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نسخه برای نادان ماندن تا ابد 
آنست که شخص به معلوماتی که 

 .دارد قناعت کند
       

 هوبارت      



 

 
 

 حسابداری  بر تحقیقات تجربی در مروری 
 «  عقایدافکار و توسعه »

 

 همتیحسن       
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  : مقدمه 

حسابداری بر اساس نیاز انسانها و پاسخگویی به تدریج سیر تکاملی خود را طی نموود   

در جوامع اولیه روابط اقتصادی و تجاری بین افراد پیچید  نبوود  زیورا مصور     . است

کنندگان خود تولیدکنند  کاال بود  و چنانچه مازاد تولید داشتند  در اختیار کسانی قرار 

حسابداری به عنووان یکوی از حووز  هوای      .می دادند که به کاالی آنها نیازمند بودند

در گذر زمان و همزمان با تغییر عوامل محیطوی و سوایر    به عنوان زبان تجارت  دانش 

اطالعی در خصوص اینکه حسابداری را . حوز  های دانش دائماً در حال تغییر بود  است

 . چه کسی ابداع یا اختراع کرد  در دست نیست

  



کردنود  بابوت   مصر قدیم کشاورزان مصری که در اطرا  ساحل رود نیل زنودگی موی  در 

موی  بایست پشم و غالت به مأموران دولوت  برداشت آب از رود نیل برای کار کشاورزی  می

های آنان میزان دریافوت    ماموران با کشیدن تصویرهای گوناگون روی دیوار خانهپرداختند

هوای موجوود در   کردند  دیرینه شناسان بر این باورند که عالئم و نشانهغالت را مشخص می

هوای حسوابداری   هایی دارد که بدان وسیله هد النهرین  شباهت زیادی با روشناحیه بین

 . شودتامین می

از آنجایی که دفترداری یکی از محصوالت فرهنگی است، تنها  "( 1938واسابور و کیمورا، )

ارائه تصویری از روند تکامل آن در طول تااری   آن، شیوه موجود برای تبیین ماهیت واقعی 

 ". باشدمی 
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نتایج بررسی معرو  خود را تحت عنوان سیر   پروفسور لیتلتون  کیموراسال پیش از  5درست 

او در مقدمه ای که برای تبیین اهداف بررسی خود  .کردمنتشر  1900تکامل حسابداری تا سال 

 . استنوشته از روش بررسی و مطالعه حسابداری سخن گفته 

در دهد  مطالعه تاریخ این است که چشم انداز و دورنمایی را در اختیار شما قرار می فاید  »

این مورد نیز با مطالعه تاریخ حسابداری متوجه ارتباط حوادث و رویداد ها با همدیگر خواهید 

 .«دکرتغییر و تحولش را به عنوان یک ویژگی دائمی مشاهد  خواهید میان  شد و از این 
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تاریخ علمی صرفا به توصیف و تبیین مدون واقعیات محودود  بررسی »: به نقل از کیمورا لذا 

  .«دگیربلکه تبیین ماهیت پدید  های اجتماعی را نیز در بر می شود  نمی 

این رو مطالعه تاریخی باید در بر گیرنده چنین توصیفی باشد و بتواند تصویری روشان از  از 

ادامه سعی شده است تا تصویری کلی از این در . نمایدارائه ن آماهیت اجتماعی و اقتصادی 

 . تغییرات ارائه گردد

 ذیل جدول. تاری  تکامل عقاید حسابداری را در هفت دوره تاریخی طبقه بندی کردمی توان 

 .این دوره های تاریخی را نشان می دهد
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 توسعه رویدادهای عمل در حسابداری 1450قبل از سال 

 .(توسعه رویه های عمل کماکان ادامه دارد)دور  قبل از تئوری  پردازی  1450 – 1750

 رسمی کردن رویه های عمل 1750 – 1920

 توسعه یک چارچوب منسجم و جامع برای تبیین رویه های عمل -(جامع)دور  علمی  1800 – 1955

 تدوین بهترین رویه های عمل برای رسیدن به رویه های اید  آل -دور  دستوری 1956 – 1970

2000 – 1970 
تدوین چارچوبی برای تشریح و پیش بینی در حسابداری و شروع حرکت   -دور  اثباتی

 به سوی رویکرد رفتاری و انتقادی

 اثباتی  رفتاری و انتقادی -توسعه ترکیبی رویکردهای تئوریک تاکنون 2000
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 1450دوران قبل از  -حسابداری تاریخ 

سال  7000آشور و سومر به بابل، های مدارك حسابداری به جا مانده از بشر به ویرانهنخستین  

ها در های حسابداری ابتدایی برای ثبت غالت و دامروش ازمردم آن دوران گردد، برمیپیش 

 .کردندزمان برداشت محصول استفاده می

هزار پنج  .گرددسال قبل از میالد برمی  3۶00نخستین مدارك کشف شده حسابداری به تاری  

بعضی از قدیمی ترین مسائل بازرگاانی در  ، هدوطرفقبل از ظهور پدیده دفترداری  ،پیشسال 

 . وادی بین النهرین که در حال حاضر عراق نامیده می شود ثبت گردیده است
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این بانک ها . یک نظام بانکی در بین النهرین وجود داشته استبر می اید که  رائنقشواهد و از 

و اعتباار  از  مالت مطمانن امعایجاد  از مقادیر استاندارد طال و نقره استفاده می کردند و برای 

 شناسای،، مای   حساابدار آنچه که ما امروزه با ناام  مشابه  .استفاده می کرده اند خودآبروی 

را ثبت می نسخه معامالت کاتبان  .شدند مینامیده ( Scribe)کاتب نسخه سابداران آن عصر، ح

کاد  تجاری از عامالت های متوافقبود که تمام این موضوع اطمینان از کسب  شانکردند و وظیفه 

 .پیروی کرده باشندمورابی ح

چرا که خاك رس نسبت کردند  میثبت و ضبط خاك رس این معامالت را بر روی نسخه  کاتبان 

 .بودتر دسترس  درپاپیروس ارزان تر و به 
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تمادن ساومر در   کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از رك امدنخستین 

از ایان لوحاه هاا حااکی     . رسدمی  سال قبل از میالد 3۶00بابل است و قدمت آن به 

النهرین تنها مکاانی نیسات کاه شاواهد     بین . می باشد کارگرپرداخت دستمزد تعدادی 

 . استکشف شده  راز در آندحسابداری در سالیان 

و کاهنان سومری عالوه بر در تمدن باستانی سومر نظام مالی جامعی برقرار بود از جمله  

نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غالت، تعداد دامهاا و میازان   

 . امالك حکومتی را محاسبه می کردند

11 



حکایت از آن دارد که ( م.ق ۵000-۵۲۵)تمدن باستانی مصر مدارك و شواهد بدست آمده از 

که بهره گیری از نوعی کنترل حسابداری برقرار بود   ،تمدندر اجرای طرحهای ساختمانی این 

را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیالتی نفر  هزاران  بیش از کارنیروی 

بار آن تسالط    ها رومیو  ها یونانیاز تمدن مصر در دورانی که  .استمنظ،، میسر می کرده 

 .داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است

برنامه های دولت به حساب مدی آکارحسابداری به عنوان ابزاری جهت بررسی کشور چین در 

 یتوجهقابل درك به ( قبل از میالد choo dynasy) دوره ی چاودینایدر  مردم چین. می آمد

 .بودندآن را نیز مدیون معرفی سیست، دفترداری دوطرفه از حسابداری رسیدند که 
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و حسابداری در رم باستان از قانون وضع گردید ، مالییونان در رم باستان نیز برای مسائل همانند 

 . گرفتمی نگهداری و ثبت حساب ها توسط سرپرست خانوار سرچشمه 

برای هزینه هاای خاانگی    ،شدیاد می  Codex Acceptiet Expensiکه از آن با نام نقدی دفتر 

 . استفاده می گردید

جهت خود ی های بدهدارایی ها و  اعالمهزینه های خانگی مه، بودند زیرا شهروندان ملزم به این 

برای دریافت ها و هزینه های دولات   یمشخصو دقیق نظام . بودندپرداخت مالیات به دولت وقت 

جهت تحت کنترل   دولتی سالیانه بودجه ی ها ایجاد ومردیگر از خالقیت های یکی . برقرار بود 

 .در آوردن هزینه های غیرقابل کنترل بود
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و مدارك به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حساابداری  شواهد 

ن آدر لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشای از  معبد پارتنون از جمله حساب . دارد

 .هنوز ه، باقی است

داد و ) خرجای وجود داشته و نوعی حساب جمع و رم و یونان باستان، حسابداری پیشرفتهدر 

پاول یاا   ت ظمحافیک مامور دولت و یا شخصی که  ر،جمعدایک . تنظی، می شده است (ستد

در مقاطعی از زمان حساب خاود را باه ارباابش    است می شده دارایی دیگری به او محول 

 . داده استی تحویل م
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مدیریت ثروت خاود را باه   و ( مباشرت)گری ، اشراف زادگان، تصدیدوران روم باستاندر 

هرگاه یکی از بردگان مباال  و وجاوهی از   . کردندهای آموزش دیده خود واگذار میبرده

کارد و  خاود وارد مای  حساب ارباب  ،بستانکارطرف کرد، آن را در ارباب خود دریافت می

نمود و مبالغی که ثبت میدر طرف بدهکار وام گیرنده داد، آن را هرگاه مبالغی را  قرض می

بردگان از این شایوه  . نمودکرد، در طرف بستانکار وارد میبابت بازپرداخت وام دریافت می

حسابداری در ارتباط با صندوق وجوه ویژه شهر، که اشراف زادگان در آن سهی، بودند نیاز،  

 .کردندمیاستفاده 

خود به این نتیجه رسید که منشوا و  از محققان حسابداری در مطالعات « پیتوکات»از این رو  

خواستگا  دفترداری دو طرفه را باید در نظام دفترداری کارگزاران یا دفترداری مباشوران  

 .جستجو کرد
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 در قرون وسطی  حسابداری 

 

پایه های سیاست محافظه . دچار رکود شدرشته حسابداری  ،روممرکزی  دولتبعد از سقوط 

  در این برهه زمانی استن مطرح مدردر حسابداری مخارج که نظارت بر  باورهای و کاری

 .ایجاد گردید  است

الی ناود فدوران  سیست،. یافتتمرکز ودالها نفملک ارزیابی بر قرون وسطی در حسابداری 

وساطی  قارون  دوران حکومات هاای   . سیاسی و اجتماعی باود  ،اقتصادیسیستمی ذاتا 

 خدماتکه در آن زمین به شخص داده می شد و در عوض مالی ای را بنا کردند  هایسیستم

 .می گردید دریافتاز شخص مورد نظر  مشخصی
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 1750تا  1450( تجدید حیات)رنسانسدوران 

 

دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیست، از 

جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حسااب بارای عملیاات    

 . بودحکومتها و اشخاص گوناگون 

که باعا  شادند اروپاا    هایی ونیر. ست  اهامحصول و ر  آورد رنسانس ایتالیایی حسابداری 

 . شدندموجب پیدایش حسابداری تجدید حیات نماید همانند نیروهایی بودند که 
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 به آن تاری  و آمد دست به حسابداری های ثبت نخستین که شد آغاز زمانی از نوین حسابداری

  نیست، دست در اطالعی ،کرد ابداع را حسابداری کسی چه اینکه از .رسد می قبل سال ۶00  حدود

  در تجاری مرکز چندین در چهارده، و سیزده، های سده طی طرفه دو ثبت سیست، که دانی، می ولی

 .است دهش مشاهده شرقی ایتالیای

 از ماساری» به متعلق است، موجود نیز هنوز که طرفه دو ثبت دفتر نخستین شد، عنوان که همانگونه

