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چکیده
تحقیقات انتقادی حسابداری حیطه وسیعي از تحقیقات از به شدت محتاطانه تا به شدت افراطي را در بر مي گیرد ،ولي با این
وجود تمام آنها تالش مي کنند با آگاه سازی حسابداری در مورد نتایج اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي گسترده ای که رویه های
اجرایي آنها را دارند ،آن رویه ها را بهبود بخشند .حسابداری ادعا مي کند که اطالعات ارائه شده بي طرفانه و بدون سوگیری
است .ولي شواهد نشان مي دهد که حسابداری همانند ابزاری در دست عده ای است که تنها منافع گروه خاصي را تامین کرده
و منافع دیگران را نادیده مي گیرند .در حقیقت  ،حسابداری آگاهي یا شعوری تصنعي را برای استفاده کنندگان به وجود مي
آورد(بلکویي .)1222 ،حسابداری انتقادی به رویکردی در حسابداری اشاره دارد که پرسشي فراتر از بکارگیری روش خاص در
حسابداری را مطرح مي سازد ،نظریه پردازان حسابداری انتقادی بدنبال جلب توجه به سوی نقاطي هستند که به سبب روزمره
گي و تکرار ،مشروع جلوه نموده اند .بعالوه آنان عینیت و بي طرفي حسابداری را زیر سوال برده و بیان مي کنند که تاکنون
حسابداری از نظام های اجتماع ي تحت کنترل دولت حمایت نموده است .عنصر مهمي که معموال در مطالعات انتقادی
حسابداری با آن روبرو هستیم ،آگاهي از نقش فرهنگ و اهمیت تاریخ است.
واژههای کلیدی :حسابداری انتقادی ،اقتصاد سیاسي ،قدرت ،ساختارهای اجتماعي
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 .1مقدمه
تاکنون حسابداری با دیدگاه های مختلفي مدنظر قرار گرفته است ،مثل مدل تصمیم گیری  ،تحقیقات بازار سرمایه ،تحقیقات
رفتاری و غیره .در همه این دیدگاه ها  ،بر سه نکته تاکید میشود .اول ،تامین اطالعات مورد نیاز مدیران برای اخذ تصمیم های
مناسب اقتصادی .دوم ،تهیه اطالعات مورد نیاز گروه هایي که نیاز به ارزیابي مدیران یا شرکت ها دارند .این گروه عبارتند از
سهامداران  ،اعتباردهندگان ،بانکها و سایر گروهای اجتماعي که به نحوی در کار شرکتهای تجاری و نتایج اقتصادی آنها ذینفع
مي باشند .سرانجام سوم ،گزارش سود یک دوره مالي به نحوی که مبنایي منصفانه برای محاسبه مالیات بر درآمد ایجاد
گردد(شباهنگ)2333 ،
اما هماکنون دیدگاهي در حسابداری مـطرح شـده اسـت که تاکید بر نقش حـسابداری دارد.ایـن دیـدگاه را دیدگاه انتقادی
نامیدهاند.براساس این دیدگاه،عمل حسابداری به حمایت از اقتصاد،ساختار اجتماعي و تحکیم توزیع نابرابر قدرت و ثروت در
جامعه گرایش دارد.بـراساس ایـن دیـدگاه،بخش عمدهای از تحقیقات حسابداری بر پایه این نـقطهنظر انـجام شده است که
واقعیتهای موجود در دنیا،ماهیت قابل تعیین دارند و از طریق انجام تحقیقات ميتوان به آن واقعیتها پي برد.
در این دیـدگاه،واقـعیتهای عـیني،مستقل از عامل انساني مورد توجه قرار گرفته است .دیدگاه انتقادی به این موضوع اشاره
دارد که حسابداری بیشتر در خدمت گروه هایي است که تامین کننده سرمایه واحد تجاری هستند تا سایر گروه ها.پژوهشگران
دیدگاه انتقادی ،ویژگي عینیت یا بي طرفي اط العات حسابداری را زیر سوال مي برند .یعني حسابداری برای ایجاد یا مشروعیت
بخشیدن به ساختارهای خاص اجتماعي است.
