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چشم ان از حساب ار
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گر حساب ار  ،اح تربت جا  ،اانشگا آزاا اسالمی ،تربت جا  ،ایران.
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چکیده
فاصله انتظارات از نظر حرفه حسابرسی به عنوان یک مبحث با اهمیت تشخیی ااا دخ اسخت .از همخی ر باخاو انخا
خ مات حسابرسی ار ا ر ها اناالبها صنعتی قابل توجه بوا بای انتظارات جامعه از ای خ مات ار ای ا ر هخا تخممی
کن  .از ای ر ه ف ای تحایق مر ر بر چشم ان ازها حسابرسی ار حال ظهور ار عصر اناالب صنعتی چهخار مخی بادخ .
آین حسابرسی حساب ار متنوع ر د است ،پیشران هایی مانن زنجیر بلوکی ،ایجیتالساز مالیات ،بانکخ ار بخاز ،ار
حال تغییر ااان کار حسابرسان حساب اران هستن آنها بای هموار پیشگا بوا مطمئ دون که عاب نمیمانن  .هخو
مصنوعی یااگیر مادی  ،بیشی از آین حرفه حسابرسی حساب ار بوا که ای بیش بهنوبه خوا چیز خوبی است .نیخاز
به نگرانی ار مورا اقت جوا ن ارا .همیشه حساب اران حسابرسان اج درایط ،آماا هسختن تخا ارقخا تولی دخ بخه سخیله
فنا ر خواکار را کنترل ارست بوان اطالعات را اعتبار سنجی کنن  .حسابرسان حساب اران بایخ بخه عاخب برگرانخ بخه
ه فها خوا ار مورا فنا ر با اقت فکر کنن  .با سرعت بیشتر خوا را با تغییر همرا سازن چابک بماننخ  .ایخ اناخالب را
نمیتوان ناای گرفت.
کلید واژه ها :چشمان از حسابرسی ،چالشها حسابرسی ،اناالب صنعتی.
مقدمه
یک ردته عمر نسبتاً کوتاهی اارا که ان کی بیش از چن سال نمیگذرا .اما
حسابرسی به عنوان یک حرفه ،یک تیص
همزمان همرا با تحوالت دتابآمیز یک قرن گذدته ،حرفه حسابرسی به سرعت خوا را با درایط ا ضاع احوال زمان
تطبیق ااا به عنوان یک اانش تیصصی مطرح گرای عال بر نشریات مراجع جوامع حرفها  ،مؤلفان پژ هشگران
متع ا رساالت ،مااالت کتابها گوناگونی تهیه کرا ان که به بیان اصول ،ر ها عملکرا ای ردته از فعالیت
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میپراازا .ار عی حال ،فرآین تکاملی حسابرسی با به کارگیر علو فنون ایگر ،مانن آمار ریاضیات ،م یریت
حسابرسی همرا بوا تغییرات سیع ار تکنولوژ اطالعات که به گستر فزاین
سیستمها اطالعاتی ار حساب ار
سیستمها کامپیوتر پرااز اطالعات مالی انجامی حساب ار را متحول تغییرات تحوالت سریع حسابرسی را الزامی
ماررات تاز حاکم بر اح ها فعالیتها اقتصاا  ،قوانی منالیاتی ت ی
کرا است .عال بر ای با ضع قوانی
استان اراها حساب ار حسابرسی توسط مراجع حرفها نهااها عمومی به یژ از اهه  ۰۷به بع  ،ردته حسابرسی را به
پویا تب یل کرا است که اامنه آن به سرعت گسترا میدوا چشمان از آتی آن به حسابرسی م یریت
ردته پیچی
زیست محیطی فعالیت اح ها یاغ حسابرسی اجتماعی میرس  .هموار اناالبها با
رسی گی به آثار اجتماعی -اقتصاا
تغییر تحوالت بنیاای عمیق ار ساختارها اقتصاا اجتماعی گر میخورن اامنه دتاب تغییر ار آنها نیز با توجه
به یژگیها آنها متفا ت است .اناالبها صنعتی ازجمله اناالبها تحول ساز اثرگذار ار زن گی بشر بوا ان که از
نیمه ا قرن هج هم میالا متول د ن (جعفر ممتاز.)931۰ ،
اختراع تلگراف ار آااز قرن نوزاهم سفار ها فور را برا محصوالت برا درکتها ارتباط بی مرا ار سراسر کشور
فراهم کرا .با پایان قرن نوزاهم ،اختراع ای تلف باعث د تا معامله گران بتوانن ار زمان اقعی با مشتریان صحبت کنن .
گستر سریع اینترنت ار ا اخر قرن بیستم امکان بازاریابی محصوالت خ مات ار محیطها مجاز انتاال فور نظرات
مصرفکنن گان را فراهم کرا؛ اما پیشرفت سریع فنا ر خطرات میتلفی را به همرا اادت .ای سرعت ارتباطات همچنی
باعث گستر سریع اطالعات تالب ناارست د است .استفاا از ف آ ر ها پیشرفته ار جهان جهانی منجر به تباال
انتشار اطالعات بیشتر ار یک منطاه سیعتر دیو ها حسابرسی بیشتر میدوا (جکسون.)5۷93 ،9
ار طول تاریخ چهار اناالب صنعتی جوا اادته است :ا لی اناالب صنعت ،معر ف به مکانیزاسیون ،استفاا از سیستمها
مکانیکی ظهور سیستمها تولی مکانیکی بی سالها 985۷ 9۰6۷؛ ا می اناالب صنعت ،معر ف به تولی انبو ،
اختراع استفاا از برق بی سالها  98۰۷تا 9195؛ سومی اناالب صنعت ،معر ف به رایانهساز  ،اااا ف آ ر ها
اطالعات ار صنعت بی سالها 5۷۷۷ 916۷؛ چهارمی اناالب صنعت ،هنگامی که اناالبها صنعتی تارییی
به طورکلی مورا بررسی قرار میگیرن  ،اضح است که از حسابرسیها مکانیکی استی به حسابرسیها ایجیتال تغییر
کرا است .ارگذدته ،حسابرسی از ساختار بسیار استی متمرکز بر انسان برخوراار بوا .حسابرسان االباً با استفاا از
ر ها استی سعی ار بررسی ،مفهو ساز سیستمها حسابرسی اادتن  .ای د است که ر ها حسابرسی بای
فعالیتها تجار کافی نیستن  .بهجا
تغییر یاب زیرا فرآین ها کنترل استی برا ممیز فرآین ها تولی پیچی
حسابرسیها سنتی ،اکنون حسابرسیها فور مبتنی بر فنا ر انجا میدوا ،میتوان اطمینان حاصل کرا که نتیجه آن
حسابرسیها فور است .ار حال حاضر ،استفاا از تکنیکها حسابرسی مبتنی بر ف آ ر  ،مشکالت منفی بوان
ر ها کنترل استی را از بی میبرا .حسابرسی خواکار بهسرعت با نر افزار حسابرسی گستر مییاب .
چهارمی اناالب صنعتی یک کارخانه ب ن سرنشی نیست .با استفاا بیشتر از فنا ر اطالعات ،ایجاا یک سازمان متمرکز
انسانی که اارا ارز برا همه ذینفعان باد بسیار مهم است .ار ای ساختار مفاهیمی مانن اینترنت ،محصوالت متصل،
مادی آالت ،مرا  ،سازمانها مجاز ساز جوا اارا .با چهارمی اناالب صنعت ،سیستمها اتوماسیون م رن ،تباال
ااا ها ف آ ر ها تولی بهصورت گسترا ا مورااستفاا قرار میگیرن  .فعالیتها حسابرسی همچنی بای مطابق با
Jackson, R. A.
