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 چکیده 

پدیدههایی  عنوان یک مفهوم در رابطه با    حسابداری می باشد و عینیت به  عینیت گرایی یکی از اصول پذیرفته شده در حرفه

در این اصل بیان می شود که در ارائه گزارش های حسابداری باید از داده    است که در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. 

دون  ستم های حسابداری را دقیق و بهای عینی، سنجیدنی و واقعی استفاده شود. به بیانی دیگر، حسابداران، گزارش ها و سی

همه رشتههای علوم اجتماعی، از جمله حسابداری، را میتوان با توجه به مفروضات مرتبط با    دهند. تکیه بر ذهنیت خود ارائه  

  ماهیت علم، دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی، و در مورد ماهیت جامعه، دیدگاه مبتنی بر تغییرات منظم و با قاعده در

ه مبتنی بر قضاوت عینی دارای مشخصاتی نظیر دیدگاههای اثبات  طی، تجزیه و تحلیل کرد. دیدگامقایسه با تغییرات شدید افرا

گرایی، واقع گرایی، جبرگرایی و شامل علوم دقیق می باشد و نیز قضاوتهای ذهنی، شامل دیدگاههای غیر اثبات گرایی، واقع  

اندی برمبنای  نیز  اختیاری و  تو گرایی  استوار است. قابل  از دیدگاه های مطرحشه و عقل  دیدگاه ساختارگرایی    ،هجه است که 

ذهنی   دیدگاه  دارای  گرایی  تفسیر  و  افراطی  گرایی  انسان  دیدگاه  نیز  و  عینی هستند  دیدگاه  دارای  گرایی  کارکرد  و  افراطی 

 هستند.

 

 ذهنی، عینیت در حسابداری، عینیتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

  ابداری تأکید می کنند، باید به دیدگاه عینیتگرایی یههای حسابداری که بر گزارشهای حسبارل و مورگان اظهار داشتند که رو

با ذهنیت در زمینه مواجهه  با  تواند  به گفته مورگان، حرفه حسابداری می  به چالش مفهوم حسابداری    توجه ویژه ای کنند. 

دهد   پاسخ  جیدیک،  عینیت  و  عینی1966)ایجیری  حسابداری  گزارش  برایتهیه  حسابداری(.  سیستمهای  طوری   باید   تر، 

بر اساس دیدگاه  2019شوند که در برابر مداخالت مدیریتی عمدی کمتر آسیبپذیر باشند )لیانگ و ژانگ،    طراحی (. مضافا 

و شامل   جبرگرایی  ییگراقع  وا اثبا تگرایی،    یدگاه هاینیظر د  بارل و مورگان، دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی، دارای مشخصاتی

 اختیاری و نیز برمبنای اندیشهیی  ، واقعگراییغیر اثبات گرا  یدگاه های ذهنی، شامل د  های  و نیز قضاوت  می باشد    دقیق  علوم

است استوار  عقل  محسنی،  و  و  د(.  1393)الریمی  از  که  است  توجه  هایقابل  دیدگاه    یدگاه  و  مختلف،  ساختارگراییافراطی 

دارای عی  کارکردگرایی  انسمشخصات مذکور در دیدگاه  نیز دیدگاه  و  تفسیرگرایینی هستند  و  انسان گراییافراطی    دارای  ان 

(. اصل عینیت با پذیرش دگرگونیها در مبانی  1398)فروغی و رهروی دستجردی،  هستند  مشخصات مذکور در دیدگاه ذهنی  

شناختی روش  و  شناختی  سایرمعرفت  از  را  مجزا  و  مستقل  بحثی  باب  که  است  مفهومیکشدار  را    ،  کرده  قواعد  است باز 

و همکاران، نظریه  1396  )شرفالدین  و  ایدهپردازی  مورد بحث،  علمی  منابع  رغم قدمت، همچنان در  به  ایناصل  رو،  این  از   .)

دلیلهمین به  دقیقا  است.  پرداخته  در  پردازی  محوریت  و  برجسته  وجایگاه  بی  عینی  جلب  که  است  انتظار  و  دیدگاهها  قفه 

 (.2014، وسیوامبر)  گراییالزم و ضروری میباشد

اصل عینیت با پذیرشدگرگونیها در مبانی معرفت شناختی و روش شناختی، مفهومیکشدار است که باب بحثی مستقل مجزا  

الدین از این رو، این1396و همکاران،    از سایرقواعد را باز کرده است )شرف  به رغم قدمت، همچنان در منابع علمی    (.  اصل 

نظریه   و  ایدهپردازی  بحث،  جلمورد  در  محوریت  و  برجسته  جایگاه  همین  دلیل  به  دقیقا  است.  پرداخته  بپردازی  وقفه  ب  ی 

