فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال دهم  /شماره سيودوم /بهار 7931

دموکراسـی و توسعـه حسابـداری

یعقوب اقدم مزرعه
تاريخ دريافت99/9/03 :

تاريخ پذيرش99/53/51 :

هاشم نیکو مرام
بهمن بنی مهد

1

2

3

چکیده
محيط پيرامون به ویژه محيط سياسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي تواند بر توسعه حسابداري موثر باشد.
آزادي سياسي در یك كشور ،موجب توسعه حسابداري ميشود.محيط سياسي به طور كلي و ميزان حقوق سياسي و
رعایت آزادي اجتماعي به صورت مشخص اثر با اهميتي بر توسعه ي حسابداري دارد .در این تحقيق تاثير شاخص
هاي مختلف مدنيت در قالب شاخص هاي آزادي هاي مدني وآزادي هاي سياسي بر توسعه حسابداري در ایران مورد
بررسي قرار گرفت .به دليل محدودیت در جمع آوري داده هاي كمي الزم براي پژوهش ،از ابزار پرسشنامه براي
جمع آوري داده هاي تحقيق استفاده شده است .فرضيه هاي تحقيق طبق مدل معادالت ساختاري وتحليل عاملي
ودرخت مسير مورد تجزیه وتحليل قرار گرفته اند .نتایج تحقيق نشان مي دهد رابطه معني داري بين شاخص هاي
دموكراسي وتوسعه حسابداري وجود دارد و بارهاي عاملي آنها بر توسعه حسابداري به ترتيب شامل عضویت افراد در
سازمانها و احزاب ،انتخاب نمایندگان پاسخ گو و موثر  ،آزادي بيان ،حاكميت قانون ،آزادي راي ،آزادي احزاب ،رقابت
در تصدي پست ها  ،آزادي هاي شخصي است .به طور كلي یافته هاي این تحقيق نشان مي دهد شاخص هاي
دموكراسي تاثير عمده اي بر توسعه حسابداري دارد.
واژههاي كلیدي :تغييرات اجتماعي ،دموكراسي و حسابداري.

