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 درسی هایطراحی تدوین برنامهبازدرخت مفهومی تئوری حسابداری : 

 2آتنا خازن ، 1محمدحسین صفرزاده

 ، گروه حسابداری، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانستاديارا-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مديريت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران-2

 چکیده

مبتنی بر برنامه درسی تئوری حسابداری، به ادبیات طراحی مفهومی و حسابداری  اين مطالعه، از طريق ترسیم درخت مفهومی

کند که به تازگی و به سرعت، دانش خود را گسترش داده است و از اين رو کار طراحی محدود قبلی را پشت سر کمک می

دهد که مطالعه اندکی در مورد آن واره، نه تنها رويکردی از طراحی خاص را ارائه میگذاشته است. اين نقشه مفهومی درخت

ای از آن در ادبیات بیان شده است، بلکه نشانگر مدلی خالقانه است که به صورت گرافیکی، صورت گرفته و به ندرت نمونه

ی هاکند. اين درخت مفهومی در شیوهها و مفاهیم حسابداری، همچنین، روابط متقابل پیچیده آنها را تفسیر مینظام پیچیده نظريه

تدريس، ارتقای برنامه درسی را به طور بالقوه تايید کرده است همان طور که در توالی و پیوستگی موضوعات و بر اساس پیوند 

 دار آن با طراحی آزمون، قابل  مشاهده است. معنی

 نقشه مفهومی، درخت مفهومی، تئوری حسابداری، آموزش حسابداری، تدوين برنامه درسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مفاهیم و  روابط معنايی میان درباره کنندهو يکپارچه، روش مفید آموزشی 1های مفهومیاين موضوع ثابت شده است که نقشه

. نقشه مفهومی سنتی يا نوواکیان، از  (Canas, 2003؛ Novak and Gowin, 1984)هستند  پیوند-نمودارهای نقطه

های مفهومی به کند که چگونه اين نقطهبیان می شده وای تشکیل و عبارات پیونددهنده هايی از مفاهیم، پیوندهاها يا نقطهگره

به واسطه ارائه تصاوير گرافیکی مشهود بصری و  ،های مفهومینقشه.  (Schwendimann, 2015)شوند يکديگر مرتبط می

کمک کنند  تهیه و ارائه اطالعات مرتبط با موضوع، ارائه، دوره آموزشی يا حتی دانش سنتی ،توانند در سازماندهیانتزاعی، می

(Canas, 2003  .)مفهومی در سطوح آموزشی باالتر، به عنوان ابزاری قدرتمند و متنوع برای تسهیل يادگیری، مورد  طراحی

 ,Schwendimann؛ Wise, 2009)تر، سودمند است( جويان با عملکرد پايینتوجه قرار گرفته است )به ويژه، برای دانش

 و (Hay and Proctor,2015؛ Bridges et al, 2015های حل مسئله يادگیرندگان را بهبود بخشد )تا توانايی (2015

(، تا گفتگوی Hay and Proctor,2015گذاری دانش و مصنوعات اجتماعی میان دانشجويان را پرورش دهد )به اشتراک

به سوی ارتباطات دور از ذهن ارزيابی را از يادآوری دانش  شرايط( و Canas, 2015و يادگیرنده را بیشتر کند ) مربیمیان 

های مختلف )به ويژه در رشته مفهومی طراحی(. با توجه به استفاده گسترده از Kinchin, 2014کند ) منتقلها، يدهمیان ا

 ,Leauby et al؛ Simon, 2007های مبتنی بر علم(، در آموزش حسابداری به اين عمل، توجه چندانی نشده است )رشته

تئوری حسابداری )و کاربرد آن( است، در جايی که تاکنون  در دوره(. نگرانی خاص در اين مورد، کاربرد محدود آن 2010

(. مشکل اساسی عدم تطابق Wise, 2009است ) وجود داشتهادبیات  در(، 2007صرفاً يک نقشه مفهومی آموزشی )سیمون 

قادر به  و باشدینقشه و دانش است. نقشه سیمون که بیش از يک دهه قبل پیشنهاد شده است و بر مبنای وضعیت مالی سنتی م

پردازی نظريههای موجود از دانش آموزشی نیست، همانگونه که سیستم با استفاده از پاسخگويی مناسب و کافی به وضعیت

؛ Lamberton, 2005) های غیرمالی، کامالً تغییر شکل داده استپاسخگويی به عنوان محرک ظهور و تدوين حساب

Roberts, 2009 اين نقشه اين است که صرفاً روابط سلسله مراتبی ساده مورد استفاده برای ايجاد  هایضعف(. يکی ديگر از

تواند به مضامین برنامه آموزشی مانند تکامل نمیکشد و بنابراين، را به تصوير می "ترخاص"و  "ترعمومی"تمايز میان مفاهیم 

ها و الگوهای حسابداری شان دادن ارتباطات و ارتباطات متقابل میان تئوریو خاص بودن آن اشاره کند که برای ن حسابداری

توانند به عنوان ابزارهای های مفهومی میکه نقشه دهدبه خوبی نشان میهای مختلف، مورد نیاز هستند. اين موضوع در دسته

 هايیزمینههای نوظهور ناشی از افزايش میزان و پیچیدگی دانش، در برای مربیان و دانشجويان به منظور مقابله با چالش یقدرتمند

 
1 -Concept map 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

3 
 

 شوندموجود، به طور مستمر ايجاد میشرايط ، افکار پیچیده و جايگزين نسبت به درک هاارائه شوند که در آن

(Schwendimann, 2015 ؛Kinchin, 2014 .)به  های مفهومی، حرکت فرايند يکپارچگی دانش رادر اين زمینه، نقشه

شوند و های جديد و قديم به دقت بررسی میاز اين طريق، ارتباطات میان ايدهو سازد پذير میسمت سطوح باالتر دانش امکان

از اين منظر، ضروری است تا نقشه مفهومی . (Kinchin, 2014) شوندهای ناسازگار، به طور خودکار تنظیم میفهرست ايده

 Novak and) های حسابداری و حسابداری مالی سنتیگستره حوزه دانش غیرمالی جايگزينبرنامه درسی، در هر دو 

Gowin, 1984 ؛Simon, 2010،مشخص شود.  ( و روابط پیچیده درونی 

واره است سیستم دانش يا اطالعات در ساختار درختبه صورت های مفهومی، از طرف ديگر، شکل خاصی از نقشه

(Vanides et al, 2005 ؛Solvie and Sungur, 2006اثربخشی ارائه الگوهای درخت .)های دانشی واره، در سیستم

های کاربردی يا محتوای معانی، نقش دارد يا اين که در زمینه آن، گیرد که فشار تکاملی در میان مفاهیممورد ستايش قرار می

است که فرصت  ژگی ذاتی درخت مفهومی(. اين ويAlexandre, 2014؛ Gilmour, 2000) هستندمتفاوت از يکديگر 

های حسابداری مالی و غیر کند، در جايی که زمینهطراحی نقشه مفهومی را برای برنامه درسی تئوری حسابداری فراهم میباز

گذارند. هدف اين مقاله، کمک به را به اشتراک می اند اما همچنان همان مفاهیم پاسخگويیبه طور مشخص، متمايز شده ،مالی

دو بینش از اين مطالعه نتیجه گرفته شده تصريح شده در برنامه درسی تئوری حسابداری است. واره درختتهیه نقشه مفهومی 

و های حسابداری پیچیده تئوری و مفاهیم هاسیستماست که  ایخالقانهدربردارنده الگوی  ،، درخت مفهومینخستاست. 

