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در طول سه دهه گذشته تمايل به درك فرآيندهاي تغيير در حسابداري ،و نقش حسابداري در تغييرات گسترده تر اجتماعي و
سازماني باعث ايجاد مجموعه قابل توجهي از تحقيقات در حسابداري شده است .عنوان تاريخ حسابداري جديد ،مجموعه متنوعي
از رويکردهاي روش شناختي است که به طيف گستردهاي از مشکالت ناشي از سواالت جديد در مورد گذشته حسابداري
ميپردازد .درك درستي از آنچه به عنوان حسابداري محسوب ميشود باعث آگاهي بيشتري از حسابداري درهم تنيده اجتماعي
ميشود .صداهايي از زير مجاز به صحبت بودهاند ،در حالي که حسابداري در عرصههاي گستردهتري با مجموعهاي از شيوهها،
اصول و مردم تشکيل دهنده انواع صور فلکي حسابداري دست داشته است .اين مقاله نقش مرکزي حسابداري ،سازمانها و جامعه
در پيدايش تاريخ حسابداري جديد را بررسي کرده و برخي از جهاتي که در آن حسابداري ممکن است در آينده توسعه يابد را
نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :محاسبات تغيير ،تاريخ حسابداري و  ،AOSتحقيقات تاريخي حسابداري
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حسابداري تغيير کرده ،تغيير مي کند و به احتمال زياد در آينده تغيير خواهد کرد .اين بيانيه ممکن است به عنوان يک حقيقت
بديهي در نظر گرفته شود .ادعاها در مورد تغيير به هردو مديريت مردمي ودانشگاهي و نوشتههاي حسابداري نفوذ ميکند .حسابداران
حرفهاي و سازمانهاي آنها خودشان را به عنوان رهبران تغيير ميدانند.
روشها ،تکنيکها ،ايدهها و شيوه هاي حسابداري ،افراد حسابدار و کساني که براي حسابداري بين افراد و سازمانها نقش اختصاصي
دارند ،جايگاه و اهميت حسابداري در جامعه ،همه اين موارد از سال  1135و يا قبل از آن تا سال  2225تغيير کرده اند .با اين حال
سوالي که پيش ميايد اين است که چگونه ميتوانيم اين تغييرات را درك کنيم .آيا ما هم ميتوانيم اين تغييرات را توضيح داده و نشان
دهيم مثل ( )Hopwood1990,p.16بيان مي کند که حسابداري چگونه آن چيزي شد که نبود؟ مجله حسابداري ،سازمانها و جامعه
توسط  Hopwoodزماني تاسيس شد که بسياري از محققان حسابداري و شاغلين در اين حرفه شروع کرده بودند که تشخيص دهند
حسابداري از يک دوره گذار عبور ميکند .همانطور که  Hopwoodدر شماره افتتاحيه مجله بيان کرده است :متاسفانه حسابداري اغلب
به عنوان يک پديده نسبتا ثابت و صرفا فني در نظر گرفته مي شود .هيچ چيز بيشتر از حقيقت نيست .اهدا ف ،فرايندها و تکنيکهاي
حسابداري ،نقشهاي اجتماعي و سازماني حسابدار و روشي که در آن اطالعات به دست آمده ،استفاده ميشود هرگز ثابت نبوده اند.
تفاوتهاي اقتصادي و روشي که حسابداران استفاده ميکنند خودشان مخلوقات ذهن بشر و منعکس کننده ارزيابيهاي اقتصادي و
اجتماعي ميباشند .آنها در رابطه با تغييرات در محيط هاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و تکنولوژيکي سازمانها تکامل يافته و همچنان
تکامل مييابند.
با اين حال چگونه ميتوان تغيير در حسابداري ر ا درك کرد؟ يکي از اين روشها که در اولين تحريريه  Hopwoodمطرح شد تا
تعدادي از مسائل بعدي را روشن کند؛ اين روش تاريخ حسابداري بود .اين رويکرد بعدا به عنوان رويکرد سنتي نشان داده شد .اما با اين
حال نشان داد که مطالعات تاريخي ميتوانند به عنوان يک منبع مهم براي درك نقشهاي حسابداري در سازمانها و جامعه باشند.
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حسابداري در حال حاضر يک حرفه بوده و توسعه تاريخي آن طبيعت احتمالي و تکاملي موضوع را به روشي که همواره از دفترچه
راهنماي دانش دريافتي غايب بوده است؛ برجسته ميکند .به جاي ثابت بودن و صرفا فني بودن؛ حسابداري تا به حال و به طور اميدوارانه
هنوز پتانسيل اين را دارد که تکنولوژي تطبيقي و پاسخگويي باشد و ميتواند فرايندهاي گسترده توسعه واحد اقتصادي و اجتماعي را
تسهيل کند .چنين ديدگاه تکاملي مسائل زيادي را به وجود مي آورد که مخصوصا در حال حاضر مهم و چشمگير هستند .اين ما را
تشويق مي کند که نهادي را طراحي کنيم که توسعه حسابداري را هم تسهيل و هم محدود ميکند .اين حتي ممکن است به مطلوبيت
در نظر گرفتن تاثيري که حرفه حسابداري دارد و بعدا استاندارد سازي نظارتي و دولتي نيز اشاره داشته باشد .ارتباط حسابداري با
ساختارهاي قدرت س ازماني و فشارهاي الزم براي حفظ وضعيت سازماني از نظر حفاظت از روابط سازماني ،زبان گفتمان و راههاي تعريف
محدوده مشکل ساز به تحقيق بيشتري در اين زمينه نياز دارد.
در اين مقاله من روشهايي که در آن مطبوعات تاريخ حسابداري در  AOSتوسعه يافته است .را بررسي کردم .در بخش تاريخ
حسابداري و  AOSمن به طور خالصه تجزيه و تحليل کردم که تا چه حد مقاالت تاريخي در دورههاي مختلف مجله ظاهر شده اند .و
در مورد برخي از موضوعات متداول اظهار نظر کردم .در حسابداري ،تغيير و بخش تاريخ ،من نگاه نزديک تري در ارزش تحقيقات تاريخي
در حسابد اري داشتم و در مورد نحوه درك حسابداري با برخي از روشهاي فني و علمي با اتخاذ يک ديدگاه حسابداري حاضر -بي انتها
و اجراي خطر از بين بردن حسابداري از مفهوم زمانيش بحث کردم .وقايع بخش تاريخ حسابداري جديد ناشي از تاريخ حسابداري جديد
و موضوعات در بخش تاريخ حسابداري جديد بيشتر سه موضوع اصلي تحقيقات تاريخي منتشر شده در  AOSرا بررسي ميکنند.
حسابداري ،قدرت و دانش ،پروژه حرفهاي حسابداري و يافته هاي جديد از نقش حسابداري در نشان دادن اقتصاد .در نهايت ،ارزيابي و
پيش بيني بخش سهم تحقيقات تاريخي حسابداري را که در  AOSمنتشر شده و همچنين مجموعهاي مسيرهاي احتمالي آينده سنجش
ميشود.
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همانطور که جدول  1نشان ميدهد ،تحقيقات تاريخي کند بود تا در  AOSپديدار شود .در  12سال اول مجله تنها  17مقاله تاريخي
منتشر شد .با اين حال در ميان اين مقاالت دو نمونه اوليه از دو ديدگاه تئوريکي بودند که در سالهاي بعد در مجله غالب شدند .ديدگاه
اقتصاد سياسي حسابداري مربوط به تينکر ( )1182و تينکر ،مورينو و نيمارك ( ،)1182و تجزيه و تحليل حسابداري تحت تاثير فوکاولت
از نظر قدرت و دانش که بوسيله بورکل ،کلوب وهاپوود در سال  1185در آن اليزشان از قسمت ارزش افزوده در گزارشات مالي بريتانيا
معرفي شد.
در سالهاي اوليه مجله طيف وسيعي از مقاالت تاريخي ديده مي شود .که از جمله دو مورد از آنها به صورت پايدار و محکم در
چارچوب اقتصاد نئو کالسيک بر اساس حدود هزينههاي مبادله(چندلر  ،1131ديمز ،جانسون  )1187بودند که بعدا هد ف نقد پايدار
شدند .در طول  5سال بعدي تحقيقات تاريخي به خودش آمد .توسعه ديدگاه تحت تاثير فوکاولت به وسيلههاسکين و ماکوي ( 1186و
 ،)1188ميلر و اولئاري ( 1183و ،)1112هاپوود ( )1183و الفت ( )1186و يک کار اوليهاي روي پروژه حرفهاي حسابداري توسط
ويلموت ( )1186و يک سهم اوليهاي که تئوري فرايند کار را استفاده کرد بوسيله آرمسترانگ ( )1183ديده ميشود .اين ديدگاه و بقيه
ديدگاهها در دوره بعدي با کمک مسائل خاص مهم از مجلهاي که به طور کامل (جلد  ،16شماره  )1111 ،5/6يا اساسا (جلد  ،18شماره
 ) 1117 ،3/8به مقاالت تاريخي اختصاص يافته است به شکوفايي رسيدند ،که اين مجله در حال حاضر در يک سبک مشخصي از تاريخ
حسابداري جديد عمل ميکند .اخيرا تحقيقات تاريخي حسابداري حدود  %22محتواي مجله را به خود اختصاص ميدهند .موضوعات و
تئوريهاي متنوعي به تصويب رسيده اما اکثر روزنامه ها توسط نويسندگانشان براي پيشبرد درك ما از نقشهاي متنوع و در حال تغيير
حسابداري در جامعه و ماهيت در حال تغيير يک حسابدار به عنوان يک حرفه يا خيلي ساده به عنوان يک کارگر در نظر گرفته شده اند.
حدود  117مقاله بوسيله نويسنده فعلي با عنوان تاريخي طبقه بندي شده اند که طيف وسيعي از ديدگاههاي نظري را پوشش ميدهند.
آنچه که به عنوان يک مقاله تاريخي است در حاشيه روشن و واضح نيست .من به دقت هر مقالهاي در  AOSرا مورد بررسي قرار
دادم (تجزيه و تحليل جدول  1مقالههاي عمومي ،اگهيهاي فوت ،اعالميه ،اشتباهات و موارد مشابه را مستثني ميکند .اما شامل تمام
مقاالت بنيادي؛ از جمله مروري و اظهار نظرها و معرفي اساسي مسائل خاص و بخشها ميباشد) .بسياري از مقاالت به طور اختصاصي
توسط نويسندگانشان در ماهيت به عنوان تاريخي شناخته شدند .مقاالتي که با دورههاي خيلي قبل تر از زمان نوشتن تالقي داشته اند
(معموال  72سال يا بيشتر) به طور کلي به عنوان تاريخي طبقه بندي ميشوند .اما در جايي که کاغذ به سادگي براي دادههاي قديمي
استفاده ميشد ولي تجزيه و تحليل تاريخي خاصي ارائه نميداد .اين مورد را شامل نميشد .نمونهاي از چنين مقالهاي مقاله براچر،
مايجور و وان ويتلوستين ( )2221است که بازار حسابرسي هلند را از سال  1122تجزيه و تحليل ميکند .اما شامل متغيرهاي ساختگي
نشان دهنده دورههاي زماني مختلف تجزيه و تحليل دادهها نميباشد .از سوي ديگر مقاالتي که به وقايع نسبتا اخير پرداخته شده باشند؛
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در صورتي که اساسا در قالب يک چارچوب سرگذشتي باشد .يا در مقاالت بعدي به عنوان تاريخي در نظر گرفته شود؛ به عنوان تاريخي
طبقه بندي ميشود .يک مثال خوب از اين مورد مقاله تاثير گذار بورچل و همکاران در سال  1185ميباشد .که توسط نويسندگانش به
عنوان تاريخ ارز ش افزوده در انگلستان مشخص شده بود؛ اگرچه که مربوط به اتفاقاتي بود که تنها چند سال قبل از نوشتن مقاله رخ
داده بود .مثال ديگر در مورد مطالعه حوادث حرفه حسابرسي در يونان در سال  1112توسط کارامينز ( )2222انجام شد .مقاله ديگري
خودش توسط نويسنده به عنوان تاريخي توصيف شده است.
سختترين تصميم گيري در مورد مقاله ميلر و اولئاري ( ) 1111روي شرکت کاترپيالر با يک آينده و نقد مربوطه توسط آرنولد
( )1113و فرود،ويليامز،هاسالم ،جوهال و ويليامز ( )1113مي باشد .اگرچه که آرنولد به طور اختصاصي اظهار نظرش را با عنوان
محدوديتهاي پست مدرنيسم در تاريخ حسابداري بيان کرده است ،نقد مشابه مقاله اصلي ميلر و اولري ( )1111به نظر ميرسد به يک
فرمي نيست که بتوان آن را به عنوان يک تاريخ حسابداري طبقه بندي کرد .هر طبقه بندي به اين صورت منعکس کننده درجهاي از
فرديت ميباشد .من مطمئن هستم برخي از مقاالتي که در ضميمه به عنوان تاريخي طبقه بندي کرده ام؛ توسط نويسندگانشان با اين
عنوان در نظر گرفته نشده اند.
بيشر مقاالت به صراحت پايه و اساس نظري دارند .هر چند در بسياري از مقاالت تخصصي که در آن يک جامعه شناسي انتقادي
توسعه يافته از حرفه که در زمينه م طالعات حرفه حسابداري بوجود آمده است؛ اين اغلب به طور غير مستقيم به بحث در طول با اشاره
به مطالعات قبلي توسعه مي يابد .با وجود اين ،تعدادي از مقاالت به طور مستقيم يک نظريه را توسعه نميدهند ،و در ضميمه خواندن
مقاالت مرتبط به يک نظريه براي نويسنده نسبت داده ميشوند .اگرچه مقاالت درجهاي از پراکندگي جغرافيايي را منعکس ميکنند؛
کشورهاي اصلي درگير شامل اياالت متحده آمريکا ،بريتانيا و کشورهاي انگليسي زبان امپراتوري سابق بريتانيا (تحت سلطه استراليا و
کانادا) .ميباشند .بيشترين مقاالت به دورههايي در قرن  11و  22ام اشاره ميکنند .بيش از  72سال مقالههاي  AOSدر مقاله اخير
مرور شده اند 12 .سال ( 1112تا  )1111توسط کارمونا ( )2221به عنوان بخشي از يک مطالعه وسيعتر انجام شد .کارمونا ( ،2221ص.
 )12نتيجه گيري کرد که:
محققان غير آنگلو-ساکسون ،تنظيمات غير آنگلو-ساکسون و دورههايي از مطالعات از  1852تا  1115در عرصه بين المللي تا حد
زيادي مورد غفلت قرار گرفته اند .اگرچه قطعا  AOSفقط مربوط به دوره کارمونا نيست .بلکه به بررسيهاي زمانهاي قبل تر نيز مربوط
ميشود .تحقيقات تاريخي حسابداري در پنج سال گذشته در  AOSيک درجه بيشتري از پراکندگي مکاني از دورههاي قبلي را نشان
ميدهند .با مقاالتي که بنگالدش (الدين وهاپر ،)2221 ،بلژيک (دي بليد ،)2222 ،فرانسه (راميرز ،)2221 ،يونان (کارامانيس،)2222 ،
ايتاليا (کاترون)2221 ،نيجريه (اوچي ،)2222،آفريقاي جنوبي (چووا ،)2222 ،اسپانيا (کارمونا ،ايزامل و گوتيرز ،)2222 ،سوئد (الرسون،
 )2225و ترينيداد و توباگو (آنيسيت ،)2227 ،222 ،و همچنين کشورهاي مرسوم تر "آنگلو-ساکسون" مورد خطاب قرار ميدهند .اکثر
مطالعات با اين حال بر اساس يک کشور تنها بودهاند .و استفاده کمي از رويکرد مقايسهاي بين المللي که توسط کارنگي و ناپير ()2222
حمايت مي شود؛ وجود دارد .همانطور که در ضميمه نشان داده شده است .تنها تعداد کمي از مقاالت اساساً آرشيو شخصي يا سازماني
را به عنوان منابع اصلي مدارکشان استفاده ميکنند .برخي از مقاالت مخصوصا آنهايي که پروژه تخصصي حسابداري را ارزيابي ميکنند؛
از اسناد و مدارك رسمي ،مانند قوانين و موارد قانوني و گزارشات دولتي و ساير نهادهاي معتبر همچنين صورتهاي مالي منتشر شده
شرکتها و سازمانهاي ديگر استفاده ميکنند.
با توجه به مباحث حسابداري بيان شده در مقاالت تاريخي ،اين عجيب نيست که منابع مهم شواهد و مدارك نوشتههاي دوره معاصر
در مورد حسابداري ميباشند (متن کتاب ،مجالت تخصصي ،روزنامهها و مجالت).
همانطور که در زير بحث شده ،در بخش ارزيابي و چشم انداز ،تاريخ حسابداري جديد براي تحقير ظاهري آن به خاطر شواهد
آرشيوي انتقاد شده است .با اين حال از  117مقاله تحليل شده در ضميمه تنها حدود  )15( 1/7کامالً مقاالت مبتني بوده که در آنها
هيچ شواهد آرشيوي يا شفاهي و اسناد هم دوره با دورههاي تحت بررسي استفاده نشده است .همانطور که جدول  1نشان ميدهد در
طول  72سال گذشته ،مقاالت تاريخي حدود  %22از صفحات  AOSرا نشان ميدهند .تعدادي از اين مقاالت تاثير قابل توجهي بر روي
مقاالت علمي حسابداري داشته اند .بر اساس يک آناليز استنادي گسترده ،براوون ( )1116يک ليستي از مقاالت پژوهشي ""TOP100
در حسابداري آماده کرد .او سه تا از مقاالت فهرست شده در پيوست را به عنوان "کالسيک" (هاپوود1183 ،؛ الفت1186 ،؛ ميلر و
اولئاري )1183 ،و چهار تا را به عنوان کالسيک نزديک (آرمسترانگ1183 ،؛ بورچل و همکاران1185 ،؛هاسکين و ماکوي1186،؛ تينکر
و همکاران  ،)1182در حالي که يکي ديگر در "بقيه  "TOP100گنجانده شده بود(.ليهمان و تينکر .)1183
از  22مقالهاي که در مجله” ”top 100براوون گنجانده شده اند 8 .تا تاريخي هستند .در ليست براوون هيچ مقاله تاريخي از مجالت
ديگر وجود ندارد .در مقاالت تاريخ حسابداري سهم مجله بسيار مهم شناخته شده است .ادوارد در مجموعه چهار جلدي خود از " 68آثار
کليدي"کمتر از  12مقاله از  AOSانتخاب نميکند .در حالي که فليچمن ( )2225در مجموعه سه جلدي که سعي کرده تا کمترين هم
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پوشاني را با جلدهاي ادوارد داشته باشد؛  5مقاله  AOSرا در مجموعه  16تايي اش انتخاب ميکند .چرا بايد در اين مجله خاص به
تحقيقات تاريخي عالقه وجود داشته باشد .در بخش بعدي من در نظر گرفتم که ديدگاههاي تاريخي تا چه حد مهم ميشوند؛ وقتي که
حسابداري تحت نفوذ تغييرات قرار مي گيرد .اين سپس از طريق بررسي برخي از مهم ترين مناطق در تحقيقات تاريخي حسابداري نه
فقط در  AOSبلکه در جاهاي ديگر که بينش عميقي از درك ما از حسابداري که در گذشته عمل کرده و ادامه عملکردش در سازمانها
و جامعه را فراهم ميآورد؛ دنبال ميشود.

