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 حسابداري شيوه تدریس درس پروژه مالی بر خالقيت دانشجویان تأثير
 

 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور -میمند الدینی زینفاطمه 

 واحد خراسان جنوبی دانشگاهیجهاد علمی هیئتعضو  محمدرضا دهقانی

د، باشگاه پژوهشگران اسالمی، واحد بیرجن آزاددانشگاه  -نویسنده مسئول() رومنجانمجتبی ابراهیمی 

 Ebrahimi@yahoo.com 362، و نخبگان، بیرجند، ایران

 دیدگان غم راضیه ،آبادی شمس ریحانه محمد پور، الهام ،شکیبا نداعاطفه پیروزمند، 
 

 ها دانشگاه. یکی از اهداف کند میص نسل جوان ایفا افراد و بخصو زندگی درنقش مهمی  دانشگاه -چكيده

 محیط در و خالقیتالقای این انگیزه  .باشد میتحصیالت تکمیلی   مقاطع درتحصیل  و انگیزهایجاد خالقیت 

آن شیوه تدریس است. لذا هدف اصلی این  ترین مهم ازکه یکی  پذیرد میدانشگاهی با ابزارهای متفاوتی انجام 

سطح  های دانشگاهشیوه تدریس پروژه مالی بر خالقیت دانشجویان رشته حسابداری  أثیرتتحقیق بررسی 

انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق  ای طبقهتصادفی  گیری نمونهکه با روش  باشد میشهرستان بیرجند 

ی آن به تأیید رسید با محقق ساخته که روایی محتوای ی پرسشنامهالزم با استفاده از  اطالعات وفرضیه مطرح  5

 استنباطیآماری توصیفی  های روششد. برای تحلیل فرضیات تحقیق از  آوری جمعدرصد  88پایایی 

تک متغیره و  t های روشآمار استنباطی  سطح در، میانگین، مد و نما و توصیفی آمار سطح دراست.  شده استفاده

شیوه تدریس پروژه مالی با استفاده از رویکرد پژوهشی همبستگی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که  ضریب

 پیشرفت تحصیلی ندارد. باانگیزهبه خالقیت داشته اما هیچ رابطه معناداری  مستقیم اثر

 .حسابداری، پروژه مالی، خالقیت، روش تدریس، تدریس فعال  و غیرفعال، دانشجوكليدي:  هاي واژه

 

 مقدمه

 های دگرگونییای پرشتاب امروز که حجم و سرعت تحوالت و یکی از نیازهای جدی زندگی در دن 

آموزشی ویژه در  های نوآوریاست، شکل دادن به تحوالت و  سابقه بیآن در تمام قرون و اعصار بشر 

mailto:Ebrahimi362@yahoo.com-09153624460-دانشجوی
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 مؤثرتریناین امر شاید یکی از  چراکهآموزش عالی است؛  مؤسساتو  ها دانشگاهسطح آموزش 

 جهانی کمتر کنیم. های دگرگونیتا فاصله خود را با تحوالت و  زدسا میاست که ما را قادر  هایی زمینه

، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر رود میپیش  آوری سرسامبا سرعت  فنّاوریحاضر که  عصر در 

نیازمند افرادی هوشمند، خالق و نوآور است. یکی از وظایف نظام آموزشی پرورش افرادی است که 

، نه رادارندو معضالت  ها گرهق هستند و توانایی حل مسئله و گشودن دارای اندیشه انتقادی و خال

منسوخ خواهد شد. بدین ترتیب، الزم است مدرسان  سرعت بهکه  هایی دانشانباشت اطالعات و 

 ها آنکه خود  هایی روشرا به کار ببرند که ممکن است  هایی روشبرای تدریس  ها دانشگاه

فعال و متفکر در فرایند  صورت بهباید دانشجویان را  ها آناشد؛ یعنی ، بسیار متفاوت باند دیده آموزش

آموزش  مؤسساتو نیز  ها دانشگاه(. متأسفانه، در 1383لیاقت دار و همکاران،) دهندیادگیری دخالت 

تدریس فعال که باعث افزایش قدرت تفکر و اندیشیدن در  های روشاستفاده از  جای بهعالی 

بر انباشت ذهن و تقویت حافظه و نیز بر انتقال اطالعات  ازحد بیش، شود مییان ان و دانشجوآموز دانش

( 1996)1که آرگلدو و برادلی طور همانبنابراین،  ؛شود می تأکیدو معلومات به ذهن یادگیرندگان 

تدریس و استفاده  های روشمعتقدند، به دلیل نیاز جامعه امروز به افراد متفکر و خالق، ضرورت تغییر 

برای رایج کردن  رسد می، به نظر عالوه به. شود میاحساس  ازپیش بیشتدریس فعال  های روش از

تجربه موفق و  ها دانشگاهآموزشی الزم است ابتدا  مؤسساتفرهنگ گفتگو و مباحثه در جامعه و نیز 

جو ، دانشنفره پنج های گروهمطلوبی در این خصوص پیدا کنند. با اجرای روش بحث گروهی در قالب 

تا خود به خلق دانش بپردازد، در تدریس مشارکت کند، قدرت بیان خود را تقویت سازد و  گیرد فرامی

 (.1383لیاقت دار و همکاران،) شوداو با شنیدن نظرهای متفاوت بیشتر  صدر سعه، تحمل و درنهایت

تفکر و منتقد پیشرفت افراد جامعه است و این پیشرفت مستلزم افراد م ای جامعهآرزوی دیرینه هر 

تعلیم و  های روش درگروو  گرفته نشأتجوامع  وپرورش آموزشکه از نظام کارآمد صحیح  باشد می

 تربیت است.