 سابقه که  باشدمی بستانکار و بدهکار ستون دو دارای دارد  طرفه دو شکل دفتر این .است «جنوا

   به عمدتاً «بروگس» بانکداران میالدی چهارده، قرن اواسط در .رسدمی 1340 سال به آن تاریخی

 خود کل دفتر در و پرداختندمی داشت  وجود مشتریان  و خود بین که بستانکار و بدهکار روابط ثبت

  نزدیک تجاری مناسبات به توجه با رو این از .کردندمی نگهداری و افتتاح را مشخص حسابهای صرفاً

 حاک، شرایط نمایانگر ،«بروگس» بانکداران حساب دفاتر که دارد احتمال «بروگس» و «جنوا» میان

 .باشد بوده نیز چهارده، سده نخست نیمه در جنوا بانکداران حسابداری عملیات بر
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مایالدی در   133۲در توسکانی به ساال   ،ابریش،متعلق به یکی از شرکتهای تولید کننده دفتری 

که سمت چپ آن نمایانگر بستانکار و سامت   ،داردحسابهایی وجود دفتر که در آن  ،استدست 

 .باشدراست آن بیانگر بدهکار می

شورایط اقتصوادی و   بر این باور است کاه  در تحقیق مربوط به سیر تکاملی حسابداری  لیتلتون

اجتماعی ایتالیا در قرون وسطی زمینه را برای پیدایش دفترداری دو طرفه در شهرهای شمالی 

  .کردایتالیا فراهم 
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 : لوکا پاچیولی 

است که بیشاتر عمار   « پاچیولی لوکا»نام به کلیسا  راهب دفاتر حسابداری متعلق به یک نخستین 

. و بولونیا گذرانیاد پیزا  ،فلورنسپروجیا، در دانشگاه های استاد و اندیشمند خود را به عنوان یک 

را  اناین دور ،گذرانیداستاد ریاضی در دانشگاه رم او آخرین دوره خدمت خود را به عنوان یک 

 .بودان دورعصر رنسانس می نامند و پاچیولی ه، یکی از دست آوردهای واقعی این 

انتشار کتاب ریاضیاتی اسات کاه   دوطرفه به سراسر اروپا مرهون  دفترداریفن و توسعه  گسترش

کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشات و  مطالب  .تالیف کرده است 1۴9۴لوکا پاچیولی به سال 

  .دکرشکلهای آن را داوینچی ترسی، 
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تدریس ریاضیات به فرزندان بازرگاناان ثروتمناد شاهر    به  1۴۶0دهه طی ، لوکا پاچیولی

های حسابداری و ثبت اقالم در دفاتر را از بازرگانان شهر فرا روش« ونیز»وی در پرداخت، 

 .گرفت

، کورد منتشر «  نسبیتهندسه و اصول حساب  »به نام کتابی « لوکا پاچیولی» 1۴9۴سال در 

دفترداری ثبت دو طرفه که در آن دوران در بین بازرگانان رواج به شیوه ، آنفصل  چندکه 

 .به رشته تحریر درآورد های حسابداری آن دوران را رویه و  ،بخشیدنظ، خاصی داشت، 
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حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصویف مودون از سیسوتم    کتاب به از این چند فصل  

اهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترك سنجش اقاالم  چیولی پا .استحسابداری دوطرفه 

و مالت امعا به درستی دریافته بود و بر لزوم تاری  گاذاری   (فرض واحد اندازه گیری)مختلف

 . داشت تاکیدعطف متقابل دفاتر تجاری به یکدیگر 

دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حسااب  این حال، وی درباره با 

تنها درباره طارز بساتن و لازوم    مطلبی ندارد و  سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه

موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی 

 . داده است

فارض تفکیاک   )نگذاشتهپاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی همچنین 

  .دندارو درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی  (شخصیت
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  و روانی سادگی، علت به وی رساله .شود می نامیده حسابداری دانش پدر عنوان به پاچیولی

  ترجمه اروپایی زبانهای اغلب به ،شانزده، و پانزده، قرنهای طول در کاربردی، ارزشهای

 .یافت رواج اروپایی کشورهای اغلب در هفده، قرن اواخر تا دوطرفه حسابداری .شد

 

 رنسانس دور  در شد  مطرح حسابداری مفاهیم

  و (مالی وضعیت صورت)ترازنامه آزمایشی  تراز دفترکل  روزنامه  ثبت بستانکار   بدهکار

 .دارند تعلق رنسانس دور  به  همگی زیان  و ودس صورت
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به ترویج و تایید نظرات  انتشار شیوه دفترداری دو طرفهبا  1۵30در سال  مانزونی دومینکو

توان جزو دفاتر اصالی  بر این باور بود که دفتر روزنامه را نمی ،یمانزون .پرداخت پاچیولی

 .به حساب آیدمجموعه دفتر روزنامه زیر باید دفتر یادداشت از دیدگاه مانزونی ، کردتلقی 

 

در نظر گرفتن شمار  مسلسل برای عناوین تمامی اقالم دفتر روزنامه و شمار  یکسان برای  

اقالم دفتر کل از ابتکارات دیگر مانزونی است که ردیابی و پیگیری اقالم دفتر کل در دفتور  

 .نمایدتر میروزنامه را آسان
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را بار عهاده   که مسنولیت حساابداری صاومعه    ،تدارکاتعضو کمیته به عنوان آنجلو پیتزا 

 . به رشته تحریر درآوردرا درباره دفترداری دو طرفه خود کتاب  1۵8۶داشت، در سال 

ماالی   های ارائه گزارشرا ضروری می دانست و بر بستن حسابهای دفتر کل در پایان سال او 

گازارش تهیاه    ر،زیسه حساب از عمدتاً وی . به راهبان ارشد صومعه نیز تاکید داشت ساالنه

 :کردمی

 ،زیانحساب سود و ( 1 

 ، وسرمایهحساب ( ۲

 .مانده حساب( 3 

های مالی جزو نخستین کسانی است که اقدام به تهیه گزارش« پیتزا»بر این باورند که برخی 

 .استنمود  حسابها  ماند از حساب سود و زیان  حساب سرمایه و  
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های خود تغییراتای در حساابداری   میالدی در آثار و نوشته 1۶33سال در ، لودوویکو فلوری

صحت و کنترل دفتر کل طی سال و نگاهی اجمالی به جهت  ،تراز آزمایشیاز او  .آوردبوجود 

تراز آزمایشی پایان ساال دارای دو   .دکرمی  بستن حسابهای دفتر کل  استفاده و مالیوضعیت 

  :به شرح زیر بود مجزابخش 

 ها درآمدها و هزینهحساب  -1

 . (صورت وضعیت مالی)ترازنامهاقالم   -2

حسااب  باه  آن ماناده  و محاسبه، یا زیان سود ها، درآمدها و در بخش مربوط به هزینهابتدا 

 . شدمیبخش آخر اقالم ترازنامه وارد به نیز سرمایه حساب و مانده  منتقلسرمایه 

تهیه گزارشات مالی تراز آزمایشی عالوه بر کنترل و صحت درستی حسابهای دفتر کل، جهت از 

 .شداستفاده می جداگانه
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تنها متمرکز ، توسعه در حسابداری( 17۵0تا  1۴۵0سال های )سال پس از کتاب پاچیولی  300تا 

 .بود یعملبهبود رویه های بر 

و توساعه در تناوری    نیز این رویه همچناان اداماه داشات     1930تا سال های منتهی به دهه ی  

به نحوی که پدید آمودن  صورت می گرفت، تصادفی و تعریف نشده حسابداری بیشتر به صورت 

در  .اسوت   تدوین نشد  نوزدهمقرن  اوایلاز زمان پاچیولی تا حسابداری  های تئورییک از هیچ 

به منظاور ایجااد   سراسر تاری  حسابداری نمود هایی از تنوری دیده می شوند، اما این تالش ها 

 .نیست، کافی بنیانی نظام مند برای حسابداری
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 حسابداری تفکیک بر خود هاینوشته در که است فردی نخستین ،1۵۶9 سال در پیل جیمز

 .(شخصیت تفکیک فرض)ورزیدمی اصرار خانگی حسابداری از بازرگانی

 هلند مرکز هارل، در حسابداری پیرامون کتابی «ملما لنون ادواردوس السیوس» 1۵90 سال در 

 :است نموده تقسی، مرحله سه به را کل دفتر حسابهای بستن روش او .کرد منتشر شمالی

  قیمت یا خرید قیمت به توجه با باید کاال موجودی ارزیابی او باور به :کاال حساب بستن (1 

 ،(LCM قاعده)دشو انجام بازار  ارزش حداقل

  حسابها از یک هر زیان یا سود محاسبه و سرمایه حساب به زیان و سود حساب ماند  انتقال (2 

 . به حساب ماند  در پایان دفتر کل قدیمیحسابها سایر انتقال ( 3
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او بر فرض تفکیک شخصیت تاکید . منتشر شد 1۶0۲داری در سال در مورد دفتراستیون  رساله

فرض )داشتبر متمایز نمودن داراییها و اموال شخصی مالک توجهی خاص او همچنین . داشت

خاری،،  و براین باور بود که زمانی که دارایی را برای مصرف شخصی مای  (تفکیک شخصیت

ها در بادهکار حسااب   شود، از این رو باید مصرف شخصی داراییموجب کاهش سرمایه می

 .سرمایه ثبت شود
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 چرا فقط روش ثبت دوطرفه؟   :مهمسوال 

اغلب برای توجیه نوشتن وارده ها به صورت مضاعف به که ، (دوطرفه)مضاعفیا مفهوم ثبت اصل 

 .شود( ثبت)ایجاب می کند که هر رویداد مالی دوبار شناسایی  ،برندکار می 

شاید با به کارگیری جمع و منها می توانستند این کار را به راحتی در یک ستون انجام دهند و نه  

 . این که با کاربرد مقادیر بدهکار و بستانکار از دو ستون استفاده شود

شود، چرا با گاذاردن   می خریداریمثال، زمانی که با استفاده از وجوه نقد موجودی کاال برای 

در ستون صندوق یا وجاوه نقاد در یاک    منفی در ستون موجودی کاال و نوشتن عدد مثبت  عدد

و بستانکار کاردن  ه دواربدهکار کردن یک صفحه گسترده این کار انجام نشود؟ چرا باید درباره 

 ؟صحبت کردوارده دیگر 

 30 چرا باید از این همه سیست، پیچیده استفاده کرد؟ 



پول، ارزش ویاژه و   واحد مفاهی،ارائه کنندگان سیست، حسابداری به که، اگرچه واقعیت این است 

 1۵۴۴اعداد منفی تا آخر ساال . ی نداشتندآگاهولی هنوز از اعداد منفی بودند پی برده  ،هزینه

مایکل استیفل این اعاداد را  در آن زمان بود که یک ریاضیدان آلمانی به نام  .بودندشناخته نشده 

در واقع تا سده هفده، این اعداد در ریاضیات مورد استفاده قارار نمای   . پوچ و بی محتوا خواند

 .گرفتند

. دادطر  دیگر حساب را کاهش    وافزایشتا بتوان یک طر  حساب را   آمدبه وجود  Tحساب  

و نیاز مای    به دست آوردهرا حساب مانده « ک، کردن طرف دیگر»با استفاده از پاچیولی،  باور به

توانسته است با مقدار بدهکار، مقدار بستانکار را خنثی کند یا »رویداد آیا این  ، کهکرد تعیینتوان 

بیان دیگر، سیست، بدهکار و بستانکار یکی از راه حل های واقعی برای مسنله ای بود به . «....خیر 

 !(ذهنی)نداشتکه وجود خارجی 
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 عصر رکود