حسابداری ،تغییر و تاريخ
آيا تغییر در حسابداری مهم است؟
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به نظر تاريخ شناس آمريکايي الرنس استون مسئله تاريخ اساسا توضيح تغيير در طول زمان ميباشد( .استون ،سال  ،1111ص،
 .) 213ميل به مستند سازي تغييرات حسابداري و توضيح اين تغييرات با شناسايي علل آنها براي تحقيقات حسابداري تاريخي انگيزه
مهمي در چندين دهه بوده است .در واقع حتي معرفي يک مفهوم تغيير در اولين محل نيز مسائل مربوط به ماهيت تاريخي را نشان
ميدهد.
تغيير به مفهوم تفاوت است :آنچه که ما امروزه مشاهده و تجربه ميکنيم همان چيزي نيست که در گذشته ممکن است مشاهده و
تجربه شده باشد .با توجه به ديدگاه تغيير به عنوان يک موضوع مطالعه ،محققان با مسئله مدارکي که حسابداري گذشته را توضيح دهند
و يا حداقل غياب حسابداري را در زمينه هاي خاص مستند کنند؛ روبرو هستند .آنها بايد به اين مسئله معرفت شناختي از اينکه تا چه
حد توصيف ما از گذشته به عنوان دانش حساب ميشود رسيدگي کنند (ناپير  .)2222حتي در سطح حافظه شخصي ما تا چه حد
خاطرات ما توسط نوستالژي براي برخي از زمان از دست رفته پر رنگ ميماند ،تا چه حد در تجربه بعدي آنها بازسازي ميشوند ،تا چه
حد يک گفتمان فراگير تغيير ما تشويق مي کند که خاطراتمان را بر حسب يک تصويري از پيشرفت يا فروپاشي بسازيم (ناپير )2221؟
آيا تغيير مکانيسم خاصي دارد ،آيا تغيير علي رغم ويژگيهاي ظاهريش ،ساختار و ويژگيهاي مشترك را نشان ميدهد ،يا اينکه هر
تغيير اساسا منحصر به فرد است؟ آيا ما مي توانيم به مراجعه به عوامل سببي تغيير را به طور معني داري توضيح دهيم يا اينکه توضيح
در تاريخ به تبيين حوادث از طريق توضيحات غني محدود ميشود؟ يا آي ا مفيدتر است که تغيير به عنوان يک پديده از زمان حال در
نظر گرفته شود يا اينکه روي هم رفته به عنوان يک مقوله تحليلي در نظر گرفته نشود؟ بديهي است تحقيقات حسابداري زيادي ،آموزش
و شيوه عمل حسابداري را به عنوان يک پديده در حال حاضر تلقي ميکنند .و تغيير در حسابداري را به عنوان يک اثر مرتبه دوم در
نظر ميگيرند .نويسندگان متن کتاب اغلب جنبههاي مختلف رشته حسابداري (مانند گزارشگري مالي ،هزينه ،مديريت مالي و حسابرسي)
را از نظر قوانين رسمي و شيوههاي کاري روز با کمي پيش بيني يا بدون پيش بيني اينکه ممکن است در زمانهاي قبلي متفاوت باشند؛
مورد بحث قرار مي دهند( .و در نتيجه ممکن است به طور ضمني در آينده دوباره متفاوت باشند) .به عنوان يک مثال کتاب درسي
مقدماتي اياالت متحده آمريکا با عنوان درآمدي بر حسابداري مالي را در نظر بگيريد( .هورنگرن ،ساندم و اليوت.)1111 ،
اگرچه نمي توان اين کتاب را کامال غير تاريخي نشان داد که به وقايع گذشته و بنابراين به طور ضمني به تفاوت و تغيير اشاره
ميکند ،جدا شده و روايتي ميباشد .کتابهاي درسي معادل بريتانيا نيز تمايل دارند که شيوه عمل حسابداري را در يک روش بي انتها
جمع بندي کنند.
براي مثال ويتمن ( )1111در کتاب درسي مقدماتيش در  122صفحه در مورد حسابداري مالي را در يک شيوه ثابتي ارائه داده قبل
از اعترافش به اينکه حسابداري يک موضوعي است که سريعتر از کتابهاي درسي که در مورد آن نوشته ميشوند؛ توسعه مييابد( .ص.
 .)127پس از آن در بيشتر از  722صفحه رئوس مطالب حسابداري مديريت را قبل از اينکه اذعان کند که روشهاي شرح داده شده"
يک تاريخي دارند که قدمت آن به سالهاي اوليه قرن  11ام بر ميگردد .نسخههاي قبلي اين کتاب به وسيله دروري ( )2222شامل
يک فصل با عنوان توسعههاي گذشته ،حال و آينده در حسابداري مديريت ميباشد که در چاپ پنجم حذ ف شده است.
شايد ناعادالنه باشد که نويسندگان کتاب را به دليل ارائه آنچه که آنها باور دارند که دانش آموزان و مدرسان ميخواهند خيلي زياد
نقد کنيم .با اين حال با ارائه حسابداري در يک شيوه تکنيکي و تاريخي ،آنها يک تصوير خاصي از حسابداري به عنوان يک مجموعهاي
از تکنيکهاي به خوبي محک شده و مورد آزمايش قرار گرفته را ترويج ميدهند .نويسندگان ممکن است اين تکنيکها را با مراجعه به
برخي از نظريهها توجيه کنند ،اما در عمل آنها در کتابهاي درسي اغلب ساده ظاهر ميشوند .چون آنها استفاده ميشوند.
پاورقي :در واقع تحقيقات کمي وجود دارند که ميزان روشهاي به سبک خاص و تکنيکهاي حسابداري کتاب درسي مورد نياز
براي شرکتها و نهادهاي مدل سازي شده در صفحات کتاب درسي را بررسي ميکنند .اين سوال که آيا حسابداري کتاب درسي به سادگي
منعکس کننده جهان بيروني است و يا در واقع يک دامنه آموزشي را تشکيل ميدهد که در آن ترازنامه هميشه متعادل بوده ،هر واريانس
يک توضيح و همه تصميم گيريها يک نتيجه منفرد دارد؛ ارزش مطالعه دارد.
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اين امکان وجود دارد که اصطالح "بايگاني-تجربي" که براي اولين بار در مجله تحقيق حسابداري در سال  1188ظاهر شد؛ مربوط
به ويرايشگر آن کاترين شيپر باشد .ضبط اسناد و اوراق بايگاني در عمل توسط پايگاه دادههاي کامپيوتري تشکيل ميشود .بي ثباتي که
در تحقيقات تکرار شده توسط بامبر ،کريستنسن و گاور بررسي شده است.
گاهي اوقات نويسندگان متن کتاب ممکن است يک تحقيق مختصري روي يک مسئله خاص حسابداري ،قوانين يا روش توسعه داده
شده ارائه دهند .که اغلب در اين به طور ضمني يک ادعايي وجود دارد که شيوه کاري حاضر نقطه اوج روند پيشرفت و بهبود ميباشد.
نيازي نيست که در مورد حسابداران قبلي زياد بگوييم ،با اين استدالل شايسته است که جايگزين شوند .باز هم اين ممکن است يک
استراتژي معقول آموزشي براي نويسندگان کتاب درسي باشد که بايد اتخاذ کنند .اگر به دانش آموزان به جاي ارائه يک جواب درست،
روشهاي مختلف ارائه شود .دچار سردرگمي ميشوند .هرچند که حسابداري به عنوان يک تکنولوژي است که در آن جوابهاي درست
هنجاري و بايدي هستند .اين رويکرد آموزشي به حسابداري کمک ميکند که حفظ شود و حسابداراني را خلق کند که به طور متناقضي
اصرار شديدي به پذيرش تغيير دارند در حالي که ياد گرفته اند که هر هنري که ايجاد ميشود يک کنوني بي انتها (بدون زمان) ميباشد.
در اين ممکن است حسابداران خيلي از افراد در رشتههاي حرفه اي مثل پزشکي ،مهندسي و حقوق متفاوت نباشند .اگرچه که پزشکي
يک ماموريت مشخص در بهتر کردن مردم و مهندسي در ساخت چيزهاي بهتر دارد .و اين ماموريت در تحقيقات کاربردي و عمل
منعکس ميشود .حتي تحقيقات حقوقي يک عنصر قوي براي وضع قوانين مي باشند .اگرچه تحقيقات حسابداري اخير تماسش را با
مفاهيم بهبود فني حرفه حسابداري از دست داده است .يک تمرکزي در برخي محلهها روي " روشهاي تحليلي ،تجربي يا آرشيوي
تجربي" شده است .و يک ديدگاه نقش تحقيقات علمي در حسابداري ،به توضيح و پيش بيني حرفه حسابداري محدود ميشود .اين
عوامل به طور همزمان محققان را از بهبود شيوه کاري به سمت پيچيدگي روش پژوهش دور ميکنند .و بر درك حسابداري به عنوان
يک پديده کنوني بي انتها تاکيد مي کنند .تغييرات خاص حسابداري به دليل وقايع با منشا بيروني بوده که واکنشهاي بازار را شروع
ميکنند .يا در بهترين حالت ميتوان آن را يک پديده غير تاريخي دانست بر اساس تنظيمات خارجي داده شده از سمت فعاالن اقتصادي
در يک نقطه زماني خاص.
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با اين حال در شرايط خاص هردو محققان حسابداري و پزشکي مايل به استداللهاي تاريخي بوده اند .شرکتهاي استاندارد
حسابداري اغلب براي مسائل خاص يک روايتي از تکامل حسابداري را ارئه ميدهند .اگر چه که چنين روايتي اغلب يک توضيحي از مواد
تاريخي از يک تاريخ کانال بيان شده ميباشد .و همچنين چنين شرکتهايي مايل به ارائه اظهار نظرهاي خاص حسابداري متناسب با
اجتناب ناپذير بودن اين فرايند از تکامل مي باشند .اولين نويسندگان مقاالت در اصول حسابداري ،حسابداران نوپا و دانشگاهيان
حسابداري ،اصول باستاني را براي باال بردن وضعيت فعاليتشان درخواست کردند .در زماني که يک اصل و نسب برجسته نشان داده شد.
که اعتقاد براين بود که اين وضعيت بايد مشورت شود .بنابراين تاريخ نگاري اوليه ممکن است به عنوان ساخت اسطوره ارائه شود و سه
اسطوره خاص هستند که ارزش شناسايي دارند .اول اسطوره اصول حسابداري به عنوان تکينيک"پايان" حسابداري ،اسطوره حرفه
حسابداري به عنوان استفاده از يادگيري در شيوه کاري براي خدمت به مشتريان و عموم و سوم اسطوره حسابداري به عنوان يک عامل
مهم در رشد و توسعه سرمايه داري .اين مهم است که تاکيد کنم که با استفاده از کلمه اسطوره؛ من مايل به پيش داوري درستي يا
نادرستي ادعاهاي واقعي اين داستان نيستم؛ اما پيشنهاد ميکنم که آنها روشهايي بودند که گروهها و افراد خاصي احساس موقعيت
فعلي خودشان را با مراجعه به داستانهاي گذشته ميساختند .حداقل دو مورد از اين اسطورهها تاييد شده هستند که مهم ترين آنها
(مقاالت انگليسي تاريخ حسابداري) توسط ليتلتون ميباشند .همانطور که او ادعا کرد ،در يک قطعه بسيار نقل شده زير:
حسابداري نسبي و مترقي است .پديدههايي که موضوع آن را تشکيل ميدهند همواره در حال تغيير هستند .تحت شرايط تغيير
کرده روشهاي قديمي تر اثر بخشي کمتري دارند .ايدههاي اوليه در رويارويي با مسائل جديد بي ربط ميشوند .شرايط اطرا ف ايدههاي
تازه توليد ميکند و قوه ابتکار را براي ارائه روشهاي جديد تحريک ميکند .اين ايدهها و روشهاي جديد به نوبه خود شرايط اطرا ف را
تغيير ميدهند.
اگرچه اين تاييد ميکند که حسابداري ممکن است تحت تاثير شرايطي که در آن عمل ميکند قرار گيرد؛ تغيير حسابداري به عنوان
يک تابعي از تغيير محيطي در نظر گرفته مي شود .توضيحات تغيير حسابداري بر حسب رديابي عوامل بيروني بيان ميشود .حسابداري
در هر حس مستقلي ديده نمي شود .يک دوره گسترده از تغيير حسابداري به شرح زير است :با توسعه اقتصادي رنسانس ايتاليا شرايط
براي ظهور دفترداري مضاعف فراهم شد ،انقالب صنعتي ظهور ثبت هزينه با جزئيات بيشتر را تحريک کرد و رشد شرکتها باعث ايجاد
يک تقاضا براي صورتهاي مالي ،حسابرسي خارجي و حسابداري حرفهاي شد.
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اگرچه اين دوره مجموعهاي از تغييرات محيطي را فراهم ميکند که در برابر آن تغييرات حسابداري ممکن است پيش بيني شده
باشد .اين امر منجر به ساده سازي برداشت ما از انقالب صنعتي ميشود( .براير  .)2225عالوه بر اين محققان حسابداري به طور فزايندهاي
خودشان (در کشورهايي مثل انگلستان و اياالت متحده امريکا) به عنوان دانشمندان علوم اجتماعي واقع شده اند .تصاد ف صر ف تغييرات
زيست محيطي و تغيير حسابداري به عنوان يک توضيح کافي از تغيير حسابداري قانع کننده نيست .اين کافي نيست که ادعا کنيم A
باعث  Bمي شود .شايد مورخان حسابداري و ديگر مورخان اجتماعي گرا مثل مگيل تمايل داشتند که از ديدگاههاي روشهاي علم هم
دوره تاثير بگيرند .آنها توضيح را کافي در نظر ميگيرند اگر وقايع فردي بتوانند به عنوان يک نتيجهاي از قوانين عمومي نشان داده شوند.
و پديده ي مشاهده شده صرفا آثار سطحي برخي واقعيت عميق باشند .اگر چنين است بنابراين قوانين عمومي که براي توضيح تغيير
اقتصادي استفاده ميشوند مسائل اقتصادي ميباشند .کارافرينان و حسابداران به عنوان مردان منطقي اقتصادي که تکنيکهاي حسابداري
را انتخاب مي کنند که در تالش ابديشان براي سود ،ثروت و ابزار در يک شيوه مقرون به صرفه عمل کند؛ مشخص ميشوند .به عنوان
جمع آوري اطالعات ،دستکاري و استفاده به نظر ميرسد که يک فرايند پر هزينه باشد.
هزينه هاي يک سيستم اطالعاتي خاص و مزايايي که اين سيستم توليد خواهد کرد به يک مجموعه متنوعي از عوامل از جمله کارايي
بازار و فن آوري ارتباطات و محاسبه ناشي از ابتکارات و خالقيتهاي فردي بستگي دارد .تغيير اين فاکتورها (به عنوان مثال ظهور
تکنولوژي جديد توليد که معامالت را از طريق بازارهاي نسبتا پرهزينه تر از سازمانهاي داخلي انجام ميدهد) تجديد نظر در معادله
هزينه و سود است .افراد در جست و جوي حداکثر سازي سود به طور فعال به دنبال سيستمهاي اطالعاتي نواورانه شامل حسابداري
ميباشند .يک روش زماني ميتواند باقي بماند و غالب شود که از لحاظ اقتصادي برتر باشد.
اين يک داستان قدرتمند براي کساني است که قدرت توضيحات اقتصادي را ميپذيرند .اين با ظهور اقتصاد هزينه معامله
(کوش ،1173دمسترز  ،1168ويليامسون  )1131و مفهوم سازي شرکت به عنوان يک "پيوند قرار داد" (جنسن  ،1136مکلينگ ،1135
 )1185مورد توجه زيادي قرار گرفته است.
پاورقي :شايد طنز باشد که اولين مقاله تاريخي که در  AOSمنتشر شد (چندلر و ديمز )1131به صورت پايدار و محکمي در اين
اقتصاد سنتي بود.
اين مفاهيم اساس مهمي براي تئوري حسابداري مثبت و در واقع شواهد تاريخي که توسط واتس و زيرمن ( )1187براي نشان دادن
عموميت نظريه خود به کار گرفته شده اند؛ تشکيل ميدهند .با اين حال اين عموميت در جهت تضغيف "هزينه معامله" توضيح تغيير
حسابداري بسيار کمک ميکند.
پاورقي :روش هزينه معامله با تاريخ حسابداري همچنين توسط تينکر و نيمارك ( )1188انتقاد شده است.
اگر تمام تغييرات حسابداري بر حسب تغيير تعادل هزينه و سود قابل توضيح باشد .پس ما يک نظريهاي داريم که در نگاه اول
قدرتمند بوده و از لحاظ تجربي قابل آزمايش ميباشد .اگر ما ميتوانستيم محاسبات اقتصادي کساني که روشهاي حسابداري خود را
انتخاب کرده و تغيير داده اند؛ را دوباره بررسي کرده و از آنها عبور کنيم؛ ما ميتوانستيم خودمان را راضي کنيم که آنها در واقع
روش هايشان را به منظور به حداکثر رساندن سود و ثروت ،ابزار و يا هر آنچه که ما حداکثر آن را مناسب در نظر ميگيريم .انتخاب
ميکنند .اما همانطور کههاسکين و مکوي ( 126 ،2222تا  )123اشاره ميکنند ما به ندرت شواهد صريح روشني از چنين محاسبات
اقتصادي داريم .در واقع توضيح اقتصادي تغيير حسابداري اغلب مدور به نظر ميرسد .چرا يک کار فرما يک روش حسابداري را اتخاذ
ميکند؟ به دليل مطلوبيت اقتصادي آن .چطور ما ميدانيم که اين روش از لحاظ اقتصادي مطلوب ميباشد؟ چون کارفرما يان را اتخاذ
کرده است .اين داستان اقتصادي تغيير حسابداري احتماال به اندازه يک اسطوره از هريک از نسلهاي قبل از توضيح حسابداري و اهميت
آن مي باشد .با اين حال تا حدي که تحقيقات حسابداري با مناطق ديگر در تماس هستند که در آن استداللهاي اقتصادي منطقي
هستند .و تا حدي که تحقيقات تاريخي حسابداري مايل " به متقاعد کردن شک و ترديد مورخان اقتصاد و کسب و کار اصلي که درك
درستي از حسابداري حياتي است؛ ميباشند " (هاسکين و مکوي ،222 ،ص ،)121 .داستان اقتصادي نياز است که در ذهن به عنوان
يکي از حالتهاي قابل قبول توضيح در رشتههاي موازي متولد شود.
در صورتي که يک توضيح کلي اساسي از انتخاب و تغيير حسابداري وجود داشته باشد؛ سپس شايد تغيير حسابداري که ما مشاهده
ميکنيم فقط سطحي باشد .بر اساس استدالل ميلر و ناپير ( ،1117ص  ")672در حالي که موضوع و روشهاي حسابداري ممکن است
در پاسخ به تغييرات خارجي جهش يابند؛ اما همواره يک هسته ضروري وجود دارد که همچنان به عنوان حسابداري شناخته ميشود.
کانديداهاي محبوب براي اين هسته ممکن است از يک طر ف "نظارت" و يا "پاسخگويي" و از طر ف ديگر "اطالعات براي تصميم گيري
" باشند .داستان اقتصادي تغييرات حسابداري با ايجاد يک "تصميم گيرنده" يک شخصيت کليدي در انتخاب روش حسابداري به خوبي
با اين نظر که عملکرد صحيح و مناسب حسابداري اطالعات مفيدي براي تصميم گيري فراهم ميکند متناسب است .در سالهاي 1152
و  1162روي سودمندي تصميم به عنوان يک نکته کليدي براي سرمايه گذاران حسابداري تمرکز شد که يک معياري براي نقد شيوههاي
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حسابداري اکنون و گذشته ارائه داد .مفهوم ديگر هسته ،مسئوليت پذيري ،ميتواند تحت تصميم گيري از طريق مربي گري مسائل
پاسخگويي از نظر تصميم به پاداش يا مجازات ناظريا مدير ،کارگر و يا مدير شرکت رده بندي شود.
آنچه مفهوم هسته به عنوان اساس حسابداري پذيرفته شده است ،محققان تاريخي به طور موثر تاييد کردهاند که حسابداريهاي
گذشته به طور سطحي از حسابداريهاي اکنون متفاوت هستند .ساختار و مقصود عميق حسابداري به صورت جهاني است.