پیشینه پژوهش
هوپر وهمکاران( )2991عقیده دارند که حسابداران،ارائه اطالعات مبتني بر واقعیت را دریک دوره زماني ایجاد مي کنند
وحسابداری یک عمل معمول اجتماعي است واز درگیری های سیاسي جامعه نیز تاثیر مي پذیرد .بنابراین حسابداری عملي
نیست که از سازوکارهای بازار سرمایه ناشي شده است .رهنمای رودپشتي( )2391معتقد است در هرشرکت که افشای رویه
های حسابداری انتقادی صورت گیرد،معیار های ارزیابي عملکرد افزایش یافته،لیکن کیفیت گزارشگری مالي تغییر محسوسي
نکرده است .هم چنین این که عدم افشای رویه های اقالم مبتني بر حسابداری انتقادی مي تواند منجر به مدیریت سود شرکت
ها شود .گافکین ومهتدی( )2391اشاره به این موضوع دارند که تحقیقات انتقادی حسابداری حیطه وسیعي از تحقیقات از به
شدت محتاطانه تا به شدت افراطي را دربر مي گیرد،ولي با این وجود تمام آنها تالش مي کنند با آگاه سازی حسابداری در
مورد نتایج اقتصادی،سیاسي واجتماعي گسترده ای که رویه های اجرایي آنها را دارند،آن رویه ها را بهبود بخشند .آزادی
وابراهیمي( ) 2391مي گویند حسابداری انتقادی با تمرکز بر تضادها وناسازگاری ها سعي در تقویت حسابداری دارد بر همین
اساس الزمه اصلي حسابداری انتقادی،اخالق انتقادی است که الزمه اولیه حسابداری انتقادی است .اعتمادی ودیلمي()2311
معتقدند حرفه حساس حسابداری که مبتني بر جلب اعتماد سرمایه گذاران ومالکان شرکت است،عالوه بر تبحر در کار،دیدگاه
اخالقي مناسب نیز با اهمیت است .از این رو شاید بهتر باشد برنامه ریزی دقیقتری برای تدوین برنامه های مباحث درسي
اخالق دانشحویان حسابداری در نظر گرفته شود.

تعریف دیدگاه حسابداری انتقادی
نظریه انتقادی بخشي از نظریه نئو مارکسیستي است ومنش ًا آن به تحقیقات اجتماعي در شهر فرانکفورت آلمان بر مي گردد.
این موسسه اولین موسسه تحقیقات مارکسیسم در جهان سرمایه داری غرب بود که در سال  2913در دانشگاه فرانکفورت
تاسیس وبعدها به مکتب فرانکفورت شهرت یافت.
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از سال  2932به بعد این موسسه تحت رهبری ی کي از فالسفه برجسته به نام مارکس هورکهایمر قرار گرفت .توسعه وتکامل
نظریه انتقادی عمدت ًا مرهون فعالیتهای علمي،پژوهشي اندیشمندان برجسته ای چون مارکس هورکهایمر" رئیس
موسسه"تئودور آدرنو" جامعه شناس" هزبرت مارکوز"فیلسوف" و غیره بود .براثر فشار هیتلر در سال  2931این گروه به
آمریکا رفتند وبه موسسات تحقیقات اجتماعي پیوستند.
تعریف دیدگاه انتقادی ساده نیست ،اما مي توان گفت حسابداری انتقادی شاخه ای از تئوری حسابداری است که در آن به
نقش محوری حسابداری در قضاوت بین شرکت های مختلف و حوزه های اجتماعي مثل مصرف کننده و عموم مردم تاکید مي
گردد) ، )Neimark & Tinker،9626بنابراین در این دیدگاه به نقش حسابداری در جامعه توجه میشود .همچنین تینکر
( )Tinker,1221یکي از بنیانگذاران حسابداری انتقادی ،تعریف حسابداری انتقادی را این چنین ارائه نمود:
تمامي اشکال اعمال اجتماعي که با هدف به وجود آوردن تغییرات سریع در مفاهیم ،روش ها و حوزه های سیاسي حسابداری،
قابل ارزیابي باشد .مفهوم عمل اجتماعي یک عامل مهم است .پراکسیس( )Praxisبا عمل فردی متفاوت است .عمل اجتماعي،
واقعیت و ارزش را با هم در بر میگیرد(سروش  .)2331عمل اجتماعي در حسابداری انتقادی شامل ارتباط تئوری و عمل مالي
است که بر اساس آن تئوری بر عمل تاثیر دارد و همین طور عمل بر تئوری تاثیر دارد  .یکي از کاربردهای این ارتباط بین
تئوری و عمل آن است که وقتي موقعیت های اجتماعي تغییر مي کنند ،تئوری ها بر مبنای این موقعیت ها ،نیاز به تغییر
دارند .پژوهشگران دیدگاه انتقادی ویژگي عینیت یا بیطرفي اطالعات حسابداری را زیر سوال مي برند .براساس این دیدگاه،
حسابداری ابزاری برای ایجاد مشروعیت بخشیدن به ساختارهای خاص اجتماعي است .براساس دیدگاه انتقادی،دولت به نفع
اکثریت جامعه فعالیت نمي کند بلکه به دنبال منافع اقلیت های پرقدرت است .انتشار اطالعات حسابداری با منافع گروه های
قدرتمند در جامعه مرتبط است ودولت از آن حمایت مي کند مانند استانداردهایي در راستای منافع سرمایه گذاران در آمریکا
یا تدوین استانداردهای حسابداری در ایران در راستای منافع دولت.