طای  سیرنزولی از نظر سیاسی به عنوان مراکز تجاری،  ایتالیاشهرهای پانزده،، در پایان سده 

اسااانیا و  باه  ی تجارمراکز ، جدید تجاریو آغاز مسیرهای « دنیای جدید»با پیدایش  .کردند

این امر طبیعی بود کوه  صورت، در آن . شدندمنتقل  و سایر مناطق اروپا هلندپرتغال و ساس به 

 .یابدو توسعه سیستم ایتالیایی برای ثبت دو طرفه به سایر کشورها گسترش 

 رساازوکا داشاتند  تمایال  ، گروههای ذی نفع 1۵۵8تا  1۴۵8، بین سال های پاراگالوگفته به 

 . که در واحدهای تجاری رایج بود، به کار ببرندگونه  بداندفترداری را 

در صدد برنمی آمد یک تنوری ثبت دو طرفه ارائه کند و کسی ه، پای خود را از مرز هیچکس 

 .مقررات و نیازهای ثبت دوطرفه ارائه شده به وسیله سازمان های تجاری فراتر نمی گذاشت
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 (نقد بر سیستم ثبت دوطرفه) 17۵9تا  1۵۵9از دوره دوم 

این دوره سیست، ثبت دو طرفه گسترش یافت و در سازمان های دیگر، مانناد صاومعه هاا و    در 

با نوشتن انتقادها و گسترش یافتن دامنه کااربرد سیسات، دو    .شدنهادهای دولتی ه، به کار برده 

 .طرفه تحقیقات نظری در این زمینه آغاز شد

 .را دور  رکود حسابداری نامید 1800تا  1494یک تاریخ نگار  سالهای بین « دوور ریموند»

پایاان   صانعتی  انقالبعصر از آنجا که این دوره زمانی بود که اکتشاف هایی صورت گرفت و با  

دنیا دستخوش تحول بود و حسابداری ه، با این تحاول  . یافت، این گفتار اندکی بی انصافی است

 .شکل تازه ای به خود می گرفت

 

33 



 هاعصر اکتشا  

ها باا مساافرت باه    ، پرتغالی .عصر اکتشاف پدیدار گردید دولت هاافزایش قدرت با همزمان 

، درست دو سال پایش از انتشاار   1۴9۲ سال  در. ساحل آفریقا راه های جدیدی کشف کردند

کتاب پاچیولی، کریستوفرکلمبوس در یک کشتی اساانیولی به سوی غرب مسافرت کرد و ایان  

نیازهای موالی سوفرهای دریوایی     .بودنوع کشتی جایگزین کشتی های مشهور پرتغالی شده 

و آنهاا توانساتند در زمیناه    باعث شد که شرکتهای سهامی به وجوود آینود     بزرگکاشفان 

 .حسابداری نقش مهمی ایفا کنند
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و از پیشاگامان   commendasگسترش یافته شرکتهای ایتالیایی به نام این شرکتها را میتوان 

افراد در تأمین مالی یک واحد تجاری به ه، پیوستند و هر یک . نامیدشرکتهای سهامی کنونی 

 . شودصورت متناسب در سرمایه گذاریها سهی، می توانست به 

سهامداران پرداخت می سه، سود فروش  شرکت، از محل تجاری،  هایواحد پایان فعالیت در 

شرکت هناد  . استفاده می نمودند« پایان دادن به سهام» بدین گونه از عبارت یا اصطالح .شد

 .می باشدیکی از پیشگامان این نوع شرکتهای سهامی  ،تأسیس شد 1۶00شرقی که در 
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شرکتهای مزبور این بود که در پایان سفر دریایی مقدار کافی پول نقد یکی از معماهای دامن گیر 

وجود نداشت تا به سهامداران پرداخت شود و در نتیجه به جای پول نقد سهام جدید از مساافرت  

 (. است« سود سهمی»و این خود مقدمه ای بر )بعدی به آنها داده میشد 

اضافه می شد به یک سیست، بسیار پیچیده حسابداری « سهام پایانی»به « سهام موقت»که هنگامی 

گاذاری  سارمایه  ، سهامبنابراین، پیشنهاد شد که برای مسافرت های دریایی افراد در . نیاز بود

 .کنند

منشور ، 1۶7۵اکتبر  19در . از دیدگاه حسابداری این شیوه ثبت نمی توانست رضایت بخش باشد 

جدید مهر و موم شد  اجاز  داد که سهام دائمی منتشر شوند و دارند  این سهم یوا کسوی کوه    

 . سرمایه گذاری کرد  بود برای همیشه در سفرهای دریایی سهیم می شد
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 پیدایشو همین پدید  موجب  بود  دائمسهام به « سهام موقت»تبدیل   رویداداین  آثاریکی از 

الیوت  عفو نه در پایان هر نووع  )که در پایان هر سال سود با زیان مقایسه شود   روش شداین 

 (. تجاری

هور دو  ، هر شرکت دست ک، که گذاران تجارت مقرر کردند،، قانون 1۶73 سال  در در فرانسه

نخستین گروه ) داری ست، سرمایهاین رویکرد، سیدر سایه  .سال یک بار یک ترازنامه تهیه کند

 .پا به عرصه وجود گذاشت( استفاده کننده از گزارش های نوین مالی
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 بازار سرمایه و شرکتهای سهامی  

لذا با بهره گیاری از دو  . بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شدبا 

موجبات رشد، توساعه و  ، همکاریسازماندهی و دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی 

تامین مالی طرحهای  و  بازار سرمایهنتیجه آن شکل گیری  گردید، تکامل شرکتهای سهامی فراه، 

که تعداد زیادی از ند این امکان را فراه، آورد بازار سرمایه و شرکتهای سهامی .بودبزرگ صنعتی 

صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و باه ایان   

ترتیب مشکالت تامین سرمایه های کالن برای ایجاد یک کارخانه بزرگ یا طارح بازرگ صانعتی    

ولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت نمحدودیت مسدر عین حال،  .برطرف گردید

سرمایه رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته به  گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام،

 .انجامید
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 ( 1920تا  1750)  صنعتیانقالب 

نیاز به حسابداری به شوکل چشومگیری   قرن هجده، و با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان، در 

وجود سرمایه های شخصی هنگفات در شارکت هاای آمریکاایی نیاز اهمیات       . افزایش یافت

 . سیست، های حسابداری را پس از انقالب صنعتی بیش از پیش کرد

  باعث شد تا رویه های عمل در متون حسابداری و روش هوای  1800تئوری ها در سد  ی توسعه 

 . تدریس  به رسمیت شناخته شوند

جدایی )تولیدتوسعه ی سریع فناوری، همراستا با جدایی مالکیت از کنترل بر ابزارهای همچنین 

 .را افزایش دادتقاضا برای مدیریت و اطالعات حسابداری مالی ، (مالکیت از مدیریت
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سسیتم ثبت دوطرفه به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم میان، این در 

 .تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ  این شیو  حسابداری را بکار می بردند

انقالب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز . اما اروپای قرن هجده، آبستن تحوالتی شگرف بود 

و تا پایان نیمه اول قرن نوزده، تداوم یافت و تحوالت و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را 

 . در پی داشت

و  ،گذاشات و اجتماعی مردم اروپا اثار   دیفرتحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی این 

جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسار   اجتماعی  -مناسبات اقتصادی

 .بسیاری به جای گذاشتآثار جهان راه یافت و 
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 پیدایش حسابداری صنعتی  

بارزترین عرصه تحول در انقالب صنعتی  قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیو  تولیود را از  

یش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی پیدا. کردتولید دستی به تولید کارخانه ای متحول 

ساختن کاالهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مادت  

 .کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد

بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصوالت بر مبنای اطالعات ماالی گذشاته   ابتدا حسابداری صنعتی 

 .تاکید داشت و در پیش بینی آینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت

افزایش تولیادات، رقابات باین     در نتیجهبزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و 

واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابات در عرضاه تولیادات باه     

مودیریت علموی   و اداره موسسات بزرگ پیچیده باه پیادایش مفهاوم    بازارهای جهانی تشدید کرد 

 . انجامید( فردریک تیلور)
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  نیاز به آگاهی از بهای تمام شد  محصول را ایجاب نمود و در پاسخ بوه ایون   وجود رقابت

ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعودها حسوابداری صونعتی    

 .گردیدنامید  شد  ابداع 

تصمیم گیریهای مودیریت  در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطالعات مالی برای این، بر عالوه 

و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بار اسااس   تکامل یافت 

حسوابداری  امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعا،  . اطالعات موجود، تسهیل گردید

  .نامیده می شود مدیریت

شاهر  با انقالب صنعتی در اروپا، حسابداران حرفه ای نیز پا به عرصۀ وجود نهادناد و  همراه 

، در دفترچاۀ  نفر حسابدار متخصاص  7، پیشگام در ثبت مشخصات 1773ادینبرگ در سال 

 . راهنمایی شهر بود
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نفر حسابدارِ رسمی در لیست راهنماای شاهرهای بازرگ     ۵0، مشخصات حدود آغاز قرن نوزدهمدر 

ترازنامه »که مقرر می کرد  18۴۴با تصویب قانون شرکتها در سال . انگلستان و اسکاتلند ثبت شده بود

 .«ها بایستی حسابرسی شوند

قانون دیگری به تصویب رسید که به موجب آن مقرر گردید، شرکتها در صاورت   1862در سال سپس 

و به این ترتیب کارهای مربوط باه  . رسیدگی شود رسانتوسط حسابدفاتر آنها اعالم ورشکستگی، باید 

با صدور فرماان سالطنتی،    18۵۴در نهایت، در ادینبرگ در سال . حسابداران نظ، خاصی پیدا کرد

 .  نامیدند (رسمی)مجازو آنها خود را حسابداران خبره یا حسابداران تأسیس شد « جامعۀ حسابداران»

بنا به تقاضای چهار انجمن حسابداری که در آن زمان در شاهرهای مختلاف    1880و باألخره در سال 

انسوتیتو حسوابداران رسومی    »یا « انجمن حسابداران خبر  انگلستان و ولز»انگلستان فعالیت داشتند 

 .با فرمان ملکه انگلیس تأسیس گردید« انگلستان و ولز
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تا پاساخگوی تقاضااها باشاد و    تولید باال رفت . موجب نیاز به تولید انبوه گردیدجمعیت افزایش 

تا نیااز  و کارخانه ها به وجود آمدند مزرعه های بزرگ . اختراعات موجب تحول کارگاه ها گردید

روز افزون جمعیت رو به رشد را تأمین کنند و این کارخانه ها نیاز به تجهیزات و وساایل بیشاتری   

 در. تا این نیازها را تأمین نمایناد شدند  میبانکها تأسیس و سرمایه بیشتری مورد نیاز بود . داشتند

بانک فعالیت می  ۴00وجود داشت و در کشور انگلستان بانک  80فقط در لندن بیش از  1800 سال

بازار بوورس   1792سال  آن  دربازار بورس لندن تشکیل شد و اندکی پس از  1773در . کردند

دور  ی علمی را اغلب  1800-19۵۵بین سال های  بازه زمانی .نیویورک فعالیت خود را آغاز کرد

تمرکز تنوری پردازان بر ارائه ی یک چارچوب کلای بارای   در این دوره . می نامند( جامع)

تنوری هایی که در این دوره . و توسعه ی رویه های عمل رایج حسابداری بود یهتبیین، توج

 .تدوین شدند، عمدتاً مبتنی بر تحلیل تجربی بودند
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 تغییرات سیستم حسابداری پایان سد  نوزدهم  