کشد. در ثانی، اين درخت مفهومی، توانايی بالقوه خود در تدوين برنامه درسی همچنین روابط پیچیده میان آنها را به تصوير می

دار با طراحی آزمون، مشهود است. هدف ديگر را ثابت کرده است، همانطور که در توالی و انسجام موضوعات و ارتباط معنی

مشخصی را به منظور جستجوی  شرحمفهومی است. با اين کار، اين مقاله  طراحیشناسی سازی روشاين مقاله، کمک به غنی

، به اندازه کافی دهد که در ادبیات به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه آنارائه می ،خاص طراحیواره به عنوان فن درخت

  .(Zhou, 2019) ارائه نشده است

 حسابداری و نقدی بر نقشه آموزشی قدیمینقشه مفهومی در آموزش 
( که مبتنی بر اين ايده Ausubel, 1963, 2012گردد )برمی دار آزوبلمفهومی، به نظريه يادگیری معنی طراحیزمینه نظری 

فرايند ، بدست آيد. از ديدگاه آزوبلتواند در فرايندهای يادگیری متفاوت، نمی ذهنیيا يادگیری  است که آزمون حافظه

جذب و ادغام شود.  ،تواند در دانش قبالً کسب شدهست که از طريق آنها دانش جديد میاهايی يادگیری موفق، نیازمند بستر

های کلی شود که اشاره به شیوه ساختن دانش در جايی دارد که ايدهناشی می "دهندگان پیشرفتهسازمان"اين بسترها، از مفهوم 
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 ,Ausubel) های بهم مرتبط را به تصوير کشندهايی از متنند تا نمای کلی برای جذب دانش و بخشکنيا خالصه با هم کار می

نوواک به منظور تدوين طرح مفهومی  مبنایهای حیاتی برای بینش، دار آزوبلنظريه يادگیری معنی. (Mayer, 1979؛ 1960

-انعطافپذير و اهداف آموزشی گوناگون، تطبیق( که برای Mayer, 1979؛ Novak and Gowin, 1984کند )ارائه می

تواند با استفاده از نمايش گرافیکی، درک شود دار میاين است که يادگیری معنی ،مفهومی طراحیاند. ايده زيربنايی شده پذير

يافته است و اين سیستم، دانش جديدی را به دانش از قبل بدست آمده، در سیستمی يکپارچه سازمان هایبخشدر جايی که 

(. Rovira, 2016؛  Ausubel, 1968؛ Simon, 2007؛ Novak and Gowin, 1984کند )عنوان مولفه آتی، باز می

 مفهومی، اصالح کردند: طراحینوواک و گوين، سه اصل تئوری يادگیری آزوبل را به عنوان پايه 

 مند دارد.ساختار سلسله مراتبی، اشاره به دانش به عنوان بخشی از چارچوب نظام •

 شود.ها و مفاهیم جديد به عنوان دانش عمیق، تعريف میتمايز تدريجی به عنوان دامن زدن به ايده •

 کند. يکپارچه روابط متقابل بین مفاهیم را روشن میمصالحه  •

به عنوان ابزار آموزش و يادگیری در نظر گرفته شده است. مطالعات مرتبط، در سه  مفهومی طراحیدر آموزش حسابداری، 

مفهومی و های دهنده، آموزش به دانشجويان درباره نحوه تهیه نقشههای مفهومی حسابداری توسط آموزشتهیه نقشه ،طرح

 شوند.( نشان داده می1های تحقیق، در جدول شماره )گیرند. اين طرحهای مفهومی، قرار مینقشه ارزيابی اثربخشی

 

 مفهومی در آموزش حسابداری طراحیهای تحقیق : طرح(1) شماره جدول

 مقاالت طرح تحقیق

های تهیه نقشه

مفهومی 

حسابداری توسط 

 دهندهآموزش

کند. هندی و پولیمنی، شش حسابداری را طراحی می تئورینقشه مفهومی برنامه درسی برای ، سیمون

کنند که با شش مبحث برنامه درسی حسابداری مديريت مقدماتی، مطابقت مفهومی را پیشنهاد می نقشه

ماس و لئوبی، نقشه مفهومی برای موضوع استانداردهای . (Handy and Polimeni, 2017) دارد

 ,Mass and Leauby) کنندشگری مالی در برنامه درسی حسابداری مالی را معرفی میگزار

2014) . 

آموزش به 

دانشجويان درباره 

-نحوه تهیه نقشه

 های مفهومی

های مفهومی مفهومی، شیمردا، نقشه طراحیهای انی به دانشجويان نسبت به گامسرپس از اطالع

مفهومی در  طراحیکند، سپس سودمندی حسابداری را ارائه میحسابداری برای موضوع معادله 

های مفهومی برخی نقشه ،. سیمون(Shimerda, 2007) دهدآموزش حسابداری را نشان می
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های مفهومی خود، حسابداری را به عنوان رهنمودی برای دانشجويان حسابداری به منظور ساختن نقشه

 کند. ارائه می

ارزيابی اثربخشی 

 های مفهومینقشه

کنند که دو موضوع حسابداری، صورت گروه از دانشجويانی را با هم مقايسه می وماس و لئوبی، د

های از نقشه دهد که گروهی کهها نشان می. يافتهدر اختیار دارندسودوزيان و صورت جريان وجه نقد را 

داشتند که تحت روش سنتی مفهومی استفاده کردند، شناخت بهتری از دو موضوع نسبت به گروهی 

های مفهومی را به نقشه، لئوبی و همکاران .(Mass and Leauby, 2014) شوندآموزش داده می

کنند که ای از پاسخ نظرسنجی از دانشجويانی ارزيابی میعنوان ابزار آموزشی ارزشمند به عنوان نتیجه

 . (Leauby et al, 2010) اندکردههای مقدماتی حسابداری استفاده از روش نقشه مفهومی در دوره

 

به عنوان ابزارهای آموزشی  ،هاکنند و از اين نقشههای مفهومی، عمل میکننده نقشهدر اولین طرح، خود به عنوان خلقمحققان 

-آموزشدر دومین طرح، به عنوان محققان کنند. ، استفاده میدروس دانشگاهیبا هدف بهبود شناخت دانشجويان از محتوای 

های در نتیجه، دانشجويان نقشهکنند. های مفهومی، مجهز مینحوه طراحی نقشه دانش هدهندگان نقشه مفهومی، دانشجويان را ب

رود که آنها قادر به استفاده از ابزار سودمند در ساير کنند و انتظار میمفهومی خود را از موضوع خاص حسابداری، خلق می

های مفهومی در کمک به باشند. هدف سومین طرح، ارزيابی اثربخشی نقشهنیز  های غیرحسابداریحسابداری و رشتههای زمینه

های مفهومی در برنامه آموزشی با بهبود کیفیت آموزش است که معموالً از طريق مقايسه دانشجويان با تجربه استفاده از نقشه

 . (Zhou, 2019) داشتندای نچنین تجربهگیرد که دانشجويانی صورت می

های درسی تئوری در تالش برای طراحی مجدد نقشه مفهومی برای بهبود برنامه ،اين مقاله، مربوط به اولین طرح تحقیقی

تعاملی  طراحیمفهومی انجام شده توسط دانشجويان و فرايند  طراحیهای حسابداری است. با توجه به اينکه ادبیات فعلی، فعالیت

های مفهومی تهیه شده توسط استاد و دانشجو را برای مشارکت آنها در محیط يادگیری فعال، باال ارزيابی کرده است، نقشه

 Cañas؛ Kinchin, 2014؛ Schwendimann, 2015های تدريس دارند )متخصص يا استاد، نقش اساسی در شیوه

and Novak, 2008) .تواند از درک يکپارچه، پشتیبانی کند که مفاهیم ارائه شده توسط اساتید میشوونديمان، تاکید می

 در بهبود موفقیت دانشجويان دارد. تریرسد تاثیر مثبتر میظهای ارائه شده از سوی دانشجويان، به نکه در مقايسه با نقشه کند