 (. 2014، الزم و ضروری می باشد )امبروسیو که عینی گرایی دیدگاه ها و انتظار است

 

 قعیت های طبیعی و اجتماعیوا

ی همانند پول و مالکیت تنها به این دلیل  بخشی از جهان واقعی تنها به واسطه توافق و پذیرش انسانها وجود دارند. رویدادهای 

د و  ی دانند. برای نمونه اگر انسانها تکه کاغذ را پول محسوب نکنند، تنها تکه کاغذ هستنوجود دارند که انسانها آنها را موجود م

از واقعیت های ناظر براین رویدا دها، واقعیت های  با کاغذ پاره های دیگر تفاوت ماهوی نخواهند داشت. با این حال، بسیاری 

وابسته به خواست و پسند افراد نیست. این واقعیت ها را واقعیت های اجتماعی می نامند. در برابر عینی است؛ به این معنا که  

ی طبیعی قرار دارند؛ مانند این واقعیت که ))کوه اورست در قله اش برف و یخ دارد((. واقعیت های  این واقعیت ها، واقعیت ها

 (.1395 از هر نهاد انسانی وجود دارند و وابسته به هیچ گونه توافق و اعتباری نیستند )سرل، طبیعی مستقل

 

 عینیت

برای نوذری  است  حسینعلی  کرده  ذکر  مفهوم  دو  عینیت  با"واژه  مطابق  و  شبیه  چیزی  حوزه    نخست  در  که  واقعیت  یا  واقع 

اثبات پذیر است و متضاد  آگاه و منطقی قابل تصدیق و    . دوم معنایی که توسط هر فرداست  کاربردی مفهوم متضاد آن ذهنی 

 : ر تعریف می کند نوویک پژوهشگر آمریکایی مفهوم عینیت را اینطوپیتر  "آن تحکمی است
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جدایی و تمایز دقیق و روشن میان شناسنده و موضوع    ،اعتقاد به واقعیت گذشته، و به حقیقت چونان مطابقت با آن واقعیت

تاریخی مقدم بر و مستقل از تفسیر است .    های  ر از همه میان تاریخ و پندار، واقعیت و ارزش و مهمتمیان واقعیت    ،شناخت

 ، ساخته نمی شود.شود ، پیدا میوجود داشته باشد حقیقت واحد است نه وابسته به چشم انداز و زاویه نگاه. هر الگویی در تاریخ

کند، منظور   این مفهوم عنوان می  باشد و در توضیحمی از آن برخوردار  داند که باید هر عل  والش عینیت را از ویژگی هایی می

از عینیت این است که امور دارای کیفیتی باشند که همه کسانی که آنان را مورد تحقیق جدی قرار می دهند آنرا بپذیرند. او  

 همچنین کمال مطلوب هر علم را نیل به عینیت می داند. 

(( معنایobjectivitعینیت  به  یا    ((  ))واقعیت  آن ذهنیت  برابر  و  است  تصوری (Subjectivitحقیقت  و  معنای ذهنی  به   )

خصوصیاتی باشند که از طرف همه پژوهشگران قابل پذیرش    است. عینیت به این مفهوم است که رویدادها دارای ویژگی ها و

کرد. در این مقوله مورخ باید این توانایی را باشند، جدای از نظرات شخصی و اعمال سلیقه و بتوان آن را به دیگران هم منتقل  

 د که بتواند رویدادی را همانطور که اتفاق افتاده به دیگران منتقل کند. داشته باش

والش باید یاد آور شد با توجه به   والش عینیت را یکی از گیج کننده ترین مسائل در فلسفه انتقادی می داند. در رابطه با نظر

ی از گیج کننده ترین مباحث بدانیم، چرا که  ( در زمان حاضر نباید هنوز هم عینیت را یک1363ایران )  تاریخ چاپ این اثر در 

. اینک که تاریخ جایگاه  آن بوده است  ، علمیت تاریخ در گرو قبول و اثبات عینیتکه  زمانی این ویژگی برای عینیت مطرح شده

، دیگر نباید عینیت را مبجث بسیار پیچیده  مشخص شده است  نیز  خود را در معارف بشری پیدا نموده و روش های مطالعه آن

ای بدانیم. مساله مورد اختالف بین متفکران در مورد عینیت، بر سر معنای لغوی عینیت نیست، بلکه بر سر این موضوع است 

می باید به  عینیت دست یابد،  که آیا عینیت در تاریخ دست یافتنی است یاخیر؟ اگر بپذیریم تاریخ می تواند مانند علوم دیگر به 

، چرا نتایج مطالعات تاریخی یکسان نیست؟ و اگر بگوییم تاریخ به عینیت دست پیدا نمی کند باید به  داد که  این سؤال جواب