تغییراتی دستخوش  ،بودارائه کرده ولی یپاچسیست، حسابداری را که  ،نوزده،گونه در پایان سده بدین 

 : عبارتند از این تغیرات. را فراه، کند دنیاشرکت های بزرگ صنعتی فعال در تا نیازهای شد 

 (.تفکیک مدیریت از مالکیت)شدجدا از مدیریت  یتمالک ند وآمدبه وجود جدید ی شرکت ها -1

 .کردندانتشار سهام شرکت ها اقدام به  -۲

 .شدندتفکیک  از یکدیگرو سود سرمایه  -3

 .   پذیرفته شد« ثبات رویه»اصل  -۴

 .فعال شدند سرمایهبازارهای  -۵

 .رشد و توسعه یافتندو تجارت صنعت  -۶
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 پیدایش حرفه حسابداری

ادینبارگ  . آغاز انقالب صنعتی، متخصصان و صاحب نظران حسابداری وارد صحنه تجارت شدندبا 

با تصویب . شدندمعرفی هفت حسابدار عمومی  ر،شهدر این راه پیشگام شد و در دفترچه راهنمای 

 . شوندها حسابرسی ترازنامه گردید مقرر  ،18۴۴در ها، قانون شرکت 

در به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد کاه  « دوست حسابدار»قانون دیگری به نام  18۶۲در 

را رسیدگی کنند و بادین گوناه نخساتین    دفاتر رسان حسابصورت اعالم ورشکستگی شرکت باید 

 با صدور منشور سلطنتی 18۵۴ سال ادینبرگ دردر . کارهای مخصوص حسابداران مشخص گردید

سرعت جواماع محلای   به  .نامیدندتأسیس شد و آنها خود را حسابدار خبر  « جامعه حسابداران»

تصویب ملکه ویکتوریا  « انجمن حسابداران خبره انگلستان » 1880 سالتشکیل گردید، تا اینکه در

 .رسید
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جامعه »اعتماد مقامات مسنول را جلب نماید و توانست  آمریکا حرفه حسابداری   1887 سالدر

انجمن حسابداران رسامی  »پیشگامان از این تشکل . دهدتشکیل را  «حسابداران عمومی آمریکا

چاپ می  یک ویژگی خاصبا « مجله حسابداری»نشریه آن به نام که .می باشد «(CPA) آمریکا

مزبور بتواند در تدوین سیاست های مربوط به گازارش  حرفه تا سال طول کشید  50حدود . شد

 . هزار نفر برسد۲90سال طول کشید که اعضای آن به  100و حدود  سرآمد شود های مالی 

را تجدید سازمان کرد و برای پیوستن « جامعه حسابداران آمریکا» 1917رسمی، در حسابداران 

 .گردیدبه این جامعه نیاز به گذرانیدن دوره های آموزشی دقیق تری 
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 جامعه ملی حسابداران

 . تا حافظ منافع حسابداران مدیریت باشد تشکیل شد 1919 سال درملی حسابداران جامعه 

 داشتبر این موضوع تأکید  ،بودکه چندین سال دبیر اول این موسسه  سی مک لنودوارت یاست

را جامعه تاکنون چنین هادفی   این ونوعی محمل آموزشی باشد باید حسابداری  جامعهکه 

 . می کنددنبال 

هدف این . کردتأسیس  را مدیریتموسسه حسابداری  1972 سال در ملی حسابداران جامعه

آموزش های الزم و برگزاری آزمون هایی است که منجار باه گاواهی ناماه     ارائه جامعه، 

 . حسابداری مدیریت می شود
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 جامعه حسابداران آمریکا

نام  193۵ سال در  .شدتأسیس  191۶ سال در« جامعه استادان حسابداری دانشگاه های آمریکا»

 می کوشید ابتدااین جامعه از . شد« انجمن حسابداران آمریکا»خود را تغییر داد و دارای عنوان 

مجوز رسامی   این کار به دنبالکند و برای  تدویناصول و استانداردهایی تحقیقاتی،  بر اساس

 . بود

اصول کلی و کمیته مدیران اجرائی این بود که در مورد صورت های مالی شرکت ها کلی سیاست 

اساتاندارد و قابال   مکن مد حآنها این بود که صورت های مالی تا هدف  .نمایداساسی پیشنهاد 

 .نموداظهار نظر  شرکتهامالی  یتوضعدرك شوند تا بتوان در مورد 
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   حسابرسی و ای حرفه حسابداری پیدایش

  نیازهای رفع از را حسابداران وظیفه ،حسابداری تاطالعا از کنندگان استفاده تعداد افزایش 

 ارتقا ذینفع، متعدد گروههای و مراجع نیازهای به پاسخگویی به ،سرمایه انصاحب از یمعدود

 .بخشید اجتماعی نقشی حسابداری به و داد

 ،دهندتنهایی انجام به موسسات در وظیفه نوین حسابداری را  توانستند نمی  شاغلحسابداران 

در تهیاه   ،واحاد اقتصاادی  آنان را به پذیرش نظرات مدیران  ،مستقی،استخدامی رابطه  زیرا

اشتغال آنان در موسسات، ناوعی جانباداری طبیعای از آن     .کردصورتهای مالی ناگزیر می 

 حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای  (.مسئله نمایندگی) داشتموسسات را در پی 

  .دکررا برطرف می  آنها متضادو منافع متفاوت و احتماال  ذی نفع
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به صورتهای ماالی تهیاه شاده توساط     آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند برای 

ی وظیفه  .شدندخبره ای انتخاب حسابداران ، (اعتبار بخشی) نمایندموسسات اعتماد بیشتری 

، جلوگیری از تقلبهر گونه  و کشف مدارك و حسابهااسناد،  یدگی بهاین حسابداران خبره رس

این کار حسابرسوی   .بودبه صورتهای مالی نسبت اظهارنظر بی طرفانه و استفاده سوء  هرگونه

 .نامید  شد
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مختلاف  میزان اهمیت صورتهای موالی  موضوع مه،، . موضوع تعیین سود مطرح نبود 191۵تا سال 

در ایان ساالها   . تشاکیل گردیاد  ( AICPA)انجمن حسابداران رسمی آمریکا  190۴سال در . بود

 . صورت گرفتتنوری حسابداری آمریکا برای تهیه استادان انجمن توسط تالشهایی 

می پنداشتند مردم چنین پایان یافتن جنگ جهانی اول، نگرش مردم به کسب و کار تغییر یافته و با 

این امر ایجاد بحران در نتیجه . که بنگا  ها باید اصالح شوند و نیازی به وضع مقررات وجود ندارد

نماینادگان باورس و انجمان    ، 1929پس از بحران . و سقوط آن بود 19۲9بورس آمریکا در سال 

انجمن استادان حساابداری باه انجمان     1935در سال  .حسابداران آمریکا تشکیل جلسه دادند

سندی آزمایشی از این انجمن گزارشی را تحت عنوان  193۶در . حسابداری آمریکا تغییر نام داد

که مفاهیم اصولی موورد   کرد  اصول حسابداری در مورد صورتهای مالی شرکتهای سهامی منتشر 

 . استفاد  در صورتهای مالی را به صورت خالصه ارائه می کرد
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و قوانون  ( 1933)قانون اوراق بهادار از جمله . رسیدقوانین مهمی به تصویب بحران، پس از 

( SEC)که نتیجه آن تشکیل کمیسیون بوورس اوراق بهوادار   ( 1934)دادوستد اوراق بهادار 

 . بود

این کمیسیون مستقیما زیر نظر . قانونگذاری در رابطه با اوراق بهادار بود SECاز تشکیل هد  

باا  . را تدوین نمودگزارشگری و اصول حسابداری روشهای کمیسیون . می کندکنگره فعالیت 

هاای متناوع   کاهش اخاتالف در شایوه  برای این وجود فشار کمیسیون بر حرفه حسابداری 

 . بودحسابداری زیاد 

نتیجه این امر تحقیق ساندرز . از این حرفه به تحقیق برای ارائه چارچوب نظری پرداختپس 

 . با عنوان سند اصول حسابداری بود
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نتیجه حسابداران رسمی آمریکا ادغام شد و با انجمن انجمن حسابداران آمریکا  1937در سال 

مه، این انجمان  از کارهای  .بود AICPAآن تشکیل انجمن حسابداران رسمی آمریکا یا همان 

 .تخصصی بود تا اصول حسابداری بیشتری ارائه کندکمیته هایی تشکیل 

 : های تشکیل شد  عبارت بودند ازکمیته 

 حسابداریهای رویهکمیته  -1

 حسابداری اصول هینت  -۲

 استانداردهای حسابداری مالی هینت  -3

 . به ترتیب جایگزین ه، شدندکه 
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 های حسابداریکمیته رویه -1

این کمیتاه  ساندرز، و تناقضهای تحقیق ، انجمن حسابداران رسمی آمریکاو  SECاز جلسات پس 

نفار   7اولیه این کمیته اعضای . تشکیل شدبرای تدوین و ارائه اصول حسابداری 193۶در سال 

 .نفر افزایش یافتند ۲1به کار تدوین، بودند که به دلیل کندی 

که ضمانت می شد منتشر ( ARBs)های تحقیقات حسابداری خبرنامهکارهای این کمیته در قالب  

باه طاور    19۵9سال  تا ARBکمیته . اجرایی نداشت و در صورت پذیرش عمومی، اعمال میشد

در سوال  . منتشر کورد استاندارد در قالب توصیه و نه خبرنامه  51مرتب تشکیل جلسه می داد و 

1959 APB  جایگزینIRB شد. 
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 سال انتشار عنوان شمارهبولتن  ردیف

 1939 مقدمه و قوانین عمومی قبال پذیرفته شده 1 1

 1939 تنزیل منقضی نشده و صرف بازخرید اوراق مسترد شده ۲ ۲

3 3 
تقویت قانون -نیمه سازماندهی مجدد یا بازتعدیل شرکتی

 نهادی
1939 

 1939 عملیات خارجی و تسعیر خارجی ۴ ۴

 19۴0 استهالك ارزش ۵ ۵

 19۴0 صورتهای مقایسه ای ۶ ۶

 19۴0 گزارش کمیته واژگان 7 7

 19۴1 صورت تلفیقی عایدات و مازاد محقق شده 8 8

 19۴1 گزارش کمیته واژگان 9 9

 19۴1 مالیاتهای دارایی شخصی و واقعی 10 10

11 
بازبینی ) 11

 (شده
 19۵۲ حسابداری تقسی، سود سهام و تجزیه سهام

 19۴1 گزارش کمیته واژگان 1۲ 1۲

 19۴1 حسابداری ذخایر ویژه برخساته از جنگ 13 13
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 سال انتشار عنوان شمارهبولتن  ردیف

 19۴۲ محدود کردن حوزه ذخایر جنگی ویژه 1۴ 1۴

 19۴۲ مذاکره مجدد قراردادهای جنگی 1۵ 1۵

 19۴۲ گزارش کمیته واژگان 1۶ 1۶

 19۴۲ سود-استرداد پسا جنگی مالیات مازاد 17 17

 19۴۲ (مکمل)تنزیل منقضی نشده و صرف بازخرید اوراق مسترد شده  18 18

 19۴۲ حسابداری تحت قرارداد هزینه مازاد بر مخارج ثابت 19 19

 19۴۲ گزارش کمیته واژگان ۲0 ۲0

 19۴3 (مکمل)مذاکره مجدد قراردادهای جنگی  ۲1 ۲1

 19۴۴ گزارش کمیته واژگان ۲۲ ۲۲

 19۴۴ حسابداری مالیات بر درآمد ۲3 ۲3

 19۴۴ حسابداری داراییهای نامشهود ۲۴ ۲۴

 19۴۵ حسابداری قراردادهای جنگی فس  شده ۲۵ ۲۵

 19۴۶ حسابداری استفاده از ذخایر جنگی ویژه ۲۶ ۲۶
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 سال انتشار عنوان شمارهبولتن  ردیف