های مفهومی ارائه شده برند و يا دانش مقدماتی کافی ندارند، از نقشهبه ويژه، دانشجويانی که از توانايی کالمی ضعیف رنج می

 ,Schwendimann) برندها به جای متون، سود میهای اصلی اين نقشه، به واسطه به ياد آوردن ايدهاستاداز سوی متخصص يا 

2015.) 
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کند که از ديدگاه ارائه می شدهطراحینقشه مفهومی آموزشی جديد تدوين شده در اين مقاله، جايگزينی برای نسخه قديمی 

نقشه مفهومی (. Simon, 2007) کندنمايش ضعیفی از ارتباطات میان مفاهیم را ارائه میحسابداری مالی محدود استفاده و 

 نشان داده شده است. 1شماره سیمون در شکل 

 

 
منبع: سیمون  -: نسخه قدیمی نقشه مفهومی برنامه درسی برای تئوری حسابداری )مالی( 1شکل شماره 

 با تغییرات جزئی 2007

ها سیمون به عنوان تالشی برای تهیه نقشه برنامه درسی تئوری حسابداری در ادبیات قبلی است اما از يکسری محدوديت اقدامات

مالی، جامعیت خود را در به تصوير کشیدن  هایزمینهاول اينکه، اين نقشه به دلیل طراحی در  (.Simon, 2007)برد رنج می

را به  نظریجايی که آکادمی حسابداری، توسعه غیرمالی و پاسخگويی  ،داده استسیستم دانش برنامه درسی به روز، از دست 

دوم اينکه، نقشه سیمون در به . (Shearer, 2002؛ Lamberton, 2005عنوان مبنای حسابداری، برجسته کرده است )

اين مشکل، اين نقشه . ناتوان استها، مفاهیم و الگوهای حسابداری پیچیده میان تئوریو بل اتصوير کشیدن ارتباطات متق

-استفاده های عمل حسابداریمانند تکامل حسابداری يا خاص بودن شیوه را در آموزش برخی از مضامین برنامه درسیمفهومی 
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های مختلف حسابداری به )يعنی عملکردهای اصول حسابداری در بخش دهداز روابط متقابل، در نقطه ضعف قرار می کننده

، "به عنوان نمونه"و  "تواند باشدمی"مانند  ،سوم، عبارات پیونددهنده مورد استفاده در نقشه. طور قابل توجهی، متفاوت است(

های عالی اس، نوواک و ريسکا، نقشهکنای برای توصیف موثر روابط میان مفاهیم هستند. و غیرحرفه اساساً بسیار ساده، سطحی

دارد. بنابراين، مشکل اساسی برای آنها " عمق توضیح"ها بستگی به کیفیت نقشه يعنی ،و نه توصیفی دانندمی توضیحیرا 

هايی گزارهکنندگان نقشه مفهومی، توانايی شناسايی مفاهیمی نیست که بايد به هم ارتباط داده شوند، بلکه توانايی تعیین تهیه

، (. کینچینCañas et al, 2015بر اين پیوندها است ) دارای برچسبای های حرفهبرای ارائه توضیح شفاف از جمله روايت

اصطالحات فنی به منظور بکارگیری در عبارات پیونددهنده برای افزايش "مفهومی، در  طراحیکند که تخصص تاکید می

است که طبق انتقاد کینچین،  اینیافتههای توسعهنقشه سیمون معموالً جزء نقشه مشاهده است.، قابل "دهندگی نقشهحقدرت توضی

 کند. استفاده می يکديگر، از عبارات پیونددهنده ساده برای پیوند مفاهیم به

 بررسیبه وسیله نقشه مفهومی برنامه درسی جديد با استفاده از الگوی درخت مفهومی،  ،تمام مشکالت پیشگفته، در اين مقاله

، مباحثی کشی( قبلی متفاوت است)نقشه طراحیشود و چطور از کار اينکه چگونه اين درخت مفهومی ترسیم می و شوندمی

 شود.هستند که در ادامه به آنها پرداخته می

 درسی تئوری حسابداریطراحی درخت مفهومی برای برنامه 
 واره و دانش تئوری حسابدارینقشه مفهومی درخت

های مفهومی واره، يا الگوی درخت مفهومی، در ادبیات به عنوان يکی از ساختارهای ابتدايی نقشهشکل نقشه مفهومی درخت

در جايی مفید  معموالً، های مفهومی نظام دانش(. درختSolvie and Sungur, 2006؛  Vanides et al, 2005) است

بندی شوند. توسعه اخیر ديدگاه پاسخگويی، های فرعی طبقهای و دستههای کامالً مقايسهتوانند در دستههستند که مفاهیم می

، به نظريه نخستکند. های حسابداری ارائه میفرصت استفاده از درخت مفهومی را برای مدلسازی دوباره نظام دانش تئوری

های عملی ای قوی در سراسر شیوهو رشته درآوردن پاسخگويی به عنوان مبنای حسابداری، به عنوان ديدگاه پذيرفته شده

(. ساختار پاسخگويی، Gray et al, 2014؛ Shearer, 2002؛ Roberts, 2009)حسابداری متنوع، تبديل شده است 

موظف است در قبال در جايی است که پاسخگو  خواهخگو و پاسخدربرگیرنده دو عامل بهم پیوسته اجتماعی، تحت عنوان پاس

طبق گفته شیرير  .(Bovens,2007؛ Goetz and Jenkins, 2002)خواه، پاسخگو باشد عملکرد خود نسبت به پاسخ

آورند و پاسخگويی، دربرگیرنده تمام پديده های عمل حسابداری، پاسخگويی را به صورت قانون درمی(، شیوه2002)

واحد گزارشگر را  راهبریهدف نهايی حسابداری مالی سنتی اين است که هیات حسابداری است. به منظور بیان اين موضوع، 
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در  کهاست اين برای واحد تجاری  2یپايداربه طور نسبی، هدف حسابداری  قادر سازد تا در مقابل سهامداران پاسخگو باشد.

 ,Australia Auditing Standard Board؛ Gray et al, 2014مقابل ذينفعان، پاسخگو باشد )

شود. های حسابداری از منظر تحلیلی پاسخگويی، توجیه میها/بخشسازی زمینه(. دوم، متنوعMurninghan, 2013؛2001

های عمل در سه بخش/زمینه اصلی حسابداری شامل حسابداری کند که شیوهمی روابط پاسخگويی را ارائه، (2)جدول شماره 

 کند. را تنظیم می یو حسابداری پايدار ، حسابداری بخش عمومیهامالی شرکت

 های حسابداریها/بخش: پاسخگویی و زمینه(2)جدول شماره 

های ها/بخشزمینه

 حسابداری

-پاسخ پاسخگو

 خواه

 پاسخ/حساب

 های مالی با مقاصد عمومیگزارش سهامداران کاروشرکت/واحد کسب حسابداری مالی شرکتی

های اجتماعی و محیطی رسمی و گزارش ذينفعان کاروشرکت/واحد کسب حسابداری توسعه پايدار

 غیررسمی

های های مالی دولت و گزارشگزارش عموم دولت حسابداری بخش عمومی

 حسابرسی

 

 مفهومیطرح درخت 

که همه است های فرعی های کوچکتر و شاخهاصلی، شاخه یهار اين طراحی مجدد، درخت مفهومی شامل ريشه، بدنه، شاخهد

آنها با مفاهیم مختلف در سطوح متفاوت سیستم دانش برنامه آموزشی، مطابقت دارند. پاسخگويی، ريشه سیستم دانش را نشان 

ه عنوان جريان اصلی بحسابداری مالی سنتی  درخت، تنهدر های عمل حسابداری است. شیوهدهد، زيرا پايه و اساس تمام می

