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 -1مفهوم حسابداری

حسابداری تنها جمع و تررقعق نیسع و از تهعتههای دور راه
تکاملی را طی کرده و از ابتدا اقن رعته بعر اسعای نیعاز انسعان
کل ترفته اس  .دول ها براسای نیاز برای تعرفتن مالیعا از
حسابداران بهره میترفتهاند و معیارهعاقی هموع ن زمعین و وا

برای ترفتن مالیا در نظر داتهاند.
حسابداری به عنع ان قکعی از ح زههعای دانعز و زبعان ت عار

براسای نیاز به پاسخگ قی همزمان با تغییعرا ع امعل محیطعی
ج ام بشری مسیر کلتیری خ د را طی کرده اس .

نخستین مدارک کشف ده حسابداری در جهان ،ل حههای سرالین
از تمدن س مر در بابل اس و قدم آن به  3600هزار سال قبل از
میالد میرسد که اقن ل حهها از پرداخع

دسعتمزد کعارتران بع ده

اس .
ترسیرهای متراو هر دانشی از جمله حسابداری همع اره در سعاقه

نظرقه ها و ق انین علمی ص ر می تیعرد .بعه اقعن ترتیعب ،بعدون
داتن قک نظرقه نمیت ان از حسابداری ترسیری داد.
چگ نگی نگهداری و تزارگری حساب داراقیها ،بدهی ها ،سرماقه،

س د و  ...برای هر خص حقیقی ،هر واحد اقتصادی و قا دولع از
دقرباز مساله ب ده اس  .مساله نگهداری و تزارگری حساب ها به
کمک ترکر افراد ه مند و پیدا کردن راه حلهعای مترعاو  ،بعه

زبان علمی با خلق فرضیه هعا در طع ل زمعان رعد کعرده اسع .
هم اره انسان برای ارتقعا سعطز زنعدتی فعردی و اجتمعاعی خع د

مساله می افرقند .به عبار بهتر هیچ وق بیمساله نخ اهیم بع د.
بی مساله ماندن برابر با بی علعم مانعدن اسع  .حسعابداری از اقعن
قاعده مستثنی نیس .

حسابداری دانشی اس

که از قعک سلسعله مسعائل در زمینعهی

معین نظیر نگهداری حسابها ،چگ نگی تزارگری آنها و پیرام ن
اقن ت نه م ض عا ترتگ میکند.

حسابداران به منظ ر پیدا کردن روقه های قکسان و مع رد قبع ل
اکثرق  ،اقدا به تشکیل ان من های حرفه ای کردنعد .در اواقعل
(حدود  120سال قبل) ،اقن ان من هعا ک چعک ب دنعد ولعی بعا
بزرگ تر دن اقتصاد و نیاز تسترده به حسعابداری ،ان معن هعا
بزرگ و بزرگ تر دند.

کمیته های تخصصی تر در درون اقن ان من ها تشکیل د و همه
به دنبال طعر مسعائل متععدد حسعابداری و خلعق فرضعیا (راه
حلهای احتمالی) ب دند .از اقن رو ،حسابداری به آرامی ،بدون اق اد
تنز و بدون تحرقک زقاد ساقر دانزهای مرتبط ،راه حل مسعائل
را به طرقق علمی دنبال کرد.

قعنی نظرقه پردازی روع د ،نظرقه هاقی کعه روقعه هعای روز را
ت جیه کند و پیز بینی کند حسابداری در آقنده برای روقدادهای

خاص چگ نه عمل خ اهد کرد و به همین آرامی به دانشعگاهها راه
قاف .

ورود رته حسابداری به دانشگاه ،تشکیل ان من هعای متععدد در
کش رهای مختلعف ،نگعاه جامععه و حسعابداران را بعه حسعابداری
دترت ن کرد .قکی از انتظارا به جا ،تدوقن تعرقری از حسعابداری

ب د .انتظار آن ب د که س ال «حسابداری چیس » قک و قا حعداقل
چند پاسخ قکسان داته باد و هر فرد از نگاه خ دش حسابداری

را ر ندهد .ضرور اق اب می کنعد ،حعداقل حسعابداران ع ع
قک ان من ،تعرقعف قکسعانی از حسعابداری را برهقرنعد .در ادامعه
ترسیرهای معروف و پرطرفدار از حسابداری آورده می د.

 -2تعاریف حسابداری

درباره حسابداری تعارقف مختلرعی وجع د دارد کعه حسعابداری را
علم ،فن ،فرآقند و حتی هنر نامیده اند .

