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این مقاله به بررسی سیاستها و ارزیابی تحقیقات تفسیری حسابداری ( 1) IARمیپردازد .به این
منظور مقاله حاضر جایگاه و وجوه اشتراک بین تحقیقات تفسیری حسابداری را با بدنه اصلی و جریان
تحقیقات انتقادی حسابداری مورد بررسی قرار میدهد .تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم
گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد و غالبا با نظریههای کالسیک و سنتی در علوم اجتماعی
مرتبط است ،و تالش میکند که نظریههای مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند و به همین منظور
روی نقش و کارکرد حسابداری تأثیر میگذارد .پژوهشگران تحقیقات مذکور ،که بر ترویج این نوع
پژوهشها تأکید دارند ،روشهای متعددی را برای رسیدن به این امر پیشنهاد نمودهاند .امروزه،
پژوهشگران این نوع تحقیقات خواستار تعریف و ارائه یک فضای مستقل و متمایز آکادمیک هستند
که بر مبنای نتایج تحقیقات تفسیری حسابداری ایجاد شده باشد .در این مقاله ماهیت ،هویت وکارکرد
تحقیقات تفسیری حسابداری و نیز جایگاه آن نسبت به سایر تحقیقات حسابداری بررسی شده است.
همچنین به تحقیقات تفسیری بر مبنای تقسیم بندی رزلندر ودیالرد که نوعی تحقیقات «روش
شناختی ،فلسفی و ایدئولوژیک» است ،اشاره شده است.
واژههای کلیدی :تحقیقات تفسیری حسابداری ،تحقیقات انتقادی حسابداری ،تئوری حسابداری،
حسابداری عملی
طبقهبندی موضوعیM41 :
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مقدمه
دیدگاه تفسیری در حسابداری به گونهای است که بر توضیح نظم اجتماع از دیدگاه یک
هنجارگرا ،ضد اثباتگرا ،آزاد اندیش و آرمان گرا نگاه میکند .کاربرد علم تفسیری در
حسابداری به گونهای است که بر مطالعه حسابداری به شیوههای هدفدار تاکید مینماید .در
حسابداری مفروضات حاکم بر دیدگاه تفسیری شامل ،اعتقاد به دانش ،اعتقاد به واقعیت
اجتماعی و وجود رابطه بین حسابداری تئوری و عملی میباشد( .شباهنگ .)1387 ،این دیدگاه
سه نقطه ضعف عمده دارد که عبارت است از:
1لف-در این الگو فرض میشود که یک فرد ذاتا می تواند از مجرای قضاوت ذهنی محض
خود و بدون هیچ گونه مداخلهای عمل یا اقدام اجتماعی را درک کند
ب -با استفاده از شیوه استدالل متعلق به خودمی کوشد یک تئوری واهی محض خلق کند و
ج-در زمینه تحقیق ناتوان است (بلکویی)1381 ،
در تحقیقات تفسیری حسابداری میتوان منابع تحقیق و تفسیر را مشاهده کرد که از مقاالت
علوم اجتماعی پدید آمدهاند ،و هدف از این تفسیرها به چالش کشیدن مسیرها و رویکردهای
تحقیقاتی مختلف از سوی گروههای ذینفع است .امروزه حوزه تحقیقات تفسیری حسابداری
رواج بسیاری پیدا کرده و به شکل مطالعات موردی و تحقیقات کتابخانهای توسعه یافته است.
و پژوهشگران این نوع تحقیقات ،دغدغه مشترکی برای نقش حسابداری در منافع عموم جامعه
نداشته و رویکردهایی را بررسی میکنند که مستلزم توسعه حوزه تحت پوشش حسابداری برای
به تصویر کشیدن دنیای طبیعی و تجربی هستند.
برخی از نظریه پردازان مشهور نظیر ری چمبرز ،تالش کرند که با استفاده از منابع علوم
اجتماعی ،حرفه حسابداری را گسترش دهند .آنها معتقدند که تحقیقات تفسیری حسابداری،
پتانسیل الزم را برای توسعه ساختاری این نظام را دارد .به عقیده آنها این تحقیقات میتواند
شکاف میان آنچه که گزارش میشودبا آنچه که حسابداران اجتماعی ترجیح میدهند که
گزارش شود را بر طرف کند .این مسیر تحقیقاتی میتواند حسابداری را در سایر علوم اجتماعی
محو نماید ،و نیز میتواند یک راهبرد تحقیقاتی مفیدی را برای درک حسابداری در چارچوب
علوم اجتماعی ارائه کند و موجب درک بهتر حسابداری و بهبودی ساختارهای نظری حسابداری
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شود .آنها همچنین معتقدند که تحقیقات تفسیری حسابداری فاقد یک هویت اساسی است و
