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کند. بسیاري از مجالت حسابداري جریان اصلی تحقیقات حسابداري از پارادایم اثبات گرایی پیروي می
کنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی هایی میاقدام به انتشار پژوهشدر حال حاضر

اند. دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز بدنبال تغییر رویکرد تحقیقات، از پارادایم تفسیري استفاده کرده
شد در حالی پارادایم باها میبینی پدیدهپارادایم اثیاتی حسابداري بدنبال کشف قوانین علی و پیش

تفسیري بیشتر بدنبال فهم و درك ساخت و سازهاي اجتماعی از منظر کنشگران اجتماعی است، از 
باشد. در ها میسویی دیگر پاردایم انتقادي بدنبال تغییر، تحول، رهایی بخشی  و توانمند سازي انسان

شود در حالی که در رح میپارادایم تفسیري هرمنوتیک جهت معناکاوي رخ دادهاي اجتماعی مط
گیرد.پارادایم انتقادي پراکسیس (کنش بامعنا) مورد بحث قرار می
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مقدمه
باشد. از زمان ظهور هاي گوناگون میعلم حسابداري همانند دیگر علوم اجتماعی داراي پارادایم

ها شروع به تغییر و تحول نموده است. اینکه هاي گوناگون حسابداري نیز همراه با این پارادایمپارادایم
هاي فلسفی و ایدئولوژیکی تا چه حد به راهبري نظري دانش عامه تا چه حد مهمتر است و اینکه بنیان

ر حوزه علم شده است. در گیري پارادایم هاي مختلف فکري دپردازند، باعث شکلتایید دانش  عامه می
ها به غیر از بحث نظري، در مورد ماهیت واقعیت، ماهیت انسان، اهداف علم، ماهیت تبیین و پارادایم

گیري و راهبرد شود. از نظر کوهن، پارادایم به معناي جهتجایگاه ارزشی تبیین، پاسخ هایی داده می
اي از کنند و در یک دورهعام و عمومی پیدا میهاي اي نسبت به نظریه و تحقیق است که مقبولیتپایه

آورد. پاتن معتقد است پارادایم مجموعه زمان مدلی جهت حل مسائل براي جامعه علمی فراهم می
کند. در این قضایا جهان بینی، تشخیص قضایایی است که چگونگی درك جهان را تبیین می

چیزي در این جهان اهمیت دارد، چه چیزي هاي موجود در دنیاي واقعی و بیان اینکه چه پیچیدگی
. به طور کلی در به کارگیري مفهوم ]30[مشروعیت دارد و چه چیزي منطقی است، قابل دستیابی است

پارادایم وحدت نظر وجود ندارد، برخی از دانشمندان از جمله نیومن این مفهوم را تحت عنوان روش 
برند. شناسی و برخی دیگر همانند بوریل و مورگان آن را چشم اندازي نظري یا کلیت فکري به کار می

بر کار بوریل و مورگان براي هر پاردایمی چهار عنصر ) بر اساس تکیه 1985به صورت کلی هاپر و پاول(
ضد اثبات گرایی)، ماهیت –ایده آل گرایی)، معرفت شناسی(اثبات گرایی –هستی شناسی( واقع گرایی 

) 2014. پاردایم به گفته  مالی و جرا (]20[اختیار گرایی) و روش شناسی قرار دارند–انسان(جبرگرایی 
.]27[باشدیه میاي از باورهاي پامجموعه

باشد، به شدت تحت تاثیر یک پارادایم غالب بوده حسابداري به هیچ عنوان یک رشته یک پاردایمی نمی
اند به عنوان جریان . تحقیقات حسابداري که به شدت تحت تاثیر اقتصاد اثباتی قرار گرفته]25[است 

–مل با استفاده از مدل آماريهایی در عغالب تحقیقات حسابداري شناخته شده است. چنین پژوهش
) جایگزین اصلی پارادایم اثباتی 1979باشد. بال و مورگان (هاي آرشیوي میتحلیلی و با استفاده از داده

ها براساس عینت گرایی یا کارکردگرایی(که بدنبال ارائه توضیحات منطقی و پیش بینی  در مورد پدیده
کنند. زیر ساخت تحقیقات تفسیري سیستم معانی میاست) پارادایم تفسیري و انتقادي را معرفی 

)، کاکوري و 2008. آرنز و همکاران(]10[باشد که معتقد است واقعیت اجتماعی ذهنی استمشترك می
. پارادایم ]22و4[اند)، از جمله محققانی هستند که از پارادایم تفسیري استفاده کرده2008همکاران(

میق ساختاري در جامعه وجود دارد که مردم باید از آنها آگاه شوند کند که تناقضات عانتقادي فرض می
باشد. این باشد و نیازمند ابزارهایی براي تغییر و تحول میو صرف مشاهده و آگاهی از آن کافی نمی

مکتب فکري براساس مکاتب مختلف از جمله مارکس، هابرماس و فوکو در تحقیقات حسابداري 
گسترش یافته است.

