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 یک زبان در دانشگاه عنوان بهآموزش حسابداری 
 ترجمه و تلخیص

 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر مهدی بهارمقدم

 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، میمند الدینی زینفاطمه 

جوان و نخبگان دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران ، مجتبی ابراهیمی رومنجان

 Ebrahimi362@yahoo.com -دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 

د توان میکه آموزش حسابداری چگونه  پردازد میمقاله حاضر با نگرشی متفاوت به تبیین این موضوع  -چکیده

که  دده میمالی را بهتر درک کنند. این مقاله نشان  های صورت ها آنبرای دانشجویان ابزاری فراهم کند که 

، ایده آموزش حسابداری در قالب یك زبان جدی گرفته ها دانشگاهآموزش حسابداری در  های کالسباید در 

ادبی  بلکه نگرش، تنها گرامر و ساختار آن نیست، کند میمتفاوت  ها زبانشود. چیزی که حسابداری را از سایر 

 صرفاً ها آنشود تا  به حسابداریویان نسبت د باعث تقویت دیدگاه بنیادی دانشجتوان میاست که  به حسابداری

دیگران  های یافتهرشته نباشند و اصطالحاً از روی  در اینتولیدات قدیمیان و غرب  کننده مصرفدر حسابداری 

 .فرانگیرندوار  نکرده و مطالب را طوطی رونویسی

.داستاننگرش ادبی، شعر،  ،زبان، ساختار حسابداری ،: آموزش حسابداریکلیدی های واژه  

 

 مقدمه

، در عرض شانزده سال گذشته تغییری اند بودهموضوعاتی که مدرسان حسابداری با آن مواجه 

(، موضوع آموزش حسابداری فراتر از این 1996) نیمارک( و از دیدگاه 2013نکرده است )کارمونا،

ک است. دلیل نظر نیمار در حوزه آموزش در حسابداری مؤید ها مقالهنیز نخواهد رفت. پراکندگی 

جامعه حسابداران  دلیل ساختاری دانست. توان میتداوم این آشفتگی در مورد آموزش حسابداری را 

موضوع آموزش حسابداری را رأساً بررسی کرد و بر نظرات نیمارک  2004رسمی آمریکا در سال 

 در محل نوعی بهحرکت کرده و  چندوجهی. مدرسان حسابداری بر روی شمشیری صحه گذاشت
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تمایالت تالقی نیروهای اجتماعی قرار دارند. آموزش سنتی دانشگاهی، دفاع از حرفه حسابداری، 

شیوه  ناخواه خواه ها دانشگاه بندی رتبهقانونی دولت و  های انگیزهبازارهای سرمایه، تقاضای کارفرمایان، 

به لحاظ خودیابی و  و در مرحله بعد خود دانشجویان نیز دهد میقرار  الشعاع تحترا  ها آنتدریس 

کسب موقعیت شغلی از انتخاب این رشته دانشگاهی به طریق دیگری بر تدریس حسابداری در 

تمامی این نیازها و برطرف نمودن اثر این مسائل بر آموزش  تأمین که نحوی به گذارند میاثر  ها دانشگاه

آن  درصدد. این مقاله توجه کرد ها آنبه ماتریس تعامل بین  اما باید ؛است غیرممکنحسابداری تقریباً 

ذات دانشجویان را درگیر  که نحوی بهاست که رویکردی جدید در آموزش حسابداری معرفی نماید 

 یك زبان در دانشگاه. عنوان بهحسابداری نماید یعنی آموزش حسابداری  روان و جاری

 

 ساختاری آموزش های زمینهتعلیم در حسابداری و 

است، انگیزه تفکر در مورد این  شده نوشته( 2013ه توسط چابارک و کریج )یی کها مقالهیکی از 

ساختاری در آموزش حسابداری است. در این مقاله، نویسندگان یکی از فرایندهای  های محرک

. این تجربه یادگیری به اند دادهتلکوم در پاریس را توضیح برای دانشجویان مؤسسه  ایجادشدهیادگیری 

به فساد انرون بدهند. با تعریف انواع  غیرعلمیفنی و دهد تا پاسخی غیر کان را میمدانشجویان این ا

واحدهایی که منظور شده بودند، تکلیف دانشجویان این بود که با مسائل حسابداری از دیدگاه 

آموزشی، هدف از این تکلیف  ازلحاظ( مشخص شد که 1970) فریرشخصی مواجه شوند. بعد از مقاله 

دانشجویان برای تجربه خود اهمیت بیشتری قائل شوند. در تحلیل کاربردهای این تکلیف، آن بود که 

 طور اینبودند و   در قابلیت تکثیر مناسبات اجتماعی را متذکر شده ها دانشگاهچابارک و کریج، نقش 

های سیاسی ، ابزارها دانشگاهمثل سایر ابزارهای دانش در جهان اجتماعی، مدارس و »که:  نمایند میبیان 

 که آنهمچن کنند میسیستم برجسته کمك  یك توسعهبه  ها آنقدرتمندی در مباحث اجتماعی هستند. 