تالش برای ارائه این هویت با مشکالت جدی مواجه است و در نهایت ،عمالً غیرممکن است.
(نیکومرام؛ بنی مهد؛ )1388
تحقیقات تفسیری حسابداری غالبا با نظریههای کالسیک و سنتی در علوم اجتماعی مرتبط
است ،و تالش میکند که نظریههای مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند وبه همین منظور
روی نقش و کارکرد حسابداری تأثیر میگذارد .تحقیقات تفسیری حسابداری فاقد یک هویت
اساسی و بنیادی است که این امر تالش برای تأمین و ایجاد این هویت را بسیار مشکل و حتی
غیر ممکن میسازد .در این جا هویت اساسی به این امر اشاره دارد که تحقیقات تفسیری
حسابداری فاقد بسیاری از ویژگیهایی است که به آن نسبت میدهند ،به این معنی که تحقیقات
تفسیری حسابداری یک مفهوم تو خالی است و مقصود از توخالی به معنی تهی بودن تحقیقات
و بی معنی بودن آن نمیباشد ،بلکه تحقیقات تفسیری حسابداری ،مثل مطالعات بین رشتهای و
انتقادی ،مفاهیم کامالً باز و وسیعی را به همراه مفاهیم متعدد و متناقض در بر میگیرد ،در حالیکه
هیچ کدام از مفاهیم مذکور ،برای تعریف ،تبیین و تکمیل تحقیقات تفسیری حسابداری کفایت
نمیکند .در واقع تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را
در بر دارد( ..اسالمی بیدگلی)1387 ،
چارچوب تجزیه و تحلیل تحقیقات حسابداری و دیدگاههای مختلف
همه رشتههای علوم اجتماعی ،از جمله حسابداری ،را میتوان با توجه به مفروضات مرتبط با
ماهیت علم  ،دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی ،و در مورد ماهیت جامعه ،دیدگاه مبتنی بر
تغییرات منظم و با قاعده در مقایسه با تغییرات شدید افراطی ،تجزیه و تحلیل کرد .دیدگاه مبتنی
بر قضاوت عیتی ،دارای مشخصاتی نظیر دیدگاههای اثبات گرایی ،واقع گرایی ،جبرگرایی و
شامل علوم دقیق میباشد و نیز قضاوتهای ذهنی ،شامل دیدگاههای غیر اثبات گرایی ،واقع
گرایی ،اختیاری و نیز برمبنای اندیشه و عقل استوار است .قابل توجه است که از دیدگاههای
مطرحه زیر ،دیدگاه ساختارگرایی افراطی و کارکرد گرایی دارای مشخصات مذکور در دیدگاه
عینی هستندو نیز دیدگاه انسان گرایی افراطی و تفسیر گرایی دارای مشخصات مذکور در
دیدگاه ذهنی هستند .بارلو مورگان با استفاده از این دو بعد توانستند طرح منسجمی را ارائه کنند
که میتوان بدان وسیله تئوریهای اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد( .ریان.)1992 ،
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این طرح یک چارچوب مزبور شامل چهار الگوی غالب متمایز و مشخص میباشد که عبارتند
از:
 )1انسان گرای افراطی ،که وجه مشخصه آن تغییر شدید یا افراطی است و دارای دیدگاه
عینی یعنی بدون اعمال نظر شخصی میباشد )2 .تفسیرگرا ،که وجه مشخصه آن قضاوت ذهنی،
اعمال نظر شخصی ،و دارای ابعاد مبتنی بر نظم و قاعده مشخص میباشد )3 .کارکرد گرا ،که
وجه مشخصه آن ابعاد عینی ،بدون اعمال نظر شخصی ،و نظم و مقررات مشخص میباشد.
دیدگاه کارکرد گرایی در حسابداری
دیدگاه کارکرد گرایی دیدگاه غالب ،در تحقیقات حسابداری است .کارکردگرایی در صدد
توجیه و توضیح نظم اجتماعی است .نظمی که در آن حسابداری نقشی مهم ایفا میکند .دیدگاه
مزبور با نظمی اثر بخش سر و کار دارد که مبتنی بر مدارک عینی است .در دیدگاه کارکرد
گرایی ،نظم اجتماعی به عنوان یک فرض مسلم پذیرفته شده است و به اندیشه حاکم یا وجود
تضاد و تعارض در این نظم هیچ اشارهای نمی شود .کارکرد گرایان معتقد به اثبات گرایی و
استفاده از روشها کمی که امکان تعمیم دادن نتیجهها را میسازد ،برای جمع آوری و تجزیه و
تحلیل پدیدهها هستند .آنها معتقد به وجود واقعیتهای اجتماعی بیرون از ذهن انسان بوده و
معتقدند که جهان اجتماعی از روابط تجربی نسبتا دقیقی تشکیل شده است و در صدد کشف
این روابط هستند .کارکردگرایان به پدیدههای حسابداری از این زاویه نگاه میکند که قابل
