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  چکیده
 اسـت.  وقـوع  حـال  در مالی ارشگريگز و حسابداري دنیاي در اساسی تحوالت و تغییر      

 کمـک  تغییـرات  ایـن  وقوع چگونگی درك  به که است چارچوبی ي ارائه مقاله این هدف
 بـه  منجـر  مربـوط،  حسابداري اطالعات کمبود همراه به اطالعاتی نیازهاي در تغییر کند. می

 تـدریجی  تکامـل  فرآینـد     اسـت.  شـده  هایی ناهنجاري و قواعد خالف موارد گزارشگري
 کنــد. مــی پیشــرفت زمــان طــول در مــرور بــه دانــش ي مجموعــه کــه دهــد مــی رخ زمــانی

 در زمـان  مـرور  بـه  کـه  تکامـل  حـال  در اسـتانداردهاي  طریق از الگو این از نوعاً حسابداري
  کند. می پیروي شوند، می منتشر عمل ي شیوه در تغییرات به واکنش

 از دور  نهضـتی  بـه  منجـر  بحـران  یـا  رينابهنجـا  یک که دهد می رخ زمانی انقالبی تغییر    
 حسـابداري  حاضـر،  حال در شود. می دانش یک ي مجموعه کل در خاصی، فکري جریان

 حسـابداري  کـه  مبناهایی در تغییرات این باشد. می خود تفکر در بنیادین تغییراتی دستخوش
 تـوان  مـی  را تحـولی  چنـین  عوامل باشد. می وقوع حال در گرفته، قرار ها آن اساس بر مالی
 اطالعات،گسترش بر مبتنی اقتصاد به صنعتی اقتصاد یک از حرکت داد: نسبت زیر موارد به
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 پـردازش  توانایی افزایش و اطالعات به دسترسی در گرفته صورت بهبودهاي سازي، جهانی
    اطالعات.

 بخشـیده  سـرعت  را 1حسـابداري  الگوهـاي  در تغییر که تغییرات این چگونگی تشریح براي 
 شـود.  مـی  اسـتفاده 2علمـی  انقـالب  نظریـه  مـورد  در کـوهن  چـارچوب  از مقاله این در ، اند

 صـنعتی  اقتصـاد  عصـر   با متناسب حسابداري الگوي یک از گذار حال در مالی گزارشگري
 جهـت  ایـن  باشـد.  می اطالعات عصر در اقتصاد با متناسب حسابداري الگوي یک سمت به

 و بـودن  مربـوط  کـاربرد  و ادراك در تغییـر  است: گردیده زیر موارد به منجر مجدد، گیري
 تأکیـد  تاریخی، شده تمام بهاي مقابل در منصفانه ارزش از افزون روز استفاده اتکاء، قابلیت
 اساسی. مالی صورتهاي تدوین تکامل و قواعد، مقابل در اصول بر مجدد

  
  کلیدي هاي واژه
      منصفانه ،ارائهمالی يزارشگرگ نظري، چارچوب علمی، انقالب حسابداري، الگوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Accounting paradigms 
2- Theory of scientific revolution 
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  مقدمه
 ابـداع  زمـان  از تحـوالت  بزرگتـرین  از یکـی  میانـه  در مـالی  حسـابداري  رسـد  می نظر به    

 ، )2004( سال در .[11])4،2006باشد(کینگ می پاچیولی توسط 3طرفه دو ثبت حسابداري
 نبـودن  کامل دلیل به که کرد اعالم FASB(5 (آمریکا حسابداریمالی هاي استاندارد هیات

 المللـی  بـین  اسـتانداردهاي  هیئـت  نظـري  باچارچوب همگرایی براي تمایل نظري چارچوب
 جـاي  به اصول بر مبتنی استانداردهاي سمت به حرکت براي تقاضا و IASB(6( حسابداري

   [9]کرد. خواهد بازنگري را نظري ب،چارچوقواعد بر مبتنی استانداردهاي

 طـول  در الگـو  ایـن  شـود.  مـی  شـناخته  صـنعتی  الگوي عنوان به قدیم الگوي د،بع به این از 
ــر مبتنــی و داشــته وجــود صــنعتی اقتصــاد  اســتانداردهاي هیــات اصــلی نظــري چــارچوب ب

 شـده  تمـام  بهـاي  بـر  مبتنـی  هـاي  گیـري  انـدازه  بر صنعتی الگوي باشد. می مالی حسابداري
 بـود  متمرکـز  تخصـیص  و مالی رویدادهاي بر و بود قواعد بر  مبتنی کرد، می تأکید تاریخی
  [11] ).1 (نگاره

                                                
3 - Double-entry accounting 
4 -King 
5 - Financial Accounting Standards Board 
6 - International Accounting Standards Board 
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 نابهنجـاري  بـروز  سـبب  جدید اقتصاد در صنعتی عصر حسابداري عمل هاي شیوه از استفاده
 حسـابداري  تفکـر  در مهمـی  تغییـرات  تحریـک  به منجر که شده مالی گزارشگري در یهای

 شـده  پدیـدار  مالی گزارشگري از جدید الگویی ها، پیشرفت این ي نتیجه در است. گردیده
  است.