 اعتبار تاریخ را زیر سؤال نمی برد؟  ،سؤال دیگری جواب دهیم و آن اینکه آیا عدم دست یابی به عینیت در تاریخ

کنیم. عینیت یعنی چیزی که ما    ر این موضوع ابتدا باید مفاهیمی که در عینیت با آن سر و کار داریم روشنهتب  لذا برای درك

به ازای خارجی داشته باشد و در برابر ذهنیت قرار می گیرد. اما ذهنیت به مفهوم تصوری و خیالی. اما وقتی ما صحبت از ذهن  

که منظورمان ذهنی است که عقل برآن حاکم است. واژه دیگر واقعیت  بلت  مورخ می کنیم، منظورمان ذهن خیال پرداز نیس

، نیستیم. تاریخ به دنبال شرح وقایع و  در جستجوی آنند  است و حقیقت. ما در تاریخ به دنبال آن نوع حقیقتی که فیلسوفان

ل این نیستیم که بدانیم اگر نادر  بادن. حقیقت یعنی، آنچه باید باشد و واقعیت یعنی آنچه هست. ما در تاریخ ب علل آن است بیان

، چه اتفاقی می افتاد؟ بلکه می خواهیم بدانیم نادر چرا به هند حمله کرد و نتایج این امر چه بوده است؟  کرد  به هند حمله نمی 

 قت. به بیانی دیگر حقیاست  در تاریخ هر گونه تالشی که برای رسیدن به واقعیت صورت گیرد به مفهوم رسیدن به حقیقت

افتاده است؟ در سال  ی اتفاق  اینکه بدانیم آن رویداد چگونه  م لئوپلد فون رانکه مورخ آلمانی ضمن تعریف معرفت  1824عنی 

بحث   پس  ازآن  داشت  اظهار  بتوان  شاید  است.  بوده  گذشته چگونه  بدرستی  کند  ثابت  بود  در صدد  به گذشته  نسبت  عینی 

ین ارتباط مورخان صاحب دو دیدگاه کامال متفاوت با یکدیگر شدند. عده  ا  درعینیت بطور جدی تری در تاریخ مطرح گردید و  

 (. 1387)کناررودی، ی قلمداد کردند ای تاریخ را عینی و حقیقی دانستند وعده ای آنرا غیر عینی و نسب
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 اصل عینیت 

ی و واقعی استفاده شود. به بیانی  در این اصل بیان می شود که در ارائه گزارش های حسابداری باید از داده های عینی، سنجیدن

قیق و بدون تکیه بر ذهنیت خود ارائه دهند. حسابدار باید از داده  دیگر، حسابداران، گزارش ها و سیستم های حسابداری را د

ذهنی در همه جا استفاده کند و حتی زمانی که داده های عینی نتیجه مطلوبی نداشته باشد   های داده    های عینی خود به جای

اصول پذیرفته شده حسابداری توسط قوانین و قراردادهایی نشان داده می شود. این اصول به  داده های ذهنی بهتر باشند.    و

د و موقعیت مالی آن ارائه می دهند، که هر یک از  های مالی شرکت اطالعات موثقی در مورد نتایج عملکر احتمال زیاد صورت

باشد به این معنی که بی  آنها در فرایندهای تصمیم گیری مفید هست ارائه شده عینی  بنابراین ضروری است که اطالعات  ند. 

ی بر اساس  رغ از ارزیابی ذهنی باشد. عینیت مستلزم این است که اندازه گیری های ارائه شده در صورت های مالطرفانه و فا

از نظر   .رائه شده در صورتها پشتیبانی می کندشواهد قابل تایید مانند یک ردیابی الکترونیکی یا کاغذی باشد که از معامالت ا

عملی، ویژگی اساسی هر اندازه گیری در عبارات این است که نتیجه ای یکسان توسط دو ناظر مستقل بدست می آید، که تحت  

 اشت های شخصی نیست.تاثیر دیدگاه ها یا برد

 

 مفهوم عینیت در حسابداری 

است که در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. عینیت را می توان در   دههاییعینیت به عنوان یک مفهوم در رابطه با پدی

ذهن   از  مستقل  عنوان  به  شناخته شده  و  تفکر  یا  ادراك  بودن  عینی  ذهنیت،  با  تضاد  در  خارجی،  واقعیت  کرد قالب  تعریف 

الدین و همکاران،  ) اندازه گیریهای حسابداری م1970و وجداك،    1395شرف  مهم   عموال به عنوان یک معیار(. عینی بودن 

برای انتخاب روشهای اندازه گیری در نظر گرفته میشود. مفهوم عینیت برای اندازه گیری اساسی است. عدم حضور آن دریک 