انگیزههای سنتي برای تحقیقات تاريخي حسابداری
اگر آرزو بود که ساختار عميق حسابداري روشن شود .اين مشکل نبود و بيشتر مربوط به نوار سطحي پديدههاي حسابداري امروز
بود که حداقل به آساني براي ما در دسترس هستند به جاي بدست آوردن مهارتهاي فني الزم براي استفاده بيشتر از آرشيو تاريخي.
اگر ما در حال حاضر پاسخ خود را ميدانيم که پيدا کردن اين است که روشها و شيوههاي حسابداري نتايج يک انتخاب منطقي اقتصادي
هستند ،سپس ممکن است ما آرشيو حسابداري ر ا به مورخان اقتصادي و اجتماعي ترك کنيم تا به عنوان داده براي ارزيابيهاي خاص
خود استفاده کنند .با اين حال تحقيقات حسابداري تاريخي هنوز هم صورت ميگيرد و انگيزههاي مختلفي تشخيص داده ميشوند:
 . 1برخي از محققان موارد جالب گذشته را به خاطر خودشان پيدا ميکنن د .چنين نگرشي ،وقتي که خودش را با يک عالقه به
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کنجکاوي و حقايق محرمانه محدود ميکند به عنوان "باستاني" نشان دار ميشود( .ناپير ،1181 ،ص .1 .)217 .باستان شناسي از
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نظر جمع آوري سيستماتيک مواد گذشته پيشرو ظهور تاريخ علمي در اوايل قرن  11ام بود .و اين ادامه يافت تا يک اساس مدارك
مهمي براي تحقيقات تاريخي عمومي ارائه کند .اين گاهي اوقات به شکل رونوشت بيمار از مواد آرشيوي و گاهي اوقات محل حقايق جدا
شده تاريخي که همراه با ديگران مي توانند در بيشتر مطالعات عمومي استفاده شوند .با اين حال يک عالقه به کذشته به خاطر خود
نسبت به موارد معمولي يک بي نظمي ايجاد ميکند .و اين مسائل بوجود آمده از قابليت تعميم بيشتر مربوط به دانشمند اجتماعي است
تا يک مورخ عمومي (فليچمن ،ميلز و تايسون  ،1116ميلز 1117؛ اولدرويد.)1111 ،
 .2محققان ديگر در نظر ميگيرند که پديده هاي حسابداري اخير با دانستن نحوه رخ دادن اين پديدهها کامال فهميده ميشوند.
ويژگي هاي ظاهري شيوه عمل معاصر ممکن است از شيوه کاري گذشته منشا گرفته باشد .که عقل سليم در آن زمان انجام داده است
و همچنان با اين مفهوم ادام ه يافته است .يک مثال از اين مورد مطالعه يامي در مورد اينکه چرا"در ترازنامه بريتانيا دارايي در سمت
راست قرار گرفته و تعادلهاي بدهيها و سرمايه در سمت چپ بيانيه قرار ميگيرد " .يامي شروع به کار کرد که توضيح دهد چرا در
قرن  11ام طراح مجلس چنين ترتيبي را انتخ اب کرد و اينکه چرا اين نبايد براي بسياري از معاصرانش در جهانهاي حسابداري و کسب
و کار عجيب و غريب ،نامناسب و يا نادرست باشد.
 . 7يک رشته سوم از تحقيقات حسابداري تاريخي تالش براي کم ارزش کردن اسطوره حسابداري درگير در ظهور سرمايه داري غرب
بود .نقش يامي در اي ن بحث يک اثر ماندگاري شده است اگرچه که مورد انتقاد شديدي قرار گرفته است.
 .1يک رشته چهارم در نظر ميگيرد که مطالعه گذشته حسابداري ممکن است در کمک کردن به حل مشکالت حسابداري تکنيکي
در حال حاضر مفيد باشد .اين اخر سودگرايي تاريخ حسابداري است که توسط کميته انجمن حسابداري امريکا که ادعا ميکند "تاريخ
روي ريشه مفاهيم ،شيوههاي کار و موسسات در استفاده امروز نور افکني ميکند ،بينشي براي حل مشکالت حسابداري مدرن ارائه
ميدهد " .شناسايي شده است( .کميته تاريخچه حسابداري ،1132 ،ص)57 .
 .5در نهايت همانطور که قبال اشاره شد برخي از محققان مايلند تا نظريههاي عمومي تغيير حسابداري بر حسب پاسخ به تغييرات
شرايط محيطي را توسعه دهند.
وضعيت تحقيقات حسابداري تاريخي تا سال  1135را از طريق فهرست کتابهايي که توسط پارکر آماده شد؛ ميتوان تشخيص داد.
کتاب شناسي انتخابي او از حسابداري تاريخي در اولين شماره  Abacusمنتشر شد که  271مورد که در طول چندين دهه گذشته ظاهر
شده اند را فهرست کرده است .ليستي که او انجام داده است کتاب شناسي کاملي نيست او مقاالتي را که هيچ دانشي در مورد تاريخچه
حسابداري به ما اضافه نميکنند را کنار گذاشته است .از موارد ليست شده همه به جز  22مورد به زبان انگليسي هستند .کمتر از 122
مورد دوره باستان و اوليه (تقريبا قبل از اواسط قرن  18ام) را نشان ميدهند .اثر يامي از دست رفتني نيست و در  11مورد از موارد
ليست شده نقش دارد .بعد از آن پارکر فهرست کتابش را تا سالهاي  1182و بعد دوباره تا  1183بروز رساني کرد .اين بروز رساني يک
رشد سريعي در حجم تحقيقات حسابداري تاريخي را نشان مي دهد .اما اين بايد در برابر يک پس زمينه رشد قابل مقايسه در اکثر
زمينههاي تحقيقاتي حسابداري مشاهده شود( .پارکر  1182و .)1188
اين مجموعه تحقيقات حسابداري تاريخي در حال رشد تا به حال پرسشها و برنامههاي خود را داشته است .اما ظهور مسيرهاي
تحقيقاتي جديد در مورد جنبههاي سازماني و اجتماعي حسابداري در سال  1132زمينهاي براي طرح سواالت مختلف ايجاد کرده است.
تالش براي ارئه درك غني تري از حسابداري در زمينهاي س ازماني و اجتماعي آن؛ نياز به دست يابي به درك تغيير حسابداري را تاکيد
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ميکند .در بريتانيا در  1132تغيير به صورت يک پديده فراگير ظاهر شد .حرفه حسابداري در حال رشد سريع که به مناطق جديد
زيادي حرکت مي کند ،مداخله دولت در بحث حسابدراي تورم ،اشکال جديد حسابداري اجتماعي ،استفاده از کنترلهاي حسابداري در
شرکتهاي خصوصي و دولتي خواستار تغيير حسابداري در جهات مختلفي ميباشند .همه اين تحوالت نيازمند تجزيه و تحليل ميباشند.
همانطور کههاپوود ( ،1185ص )765 .آن را قرار داده بود ،سوالها شامل :چطور حسابداري به آنچه که در حال حاضر است تبديل شده؟
چطور ميتوانيم فرايندهاي تغيير را درك کنيم؟ چگونه مسائل و نگرانيهاي گسترده بر شيوه کار حسابداري تاثير گذاشته است .اگر چه
که اين پرسشها قطعا در دستور کار برنامه تحقيقات حسابداري تاريخي ظاهر ميشوند؛ طبيعت و جهت کار در حال انجام با نام تاريخ
حسابداري به نظر نميرسد نوعي از درك را ارائه دهد که دنبال ميشود:
يک تمايلي براي اينکه تاريخهاي حسابداري تکنيکي به صورت جدا در زمينههاي اجتماعي ،اقتصادي و نهاديشان نوشته شوند وجود
داشته است .حسابداري ظاهرا از دنباله اجتماعي اش با يافتههاي زيادي خالصه شده است .که براي ارئه يک ديدگاه توسعه بدون مشکل
و مستقل تکنيکي در دسترس هستند .که در آن تالشهايي انجام شده تا ديدگاههاي جايگزين ،مفاهيم غايت شناختي ،تکاملي و مترقي
تغيير را ارائه دهد که اغلب در فهم ارائه شده به صورت ضمني بوده اند.
در مقابل ميل به درك معاصر تغيير حسابداري سواالت اختصاصي تري ايجاد ميکند ":چگونه از گذشته تا االن حسابداري و اجتماعي
با هم تقاطع داشته اند؟ چه نيرويي تغيير در حسابداري را سازماندهي کرده است؟ حسابداري چه نقشي در ساخت و تحقق بخشهاي
اجتماعي و سياسي داشته است؟ پاسخ اين سوالها را نميتوان از پروژههاي حسابداري تاريخي موجود انتظار داشت .آنچه که مورد نياز
است کمتر از يک تاريخ حسابداري جديد نيست.
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از آنجا که محققان حسابداري به طور معمول به عنوان مورخان آموزش نمي بينند .آنها الزم نيست از مباحث روش شناختي در
م سير اصلي تاريخ نويسي آگاه باشند .در حالي که شرح تاريخ جديد حسابداري انعکاسي از "تاريخ جديد" ميباشد که در موقعيتها و
زمينههاي مختلف در طول قرن  22ام ظاهر شده است .تاريخ جديد حسابداري نبايد به سادگي "تاريخ جديدي از" حسابداري فرض
شود.
اگرچه که " تاريخ جديد" خودش يک اصطالح بدون ابهام نيست .مورخان جديد از ايالت متحده امريکا شامل فردريک جنسون
ترنر ،چارلز ريش ،جيمز رابينسون و کارل برکر بر اشکال گوناگوني از اهميت درگيريهاي اجتماعي و اقتصادي و نقش ايدهها در درك
تاريخ آمريکا اگرچه بدون ميل به تبديل تاريخ به يک علم اجتماعي تاکيد کردند .از طر ف ديگر گافيکين و بعد از آن برك تاريخ جديد
را به عنوان آينده مدرسه آنل به رهبري مارك بلوخ و لوسين معرفي کردند .اين به رويکرد انسان شناختي گذشته با تاکيد بر ساختارها
به جاي افراد و طراحي رشتههايي مثل جغرافيا ،جمعيت شناسي ،اقتصاد و جامعه شناسي مايل ميکند .به طور کلي تاريخ جديد به طور
ضمني به تاريخهاي "از پايين" اشاره ميکند نه به تاريخ سياسي و ديپلماتيک ،پادشاهان و جنگها و به عنوان يک نتيجه فرعي ميل
به طراحي روي منابع گسترده پروندههاي ثبت شده در بايگاني رسمي .دست اندرکاران تاريخ جديد اغلب نسبت به همکاران سنتي تر
خود که اين ادعا را که حقايق تاريخي بايد توجيه شوند نه اينکه به عنوان امري مسلم در نظر گرفته شوند در نظر ميگيرند؛ از مسائل
معرفت شناختي آگاهترند.
قطعا همه اين جنبهها به ميزان بيشتر يا کمتر در تحقيقات مربوط به تاريخ جديد حسابداري ظاهر ميشوند .اما تاريخ جديد به طور
ضمني به يک روش يا برنامه تحقيقاتي منفرد و يا تاريخ جديد حسابداري اشاره نميکند .تاريخ حسابداري جديد يک برنامه تحقيقاتي
واحد با مرزهاي نظري روشن را نشان نميدهد .اين در عوض به عنوان يک مجموعه نامشخصي از مسائل و سواالت پژوهشي متفاوت
ميباشد (ميلر ،هوپر و الئوگلين ،1111 ،ص.)761 .
با ا ين حال تحقيقات در تاريخ جديد حسابداري تمايل دارد تا در تعدادي از روشها از تحقيقات حسابداري تاريخي سنتي متفاوت
باشد .همه اين تفاوتها در تاريخ جديد حسابداري ظاهر نميشوند و برخي از تفاوتها درجهاي هستند به جاي نوعي بودن ،اما روي هم
رفته آنها يک مسير جديدي را مشخص ميکنند.
حسابداري به عنوان سازنده و منعکس کننده
مورخان حسابداري جديد ،ادعا مي کنند که هد ف از حسابداري انعکاس يک واقعيت اقتصادي مستقل و از قبل موجود ميباشد .که
بي اطالع و کم تجربه در نظر گرفته ميشود .اگر ما حساب ها را به عنوان آينه اقتصاد در نظر بگيريم مايک توضيح در دسترس براي
تغيير حسابداري داريم .اين به سادگي تغيير در محيط اقتصادي خارجي را منعکس ميکند .احتماال (به منظور توسعه قياس) ما نياز به
زمان داريم تا تلسکوپها و ميکروسکوپهاي پيچيده تري توسعه دهيم که قادر به ضبط محيطهاي اقتصادي پيچيده تر باشند اما اين
اساسا يک مشکل فني است .عالوه براين ما ميتوانيم آرزوي توسعه ابزارهاي نوري حسابداري را داشته باشيم .بنابراين اطالعات حسابداري
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براي کاربران در شيوهاي بي طر ف توليد ميشوند .محدوديتهاي فني پيچيدگي حسابداري همچنين به محيط اقتصادي خارجي بستگي
دارد که آنچه که کاربران اطالعات آماده شده بودند تا در راه هزينه تحمل کنند را بازتاب ميکند.
در حالي که ديدگاههاي سنتي حسابداري ممکن است تصديق کنند که تعداد خاصي از روشها و ايدههاي حسابداري ممکن است
روي محيطشان تاثير بگذارند .مسير غالب نفوذ از محيط به حسابداري است .اين مهم است که آن دسته از حسابداري و محيط زيست
را که تمايل دارند به صورت مجزا ارائه شوند را مشاهده کنيم .حسابداري به عنوان مجموعهاي از شيوههاي به خوبي تعريف شده و
محدود شده که منجر به اسناد و اقدامات خاص ميشود با هرچيز ديگر تشکيل دهنده محيط زيست ميباشد .بنابراين يکي از مهم ترين
تشخيصهاي سال هاي اخير در جامعه پژوهشي حسابداري اين است که حسابداري نه فقط بازتابنده بلکه سازنده نيز ميباشد .اين صرفا
يک اثر غير فعال از محيطش نيست بلکه کار ميکند تا اين محيط را شکل دهد .قدرت ساختاري حسابداري نه تنها در زمينههاي فردي
سازمان بلکه در زمينههاي وسيع تر اجتماعي مطرح ميشود .در سازمان ،حسابداري حالتهاي خاص کنش مثل بودجه را ممکن ميسازد.
بلکه همچنين خود سازمان را به عنوان يک سلسله مراتب از مراکز هزينه شکل ميدهد .حسابداري کمک ميکند تا چيزهايي را داخل
سازمان مشاهده کنيم .نه در يک مفهوم بي طر ف مديريت دقيق تر و مفصل پيگيري منطقي اهدا ف اقتصادي بدون مشکل اما دستيابي
به اهدا ف اقتصادي را در وهله اول ممکن ميکند.
يک نظام قابليت مشاهده اق تصادي و محاسبه به طور مثبتي ايجاد و بهره برداري از يک سازمان را قادر ميسازد .که اعمال مفاهيم
خاص اجتماعي قدرت را تسهيل ميکند .انگيزه هاي اقتصادي از طريق اختالطشان با حقايق اقتصادي مشروع و قابل قبول واقعي و با
نفوذ شدهاند .روند کار در سازمان قرار گرفته ،دستور داده و از لحاظ جسمي و اجتماعي توزيع شده است .حقايق سازماني حاصل،
محاسبات ،برنامهها و طرحها به طور مثبتي باعث ساخت يک نظام مديريتي خ الصه شده و فاصله گرفته از بهره برداري از روند کار شده
اند.
بحث هاپوود از روشهاي نوين حسابداري جوزيا وجوود در سال ( 1132هاپوود ،1183 ،ص211-218 .؛هاپوود ،1112 ،ص-175
 )171و بررسي به وسيله کارمونا ،ايزامل و گوتيرز ( ) 1113از کارخانه توتون و تنباکوي سلطنتي اسپانيا که در طول يک دوره زماني
يکسان مطالعات موردي خاصي در مورد اينکه " چگونه حسابداري محاسبه ارائه داده و فعاليتهاي قابل مشاهده و از اينرو مسئوليت
پذيري افراد در محل کار" ارائه داده اند( .کارمونا و همکاران  ،1113ص .)117 .مطالعات ديگر نقش حسابداري در درون سازمان در
ساختن چيزهاي مرئي و در نتيجه کار براي شکل دادن به خود سازمان بعدا در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نقش سازنده حسابداري به سطح سازماني محدود نميشود .حسابداري به طور گسترده به عنوان محاسبه اقتصادي درك ميشود.
که نقش مهمي در جامعه قانون اساس به عنوان اقتصادي ايفا ميکند .اگرچه که حسابداري در نام برخي از گفتمانهاي اقتصادي ممکن
است تغيير کرده و يا مهاجرت کند (از قبيل "بهره وري"  ،انتخاب يا بازار) در شکل و موقعيت ،در دسترس بودن شيوههاي کاري
حسابداري و کاربردشان در زمينههاي جديد ممکن است خودش منجر به تغيير در گفتمانهاي اقتصادي و روشهايي که اين گفتمانها
شکل ميگيرند شود .بررسيهاي نقش حسابداري نه فقط به عنوان يک محصول جانبي از تغيير اجتماعي بلکه به عنوان يک مجموعه از
روشها و ايده ها که براي دست يابي به يا مهار تغيير اجتماعي بسيج شده اند .ممکن است مسائل نسبتا همزماني را ايجاد کنند( .مانند
مطالعه بورکل و همکاران  ،1185از اظهارات ارزش افزوده در بريتانيا) .يا کمي دورتر اما در هردو مورد منطقي است .با توجه به استفاده
از فرم روايي و شواهد بايگاني چنين مطالعاتي براي تحقيقات حسابداري تاريخي بايد در نظر گرفته شوند .در حالي که چندين مطالعه
ديگر وجود دارند که تغيير حسابداري را در يک زمينه گسترده اجتماعي ارزيابي کرده اند .احتماال وسعت پتانسيل عظيم چنين مطالعاتي
مهار مي شود .عالوه بر اين مطالعات کمي به طور عمقي نقش حسابداري را در محاسبه اقتصادي ملي ،با وجود مفهوم پيچيدگي حسابداري
که در زمينه بررسي ملي حسابداري و برنامهريزي در فرانسه توسط ميلر توسعه يافته و يک آگاهي از رابطه بين دولت و محاسبه مشخص
توسط رز ( )1111بررسي کردهاند.
ناپير در سال  1116نحوه حسابداري درآ مد ملي در بريتانيا را مستند سازي کرده است .با وجود گرفتاري اوليه حسابداران حرفهاي
تمايل داشتند که به حوزه اقتصاددانان و آماردانان تبديل شوند .با اين وجود حسابداري درآمد ملي جنبههاي خاص قابل مشاهدهاي از
فعاليت اجتماعي و اقتصادي ايجاد ميکند .بنابراين کمک ميکند تا ديدگاه سياست گذاران يک جامعه تشکيل شود .بنابراين حسابداري
يک نقش سازنده مهم داشته که تاکنون به ندرت توسط محققان حسابداري تاريخي تجزيه و تحليل شده است.
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مفاهیم گسترش حسابداری
ميلر و ناپير اشاره کرده اند به اينکه تا چه حد حسابداري تاريخي سنتي در ارزيابيهايش از گذشته حسابداري خاص دفتر داري
مضاعف بوده است .يک جنبه مهم از تاريخ جديد حسابداري گسترش حسابداري بوده است .در تاريخ حسابداري جديد حسابداري به
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عنوان يک زيرمجموعه از يک دسته بندي گسترده تر محاسبه در نظر گرفته ميشود که محدوديتهايي که عمدا در سمت چپ هستند
مبهم است.
اين ماهيت "ضد ذات" تاريخ حسابداري جديد را منعکس ميکند ،و يک آگاهي که مجموعهاي از شيوهها (محاسباتي يا غير
محاسباتي) که اتفاق ميافتد به عنوان حسابداري در هر نقطه زماني و فضايي محتمل است نشان دار ميشود( .مشخص است که بسته
بندي خاص و مستندسازي شرايط ظهور آن يک مشکل براي تحقيقات حسابداري تاريخي فراهم ميآورد .بنابراين تاريخ حسابداري
جديد شيوههاي محاسباتي را به عنوان گردش پول نقد با تخفيف (ميلر  )1111و بيمه (شواليه و ووردوباکيز) 1117 ،بررسي کرده است.
در حالي که مطالعات معاصر تعامل محاسبه و نمايندگي طراحي کمک کامپيوتر با فضاي طرح از کارخانه ميتوانست الهام بخش مطالعات
قابل مقايسه مکانهاي قبلي فعاليت اقتصادي باشد .موضوع مهم محاسبات مهندسي و علمي و رابطه شان با هزينه يابي در حال حاضر
در زمينه جنبش مديريت علمي توسط ميلر و اولري ( ) 1183کاوش شده است .اما با تاکيد بر اندازه گيري ،کنترل و زمان عادي کار.
اکتشافات مربوط به عملکرد مهندسي فيزيکي ماشين االت و ارتباط با محاسبه اقتصادي توسط فليشمن،هاسکين و مکوي ( )1115انجام
شده است .و يک منطقه پرباري براي تحقيقات بيشتر ارائه کرده است.
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به رسميت شناختن حسابداري به عنوان يک پديده سازماني و اجتماعي با گسترش عرصههايي که حسابداري در آن قابل درك
است؛ انجام شده است .تا زماني که تغيي ر حسابداري به عنوان يک اصالح تکنيک در پاسخ به تغييرات در يک محيط بيروني در نظر
گرفته ميشود .و تا زماني که وسعت حسابداري با نگه داري سوابق سنتي محدود ميشود ،پديده حسابداري ميتواند نسبتا محلي ديده
شود .تغيير حسابداري ميتواند به عنوان بهبود فني ديده شود .قابل توضيح به عنوان يک راه بهتر براي رسيدن به يک هد ف از پيش
تعيين شده( .که در آن معياري که موفقيت يا شکست تغيير ارزيابي ميشود داخلي هستند .) .با اين حال گستردگي درك ما از
حسابداري با تشخيص آن به عنوان فني و اجتماعي ،حسابداري را در عرصههاي گسترده تر ي قرار ميدهد .عالوه براين به جاي در نظر
گرفتن حسابداري به عنوان يک موضوع انتخاب فردي با سبک خاص "تصميم گيرندگان" يا به عنوان يک موضوع از پاسخگويي فردي،
تاريخ حسابداري جديد به داخل توضيحاتش بازيگران جديدي ميآورد که شامل :دولت ،موسساتي مانند تعاونيهاي کارفرما و اتحاديههاي
کارگري ،آکادمي ،رسانهها و غيره.
يک موضوع مهم در حال اجرا در برخي بخشهاي تاريخ حسابداري جديد" اقتصاد سياسي حسابداري" است .تحرك اين مفهوم
همراه با مقاله سمينال توسطهاپوود ،کلووب،هارپل و ناهاپيت ( ")1182نقش حسابداري در جامعه و سازمانها"  .بوجود آمده است .نه
فقط اين مقاله يک برنامه پژوهشي اگاهانه که حداقل براي شروع سوال آنچه مورد سوال نشده مهم است اما به طور قاطع يک رويکرد
تاريخي را حمايت ميکند:
ما فکر مي کنيم که يک نياز واقعي براي مطالعات تکنيکي بيشتري از توسعه حسابداري وجود دارد .چطور حسابداري به نحوي که
ما در حال حاضر ميشناسيم عمل مي کند؟ چطور عوامل و مسائل اجتماعي با ظهور و توسعه درگير شده اند .چطور اين با جنبههاي
ديگر زندگي اجتماعي درهم تنيده شده است .و چه پيامدهايي ممکن است داشته باشد؟ در نهايت اين هشدار ميدهد که چنين سواالتي
براي نواوري روش شناختي و تئوريک است.
در يک مسئله يکسان مثل مقاله بوکل و همکاران ،تينکر ( )1182اصطالح "اقتصاد سياسي حسابداري" در مطالعه اش از يک شرکت
منفرد در طول يک دوره حدود نيم قرن معرفي کرد .اين مطالعه يک تصويري از نحوه حسابداري به عنوان يک حرفه متکي بر شدت
روي مارژيناليسم اساسي با اقتصاد نئوکالسيک و چگونگي يک اقتصاد مختلف را ارائه ميدهد .اقتصاد حسابداري الهام بخش يک
حسابداري متفاوت است .کوپر ( ) 1182در اظهار نظرش روي اين مقاله يکي از انتقادات بالقوه استفاده از روشهاي تاريخي در علوم
اجتماعي را شناسايي کرد  .مشکل تعميم از يک مطالعه موردي .کوپر و شيرر از رويکرد اقتصاد سياسي حسابداري ( )PEAحمايت
ميکنند که سه ويژگي اصلي مهم را نشان ميدهد.
يک تشخيص از "قدرت و تعارض در جامعه" يک آگاهي از " محيط تاريخي و اجتماعي خاص"که حسابداري در آن عمل ميکند.
و "تصويب يک ديدگاه آزاد شده تر از انگيزه هاي انسان و نقش حسابداري در جامعه اين يک ديدگاهي از دانش بالقوه مردم به تغيير
منعکس کننده منافع و نگرانيهاي متفاوت است" همچنين در سنت  PEAبا يک درخواست تجديد نظر در تاريخي ،نقد تئوري
حسابداري مثبت بوسيله تينکر و همکاران در سال  1182انجام شد .اگرچه وودوارد و وودوارد ( )2222اخيرا شک و ترديدش را در مورد
اينکه چگونه  PEAنشان دهنده مفاهيم "اقتصاد سياسي" ميباشد در حالي که با استفاده از يک مارك تجاري خاص در تحقيقات و
استداللهاي حسابداري مخالفت شد؛ بيان ميکند PEA .يک زمينه صريح و روشني ارائه ميدهد ه در آن استداللهاي تاريخي ميتوانند
وارد دامنه گسترده تري از شرکتها و سازمانها شوند .با اين حال آگاهي از عرصههاي وسيعتر حسابداري و دستههاي گسترده تر
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بازيگران به هيچ وجه با  PEAمحدود نمي شوند .بسياري از تحقيقات تاثير گرفته از ميشل فوکو تالش ميکنند تا حسابداري را ترسيم
کنند نه به عنوان يک حرفه در خودش بلکه به عنوان يک بخش از يک مجموعهاي از شيوهها و منطقهايي که قابل پيش بيني هستند:
از طريق انجمنهاي عمومي گوناگون ،با استفاده از اظهارات و استداللهاي سياستمداران ،کارشناسان و مفسران مختلف . . .و از
طريق حوزههاي محدود ،از جمله کتابهاي درسي ،امتحانات و ساير دستگاههاي آموزشي موسسات آموزشي ،از طريق انتشارات تخصصي،
مشاوره با دولت در قالب کميسيونهاي موقت و ديگر کانالهاي کمتر نهادينه شده ،نهادهاي حرفهاي مختلف و متخصص ومکانيسمهاي
متعدد ديگر (ميلر و ناپير ،1117 ،ص .) 671 .نه تنها اين موارد ذکر شده بلکه موارد ديگري نيز از جمله منبع شواهد براي شيوهها و
منطقها ميباشند .اينها به طور مستقيم و يا از راه دور عمل ميکنند .ظهور حسابداريهاي خاص و ناپديد شدن آنها در برابر يک پس
زمينهاي از سياستهاي دولت خود مختار نيست .اما بخشي از يک مجموعه است .نقش دولت به عنوان وسيلهاي براي تجلي شيوهها و
سياستهاي اجتماعي و اقتصادي براي سوابق ارزش افزوده که توسط بورکل و همکاران در سال  1185بيان شده مرکزي ميباشد .جريان
نقدي تنزيل شده توسط ميلر  1111و تنظيم استاندارد حسابداري و تورم حسابداري توسط رابينسون ( )1111 ،1111و يک استراتژي
سوداور در پس زمينه تاريخهاي گسترده پروژه حسابداري حرفهاي به طور کامل بعدا در اين مقاله بحث خواهد شد.
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همانطور که قبال اشاره شد .يکي از ويژگيهاي تاريخ جديد تالش براي ندا دادن به افراد و گروههايي است که تاريخ سنتي تر را
ناديده گرفته اند .نه فقط تاريخ سياسي بلکه تاريخ اقتصادي و کسب و کار نيز مايل به مشاهده اعمال و شيوههاي نخبگان ميباشند چرا
که به طور ذاتي از زندگي مردم عادي مهم ترند .عالوه بر اين به خصوص يک تاريخ انگليسي زبان تمايل به تاکيد بيشتري روي اقوام و
مناطق جغرافيايي خاص دارد .گسترش درك ما از چگونگي تاثير حسابداري روي افراد و گروههاي مختلف شايد مسيرهاي تحول را براي
برخي و فشار و ممنوعيت ديگران با نام تعدادي از تکنولوژيهاي محاسباتي بي طر ف که قطعا يک عنصر مهم قدرت تاريخ براي نشان
دادن و بنابراين به چالش گرفتن درك تضميني است؛ ارائه ميدهد.
بدنه اصلي تحقيقات حسابداري تاريخي اخير بر جنسيت به عنوان يک عامل توضيحي مهم تاکيد ميکند .به دنبال يک مطالعه قبلي
(تينکر و نيمارك  )1183که يکي از اولين کارها براي باال بردن مسائل جنسيتي در مقاالت حسابداري بود؛ ليمان ( )1112چارچوب
آگاهانه تاريخي را تصويب کرد و نشان داد که چگونه با وجود ساختارهاي سازماني شيوههاي درون حرفه حسابداري ،دسترسي و پيشرفت
زنان را محدود کرده است که در سراسر قرن ادامه داشته است .کرخام ( )1112تحقيقات ليمان را با استدالل براي " ادغام مطالعات
جنسيتي به سواالت مرکزي نظم و انضباط" ادامه داد .او با الفت از طريق يک بحث در مورد اينکه چگونه ساخت و ساز مفهوم حسابدار
حرفهاي مي توانست با تعريف زنان حسابداري به عنوان يک تالش موفق ديده شود؛ زماني که مشاغلي مثل کارمند و حسابدار به حوزه
زن تبديل شدند و با ايجاد يک تمايز سفت و سخت بين "حسابدار" و "دفتر دار" تالش کردند تا به اين استدالل برسند (کرخام و الفت،
 .)1117آدامز وهارت در سال  1118يک مطالعه طولي از گزارشات مالي شرکتهاي بزرگ انجام دادند تا موقعيت زنان در بانکداري
انگليس و بخشهاي خرده فروشي بررسي کنند .که تداوم برخوردهاي پدر ساالرانه را در بخش مديريت پيشنهاد کردند .کوپر و تيلور
( )2222يک ديدگاه مبتني بر مارکس و براورمن را استفاده کردند تا افزايش جنبههاي مذهبي حسابداري توسط زنان و اينکه اين تا چه
حد با عدم مهارت کافي ک اري مرتبط است را بررسي کنند .مسائل مربوط به جنسيتي همچنين با مسائل مربوط به نژادي گره ميخورند.
همانطور کههاموند و استريتر ( ،1111ص )281 .در زمينه تالشهاي آمريکايي هاي آفرقايي تبار براي ورود به حرفه حسابداري اياالت
متحده نشان دادند .نژاد و قوميت نيز از ويژگي هاي مطالعات حسابداري هستند که بر روي مائوري در نيوزيلند و بوميان امريکا در کانادا
و ايالت متحده تاثير گذاشته است .در حالي کههاموند ( ) 1113مطالعات قبلي اش با استريتر در مورد حسابداران آمريکايي آفريقايي تبار
از اواسط  1162تا  1182را ادامه ميدهد .مسائل جنسيتي در چارچوب روش تاريخي و رويکرد کلي مطرح شده است .هاموند و سيککا
( ) 1116پتانسيل تاريخ شفاهي را به عنوان روشي براي تضمين اينکه صداي زنان شنيده ميشود؛ تذکر دادند .به طور اساسي کوپر و
پوکستي ( )1116ادعا کردند که بسياري از تاريخهاي حسابداري در يک سنت مرد به دام افتاده اند .آنها تالش کردند تا با استفاده از
چهار مطالعه موردي شامل (هاپوود  ،1183جانسون  ،1181نوبيز  ،1182تينکزر و نيمارك  )1183اين باور را که نوشتن تاريخ حسابداري
معتبر امکان پذير است واژگون کنند .بنابراين تاريخ از عنوان کشف به توضيح " حقايق در مورد گذشته" با حالتهايي از نوشتههاي
تاريخي تغيير ميکند .که يکي از بانفوذ ترين حالتها در تاريخ جديد حسابداري سلسله شناسي است.
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اگرچه فقط يک اقليتي از تاريخ حسابداري جديد از ديدگاه فوکويي نوشته ميشود ،اين نوشتهها احتماال تاثير نامناسبي بر بحثهاي
تاريخ نگاري درون تحقيقات حسابداري داشته باشند .همانطور که ميلر و ناپير اشاره کردند " ما نياز به حضور مدل تدريجي داريم که
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در آن تکنولوژيهاي محاسباتي مختلف اختراع و مونتاژ شدهاند .نه اينکه اشکال بي حرکت را جست و جو کنيم که به نظر ميرسد بدون
هيچ مشکلي در سراسر زمان و فضا حرکت کرده اند .اين به اين معني است که ما نبايد انتظار شناسايي ساختارهاي رايج در رابطه با
مشکالت خاص تاريخي را داشته باشيم و اين به روشهاي مختلفي توسط دو پيشگام در اين رويکرد بورکل و همکاران ( )1185و ميلر
( )1111تاکيد شده است .بورکل و همکاران مطالعه خود از ارزش افزوده در انگلستان را با اشاره به سه "عرصه" انجام دادند :استانداردهاي
حسابداري ،مديدريت اقتصاد کالن و روابط صنعتي و افشاي اطالعات .گزارش ارزش افزوده ظهور ميکند و پس از ان از بين ميرود.
همانطور که عرصهها تغيير ميکنند .براي مشکالتي که در زمانهاي خاص ايجاد ميشوند ارزش افزوده به عنوان يک راه حل بوده است.
آنها مفهوم" حسابداري صورتهاي فلکي" معرفي کردند ،يک زمينه بسيار خاص از روابطي که بين موسسات خاص ،فرايندهاي اقتصادي
و اداري ،مجموعههاي دانش ،سيستمهاي هنجارها و اندازه گيريها ،و تکنينکهاي طبقه بندي وجود داشته است .صورتهاي فلکي
حسابداري تشکل هاي عمومي نيستند اما اختصاصي مشکالت خاص هستند .با اين حال مشخص کردن يک صورت فلکي خاص در مورد
يک مشکل ممکن است يک روش کلي براي تجزيه و تحليل ارائه دهد .يک راه درك "شيوههاي متقاطع شبکه ،فرايندها و موسسات
مذهبي" که در برابر محاسبات جديد ظهور و جهش پيدا ميکنند .اين ديدگاه سلسله شناسي يک مدل عمومي را ارائه نميدهد بلکه
روايات خاصي را ارائه ميدهد که توسط ميلر به اشتراك گذاشته شده اند .تحقيقات او جريان نقدي تنزيل شده ( )DCFرا در انگلستان
در سالهاي  1152و  1162به وسيله دست يابي به يک تصميم گيري اقتصادي حمايت کرد.
اين يک بررسي بازدهي تکنيکي  DCFنيست ،و يک مطالعه از نحوه پذيرش  DCFنيز نيست .اما در عوض اين يک تالشي است تا
بررسي کند که چگونه تغيير حسابداري و نواوري رخ ميدهند نه به سادگي مثل پاسخ تکنيکي به مشکالت داخل سرمايه گذاري بلکه
فراتر از سرمايه گذاري رخ ميدهند.
مدل خاص درك پيوستگي بين عناصر ظاهرا نامرتبط "صورت فلکي حسابداري" و "حسابداري پيچيده" از طريق  1عنصر ميباشد.
اول" ،مسئله سازي" که در لحظهاي تشخيص داده ميشود که در آن :مشکالت واقعي يا سختيهاي خاصي که سازمانها در اجراي
سيستمهاي حسابداري جديد با ان روبرو ميشوند .يا مشکالتي که در سيستمهاي عامل موجود با آنها مواجه ميشوند .به عنوان ذاتي
براي يک نظام حسابگر خاص شناخته ميشوند .وقتي اين مشکالت با معنا و اهميت گسترده تري نسبت به کارگيري آنها در سازمان
خاص برخوردار مي شوند و زماني که يک تکنولوژي جديد براي حل اين مشکالت در يک روش سازگار با اهميت درك شده گسترده
شان درخواست ميشود( .ميلر ،1111 ،ص.)373 .
"برنامهها" عنصر دوم است که مسائل کلي تري هستند مثل رشد اقتصادي ،که با آن ايدههاي خاص و شيوهها متصل ميشوند .هيچ
چيز اجتناب ناپذيري در مورد ارتباط بين برنامه و شيوه خاص محاسباتي وجود ندارد .بنابراين ما نميتوانيم به سادگي استنباط کنيم
که يک برنامه داده شده " خواستار چهارم" آن شيوه ميباشد .از اينرو توجه به رشد اقتصادي ممکن است يک برنامه تکراري دولت باشد،
اما هيچ ضرورتي وجود ندارد که هميشه با  DCFمرتبط باشد .عناصر سوم و چهارم "تسعير يا تبديل" و "اقدام در فاصله" ميباشند که
تاثير التور ( )1183روي ميلر را نشان ميدهند.
"تبديل" يک راهي براي مفهوم سازي "گردش جابجايي" بين افراد و مکانهاي مختلف ارائه ميکند که به موجب آن ايدهها و
شيوه هاي در حال ظهوردر يک زمينه ممکن است با يک مفهوم ظاهرا متفاوت تفسير شود تا زماني که ارتباط به جاي اينکه صرفا مشروط
باشد؛آشکار و بديهي به نظر برسد .نظريه التور در مورد تبديل به خصوص توسط روبسون ( )1111استفاده شده تا يک درك درستي از
ظهور برنامه تنظيم استاندارد بريتانيا در پايان سال  1112را ارائه دهد.
"اقدام در يک فاصله" همانطور که روبسون ( 1112و  )1111استدالل کرده ،يک استعاره کليدي براي نحوه کار حسابداري است
که از طريق اجازه دادن به مداخله غير مستقيم به جاي مستقيم تکنيکهاي محاسباتي که انچه را که با نگاه کردن ديده نميشود را
قابل مشاهده ميکنند .عمل ميکند .ميلر بيان ميکند که او يک "مدل رسمي که نهادهاي ثابت خاص و يا دستههاي نظري را مشخص
کند" ارائه نمي دهد و اين عدم تمايل به تحميل يک مدل کلي در يک مشکل يا رويداد خاص از ويژگيهاي روش شجره نامه است .ميلر
و ناپير دو عنصر بيشتر از شجره نامه محاسبه را تاکيد کردند .يکي از اينها دغدغه واحد اقتصادي با مجموعه شيوهها و داليل منطقي
است که اخي را ذکر شده است .و ديگري ماهيت استداللي (تحليلي) محاسبه است .اين مهم است که توجه داشته باشيد اين معاني و
تفسيرهاي ما نيستند و اغلب بايگاني روي معاني شيوههاي که آثارشان در شواهد ما گنجانده شده بي اثر است .شايد معني اين بي ميلي
در تحميل در بايگاني اين باشد که منتقدان رويکرد فوکويي تحقيقات تاريخي حسابداري دريافتند که چنين روشهايي فقط يک حمايت
ضمني از وضع موجود دارند .دغدغه واحد اقتصادي با محاسبه به عنوان يک استداللي ،مهم است زيرا:
واژهها و ايدههاي همراه با روشهاي خاص حسابداري چنين تکنولوژيهايي را قادر ميسازد که به عنوان حل اين مشکل نشان داده
شوند و يا اينکه از طريق کتابهاي درسي و آموزشي مختلف و مکانيسمهاي محبوب منتشر شوند تا در سرفصلهاي کارشناسان مختلف
موسسات تجسم شود و به عنوان داوران واقعيت اقتصادي درخواست شود.
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گسترش حسابداري به داخل محاسبات اقتصادي عمومي تر شرايط امکان پذير براي ظهور شيوههاي حسابداري را در نظر ميگيرد.
قرارگيري محاسبه به عنوان يک حرفه استداللي و در نظر گرفتن مجموعهاي از شيوهها و داليل منطقي ،خودشان استدالل ميکنند که
اين شيوهها در يک نقطه يا دوره زماني خاص واقع ميشوند .آنها به خاطر مدرکي بودن در يک آرشيو مختلفي درخواست شدند به جاي
اينکه غير آرشيوي باشند .اگرچه که برخي از شواهد آرشيوي به عنوان منابع ثانويه مطالعات تکنيکهاي حسابداري در نظر گرفته
ميشوند .آنها منابع اصلي استداللها ،معاني و تفسيرها ميباشند.
به طور کلي تاريخ جديد حسابداري بخش جالب توجه تاريخي را گسترش ميدهد که روشهاي مختلفي با نوشتههاي تاريخي
استفاده ميکند ،زمينههاي گستردهاي که حسابداري در آن عمل ميکند ،مجموعه عواملي که به کار گرفته ميشوند وبوسيله حسابداري
روي آنها عمل ميشود را برجسته تر ميکند .براي مشخص کردن بيشتر نقش تاريخ جديد حسابداري ،من در حال حاضر سه عرصه
مقالهاي را شناسايي ميکنم .که در آن کار قابل توجهي انجام شده است .در همه اين عرصهها  AOSبدون شک ماهيت تاريخي و عمومي
تر را تغيير داده است که در داخل مقاالت حسابداري بحث شده است .در ادامه اين من بايد يک ارزيابي کلي از موفقيت و يا به نحوي
ديگر از تاريخ جديد حسابداري به دليل ارائه "حسابهاي تغيير " مداوم را ارائه دهم.
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موضوعات تاريخ جديد حسابداری
حسابداری ،قدرت و دانش
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يکي از مهمترين منابع نوشتهها در تاريخ جديد حسابداري مجموعهاي از نظريات بين رشتهاي در کنفرانس حسابداري بوده که از
سال  1185هر سه سال يکبار در منچستر برگزار ميشود .سه مقاله که در اولين مجموعه از اين کنفرانسها ارائه شدند که مسئله خاصي
از حسابداري ،سازمانها و جامعه در سال  1186با عنوان حسابداري ،دانش و قدرت را تشکيل ميدادند .دو تا از اين مقالهها (هاسکين و
مکوي1186 ،؛ الفت )1186 ،همراه با بورکل و همکاران ( )1185در ميان اولين همکاريها بودند ،با ساخت مطبوعات حسابداري استفاده
از کار ميچل فوکول گسترش يافت .همانطور که در بخش قبلي اشاره شد؛ اکثر تحقيقات با ماهيت فوکولي در مقاالت حسابداري تالش
ميکنند تا شبکههاي مردمي ،قوانين و شيوهها ("صورتهاي فلکي حسابداري") را شناسايي کرده و يا بسازند .و اينکه نشان دهند که
چطور حسابداري در چنين شبکههايي ميتواند "به دام افتد" .هاسکين و مکوي ( )1186ادعا کردند که دفتر داري مضاعف (که مورخان
سنتي آن را ب ه عنوان يک تکنيک تکاملي با بهترين تناسب براي حل مشکالت ثبت شده براي تاجر قرون وسطي ايتاليايي توضيح داده
اند) يک جنبهاي از بازنويسيهاي متني بود که به عنوان بخشي از تکنيکهاي انضباطي نخبگان دانشگاههاي قرون وسطي ايجاد شد.
هاسکين و مکوي در سال  1186روي مفهوم فوکويي "انسان قادر به محاسبه" متمرکز شدند که همچنين باعث تحريک انگيزههاي ميلر
و اولئوري ( )1183در آناليزشان از "ساخت و ساز فرد قابل کنترل" شد .اين مقاله تالش ميکند تا ظهور و توسعه بودجه بندي و هزينه
يابي استاندارد را تفسير کند ولي نه به عنوان يک روش تصفيه شده براي مديريت کارامدتر بلکه در عوض به عنوان يک شيوه محاسباتي
مهم که بخشي از يک دستگاه مدرن گسترده تر از قدرت بوده که در سالهاي اول قرن  22ام آشکارا پديدار شده است( .ميلر و اولئوري،
 .)1183در اين مقاله تا حدودي انگيزه ايجاد شد تا ديدگاه هاي سنتي تر تاريخ حسابداري اين ادعا را که کسب و کار ايالت متحده به
دليل رد هزينه يابي کارامد و روشهاي حسابداري مديريت که در اواخر قرن  11و اوايل قرن  22ام به نفع روشهاي حسابداري مالي
شکست خورده حمايت کنند .ميلر و اولئوري هزينه يابي استاندارد را با گفتمان بهرهور ي ملي در هر دو بريتانيا و اياالت متحده آمريکا
پيوند دادند .فيلسوفان عملگرا يک ايده مديريت عمومي هوشمند را حمايت ميکنند .مفهوم تست هوش ،اصالح نژاد و بهداشت رواني
جنبشهاي بهم پيوستهاي با مرکزيت مفهوم اندازه گيري فردي در بروز اجتماع هستند .از اين منظر ،هزينه يابي استاندارد ،به جاي
ايستادن توسط خودش به عنوان يک تکنيک حسابداري کارکردي کمتر يا بيشتر جدا شده يک بخشي از مجموعهاي از شيوهها و داليل
منطقي است .نقد پايان نامه جانسون و کاپالن همچنينهاپر و آرمسترانگ ( )1111را تحريک کرده که آنچه را که به عنوان "اتحاد بين
حسابداري باستاني و آموزهاي اقتصاد ليبرال" ببينند مورد حمله قرار دهند .با رد استفاده از نظريه پردازي هزينه معامله،هاپر و آرمسترانگ
تالش کردند تا مراحل مديريت توسعه حسابداري را که جانسون و کاپالن بر حسب پاسخ به تغيير ساختار هزينه معامله بيان نکرده
بو دند بلکه بر حسب تغييرات در روند کار بيان کرده بودند .بنابراين کاهش در قراردادهاي کار داخلي و جايگزيني آن با کار برپا شده به
عنوان يک انگيزه در بخشي از صاحبان ديده مي شود که مازاد کسب شده را تصاحب کنند حتي به بهاي افزايش هزينهها .مديريت علمي
و هزينههاي ا ستاندارد به عنوان کمکي براي کنترل نيروي کار در جهت منافع سرمايه هستند؛ با اساس هزينههاي استاندارد در "طراحي
مجدد مهندسي شده و تجزيه و تحليل نيروي کار" براي ايجاد چنين هزينههايي که "رويين تن به نفوذ نيروي کار" ميباشند در نظر
گرفته ميشوند.
در حالي کهها پر و آرمسترانگ به شدت تمايل فوکويي در تاريخ حسابداري را انتقاد کردند .به همکاري الفت در اين زمينه اشاره
کردند .کار الفت خيلي مهم است چرا که او تالش کرد تا چندين موضوع مهم رويکرد فوکويي را کنار هم بياورد :دانش ،تکنيکها،
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موسسات و ادعاهاي شغلي .اين فقط تکنيکهاي حسابداري صنعتي نيست که بايد مطالعه شود (شيوهها) .بلکه چگونگي درخواست اين
تکنيکها و گنجانده شدن در گفتمانهاي متمايز (اصول) و راههايي که در آن اين تکنيکها و گفتمانها ميتوانند به وسيله گروههاي
افراد (مردم) به منظور دستيابي به موقعيت شغلي از طريق تخ صص بسيج شوند نيز بايد مطالعه شوند .او همچنين بيان ميکند که
حسابداري فقط يک محصول از جامعه نيست بلکه به طور فعال در قانون اساسي ان جامعه نيز نقش دارد:
مفهوم ملت کارامد و مقرون به صرفه وابسته به اين فرض است که سيستمهاي هزينه يابي مدرن تمام اطالعات مورد نياز را فراهم
مي کنند .در واقع در چشم انداز ملي بازسازي کارامد انگلستان مفهوم يک حکم بزرگ کسب و کار سازماني کارامد ديده ميشود (الفت
يال  1186ص.)163 .
اگر ميلر ،اولئوري ( )1183و الفت ( )1186توجه فوکويي را روي هزينه در شروع قرن  22ام متمرکز کنند،هاسکين و مکوي در
سال  1188و بعد از آن والش و استوارت در سال  1117نگاه مشابهي روي هزينه يابي و مديريتي در اوايل تا اواسط  1822داشتند .يک
بحثي بين سنت گرايان و مورخان جديد اغلب روي تفسير مدارك بايگاني شده و ثانوي وجود دارد .حتي رقيبان براي رسيدن به نتيجه
بهتر با هم همکا ري کردند و در يک تالشي يک آزمايش بسيار حياتي انجام دادند تا تعيين کنند که رويکرد انضباطي يا اقتصادي بهتر
ميتوانند شيوه هاي واقعي حسابداري را توضيح داده و يا پيش بيني کنند .توضيحات هزينه يابي اوليه و حسابداري مديريت همچنان
ادامه دارد تا کامال کشف شود .اما در حال حاضر بعيد به نظر ميرسد که اين موضوع يک ناحيهاي از نواوري نظري عمده در آينده فوري
باشد.