ناشی از تقاضا برای نقشی است که در ایجاد نهادهای  ها آنعکس این قضیه نیز صادق است. اهمیت 

. «باشند اکی و عملی میهای فکری، ادر کنند و بنابراین دارای زمینه فا میای شده ریزی برنامهاجتماعی 

که امروزه در  گرایی مدرک، مخصوصاً به خاطر ها دانشگاهچابارک و کریج معتقدند که در 

شناختی در دانشجویان به وجود آمده است. این  های ناهنجاریاست،  جاافتادهتحصیالت تکمیلی 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه بهمن ، هشتمشماره                                             مدیریت و حسابداریهای پژوهشماهنامه 

 

 

30 

، به اند دادهگان توضیح آزادانه مثل تکلیفی که این نویسند های تکلیفنویسندگان همچنین معتقدند که 

شناختی در حرفه را شناسایی کنند و به شیوه خودشان با آن  های ناهنجاریکه  دهد میدانشجویان توان 

است که در  ای شیوهمواجه شوند. آن چیزی که در مقاله چابارک و کریج چندان مطرح نشده است، 

ده بود. این احتمال وجود دارد که برای محول ش ها آن آن دانشجویان آماده انجام وظایفی بودند که به

درصدی نمره ترم را داشت، به دانشجویان حجم مشخصی از آموزش حسابداری  25تکلیفی که ارزش 

کرد تا اطالعات مالی در مورد انرون را درک کنند. لذا  کمك می ها آنمقدماتی داده شده بود که به 

یك زبان و آموزش آن به دانشجویان  عنوان بهی استنباط نمود که شناخت حسابدار طور این توان می

دارد بلکه شرایط ساختاری خاص نیز دارد که متون حسابداری بر اساس  فردی منحصربهگرامر  تنها نه

باعث تفاوت  ها دانشگاه. از طرف دیگر به اعتقاد این محققین نابرابری آموزشی در اند شده نوشتهآن 

تحلیل از یك موقعیت اجتماعی  که درصورتی شود میابداری احساس، رفتار و گفتار در آموزش حس

ادعا کرد  توان میدر آموزش حسابداری باید به نحوی باشد که بتوان اصل موضوع را درک کرد. لذا ن

که الزم است مطلوب است چون پیوند بین نیروهای  ای اندازه بهکه موقعیت آموزش فعلی حسابداری 

 کند مین ، فضای زیادی برای این موضوع فراهمشود میاده اجتماعی و ساختاری که آموزش د

 های مکان. در بسیاری از دهند میاز آن چیزی هستند که نشان  تر متنوع(. دانشجویان بسیار 2013هوپر،)

مختلف هستند. باید همچنین  های رشته، صنایع و ها درزمینهآموزشی حسابداری، دانشجویان، آماده کار 

 ها ایننیستند؛  از دانشجویان شاهد هیچ ناهنجاری شناختی در مورد آموزش یادآور شد که برخی

 .اند نشده وتحلیل  تجزیهنویسندگان تکالیفی هستند که توسط چابارک و کریج 

موضوع  عنوان به 1996در سال  ها زمینهی را مطرح کرده است که این های زمینه( 2004ویلیامز )

است و وضعیت دانشگاهی حسابداری  شده گرفتهدر نظر  CPAخاصی در آموزش حسابداری توسط 

را با مشکل مواجه کرده است. زمینه اصلی این ادعا که توسط ویلیامز مطرح شده است، این است که 

 هر چیزیمنافع اقتصادی حرفه حسابداری بیشتر از آکادمی حسابداری بوده است و تحقیق در مورد 

و  استده است. ویلیامز خواهان بهبود حسابداری و حسابرسی اقتصاد را کمتر ارزشیابی کر غیراز به

( به این درخواست پاسخ داد و 2004در راستای تحقق آن نیز ایفا کرده است. مك اینتاش ) هایی تالش

اقتصادی چگونه در  انداز چشمنیچه، فوکو و لویناز استفاده کرد تا توضیح دهد که  های دیدگاهاز 
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رده و اهمیت یافته است. مك اینتاش برخی دعاوی در مورد ویژگی تحقیقات حسابداری ورود ک

چگونه در مفاهیم  ها ویژگیرا مطرح کرده است و نشان داد که این  اقتصادمحورتحقیقات حسابداری 

 «واقعیت، استدالل، پیشرفت و آزادی»که علم باعث  کند میحسابداری به وجود آمده است و ادعا 