لمس ،واقعی و حقیقی میباشند و دارای نظم مشخص و روابط علی است به گونهای که میتوان
بر اساس روش علمی آن را اندازه گیری یا پیش بینی نمود.
کارکرد گرادیان معتقد به جبرگرایی هستند بدین معنا که انسان از خود اختیاری ندارد و
فعالیتهای او تحت تاثیر محیط است .همچنین آنها معتقدند که برای انجام تحقیق روی
پدیدهها باید از بیرون و به طور بی طرف به مطالعه آن پدیده پرداخت .کارکرد گرایان معتقد به
بکارگیری روشهای علوم طبیعی در علوم اجتماعی هستند و از نظر آنها تئوری چیزی جدا از
مشاهداتی است که میتوان برای تایید یا رد یک تئوری به کار برد .این دیدگاه عملگرا میباشد
و جامعه را به شیوهای که منجر به دانش کاربردی میشود ،مینگرد.
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دیدگاه تفسیری در حسابداری
دیدگاه تفسیری در حسابداری به گونهای است که بر توضیح نظم اجتماعی از دیدگاه یک
ضد اثبات گرا ،،آزاد اندیش و اندیشه نگار نگاه میکند .در حسابداری هدف این است که
تجربه ذهنی شخصی افراددرک شود .طرفداران این دیدگاه معتقد به بکارگیری روشهای کیفی
در تحقیق هستند .زیرا از نظر آنها قانون کلی بر پدیدهها حاکم نیست و در نتیجه تعمیم نتایج
مدنظر نخواهد بود .تفسیر گرایان معتقدند که انسان دارای اختیار است و میتواند بر محیط
پیرامون خود اثر گذارد.
از دیدگاه طرفداران تفسیر ،حسابداری چیزی بیش از تعدادی نام ،مفاهیم و عنوان نیست که
برای یک واقعیت اجتماعی ساخته میشوند .واقعیت اجتماعی بر اساس قضاوت ذهنی خلق
میشود و از مجرای روابط متقابل انسانی به منصه ظهور میرسد .همه اعمال دارای هدف مبتنی
بر نیتهای گذشته هستند و ریشه در عملیات تاریخی و اجتماعی دارند .از دیگاه روش شناسی
برای تایید یا تصویب تعریفی را که ایفا کننده نقش از این مسئول باشد ،باید از روشهای اندیشه
نگاری استفاده کرد و به مطالعه درونی پدیدهها پرداخت قابل توجه است که پارادایم تفسیری
محصول مستقیم سنت ایده الیستی آلمانی و نیز جنبش رومانتیک است.
دیدگاه انسان گرای افراطی در حسابداری
این دیدگاه به مکتب انتقادی نیز شهرت دارد و انسان گرایی یا اومانیسم افراطی به ایجاد جامعه
شناسی تغییر بنیادی از دید ذهنی گرا توجه دارد .این پارادایم وجوه اشتراک زیادی با پارادایم
تفسیری دارد .یعنی این پارادایم نیز جهان اجتماعی را از دید گاهی متمایل به غیر اثبات گرایی،
اختیار گرایی و ایده نگاری می نگرد ولی چارچوب مرجع این پارادایم به دیدگاهی از جامعه
تاکید میکند که بر اهمیت طرد کردن یا رفتن به فراسوی محدودیتهای ترتیبات اجتماعی
موجود پایبند است .اثباتگرایی هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم
طبیعی و اجتماعی ،دادههای برگرفته شده از تجربه و تلقی منطقی و ریاضی از این دادهها ،تنها
منبع همه معرفتهای معتبر است .اثباتگرایی اصطالحی فلسفی است که در قرنِ هجدهم توسطِ
اگوست كنت به کار رفت .کنت بر این باور بود که جبر تاریخ بشریت را به سمتی خواهد برد
که نگرشِ دینی و فلسفی از بین رفته و تنها شکلی از اندیشه که باقی میماند ،متعلق به اندیشه
دقیق و تجربی علم است .اختیارگرایی در انسانها ،قدرت یا ظرفیت انتخاب بین گزینهها ،یا
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انجام عمل در موقعیتهای خاص ،و یا مستقل از قیدهای طبیعی ،اجتماعی و الهی است و ایده
نگاریبه این معنی است که دنیای اجتماعی ،خارج از شناخت فردی ،شامل نامهای محض،
ایدهها ،مفاهیم تشکیل شده است که یکی از راههای هستی شناسی (یا) وجود شناسی میباشد.
دیدگاه ساختار گرایان افراطی در حسابداری
این پارادایم که تحت تاثیر افکار جامعه شناس معروف مارکس است ،از جامعه شناسی تغییر
بنیادی و از دیدگاه عینی گرا جانبداری میکند .این پارادایم در مورد ماهیت علوم اجتماعی