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چهارمی اناالب صنعت باد  .با توجه به تغییر ف آ ر محور ار صنعت ،یک ساختار حسابرسی مبتنی بر اتوماسیون ار
درکتها رخ میاه  .فنا ر بیش مهمی از بسیار از کنترلها است .با چهارمی اناالب صنعتی ،حسابرسان نیز بهد ت
تحت تمثیر اتوماسیون قرار میگیرن  .فنا ر ابزار الز برا حسابرسان است همچنی افزایش کارایی اثربیشی فرآین
حسابرسی .امر ز حسابرسی مجهز به فنا ر بهسرعت ار حال گستر است به الیل استفاا از ابزارها حسابرسی
خواکار ،حسابرسیها آسانتر ،مؤثرتر کارآم تر میدون  .استفاا از ابزارها اتوماسیون ار فعالیتها حسابرسی نیز ممک
است باعث نهااینه د ن استان اراساز دوا.
ابزارها تکنیکها حسابرسی به کمک رایانه 9به یژ کارایی اثربیشی حسابرسی را افزایش میاه (برا ن ایویس،5
 .)5۷۷3همچنی  ،اتیاذ موفایتآمیز نر افزار حسابرسی عمومی 3توسط حسابرسان ااخلی ،به گستر ف آ ر ار فعالیتها
حسابرسی کمک میکن (مهزان الیر.)5۷95 ،5
ار محیط چهارمی اناالب صنعتی ،پرسنل حسابرسی قاار به ارائه خ مات ایجیتالی از قبیل ممیز م ا  ،نظارت م ا
تشیی ناهنجار هستن (اائی ازارلی .)5۷96 ،4ممیز مستمر ار سیستمها حساب ار ایر کتبی ،ار زمان اقعی
انجا میدوا با ه ف ارزیابی اینکه آیا صورتها مالی ارائهد منعکسکنن حایات هستن یا نه ،انجا میدوا .ای به
جمعآ ر دواه حسابرسی ار محیط الکتر نیکی ادار اارا (رضایی همکاران.)5۷۷9 ،6
سیر تکامل حسابرس
ان یشه حسابرسی اح ها اقتصاا ار ایران ،زاا تغییرات تحوالت اقتصاا کشور نبوا .به عبارت ایگر ،پی ایش
گستر درکتها سهامی یا با مسئولیت مح ا یا توسعه بازار سرمایه ،نیاز به حسابرسی را پ ی نیا را ،بلکه ار اقتباسی
ساا انگار الگوبراار ب ن مضمون از ر ابط اقتصاا  -اجتماعی ارب ،ار قانون تجارت  939۷که به اقتباس از قانون
تجارت بلژیک تهیه تصویب د ار مبحث راجع به درکتها سهامی مارر گرای که مجمع عمومی هر درکت سهامی
یک یا چن بازرس (مفتش) را از بی صاحبان سها یا از خارج انتیاب کن تا با رسی گی به حسابها اسناا م ارک درکت
اربار ا ضاع عمومی درکت صورتها مالی که توسط م یریت تهیه میدوا گزاردی به مرجع عمومی صاحبان سها ار
سال بع ب ه  .اگرچه مجامع عمومی درکتهایی که پس از ای قانون ظاهراً به دکل سهامی تشکیل گرای ن بنابر الزا
مزبور بازرس یا بازرسانی را انتیاب میکران ای بازرسان گا به حسابها درکت نیز رسی گی مینموان اما انجا د ن
حسابرسی ار معنا متعارف آن توسط بازرسان ار کار نبوا هنوز هم نیست .پی ایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور
حساب ار همرا بوا است .ار اقع ،زمانی که پیشرفت تحول ار تم ن بشر ای ضر رت را به جوا آ را که مسئولیت ااار
فااار نسبت به تعه ات قرارااا نیز
اموال یک دی به فرا ایگر تفویض دوا ،اعمال نوعی نظارت بر پایبن
ضر رت یافته است .با نوعی نگر تارییی جهانی نسبت به بازار خ مات حسابرسی ،میتوان پیشینه ارائه خ مات حسابرسی
را به  3۷۷تا  4۷۷سال قبل از میالا مسیح ار دهر آت ار یونان باستان رایابی کرا ،هرچن که ار تاریخ مکتوب حساب ار

1

CAATT
Braun R. L. Davis H. E
3
GAS
4
Mahzan N. Lymer A.
5
Dai J. Vasarhelyi M. A
6
Rezaee Z. Elam R. Sharbatoghlie A.
2

46

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،52تابستان ( 9311جلد اول)

ناش اجتماعی آنها حمایت از اموال مالی بوا که ار اختیار

ا لی حسابرسان ار ایران ،مصر بابل ،حسابرسان ا لتی بوان
امیراصالنی.)9389 ،
حاکم قرار اادت (خالای ما
ار طی قر ن سطی ،گستر مبااالت تجار ار کشورها ار پایی نیاز به خ مات حسابرسی را بیشازپیش مطرح کرا .از
میان کشورها ار پایی آن زمان ،ایتالیا گستر چشمگیر یافت ای ر ن تا آنجا ااامه یافت که ار سال  9315میالا ،
افاتر اسناا مالی دهر پیزا ار ایتالیا بهگونها مشابه آنچه ار یونان باستان مت ا ل بوا ،موراحسابرسی استماع قرار گرفت.
از سال  94۷۷تا  984۷میالا  ،اامنه اجرا خ مات حسابرسی بهطور قابلتوجهی گستر یافت رسی گی به فعالیتها
مالی بنگا ها تولی معلول اناالب صنعتی ار پا را نیز فراگرفت .ای مسئله موجب د تا ار سال  9855میالا ار
انگلستان قانونی ضع دوا که بهموجب آن اختیار تصمیمگیر ار مورااستفاا از خ مات حسابرسان مستال به صاحبان سها
تفویض دوا .ار آمریکا نیز دواه ارزدمن ار ارتباط با تااضا برا خ مات حسابرسی ار سالها پیش از ت ی الزامات
بورس نیویورک جوا اارا .ای دواه نشان میاه که ار اههها  981۷ 988۷میالا  ،اح ها اقتصاا فعال ار
کشور آمریکا بهصورت اا طلبانه از خ مات حسابرسان جهت رسی گی به صورتها مالی استفاا میکران (پیشوایی.)9314 ،
بنابرای حسابرسی بهتازگی پی ا نش است بعضی از ابعاا ساا تر آن همزمان با آااز ثبت ا طرفه به جوا آم  .از اژ
( Auditحسابرسی) امر ز آن مفهو ا لیه م نظر نیست؛ زیرا ار ابت ا حسابرسی به مفهو رایابی فعالیتها انجا د توسط
افتراار بوا ،ارحالیکه امر ز حسابرسی به مفهو رسی گی مستال صورتها مالی است که ماهیت حسابرسی را بهتر بیان
میکن (ایانتی همکاران.)9315 ،
سیر تاریخی حسابرسی
حرفه حسابرسی در بریتانیا
مب أ در ع حسابرسی به زمانی برمیگراا که لز برقرار نوعی کنترل نسبت به عملیات معامالت کسانی که به مبادرت
ایگران اق ا به صول یا خرج جو متعلق به آنان مینموان احساس گرای  .ای ضر رت بیصوص ار مورا کنترل صول
مصرف جو عمومی از ایرباز احساس گرای است .ب یهی است ار آن ر زگار به علت ابت ایی بوان ر ها حساب ار
م ارک افاتر که نگه ار می د است مهمتر از آن به علت ناچیز بوان نسبی اع اا ارقا میزان تع اا معامالت،
ظایف دی رسی گیکنن بسیار میتصر بوا گا به استماع توضیحاتی که توسط مبادران یا عمال مالی ااا مید
رسی گیکنن اصطالحاً AUDITOR
مح ا میگرای  .دای به همی علت ار عرف فرهنگ نگلوساکسونها دی
مشتق از کلمه  AUDIOبه معنی دنی ن استماع کران نامی میدوا (میتار ،نصراهلل .)93۰4 ،ت ا اناالب صنعتی ار
ار پا قرن نوزاهم ،ایجاا کارخانهها بزرگ اح اث طرحها عظیمی را میطلبی که نیازمن به سرمایهها کالن بوا.