ه یک رشته اندازهگیری نیست. از آن جا که حسابداری به عنوان یک رشته اندازهگیری رشته، اثبات روشنی است که این رشت

ابداری می شود، بنابراین شواهد عینی قابل تأیید به عنصری مهم در حسابداری برای اجرای صحیح عملکرد حسدر نظر گرفته  

 (. 1389تبدیل شده است )عبداللهی و جان محمدی، 

تر است که   دارد که مستقل از افرادی است که آن را درك میکنند. افزون بر این، واقع گرایانه  اشاره  عینیت به واقعیت خارجی

اندازهگیرها بیان شود    ریف عینیت بهتع از  (. صورت های مالی را میتوان 2019لیانگ و ژانگ)معنای توافق بین گروه معینی 

دارد. از موضوع  برداشت  فرد مطلع دیگری همان  دانست که هر  واقعیت  عینی  بیان  معنای  به  را  عینیت  بدون  ها    حسابداران 

از (.  1853)ریلی،    دنظر این حسابداران، مکانیزمی برای حذف قضاوت بو  تحریف سوگیری شخصی توصیف می کنند. عینبت 

اهی  حقیقت و واقعیت اصلیترین ریشه در مبانی اصل عینیت و بی طرفی است. عینی گرایی اساسا به این دلیل مطرح شد تا ر

 (.1396مطمئن برای دستیابی به حقیقت باز کند )شرف الدین و همکاران، 

 

 عینیت در حسابرسی

از  از  یکی حمایت  راستای  در  حسابرسان  وظایف  به    مهمترین  و  ذهنی  مقوله  یک  عینیت  است.  عینیت  حفظ  جامعه،  منافع 

مستلزم بهکارگیری و استفاده از واقعیات و دخالت ندادن  معنای نداشتن هرگونه تعصب و جانبداری است. تحقق این امراست  

  تخصص مشابه در برخورد با واقعیتها و شرایط، به   ا داشتن سطحاحساسات شخصی، تعصب و پیشداوری است؛ یعنی دو نفر ب 

ت که به  عینیت در حسابرسی به معنای نگرش ذهنی عاری از جانبداری در کار حسابرسی اس نتیجهای مشابه دست پیدا کنند.
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ا ،  بادپا )   هند نجام دحسابرسان اجازه میدهد تا وظایف و برنامههای خود را در صورتی که در کار خود به آن معتقد هستند، 

1398). 

 

 علت الزام اصل عینیت در حسابداری 

بیش از یک شرکت را اتکا به شواهد قابل تأیید در هنگام اندازه گیری نتایج مالی، مقایسه صورت های مالی بیش از یک دوره و  

ان پذیر است، که به نوبه خود  امکان پذیر می کند. این تنها در صورت عینی بودن اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی امک

فراموش نکنید که عینیت مستلزم آن است که حسابدار در روند    .اطمینان از یکپارچه و مطمئن بودن داده ها را فراهم می کند

نجر به مستند سازی معامالت و ایجاد صورت های مالی می شود، بی طرف باقی بماند. این بدان معنی است  تصمیم گیری که م

عینیت همچنین مستلزم این است که تهیه کننده صورت . می شود که از تعصبات شخصی عاری باشد   مالی گزارش  که حقایق

 ت های حسابداری را به روشی صحیح تفسیر می کندهای مالی است که از نظر فکری صادق بماند. بدین معنی که وی سیاس

ی است، باید از تعارض منافع در معامله با مشتری که مانع  بعالوه، یک حسابدار که مسئول تهیه صورت های مالی برای مشتر.

 برقراری رابطه شخصی یا تجاری بین حسابدار و مشتری است، جلوگیری کند.  از

 

 ینیت گرایی سیاست گذاری حسابداری مطابق با ع

(. با این حال،  1978نز،  سولومو)  پایدار در دستیابی به حقیقت عینیموثر است  رابطه بین باورهای فلسفی و شیوه های اجتماعی

(.  1986رورتی،  )  به هیچ وجه روشن نسیت که حسابداری یا هر عمل اجتماعی دیگر، هرگونه باور فلسفی را پیشفرضمیگیرد

رویهها نخواهد بود. به همین دلیل، در حالی که تصور واضحی از آنچه که  تغییر دلیل خوبی برای طور کلی تغییردر آن باورها به 

چیزی باورهای فلسفی را    عقاید مانند باور مفید بودن حسابداری وجود می شود؛ بسیاردشوارتر است از اینکه چهباعث تحریف  

یی که حسابداری حقیقت مطلق را مطرح می کند، می پردازد. دیگر  (، به رد ادعا1973. گربوت )(1986جعل می کند )رورتی،  