                                                           
1. Rlgdv and Bradley  
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تعلیم و تربیتی  های مهارتنیازهای طبیعی و فطری انسان است و  ازجملهنیاز به دانستن و کشف حقایق  

جدید، انجام  های ایده، خلق کردن فکرن، هستند که بیاموزند برای دانست هایی انسانبه دنبال تربیت 

مهارتی  های آموزش(. در پهنای 1391دادن، زندگی کردن با دیگران و ...)ریوندی و همکاران،

نموده و باعث  تر وسیعدیدمان را به افق مشترک  ی دامنهباید فراهم گردد تا  هایی فرصتفراگیران، 

 ود. بین کلیه عوامل آموزشی ش اثربخشایجاد تحوالتی 

که  شوند میزندگی نائل  های سبکتحول جامعه و الگوها و  سازی زمینهدر این عرصه کسانی به 

و خالق داشته و این تحول را پیشاپیش احساس کنند. خالقیت اوج توانایی تفکر  گر آفرینشروحی 

مسائل و  بشری است که توانسته است انسان را به مرحله پیشرفت و ترقی برساند و او را در حل تمام

 مشکالت زندگی یاری دهد. 

و معتقدند که خالقیت را  اند کردهمحققان و روان شناسان به بعد اجتماعی و محیطی آن توجه  اخیراً

(، فرآیند 1989)1بدون توجه به ابعاد اجتماعی و محیطی آن بررسی کرد. به نظر استرانبرگ توان نمی

با  توان نمیه دارد. واقعیت این است که به خالقیت خالقیت در ذهن شخص با متغیرهای اجتماعی رابط

 بیانگر ماهیت خالقیت باشند. تواند نمیتمرکز بر یک بعد نگریست. ابعاد فردی یا محیطی 

 حائز توجه است جهت ازاینمسئله توسعه خالقیت در نظام آموزشی رسمی بیشتر  کند میتورنس بیان  

ولی  شود میبتدا ابتکار و خالقیت در اغلب کودکان مشاهده که در ا ایم دریافته ها پژوهشکه بر اساس 

و نتیجه آن فقدان عالقه و  یابد میو سیر نزولی  کند میسالگی افت  10منحنی تحول آن در حدود

به نامناسب بودن  عموماًیادگیری و افزایش مشکالت رفتاری و انگیزش است. عدم بروز این توانایی 

 (.1378حسینی،) شود میتدریس مربوط  های روش

از طرف استاد و دانشجویان  دوجانبهتدریس، تنها فعالیت استاد در کالس درس نیست بلکه فعالیتی  

و استاد تعامل وجود دارد. روش تدریس را  یکدیگرکه در جریان آن، بین دانشجویان با  باشد می

سنتی(. ) غیرفعالیس تدر های روشتدریس فعال و  های روشبه دو گروه عمده تقسیم کرد،  توان می

                                                           
1. Astranbrg 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  آذر و دی، ششم و هفتمشماره                   های مدیریت و حسابداری       پژوهشماهنامه 

 

 

 

48 

از  که را، فقط استاد نقش فعالی را در جریان تدریس به عهده دارد و مطالبی غیرفعالتدریس  درروش

و دانشجویان در این، واکنش چندانی از خود  کند میشفاهی در کالس بیان  طور بهاست  شده تعیینقبل 

تی دارد، زیرا در آموزش سنتی ارائه بنابراین خالقیت فقط جای اندکی در آموزش سن ؛دهند نمینشان 

شفاهی از طرف استاد  و تکرار و حفظ کردن و پس دادن مطالب توسط دانشجویان  صورت بهمفاهیم 

 . شود میانجام 

روش تدریس  برخالف ها آنیادگیری وجود دارد که در  های روشدر مقابل روش تدریس سنتی، 

ند قسمت اعظم کار آموزش و تدریس به عهده سنتی(، دانشجویان بیشتر فعالیت دار) غیرفعال

وجود  یکدیگربین دانشجویان و اساتید و دانشجویان با  دوطرفهیک تعامل  درواقع. باشد میدانشجویان 

که از وسعت برنامه کاسته شود و کیفیت برنامه مورد اهمیت باشد  کنند میدارد. در این روش پیشنهاد 

بهتر در  آید میآزادانه شخص به دست  های پژوهشحصات و است معارفی که طی تف شده ثابتزیرا 