تممی چنی سرمایههایی از امکانات مالی یک یا چن سرمایهگذار فراتر بوا از سویی ،یک یا چن سرمایهاار نیز آمااگی
پذیر خطر تجارتی چنی فعالیتهایی را ن ادتن  .ازای ر  ،با بهر گیر از ا است آ را بزرگ اناالب صنعتی ،یعنی
سازماناهی همکار  ،درکتهایی دکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها مح ا به مبلغ سرمایهگذار هایشان
بوا ار قالب چنی مشارکتهایی ،سرمایهها کوچک تجهیز را حل مناسبی برا تممی سرمایهها کالن فراهم آم .
سرمایه چنی درکتهایی به سها قابل نال انتاال تاسیم د که با ضع قوانینی ار بورسهایی که ایجااد بوا قابل
نال انتاال بوا .درکتها سهامی توسط هیئتها م یر ا ااار مید که معموالً از سهام اران بزرگ تشکیل یا
منتیب آنها هستن  .ار چنی درایطی ،بیصوص با توجه به ای که فعالیت همه ای درکتها موفایتآمیز نبوا ار بعضی
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موارا خسارت عم ا را به صاحبان سرمایه ارا میکرا ،لز استی ا م یران کارآزموا به سیله صاحبان ای قبیل
سازمانها بیشتر احساس گرای ارنتیجه طباه صاحبان سرمایه گراانن گان ای سرمایهها ار االب موارا از یک یگر متمایز
د ن  .سازمان ج ی سرمایه ،زمینه ظایف حساب ار را گسترا تر کرا تهیه ارائه گزار هایی الزا د که بتوان
سهام اران را از چگونگی ااار سرمایههایشان ،ارزیابی عملکرا سنجش کارایی م یران گراانن گان موسسه باالخر آین
سرمایهگذار هایشان مطلع کن  .از طرفی ار ت ا ای تحول ،بازار معامالت پولی اعتبار گستر یافت بانکها
سرمایها اح ها اقتصاا فراهم میآ را
مؤسسات اعتبار که بیش بزرگی از اعتبارات الز را برا عملیات جار
متوجه صورتها مالی درکتها سایر اح ها اقتصاا د ن (پیشوایی.)9314 ،
افزایش موارا استفاا دمار استفاا کنن گان از اطالعات مالی اح ها اقتصاا به انبال ار ت ا افزایش دمار
درکتها سهامی توسعه ر نق بازارها سرمایه پول ،ه ف حساب ار را از رفع نیازها مع ا صاحبان سرمایه به
پاسیگویی به نیازها اطالعاتی گر ها متع ا ذ حق ذ عالقه ارتااو ااا به کار حساب ار ناش اجتماعی بیشی .
تارییچه اخیر حسابرسی به اناالب صنعتی ار پا برمیگراا .ار آن زمان برا ا لی بار برخی از م ارک حساب ار  ،توسط
حساب اران متیص مورا آزمون قرار گرفت .اگرچه ای عمل اارا اثر بااهمیتی بر کار حسابرسی بوا ،اما حسابرسی
حسابها یک بنگا اقتصاا به صورتی که امر ز انجا میپذیرا ،ار قرن نوزاهم مت ا ل گرای  .ار قرن نوزاهم ار
سپس به حسابرسی تغییر دکل ااا .االبرگ معتا است که توسعه
بریتانیا کبیر مسئولیت افتر اارا ابت ا به حساب ار
حسابرسی ار بریتانیا پاسیی به رکورا اقتصاا آن کشور ار سالها  984۰ ،9836 ،9894بوا است؛ زیرا هر یک از ای
رکوراها ،زیانها سنگی مالی ردکستگی تع اا زیاا از مؤسسات تجار را به انبال اادت .ارنتیجه تائی بیطرفانه
صورتها مالی درکتها ردکسته بهمنظور حمایت از منافع ا اهن گان ضر رت یافت .ازای پس تائی بیطرفانه
صورتها مالی جزئی از مسئولیت ج ی حساب اران گرای  .عال بر موارا فوق ،قانون درکتها بریتانیایی ار سال ،9865
درکتها سهامی عا را ملز نموا که به تهیه نگه ار م ارک حساب ار پرااخته آن را به تائی حساب اران مستال
برسانن  .ارنتیجه نیاز بیشتر به خ مات حسابرسی مستال احساس گرای موضوع ای حرفه نوپا را هرچه بیشتر مستحکم
کرا .به نظر االبرگ به جوا آم ن حرفه حسابرسی به الیل جوا ای الزا قانونی بوا است .اگرچه ای ای گا بر اساس
تجربه بهاستآم ار بریتانیا پایهگذار د است (مجته زاا اسمعیلی.)938۰ ،
پیدایش حسابرسی و تحوالت آن در ایران
استفاا از خ مات حساب اران خبر ار امر حسابرسی مالیاتی نیستی بار ار قانون مالیات بر ارآم سال  9358عنوان د .
قانون مزبور مارر اادت هر موقع که انجم محاسبی قسمخورا را ار مورا حساب یا ترازنامه بازرگان یا درکتها بپذیرا
ار ای صورت برا تشیی مالیات ،ایگر حاجت رسی گی به افاتر موذ نیواه بوا .علیرام ای حکم صریح قانونی ،اق ا
عملی قابلذکر ار تنظیم ایجاا مرجع حرفها حساب ار به عمل نیام  .ار قانون مالیاتی سال  9334ای حکم قانونی عیناً
تکرار د ار اجرا آن ،آیی نامه مربوط ار سال  935۷تهیه به تصویب زیر اارایی رسی  .اساسنامه انجم محاسبی
قسمخورا نیز ار سال  9355تهیه تصویب د ار آن عال بر ذکر مارراتی راجع به ارکان انجم  ،ت ی اصول
اخالقی حساب اران عضو انجم نیز پیشبینی گرای  .باای حال ،ساباه فعالیت
حسابرسی موازی حرفها
حساب ار
مؤثر از ای انجم ار است نیست .با تصویب قانون مالیاتها مستایم سال  9354عمالً تکیهگا قانونی انجم محاسبی
قسمخورا فر رییت ای قانون مارر اادت که بهمنظور تعیی معرفی حساب اران رسمی فراهم آ ران سایل الز برا
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نظارت ار اجرا موازی حرفه ،کانون حساب اران
تهیه زمینه مساع برا ت ی
باال بران سطح معلومات حساب ار
رسمی تشکیل دوا .آیی نامه مربوط به نحو انتیاب حساب اران رسمی ار سال  9356اساسنامه کانون ار سال  9349به
تصویب رسی حساب اران رسمی منتیب از بع مالیاتی ،رسی گی به افاتر حساب سوا زیان ترازنامه موایان را ار موارا
ارجاعی به عه گرفتن  .بهموازات انجا اق اماتی ار مورا ایجاا نظا حرفها حساب ار ارجهات استفاا از خ مات
حساب اران متیص ار امر حسابرسی مالیاتی ،اصالحیه قانون تجارت (راجع به درکتها سهامی) مصوب ،935۰
درکتها سهامی عا را مکلف کرا که به حسابها سوا زیان ترازنامه درکت گزار حساب اران رسمی را نیز ضمیمه
نماین  .حساب اران رسمی نیز مکلف د ن که ار گزار خوا عال بر اظهارنظر اربار حسابها درکت گواهی نماین که
صورتها مالی تنظیمد از طرف هیئتم یر ضع مالی درکت را به نحو صحیح ر د نشان میاه  .بهای ترتیب
موضوع حسابرسی درکتها سهامی عا ار قانون تجارت نیز جایی باز کرا؛ اما تصور بر ای بوا که ظایف حسابرسی
بازرسی قانونی مجزا تفکیکپذیر میبادن  .بههرحال ،ازآنجاکه انجا حسابرسی پیشبینید ار اصالحیه قانون تجارت به
عه حساب اران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گرای بوا ع ا از حساب اران رسمی بهعنوان بازرس قانونی االب
درکتها سهامی انتیاب ظایف ظاهراً ج اگانه بازرسی  -حسابرسی را تواما به عه گرفتن اما ا گزار ج اگانه به
مجامع عمومی عرضه میاادتن .