های حسابداری از جمله اولیه برای ساير سیستم الگویبه عنوان  شود. حسابداری مالیمحیط دانش حسابداری نشان داده می

سازی ای از شبیهی غیرمالی، مرحلههای حسابدارکند. سیستمعمل می، حسابداری بخش عمومی و حسابداری پايداری

گیرد و در تطابق از آن نشات میگیرند. اين باوری متعصبانه است که حسابداری بخش دولتی حسابداری مالی سنتی را در برمی

همچنین، . (Barton, 2005؛ Meyer and Land, 2003؛Anon, 1993) است هاشرکتدر با حسابداری مالی 

 ,Christensee et al؛ Lamberton, 2005)حسابداری پايداری، از مسیر سیستم حسابداری مالی، توسعه يافته است 

 
2 -Sustainability accounting 
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هستند که جريان اصلی درخت تنه اين متنوع از اصلی و دو شاخه  ،حسابداری پايداری و حسابداری بخش عمومی(. 2019

شوند و های حیاتی علیه حسابداری مرسوم نسبت داده میگیریآنها به موضعدهند. ظهور و توسعه حسابداری را نشان می

است اما به طور چشمگیری  حسابداری مالی حوزههای حسابداری، قابل مقايسه با استانداردها و الگوهای عملی همراه با سیستم

با  ذاتاً های حسابداری پايداری(. به عنوان نمونه، استانداردBarton, 2005؛ Lamberton, 2005است ) متفاوت از آن

 Global Reporting)ها همراه است های حسابداری، اصول و رويهغیرانتفاعی و غیرمالی در تدوين دامنه هایواژه

Initiative, 2013 ؛Accountability Principles Standard, 2008 بارتن، حسابداری بخش عمومی و .)

های موجود در های قابل مالحظه میان اين دو سیستم را به تفاوتکند و تفاوتمقايسه میها را با هم حسابداری مالی شرکت

های فرعی ی کوچکتر و شاخههاشاخه. (Barton, 2005) دهدکار، نسبت میها و کسبها و محیط عملیاتی دولتنقش

های خاص بخش بخش/زمینه حسابداری هستند. استانداردها، اصول و نظريه یهای درونو جريان مکاتبدهنده نشان درخت،

ای از شاخه ،های فرعی است. به عنوان نمونه، جريان تحقیقات بازار سرمايهيا جريانات، مربوط به شاخه مکاتبمربوط به 

های فرعی مانند الگوهای عملی شاخهتری از سطح پايین .است فرضیه بازار کارا مانندهای فرعی از جمله شاخهحسابداری مالی 

 صورت برای عملیاتی کردن استانداردها و اصول، وجود دارد. به عنوان نمونه، جايگزين بهای تمام شده تاريخی )زيرشاخه(، به

 رودبکار می، 3بهای جايگزينی و ارزش فقدان ،تر از ارزش اقتصادی، خالص ارزش تحقق يافتهالگوهای زيرشاخه سطوح پايین

(Zhou, 2019) .  

 انشعابات

 Meyer) دهد که به روش تغییر يافته از درک، تفسیر يا مشاهده چیزی اشاره داردرا نشان می "مفهوم آستانه"انشعابات، ايده 

and Land, 2003شاخه جديدی از حسابداری از محل حسابداری متعارف،  ،ای است که از آن(. انشعاب، نمادی از آستانه

توانند جايگزين يکديگر دهد که میکند. اين انشعابات، فرضیات متناقض میان دو شاخه حسابداری را نشان میظهور پیدا می

ارض میان عچنین ناسازگاری و ت پشتوانهبرای بیان منطقی  ،اندگذاری شدهتابلوهای راهنمايی که در انشعابات برچسبباشند. 

حسابداری پايداری با تابلوی درخت حسابداری مالی و شاخه  درخت . به عنوان نمونه، انشعاب میان تنهاستها مفاهیم يا نظريه

حسابداری پايداری را از همتای  ودهنده عنصر غیرمالی است گذاری شده که نشانبرچسب "مالی در مقابل غیرمالی"راهنمای 

جاری برای  هایارزشتاريخی در مقابل تمام شده بهای  در مورد مثال ديگر، انشعاب شاخه به شاخه کند. ی خود متمايز میسنت

 
3 -Deprival value 
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تمام دهد که گزارش مالی با فرض بهای نشان می موضوع اينگیری جايگزين است. تمايز بین گزارشگری مالی و روش اندازه

 . .(Zhou, 2019) معیار جايگزين، موضع مخالفی با اين فرض دارندشناسان حالی که روششود، در تاريخی پشتیبانی میشده 

 عبارات پیونددنده

، به عنوان عبارات پیونددهنده برای توضیح روابط میان مفهوم سطح باالتر و درخت های کوچکهای مربوط به شاخهيادداشت

شود. شاخه بزرگتر يا میان شاخه کوچک و شاخه فرعی آن استفاده میمفهوم سطح پايین، به عنوان نمونه، میان شاخه کوچک و 

 نشان داده شده است: (3)های کوچک )عبارات پیونددهنده( در جدول شماره های مربوط به شاخهاين يادداشت

 

 های کوچک عبارات پیونددهندههای شاخه: یادداشت(3)جدول شماره 

عبارات 

 پیونددهنده

عالمت 

 یاختصار

 هانمونه

 حسابداری شامل اهمیتاصول  C شامل

 تحقیقات بازار سرمايه از فرضیه بازار کارا، گرفته شده است. D مشتق شده از 

 "آرايیحساب"تواند به صورت می حسابداری خالقانه F به صورت .... باشد

 .مالی هستنداستانداردهای گزارشگری مالی رهنمودی برای شناخت اقالم  G راهنما باشند

 تواند به عنوان ارزش فقدان عمل کند.بهای جايگزين می O شوند به عنوان... عمل

 

 )ادامه( های کوچک عبارات پیونددهندههای شاخه(: یادداشت3جدول شماره )

عبارات 

 پیونددهنده
عالمت 

 اختصاری

 هانمونه

دامنه حسابداری پايداری، تنظیم را در  "شرکت-روابط ذينفعان"پاسخگويی  R کندتنظیم می

 کندمی

 تئوری نمايندگی، مطالعه عدم تقارن اطالعات است. S برای مطالعه

-گذاری می)از حسابداری پايداری( با تقدم ذينفعان جديد پايه "جديد مکتب" U زيربنای ... باشد

 شود.
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 ها و مفاهیم آنهارنگ

زنی شود که منجر به جوانهحاصل از انشعابات، استفاده می "تغییرات حسابداری"دادن ها به منظور مورد تاکید قرار از رنگ

های مورد استفاده در درخت مفهومی شود. مفاهیم بیشتر رنگشاخه حسابداری جديد يا شاخه کوچکی در شاخه بزرگتر می

 .(Zhou, 2019) آورده شده است (4)حسابداری، در جدول شماره 

 ها و مفاهیم آن در درخت مفهومی حسابداریرنگ: (4)جدول شماره

 مفاهیم رنگ موضوعات

ها پیچیده يا فلسفه نظریدهنده حکمت است و به معنی توانايی تولید ديدگاه آبی تیره نشان آبی تیره انشعابات

 است.

که پاسخگويی ريشه سیستم حسابداری در دارد  رنگ خاک است و اشاره به اين ،ایقهوه ایقهوه پاسخگويی

 مجموع است. 

حسابداری 

 مالی

 دهد. رنگ طاليی، فرض سودآوری حسابداری مالی )شرکتی سنتی( را نشان می طاليی

حسابداری 

 پايداری

سبز و 

 طاليی

مدرسه جديد با رنگ سبز، با هدف بهبود محیط زيست و عملکرد اجتماعی، مشخص شده 

. اين مطابق با اين ديدگاه است داردهمان رنگ طاليی حسابداری مالی را است. مدرسه قديمی، 

)اولويت سهامداران( و بخشی از حسابداری  "انتفاعی بودن"که مدرسه قديمی دارای عنصر 

 مالی است. 