اصالحی  های سیاستدر  ها مغایرتدستیابی به توازنی بین حذف  درصدد. مك اینتاش شود می

و به دنبال از بین بردن تعهدات به سمت سایر موارد در  است اقتصادمحورحسابداری  های ژورنال

ی ها دانشگاهبرای این موضوع، حداقل برای  حلی راه عنوان بهنئوکالسیك است. وی  اقتصادمفروضات 

زمانی،  های روشگرایانه و فراساختار شناختی معرفت های قضیهبا پذیرش که  دهد میحسابداری، نشان 

 حسابداری را دارد. های ناکارآمدیرشته حسابداری قابلیت حذف 

 

 تغییرات ادبی در آموزش حسابداری

  معینی از آموزشدرزمینه ات حسابداری را موردتحقیقدر این قسمت دیدگاه مك اینتاش در  

حسابداری چه اتفاقی باید  های کالسکه در  کند می. او این مسئله را مطرح شود میحسابداری ارائه 

متن ادبی در نظر بگیرند، چه اتفاقی  عنوان بهمالی را  های صورتبیفتد؟ اگر مدرسان حسابداری، 

یك زبان را جدی بگیریم. اگر حسابداری را  عنوان به، باید آموزش حسابداری ازهمه اولخواهد افتاد؟ 

را هنگام مطالعه حسابداری  دانم میدر مورد زبان  آنچهیم هر توان مییك زبان در نظر بگیریم،  نعنوا به

پرسید که چه چیزی حسابداری را از سایر  توان می، حاال ها زبانبه کار بگیریم. لذا در تقابل با دیگر 

 دارای چه کاربردهایی هستند؟ ها تفاوتو این  کند میمتفاوت  ها زبان

وجود دارد؟ از دیدگاه ذاتی، زبان را با استفاده از یك  «زبان»بدانیم چه تصوری در مورد  پس باید 

که  طور همانذاتی،  طور بهمهم هستند. ما  ها آنکه همه  کنند میغیرمتمرکز تعریف  های ویژگیسری 

ز انجام دهیم. یم آن را بدون این ویژگی نیتوان میاما  آوریم می، به سخن هم کنیم میدر مورد زبان فکر 

وسیله ارتباطات هستند و مفهوم را  ها زباند نوشته هم بشود. چه شفاهی و چه مکتوب، توان میزبان 

، آواها یا ها سمبل، ها واژهاست: کلمات،  ها عالمت. زبان دارای دایره کلماتی برای کنند میمنتقل 

در قالب بعضی  ها عالمتین . اشوند میحرکات که اغلب به طبقات مختلف اسم، فعل و صفت تقسیم 
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اما همه الگوهای ممکن معنادار نیستند: یعنی، زبان دارای گرامر و ترکیب  شود میالگوها نمایش داده 

 تا معنا را انتقال دهد. کند میکمك  کننده استفادههایی هستند که به  های زبان دارای فرم . سمبلاست

 برگ خریدهایو اغلب دارای قوانین رسمی و  شوند میاغلب توسط یك جامعه استفاده  ها زبان 

. غالباً میزان کند میرا در توضیح این قوانین مشخص  ها آنخاصی در درون جامعه هستند که نقش 

بین قوانین رسمی زبان و شیوه استفاده از آن در جامعه وجود دارد. میزان  ای مالحظه قابلانحراف 

، کند میکه زندگی  ای جامعهشرایط فرد در درون  وابستگی فرد به قوانین رسمی زبان به توضیح

وضعیت مشابهی را در  همچونیك  توان میزبان هستند.  دربرگیرندهبستگی دارد. همه این ابعاد 

باشد. زمانی که دانشجویان نسبت به یك  برانگیز بحثحسابداری هم تصور نمود که کمتر  های کالس

برای آزمون حسابداری  ها آناز لیست  توان مییدند، زبان به توافق رس های ویژگیلیست کافی از 

شود،  استفاده کرد. مثالً یك نفر ممکن است در مورد چیزهایی که در یك صورتحساب مالی پیدا می

مثل تعهدات  غیرثابتانتظاراتی داشته باشد؟ چیزهای ثابتی مثل موجودی و ساختمان و چیزهای 

 ها فعلمالی، اسم هستند یا صفت؟ پس  های صورتپولی در  هر دو وجود دارند. آیا مبالغ که ناسازم

؟ چه شوند مییا از هم کم  شوند میجمع  باهم ها اینچه هستند؟ آیا اصالً هیچ فعلی وجود دارد و آیا 

پیروی کنیم، چه  ها آندقیق از  طور بهو اگر  کند میکسی قواعد گرامری را برای حسابداری تدوین 

؟ چه کسی و به چه خاطری این شود میلی به چه کسی ارائه ؟ یك صورتحساب ماشود می

است؟ کسانی که از زبان  متقاعدکنندهاست؟ آیا این توصیفی است یا  کرده تهیهصورتحساب را 

