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چکيده
سيستم هاي حسابداري در بستر سازمان ،بيشتر از اينکه پديدهاي تکنيکي باشند ،ريشه در پديدههاي اجتماعي
دارند و از همين طريق نيز بايد درک شوند .به منظور درک سيستم هاي حسابداري به عنوان يک پديده اجتماعي
بايستي تغيير بزرگي در رويکردها و ديدگاههايي که تاکنون از آن ها استفاده شده است اتفاق بيفتد .يکي از
روي کردهايي که جهت درک اين پديده در بستر اجتماعي به کار ميآيد ،رويکرد انتقادي است .در اين پژوهش با
استفاده از روش شناخت تاريخي در چارچوب مطالعات کتابخانهاي ،سعي شده است با معرفي کاربرد رويکرد انتقادي
در حسابداري ،گامي جهت استفاده بيشتر اين رويکرد در پژوهشه اي حسابداري فراهم آيد .به همين منظور در
ابتدا مباني فلسفي رويکرد انتقادي و حسابداري انتقادي بيان شده و پس از آن نمونههايي از پيشينه پژوهش در
زمينه حسابداري انتقادي ذکر و در گروه هاي حسابداري مديريت انتقادي ،مباني فلسفي حسابداري انتقادي،
مسئوليت اجتماعي در حسابداري و نقد حسابداري اثباتي دستهبندي شدهاند .نکته اصلي که در اين پژوهشها قابل
بيان است نظري بودن آنهاست و در کمتر موردي اين پژوهش ها در عمل مورد استفاده قرار گرفته است .به عالوه،
بر اساس پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه و همچنين مباني نظري موجود در رابطه با تئوري انتقادي ،مباني
فلسفي حسابداري انتقادي بيان گرديده است.
واژههاي كليدي :رويکرد انتقادي ،حسابداري انتقادي ،مسئوليت اجتماعي و مباني فلسفي.

 -1استاد ،گروه حسابداري دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران( .نويسنده مسئول)
mojde.neamatollahi@gmail.com
 -2دانشجوي دکتري مديريت دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران.

shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir
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 -1مقدمه
1

سکستون ( )1991تاريخ انساني را به سه دوره
مجزا تقسيم ميکند؛ پيشمدرن ،مدرن و پستمدرن.
در هر يک از اين دورهها بر هستيشناسي خاصي
تاکيد ميشده است .در دوره پيشمدرن تاکيد بر
دوگانگي ،ايدهآليسم و عقالنيت بوده و در اين دوره
ايمان و مذهب نقش اصلي را بازي ميکرده است .در
دوره مدرن ،تمرکز بر تجربهگرايي ،اثباتگرايي
منطقي ،روششناسي علمي و شناسايي حقايق عيني
است .يکي از نتايج اين دوره آن است که دانش علمي
به عنوان تصويري واقعي از واقعيتهاي عيني فرض
ميشد .در دوره پستمدرن ،تاکيدات متفاوت از
دوره هاي قبلي بوده است ،در اين دوره به جاي تاکيد
بر شناسايي ،به خلق واقعيتهاي اجتماعي و فردي
تاکيد ميشود .پژوهشگران و نظريهپردازان در اين
دوره به دنبال اين بودند مشخص کنند مردم چگونه و
چه چيزي را ميدانند .در مقايسه با مدرن ،پستمدرن
مشارکت انسانها در ساخت دانش را مورد توجه قرار
ميدهد (راسکين.)2002 ،2
يکي از رويکردهايي که مطابق با هستيشناسي
دوره پست مدرن مورد استفاده پژوهشگران مختلف
قرار گرفته است ،رويکرد انتقادي در پژوهشهاي علوم
اجتماعي است .حسابداري نيز در زمره علوم اجتماعي
قرار مي گيرد و يکي از اهداف اوليه آن ،توجه به منافع
گروه هاي ذينفع و جلوگيري از انتقال ثروت از يک
گروه به گروه ديگر است .به عبارتي ،اهداف و مفاهيم
اوليه حسابداري بر اين اصل استوار بوده که اصول و
استانداردهاي حسابداري بايد بتواند به مطلوبيت پارهتو
منجر شود .اما در پي استفاده از رويکردهاي اثباتي،
اين هدف نه تنها به دست نيامده بلکه فاصله بسيار
زيادي نيز از وضع مطلوب پيدا کرده است .از طرفي
ديگر ،حسابداري پديدهاي است که در يک بستر
اجتماعي رخ ميدهد و هرگز جداي از موضوعات
اجتماعي نبوده و نخواهد بود .غفلت از اين بستر در
انجام پژوهشهاي حسابداري ممکن است مشکالت
غيرقابل جبراني را به بار آورد .در رويکرد اثباتي اين
موضوع مورد غفلت قرار گرفته و پژوهشهاي
37

حسابداري مبتني بر رويکرد اثباتي نيز از اين حيث
خالي از اشکال نيستند .به منظور پر کردن خالء
موجود و دخيل نمودن عوامل اجتماعي در پژوهشها
و فعاليتها ،نياز به مباني فلسفي و ديدگاه انتقادي
است .ديدگاه و رويکردي که از اصول هستيشناسانه،
معرفتشناسانه ،انسانشناسانه و روششناسانه خاصي
تبعيت کند (نيومن .)1991 ،بنابراين ،با توجه به
اهميت موضوع ،هدف اصلي اين پژوهش معرفي
رويکرد انتقادي در پژوهشهاي حسابداري است.
در پژوهش حاضر ابتدا به طور خالصه دو رويکرد
ديگر (رويکرد اثباتي و رويکرد تفسيري) معرفي و پس
از آن رويکرد انتقادي معرفي شده و تفکرات اصلي در
اين رويکرد مورد بررسي قرار ميگيرد .در ادامه در
رابطه با حسابداري انتقادي که با تکيه بر رويکرد
انتقادي به وجود آمده مطالبي بيان ميگردد و در انتها
تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در زمينه حسابداري
انتقادي معرفي خواهد شد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2سه رويکرد انجام پژوهش در علوم
اجتماعي
هنگامي که نظريهپردازان کالسيک بيان کردند
جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي و با استفاده از
روش هاي علمي قابليت انجام مطالعه و پژوهش را
دارد ،کمک بسيار بزرگي به پيشرفت تمدن مدرن
کردند .اين نظريهپردازان اعتقاد داشتند که رويکرد
مشاهده نظاممند جهان اجتماعي به همراه تفکر
منطقي مي تواند يک دانش ارزشمند را فراهم آورد
(نيومن .)1991 ،3اين رويکرد با تکيه بر تجربه به
عنوان تنها منبع معرفت ،بر تفکر استقرايي به جاي
قياسي تکيه ميکند .به نظر پيروان اين مکتب ،علوم
طبيعي براي دستيابي به دانش و شناخت واقعي،
بايستي از مشاهده استفاده کند و علوم اجتماعي نيز
بايد علوم طبيعي را الگو قرار داده و تنها به تشريح و
تحليل يافتههاي تجربي بپردازد (گائيني و
حسينزاده .)1391،استدالل آنها ساده بود،
مشروعيت علوم طبيعي بر پايه روشهاي علمي مورد
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استفاده در آن است .بنابراين ،علوم اجتماعي نيز
بايستي خودش را با اين روشها تطبيق دهد .اما در