حسابدار و جذابیت حرفهای
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ويلموت ( ) 1186يکي از اولين نويسندگاني بود که تالش کرد تا به فراتر از تاريخ رسمي نهادهاي حسابداري حرفهاي در بريتانيا به
منظور اعمال ايدههاي جامعه شناسي حرفه اي دست يابد .به جاي دريافت داستانهايي که حرفهاي را ارائه ميدهند همانند نهادهاي
تاسيس شده در منافع عمومي گسترده ،ويلموت توضيح داد که چطور سازمان حرفه حسابداري در بريتانيا ميتواند بر فرايندهاي سياسي
گسترده تر تاثير بگذارد .او نتيجه گرفت:
هرچيزي بيشتر از تغييرات ظاهري در سازمان حرفه و سرپرستي آن از منافع عمومي احتماال فقط وقتي رخ ميدهد که منافع افراد
با نفوذ يا بخش هاي تشکيل شده اعضا مختل هستند ،زماني که دولت کنار کشيدن از امتياز مقررات خود را تهديد کرده است /يا زماني
که مشکالت سي اسي يا سازماني حرفه جايگاه حرفه و اعتبار آن را تضعيف کند و در نتيجه آگاهي عمومي و نگراني از نقش ممتاز خود
به عنوان مباشر منافع عمومي را تحريک ميکند.
الفت ( )1186رويکرد شجره نامه را استفاده کرده است تا اهميت تشکيل يکي از نهادهاي حرفهاي بريتانيا (موسسه هزينه و کارهاي
حسابداران) را تجزي ه و تحليل کند .تالش او در بخشي از يک گروه شغلي به منظور ايجاد ادعاهاي دانش به روشهاي حسابداري صنعتي
انجام شد .ويلموت ،کوپر ،پوکسي ،الو و بعدا روبسون روي يک پروژه مقايسه اي گسترده کار کردند تا از هردو ديدگاه تاريخي و معاصر
روابط بين حسابدار حرفه اي و دولت را بررسي کنند .عناصر مهم اين پروژه (محققان مذکور) نشان دادند که چطور واژه پر معني "حرفه
اي" در طول زمان تغيير کرده و ميتواند باعث " تسهيل مذاکرات دوباره و ترويج (و گاهي اوقات محدود کردن) تغييرات شغلي" شود.
موارد مشابهي اساس مطالعات حرفه حسابداري در استراليا را تشکيل مي دهند .دو گروه گسترده از مطالعات همديگر را در ارائه يک
ديدگاه از مسائل و شخصيتهاي درگير در پروژه حرفه اي تکميل کرده اند .يک موضوع انتقادي با مواد آرشيوي فراوان بوسيله چوا و
پائولوس اطالع داده شده است .در تحقيقات آنها (چووا و پائولوس1118 ،1117 ،؛ پائولوس 1117 ،و  )1111لينکهايي بين مشکالتي
که يک سازمان حرفهاي جديد با آنها روبرو ميشود مثل " بسته شدن" و ماهيت بازارها براي خدمات با روشهايي از يک "کشور جوان"
با ساختارهايي که به نظر ميرسد از مرکز امپراتوري باشند که نقش مهمي در جهتي که پروژه حرفهاي صورت گرفته ايفا ميکنند؛ نشان
داده شده است .مطالعات ديگر براي استفاده يک رويکرد نواورانه از قبيل پروسپوگرافي (زندگي نامه جمعي يک گروه خاصي از افراد)
آماده شده اند .که باعث بدست آوردن ديد روشن تري از سوابق مردم درگير در پروژه حرفهاي استراليا ميشوند .اين ،مطالعه کارنگي در
سال  1117را توضيح مي دهد که ظهور و کاهش يک سازمان رقيب را مطالعه کرد و بعدا مشکالت ناشي از افزايش شهر نشيني که
سازمان با آنها مواجه ميشود را توضيح داد .عالوه بر مطالعات نهادهاي حرفهاي ،بررسيهاي رو به افزايشي از کار حسابداران و مشکالت
و محدوديتهايي که با آنها روبرو هستند نيز پديدار ميشوند .مسئله اخالق حرفهاي توسط چيلتون ،کوپر ،اسکاربروگ و پرستون ()1115
بررسي شده است .که نشان ميدهند چطور تغييرات در کد اخالق حرفهاي کار حسابداري اياالت متحده آمريکا "تبديلهايي از هردو
چالش هاي سياسي به مشروعيت حسابداران و يک تحول گسترده تر در فرهنگ جامعه آمريکا" هستند .سيکا و ويلموت ( )1115يک
"تاريخي از زمان حاضر" را با بررسي اينکه چگونه مفهوم حرفه اي به طور مستقل به وسيله حرفه حسابداري اياالت متحده آمريکااز سال
 1132ب ه منظور محافظت از خود تنظيمي ناشي از تهديد دولت بسيج شده بود؛ نوشت .محتواي دقيق حسابرسي به يک موضوع مورد
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عالقه تبديل شده است .پاور در سال  1112نشان داد که مسائل ظاهرا فني مربوط به نمونه گيري در حسابرسي نگرانيهاي عميقتري
مربوط به تغيير در قابليتها و وعدههاي حسابرسي را منعکس ميکند؛ با يک درخواست براي "علم" و "عقالنيت" به عنوان يک
مکانيسمي که توسط آن حسابرسان با عدم توانايي خود براي حسابرسي در سازمانهاي مدرن بزرگ مقابله ميکنند .موضوع نمونهگيري
آماري در حسابرسي از يک ديدگاه تئوريک نهادي بوسيله کارپنتر و ديرسميز در سال  1117مورد توجه قرار گرفته است .اخيرا گيتزمن
و کوئيک در سال  1118و ناپير در سال  1118اساس يک مقايسه از طريق زمان و مکان نقش تغيير مسئوليت حسابرس را فراهم
کرده اند .مقاله آنها اينکه چگونه مسئوليت پوشيده شده در آلمان کمک کرده تا وضعيت حسابرسان را به عنوان يکي از اعضاي يک کار
آزاد حفظ کند در حالي که مسئوليت نامحدود در انگلستان از نشان حسابرسي به عنوان يک حرفه به يک محدوديت روي حسابرس به
عنوان مشاور کسب و کار تجاري تغيير ميکند؛ را مقايسه ميکند.
مطالعات مهمي که تنوع عمل حسابداري و نقشهاي اجتماعي و اقتصادي حسابداران را تشخيص ميدهند در ادامه پديدار ميشوند.
اين يک سوالي را نشان ميدهد که نه تنها بوسيله محققان حسابداري مثل آرمسترانگ ( )1183وهاپر و آرمسترانگ ( )1111بلکه توسط
مطبوعات تاريخي کسب و کار و اقتصادي نيز ايجاد شده است .آيا حضور تعداد قابل توجهي از حسابداريان حرفهاي واجد شرايط (که
معموال براي شيوههاي کاري عمومي آموزش ديده اند) در موقعيت مديريت ارشد در صنعت و تجارت بريتانيا يک عامل توضيحي مهم
براي عملکرد نسبتا ضعيف اقتصادي بريتانيا در قرن گذشته بوده است؟ در يک محيطي که در آن آموزش عمومي مديريت ضعيف باشد،
بين کساني که معتقدند که آموزش حسابداري حرفه اي براي مديريت کسب و کار موفق ،نامناسب بوده است و کساني که يک آموزش
حسابداري حرفه اي را به عنوان يک ارائه به کساني که قادر به استخراج بزرگترين مزاياي يک بينش گسترده به کار جهان تجارت هستند
و همچنين به عنوان يک صداي پايه در کيفيتهايي که تصميمگيري خوب در تنظيم مديريت را تسهيل ميکند (در ميان آنها متيوس
و همکاران نيز به شمار ميآيند) ميبينند؛ بحث وجود دارد.