شده  دهی سازمانافراد چگونه  این جامعه؟ کنید میرا چگونه توصیف  کنند میحسابداری استفاده 

 است. نهایت بیپرسید،  توان میکه  ای بالقوه سؤاالتکه لیست  کنید میاست؟ مالحظه 

، ممکن است جالب باشد که بدانیم حسابداری، ایده اولیه زبان خود را از سؤاالتدر بررسی این 

دارند؟ مثالً ممکن است دانشجویان  باهمیی ها تفاوتدر باال چه  یادشدهکجا گرفته است و نیز موارد 

، مطالبی را یاد بگیرند و اند شده تنظیموانین حسابداری خاصی که بر اساس آن ق های راهدر مورد 

ند در توان میبخواهند بدانند که چرا این فرایند متفاوت از قوانین گرامر حسابداری است. دانشجویان 

اکثر  که اینیا نه؟ با توجه به  کند میکنند که آیا کسی از قوانین زبان حسابداری پیروی  سؤالاین مورد 

. آیند میبا آن کنار  خوبی بهکه  رسد میو هنوز هم به نظر  کنند میپیروی ن ها زبانین سایر افراد از قوان
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از  غیررسمی های استفادههم هستند. آیا  غیررسمینیازمند گرامر  غیررسمی های زمینه، درواقع

این رویکرد  با ی مناسب هستند؟های زمینهدر چه  ها اینزبان هم وجود دارد یا نه؛ و  عنوان بهحسابداری، 

فکر  طورجدی بهمالی حسابداری  های صورتبه دانشجویان کمك کرد تا در مورد تهیه  توان میزبان، 

مالی از  های صورتکه  رسیم میکنند. اگر حسابداری را یك زبان در نظر بگیریم، آنگاه به این نتیجه 

 طرفانه بیمعیارهای  که آن. بیشتر از شوند میخاص برای یك مخاطب خاص نوشته  انداز چشمیك 

حاوی پیام خاص در  توان میمالی را  های صورتهدف در نظر گرفته شوند،  عنوان بهواقعیات خارجی، 

 تأییدحسابداری نباید به لحاظ تطابق با واقعیت  های گزارشنظر گرفت. این بدان معنا نیست که این 

ابه با این موضوع که دانشجویان اساسی درک کرد، مش طور بهرا  های گزارششوند بلکه باید این 

اساسی درک کنند یا دانشجوی ادبیات باید در مورد  طور بهبازاریابی باید مفاهیم تبلیغات را 

نیست بلکه دانشجویان را  ای استعارهزبان،  عنوان بهاطالعات داشته باشد. ایده حسابداری  ها زندگینامه

نیست که در  ای انگیزهانتقادی فکر کنند. این  طور به ،ای پایهتا بعد از فراگیری اصول  کند میوادار 

در  توان می بعدازآندانشجویان وجود داشته باشد، یعنی مقطعی که  توجه جلبکالس اول برای 

مالی تمرین کرد. این دیدگاهی است که باید در هر مرحله بررسی شود و  های تحلیلدفترداری یا 

اساسی در  سؤاالتتا به  دهد میاجازه  ها آنانجام داد که به آن را در گفتگو با دانشجویان  توان می

 زبان چیست؟ عنوان بهپاسخ دهد: تفاوت حسابداری  ها آنمورد خود 

، چه تصمیمی در مورد نوشتن نویسند میعالوه بر این برای همه قضایای دیگری که  ها سازمان 

ید در زبان توان میگویید که ن ی میدرباره خودشان در این زبان دارند؟ شما در حسابداری چه چیز

مادری خود بگویید؟ چه کسی اختیار نوشتن یك داستان به زبان حسابداری را دارد؟ ممکن است 

سازی حسابداری،  ای حرفهسریعاً در مورد ساختار و ارتباط زمینه حسابداری مطرح شوند.  سؤاالتی

ید هر صورت حسابداری که توان مییعنی، شما  ؛یعنی واقعیتی که باید در حسابداری در نظر داشته باشید

 بخواهید را تهیه کنید اما اگر بخواهید آن را جدی بگیرید، باید شخص دیگری، آن را تصویب کند.

 موردبررسیتواند  ، چه خوب و چه بد، برای کنترل نیروی حسابداری میمکانیسمکاربردهای این  

 ازنظرساختار ادبی و چه  ازنظریادآور شد، چه  اولویت یك مخاطب خاص را توان میقرار بگیرد. 