 -1دانش آموخته دكتري حسابداري واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه حسابداري Aghdam.acc@gmail.com
 -2استاد و عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران (عهده دار مکاتبات)
 -3دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج .
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 -1مقدمه
در ميان بنيان هاي دموكراسي ،آزادي اطالعات و
مولفه اصلي آن یعني حق دسترسي به اطالعات به
معناي توانایي شهروندان در دسترسي به اطالعاتي كه
در اختيار حکومت است ،جایگاه ویژه اي داشته و
مخصوصا در سال هاي اخير توجه ویژه اي را به خود
جلب كرده است .به نوعي كه از آزادي اطالعات و حق
دسترسي به آن به عنوان اصلي ترین و مایه حيات
دموكراسي تعبير مي شود .به عبارت دیگر ،این آزادي
و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسي ،بلکه پيش نياز
و شاخص آن به شمار مي رود .حال آنکه حسابداري
به عنوان یك سيستم اطالعاتي در جامعه نقش ارائه
اطالعات مالي در جامعه را دارد.
از سالها پيش ،حسابداري در خدمت انسان ها ودر
توسعه تمدن بوده است .حسابداري به عنوان بخشي از
سيستم اطالعاتي ،یك منبع قابل اطمينان داده ها
براي اهداف سازماندهي  ،اقتصادي  ،اجتماعي وزیست
محيطي است .براساس دیدگاه اليوت 1وهمکاران
( )1993حسابداري هنر برقراري ارتباط اطالعات مالي
 ،درباره واحد تجاري براي استفاده كنندگان است .از
مدت ها قبل  ،بسياري از محققين به مطالعه عواملي
پرداخته اند كه توضيح مناسب تري در خصوص تفاوت
در رویه ها وشاخص هاي حسابداري در كشور ها را
بدهد .اما از آنجائيکه حسابداري به عنوان علوم
اجتماعي بوده و از تغييرات اجتماعي تاثير مي پذیرد،
اما مطالعه شاخص هاي اجتماعي ومدني موثر كه
توسعه اجتماعي را شکل مي دهند و تاثير این شاخص
ها بر توسعه حسابداري در كشور مورد بررسي قرار
نگرفته است.
حسابداري یکي ازاعضاي دانش هاي اجتماعي
است كه از فاكتور هاي مدنيت تاثير گرفته و بعضا بر
آن ها تاثير مي گذارد .باتوجه به اینکه تمدن بشري به
سرعت در حال تغيير است .این تغييرات تاثير شگرفي
بر علوم مختلف به ویژه علوم اجتماعي داشته است .
در برخي موارد  ،بسياري از باورها و نظریات علوم
تغيير مي كنند .علم حسابداري به عنوان یکي از علوم
اجتماعي  ،با این تغييرات درگير است .لذا بررسي
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تاثير مدنيت و تغييرات آن بر مفاهيم و شاخص هاي
علم حسابداري از اهميت برخوردار بوده و براي
پایداري و ارتقاء هر دو آنها ضروري مي باشد.
در این تحقيق تاثير شاخص هاي مختلف دموكراسي
بر توسعه حسابداري بررسي مي گردد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در مطالعه دموكراسي و حسابداري ،تغييرات
حسابداري در محيط اجتماعي خود بررسي مي گردد.
با ایجاد این دیدگاه ،بارچل و همکارنش ( )1991به
تحليل ماهيت فرآیند حسابداري از دید درک تعامالت
اجتماعي پرداختند .آنها با این بحث كه تالش هاي
كمي به منظور ارائه كيفي توصيف كلي از فرآیند هاي
مربوط به تعامل حسابداري و محيط اجتماعي آن
صورت گرفته است ،در صدد نشان دادن فرآیند تعامل
حسابداري و محيط اجتماعي آن از طریق صورت
ارزش افزوده بر آمدند .در این رویکرد ،حسابداري یك
روش عيني محض نيست ،بلکه فرآیند اجتماعي و
سازوكاري تاثير گذار بر اقتصاد و مدیریت اجتماعي
است و همچنين تحت تاثير فرآیند هاي سياسي قرار
دارد .شرایط ایجاد تغيير حسابداري ،پيچيده فرض
شده و تحت تاثير مباحث و فرآیند هاي سياسي
چارچوب ساختاري حسابداري و همچنين گستردگي
عرصه اجتماعي و سياسي متاثر از حسابداري است.
 توسعه حسابداري
منظور توسعه استانداردها ،گزارشها و اطالعات
حسابداري ،تعداد دانش آموختگان و تعداد شاغلين،
قوانين و مقررات مربوط و جایگاه اجتماعي حرفه
حسابداري است .
از آن جا كه در این مطالعه بر آزمون رابطه بين
توسعه حسابداري و شاخص هاي دموكراسي در یك
كشور خاص تاكيد مي شود و شاخص فوق براي سال
هاي مختلف درایران به صورت كمي ارائه نشده است،
لذا براي اندازه گيري توسعه حسابداري از پرسشنامه
استفاده شده است ( بلکوئي .)1991 ،
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 آزادي راي

 تغییرات اجتماعی وتوسعه حسابداري

انتخابات یکي از راههاي تحقق مشاركت سياسي
شهروندان است .غالب اندیشمندان براي سنجش
ميزان دموكراسي در یك كشور از شاخص انتخابات
آزاد و منظم بهره جستهاند .براي اندازه گيري تاثير
متغير آزادي راي بر توسعه حسابداري از متغير هاي
مشاركت سياسي شهروندان  ،فشار مخالفان بر دولت و
ایجاد تنوع دیدگاهها در جامعه استفاده شده است
(كارل كوهن .)1331 ،

تغيير اجتماعي در زندگي انسانها موضوع جدیدي
نيست .چيزي كه جدید است عموميت یافتن تغييرات
است و اینکه یك نسل دانش جدید ما در مورد دنياي
طبيعي ،همه دانش گذشته را در بر گرفته،
واژگون ساخته و تکامل مي بخشد .بسياري از
مشکالت ،از دگرگوني و رشد فهم ،مهارت و قدرت
بشر سرچشمه مي گيرد ،اینها تغييراتي هستند كه مي
توانند انسان را از گذشته بيهوده رها سازند و در عين
حال در رنجي عميق فروبرند و از اینجاست كه انسان
مجبور به نوعي برنامه ریزي در خصوص تغييرات
اجتماعي است .تالش هاي انسان براي رفع مشکالت و
بهبود وضعيت خویش و حذف موانع در محيط
فيزیکي و اجتماعي خود نوعي از این تغييرات است
(وثوقي منصور .)1331،
بر مبناي تغييرات اجتماعي در حال رشد،
حسابداري نيز از اساس سنتي ورویه اي خود خارج
مي شود ،دفترداري وكارهاي ناشي از آن مثل بودجه
نویسي و گزارش دهي را به سوي یك اساس وظيفه
اي پویا كه بر نقش اجتماعي آن تاكيد دارد ،پشت
سرمي گذارد .محيط هميشه در حال تغيير حرفه
حسابداري ،توجه وعالقه مندي به تئوري سود را به
تئوري تصميم گيري تبدیل كرده است و در نتيجه
امروزه حسابداري یك وظيفه اندازه گيري ـ ارتباطي
در فراگرد تصميم به حساب مي آید (رویایي
رمضانعلي .)1331 ،