 19۵1 محدود کردن حوزه ذخایر جنگی ویژه ۲۶ضمیمه  ۲7

 19۴۶ تسهیالت اضطراری ۲7 ۲8

 19۴7 تلقی حسابداری از ذخایر اقتضائی با هدف عمومی ۲8 ۲9

 19۴7 قیمت گذاری موجودی کاال ۲9 30

 19۴7 داراییهای جاری و بدهیهای جاری 30 31

 19۴7 ذخایر موجودی کاال 31 3۲

 19۴7 عایدات و مازاد محقق شده 3۲ 33

 19۴7 استهالك و هزینه ها باال 33 3۴

 19۴8 "ذخیره"استفاده از اصطالح : یادآوری گزارش کمیته واژگان 3۴ 3۵

 19۴8 ارائه عایدات و مازاد محقق شده 3۵ 3۶

37 3۶ 
حسابداری هزینه های ساالنه بر مبنای : طرحهای بازنشستگی

 خدمات گذشته
19۴8 

 19۴8 حسابداری جبران خدمات در قالب اختیار خرید سه، 37 38
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 سال انتشار عنوان شمارهبولتن  ردیف

39 

37   

 (بازبینی شده)
 19۵3 حسابداری جبران خدمات شامل اختیار خرید سه، و طرحهای خرید سهام

 19۴9 افشای اجاره های بلندمدت در حسابداری مالی مستاجر 38 ۴0

 19۴9 "مازاد"انقطاع استفاده از اصطالح : یادآوری زیر کمیته واژگان 39 ۴1

 19۵0 ترکیبهای تجاری ۴0 ۴۲

 19۵1 (3۵مکمل بولتن شماره )ارائه عایدات و مازاد محقق شده  ۴1 ۴3

 19۵۲ استهالك، انقضا و مالیات بر درآمد -تسهیالت اضطراری ۴۲ ۴۴

 19۵3 نقض و تجدید ساختار بولتنهای قبلی ۴3 ۴۵

 19۵3 روشهای نزولی استهالك ۴۴ ۴۶

 19۵8 قراردادهای بلندمدت ساختمانی ۴۵ ۴7

 19۵۶ زیان انباشته ۴۶ ۴8

 19۵۶ حسابداری وجوه بازنشستگی ۴7 ۴9

 19۵7 ترکیب واحدهای تجاری ۴8 ۵0

 19۵8 سود هر سه، ۴9 ۵1

 19۵8 رویدادهای احتمالی ۵0 ۵۲

 19۵9 صورتهای مالی تلفیقی ۵1 ۵3
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 حسابداریهیئت اصول ( 2

طور   از . انتقاد قرار گرفت تدوین اصول به دلیل نبود یک تئوری مورد روشهای   1959سال در 

 . دیگر استقالل اعضا مورد سوال قرار گرفت

تشکیل هینت اصول حسابداری با هادف مکتاوب نماودن اصاول     انتقادات، به این  AICPAپاس  

 .کاهش در تفاوت نحوه عمل حسابداران و حل مسائل حل نشده بودحسابداری، پذیرفته شده 

کرد که تحقیقات حساابداری بیشاتر   بیان  APBپاول به عنوان اولین رئیس داد، تغییر نتیجه این  

مورد انتظاار کساب نگردیاده    نتیجه نهایی نظری می باشند و جنبه کاربردی داشته و به صورت 

 . اظهارنظر رسمی به شرح زیر منتشر کرد 31در طول عمر خود هیئت . است
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 عنوان بیانیه ردیف

1 APB-1 رهنمودهای جدید استهالك 

۲ APB-2 مزایای مالیاتی سرمایه گذاریها 

3 APB-3 صورت منابع و مصارف وجوه 

۴ APB-4 مزایای مالیاتی سرمایه گذاریها 

۵ APB-5 گزارشگری اجاره های بلندمدت 

۶ APB-6 وضعیت بولتنهای تحقیقات حسابداری 

7 APB-7 حسابداری اجاره های سرمایه ای توسط اجاره دهنده 

8 APB-8 حسابداری وجوه بازنشستگی 

9 APB-9 نتایج عملیات 

10 APB-10 موارد کلی 

11 APB-11 حسابداری مالیات بر درآمد 

1۲ APB-12 موارد کلی 

13 APB-13  در مورد بانکهای تجاری 9کاربرد مفاد بیانیه 

1۴ APB-14 بدهیهای قابل تبدیل 

1۵ APB-15 ،سود هر سه 

1۶ APB-16 ترکیب واحدهای تجاری 

17 APB-17 داراییهای نامشهود 

18 APB-18 روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در سهام شرکتها 
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 عنوان بیانیه ردیف

19 APB-19 تغییر در وضعیت مالی 

۲0 APB-20 تغییرات حسابداری 

۲1 APB-21 بهره حسابهای دریافتنی و پرداختنی 

۲۲ APB-22 افشای رویه های حسابداری 

۲3 APB-23 مالیات بر درآمد 

۲۴ APB-24 روش ارزش ویژه و مالیات بر درآمد 

۲۵ APB-25 سهام واگذاری به کارکنان 

۲۶ APB-26 تسویه بدهی 

۲7 APB-27 حسابداری اجاره های سرمایه ای 

۲8 APB-28 قسمتهای مختلف-گزارشهای میان دوره ای 

۲9 APB-29 حسابداری مبادالت غیرپولی 

30 APB-30 گزارش نتایج عملیات 

31 APB-31 موارد افشا توسط اجاره کننده 



 مالیهیئت استانداردهای حسابداری ( 3

 : انجمن حسابداران خبره آمریکا دو کمیته تشکیل داد APB از افزایش انتقادات از پس 

 

 .که مسنولیت تحقیق درباره شیوه تدوین اصول حسابداری را پذیرفتکمیته ویت ( الف

 .که مسنولیت تعیین هدفهای صورتهای مالی را بر عهده گرفتکمیته تروبالد ( ب
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 ...به بعد  1970دور  

متوقوف   APBپیشنهاد کرد که فعالیت این کمیته . شدمنتشر  1972کمیته ویت در سال گزارش 

شده بود که اعضاای هینات   پیشنهاد  . شوداستانداردهای حسابداری مالی ایجاد هیئت شود و 

به صورت تموام  باید شوند، همچنین انتخاب  AICPAجدید از بین سازمانهای مختلف و نه فقط 

 .این کمیته در حوزه تدوین اصول فعالیت نمود. حضور داشته باشندوقت 

 1973ایشان در سال گزارش . پرداختهدفهای صورتهای مالی به تحقیق دربار  تروبالد کمیته 

 . منتشر شد
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هیئوت  موورد پوذیرش قورار گرفوت و نتیجوه آن تشوکیل        AICPAگزارش کمیته ویت توسط 

حسابداری تهیه و انتشار استانداردهای بود که مسئولیت ( FASB)حسابداری مالی استانداردهای 

 . را بر عهد  گرفت مالی

این بنیاد هزینه های هینت را تامین و فعالیت می کرد و هینت زیر نظر بنیاد حسابداری مالی این 

 تایید بیانیه های هینت اصول حساابداری اولین اقدامات هینت، از . مینمودهفت عضو آن را تعیین 

 .بود

مالی و ارائه رهنمودهایی جهت حسابداری تدوین و اصالح استانداردهای اصلی این هیئت رسالت 

 .آموزش  بود

65 



 چارچوب نظری حسابداری  

یک چارچوب نظری در فاصوله سوال هوای    (  FASB) هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی 

میالدی برای حسابداری ارائه کرد تا به عنوان مبنا بورای تودوین اسوتاندارد هوای      2000تا  1978

نتیجه فرآیند تکامال تادریجی تحقیقاات و    مذکور را می توان چارچوب . گیردقرار حسابداری مبنا 

 :  دانستبیانیه های منتشر شده مجامع حرفه ای زیر 

 .حسابداریبه نام شرحی از تنوری بنیادی  19۶۶در سال (  AAA) انجمن حسابداری آمریکا 

به نام مفاهی، و اصول بنیادی صورت های مالی واحاد   1970در سال (  APB) هیات اصول حسابداری 

 .انتفاعیهای 

به نام هدف هاای صاورت هاای ماالی      1973در سال (  AICPA) انجمن حسابداران رسمی آمریکا 

 (.  تروبالدکمیته گزارش )

 . آنبه نام شرح تنوری حسابداری و پذیرش  1977در سال (  AAA ) آمریکاانجمن حسابداران 
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 های هیئت تدوین حسابداری مالی  اعالمیهانواع 

 :می شدندگذشته اعالمیه های این هینت در دو دسته طبقه بندی در 

 و(  SFAC) مفاهیم حسابداری مالی اسناد  -1

 های فنیخبرنامه  -2 

اصلی اسناد مفاهیم حسابداری مالی تعیین هدفها و ارائوه مفواهیمی بوود کوه هیئوت      هد  

استانداردهای حسابداری مالی در ارائه استانداردهای حسابداری مالی و گزارشگری موورد  

 .سند مفاهیم حسابداری مالی منتشر شد  است 8امروز تا . می داداستفاد  قرار 
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و هادف  نمی کنند استاندارد جدیدی ارائه ، دارندخبرنامه های فنی از نظر ماهیت جنبه تفسیری 

دساته   ۴زماان حاال   در . اسات آنها ارائه رهنمود در رابطه با مسائل گزارشگری و حسابداری 

 :منتشر میشود FASBاعالمیه توسط 

مربوط باه اهاداف اساتانداردهای     هایی ریزی بنیانبا هدف پی: اسناد مفاهیم حسابداری -1

 . مالیحسابداری 

 .حسابداریهایی برای مسائل خاص در ارائه روشها و رویه: استانداردهای حسابداری مالی -2

 .توضیحاتی مربوط به استانداردهای حسابداری مالیانتشار : تفسیرها -3

رهنمودهایی درباره مسائل حسابداری و گزارشگری که به وسیله اعضای : خبرنامه های فنی -4

 .نمی باشنداین خبرنامه ها اصول پذیرفته شده . هینت مطرح میشوند
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 :  تاریخچه تئوری ها در حسابداری 

 تئوری هنجاری 

زیارا در ایان دوره تناوری  پاردازان      را دوره ی هنجاری نامیده اناد  19۵۶-1970سال های 

نیل به بهترین رویه هاای عمال حساابداری    سعی بر آن داشتند تا هنجارهایی برای حسابداری، 

 . تعیین کنند

طول این دوره تنوری پردازان به آنچه واقعاً در عمل اتفاق می افتاد توجه کمتری داشاتند و  در 

 . بیشتر توجهشان متمرکز بر تدوین تنوری هایی بود که تعیین کننده بهترین رویه عمل ها بودند

دستوری بود  و آنچه باید باشد را تعیین می کردند و نیوز بوه    ها  تئوریعبارتی در این دور  به 

 . دنبال رسیدن به یک مبنای اید  آل برای انداز  گیری بودند
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 :تئوری اثباتی 

تنوری از این . استمعرفی و رواج یافته (  1970) تئوری اثباتی حسابداری توسط واتس و زیمرمن 

مشاهده و تجرباه  پایه گذاری شده و بر  تفکر استقراییبر اساس . گرفتهاقتصاد ننوکالسیک نشات 

با مفهوم قابال پاذیرش بارای درك    چارچوب، یک حسابداری، اثباتی تنوری . باشداستوار می 

تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویه های زیمرمن  به اعتقاد واتس و  .کندحسابداری ارائه می 