بودن    زمینههای جدید و قانونی   (. و باید 1973)گربوت،    یینگاه کردنمی توان به تحقیق حسابداری به عنوان نوعیحیققت جو

لذا گربوت ) آورد.  را فراهم  ناپذ1973آن  اجتناب  تنها  نه  قانون گذاری  بیان کرد که سیاستگذاری  بلکه عادالنه و درست (  یر 

 حیققت  حسابداری جستجوی یککه باید این تصور سادهلوحانه که  می از اندیشمندان با این پیشنهاد  میداند. اکنون تعداد ک

 (.1972)گربوت،  منحصر به فرد است، رد شود

فاصله گرفته، مقاومت    از حقیقت  که  سیاسیگربوت در مورد اینکه حسابداری    ( قطعا حق دارد در برابر دیدگاه1978سولومونز)

دستیابی به   دهای حسابداری است.حق مقاومت در برابر هرگونه پیشنهادی که مالحظات سیاسی باید تعیین کند، استاندار  کند.

مشترك نمی توان   یک جهانباید مبتنی بر بینذهنی باشد، در ارتباط بین افراد مرتبط با    عینی در عمل حسابداری  حقیقت

ن و  کرد  هاییازمنافع  جدا  سیاسی  مسائل  از  را  از    .انسانی  شکلی  عنوان  به  تواند  می  شود. حسابداری  جوییحفظ  حقیقت 

و قوانین حسابداری را حفظ می کند،    را که استقالل قضاوت آنها  افظت و سنتها، نهادها و روشهایییت محمسئولحسابداران  

مسئولیت این  عهده  از  باید  حسابداری  جامعه  دارند.  و   برعهده  حقیقت  عینیت،  سنتی  معیارهای  تواند  می  اما  برآید،  عملی 

 (.1400عقالنیت را ترك کند تا از خود مراقبت کند )جودکی چگنی، 
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 چارچوب تجزیه و تحلیل تحقیقات حسابداری و دیدگاه های مختلف 

را از جمله حسابداری،  اجتماعی،  با   همه رشتههای علوم  به مفروضات مرتبط  با توجه  بر    میتوان  مبتنی  ماهیت علم، دیدگاه 

جامعه، ماهیت  مورد  در  و  ذهنی،  یا  عینی  بر  قضاوت  مبتنی  تغییرات شدید    دیدگاه  با  مقایسه  در  قاعده  با  و  منظم  تغییرات 

کرد.    افراطی، تحلیل  و  گرایی،  دتجزیه  واقع  گرایی،  اثبات  دیدگاههای  نظیر  مشخصاتی  دارای  عینی  قضاوت  بر  مبتنی  یدگاه 

اختیاری و نیز    غیر اثبات گرایی، واقع گرایی  امل علوم دقیق می باشد و نیز قضاوتهای ذهنی، شامل دیدگاههایجبرگرایی و ش

است استوار  عقل  و  اندیشه  از دیدگاه های  .  برمبنای  است که  توجه  زقابل  و کارکرد  یر،  مطرحه  افراطی  دیدگاه ساختارگرایی 

دیدگاه در  مذکور  دارای مشخصات  دارای مشخصات  عینی هستند    گرایی  گرایی  تفسیر  و  افراطی  گرایی  انسان  دیدگاه  نیز  و 

 (. 1393مذکور در دیدگاه ذهنی هستند )الریمی و محسنی 

از این دو بعد توانستند اجتماعی را  میتوان بدان وسیله تئوریهای که  ارائه کنند. طرح منسجمی را  بارلو مورگان با استفاده 

 .(1992ن،)ریا مورد بررسی و مطالعه قرار داد

 :از این طرح شامل چهار الگوی غالب متمایز و مشخصمیباشد که عبارتند

نظر   (1 اعمال  یعنیبدون  عینی  دارای دیدگاه  و  است  افراطی  یا  تغییر شدید  آن  افراطی،که وجه مشخصه  انسان گرای 

 شخصیمیباشد. 

قضائت (2 آن  مشخصه  وجه  که  مبتنی  تفسیرگرا،  ابعاد  دارای  و  شخصی،  نظر  اعمال  قاعده    ذهنی،  و  نظم  بر 

 مشخصمیباشد. 