ميکند و مي تواند در پيش بيني الگوهاي کلي
فعاليتهاي انساني کاربرد داشته باشد (نيومن،

مقابل اين رويکرد ،دو رويکرد تفسيري و رويکرد
انتقادي نيز به وجود آمد .اين رويکردها ،ديدگاههاي
مختلفي در خصوص جهانبيني ،روشهاي مشاهده،
اندازهگيري و درک واقعيتهاي اجتماعي دارند .آنها از
موقعيتهاي مختلفي به موضوع نگاه ميکنند ،حتي
زماني که اين رويکردها شبيه يک برنامه پژوهش،
سنت تحقيق يا پارادايمهاي علمي باشند (نيومن،
 .)1991از نظر ويلسون )2001( 4پارادايم به طور
ساده عبارت است از مجموعهاي از اعتقادات که به
همراه هم فعاليت يک محقق را هدايت ميکنند .در
ادامه مطالب اين سه رويکرد به صورت مختصر معرفي
خواهند شد.

.)1991
در علم اجتماعي اثباتگرايي ،هدف از انجام
پژوهش ،کشف قوانين عمومي حاکم بر رفتار آدمي
است و واقعيتهاي اجتماعي همانند اشياء از قبل
تثبيت شده و تابع نظمي قابل کشف هستند .در اين
ديدگاه انسان موجودي ابزاري ،خودخواه و داراي
عقالنيت و عمل بر اساس ساختارها در نظر گرفته مي-
شود و تمايز بارزي ميان شعور عامه و علم وجود دارد.
علم اجتماعي اثباتگرايي ،نظريه را يک نظام شناختي
و قياسي از ارتباط ميان قضايا ،بديهيات و قوانين
دانسته و معيارتببين صحيح را منطبق بودن با
واقعيت ،منطقي بودن و قابليت تعميم داشتن ميداند.
ويژگي شواهد خوب و يا اطالعات واقعي ،داشتن
قابليت رد و يا تاييد نظريه است و رابطهاي ميان
ارزشهاي سياسي و اجتماعي و علم وجود ندارد و
دخالت ارزش ها تنها در انتخاب موضوع خود را نشان
ميدهد (نيومن.)1991 ،

 -1-1-2علم اجتماعي اثباتگرايي
اين رويکرد توسط کنت فرانسوي در قرن 19
شروع به رشد کرد و ديدگاهي کمي ،آماري و
تحقيقاتي دارد .اين رويکرد به دنبال آزمون فرضيات و
اندازهگيري دقيق ميباشد .در اين رويکرد با به
کارگيري نگرش و روشهاي علوم طبيعي اقدام به
طراحي و انجام پژوهشهاي علوم انساني بر اساس
روشهاي کمي ميشود .اثباتگرايان معتقدند فقط
يک منطق وجود دارد و آن منطق علوم طبيعي است و
بيان مي کنند که تفاوت علوم طبيعي و اجتماعي
موضوعي است و نه ماهيتي (فتوتيان و عبدي.)1391،
به عبارت ديگر ،اثباتگرايان معتقدند علوم اجتماعي از
نظر ماهيتي تفاوتي با علوم طبيعي ندارد و تفاوت اين
دو علم تنها در موضوعات مورد بررسي است .بنابراين،
ميتوان از روشهاي مورد استفاده در علوم طبيعي ،در
پژوهشهاي علوم اجتماعي نيز استفاده نمود و بر
اساس همان نظاممندي پژوهشهاي علوم اجتماعي را
انجام داد.
اثباتگرايي ،علوم اجتماعي را به عنوان روش
سازمان يافتهاي ميبيند که منطق استقرايي را با
مشاهدات تجربي دقيق رفتارهاي فردي ،جهت کشف
و تاييد مجموعهاي از قوانين علي احتمالي ترکيب

 -2-1-2علوم اجتماعي تفسيري
رويکرد تفسيري به بررسي تجربه زنده از عاملهاي
سازماني در زمينه و متن عملکرد سازمان به منظور
فهم بهتر آن توجه نشان داده است (گائيني و
حسينزاده .)1391 ،علوم اجتماعي تفسيري را مي-
توان با ماکس وبر و ويلهم ديلتي آلماني پيگيري کرد.
وبر بيان کرد که علوم اجتماعي نيازمند بررسي معناي
فعاليت هاي اجتماعي و يا مطالعه اعمال اجتماعي
هدفمند است .وي بيان کرد که ما بايد دليلها و يا
انگيزههاي افراد که احساسشان را شکل ميدهد و آنان
را به سوي انجام عملي راهنمايي ميکند بشناسيم.
اغلب اوقات به رويکرد تفسيري ،روش کيفي تحقيق
نيز گفته ميشود .پژوهشگران تفسيري اغلب از
مشاهده مستقيم و پژوهش ميداني استفاده ميکنند.
اين روشها مستلزم صرف وقت زيادي است و بايد در
ارتباط مستقيم با افرادي که مورد مطالعه قرار مي-
گيرند باشد .برعکس ديدگاه اثباتگرايي ،اين رويکرد
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سال ها با موضوع مورد مطالعه در ارتباط است تا
اطالعات کيفي وسيعي را در راستاي درک چگونگي

اييدئولوييهيا کياري تکيراري اسيت .توجيه هابرمياس
مستقيما به نقش علم و تکنولويي به عنيوان شيکلي از

ساخت معني و مفهوم در زندگي روزمره افراد جمع-
آوري نمايد (نيومن.)1991 ،
پژوهشگران تفسيري با اتخاذ موضعي ذهني در
مقام هستيشناسي و موضع عيني در شناختشناسي،
به دنبال درک شيوه تفسير و معنا بخشيدن افراد
نسبت به پديدههاي پيرامونشان هستند و سعي
مي کنند دنيايي که افراد از تفاسير مختلف از پديدهها
براي خود ساختهاند و نسبت به آن واکنش نشان
ميدهند را هرچه بيشتر درک کنند و دريابند
(داناييفرد و کاظمي.)1339 ،
در علم اجتماعي تفسيري ،فهم و توصيف کنش
معنادار هدف اصلي از انجام پژوهش را شکل ميدهد،
واقعيتهاي اجتماعي همان فهم انسانها از زندگي
روزمره است ،انسان موجودي مختار ،کنشگر و خالق
در نظر گرفته ميشود و علم ،حاصل و برآمده از شعور
عامه است .علم اجتماعي تفسيري ،نظريه و تبيين
اجتماعي را توصيف نظام معاني گروهي با رهيافت
استقرايي و انديشهنگار دانسته و معيار تبيين صحيح را
ايجاد فهم عميقي از روشهاي استدالل ،احساس و
تفکر مردم ميداند .ويژگي شواهد خوب و يا اطالعات
واقعي مطابق با اين ديدگاه ،در متن و زمينه کنش-
هاي ناب اجتماعي بودن است و ارزشها يک بخش
محوري در زندگي اجتماعي هستند (نيومن.)1991 ،