شباهت زیادی به کارکرد گرایی دارد .ساختار گرایان بنیادی بر روابط ساختاری در جهان
اجتماعی واقع گرا توجه دارد .این دیدگاه معتقد است که سلطه و استبداد در ساختارها و نهادها،
نهادینه شده است و برای رهایی از وضع موجود و دسترسی به وضعیت بهتر باید در صدد اصالح
و یا از بین بردن این ساختارها بود .وجه مشترک تمام نظریه پردازان این پارادایم آن است که
جامعه کنونی را میتوان با تضادهای بنیادی حاصل از بحرانهای سیاسی و اقتصادی تغییر بنیادی
توصیف کرد .از طریق چنین تضادها و تغییراتی است که رهایی انسان از ساختارهای اجتماعی
که در آن زندگی میکند ،تحقق مییابد .دیدگاه ساختار گرایان افراطی در حسابداری به
گونهای است که از زاویه واقع گرایان ،اثبات گرایان ،طرفداران فلسفه جبر و طرفداران علوم
دقیق میکوشند نظم اجتماعی را به چالش بکشند .طرفداران این دیدگاه با استفاده از تجزیه و
تحلیل تعارضها یا تضادهای ساختاری ،الگوهای حاکم ،اختالف نظرها و محرومیتها در صدد
تغییرات مهم بر میآیند ،دست به اصالحات اساسی و تغییرات زیربنایی میزنند.
تحقیقات تفسیری و تحقیقات انتقادی
محققان بسیاری خواستار تمرکز بر تأثیرات اجتماعی حسابداری شدهاند .بیکر و بتنر ()1997
عقیده دارند که حسابداری دارای تأثیراتی روی مسایل اجتماعی مثل توزیع ثروت ،عدالت
اجتماعی ،ایدئولوژی سیاسی و آسیبهای زیست محیطی است .آنها و سایر محققان خواستار به
کارگیری دیدگاههای تفسیری و انتقادی به منظور درک اثرات حسابداری بر افراد شدهاند.
گفیکین ( )2006نیز پیشنهاد میدهد که به جای تالش برای باز تولید روشهای علوم طبیعی در
حسابداری از روشهایی استفاده شود که جنبههای انسانی این نظام را در بر میگیرند و به
گونهای مواضع علمی متداول در علوم طبیعی چندان مد نظر قرار نگیرد .محققان تحقیقات
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تفسیری به درک دنیای اجتماعی میپردازند و این تحقیقات شامل فعالیتهایی میباشد که با
هدف درک ماهیت اجتماعی روشهای حسابداری انجام میشوند.
اصطالح تحقیقات تفسیری ،یک دیدگاه روش شناسی را منعکس میکند و به طور کلی،
تحقیقات تفسیری تالش میکنند مفهوم نهادها و ساختارهای انسانی را توضیح دهند و تفسیر
نمایند .بر خالف محققین اثبات گرا که اهداف خود را از راه دور تحقیق میکنند ،محققین
تفسیر گرا از ارتباط مستقیم با مواردی که آنها را مورد مطالعه قرار میدهند ،لذت میبرند و
تعامل و کنجکاوی در مورد دنیای اجتماعی و سازمانی آنها را میپذیرند.
در واقع تحقیقات تفسیری چیزی بیش از بیان  -روش شناسیهای توصیفی  -و توضیح -
روش شناسیهای اثباتی -پدیدههای مورد مطالعه است یعنی ادراک و احساسات افراد را نیز در
بر میگیرد – عللی که باعث میشود افراد به نحو خاصی رفتار کنند .این تحقیقات نشان میدهند
که یک فرد در یک موقعیت خاص چه درکی از یک پدیده مشخص دارد یعنی تئوری محور
نیست که بخواهد فرضیههایی ارائه و آنها را آزمون نماید بلکه طبق تئوری انتخابی ،پدیدهها را
گزارش میکند .در سالهای اخیر بحثهای گستردهای درباره آینده تحقیقات تفسیری
حسابداری مطرح شد.
بررسی متون تحقیقاتی نشان میدهد که درک درستی از تحقیقات تفسیری حسابداری وجود
ندارد .و فقدان یک هویت علمی مستقل موجب نگرانی محققین است .بنابراین آنها به دنبال
ایجاد فرصتی برای بحث در این باره هستند و قصد دارند ماهیت اثباتی تر برای فعالیتهای
محققان در تفسیر روشهای حسابداری معرفی کننددر حال حاضر تحقیقاتی که با عنوان
تحقیقات اثباتی حسابداری انجام میشود چندان در تعاریف مربوطه نمیگنجند .به نظر میرسد
فقدان یک دستور کار جامع علمی ،علت اصلی این مسئله است.
دو مسئله مهم از دیدگاه محققین شامل برقراری ارتباط تحقیقات تفسیری با روشهای
حسابداری ،و کشف نقاط تماس آن با اندیشه عملگرای حسابداری است .برقراری این تماس با