 کارکرد گرا،که وجه مشخصه آن ابعاد عینی، بدون اعمال نظر شخصی، و نظم و مقررات مشخصمیباشد.  (3

 دیدگاه عینی تبعیت می کند و تحت تأثیر افکار مارکس قرار دارد. ، که وجه مشخصه آن از دیدگاه ساختار گرا (4

 

 دیدگاه انسان گرای افراطی در حسابداری

یدگاه به مکتب انتقادی نیز شهرت دارد و انسان گرایی یا اومانیسم افراطی به ایجاد جامعه شناسی یعنی تغییر بنیادی از  این د

تفسیری دارد. یعنی این پارادایم نیز جهان اجتماعی را از   دید ذهنی گرا توجه دارد. این پارادایم وجوه اشتراك زیادی با پارادایم

اث غیر  به  متمایز  از  دیدگاهی  به دیدگاهی  پارادایم  این  ولی چارچوب مرجع  نگرد  می  نگاری  ایده  و  اختیار گرایی  بات گرایی، 

 .ود پایند استسوی محدودیت های ترتیبات اجتماعی موجرفتن به فرا جامعه تاکید می کند که بر اهمیت طرد کردن یا 

 

 دیدگاه تفسیری در حسابداری 

ت که بر توضیح نظم اجتماعی از دیدگاه یک ضد اثبات گرا، آزاد اندیش و اندیشه دیدگاه تفسیری در حسابداری به گونهای اس

به   معتقد  دیدگاه  این  طرفداران  شود.  درك  افراد  ذهنی شخصی  تجربه  که  است  این  هدف  حسابداری  در  میکند.  نگاه  نگار 

نیست و در نتیجه تعمیم نتایج مد    کیفی در تحقیق هستند. زیرا از نظر آنها قانون کلی بر پدیدهها حاکم   بکارگیری روشهای

 .نظر نخواهد بود. تفسیر گرایان معتقدند که انسان دارای اختیار است و میتواند بر محیط پیرامون خود اثر گذارد

 

بیش از تعدادی نام، مفاهیم و عنوان نیست که برای یک واقعیت اجتماعی ساخته از دیدگاه طرفداران تفسیر، حسابداری چیزی  

واقعیت اجتماعی بر اساس قضاوت ذهنی خلق میشود و از مجرای روابط متقابل انسانی به منصه ظهور میرسد. همه میشوند.  
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دیدگاه روش شناسی برای تایید یا  اعمال مبتنی بر نیتهای گذشته هستند و ریشه در عملیات تاریخی و اجتماعی دارند. از  

ب این مسئول  از  نقش  ایفا کننده  را که  به مطالعه درونی  تصویب تعریفی  استفاده کرد و  اندیشه نگاری  از روشهای  باید  اشد، 

پدیدهها پرداخت قابل توجه است که پارادایم تفسیری محصول مستقیم سنت ایده الیستی آلمانی و نیز جنبش رومانتیک است  

 (. 1393ی و محسنی، )الریم

 

 دیدگاه كاركرد گرایی در حسابداری

  توجیه و توضیح نظم اجتماعی است. ست. کارکردگرایی در صدد  در تحقیقات حسابداری ا  الب،کارکرد گرایی دیدگاه غ   دیدگاه

ایفا مهم  نقشی  حسابداری  آن  در  که  دیدگاه    نظمی  که  میکند.  دارد  کار  و  سر  بخش  اثر  نظمی  با  مدارك  مزبور  بر  مبتنی 

پذیرفتعینیاست عنوان یک فرض مسلم  به  اجتماعی  نظم  و وجود . در دیدگاه کارکردگرایی،  اندیشه حاکم  به  ه شده است و 

از ازروشهای کمی که   اثبات گرایی و استفاده  اشارهای نمی شود. کارکرد گرایان معتقد به  تضاد و تعارض در این نظم هیچ 

آنها معتقد به وجود واقعیتهای    میسازد، برایجمع آوری و تجزیه و تحلیل پدیده ها هستند.  امکان تعمیم دادن نتیجهها را

ماعی بیرون از ذهن انسان بوده و معتقدند که جهان اجتماعی از روابط تجربی نسبتا دقیقی تشکیل شده است و در صدد  اجت

زاو این  از  حسابداری  پدیدههای  به  کارکردگرایان  هستند.  روابط  این  حقیقی  کشف  و  واقعی  لمس،  قابل  که  میکند  نگاه  یه 

که میتوان بر اساس روش علمی آن را اندازه گیری یا پیش بینی    ونهایمیباشند و دارای نظم مشخص و روابط علی است به گ

 .نمود

یر محیط است. کارکرد گرادیان معتقد به جبرگرایی هستند بدین معنا که انسان از خود اختیاری ندارد و فعالیتهای او تحت تاث

طور   به  و  بیرون  از  باید  ها  پدیده  روی  تحقیق  انجام  برای  معتقدند  آنها  پرداخت.  همچنین  پدیده  آن  مطالعه  به  طرف  بی 

از  جدا  چیزی  تئوری  آنها  نظر  از  و  هستند  اجتماعی  علوم  در  طبیعی  روشهایعلوم  بکارگیری  به  معتقد  کارکردگرایان 