حسابداری 

بخش 

 عمومی

آبی 

 آسمانی

مومی آبی آسمانی مخفف هماهنگی و قابلیت اطمینان است که با فرض حسابداری بخش ع

 ، همراه است."برای عموم مردم"يعنی

گیری اندازه

 جايگزين

گیری جايگزين را به عنوان های اندازهکند، روشرنگ زرد به فرصت و آگاهی اشاره می زرد

 دهد.های مديريتی موردتاکید قرار میگیریهايی برای بهای تمام شده تاريخی در تصمیمگزينه

تحقیقات 

 بازار سرمايه

 های خوب يا رونق در بازارهای سرمايه است.رنگ قرمز به معنی نشانه قرمز
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حسابداری 

 خالقانه

های موجود در ای خاکستری در گزارشگری مالی است و از شکافحسابداری خالقانه، منطقه خاکستری

برد. اينکار غیرقانونی نیست اما از روح مقررات گزارشگری مالی برای کسب منافع، بهره می

 شود. حسابداری دور می

 

 

 درخت مفهومی برنامه آموزشی تئوری حسابداری

ها و مفاهیم دهنده نقشه درخت مفهومی برای برنامه آموزشی تئوری حسابداری است. در شکل، نظريه، نشان(2)شکل شماره 

 .حسابداری به صورت درخت درآمده است
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 حسابداری: درخت مفهومی تئوری  2شکل شماره 

های دهنده پايه و اساس شیوهکه نشانپاسخگويی در ريشه واقع شده ، ( قابل مشاهده است2شماره )همانطوری که در شکل 

حسابداری درخت های حسابداری مالی )شاخه اصلی( و شاخهدرخت حائلی میان تنه . ريشه پاسخگويی باشدمیعمل حسابداری 

های ساز تمام پديدهپاسخگويی، زمینهکه  بخشدمیرا تجسم  ایپايداری است. اين طرح، تئوریبخش عمومی و حسابداری 

کند های عمل حسابداری بخش عمومی مختلف را تنظیم میخواه و پاسخگو، شیوهمتفاوت پاسخحسابداری است و روابط 

(Gray et al, 2017 ؛Zhou, 2017 ؛Christensen et al, 2019 ؛Hardy and Ballis, 2013) . تابلوهای

های کوچکتر( و )شاخهمباحث و موضوعات دانشگاهی ها(، های حسابداری )شاخهراهنمای انشعاب، تفاوت میان بخش

را نشان  تر(های فرعی سطح پايینهای فرعی و شاخههای عمل )شاخهاستانداردهای بخش عمومی، اصول و الگوهای شیوه

 دهد. می

 مقایسه میان دو نقشه مفهومی برنامه آموزشی

تئوری حسابداری مالی، برخی از مشخصات اصلی اين درخت ، ، برخالف نقشه مفهومی برنامه آموزشی سیمون5جدول شماره 

 کند. مفهومی را بیان می

 

 های اصلی میان نقشه مفهومی سیمون و درخت مفهومی: تفاوت(5) جدول شماره

مضامین 

 ایمقایسه

نقشه مفهومی قدیمی 

 (2007)سیمون 

 درخت مفهومی 

)تدوین شده در این 

 مقاله(

 نظرات در مورد طراحی مجدد

-مورد تاکید به عنوان پايه شیوه شودشامل نمی پاسخگويی

 های عملی حسابداری

العاده انداز پاسخگويی فوقاشاره به چشم

 مهم نسبت به حسابداری

حسابداری 

 عمومیبخش 

حسابداری بخش عمومی از  است پوشش داده نشده

حسابداری مالی سنتی منفک 

 شود.می

بیان حسابداری بخش عمومی که منفعتی 

ندارد و در فضای کسب و کار بکار گرفته 

 شود. نمی
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های ديدگاه

محیطی زيست

و اجتماعی 

 حسابداری

به عنوان بخشی از 

حسابداری مالی اتخاذ 

 شده است. 

حسابداری پايداری )محیطی و 

اجتماعی( از حسابداری مالی 

متفاوت است و دو جريان را در 

 گیرد. برمی

قديمی با داشتن گرايش اولويت  مباحث

سهامدار، با حسابداری مالی ارتباط نزديکی 

دارد و نمای سنتی ارائه شده در نقشه 

جديدی  مباحثکند. سیمون را ترغیب می

ينفع را در خود جای که عناصر غیرمالی و ذ

داده به جريان اصلی حسابداری پايداری 

 تبديل شده است. 

مقايسه و 

 تضاد

های در شناسايی ديدگاه

-جايگزين شکست می

خورد و فاقد مقايسه و 

 تضاد میان آنهاست.

برای نشان دادن چگونگی 

ها و ها/بخشسازی زمینهمتنوع

های حسابداری، از جريان

-مفاهیم استفاده میمقايسه بین 

 شود. 

پرداختن به تکامل حسابداری؛ توجیه 

های ها و جريانچگونگی توسعه سیستم

 از حوزه سنتی  مباحثجديد حسابداری/ 

 
 

 های اصلی میان نقشه مفهومی سیمون و درخت مفهومی )ادامه(: تفاوت(5)جدول شماره 

مضامین 

 ایمقایسه
نقشه مفهومی 

قدیمی )سیمون 

2007) 

 درخت مفهومی

 )تدوین شده در این مقاله(
نظرات در مورد طراحی 

 مجدد

عبارات 

 پیونددهنده

برای توصیف روابط 

فقط بر روی دو 

-می"اصطالح ساده 

به عنوان "و  "توان

 کند.می تاکید "مثال

از چندين اصطالح فنی برای نشان 

 کند. دادن روابط استفاده می

پیچیده بین سازی روابط روشن

 مفاهیم حسابداری
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شناسی روش

تحقیقات 

 حسابداری

های به صورت جريان

 شود.مجزا ارائه می

های ها/بخشتلفیق در زمینه

 حسابداری

ارائه درک مشخص در مورد روش 

 تحقیق حسابداری

 

 های آموزشیبینش
نظر دارد دانشجويان را در درک ادغام افکار و محور، در عنصر پژوهش درنظر گرفته شده بابرنامه درسی تئوری حسابداری 

درخت مفهومی برای اثبات کند. های حسابداری باز میای را برای بررسی ماهیت پديدهاکتشافات حسابداری ياری کند، دريچه

 ای  دارد. اين جنبه اساسی برنامه آموزشی نقش آموزنده

 احساس ضربان توسعه حسابداری

کند که سیستم دانش ای استقبال میاندازهای پیشرفتهان جايگزين نقشه برنامه درسی قديمی، از چشماين درخت مفهومی، به عنو

سازد تا درک اين درخت مفهومی، دانشجويان را قادر می. (Wise, 2009) اندای تغییر شکل دادهحسابداری را به طور گسترده

های عمل تدريس، ناشی از توسعه حسابداری را احساس کنند. در شیوهنظری خود را از حسابداری به روز کنند و سپس ضربان 

های حسابداری از شود که نقشه مفهومی قديمی و جديد را مقايسه کرده و تغییرات عمده در تئوریبه دانشجويان توصیه می

اساس روابط مختلف  های حسابداری مقرر شده برها/بخشهای زمینهريشه و دسته-جمله پذيرش عمومی ديدگاه پاسخگويی

، با توجه به اين طرح درخت، از طريق معرفی و اظهارنظر نسبت به اتسپس، توضیحبندی کنند. خواه را طبقهپاسخ-پاسخگو