اما آقا حسابداری قک اخه از علم و دانز اس و قا هنر؟
بررسی ساختار تعدوقن ق اععد و همونعین ،اجعرای عملعی ق اععد
حسابداری بع ا م جب طر اقن س ال می  د که اقا حسابداری
هنر اس قا علم؟ در تهته ن قسندتان مختلری در م رد هنر قعا
علم ب دن حسابداری اظهار نظر کرده و برخی آن را علعم و برخعی

آن را هنر دانسته اند.

با ت جه به اقنکه حسابداری را به کمک روهای علمی معی تع ان

م رد بحث و بررسی قرار داد و همونین ،با ت جه به نقز تئع ری
ارزیابی در اقن دانز ،مسلما حسابداری بط ر بعالق ه در قلمعرو

علم قرار دارد.
براسای نظر بسیاری از محققین ،هنر بر ترسیر و تحلیل خصی
هنرمند متکی اس  .مثال دو نرر نقاش می ت انند براسای سبک و
ترسیر خ د ،یئی قکسانی را به انحای مختلعف در نقاعی خع د
نشان دهند .اما در علم ،الز اس ت افق نسبتا زقادی در مععع رد

پدقده م رد مطالعه و نح ه انعدازه تیعری آن ،میعان صعاحبنظران

مرب ط وج د داته باد.

)(Sterling Robert 1975

نقطه نظعر ن قسعندتانی کعه حسعابداری را بعه هنعر نزدقعک تعر

میدانند اقن اس

که حسابداران بعا ت جعه بعه چگع نگی تعرقعف

هدفها ،طیف تسترده ای از روهای اندازهتیری را بکار میتیرند.
مععثال در انتخععاب روش اسععتهالک ،سععالهای عمععر مریععد و ارزش
اسقاط ،ارزهای متراوتی برای داراقیها بدس می آقد .اقن ارزها
نیز معرف صرا واقعی داراقیها قا هزقنه استهالک مرب ط نیس .

از س ی دقگر روقکرد علمی سعی می کنعد کعه روعهای انعدازه

تیری مناسبی را بکار بگیرد که بعه صعرا اقتصعادی معنعاداری
نظیر ارزش جاقگزقنی قا ارزش خالص بازقافتنی داراقی م رد نظر

منتج  د .اقن تروه بر اقن باور هستند کعه حسعابداران هماننعد
نقاان تص ری را که دارند به تص قر می کشند.
در قلمرو هنر ،معم ال اخاص آزادانه ترسعیر قعا سعبک خع د را

اجرا میکنند .اما در علم ،برای اندازه تیری پدقده ای معین ،الز

اس اتراق نظر نسبتا زقادی میان دسع اندرکاران م جععع د

باد .اترچه در علم نیز امکان اختالف نظرهای عمده وج د دارد.

بهر ص ر  ،به نظر بسیاری از صاحبنظران ،حسابداری بالق ه معی
ت اند علم محس ب  د .سئ الی که مطر اس آقا حسابداران در
واق آزادند هر ت نه که ماقل هستند تزارا را تهیعه نماقنعد و
طبقه بندی ها را ان ا دهنعد آقعا حسعابداران معی ت اننعد اقعال
ترازنامه را طبق سلیقه خ د اندازه تیری و ارزعگهاری نماقنعد و

طبق سلیقه خ د تزارش تهیه کنند.

 )2-1تعریف حسابداری آنچه در غرب بوده و هست:

«حسابداری عبار

اس

از فن ثب  ،طبقه بندی و تلخیص

فعالی های مالی قک م سسه در قالب اعداد قابل سن ز به پ ل
و ترسیر نتاقج حاصله از بررسی اقن اعداد».
(ان من حسابداران رسمی امرقکا )AICPA 1953

قبل از  1953میالدی هیج مرج رسمی تعرقف حسعابداری
را مکت ب نکرده ب د .بنابراقن می ت ان ادعا کرد اقعن تعرقعف

اولین تعرقف رسمی اس .

تا چند سال انتقادی از اقن تعرقف نب د ولی به تدرقج زمزمه

انتقادا از طرف جامعه دانشگاهی بلند د .تلقی حسابداری به
عن ان فن به جای دانز و علم مهم ترقن انتقاد وارد به اقن
تعرقف ب د.
«حسابداری قک فعالی

خدماتی اس

که اطالعا کمی (ماهیتا

مالی) واحدهای اقتصادی را فراهم می کند .هدف از تهیه

اطالعا  ،استراده از آن در تصمیم تیری های اقتصادی اس ».
(ان من حسابداران رسمی امرقکا )AICPA 1970