 مبتنـی  اقتصـاد  یک در که شود می اطالق اطالعات الگوي جدید، الگوي به پس، این از     
 الگـوي  عـالوه،  بـه  باشد. می پیشنهادي نظري چارچوب اساس بر و دارد وجود اطالعات بر

 تمرکـز  تصادياق رویدادهاي بر و دارد، تأکید منصفانه ارزش بر است، اصول بر مبتنی جدید
   ).1 (نگاره کند می
 8صـادقانه  بیـان  بـا  7اتکـا  قابلیت مفهوم که کرد پیشنهاد )FASB )2006 اطالعات، مدل در

 بـر  بیشـتر  تأکیـد  سـمت  بـه  FASB حرکـت  از حاکی جدید اصطالحات گردد. جایگزین
 منجـر  جدیـد  توجـه  کـانون  این باشد. می ها آن شکل به نسبت اقتصادي رویدادهاي ماهیت

 هـاي  گیـري  انـدازه  مقابـل  در منصـفانه  ارزش و قـوانین  مقابل در اصول بر تأکید افزایش به
 هنگـام  در را گرفتـه  صـورت  پوشی هم 1 نگاره است. شده تاریخی شده تمام بهاي بر مبتنی
 در تغییـر  سازد. می برجسته اطالعات دوره  به صنعتی دوره از مالی گزارشگري محیط گذارِ

 گـذار  دوره طـول  در منتشـره  اسـتانداردهاي  درنتیجـه  و نیسـت  مـل کا حسـابداري  الگوهـاي 
 ماهیـت  ، مفهوم تشریح ضمن مقاله این ارائه درباشد. می دارا را الگو دو هر از هایی ویژگی
 علمـی  الگوهـاي  نظریـه  اسـاس  بـر  مزبور چارچوب در تغییر لزوم ، نظري چارچوب وهدف
 مفـاهیم  بیانبـه  بـر  مبتنـی  اطالعـات  کیفی ویژگیهاي نمودار نهایت ودر گردیده تبیین کوهن

  گردد. می ارائه مالی حسابداري استانداردهاي هیات 8 شماره حسابداري
  یک در حسابداري                       یک در سابداريح                

  صنعتی الگوي                     اطالعات بر مبتنی الگوي                     
                                             

  اثبات قابلیت با اتکاء قابلیت رادفمت                            نظري چارچوب در بودن مربوط                             
  .است گرفته قرار دراولویت جدید                        

                                                
7 - Reliability 
8 - Faithful representation 
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  ها هزینه تخصیص             شده تمام بهاي                                               سازي جهانی                                            

  تاریخی                                                                                                                     
                                منصفانه ارزش              جایگزین منصفانه ارائه                
  مالی رویدادهاي بر تمرکز                                                                .است گردیده اتکاء قابلیت               

  اقتصادي ادهايروید بر تمرکز                               
                                                     

  قواعد بر مبتنی                                                                 اصول بر مبتنی                                          

  
                                 

 
  1 نگاره

  نظري چارچوب تماهی و مفهوم
ــأت نظــري چــارچوب    ــالی حســابداري اســتانداردهاي هی  آهنگــی هــم سیســتم شــامل م

 اسـتانداردهاي  بـه  توانـد  مـی  که است بنیادي مفاهیم همچنین و یکدیگر با مرتبط ازهدفهاي
 را مـالی  صـورتهاي  و مـالی  حسـابداري  حـدود  و کـارکرد ،ماهیت که شود منتهی نامتناقضی

 جـامع  سـاختار  کـردن  فـراهم  راسـتاي  در کوششـی  9نظـري  چارچوب ،بنابراین کند. توصیه
  [3]شود. می محسوب مالی حسابداري براي تئوریک

 وپـذیرش  تـدوین  هنگـام  در ،کـار  بـه  آغـاز  زمان از،مالی حسابداري استانداردهاي هیأت    
 اسـت.به  کـرده  توجـه  مـالی  هـاي  صورت هدفهاي اهمیت به مالی حسابداري استانداردهاي

 مسـئله  کـل  کـه  است کرده توجه واقعیت این به مالی حسابداري استانداردهاي یأته،عالوه
 هـاي  وهـدف  مفـاهیم  از اي مجموعه پایه بر بلکه ،ها هدف پایه بر تنها نه استانداردها تدوین
 اسـتاندارد  تـدوین  هاي هیات از بسیاري FASB بر عالوه دارند. قرار (بنیادي) شده شناخته

 اسـتانداردهاي  هیـات  ، حسـابداري  المللـی  بـین  استانداردهاي هیات جمله از جهان سطح در
 پـی  اسـتانداردها  تـدوین  در نظـري  چـارچوب  اهمیت به نیز .... و ،ایران انگلستان حسابداري

   اند. نموده تدوین را خود نظري هاي وچارچوب برده

  نظري چارچوب  هدف

                                                
9 -Conceptual framework 
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 یـک  عنـوان  بـه  اسـتانداردها  تـدوین  فرایند براي که است این نظري چارچوب از مقصود    
 چـارچوب  اصـلی  مقصـود  یـا  گیرد.هـدف  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ]اساسی قانون[ اساس یا پایه