این دیدگاه به وسیله بیکر و بیتنر ( )(Baker&Bettner 2993مـورد حـمایت واقع شده است آنها ميگویند:
"مـحققان انتقادی به طور قـاطع و مـکرر بحث ميکنند که حسابداری یـک ارائه عـیني از واقعیت اقتصادی را به وجود نمي
آورد،اما تا حدودی از اقتصاد و دنیای اجتماعي یک ارائـه سـوگیرانه و بسیار چالشبرانگیز ارائه ميکند.به مـعنای دقـیق
کـلمه،محتوای اصلي حـسابداری نـميتواند جزئیات دقیق بیشتری از روشـهای کـمي به دست دهد.
حسابداری انتقادی ميتواند به بهترین صورت درکي از برخورد افراد،سازمانها و جـوامع ارائه کـند.بنابراین،پذیرش دیدگاه
انتقادی در حسابداری مـهم اسـت".حـسابداری انـتقادی دارای مـعنای وسیعي ميباشد که انـواع رویکردها در حسابداری را
دربر ميگیرد؛ اما بیشتر بر تضادهای آن تاکید ميکند تا بر توافقهای آن.
تحقیقات انتقادی در حسابداری
حسابداران انتقادی بر این باورند که حسابداری از موضع افرادی که ثروت وموقعیت اجتماعي دارند حمایت مي کند.آنها
معتقدند که حسابداران تمام تالش خود را متمرکز به حفظ موقعیت ممتاز سرمایه داران مي کنند.در نتیجه آنها معتقدند
حسابداران برای حفظ موقعیت مزبور نمي توانند بیطرف باشند،زیرا که حفظ و تقویت منافع یک گروه خاصي منجر به از بین
رفتن وتضعیف منافع گروه یا گروه های دیگر مي شوند .از این منظر مسئله اخالق در حسابداری را مطرح مي کنند و عقیده
دارند که مالحضات مربوط به منافع یک گروه منجر به رفتار غیراخالقي وسوءگیری حسابداران مي شود .لذا نتیجه تحقیقات
در این حوزه نشان مي دهد که دیدگاه انتقادی درباره حسابداری ،در زمره تئوری های توصیفي و دستوری حسابداری قرار نمي
گیرد .یکي از اهداف مهم این تحقیقات ،ارائه تحلیل های انتقادی درباره مسائل و معضالت جامعه است .به عبارت دیگر نظریه
انتقادی نظریه ای است که در آن قضاوت ارزشي وجود دارد .مباني اولیه فکری نظریه انتقادی براین فرض است که جامعه
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سرمایه داری به تدریج تحت هدایت و کنترل گروهي تمامیت خواه قرار خواهد گرفت که به دنبال ثروت و منافع شخصي خود
هستند.