در بردا قبلی مرکز ثقل اندقشه ،عمل حسابداری ب د ولعی در
تعرقف جدقد کال نگرش ع ض ده و مرکز ثقعل ،فعراهم آوردن
اطالعا برای تصمیم تیری اقتصادی اس  .اقن طیعف ،سعرماقه
تهاران ،دول  ،بازار سرماقه ،مدقران ،رقبا و همعه فععاالن عرصعه
اقتصادی را امل می  د.
در اقن نگرش سه تروه اصلی در محیط حسابداری ناساقی
می  ند:
 )1تصمیم تیرندتان اقتصادی قا استراده کنندتان اطالعا
 )2واحدهای تزارگر قا بنگاههای اقتصادی
 )3حرفه حسابداری

 )2-2حسابداری به عنوان تاریخچه مالی واحد گزارشگر

در تهته چنانوه ام الی که در تصاحب قعک فعرد قعرار داع در

نقاط مختلف پراکنده بع د ،صعاحب آن افعراد دقگعری را بعه عنع ان
مبار قا امان دار انتخاب می کرد تعا از امع ال وی محافظع کنعد.
امان طی ص رتی تح قل امان دار می د و پس از تهع زمعان
طی ص رتی امان پس ترفته مید .تنهعا ککعر کامعل معال مع رد
امان در ص ر کافی ب د .در دوران های بعدی زمانی کعه پع ل بعه

عن ان وسیله مبادله قرار ترف  ،مالک امع ال انتظعار داع مباعر
همان مبلغی را که به او سررده ،در زمان تعیین ده مسترد نماقد.

در اقن دوره هم تنهعا چع ن مباعر حعق دخعل و تصعرف و بعه

کارتیری امان را ندا  ،تنها ارزش ام ال منق ل و امع الی کعه
می ت انستند با پع ل ارزش تعهاری کننعد و قابلیع

جعاقگزقنی

دا در ص ر تح قل با جزئیا ککر می د.
به تدرقج ن ع ام ال (زمین ،ساختمان ،باغ ،مزرعه ،ماعین آال ،

کارتاه و کارخانه) بسیار متن ع عد و صعاحب آنهعا بعه تنهعاقی
نمیت انس از آنها محافظ کنعد و همزمعان آنهعا را در جرقعان
ت لید و درآمدزاقی به کارتیرد.

با تسترش تن ع فعالیع هعای اقتصعادی ،متنع ع عدن کاالهعا و
خدما  ،بزرگ دن واحدهای اقتصادی ،کل مالکیع

از حالع

سنتی خارج و به سها تبدقل د .اقن واحدهای بعزرگ تزارعگر
ت سط مدقران حرفه ای و متخصص اداره معی عد .تعزارش هعای

منظم مدقران حرفه ای و متخصص امل وضععی معالی و نتعاقج
عملیا ،تارقخوه مالی واحدهای تزارگر را با نظم خعاص تبیعین
کرد .منب اصلی اطالعا منعدرج در اقعن تزارعها از حسعابداری
حاصل می آقد .بنابراقن می ت ان حسابداری را به عن ان تارقخوعه
مالی واحدهای تزارگر بیان کرد.

 )2-3حسابداری به عنوان زبان تجارت

رقاب در همه عرصه ها م جب افزاقز کیری اس  .دانشگاهها نیز
از اقن م ض ع مستثنی نیستند و آم زش عالی ت ان اق اد درآمعد از

طرقق ان ا تحقیقا برای حل مسائل و مشکال جامعه و درقاف
هرقه از دانش قان را دارد .رقاب

نعه تنهعا در سعطز دانشعگاهها

بلکه در سطز دانشکده ها و رته ها نیز تش قق می  د .در اواخر

دهه  1960که وضعی اقتصادی امرقکعا رو بعه رعد بع د نیعاز بعه
حسابداران آم زش دقده و باه ش افزاقز قاف .

دانشکده های کسب و کار به اتراق در فکر جهب دانشع قان بعا

ه ش تر در رته حسعابداری ب دنعد .از آن عا کعه فعراهم آوردن
اطالعا مالی بعرای اسعتراده در تصعمیم تیعری اقتصعادی کعار

حسابداری ب د و اطالعا معالی نشعان دهنعده وضععی معالی و
نتاقج عملیا هر واحعد تزارعگر اسع  ،بنعابراقن ارتبعاط بعین
واحععدهای تزارععگر بععا تصععمیم تیرنععدتان اقتصععادی از طرقععق
تزارهای مالی برقرار می  د .لها معی تع ان حسعابداری را بعه
عن ان زبان ت ار معرفی کرد.

حسابداری دارای عالئمی اس
اصطالحا

مانند بدهکار ،بستانکار و  ...و قا

خاص مانند داراقی ،بدهی ،سرماقه ،س د و استهالک.

همونین دارای ق اعدی اس

که روقدادهای مالی را طبق اقن ق اعد

ثب  ،ت می و تزارش می کند .حسابداری از طرقق تهیه تزارش
های مالی ،اطالعا

الز را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار

اخاص کی نر و کی عالقه و کی حق قرار می دهد .بنابراقن ارتباط
بین واحدهای تزارگر با تصمیم تیرندتان اقتصادی از طرقق

تزارش های مالی برقرار می  د .لها میت ان :حسابداری را به
عنوان زبان تجارت معرفی کرد.