 عضویت در سازمانها و احزاب
آزادي چه به مفهوم منفي آن یعني رهایي از اراده
خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعني
توانایي گزینش و عمل و مشاركت در حيات سياسي،
در سرشت دموكراسي نهفته است .براي اندازه گيري
تاثير عضویت در سازمانها و احزاب بر توسعه
حسابداري از متغير هاي اطالع رساني حزبي ،الزام
دولت به گزارشگري مالي و توسعه نظام اقتصادي
استفاده شده است (بشيریه ،حسين .)1391
 رقابت در تصدي پست ها
شاخص اصلي براي تحقق اصل حاكميت مردم در
دموكراسيهاي نمایندگي این است كه هيچ مسئول
حکومتي بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار
نگيرد .براي اندازه گيري تاثير رقابت در تصدي
پستهاي سازماني بر توسعه حسابداري از متغير هاي
رقابت در ارائه خدمات  ،كاهش بهاي خدمات و جذب
افراد براي پستهاي تخصصي از طریق آزمون استفاده
شده است (بشيریه ،حسين .)1391


انتخاب نمایندگان موثر در جامعه

در همه دموكراسي ها حاكماني كه توسط مردم
تعيين شده اند باید مسئول و پاسخگوي تصميمات و
اعمالي باشند كه انجام ميدهند( .كارل كوهن ،1331
.)11
در این تحقيق براي اندازه گيري تاثير این متغير
از متغيرهاي گزارش تخلفات توسط نمایندگان ،توسعه
نظام پاسخ گوئي و توسعه نظام پاسخ خواهي استفاده
شده است.