 محـدود  و اسـتانداردها  تـدوین  درفرآیند موجود هاي اختالف حل براي که است این نظري
 اسـتانداردهاي  آیـا  کـه  شـد  خواهـد  مطرح زمینه این در که پرسشی به ها دیدگاه این کردن

 هیـأت ،واقع شـود.در  ارائـه  رهنمودهـایی  ،خیـر  یـا  سـازگارند  نظـري  چـارچوب  با نظر ردمو
 را نظـري  چـارچوب  وجـود  از حاصـل  مشـخص  مزیت چهار مالی حسابداري استانداردهاي

  باشد: کامل نظري چارچوب یک که است.هنگامی برشمرده
ــد مــی • ــأت توان ــالی حســابداري اســتانداردهاي هی ــدوین در را م ــه و ت ــ ارائ  تانداردهاياس

  کند. رهنمون حسابداري
 شـده)  اعـالم  و مشـخص  اسـتانداردهاي  نبود صورت (در حسابداري هاي مسئله حل براي •

  نماید. ارائه مرجع چارچوب یک تواند می
  کند. مشخص را قضاوت هاي محدوده تواند می محدود مالی هاي صورت تهیه براي•
 گـزارش  بودن مقایسه قابل ي پدیده ريحسابدا هاي روش تعداد کاهش طریق از تواند می•
  [2]کند. تقویت را ها

   نظري تغییرچارچوب لزوم
 در مختلف رویکردهاي انتخاب جهت منطقی استدالل براي اي پایه ، نظري چارچوب

 ي محدوده در اما دهد نمی ارائه را الزم هاي پاسخ تمام اگرچه ، استانداردهاست تدوین
 دارد،محدوده تضاد آنها با که موضوعاتی باحذف د،گیر صورت باید که هایی انتخاب

 نیز دیگري مشکل با مفهومی هاي کند.چارچوب ترمی مشخص و تر تنگ را انتخاب هاي
 دو در حسابداري دهايراستاندا هیات مفهومی هاي چارچوب هاي بخش تر بیش مواجهند.

 و تحوالت شدستخو مالی و تجاري هاي فعالیت زمان آن از اند. شده تهیه پیش دهه
 تر بیش ، نتیجه .در است شده تر پیچیده افزونی روز نحو به و شده عمیقی تغییرات

 تدوین زمان در که است موضوعاتی از تر پیچیده و متفاوت امروز دنیاي در موضوعات
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 و امروز موضوعات با تا باشد نیاز مورد هم و مظلوب هم است ممکن مفهومی چارچوب
 . است شده انجام نظري چارچوب از فراوانی اخیرانتقادهاي هاي الس در یابد. تطابق فردا
 اما است بوده بخش امید ابتدا در نظري چارچوب پیشرفت درجهی ها جنبه از برخی در

 آیا که است شده مطرح سوال این حتی . است شده بدل یاس به امید این اخیر درسالهاي
  ؟ رود کار به بازهم که دارد را این ارزش نظري چارچوب
 گرفته قرار انتقاد مورد گیرد می نادیده را بازار ارزش که این درمورد [3] نظري چارچوب

   است. آل ایده ي رویه جاي به حاضر ي رویه بر تمرکزآن انتقادات از دیگر یکی . است
 حسابداري استانداردهاي هیات حیات خواهان صورتیکه در گوید: می10هورنگرن چارلزتی

 . دهد می قدرت هیات به نظري چارچوب یعنی .است مطلوب نظري چوبچار باشیم مالی
 قدرت حفظ براي نظري چارچوب تغییر لزوم ، انتقادات و ذکرشده مطالب به توجه با حال
 گوید می هیات خود مورد این در شود. می احساس مالی حسابداري استانداردهاي هیات
  )2003 ، کریگ ، دیگن ( شد خواهند یدتجد هم ها بیانیه دیگر 2 و 1 بیانیه از بعد که

 حسابداري استانداردهاي تدوین سازي نزدیک ،نظري چارچوب تغییر اهداف ازدیگر
 احساس مشترك نظري چارچوب ایجاد لزوم امر این انجام براي . است المللی بین درسطح

 شتقم فرعی قوانین دهاراستاندا و است اساسی قانون همانند نظري چارچوب چون شود می
  . آن از

  کوهن ویلیام تظریه طبق الگوها در انقالبی تغییر
 انقـالب  نخسـت،  کنـد.  مـی  توصـیف  ویژگی سه اساس بر را علمی انقالبات [11]کوهن   

 اي مجموعـه  از حمایـت  در را فعلـی)  يها (سنت از اي مجموعه ،شاغلین که کند می حکم
 تمـام  بهـاي  ،  حسـابداري  در آن مصداق( کنند رد نیست اول عهمجمو با سازگار که دیگر،
 کـه  را مسـائلی  جدیـد،  الگـوي  پذیرش دوم، ).است منصفانه ارزش برابر در تاریخی ي شده