ار پی افزایش ر زافز ن درکتها مؤسسات انتفاعی ا لتی ایجاا انواع اقسا مؤسسات میتلف توسط ا لت ،ار سال
درکت  934۷سهامی حسابرسی که سها آن تماماً متعلق به ا لت بوا بهمنظور انجا خ مات حسابرسی درکتها تابعه
زارت آب برق تشکیل د  .لک نظر به اینکه ای درکت عمال ار دمار سازمانها تابعه زارت اارایی قرار گرفت،
حسابرسی االب درکتها ا لتی متعاقباً به آن اگذار گرای  .ار طول سالها  9354تا  934۰قوانی ایگر نیز به
حسابرسی مؤسسات حسابرسی عطف اادتن حسابرسی را الزامی دناخته بوان ؛ ازجمله ،برابر ماررات مربوط به بورس
ا راق بهااار تهران ،سها درکتهایی ار بورس پذیرفته مید که حسابها آن توسط مؤسسات حسابرسی موراقبول هیئت
پذیر بورس ،حسابرسی د بادن  .ار قانون درکتها تعا نی هم حسابرسی آنها الزامی گرای اما توضیحی اربار
حسابرسان نیام بوا .با جوا الزامات قانونی میتلف (اما مبهم گا متعارض) حساب ار حرفها ار ا ر مورابحث بهکن
جا پایی ار جامعه ایران باز کرا اما پیش از آنکه بهعنوان یکنهاا کلی ار قالب درایط اقتصاا  -اجتماعی تحت مناسبات
حاوقی حاکم بر فعالیتها اح ها اقتصاا ساز کار متناسبی بیاب ار م ار اقتصاا صنعت ابسته قرار گرفت بسیار از
مؤسسات حسابرسی ااخلی بهصورت اقمار مؤسسات حسابرسی بی المللی ارآم ن  .ب ی معنا که تع اا از بزرگتری
مؤسسات حسابرسی خارجی با انتیاب حساب اران رسمی ایرانی بهعنوان دریک ،دعبههایی را ار ایران اایر کران کار
حسابرسی درکتها بزرگ را ار اختیار یا ار اقع ار انحصار خوا گرفتن  .ارهرحال ار ای ا ر ازلحاظ ایجاا مؤسسات
بهکارگیر ر ها تکنیکها ج ی حسابرسی پیشرفتهایی حاصل د نسل تاز ا از
تشکل حساب اران حرفها
حساب اران باتجربه ایرانی تربیت د ن ؛ اما ازلحاظ برقرار ضوابط اخالقی رفتار حرفها  ،ت ی استان اراها ملی
حساب ار حسابرسی حتی ر اج استان اراها خارجی ار ایران موفایتی به است نیا را .با بر ز اناالب اسالمی ار بهم
که به  934۰انتیاب م یران ا لتی برا تع اا از درکتها مصاار از سرمایه متعلق به تع اا ااران ابسته به رژیم
گذدته ملی کران تع اا از صنایع اح ها انجامی  ،ااامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجوا بیصوص دعب مؤسسات
حسابرسی خارجی (که عمال به حالت تعطیل ارآم بوان ) با ادکاالت ج مواجه د باالخر ار سال  9341ار الیحه
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قانونی مربوط به اصالح پار ا از مواا قانون مالیاتها مستایم مواا راجع به حساب اران رسمی لغو ارنتیجه کانون حساب اران
رسمی عمال منحل گرای ار مواا  996 69عنوان حساب ار رسمی مؤسسات حسابرسی به حساب ار موراقبول زارت امور
اقتصاا اارایی تغییر یافت بهای ترتیب ازلحاظ قانون مالیاتها مستایم تنها رسی گی حساب اران موراقبول زارت امور
اارایی به افاتر صورتها مالی مؤایان قابلپذیر د  .کنترل مالکیت بیش عمومی بر تع اا زیاا از
اقتصاا
درکتها سایر اح ها اقتصاا به انبال ملی کران تع اا از صنایع مصاار تع اا ایگر از درکتها که به ایجاا
سازمانها نهااها ااار کنن انجامی تشکیل مؤسساتی را ضر ر ساخت که حسابرسی درکتها سایر اح ها
اقتصاا ملی یا مصاار د را عه اار دون تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی سازمان برنامه ،موسسه
حسابرسی بنیاا مستضعفان موسسه حسابرسی بنیاا دهی ار سالها  9341تا  9369نادی از ای نیاز بوا .مؤسسات مزبور
تع اا زیاا از حساب اران داال ار مؤسسات حسابرسی سابق را به خ مت گرفتن هر یک ار قلمر مالکیت کنترل
سازمان مربوط ،حسابرسی درکتها به عه گرفتن  .ار سال  9365موضوع اااا مؤسسات حسابرسی بیش عمومی مطرح
قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسی  .با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ار سال  ،9366مؤسسات
حسابرسی موجوا ،ار بیش ا لتی اااا سازمان حسابرسی تشکیل گرای  .ار قانون اساسنامه قانونی مزبور ظایف بازرس
قانونی امور حسابرسی کلیه استگا هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصراً به سازمان حسابرسی محول
گرای  .عال بر آن سازمان حسابرسی بهعنوان مرجع تیصصی رسمی ت ی اصول ضوابط حساب ار حسابرسی تعیی
گرای  .ب ی ترتیب برا نیستی بار ظایف بازرسی قانونی حسابرسی عمال با یک یگر تلفیق ،سازمانی برا انجا
حسابرسی مؤسسات انتفاعی بیش عمومی معی مرجعی رسمی برا ت ی اصول استان اراها حساب ار حسابرسی
مارر گرای اما موضوع حسابرسی درکتها مؤسسات انتفاعی ،ایجاا نظا حرفها حساب ار  ،چگونگی تشکیل قلمر
فعالیت مؤسسات حسابرسی ایرا لتی نامشی باقی مان (پیشوایی.)9314 ،
رویدادهای انقالب صنعتی
ت ا اناالب صنعتی ار ار پا قرن نوزاهم ،ایجاا کارخانهها بزرگ بزرگتر اجرا طرحها عظیمی چون اح اث
دبکهها سراسر را آه را میطلب که نیازمن به سرمایهها کالن بوا .تممی چنی سرمایههایی از امکانات مالی یک یا
چن سرمایهگذار فراتر بوا از سویی ،یک یا چن سرمایهاار نیز آمااگی پذیرفت خطر تجارتی چنی فعالیتها بزرگی را