کند. روش علمی دهه است تحقیقات حسابداري به میزان زیادي از روش علمی استفاده میچندین 
هاي اقتصادي در اجراي حسابداري و فرآیند گرایی داشته است. واقعیتهاي تجربهریشه در دیدگاه
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هاي مختلفی کند. همانند علوم احتماعی دیدگاهتنظیم استانداردهاي حسابداري نقش مهمی را ایفا می

در مورد ماهیت واقعیت وجود دارد. اثبات گرایان معتقدند که واقعیت مستقل از محقق وجود دارد در 
. هر روش تحقیق و ]5[باشد حالی که پارادایم تفسیري معتقد است واقعیت به صورت ذهنی می

پژوهش، داراي فلسفه و پشتوانه فکري است که به تشریح مواضع هستی شناسی، معرفت شناسی و 
پردازد. به طور خالصه هستی شناسی مرتبط با مفاهیم وجود و هستی است. به عبارتی ش شناسی میرو

معتقدیم چه چیزي وجود دارد؟ معرفت شناسی مفهومی مرتبط با چگونگی شناخت پدیده یا به عبارتی 
یریم؟ و پذدیگر مطالعه ماهیت شناخت و توجیه آن است. براي معرفت معتبر چه اسناد و مدارکی را می

توان معرفت معتبر و پایا تولید در نهایت روش شناسی منطق روش علمی است یا به عبارتی چگونه می
کرد؟ به طور کلی سه پاردایم اثبات گرایی، تفسیر گرایی و انتقادي وجود دارد که در ادامه به بررسی 

م.پردازیهر پارادایم و کارکرد آنها در حسابداري میکلی جریان هاي فکري
جریان اصلی تفکر حسابداري

اثبات گرایی
اي است که به کسب معرفت معتبر، بر اساس تجربه حسی معتقد است. معرفت فقط گرایی، فلسفهاثبات

آید. این شود، به دست میاز طریق نظریاتی که از روش هاي علمی تولید، مورد آزمون و تصدیق می
اي در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار صورت گستردهفلسفه با نفی هرگونه تفکر متا فیزیکی، به 

گیرد. توسعه اثبات گرایی به کوشش آگوست کنت در میانه قرن نوزدهم بوده است و اصول و مبانی می
اثبات گرایی در اثر شش جلدي آگوست کنت به تفضیل ارائه شده است. اثبات گرایی بعد از اگوست 

دور کیم دست خوش تغییراتی شده است. به طور کلی مسیر کنت توسط جان استورات میل و امیل 
شود از ورود به واقعیت در پارادایم اثبات گرایی به مثابه واقعیت طبیعی است. در این مسیر سعی می

طریق نظریه علمی به توضیح و تبیین واقعیت اجتماعی پرداخته شود. از شناخته شده ترین نظریات 
توان کارکردگرایی، کارکردگرایی ساختاري، نظریه انتخاب گرایی میعلمی متکی بر پارادایم اثبات

عقالیی، نظریه مبادله و نظریات رفتارگرایی را نام برد. علوم اجتماعی اثباتی، در واقع روش سازمان یافته 
براي ترکیب منطق قیاسی با مشاهدات تجربی دقیق از رفتار فردي، جهت کشف و تایید مجموعه قوانین 

باشد راه ورود به واقعیت از طریق نظریه علمی اي میفرضیه- جتماعی است از طریق روش قیاسیعلّی ا
.]1[است 

.عقیده هستی شناسی ]13[گرایی قائل به تفکیک و تمایز میان علم و غیر علم است.علوم اجتماعی اثبات
شود. مثالً  بازده هر اثبات گرایی در تحقیقات حسابداري مدیریت به عنوان تئوري اقتضایی مطرح می

تواند بازده عادي یا غیر عادي باشد. به گیرد که میسهم به عنوان یک واقعیت عینی مورد بحث قرار می
هاي نامناسب، از هم یت، انتخابطور مشابه محیط رقابتی، تکنیک هاي پیچیده حسابداري مدیر

هاي باشند. محققان حسابداري به آزمون پذیري نظریههاي یک واقعیت عینی میپاشیدگی از ویژگی
دارد که محققان حسابداري در  آزمون پذیري دچار سردرگمی در علمی اعتقاد دارند، چوآ اذعان می

.]13[اند پذیري گردیدهپذیري و ابطالمورد تأیید
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گرایی نگاه شود، دو تئوري انتخاب عقالیی و رفتارگرایی بوجود گرایی به پاردایم اثباتاز دیدگاه فرداگر
توان تئوري سازي منافع شخصی دارند. بنابراین میصورت کلی ریشه در حداکثرها بهآید. این نظریهمی

باشد و مدیران همواره مالکان مینمایندگی را از این دیدگاه بررسی نمائیم. در این تئوري مدیر نماینده
در پی حداکثر کردن منافع خود هستند. جریان اصلی تحقیقات حسابداري از دو فرض مهم درباره 

باشد اگرچه ممکن جهان اجتماعی تشکیل شده است. اولین فرض بر این است که رفتار افراد عقالیی می
اند ولی ان هم قبل از عمل عقالیی فکر کردهاست برخی از افراد عقالنیت محدود داشته باشند اما آن