برد که صورت سود و زیان را تهیه کرد اما این نوع ارائه چه کمکی  ساختار ترازنامه. وقت زیادی نمی
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تا بفهمند که حسابداری  کند می؟ البته این ارائه به دانشجویان کمك کند میبه کارکنان سازمان 

تا درگیر مفروضات این  کند میشود و به دانشجویان کمك  ه مییك زبان، چگونه نشان داد عنوان به

 نیازمند یك آموزش حسابداری است. ها اینسیستم شوند و همه 
 

 مشخص زبان حسابداری های ویژگی

 زیر در مورد این زبان مطرح خواهد شد: های ویژگییك زبان یاد کنیم،  عنوان بهاگر از حسابداری 

 ثابت برای هر  گیری اندازه، حسابداری دارای یك واحد ها بانزسایر  برخالف: گیری اندازه

 چیزی است و این واحد، واحد پولی رایج آن کشور است.

  ،حقوق  اضافه به ها بدهیمساوی  ها داراییاست.  ای محاسبهگرامر خاص: گرامر حسابداری

 مالك است. درآمد منهای هزینه هم همان سود خالص است.

 متمرکز است.  ها طبقهچیزها در  آوری جمعی: حسابداری بر مراتب سلسله بندی طبقه

همه مخازنی  ها ایننامشهود و درآمدهای کسب نشده:  های دارایی، ها هزینه پرداخت پیش، ها موجودی

 ها اینکه یکسان باشند.  رسد میو به نظر  شوند میدر آن جمع  فرد منحصربههستند که رویدادهای 

ثابت  های داراییجاری و بقیه به  های داراییو طبقات خاص به  شوند میم ی تنظیمراتب سلسله صورت به

 .دهند میرا تشکیل  ها داراییطبقات باالتر  باهمو  شوند میتقسیم 

  واحد پولی، یك استعاره ساده  برحسبآن  گیری اندازهو  چیز همه بندی طبقهاستعاره: بعد از

: مثالً رابطه سازمان با دهیم میاوی ارزیابی آن قرار شود، به این وسیله که هر طبقه را مس ایجاد می

دریافتنی و مطالبات  های حسابمشتریانش مساوی یك مقدار خاصی پول است که به فروش، 

زبان حسابداری تلقی  های ویژگی صورت بهاین ابزارها را  توان می .شود میمشکوک الوصول تسهیم 

، در راستای بحث تر جالب، یك دیدگاه وجود بااینهم هستند. کرد که ذاتاً تقلیل یابنده هستند و واقعاً 

 ها بدهیمساوی  ها داراییبرای برقراری ارتباط بین حسابداری و شعر است.  ها آنکالسی، استفاده از 

حسابداری را بیشتر مثل یك غزل دانست تا شبیه یك معادله  توان میحقوق مالك است.  اضافه به

موجودی کاالی من مثل »، یك جمله ادبی است. جمله «رز قرمز استعشق من مثل »ریاضی. جمله 
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. دهد میاست و ترازنامه کاری بیشتر از تساوی دو طرف را انجام  طور همینهم  «دالر است میلیون یك

که شبیه الزامی برای چهارده خط با یك الگوی ریتمیك  کند میترازنامه ساختاری را القاء 

ABAB_CDCD_EFEF_GH  ساختاری غزل مانند دارد )اگر هدف از یك غزل این است که

تالش شرکت  عنوان بهند توان میمالی  های صورتباشد که از یك معشوقه خواستگاری کند، آنگاه 

برای  ها آنتلقی شود که برای جلب نظر  گذاران سرمایهیا  کنندگان استفادهبرای از راه بدر کردن 

ر جنبه مالی آن را در نظر بگیریم(. در این ساختار، پیام غزل البته اگ )شود میانجام  گذاری سرمایه

تا پیام خود  کنند میافته است و ساختار ترازنامه و صورت جریانات نقدی هم به سازمان کمك ی توسعه

مفهومی  های الیهکه شعر دارای  دانند می ها آن .کنند میرا برسانند. دانشجویان این مفهوم را درک 

. کند میشوند و همین درباره حسابداری هم صدق  بر اساس یك مطالعه دقیق کشف دتوان میاست که 

و روایت. چه از خواندن  سرایی داستان، درست مثل کنند میدانشجویان سایر ابعاد زبان را هم درک 

تا  کند میکه در هر داستان خوب، نویسنده سعی  دانند میتولستوی یا تماشای بت من آموخته باشند، 

بنابراین در داستان حسابداری باید چه چیزهایی  ؛بیشتری را بیاورد و بقیه چیزها را کنار بگذارد جزئیات

و اقدامات مالی روزمره و  ها خریدوفروشرا آورد؟ چه چیزی را نباید آورد؟ داستان حسابداری شامل 

. گیرد نمی بررا در  غیرمالیهر چیزی که دارای ویژگی مالی باشد خواهد بود و مسائل جانبی و 

، مشخصاً در حسابداری نیز پردازد میکه نویسنده یك داستان به ذکر تمامی جزئیات داستان ن طور همان