ن ادتن  .از ای ر  ،با بهر گیر از ا استآ را بزرگ مفی اناالب صنعتی ،یعنی سازمان هی همکار  ،درکتهایی دکل
گرفت که مسؤ لیت صاحبان سرمایه آنها مح ا به مبلغ سرمایهگذاریشان بوا ار قالب چنی مشارکتهایی ،سرمایهها
کوچک تجهیز گرای را حل مناسبی برا تممی سرمایه کالن توزیع میاطرات تجارتی فراهم آم  .هر تغییر ناگهانی
هنگامی اتفاق میافت که فنا ر  ،تغییر بنیاای
بنیاای ار ساختار مناسبات اقتصاا تولی یک اناالب محسوب د
ابزارها تولی ایجاا نمای  .ا لی تغییر بنیاای ار دیو زن گی انسان گذار از جمعآ ر اذا به
ار ساختار اقتصاا
کشا رز  ،ح ا  9۷هزار سال پیش با اهلی کران حیوانات پ ی آم  .اناالب کشا رز  ،کار انسان حیوانات اهلید را
بهعنوان ابزارها تولی حمل نال ،ترکیب نموا که سبب بهبوا ار تولی اذا استارار توا ها بزرگتر جمعیت انسانی
گرای  .سپس اناالب صنعتی به مفهو سیع ار حال تکامل آن از نیمه ا قرن هج هم اتفاق افتاا که نیر محرکه آن
نیر مادی آالت بوا به اناالب اطالعات منجر د (بل .)91۰3 ،9بحثها مرتبط با اناالب صنعتی چهار برا ا لی بار،
Bell
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ار نمایشگا هانو ر آلمان ار سال  5۷99برا توصیف ای که چگونه صنایع مبتنی بر پلتفر ایجیتالی میتوانن زنجیر ارز
را ار جهان متحول سازا ،مطرح گرای  .ار سال  ،5۷94کال س دواب 5ار مجمع اقتصاا جهانی ،بر سرعت پیشرفت فنا ر
تمکی کرا از عبارت نسیه چهار اناالب صنعتی برا نشان ااان چگونگی استفاا از چنی فنا ر ها پیشرفته برا تغییر
پارااایمها تولی تجار استفاا کرا (گزار مجمع جهانی اقتصاا .)5۷94 ،3بر ای اساس ،ار فرآین اناالب صنعتی
چهار با دکلگیر کارخانهها هودمن  5جهانی خلق میدوا که سامانهها مجاز فیزیکی تولی آن ،ار سطح جهانی
به دیو ها انعطافپذیر ،با یک یگر مشارکت مینماین  .ای فرآین موجب تولی محصوالتی با ر یکرا مشتر م ار کامل
گرای که م لها عملیاتی نوینی را برا تولی ایجاا خواه کرا (هرم پنتک .)5۷9۰ ،4تا پیش از آن جهان تنها اناالب
کشا رز را تجربه کرا بوا که به اسطه آن فرآین تولی اذا بهبوایافته فعالیت حیوانات انسانها برا برآ ران اه افی از
قبیل تولی  ،حمل نال ارتباطات با یک یگر ترکیبد بوا .تاکنون مااالت زیاا ار مورا اناالب چهار صنعتی اثرات آن
علو مالی زیرمجموعهها آن احساس
نودتهد است اما جا خالی تمثیر اناالب چهار صنعتی بر ردته حساب ار
میدوا .تاکنون چهار اناالب صنعتی رخااا است که درح هرک ا از ای اناالبها تمثیرات مهم هر یک از اناالبها
صنعتی بر حساب ار به درح زیر است( :جعفر ممتاز.)931۰ ،
 -9انقالب اول صنعتی
اختراع مادی بیار موجب صنعتی د ن تولی سرعت بیشی ن به آن ابت ا ار بریتانیا سپس ار کشورها ایگر د  .بع از
ای اقعه است که حساب ار صنعتی پا به عرصه ظهور میگذارا مورااستفاا کارخانهااران قرار میگیرا.
 -5انقالب دوم صنعتی
ای اناالب که عصر فوالا ،الکتریسیته نفت است به عبارتی اناالب فنا ر است با ایجاا خطوط مونتاژ متحرک که هنر
کنترل هزینهها را به همرا
فورا مب ع آن است اقتصاا مایاس تولی انبو  ،اااا ها عموا  ،استان ارا کران حساب ار
خوا آ را.
 -3انقالب سوم صنعتی
ای اناالب که با اختراع  PLCها ،کامپیوترها می فر  PC ،ها ار ا اخر با اینترنت همرا د عال بر استفاا از آنها ار
فرآین تولی موجب ظهور سیستمها مکانیز مالی ااار د بهگونها که هم موجب سرعت بیشی ن به پرااز
اطالعات محاسبات پیچی د هم اینکه به م یران کاردناسان ار تجزیه تحلیل ااا ها کمک کرا ار ا اخر به سمت
یکپارچگی سیستمها اطالعات حرکت کرا .طی ای ا ر نر افزارها میتلف متنوعی ازجمله سیستمها مکانیز
یکپارچه مالی طراحی ،تولی عرضه د .
 -۴انقالب چهارم صنعتی
سهبع  6که توانایی تولی محصوالت میانی نهایی را اارن  ،تغییرات
با ظهور کارخانهها هودمن پرینترها ا بع
عم ا ار ر ها تولی به جوا آم  .آنها عال بر تولی محصوالت کامالً مشابه مانن خط تولی پیشی  ،به تولی
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محصوالت کامالً منحصربهفرا 9نیز میپراازن  ،ب ن اینکه نیاز به توقف ،تنظیم را ان از مج ا اادته بادن  ،بنابرای ار
عمل ار یک خط تولی بهطور همزمان هر ا سیستم تولی مرحلها سفار کار را با هم ااریم؛ یعنی خطوط تولی موج
چهار ارهم اااا د ان  5د ان .
ار اناالب چهار صنعتی که خطوط تولی  ،انبو سفاردی 3هستن به چه ترتیبی بای عمل کرا؟ با توجه به اینکه خطوط تولی
کامالً منعطف است ،قاار خواه بوا بالفاصله بع از تولی یک محصول ،محصوالت متفا ت ایگر ازلحاظ رنگ ،ابعاا ،دکل
حتی کاربراها ایگر تولی کن  ،تنها چیز که نیاز است فایل الکتر نیک طرح محصول مورانظر است که پیشازای
طراحید ار کامپیوتر مربوطه ذخیر د است با یک استور به خط تولی هودمن یا پرینتر سهبع برا تولی منتال
میدوا .ار آین حتی مشتریان خوادان هم میتوانن طرح مورانظر مطابق باسلیاه خوا را به خطوط تولی ارسال کنن .
