
 اولفصل 

 برشمارید؟ را تئوری یک های چیست؟ویژگی تئوری-1

 می رهنمون نهایی نتایج به بنیادی مفروضات از ای مجموعه از را ما که که است استدالل از منطقی جریانی تئوری

 .میکند فراهم را آتی بینی پیش امکان وقایع شرح بر عالوه و سازد

 (ویژگی. ) نیست بیان قابل قطعی بصورت هرگز و است همراه قطعیت عدم با همواره بینی پیش

 برای کلی چارچوبی که است یکاربرد و مفهومی اصول مفروضات از یکپارچه ای مجموعه تئوری:  هندریکسون-

 .آورد می فراهم پژوهشی جستارهای ارجاع

 با منطقی حقایقی از پیوسته و منطقی بطور مشاهدات آن در که است قیاسی سیستم یک علمی تئوری:  ویت بیس-

 .است تئوری آن در موجود قیاسی سیستم ماهیت واقع در علمی یتئور ماهیت مطالعه.میکنند پیروی بنیادی مفروضات

 و منطق،شرح درک برای میشوند پرتاب میگوییم دنیا آن به ما آنچه صید برای که هستند تورهایی تئوریها:  پوپر-

 آن کنترل

 

 داریم؟ تئوری به نیاز حسابداری در چرا کنید بیان و کرده تعریف را حسابداری تئوری -2

 که است منطقی استداللی حسابداری تئوری:  هندریکسن-

 .میکند فراهم را حسابداری در عمل های رویه ارزیابی برای مرجع وبیچارچ اوال 

 .است جدید عمل های رویه توسعه برای راهنمایی ثانیا



 برای چارچوبی میتواند که است مفاهیم و اصول و ،تعاریف پایه مفروضات از ای مجموعه حسابداری تئوری:  ولک-

 خاتمه و نهایی محصول هرگز روند این بطوریکه.کند فراهم مالی گزارشگری و حسابداری در قانونگذار نهادهای

 .داشت نخواهد یافته

 آنرا بطالن یا اصالح میتواند گسستی هرنوع که است پیوسته هم به مفاهیم و اصول از ای مجموعه حسابداری تئوری -

 ارزیابی برای را تئوریک چارچوبی که است حسابداری در عمل های رویه و وقایع شرح آن هدف باشدو داشته پی در

 .میکند فراهم مالی ،قانونگذاری،گزارشگری حسابداری روشهای توسعه و

 وقایع مفهموی بیان برای الزم ارکان از مشخص ترکیبی در نیاز مورد قواعد و عالیم و گیری اندازه راستا این در

 .میگردد ارائه اقتصادی

 یک عنوان به و است داشته زیادی تغییرات زمان گذر در دانش یک عنوان به حسابداری: حسابداری تئوری ضرورت

 زا فارغ. شود مدون مناسبی نحو به آن نظری استمبانی ضروری لذا است داده ادامه خود تکاملی سیر به آکادمیک رشته

 و زمانی چه در چیز چه منظور به آنرا سئواالت به پاسخ در الزم فرصت حسابداری تئوری حسابداری در دفترداری فن

 حسابداری تئوری واقع در.میکند فراهم ذینفعان برای را مالی صورتهای تحلیل چگونگی و شود منظور حسابی درچه

 .مینماید مهیا را محیطی و ی اقتصادی وضعیت بهبود در آن تاثیرات و

 

 چیست؟ حسابداری در کامل و جامع تئوری یک وجود عدم علت-3

 معرفت" ، "شناسی هستی" ضهای فر پیش مانند متعددی عوامل پدیده یک به نسبت( شناخت) معرفت کسب در

 به منتج میتواند فرضها پیش این در تغییر بنابراین. هستند گذار تاثیر( پژوهشگر) محقق "شناسی روش" ، "شناسی

 لذا بوجودآورد حسابداری در متعددی های تئوری و شود حسابداری به نسبت متفاوتی دیدگاههای گیری شکل

 .است نشده تدوین حسابداری در شمولی جهان و جامع تئوری هیچ تاکنون

 .است تغییر درحال دائم و ندارد ثابت و ایستایی ماهیت عیاجتما پدیده یک عنوان به حسابداری طرفی از