دیدگاه رادیکال از حسابداري
از نگاه انتقادي تينکر آموزش حسابداري نمود
خوبي ندارد .آموزش حسابداري نمي تواند بدون حادثه
از این بحث گذر كند ،سيستم آموزش حسابداري،
ارزشهاي پولي را به عنوان نقطه پایان در خود ارتقاء
مي دهد .نقش جایگزین پولي به عنوان مرداب موجب
مي شود نياز هاي اجتماع و انسان نادیده گرفته شود.
ماركس بين سطح ظهور پدیده بازار و تعيين ساختار
اجتماعي كه ایجاد كننده این ظهور است تمایز قایل
مي شود.
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آموزش حسابداري نشان مي دهد این دیدگاه
پيش پا افتاده ،ترس نادرست ماركس را به همراه دارد.
دانشجویان صرفا آموزش داده نمي شوند تا ظاهر را با
واقعيت تلفيق كنند ،بلکه یاد مي گيرند كه ظاهر
فریب آميز را تبدیل نموده و ساختار واقعيتهاي
اجتماعي را فراموش نمایند .چنين فراموشي زماني
تشدید مي یابد كه سيستم آموزش حسابداري ،سود و
ثروت را به عنوان هدف نهایي خود در نظر مي گيرد و
اهداف اجتماعي سود و ارتباط دقيق آن با ثروت
اجتماعي را كنار مي گذارد.
عناصر مثبت در حسابداري رادیکال (منفعل)
برخي عناصر در حسابداري رادیکالي باید جدي
گرفته شود .حسابداران در جهت عالیق یك یا دو
گروه از نمایندگان عمدتا سرمایه گذاران و سپس
اعتبار دهنده گان ،اقدام به انحراف مي زنند .در
حاليکه سایر نمایندگان كنار گذارده مي شوند.
یکي دیگر از كار كردهاي تئوري حسابداري
رادیکال كنار گذاردن شکل ظاهري حسابداري است.
حسابداري مبادالتي را كه بنگاه به آن ها وارد مي
شود را ثبت مي نماید .لذا حساب هزینه ها را براي
موردي كه موسسه از نظر قانوني بدهکار مي باشد
تنظيم مي كند .اما هزینه هاي دیگري كه بر جامعه
تحميل مي شود تحت قوانين جاري به صورت قانوني
بدهي محسوب نمي شوند ،در حساب هاي شركت
شناسایي نشده و بنابراین در صورت هاي مالي آورده
نمي شوند.
آنچه كه رادیکاليست ها به دنبال تغيير هستند ،
شکل كنوني جامعه و ارزش هاي آن است .اینکه
حسابداري رادیکال چگونه تصور مي شود ،بستگي به
تصور از جامعه كنوني و توافق هاي اعضاي جامعه
دارد.
2
ایزامل در سال  2111اصول كيفي را پيشنهاد
ميكند كه اعضاي سازمان در برابر تغييرات حسابداري
چالش داشته اند و تصور نموده اند هدف حداكثر
سازي سود را آشکار مي كند و مبتني بر فهم و اعتماد
ناشي از مسئوليت ها و فعاليت هاي جدید حسابداري
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در جامعه است .اما اثرات مبهم و نمادین اعمال
حسابداري هنوز باقي است .با این وجود نياز است كه
حسابداري به عنوان یك عمل ،با یادگيري و گسترش
اهداف و ارزشهاي اجتماعي از طریق فعاليتهاي
عمومي به توانایي هاي ساختار اجتماعي بشر و جامعه
یاري مي رساند (تينکر .)111 ،2111
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش را از نظر هدف مي توان در زمره
پژوهش هاي توسعه اي تلقي كرد .اطالعات مربوط به
مباني نظري تحقيق نيز به روش كتابخانه اي و عمدتا
از كتب و مقاالت موجود داخلي و خارجي در سایتهاي
اینترنتي و یا با مکاتبه مستقيم با اساتيد محقق و
نویسنده مقاالت داخلي و خارجي از طریق پست
الکترونيکي جمع آوري شده است .هم چنين داده
هاي الزم تحقيق از طریق توزیع پرسشنامه بدست
آمده است .داده هاي جمع آوري شده با طيف ليکرت
ابتدا در اكسل 3ذخيره نموده و پس از بررسي هاي
اوليه آنها به نرم افزار اس پي اس اس 1نسخه 21
انتقال داده و جهت انجام آزمون هاي نهایي تحليل
عاملي و درخت مسير پس از تعيين ماتریس
كواریانس ها از نرم افزار اموس 1استفاده شده است.
 -4فرضیه پژوهش
از دیدگاه روش جامعه شناسي ،اصول وروشهاي
حسابداري براي اینکه پذیرفته شوند ،باید برمبناي
اثرات آن بر همه گروههاي جامعه مورد قضاوت
وارزیابي قرارگيرند ،براین مبنا شاخص هاي مختلف
مدنيت شامل آزادي هاي سياسي برتوسعه حسابداري
تاثير گذار است.
 -5مدل پژوهش و متغیرهاي آن
مدلهاي ساختاري تحقيق از مدل مفهومي در
نمودار  1نشان داده شده ،استخراج شده است و
توسعه حسابداري در ایران را مورد سنجش قرار
ميدهد .در واقع بررسي اثرات شاخصهاي سياسي بر
توسعه حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد .
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توسعه حسابداري

آزادیهاي
سیاسی

رقابت در تصدي
پستها

آزادي راي

عضویت در

انتخاب نمایندگان

سازمانها و احزاب

موثر و پاسخگو

نمودار شماره  -1مدل كلی تحقیق

براي كسب اطمينان از روایي محتوا در مرحله
جمع آوري پيش آزمون پرسشنامه ها بين  21از
مدیران حرفه اي و افراد دانشگاهي توزیع گردید و
پس از رفع ابهامات و اعمال پيشنهادات  ،پرسشنامه
نهایي تدوین گشت  .مقدار آلفا كرونباخ به دست آمده
براي سواالت تحقيق  1890است كه نشان دهنده
پایایي باال براي پرسشنامه طراحي شده ميباشد.
نمونه انتخابي به شرح زیر بدست آمده است .بنابراین
( ، Nθ = 96/04 ، D = 0/10 ، P = ½ ، Z = 1/96
حجم نمونه اوليه )خواهد بود
جدول شماره  -1تعداد نمونه انتخابی
شرح
اساتيد
حسابرسان
دانشجویان وحسابداران