تئوری به کار برد. این دیدگاه عملگرا می باشد و جامعه را به شیوهایمشاهداتی است که میتوان برای تایید   که    یا رد یک 

 (.1393میشود، مینگرد )الریمی و محسنی،  انش کاربردیمنجر به د

 

 دیدگاه ساختارگرایان در حسابداری

تغییر   از جامعه شناسی  است،  مارکس  جامعه شناس معروف  افکار  تاثیر  که تحت  پارادایم  گرا این  عینی  از دیدگاه  و  بنیادی 

ادی به کارکرد گرایی دارد. ساختار گرایان بنیادی بر  جانبداری میکند. این پارادایم در مورد ماهیت علوم اجتماعی شباهت زی

استبداد در ساختارها این دیدگاه معتقد است که سلطه و  اجتماعی واقع گرا توجه دارد.  نهادها،    روابط ساختاری در جهان  و 

ردن این ساختارها  دینه شده است و برای رهایی از وضع موجود و دسترسی به وضعیت بهتر باید در صدد اصالح و یا از بین بنها

که جامعه کنونی را میتوان با تضادهای بنیادی حاصل از بحرانهای  وجه مشترك تمام نظریه پردازان این پارادایم آن است بود. 

ف کرد. از طریق چنین تضادها و تغییراتی است که رهایی انسان از ساختارهای اجتماعی  توصی  سیاسی و اقتصادی تغییر بنیادی

می کند، تحقق می یابد. دیدگاه ساختار گرایان افراطی در حسابداری به گونهای است که از زاویه واقع گرایان،   که در آن زندگی 

ظم اجتماعی را به چالش بکشند. طرفداران این دیدگاه با  اثبات گرایان طرفداران فلسفه جبر و طرفداران علوم دقیق میکوشند ن

های ساختاری الگوهای حاکم، اختالف نظرها و محرومیتها در صدد تغییرات مهم  استفاده از تجزیه و تحلیل تعارضها یا تضاد

 (. 1393)الریمی و ابراهیمی، برمیآیند، دست به اصالحات اساسی و تغییرات زیربنایی میزنند 
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 پیشینه تجربی 

بیشتری به داخلی توجه  پژوهشهای  به  نسبت  پژوهشگران خارجی  عینیت گراییدر حسابداری  اهمیت  به  نظر  این مسئله   با 

( حاکیاز آن است که فقط زمانی می توان ادعای عینیت کرد که بدانیم چه اندازه 1964داشتند. بطور مثال، یافته های چمبرز)

 گیری می کنیم. 

 ( در پژوهش خود بیانکردند که ویژگی عینیت در کاهش اجرای ناکارآمد نقش موثری دارد.  1966) ایجیری و جدیکی

 این باور است که دستیابی به حقیقت عینی در عمل حسابداری باید مبتنی بر بین ذهنی باشد. ( بر 1978) سولومونر

( در مطالعه خود بیان کرد که عینیت معرفتی مطلق امکان پذیر نیست؛ زیرا قضاوت های حسابداری تحت تاثیر 1997شاپیرو )

 عوامل شخصی و زمینه تاریخی است.  

ای علمی و ذهنی می توانند توانایی حسابداران را در بازنمایی واقعیت به طور منصفانه و  کند تنگناه  ( بیان می1988مورگان )

عینی اندك کرد. حسابداران در بیشتر موارد خود را در یک وضعیت عینی، عاری از ارزش و بازنمای واقعیت همانطور که هست، 

 ننده موقعیت ها در تنگنا و روش های یکسویه هستند. و بازنما ک : ارائه دهنده ی کنند؛ اما به راستی، آنها ذهنی مشاهده م 

( بیانگر آن است که توجه به مساله عینیتگرایی بر تدوین استانداردها و قوانین نقش اساسی ایفا  2003نتایج مطالعات ریان )

 میکند.  

مالی باز نماکننده    ای گزارشگری( بیان می کند عینیت در حسابداری واقیعت خارجی است که مستقل از رویهه2004ماك )

 آنها است.