، کار مانند حسابداری بخش عمومی، پاسخگويی هوشمندانهومانند کسب های غیرمالیآخرين مباحث نظری مرتبط با حسابداری

های اين مباحث شامل انتقادات تند و ايده يابد.ادامه می دينی، ذينفعان غیرانسانی در حسابداری پايداریهای مذهبی و جنبه

با اين حال، اين مباحث، درک پیشرفته و اند. اند يا استثنائاً غیرمحبوب باقی ماندهشود که به طور کلی پذيرفته نشدهمی افراطی

دهند. دانشجويان با آگاهی از درخت مفهومی، نه تنها های حسابداری را نشان میتالش شجاعانه برای ارتقای پیشرفت تئوری

بهای تفکر کنند که سیستم دانش را اصالح کرده است بلکه روح گرانهای حسابداری اجباری جديد را تصديق میفلسفه

 .(Zhou, 2019) دهدناشی از به چالش کشیدن وضعیت موجود را توسعه می انتقادی
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 بیان تکامل حسابداری

يکی از مزايای درخت مفهومی، ظرفیت آن به منظور نمايش و توجیه  نحوه تکامل حسابداری است که به کاربرد تابلوهای 

به منظور توضیح اين موضوع، شود. های کوچکتر مختلف، نسبت داده میهای مختلف و شاخهراهنمای انشعاب بین شاخه

)شاخه(، بر خالف حسابداری مالی )تنه( برای دستیابی به سود مالی برای اشخاص تجاری خاص، بر حسابداری بخش عمومی 

شود تا مفاهیم غیرانتفاعی عنصری غیرانتفاعی و در جهت منافع عمومی، استوار است و حسابداری پايداری )شاخه(، تدوين می

شاخه حسابداری جديد، ريشه و اساس نحوه ظهور اين دو سیستم  تابلوهای راهنمای انشعاب بین تنه و دوو غیرمالی را بیان کند. 

در محیط آموزشی، اين درخت مفهومی با کنند. حسابداری غیرمالی از انتقادات به مفروضات حسابداری سنتی را مشخص می

مشخص يخی بیاموزند. های حسابداری را از منظر تارتوانند تئوریسرايی ادغام شده است، جايی که دانشجويان میشیوه داستان

دهد بلکه اشتیاق آنها را نسبت به کاوش ها افزايش میشد که اين رويکرد خالقانه، نه تنها عالقه دانشجويان را در مطالعه تئوری

ه اند. به عنوان نمونه، ارائه تاريخچها ايجاد شدهها در اين زمینهاجتماعی برانگیخته است که اين تئوری-های اقتصادیدر زمینه

-های گزارشگری مالی و اندازهتابلوی انشعاب بین شاخهشود. ها تکمیل میارزش فقدان، با استفاده از درخت مفهومی، در ارائه

ريخی است که استانداردهای گزارشگری دهد که ارزش فقدان، موضع مخالف در برابر فرض بهای تاگیری جايگزين اطالع می

های تفکر انتقادی مربوط به ابتکار ارزش فقدان، نیز است : همراه اين انشعابات، توالی از پرسشبه باشد. مالی مبتنی بر آن می

( چگونه ارزش فقدان، شخص را قادر به حل اين مشکل کرد؟ 2( مشکالت فرض بهای تمام شده تاريخی در عمل چه بود؟ )1)

ها و تجربیاتی ( در مورد تکامل حسابداری چه درس4( ارزش فقدان چگونه بر نسلی از محققان حسابداری تاثیر گذاشت؟ )3)

شود، دانشجويان را به سوی که به داستان قديمی ارزش فقدان نسبت داده می هاتوان از اين داستان آموخت؟ اين پرسشمی

 ,Zhou) تری از اين مفهوم سوق داد و آنها را به تعمق درباره ماهیت و پیامدهای عملی حسابداری، تشويق کرددرک عمیق

2019). 

 درک روش تحقیق موجود در مفاهیم

درسی است. درخت مفهومی  هایدانش اساسی در برنامه ،"حسابداری هنجاری و حسابداری اثباتی"تحقیق  هایتمايز میان روش

(، 2007-سیمونهای حسابداری عملی )مطابق نقشه سازی روش تحقیق حسابداری با سیستمدر مقايسه با روش سنتی موازی

 یسازد. به عنوان نمونه، درخت مفهومی، منشاشناختی درون مفاهیم حسابداری و سراسر آن را يکپارچه میدرک روش

 Watts and؛ Ball and Brown, 1968) دهدحسابداری اثباتی را در زمینه تحقیقات بازار سرمايه نشان می

Zimmerman, 1978) های جايگزين همراه های موجود و جستجوی تئوریقد تئوریو تحقیقات حسابداری هنجاری با ن
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ای از تواند به عنوان نمونههای جديد در درخت مفهومی، مشهود است. حسابداری پايداری میاين امر در ظهور شاخهاست. 

های جايگزينی برای رويهشود تا تئوری هنجاری شناخته شود که برای اين سیستم جديد حسابداری با عنصر غیرمالی، استفاده می

جايگزين  گیریمعیارهای اندازه. (Lamberton, 2005) حسابداری مالی سنتی مرتبط با موضوعات اجتماعی و محیطی باشد

تاريخی به دلیل توانايی آن در بازتاب تمام شده از تئوری هنجاری دانست که در آن، فرض بهای  یديگر نمونهتوان را می

 شود. ر آينده، رد میارزش فعلی و سود د

 

 تقویت درک حسابداری بخش خاص

های عمل حسابداری به عنوان ديدگاه فلسفی نسبتاً جديد در آکادمی حسابداری، برجسته شده است زمینه يا بخش خاص شیوه

(Zhou, 2017 ؛Modell, 2009 ؛Modell, 2017اين موضوع بحث می .) کند که اصول حسابداری ارائه شده، قابل

و حسابداری  حسابداری دولتی، مالی بازرگانیهای مختلف حسابداری است )مانند حسابداری ها/زمینهبکارگیری در بخش

 يابدهای حسابداری، تنوع میهای عملیاتی کردن اين اصول، در سراسر اين بخشپايداری(، الگوهای عملی و روش

(Lamberton, 2005 ؛Zhou, 2017  ؛Barton, 2005 ؛Zhou, 2011) . درخت مفهومی، قابل درک بودن اين ديدگاه

تحلیل ماهیت وابسته به بخش پديده حسابداری، راهنمايی وو تجزيه کند، دانشجويان را به مشاهده، تعمقمهم را تقويت می

ی گزارشگری مالی، نماد استانداردهاهای اولیه جهانی و به عنوان نمونه، استانداردهای گزارشگری پايداری گزارشکند. می

انداز ترسیمی، درک فوری اختالفات بین دو سیستم های مختلف حسابداری در درخت مفهومی هستند. اين چشمزيرشاخه

ها به طور طريق آنها، اين تفاوتکند که از ای برای اجرای بعدی موارد خاص فراهم میکند و زمینهگزارشگری را فراهم می

شود. نمونه کاربردی ديگر، تحقیق موردی عملیاتی کردن اصول با ها بررسی میها و قالبدهی تا روشصول گزارشدقیق از ا

های عمل است. آکادمی حسابداری مشاهده کرده است که حسابداران و حسابرسان بخش عمومی، تمايل به اهمیت در شیوه

؛ Zhou and Zhou, 2011های بزرگ خود دارند )شرکت گیرتر نسبت به همتايان مالیاستفاده از سطح اهمیتی چشم

Raman and Van Daniker, 1994 .)شود، اهمیت درنظر گرفته میيعنی موضوعی که از نظر حسابداران و حسابرسان بی

مختلف های پردازان، اين انحراف را به دامنههای حسابداری بخش عمومی قابل توجه باشد. نظريهممکن است از نظر شیوه