تعداد نمونه
90
90
90

 -6نتایج پژوهش
تجزیه و تحلیل مدل ساختاري در سطح
متغیرهاي چهارگانه آزاديهاي مدنی
در این مدل تحليل عاملي آزادي هاي مدني به
عنوان متغير پنهان با متغيرهاي آشکار به شرح زیر
مورد آزمون قرار مي گيرد.
نتایج حاصل از تحليل بارهاي عاملي براي آزادي
مدني به شرح نمودار شماره  2مي باشد.
طبق نمودار  2آزادي بيان موجب ارتقاء حقوق
نسلي در جامعه مي شود و به دنبال آن مباحث مربوط
به حسابداري نسلها و حسابداري توسعه پایدار پدیدار
مي شود .مطالعات انجام گرفته توسط ائرباخ)1999( 0
وكتلي كف 3براي اندازه گيري حقوق نسلي تاكيد
داشته وآنرا از اثرات ارتقاء حقوق شهروندي در جامعه
دانسته اند .كولتر 9نيز بيان مي كند حسابداري نسلي
به سادگي مورد پذیرش سياستمداران قرارنمي گيرد
مگر آنکه خواست عموم جامعه در پي آن باشد(
كرباسي .)22 ،1391

∑

جدول شماره  -1توضیح كدها و متغیر هاي معادله ساختاري آزادي سیاسی
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Fesharmokhalefan
tanavo.didgah
etelaat.t.hezb
gozaresh.h
t.n.egtesadi
regabate.khadamat
k.baha.khedmat
azmon.jazb
g.t.t.nomayandegan
t.n.pasokhgoie
t.n.pasokhahi

كد

آزادي راي

Azadiray

عضویت در سازم آنها
واحزاب

ozoviyat hezbi

regabat posti

nomayandegan
moasser

رقابت در تصدي پستها
انتخاب نمایندگان پاسخ
گو وموثر

آزادي هاي سیاسی azadi siyasi

كد
m.siyasi

متغیر
مشاركت سياسي
فشار مخالفان دولت
تنوع وتعدد دیدگاهها
اطالع رساني حزبي
الزام دولت حاكم به ارائه گزارش
توسعه نظام اقتصادي
رقابت در ارائه خدمات
كاهش بهاي خدمات
جذب افراد در طریق آزمون
گزارش تخلفات توسط نمایندگان
توسعه نظام پاسخ گوئي
توسعه نظام پاسخ خواهي

متغیر

نتایج حاصل از تحليل بارهاي عاملي براي آزادي سياسي به شرح نمودار شماره  2مي باشد.

نمودار شماره  -2تحلیل بارهاي عاملی آزادي سیاسی

تحلیل موضوعی :همانطور كه از نمودار تحليل
عاملي استاندارد شده براي متغير پنهان آزادي راي
مشخص شده است ،تنوع دیدگاه در جامعه بيشترین
بار عاملي را دارد .تنوع دیدگاه در جامعه باعث پویایي
اجتماعي وكاهش هزینه هاي سياسي مي گردد كه
درنهایت اثرات آن بر شفاف سازي مالي وهماهنگ
سازي گزارشگري مالي مشهود خواهد بود .از دیگر
اثرات متغير پنهان آزادي راي  ،فشار مخالفان بر دولت
11