سلطه عقالنيت ابزاري در جوامع امروزي معطوف بيوده
است (ويلموت.)2003،5
از لحاظ معرفتشناسي ،نظريه انتقادي
رهيافتهاي اثباتگرا به دانش را زير سوال ميبرد .در
نتيجه تدوين احکام و گزارههاي صادق ،عيني و قابل
وارسي تجربي راجع به جهان طبيعي و اجتماعي را به
نقد ميکشد .به عبارتي ديگر ،نظريه پردازان انتقادي
اشکال و انواع نئو -اثباتگرايي الکاتوشي علوم
اجتماعي را مورد شک و ترديد قرار ميدهند و در
عوض خواستار روشهاي تفسيري فهم هستند .زيرا
سازاگاري بيشتري با ماهيت و طبيعت کميتناپذير
غالب پديدههاي اجتماعي و ذهني بودن ذاتي مشاهده
دارد (دهقانيفيروزآبادي.)1331 ،
از منظر انسانشناسي ،اين نظريه معتقد است که
انسان ها توانايي فراواني در خالقيت و سازگاري دارند.
انسانها در موقعيتهاي محدودکننده قرار دارند و
يکديگر را بر اساس توجيه موقعيتهاي محدود به
خدمت مي گيرند .در اين شرايط عقايد همراه با نيرنگ
و فريب که ثمره آن آگاهي کاذب است شکل ميگيرد
و کارکرد اصلي آگاهي کاذب ناتوانسازي انسانها در
درک صحيح واقعيت است (فتوتيان و عبدي.)1391 ،
از نظر هستيشناسي نيز تصوير و تصور بازيگران
اجتماعي را به صورت ذرهاي و خودپرست مورد نقد
قرار ميدهد .يعني کنشگراني که منافعشان پيش از
تعامل اجتماعي شکل ميگيرد و صرفا به منظور تامين
اهداف و مقاصد راهبردي وارد مناسبات اجتماعي
ميشوند .در مقابل ،نظريهپردازان انتقادي استدالل
ميکنند بازيگران ذاتا اجتماعي هستند ،بهگونهاي که
هويت و منافع آنان به صورت اجتماعي ساخته شده و
محصول ساختارهاي اجتماعي بيناذهني است (دهقاني
فيروزآبادي.)1331 ،
در نهايت ،در مورد روششناسي نظريه انتقادي
مي توان بيان نمود که اين نظريه قائل به کثرتگرايي
در روششناسي است البته اين به معناي اين نيست
که اين نظريه تمام روششناسيها را يکسان ميداند

 -3-1-2علوم اجتماعي انتقادي
علوم اجتماعي انتقادي ديدگاه سومي را در معناي
روششناسي پديد آورد .اين رويکرد ،رويکرد اثبات-
گرايي را ديدگاهي محدود ،ضد دموکراسي ،و غير
انساني تلقي ميکند (نيومن.)1991 ،
نظريه انتقادي توسط بارل و مورگان معرفيي شيد.
اين نظريه ،يک سنت بزرگ و شيايد مرکيزي از مييان
الگوهاي انسانگرايي تندرو است .در اين پارادايم ،افراد
دنيايي که در آن زندگي مي کننيد را خليق مييکننيد.
براي نظريهپردازان انتفادي و بيه خصيوص در کارهياي
هابرماس ( رهبر معاصر طرفداران نظريه انتقادي) ،نقد
37
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زيرا روشها و راهبردهاي تفسيري در اين نظريه از
برخوردارند
بيشتري
وزن
و
اهميت

تکنيکي باشند که نياز به درک و تغيير اجزاي آن
است ،ريشه در پديدههاي اجتماعي دارند و از همين

(دهقانيفيروزآبادي.)1331 ،
هدف از انجام پژوهش در علم اجتماعي انتقادي،
کشف ساختارها و اليههاي زيرين نابرابري اجتماعي
است ،واقعيتهاي اجتماعي داراي تضاد و در عين
حال ديالکتيک هستند .در اين ديدگاه انسان موجودي
خالق ،مختار و منتقد در نظر گرفته ميشود و فهم
متعارف ،آگاهي کاذب و علم ،معرفتي براي رسوخ به
اليه هاي زيرين هستند .علم اجتماعي انتقادي ،نظريه
را يک تغيير نگرش براي تغيير ساختارها ،روابط و
قوانين ميداند .معيار تببين صحيح در اين ديدگاه،
قابليت کشف ساختارهاي پنهان موجد نابرابري و ارائه
ابزار تغيير است .ويژگي شواهد خوب و يا اطالعات
واقعي ،بيگانه زدايي است و رابطه ميان ارزشهاي
سياسي و اجتماعي و علم را حاکميت ارزشها به شرط
درک نابرابريها ميداند (نيومن.)1991 ،
رويکرد انتقادي در حسابداري نيز مانند علوم
اجتماعي ديگر جايگاه خود را پيدا نموده است ،نظريه-
هاي متعارف حسابداري تا دهه  1910در اين رشته
غالب بودند ولي در اين دهه ،بحران اجتماعي و
اقتصادي باعث شد که جايگاه خود را از دست بدهد.
در اين زمان اجتماعات دانشگاهي فروپاشي پارادايم
موجود را پذيرفتند و شروع به توسعه ابعاد سياسي و
اجتماعي حسابداري نمودند (اگوري .)2002 ،6از آن
پس در پيشينه پژوهش ،نام حسابداري انتقادي يا
حسابداري جايگزين 1به چشم ميخورد (راحامان،3
 .)2010در ادامه ،حسابداري انتقادي معرفي گرديده و
پس از آن نمونهاي از پژوهشهاي انجام شده در اين
زمينه ذکر ميشود.

طريق نيز بايستي درک شوند .به منظور گسترش
چنين بينشي نياز به تغييري بزرگ در
روششناسيهايي است که با آن خو گرفتهايم
(الفلين .)2005 ،حسابداري انتقادي موضوعي است
که توانايي بسيار زيادي جهت بسط دارد (گلهوفر و
هسالم .) 1991 ،10با اين وجود ارائه يک تعريف دقيق
از حسابداري انتقادي بسيار مشکل است (برودبنت،11
 .)2002مفهوم حسابداري انتقادي از رويکردهاي
بينرشتهاي در پژوهشهاي حسابداري در دهه 1910
به وجود آمد و به دنبال ترکيب نظريههاي غير
اقتصادي و روشهاي غيراثباتي ،به منظور کشف
اجزاي رفتاري ،سازماني و اجتماعي حسابداري است
(ريچاردسون .)2015 ،12اين مفهوم به طور مستقيم يا
غير مستقيم در افکار مارکسيستي ريشه دارد و اين
موضوع که حسابداري يک فن خنثي و عيني است و
کارکردش بهبود کارايي تخصيصي بازار است را مورد
نقد قرار داده و در عوض به روشهايي که فعاليتهاي
حسابداري ميتواند ثروت را ميان طبقههاي مختلف
اجتماعي تقسيم کند ،تاکيد مينمايد (آرنولد،13
 .)2009حسابداري انتقادي اشاره به پژوهشهايي دارد
که به وسيله نظريه انتقادي شکل گرفته است
(گافيکين ) 2010،14و نظريه انتقادي به دنبال به
چالش کشيدن عقايد غالب عقالنيت اقتصادي و نشان
دادن اثرات مضر آن براي رفاه فرد و جامعه است
(جيمز .)2003،15الفلين ( ) 1999حسابداري انتقادي
را به صورت زير تعريف مينمايد:
درک انتقادي نقش فرايندها ،روشها و حرفه
حسابداري در کارکرد جامعه و سازمان به منظور
استفاده از آن جهت بکارگيري اين فرايندها ،روشها و
حرفه در حال تغيير.
در اين تعريف چند نکته کليدي نهفته است .اول
اينکه حسابداري چه به عنوان يک فعاليت يا به عنوان
يک حرفه ،پديدهاي است که با مسائل اجتماعي،
اقتصادي و سياسي مرتبط است و به همين دليل نياز
به فهم (و تغيير) دارد .دوم اينکه فهميدن هيچگاه به