بسیاری از  موردتوجهفعالی که امروزه  های روش ازجمله(. 1،2000جوندلگاردفر و ) ماند میذهن باقی 

و همکاران  جویسیادگیری مشارکتی است که به اعتقاد  قرارگرفتهتعلیم و تربیت  نظران صاحب

 یابد میافزایش  ها آن تأثیراتترکیب شوند  های روشایر مشارکتی با س های روش که درصورتی

 (. 1384و همکاران، 2جویس)

مشارکتی نیست. در کار گروهی ممکن است  الزاماًگروهی  کار هربسیار مهم است که  بدانیم 

فردی یا رقابتی تالش کنند و فقط ظاهر کار گروهی را حفظ نمایند، اما در کار  طور بهفراگیران 

مشترک  های هدفتا به  کنند میکار  یکدیگربا  غیررقابتی صورت بهرکتی، دانشجویان گروهی مشا

تدریس فعال، روش تدریس مبتنی بر پروژه  های روش(. یکی دیگر از 3،2004کاگان) برسنددرسی 

و  ریزی برنامهتا قدرت مدیریت،  دهد میبه دانشجویان امکان  ای پروژهاست. روش تدریس 

 ودشان ارتقاء بخشند.را در خ خودکنترلی

                                                           
1. Lgardfr and Jvld  

2.  Joyce 

3.  Kagan 
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فعاالنه در به  طور بهخود موضوعی انتخاب و  ی عالقهبا توجه به  توانند میدر این روش دانشجویان  

که  گیرند مینتیجه رساندن آن موضوع شرکت نمایند. بر این اساس در این روش دانشجویان یاد 

در  نفس اعتمادبهوش باعث تقویت کاری را درست انجام دهند و این ر ای مرحلهمنظم و  طور بهچگونه 

این روش  درنهایتاست و  برقرارو استاد رابطه صحیح آموزشی  ها آنزیرا بین  شود میدانشجویان 

باعث تقویت همکاری، احساس مسئولیت، انضباط کاری، صبر و تحمل در انجام امور و تحمل عقاید 

 . شود میاساسی پژوهش در دانشجویان  های مهارتدیگران و 

درس پروژه مالی به این منظور در سرفصل دروس رشته حسابداری مقطع  ها دانشگاهر حال حاضر در د

درس پروژه مالی، محکی برای دانشجویان در پایان  که ایناست. با توجه به  شده گنجاندهکارشناسی 

لمی و ع های توانایی دربرگیرندهباید جامع و  باشد می ها آن موردنظردوره تحصیلی در دانشگاه 

برای ورود دانشجو به مقطع بعدی تحصیل و بازار کار باشد. دانشجو باید بعد از  آهنگی پیشپژوهشی و 

گذراندن همه واحدهای درسی بتواند با یادگیری اصول تحقیق و پژوهش و آگاهی از روابط و 

ظریه بپردازد. به ارائه ن درنهایتو  ها آن وتحلیل تجزیهمطالب و  آوری جمعگروهی، به  های همکاری

تا خودش به تحقیق بپردازد و  شود میبه دانشجو آزادی عمل داده  که ایندر این فعالیت با توجه به 

باالتری به تحقیق  نفس اعتمادبه. دانشجو با شود مینتیجه پژوهش هر چه باشد به آن احترام گذارده 

ایجاد خالقیت در دانشجو  تبع بهو و خود نیز باعث ایجاد انگیزه در دانشج رود میو انتظار  پردازد می

مطالبی را از کتاب و اساتید دریافت  گذراند میشود. دانشجو در تمام واحدهایی که قبل از پروژه مالی 

اما در این واحد درسی دانشجو  نماید مینموده و بدون هیچ کم و کاستی و دخالتی آن واحدها را پاس 

با ورود  رود مییا رد ادعای خود به تحقیق بپردازد که انتظار  ارائه نظر نماید و برای اثبات تواند می

او، دانشجو هر چه بیشتر ترغیب شود تا  موردتحقیقنزدیک با مسائل  برخورددانشجو به اجتماع و 

پیرامون حرفه حسابداری، دایره اطالعات خود را گسترش داده و با اشتیاق بیشتری موضوع تحقیق خود 

، باشد میبر عهده او  موردتحقیقمورد حل مشکالت حتی باالتر از مسئولیتی که در را دنبال نماید و در 

 بازتری بعد از پایان تحصیالت وارد بازار کار شود. بادیداندیشه نماید و 
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لذا این تحقیق قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا درس پروژه مالی با به چالش کشیدن  

 دارد؟ تأثیرپژوهشی بر خالقیت دانشجویان دانشجویان برای کاری تحقیقی و 

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق

 تدریس چيست؟

باید یاد داده  آنچه ی دربارهبیان صریح معلم » ازجملهاست   شده گفتهبرای تدریس تعاریف مختلفی    

انجام اعمال و »و یا « و معلم در کالس درس آموز دانشهم ورزی متقابل بین محتوا، »یا « شود

تعامل تدریس عبارت است از   گرید عبارت به«. عمدی و بر اساس اهدافی خاص طور به  ییها تیفعال