لذا با مطالعه نظریه های گوناگون در حسابداری انتقادی وکنکاش در سیر تاریخي دیدگاه انتقادی وبررسي تحقیقات متفاوت،
مي توان به شناخت الیه های گسترده ساختارهای دیدگاه انتقادی در تاریخ تحقیقات حسابداری که بر آنالیز حسابداری عصر
حاضر تاثیر گذار است ،پي برد .با استفاده از شناخت الیه های گسترده ساختارها در تحقیقات انتقادی حسابدرای آنهم از منظر
درک انتقادی ،مي توان علل وجودی تحوالت انتقادی توسط مکاتب گوناگون را شناخت و تاملي در سیر تحوالت حسابداری
انتقادی ونقش حرفه حسابداری وتاثیر آن در جامه داشت .یکي از اهداف مهم این نظریه ارائه تحلیل های انتقادی درباره مسائل
ومعضالت جامعه است .به همین دلیل اساس ًا یک نظریه ارزشي است .به عبارت دیگر،نظریه انتقادی نظریه ای است که در آن
قضاوت ارزشي وجود دارد .محققان انتقادی معتقدند که ه مه سازوکارها در جهت تامین منافع سرمایه داران بسیج شده اند.
افزایش ثروت ومنافع سرمایه داران موجب از بین رفتن گروه های ضعیف،ایجاد شکاف وفاصله طبقاتي مي شود وروز به روز این
فاصله عمیقتر مي گردد وساختار اجتماعي واقتصادی وسیاسي به شکلي سازماندهي شده است که منافع گروه خاصي را
محافظت ومنافع گروه های دیگری را از بین مي برد واین افزایش ثروت سرمایه داران منجر به فقیرترشدن گروه های دیگر
اجتماع مي شود وعوامل وسازوکارها طوری مرتب شده است که در جهت مشروعیت بخشیدن وحفظ شرایط موجود باشند .در
این مسیر حسابداران نیز به عنوان بخشي از این سیستم ،در تحقق یافتن اهداف ومشروعیت بخشیدن به وضع موجود عمل مي
نمایند.
رویکرد انتقادی با هدف مطالعه وبررسي واقعیت،حهت عمل در آن ،برای ایجاد تغییر وتحول هدفمند،اقدام به تحقیقات عملي
مي کنند .برهمین اساس،بر تحقیقات اثباتي وتفسیری نیز حمله مي برند که این علوم صرف ًا بر روی واقعیت اجتماعي مطالعه
میکنند وهیچگونه عملي برای بهبود شرایط تعریف نمي کنند .درحالیکه معرفت ،نوعي قدرت است که از طریق آن ،میتوان
دیگران را کنترل واستمثار کرد یا در جهت بهبود شرایط دیگران فعالیت نمود .محققان انتقادی میان سطح ظاهر وسطح
حقیقي واقعیت تفاوت قائلند.
چالش های تحقیقات انتقادی در حسابداری


نقش حسابداری وگزارشگری مالي



نقش عمل حسابداری در ساختارهای اجتماعي



نقش دولت در ساختارهای اجتماعي



نقش حسابداری محیطي واجتماعي

حسابداری انـتقادی در مـقابل حسابداری محیطی و اجتماعی
یکي از ابزار مـشاهده گـزارشگری اجـتماعي و مـحیطي ،دیـدگاه سیاسي اقتصادی اسـت( Godfrey et al.,8009) .دیـدگاه
انتقادی،تئوری سیاسي اقتصادی را نیز مطرح کرده است.حسابداری انتقادی،به تئوری سیاسي اقتصادی کالسیک گـرایش
دارد.تـئوری سـیاسي-اقتصادی توسط گری)(Garyاوون)(Owenو آدامز )(Adamsبه این صـورت تـعریف شـده اسـت:
"چـارچوبي اجـتماعي،سیاسي و اقتصادی است که حاکم برزندگي بشر مي باشد" .این دیدگاه بیان ميکند که اجتماع،سیاست
و اقتصاد غیر قابل تفکیک و اقتصاد نیز بدون بررسي و فقدان مسائل سـیاسي،اجتماعي غیر قابل فهم ميباشد.چنین مبحثي در
حسابداری توسط گیوتر و پارکر)Guter&Parker 9660) ،مورد توجه قرار گرفته است.
حسابداری کنوني بر افشای اطالعات جهت پاسخگویي اجتماعي تاکید ميکند و در تالش جهت حل گزارههای کاربردی بي
عدالتي اجتماعي و محیط سـیاسي اسـت.این در حالي ميباشد کـه نـظریهپردازان انتقادی معتقدند که اینگونه تالشها
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بیهوده است،مگر اینکه همراه با تغییرات بنیادی در ساختار جامعه باشد .آنها بر این باورند که افشای اطالعات جهت
پاسخگویي اجتماعي شرکت،تنها به صـورت رسـمي انجام ميشود،نه به صورت چالشي.بر این اساس،کوپر و شیرر
)(CooperSheerer,9621بحث ميکنند که تالش برای گزارههای کاربردی (برای مثال چگونگي شناخت محیط
بیروني)بدون توجه به وجود جامعه و مـحیط سـیاسي ممکن اسـت به نتایج و تشخیص ناقص ختم شود.