 -2-2حسابداري انتقادي
همان گونه که مارکس خيلي پيش از اين بيان
نمود ،نقش فالسفه توصيف جهان نيست ،بلکه تغيير
آن است و آرمانهاي يک حسابدار انتقادي نيز نبايد
جز اين باشد (نئو و همکاران .)2001 ،9سيستمهاي
حسابداري در بستر سازمان ،بيشتر از اينکه پديدهاي
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خاطر خود فهميدن نيست ،بلکه جهت ارزيابيهايي
است که ميتواند اتفاق بيفتد ،راهنماييهايي است که

شناختي به سمت کارهاي سازماني ،نهادي و تفسيري
و اخيرا پساساختارگرايي گسترش دهد.

به همراه دارد و جهت بهکارگيري در تغييراتي است
که درک شده است .سوم اينکه حسابداري انتقادي به
همان اندازه که نگران کاربردهاي حسابداري در سطح
خرد (سازمان و واحد تجاري) است نگران اين کاربردها
در سطح کالن (جامعه ،دولت ،قانونگذار و  )...نيز
ميباشد (الفلين .)1999 ،پژوهشگران حسابداري
انتقادي به طور فزايندهاي به دنبال اشاعه مفاهيم
انتقادي در حسابداري هستند و مايلند اين مفاهيم در
جامعه حسابداران گسترش يابد (سيکا و ويلموت،16
 ،)1991با اين وجود مجالت حمايت مناسبي جهت
انتشار مقاالت حسابداري انتقادي انجام نميدهند
(هابر ،)2015 ،11در ادامه به تعدادي از مقاالت منتشر
شده در اين زمينه اشاره ميشود.

روسلندر ،)a1996( 13بيان ميکند که در سالهاي
اخير دو پارادايم عمده حسابداري مديريت را تحت
تاثير قرار داده است .اولين مورد گسترش وسيع در
حسابداري مديريت در رابطه با تدوين برنامه
استراتژيک در شرايط نامطمئن و دومين مورد نقش
ديدگاه انتقادي در حسابداري مديريت است .وي
معتقد است که با توجه به پيشرفتهايي که در سال-
هاي اخير در رابطه با بازار ،مشتريان ،حسابداري نرم و
مواردي از اين دست اتفاق افتاده است ،حسابداري
انتقادي ميتواند در رويارويي با آنها به صورت چشم-
گيرتري کمک نمايد .همچنين وي معتقد است با
اتخاذ اين ديدگاه ،موضوعي که از نظر ديگر افراد
تهديد است ،ممکن است به فرصت تبديل ميشود.

 -3-2پژوهشهاي انجام شده در زمينه

 -2-3-2مباني فلسفي حسابداري انتقادي
هدف اصلي از پژوهشهاي انجام شده در اين گروه
معرفي مباني فلسفي حسابداري انتقادي و بيان
چالشهاي استفاده از آن ،کاربردهاي آن و
راهنماييهايي جهت انجام اين پژوهشها است .در

حسابداري انتقادي
 -1-3-2حسابداري مديريت انتقادي
در اين گروه از پژوهشهاي انجام شده در زمينه
حسابداري انتقادي ،مسائل حسابداري مديريت از ديد
انتقادي مطرح شده و مورد بررسي قرار ميگيرد .در
ادامه سه نمونه از اين پژوهشها ذکر ميگردد.
رهنمايرودپشتي و گودرزي ( )1392مفاهيم
حسابداري مديريت انتقادي را تبيين و اقدام به بررسي
ديدگاه هاي موجود در حسابداري مديريت نمودند .آنها
بيان کردند که حسابداري مديريت انتقادي با تمرکز بر
تغيير در رويکردهاي حسابداري مديريت ناشي از
عوامل اساسي در روابط اجتماعي ،سياسي و اقتصادي
در هر جامعه ،نقش قدرت دانش و درک سيستمها
است.
رهنمايرودپشتي ( )1396مشارکت پژوهشهاي
حسابداري مديريت در تحليلهاي اجتماعي و انتقادي
حسابداري مديريت را بررسي کرده و بيان نمود
پژوهشهاي حسابداري مديريت کمک کرده است تا
پژوهشهاي رفتاري به سمت روشهاي کيفي
گسترش يافته و نظريهها را از روانشناسي اجتماعي و
37

ادامه نمونههايي از اين پژوهشها بيان ميشود.
روسلندر ( )b1996معتقد است که با گسترش
حسابداري انتقادي ،اين امکان وجود دارد که
متخصصان حرفه حسابداري در فهم نقش خود دچار
مشکل شوند .براي مثال وي بيان مي کند که ممکن
است اين سوال پيش بيايد که آيا حسابداران افرادي
داراي آزادي عمل و نفوذ هستند که قادرند قدرت
مناسبي براي خود ايجاد کنند و يا اينکه حسابداران
افرادي هستند که به يک شغل مشغولند و کمتر
آزادي عمل و کنترلي در دنياي پيرامون خود دارند.
وي سواالتي از اين دسته را فراوان ميداند ولي در
پايان اعالم مي کند که هدف حسابداران در اين حرفه
بايستي تالش جهت ايجاد سيستم حسابداري بهتر به
منظور گسترش رهايي بخشي اجتماعي باشد.
الفلين ( ) 1999بر اين اعتقاد است که
پژوهشهاي حسابداري انتقادي را ميتوان در دو بعد
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مورد بررسي قرار داد که اين ابعاد عبارتند از :بعد
اجتماعي حسابداري انتقادي و بعد سازماني حسابداري

لهمن )2006( 19به اين نکته اشاره نمود که
فعاليت هاي هابرماس اصالحات مناسبي را براي حرفه