خواهیم بدانیم  . میکنیم می اش خالصهدر مورد هر دقیقه از جزئیات بگوییم و  چیزی هیچ خواهیم نمی

ر مورد آن مفید خواهد بود؟ که چه چیزهایی در داستان حسابداری آورده شود و جزئیات تا چه حد د

جالب در مورد  های بررسیبنابراین، در حسابداری ابعاد محاسباتی وجود دارد. این ابعاد امکان انجام 

، معنا خواند مییا کسی آن را  نویسد میکنند. آیا زمانی که کسی داستان را  معنای داستان را فراهم می

یك  های حسابدر بحث در مورد  ای نکتهد، آنگاه هیچ شود؟ اگر معنا امتیاز نویسنده باش رسانده می

 تأثیراما اگر معنا در زمان خواندن رسانده شود، آنگاه خواننده دارای  ؛سازمان وجود نخواهد داشت

، همزمان منطبق با به حسابداریبر ساختار این معنا خواهد بود. این شیوه نگریستن  ای مالحظه قابل

که معنا  نویسد می( 1981) بادریالردخواهد بود.  مدرن پستهای مالی و نماد های صورتتحلیل 

مالی، تحلیل گران در مقابل  های صورتشود که عالمتی ایجاد شود. در تحلیل  ایجاد نمی درزمانی
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و به دنبال یك مفهوم جدید  کنند میمالی فراهم کرده است، مقاومت  های صورتمعنایی که نویسنده 

جدید با انجام محاسبات است. ظرفیت محاسباتی  های استعارهیجاد . این حاکی از اگردند می

 است. ها زبانحسابداری برای ترکیب مجدد، جدا از سایر 

 

 ها کالستقویت گفتمان در 

 تأکیدو تقویت گفتمان در آموزش حسابداری  ها رشته( به تفکیك 2013چابارک و کریج )

ررسی تئوری ادبی جهت آزمون مستقیم یك زبان و ب عنوان به. آموزش حسابداری کنند می

که دانشجویان  ای زمینه عنوان به «زبان» غیرمنتظره. پذیرش شود میمالی در نظر گرفته  های صورت

مثل  ها رشتهکه با سایر  آورد میانتظار ایجاد یك بحث فنی آزاد را داشتند، این احتمال را به وجود 

دیگر در مقطع آموزشی التقاط یابند  های درسا سایر ی شناسی روان، هنر، حقوق، نگاری قومتاریخ، 

در  ای زمینه. باز کردن بازاریابی و رفتار سازمانی را در بر بگیرداطالعاتی،  های سیستم که نحوی به

برای برقراری ارتباط، برای ارتباط سازی بین واحدهای حسابداری و تجربه فعلی دانشجویان،  ها کالس

های حسابداری را مختلط سازند. چابارک و  ابعاد اقتصادی بسیاری از کتابتا  کند میکمك  ها آنبه 

. با قرار دادن ایده زبان دارند تأکید( نیز بر اهمیت اولویت دادن به تجربه دانشجویان 2013کریج )

که تجارب خود را در  شود میحسابداری، در رأس مطالعات حسابداری، به دانشجویان این امکان داده 

تقال به یك کشور دیگر باشد و چه گفتمان ناز ا بعد. چه یادگیری زبان دیگری دربیاورندن قالب زبا

در مورد زبان  ای گستردهمتفاوت با والدین باشند، دانشجویان دارای تجارب  ای شیوهبه  آزادانه

، مالی حسابداری های صورتبرای انطباق با شرایط ایجاد  ها آنحسابداری خواهند بود. با کمك به 

 هرکداممالی کمك کرد.  های گزارشدر اتصال تجربه شخصی خود با شرایط ایجاد  ها آنبه  توان می

 .اند داشتهدانشگاهی  صورت بهدر تالش برای توجیه فردی  هایی دشواریدارای  ها آناز 

 گیرند میقرار  از حسابداریبا توجه به تجربه و سهولت زبان حسابداری، دانشجویان در سطحی  

چه چیزی  که اینمالی باشند با صحبت در مورد  های صورتمنفعل  کنندگان مصرف که این جای بهکه 

را بررسی کرده و  ای حرفهگرایی کمك کرد تا کاربردهای مرکزیت ها آنبه  توان میرا قبول کنند 

ود و یك زبان رفتار ش عنوان بهمنافع سازمانی حسابداری را برتری بخشند. زمانی که با حسابداری 
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ادبیات آن استفاده شود، فضایی برای مفاهیم تاریخی در مباحث مربوطه  عنوان بهمالی  های صورت

یم در مورد حسابداری مالی در مقاطع تاریخی توان میشعرهای کالسیك،  بامطالعه. شود میایجاد 

کل مختلف بحث کرد و نقش متغیر حسابداری را درک کرد. با بررسی ادبیات تحقیق در مورد ش