برای ایجاد تغییر در   معلم دار هدف، بر اساس طراحی منظم و آموز دانشیا رفتار متقابل معلم و 

 شود یمبا محیط حاصل  آموز دانشتعامل  براثر. یادگیری تغییری است که انآموز دانش رفتار

تالش  یزیر برنامهاست. در این تعامل، معلم با  آموز دانش تدریس کنش متقابل معلم و که درحالی

هستند شرایط مطلوب تغییر را به وجود آورد. پس تدریس و یادگیری دو فرایند جدا  کند می

 .واحدی،؟()

  رفعاليغو  روش تدریس فعال

در جریان آموزش نقش فعالی به  دانشجویانن که در آ شود یمروش تدریس فعال به روشی اطالق    

 استادو  دانشجویانتعامل دوطرفه بین  کند میرا ایفا  کننده تیهدانقش راهنما و  استادو  دارند  عهده

نقش اساسی بر عهده  استادکه در آن  شود یمبه روشی اطالق  رفعالیغروش تدریس     .وجود دارد

شنونده  دانشجویانمتکلم وحده است و  معموالًو  کند میفاهی بیان به شیوه ش غالباً بادارد و مطالب را 

 .باشند یممطالب 

از مطالب  یا رهیزنجعقیده بسیاری، تدریس تنها گفتن  برخالفیعنی ، یادگیری فرایندی است فعال   

د به یعنی دانشجویان لزوماً آن چیزی را که توسط اساتی بلکه فرایندی است دوطرفه؛ به فراگیران نیست؛

که  سازند یممشخص از دانش را در ذهن خود  یا نسخهبلکه  آورند ینمرا به خاطر  شود یمگفته  ها آن

سنتی تدریس حسابداری علیرغم  های روش رو نیازااین دلیلی است برای فعال بودن هر دو سوی آن. 
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 رفعالیغفعال یا  زنظرا . دیگر کارایی چندانی ندارد شود یماستفاده  ها دانشگاهدر بسیاری از  که آن

بودن تدریس به نقشی که یادگیرنده به عهده دارد نیز بستگی دارد و  اثربخشفایده و  ،رندهیادگیبودن 

باشد. فعال  شده گرفتهو در جهت اهداف در نظر  توأم یمند با عالقهزمانی مفید است که  ها تیفعالاین 

بلکه خواندن و فکر کردن و گوش دادن را  شود ینمفیزیکی محدود  یها جنبهبودن یادگیرنده فقط به 

 عبارت است از:  ها آن نیتر معروففعال دارای انواع گوناگونی است که  های روش. شود یمنیز شامل 

. کاربرددر یک کالس درس ریاضی به  توان یمفعال است که  های روش ازجمله ،مسئلهروش حل  

که به یک هدف یا  ییها راهو ترتیب صحیح  که برای کشف توالی فرایندی است مسئلهحل کردن 

، کاربرد تجربه قبلی مسئله. عامل اصلی در حل کردن شود یم کاربرده به ،شود یممنتهی  حل راه

است. برای حل کردن  دانسته ینمو پاسخی است که قبالً آن را  حل راهبرای رسیدن به  آموز دانش

 -3  روش بینش -2  روش آزمایش و خطا -1از:  اند عبارتمختلفی وجود دارد که  یها راه مسئله

در نظر  مسئلهرا برای حل   دیویی، دیویی پنج مرحله روش درروش دیویی که مثالً  -4  روش تحلیلی

)آزمودن(  آزمون -4  تدوین فرضیه -3  اطالعات یآور جمع -2 مسئلهبیان و معرفی  -1گرفته است: 

دارای محاسن بسیاری است. این روش موجب  مسئله روش حل. یریگ جهینتاستنتاج و  -5  فرضیه

، خالقیت، اعتماد و اطمینان به اتخاذ روش علمی نقدکننده، تفکر تحلیلی، تفکر یشیاند ژرفتقویت 

 روش تحقیق را نیز بیاموزند.  توانند یمان آموز دانش بیترت نیا بهو  شود یم

وجود دارد که در بیشتر  سخنرانی و توضيحی مانند هایی روش مسئلهدر مقابل روش فعالی مانند حل    

روش سخنرانی به قرون گذشته  ی سابقه. رود یمدرس برای تدریس مفاهیم ریاضی به کار  یها کالس

از آن را در اختیار  یا نسخه. یعنی زمانی که چاپ کتاب محدود بود و معلمان و استادان گردد یبازم

اما، روش سخنرانی هنوز ؛ دادند یمان و دانشجویان انتقال وزآم دانشداشتند و مطالب را با سخنرانی به 

 است. ختهیآم درهمجدیدتر  های روشجهانی آموزشی و پرورشی وجود دارد و با  یها نظامدر بیشتر 

در کالس  وقفه یب شیوب کمو معلم  شود یمسخنرانی و توضیحی، از بیان شفاهی استفاده  یها در روش