ایون   .گیورد حسابداری می پردازد و توضیح می دهد که چرا حسابداری مورد استفاد  قرار می 

تئوری برای توضیح و پیش بینی رفتار شرکت هایی که می خواهند از یک رویه خاص استفاد  کنند 

بوه کوار موی رود و    کنند  و همچنین شرکت هایی که نمی خواهند از رویه ای مشخص استفاد  

تحت تاثیر قرار حسابداری  بررسی می کند که چگونه ثروت اشخاص به واسطه روش های مشخص 

 .گیردمی 
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 : تئوری رفتاری 

حسابداری انتقادی و حسابداری رفتاری از جمله رویکردهایی بودند که در کنار تنوری های اثباتی 

هد  بررسی واکنش های روانشناختی و اقتصوادی اسوتفاد    رفتاری  تئوری های در  .گرفتندشکل 

رویکورد رفتواری در   . کنندگان از اطالعات حسابداری در مقابل شرایط و اطالعات مختلف اسوت 

 .می باشدفرموله کردن تئوری های حسابداری کامالً توصیفی 

اوج گرفت و هناوز ها، اهمیات دارد اماا      1980باید توجه داشت که هر چند این تنوری در دهه 

نخستین تنوریهای رفتاری .آمدندپدید  19۵0تحقیقات رفتاری در حسابداری نخست در اوایل دهه 

رفتاری از جمله رویکردهاای ناوین در   رویکرد . شکل گرفتند 19۶7در بار در ادبیات حسابداری 

از طرفای در هماین دوران،   . دوران کودکی خود را ساری می کند ،می شودحسابداری محسوب 

 . این جریان بر گرفته از نگرش انتقادی بود. جریان فکری دیگری در حال شکل گرفتن بود
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 :تئوری انتقادی در حسابداری 

حسابداری را دارای نقش اساسی در حسابداری انتقادی شاخه ای از تنوری حسابداری است که 

نظیر نیروی کار، مشتریان و عماوم  )حل تضادهای بین شرکت و مشارکت کنندگان اجتماعی آن 

نتیجه حسابداری انتقادی مستقیماً با نقش اجتماعی فعوال حسوابداران در   در . می داند (مردم

منشا آن به موسسه تحقیقات است و انتقادی بخشی از نظریه ننومارکسیستی نظریه  .استارتباط 

 . گرددباز می اجتماعی در شهر فرانکفورت آلمان 

به عبارت دیگر به کارگیری روش خاص حساابداری را  . نیستاین دیدگاه یک رویکرد دستوری 

انتقادی به این موضوع اشار  دارد که حسابداری بیشتر در خدمت گرو  دیدگا  . کندملزم نمی 

هستند تا سوایر  ( دهندگانو اعتبار سهامداران )تجاری هایی است که تامین کنند  سرمایه واحد 

 . هاگرو  

  . 
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به ویژ  تئوری اقتصواد سیاسوی   سیاسی  دیدگا  انتقادی در حسابداری ریشه در تئوری اقتصاد 

پردازان انتقادی می گویند تحقیقی که ساختار فعلی جامعه را قبول مای  نظریه . داردکالسیک 

از ساختار آن جامعه حمایت می کند و تضاد های موجود در جامعه را نادیده می  در واقع کند، 

 .گیرد

دولت به نفع اکثریت جامعه فعالیت نمی کند بلکه بوه دنبوال منوافع    انتقادی  بر اساس دیدگا  

اطالعات حسابداری با منافع گروه های قدرتمناد در جامعاه   انتشار . استاقلیت های پر قدرت 

مانند انتشار استاندارد هاایی در راساتای مناافع    . کندمرتبط است و دولت از آن حمایت می 

 . دولتسرمایه گذاران در آمریکا یا تدوین استاندارد های حسابداری در ایران در راستای منافع 

 .استعامل ایجاد تضاد در ارائه اطالعات به گرو  های خاص دولت 
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 : تئوری اقتصاد اطالعات 

و  19۶8این دیدگاه اطالعاتی در پژوهش های تجربی پژوهشگران حسابداری از قبیل بال و برون 

. شدبه کار گرفته  197۲، فلتام  197۲باتورث و  197۲و پژوهش های تحلیلی دمسکی  19۶8بیور 

درست همانند سایر منابع در نظر مای  کمیاب، اطالعات را به عنوان منابع اطالعاتی، پارادای، این 

و در نتیجاه ارزش  تقاضاا  . گیرندمورد استفاده قرار می اقتصاد، گیرد که برای تولید یا مبادله در 

یکای از آماوزه   . شوداز بهبود در تصمی، گیری و تحت شرایط عدم اطمینان ناشی می اطالعات، 

 .استماهیت نامعلوم ارزش هر یک از منابع اطالعاتی معین ، اطالعاتاقتصاد های اصلی 

 :ازاصلی این تئوری عبارت است موضوع 

تحصیل اطالعات منجر به مساله گزینش اقتصوادی   -2اطالعات یک قلم کاالی اقتصادی است  -1 

 . می شود 
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 : تئوری انداز  گیری 

را به عناوان  پرداخت، وآن  موضوع اندازه گیرییکی از اولین کسانی است که به ( 1938)کمابل 

 بر اساس قوانین کنترلای اعداد، انتساب شماره ها در بیان ویژگی های سیست، های مادی باستثناء 

 . نموداین ویژگی ها تعریف 

این است که برای موضوع هزینه یوا    اقالمیا انداز  گیری سنجش فرایند در حسابداری مقصود از 

و ایان کاار    که از نظر کمی معقول باشدگردد مبلغ پولی تعیین رویداد متعلق به یک واحد تجاری 

باید به گونه ای انجام شود که بتوان جمع اقالم را تعیین کرد و هنگام نیاز یا در صورت لزوم بتوان 

 . نمودآن ها را تفکیک 

که فرض می شود در طول دوره مالی ثابت اسات و  ابزار اندازه گیری در حسابداری پول است لذا 

نشانگر یک واحد ارزش بوده و قدرت خرید در دسترس برای تحصیل کاالها و خدمات را انادازه  

 . کندگیری می 
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 : مبانی انداز  گیری 

پنج مبنای مختلف برای اندازه گیری دارایی ها  FASBهیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی 

 (: ۲007) بیان می کند  ۵و بدهی ها در بیانیه شماره 

 تمام شده تاریخی بهای  -1

 (ارزش جایگزینی ) جاری ارزش  -۲

 جاری بازار ارزش  -3

 ( ارزش تسویه ) خالص بازیافتنی ارزش  -۴

 ( تنزیل شده ) فعلی گردش وجوه نقد آتی ارزش  -۵
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 تئوری تصمیم گیری فردی  

انتخاب یک گزینه از میان گزینه نامطمنن، با طبق تنوری تصمی، گیری فردی، یک فرد  تحت شرایط 

از این روش این امکان را بارای تصامی، گیرناده    استفاده . میگیردرا  بهترین تصمی،های مختلف 

فراه، می کند که اطالعات بیشتری را دریافت نماید تا بر اسااس آن بتواناد در ماورد احتماال     

 . نمایدرویداد هایی که ممکن است بعد از تصمی، گیری رخ دهد تجدید نظر 

صورت های مالی اطالعوات  حسابداری  تئوری تصمیم گیری در حسابداری کاربرد دارد زیرا در 

می تواند سودمند واقع شود و آن ها را کنندگان از آنها زیادی را فراهم می کند که برای استفاد  

 .رسانددر تصمیم گیری های مفید اقتصادی یاری 
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 تئوری پیش بینی  

مدیریت با استفاد  از انواع شیو  های پیش بینی و روش هوای  بینی  در تئوری مبتنی بر پیش 

  .کندرویداد های آیند  را پیش بینی می آماری  

تعریف و تدوین الگوهای تصمی، گیری و تسهیل نمودن فرایند شناسایی، تنوری پیش بینی هدف 

 . استتصمی، گیری برای حل مسنله 

شااخص  برای تدوین تنوری حساابداری از  بینی، تنوری حسابداری مبتنی بر پیش طرفداران 

حساابداری،  استفاده می کنند که بر آن اساس از میاان روش هاای    سودمندی در پیش بینی

. شاود شناخته مای  به عنوان بهترین روش باشد، معیاری که دارای باالترین قدرت پیش بینی 

 . بر مربوط بودن به عنوان شاخص اولیه در گزارشگری مالی شناخته می شود تاکید 
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 تئوری رویداد

هد  حسابداری بر اساس این تنوری . ارائه گردید( 19۶9)سورتر تنوری مبتنی بر رویداد توسط  

رویداد ها تطبیق . کندرا ارائه حسابداری اطالعاتی  -رویدادهای اقتصادیاین است که دربار  

 . باشدبا الگو های تصمی، گیری به عهده استفاده کننده از این اطالعات می 

طرفداران تنوری رویداد بر این باورند که هدف حسابداری تهیه اطالعات درباره رویاداد هاای   

 .باشندبرای انواع مختلف الگو های تصمی، گیری مفید مربوط اقتصادی است که شاید 
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 تئوری مالکانه  

در این تئوری فرض بر این است که مالکان و واحد . گرددمیالدی بر می  18این تنوری به اوایل قرن 

پردازان تنوری مالکانه کوشش کرده اند که مالکان واحد نظریه . نیستندهای انتفاعی از یکدیگر جدا 

های انتفاعی را در مرکزیت واحد های انتفاعی قرار دهند و اندازه گیری سود قابال توزیاع میاان    

تنوری مالکانه دارایی در . بخشدمشروعیت سهامی، به جای تعلق سود و سرمایه به شرکت را، مالکان 

بدهی ها تعهدات آنان است و حقوق صااحبان ساهام باه    است، ها متعلق به صاحبان واحد انتفاعی 

شرکت  این دیدگا  درآمد شرکت افزایش ثروت مالکان است و هزینه های در . استمالکان مربوط 

نشانگر افزایش در ثروت مالکان است و به آنهاا تعلاق دارد و در   ویژه، سود . آنهاستکاهش ثروت 

در نتیجه معادله ترازناماه باه   . شودبی درنگ به سرمایه مالکان یا حقوق مالکیت افزوده می نتیجه، 

 حقوق مالکانه= مجموع بدهی ها  –دارایی ها مجموع  :استشکل ذیل 
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 (  باقی ماند )تئوری حقوق مازاد 

. استتدوین شده  19۶1استابس در سال این تنوری توسط یکی از نظریه پردازان حسابداری به نام 

فرض بنیادی تئوری حقوق مازاد حاکی از این است که اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری بایود  

 .شودقرار داد   در اختیار دارندگان حقوق مازاد

ارزش جاری نظر این تنوری از . استتنوری بر مبنای ریسک پذیری سهام داران عادی بنا شده این 

گروهی می شناسند را دارندگان حقوق مازاد . استسهام عادی مبتنی بر انتظارات سود سهام آتی 

. داردکه حقوق آنان در آخرین اولویت از میان تمام ادعا های موجود نسبت به واحد انتفاعی قرار 

 : استترازنامه در این تنوری به شرح ذیل معادله 

سایر حقوق مشخص مانند بدهی هوا و حقووق سوهام داران    ) –مجموع دارایی ها = حقوق مازاد 

 (ممتاز

در این تئوری دارایی ها متعلق به واحد انتفاعی است که در اختیار مدیریت قرار گرفتوه اسوت و   

 . هد  مدیریت به حداکثر رسانیدن ارزش حقوق مازاد است 
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 تئوری وجو 

. استتدوین شده  197۴واتر در سال این تنوری توسط یکی از نظریه پردازان حسابداری به نام 

منظوری برای مرتبط  که وجو  به معنای گروهی از دارایی ها و محدودیت های تئوری  این در 