حسابداری به عنوان یک نظام مستقل را میتوان تحولی اثباتی دانست که ممکن است به توسعه
حسابداری به عنوان یک نظام پژوهشی کمک کند( .وکیلی فرد؛ بنی مهد؛  )1388تحقیقات
تفسیری میتواند نقش خود در فرآیندهای رفتاری و سیاسی تدوین استانداردها را از طریق تبیین
دالیل حاکم بر روند مشورتی آن ایفا کند .بر این اساس ماهیت و موضع علمی تحقیقات تفسیری
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در تحقیقات حسابداری را باید تشریح و شفاف نمود تا محققان بتوانند علل نهفته در روشهای
حسابداری را مطالعه نمایند.
نقطه آغاز تحقیقات تفسیری و انتقادی این تصور است که روشهای اجتماعی همچون
حسابداری مدیریت ،پدیدههای طبیعی نیستند و فقط ساختاری اجتماعی دارند .در نتیجه ،فعاالن
اجتماعی میتوانند آنها را تغییر دهند .البته هدف تحقیقات تفسیری ،تغییر نظام اجتماعی نیست
بلکه هدف تحقیقات تفسیری حسابداری آن است که درک بهتری ازجهان پیرامون فراهم کرده
و روشهای جدیدی برای تعامل با محیط اجتماعی ایجاد شود .عدم تدوین نظریه تفسیری باعث
میشود که نظام حسابداری در کرانهای فعلی باقی مانده و از سایر علوم اجتماعی عقب بیفتد.
در مقابل ،هدف اصلی تحقیقات انتقادی ،اجرای تغییرات است( .الریمی؛ محسنی؛ ایمانی؛
 )1392برخی از محققان روش انتقادی حسابداری به تحقیقات تفسیری اعتراض دارند و بیان
میدارند که تحقیقات تفسیری به دنبال نقد یا تغییرات اجتماعی نیست و میکوشد تا ویژگی
اجتماعی زندگی روزمره را توصیف نماید .تحقیقات انتقادی میتواند تفسیری نیز باشد ولی این
تحقیقات دیدگاه خاصی نسبت به هدف تحقیق دارند در حالی که تحقیقات تفسیری موضعی
خنثی و بیطرفانه اتخاذ میکنند.
رویکرد حسابداری انتقادی آن است که فرآیند شکل گیری موارد فنی سنتی در حسابداری
را به چالش میکشد و این فرآیند را در حوزه اجتماعی به طور کامل قابل نقد میداند .ظهور
دیدگاههای انتقادی در حال حاضر نشانهای از تکامل حسابداری به عنوان یک نظام علمی و
همچنین شکل گیری مبنایی برای توسعه حسابداری به صورت مجموعهای از روشهای پاسخ
گویی اجتماعی است .مسئله اصلی در تحقیقات انتقادی آن است که محقق باید مفروضات خود
را آشکار کند و یک چارچوب نظری برای انتقادات خود در مورد پدیدهها معرفی نماید.
(روزلندر  )2006انجام تغییر در اصول حسابداری توسط تحقیقات انتقادی مستلزم تشریح و
شفاف سازی چارچوبهای مرجع است .و بر این مبنا پرسش اینجاست که آیا چارچوبهای
کافی برای پایه ریزی تحقیقات انتقادی در حوزه حسابداری وجود دارد یا خیر.
ابعاد رفتاری و سیاسی مربوط به توسعه اصول حسابداری توسط تدوین کنندگان استاندارد
مبتنی بر دخالت عامل انسانی است .بنابراین تحقیقات تفسیری و انتقادی میتواند در توسعه اصول
حسابداری و تئوری مربوط به آن ایفای نقش نمایند( ..سرمد؛ بازرگان؛ حجازی؛  )1387این
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رویکردهای تحقیقاتی نباید فقط به جنبههای اجتماعی حسابداری محدود شوند بلکه میتوان از
آنها در جهت ارزیابی اصول حسابداری نیز استفاده نمود .تحقیقات انتقادی میتوانند مسیری
برای کشف و حرکت محققان حسابداری در جهت ارزیابی مستقیم اصول حسابداری باشند ولی
برای این کار باید چارچوبهای مرجع این تحقیقات را تشریح و تبیین نمود( .نیکو مرا؛ بنی
مهد؛ )1388
فواید تحقیقات تفسیری حسابداری
محققین تحقیقات تفسیری حسابداری ،معتقدند که این نوع تحقیقات در حسابداری فوایدی
را به همراه دارد که برخی ازآنها شامل موارد زیر میباشد:
کمک به نقد ،پاالیش و تحلیل جریان اصلی و تفکر حاکم بر جامعه حسابداریتدوین تئوریهای نوین و کاربردیکمک به درک بهتر روشهای روزمره حسابداری و یا کمک به توسعه مهارتهای افرادشاغل در حرفه
ارائه دیدگاههای نوین درباره اختالف نظرها و ونیز نقش آنها در پیشبرد تحقیقاتارزش آفرینی تحقیقات تفسیری