 ی درباره ،دارند یبرمو یادداشت  دهند یمن به سخنان او گوش فرا اآموز دانشو  کند میصحبت 
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شود که  بدل و ردو پاسخ نیز  سؤالچند  آموز دانشو ممکن است بین معلم و  شندیاند یمسخنان معلم 

از  توان یامروزه نم ندارد. نظر تبادلمباحثه و  ی جنبهبرای برطرف کردن نکات مبهم است و  هم آن

دیگر تلفیق شود. در این روش یک  های روشباید با  معموالًمنفرد آن استفاده کرد و سخنرانی به شکل 

متکلم  معموالً. معلم، فعال و شود یمایجاد  آموز دانشذهنی بین معلم و  ی رابطهنوع انتقال اطالعات و 

ت و . در جریان تدریس تمام عوامل تحت کنترل معلم اسرفعالیغپذیرنده و  آموز دانشوحده است و 

در مورد موضوع درس سخن بگوید و هر وقت الزم بداند آن را  پسندد یمبه هر ترتیبی که  تواند یماو 

است. با استفاده از روش سخنرانی  آموز دانشاز معلم به  طرفه کیپایان دهد. انتقال پیام یک جریان 

مهم و خالصه کردن بر نکات  دیتأکبرای  مطالب زیادی را در وقت کم ارائه دهد. تواند یممعلم 

اما در ؛ شود یم کاربرده بهپرجمعیت  یها کالسمطالب روش خوبی است. روش سخنرانی بیشتر در 

، روش سخنرانی مطلوب و منطبق بر اند متفاوتفکری  یها تیظرفو  استعدادهاکه  ییها کالس

کافی به فعالیت  رقد بهان را آموز دانش توان ینماز طریق سخنرانی  معموالًهمه نیست.  یها خواسته

میزان  میتوان ینمکشاند. بنابراین فرایند یادگیری منفعل و راکد است و فعال نیست. با روش سخنرانی 

جذب  آموز دانشتوسط  کند میان را تشخیص دهیم. اگر اطالعاتی که معلم بیان آموز دانشادراک 

مخاطبین و  توجه جلب .شود یممتوقف  نشود فرایند یادگیری بدون آگاهی معلم از این وضع،

کالمی و فن بیان باشد  یها مهارتخیلی مشکل است و اگر معلمی فاقد  ها آنجلوگیری از خستگی 

ان در مورد بعضی از آموز دانشتوسط  موضوعی که )، ردیگ یمصورت  یکند بهجریان یادگیری 

شود برای ایجاد و  اربردهک به ییتنها بهاین روش اگر  .(شود یمنیز شنیده  ها آندرس ریاضی  یها کالس

، ترکیب و ارزشیابی مناسب لیوتحل هیتجزذهنی در سطوح باالی یادگیری مانند  یها مهارتتقویت 

نیست که فقط روش سخنرانی را به   برای یاددهی یک موضوع ریاضی درست که نیانیست. نتیجه 

اده کرد، مثالً زمانی که یک ش استفرو ازایناز فرایند تدریس  ییها تیموقعدر  توان یماما  کاربرد

 یریگ جهینتبر نکات مهم درس و یا هنگام  دیتأکیا هنگام  شود یمموضوع جدید به کالس معرفی 

بیان شود. ولی رد کامل  نمودارهاو  ها شکلباید توضیحاتی در مورد  که یهنگام  طور نیهمپایانی و 
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نقش  آموز دانشکه   دیگری های روش با تلفیق آن با توان یمروش سخنرانی نیز درست نیست بلکه 

 کرد. ییجا بهدرست و  ی استفادهـ یادگیری دارد از سخنرانی   بیشتری در فرایند یاددهی

 با مستقل و طور به آموز دانشدر این روش ، است روش اكتشافیروش فعال دیگری که وجود دارد    

معلم تا  که نیا .کند میرا حل  یا مسئلها یا بدون راهنمایی معلم اصل یا قانونی را کشف و ی ییراهنما

و  آموز دانشرا راهنمایی کند به عواملی مانند استعداد، دانش و مهارت  آموز دانش یا اندازهچه 

را  مسئله حل راهان ضعیف معلم باید اصول و آموز دانشبستگی دارد. برای  مسئلهدشواری  ی درجه

را بیان  حل راهولی   را گفته موردنظرفقط اصول  تواند یمان آموز دانشاما برای دیگر ؛ توضیح دهد

را شناسایی  ازیموردنان خود باید اصول آموز دانشرا بدون بیان اصول بگوید و  حل راه که نیانکرده یا 

بیان نشود و هر دو توسط  کدام چیهو نه اصول  حل راهو استفاده کنند و در آخرین حالت نه 

روش  1. از دیدگاه برونرندیگو یمرد آخر یادگیری راهنمایی نشده نیز ان کشف شوند. به موآموز دانش

 ی زهیانگ. کند میرا تقویت  آموز دانشاکتشافی محاسن زیر را دارد. یادگیری اکتشافی، توانایی ذهنی 

آموختن را  های فعالیتخودجوش  صورت به آموز دانشزیرا در این روش  دهد یمدرونی او را افزایش 