ارائه اقتصادی :گزارشهای مالي و تئوری حسابداری
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يک جنبشي از قبيل تاريخ حسابداري جديد که بر اجتماعي ،سازماني و رفتاري تاکيد ميکند که در گذشته تمايل داشته اند نه
براي اينکه درمورد گزارشگري مالي يا مفاهيم اساسي تئوري حسابداري بگويند .ديويس ،منون و مورگان ( )1182يک مطالعه تاريخي
از تصاوير مختلفي که تئوري حسابداري را شکل داده اند؛ ارائه دادند ،که نشان ميدهد که حسابداري يک بار به عنوان يک ثبتي از
گذشته و اخيرا به عنوان شرح اقتصاد در حال حاضر تلقي مي شود .که به طور فزاينده به عنوان يک سيستم اطالعات خالصه شده و
حتي به عنوان يک کاالي اقتصادي ديده شده است .اخيرا مکينتاش ،شيرر ،تورنتون و والکر ( )2222ايدههاي بودريار را به کار گرفته اند
تا پيش بيني کنند که حسابداري در طول قرن ها از ارائه بازنمودهاي خوب از واقعيت به يک شبح خالق که ديگر به هر واقعيت عيني
اشاره نميکند تغيير کرده است.
در زمينه توسعه يک تاريخ حسابداري که کامال گزارشات مالي را مي شناسد .سهم مرکزي از براير آمده است .در يک مجموعهاي از
مقاالت استدالل شده اش ،براير يک موقعيتي را اتخاذ کرده است که قطعا بر اساس مطالعه نوشتههاي اقتصادي مارکس ميباشد .براير
مطالعاتش از مارکس را در چندين زمينه تاريخي از نظام فئودالي از طريق ظهور دفتر داري مضاعف در تنظيم بازرگاني قرون وسطي تا
قرن  11ام به کار برد .او تاريخ اقتصادي ،سياسي و اجتماعي را در کاربرد ايدههايش در حسابداري اولين خط راه اهن با هم ادغام کرد.
که گاهي سخنان مارکس را در مورد "تقلب راه اهن" يادآوري ميکرد .تا نشان دهد که چطور حسابداري ميتواند براي متقاعد کردن
سرمايه گذاران سودگرا در يک صنعت مورد استفاده قرار گيرد  .براير استدالل ميکند که با توسعه بازارهاي سرمايه پيشرفته در اواخر
قرن  11ام ،حسابداري درامد سرمايه بهترين مکانيسم را ارائه ميدهد که به وسيله آن سرمايه اجتماعي بازده برابر براي خطرات برابر را
تضمين ميکند و بنابراين تئوري مالي مدرن را پيش بيني مي کند .اخيرا براير تالش کرده تا بحث انتقال از فئوداليسم به سرمايه داري
را از طريق نشان دادن نحوه مطابقت حسابداريهاي مختلف با مراحل مختلف اين انتقال بازگشايي کند .او همچنين شواهد موجود
مربوط به نگراني هاي صنعتي اورژانسي در انقالب صنعتي بريتانيا را بررسي کرد تا نشان دهد که ويژگي اصلي انقالب صنعتي تغيير در
مسئوليت اجتماعي بود .که از طريق بزرگ شدن سرمايه داري به وجود آمد .و نه پيشرفتهاي تکنولوژيکي که اغلب با انقالب صنعتي
بوسيله مورخان اقتصادي همراه است .اگرچه که کار براير حجم عظيمي از بورس تحصيلي دقيق را رائه ميدهد ولي استفاده کلي او از
مارکس از جنبه هاي مختلفي تحت انتقاد شديدي قرار گرفته که از جمله منتقدان تينکر ( )1111را ميتوان نام برد .در همين حال
مقدار خالصي از کار براير بخش هاي مهم ديگري از تاريخ انتقادي گزارشات مالي را تحت الشعاع قرار ميدهد .که اشاره مختصري توسط
گاهوفر و هسالم ( ) 1111انجام شده که با تجزيه و تحليل گزارشات مالي در آلمان در جنگ جهاني اول و پس از آن که مفهومهاله واتر
بنجامين را استفاده کردند تا نشان دهند که چطور " حسابداري درك ميشود که داراي يکهاله در زمينه رهبري جامعه سرمايه داري
است " .که ميتوانست در دوره بحران تبديل شده باشد .اشاره همچنين توسط تامز ( )2222 ،1118نيز انجام شده که نشان ميدهد
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چگونه يک آنليز بسته از آرشيو قادر به توليد شواهد ي است که در چارچوب ساده تئوري پردازي حسابداري مالي اصلي قرار ميگيرند.
او نشان ميدهد که چگونه در کارخانههاي توليد پنبه لنکشاير در قرن  11ام بسياري از گروههاي سهامداران که به طور فعال در صنعت
درگير بودند .براي افشاي داوطلبانه گزارشهاي مالي حاضر شدند که اين يکي از استراتژيهاي طراحي شده براي تشويق دموکراتيک
مشارکت مالکيت بود .واينکه تمرکز مالکيت گسترش اعتراضات جمعي با گزارشات مالي کمتري مواجه شدند .اخيرا تومز در سال 2225
ايده براير را توسعه داده است تا يک نظريه کلي تري از تغيير حسابداري را فرموله و آزمايش کند .که مبتني بر اقتصاد سياسي حسابداري
الهام گرفته از مارکس ميباشد .در حالي که بينشهاي ديگري از رشتههاي نظري ديگر را نيز ترکيب ميکند.
گزارشات مالي به طور چشمگيري موضوع مقررات و نظارت ميباشد .که ممکن است شکلي از کنترل دولت را از طريق قوانين ،نفوذ
قانوني از طريق دادگاه و يا استانداردهاي حسابداري اعالم شده از نهادهاي دولتهاي مختلف را به خود بگيرد .روبسون در سال (1111و
 ) 1111روي پيدايش تنظيم استاندارد در انگلستان و بحث حسابداري تورم در ( 1132يک موضوع همچنين توسط تامپسون ارزيابي
شد) کار کرده است .يانگ ( )1111روش هايي را مطالعه کرده که در آن مسائل حسابداري پيدا شده و به عنوان "مشکالت" ساخته
ميشوند که توجه بنگاه هاي استاندارد را نياز دارند.
با اين حال هنوز هم شکا فهاي مهمي در درك ما از توسعه گزارشها مالي وجود دارند .و محققان اغلب توجه خود را روي مسائل
محيطي ظاهر اظهارات مالي متمرکز ميکنند .به جاي اينکه به روشهايي که گزارشات مالي شکل گرفته و تغيير کرده توجه کنند.
اگرچه کههاريسون و مکينون ( )1186يک چارچوب براي مطالعه تغييرات در قوانين گزارشهاي شرکتهاي بزرگ و تدوين سياست
حسابداري پيشنهاد کردند .شواهد کمي از اينکه پيشنهاد آنها دنبال شده باشد وجود دارد.
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همانطور که من در اين مقاله تشخيص دادم اصل تاريخ جديد حسابداري يک تمايلي به درك تغيير حسابداري بوده است .با اين
حال با توجه به مقاالت زيادي که تا به حال بررسي شده معضلي که با آن روبرو هستيم اين است که :يا ما تالش ميکنيم تا تغييرات را
در سطح عمومي با استناد به يک تئوري گسترده توضيح دهيم (چه ان عقل اقتصادي باشد يا ماکسيستي) ،و يا ما تغيير را در سطح
خاصي مشاهده ميکنيم با توضيحات محلي که يک داستان خاصي را روشن ميکنند .اما به آساني نميتوانند به جايگاههاي ديگر تغيير
منتقل شوند .توضيحات عمومي تغييرات حسابداري توسط براير و تومز ممکن است از تغييرات گسترده در جامعه ،اقتصاد و سياست
تاثير بگيرد ،اما هميشه در درك تغييرات خاص در سطح خرد کمک کننده نيست .براي هردو اقتصاددانان نئوکالسيک و مارکسيستها،
هر نمونه بايد يک مورد از نظريه عمومي باشد .و آوردن هر نمونه تحت يک نظريه عمومي چالش ايجاد ميکند .نتيجه بررسي اجتناب
ناپذير ميباشد و کساني که بوسيله نظريه متقاعد نميشوند در وهله اول توسط حرکات افکاري نا اميد ميشوند که براي "کشف" عملکرد
انتخاب معقول اق تصادي در يک جايگاه تحقيقاتي ظاهرا مقاوم مورد نياز است .از سوي ديگر آن دسته از ما که در يک سنت علوم
اجتماعي مطرح کرده است .اغلب احساس ناراحتي ميکنيم در يک تحقيقي که به صراحت عموميت آن را انکار ميکند .هر بينشي که
ممکن است وضعيت فعلي ما را ارائه دهد .از اينرو تحقيقات تاريخي به طور کلي و تحقيقات حسابداري تاريخي به طور خاص ،هميشه
به بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي مشکوك هستند.
پژوهشهاي تاريخي که ادعا مي کنند در برابر تفسير و قضاوت بايد اجتناب يا حداقل تعليق کرد( .همانطور که اخيرا توسط کندال
و ويکهام  1111به احترام روش فوکو ادعا شده است) ،ميتواند به عنوان يک روش سکوت ديده شود اگر باج دادن به دانشمنداني که نه
تنها مايل به درك جهان هستند بلکه متعهد به تغيير آن نيز ميباشند؛ نباشد( .تينکر 11111ص .)17 .بنابراين ما به تالشمان براي درك
تغيير حسابداري برمي گرديم .در پس اين ماموريت هميشه يک انگيزه "فکري" و يک درخواست براي دانش بيشتر –اما همچنين يک
فايده وجود دارد مگر در مواردي که ما ميل داريم تا ادعا کنيم که نقش محقق صرفا مشاهده کردن است ما ميخواهيم با برخي از روشها
"همه چيز را بهتر کنيم" .روش فوکويي به خوبي ميتو اند به طور بازتابانه اعمال شود تا کل مفهوم تغيير حسابداري را مسئله سازي
کند ،شرايط امکان پيدايش آن به عنوان يک دسته گفتماني را شناسايي کند ،آن را در يک مجموعهاي از شيوهها و منطقها قرار دهد،
و يک شبکهاي از "صورت فلکي " ترسيم کند که در آنها درگير است و شايد فرار يا انحالل آن را مستند کند.
پس از دو دهه و بيشتر از تاريخ جديد حسابداري ،ما بايد دانش مفصل تري از جنبههاي خاص حسابداري در زمينههاي اجتماعي و
سازماني آن داشته باشيم .ما ديدگاههاي مختلفي از چگونگي عملکرد حسابداري داريم .شايد در ادامه کار از طريق محاسبات حاکم شود،
با تقابل پيچيدهاي از " تکنيکهايي که اجبار فرايندهايي که خودشان ساخته شده و توسط خودشان تغيير ميکنند را تضمين ميکنند.
" ما دانش گسترده اي از چگونگي حرفه حسابداري در چند کشور توسعه يافته داريم .و در طول راه ما نسبت به اسطوره حرفهاي که
حسابداران و سازمانهايشان ساخته اند ترديدهايي داريم .اما هنوز مفهوم کمي از تغييرات در جريان رده شغلي حسابداري و جهشهايي
که در آينده ممکن است رخ دهند ،داريم.
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بنابراين اگر برنامه اصلي درك تغيير حسابداري که باعث تحريک تاريخ جديد حسابداري شده است ،شکست خورده باشد ،شايد اين
هيچ وقت نتوانسته موفق باشد .موفقيت به روشهاي مختلفي به دست ميآيد :يا در حمايت از يا در واکنش به تاريخ جديد حسابداري،
يک مجموعه اساسي و در حال رشد از دانش پديد آمده است .اگرچه هنوز هم جايگاه مهمي براي تاريخ حسابداري سنتي وجود دارد که
پيدايش و توسعه شيوههاي تکنيکي را مستند ميکند .و تاريخ جديد حسابداري تحت تاثير علوم اجتماعي ادامه خواهد يافت تا نقشهاي
حسابداري در جامعه را مطالعه کند .ما ممکن است در جهت تاريخ حسابداري حرکت کنيم تا به هدفمان که درك درستي از اينکه
جهان اطرا ف ما چگونه از طريق لنزهاي حسابداري تغيير کرده است؛ ميباشد؛ دست يابيم .اين بعيد است که در آينده تاريخ حسابداري
و زمينهاي که در آن پديدار گشته فراموش شود .اما مشارکتها بايد به طور صرح به عنوان تاريخ قضاوت شوند نه به عنوان جامعه شناسي
تاريخي .متاسفانه اين ممکن است مسائل خاص مربوط را تحميل کند .تحقيقات حسابداري تاريخي بايد خودشان را در رقابت با تحقيقات
حسابداري فني گرا و تحقيقاتي که ظاهر پاسخگو به مشکالت جهان واقعي را دارند توجيه کنند.
باز هم انعکاسي بودن مفهوم "تاريخ جديد حسابداري" يک دو گانگي کاذب بين "نظري" و "آرشيوي " ايجاد ميکند .بسياري از
همکاريها که در بخش هاي قبلي اين مقاله به آنها اشاره شده به طور کامل بر اساس استفاده دقيق از موارد ارشيوي به شيوهاي است
که مطمئنا توسط هر مورخ جريان اصلي تکميل شده است .اين آسان است که رويارويي تاريخ جديد حسابداري با مخالفتهاي بحث
برا نگيز را فراموش کنيم که کار نظريه پردازاني مانند فوکو و مارکس به طور کامل مبتني بر آرشيو بوده است .براي گرفتن يک مقاله
بسيار بحث شده (ميلر و ناپير ) 1117 ،هردو نويسنده به جاي رد کردن تحقيقات آرشيوي از آنها استقبال ميکنند .اين درست است که
مفهوم آنها از آرشيو فراتر از کتاب هاي حسابداري که در دفاتر ضبط شهرستانها در حال پوسيدن هستند ميباشد .محققان مايلند يک
طيف وسيعي از رويکردهاي روش شناختي مناسب را براي بررسي مسائل استفاده کنند .به جاي اينکه خودشان به عنوان مورخان
"جديد" و "سنتي" توصيف شوند .من قطعا خودم را نمي بينم به عنوان کسي که به سنت گرايي برگشته است همانطور که فليچمن و
تايسون در سال  1113نشان دادند .رابطه ما با آرشيوي چيست؟ (اگرچه که به طور گستردهاي تعريف شده است) .در يک مفهوم مهم،
پاسخ به اين سوال درك ما از چگونگي اتصال گذشته و اکنون با هم را منعکس ميکند .من باور دارم که کوپر و پوکسي ( )1116مورخان
حسابداري بودند که تاکيد بر چندين خواندن تاريخ داشتند و اشاره کردند که آنچه که مورخان امري بديهي در نظر ميگرفتند روشهايي
را تحت تاثير قرار مي داد که آنها در آن شواهد تاريخي را شناسايي کرده و با آنها مواجه مي شدند .با اين حال من با اين ديدگاه کوپر و
پوکسي که معتقدند همه تفسيرها به يک اندازه معتبر هستند مخالفم .بله ما فقط ميتوانيم شواهدي را تفسير کنيم که با آنها مواجه
شده باشيم و آنچه که ما به عنوان شواهد به حساب ميآوريم ،بازتابي از تصورات شخصي ما هستند .اما ما ميتوانيم در مورد تفسيرهايمان
با يکديگر بحث کنيم .منابع مختلف و بقاياي مورد توجه گذشتگان را بيرون بکشيم و در موارد شديد روي اختالفات توافق کنيم و يا
تصميم بگيريم که گفتگوي بيشتر امکان پذير نيست .در اغلب موارد ،با اين حال ما از طريق متقاعد کردن ادامه ميدهيم .و اگرچه تالش
بيشتر ما باعث ميشود که از تصورات وجودي خود اگاه شويم .و هميشه زمينههايي خواهد شد که ما نابينا هستيم به آنچه که ما آن را
امري مسلم در نظر ميگرفتيم .در اظهار نظر در مورد فرهنگ و دورههاي ديگر ما بايد به اندازه کافي آگاه باشيم تا نسلهاي آينده ما را
نفرين نکنند .همانطور که ما ديگران را نفرين کرديم به خاطر عدم به رسميت شناختن جنبههاي روش زندگيمان که آنقدر جاسازي
شده اند که ما انقدر که آنها آگاه هستند نيستيم.
بنابراين اگرچه ما به عنوان مورخان ممکن است تالش کنيم تا بر حسب آنچه گفته شد گذشته را نه از منظره کنوني مشاهده کنيم.
ما هرگز نمي توانيم مطمئن باشيم که ما به اين دست يافته ايم .براي رسيدن به اين حد گذشته در واقع ناشناخته است .با وجود شکوفايي
بديعي ميلر و ناپير ( ،1117ص )671 .که در "مدل تکاملي سنتي" مانند يامي بيان کردند که" هيچ مفهومي ندارد که شيوه عمل امروز
استاندارد مناسبي در برابر اينکه شايستگي و مناسب بودن شيوههاي قبلي را تست کند" .زمان حال گذشته را در آنچه که ما براي
تحقيقات در نظر ميگيريم ،چگونگي استدالل ما از شواهد به تفسير ،و آنچه که ما به عنوان يک استدالل "قابل قبول" ميدانيم .تاثير
ميگذارد .مگيل در سال  1181نشان داد که نوشتههاي تاريخي با نسبتهاي مختلف داستانهاي گذشته را بازگويي ميکنند ،آنچه در
حال بازگويي است را توضيح ميدهند ،در حمايت از حسابها و توضيحات ما استداللها و توجيهاتي ارائه ميدهد .و آنچه که بازگويي
ميکنيم را تفسير ميکنند.
چون مشکالت تحقيقات تاريخي ،رويکرد معرفت شناختي ما و ديدگاه ما از گذشته را تغيير ميدهند .شواهد موجود تفسير ميشوند
و شواهد جديد بوجود ميآيند .اين لزوما شوم نيست .اما زماني که فشارهاي "سودمندي" ما را مجبور ميکند که نگاه تاريخي خود را
به مسائل زودگذر محدود کنيم گمراه کننده ميشود .ما را مجبور ميکند که از گذشته به عنوان يک معدن داده براي حل مشکالت
حاضر استفاده کنيم .و يا حتي بدتر از ما در خواست مي کند که گذشته را به عنوان يک بدوي ديگر که ما از آن پيشرفت کرده ايم در
نظر بگيريم.
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من با همهگير شدن تغيير در حسابداري شروع کرده و با همهگير شدن تغيير در تاريخنگاري تمام ميکنم .همانطور که آنکرسميت
بيان ميکند:
با هر مجموعه جديدي از موضوعات تاريخي ،معنا داده ميشود به آنچه که از لحاظ تاريخي ،بي ربط ،بي معني ،استاتيک ،يا متعلق
به يک دامنه تاريخي در طول فاز قبلي در توسعه تاريخنگاري به نظر ميرسد .ممکن است گفته شود که تاريخ هميشه به عقب حرکت
مي کند به جاي اينکه به جلو حرکت کند اما اين به طور عميق در مورد آنچه که به عنوان ذات واقعيت تاريخي ميباشد نفوذ نميکند.
يکي از کمکهاي کليدي تاريخ جديد حسابداري ا ستفاده زياد از تاريخ است .که قبال در مورد حسابداري ،غير تاريخي بود .مناطق
بسياري وجود دارند که در آنها فرايندها فقط شروع مي شوند .و اگر تاريخ جديد حسابداري بتواند به عنوان رويگرداني از روشهاي سنتي
تر تحقيق گذشته حسابداري ديده شود شايد يک تغيير دور جديدي در جلوي ما باشد .اما در پايان ما نميتوانيم اين سوال را پاسخ
دهيم که آيا حسابداري باقي ميماند يا اينکه ما مي توانيم پايان حسابداري را انتظار داشته باشيم؟ پاسخ به سواالتي از اين قبيل ،به جاي
يک تاريخ ،يک معادشناسي حسابداري را ميطلبد .پيوست.
جدول  -1مقاالت تاريخي منتشر شده در AOS

اصلي

محاصبهها،
بايگانيهاي اوليه
نهادهاي حرفه
اي ،اسناد معاصر

در باره اينکه در تينيداد و توباگو در دوره قبل از استقالل
چگونه حسابداري از لحاظ نژادي درك به عنوان "سفيد"
درك ميکرد .در نظر ميگيرد که چگونه اين منجر به
يک درگيري با حسابداران غير سفيد پوستي که در
جست و جوي استخدام دولتي بودند؛ دوره بعد از
استقالل شد .به استثناي فارغ التحصيالن کارشناسي
ارشد حسابداري که با کنش گرهاي اجتماعي "سياه"
همراه بودند.

ترينيداد و
توباگو

fS

Annisette
2003

سال
1152
تا
اکنون

eo

Annisette
2000

قرن 22
ام

ترينيداد و
توباگو
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استعمار طلبي
حرفه اي

بايگاني اوليه
نهادهاي حرفهاي،
مستندات معاصر

بررسي تسلط انجمن حسابداران خبره انگلستان (و
پيشگامان) در آموزش و صدور گواهينامه حسابداران در
ترينيداد و توباگو .استدالل ميکند که سازمانهاي واقع
شده در بريتانيا با کساني که نخبگان حسابداري محلي
هستند مايل به سرنگوني ملي آموزش حسابداري بومي
هستند .اين را برحسب استعمار طلبي و استراتژيهاي
مختلف نهادهاي حسابداري انگلستان براي مستعمرات
نفوذ توضيح ميدهد.

جامعه شناسي از
نظر نژاد

hi
v

بريتانيا
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Adams
and
Harte
)(1998

-1117
1175
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گزارشگري
اجتماعي
شرکتها

گزارشات منتشر
شده ساالنه

اطالعات مربوط به جنسيت و اشتغال را با زمينههاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي شش دوره مجزا پيوند
ميدهد .اشاره ميکند که براي زمان زيادي گزارشات
ساالنه شرکت تا حد زيادي زنان را ناديده گرفته است.
اخيرا مسئله برابري جنسيتي به رسميت شناخته شده
است .اما به نظر نميرسد که شرکتها موقعيتهاي
مردساالري را ترك کرده باشند.

ID

مقاله

دوره

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

سال دوم -شماره ( 3پیاپی -)01 :جلد  -0خرداد 0331

دوره

مقاله

اصلي

Armstrong
()1985

قرن 22
ام

اياالت متحده
آمريکا/
بريتانيا

فرايند کار

مبتني بر نوشتهها

بررسي رقابت بين حسابداران (و ديگر متخصصان مالي)،
مهندسان و مديران کنترل استراتژيهاي مديريت.
مشاهده کرد که چطور حسابداري مديريت فرايند کار را
از طريق طيفي از مکانيسمها کنترل ميکند .در حالي
که مهندسي تابع ميشود .تصويب روشهاي حسابداري
موقعيت حسابداران را در سلسله مراتب مديريتي تقويت
کرد .توضيحات کارکردي از تصويب مکانيسمهاي کنترل
به عنوان پاسخ به مشکالت ايجاد شده در اثر بحران
استدالل ناکافي.

فرايند کار

ميتني بر نوشتهها

اهميت حسابداران در مديريت شرکت بريتانيا و استفاده
از کنترل مالي بر حسب  .1ماهيت بازارهاي بزرگ بريتانيا
که نقش به خصوص قوي براي حسابرسان ارائه ميدادند.
؛ .2دخالت دولت در زمان جنگ که کنترل غير مستقيم
از طريق اندازه گيريهاي حسابداري به مديريت مستقيم
ترجيح داده شد .7 .نقش حسابداران در ايجاد شرکتهاي
بزرگ از طريق ادغام جلسهاي که براي کنترل اين
سازمانها از طريق روشهاي مالي مورد نياز است.
بررسي ميکند .قدرت حسابداران ناشي از نقش آنها در
تخصيص ارزش افزوده ميباشد.

اقتصاد
سياسي
حسابداري؛
تئوري
ايدئولوژي

اسناد و مدارك
معاصر؛ متون
ثانويه

چگونگي استفاده شرکت هاي پيشرو آمريکا از سيستم
گزارش اجتماعي براي توجيه ادامه کسب و کار با
حکومت تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي .اشاره ميکند که
چگونه جنبشهاي سرمايه داري افشاي شرکتهاي
بزرگ را براي به چالش کشيدن ايدئولوژي غالب استفاده
ميکنند .نتيجه ميگيرد که حسابداري به طور بالقوه
ميتواند توسط توابع و همچنين گروههاي غالب استفاده
شود.

مقاله
توصيفي
N/A

متون معاصر

ID

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Arnold
and
Hammond
)(1994

-1182
1132

اياالت متحده
امريکا/آفريقاي
جنوبي

Bailey
)(1990

اوايل
1172

اتحاديه
جماهير
شوروي
سوسياليستي

fS
-1155
1118

eo

Ballas
)(1998

اصلي

hi
v

مقاله

دوره

بحث در مورد حسابداري در اتحاديه جماهير شوروي
بررسي ميکند که کارهاي کليدي را به عنوان طبقه
متوسط شناسايي کرد .من چندين رشته فکري در حال
ظهور حسابداري شوروي را شناسايي کردم که شامل
نوسازي و استاندارد حسابداري ميباشند.