به واژگان جدیدی برای بررسی تغییرات  توان میگرایانه،  فراساختارشعر از رئالیسم به  تغییرپذیر

 . یافت دستحسابداری 

حسابداری، مجدداً داستان سازمان را از  های حساب صورت بهمجدد  دهی شکلتوانایی ما برای 

سال چه اتفاقی برای شعر  150 کند یعنی در عرض دیدگاه قرض گیرنده یا اتحادیه کارگری عنوان می

یم یك صورتحساب مالی را به نحوی تهیه کنیم که نویسنده داستان عنوان کرده توان میافتاده است. ما 

، درواقع. نویسند میمالی، داستان یك واحد اقتصادی را  های گزارش کنندگان تهیهاست. بدین معنا که 

از  توان میبود و گفته شده بود که رویدادها را  لطافت این دیدگاه در برادران کارمازوف هم آمده

اند: استعاره حسابداری،  ( عنوان کرده2013که چابارک و کریج ) طور همانچند جنبه نگریست. 

توسط سهامداران و مدیران باعث شده تا  گیری تصمیمسیستمی برای تهیه اطالعات مفید در  عنوان به

ت نمایندگی کاهش یابد. البته تفکرات بنیادی بیشتری در مفهوم پاسخگویی به مسائل مربوط به مشکال

یسم استفاده شود و دانشجویان مجبور مدرن پست های واژه که اینحسابداری وجود دارد تا  های کالس

از دانشجویانی که به حرفه  وار طوطی های پاسخشوند. برای اجتناب از شنیدن  ها واژهبه استفاده از این 

هستند، باید شرایطی را به وجود بیاوریم که بر اساس آن دانشجویان قادر به انجام  مند عالقهحسابداری 

سازمانی است که منابعی برای ) انتقادیتفکرات انتقادی شوند. ادعایی توسط کنسرسیوم تفکرات 

انتقادی را در کالس خود باز کنند(، صورت  های بحث خواهند میکه  آورد میمدرسان به وجود 

 اند داده( پیشنهاد 1997است، کیس و رایت ) منتشرشده ها آن سایت وبکه در  ای مقالهدر گرفته است. 

که  دانند میکه تربیت غالبی در تفکرات انتقادی وجود دارد که به این ایده مربوط است که دانشجویان 

معتقدند  ها آنفرصت بدهیم. در مقابل،  ها آنخواهند در مورد چه چیزی فکر کنند و ما باید به  می

 انتقادی تفکر کنند: طور بهدانشجویان باید از پنج منبع آگاه باشند تا بتوانند 

کافی در مورد موضوعی داشته باشند که در حال بررسی آن  زمینه پیشباید اطالعات  ها آن .1

 هستند.
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 وجود دارد. ها فرصتباید بدانند که چه معیاری در ارزیابی  ها آن .2

منطقی، تفاوت بین قیاس و  های استداللفکرات انتقادی مثل باید مفاهیم اساسی ت ها آن .3

نسبت به یك مشکل پیدا کرد را درک کنند. این مشکالت  توان میاستقرا و تنوع رویکردهایی که 

 .کنند می تر آساند شامل اقتصاد یا اخالقیاتی باشند که ارتباط با این مشکالت را توان می

استفاده کنند مثل استفاده از استعاره، پذیرش چندین بعد تفکری  های استراتژیباید از  ها آن .4

 .ها ایدهابزارهای گرافیکی برای تعمیم  کارگیری بهو 

ذهنی الزم برای تفکرات انتقادی را ایجاد کنند که شامل روشنفکری،  های عادتباید  ها آن .5

 ها اینگیری ه در برب برای کمك .استتفکر مستقل، تفکر پژوهی و احترام به کیفیت باال و رشته فکری 

را در نظر داشته باشیم: دانشجویان باید بدانند که چه  ها آندر یك مفهوم حسابداری، بیایید یکی از 

 را در نظر بگیرید. ها داراییوجود دارند. مثالً محاسبه بازده  ها فرصتمعیارهایی در ارزیابی 

این سال و  های داراییوسط حسابداری، ممکن است تصور شود که باید از مت های کتابدر  

فاینانس، ممکن است تصور شود که باید  ازنظرمخرج کسر استفاده کرد.  عنوان بهسال آخر  های دارایی

همین سال استفاده کرد. باید از دانشجویان پرسیده شود که چه معیارهایی برای  های داراییفقط از 

 انجام محاسبه الزم هستند. انتخاب بین این دو روش مناسب هستند و چه شرایطی برای

ی بازار سرمایه انجام داده باشند، آنگاه ایجاد پایگاه ها دادهمحاسباتی را از پایگاه  ها آناگر  