انتقادي .وي بيان ميکند که پژوهشهاي حسابداري
انتقادي انجام شده در بعد اجتماعي را ميتوان در سه
دسته طبقهبندي کرد ،طبقه اول نقش حسابداري در
تنظيمات مهم اجتماعي (از جمله فقر ،فساد ،جنسيت
و نژاد) ،دومين طبقه مربوط به منتقدانه نگريستن به
نقش و عملکرد حرفه حسابداري است .سومين طبقه
به بررسي انتقادي نقش تفکر حسابداري در
شکل گيري فرايندهاي نظارتي (مانند اقتصاد ،سياست
و قانون) اختصاص دارد .وي در بعد سازماني
حسابداري انتقادي ،نگراني کليدي را اکتشاف اثرات
زيستمحيطي-اجتماعي جهت تغيير و توسعه اصول
حسابداري ميداند.
برودبنت ( )2002پژوهشي مروري در رابطه با
حسابداري انتقادي در انگلستان انجام داد .وي در ابتدا
نقش و ماهيت حسابداري انتقادي را مورد بحث قرار
داده و پس از آن استدالل ميکنند به دليل اينکه از
اطالعات حسابداري ميتوان جهت منافع گروهي
خاص استفاده نمود ،پس انجام پژوهشهاي انتقادي
در اين زمينه بسيار ضروري است .وي در نهايت
چندين مورد از پژوهشهاي انتقادي انجام شده در
انگلستان را معرفي نموده تا به اين وسيله زمينه
گسترش انجام اينگونه پژوهشها در انگلستان را
فراهم آورد.
اگوري ( )2002به بررسي وضعيت حسابداري
انتقادي در ياپن پرداخت ،وي هدف خود از نگارش
اين پژوهش را معرفي حسابداري انتقادي در ياپن بيان
نموده و تأکيد ميکند پژوهشگران حسابداري
انتقادي در ياپن با وجود اينکه به طور مشترک
معتقدند که مسائل اجتماعي و محيطي بر سيستمهاي
حسابداري اثرگذارند ولي در اتخاذ اين
رويکردگرايشهاي متفاوتي دارند .وي تالش ميکند
که اين گرايشات را از لحاظ نظري به هم نزديک
نمايد .در نهايت وي مقايسهاي از پژوهشهاي انجام
شده حسابداري انتقادي در غرب و در ياپن را با هدف
ترويج بينالمللي ايدهها در اين زمينه ارائه مينمايد.

حسابداري پديد آورد ،از جمله اينکه حسابداران
انتقادي را به سمت تعريف مدلهاي حسابداري
اجتماعي سوق داد .وي ضمن بيان اين موارد در
پژوهش خود ،از زبان جهت فرار از محدوديتهاي
حسابداري استفاده ميکند و معتقد است استفاده از
زبان ميتواند مفاهيم گستردهتر و پربارتري را منتقل
نمايد.
گافيکن ( )2010به دنبال فراهم نمودن مباني
فلسفي جهت انجام پژوهشهاي حسابداري انتقادي
بود .وي بيان ميکند با وجود اينکه اتخاذ ديدگاه
انتقادي جهت سالمت آينده حسابداري بسيار ضروري
است ولي تعداد پژوهشگران اندکي از اين رويکرد
جهت انجام پژوهشهاي خود استفاده مينمايند .به
همين جهت در پژوهش خود راهحلها و
دستورالعملهاي چگونگي انجام پژوهشهاي
حسابداري انتقادي را برميشمارد.
باکر )2011( 20تحت عنوان تبارشناسي پژوهش-
هاي حسابداري اثباتي و انتقادي ،بيان ميکند که به
علت تفاوتهاي نظري و روششناسي موجود در اين
دو پارادايم ،اغلب پژوهشگراني که در يکي از اين دو
رويکرد در حال انجام پژوهش هستند از موضوعات
کليدي در رويکرد ديگر بيخبر هستند و يا تمايلي به
درک آن ندارند .وي ضمن ابراز اميدواري به برقراري
ارتباط ميان پژوهشگران اين دو رويکرد اعتقاد دارد
که ريشه هر دو نظريه اثباتي و انتقادي در حسابداري
را مي توان در کارهاي چهره سرشناس دانشگاه شيکاگو
(فوکو) دنبال نمود.
21
بويسه و گرير ( )2013سه عنصر ناهمساني
شناختي ،تصور و تفکر انتقادي را در آموزش
حسابداري انتقادي بسيار مهم ميدانند ولي در عين
حال معتقدند که اين آموزشها بايستي با توجه به
زمينه فکري دانشجويان نيز تنظيم شده باشد.
کچپاول و اسميت )2016( 22با بيان اينکه يک
اصل اساسي از پژوهشهاي حسابداري انتقادي در
رابطه با نياز به چالش کشيدن و تغيير روابط اجتماعي
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موجود و حرکت به سمت يک نظم اجتماعي عادالنهتر
است ،به دنبال اين بودند که پژوهشهاي حسابداري

ضمن بررسي اخالق هابرماسي و اخالق فوکويي،
اخالق انتقادي را مورد شناسايي قرار داده و با بررسي

چگونه مي توانند اين اصل را حفظ کرده و مد نظر قرار
دهند و چگونگي برقراري ارتباط ميان اطالعات
حسابداري و جنبشهاي اجتماعي را يکي از راههاي
دستيابي به تغيير روابط موجود و حرکت به سمت يک
نظم اجتماعي عادالنهتر دانستند.
مودل )2011( 23رويکرد رو به رشدي را در
پژوهش هاي حسابداري مد نظر قرار داده است که از
طريق نظريه انتقادي و واقعيتگرايي ،به دنبال انجام
وظايف پژوهشهايي متفاوت است .وي پايههاي
هستيشناسانه اين نظريه را متضمن تعامل
ساختارهاي خارجي که منعکسکننده شرايط زندگي
عيني انسانهاي فردي و ساختارهاي دروني ميداند که
توانايي ذهني خود را براي ايجاد عکسالعمل فراهم
ميکنند .وي همچنين عوامل معرفتشناختي و روش-
شناختي ناشي از پذيرش اين ديدگاه را تشريح کرده و
توضيح ميدهد که چگونه مداخالت پژوهشي نظريه
انتقادي موجب دستيابي به رهاييبخشي ميگردد.
ايوانز )2013( 24با توجه به نظريه انتقادي ،ترجمه
صرف نظريههاي حسابداري را مردود اعالم نموده و
بيان ميکند که ترجمه فعاليتي است که نياز به
زمينه هاي فرهنگي نگارنده و مترجم دارد ،بنابراين اگر
ترجمه استانداردها و نظريههاي حسابداري با استفاده
از رويکردهاي معمول و بدون توجه به زمينههاي
فرهنگي صورت بگيرد ،عاري از اشکال نيست و مي-
تواند مشکالت اساسي را در پي داشته باشد.