 )2-4حسابداری به عنوان مبنای اندازه گیری ارزش اقتصادی

تصععمیم تیرنععدتان اقتصععادی ،انتظععار دارنععد اطالعععاتی را ک عه
حسابداری فراهم معی کنعد نشعان دهنعده ارزش روز قعا ارزش
اقتصادی (مبلغی که در قک بازار رقعابتی و آزاد بعرای تحصعیل
داراقی نقدا پرداخ معیع د) باعد .تعزارش وضععی معالی،
فهرستی از ارزش داراقی ها و بدهیها اس .

 )2-5حسابداری به عنوان کانال رسمی اطالعات مالی

در تما نگرش های ارائه ده برای حسعابداری ،بعه نحع ی فعراهم
آوردن اطالعا کمی و ماهیتا مالی م رد تاکیعد بع ده اسع  .تهیعه
کنندتان اطالعا (واحدهای تزارگر ،حسعابداران و حسابرسعان)
در اقن نگرش به عن ان فرستندتان اطالععا معی باعند .تعزارش

های مالی از طرقق کانال های مختلف اطالععاتی (روزنامعه ،رادقع ،
تل قزق ن ،ساق های خبری و نظاقر) بعه تیرنعدتان اطالععا معی

رسد .در همه کانال های ارتباطی رقبا تعالش معی کننعد در کانعال
رسمی خلل اق اد کنند .اقن رفتار م جب می  د صح و کیری

اطالعا ارسالی بهتر و به واقعی نزدقک تر باد.

 )2-6حسابداری به عنوان متاعی اقتصادی

کاالها و خدما در هر جامعه ای بر حسب نیعاز ت لیعد و عرضعه
می ند .حسابداری تامین کننده اصلی اطالعا مالی م رد نیعاز
تصمیم تیرندتان اقتصادی اس  .عرضه اقعن اطالععا باقعد بعه
میزانی باد که جامعه نیاز دارد .در اقن نگعرش عرضعه و تقاضعا
تعیععین کننععده قیم ع و مقععدار اطالعععا فععراهم ععده اس ع .

متقاضیان به لحاظ اقتصادی زمعانی بهعای اطالععا را پرداخع
میکنند که مناف حاصل از آن بیشتر از بهای پرداختی باد.

 )2-7حسابداری به عنوان ایدئولوژی آنچه در شرق گذشت

مره

ارزش افزوده کعارل معارکس در کتعاب «سعرماقه» :ارزش

افزوده تراو قیم

فروش کاال (خدم ) با مبلغی اس که برای

خرقد م اد اولیعه و خعدما بعه سعاقرقن (افعراد بیعرون از بنگعاه
اقتصادی ت لیدکننده) پرداخ

ده اس  .عقیده بر اقن ب د م اد

اولیه کم ارزش در بنگاههای اقتصادی تبدقل به کعاالی بعا ارزش
می ند ،اقن تراو ارزش در اثر ک عز و زحمع

کعارتر بعه

وج د میآقد.
ارزش افزوده حق کارتر اس چ ن در اثر زحم و تالش او به

وج د آمده اس  .حسابداران به نح ی ه مندانه حق کعارتران را

به جیب سعرماقه داران منتقعل کعرده انعد و اقعن م ضع ع م جعب
افزاقز تراو ثرو در طبقا مختلف اجتماع ده اس و چع ن

اسناد و مدارک هم مرتب و فراهم عده ،معرد و حتعی دادتاههعا
نمی ت انند اقن حق را مسترد نماقند.
از اقنکه حسابداری قک اقدئ ل ژی اس  ،قک مکتعب فکعری اسع
که ثرو را جا به جا میکند ،رفاه اقتصادی طبقعه ای را بیشعتر و
طبقه دقگری را کمتر میکند پس نقز بزرتی در اجتماع دارد.