حاكم مي باشد كه موجب كشف اختالس وسوء
استفاده هاي مالي مي گردد .این امر نيز به نوبه خود
مسوليت ها وفشارهاي جدیدي بر حرفه حسابداري
ایجاب مي كند .هماگونه كه در كشور ایران  ،اختالس
هاي مالي افشاء شده موجب گردیده است تا در عرصه
حرفه حسابداري و حسابرسي سختگيريهاي بيشتري
اعمال گردد .درنهایت آزادي راي در جامعه به نوعي
مشاركت سياسي اجتماعي شهروندان را افزایش مي
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دهد كه در مجموع اعضاي انجمن هاي حرفه اي
حسابداري نيز نقش فعالي در حمایت وهدایت حرفه
حسابداري ایفا مي نمایند .ودر نهایت حرفه حسابداري
توسعه مي یابد .رتبه بندي بارهاي عاملي عضویت در
سازمانها و احزاب نشان مي دهد ،الزام دولت حاكم به
ارائه گزارش از سوي احزاب بيشترین تاثير را از
عضویت افراد جامعه در احزاب و سازمانها مي گيرد.
سپس ارائه اطالعات توسط احزاب ودر نهایت توسعه
نظام اقتصادي در جامعه از اثرات عضویت اشخاص در
سازمانها واحزاب خواهد بود .راب گري ( )2113بيان
مي كند حسابداري مسئوليت ارائه داده هاي شفاف در
محيط پيچيده اقتصادي و اجتماعي را دارد .مارسال
پورپوراتو )2113 (9بيان مي كند وظيفه فراگير
حسابداري در مفاهيم شفافيت و سود متمركز شده و
مشاركت در جنبه هاي بلند مدت توسعه پایدار است.
رتبه بندي بارهاي عاملي رقابت در تصدي پستها
نشان مي دهد كه وجود رقابت در تصدي پستهاي
تخصصي در جامعه بيشترین بار عاملي را بر رقابت در
ارائه خدمات در جامعه خواهد داشت كه این به نوبه
خود برارائه خدمات حسابداراي نيز تاثير گذار بوده و
باعث جذب افراد براي پستهاي تخصصي از طریق اخذ
آزمون مي شود .به طوریکه در ایران در حرفه
حسابداري ،اخذ آزمون حسابدار رسمي را شاهد
هستيم .اما كاهش بهاي خدمات چندان تاثيري از
تصدي پستهاي تخصصي نخواهد داشت .مطالعات
انجام یافته توسط هافستد )1999( 11حرفه اي گرائي
را به عنوان عوامل محيطي موثر بر حسابداري ارزیابي
نموده است .بنابر استدالل هاریسون و مك كينون11
( )1990نيز شکل گيري و تکامل حسابداري را نيز
مانند هر فرایند اجتماعي دیگر محصول حرفه اي
گرائي دانسته اند .آنچنان كه نتایج تجزیه وتحليل داده
هاي مربوط به تحليل عاملي تایيدي متغير پنهان
انتخاب نمایندگان موثر وپاسخ گو در برابر مردم نشان
مي دهد ،بيشترین بار عاملي را بر توسعه نظام پاسخ
خواهي داشته وبه دنبال آن مسئوليت حرفه اي
حسابداران در جامعه افزایش مي یاید واین امر موجب

كشف تقلب واختالس هاي مالي شده و در نهایت
توسعه حسابداري را بدنبال خواهد داشت .گزارش
تخلفات توسط نمایندگان نيز انتخاب نمایندگان موثر
تاثير پذیر است .در نهایت توسعه نظام پاسخ گوئي
موجب ارتقاء پاسخ خواهي از سوي افرادي خواهد شد
كه از سيستم اطالعاتي حسابداري بهره مند مي شوند
كه این امر نيز در نهایت موجب توسعه حسابداري مي
شود .تينکر ( )1991بيان مي كند كه نقشهاي
اجتماعي حسابداري در سطوح فردي و اجتماعي به
صورت جدایي ناپذیري در هم تنيده هستند و
اختالف قابل توجهي در رابطه با اطالعات موردنياز
براي برآوردن تصميم گيري مفيد نيازهاي ذینفعان
مختلف وجود دارد .جودي براون و باب فریم 12
( ، )2119نيز در تحقيقي با عنوان دموكراسي ،
پایداري و تکنولوژي حسابداري  ،اظهار نموده اند كه
حسابداري مبتني بر اصول دموكراسي در تشخيص
ناهمگني اطالعات در بازارهاي سرمایه توسط كثرت-
گرا اقليت در جهت بيان منافع عمومي و كاهش سلطه
ابزاري امکان ميدهد.
راب گري( )2112نيز اعتقاد دارد در جهت
هنجارهاي دموكراسي ،تقویت عنصر پاسخ گویي در
برایر همه ذینفعان آشکار و پنهان از صورتهاي مالي
ریشه گرفته است.
نتایج حاصل از تحليل عاملي تایيدي براي تاثير
متغيرهاي مستقل شاخص هاي دموكراسي بر روي تو
سعه حسابداري در جدول  3آورده شده استEta .
متغير پنهان دروني مدل و همان توسعه حسابداري
است.
شاخص برازش مدل
نتيجــه شــاخص كــا اســکوئر در جــدول شــماره 1
نزدیك به صفر بوده و نشـان دهنـده بـرازش مناسـب
مدل فوق است.
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نمودار شماره  -3معادله ساختاري كلی تحقیق
جدول شماره  -3بارهاي عاملی شاخص هاي دموكراسی
ضریب بتا