Ar
c

Armstrong
()1987

قرن
22/11

بريتانيا

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

يونان

جامعهشناسي
انتقادي
حرفهها

آرشيوهاي نهاد
حرفهاي ،اسناد
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

پيدايش حسابرسي حرفهاي در يونان بعد از جنگ جهاني
دوم را ارزيابي ميکند .به نقش دولت در تشويق يک
سازمان حرفهاي بومي اشاره ميکند .و استدالل ميکند
که اين کار يک انگيزهاي براي نظارت بر مديريت ايجاد
ميکند.
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-1112
1171

آمريکا

تئوري
سازماني

اسناد رسمي معاصر
و مطبوعات ثانويه

Bhimani
)(1993

-1878
1818

فرانسه

درك
حسابداري در
زمينه
اجتماعي و
سازماني آن

آرشيوهاي نهاد
حرفه اي ،اسناد
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

مطالعات بر روي اينکه چگونه عوامل خارجي بر روشهاي
حسابداري داخلي يک سازمان تاثير ميگذارند؛ بود .توليد
کننده خودرو رنو فرانسوي را به عنوان يک مورد مطالعه
استفاده کرد .تاثير جنگ جهاني اول در تشويق معرفي
مديريت علمي ،و نفوذ نگرشهاي دولت به آمار در توسعه
اطالعات آماري براي کمک به کنترل رنو را بررسي کرد.

Bhimani
)(1994

قرن -18
22

فرانسه

فوکويي

آرشيوهاي نهاد
حرفهاي ،اسناد
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

بررسي بر روي اينکه چگونه کار در سه سازمان فرانسوي
و در طول سه قرن مديريت و کنترل ميشد؛ انجام شد.
تغيير از رژيم هاي کنترل بازدارنده ،فيزيکي و شخصي به
حکومتهاي مولد ،محاسباتي و اجرايي را مستند کرد.
اشاره کرد که تغييرات در کنترل سازماني به تغييرات
خارجي در طبيعت کارگر واکنش نشان نميدهد اما به
ساخت چنين تغييراتي کمک ميکند.

Bhimani
)(1999

N/A

N/A

fS

ID

Bealing,
Dirsmith,
and
Fogarty
)(1996

استراتژيهاي اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار را براي
رسيدن به مشروعيت و بقا بررسي ميکند .اين را به عنوان
يک مدلي از "نمايشي از مبادالت سياسي " ميداند .اثر
اقدامات اجرايي را پس از رسوايي مکيسون و روبسون بحث
ميکند که اجازه دادند حسابرسان به طور موثر به صورت
خود تنظيم باقي بمانند در حالي که نقش مثبت  SECرا
در تنظيم گزارش مالي جامعه نشان داد.

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Boland
)(1987

N/A

بريتانيا

فوکويي

N/A

بحثي از ميلر و اولئوري ( .)1183قياس استخدام سربازان
قبل از وجود آزمايشات استاندارد و هنجارها را بررسي
ميکند تا نشان دهد که "ديد" از مفهوم تحت اللفظي
مشاهدهاي خود تغيير کرده است .تاکيد ميکند که
حسابداري هزينه استانداردها و هنجارها را ايجاد نميکند-
مفهوم فرد نرمال حسابداري هزينه را ممکن ميسازد.

Bougen
)(1989

-1831
1172

N/A

درك حسابداري و
زمينههاي اجتماعي
و سازماني آن

بايگانيهاي اوليه
کسب و کار

معرفي اندازه گيريهاي حسابداري را از طريق يک طرح
اشتراك سود توسطهانس و رونالد برسي ميکند .در يک
چارچوبي از توجه به استفاده از حسابداري در تنظيم روابط
صنعتي .اشاره کرد که چطور با وجود پيشرفت قابل توجه
اقتصادي شرکت در طول بهره برداري از طرح ،کنترل
مديريت بر اندازه گيري در بخش کار با شک و ترديد همراه
بود.

Bougen
)(1994

N/A

N/A

تئوري طنز
روانشناختي/ادبي

مبتني بر
مطبوعات

مطالعات در زمينه توسعه تاريخي دفترداري و حسابداري
انجام شد؛ براي تعيين اينکه چطور حسابداري ممکن است
به عنوان خسته کننده و کسل کننده ظاهر شود.
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مقاله

دوره

مختلف
(شامل
فوکويي)

eo
مبتني بر مطبوعات

به عنوان بخشي از يک بررسي از مطالعات ملي-مقاطع از
سيستمهاي کنترل مديريت ،بحث ميکند که چطور
ديدگاههاي تاريخي ميتوانند درك ما را از اينکه چگونه
اشکال ملي و متقابل ملي کنترل مديريت رژيمهاي
حقيقت در ملتهاي خاص را منعکس ميکنند؛ افزايش
دهند.

سال دوم -شماره ( 3پیاپی -)01 :جلد  -0خرداد 0331

Bougen
)(1997

19701980

اسپانيا

Bougen,
Ogden,
and
Outram
)(1990

-1832
1122

بريتانيا

مقاله

دوره

درك حسابداري و
زمينههاي اجتماعي
و سازماني آن

گزارشهاي رسمي
معاصر

پذيرش و رد حسابداري براي مقاصد روابط صنعتي در دو
بخش بريتانيا را بررسي ميکند .اشاره ميکند که
حسابداري براي مذاکرات دستمزد در سال  1832پذيرفته
شد اما به شدت توسط اتحاديههاي کارگري استخراج معدن
در اوايل سال 1122در برابر آن مقاومت شد.

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

مبتني بر
مطبوعات؛ برخي از
دادههاي آماري
ثانويه

استدالل ميکند که برل و مين ( )1172نقش صندوقهاي
سرمايه گذاري را حذ ف کردند و در نتيجه منبع مشکالت
ناشي از جدايي مالکيت کنترل را اشتباه قرار دادند .به نقش
مهم بانکها و صندوقهاي سرمايه گذاري در اياالت متحده
آمريکا در دوره  1122-1172اشاره ميکند .نتيجه گيري
کرد که بانکداران و سرمايه گذاران قدرت جبراني در برابر
کنترل مديريتي بر شرکتها ميباشند.

گزارشات رسمي
معاصر و ميتني بر
نوشتهها

نقش حسابداري در رونق راه اهن و ورشکست شدن در
سال  1812به عنوان يک وسيلهاي است که يک " سلسله
مراتب اجتماعي منطقي و غارتگر" –"ثروتمندان لندن"-
سلب مالکيت ثروت از سرمايه گذاران راه آهن زود هنگام
و پس از آن ورشکست شدند.

نوشتههاي معاصر را استفاده ميکند تا نشان دهد که يک
چارچوب سازگار حسابداري مالي در اواخر قرن  11ام ايجاد
شده است .استدالل ميکند که اين چارچوب با ديدگاه
پاسخگويي به سرمايه اجتماعي توسعه يافته توسط مارکس
سازگار است.

موقعیت

ID

اصلي

مفهوم ديلويز و
گوتاريز از تبديل
شدن

آرشيوهاي نهاد
حرفه اي ،اسناد
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

قانون حسابرسي سال  1188در اسپانيا را در زمينه
حسابرسي اسپانيايي و حسابداري حرفهاي در دورهاي از
سال  1135بررسي کرده است .استدالل ميکند که عضويت
در اسپانيا از جامعه اروپا نيازمند اتخاذ قوانين  E.Cميباشد
که يک فرصتي براي مطالعه روابط بين دولت و تخصص در
زمينه حسابرسي ارائه ميدهد.

نظريه

Bricker
and
Chanda
)r (2000

-1122
1172و
 1132تا
کنون

اياالت
متحده
آمريکا

Bryer
)(1991

-1872
1852

بريتانيا

مارکس

Bryer
)(1993a

-1882
1112

بريتانيا

مارکس

متون ثانويه و
معاصر

Bryer
)(2000a

قرن13/16

انگلستان

مارکس

مبتني بر متون

"امضاهاي حسابداري" را براي مراحل مختلف انتقال از
فئوداليسم به سرمايه داري را توسعه ميدهد .در مورد
تئوري انتقال مارکس با اشاره به اين سيگنالهاي حسابداري
بحث ميکند .وبر را به عنوان کسي که ديد ناکافي از
حسابداري سرمايه داشت انتقاد ميکند .پيش بيني ميکند
که توضيحات مارکس از انتقال ممکن است به عنوان
تاريخچه حسابداري درك شود.

Bryer
)(2000b

قرن13/16

انگلستان

مارکس

اسناد رسمي
معاصر ،اسناد
خالصه شده و
متون معاصر

شواهدي براي حمايت از طرح براير ( )2221ارائه ميدهد.
به عالوه شواهد و مدارکي از زمينههاي تجاري و کشاورزي
يک شرکت انگليسي در شرق هند که در سال -1622
 1653تاسيس شد .نيز ارائه داد.
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مقاله

دوره
اصلي

Bryer
)(2005

قرن  13تا
11

Burchel
l
et al.
)(1985

1132

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

بريتانيا

مارکس؛
وبر

مبتني بر متون

تحقيقات حســابداري در زمان انقالب صــنعتي بريتانيا و يک
دوره کمي قبل تر از ان را برر سي ميکند .ا ستدالل ميکند
که تغيير در روابط اجت ماعي تول يد با عث تغيير در طرز
محا سبات و مدلهاي ح سابداري مي شود .فراتر از آن ن شان
مي د هد که حســــا بداري با يد در زمي نه تغيير تاريخي
پا سخگويي جامعه قرار گيرد .و اينکه انقالب صنعتي بريتانيا
يک انقالب سرمايه داري و تکنولوژي بود.

شجره
نامهاي-
فوکويي

مبتني بر متون

بريتاني

ID

Carama
nis
)(2002

اوايل
1112

يونان

جهاني
شدن و
دولت-ملت
(برگزاري1
.)111

61
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قرن 18

eo

Carmona
et al.
)(2002

-1312
1332

روابط متقابل سيا ست و پروژههاي حرفهاي ح سابداري را با
ا شاره به بحث بينش آزاد سازي حرفه ح سابر سي در سال
 1112بررســي ميکند .مشــاهده ميکند که چگونه در يک
اقتصـــاد به طور فزاي نده ج هاني ،دو لت هاي ملي م قاب له با
فشارهاي بين المللي را سخت و مشکل ميبينند.

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

اسپانيا

فوکويي-
دانش/قدرت

بايگانيهاي
اوليه

نقش تغيير حسابداري در کارخانه سلطنتي توتون و تنباکوي
اسپانيا مطالعه ميکند .مشاهده ميکند که چطور
فعاليتهاي مختلف حسابداري در داخل کارخانه مشاهده
ميشوند  .اينکه چطور حسابداري کمک ميکند تا يک رژيم
منضبط ساخته شود که به موجب آن مديريت کارگران را به
طور قابل محاسبهاي پشتيباني ميکند و به صورت انفرادي
پاسخگو ميباشد

ترتيب فضا/زمان
گيدنز؛ فوکويي-
دانش/قدرت

بايگانيهاي
اوليه

اسپانيا

Ar
c

Carmona
et al.
)(1997

اصلي

بايگانيهاي سازماني
اوليه ،اسنا معاصر و
مذاکرات

در مورد تينکر و نيمارك در ســال  1183اظهار نظر ميکند.
اســتدالل ميکند که بين توســعه حســابداري و تالش براي
اخراج جنسيتي از سازمانها و سرکوب ان در جامعه لينکهايي
وجود دارد.
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مقاله

دوره

مبتني بر متون

fS

Burrell
)(1987

قرن  17تا
18

اروپا

مختلف
شامل
فوکويي

ظهور ناگهاني عالقه در حســـابداري ارزش افزوده را از نظر
تقابل حسـابداري و جامعه بررسـي ميکند .سـه "عرصـه "-
ح سابداري ،ا ستاندارد سازي ،برنامه ريزي کالن اقت صادي و
تالش براي بهره وري دموکراسي را شناسايي ميکند .مفهوم
صـــورت فلکي را به عنوان يک رشـــته خاص از روابط بين
ايده ها و نهادها و فرايندهايي که در ان مفهوم ارزش افزوده
به يک شيوه خاص ميتوان پديدار شود؛ توسعه ميدهد

روشهاي کنترل حسابداري مورد استفاده در ساختمانهاي
قديمي تر و جديد مقايسه ميکند تا تجزيه و تحليل کند که
چگونه طرح مکاني کارخانه توتون و تنباکوي اسپانيايي
حالتهاي خاص حسابداري را فعال ميکند .فضاي توليد در
کارخانه جديد ساخته شده طوري بود که فرايند توليد بيشتر
قابل مشاهده بود و کنترل در هردو سطح فيزيکي و
حسابداري قابل انجام بود .اجازه پاسخگويي فردي به
کارگران داده ميشد.

سال دوم -شماره ( 3پیاپی -)01 :جلد  -0خرداد 0331

Carnegie
and
Edwards
)(2001

1882

Carpenter
and
Dirsmith
)(1993

قرن 22

مقاله

دوره

آمريکا

موقعیت

ID

اصلي

استراليا

جامعه شناسي
انتقادي حرفهها

آرشيوهاي
نهاد حرفه اي،
اسناد رسمي
معاصر و
مطبوعات
ثانويه

بر اساس يک مطالعه پروسپوگرافيکال از  15بنيانگذار
حرفهاي براي اولين نهاد حسابداري حرفهاي در مستعمره
ويکتوريا ميباشد که از تجزيه و تحليل انتقادي -درگيري
استفاده ميکند تا مسير پروژه حرفهاي حسابداري در آن
محل را بررسي کند.

تئوري سازماني،
جامعهشناسي
حرفهها

مبتني بر
متون

استدالل ميکند که اتخاذ روشهاي آماري توسط
حسابرسان صرفا به سادگي يک پديده تکنيکي نيست بلکه
تعريف دوباره صالحيت حرفهاي حسابرسان دور از تشخيص
تقلب نسبت به گواهي از عادالنه بودن صورتهاي مالي را
درگير ميکند.

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

تئوري اقتصادي
شرکت ،اقتصاد
هزينه معامله

مبتني بر نوشتهها،
تحقيقات آرشيوي
منعکسکننده
نويسندگان و
ديگران

عوامل موثر بر اينکه ايا دولت  GAAPتصــويب شــده را
پس از بحران بازار اوراق قرضــه شــهرداري ،تجزيه تحليل
ميکند .طيف گســـتردهاي از فاکتورهايي که بر تصـــويب
اوليه و يا عدم تصويب تاثير ميگذارند را پيدا کرد .و اشاره
کرد که فشـــار هاي ناشـــي از ات خاذ  GAAPبه دل يل
برداشتهايي که اين يک نمادي از صداي اداره مالي بود.

آرشيوهاي نهاد
حرفه اي ،اسناد
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

نحوه حســابداري و نواوريهاي ســازماني براي مديريت و
هماهنگي فعاليتهاي شــرکتهاي بزرگ در اروپا و آمريکا
را باهم مقايسـه کرد .نشـان داد که تحوالت در اروپا ديرتر
رخ داده چرا که بازارهاي انبوه در اروپا اهســته تر از امريکا
ظاهر شــدند .و بازارها بيشــتر از طريق همکاريهاي درون
شـــرکتي و نه از طريق رقابت هماهنگ ميشـــدند .اينها
هردو تشـــويقها براي توســـعه کنترل هزينه و روشهاي
ديگر به حداکثر رساندن سود را کاهش ميدهند.

اسناد رسمي
معاصر و مطبوعات
ثانويه

تالش موسسات حسابداري در ويکتوريا براي بدست آوردن
من شور سلطنتي برر سي شد .ش .اهدي را ا ستفاده کرد تا
برخي نظريههاي موجود در جامعه شنا سي حرفهاي را به
چالش بکشـــاند .نتيجه گرفت که چشـــم اندازهاي خام
انحصــار شــغلي و يا بســته شــدن ،و جفت شــدن محکم
اکشنها ،عالقه و نتيجه براي توضيح وقايع ناکافي هستند
و اين که ن تايج به عنوان نتي جه اي از ت عا مل "دو لت" و
"تخصص يا حرفه" بهتر توضيح داده ميشوند.
تالشهاي گنجانيده شده در موسسه حسابداران را تجزيه
و تحل يل مي ک ند .تا خودش را به عنوان بزرگترين تول يد
کننده ح سابداران در دولت ويکتوريا گ سترش دهد .برخي
از ا ستداللهاي ا ستاندارد در جامعه شنا سي حرفهاي را
انتقاد ميکند.
سه ت صوير کليدي را (ح سابداري به عنوان ثبت تاريخي،
واقعيت اقتصــادي اخير ،ســيســتم اطالعات ،کاال) و اثار
توســعه نظريهها بر اســاس اين موارد را شــناســايي کرد.
م طال عات طولي بر روي ماه يت و عوا قب ناشـــي از اين
تصاوير حسابداري طلبيده ميشود.

Chua and
Poullaos
)(1993

-1885
1126

استراليا

جامعه شناسي
حرفهها و
رويکرد نئو-
مارکسيستي

Chua and
Poullaos
)(1998

-1886
1127

استراليا

جامعه شناسي
انتقادي
حرفهها ،وبر

Chua and
Poullaos
)(2002

-1882
1123

بريتانيا/ا
ستراليا
کانادا و
امريکاي
جنوبي

جامعه شناسي
انتقادي حرفهها

آرشيوهاي اوليه،
اسناد رسمي
معاصر و مطبوعات
ثانويه

Colignon
and

N/A

N/A

جامعهشناسي
انتقادي
حرفهها ،بورديو

مبتني بر نوشتهها
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Chandler
and
Daems
)(1979

اواسط
قرن  11و
اوايل 22

اروپا/
آمريکا
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Covaleski
)(1991

مقاله

Mid19th

دوره

بلژيک

درگيري
ايدئولوژيها

مقاالت پارلماني،
مستندات معاصر
و نوشتههاي ثانويه

ظهور حسابرسي حرفهاي در بلژيک بالفاصله بعد از جنگ
ج هاني دوم مورد ب حث قرار مي د هد .اگر چه برخي از
گروهها قادر به ايجاد انحصار شغلي نبودند.

Dezalay
)(1995

20th C.

N/A

اقتصاد
هزينه
معامله

مبتني بر نوشتهها

Edwards,
Coombs,

–1820
1830s

انگلستان

اقتصاد
هزينه
معامله

بايگانيهاي اوليه

and
Greener
(200

N/A

N/A

تئوري
انتقادي
(مدرسه
فرانفورت)

بايگانيهاي اوليه و
مستندات معاصر

روي جان سون ( )1187اظهار نظر ميکند .ن شان ميدهد که
ظهور حســابداري مديريت خيلي قبل تر از قرن  18ام بوده
اســت .همچنين تحقيقات بيشــتري به تحميلهاي جنبش
کار به کارخانهها را طلب ميکند.

Flamholtz
)(1983

–1814
1824

آمريکا

رويکرد
محيطي
حقوقي/س
ازماني

مصاحبه آمار
نهادهاي حرفهاي و
مقاالت مجله

حسابهاي يک جامعه کمونيستي اوليه را شرح ميدهد و با
جوامع ديگر مقاي سه ميکند .ن شان ميدهد که محيطي که
جامعه در آن عمل ميکند باعث نياز به سي ستمهاي کنترل
حسابداري پيچيده تر ميشود.

Flesher
and

–1870
1910s

آلمان

تئوري
راسيسم

مصاحبات،
نوشتههاي معاصر

يک نظريه در عر صه ح سابداري را با ا شاره به تغيير عر صه
حسـابداري در آلمان توسـعه ميدهد .به نحوه يک رسـوايي
که مربوط به اســتفاده از ذخاير مخفي توســط دايملر براي
پنهان کردن ســود حاصــل از جنگ که منجر به تغيير حاله
ح سابداري از بي طرفي و عينيت به يک مکاني سم سيا سي
دستکاري شده شد؛ اشاره ميکند.

Flesher
)(1979

–1870
1990s

آلمان

تحقيق
سيستم
جامعه

نوشتههاي معاصر

روي من شا و تو سعه يک کله جهاني قانوني روي ح سابرس
در قبال مســئوليت در آلمان بررســي کرد .اين را به ماهيت
حرفه حسابرسي الماني و تاسيس رسمي آن در سال 1171
و نقش حسابرس در سيستم حاکميت شرکتي آلمان پيوند
داد.

Gallhofer
and

1940s
to
present

آمريکا

دانش/قدر
ت-
فوکويي

بايگانيهاي اوليه،
اسناد دادگاهي و
رسمي معاصر

به عنوان بخشـــي از يک مطالعه گســـتردهتر ،يک نمونه از
شــرکتهاي اياالت متحده را بررســي کرده و اســتفاده زود
هنگام از تصويرها در صورتهاي ماليشان را تجزيه و تحليل
کرد.

Hopper
and
Armstron
)g (1991

–19
20th C.

آمريکاي
شمالي

فرايند
البور

مبتني بر نوشتهها

Hopwood
)(1987

;1770s
1970s

England

باستانشن
اسي-
فوکويي و
شجرهشن
اسي

مبتني بر نوشتهها و
کار زمينهاي

شــکســت يک تالش براي معرفي حســابداري مضــاعف به
حســابداري دولت بريتانيا از نظر برخورد ايدئولوژي بين يک
تمرکز ســنتيتر و اشــرافيتر در نظارت و مســئوليتپذيري
شخصي را مورد بحث قرار داد.
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انتقاد ميکند که چگونه برخي از جامعه شناسان حرفهاي از
جمله آبوت ( )1188اســـتدالل هاي تاريخي را در روشـــي
اســـتفاده ميکنند که ســـيســـتمهاي حرفهاي را از جامعه
گسترده تر و تاريخ سياسي جدا ميکند.
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ID

موقعیت

نظريه

شواهد

اصلي

خالصهای از يافتهها و نتايج

ن شان ميدهد که حرفه عمومي ح سابداري به قوانين حقوق
مدني واکنش نشـــان مي دهد .مثل تالش قابل مشـــاهده
امريکاييهاي آفرقايي براي اســتخدام .اگرچه که پس از 25
ســــال هنوز هم آمريکـايي هـاي آفرقـايي تبـار کمتر در
استخداميها ديده ميشوند.
مطالعات روي تجربه آمريکاييهاي آفريقايي تبار در تالش
براي دريافت گواهينامه حسابداران عمومي انجام شد .و
نشان داد که هنوز هم اين افراد تحت نشان دادن هستند.
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Hopwood
)(2005

–1975
2005

N/A

N/A

ياداوري (خاطرات)
شخصي

اســتفاده از حســابداري و ســاير ثبتهاي مســتند توســط
ا ستعمارگران بي سواد ،جامعه خوراکي براي بد ست آوردن
حقوق مالکيت زمين .شـــواهدي را فراهم ميکند مبني بر
اينکه چگونه نگهداري حسابداري دقيق بدهيها و پيشرفتها
را ثبـت مي کنـد .همراه بـا انعطـا ف پـذيري پـايگـاه هـاي
ا ندازه گيري مي توانســـت انت قال زمين از مالک يت مائوري
جمعي به کنترل فردي اروپا تسهيل کند.

فوکويي

مبتني بر نوشتهها

جانســـون و کاپالن ( )1183را ن قد مي ک ند .کنترل هاي
حســابداري را به عنوان يک تالشــي که شــرکتهاي کنترل
کارگري در دوره هاي مختلف توســـعه حســـابداري به کار
ميگيرند؛ توضيح ميدهد.

اسناد معاصر که در
تاريخهاي منتشر
شده کسب و کار
شرح داده شده
است.

ديدگاههاي موجود در مورد تغيير حســابداري را بررســي و
ارز يابي مي ک ند .اســـ تدالل مي ک ند که اين ها اغ لب غير
تاريخي ،غايت شــناختي ،و تکنيکي هســتند .ســه مطالعه
موردي را ارائه ميدهد .دوتا از ســازمانهاي معاصــر و يکي از
پاتر جوزيا وجوود انگليســـي در  .1132اشـــاره ميکند که
ب سياري از عوامل بالقوه ميتوانند در سازمانها دخالت کنند
و تغيير را تحريک کنند.
در مورد پس زمينه راه اندازي حسابداري ،سازمانها و جامعه
ب حث مي ک ند .با ک نا يه به مج له ع مده در رســـوايي هاي
حسابداري انگلستان که در  1162منتشر شد؛ اشاره ميکند
و آموزش بر اســاس اين رســواييها نقطه تماســي با رئيس
شرکت رابرت ماکسول رائه ميدهد.

ID

Hopwood
)(1988

1970s

انگلستان

N/A

يادآوري (خاطرات)
شخصي

روش تجزيه و تحليل تغيير در ســـيســـتمهاي اجتماعي را
توسعه داده و آن را در سيستم تنظيم گزارش شرکت ژاپني
اعمال کرد .ســه مرحله تغيير را بررســي کرد .اشــغال امريکا
پس از جنگ و مقدمه ســيســتم تنظيم ســبک  USو نحوه
تغيير اين به يک ســـيســـتم ژاپني بر اســـاس وزارت مالي؛
توسعه سازمان حسابرسي؛ و توسعه گزارش تلفيقي.