نتیجه غیر عقالیی بوده است. بنابراین از دیدگاه تئوري نمایندگی، افرادي که به صورت عقالیی رفتار 
گیرند. از سویی دیگر ارائه صورت مالی ساالنه با هدف ارائه اطالعات کنند در این پارادایم قرار میمی

گرایی از یک نظم یا الگو از باشد. در اثباتکنیک عقالیی براي رفاه میگیري یک تسودمند جهت تصمیم
کنند. استانداردهاي شود که افراد در غالب آن به جبریت رفتار میپیش مشخص شده بحث می

حسابداري و حسابرسی در واقع یک الگو و نظم از پیش مشخص شده براي هر حرکت در اهداف آن 
آن منجر به هزینه هاي باالیی خواهد بود. از سویی دیگر با توجه به مفهوم باشد که هرگونه تخطی ازمی

ها وجود دارد که مدیریت در پی برداشتن یا جلوگیري مدیریت، تعارض بین اهداف بخش و دیگر قسمت
هاي حسابداري استفاده بندي، روش ارزیابی عملکرد و کنترلباشد که از ابزارهایی مانند بودجهاز آن می

در خصوص شرکت ها یکی از مهمترین منابع اطالعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازي مورد کند.یم
باشد که کشف مشکالت عملیاتی و مالی شرکت از طریق گیرد صورت هاي مالی میاستفاده قرار می

که ارائه .بنابراین این نکته قابل ذکر است]2[گردد  تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی امکان پذیر می
باشد.صورتهاي مالی یک تکنیک عقالیی می

) درحوزه تحقیقات اثباتی حسابداري قرار دارد که به بررسی 1396پژوهش گنگرلویی، سالطه و رضایی(
تاثیر خصوصیات کیفی اطالعات حسابداري طبق مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران بر هزینه سرمایه 

.]3[سهام عادي می پردازد
گرایی گرایی از حیث کلم اثباتپارادای

گرایی در پارادایم اثباتی قابل بحث است، کارکردگرایی و دو دیدگاه عمده که از طریق روش شناسی کل
تئوري تضاد است. کارکردگرایی به معناي نتیجه و اثري است که انطباق یا سازگاري یک ساختار معین 

ید. این دیدگاه مبتنی بر ارگانیک است، بدین معنی که نمایا اجزاي آن با شرایط الزم محیط فراهم می
دهند. شماري است که هریک کارکرد خاصی براي بقاء انجام میجامعه متشکل از اجزاي بی

باشد. از انتقادات وارده بر کارکردگرایی کارکردگرایی از هر در مورد تکامل از ساده به سمت پیچیده می
آل و جلوگیري از تغییر و تحول بوده است. کارکردگرایی از معه ایدهاز تمایل این رویکرد به تعریف جا

گرا و از گرا، از حیث انسان شناسی جبرگرا، از حیث معرفت شناسی اثباتحیث هستی شناسی واقع
دارد که تسلط غالب کارکردگرایی منجر به  ) عنوان می2010حیث روش شناسی قانون بنیاد است. الکا(

جانس در تحقیقات حسابداري شده است. بسیاري از محققان حال حاضر حسابداري افزایش انطباق و ت
زنند و نتایج تحقیقات کنند با یک زبان حرف میکه از رویکرد اثبات گرایی(کارکردگرایی) استفاده می
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وجود آمده است، .در مقابل کارکردگرایی نظریه تضاد به]25[خود را به یک زبان به اشتراك می گذارند 

کند که تضاد یک ویژگی ه از کارهاي مارکس وبر و ماکس الهام گرفته شده است. این تئوري فرض میک
اساسی جامعه است، برخالف مارکس که معتقد است تضاد جامعه بر اساس روابط طبقاتی در زمینه 

ان توزیع اقتصاد است(دیاکلنیک ماتریالیسم). راف تئوري پرداز  تضاد معتقد است روابط طبقاتی به عنو
هاي مستقل و رقیب که عنصر قدرت آن ها نابرابر ثروت است. در واقع جامعه مجموعه اي از اجزاي گروه

را کنار هم قرار داده است و توزیع نامتقارن ثروت باعث ایجاد تضاد گردیده است.
تئوري انتخاب عقالیی و تئوري رفتارگرایی
خاب عقالیی در اقتصاد توسط روش فردگرایی مشخص تئوري مبادالت در علوم اجتماعی و نظریه انت

ها اند. این نظریهاند. به طور کلی کارکردگرایی در اخالق و رفتارگرایی در روانشناسی مطرح گردیدهشده
در زمینه حداکثرسازي منافع شخصی مشترك هستند. اگرچه هر فردي از ظرفیت انتخاب آزاد برخوردار 

شود. مثالً در حسابداري بین حد زیادي توسط ساختار جامعه تعیین میاست ولی دامنه این انتخاب تا
و میانگین وجود دارد ولی استاندارد هر Fifo, Lifo, Nifoهاي ورودي جریان موجودي انتخاب روش

تواند آن روش را که مجاز است ها را مجاز دانسته است و فرد فقط  میکشوري برخی از این روش
انتخاب نماید. 