                                                
10 -charlsti Horengern 
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 نیـاز  مـورد  هـاي  قضـاوت  و برآوردهـا  ،منظـور  درحسابداري( دهد می تغییر شوند، حل باید
 بـه  شـغول م آن در شاغلین که را محیطی انقالب، باالخره، ).است منصفانه ارزش تعیین براي

 هـاي  قضـاوت  بـه  نیـاز  و ارزیابی هاي تکنیک تعلیم دیگر، عبارت (به دهد می تغییر کارند،
 بـه  صـنعتی  الگـوي  از حسـابداري  گـذار  (هنگـام  ویژگـی  هر درباره ادامه، در تر). اي حرفه

 شود. می ارائه توضیحاتی ، اطالعات) الگوي

  
  قدیم هاي سنت پذیرش عدم

FASB     همکاري با IASB، 2 (نگـاره  کـرده  نظـر  تجدید فعلی نظري چارچوب رد( ، 
 شـده  داده نشـان  3 شـماره  نگـاره  در کـه  شـود  مـی  منـتج  اصول از جدید اي مجموعه به که

 در اسـت.  بـودن  اتکـا  قابـل  و بـودن  مربـوط  نقش تغییرات، ترین اساسی از یکی شاید است.
 کشـیده  تصویر به رابريب کیفی خصوصیات عنوان به بودن اتکا قابل و بودن مربوط گذشته،

 نظـري  چارچوب در .[10]شدند می گیري تصمیم براي مفید اطالعاتی به منجر که شد می
 از را مـالی  گزارشـگري  جدیـد  طـرح  شـد.  جایگزین صادقانه ارائه با بودن اتکا قابل ،جدید

 تأکیـد  سـمت  به  دارد) تمرکز بودن اثبات قابل بر (که مالی رویدادهاي بر مبتنی حسابداري
  است. داده تغییر منصفانه ارائه بر

 ارزیـابی  تجدیـد  اساسـی  مالی صورتهاي نظري، چارچوب در نظر تجدید با این بر افزون    
 ایـن  از حـاکی  ،IASB  و FASB کارکنـان  توسـط  شـده  وضع مقدماتی اصول شوند. می
 عالیـت ف کـه  دهنـد  ارائـه  اي شـیوه  به را اطالعات باید" مالی هاي صورت که  باشد می ایده
 ."کنـد   تفکیـک  هـا  فعالیـت  دیگر و عملیاتی  فعالیتهاي از را  تجاري واحد مالی تأمین هاي
 شـامل  کـه  زیـان  و سـود  صـورت  و مـالی  وضـعیت  صـورت  یـک  به منجر احتماالً اصل این

 سـطر  عـدد  عـالوه  بـه  شـد.  خواهـد  اسـت،  مـالی  تأمین و گذاري سرمایه عملیاتی، قسمتهاي
 از نمایشـی  پـذیرش  عدم حرکت این شود. ناپدید زیان، و سود صورت در است آخرممکن

 رئـیس  ،11هـرز  رابرت حرکت، این از دفاع در است، نو هاي ایده وضع و گذشته هاي سنت

                                                
11 - Robert Herz 
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FASB ، امـا  دارد، دوست را آخر سطر منفرد اعداد دنیا، که دانم می من« که کند می بیان 
    .هستند مواجه مشکل با عدد یک هب ها) فعالیت (تمام تبدیل براي  پیچیده تجاري مؤسسات

  
     شوند حل باید که مسائلی در تغییر  

 بـر  مسـائل  شـوند.  حـل  بایسـت  می که است مسائلی در تغییر انقالب، یک ویژگی دومین   
 مـی  دور  درآمدها و  ها هزینه  شناخت و  گیري اندازه پیرامون مکرراً صنعتی الگوي اساس

 تـالش  در باشد. می منصفانه ارزش تعیین چگونگی تاطالعا الگوي در مهم موضوعی زند.
 اطالعات بکارگیري عنوان تحت را 7 شماره مفهومی بیانیه FASB موضوع، این حل براي

 عنـوان  تحـت  157 شـماره  بیانیه و حسابداري هاي گیري اندازه در فعلی ارزش و نقد جریان
 ارزش از اسـتفاده   157 هشـمار  بیانیـه  سـاخت.  منتشـر  را  منصـفانه  ارزش هـاي  گیـري  اندازه

 منصـفانه  ارزش از تعریفی  عوض در کند، نمی الزامی مالی صورتهاي ي تهیه در را منصفانه
 در ایـن  بـر  افـزون  کنـد،  مـی  ارائـه  منصفانه ارزش گیري اندازه براي گانه 3 مراتبی سلسله و

 رائـه ا خروجـی،  قیمـت  یـک  از اسـتفاده  بـا  منصفانه ارزش از یکنواخت تعریفی است تالش
 مـی  ملـزم  استاندارد )،1 (سطح نباشد دسترس در بازار پایه بر خروجی قیمت هیچ اگر نماید.
 بـه  مربـوط  رهنمـود  کننـد.  اسـتفاده  ارزش تعیـین  بـراي  تخمـین  هاي مدل از ها شرکت کند