دهند، جايی که شاغالن حسابداری مالی فقط در برابر گروه کوچکی از سهامداران پاسخگو هستند در پاسخگويی نسبت می

 DeZoort et؛ Zhou and Zhou, 2011) حالی که حسابداران/حسابرسان بخش عمومی، پاسخگوی کل جامعه هستند

al, 2006) .های اهمیت کند، در جايی که زيرشاخهپذير مین پديده امکاندرخت مفهومی، مرجعی ترسیمی را برای درک اي
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شوند و اين دو شاخه، توسط روابط مختلف های مختلف حسابداری مالی سنتی و حسابداری بخش عمومی ظاهر میدر شاخه

بخش و  اين مرجع ترسیمی تهیه شده از درخت مفهومی، برای معرفی پديده مهم خاصشوند. حسابدار و حسابرس تنظیم می

دهد که از طريق آن داری را افزايش میتوضیحات تئوری مربوط به آن، استفاده شده است، بدينوسیله، روش يادگیری معنی

 (. Ausubel, 2012؛ Ausubel, 1963) يابندها تجسم میتئوری

 های آموزشیهایی برای طراحی برنامهیادداشت
کند. تجارب طراحی برنامه آموزشی متناسب می ارائهآموزشی را  هایبرنامهدرخت مفهومی، سازوکاری از طراحی و هدايت 

 با کاربرد آن به شرح زير مستند شده است. 

 ارائه موضوعات قابلتوالی 

های آموزشی به ، الزامی حیاتی برای برنامهطراحی مفهومی، ابزاری مفید برای اساتید به منظور در نظر گرفتن توالی موضوعات

درخت مفهومی، . (Novak and Gowin, 1984؛  Leauby et al, 2010) است ماهیت خطی فرايندهای آموزشیدلیل 

کند. برای شروع، درخت مفهومی در مبحث اول، برای ترسیم سیستم کلی دانش برنامه توالی موضوعات درسی را تايید می

مبحث اول همچنین شامل توضیح مختصری از تئوری پاسخگويی و روش تحقیق حسابداری در رابطه درسی معرفی شده است. 

های مختلف درخت مفهومی است ساير مباحث برنامه درسی متوالی و مربوط به قسمتهای هنجاری و اثباتی است. با تئوری

گیری جايگزين بهای تمام شده تاريخی )مبحث مانند سیستم گزارشگری مالی )مبحث دوم، جريان اصلی/بدنه(، معیارهای اندازه

ها(، تئوری پاسخگويی )مبحث پنجم، ريشه(، حسابداری ها(، تحقیقات بازار سرمايه )مبحث چهارم، زيرشاخهسوم، زيرشاخه

های اصلی( و موضوعات پیشرفته در های اصلی(، حسابداری بخش عمومی )مبحث هفتم، شاخهحث ششم، شاخهپايداری )مب

شود )مبحث های حسابداری )مبحث هشتم(. به جز مبحث مقدماتی اول، توالی از سیستم گزارشگری مالی شروع میتئوری

شود. مبحث نهايی، هفتم از حسابداری غیرمالی مربوط میخیلی به مبحث سوم و چهارم و سپس به مباحث پنجم، ششم و دوم( و 

شود. منطق ذاتی اين دهنده تمام موضوعات قبلی، مربوط میها و مباحث در مطالعات حسابداری، پوششها، تناقضنامهبه پايان

شود که دانش ی ايجاد میتوالی با تئوری يادگیری معنادار آوزوبل، مطابقت دارد که معتقد است فرايند يادگیری کارآمد، زمان

نیاز برنام درسی تئوری حسابداری )و کاربرد(، واحد اصول حسابداری پیششود. بتواند به دانش از قبل شناخته شده، مربوط می

ها همراه است. از آنجا که اين مبحث، حاوی دانشی است که دانشجويان قبل از است که با موضوع گزارشگری مالی شرکت

شود. تئوری پاسخگويی بالفاصله بعد از مبحث مقدماتی به عنوان موضوع دوم تنظیم میسی با آن آشنا هستند، شروع برنامه در
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يابد. اين ترتیب، مطابق با ديدگاه شناختی است که )مبحث پنجم( قبل از حسابداری پايداری )مبحث ششم(، اختصاص می

 . (Roberts, 2009) ستتئوری پاسخگويی، مبنای اخالقی توسعه حسابداری پايداری ا

 انسجام مباحث

ها به دلیل مشکل، مربوط به محتوای پیچیده چندوجهی ارائه شده در برنامه درسی است، جايی که دانشجويان اغلب در سخنرانی

(. برای رفع اين مشکل، درخت مفهومی در Canas, 2003شوند )دشواری در ارتباط دانش فردی با تصوير جامع، گم می

کند. شود و جايگاه موضوع فعلی را در کل سیستم دانش برنامه درسی، برجسته میابتدای هر سخنرانی، نمايش داده می

به های انشعاب برای مقايسه موضوع فعلی و مباحث قبالً ياد گرفته شده، استفاده کنند. در طول هر سخنرانی، از نشانهدانشجويان 

دهنده تفاوت دامنه و ، نشان"پیامدهای سیاست صنعتی در برابر الزامات حسابداری واحد تجاری" عنوان نمونه، تابلوی انشعاب

در ارائه تحقیقات بازار سرمايه )مبحث هدف بین دو موضوع/شاخه تحقیقات بازار سرمايه و سیستم گزارشگری مالی است. 

 :راجعه به مبحث دوم، درک خود را گسترش دهنددهد تا با مسوم(، اين راهنما نکاتی را در اختیار دانشجويان قرار می

ها در واکنش به انواع حسابداری است، ( چگونه تحقیقات حسابداری اثباتی، که کار آن کشف رسوم رفتاری از شرکت1

ن های مالی را مطابق با استانداردهای از پیش تدويکند، کسانی که گزارشهای متفاوتی از حسابداران شرکتی را بازی مینقش

 کنند )مبحث دوم(.شده، تهیه می

( نحوه بکارگیری تئوری نمايندگی در زمینه بازار سرمايه )مبحث سوم( به منظور جلوگیری از مشکالت حسابداری خالقانه 2

  .(Zhou, 2019) همراه با استانداردهای گزارشگری مالی )مبحث دوم(

 

 دار از طراحی آزمونسبک یادگیری معنی

، طراحی "سبک يادگیری روتین"تجربیات تدريس، سواالت امتحانی تهیه شده برای اين برنامه درسی به آسانی در با توجه به 

های آزمون حافظه پرسشها و مفاهیم حسابداری را دوباره بیان کنند. کند تعاريف نظريهکه دانشجويان را ملزم می شده است

اند يا خیر و آيا قادر به استفاده جويان واقعاً دانش تئوری را درک کردهخورد که آيا دانشدر ارزيابی اين موضوع شکست می

های آزمون تلفیقی استفاده شود که الگوهای مختلف تواند برای طراحی پرسشدرخت مفهومی میها در عمل هستند. از تئوری

در نمايه شماره .  (Ausubel, 1963) آوردرا بدست می "دارسبک يادگیری معنی"کنند، بنابراين، حسابداری را ادغام می

 زير نشان داده شده است:به شرح اين کاربرد، در نمونه سواالت امتحانی (، 1)
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 (: سواالت آزمون حافظه، تهیه شده برای آزمون1نمایه شماره )

 : تعريف تئوری اثباتی1سوال 

 : تعريف فرض بهای تمام شده تاريخی2سوال 

 بحث درباره مزايا و معايب روش بهای تمام شده تاريخی: 3سوال 

 برای شناسايی دارايی ثابت : ارائه الگوی استهالک خط مستقیم4سوال 

 : توضیح ارزش بازار، ارزش خالص قابل تحقق، ارزش اقتصادی5سوال 

 