Hoskin
and

13th/14
;th C.

اروپا،
آمريکا

fS

Macve
)(1988

18th C.

آلمان

N/A

مبتني بر نوشتهها

Jackson
)(1992

Early
20th C.

انگل/آمريکا
ستان

جامعه
شناسي
تحول

اسناد معاصر (شامل
بايگانيهاي اوليه) و
نوشتههاي ثانويه

Jeacle
)(2003

–1920
1930s

عمدتا
آمريکا

فوکويي
(قدرت و
حاکميت
به
طورجدا)

اسناد معاصر و
نوشتههاي ثانويه

با اســـتفاده از يک تجزيه و تحليل "قدرت-دانش" فوکويي
ظهور مضـــاعف و تاخير طوالني تا ظهور مفاهيم مدرن تر
حســابداري و پاســخگويي بر حســب تکنيکهاي نوشــتن و
ارزيابي را توضيح ميدهد .م ضاعف بر حسب مفهوم فوکويي
به عنوان دو عالمت و به عنوان يک فرمي از متن عمومي در
حال ظهور در قرن  11ام ديده ميشـــود .ايجاد مرد قادر به
محاسبه با شيوههاي آموزشي مارك رديابي ميشود.

Jeacle and

Late
18th C.

انگل/آمريکا
ستان

اقتصاد
هزينه
معامله

مبتني بر نوشتهها،
تحقيقات بايگاني
نويسندگان

توســعه قطعه نرخ حســابداري در اســپرينگفيلد را بررســي
ميکند .ا ستدالل ميکند که اين اثرات ر شتههاي آموز شي
جديد و برر سي شيوهها در آکادمي نظامي اياالت متحده در
نقطه غرب را منعکس ميکند .و تغييرات حسابداري فقط به
عنوان بخشـــي از يک چارچوب انضـــباطي عمومي موثرند.
ن شان ميدهد که نفوذ نقطه غرب همچنين م سئول ساختار
پاســـخگويي "خط و کارک نان" در خطوط راه اهن ايالت
متحده است.

hi
v

eo

Hoskin
and

–1810
1850s

آمريکا

دانش/قدر
ت-
فوکويي

Ar
c

در مورد پس زمينه راه اندازي حسابداري ،سازمانها و جامعه
برر سي کرده و مجلهاي که در طول  72سال گذ شته تغيير
کرده را در نظر ميگيرد.

63

www.SID.ir

ماهـنامه

شـباک(شبکه اطالعات کنفرانسهای کشور)

مقاله

دوره

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Jones
and

–1984
1990s

عمدتا آلمان

نظريه شبکه-کنشگر،
ديناميک مدرنيته
(گيدنز)

مصاحبات،
مستندات
معاصر و منابع
ثانويه

نگرش گو ته به مدير يت ج هان طبيعي را با
آموزه هاي آل ماني کامرال ويســـن چا فت (علم
مدير يت) و قرن  18ام پيو ند مي د هد .ا يده هاي
قانون طبيعي به عنوان زيربناي جامعه هســـتند.
مشخ صات گوته از طبيعت بر حسب اقت صاد بيان
شـــده بود .در حالي که نظريه هاي اقتصـــادي و
سياسي اش بر اساس نظريههاي طبيعت بودند.

Dugdale
)(2002

20th
C.

انگلستان/آمريکا

توسعه نظريه
حسابداري به عنوان
مشروعيت ساخته شده
از طريق بازتاب
نگرانيهاي مربوط به
محيط اجتماعي و
سياسي آن

خالصهاي از
مطالعات بر
پايه متون
معاصر

Jo ¨nsson
)(1991

N/A

سوئد

اصلي

ID

fS
تئوري جنسيتي

راههايي که در آن خرده فروشـــان با هزينه هاي
تغيير لباس سرکار داشتند .رابررسي کرد و نشان
داد که چگو نه حســـا بداري در توســـ عه ا يده
اندازههاي استاندارد و از اينرو چارچوب استاندارد
دخيل بوده است.

مبتني بر
نوشتهها

eo
Kirkham
and

–17
20th
C.

انگلستان

فوکويي

مبتني بر
نوشته

نشــان ميدهد که حســابداري مديريت توســعه
مييابد تا اطالعات الزم براي منابع کنترل داخلي
مديريت شرکتها را ارئه دهد .که به منظور توليد
با بازده بيشــتر از آنچه که صــرفا از طريق بازارها
امکان پذير است ايجاد ميشود.

hi
v

Kirkham
)(1992

–1870
1930

N/A

نظريه جنسيت ،جامعه
شناسي حرفهها

دادههاي
سرشماري.
اسناد معاصر و
نوشتههاي
ثانويه

ا ندازه گيري هاي مبتني بر حســـا بداري اعت بار
م صر ف کنندگان از طريق فرو شگاههاي بزرگ در
مقايســـه با قضـــاوت اعتباري بر اســـاس دانش
شخ صي م شتري مطالعه شده ا ست .و ن شان داد
که چگو نه اين يک تغيير از تصـــميم گيري بر
ا ساس شخ صيت فرد به ت صميم گيري بر ا ساس
رفتار فرد را ارائه ميدهد.

Ar
c

ا ثار ظهور هزي نه بر مب ناي ف عال يت ().ABC
ر شتههاي مختلف تو سعه  ABCشنا سايي شد.
به نقش محوري مشـــاوره مديريت در پيشـــبرد
 ABCاشـــاره ميکند .در مورد تحول  ABCبه
مديريت بر اساس فعاليت بحث ميکند و مشاهده
ميکند که چطور اين به خوبي با فل سفه مديريت
کو چک ســـازي  /ال يه برداري از ســـال 1112
متناسب شده است.

مقاله

دوره اصلي

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Kokubu
and

16–20th C.

عمدتا ژاپن

مقاله
مروري-
N/A

مبتني بر نوشته

تحوالت در حســابداري هزينه ،مالي و شــهرداري
مطالعه شــده اســت .نشــان ميدهد که در يک
دولت قوي ح سابداري بايد به ساختارهاي قدرت
موجود نفوذ کند و حسابداران بايد خودشان را به
اندازه کافي براي توســعه قوانين حســابداري قابل
اعتماد نشان دهند.
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اظهار نظرات ليمن در سال  .1112ن شان داد که
تاريخ ليمن از منظر يک حســـابدار حرفهاي مرد
نوشته شده است .و کشمکشهاي زنان را ناديده
گرفته است .مطالعات گسترده تري از حسابداري
و جنســيت مورد نياز اســت .نشــان ميدهد که
حســابداري به عنوان يک فرمي از جنســيتي به
عنوان مرد زمانهاي اوليه بود.

Lamb
)(2001

1965–2000

سوئد

جامعه
شناسي
انتقادي
حرفهها و
نظريه
سازماني
جديد

اسناد رسمي،
نوشتههاي
ثانويه معاصر

در مورد چگونگي ح سابداري در انگل ستان که به
عنوان حرفهاي و کار انســاني ســاخته ميشــود
بوسيله تشخيص اين از فعاليتهاي حسابداري و
روحاني که به طور فزايندهاي به عنوان زنان کار
بودند؛ بحث ميکند .نشــان ميدهد که چطور در
ســـال  1832حســـابداري و دفترداري به عنوان
دســتههاي شــغلي قبل تشــخيص نبودند و اينکه
آنها تقريبا به طور کامل مرد بودند .به طوري که
در سال  1172دفترداري و ح سابداري بر ح سب
وضــعيت اجتماعي و جنســيت به وضــوح از هم
متمايز بودند.

فمنيسم

مواد منتشر
شده معاصر

تحوالت ديدگاههاي خطرات شي بيمه با تحوالت
در اهدا ف و ابزار دولت را پيوند داد ،و در ســاخت
دستگاه بيمه اجتماعي دولت به اوج خود رسيد.
بررسي تاکاترا ( .)1112بر روي تحقيقات تاريخي
تر تاکاتراس بحث ميکند.

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Larsson
)(2005

fS

ID

Sawabe
)(1996

Mid-19th C.

انگلستان

مدلهاي
فوکويي،
شخص قادر
به محاسبه

مقالههاي
رسمي معاصر و
مطبوعات ثانويه

1900–1980s

eo

مقاله

دوره اصلي

Mainly
,آمريکا

موقعیت

نظريه

hi
v

منابع گزار شات کارمندان ح سابداري در مطبوعات
ک سب و کار را شنا سايي و تجزيه و تحليل ميکند.
نو سانات قوي در حجم نو شتهها مييابد .و اين را با
عوامل اجتماعي -اقتصـــادي (فنآوري هاي جديد،
فعاليت ادغام ،تمايالت ضد فردي ،رکود اقت صادي)
پيو ند مي د هد .يک افزايش ناگ هاني عال قه در
گزارشات کارمندان انگلستان و استراليا پس از سال
 1132مشاهده کرد.

1131–1111

آمريکا عمدتا

مبتني بر
نوشته

Loft
)(1986

1914–1925

انگلستان

فوکويي

بايگانيهاي
اوليه
سازماني،
مصاحبات و
مطبوعات
معاصر

رشــد حســابداري هزينه در طول جنگ جهاني اول
در انگلســـتان و تالش براي اســـتفاده هزينه براي
باز سازي پس از جنگ را برر سي کرد .پس از جنگ
رشـــد قابل توجهي در گروه کارمندان هزينه ايجاد
کرد مقاالت مروري يک موســـســـه هزينه و آثار
حسابداران را تشکيل دادند .بحث روي اين است که
ايا هد ف موســســه حفاظت شــغلي بوده يا توســعه
دانش هزينه ميباشد.

MacDon
ald and

1950–1965

کانادا

فضاي
نظارتي

بيگانيهاي
اوليه
سازماني و
اسناد معاصر

شوراي حسابداران سالهاي اوليه انتاريو مطالعه شد.
اين بخش درگير محدود کردن حســابداري عمومي
از ديگر فرمهاي حســابداري ميباشــد .و اين تمايل
به حذ ف گروههاي خاص از بازارهاي حســـابداري
عمومي انتاريو ميباشد.

Ar
c

Lewis,
Parker,
and
Sutcliﬀe
)(1984

مقالههايي
که صراحتاً
توصيفي
نيستند.
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Macintos
)h (1999

Earliest
times

World

بودريار

مبتني بر
نوشتهها

توســـ عه و تغيير روابط بين عالئم حســـا بداري و
واقعيت فيزيکي/اجتماعي را رديابي ميکند .اشـــاره
ميکند که حســابداري به يک واقعيت عيني اشــاره
نميکند .اما تا حد زيادي خود ارجاع است.

Richards
on
)(2004

to present

انگلستان

درك
حسابداري
در محتواي
تاريخي و
اجتماعي

مبتني بر
نوشتهها

برر سي ت صوير ح سابداري در رمان طوفان گو ستاو
ســـول و هابن ( )1855به منظور درك اهم يت
حســــا بداري در طب قه متوســـط در قرن  11ام.
اســتدالل ميکند که حســابداري تجســم يافته و
ارزشهاي طبقه متوسط يا نظم و ترتيب و عقالنيت
را حمايت ميکند.

اجتماعشن
اسي دانش

منابع ثانويه،
مصاحبهها و
اسناد معاصر

بررســـي تحقيقات اختصـــاصـــي آرتور توماس و
واکنش هاي دانشـــ گاهي به اين پژوهش ،نشـــان
مي دهد که بي توجهي نســـبي به ايده هايش يک
نتيجه حرکت عمومي به دور از تحقيقات مفهومي
حسابداري در طول  1132بوده است.

ID

Richards
on
)(2004

1920–1930s

آمريکا

اقتصاد
تنظيمي

اسناد معاصر

بحث بر سر پا سخگويي شرکت بين برلي و مريک
دود در اوايل  1172برر سي شد .ا شاره ميکند که
نتي جه ب حث قانون اوراق ب هادار 1711/71را ت حت
تاثير قرار ميدهد.

Maltby
)(1997

Mid-19th C.

آلمان

fS

مبتني بر
نوشتهها

طراحي گزار شات ساالنه برتون را تو صيف ميکند.
يک تغيير چشــمگير در اســتفاده از طرح از ســال
 1182را تشـــخيص داد .و اين را با افزايش قا بل
توجه فروش و ســود و حرکت شــرکت به ســمت
تبديل شـــدن به يک بانک تجاري تهاجمي مرتبط
ميکند.
بررســـي بر نا مه ريزي ،طرح و دکوراســـيون تاالر
ح سابداران خبره لندن به عنوان يک ادعاي نمادين
از مو س سه ح سابداران خبره در انگل ستان و ويلز در
مورد نقشهاي گستردهاي که حسابداران بايد انجام
دهند و بنابراين وضعيت حرفهاي در حال ظهور.

McKinstr
)y (1996

1930–1994

انگلستان

جامعه
شناسي
دانش

اسناد معاصر،
مصاحبهها،
مطبوعات
ثانوي

McKinstr
)y (1997

1880–1890s

انگلستان

معلوم نيست

بايگانيهاي
اوليه ،اسناد
معاصر،
مطبوعات
ثانويه

مطالعات تئوري اخت صا صي به عنوان يک پا سخ به
اقت صاد شرکتهاي در حال ظهور در اوايل قرن 22
ام .يک راه مصــالحه مالکيت غير فعال شــرکتهاي
بزرگ با داليل ســنتي مالکيت خصــوصــي ارائه داد.
ن شان داد که تناقضهايي در رويکرد نظريه پردازان
ح سابداري وجود دارد :نظريه پردازان ماهيت حزبي
حســابداري را درك کرده اند اما برخي از توصــيهها
در تضاد با نظريه حق مالکيت سهامداران بود.

Merino
)(1993

20th C.

آمريکا

مصلحت
گرايي

مبتني بر
نوشته

بررســـي فورکوئيت ( .)1182يک مطالعه از رابطه
بين ح سابداري و برنامهريزي ملي در فران سه ا ست.
اســـ تدالل مي ک ند که ما براي پ يدايش ا يده ها و
شيوهها نياز به مطالعه شرايط خاص تاريخي داريم.
اما اشاره ميکند که اين شرايط امکان پذير هستند
ولي نتــايج را بــه شـــيوه علــت و معلولي تعيين
نميکنند .بر نقش حســـابداري در ايجاد اشـــکال
خاص اجتماعي و اقتصادي تاکيد ميکند.
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Mannine
)n (1996

1960–1980s

آمريکا عمدتاً

درك
حسابداري
در زمينه
اجتماعي و
تاريخي آن
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Miller
)(1986

مقاله

1930–1970s

دوره
اصلي

مبتني بر
نوشته

فرانسه

فوکو/التور

مبتني بر
نوشته

بر عليه ديدگاه جانسون و کاپالن در سال  1183که
توسعه جريان نقدي تنزيل يافته در آينده استثنايي
بود .استدالل ميکند .نقش دولت بريتانيا در تشويق
شرکتها به اتخاذ  DCFدر سال  1162را برر سي
کرد و اين را به عنوان يک برنامه ســـياســـي که به
دنبال يک مداخله در اقت صاد ا ست در حالي که يک
فاصــلهاي از تصــميمات ســرمايهگذاري خاص حفظ
ميکند؛ مشخص کرد.

ID

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

fS

Miller
)(1990

–1660
1680s

فرانسه

فوکويي

بررســي روشهاي نظريه پردازي بين حســابداري و
دولــت و رد کردن فــاکتور خــارجي و عملکردي
نظريههاي توســعه دولت .از دوره کولبرت ســلطنت
لوي  11ام در فرانسه براي نشان دادن مدل پيچيده
تر استفاده ميکند .نواوري در حسابداري و دولت از
طيف و سيعي از مناطق ظاهر مي شود و ان سجام در
يک منط قه خاص در دو لت را اي جاد مي ک ند.
حســابداري در برنامههاي دولت به دليل تقابل بين
محاســـبات خاص و داليل منطقي خالصـــه مفيد
است.

Miller et
al.

N/A

N/A

N/A

مقدمه
مجموعهاي از
مطالعات
تاريخي

)(1991

–17
20th C.

عمدتا ً
انگلستان

فوکويي

مبتني بر
نوشتهها

ارزيابي ظهور هزينه يابي اســتاندارد و ارتباط اين با
شـــيوه هاي اجتماعي ديگر .اســـتدالل ميکند که
حســـابداري خدمت مي کند تا فرد کارگر را قابل
مشـــاهده و محاســـبه کند .اين در يک چارچوب
اجت ماعي گســـترده تر از ظهور علوم اجت ماعي و
مفهوم تغيير يافته نقش دولت واقع ميشود.

Miller
and

–1890
1930s

آمريکا

فوکويي-
شجرهشناسي-
باستانشناسي-
قدرت/دانش

نوشتههاي
معاصر

تالش براي يــک درك گســـ ترده تر از نواوري
حسابداري .فرايندهاي ايجاد شيوههاي حسابداري از
طريق ســه موضــوع بررســي شــد :مفهوم در حال
توسعه شرکت به عنوان نهاد قراردادي و دموکراسي؛
مفهوم در حال توســـعه فردي به عنوان تصـــميم
گيرنده منطقي و م سئول؛ و فرهنگ سيا سي محلي
و خاص  1172اياالت متحده آمريکا .تاکيد ميکند
که دال يل منطقي حســــا بداري م فاهيم تاريخي
مشروط و احتمالي هستند.

eo

Miller
)(1991

–1930
1960s

انگلستان

فوکو-التور .توسعه
مدلي از مسئله
سازي -برنامهها-
تحول و عملکرد در
يک فاصله

خواســـتار "شـــجرهنامه محاســـبه" به جاي تاريخ
ح سابداري سنتي" .خال صهاي از  1شجره نامه :بر
اســــاس ميلر ( ،)1111هــاپوود ( )1183بورکــل
( )1185و ميلر و اولئوري ( )1183را ارائه ميدهد.

hi
v

نوشتههاي
معاصر

تالش براي توضيح ظهور "تاريخ حسابداري جديد"
و درخوا ست براي يک درك تاريخي از اينکه چگونه
شـــيوههاي حســـابداري و داليل منطقي تشـــکيل
شدهاند.
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O’Leary
)(1990

19th C.

انگلستان/آمريکا

نظريه حقوقي

مبتني بر
نوشتهها

هشدار در برابر سوء استفاده از استداللهاي تاريخي
در تحقيقات حسابداري با اشاره به سازمان تحقيقات
مبتني بر تاريخي .اين براي مطالعه موضوعات خارج
از چارچوب ،خواندن نظريههاي کنوني بازگشــت به
گذشته و جبر انتقاد شده است.

Mills
)(1993a

N/A

N/A

N/A

مبتني بر
نوشته

برر سي قانون مربوط به صدور مجوز  .CPAا شاره
ميکند که يک تغيير در اســـتدالل هاي حقوقي از
آزادي قرارداد به ازادي ســـخنراني رخ داده اســـت.
مشــخص ميکند که چگونه دادگاه به حســابداران
بدون گواهينامه اجازه ميدهد که به عنوان حسابدار
کار کنند .اما حســابداران رســمي در خارج از حرفه
کاري استخدام مي شوند تا عنوان  CPAرا استفاده
کنند.

Mills
)(1993b

–1921
1996

آمريکا

نظريه حقوقي،
جامعهشناسي
حرفهها

موارد
حقوقي،
متون ثانويه

به عنوان بخشــي از يک بررســي کلي حســابداري
بحران ،اظهار نظر هايي روي اســـتفاده از ايده ها و
روشهاي فوکويي در تحقيقات حســابداري تاريخي
و جود دارد .م ي لر و او ل ئوري ( )1183بــه ع نوان
سياسي محافظه کار انتقاد ميشوند.

Mills
and

1970s
to
present

N/A

نظريه انتقادي

مبتني بر
نوشتهها

تشريح قانون مربوط به مسئوليت حسابرس ،در برابر
يک پس زمينهاي از درخواســـت براي اين محدود
ميشــود .اشــاره ميکند که چگونه حســابداران از
معرفي نامحدود مسئوليت حسابرس در سال 1122
حمايت ميکردند .نتيجه ميگيرد که بحث فعلي و
اينده احتمالي از تغييرات قانونگذاري نياز دارد تا در
برابر يک پس زمي نه اي از تحوالت قانوني گاهي
اوقات ظاهرا تصادفي و از راه دور درك شود.
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ID

Miller
and

1930s

آمريکا

درك حسابداري در
زمينه اجتماعي آن

نوشتههاي
معاصر

برر سي متون در مورد تحقيقات تاريخي ح سابداري
درگير در اناليز موارد قانوني .پيش بيني ميک ند که
بيشــتر متون قبلي مفهوم ايســتا را براي قرارداد در
نظر گرف ته اند در حال که در دادگاه عملي نگرش
نسبت به قرارداد پويا بود.

موقعیت

نظريه

شواهد

خالصهای از يافتهها و نتايج

Neimark
and

–1916
1976

آمريکا

فرايند کار

اظهارات
مالي
منتشرشده

ارزيابي انتقادي نظريه هاي ســـازمان که از اقتصـــاد
نئوکال سيک بد ستامده خ صو صا براي آنهايي که فاقد
چشــم انداز تاريخي-اجتماعي هســتند .توســعه روش
منطقي به کنترل .نشان داد مزاياي استفاده از رويکرد
منطقي از طريق م طال عه اســـتراتژي هاي بين المللي
پس از جنرال موتورز همانطور که در گزار شات ساالنه
شرکت افشا ميشد.

Tinker
)(1986

–1830
1860

کانادا

فوکويي/حاکميت

مقاالت
رسمي
معاصر و
مواد ديگر

ادعا ميکند که تکنيک ها و گفتمان حســـابداري در
کنترل مردم بومي کانادا معني دار بود .مســتندســازي
ميکند که چگونه براي تشـــويق تغييرات در عادات و
آداب و رسوم مردم بومي به ويژه در رابطه با مالکيت و
اشغال زمينه حسابداري مورد استفاده قرار ميگيرد.
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Oakes
and

1910s

آمريکا

آژانس انفرادي

اسناد معاصر

يک د خا لت توســـط حقو قدا نان رهبر  USلوئيس
برانديس در بحث از نرخ راه اهن نقش افراد در تو سعه
تاريخي حســابداري را نشــان داد .اشــاره ميکند که
مشـــارکت برانديس اجازه مي دهد مدافعان مديريت
علمي اين وضعيت بيشتر در هزينهيابي راه اهن درگير
شوند.

ادبيات مبتني بر
کاربرد قانوني و
اسناد رسمي

تئوري
اقتصادي
شرکت

بررســـي قانون ماليات در حوزه قيمت گذاري انتقال
بينالمللي .بيان ميکند ظهور معيار طول بازو و اعمال
تئوري اقت صادي شرکت را تا تناق ضات ضمني در اين
را نشــان دهد .بررســي روشهاي جايگزين اختصــاص
دادن ســـود شـــرکت هاي بزرگ فراملي به حوزههاي
قضايي مالياتهاي مختلف.

حسابرسي درك
زمينه اجتماعي (نيز
اشاره دارد به هک)

ادبيات متون
معاصر و
موارد ديگر

اســـتدالل مي کند که نمونه گيري مبتني بر امار در
توســعه مميزي براي توجيه کردن منطقي و مشــروع
کردن شـــيوههاي چک کردن آزمايشـــات در محل از
ز مان ق بل از  .1122پيش بيني مي ک ند که آر مان
علمي ا سا سي ح سابداري  USبه ترجمه نمونه آماري
از زمينه تحقيقات اجتماعي به زمينه حسابرسي کمک
ميکند .استفاده از روش نمونه گيري آماري به تقويت
وضعيت حسابرس يه عنوان متخصص کمک ميکند.

ادبيات ثانويه
و معاصر

ا شاره مي کند که تو سعه ح سابداري بر ا ساس ا صول
پرداخت هزينه در پزشــکي  USميباشــد که در يک
محل تالقي گفتمان هايي که دانش و حرفه پزشــکي،
مديريت بيمارستانها و تامين مراقيتهاي بهداشتي را
پوشش ميداد؛ پديدار شده است.
برر سي کدهاي اخالقي ح سابداري حرفهاي در اياالت
متحده در ســال  1113و  .1188نشــان داد که چطور
کدهاي مختلف منعکس ميشـــوند در چگونگي اينکه
حسابداران در پي مشروعيت بخشيدن خودشان در دو
دوره مطالعه شده ه ستند .در سال  1113ح سابداران
از افراد اخالقي تشـــکيل شـــده بودند ولي در 1188
اخالقشــان بوســيله يک مجموعهاي از قوانين محدود
ميشد.
در نظر گر فت که چگو نه ا ياالت مت حده از اقتصـــاد
کشاورزي در طيف وسيعي از روش ها ،شامل حساب،
براي ساخت ناواجو در شرايط اقت صادي ،ت سهيل ارائه
يک راه حل با ناواجو از فرسايش خاك.