و او را خالق و کاوشگر بار  آموزد می آموز دانش. یادگیری اکتشافی فنون اکتشاف را به دکن میدنبال 

یشان را ها آموختهان خود، آموز دانش. زیرا شود می ها آموختهموجب دوام  اینکهآخر  ؛ وآورد می

 را به دست آورند. ها آنکی و چگونه  دانند می و دهند میسامان 

گوی تدریس مستقلی نیست بلکه راهبرد یا فرایندی از مراحل این روش ال، روش بحث در كالس

در   مختلف های شکل. بحث و گفتگو به رود میتدریس است که در اغلب الگوهای تدریس به کار 

دوام تدریس معلمان بیشترین کاربرد را دارد و در کالس ریاضی نیز از نقشی محوری برخوردار است. 

  .شود میان افزوده آموز دانشو بر مشارکت  شود میمعلم کاسته  ی جانبه یکبا این روش از صحبت 

متنوع از آن  های موقعیتو در  کاربردبه  توان میبحث کردن را همراه با الگوهای دیگر تدریس نیز 

یک  ی دربارهبحث کردن  هرچندنظر معلم بستگی دارد.   استفاده کرد که زمان استفاده از آن به

                                                           
1. Bruner 
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اما ساختارهای شناختی و فکری  شود میب فهمیدن آن موضوع نموضوع ریاضی لزوماً موج

ان آموز دانشدر  ها فعالیتو انجام  پذیری مسئولیت ی توسعهو باعث  کند میان را تقویت آموز دانش

 .واحدی،؟(شود ) می

است و  یافته سازماناین نوع یادگیری نوعی فعالیت گروهی کوچک اما  ،روش یادگيري مشاركتی 

 .کنند مییکدیگر در جهت دستیابی به هدفی مشترک فعالیت  یهمکار با یادگیری، اعضای گروه

هدف مشترک گروه  که یادگیری خود و دیگر اعضای گروه افزایش یابد. خواهند میدانشجویان 

این رویکرد مبتنی بر  یا اجرای یک تحقیق باشد. مسئلهحل  ممکن است فراگیری یک مفهوم،

اجتماعی و پردازش  های مهارت مسئولیت شخص اعضا، اعضای گروه، وابستگی متقابل مثبت بین

فراگیران  شود میکه استفاده از یادگیری مشارکتی باعث  دهند مینشان  مطالعات .گروهی است

آموزش  ش دررو  این ازاخیر  های سالاطالعات بیشتری را برای مدت طوالنی نگهداری کنند. در 

و نتایج مثبتی  شده استفادهمالی  های صورت وتحلیل تجزیه جملهازدروس و مباحث مختلف حسابداری 

بودن یادگیری مشارکتی نسبت به یادگیری  اثربخشبه همراه داشته است. همچنین در رابطه با 

از یادگیری  تر اثربخشتجربیات یادگیری مشارکتی » :دارد میبیان  گونه این،؟(، فتحی آذر(انفرادی

و نگرشی مثبت در  شود میمشارکتی سبب انگیزش بیشتر در فراگیران انفرادی است زیرا یادگیری 

  .«کند مینسبت به تجربیات یادگیری و استاد ایجاد  ها آن

 دارد یعلم ی جنبهوسیع و مهم که  یا مسئلهمفهوم پروژه نزد عموم عبارت است از  ،روش واحد پروژه

از الهامات دانشجویان سرچشمه  ر مفهوم کالس،پروژه د هستند. مند عالقه ها آنعموماً به  انیدانشجوو 

چون در آن  تجربی این روش فراوان است، یها جنبهو  شود میو باعث افزایش عالقه او  ردیگ یم

و مؤثرترین روش برای مواجهه با مسئله  رود یمتقسیمات ساختگی درس از بین  منطقی بودن،

 .گردد یمداری و باعث یادگیری عمیق و پای باشد یمفردی  یها تفاوت
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از پیشگامان این روش است. خالقیت را انجام کار نو،  1گیلفورد ، روش تدریس مبتنی بر خالقيت 

 دار هدف .(1388، آقازادهاند ) کردهو بکر و در هم کردن عناصر متناسب موجود تعریف  پذیر انعطاف

 های ویژگیجدید از  ایه حل راهبودن برای یافتن  کننده تسهیلکار شخصی بودن و  ی ثمره بودن،

ان و آموز دانشایجاد جو عاطفی با » روش خالقیت است. از دیگر شرایط روش مبتنی بر خالقیت 

 های راهو  دهد میرا ارائه  ای مسئلهمعلم در این روش تدریس  است. «یاددهیآموزشی و  ی رابطه

و  کند میلی و ... را گوشزد ذهنی و عق های مهارترسیدن به جواب خالقانه اعم از حافظه، استدالل، 

 ها آنیادداشت و از بین  رسد میجدید را که به ذهنشان  های حل راهتا  شود میان خواسته آموز دانشاز 

چندتایی را روی تابلو یادداشت کند و به  ها ایدهاز بین  تواند میرا بیان کنند. معلم  ها بهترین