عه حسابداري رفتاري یکی از گرایش هاي مهم در تحقیقات حسابداري معاصر و تئوري حسابداري توس
آید، در این شاخه تمرکز بیشتر بر روي رفتار حسابداران و استفاده همانطور که از نام آن برمی.است

باشد. باتی میکنندگان از اطالعات حسابداري، نسبت به جنبه هاي دیگر، مانند عوامل قانونی و یا محاس
هاي تحقیقات رفتاري حسابداري و دیگر تحقیقات آن اشاره نموده اي از تفاوت) به مجموعه1962بیکر(

هاي علوم رفتاري به بررسی رابطه بین ها و روشاست. تحقیقات رفتاري حسابداري با استفاده از  نظریه
) تحقیقات 1970هافستد و کینارد(.]7[پردازد اطالعات حسابداري و رفتارهاي فردي و سازمانی می

مطالعه رفتار حسابداران و غیر حسابداران که تحت تاثیر اطالعات "رفتاري حسابداري را به عنوان
. ]19[تعریف کردند "اندحسابداري قرار گرفته

تحقیقات رفتاري در حسابداري اغلب با پارادایم رفتاري که تحت عنوان رفتارگرایی در علوم اجتماعی 
شود. رفتارگرایی یکی از پارادایم هاي مهم در تاریخ علوم و در علم شود اشتباه گرفته میناخته میش

توان آغاز رسمی استفاده از اصطالح رفتارگرایی براي اولین بار را به کار در واقع می.معاصر نیز می باشد
کند که رفتارگرایی ) استدالل می2010. جی مور(]34[) مرتبط دانست 1978-1958جان واتسون(

هرگز یک دیدگاه روانشناسی واحد نبوده و طرفداران این رویکر از نقطه نظر روش و چشم انداز نظري با 
اند. با این حال تمامی افراد در رفتار گرایی داراي نقاط مشترك است. براي یکدیگر متفاوت بوده

ه رفتارگرایی است قرار دارد. بصورت کلی تحلیلگران رفتار، رفتار گرایی  تحت فلسفه علم که اساس فلسف
کند که ) تاکید می1999. فرایبرگ(]28[باشد هدف نظري رفتار گرایی توضیح و پیش بینی رفتار می

رفتارگرایان معتقدند که دانش بر درون گرایی بستگی ندارد و آنها به طور کامل بحث درمورد حاالت 
هاي کنند. در عوض، تمرکز رفتارگرایی بر مشاهدات خارجی روابط قانونی بین محركذهنی را رد می
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است که علنی قابل مشاهده باشد، به عنوان مثل، آنچه به منزله دانش معتبر .باشدقابل مشاهده می

.]15[رفتارگرایان معتقدند که مفهوم ذهنی باید کنار گذاشته شود. 
توان به این شکل استدالل کرد که با توجه به نقشی که  حسابداري در ارائه اطالعات  دارد می

تواند از شته باشد. حسابداري میتواند تحت تاثیر این پارادایم حرکت رو به جلو داحسابداري بیشتر می
طریق توضیح و پیش بینی رفتار ذینفعان اطالعات حسابداري، اطالعاتی را ارائه نماید که بیشترین سهم 

گذاران را در سبد اطالعاتی تصمیم گیرندگان داشته باشد. حسابداري از طریق پیش بینی رفتار سرمایه
گیري ایشان در اختیار قرار دهد و قادر خواهد ه تصمیمتواند سودمندترین اطالعات را جهت کمک بمی

بود رو به سوي اهدافی حرکت کند که موجب بهبود استانداردهاي گزارشگري و غیره شود. مهم ترین 
هاي حسابداري و روشمزیت برتري تئوري اثباتی در حسابداري کشف الگوي منظم در زمینه انتخاب

.]1[باشد گوهایی میارائه تفاسیر مشخصی براي چنین ال
پارادایم تفسیري

) و ویلیام دیلتاي دارد. از نظر 1920- 1964علوم اجتماعی تفسیري، ریشه در تفکر فلسفی ماکس وبر(
وبر کنش اجتماعی با معنا عنصر اصلی جامعه شناسی تفسیري است. بنابراین در این پارادایم برخالف 

باشد، بلکه در درون ذهن و آگاهی انسان قراردارد. واقعیت به پارادایم اثباتی واقعیت خارج از انسان نمی
گیرد. به همین لحاظ اجتماعی از طریق تعامل میان کنشگران ساخته شده و مورد تفسیر آنان قرار می

.خصیصه فهم تفسیري علوم ]1[باشد. لحاظ واقعیت ذهنی است و از دید مردم قابل دریافت می
است که این رویکرد به هرمنوتیک یا نظریه معنا (معناکاوي) مرتبط اجتماعی تفسیرگرا، باعث شده 

هاي تفسیر و درك متون است. علوم اجتماعی تفسیري شود. هرمنوتیک به دنبال توسعه و مطالعه نظریه
گیري کمی رفتار انسان، به معناي رفتار یا کنش به جاي تمرکز بر مشاهده تجربی دقیق، براي اندازه

هایی باشد تواند مبتنی بر مدلرد. در علوم اجتماعی تفسیري مطالعه پیرامون انسان، نمیانسانی توجه دا
یابد. چون انسان به لحاظ هاي فیزیکی طراحی و توسعه میکه در علوم فیزیکی براي شناخت پدیده