ID

Neu
)(2000

–1950
1960s

آمريکا

روند کار

اسناد معاصر

برر سي اينکه کار چگونه سازمان يافته مي شود که در
برنامههاي مبتني بر انگيزه ح سابداري درگير مي شود.
م طال عات ســــه نمو نه خاص .نتي جه مي گيرد که
اتحاديههاي مايل به مديريت انگيزه به منظور دستيابي
به اهدا ف ديگر اســت اما اين بوســيله ماهيت تشــکيل
اتحاديه در طول دوره محدود ميشود.

Picciotto
)(1992

20th
C.

Power
)(1992

20th
C.

آمريکا/انگلستان

Preston
)(1992

20th
C.

آمريکا

فوکو – شجرهنامه

Preston

–1900
;1917

آمريکا

جامعهشناسي
انتقادي تخصصها،
نظريه مشروعيت

اسناد معاصر
و ادبيات
ثانويه

et al.
)(1995

–1970
1988

آمريکا

نظريههاي هنر

اسناد رسمي
معاصر

جهاني

fS

eo
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Quattrone
)(2004

16th/17th
C.

Italy

فردگرايي
جامعنگر،
تمايززدايي،
تقليلگرايي دوبل،
نظريه انتقادي
مدرنيسم (التور)

بايگانيهاي
اوليه و اسناد
معاصر

توســعه يک چارچوب نظري با درك نقش حســابداري
در عمليات انجمنهاي م سيحي .ا ستدالل ميکند که
حســـابها صـــرفا عملکردهاي اقتصـــادي را خدمت
نمي کن ند .ا ما حســـا بداري براي گ نا هان را منعکس
مي کنند .اين عليه توســـعه مذهب کاتوليک روم در
طول مقابله با جنبش اصالحات تفسير ميشود.

Radcliﬀe
)(1998

1960s to
present

کانادا

فوکويي -حکومتي

مصاحبات،
اسناد معاصر و
متون ثانويه

ظهور بهرهوري ح سابر سي در البرتا بر ح سب ارتباط
بين عقالنيت سيا سي و برنامههاي اخت صا صيتر براي
عمل بررسي شد .شرايط محلي اقليمي براي عالقه در
تکن يک هاي مديريتي مدرن را فراهم مي ک ند .اين
اجازه ميدهد تا بهره وري به موضوع حسابرسي تبديل
شود .و حسابرسان دولت قادرند تا گفتمانهاي گسترده
تري طراحي کنند تا تغيير و ســـاخت خودشـــان به
عنوان کارشناسان را حمايت کنند.

Ramirez
)(2001

–1920
1939

فرانسه

بورديو

مستندات
معاصر شامل
بايگانيهاي
دولت

بررســي دليل تالش براي ايجاد نهادهاي حســابداري
حرفهاي در فرانســه قبل از شــکســت در جنگ جهاني
دوم .نشان ميدهد که متخصصان حسابداري همراه با
ح سابداران داراي حقوق بودند و اينکه علم ح سابداري
به عنوان يک مجموعه ثانويهاي از دانش در نظر گرفته
مي شود .انتقاداتي مشاهده شده که حسابداري اساسا
به عنوان يک شغل شاي سته امتيازات حرفهاي در نظر
گرفته ميشود.

Robson
)(1991

Late
1960s

انگلستان

التور

مستندات
معاصر شامل
بايگانيهاي
نهادهاي
حرفهاي

برر سي ظهور ا ستانداردهاي ح سابداري در بريتانيا به
عنوان مثال از ترجمه مشکالت حسابداري و حسابرسي
بيان شده بوسيله دولت و ديگران بر حسب آرمانهاي
حرفهاي خود تنظيمي ترجمه شـــدند .نتيجه اين بود
که فقدان استانداردهاي الزم براي حسابرسان از طريق
استانداردهاي گزارشگري مالي حل شد.

Quattrone
)(2004

16th/17th
C.

Italy

التور

مبتني بر
نوشتهها

مدافعاني که ارقام حســـابداري را به عنوان کتيبه در
نظر ميگيرندکنش از راه دور را ت سهيل ميکنند .سه
ويژگي کتيبه (تحرك ،ثبات و ترکيب پذيري) را براي
ارائه بينشهاي جديدي به تو سعه ح سابداري ا ستفاده
ميکند.

Robson
)(1992

N/A

N/A

التور

مصاحبات،
مستندات
معاصر

مطالعات ح سابداري تورم بر ح سب عملکرد دولت در
يک فا صله بر روي سازمانها و مو س سات .چهار عر صه
(روابط صنعتي ،ضد تورم ،سياست صنعتي و مالياتي)
را در زمينه گفتمانهاي ســـياســـي و داليل منطقي،
تکنيکهاي حسابداري و محاسبات بررسي کرد.

Robson
)(1994

1970s

انگلستان

ايدئولوژي تنظيم
حرفهاي

مستندات
معاصر

بررسي سه قسمت دوره در تنظيم حرفه حسابداري در
بريتانيا .اســـتدالل مي کند که نتيجه دوره ها فعل و
انف عال بين يک ا يدئولوژي حر فه اي از يک نقش
تنظيمي مشروعيت بخشي حسابداري و يک گسترش
بازارهاي کار حسابداري را منعکس ميکند.

Robson et
)al. (1994

1980s

انگلستان

هيچ

مبتني بر
نوشتهها

بحث بر روي ارزشگذاري گربهها و طراحي شـــباهت
هايي با مسائل مربوط به حسابداري فعلي
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مقاله

دوره اصلي

موقعیت

نظريه

شواهد
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Rose
)(1991

19–20th
C.

آمريکا

جامعه شناسي
انتقادي حرفهها

مستندات
رسمي معاصر و
متون ثانويه

مشـــاهده ميکند که چالش هاي مربوط به اختيارات
قانوني حرفه اي تنها از حرفه هاي ديگر نشـــات نمي
گيرد بل که از م نابع خارجي ديگر م ثل مطبو عات،
دان شگاهي و سيا ستمداران ن شات ميگيرد .مطالعات
رو شي که در آن ت صويري از ا ستقالل بو سيله حرفه
حســـابداري بريتانيا به عنوان يک راه مقاومت در برابر
تهديد به خود تنظيمي استفاده شد.

Sikka and

19–20th
C.

انگلستان

جامعه شناسي
انتقادي حرفهها،
هاژموني

مستندات
معاصر و متون
ثانويه

تجز يه و تحل يل ويرايش هاي مج له حر فه اي براي
بررســـي اينکه چگونه ســـازمان تغييرات اقتصـــادي،
اجتماعي و ســياســي اعضــا را تفســير ميکند .و اينکه
چطور مجله ديدگاه نخبگان شغلي را منعکس ميکند.

مقاله

دوره اصلي

موقعیت

نظريه

شواهد
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Sotto
)(1983

1860s

فرانسه

مقاله مروري

مبتني بر
نوشتهها

بررسي کار پرودهون روي نقشهاي حسابداري .نتيجه
گيري کرد که حســابداري اجتماعي پروهون برخي از
نگرانيهاي موجود را پيشبيني کرده بود .که شـــامل
ايده حسابداري به عنوان يک مدلي از اقتصاد مديريتي
و ارزش حقوقي حسابداري ميباشد.

eo

fS

ID

Rorke
)(1982

10th C.

ولز

فوکويي-حکومتي

مبتني بر
نوشتهها

ســـنجش مروري ،که افزايش اســـت فاده از ت عداد و
محاســـبات در حکومت دولت دموکراتيک .اشـــارات
خا صي براي تو سعه و ا ستفاده از دادههاي سر شماري
انجام شــده اســت .نتيجه گرفت که دموکراســي مدرن
نياز به شمارش و محاسبه شهروندان دارد.

Suzuki
)(2003a

17th C. to

N/A

معرفت شناسي،
فصاحت ،و بالغت،
حکومت گرايي
فوکويي

مبتني بر
نوشتهها

Suzuki
)(2003b

present

انگلستان

معرفت شناسي
اجتماعي ،سازنده
گرايي اجتماعي

مستندات
معاصر و
بايگانيهاي
اوليه

آثار ظهور ح سابداري ملي در انگل ستان به عنوان يک
فرايند از پيش بيني اقتصاد ملي در شرايط حسابداري.
بر نقش اقتصـــاد دان ريچارد اســـتون در اين فرايند
تاکيد ميکند و ن شان داد که ا ستون به طور فعالي با
حسابداران حرفهاي (فرانک بري) در توسعه درك فني
اش از حسابداري کار کرده است.

Takatera
and

–1930
1950s

N/A

تئوري سازماني
ساختگرايي
اجتماعي

مبتني بر
نوشتهها

ظهور حســـا بداري تع هدي در قرن  11ام را در نظر
گرفته اســت .به عنوان مثالي از يک واقعيت اجتماعي
که در آن هرج و مرج جر يان هاي ن قدي به درا مد
دورهاي هموار و منظمي تبديل شده است.

Sawabe
)(2000

19th C.

انگلستان

تئوري فمنيستي
جنسيت و رده

مبتني بر
نوشتهها

بررســـي وضـــعيت زنان در نيروي کار بريتانيا قبل از
انقالب صـــنعتي .اســـتدالل ميکند که هيچ يک از
نظر يه هاي موجود به طور کا مل داده هاي تجربي را
تو ضيح نمي دهد .ا شاره ميکند که تداوم تع صب مرد
ممکن اســت يک عامل مهمي باشــد که در آن غرايز
مرد ساالري و غرايز سرمايه داري ممکن ا ست باهم
برخورد کنند .و اين ممکن ا ست براي ترکيب عنا صر
نظريههاي موجود مطلوب باشد.

hi
v

مطالعات در مورد اينکه چگونه اقتصـــاد کالن درك
مي شـــود و واقع يت هاي اقتصـــادي را در شـــرايط
حسابداري اندازه گيري ميکند؛ ميباشد.
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بررســي بحث توســعه حســابداري تورم در انگلســتان
نشـــان ميدهد که مقادير پولي در صـــورتهاي مالي
بازنمود ني ستند بلکه ن شانه ه ستند .ا ستدالل ميکند
که براي يک نظريه محا سباتي ،ح سابداري به سادگي
يک بازنمايي نيست.

Thompson
)(1991

15th/16th
C.

مختلف

فوکويي و دريدا

اسناد
ابتدايي و
نوشتههاي
معاصر

Thompson
)(1998

15th C. to

مختلف

نظريه تجسم فکري

مستندات
معاصر

مقايسه فرمهاي تجسم اقتصاد و شرکت در حسابداري
و علم اقتصــاد .لينک توســعه حســابداري مضــاعف با
ظهور ايدههاي رياضــي مناســب و چشــم انداز در هنر
رنســانس .و شــناســايي بازنماييهاي اوليه اقتصــاد به
عنوان فرمهايي از حســابداري اجتماعي و پيش گامان
حسابداري درامد مالي.

اقتصاد سياسي
کالسيک

اظهارات
مالي
منتشر
شده

طب قه ب ندي دوره م طال عه به چ هار رژيم ســـاز ماني.
اســـتدالل ميکند که توزيع درامد شـــرکت بوســـيله
نيروهاي ســياســي-اجتماعي تعيين ميشــود .توزيع
درامد به و سيله عوامل سيا سي -اجتماعي و نه بهره
وري نهايي نيروي کار تعيين ميشود.

مبتني بر
نوشتهها

مقايســه مثبت گرايي با ماديگرايي تاريخي .تاريخچه
مختصـــري از نظريه ارزشـــي فراهم ميکند .راههاي
جايگزين مفهومســازي ارزش را شــناســايي ميکند.
استدالل ميکند که حسابداري مفهوم ماژيناليستي از
ارزش را دارد .ايدئولوژي اجتماعي را به عنوان زيربناي
فکري حســابداري شــناســايي ميکند .و جهتهاي
جايگزيني را تصـــور ميکند که حســـابداري ميتواند
دنبال کند اگر مفاهيم مختلفي از ارزش به کار گرفته
شوند.

ID

Thompson
)(1987

–1970
1980s

انگلستان

اقتصاد سياسي
حسابداري

مبتني بر
نوشته

Tinker

–1930
1975

General

eo

fS

Tinker
)(1980

present

Sierra
Leone

بررســـي تجزيه و تحليل رياضـــيات پاکيئولي از نظر
فصـــاحت و بالغت( .و برخي از نوشـــتههاي بعدي در
مورد دفتر داري مضاعف).

مادي گرايي
تاريخي
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Tinker
and

–1917
1976

آمريکا

اقتصاد سياسي
حسابداري

اظهارات مالي
منتشر شده

بررســي مســئله ســرکوب زنان ،نشــان ميدهد که
گزار شات شرکت به ساخت ايدئولوژي جايگاه زن در
جامعه کمک ميکند .اين ايدئولوژي بي شتر مرد ساالر
اســت :اين ارتباط تنگاتنگي با الگوهاي ســرمايهداري
تجمع ســـرمايه دارد .با مطالعه طولي از يک اظهارات
مالي از جنرال موتورز را نشـــان ميدهد .در زمانهاي
مختلف ،اين ديــدگــاههــاي خــاص زنــان بــه عنوان
مصـــر فکننده در خانه و به عنوان شـــرکت کنندگان
سطح پايين در نيروي کار را به تصوير ميکشد.

Neimark
)(1987

–1855
1914

انگلستان

اقتصاد سياسي
حسابداري

مستندات معاصر
و نوشتههاي
ثانويه

بررسي گزارشات مالي شرکتهاي ريسندگي پنبه در
اطرا ف اولدهام در جنوب شــرقي لنکشــاير .مشــاهده
مي ک ند که وقتي که مالک يت شـــر کت به طور
گســتردهاي پخش شــد؛ از جمله ســرمايهگذاري قابل
توجه کارگر ،افشا گسترده تر بود.
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Toms
)(2002

–1700
2000

انگلستان

مارکس ،اقتصاد
سياسي حسابداري

مستندات معاصر
و نوشتههاي
ثانويه

توســعه يک تئوري تغيير حســابداري با اســتفاده از
مالکيت اجتماعي ســـرمايه و موقعيت منابع به عنوان
م ت غ يرهــا يي کــه اهــدا ف م خ ت لف ک ن ترل ،روا بط
پاســـخگويي مختلف و ب نابراين تکن يک هاي مختلف
حسابداري را افزايش ميدهند.

جامعه شناسي
انتقادي حرفهاي

متون ثانويه

ارزيابي پيدايش و توسعه حرفه حسابداري در نيجريه.
نقش مهم دو لت در اين و تســـاوي ت مايز بين تاثير
دو لت هاي ن ظامي و غير ن ظامي در رو ند حر فه اي را
يادداشت ميکند.

اقتصاد سياسي
حسابداري ،فرايند
البور

مصاحبات،
مشاهدات و
مستندات معاصر

مطالعات در مورد اينکه چگونه نقش ســـيســـتمهاي
حســابداري شــکل ميگيرد و کمک ميکند تا دولت
شــکل بگيرد ،و ســياســت توليد شــود .که از طريق
بررســي يک شــرکت توليدي در يک دوره زماني ملي
شـــدن و بعد از ان خصـــوصـــي شـــدن را انجام داد.
يادداشـــت ميکند که چگونه در طول ملي شـــدن
سيستمهاي حسابداري به حاشيه رانده مي شوند .و از
طريق دخالتهاي ســياســي کنترل ميشــوند .پس از
خ صو صي شدن کنترلهاي ح سابداري بي شتر مورد
توجه قرار گرفتند و در يک شيوه اجباري بر مديران و
کارگران کارگاه تحميل شدند.

مقاالت رسمي
معاصر

بررســـي چالش ها با ســـلطه حســـابداران خبره در
ا سکاتلند در زمينه امتياز حرفه اي .ياددا شت ميکند
که چگو نه انحصـــار  CAاز طريق ت جد يد نظر در
د يد گاه کارکردگرا از نقش حر فه ها در جام عه و از
طريق بســـيج منابع و ارتباط با حرفه قانوني تر دفاع
ميشود.

مستندات معاصر
و متون ثانويه

م طال عات اســـتقرار ن هاد هاي حســـا بداري حر فه اي
اســکاتلندي به عنوان يک پاســخ به پيشــنهادات يک
گروه مســتقر در لندن که ميتوانســتند حســابداران
ل ندن را ت هد يد کن ند .اشــــاره مي ک ند که چطور
پيشــنهادات در فلســفه تجارت آزاد اواســط ســلطنت
ملکه ويکتوريا ا سا سي شدند و منجر به ب سيج ضد
ايدئولوژي ناسيوناليسم شدند .ايجاد نهادهاي حرفهاي
بخش از پروژه تحرك اجتماعي نبود .اما براي حمايت
از وضعيت اجتماعي و اقتصادي تاسيس شدند.

ID

Toms
)(1998

–1870
1914

انگلستان

اقتصاد سياسي
حسابداري(براير)

مستندات معاصر
و نوشتههاي
ثانويه

تســت مدل براير از تغيير حســابداري در زمينه تغيير
سرمايه از تعاوني به سرمايه داري اجتماعي در صنعت
پنبه لنکشــاير .در فاز تعاوني گزارش گري مالي تا حد
زيادي مبتني بر پول نقد است .حسابرسان آماتورهايي
هســـتند و گزارش دقيق را به ســـرمايه گذاران ارائه
ميدهند .بعدا حسابداري مبتني بر اقالم تعهدي کامل
مي شود .ح سابر سي حرفهاي مي شود و پنهان کاري
بزرگتر در امور مالي داخلي يک هنجار ميشود.

Uche
)(2002

1960 to
present

Uddin
and

1971-c.
1995

بنگالدش

Hopper
(200

–1854
1914

اسکاتلند

جامعه شناسي
انتقادي حرفهاي

Walker
)(1991

1853

انگلستان

جامعه شناسي
انتقادي حرفهاي

نيجريه

fS

eo

hi
v

Ar
c

33

www.SID.ir

ماهـنامه

شـباک(شبکه اطالعات کنفرانسهای کشور)

Walker
)(1995

مقاله

Walker
)(2000

19th C.

دوره
اصلي

–1870
1980

درك حسابداري در
زمينه اجتماعي آن

انگلستان

انگلستان

مقاالت مروري

مبتني بر
نوشتهها

بررســـي ماتئوز ( .)1118نويســـندگان توضـــيحات
کارکردگرا و جبر گرا را براي رشـــد حســـابداران در
ک سب و کار انگل ستان انتقاد کرد .ا ستدالل ميکند
که نويســـندگان توجه ناکافي به عوامل اجتماعي
وسياسي داشتند.

ساختار جنسيتي
اجتماعي

مستندات
معاصر و متون
ثانويه

مطالعات اعمال اصـــول مديريتي خاص به خانواده.
بررســي کرد که چگونه محاســبات خانواده در ميان
ديگر تکن يک هاي م حاســـ باتي به عنوان راه هاي
افزايش وضـــعيت زنان در خانه (ظاهرا) ،اما در عمل
دســتگاههاي بودن براي نگه داشــتن زنان در خانه و
خارج از نيروي کار؛ حمايت ميشد.

جامعهشناسي
اقتصادي حرفهها

بايگانيهاي
حرفهاي اوليه،
مستندات
معاصر

بررســـي پس زمينه اســـتقرار نهادهاي حســـابداري
حرفهاي در چهار شهر انگليسي .اشاره ميکند که در
حالي که رقابت براي اختيار قانوني اعالم ورشکستگي
مرسوم است ،به عنوان يک عامل مهم ديده مي شود
اولي نهادي که تاســيس شــد و به طور قانوني مورد
حمايت قرار گرفت.

بايگانيهاي
دولتي و
حرفهاي

بررسي تالش براي هماهنگ کردن حرفه حسابداري
بريتانيا در طول  1112در برابر يک پس زمينهاي از
باز سازي گفتمان زمان جنگ .روي ايجاد يک کميته
هماهنگي بحث شده و ياددا شت کرد که چگونه اين
کمي ته در پشـــت قانون موفق به ه ماه نگ کردن
حرفهاي براي تضــمين انحصــار قانوني عمل عمومي
نمي باشد.

بايگانيهاي
حرفهاي اوليه،
مستندات
معاصر

مطالعات تصويب روش خرده فروشي موجودي
حسابداري بوسيله فروشگاههاي گروه .و اين را تجزيه
و تحليل کرد نه فقط به عنوان نواوريهاي فني بلکه
به عنوان مکانيسمي براي ارائه کنترل بر روي
خريداران فروشگاههاي بزرگ .اين روش يک ديد
جديدي ايجاد کرده که مديران ارشد را قادر ميسازد
تا خريداران را با فاصله از طريق تکنيکهاي
محاسباتي کنترل کنند.
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مستندات معاصر
و متون ثانويه

بر اساس بررسيهاي خانگي دفترچه رهنماي مديريت
و مجالت داخلي نتيجه گيري اين بود که حســابداري
در مدير يت خانواده طب قه متوســـط مهم اســـت .و
سي ستمهاي ح سابداري داخلي سل سله مراتب مرد
ســـاالري را حفظ کرده و از زنان در نقشهاي داخلي
بهره ميگيرند.
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مبتني بر متن

قصد دارد تا توضيح دهد چرا گزارش مديريت مبتني
بر هزينه يابي اســتاندارد اســت .و اناليز واريانس در
بريتانيا بسيار پراکنده شد حدود  72تا  12سال بعد
از آن در ا ياالت مت حده آمري کا نشــــان داد که
ف عال يت هاي کار و ســـ بک هاي مدير يت مت فاوت
هســـت ند :در آمريکا مديريت باالتر هدفش کنترل
مســتقيم بيش از نيروي کار اســت .در حالي که در
بريتانيا فعاليت نيروي کار با مرد ســـاالري ترکيب
ميشـــود که روشهاي کمتر رســـمي مجاز به ادامه
هستند.

معلوم نيست

مبتني بر متن

بررسي نحوه تأمين مالي کسب و کار ،به عنوان يک
موضوع عمده و کاربردي به اقتصاد مالي تبديل شده
است .اين تغييرات را به عنوان اثري از گسترش
مدارس کسب و کار و تالش براي آموزش و پژوهش
در امور مالي براي علميتر شدن آن قرار ميدهد
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بررســـي بايگاني هاي جديد کارخانه پشـــم ميلز و
کارخانه جديد پنبه النارك که نشــان ميدهد تفاوت
درکنترل بر کار با ا ستفاده از ح سابداري امکان پذير
شــده و حســابداري مبتني بر نه تنها چيزها بلکه بر
مردم و فضاها نيز ميباشد .چالش بيشتر ديدگاههاي
ســـنتي تاريخي دادن حداقل نقش حســـابداري به
مديريت است.
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بررسي رويکردهاي مختلف جامعهشناسي براي درك
حرفه و ت صويب يک رويکرد حياتي گ سترده .برر سي
مبارزه نهادهاي حرفهاي براي به دســـت آوردن به
ر سميت شاختن دولت و رد کمتر متخ ص صان انجام
شد .بررسي تالشهاي ادغام موفق و ناموفق نهادهاي
مختلف انجام شد .نشان ميدهد که حرفه حسابداري
بريتانيا با تهديدهاي بالقوهاي مواجه اســـت .اينکه
حسابداران بيشتر تجاري مي شوند و کمتر تخصصي
هستند.

Whitley
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)(1991

–1950
1980s

انگلستان

جامعه شناسي
انتقادي حرفهها

مبتني بر متن

اســتفاده از مفهوم فضــاي نظارتي براي درك اينکه
م شکالت ح سابداري چطور ساخته مي شوند .سه
مورد (حســابداري براي هزينههاي وام ،حســابداري
براي اجاره و اســـتهالك وســـهم حســـابداري براي
سازمانهاي غير انتفاعي) را برر سي ميکند تا ن شان
د هد که چگو نه مفهوم ک مک مي ک ند تا درك
درســــت تر و غني تري از اين که چگو نه مســــا ئل
حسابداري در دستور کار  FASBقرار ميگيرند و يا
از مطالعه خارج ميشوند داشته باشيم.
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