ر ز را تصور کنی که اار مناسب با ژن هر فرا میت ا برا ا تولی میدوا؛ یعنی خ مات پزدکی هم
برا هر فرا متناسب با نیاز ا خ مات پزدکی ارائه اار تهیه تولی میدوا .احتماالً ار آین ار
دیصیساز د
اار خانهها استگا ها یا پرینترهایی قرار ااا میدوا که قرص کپسول را متناسب با ژن دما برایتان با ا ز مشی
قابلاستفاا فاط برا دما تولی یا پرینت میکن  .حتی اار ها مایع را بر اساس د ت بیمار خاص دما متناسب با ژن
دما ترکیب ارائه میکنن (جعفر ممتاز.)931۰ ،
برا کارخانهها هودمن که فراین تولی آنها چن مرحلها است همانگونه که ا ر تولی محصول ،یعنی تولی انبو
تولی سفاردی باهم اااا د تولی انبو سفاردی را ایجاا کرا ان ار محاسبه بها تما د محصوالت ای کارخانهها نیز
از هزینهیابی ترکیبی 5استفاا به عمل آی  .البته برا استه ( )Batchها کوچکتر ارنهایت برا هر محصول سفاردی از
همی ر استفاا دوا لی برا محصوالت تولی به سیله پرینترها سهبع چه محصوالت مشابه یکسان تولی
کنن یا محصوالت متفا ت ،از ر سفار کار 4استفاا به عمل آی  ،زیرا فرآین تولی ار یک مجموعه جمع د عموماً
دامل طراحی اجرا است؛ بنابرای میتوان هزینهها مستایم حتی ایرمستایم آنها را بهراحتی دناسایی بها تما د
محصول را محاسبه کرا .چنانچه طراحی بیر ن از مجموعه یا حتی توسط مشتر هم صورت پذیرا نیز ر سفار کار
سیستمها
سهولت اقت بیشتر اارا .هرچن ار خطوط تولی موج چهار  ،جریان اطالعات با جریان تولی همرا د
اطالعاتی یکپارچگی بر نسازمانی هم اارن ااا ها ار استرس هستن  .ای تنها یک پیشنهاا است که امی ار با به چالش
کشی ن آن ،موضوع عمق گستراگی بیشتر پی ا کن (جعفر ممتاز.)931۰ ،
چالشهای حسابرسی
چالشهای مقررات و قوانین در اجرا کار حسابرسی :یکی از چالشها اساسی حسابرسان ار حسابرسی
صورتها مالی مجموعه مورا رسی گی ،قوانی ماررات حاکم بر عملیات مالی صاحبکار است ،بهگونها که از انطباق
ر یهها ماررات به کار گرفتهد با آنچه ار صورتها مالی ارائهد است اطمینان حاصل دوا .جوا قوانی ماررات
بیشنامهها میتلف ار طول ا ر ها زمانی بلن م ت (دامل قوانی مالیاتی برنامهها توسعه  )...کوتا م ت (دامل
بواجهها ساالنه بیشنامهها مصوبهها  )...موجبات پیچی گی رسی گی بهصورت ها مالی صاحبکاران را موجب
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میدوا .بههرحال حسابرسان هم تواناییهایی خارج از مح ایتها انسانی خوا ،نیم توانن اادته باد لذا خواست ای که
آنها به کلیه قوانی ادراف اادته بادن خواستها ایرمعاول است .لذا هموار ای ریسک جوا اارا که حسابرسان به
ناای گرفته بادن  .برخی ممک است ای را بهعنوان
ناارست قوانی را تفسیر کنن یا تمثیر آن را ار گزار خوا نسنجی
مشکل بیر ن حسابرسی قلم اا کنن اما از ای منظر که ار زمان اجرا نیر ها یا کامالً به قوانی ادراف ن ارن یا ای که
آموز ها کافی ار ای خصوص ن ی ان اجرا نتیجهگیر کار را برا حسابرسان مشکل میکن (دیبانی صالحی
آسفیجی.)9315 ،
چالش نیروی انسانی و سیستم مدیریت منابع انسانی :یکی از مشکالت حرفه حسابرسی ،بحث استمزاها پایی
نیر کار ار مؤسسات حسابرسی است بهگونها که بیشتر نیر ای حرفه پس از چن سال کسب تجربه احساس میکنن
م یریت مالی
کودش آنها بهتناسب ازلحاظ مالی جبران نمیدوا لذا از حرفه به سمت مشاال حساب ار
که تال
نالمکان کار میکنن  .بهگونها که اختالف حاوقی بع قبل از ترک موسسه به ص ارص یا بیشتر نیز میرس ب ی
ترتیب اکثریت افراا داال ار ای حرفه ار پنج سال ا ل کار خوا که بیشتری بارکار مؤسسات حسابرسی آموز ها به
نسلها بع را به ا میکشن  ،از حرفه خارج میدون با بررسی حرفه میتوان ای که ار طول یک ا ر بلن م ت،
حرفه تاریباً با نسبت ثابتی از افراا حرفه به باا خوا ااامه میاه  .لذا نسبت افراا ار هر م یریت یک موسسه حرفها بهطور
تاریب تحایق ثابت بوا با ای توصیف مؤسسات استراتژ ها مشیصی ار خصوص رد توسعه بنگا ها خوا توسط
نیر انسانی مشغول به کار موجوا خوا ن ادته اگر خواسته بادیم ای مؤسسات را ار انطباق با آیی رفتار حرفها
مورابررسی کنکا قرار اهیم ار بسیار از موارا حتی با ظرفیتی بیشتر ازآنچه آیی رفتار حرفها تعیی کرا به کار
مشغول هستن (معموالً مؤسسات اارا حجم کار باال دناختهد  ،دامل ای ع انطباق هستن ).
چالش آموزش و فراگیری اندک :ازجمله موارا که ار کاهش کیفیت پر ن ها حسابرسی ارنهایت کاهش
فراگیر ان ک با توجه به
رفتار حسابرسان مؤثرن بحث آموز
تمثیرگذار استان اراها حسابرسی بر ارائه گزار
تحوالت حرفه نیازها فزاین جامعه به خ مات متنوع اعتبار اهی است ( که اقال مالی گرفته تا ایرمالی را نیز دامل
میدوا) هرچن که ای موضوع اخیراً با د ت بیشتر توسط جامعه حساب اران رسمی انبال میدوا یکی از مالکها
پذیر کار هم همچنی نظارت کیفی اعضا ار نظر گرفتهد است اما بازهم نیاز به همت تمامی اعضا ار
رتبهبن
همکار همفکر آموزدی ار راستا رفع نیاز افراا حرفه احساس میدوا .برقرار بوان جلسات
اعتال خ مات حرفها
اختیار مستمر ار خصوص مسائل حرفها آموزدی بهصورت خواجو طی هر هفته که بهصورت گفتارها طرح مسئله
حل مسئله بهصورت گر هی ار مکان مشی د ا تشکیل یاب میتوان به تاویت ای نظا خوا انتظا کمک کن .
چالش اجرای سنتی در دنیای ریسکها و سیستمهای اطالعاتی و شبکههای ارتباطی نوین :تجارت
سرمایه مثل دبح ار چشم بر هم زانی ا ر کر زمی را میپیمای  .ارحالیکه ار
سالهاست که مرزها را ارنورای
کشورها پیشرفته بحث حسابرسی مستمر حسابرسی کامپیوتر دبکهها  ...مطرح ار حال انجا است ما هنوز ار حال
مطالعه ار
تیک زان تهیه کاربرگها حسابرسی به سیاق سالها ا ر هستیم ای موضوع به کم بوان حجم آموز
حرفه از طرفی به ضعف کلی صنعت اقتصاا برمیگراا بههرحال از حرفه به نسبت آنچه ار کشورها پیشرفته ار جریان
است عاب هستیم ای نیاز بهصرف هزینهها زیاا اارا که ممک است بیشی از هزینه آن را حسابرسان از طریق
افزایش حق عضویت مجبور به پرااخت دون .
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چالش عدم ارتباط با سایر مراکز حرفهای و دانشگاهی در جهان :سازمانها حرفها ار کشور ما (بهجز انجم
حساب اران خبر که چن سالی است عضو آیفک است) ازجمله جامعه حساب اران رسمی ارتباط فعال سازن ا با مراکز
استان ارا گذار ار را مرزها ن ارن لذا یکی از نااط ضعف موجوا ار رد گستر حرفه حسابرسی ع
حرفها
ارتباط سازن بهتبع آن عاب مان ن از قافله رد توسعه جهانی حرفه آموز ها ج ی ار ای خصوص است .لذا بهمنظور
ارتاا سطح علمی اعضا ترایب کران آنها برا پیوست به نهااها بی المللی الز است تال ها ا لیه توسط
سیاستگذاران ار ای نهااها ،بهمنظور اطالعرسانی ار خصوص زمانها برگزار امتحانات منابع آزمونها ار صورت
امکان تکثیر توزیع جز ات آزمونها مذکور بی اعضا ار ارجه ا تال خوا اعضا برا اخذ ای م ارک بی المللی
صورتپذیر تا ب ی سیله ضم ارتااو آگاهیها اعضا حرفه از تحوالت بی المللی ار خصوص حرفه بهت ریج پیون ارتباط
بیشت تر را با جامعه جهانی برقرار دوا (دیبانی صالحی آسفیجی.)9315 ،
مسئولیتپذیری یک حسابرس در یک محیط در حال تغییر
منفعت اصلی پیشرفت فنا ر  ،حذف نیاز به فراین ها کن استی توانمن ساخت حساب اران ار صرف قت بیشتر برا
ایجاا ارز افز ا ار کسب کار است .همچنی فنا ر ابر  ،میارج سازمانها برا پشتیبانی زیرساختی را کاهش ااا است.