در اواقل انقالب  روی سعابق ،دوران حک مع لنعین و اسعتالین،

حسابداران بنگاه های ت لیدی از تری عم ما کار را ترک کردنعد و
بععه ععغل هععای دقگععری مثععل کشععاورزی و قععا کععارتری روی

آوردند.کاراقی و بهره وری در بنگاه های ت لیدی به عد کعاهز
قاف  .مساله به سران حک مع

از جملعه اسعتالین رسعید .تحلیعل

بعمل آمده نشان داد بخشی از اقن عد کعاراقی مربع ط بعه قطع
تزارش های حسابداری اس  .با اطمینان نسبی که به حسعابداران
داده د ،برخی از آنها به کارخان ا برتشتند اما به دلیل تری از

اقنکه انگ طرفدار سرماقه داری به آنها نخ رد ،تزارش س د تهیه

نمی د و قا تزارش ها حال ابها دا .
کمیته واژه ناسی ان من حسابداران رسمی امرقکا ،حسعابداری

را به ص ر زقر تعرقف کرده اس :
حسابداری هنری است کهه بهه یسه آه آن بهه ه و ای
معنیدار ی بر حسب پول معامآهها ی رییدادهایی که دست
کم تها حهدی دارای وصوته ت مهاسی هسهتند

هت ی

ط قهبندی ی سپس نت جههای حاتل را تفس ر مینمایند.

 -3روش های ارائه تئوری حسابداری :

 )1دیدگا ماس اتی
 )2دیدگا قانونی

 )3دیدگا م تنی بر اتول اوالقی
 )4دیدگا اقتصادی
 )5دیدگا رفتاری
 )6دیدگا ساوتاری

 )3-1دیدگاه مالیاتی :

 ق انین مالیا بر درآمد (در آمرقکا) ت انستند روش های اجراقیو عملی بهتعرقن عرک هعا را بعه اسعتاندارد هعای قابعل قبع ل
برسانند ،که اقن باعث بهب د روهای حسعابداری و اق عاد نع عی
ثبا روقه ده اس .
 -ارائه روش هعای اسعتهالک م ضع ع معاده قعان ن مالیعا هعای

مستقیم  1909م جب محاسبه اسعتهالک بعه روش هعای معنظم
(سیستماتیک) و در پی آن استراده از روش های مناسب تر بعرای

محاسبه استهالک تردقد.

پهقرش روش اقل بهای تما ده قا بازار طبق قان ن  1918جه

محاسبه ارزش م ج دی ها  ،من ر به اق اد بحث های زقعادی در
رابطه با اقن روش د و در نهاق اقن روش اثرا زقادی بر فراقند
ارائه اص ل حسابداری تها .
اتر چه ق انین و مقررا مرب ط به ناخ درآمعد باععث سعرع

بخشیدن به پهقرش روش های مناسب حسابداری دند  ،ولی بعر
سر راه ت ربه کردن و پعهقرفتن تئع ری هعای خع ب حسعابداری

م انعی به وج د آوردند.

 )3-2دیدگاه قانونی :

هیئ

استاندارد های حسابداری مالی  ،هنگا ارائه قعک چعارچ ب

نظری برای حسابداری در م رد استراده از قان ن با هدف ارائه اص ل
حسابداری جس

و ج ی زقادی کرد .اع عای اقعن هیئع

قعادآور

دند که در بسیاری از م ارد مسائل اقتصادی و قان نی مطر اند.
حق ق دانان و حسعابداران در تعرقعف امع ال و داراقعی بعه نتی عه

مشابهی دس نمی قابند  ،بدقن خاطر که حق ق دانان بعه سع دی
ت جه میکنند که مشم ل مالیا می  د و می ت ان آن را بین

سهامداران تقسیم کعرد و بعه سع دی کعه م جعب افعزاقز ارزش
می د و قا معیاری بعرای سعن ز عملیعا کعارا اسع  ،ت جعه
نمینماقند.
بنابراقن ،حق ق دانان ت انسته انعد مسعائلی را مطعر کننعد کعه

م جب تق قع

فکعر در مع رد پرسعز هعای مطعر در تئع ری

حسابداری  د  ،ولی به ندر امکان دارد که ق انین بعه عنع ان
قک عامل تعیین کننده باند.

 )3-3دیدگاه مبتنی بر اصول اخالقی :

در اقن دقدتاه در ارائه تئ ری بیشتر بر مراهیم ععدل  ،حقیقع و
انصاف تاکید می  د .هر قک از اقن مراهیم قا اص ل  ،به ص رتی
فزاقنده ت انسته اس

بر چعارج ب نظعری ارائعه عده بعه وسعیله

هیئ استاندارد های مالی اثر بگهارد.
رعاق

نکاتی مانند نداتن تعصب (قک س نگری) و صداق در

ترتار در اقن حیطه قرار می تیرند .بی طرفی بدان معنعی اسع
که نباقد اطالعا را به ص رتی درآورد که رفتار خاصی در جهتی

خاص تق ق

ع د و اقعن قکعی از وق تعی هعای اصعلی تعدوقن

کنندتان استانداردهاس  .به بیان دقگر اص ل اخالقی ت انستهاند
در همه سط

 ،بر حسابداری  ،اعمال نر ک نماقند.