بیانگر خادمات آتای باه    دارایی ها این تنوری در . استخاص تخصیص یافته است تعریف شد  

بیانگر محدودیت دارایی ها در یک حساب مستقل محساوب  بدهی ها حساب مستقل می باشند و 

 .شوندمی 

 :استمعادله ترازنامه در این تنوری به شرح ذیل 

 مجموع محدودیت های اعمال شد  بر دارایی= دارایی ها مجموع  
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 تئوری شخصیت حسابداری 

شخصیت حسوابداری  این تئوری در . شدمطرح  19۲۲پیتون در سال پروفسور تنوری توسط این 

بیان دیگر واحاد انتفااعی   به . اندواحد انتفاعی و صاحبان آن از یکدیگر متمایز و تفکیک شد  

هاا متعلاق باه واحاد     دارایی . داردموجودیتی مستقل و هویتی متمایز از مالک یا مالکان آن 

طلبکاران و صاحبان سرمایه نیز سرمایه گذاران در این دارایی ها هستند که حقوق است، انتفاعی 

. مالکوان این تئوری کانون توجه شرکت اسوت نوه   در . دارندو ادعاهای متفاوتی نسبت به آن 

 : استترازنامه در این تنوری به شرح ذیل معادله 

 مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه= دارایی ها مجموع 
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 تئوری سرمایه گذاری  

سارمایه،  بیان نمود بر اساس هدف تهیه اطالعات حسابداری برای عرضاه  استابس ، ۶0دهه در 

گذاران سرمایه . گرددارائه نقش حسابداری و صورت های مالی باید از دیدگاه سرمایه گذاران 

معادله حسابداری طبق این دیادگاه عباارت    .هستندو بستانکاران شرکت سهامداران در واقع 

 : ازاست 

 (عادیسهامداران ) دارندگان حقوق مازاد + دارندگان حقوق خاص = ها دارایی        
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 تئوری شرکت های سهامی  

مادیریت  بارای  ، باه عناوان طرحای    198۴در سال فریدمن نظریه شرکت سهامی توسط 

تنوری با گذشت زمان اهمیت زیادی  این . شددر اواخر قرن بیست، مطرح استراتژیک سازمان 

دونالساون و پرساتون   ، (199۴و  199۵)با کارهای کلیدی که توسط کالرکسون پیدا کرد، 

شد این نظریه انجام ( 1999)و فرومن ( 1997)روالی ، (1997)میچل و همکاران ، (199۵)

 . عمق و توسعه بیشتری پیدا کرد

عنوان یک چشم انداز استراتژیک توسعه یافت و توسط شرکت های سهامی به ابتدا تئوری از 

ابوزار  بوه عنووان   (  market-based)اساس آنها بازار اسوت  هایی که سازمان  بسیاری از 

 .شدپذیرفته  مدیریت
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دیدگاه تنوری از . کندتر از تنوری شخصیت حسابداری ارائه می گسترده این تنوری دیدگاهی 

شخصیت واحد تجاری سازمان به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه مورد توجه قرار می گیرد 

 . کندفعالیت می ذی نفعان که اصوال در جهت تامین منافع 

شرکت سهامی به عنوان یوک نهواد   سهامی، حالی که بر اساس دیدگاه تنوری شرکت های در 

اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد که در جهت تامین منافع بسیاری از گورو  هوای نینفوع    

 . کندفعالیت می 
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 تئوری مدیریت  

. گردیدتدوین و ارائه  19۶۵در سال  گلدبرگ این تنوری توسط نظریه پرداز استرالیایی به نام 

به نمایندگی از طارف  کنترل، مدیریت برای انجام وظایف برنامه ریزی و تنوری، بر اساس این 

ما باید توجوه  : مدل  گلدبرگ اظهار کرداساس این بر . داردبه اطالعات نیاز سرمایه، صاحبان 

 . شودمردم انجام بوسیله می تواند که فقط  معطو  کنیم نقش کنترل خود را به 

مای ناماد و   مدیر یا فرمانود   کند، چنین فردی را که قادر است روی منابع مدیریت گلدبرگ 

مدیریت قادر است تفاسیر واقعی از اهداف و وظایف حساابداری را بادون   عنوان می دارد که 

 .نمایدبرای ما ارائه  استفاده از عقاید تجربی مصنوعی
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 سیر تکامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 : مقدمه

مانع از تجارت آزاد توسط کشورها نمای شاوند و   همچون گذشته امروزه مرزهای جغرافیایی 

شرکت های بزرگ در سطح جهان بخش عمده فعالیت های تجاری خاود را در خاارج از   اکثر 

بر دسترسی به منابع داخلی باه  عالوه بازارهای سرمایه . مرزهای کشور خود انجام می دهند

 .منابع خارجی نیز به راحتی دسترسی دارند

از استانداردهای بوین المللوی   وجود مجموعه ای نیاز به سازی  همزمان با وقوع این جهانی  

ثبت گزارشاتی کارآمد منظور استانداردهایی به . گزارشگری مالی بیش از پیش احساس گردید

 .کشورهاتمامی و با شکل واحد در 
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در گذشته شرکت  .در گزارشگری مالی ایجاد شد  استانقالب بنابراین می توان گفت که یک 

مالی خود استفاده می نمودند و یا باه تبعیات از اساتانداردهای    از استانداردهای ها معموالً 

 . می پرداختند( مثل آمریکا و کشورهای اروپایی)کشورهای بزرگتر 

مجموعه واحدی از قوانین که به  این شرایط به مرور زمان تغییر نمود و در نهایت حال، این با 

که در حاال  شکل گرفت دارند  نام  IFRSبین المللی گزارشگری مالی اصطالح استانداردهای 

 .گیردکشور در سراسر جهان مورد استفاده قرار می  11۵حاضر توسط بیش از 
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. وجود آماد اهدافی به برای تامین  1973در سال هینت استانداردهای حسابداری بین المللی 

 :ازعبارتند اهدا  این 

 . و اجرا شوندواقع که در سطح جهان مورد قبول حسابداری ای تدوین استانداردهای  -1

مربوط باه شایوه   و استانداردهای حسابداری مقررات همکاری در جهت بهبود و هماهنگی  -۲

کاهش تنوع در رویه های حسابداری موجود به منظوور  :هماهنگ سازی) .مالیارائه صورتهای 

 (.بهبود قابلیت مقایسه گزارشگری های مالی

FASB  وIASB  جملهاز . نمودندمتعددی جهت ارائه مجموعه ای همسان از استانداردها تالشهای: 

  IASB برای همگرایی با    FASB مدتکوتا  پروژ   -1

 قرارداد نورواک  -2

 .استانداردهارا  برای هماهنگ کردن نقشه  -3
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 IASBبرای همگرایی با  FASBپروژ  کوتا  مدت  -1

نوع تفاوت بین اصول پذیرفتاه شاده   هر جهت کاهش در  IASBهماهنگ شدن با پروژه هدف این 

فرآینود کواهش   : همگرایوی )بوود  المللی حسابداری آمریکا و استانداردهای حسابداری بین 

نیال باه   برای . (تفاوتهای میان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای ملی

پس از تجزیه و تحلیال ایان   . این مقصود انتخاب از بین دو دسته از استانداردها مجاز شده است

 تفاوتها هینت، 

 داد ویایا متن اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا تغییر خواهد  -1

 می رساندو  IASBبه اطالع عدم تغییر را دالیل  -۲ 

گزارش  IASBاصالح یا عدم تغییر به. میشودبررسی  FASBنیز توسط  IASBهمزمان استانداردهای   

 .می شود
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 قرارداد نورواک( 2

هر دو نهاد خود را متعهد به . دو هینت در نورواك جلسه ای مشترك ترتیب دادند ۲00۲دسامبر  18در 

  .استانداردهایی با کاربری داخلی و بین المللوی نمودند؛ ارائه استانداردهای منعطف و با کیفیت باال 

تعدیل سریعتر استانداردهای گزارشاگری  را برای تالش خود نهایت تعهد نمودند همچنین این هینتها 

دهند و آنها را با برنامه های آتی هماهنگ کنند تا سازگاری با استانداردهای جدید حفظ انجام مالی 

 :کهتوجه به این هد   هر دو هیئت توافق نمودند با  . شود

پروژه کوتاه مدت با هدف از بین بردن تفاوتها بین اصول پذیرفته شده دو هینات باه اجارا    یک  -1

ادامه  -3.داردوجود  ۲00۵هر نوع تفاوت بین اصول دو هینت که در اول ژانویه حذف  -۲. درآورند

 . فعالیتهانهادهای تفسیرکننده برای هماهنگ کردن ترغیب  -۴. آیندهاین پروژه مشترك در 

 (.ضعیفتراستانداردهای قوی به جای استانداردهای جایگزینی )نیازهای سرمایه گذاران تامین  -۵ 
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 نقشه را  -3

و بیان کردند که با این پروژه اصول پذیرفته شاده  تاکید، بر تعهد پیشین خود  ۲00۵دو هینت در سال 

خاارجی  جهت تسهیل فرآیند گزارشگری شارکتهای  . نمودندهماهنگ  IASB حسابداری آمریکا را با

برای تهیه می نمودند و همچنین نیز   FASBخود را طبق باید صورتهای مالی آمریکا که  فعال در بورس 

اصاول  اسااس  ملزم به ارائه  صورتهای مالی بر که شرکتهای آمریکایی فعال در بورسهای بین المللی 

 .  بودند گروهدو پذیرفته شده هر 

 :اعالم کردند وبا رهنمودهای زیر موافقت نمودندهماهنگ سازی را دو هینت پایبندی خود به برنامه 

بهترین راه برای هماهنگی استانداردها این است که در طاول زماان اساتانداردهای مشاترك و      -1

 .باکیفیت ارائه شود

 .از هیچ کوششی فروگذار نکنندتفاوتها برای از بین بردن  -۲
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 سیر تکامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در جهان 

سوال  )IASC حساابداری کمیته بین المللی استانداردهای تاسیس : 2000تا  1970های اول  سال دور  

1973) 

ایان کمیتاه   . در لندن بوجود آمد 1973سال در (  IASC)حسابداری  کمیته بین المللی استانداردهای 

براساس توافق میان اعضای حرفه حسابداری کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، 

حسوابداری بورای تودوین و    استانداردهای بین المللی کمیته . هلند، انگلستان و آمریکا تشکیل گردید

تا گزارشگری مالی را بهبود بخشود و   تشکیل گردید( IAS)انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری 

بین المللی کمیسایون هاای اوراق   گزارش سازمان صدور :  1994سال . گیردجهانی قرار مورد پذیرش 

کار بررسی و باازنگری  ، 199۴بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار در سال سازمان .  IOSCO بهادار 

را تکمیل نمود و یافته های استانداردهای حسابداری استانداردهای تدوین شده توسط کمیته بین المللی 

 94 .کردخود را برای این کمیته منتشر 



نظارت بر کمیته استانداردهای بین المللی برای  .SAC استانداردهاتشکیل انجمن مشورتی :  1994سال 

 .آنو اداره مالی   IASC  حسابداری

کمیتاه  برناموه  بوا  IOSCO بهاداراوراق موافقت سازمان بین المللی کمیسیون های بورس :  1995سال 

بین المللی استانداردهای استانداردهای کمیته تدوین برای  IASC  حسابداریاستانداردهای بین المللی 

 .چارچوب اصلی برنامه تدوین استانداردها را مشخص نمود، 199۵سال در   IASCحسابداری

 1997تفسیر دائمی استانداردها در سال کمیته . SIC استانداردها دائمی تشکیل کمیته تفسیر :  1997سال 