فنا ر ج ی  ،تجزیه تحلیل بیشتر اربار پیشرانها کسب کار با استفاا از بینش تحلیلگر کنش گرا را برا استیابی به
مزایا رقابتی ،امکانپذیر میسازا؛ بنابرای  ،حساب اران حسابرسان ار حال ا ر د ن از خ مات میصوص به خوا
تب یلد ن به درکا راهبرا کسب کار هستن  .ناشها معمول فراین محور کاهش خواه یافت؛ ارحالیکه ناشهایی
که نیازمن تفکر خالقانه متفا ت هستن  ،تااضا خواه د  .ای موج بی قفه فنا ر را ارک کرا ان  ،اما چالش ،ار تکمیل
بهموقع فعالیتها ر زانه بهمنظور تحاق تغییرها فرااست .بیشتر فعالیتها ر زمر افراا ،آنق ر پرمشغله است که حتی
تفکر اربار ر ها میتلف انجا کار ،ایرممک است .بیشتر حساب اران به ای نتیجه استیافتهان که تغییر بای رخ اه ،
اما تحاق تغیر هنوز ار مراحل ا لیه خوا است .بعضی از مشتریان همچنان نیازمن متااع د ن بابت ای موضوع هستن که
فنا ر  ،مسیر آین است .بای به آنها یااآ ر کرا که رقبا آنها با استفاا از فنا ر  ،به رد ااامه میاهن ؛ بنابرای ،
آنها هم بای چنی کنن (نیبه فالح.)931۰ ،
مشاالی مانن کالت ،تحلیلگر مالی ،حساب ار حسابرس ازنظر تارییی مسئولیت مراقبت فراتر از ارائهاهن گان سایر خ مات
فعالیتها تجار خوا را فراتر ازآنچه بهطورکلی به
را بر عه اادتهان  .ارنتیجه ،آنها مسئولیت نتایج مشا ر حرفها
صاحب تجارت تحمیل میدوا ،اارن  .حرفها ها هموار ظیفهاارن ار حی انجا کار برا کسانی که ار خ متشان هستن ،
از یک سطح معاول مراقبت برخوراار بادن  .ای عواقب عم تاً نادی از یژگیها خاص ارتباط اعضا ای حرفهها با
مراجعان اهمیت خ مات به مشتر است که االباً به حفاظت یژ احتیاج اادتن  .مسئولیت حاوقی عواقب آن برا حرفه
حسابرسی از اهمیت باالیی برخوراار است موضوعات مهم ار یک محیط ار حال تغییر تجارت تحت تمثیر تحوالت ف آ ر
است .همانطور که ار بسیار از حرفهها جوا اارا ،مسئولیت حاوقی ار مورا سوواستفاا  ،نگرانی اساسی حسابرسان بوا
است .ار انجا ظایف خوا ،همیشه ای خطر جوا اارا که حسابرسان نتوانن از یک سوو تفسیر ماا ار اطالعات مالی
تشیی اهن  .ار فضا کسب کار ،حسابرسان ازنظر قانونی برا رفتار حرفها خوا پاسیگو هستن  .ای مسئولیت ممک
است بر اساس قانون مشترک یا طبق قانون اساسنامه ایجاا دوا .باای حال ،ار سالها اخیر ،متیصصان ارزمینهها پرخطر
مانن حسابرسان ،مسئولیتپذیر را که تحت آن فعالیت میکنن  ،بهطور فزاین ا گران سنگی میاانن  .ای امر عم تاً به
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ای اقعیت مربوط میدوا که محیط قانونی که حسابرسان ار آن کار میکنن به الیل تغییراتی که مربوط به انتظارات
براادت کاربران اطالعات است ،تکاملیافته توسعه مییاب (رینول ز فرانسیس.)5۷۷۷ ،9
اگرچه بیمها که خطرات مشاال ر زمر را پودش میاه ار استرس است ،اما اساساً چهار مورا بزرگ اقع قاار به اریافت
پودش خطر فاجعهبار نیستن  .خطر فاجعهبار آنق ر ایرقابلپیشبینی است ،دبیه به اعتصاب رع برق که تعیی تاریباً چه حق
بیمها ایرممک است .بیمه بنگا ها بزرگ حساب ار ازلحاظ تارییی تالدی برا از است ااان پول بوا است .با توجه
به ارجه کنونی تمرکز ار حرفه حسابرسی ،استیر بهان از کافی بزرگ نیست که بتوان ریسک هزینهها خوا را برا تولی
جوا اارا که را حلها
بازا برا بیمهگر گستر اه  .ار برخی از کشورها ار پایی ایاالتمتح نگرانیها ج
مناسب برا حل آنچه معموالً بهعنوان حرفه حسابرسی از آن یاا میدوا ،یافت دوا .بحران مسئولیت تع اا از پیشنهااها
مبتنی بر قانونگذار برا مح ا کران مسئولیت حسابرسان ار برخی از کشورها توسعهیافته ار پا به یژ ار آلمان
انگلیس پیشنهااد است .ار ای فصل محیطی که ممیزان مستال ظایف محوله خوا را انجا میاهن را برجسته میکن
ر هایی را که حسابرسان مستال میتوانن ار قبال خ مات حرفها ارائهد مسئولیتپذیر اادته بادن  ،مورابحث قرار
میاه (زف.)5۷۷3 ،5
تجزیه و تحلیل اقتصادی مسئولیت حسابرس در یک محیط در حال تغییر
اق امات نماین گان اقتصاا (سهام اران ،بانک اران ،تحلیلگران مالی ایر ) تحت تمثیر کیفیت اطالعات موجوا است .ار
افشا درکتی ،دکاف انتظار کمبوا بی میزان اطالعاتی است که یک تصمیمگیرن ار اختیار اارا میزان اطالعات مورانیاز
یا انتظار اارا که بتوان برا یک تصمیم معی اادته باد  .ای فاصله را میتوان با حضور حسابرس مستال پر کرا .حسابرس
خارجی از صورتها مالی تهیهد توسط م یریت درکت پشتیبان تهیه میکن از ای طریق اعتبار آن اسناا را میاه
قابلیت اطمینان اطالعات مورااستفاا ار تصمیمگیر ها اقتصاا را افزایش میاه  .گر ها میتلفی از کارگزاران
اقتصاا که ار تصمیمگیر ها اخیل هستن  ،به اطالعات موثای احتیاج اارن که توسط طرفی ذینفع قابل ارزیابی استفاا
هستن تا اق امی متناسب با منافع خوا انجا اهن  .فراین تصمیمگیر  ،ازجمله اق امات حسابرس ،با ع اطمینان همرا است،
نظارت بر اطالعات را متحمل دون
ار ایر ای صورت ایگر نیاز به درکتها نیست که بتوانن هزینه اضافی جمعآ ر
(تیلور همکاران .)5۷۷3 ،3حضور حسابرس ار درایط نامشی بیشتری سوا را اارا حتی اگر ای تنها مزیت حسابرسی
مالی نیست .حسابرس بهعنوان منبع اطالعات قابلاعتماا به ا الیل ضر ر است .ا لی مورا مربوط به خوا مکانیز بازار
است .حسابرس بهعنوان یک استگا کنترل مستال میتوان به نیر ها نظارتی بازارها مالی کمک کن زیرا آنها به انبال
بهبوا عملکرا اقتصاا بازار استیابی به کارایی اقتصاا با تشویق تیصی منابع مناسب هستن (مایز همکاران.)5۷۷3 ،5
الیل ا مربوط به ناش حسابرس ار ارائه اطالعات اقیق قابلاعتماا به سهام اران است؛ مانن مورا ا ل ،حسابرسان بای
تصمیمات الز را بگیرن  .ار ایر ای صورت ،درکت حسابرسی ممک است ار معرض اااخواستهایی باد که توسط
آژانسها نظارتی بازار ،سهام اران درکت یا سایر ادیاص ذینفع ،بهصورت ج اگانه یا جمعی انجا دوا مسئولیت حسابرس
مربوط به ‘مجموعه مناسب از ب هیها ر یهها انضباطی برا آن است حسابرسانی که گزار صحیح از سالمت مالی
1

Reynolds, J. K. and Francis, J.