 )3-4دیدگاه اقتصادی :

سه روش پرداختن به مسائل حسابداری از دقدتاه اقتصادی:
الف) اقتصاد کالن
ب) اقتصاد خرد
ج) مسئ لی های اجتماعی رک

الف) اقتصاد کالن :

در سطز اقتصاد کالن سعی می کنند اثر های نای از روش هعای
ت نات ن تزارگری را بر معیار های سن ز اقتصعادی و فعالیع
های اقتصادی  ،در سطحی تسترده تر از رک  ،مانند صعنع قعا
سیستم اقتصاد کش ر تزارش کنند.
برخی عقیده دارند که قکی از هدف های حسابداری باقد اقن باد

که رفتار سازمان و فرد را به سع ی هعدف هعای خعاص سیاسعی و
اقتصادی ملی س ق دهد.

در حالیکه بیشتر کش ر ها در اجرای سیاس های پ لی و مالی و
از م رای کنترل های مستقیم  ،سیاس هاقی را در سطز اقتصاد

کالن به اجرا در می آورند  ،ولی برخی از کش ر ها ،به وق ه س ئد،
می ک ند روقه ها و اص ل حسابداری خ د را بر پاقه هعدفهعای

اقتصادی کالن قرار دهند.
ب) اقتصاد خرد :

در سطز اقتصاد کالن سعی می کننعد اثعر هعای ناعی از روش
های ت نات ن تزارگری را بر فعالی ها و معیار هعای سعن ز
اقتصادی (درسطز رک ) ت ضیز دهند.

در تئ ری ن قن حسابداری که بر پاقه اقتصاد خرد قعرار معی تیعرد
رک قا واحد ت اری را به عن ان قک واحد اقتصادی م رد ت جعه

قرار می دهند و به فعالی های آن (کعه از م عرای فعالیع هعای
بازار بر سیستم اقتصادی اثر می تهارد) ت جه می نماقند.
ج) دیدگاه مسئولیت های اجتماعی شرکت :

چ ن در دقدتاه خرد نمی ت ان به ط ر کامل در باره همه اثرهاقی
بحث کرد که فعالی های رک بر جامععه معی تعهارد ،از اقعن

دقدتاه هم به بررسی می پردازند.

در اقن دقدتاه  ،درباره مسائلی چ ن هزقنه های مربع ط بعه حرع
محیط زقس  ،بیکاری ،راقط ناسالم محعیط کعار و سعاقر مسعائل

اجتماعی بحث می  د.
در حسابداری سن ز مسئ لی های اجتماعی  ،در هنگا تدوقن
تئ ری های حسعابداری تعروه هعای دقگعری از جملعه کارکنعان،
بستانکاران و سهامداران که تروه های کقنر نامیده می  ند ،در

نظر ترفته می  ند.

 )3-5دیدگاه رفتاری :

از نظر اقن دقدتاه هنگا تدوقن و ارائه تئ ری های حسعابداری بعه

جنبه های روان ناسی و جامعه ناسعی اقعن تئع ری هعا ت جعه
می د .در دقدتاه مهب ر به اقن م ض ع ت جه معی ع د کعه آقعا

اطالعا ارائه ده بر تصمیما مرب طه اثر می تهارد قا خیر و نیز
اقن که آقا به رفتار افراد قعا تعروه هعای مختلعف کعه تحع تعاثیر
اطالعا حسابداری قرار می تیرند ت جه می  د قا خیر؟

 )3-6دیدگاه ساختاری :

در اقن روش بر ساختار سیستم حسابداری تاکید می ع د .بیشعتر
دلیل هاقی که در ارائه اقن روش ارائه می کنند ،به وق ه دلیل هاقی
که در سطز ملی ارائه می  د بر پاقه مقاقسه اقعال قعرار دارد .در
اجرای اقن روش سعی می  د طبق نم نه پیشین قا م ج د عمعل
 د.
حسابدار می ک د روقداد های مالی مشابه را طبقه بندی کنعد و
بععه صع ر رسععمی تععر ،مععی ک ععد بععرای ثبع تععزارش کععردن

روقدادهای مالی دارای ن عی ثبا روقه  د.

 )4روش شناسی علمی در حسابداری :

الف) اثباتی (توصیفی)  :Positiveآنوه را که هس بیان می کنعد و

به اعمال ق او ارزی کاری ندارد.
ب) هنجاری  :Normativeآنوه را که باقد باد بیان میکنعد( .بعه
اعمال ق او ارزی کار دارد).

ی ه استدالل اثباتی به بد و خ ب کاری نعدارد ،دسعت ری صعادر
نمی کند که چط ر زندتی کنیم.