با توجه به هویت اساسی تحقیقات تفسیری و مفاهیم باز ،متنوع ،و وسیعی که به همراه دارد،
محققان قصد بررسی موثرترین هویتهای قابل انتساب این تحقیقات را دارند تا دریابند کدام
یک از آنها بیشترین ارزش را ایجاد میکنند .از دیدگاه پژوهشگران تحقیقات تفسیری ،فرآیند
تولید و انتقال ارزش را نمیتوان به طور کامل از اهمیت منتسب به ارزش آفرینی توسط خالقان
ارزش جدا نمود .هدف این پژوهشگران تالش برای جلب توجه به پژوهش هاست .محققان
تفسیری حسابداری خواستار انجام مطالعات بیشتر روی حسابداری عملی شدهاند تا فرآیند
حاصل از آن منجر به خلق ارزش بیشتر برای بهبود و پیشرفت حسابداری شود ،وجه متمایز این
نوع مطالعات ،توجه به این نکته است که حسابداری نه تنها تحت تأثیر برخی مطالعات و تفکرات
غیر فنی قرار دارد ،بلکه رابطه تنگاتنگی با مولفههایی مانند فرهنگ ،تاریخ ،ارزشهای فرهنگی،
توسعه و پیشرفت اقتصادی ،اصالحات و منطق دارد که بررسی رابطه مولفههای مذکور با
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حسابداری ،مستلزم ورود به چالشهای چند وجهی ست که این چالشها شبیه به باتالقهای کم
عمق ولی پهناوری هستند که روشهای علمی با محاسبات پیچیدهای را طلب میکند..
برجستگی تحقیقات تفسیری حسابداری به این دلیل است که روی جنبههای عملی و کاربردی
حسابداری تمرکز میکند ،ولی بین طرفداران این نوع تحقیقات نیز اختالف نظرهایی وجود
دارد ،به این ترتیب که برخی از آنها معتقد به اصالح و پاالیش تحلیل های مربوط به بدنه اصلی
تحقیقات حسابداری هستند و برخی دیگر نیز عقیده دارند که توجه به نتایج تحقیقات تفسیری
بایستی منجر به تدوین نظریههای نوین ومفیدتری شود تا به درک بهتر روشهای رایج
حسابداری کمک کند و برخی از پژوهشگران این تحقیقات ،اذعان دارند که محدودیتهای
موجود در تحقیقات تفسیری حسابداری ،بدنه اصلی این تحقیقات را مشخص میکند و منجر به
تولد دیدگاههای ارزش آفرین جدیدی در خصوص بازار ،تولید و حتی تحقیقات فعالیت گرا
میشود ،یافتههای تجربی مطالعات گذشته یا آزمایش این یافتهها ،چندان مد نظر قرار نمیگیرد،
و برخی موضوعات به صورت تئوری تدوین میشود و سپس از طریق نمونههای مختلف مورد
ارزیابی و تشریح قرار میگیرد.
ارزش آفرینی ،کاربردی بودن و مفید بودن مطالعات حوزه تحقیقات تفسیری حسابداری را
میتوان با افزایش توجه به موضوعات خاص ،تقویت کرد ،این توجه فراتر از فرمولهای
محاسباتی و فنی است ،این رویکرد موضوع محور ،در حوزه “مطالعات سازمانی”نیز وجود دارد،
به طور مثال ،کنفرانس ساالنه انجمن مطالعات سازمانی اروپا ( ،)EGOSحاوی تعداد زیادی
کار گروه مستقل و موضوع محور است که اغلب آنها نوپا هستند و نیز ،کنفرانس دو ساالنه
مطالعات مدیریت انتقادی ( )CMSنیز با روش مشابهی بر مبنای موضوعات مختلف برگزار
میشود ،این کارگروهها برای تحقیقات تفسیری ،ابزار مناسبی برای متمرکز کردن محققان
میباشد که متخصصانی با جهت گیریهای متفاوت نسبت به این تحقیقات محسوب شده و بدین
وسیله تبادل نظر و توسعه دانش حسابداری کمک خواهد کرد.
محققان تفسیری حسابداری ،به پیامدهای اجتماعی و سیاسی حسابداری در سازمانهای توسعه
یافته توجه زیادی دارند و برای آن دسته محققان که قصد ارزش آفرینی و کمک عملی دارند،
ترکیب و تلفیق دانش تئوری محققان حسابداری با دانش حرفهای متخصصان حسابداری اهمیت
شایانی دارد و با توجه به عالقه این محققان در ارائه مقاالت پژوهشی خود در نشریات بین المللی
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حسابداری ،مستلزم تقویت مبانی تئوری و همچنین توسعه دانش در دسترس ،و نیز آگاهی از
نتایج عملی آن میباشد( .واتز؛ زیمرمن؛ )1990
چالشهای تحقیقات تفسیری حسابداری در آینده
مرز بین بدنه اصلی تحقیقات حسابداری و تحقیقات تفسیری مشخص نیست چون که
معیارهای مورد استفاده برای معرفی تحقیقات تفسیری حسابداری نمیتوانند به خوبی آن را از