محاسبه مبتنی بر کتاب درسی را به خاطر های کند تعاريف و فرمولبه سادگی دنشجويان را ملزم می اين سواالت امتحانی

ای است و در ادبیات آموزشی مورد بسپارند. روش آزمون حافظه که نمونه سواالت بر طبق آن است، معموالً يادگیری ريشه

(. اين تالش برای طراحی مجدد اين Ausubel, 1963؛ Novak and Gowin, 1984نقد جدی قرار گرفته است )

دار است. اولین قدم، ايجاد مرجعی برای اين سواالت در درخت مفهومی، مطابق جدول ادگیری معنیسواالت به نفع سبک ي

 . است (6)شماره 

 : قطعات دانش بررسی شده در اشاره به درخت مفهومی(6)جدول شماره 

 اشاره به درخت مفهومی شدهقطعات دانش بررسی

 شاخه استاندارد حسابداری مالیزيرشاخه زيرسطح در  گزارشگری مالی از دارايی ثابت

 های فرعی شاخه بهای جايگزينشاخه های جايگزينالگوهای محاسبه ارزش

 زيرشاخه بهای جايگزين گیریکاربردهای ارزش جايگزين در تصمیم

گیری های حسابداری مالی و معیارهای اندازهتابلوی انشعابات بین شاخه فرض بهای تمام شده تاريخی

 جايگزين

گیری جايگزين تئوری حسابداری هنجاری در متن مرتبط با شاخه اندازه تئوری اثباتی و هنجاری حسابداری

 است.

کند های اساسی بین دو شاخه مختلف را گزارش میجاری، تفاوت هایارزشتاريخی در مقابل  تمام شده تابلوی انشعاب بهای

عالوه بر اين، اين تابلوی راهنما به تئوری هنجاری درون متن، که گزارش مالی و بهای جايگزين به ترتیب به آنها تعلق دارد. 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

22 
 

توان موردی را طراحی متصل است که در انتقاد به بهای تاريخی ايجاد شده است. اين اتصال برای شرايطی است که تحت آن می

 زير نشان داده شده است: نمايهشود که در گانه در مجموعه تلفیقی برای آزمون، استفاده میکرد که برای ادغام دانش جدا

 

 دار طراحی مجدد سواالت آزمونیادگیری معنی: (2)نمایه شماره 

سال برآورد شده  8دالر خريداری کرد. عمر مفید اين دستگاه  2000، دستگاهی را به مبلغ 5x20  شرکت در ژانويه سال

 4000، برآورد شده است که اين دستگاه با قیمت 7x20دالر است. در دسامبر  400اين دارای ارزش باقیمانده به مبلغ است و 

فروخته دالر  10،000دالر فروخته شود. هرچند، اگر اين شرکت بتواند تعمیر و نگهداری اين دستگاه را تهیه کند، به قیمت 

ود. مديريت برآورد کرد که اگر شرکت به استفاده از دستگاه ادامه دهد، دالر ب 2000های نگهداری، خواهد شد. هزينه

 دالر در هر سال در طی عمر مفید باقیمانده خواهد داشت.  2000جريان ورودی وجه نقدی معادل 

 الزم است تا:

 را محاسبه کنید. 7X20( مقدار ارزش اين دارايی نشان داده شده در گزارش مالی منتهی به سال 1

را محاسبه کنید. در آن تاريخ، شرکت، سه  7X20زش بازار، ارزش خالص قابل تحقق و ارزش اقتصادی در پايان سال ار (2

انتخاب در مورد دستگاه داشت: فروش مستقیم دستگاه، فروش پس از نگهداری و نگهداری آن. از منظر اقتصادی، بهترين 

 گزينه کدام است؟

بحث در مورد مزايا و معايب روش بهای تاريخی به منظور ارزيابی دارايی ثابت، استفاده ( از اين مورد مطرح شده، برای 3

  کنید.

 

های الگوها (، که دانشجويان را ملزم به تکرار تعاريف مفاهیم فردی يا فرمول1های امتحانی در نمايه شماره )در مقايسه با پرسش

الهام از درخت مفهومی، قطعات مختلف دانش را به موردی منسجم، (، با 2کند، طراحی مجدد آزمون در نمايه شماره )می

پذير تر درک مفهومی و کاربردهای عملی دانشجويان را امکانآزمون اثربخشکند که پیچیده و مبتنی بر عمل، تبديل می

 .(Zhou, 2019) سازدمی

 گیرینتیجه

طراحی مفهومی در آموزش حسابداری ناشی از شکاف دانشی را  کاربردی و تفسیری هایاين مقاله، قصد دارد تا ظرفیت

گسترش دهد که اين شکاف با هیچ نقشه مفهومی مناسبی پر نشده است تا وضعیت جاری سیستم دانش برنامه درسی تئوری 
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ای حل مشکل، يک نقشه مفهومی برارائه شده در اين مقاله  را تفسیر کند. کلیددارای توسعه سريع و قابل توجه حسابداری 

های واره دربردارنده ريشه، تنه، شاخهدرسی مترقی را به ساختاری درختمند، دانش برنامه واره است که به شکلی نظامدرخت

. نخست، کندمی به ما کمککند. اين مقاله به سه طريق های فرعی و انشعابات مدلسازی میهای کوچکتر، شاخهاصلی، شاخه

سازد. بنابراين، در محیط آموزش حسابداری، غنی می بکارگیری آنو  طراحیای از روش نمونه با ارائهروش طراحی مفهومی را 

، انتقال توانايی استفاده و تعمیم اين های مفهومیهای درختها و ويژگیاين مقاله، مربیان و طراحان مفهوم را نسبت به ارزش

ای . دوم، درخت مفهومی، خود الگوی تئوری خالقانهسازدآگاه می ها،های درسی يا دورهر برنامهروش خاص طراحی به ساي

های تازه ظهور يافته، بازسازی شود که به طور قابل توجهی توسط تئوریدهد که منجر به سیستم دانش حسابداری میرا نشان می

 (، درخت مفهومی، ادعاهای برجسته و پیشرفتهSimon, 2007در مقايسه با کار محدود قبلی طراحی ) و پیشرفت کرده است.

شود های عمل حسابداری و هم به عنوان استدالل، تئوريزه میسازی کند که پاسخگويی هم به عنوان مبنای شیوهدانش، شبیه

؛ Lamberton, 2005) شوندبندی میمشخص طبقه ها، به طورها/بخشکه طبق آن، حسابداری مالی و غیرمالی زمینه

Barton, 2005) .تر از خرد به عالوه، اين درخت مفهومی با قابلیت تفسیر روابط میان مفاهیم، مرجعی را برای شکلی عمیق

کننده کند. سومین هدف کمکشناسی تحقیقات حسابداری و پديده حسابداری بخش عمومی، ارائه میتحول حسابداری، روش

واره، رهنمودهای کند. نقشه مفهومی درختبرنامه درسی است که درخت مفهومی آن را تسهیل می و توسعه اين مقاله، تدوين

سازد تا اطالعات ، دانشجويان را قادر میکند، بدينوسیلهبصری نسبت به توالی و انسجام موضوعات برای مربیان تدوين می

شود های بسیاری از برنامه درسی را شامل میصه انتقال دهند که دربرگیرنده جنبهای را به طورخالگسترده و پیچیده

(Edmondson, 1983 عالوه بر اين، اثبات شده است که اين درخت مفهومی،  ابزاری مفید در طراحی سواالت آزمون .)

شود، جايی که دانشجويان ملزم هدايت میدار، است که به وسیله آن، آموزش از حالت آزمون حافظه به سمت يادگیری معنی

 . (Zhou, 2019) های عمل مشخص هستندبه تالش برای درک، تلفیق و استفاده از دانش تئوری خود در شیوه
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