تأثير اخالق انتقادي بر قضاوت حرفهاي فرد ،ارتباط آن
را با حسابداري انتقادي مورد کنکاش قرار دادند وآن را
به عنوان راه حلي براي برون رفت از مسائل و
مشکالت اخالقي حرفه حسابداري مطرح کردند.
خواجوي و محمديان ( )1391با استفاده از ديدگاه
انتقادي به بررسي اين موضوع پرداختند که آيا در
زمان کنوني حسابداري ميتواند به عنوان حسابداري
شهروندي در نظر گرفته شود .آنها با بررسي نظريه
هاي شهروندي و به خصوص نظريه زير مجموعه
پارادايم انتقادي يعني نظريه سياسي ،به اين نتيجه
دست يافتند که نقش پاسخگويي در برابر جامعه و
شهروندان از سطح کالن (دولت) به سطح خرد
(شرکت ها به عنوان شهروند شرکتي) و نهايتا به
حسابداران (حسابداري شهروندي) انتقال يافته است.
دييرکس و پرستون ،)1911( 25با هدف شناسايي
نيازها و مشکالت توسعه سيستمهاي حسابداري در
رابطه با حسابداري اجتماعي شرکت (در زمينه مسائل
زيستمحيطي) راهکارهايي را ارائه کردند .يکي از
پيشنهادات مهم آنها در نظر گرفتن مسائل ذهني در
تجزيه و تحليلها و اندازهگيريهاي مربوط به اين
مشکل بود.
26
باکر و اوسن ( )2002ضمن انتقاد از پژوهشهاي
اثباتي انجام شده در زمينه حاکميت شرکتي بيان
نمودند که در تمام پژوهشهاي اثباتي هدف حداکثر
کردن ثروت سهامداران است .در حاليکه از ديدگاه
حسابداري انتقادي ،سازوکارهاي حاکميت شرکتي
بايستي به گونهاي تدوين شوند که به منافع تمام
ذينفعان (از جمله کارکنان ،جامعه ،محيطزيست و
دولت) توجه کافي شود .ايشان نقش حسابدار و
حسابرس را در اين حيطه قرار داده و وظيفه
حسابدارن و حسابرسان را توجه به تمام ذينفعان
دانستهاند و نه فقط حداکثر کردن ثروت سهامداران.
منتظري )2014( 21ضمن انجام پژوهشي در زمينه
زمينه حسابداري انتقادي بيان ميکند که مطابق نظر
بسياري از نويسندگان ديگر ،حتي از مسائل اخالقي و

 -3-3-2مسئوليت اجتماعي در حسابداري
اين گروه از پژوهشها به نگرانيهاي اجتماعي و
زيستمحيطي پژوهشگران حسابداري تعلق دارد .در
اين پژوهش ها سعي شده است مسائل اجتماعي و
زيست محيطي از ديدگاه حسابداري مد نظر قرار
گيرد .در ادامه به ارائه چند نمونه از آنها پرداخته مي-
شود.
عسگري و همکاران ( ) 1390از اخالق انتقادي به
مثابه بستري براي حسابداري انتقادي ياد کرده و
78
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اجتماعي در حسابداري نيز در اکثر اوقات جهت
رسيدن به اهداف شوم سياسي استفاده شده است.
بوسبا )2015( 23با در نظر گرفتن ديدگاه انتقادي
اقدام به بررسي تاثير گسترش شرکتهاي بينالمللي
خدمات حرفهاي (مانند شرکتهاي بينالمللي
حسابرسي) بر امپرياليسم نمود .وي عنوان کرد که
گسترش اين شرکتها به نوعي همراه با گسترش
سلطه کشورهاي قدرتمند بر کشورهاي ضعيف است.
هاينز )2016( 29با استفاده از نظريه انتقادي ،به
بررسي موضوع جنسيت در حسابداري ،به عنوان يک
موضوع و چالش مهم اجتماعي ،پرداخته است .وي
حسابداري را به عنوان يک ساختار سياسي مرتبط با
تداوم نابرابري و با اشاره به چالشهاي جنسيتي
جهاني مورد توجه قرار داده و به تاريخچه جنسيت
حسابداري از لحاظ موانع ورود و مبارزههاي فردي
اشاره ميکند و در نهايت خواستار انجام پژوهشهاي
بيشتري در اين زمينه است.
چياپلو ( )2011در پژوهش خود نشان ميدهد که
روش تحقيق نظريه حسابداري انتقادي ،موضوع
ليبراليسم را مورد توجه قرار داده است .وي سه روش
متفاوت در مورد نئوليبراليسم (به عنوان يک مرحله از
سرمايهداري ،به مثابه يک گفتمان و به عنوان يک
حکومت) را از هم جدا کرده و بيان ميکند ممکن
است تعاملي بين آنها برقرار باشد و سعي ميکند
محدوديت و سهم هر کدام را بيان کند .در نهايت وي
نقشهبرداري خود را منجر به ارائه يک چارچوب مي-
داند که ميتواند براي درک گستردهاي از نقش
حسابداري در تغييرات اقتصادي و اجتماعي استفاده
شود.
30
جندرون ( ،)2011موضوع حاکميت شرکتي را
به عنوان موضوعي که ميتواند از منظر نظريه انتقادي
مورد بررسي قرار گيرد معرفي کرده و به پژوهشگران
حوزه حسابداري انتقادي توصيه ميکند که هنگام
انجام پژوهش انتقادي در اين زمينه به دو سوال پاسخ
دهند .اول اينکه حاکميت شرکتي مربوط به چه
کساني است و دوم اينکه حاکميت شرکتي براي چه
چيزي است .به بيان ديگر پاسخ به اين دو سوال به