ی ه استدالل هن اری مسائل را بررسی می کند و نسخه برای ما
می ن قسد ،مثل پزک.
ممکن اس نسخه ای را که می ن قسد غلعط درآقعد ،کعه در اقعن
ص ع ر م ض ع ع را بررسععی مععی کنععد و نسععخه ای بععرای آقنععده
مین قسد .به عن ان مثال ،در زمان ت ر روی را انتخاب کنیم که

س د واقعی تر باد {اقن فقط قک نظرقه اس }

 -5نگاهی به اندیشه های توماس کوهن

ت مای ک هن ،م رخ ،فیزقکدان و فیلسع ف علعم آمرقکعاقی اسع
(1922-1996

) ،که با وی دورۀ جدقدی در ن ع نگاه به تارقخ علعم و

ماهیعع علععم آغععاز میعع د .کعع هن کتابهععای متعععددی در

زمینۀ تارقخ علم دارد مهمتعرقن کتعاب کع هن ،کتعابی اسع

بعه

نا ساختار انقالبهای علمی که در زمینۀ فلسرۀ علم ن ته عده
اس  .ک هن اولین کسی اس که اصطال پعاراداقم قعا الگع را در
بررسی تح ال علمی م رد استراده قرار داد.

از نظر او به جای اقنکه سیر تکامل علم امل قک مسعیر خطعی از
فرضیا ابطالپهقر باد ،متشکل از قک سری دورههای نامستمر از
عل

هن اری و تغییرا انقالبی اس  .اقن امر بدان معنا اسع

کعه

برای قعک دورۀ زمعانی« ،قعک عی ۀ دقعدن جهعان» هن عار تلقعی

میتردد و در ص رتی که اقن ی ه پاسعخگ ی مسعائل و مشعکال
نب د ،با بحران م اجه می د و درنتی ۀ اقعن بحعران ،قعک انقعالب

علمی رخ میدهد« .ک هن» اقن ی ۀ نگارش به جهان را که در قک
دوره از زمان م رد قب ل اع ای قک جامعۀ علمی اسع «پعاراداقم»

مینامد.

بنا به نظر او ،تارقخ علم اهد تغییرا بزرگ و متعددی بع ده کعه
در طی آن ،قک ی ۀ ن قن دقدن ،جاقگزقن «خِعرد پهقرفتهعده»
تردقده اس  -چیزی که «ک هن» آن را «تغییر پاراداقم» مینامد.

اقن تغییر آنونان وسعی اسع کعه اجمعاع قبعل و پعس از آن بعا
قکدقگر کامال ناسازتار میباند( .ال انی.)1380 ،
بط رکلی دقدتاه ک هن قک علم قک مکتب فکری اس که پس از
حاکم دن ممکن اس در درون آن ناسازتاری ب جع د آقعد .اتعر
نت ان در م رد ناسازتاری با آن علم برخ ردی ص ر پهقرد

(پاسخی داده  د) تالش برای رف آن ناسازتاری روع میشع د.
اتر آن دانعز را پیعدا کنعیم بعر دانعز قبلعی حعاکم معی ع د
همانط ری که آن مکتب فکری در ط ل زمان برای انبا دانز

پیز می رود و ناسازتاری هاقی ممکن اس کشف تردد (بدس
آقد) که قابل بررسی و ت ضیز نباد.

مرحله بحران زمانی آغاز می  د که تحقیق برای مکتب فکری
جدقد میسر نباد و نت اند ناسازتاری کشف ده را ت ضیز دهد.

مرحله بحران با جاقگزقنی مکتب فکری جدقد بعا مکتعب فکعری

قدقم پاقان می پهقرد( .نم نه ع روی) ،ترکعر کم نیسعتی قعک
مکتععب فکععری اسع کععه در درون آن ناسععازتاری پدقععد آمععد و

نت انس پاسخگ باد ،به همین دلیعل سیسعتم پاعیده عد و
مکتب جدقد جاقگزقن د.

تص ر ک هن از ی ه پیشرف
بی پاقان زقر خالصه کرد:
پاراداقم جدقد
(انقالب)

اتععر پاسععخ هععاقی کععه بععه
مشکال جاری داده می د
کراق نکند اجتمعاع علمعی
دچار نابسامانی میع د.اقعن
مرحلععه بحرانععی اسعع کععه
زمینه مرحله جدقد می د.

قک علم را میت ان به وسیله طر

حال ناهن ارقی
(بحران)

زمانیکه فعالی های علمی حال
غیر عادی پیدا میکنند به وجع د
میآقد ،زقرا بع ی از مشکال بر
اسای تئ ری قابل حل نیستند.