، مسئله. ارائه (1388،آقازاده (یابی و انتخاب نمایندرا ارزش حل راهان کمک کند تا بهترین آموز دانش

این  تأمل قابلنکته  یابی، گزینش و ارزشیابی از مراحل روش تدریس مبتنی بر خالقیت است. حل راه

تأکید دارد و اینکه  مسئلهاست که این روش نیز مانند روش تدریس مبتنی بر فکر بر آموزش حل 

 ؛ وبرسند دار هدفی جدید و حل راهخود و استدالل به کشف  ایه دانستهان بر اساس پیش آموز دانش

جایی که معلم و شاگرد  گر است پرسشیک کالس  شود می آموزانآنچه باعث خالقیت در دانش »

 .(1389، حاتمی ) .کنند میمطرح  یزیانگ چالشو  رمعمولیغ ییها پرسش

 

      ربرديتدریس فعال و كا هاي روشپرورش قوه تفكر و خالقيت تنها با 

را به تفکر وادارد و  دانشجویاند توان میمحور ن استادو به عبارتی  رفعالیغتدریس سنتی و  های روش   

یادگیری انفعالی یادگیری به  2ن را پرورش دهد به تعبیر پائولو فررهآخالقیت ایجاد کرده و  ها آندر 

را  ها همانو  کنند میخود ذخیره  مطالب را در ذهن تدریج بهترم  طی یک دانشجو ،مدل بانکی است

به صندوق حافظه را  شده سپرده های امانتکه  شود میبهترین نمره به کسی داده  دهد میدر امتحان پس 

که در نهاد  یا بالقوهخالقیت  یرکاربردیغو  غیرفعال های روشکامل و بدون نقصان پس بدهد  طور به

                                                           
1. Guildford  

2. Paulo ferre 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  آذر و دی، ششم و هفتمشماره                   های مدیریت و حسابداری       پژوهشماهنامه 

 

 

 

56 

تدریس فعال و کاربردی و  های روشتنها  دینما یمهر انسانی از بدو تولد گذاشته است را خاموش 

 1ابراهام مازلو .شود می ها انسانمحور است که منتهی به پرورش قوه تفکر و خالقیت در  دانشجو

 ها انساناست اما اکثر  شده داده ها انساناست که از بدو تولد به همه  یا بالقوهخالقیت توانایی  گوید می

 غیرفعال. روش تدریس انفعالی و دهند مینگ پذیری خود از دست این خصیصه را در دوران فره

کویت  .دینما یمو از بروز خالقیت افراد جلوگیری  کند می استاد سرسپردهرا مطیع و  دانشجویان

مشخص و محدودی را در  ای طریقهمجبور باشد  دانشجو که درصورتی گوید می 2پاراول پروک

 .شد خواهد استاد و در پایان مطیع و سرسپرده کند میمنفی پیدا  دنبال کند به یادگیری نگرش یادگیری

 

 تحقيقات خارجی

( پژوهشی با عنوان یادگیری بر اساس تحقیق در آموزش عالی، نقطه 2009) همکارانو  3جاستیک   

. در این پژوهش یادگیری پژوهش اند دادهنظرات مجریان در مورد تلفیق تحقیق در برنامه درسی، انجام 

در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزش عالی معرفی گردید. یادگیری بر  مؤثررویکردی  عنوان بهر، محو

 ازجملهاساس پژوهش، رویکردی دانشجو مدار است که بر یادگیری چگونه یادگیری تمرکز دارد. 

ی درس های برنامهنتایج تحقیق این است که استفاده از روش تحقیق در تولید برنامه درسی منتج به 

مفید  علمی هیئتدرسی و اعضای  های برنامهخواهد شد که به میزان زیادی برای مجریان، طراحان 

 های درسیادگیری دانشجو و عملکرد دانشجو در  تواند میبر این باورند که تحقیق  ها آنخواهد بود. 

 .دهد میند را تغییر دیگر را ارتقاء بخشد. این روش روابط بین استادان و دانشجویان و بین محتوا و فرای

( در تحقیقی، یادگیری مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش 2004) همکارانو  4فیشر

به این روش  دیده آموزشان آموز دانشقرار داده و به این نتیجه رسیدند که  موردبررسیان آموز دانش

                                                           
1. Abraham maslow  

2. Kuwait paravl prvk 

3. Jastyk  

4. Fisher  
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یادگیری مشارکتی را روی  تأثیر( 2004)1گالیز .اند کردهدر مقایسه با گروه گواه نمرات بهتری کسب 

، کردند میبا ساختاریابی مشارکتی کار  هایی گروهکه در  سال سوم دبیرستان آموز دانش 226

ان همبستگی گروهی و آموز دانشقرارداد. نتایج نشان داد که در گروه با ساختار،  موردمطالعه

بی  های گروهاالن خود در آموزش همدیگر نسبت به همس در تری قویاجتماعی  پذیری مسئولیت

 ساختار نشان دادند.