دایم تواند از این پاراکیفی از پدیده هاي طبیعی متفاوت است، تحقیقات داده بنیان در حسابداري می
شود. ماند، بلکه در هر لحظه ساخته می. واقعیت در این دیدگاه منتظر کشف نمی]1[نشأت گرفته باشد 

در پارادایم تفسیري مردم به جاي عقالنیت از خالقیت براي ساخت و سازهاي اجتماعی استفاده 
زي آن بوسیله کنند. تفسیرگرایان با تمرکز بر واقعیت فرهنگی، سعی در تشریح چگونگی بستر سامی

.]1[مردم دارد  
اند که به مطالعه حسابداري در عمل و بررسی نقش آن به شایان ذکر است برخی محققان تالش کرده

دهد که در عمل به اطالعات حسابداري عنوان یک میانجی نمادین بپردازد. دیدگاه تفسیري نشان می
ها و اتفاقات که براي نمایش رخ دادهممکن است معانی مختلفی نسبت داده شود، ارقام حسابداري 

اند ناکافی است. به این دلیل است که برخی از اطالعات دیگر نسبت به اطالعات بوسیله مردم تجربه شده
حسابداري برتري دارند و به عنوان مثال در سیستم بازار تحلیل تکنیکال بر اساس ساخت و سازهایی 

سته این ساخت و سازها را به نفع خود تغییر دهد.شکل گرفته است و اطالعات حسابداري نتوان
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توان آن اگر اطالعات حسابداري ارائه گردد و این اطالعات باعث ایجاد ساخت سازهاي با معانی شود می

کند واقعیت خارج از انسان گرایی که فرض میرا از دیدگاه تفسیري مورد بررسی قرارداد. برخالف اثبات
شف کند؛ مثالً رابطه سود حسابداري و قیمت سهام در این رابطه فرض بر این است و محقق باید آن را ک

است که واقعیت رابطه وجود دارد و باید از سوي محقق کشف شود ولی در دیدگاه تفسیري واقعیت از 
ماند باید اطالعات حسابداري بین شود و منتظر کشف نمیطریق کنش و واکنش، کنشگران ساخته می

ستم معناي مشترك ایجاد کند.کنشگران یک سی
ها بر اساس باشد. در این پارادایم انسانماهیت انسان در پاردایم تفسیري بر اساس اختیارگرایی می

پردازند. سیستم معانی مشترك به تفسیر تجربیات خود و نهایتاً موضع گیري در مقابل محیط می
هاي اجتماعی و تبیین سازماندهی کنشتفسیرگرایی معتقد بر دانش عامه است. این دانش در خدمت 

باشد. تحقیقات تفسیري در فرآیند کیفی تحقیق به دنبال کشف معنا و رخدادها در زندگی روزمره می
یابد و هر چقدر انتزاع آن، مبتنی بر رویکرد استقرایی است در این حالت نظریه به جاي آزمون ظهور می

و دستیابی به معناي کنش به صورت عمیق باشد به محقق با حضور طبیعی در شرایط مورد مطالعه
تواند نظریه پردازي معتبري داشته باشد (مانند تدوین مدل جامع کیفیت حسابداري که همان میزان می

به جاي آزمون فرضیات به دنبال ساخت نظریه است).بنابراین در تحقیقات تفسیري بر دالیل کنشگران 
دهد. در این حالت یابی تفسیري میبی اثباتی جاي خود را به دلیلیاشود به همین دلیل علتتوجه می

باشد.گرایی راه ورود به واقعیت مدل مفهومی یا همان نظریه پردازي میبر خالف اثبات
اطالعات حسابداري در برخی موارد در درون سازمان مثالً براي موارد مرتبط با ارزیابی عملکرد و 

کند که از دیدگاه مشروعیت بخشیدن به منافع گروه خاص یک سیستم معانی مشترك ایجاد می
کند. حرکت حسابداري از کشف روابط علّی به سمت سیستم معانی مشترك و درك تفسیري پیروي می

توان قائل شد: اول آنکه استدالل نگ کنشگران فواید زیادي دارد اما سه ضعف عمده براي آن میفره
شود استفاده از میزان توافق کنشگران به عنوان استاندارد براي قضاوت در مورد کفایت توضیحات می

هد آمد. بسیار ضعیف است و اگر یک استاندارد ایجاد شود یک چارچوب از پیش تعیین شده بوجود خوا
) معتقد است که محققان تفسیري 1987باشد هابرماس(دوم اینکه این دیدگاه فاقد یک بعد ارزیابی می

قادر به ارزیابی انتقادي شکل زندگی مشاهده شده نیستند و بنابراین قادر به تجزیه و تحلیل اشکال 
م اینکه محققان تفسیري . سو]18[آگاهی کاذب و تسلط رایج بازیگران اجتماعی از درست خود نیستند 

با فرض نظم اجتماعی و تضاد که شامل طرح رایج تفسیري است با تمرکز بر تعامل هاي اجتماعی 
گرایش به نادیده گرفتن تضادهاي بزرگ بین طبقات جامعه وجود دارد. بیشتر تحقیقات حسابداري 