نقش دولت در حمایت از ساختارهای اجتماعی
در دیدگاه انـتقادی،دولت وسیلهای است جهت حمایت از سرمایه افراد.بر این اساس،دولت از طریق اقدامات گوناگون از قـدرت
و ثروت کساني که سـرمایه دارنـد حمایت کرده و در حقیقت،حافظ منافع گروهي خاص ميباشد.در اواخر سال  9660و اوایل
سال ،9620برخي از دولتها گامهایي را به سوی آزادسازی سرمایه (حذف نظارت دولت)برداشتند .در صدر آنها ایاالت متحده و
انگلیس قرار داشت .در آن مـوقع،محققان در چارچوب حسابداری اثباتي کار ميکردند .آنها فرضیه بازار کارا را پذیرفته بودند.بر
این اساس،محققان به طور خاص یک دیدگاه ضد مقرراتي را پذیرفتند؛ نقطه نظری که مطابق با آزادی از دولت است.قـبل از
آن ،دولت مـحور همه چیز قلمداد ميشد.
طرفداران حوزه انتقادی ،دولت را حامي سرمایه داران و سیستم سرمایه داری مي داند.درواقع دولت مي تواند فعالیت های
مختلفي را انجام دهد و ممکن است به دنبال منافع گروه خاصي باشد .دولت ،در مواقعي که گروه خاصي قدرتمند مي شوند و
درمقابل سیستم سرمایه داری قرار مي گیرند ،برای آرام کردن چالش های احتمالي  ،شرکت ها را به افشای اطالعات برای آن
گروه خاص الزام مي نماید و یا خود استانداردی در راستای منافع آن تدوین مي کند.
براساس این دیدگاه دولت به نفع اکثریت جامعه فعالیت نمي کند بلکه به دنبال منافع اقلیت های پرقدرت است .مانند انتشار
استانداردهایي درراستای منافع سرمایه گذاران امریکا یا تدوین استانداردهای حسابداری درایران در راستای منافع دولت .
نقش عمل حسابداری در حمایت از ساختارهای اجتماعی
همانگونه که مـيدانیم،ویـژگيهای کـیفي عینیت،بيطرفي و صداقت در ارائه،در چارچوب نظری کلیه کشورها به عنوان
آرماني که گزارشهای مالي بـرونسازماني بـاید خواهان آن باشند،مطرح شده است.نگاهي در حرفه وجود دارد که حسابداری
ميتواند و بـاید تـصویری عـیني از وقایع اقتصادی را ارائه نماید.لذا تعدادی از نظریهپردازان انتقادی،نقش متفاوتي را برای
چارچوب نظری در نظر گرفتهاند؛نـقشي کـه مربوط به مشروعیت حرفه حسابداری و گزارشهای مالي تهیه شده به وسیله
واحدهای گـزارشگری اسـت.
هـنیس )(Hines,9622بحث ميکند که حسابداران از دیدگاهشان راجع به خصوصیات عملکرد که مهماند ،سوء استفاده مي
کنند و بـاید بـر ضرورت آن تاکید کرد(مثل سود).بر این اساس،حسابداران ميگویند کـه ویـژگيهای عـملکرد سازمان مهم
نیست و بنابراین شایسته اندازهگیری یا افشا نیستند.
کـارپنتر و فـروز )(CarpenterFroze,9668ميگویند:
" حسابداری ممکن است به عـنوان ابـزار مشروعیت ساختار اجتماعي و سیاسي سازمان،مورد توجه قرار
گیرد.هاپوود )(Hopwood,9621پیشنهاد مـيکند کـه توان مشروعیت استنتاجهای حسابداری،بعضا بـر اثر یکنواختي،نادیده
گـرفته شـدن و ماهیت تکراری روشهای حسابداری،یـک فـضای عیني و مشروع را در نگاه استفادهکنندگان صورتهای مالي
به وجود آورده است نه تنها نادیده گـرفته بـرای حسابداری و حسابداران،بلکه تکرار هـم مـيتواند بـاعث ایجاد تضادهای
اجـتماعي شـود".