بدنه اصلی تحقیقات جدا کنند .محقیقین تفسیری حسابداری در آینده با چالشها و دغدغههای
فراوانی روبه رو هستند که میتوان این چالشها را به دو دسته تقسیم کرد ،دسته اول ،شامل
چالشهای مربوط به لزوم بازگشت به دانش حسابداری است و دسته دوم ،مربوط به لزوم افزایش
و توسعه بدنه دانش حسابداری ،که در واقع چالش اول شامل دغدغه هایی است که به جستجو
برای موضوعیت تحقیقات تفسیری مربوط است و دیگری به تنوع قابل توجه در تحقیقات
موجود ،ارتباط دارد .با توجه به دستاوردهای مهمی که از ابتدای شکل گیری این تحقیقات تا
کنون حاصل شده است ،امروزه درک عمیقی از روشهای حسابداری که دارای نتایج متفاوتی
هستند ،به وجود آمده است ،بر این مبنا برخی محققان تفسیری به دنبال استفاده از نظریههای
اقتصادی -اجتماعی هستند تا کارکرد تسهیل نقش اجتماعی حسابداری را یادآور شوند و برخی
دیگر نیز عالقه مند به استفاده از بهبود روشهای موجود حسابداری هستند که این بهبود در سایه
ترکیب و تلفیق حسابداری تئوری و عملی فراهم میشود( ..دنزین؛ لینکلن؛ )2006
در اعصار گذشته محققان تفسیری شکاف میان دنیای تئوریک و دنیای عملی ،و نیز میان فکر
و عمل قائل بودند ،به این معنی که تحقیقات تئوری را از حل مسئله متفاوت میدانستند ،و امروزه
این چالش در برخی موسسات دانشگاهی نیز به چشم میخورد .این امر بر خالف رویکردی
ست که تئوری و عمل را ترکیب میکند ،به این معنی که فعالیت دانشگاهی و حل مسئله عملی
را تواما الزم میداند .برای رفع شکاف بین تفکر دانشگاهی و حل مسئله به صورت عملی ،نباید
شتاب زده عمل کرد و یکی از راه حل هابرای این چالش این است که دانشگاهیان به عنوان
مشاور در کنار عمل گراها روی حل مسائل عملی تمرکز کنند( .گیلسون)2005 ،
محققانی تفسیری که از طریق کمک به دنبال موضوعیت این نوع تحقیقات هستند ،باید
روشهای مختلفی را به این منظور به کار گیرند ،برای مثال ،آنها از تحقیقات مداخله گر و نیز
از طریق انواع مقالههای انتقادی و اجتماعی امکان مداخله و کمک را در سازمانها فراهم
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میکنند .به این ترتیب انتقادها روی آموختههای افراد در موسسات آموزش عالی در مقاطع
مختلف تحصیلی اثر گذاراست و طبیعتاً برای مخاطبان بیشتر ،باید از طریق طرح مباحث
کاربردی ،نوین و حرفهای اقدام شود و نشریات حسابداری را از محدوده مجالت پژوهشی فراتر
برده و به افراد بیشتری مجال بحث و جدل داده میشود ،ولی مشکل این است که نویسندگان
مقاالت پژوهشی عمدتا نگران تأثیر روش سنجش عملکرد تحقیقات خود به دلیل وجود
روشهای ارزیابی پژوهش ،رتبهبندی مجالت و ...هستند و با توجه به این مساله که برخی
محققین در چارچوب دستورالعملهای از پیش تعیین شده و جداول مشخص گرفتار شدهاند ،از
این امر انتقاد میکنند.
شکاف مورد اشاره بین تئوری و عمل در حرفه ،با شکافی که در دهه  1980و اوایل  1990به
وقوع پیوسته ،تفاوت دارد ،در آن زمان دانشگاه هیان معتقد بودند که به تئوریهایی دست پیدا
کردند که متخصصان باید از آنها استفاده کنند اما آنها ،این تئوری را مرتبط نمیدانستند ،افراد
شاغل در حرفه دارای دانش حرفهای قابل توجهی هستند که از تجربه آنها در انجام حسابداری
ناشی میشود .و این مفهوم با دانش تئوری محققان که ناشی از «تفکرغالب حسابداری» است،
تفاوت دارد .برای رفع شکاف مورد اشاره ،باید همکاری بیشتری بین متخصصان دنیای تئوریک
و افراد شاغل در حرفه صورت پذیرد که این همکاری از روشهایی من جمله ،تحقیقات مداخله
گر ،تبادل اطالعات و روشهای نوین ،نقدهای نوشتاری ،و افزایش مشارکت حرفهای قابل انجام
است.
جامعه آکادمیک حسابداری از طرق مختلف و جنبههای متعددی میتواند مباحث سازندهای
را در سیاستگذاری حسابداری ارائه کند ،این روشها شامل موارد زیر میشود:
)1