بیان  (2011)  موسوتو پژوهش خود  را    در  رابطه ای تجربی  اندازهگیری حسابداری، فقدان ساختارهای  در  کردند که مطالعات 

را نشان می   این موضوع فقدان عینیت اطالعات حسابداری  باشد.  انداز هگیری حسابداری  برای  پایهای  باید  نشان میدهد که 

 ی توسعه نظریه مالی نشانگر استفاده از اطالعات اندازهگیری حسابداری به عنوان پایهای برای توسعه آنها است.هد. شاخصههاد

. در نتیجه، این وضعیت مالی به عنوان یک شده است  ذهنی در تئوری مالی گنجانیده  یکه اطالعات حسابدار  این نشان میدهد

مقاله از اصول اندازه   دلهای دقیق تجارب مالی را زیر سوال می برد. اینتواناییآن در ساخت معلم جهانی برای همه محققان و  

ذهنی  اطالعات  پیامدهای  کردن  برجسته  برای  بازنمایی  نشان    گیری  این  کند.  می  استفاده  مالی  مفاهیم  و  اصول  توسعه  در 

 خت نیستند.در حال حاضر قابل سا میدهد که امور مالی، یک دانش جهانی نیست و مدل های دقیق تجارب مالی  

( ایننتیجه2012میریام  به  سازمان  و  مدیریت  دانش  در  عینیتگرایی  عنوان  تحت  پژوهشی  در  ذهنیات    (  که حذف  رسیدند 

 به طور گسترده تر مشکلساز است.    انسانی و اختیارات از دانش جریان اصلی در مورد تغییر سازمانی و مسائل اجتماعی

ی حسابداری تأکید دارند،  احسابداری که بر گزارشه  یه هایروبیان کردند که    ( در پژوهش خود2019)ی و همکاران  ینمماس

 عای عینیت.باید با عناصر مکالمه یاگفتگو متعادل شود، نه فقط اد 

(  1398)  متعاقبا، تعداد اندکی از پژوهشگران داخلی به موضوع عینیت گرایی توجه ویژه ای کرده اند. به عنوان مثال کنارودی 

د با تبیین مفهوم عینیت، جایگاه آن را در مطالعات تاریخی مورد بررسی قرار می دهد و به موانع دستیابی به آن  در پژوهش خو

( در پژوهش خود عنوان کردند که مطابق با دیدگاه بازنماییگرایی، عینیت در حسابداری 1395می پردازد. هاشمی و میرزایی )

باشد از دیدگاه  یک واقعیت خارجی می  باور و پیش  . همچنین  با رد وجود هر گونه  بازنماگرایی  اساس دیدگاه ضد  بر  مقابل، 

از دیدگاه مقابل   (1396). متوسلی و رستمیان پایه عینیت در حسابداری را بین ذهنی دانسته اندبرای حسابداری،  فرض فلسفی 

با   بیانگر آن است که مساله ذهنیت  نتایج  اند.  پرداخته  به موضوع  نهادییعنی ذهنی گرایی   اقتصادی    نظریه های  در  زمینه 
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عنوان یکی از   ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عینیت حسابرس به  1398)  بادپا  همچنین،  .میکند  نقش مهمی را ایفا

 اندازه گیری هستند.  در تدوین استانداردهای حسابرسی نیازمند سناریویهای مختلفی برای مباحث حسابرس مهمترین

 

 نتیجه گیری 

ینیت به عنوان یک مفهوم در رابطه با پدیدههایی است که در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. عینیت را می توان در ع 

ادراك بودن  عینی  ذهنیت،  با  تضاد  در  خارجی،  واقعیت  کرد   قالب  تعریف  ذهن  از  مستقل  عنوان  به  شناخته شده  و  تفکر  یا 

الدین و همکاران،  ) اندازه گیریهای حسابداری معموال به عنوان یک معیار مهم 1970و وجداك،    1395شرف  (. عینی بودن 

ضور آن دریک برای انتخاب روشهای اندازه گیری در نظر گرفته میشود. مفهوم عینیت برای اندازه گیری اساسی است. عدم ح

عنوان یک رشته اندازهگیری رشته، اثبات روشنی است که این رشته یک رشته اندازهگیری نیست. از آن جا که حسابداری به  

در نظر گرفته می شود، بنابراین شواهد عینی قابل تأیید به عنصری مهم در حسابداری برای اجرای صحیح عملکرد حسابداری 

دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی دارای مشخصاتی نظیر دیدگاههای اثبات    (1389ان محمدی،  تبدیل شده است )عبداللهی و ج

، جبرگرایی و شامل علوم دقیق می باشد و نیز قضاوتهای ذهنی، شامل دیدگاههای غیر اثبات گرایی، واقع  گرایی، واقع گرایی 

استوار است. قابل توجه است   اندیشه و عقل  برمبنای  نیز  اختیاری و  از دیدگاه های مطرحهگرایی  دیدگاه ساختارگرایی    ،که 

ع  دارای مشخصات مذکور در دیدگاه  و کارکرد گرایی  تفسیر گرایی  افراطی  و  افراطی  گرایی  انسان  نیز دیدگاه  و  ینی هستند 

 (.1393دارای مشخصات مذکور در دیدگاه ذهنی هستند )الریمی و محسنی 
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