  دهد. کاهش را مقایسه قابلیت پیرامون ها نگرانی از برخی که دارد قصد استاندارد
 چگـونگی  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  اطالعـات  الگـوي  در بایـد  کـه  دیگـر  کلیـدي  مشکل   

 هنگـامی  درآمـدها  صـنعتی،  اقتصـاد  در باشد. می زیان و سود صورت در درآمدها شناسایی
 مـی  قرار شناسایی مورد زیان و سود صورت در باشند، می تحقق قابل و شوند می کسب که

 تغییـر  شناسایی چگونگی .دهد یم نشان را صنعتی الگوي هاي ناهنجاري تعریف این گیرند.
 در اســت. رو پــیش مهــم موضــوعات از یکــی زیــان و ســود صــورت در منصــفانه ارزش در

 جـامع  سـود  اقالم سایر قالب در ترازنامه در منصفانه ارزش تغییرات از برخی صنعتی، الگوي
 موضـوعات  بـراي  حلـی  راه یافتن شوند. می شناسایی زیان و سود صورت در دیگر برخی و

  است. حیاتی اطالعات، الگوي سوي به آمیز موفقیت حرکت براي درآمد شناخت با مرتبط
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 بسـیار  منصـفانه  ارزش تعیـین  در رفتـه  بکـار  قضـاوتهاي  و برآوردها  انواع خالصه، طور به   
 دیویـد  شـود.  مـی  اسـتفاده  هزینـه  تخصـیص  در کـه  اسـت  قضاوهایی و برآوردها از متفاوت
 منصـفانه  ارزش بـرآورد  چـه  اگـر  گویـد:  مـی  13فیلیپس و افد مدیره هیأت عضو ،12الرسن
 بهبـود  دهنـده  نشـان  برآوردهـا  انجـام  در یکنواخـت  رویکردهاي از استفاده اما است، سخت
 و بـرآورد  انجـام  منظـور  بـه  ).14،2007فـدین  اسـت(مک  تـاریخی  شـده  تمام بهاي از اساسی
 جدیـد  مهارتهـاي  وعـه مجم بـه  نیـاز  حسـابداري  متخصصـان  ارزشـیابی،  با رابطه در قضاوت
   داشت. خواهند

  
  کار دنیاي تغییرات

 کـار  دنیاي تغییر شود می حاصل جدید الگوي یک به انقالبی تغییري از که نهایی ویژگی   
 حرفـه  بـر   چشمگیري تأثیر شد داده شرح مقاله این در که تغییراتی تمامی باشد. می شاغلین

 تمـام  بهـاي  بر مبتنی هاي گیري اندازه خواص دلیل به گذشته در داشت. خواهد حسابداري
 در شـوند،  نامیـده  »15دهنـده  تخصـیص « مقتضی طور به حسابداران بود ممکن تاریخی، شده

  شوند. شناخته »16کننده برآورد« عنوان به که باشد بهتر است ممکن ، امروز محیط
 نـوان ع تحت ارزیابی، خدمات براي را خود استاندارد اولین AICPA ،2007 ژوئن 21 در 

 منتشـر  شـاغلین  راهنمـایی  جهـت  1 شـماره  ارزیابی خدمات استانداردهاي مورد در اي بیانیه
 نظـر  بـه  واضح" : نوشت چنین 2007 فوریه خبرنامه در 17پی ال ال سیدمن، اُ دي بی ساخت.

 را زمینـه  ،2006 سـال   طـول  در خـواهی  نظر معرض در یا منتشره استانداردهاي که رسد می
 اُ دي (بـی "نمـود.  مطـرح   آینـده  در منصـفانه  ارزش از استفاده جهت تردهگس نیازهاي براي

 هـم  و عمـومی  بخـش  در هـم  شـاغلین،  کـه  است این از حاکی موضوع این ).2007سیدمن،
                                                

12 - David Larsen 
13 - Duff and Phelps 
14 -MacFadyen 
15 - allocators 
16 - estimators 
17 - BDO Seidman, LLP 
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 را کارهـایی  راه آینـده  در اسـتانداردها  ایـن  اجراي چگونگی مورد در دارند نیاز خصوصی،
 کـار،  محـیط  تغییرات به پاسخ در ابداريحس متخصصان  تعلیم و آموزش همچنین بیندیشند.