.]24[است گرایی با سلطه کارکردگرایی بودهتحت تأثیر پارادایم اصلی یعنی اثبات
بر اساس مفروضات کارکردگرایی متغیرها مستقل از وضعیت محقق وجود دارد و به صورت عینی 

باشند. ولی در بسیاري از حالت متغیرهاي مورد بررسی مستقل از محقق وجود ندارد و در نتیجه می
گرایی) در گرایی(اثباتهاي کارکردگرایی استفاده نمود. با توجه به نقصتوان از روش شناسی اثباتنمی

و سازهاي حسابداري بسیاري از محققان استفاده از الگوي پارادایمی شناخت و فهم معانی و ساخت
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ها ، پارادایم تفسیري .یکی از مهمترین این پارادایم]13و33و18[اند جایگزین را مود بررسی قرار داده

کنند و چگونه سیستم معانی مشترك ار میبوده است که فهم اینکه چگونه مردم با دنیا ارتباط برقر
. بنابراین بخش قابل توجی از تحقیقات حسابداري از جمله ]31[کنند جهت تعامل با یکدیگر ایجاد می

به سمت پارادایم تفسیري سوق پیدا کرده 2010و براون 1992، لیمن 1994و پاول 1989توماس 
ت به پرداختن به مشکالت سیاست گذاران و دست است. تحقیقات با پارادایم تفسیري از برتري نسب

دارد بخش ) عنوان می2010اندرکاران حسابداري در پارادایم اثباتی داشته است. چنانچه سنگتون گرین(
.]13[مهمی از عدم استفاده از تحقیقات حسابداري بدلیل روش شناسی نامناسب بوده است 

و حسابداري مدیریت بوده است چرا که قلمرو این شایان ذکر است پارادایم تفسیري بیشتر در قلمر
که پارادایم کارکرد گرایی بخش از حسابداري در رابطه با فرآیندها و کارکرد زمانی بوده است، درحالی

بیشتر در قلمرو حسابداري مالی بوده است چرا که حسابداري مالی بیشتر در ارتباط با عدد نشان دهنده 
ده و قیمت سهام بوده است و همین موضوع باعث گردیده است تعمیم موقعیت مالی و اطالعات باز

آماري براي محققان مالی بیشتر اهمیت داشته باشد. علی رغم غالب بودن پارادایم  اثباتی (بشتر با 
رویکرد کارکردگرایی) در تحقیقات حسابداري مالی ولی تعداد محققانی که از پارادایم تفسیري در 

توان به شرح ذیل عنوان ها را میکنند در حال افزایش هستند. برخی از آنیحسابداري استفاده م
ها ) با استفاده از روش گراندد تئوري به مطالعه تصمیمات افشاي شرکت1990داشت، گیبنز و همکاران(

ها بخش دولتی مبنی بر اتخاذ اصول پذیرفته ) به بررسی انگیزه1992.کار نیتر و فیروز(]17[پرداختند 
) به بررسی تکامل(تحول) حسابداري 2010و در نهایت مالی و نامپر(]13[ه حسابداري پرداختند شد

کند ) استدالل می1988مالی و گزارشگري بانکداري اسالمی از طریق تفکر تفسیري پرداختند. مورگان(
ها واقعیت آندانند، اما در حقیقتکه حسابداران اغلب خود را متعهد به خالی ارزش بودن در واقعیت می

.]29[نمایند و سازهاي ذهنی ارائه میرا بر اساس ساخت 
رویکرد تفسیري در حسابداري مدیریت بیشتر از حسابداري مالی مورد استفاده قرار گرفته است. خانم 

اي مثالی عالی در مورد اهمیت ) با مقایسه دو دسته تحقیقات مربوط به فرآیندهاي بودجه1986چوآ(
تی و دیگري از رویکردهاي تفسیري ارائه نموده است. دو تحقیق بودجه مورد مقایسه یکی از رویکرد سن

اي، که در فرآیند اول سیستم کنترل بودجهکرد. او نشان داد در حالیرویکرد تفسیري استفاده می
شود که خارج از وجود محقق وجود داشته است. در فرآیند دوم بودجه امري اي از واقعیت تلقی میجنبه

ها تلقی شده بود. در حقیقت ه ارزش ها و بی توجه بنمادین و نه واقعی، مبهم و نه دقیق و تا به ارزش
اند و نفوذي که بر رفتار افراد در زمان داشت این بودجه بود که به وسیله معنایی که افراد بر آن گذاشته

) نشان داد تحقیقات حسابداري مدیریت از رویکرد تفسیري استفاده 1986دهد. چوآ(واقعیت را شکل می
د در زمینه کاربرد این روش را بر شمرد. در این مقاله چوآ تفاوت هاي موجواند و برخی از دشواريکرده

هاي جدیدي که رویکرد تفسیري در بین مفاهیم کنش متقابل و قوم شناسی را مشخص کرده و بینش
) مدعی است 1989. بوالند(]13[کند کنند را معرفی میتحقیقات حسابداري مدیریت ایجاد می