شرح متغیر

رتبه

.816

عضویت در سازمانها واحزاب

1

.771

انتخاب نمایندگان پاسخ گو وموثر

2

.533

آزادي راي

3

.520

رقابت در تصدي پستها

1

جدول شماره  -4برازش مدل
مدل

تعداد پارامتر

كاي مربع بهنجار
شده

درجه آزادي

احتمال

كاي مربع بهنجار
شده به نسبت
درجه آزادي

مدل پيش فرض

28

.000

8

.722

.006

مدل استاندارد

36

.000

0

مدل مستقل

8

710.795

28

.000

13.836

جدول  -5مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات
فرضیه

نتیجه آزمون

نتایج مشابه باسایر تحقیقات

فرضيه
اصلي

وجود رابطه مثبت و
معني دار

بلکوئي (  ،)1993توسط ائرباخ وكتلي كف ( ،)1999ميتو ( ، )2110گري
( )2111و(، )2111(، )2113( ،)1999كيت دیکسون وميخائيل گافيکين (،)2113
رودریکا دراگولسکو ( ،)2111هافستد(  ، ،)1991مك گينون ( ، )1990كيت
11
دیکسون وميخائيل گافيکين ( ،)2113ریچارد ماكوه ( ،)2111برنان جي آلن
( ،)2111تينکر(  ، )2111مارسال پورپوراتو(  ، ،)2113پورجاللي وميك( ،)1991
ویليامز (  ، )1999جودي براون وباب فریم ()2119
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فهرست منابع

در تفسير نتایج این تحقيق مي توان گفت كه
عضویت افراد جامعه در سازمانها و احزاب باعث ارائه
اطالعات الزم به مردم توسط احزاب توسعه افکار
عمومي جامعه و شفافيت اطالعات به خصوص،
اطالعات مالي موجب توسعه حسابداري مي گردد.
همچنين احزاب مختلف دولت را ملزم به ارائه گزارش
عملکرد به ویژه از نوع مالي نموده و گزارش شفاف
تفریغ بودجه در نهایت بر نقش حسابداري در شفاف
سازي مالي در جامعه تاكيد نموده و موجب توسعه
حرفه مي گردد .چيزي كه در شرایط كنوني جامعه
ایران به دليل عدم شفافيت دولت در تفریغ بودجه
حالت عکس آن مشاهده مي شود.
دومين عامل توسعه حسابداري در جامعه انتخاب
نمایندگان موثر و پاسخ گو است كه به موجب آن
كليه تخلفات مالي به چالش كشيده مي شود و با
كشف تقلبات مالي بر ضرورت توجه به ارائه خدمات
با كيفيت حرفه حسابداري در جامعه تاكيد مي شود.
به طوریکه با كشف اختالس هاي اخير در ایران این
موضوع تا حدودي مورد توجه اذهان عمومي قرار
گرفته است.همچنين انتخاب نمایندگان پاسخ گو
موجب ارتقاء پاسخ گوئي و پاسخ خواهي در جامعه
گردیده و بدین ترتيب حسابرسي و كشف تقلب
ودرنتيجه افزایش مسؤليت حرفه اي حسابداران و
توسعه حسابداري را بدنبال دارد.
آزادي راي به عنوان متغير بعدي هر چقدر بيشتر
باشد ،موجب ظهور دیدگاههاي رادیکال در نظام حاكم
و مشاركت سياسي شهروندان و فشار به دولت از سوي
مخالفان و كشف تقلب و اختالس از سوي آنان شده و
توسعه نقش حسابداران در كشف اشتباهات مالي و
ارائه گزارش هاي الزم خواهد شد.
رقابت در تصدي پست ها در جامعه موجب رقابت
در ارائه خدمات و اخذ آزمون براي جذب افراد و
توسعه كيفيت خدمات حرفه حسابداري و جذب افراد
خبره در حرفه حسابداري و در نهایت توسعه حرفه
حسابداري مي شود.
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