Zeff, S. A.
3
Taylor, M. H., DeZoort, F. T., Munn, E. and Thomas, M. W.
4
Myers, J. N., Myers, L. A. and Omer, T. C.
2
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اقعی درکت را گزار نمیاهن  .به االیل فوق ،حسابرسان مستال بای تما اق امات الز را با حس نیت انجا اهن .
باای حال ،حتی اگر حسابرسان مؤسسات حسابرسی همه اعتبارات خوا را ار معرض خطر قرار اهن  ،ناش حساس حسابرس
ار اقتصاا بازار هنوز به مکانیز ها نظارت مناسب سیستمها مسئولیت نیاز اارا (الیوت .)5۷۷5 ،9ساز کارها اقتصاا
حاوقی که ناش حسابرس را ار اقتصاا بازار تنظیم میکنن  ،نهتنها ضر ر هستن بلکه برا عملکرا بازار سرمایه نیز ضر ر
هستن  .رگالتورها عمو مرا به اطمینان از اینکه حسابرس ار حال انجا کار مناسب است ،اطمینان اارن  .عال بر
پرااخت خسارت ،اااخواهی علیه یک درکت حسابرسی همچنی میتوان به کیفیت دهرت آن آسیب برسان  ،یا حتی
حسابرس را ااار به خارج از بازار کن (ا فون  ،فرانسیس.)5۷۷4 ،5
بحث و نتیجهگیری
ه ف ای تحایق مر ر بر چشمان ازها حساب ار ار حال ظهور ار عصر اناالب صنعتی چهار است .همانگونه که بحث
د مهمتری اثرگذار به اناالب صنعتی چهار  ،فراگیر اقتصاا ایجیتال تغییرات بنیاای ار سیاستگذار ها اقتصاا
است که یکی از حوز ها مهم آن به سیاستها راهبراها ار اقتصاا پلتفر ایجیتالی اختصاص اارا .یکی از مهمتری آثار
گستر اقتصاا ایجیتالی مبتنی بر توسعه دبکهها تغییرات ار قوانی اقتصاا کالسیک بهطور مشی عملکرا قوانی
عرضه تااضا رفا اقتصاا جامعه است .اثر بسیار مهم ایگر که نوآ ر ها فنا رانه ار تلفیق با رد دبکهها اارن  .ایجاا
اقتصاا بایو یا ار حال رد م ا مانن یک ارگان زن خواه بوا با توانایی رد ار نزا پویا که آخری مرحله تکامل نظا
بانک ار خرا کاهش ناش اسطهها ار بازار
نوی اقتصاا خواه  .ای نظا اقتصاا از طریق گستر سهام ار
ااراییها ،فضا کسب کارها را بهطور ساختار تغییر خواه ااا .ار فرآین استارار تکامل اناالب صنعتی چهار ار مسیر
یکپارچهساز تکامل یک جامعه هودمن  ،بنیانها اقتصاا تولی  ،تغییرات ساختار را تجربه خواهن کرا .همچنی
به الیل نوآ ر ها فنا رانه ار سیستمها تولی که امکان سفاردیساز انبو محصوالت را فراهم نموا است ،محیط
کسب کار را نیز با تغییرات بنیاای مواجه خواه کرا .هر تغییر ناگهانی بنیاای ار ساختار مناسبات اقتصاا تولی یک
هنگامی اتفاق میافت که فنا ر  ،تغییر بنیاای ار ساختار اقتصاا ابزارها تولی ایجاا نمای .
اناالب محسوب د
بحثها مرتبط با اناالب صنعتی چهار برا ا لی بار ،ار نمایشگا هانو ر آلمان ار سال  5۷99برا توصیف ای که چگونه
صنایع مبتنی بر پلتفر ایجیتالی میتوانن زنجیر ارز را ار جهان متحول سازا ،مطرح گرای  .ار خطوط تولی موج چهار ،
سیستمها اطالعاتی یکپارچگی بر نسازمانی هم اارن ااا ها ار استرس
جریان اطالعات با جریان تولی همرا د
هستن  .ای تنها یک پیشنهاا است که امی ار با به چالش کشی ن آن ،موضوع عمق گستراگی بیشتر پی ا کن .
ت ا اناالب صنعتی ار ار پا قرن نوزاهم ،ایجاا کارخانهها بزرگ بزرگتر اجرا طرحها عظیمی چون اح اث
دبکهها سراسر را آه را میطلب که نیازمن به سرمایهها کالن بوا .تممی چنی سرمایههایی از امکانات مالی یک یا
چن سرمایهگذار فراتر بوا از سویی ،یک یا چن سرمایهاار نیز آمااگی پذیرفت خطر تجارتی چنی فعالیتها بزرگی را
ن ادتن  .از ای ر  ،با بهر گیر از ا استآ را بزرگ مفی اناالب صنعتی ،یعنی سازمان هی همکار  ،درکتهایی دکل
گرفت که مسؤ لیت صاحبان سرمایه آنها مح ا به مبلغ سرمایهگذاریشان بوا ار قالب چنی مشارکتهایی ،سرمایهها
کوچک تجهیز گرای را حل مناسبی برا تممی سرمایه کالن توزیع میاطرات تجارتی فراهم آم  .ضر ر است ا لتها
Elliott, R. K.
DeFond, M. L. and Francis, J. R.
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بیش صنعت پلتفرمی ایجاا کنن برا دبکهساز که ار فرآین اناالب صنعتی چهار ناشآفرینی میکنن  .ای پلتفر
همچنی برا همکار ها بی المللی ضر ر است؛ زیرا بسیار از کشورها ایگر ار تال برا دناسایی فرصتها ار
فرآین گذار به اناالب صنعتی چهار هستن ؛ اما بای توجه اادت که را ان از ای پلتفر ها ،یک فرآین زمانگیر خواه بوا
که به زیرساختها فنا رانه ایجیتالی صنایع کشورها بستگی اارا .اصالح ماررات سیستمها گا ضر ر ایگر است
ماررات خوا را برا انعطاف بیشتر برا تطبیق با م لها کسب کارها ج ی فنا ر ها
که ا لتها بای قوانی
مرتبط با اناالب صنعتی چهار  ،بازنگر نماین  .ار بازنگر قوانی نیز بای حوز ها مرتبط با محیطزیست ،میاطرات
ژئوپلیتیک ،جنگها رقابتها تجار بازارها منطاه ا -جهانی موراتوجه اقیق قرار گیرا .همچنی جوا اثرات خارجی
فنا ر اطالعات ارتباطات ار توسعه اقتصاا ایجیتالی ناش ا لت را ار ا ر گذار برجسته میکن .
ارنهایت بهمنظور گذار موفایتآمیز اقتصاا ها جهان به اناالب صنعتی چهار  ،ضر ر است که به ای اقعیت توجه نموا
صنایع مرتبط ،برخوراار نیستن ؛ بنابرای ،
که بسیار از کشورها از اانش کافی ار مورا آماا ساز برا فنا ر ها آین
همکار ها بی المللی ار همی راستا یک الزا نه یک انتیاب خواه بوا .ار راستا تسهیل همکار ها بی المللی ار
یک سازمان یا نهاا مسئول بهمنظور ارتاا
فرآین گذار ،ضر ر است که زمینهها همکار با سایر کشورها دناسایید
همکار بی المللی ایجاا یا تعیی دوا .بهطور مشی ناش اانشگا ها پارکها علم فنا ر ار ای زمینه بسیار حیاتی
خواه بوا.
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