پژوهشگران و اساتید حسابداری میتوانند از پنج گزاره فلسفی شاپیرو (،)shapiro

که در ادامه از آنها یاد میشود و نیز اصول عقالنیت ،و عینیت ،برای ارزیابی شواهد و توجیهاتی
استفاده کنند که برخی محققین برای نظرات خود ارائه میکنند.
)2

پژوهشگرانی که با مفاهیم فوق مخالف هستند ،بایستی تشویق شوند که یک مجموعه

جایگزینی از مفروضات تدوین کنند.
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متخصصانی که با اصول عقالنیت مخالف هستند باید یک مجموعه جایگزینی از

اصول غیر متناقض تدوین کنند که مبنای مباحث انتقادی سازنده باشد.
)4

پژوهشگران میتوانند یک روش شناسی شرطی – هنجاری برای مسائل مرتبط با

موضوعات فرهنگی و چالش هایی که برای پذیرش استانداردهای بین المللی ایجاد میکند،
استفاده کنند.
*** پنج گزاره مورد نظر شاپیرو برای حسابداران عبارتست از:
)1

واقع گرایی بیرونی ،واقعیت بیرونی به طور مستقل از صورتهای مالی که ارایه

میشود ،وجود دارد.
)2

نظریه سازگاری ،یک گزارش مالی در صورتی مربوط و مفید است که منطبق بر

واقعیتهای اقتصادی باشد که میخواهد آن را نمایش دهد.
)3

نسبی گرایی مفهومی ،همه سیستمهای نمایش مثل چهارچوبهای مفهومی،

ساخته دست بشر بوده و به این ترتیب دارای ساختار اجتماعی خواهندبود.
)4

قضاوت ذهنی ،قضاوتهای حسابداران درباره ماهیت واقعیت اقتصادی ،تحت

تأثیرعوامل مختلفی مثل فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و روانشناسی و غیره میباشد.
)5

تعهد به عقالنیت ،دانش تا جایی عینی است که جامعه بتواند درباره معیارهای مورد

استفاده برای ارزیابی توجهات و شواهد ادعاها به اجماع برسد و آن را مورد قبول قرار دهد..
تحقیقات تفسیری حسابداری انتقاد صریحی به تفکر اجتماعی حاکم بر مسیر راهبردی که
تحقیقات حسابداری را شکل دادهاند ،وارد میکند .در این تحقیقات ،نقش متمایز این نوع
تحقیقات دارای اهمیت بسیاری است ،به طوری که طرفداران این نوع تحقیقات نقش و کارکرد
متفاوتی را برای آن قائل هستند که برای مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
•کمک به درک فعالیتها و فواید حسابداری مانند تعیین و ارزیابی عملکرد مدیران.
•ارائه دیدگاههای نوین برای کمک به حل مشکالت رایج در حسابدرای
•کمک به بیان تفاوتهای آشکار میان حسابداری تئوریک و حسابداری عملی
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•ارائه روشهای کاربردی برای اداره و تداوم در کسب و کار
•ارائه گزارشهای مالی متنوع ،با این پیش فرض که بیان تصویر کامال واقعی معامالت مالی،
میسر نیست.
•کمک به تأمین مبانی و دادههای مفید و مناسب برای تدوین تئوریهای نوین حسابداری
•توجه به نتایج متفاوت روشهای متنوع حسابداری تدوین شده از سوی دولت و به تبع آن
امکان به وجود آمدن نا عدالتیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
نتیجه
مجموعهای از اعتقادات فلسفی یا پارادایمها ،به طورمستقیم یا غیرمستقیم ،در پشت هر تحقیق
حسابداری وجود دارد .تحقیقات حسابداری به عنوان بخشی از علوم اجتماعی بر اساس
مفروضات ماهیت جهان اجتماعی است .تفاوت بین دیدگاههای ذهنی و عینی از واقعیت و جهان
به روشهای مختلفی برای تحقیقات حسابداری؛ جریان اصلی ،تفسیری و انتقادی هدایت شده
است .برای پیشرفت و توسعه تحقیقات تفسیری حسابداری ،بایستی کارگروههای تخصصی و
موضوعی ایجاد کرد تا این که همکاری بین محققان تفسیری را افزایش داد تا از همین طریق،
پیوندهای جدیدی را محققان سایر حوزهها از قبیل مطالعات مدیریتی و علوم اجتماعی به وجود
آورد .تحقیقات تفسیری حسابداری فاقد یک هویت اساسی ست و تالش برای ارائه این هویت
با مشکالت جدی مواجه است و در نهایت ،عمالً غیرممکن است .در این بین ،تئوری حسابداری
باید روشهای جدیدی برای ایجاد پاسخ گویی و ایفای تعهدات ایجاد و به کارگیرد .هدف
تحقیقات تفسیری حسابداری آن است که درک بهتری از دنیا فراهم کند و روشهای جدیدی
برای تعامل با محیط اجتماعی ایجاد شود .عدم تدوین نظریه تفسیری باعث میشود که نظام
حسابداری در کرانهای فعلی باقی بماند و از سایر علوم اجتماعی عقب بیفتد .تحقیقات تفسیری
حسابداری ،مثل مطالعات بین رشتهای و انتقادی ،مفاهیم کامالً باز وسیعی را به همراه مفاهیم
متعدد و متناقض در بر میگیرد ،در حالیکه هیچ کدام از مفاهیم مذکور ،برای تعریف تبیین و
تکمیل تحقیقات تفسیری حسابداری کفایت نمیکند .به این دلیل که تحقیقات تفسیری
حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد.
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