  کند. تغییر باید
 همگرائـی  بـراي  FASB تالش با ارتباط در اصول بر مبتنی استانداردهاي سمت به حرکت

 حـال  در قضـایی  دعـوي  پیرامـون  موجـود  هـاي  نگرانی برخالف تغییر این است. IASB با
 از  دفـاع  در بتواننـد  هـا  آن  تـا  هسـتند  اي ویـژه  رهنمودهـاي  خواسـتار  شـاغلین  است. وقوع

 گذشـته  در روشـن  استانداردهاي به منجر موضوع این کنند. ارجاع ها آن به خود تصمیمات
 هـاي  هیـأت  آیـا  که است این به منوط اصول سمت به حرکت سودمندي و تأثیر است. شده

 کنند. اجتناب شاغلین تقاضاي تأمین وسوسه از توانند می استاندارد کننده تدوین

  
  حسابداري الگوهاي تغییر با کوهن نظریه طابقت

 و مارشـال  شـرکت  رئـیس  نایـب  18کینگ آلفرد است. دشوار انقالب یک آغاز تشخیصِ   
 هیـأت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  ،20ارزیـابی  موضـوعات  کاري گروه مؤسسس عضو و 19استیونز

 حســابداري المللــی بــین اســتانداردهاي هیــأت و )FASB( مــالی حســابداري اســتاندادهاي
)IASB( ســمت بــه تــاریخی شــده تمــام بهــاي حســابداري از اســت ســال 30 بــه نزدیــک 

 کـه  دارد مـی  اظهـار  FASB عضو 21اسمیر لین اند. برداشته گام منصفانه ارزش حسابداري
 از ناشـی  ریسـک  افـزایش  اثـر  در کـه  شـد  ایجـاد  زمانی 1970 دهه در  انقالب براي انگیزه

 23مـالی  مشـتقات  بـراي  تقاضـا  نفـت،  هاي قیمت در نوسان افزایش و 22خارجی ارز مبادالت

                                                
18 - Alfred King 
19 - Marshall and Stevens, Inc. 
20 - Appraisal Issues Tasks Force 
21 -Linsmeier 

  Brenton Woods پیمــان نیکســون جمھور ئیسر کھ این از بعد ) ٢٢
سک افزایش ،سھامي يھا شرکت کرد، نقض را  مبادالت از ناشي ری

سط در را خارجي ارز ھھ اوا بھ١٩٧٠ د ند. تجر ین نمود مان، ا   پی
عد نگ از ب ھاني ج ستھ دوم ج مام و بود، شده ب بادالت نرخ ت  م

کا دالر با را خارجي بر آمری ساس بر کھ بود ساختھ برا   ا
ستاندارد« ئیس ،١٩٧٢ در .ندبود »طال ا ھور ر سون جم ین نیک   ا
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 بـر  کـه  آنچـه  در اختالف ایجاد به منجر مالی، ابزارهاي از استفاده افزایش و کرد پیدا شیوع
 بـود،  نیـاز  مـورد  جدیـد  اقتصـاد  در کـه  اطالعـاتی  و شـود  می گزارش صنعتی الگوي اساس

 اصـول  در تغییـر  يبرا  مناسب زمان شده، آغاز انقالب موقع چه اینکه از نظر صرف گردید.
  است. رسیده فرا مالی گزارشگري بنیادین

 نگـاره  دهـد.  می نشان خوبی به نظري چارچوب قالب در را خود بنیادین، اصول در تغییر    
 بیانیـه  در FASB توسـط  کـه  را حسـابداري  اطالعـات  کیفـی  خصوصـیات  مراتب سلسه 2

 مراتـب،  سلسـه  ایـن  در هـد. د مـی  نشـان  اسـت،  شده ایجاد 2 شماره مالی حسابداري مفاهیم
 بـراي  مفیـد  حسـابداري  اطالعـات  اولیـه  کیفـی  خصوصـیات  بودن، اتکا قابل و بودن مربوط
  هستند. گیري تصمیم

FASB   نظـر  در 25اطمینـان  یـا  24دقـت  بـا  متـرادف  اتکـاء  قابلیـت  کـه  نداشت قصد هرگز 
 اثبـات  قابـل  بـا  متـرادف  اطالعـات  اتکـاي  قابلیـت  زمـان،  مـرور  به وجود این با شود. گرفته
 دقیـق  حسابداري اطالعات که کردند باور را نکته این بسیاري و شد ها گیري اندازه 26بودن
 بـا  کـه  طـوري  بـه  اسـت،  مشـهود  بازرگـانی  کتب و مقاالت در واضح طور به نکته این بود.

 ،"27درسـت " قبیـل  از اصطالحاتی با کتب و مقاالت این در حسابداري اطالعات به مراجعه
 طـور  بـه  اما نیست، دقیق حسابداري اطالعات البته شویم. می مواجه "29راست" و "28دقیق"

 ضمنی معانی همچنین، دهد. می نشان را ها قضاوت و برآوردها، مفروض، واقعیات منصفانه
 قالـب  در کـه  را آنچه بین "انتظارات شکاف" تاریخی شده تمام بهاي اطالعات در  موجود

                                                                                                               
 بودند) کرده چنین این از پیش دیگر (کشورھاي کستش را همعاھد

  شد. ثبت آزاد شناور ستمسی در آمریکا ارز و
 

23 - Financial Derivatives  
24 - Precision 
25 - Certainty 
26 -Verifiability 
27 -Correct 
28-Accurate 
29 -Right 
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 دارنـد،  انتظـار  اطالعـات  از کننـدگان  اسـتفاده  کـه  را آنچـه   و شـوند  می گزارش اطالعات
  کند. می تقویت
 نظري، چارچوب در حسابداري اطالعات کیفی هاي ویژگی مراتب سلسله [1]،3 نگاره
 بودن مربوط شامل اولیه کیفی هاي ویژگی آن در که.دهد می نمایش ار 8 شماره بیانیه طبق