تینکر )(Tinker,9628چنین بحث مـيکند:
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"ایـن برخورد حسابداران،ناشي از تمایلشان به نپذیرفتن مسئولیتپذیری آنها در ازای تصمیم به تخصیص منابع و توزیع سـود
بـین سطوح جامعه ميباشد".زماني که حـرفه شـروع به تـوجه بـه نـتایج اقتصادی استانداردهای حسابداری مـيکند،درک
استانداردهای حسابداری مشکل ميشود.لذا حسابداری باید به طور واقعي به عینیت و بيطرفي توجه نماید.
نقش حسابداری و گزارشگری مالی
از دیدگاه انتقادی ،ویژگي های بي طرفي ،عینیت و بیان صادقانه نوعي مشروعیت بخشي به فعالیت واحدی تجاری تهیه کننده
اطالعات است .به عقیده محققین ،هدف از ایجاد این مشروعیت توسط حسابداران تعیین اطالعاتي راکه برای اندازه گیری و
افشاء مهم نیستند ،مي باشد.و هدف از این افشاء متمایز کردن «واحدهای تجاری با عملکرد خوب» با «واحدهای تجاری با
عملکرد بد» مي باشد .نقش اصلي بخـش گزارشـگری مـالي ،انتقـال اثـر اطالعـات بـه افـراد بـرون سـازماني اسـت مـدیران
میتوانند از آگاهي خود درباره فعالیتهـای تجـاری شرکت برای بهبود اثر بخشي صورتهای مـالي ،به عنوان ابزاری برای انتقال
اطالعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ،استفاده نمایند .با ایـن حـال چنانچـه مــدیران بــرای گمــراه ســاختن
اســتفاده کننــدگان صورتهای مالي از طریق اعمال اختیارات خـود در زمینه گزینشهای حسابداری در گزارشـگری
مـالي،انگیزه هایي داشته باشند ،احتمال میرود مدیریت سود رخ دهد بدین معني کـه اسـتفاده از رویـه هـای حسابداری یا
برآوردهای اختیـاری یکـي از اشـکال مدیریت سود است .بدین صورت کـه حتـي بعـد از اینکـه مـدیریت شـرکت ،رویـه هـای
حسـابداری را انتخاب کرد ،هنوز این اختیار وجود دارد که چگونـه اصول حسابداری بکار گرفته شود.
چشم انداز تحقیقات انتقادی حسابداری
پژوهشگران حسابداری دارای مسئولیت فعالیت به نفع عموم ،به عنوان مشاور با وجدان و خبره ی جامعه در زمینه ی عدالت
اقتصادی ،اجتماعي و محیطي هستند .در تامین این مسئولیت ،دغدغه ی آنها این است که ،حسابداری ،حسابداران و رژیم
های ذی حسابي چطور میتوانند دموکرا سي را با تامین نیازهای جوامع کثرت گرا تسهیل نمایندو توجه خاصي به حوزه های
انتخاباتي ناالیق گوناگون داشته باشند؟
آنها در تحقیقات علوم اجتماعي فرونتیک که بسیار مهم است 313 ،مقاله ی منتشره در زمینه ی چشم اندازهای انتقادی،
پیرامون حسابداری از سال  2992تا سال  1221را مورد نقد و بررسي قرار دادند که حوزه (های) انتخاباتي کانوني ،بي عدالتي
(های) بررسي شده ،گروه ها یا موسسات مسئول برای بي عدالتي ،هم چنین پروپوزالها برای کنشهای سیاسي خالصه شده در
مطالعات را شناسایي میکنند .نقد و بررسي آنها بیانگر این است که ،به طور کلي مطالعات ،یک مجموعه ی تاحدی متمرکز در
عین حال برجسته و مناسب از بي عدالتي های اقتصادی ،اجتماعي و یا محیطي را شناسایي میکنند که توسط حوزه های
انتخاباتي گوناگون تجربه شده اند و تاحدی مطالعات ،بستر و شرایطي را در نظر میگیرد که نابرابری و بي عدالتي ها را جاودانه
مي سازد .علي رغم این مساله ،همانطور که این رشته ی علمي به بلوغ میرسد ،نیاز به توسعه ی قویتر مفاهیم اجتماعي و