صورت انتقادي ميتواند منجر به خلق پژوهشهاي
انتقادي مناسبي در اين زمينه شود.
 -4-3-2نقد حسابداري اثباتي
در اين گروه ،پژوهشها حول انتقاد از حسابداري
اثباتي قرار مي گيرد .به عبارتي ،در هر کدام از اين
پژوهشها به نحوي حسابداري اثباتي،کاربردها و نتايج
حاصل از آن مورد نقد قرار گرفته است.
ثقفي و صيدي ( )1332با بيان اينکه نظريههاي
اثباتي در حسابداري نتوانستهاند به درستي به نيازهاي
حسابداري پاسخ دهند ،با تشريح مباني فلسفي نظريه
انتقادي در حسابداري ،به اين نتيجه ميرسند که براي
دستيابي به غايت حسابداري بايستي از نظريههاي
هنجاري و انتقادي استفاده نمود.
گودرزي ( )1333اقدام به نقد حسابداري اثباتي
نموده و بيان ميکند که حسابداري اثباتي نتوانسته
است اطالعات را به صورت منصفانه ارائه دهد و بر
خالف اينکه ادعا ميکند بدون سوگيري و بيطرفانه
است ،تنها منافع عدهاي را تامين نموده است و از
برآوردن منافع ديگر ذينفعان ناتوان است .وي
حسابداري انتقادي را راهي جهت کمک به توزيع برابر
ثروت و قدرت در جامعه دانسته و اقدام به معرفي اين
نظريه نموده است.
آزادي و ابراهيمي ( )1391به اين نتيجه رسيدند
که با تکيه بر نظريههاي رايج در حسابداري مانند
تئوري اثباتي ،نميتوان بر مشکالت اخالقي در
حسابداري غلبه نمود .ايشان با تکيه بر نظرات
هابرماس و فوکو ،نظريه انتقادي را به عنوان ابزاري
جهت دسترسي به اخالق مطلوب در حسابداري مي-
دانند.
شاپيرو )1993( 31با اين فرض که در تنظيم
استانداردهاي حسابداري بايستي با استفاده از استدالل
منطقي به نتيجه رسيد ،تالش کرده است که با
استفاده از مباني حسابداري انتقادي مدلي هنجاري
جهت تدوين استانداردها به خصوص در زمينه
گزارشگري مالي خارجي ارائه دهد.
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ميلن )2002( 32در پژوهش خود نظريههاي اثباتي
که در زمينه افشاي اختياري اطالعات شرکتها وجود
دارند را مورد نقد قرار داده و بيان ميکند که
نظريههاي اثباتي هيچگاه نتوانستهاند افشاي اختياري
را توضيح دهند و همواره در اين زمينه شکست
33
خوردهاند .به صورت مشابه ،گري و همکاران
( )1995نيز اين نظريهها را زير سوال بردهاند .استدالل
اصلي آنان اين نکته است که نظريههاي اثباتي در اين
زمينه تنها به بيان داليل افشاي اختياري اکتفا
نمودهاند و هيچگاه بيان نکردهاند که افشاي اختياري
چگونه بايد باشد.
35
آرنولد )2006( 34بيان ميکند که کوپر و شرر
( )1934به پژوهشگران حسابداري توصيه نمودند که
در انجام پژوهشهاي خود بيشتر از قبل به صورت
انتقادي و هنجاري عمل کنند و سعي نمايند حرفه
حسابداري را همانگونه که در عمل اتفاق ميافتد به
تصوير بکشند و در بررسيهاي خود بيشتر به صورت
تفسيري عمل نمايند .وي پس از آن اعالم مينمايد
که متاسفانه مسير انجام پژوهشها غير از اين بود و
پژوهشگران بيهوده به دنبال عينيت بودند و بيش از
حد به پايگاههاي دادههاي کمي وابسته شدند .وي
علت شکست حرفه حسابداري در پيشبيني بحران
مالي و توانايي مقابله با اين بحران را همين عوامل و
ناديده گرفتن توصيه کوپر و شرر ميداند و معتقد
است که اگر در حرفه حسابداري به صورت انتقادي
عمل شود توانايي پيش بيني و مقابله با بحران به دست
خواهد آمد.
36
مسينگمن ( ) 2011با هدف بررسي اختالف
اساسي ميان فرهنگ غيرقانوني و شيوههاي حسابداري
در زمينه صنعت ساختمان استراليا اقدام به انجام
پژوهشي نمود .وي با انجام اين پژوهش حسابداري
اثباتي را مورد نقد قرار داده و بيان مينمايد که اين
نوع حسابداري در رابطه با موضوعات اجتماعي شکست
خورده است و بايستي توجه و استفاده از نظريه
انتقادي در رابطه با موضوعات حسابداري رواج
بيشتري يابد.
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 -5-3-2ساير پژوهشها
پژوهشهاي ديگري نيز به صورت پراکنده در
زمينه حسابداري انتقادي انجام شده است که اين
قسمت به معرفي تعدادي از اين پژوهشها اختصاص
مييابد.
گافکين و همکاران ( )1394به معرفي نظريه
انتقادي در حسابداري پرداخته و معتقدند که اين
نظريه کمتر مورد توجه و بررسي پژوهشگران
حسابداري قرار گرفته است .ايشان ويژگي اصلي اين
نظريه را تلقي علم حسابداري به عنوان علمي
اجتماعي دانسته و معتقدند که روش علمي يا همان
نظريه هاي اثباتي در پاسخ به سواالت حسابداري داراي
محدوديتهايي است.
کوپر )2002( 31به دنبال بررسي پژوهشهاي
حسابداري انتقادي در اسکاتلند ،بيان نمود که بيشتر
پژوهش گران حسابداري انتقادي تنها در حيطه نظري
و دانشگاهي مشغول به فعاليت هستند و کمتر
نمونهاي را مي توان يافت که از اين مفاهيم در عمل
استفاده کرده باشد .وي جهت برطرف نمودن اين
نقصان پيشنهاد ميکند که حسابداري انتقادي از
ديدگاه پژوهشهاي نظري که عملي شدهاند مورد
بررسي قرار گيرد و اين کار را با تمرکز بر کار
بورديو33در پژوهش خود انجام ميدهد و حسابداري
انتقادي را از آن ديدگاه مورد بررسي قرار ميدهد.
راحامان ()2010پژوهش مروري در رابطه با
حسابداري انتقادي در آفريقاي جنوبي را به نگارش در
آورد .وي توجه پژوهشگران آفريقايي به اين زمينه را
بسيار اندک ميداند و اميدوار است با توجه به پتانسيل
بالقوهاي که در اين قاره جهت انجام اينگونه
پژوهشها وجود دارد ،توجه پژوهشگران به آن جلب
شود.
ريچاردسون( ) 2015به دنبال معرفي روشهاي
کمي در انجام مطالعات حسابداري انتقادي بيان
مينمايد که اکثر پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه
از رويکردهاي کيفي استفاده نمودهاند و از رويکردهاي
کمي دوري جستهاند .با اين وجود پتانسيل بسيار
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مناسبي در رويکردهاي کمي وجود دارد که از ديد
پژوهشگران دور مانده است.
 -3روش شناسي پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،مشابه رهنماي-
رودپشتي و گودرزي ( ،) 1392خواجوي و همکاران
( ) 1395و خواجوي و محمديان ( )1391روش
شناخت تاريخي در چارچوب مطالعات کتابخانهاي به
عنوان روش پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرد .در
حقيقت ،اين پژوهش از نوع پژوهشهاي نظري و
مبتني بر پيشينه پژوهش مرتبط با موضوع است.
قراملکي ( ،)1333فرايند انجام روش شناخت تاريخي
را صورتبندي مسئله ،تدوين فرضيات ،نقد و بررسي
اسناد ،توصيف تاريخي و تبيين تاريخي ميداند.
 -4بحث و نتيجهگيري
با توجه به نقش با اهميت ديدگاه انتقادي ،هدف
اين پژوهش معرفي اين رويکرد در پژوهشهاي حوزه
حسابداري بود .به همين منظور در ابتدا جهت معرفي
رويکرد انتقادي ،سه ديدگاه غالبي که در مطالعات
علوم اجتماعي از جمله حسابداري وجود دارد معرفي
گرديد .اين سه رويکرد عبارتند از اثباتگرايي،
تفسيري و انتقادي .در گام بعدي رويکرد انتقادي و
ماهيت فلسفي اين رويکرد مورد بررسي قرار گرفت.
اين رويکرد از لحاظ اصول هستيشناسي،
معرفتشناسي ،انسانشناسي و روششناسي معرفي
گرديد و در ادامه کاربرد اين رويکرد در حسابداري
تحت سرفصل حسابداري انتقادي بيان شد .در نهايت
به منظور معرفي کاربرد اين رويکرد در حسابداري،
تعدادي از پژوهشهاي انجام شده با استفاده از اين
رويکرد در قالب چند گروه عنوان شد.گروههاي ارائه
شده در اين پژوهش عبارت است از  :حسابداري
مديريت انتقادي ،مباني فلسفي حسابداري انتقادي،
مسئوليت اجتماعي در حسابداري ،نقد حسابداري
اثباتي و تعدادي پژوهش که در ساير زمينههاي مربوط
به حسابداري انجام شده است.