 به ، بودن تایید قابل ، بودن مقایسه قابل  شامل ثانویه کیفی ویژگی و صادقانه ي ارائه و
 مربوط.است بودن مربوط خصوصیت مهمترین و اولین است بودن فهم قابل و بودن موقع
 ایجاد قابلیت .باشد می کنندگان استفاده تصمیمات در تفاوت ایجاد قابلیت  معنی به بودن

 .آید می وجود به گیکنند تایید ارزش و کنندگی بینی پیش ارزش بودن اثردارا در تفاوت
 در ورودي عنوان به را آن کنندگان استفاده اگر دارند، کنندگی بینی پیش ارزش اطالعات

 درمورد اگر دارند، کنندگی تایید ارزش اطالعات .کنند استفاده آینده نتایج بینی پیش
 مقل از که هستند اهمیت با اطالعتی  همچنین.کنند ایجاد بازخورد گذشته هاي یابی ارزش

 مربوط جزو اهمیت و .بگذارد تاثیر کنندگان استفاده تصمیمات بر آن نیانداختن یا انداختن
 .کند نمی مشخص آن براي یکنواختی کیفی آستانه ، هیات و است بودن

 ي ارائه.شوند ارائه صادقانه باید اطالعات که کند می ملزم کیفی خصوصیت دومین  
 کامل. بودن خطا از عاري و طرفی بی ، بودن کامل از عبارتند که دارد ویژگی سه صادقانه
 تمام و ها پدیده فهم جهت کننده استفاده براي ضروري اطالعات تمام شامل بودن

 بدون مالی صورتهاي ارائه یا انتخاب یعنی بودن طرفانه بی .است ضروري توضیحات
 گفت توان نمی مثال براي نیست ها جنبه تمام در صحت معنی به خطا از عاري. تعصب
 صادقانه ي ارائه ، 1980نظري چارچوب در. غلط یا است صحیح نامشهود دارایی ارزش
  تنهایی به 8شماره بیانیه نظري چارچوب در و رفت می شمار به بودن اتکا قابل از جزئی

 .گردید بودن اتکا قابل اصطالح جایگزین
 فهم قابل و بودن موقع به تائید، قابلیت ، مقایسه قابلیت از عبارتند ثانویه کیفی هاي ویژگی
 اگر ، ها پدیده تشریح در باید روش کدام که دهد می نشان ثانویه کیفی هاي ویژگی .بودن

 مقایسه قابل .شود استفاده کنند، لحاظ مساوي طور به را صادقانه ي ارائه و بودن مربوط
 اطالعات با را هاآن بتوان که است مفیدتر زمانی گزارشگري واحد مورد در اطالعات بودن
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 مقایسه دیگر هاي دوره با واحد همان مشابه اطالعات یا کرد مقایسه واحدها سایر مشابه
 یکسان اقالم براي یکسان روش یعنی رویه ثبات ، نیست بودن مقایسه قابل رویه ثبات .نمود

 گزارشگرباشد واحدهاي درمیان دوره یک در یا باشد دیگر دوره به اي دوره از خواه ،
 .باشد می هدف این به رسیدن وسیله رویه ثبات و است هدف مقایسه قابلیت
 به اگرچه برسند، اجماع به متفاوت دانش با مستقل کنندگان مشاهده یعنی تایید قابلیت
 نیازي کمی اطالعات.است صادقانه ي ارائه خصوص به پدیده یک که نرسند کامل توافق

 موقع به .باشد مربوط تواند می احتمالی مقادیر از يا ودامنه ندارند یگانه مشخص برآورد به
 داشته تاثیر قابلیت کنندگان استفاده برتصمیمات که زمانی در اطالعات ي ارائه یعنی بودن
 اطالعات روند ارزیابی براي اما هستند مفید تر کم تر قدیمی اطالعات معموال .باشد

 که است شواهدي از قسمتی تنها رينظ چارچوب تغییر    .هستند موقع به هم مدت طوالنی
 است، شده داده نشان 1 نگاره در که همانطور دارد. الگو در تعییر آمدن بوجود از نشان

 براي باشد. می نظري چارچوب در تغییرات راستاي در که دارد وجود دیگري تغییرات
 در اصول بر تأکید افزایش منصفانه، ارزش بر مبتنی هاي گیري اندازه سمت به تغییر مثال،
  مالی. رویدادهاي مقابل در اقتصادي رویدادهاي بر تمرکز افزایش و قواعد مقابل
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تصمیم گیرندگان و خصوصیات آن ها
)براي مثال،درك یا دانش قبلی(