 رسد میسال قبل برای هر شرکت، به نظر پیچیده  های دارایییی برای استخراج مطالعات در مورد ها داده

افزایش کارایی خنثی  وسیله بهان اثربخشی ممکن است . در این حالت، فقدرسد میبه نظر  بر هزینهو یا 

 ها آنو از  شود می سؤال دهد میمخرج کسر چه چیزی را نشان  که اینشود. از دانشجویان در مورد 

 ها داراییچه چیزی را نشان دهد. مشخص است که معیار بازده  خواهد می که محاسبات شود میرسیده پ

مدیران با استفاده از منابع موجود است. اگر این را به ارزش اسمی در  که معیاری از توانایی ایجاد ثروت

، بهتر از یابند میو منابعی که با آن خاتمه  شود مینظر بگیریم، آنگاه متوسط منابعی که با آن کار شروع 

 ،تر پیچیدهپایان سال است. هنوز هم نسخه پایان سال مخرج کسر و نسخه متوسط  های داراییاستفاده از 

، گیری تصمیمهمراه با انجام  هرسالبرای معیاری از منابع هستند که در  تری ضعیف های مشخصه

، ممکن است فایده شود میچه چیزی باعث افزایش کیفیت محاسبه  که ایندرک  .شوند میواگذار 
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ارهایی معی که اینو با توجه به  معیارهای الزم چه هستند که اینچندانی نداشته باشد. شناخت در مورد 

شرایط ساختاری وجود دارد در پشت مسئله وجود دارند، همچنان بهتر هستند. فاصله زیادی تا شناخت 

حسابداری در مرحله اول شده است. یا همان حد مثبت و منفی است مثل  های صورتکه باعث ایجاد 

، این وجود این اب. اند شده حذفاکولوژیکی یا دسترسی به نیروی کار ماهری که از معادله  های آسیب

زمانی که تفکرات انتقادی در  توان میوجود دارد که چگونه  سؤالتنها یك نقطه شروع است. این 

مدارس  های سرفصل. این منابع از طریق یافت دستحسابداری وجود دارد، به موارد باال  های کالس

دانشجویان برخی از  از واحدهای تئوری حسابداری. امید است که فقط نه آیند میتجاری به وجود 

با خودشان داشته باشند. باید گفت که یکی از  آیند میدرس  های کالس بیکه  را زمانیمنابع 

یی برای ها فرصتد توان میرویکردهای حسابداری که در ایده زبان حسابداری مطرح شده است 

بلکه خود تفکر انتقادی کافی نیست  تنهایی بهانتقادی حسابداری فراهم کند اما  های فعالیتدرگیری در 

 باید آموزش داده شود.

 

 گیری نتیجه

که بوردیو در مورد تحصیالت تکمیلی عنوان کرده است، ادعا شده است که  ای خالصهدر 

الزم برای عمل  های عادتهستند که با  ای شده ریزی برنامهدرگیر ایجاد نهادهای اجتماعی  ها دانشگاه

چیزی فراتر از  ها دانشگاهشده است. این گفته درست است اما  اجتماعی آمیخته-در سیستم اقتصادی

تفکرات خالقانه و انتقادی را برانگیخت.  توان می، ها آنفضاهایی هستند که در  ها دانشگاهاین هستند. 

، سیستم حسابداری در کشورهای پیشرو دارای سابقه طوالنی در انعکاس و انتقاد است. این را درواقع

که نقش مدرسان، اجتناب از این است که هر نوع  اند گفتهو  اند کردههم ذکر چابارک و کریج 

مختلف برای آموزش  های روشایدئولوژی به یك حقیقت تضمینی تبدیل کنند. توان ایجاد 

که رویکرد فعلی برای  دهد مینشان ن کدام هیچآموزشی است. طبیعتاً  بینی خوشحسابداری، نشانه 

به دانشجویان کمك  کالسی تجربهبنابراین باید در  ؛را حل کند چیز همهد توان میآموزش حسابداری 

تفکرات انتقادی و ارتباط آن با سایر  های محدودیتکرد تا نتایج مهم زبان را درک نموده و به درک 

حسابداری را  های مهارتکمك کرد تا  ها آنالزم برای تفکر پرداخته شود. همچنین باید به  های روش
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حسابداری هستند. اگر رویکرد زبانی  های صورتاصلی  های تحلیلمبنای  چراکهند گسترش ده

قادر به این باشند که بپرسند چه  ها آنآموزش حسابداری، دانشجویان را در موقعیتی قرار دهد که 

 ها آنخوانند و تفاسیر خود را با در نظر گرفتن میزان اطالعات خود از مفاهیم و ایجاد  چیزی را می

نسبت به بقیه دانشجویان عملکرد  کنند مییل کنند، آنگاه دانشجویانی که این رویکرد را تجربه تعد

 خواهند داشت. تری مناسب
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