 .برای تشریح و تفسیر استانداردهای بین المللی حسابداری تاسیس گردید

المللی استانداردهای بین کمیته  . ISABحسابداریتشکیل هیات بین المللی استانداردهای :  1999سال 

دارای ساختار جدیدی گردید که به شکل گیری هیات اساتانداردهای   1999سال در  IASC  حسابداری

 .شدبین المللی حسابداری منجر 
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 : 2000سال 

نمود که شرکتهای باین المللای   توصیه  IOSCO اوراق بهادارسازمان بین المللی کمیسیون های 

بین کشاورها اساتفاده   در معامالت  IAS حسابداریاز استانداردهای بین المللی یابند تا اجازه 

 .نمایند

بین المللی تفاسیر گزارشگری مالی، مسنولیت تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری کمیته 

 .عهده داردرا به    IFRS مالی

 .المللیواگذاری مسنولیت تدوین استانداردهای حسابداری به هینت بین :  ۲001سال 
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 IASB استانداردهای حسابداری

، مسنولیت تدوین استانداردها  ۲001سال   در  IASB حسابداریهیات استانداردهای بین المللی 

تدوین کنناده اساتانداردهای   (  عضو)این هیات با نمایندگان هشت سازمان . را به عهده گرفت

 IAS حسوابداری برای هماهنگ کردن برنامه کاری همگرایی استانداردهای بین المللای  ملی 

متعاددی را برگازار   جلسوات   SIC استانداردهاموجود و تدوین تفسیرهای کمیته تفسیر دائمی 

 . کرده است

به کمیتوه    IFRS ماواگذاری مسنولیت تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری :  2001سال 

  .IFRICمالیبین المللی تفاسیر گزارشگری 

مسئولیت تفسیر استانداردهای     IFRICمالیگزارشگری کمیته بین المللی تفاسیر  ۲001در سال 

 .را به عهد  گرفت  IFRSبین المللی گزارشگری مالی 
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 2005تا  2000دور  دوم سال 

 مالیالزام شرکتهای عضو اتحادیه اروپا بر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری :  2002سال 

IFRS    در تهیه صور تهای مالی کمیسیون اروپاEC  شرکتهای عضو بورس اوراق بهاادار  ،  ۲00۲  در سال

باه بعاد، براسااس     ۲00۵در اتحادیه اروپا را ملزم نمود صورتهای ماالی تلفیقای خاود را از ساال     

 نمایندتهیه   IFRS مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری 

و هیوات   IASB هیات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری  اجرای توافقنامه میان دو :  2002سال 

 .FASBتدوین استانداردهای حسابداری مالی 

الزام شرکت های غیر اتحادیه اروپا بر بکارگیری استانداردهای بین المللای گزارشاگری   :  2004سال 

 .مالیتهای در تهیه صور  IFRSمالی 

بررسی امکان معافیت شرکت های خارجی از بکارگیری اصول پذیرفته شاده حساابداری   :  2005سال 

 GAAP. 98ایاالت متحده 



 :به بعد  2006از سال : دور  سوم

اسوتانداردهای  و  FASBهای تدوین استانداردهای حسابداری مالی میان هیات تفاه، نامه انتشار 

 .IASBبین المللی حسابداری 

اصول پذیرفته شده بارای شارکتهای   مالی، براساس حذف ضرورت تلفیق صورتهای :  2007سال 

  SECاوراق بهوادار کمیسایون باورس و   خارجی فعال در بخش خصوصی خارجی ایاالت متحده 

شارکت هاای   ضرورت تلفیق صورتهای مالی براساس اصول پذیرفته شد  ایاالت متحد  را بورای  

 .خارجی حذف نمود

اصول پذیرفته و    IFRS گزارشگری مالی تاکید بر همگرایی استانداردهای بین المللی :  2010سال 

 .بهادارجانب کمیسیون بورس واوراق از    GAAP US حسابداریشد  
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خصوص روش های در  SEC  اوراق بهادار صدور گزارش کارشناسان کمیسیون بورس و :  2011سال 

 .متحدهگزارشگری ایاالت به سیستم  IFRS مالی پیوستن استانداردهای بین المللی گزارشگری 

بر زماان بار   تاکید و   SECاوراق بهادار صدور گزارش کارشناسان کمیسیون بورس و :  2012سال 

کارشناساان  . متحاده در ایواالت   IFRS مالی بودن اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری 

 . پیشرفت کار خود را صادر کردند  گزارش SEC بهادار کمیسیون بورس و اوراق 

 IFRS گزارشگری مالی این گزارش، نه تنها توصیه هایی برای اجرای استانداردهای بین المللی در 

در سیستم گزارشگری آمریکا به کمیسیون بورس اوراق بهادار ارائه نشد  بود بلکه در آن نکر شد   

که کمیسیون به تجزیه و تحلیل و بررسی بیشتری نیاز دارد تا تعیوین نمایود کوه کوی و چگونوه      

 .سیستم گزارشگری آمریکا به اجرا درآیددر    IFRS استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
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 پیشینه حسابداری در ایران 

 گرفات، گردد که در این سرزمین پاا  هایی بر میسابقه تاریخی حسابداری در ایران به نخستین تمدن

روشهای حساابداری  تاری ، در طول باشد، قرن سابقه می ۲۵مدارك حسابداری بدست آمده نشان از 

هاا و  متنوع و متعدد بوده و ثبت وقایع مالی نه تنها مخصوص تجار نبوده بلکه براساس نیااز حکومات  

نظام مالی و پولی جامع و منسوجمی    همعصر هخامنشی  و در در ایران.استنهادها تغییر شکل یافته 

های لوح. شده استو حساب درآمدها و مخارج حکومتی به دقت ثبت و ضبط و کنترل می  بودبرقرار 

بدست آمده از کاوشهای تخت جمشید، حاکی از آن است که مدیر صندوق، دستمزد کاارگرانی کاه   

ها برخی از نوشتهدر . نموداند، براساس ضوابطی پرداخت میساختهدرهای آهنی تخت جمشید را می

کاران که در کارگاههای پرسیولیس در دوران داریاوش،  صورتحساب انبارها، پرداخت جیره به صنعت

پرداخت دستمزد به کارمندان دیوانی که در . کردند، ثبت شده استخشایار شاه و اردشیر اول کار می

 .باشدکردند، نشان از پرداخت حقوق متفاوت میهای متفاوت کار میگروه
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تشخیص مالیات اراضی، براساس میزان مساحت زمین، درجه بندی نوع زمین و در دوران ساسانیان 

هاای  شاد، از زماین  شد و براساس آن مالیات تعیین و در دفتری ثبت مینوع محصول ممیزی می

شد، نظام مالی باه ویاژه در دوران   های نامرغوب وصول میمرغوب مالیات بیشتری نسبت به زمین

ای توسعه داشت که خلفای اموی و اوایل خالفت عباسیان از شیوه نظام مالیاتی به گونه خسروپرویز

 . نمودندطراحی شده توسط آخرین شاهان ساسانی استفاده می

شد، در عین در دفتری مربوط به همان والیت ثبت میوالیت، حساب خرج هر دوران سلجوقیان  در 

شد که در آن، دخل وخرج هر والیت به طور جداگانه در حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می

در حسااب سایاق   )شاد  نامیدند، یادداشت میمیحساب سیاق صفحات مربوط، به خطی که آن را 

نیز حسااب  دوران قاجار در (. اعداد به صورت عالئ، کوتاه شده از نام اعداد عربی گرفته شده است

 . استشده های بازرگانی به خطی معروف به نام حساب سیاق نوشته میفعالیت
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روشی است که بار اسااس آن،   که احتماال در دوران سلجوقیان تکامل یافته، حسابداری سیاق 

والیت ثبت و در عین حال یک دفتر اصالی  ن آحساب جمع و خرج هر والیت در دفتر مربوط به 

در صفحات در مرکز نگهداری می شده است که خالصه جمع و خرج هر والیت به طور جداگانه 

 .مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است

برای گروههوای عمود    ( دفاتر پنج گانه)این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه 

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حسواب سویاق    مخارج نیز نگهداری می شد  است  

 .نمونه های بارز و پیشرفته آن است
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 . توسط کماانی های خارجی به ایران آورده شد( حسابداری دو طرفه)روش حسابداری نوین 

تحول حسابداری در ایران با پیدایش و تألیف اولین کتاب حسابداری به شیوۀ امروزین باه  آغاز 

 111 -شمسای  1۲81که در سال تألیف میر اسماعیل عبداله زادۀ قفقازی بود« المقصداالسنی»نام 

سال پایش، تادریس    10۲ -شمسی 1۲90سال پیش، در تهران منتشر شده و به دنبال آن در سال

 .حسابداری در مدرسۀ دارالفنون آغاز گردید

تالش پیشگامانی چون حسنخان اصفهانی  صادقی  بهمن شیدانی  شمس الدین سوبکبار  خلیوق    

قابل  1320رضوی  منصوری  ارسالن  علی اصغر آموخته  مرتضی اعتماد برومند  خردجو تا دهۀ 

در ادامۀ کار آنان  کوشش های استادانی چون شادروانان اسماعیل عرفانی  حسون  . تقدیر است

 .سجادی نژاد  و عزیز نبوی قابل ستایش می باشد
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و سااس در دبیرساتان   آموزش حسابداری در ایران ابتدا در دبیرستان دارالفنون آغاز شد 

وزارت دارایی با تدریس اصول دفترداری ادامه یافت و باألخره در کالس هایی که در بانک 

 .ملی، کالج آمریکایی ها، مدرسه تجارت، و آموزشگاه آبادان تشکیل شد، دنبال گردید

در اغلب مؤسساتی که نام برده شد، فن دفترداری و پاره ای از اصول حسابداری را در عمل  

 .به کارمندان و سایرین می آموختند
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نفر  برای تحصویل در رشوته حسوابداری بوه      12گروهی سال پیش،  77، 131۵در سال 

که تحصیالت آنها با شروع و ادامۀ جنگ جهانی دوم مواجاه شاد و    انگلستان اعزام شدند

از تکمیل تحصیالت و پذیرفته شدن در انجمن حسابداران خبره ش یپنفر از آنها  7درنتیجه 

 . انگلستان و ویلز، جهت خدمت در بانک ملی، به ایران بازگشتند

سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نیز شرکت نفت و وزارت دارایوی و برخوی مسسسوات    در 

دولتی دیگر  عد  ای را برای تحصیل در رشتۀ تخصصی حسابداری به انگلویس و آمریکوا   

اعزام کردند که پس از تکیل تحصیالت  به عضویت انجمن حسابداران خبور  انگلسوتان و   

 .انجمن حسابداران رسمی آمریکا درآمدند و به ایران بازگشتند
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و با تالش آنان  انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورد  را در کشور تأسیس کردنداین افراد  

به بعد  به تدریج آموزشگا  عالی حسابداری شرکت نفت  مسسسوه علووم بوانکی      1336از 

دانشکد  بازرگانی  دانشکد  علوم اداری دانشگا  تهران  مسسسه عالی حسابداری  دانشوکد   

حسابداری در دانشگا  های شهید بهشتی  عالمه طباطبایی  دانشگا  الزهورا و دانشوگا  آزاد   

اسالمی تأسیس شدند و به تدریج انجمن حسابداران خبر  ایران  انجمن علمی حسوابداری و  

 .جامعۀ حسابداران رسمی ایران تشکیل گردیدند

همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به هماراه  ( دوطرفه) این حال حسابداری نوینبا 

و در . ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی باه ایاران راه یافات   

اجتماعی صد سال گذشته با پیادایش ازمانهاای جدیاد دولتای و     _جریان تحوالت اقتصادی 

 .خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد
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 ....با تشکر از حسن توجه شما 
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