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6. SUMMARY AND CONCLUSION

There has been widespread criticism that accounting does not provide useful in-
formation to assist in the efficient allocation of capital in dynamic, rapidly-evolving
settings such as the Internet sector. Worse, ‘bad accounting’ is alleged to have
contributed to the gross excesses that culminated in the bursting of the Internet
and high tech stock market bubbles. These criticisms are directed at the very heart
of accounting’s role in society because one of the primary goals of the financial
accounting system is to provide reliable information to facilitate the efficient allocation
of capital irrespective of the period and setting in which the financial accounting rules are
applied.

ی 6. چکیده و نتیجه گیر
انتقاد گسترده ای صورت گرفته است مبنی بر اینکه حسابداری قادر به ارائه اطالعات 

مفید برای کمک به اختصاص کارآمد سرمایه در محیط ھای پویا و به سرعت در حال 
تکامل نظیربخش اینترنت نمی باشد. بدتر اینکه حسابداری بد بر مازاد ھای ناخاصی 

تاثیرگذار بوده است که در دوره انفجار حباب ھای بازار سھام پیشرفته و اینترنتی به اوج 
رسیده است. ھدف این انتقادھا نقش حسابداری در جامعه می باشد زیرا یکی از 
اھداف اصلی سیستم حسابداری مالی مھیا نمودن اطالعات معتبر برای تسھیل 

تخصیص کارآمد سرمایه بدون توجه به دوره و محیط کاربر قواعد حسابداری مالی می 
باشد. 

http://iranarze.ir/Accounting+Information+Stock+Market+Bubble+Internet+IPOs
http://iranarze.ir/translation/economic-science-free-isi-paper/