سیاسي تحقیقات حسابداری انتقادی و تصریح ایده ها و مفاهیم به صورت برنامه های عملي وجود دارد .به عالوه ،نقد و بررسي
آنها حاکي از این است که ،چندین حوزه ی انتخاباتي مرتبط همانند حیوانات وموجودات زنده ،کودکان ،نسلهای آینده ،ملل
در حال توسعه  ،جنسیت و اقلیتهای جنسي در آثار مکتوب کنوني مورد توجه کمي واقع شده اند یا اصال مورد توجه قرار
نگرفته اند .ما اعتقاد داریم نتایج بسیار خوبي میتواند از چ شم اندازهای انتقادی در زمینه ی تحقیق حسابداری پدید آید که به
بررسي حسابداری ادامه میدهد ،همانطور که به عدالت (بي عدالتي) اقتصادی ،اجتماعي و محیطي مربوط است .ما برخي از
حوزه های انتخابیه ی بررسي شده را شناسایي کرده ایم و نواحي مثمرثمری را برای تحقیقات آینده پیشنهاد داده ایم همانند
ملل در حال توسعه،حقوق اطفال و حقوق حیوانات ،زیرا آنها بخش هایي را نشان میدهند که در حال حاضر در حال تحقیق
هستند و در لبه ی قلمروهای اقتصادی ،اجتماعي و محیطي واقع شده اند.
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نتیجه گیری
تحقیقات انتقادی حسابداری حیطه وسیعي از تحقیقات از به شدت محتاطانه تا به شدت افراطي را دربر مي گیرد،ولي با این
وجود تمام آنها تالش مي کنند با آگاه سازی حسابداری در مورد نتایج اقتصادی،سیاسي واجتماعي گسترده ای که رویه های
اجرایي آنها را دارند،آن رویه ها را بهبود بخشند .حسابداری انتقادی به رویکردی در حسابداری اشاره داردکه پرسشي فراتر از
بکارگیری روش خاص در حسابداری را مطرح مي سازد ،نظریه پردازان حسابداری انتقادی بدنبال جلب توجه به سوی نقاطي
هستند که به سبب روزمره گي وتکرار،مشروع جلوه نموده اند.بعالوه آنان عینیت وبي طرفي حسابداری را زیر سوال برده وبیان
مي کنند که تاکنون حسابداری از نظام های اجتماعي تحت کنترل دولت حمایت نموده است .عنصر مهمي که معموال در
مطالعات انتقادی حسابداری با آن روبرو هستیم،آگاهي از نقش فرهنگ واهمیت تاریخ است .عنصر دیگری نیز وجود دارد که به
آن اخالق انتقادی مي گویند .باتوجه به یافته های مو جود،حسابداری انتقادی با تمرکز بر تضادها وناسازگاریها سعي در تقویت
حسابداری دارد برهمین اساس الزمه اصلي حسابداری انتقادی ،اخالق انتقادی است که الزمه اولیه حسابداری انتقادی است.
باتوجه به اینکه حسابداری انتقادی با دیدگاه یکي از متفکران کنوني آن،یعني یروگن هابرماس قابل شناسایي مي باشد و او نیز
با تاکید بر نقش ارتباطي سعي در حل مشکالت معرفتي جهان نوین دارد،اخالق انتقادی نیز برهمین اساس قابل طرح است.
اخالق انتقادی در حسابداری با زیرسوال بردن اخالق حرفه ای کنوني که مبتني برفایده گرایي است اخالق مبتني برکنش
ارتباطي را مطرح نموده است ایجاد حسابداری انتقادی نیازمند بستری برای تکامل مي باشد.یافته های موجود شواهدی را
فراهم مي آورند تا ،اخالق انتقادی بتواند بستری را برای ایجاد حسابداری انتقادی ایجاد نماید .آنیست ( )1222و کوپر ()1221
معتقدند تحت شرایط نئولیبرالیسم ،بسیاری از مردم ،بویژه جوانان ،امید اندکي به یافتن یک کار تمام وقت و ایمن دارند و افراد
شاغل نیز قراردادهای صفر ساعتي با افت حقوق واقعي دارند و امید آنها به حقوق بازنشستگي کافي برای استاندارد زندگي
متوسط بسیار کم است.
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