شود. به عقیده وي این موضوع در کار محققانی که اري نیز دیده میهرمنوتیک حتی در تحقیقات حسابد
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گرایانه را ابزاري بهتر گرایی دارند و آنان که رویکرد ذهنیگرایی / ذهنیمیل به نقض دوگانگی بارز, عینی

. در نهایت این نکته مورد توجه است که ]8[شود دانند دیده میبراي درك غنی تر تئوري حسابداري می
کنند دارد اگر چه تعداد محققانی که از روش تفسیر گرایی استفاده می) عنوان می2010بیسمن(جان

باشد ولی هنوز تحقیقات حسابداري و مالی تحت سلطه پارادایم اثبات گرایی در حال افزایش می
.]6[باشد می

انتقاديپارادایم
ز آثار افالطون، هگل و مارکس بوده است. این سومین پارادایم علوم اجتماعی، پارادایم انتقادي است که ا

رویکرد به دنبال جلب مزایا و نکات مثبت دو پارادایم اثباتی و تفسیري و رفع نکات منفی آن است. علوم 
اجتماعی انتقادي اغلب با مباحث نظري تحت عنوان نظریه تضاد، تحلیل طبقاتی، تحلیل فمینیستی و 

نگري، باریک بینی بیش از حد، گرایی به علل جزئیه دارد. اثباتروان کاوي رادیکال و پیوند دیرین
گیرد. از طرفی دیگر علوم دموکراتیک نبودن و غیرانسانی بودن مورد نقد جدي این پارادایم قرار می

شود. از دیدگاه علوم اجتماعی تفسیري نیز به دالیل ذهنی و نسبی بودن با نقد دیدگاه انتقادي روبرو می
ها براي تغییر در دنیاي اجتماعی منفعل نتقادي دیدگاه تفسیري در توانمندسازي انساناجتماعی ا

گرایی نگاه رئالیستی به واقعیت دارد. بدین معنا که در این .پارادایم انتقادي همچون اثبات]1[باشد.می
و سازهاي ها در ساختپارادایم نیز واقعیت خارج از انسان است و باید کشف شود. البته نقش انسان

اجتماعی انکارناپذیر است. واقعیت در این پارادایم خصیصه تاریخی دارد که به صورت مداوم و پیوسته از 
شود. تاریخی و فرآیندي بودن واقعیت انتقادي سوي عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده می

سازد. به همین لحاظ واقعیت میکند و نقش انسان در آن فعال گرایی مجزا میآن را از واقعیت اثبات
اجتماعی همواره در حال تغییر است و ریشه در نقش ها، تضادها و تناقضات موجود در روابط یا نهادهاي 

گونه هاي مالی ممکن است داراي ظاهر فریباجتماعی دارد. به عنوان مثال دستکاري سود در صورت
توان به سطح واقعیت و پنهانی آن دست پیدا کرد که میباشد؛ اما تنها با استفاده از ابزار انتقادي است 

پردازد. پراکیس به این معنی است که  .انسان به جاي رفتار اثباتی و کنش تفسیري به پراکیس می
شود. رویکرد انتقادي در توصیف طبیعت انسان، دیدگاه کنشی با قصد تغییر و تحوالت هدفمند انجام می

گیرد. داند به انتقاد میگیرد و آن را مقهور وضعیت ها میده انسان را نادیده میاثباتی را به علت اینکه ارا
.]1[هاي پنهان و قدرت خالقیت انسان میان جبر و اختیار است در این دیدگاه انسان با داشتن توانایی

لکتیکی باشد تبیین انتقادي، تبیین دیادر این پارادایم دستیابی به واقعیت از طریق مدل تاریخی می
آورد. تبیین انتقادي بر اساس وجود میباشد بدین معنی که هر چیزي در درون خود ضد خود را بهمی

شود. رویکرد انتقادي معتقد است، همه تحقیقات علوم اجتماعی متکی بر عناصر راهبرد تاریخی ارائه می
بداري حیطه وسیعی از ارزشی هستند که در پارادایم علوم تعریف شده است. تحقیقات انتقادي حسا

ها تالش گیرد ولی با این وجود تمام آنتحقیقات از به شدت محتاطانه تا به شدت افراطی را در برمی
هاي سازي حسابداري در مورد نتایج اقتصادي، سیاسی و اجتماعی گسترده اي که رویهکنند با آگاهمی

) نشان داد هرچه فردي 1982گونه که مورگان(ناجرایی آن ها را دارند، آن رویه ها را بهبود ببخشد. هما
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بیشتر و بهتر بپذیرد که حسابداري علمی اجتماعی است و بر جهان اجتماعی تأثیر دارد اعتقاد وي به 

.زمینه غالب در مطالعات انتقادي ]29[یابد مناسب بودن استفاده از رویکرد علوم طبیعی کاهش می
شود و واقعیات را از طریق زبان است که حسابداري ساخته میتوجه به نقش زبان در تولید دانش است.