مطابق با الزامات ديدگاه انتقادي در علوم
اجتماعي ،هدف از انجام پژوهش در حسابداري
انتقادي ،بايستي کشف ساختارها و اليههاي زيرين
نابرابري اجتماعي و به عبارتي ديگر توجه به همه
ذينفعان موضوع باشد ،در اين رابطه ،پژوهشهاي
حسابداري بر مبناي موضوعات زيستمحيطي،
حسابداري بر مبناي احقاق حق کارکنان و جامعه و
به صورت کلي توجه به تمام ذينفعان در پژوهشها
بايستي مد نظر قرار بگيرد .از ديد عملي نيز تدوين
استانداردهايي که موجب توجه به ذينفعان مختلف
گردد ميتواند در زمره حسابداري انتقادي قرار بگيرد. .
در ديدگاه انتقادي ،واقعيتها داراي تضاد و در عين
حال ديالکتيک هستند و در نظر گرفتن يک واقعيت
يکسان هنگام انجام پژوهش ،پژوهش را به يک
پژوهش اثباتگرايي تبديل ميکند ،بنابراين هنگام
انجام پژوهش حسابداري انتقادي ،واقعيت نبايد
يکسان فرض شود و پژوهشگر حسابداري انتقادي،
بايد به دنبال کشف اليههاي زيرين حقيقت باشد تا
بتواند موجب تغيير و بهبود وضعيت اجتماع گردد .در
بعد عملي نيز ،براي نمونه هنگام انجام حسابرسي ،در
نظر گرفتن واقعيت به صورت ديالکتيک در زمره
حسابداري انتقادي قرار ميگيرد.
از آنجا که در ديدگاه انتقادي ،انسان موجودي
خالق ،مختار و منتقد است ،پژوهش حسابداري
انتقادي نيز بايستي همين نگاه را به انسانها داشته
باشد و استاندارهاي حسابداري و حسابرسي نيز بايد
بر همين اساس نگاشته شوند .از طرفي ديگر ،محقق
حسابداري انتقادي ،فهم متعارف ،آگاهي کاذب و علم
را بايد منبعي جهت رسوخ به اليههاي زيربن بداند.
نظريه هاي حاصل از يک پژوهش حسابداري انتقادي
بايد قادر باشد تغيير نگرش براي تغيير ساختارها،
روابط و قوانين به همراه داشته باشد و بتواند
ساختارهاي پنهان موجد نابرابري را کشف کرده و ابزار
تغيير ارائه دهد.
يکي از نواقصي که در اکثر پژوهشهاي انجام شده
قابل مشاهده است ،نظري بودن اين پژوهشها و عدم
عملي کردن آنهاست .به عبارتي ديگر ،در

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوچهار م

77

شکراله خواجوي و زعيمه نعمت الهي

پژوهش هاي انجام شده بدون توجه به جنبه کاربرد
عملي ،تنها به بيان نظري مسائل اکتفا شده است .اين

 دهقانيفيروزآبادي ،سيدجالل ( .)1331نظريه
انتقادي :چهارچوبي براي تحليل سياست خارجي.

موضوع توسط پژوهشهاي انجام شده در ياپن،
انگليس ،آفريقاي جنوبي و اسکاتلندنيز مورد اشاره قرار
گرفته است .به همين دليل پيشنهاد ميگردد
پژوهش گران حسابداري انتقادي به دنبال ارائه راهحل-
هايي جهت دستيابي به نظريههاي انتقادي در عمل
باشند .براي نمونه ،ارائه استانداردهاي حسابداري و
حسابرسي ،منطبق با تئوري انتقادي ،که ميتواند
جهت بهبود مسائل اجتماعي کاربرد داشته باشد ،مي-
تواند به عنوان موضوع پژوهشهاي آتي به کار گرفته
شود.

پژوهشنامه علوم سياسي.161-125 ،2 ،
رهنماي رودپشتي ،فريدون ( .)1396دايره
المعارف نظريه شناسي و نظريه پردازي در
حسابداري مديريت .جلد اول ،تهران :انتشارات
ترمه.
رهنماي رودپشتي ،فريدون و گودرزي ،احمد
( .)1392حسابداري مديريت انتقادي .دانش
حسابداري و حسابداري مديريت.14-1 .5 ،
عسگري ،سعيد؛ رهنماي رودپشتي ،فريدون و
گودرزي ،احمد ( .)1339اخالق انتقادي به مثابه
بستري براي حسابداري انتقادي .حسابداري
مديريت.134-123 ،3 .
فتوتيان ،علي و عبدي ،حسن ( .)1391بررسي
رابطه انسانشناسي و روششناسي در پارادايمهاي
اثباتگرايي و رئاليسم انتقادي .معرفت فرهنگي
اجتماعي.100-31 ،3 ،
قراملکي ،احد فرامرز؛ اصول و فنون پژوهش در
گستره دينپژوهي ،قم ،انتشارات مرکز مديريت
حوزه علميه قم ،1333 ،چاپ اول ،ص.202
گافکين ،ميکائيل؛ مهتدي ،اعظم و اصغري ،ايرج
( .)1394مروري بر تئوري هاي انتقادي
حسابداري .پژوهش حسابداري.59-13 ،11 ،
گودرزي ،احمد ( .)1333ديدگاه حسابداري
انتقادي .حسابدار.44-43 ،204 ،
گائيني ،ابولفضل و حسينزاده ،امير (.)1391
پارادايمهاي سهگانه اثباتگرايي ،تفسيري و
هرمنوتيک در مطالعات مديريت و سازمان .راهبرد
فرهنگ.133-103 ،19 ،

 -5منابع و مآخذ
 آزادي ،کيهان و ابراهيمي ،مريم (.)1392
تحقيقات انتقادي در حسابداري (با تأکيد بر
نظرات هابرماس) .دومين کنفرانس ملي
حسابداري ،مديريت مالي و سرمايه گذاري،
گرگان.
 ثقفي ،علي و صيدي ،حجت اله ( .)1332تئوري
هاي هنجاري؛ پلي بين واقعيت و غايت
حسابداري .مطالعات تجربي حسابداري مالي،2 ،
.61-32
 خواجوي ،شکراله؛ حالج ،محمد و گنجي ،کيانوش.
( .)1395مقايسه نظريه دامنه و نظريه روش در
پژوهش هاي حسابداري مديريت :با تأکيد بر نظريه
کنشگر-شبکه .حسابداري مديريت.53-12 ،29 ،
 خواجوي ،شکراله و محمديان ،محمد (.)1391
الگوي مفهومي حسابداري شهروندي مبتني بر
تفکر انتقادي ،حسابداري مديريت.91-106 ،31 ،
 داناييفرد ،حسن و کاظمي ،سيدحسين (.)1339
ارتقاي پژوهشهاي تفسيري در سازمان :مروري
بر مباني فلسفي و فرايند اجراي روش
پديدارنگاري .مطالعات مديريت و بهبود و تحول.
.141-121 .61
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