مفید بودن در تصمیم

قابل اتکا بودن

ارزش پیش بینی قابل اثبات بودن

قابلیت فهم

مربوط بودن

ارزش بازخورد بیان صادقانه

بی طرفانه

قابل اثبات بودن

قابل مقایسه بودن
)شامل ثبات رویه(

استفاده کنندگان اطالعات حسابداري

محدودیت فراگیر

خصوصیات خاص استفاده کنندگان

خصوصیات اولیه خاص تصمیم

اجزاي تشکیل دهنده 
خصوصیات اولیه

آستانه ي شناخت

خصوصیات تعاملی
و ثانویه 

منفعت - هزینه 

اهمیت

 
  [11]صنعتی الگوي اساس بر نظري چارچوب-2 نگاره
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 سودمند عاتاطال کیفی ویژگیهاي

 ها هزینه منافع

 گیري تصمیم در سودمندي

 بودن  مربوط

 بینی پیش ارزش کنندگی تایید ارزشاهمی

 منصفانه ارائه

 کامل خطا از عاري طرفی بی

 موقع به بودن فهم قابل ثبات شامل مقایسه قابلیت تایید قابلیت
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  گیري نتیجه
 در که تغییراتی تمامی

 شد داده شرح مقاله این
 بر  چشمگیري تأثیر
 خواهد حسابداري حرفه

 این مقاله این در داشت.
 چرا که شد مطرح بحث

 حسابداري در تغییرات
 نظریه دهند. می رخ

 تهگرف بکار حسابداري، الگوهاي در انقالبی تغییر توضیح براي چارچوبی عنوان به کوهن
 مجموعه اساسی اصول غالب احیاء به منجر انقالبی تغییرات که دهد می نشان  کوهن شد.
 است وقوع حال در حسابداري دنیاي در اساسی تحوالت شود. می موجود دانش از اي

 و شوند داده پاسخ باید که سواالتی کند، می خلق جدید اصولی حسابداري  که همانطوري
  دهد. می تغییر را شاغلین کاري زندگی همچنین،

 مـی  دنبـال  را مراحـل  از اي مجموعـه  درحسـابداري  الگو تغییر کوهن، چارچوب طبق بر    
 در  ناهنجـاري  باشـد.  مـی  قواعـد  خـالف  مـوارد  و هـا  ناهنجاري شناسایی مرحله اولین کند.

 حسـابداري  الگـوي  در تغییـر  عـدم  و اقتصـادي  محـیط  در تغییـر  بواسـطه  مـالی  گزارشگري
 ایـده  توسـعه  بـه  منجـر  موجود نظري چارچوب مورد در نارضایتی آید. می جودو به موجود
 مکتـب  یـک  زمـان،  مـرور  به شود. می فعلی کمبودهاي  حل چگونگی مورد در جدید هاي

 ایـن  زیـرا  اسـت  اهمیت حایز مکتبی چنین ظهور کند. می ظهور نظرات این از فکري جدید
 کـه  ایـن  دلیـل  بـه  کنـد.  می تبدیل فکري جدید الگوي به را گذشته و قدیمی الگوي مکتب
 در مقاومـت  دوره در اکنـون  بـود،  دوانیـده  ریشـه  و آمـده  بوجود ها دهه طی قدیمی الگوي
  هستیم. جدید فکري مکتب برابر
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 مبتنـی  اسـتاندارد  جـاي  به اصول بر مبتنی استاندارد سمت به حرکت جدید الگوي در تالش
  باشد. می قواعد بر
 الگـوي  سازي یکسان« برد، می زمان جدید الگوي پذیرش که کند می نشان خاطر کوهن   

 یـک  دارد، قبلـی  حقـایق  ارزیـابی  تجدیـد  و قبلـی  نظریـه  احیـاي  به نیاز آن پذیرش و جدید
 دوره طـول  در شـود.  می کامل شبه یک و نفر یک توسط ندرت به نفسه، فی انقالبی فرآیند

 در" کـه  کنـد  مـی  بیـان  کوهن باشند. متعارض یکدیگر با است ممکن استانداردها تغییر، ي
 توسـط  توانـد  مـی  کـه  مسـائلی  بـین  کامـل  هرگـز  نه اما بزرگ همپوشانی گذار، دوره طول

 مـی  هـا  حـل  راه انـواع  در تفـاوت  امـا  داشت. خواهد وجود شود، حل جدید و قدیم الگوي
  باشد.

 رفتارهـاي  از تـر  اضافی اي جنبه داراي اجتماعی، دانش یک عنوان به حسابداري تغییرات   
 ابعاد عمل، در ها بحث بیشتر گذارد. می اثر حسابداري الگوي روي متقابالً که است انسانی
 محـیط  در تغییـرات  به باید حسابداري چه اگر است. چنین انصافاً و کند می کامل را رفتاري

 يفـرد  رفتارهـاي  اقتصادي محیط کنترل اندازه به تواند نمی اما دهد، نشان واکنش اقتصادي
 مـی  خـوبی  بـه  الگوهـا  بنـابراین،  هسـتند.  بینـی  پـیش  قابل غیر دو هر کند. کنترل عمل در را

 در تغییر میرسد نظر بهکنند. پیدا سازگاري تغییر، حال در همواره محیط یک بافت در توانند
 چـارچوب  در شـده  اعمـال  غییـرات ت بـا  تاریخی) شده تمام (بهاي حسابداري غالب پارادایم
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