سازد، عنصر دیگري که معموالً در مطالعات انتقادي با آن روبرو هستیم، اگاهی از نقش فرهنگ و می
) عنوان می دارند که محققان حسابداري براي مدت طوالنی در 2015اهمیت تاریخ است. ایورت و نوآ (

کردند.در تحقیقات انتقادي حسابداري نمونه هایی از ارزش ها را استفاده میايتحقیقات خود مجموعه
. لوسیا ]14[وجود دارد که از شاخص هاي کمی براي مطالعه عمیق مسائل کیفی استفاده می شود 

پردازد، او ) به بررسی موضوع توانمند سازي و ناتوان سازي حسابداري با زمینه مردمان بومی می2016(
کند نقش مخرب حسابداري در زمینه مردمان بومی ناشی از اجراي حسابداري توسط افراد میاستدالل 

. ادبیات حسابداري از عنوان حسابداري براي مردم بومی به جاي حسابداري ]26[غیر بومی بوده است 
) با تجزیه و تحلیل ادبیات حسابداري نشان2011. بوهر (]12[توسط مردم بومی استفاده کرده است 

هایی ها در خواستداد که در بیشتر قسمت حسابداري نقش منفی به خود گرفته است و در این قسمت
بابت ایجاد یک گفتمان مثبت و رهایی بخش حسابداري براي نقش حسابداري براي مردم بومی  وجود 

ل ) در مورد نقش حسابداري براي مردمان بومی اینگونه استدال2000.گال هافر و چوآ(]12[دارد 
اند که حسابداري بیشتر ابزاري براي به حاشیه بردن مردمان بومی و حذف مالکیت ایشان بوده کرده
دارد حسابداري همواره به عنوان یک ابزار استثمارگر و خلع قدرت ) اذعان می2016. لوسیا(]16[است 

دارد که عنوان میمردمان بومی مورد انتقاد قرار گرفته است. او این موضوع را در کار پژوهشی خود
تواند نقش مثبتی در توانمند سازي مردمان بومی داشته باشد. حسابداري به عنوان یک ابزار توانمند می

هاي حسابداري توسط مردم بومی به عنوان یک ابزار دارد که حتی  یادگیري مهارتلوسیا اذعان می
.]26[باشد توانمند سازي ایشان جهت دستیابی به حقوق خود می

توان به نقش حسابداري انتقادي در حل مشکالت رهایی بخشی و تحول هاي عنوان شده میبا استدالل
تواند یک ابزار خواهی که می تواند از یک فرآیند تاریخی برخوردار باشد رسید. در واقع حسابداري می

ها شود.توانمند ساز برا ي تحول و یکسان سازي حقوق انسان
گیرينتیجه

باشند ولی هرکدام  داراي گرایی و تفسیرگرایی در تحقیقات حسابداري با ارزش میادایم اثباتهردو پار
باشند. نکته مورد توجه بستگی به نوع دیدگاه محققان و زاویه دید ایشان به نقاط ضعف خاص خود می

. به پدیده هاي اجتماعی است که می تواند مبنایی براي انتخاب رویکرد مناسب جهت تحقیق باشد
نحوي که ابتدا موضوع مناسب انتخاب و سپس با توجه به روش شناسی مناسب اقدام به استفاده از 
پارادایم تحقیقی خاص نمایند. در حالی که تحقیقات اثباتی حسابداري ممکن است شکل خاصی از 

دهد میهاي حسابداري فراهم آورد، تحقیقات تفسیري معتبر نشانبینی و توصیف در مورد پدیدهپیش
هاي حسابداري تاثیر هاي دیگر، متغیرها، رفتارها یا ساخت و سازهاي  دیگري که بر پدیدهکه سازه

گذارد وجود دارد (سیستم معانی مشترك) که رویکرد اثباتی قادر به بررسی این جوانب از پدیده ها می
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تغییر و تحول خود نیست. از سویی دیگر تحقیقات انتقادي بدنبال توانمند سازي کنشگران جهت

رسد که حسابداري به عنوان یک رشته از شاخه علوم اجتماعی باشد. توجه به این نکته بنظر مهم میمی
تواند با کنندگان از اطالعات حسابداري باشد و در بسیاري از موارد میبدنبال فهم و درك کنش استفاده

شده می توان به این موضوع مهم اشاره کرد که عامل انسانی سروکار داشته باشد. با استدالل هاي ارائه
هاي موجود به نحوه مناسبی جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی خود تواند از تمامی پارادایمحسابداري می

توان از شود میاستفاده نماید. با توجه به نقش سیستم معانی مشترك که در محیط حسابداري انجام می
اي و بستري استفاده کرد از سویی دیگر با توجه به پارادایم زمینهرویکرد تفسیري جهت بررسی مسائل 

توان از این رویکرد در مطالعات بازار سرمایه و نقش اطالعات انتقادي و نقش آن در توانمند سازي می
ها استفاده نمود.گیريگذاران در تصمیمحسابداري در توانمند سازي سرمایه
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mainstream accounting research follows the paradigm of positivism. Many
accounting issues now proceed to publish studies that have used the positive
approach and On the other hand, some other researchers seeking change research
approach, the interpretive paradigms used Positivist paradigm for discovering the
laws of cause and predict phenomena while more interpretive paradigm seeks to
understand the social construction from the perspective of social actors, On the other
hand, critical paradigm following the change, transformation, is a liberating and
empowering people. Within the paradigm of hermeneutic interpretation arises while
the critical paradigm of praxis (action meaningful) will be discussed.
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