پارداقم م ج د

عل با وج د پاراداقم
در پی حل مشعکال
برمیآقند

 -6علم شناسی الکاتوش

الکات ش ( )Lakatosبر برنامههای پ وهشی تأکید میکند ،برنامعه
پ وهشی الکات ش ساختاری اس

که برای پ وهز آتی بعه نحع ی

اثباتی و سلبی رهنم دهاقی فراهم میسعازد .رهنمع ن سعلبی قعک
برنامه ،امل اقن رط اس

که مرروضعا اساسعی آن برنامعه قعا

اسععتخ انبندی آن ،نباقععد م ع رد جععر و تعععدقل واق ع  ع د .اقععن
مرروضا اساسی به واسطه قک کمربند محاف  ،که مشتمل اسع
بر فرضیه های مقرر(پهقرفته ده) ،راقط اولیه و غیعره ،از ابطعال
مص ن نگاه داته می د.

رهنم ن اثباتی امل رهنم دهاقی تقرقبی اسع کعه حکاقع از
چگ نگی امکان تح ل و ت سعه برنامه پ وهشی دارد.
چنین تح ل و ت سعه ای امل ضمیمه نم دن مرروضا اضافی

به استخ انبندی خ اهد ب د ،بدقن منظ ر که پدقدارهای از پیز
ناخته ده را در برترفته و پدقدارهای بعدقعی را پعیز بینعی

کند .پیشرو قا رو به زوال ب دن برنامه های پ وهشی من ط به اقن

اسع که آن ها در اکتشاف پدقدارهای بدق م فق باعند و
قا مستمرا با کس م اجه  ند.

بیز از هرچیز استخ انبندی قک برنامه وق تی ممیزه آن اسع .

استخ انبندی کل فرضیههای تئ رقک بسیار کلعی را میتیعرد
که مره

بنیادی اس که با تکیه بعر آن ،برنامعه باقعد تحع ل و

ت سعععه قابععد .اسععتخ انبندی هععر برنامععه ت سععط تصععمیم روش
ناختی مدافعانز ابطال ناپهقر میع د .هرت نعه تعارضعی کعه
بین قک برنامه پ وهشی ترصیل قافته و قافته های ت ربعی بعروز
نماقععد ،بععه بخععز دقگععری از سععاختار تئ رقععک آن نسععب داده
می د ،نه به مرروضاتی که مق

استخ انبندی اند.

بکه مرروضاتی که قسم دقگر ساختار را میسازد همان اسع

که الکات ش کمربند محاف نامیده اسع  .رهنمع ن سعلبی قعک
برنامه عبار اس از اقنکه استخ انبندی در جرقان تح ل برنامعه

م رد جر و تعدقل واق نش د .هر دانشمندی کعه اسعتخ انبندی
را م رد تعدقل قرار دهد از آن برنامه پ وهشی خاص خعارج عده

اس .

از اقنرو میت ان تر

دقدتاه کع هن در نظرقعه حسعابداری

بیشتر بر تامین اطالعا مرید جه تصمیم تیری تاکید

دارد و دقععدتاه الکععات ش بععر مسععئ لی پععهقری ،پاسععخگ قی و
روقکرد انتقادی تاکید دارد .لها به نظر میرسد ،دقدتاه الکات ش

در حسابداری میت اند همانند فلسره علعم ،ضععف هعای پیعدا و
پنهان دقدتاه ک هن را از بین ببرد.

 -7تحوالت حسابداری

در حسابداری نیعز تغییعر پعاراداقم وجع د دارد .در حسعابداری در
درون نظا بهای تما ده ممکن اس ناسازتاری ب ج د آقد کعه

در حال حاضر نیز اقن م رد دقده می  د .اتر زمانی برسعد نظعا
اندازه تیری جدقد (مثل ارزش جاری) بت اند ناسعازتاری هعاقی را

که در نظا بهای تما ده تارقخی وج د دارد پاسخگ باد نظا
ارزش جاری جاقگزقن خ اهد عد .اقعن ترکعر برترفتعه از نظرقعه
فکری ک هن اس .

تح ال حسابداری تدرق ی اس  ،به مرور زمان براسای نیاز ،تکامل

حاصل می  د ،برخی از روش ها و مراحل علمی حهف و برخی
دقگر براسای نیاز جاقگزقن می  د.
دفتر داری دوبل از ابداعا بشری اس اقنکه در چعه زمعانی ت سعط
چه کسی به وج د آمده در تارقخ مشخص نیس  .اما نخستین دفعاتر
حسابداری متعلق به آقای ل کا پاچی لی اس و تسترش و ت سعه فن
دفترداری دو طرفه به سراسر اروپا مرهع ن انتشعار کتعاب رقاضعیاتی
اس که وی در سال  1494تالیف کرده اس .

نکته ای که ککر آن ضروری اسع

اقنکعه معی تع ان ترع

کعه

پاچی لی راوی اس .
معادله اصلی حسابداری را آقای پاچی لی کشف نکرده اس

آنوه در جامعه ب ده را ترفته و نظم بخشیده اس .

بلکه

با تشکر از حسن توجه ما ...