( در پژوهشی که با عنوان تأثیرات یادگیری مشارکتی روی پیشرفت و نگرش 2002)2وینستون

امریکا انجام داد، به این نتیجه رسید که  متحده ایاالتمختلف  های فرهنگان پایه پنجم در آموز دانش

ان نسبت به درس ریاضی و پیشرفت آموز دانش های نگرشمثبتی روی  تأثیریادگیری مشارکتی 

یادگیری مشارکتی را روی  تأثیر( نیز 2002)3الخاطب و جمعه .گذارد میتحصیلی آنان در این درس 

 آمده دست به. نتایج قرار دادند موردبررسیان پایه هشتم در درس جبر آموز دانشعملکرد تحصیلی 

 وه یادگیری مشارکتی و سنتی نشان داد.ان در گرآموز دانشتفاوت معناداری بین عملکرد 

 های روشانی که با استفاده از آموز دانش( در تحقیق خود نشان داد که میزان یادگیری 1996)4سیلبرمن

 مثابه بهان آموز دانشذهن  ها آنکه در  هایی روشدر مقایسه با سایر  اند دیده آموزشفعال تدریس 

( نیز 1990) 5میلگرام متفاوت است. توجهی قابل طور به، شود میخالی که باید پر شوند، تلقی  های ظرف

و یکنواخت  شکل هممعتقد است علت شکست مدرسه در رشد خالقیت تا حد زیادی به تعلیم و تربیت 

 عابدی،؟(.اند ) متفاوتکامالً با یکدیگر  ها بچه. این در حالی است که هرکدام از شود میمربوط 

تدریس مناسب، بر  های روشکه  دهد می، نشان شده انجاممطالعه  308( در نتایجی از 1987) 6تورنس

روش  یطورکل به .موارد با موفقیت همراه است %70و در  گذارد یممثبت  تأثیررشد خالقیت کودکان 

                                                           
1. Galyz 

2. Winston  

3. Alkhatb and Jome 

4. Silberman 

5. Milgram 

6. Torrance 
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ان را با آموز دانشکه خالقیت کودکان رشد یابد، بلکه  شود میباعث  تنها نهتدریس مناسب در مدارس 

 . کند میحل مسئله، خالقیت و نوآوری  ی آمادهدارد،  یشمار یبئله و مشکالت دنیای فردا که مس

 225از  یا نمونهخالقیت تورنس در  آزمون( با استفاده از 1983) 1در تحقیقی که توسط گوگن 

 ژهیو بهان آموز دانشفعال بر رشد خالقیت  های روشکودک در مدرسه انجام شد، مشخص گردید: 

. بعد اند دادهان به روش سنتی کمترین افزایش خالقیت را نشان آموز دانشر مقابل دختران بیشتر است د

 .از خط پایه نسبت به گروه مقابل )روش فعال( نشان داده شد تر نییپااز یک سال حتی خالقیت آنان، 

 

 تحقيقات داخلی

، (مشارکتی) روش تدریس همیاری تأثیردر این پژوهش خود با عنوان مقایسه  ،(1393عبیری )    

ان به مقایسه آموز دانشاکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک در 

ان دختر آموز دانشسه روش آموزش همیاری، اکتشافی و سخنرانی پرداخته است جامعه پژوهشی کل 

همیاری و که بین دو روش  دهد میپژوهش نشان  یها افتهی .باشد یمسال اول متوسطه منطقه سنگر 

اکتشافی در پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک تفاوت معناداری وجود داشت که میانگین نمرات 

تفاوت معناداری  دو دوبهدیگر  یها گروهافزوده گروه همیاری باالتر از گروه اکتشافی بود ولی بین 

گذشته  یها افتهیبر  یدییتأهم سو بوده و  ادشدهی یها پژوهشپژوهش حاضر با  وجود نداشت.

 .باشد یم

بحث گروهی( به این ) کوچک های گروه(، نیز در پژوهش خود با عنوان تدریس در 1388ملکوتی )

بر سر راه  سالی بزرگکه کار و بحث گروهی، فراگیران را با مشکالتی که در  یافت دستنتیجه 

را به آنان  و راه مقابله و برطرف کردن مشکالت کند میوجود دارد آشنا  ها آنزندگی اجتماعی 

این نوع آموزش، تمرینی کوچک برای رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر است. در  واقع در. آموزد می

 یدرزمینهتجربیاتی نیز  مسئولیتو  کار تقسیمدر  اندوزی تجربهجریان کار گروهی، فراگیر عالوه بر 

                                                           
1. Gauguin 
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و  تر عمیقث یادگیری . همچنین بحث گروهی باعآورد میبه دست  ها فعالیت دهی سازمانمدیریت و 

 (.1391محققیان و همکاران،) شود میماندگارتر 

روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی  تأثیردر تحقیقی با عنوان  (1388) خداداد نژاد

درس ریاضی به بررسی روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 

پسر و دختر در  آموز دانش 93در این تحقیق  پرداخته است.ان پایه پنجم ابتدائی گچساران آموز دانش

ان آموز دانش. در این میان نتایج نشان داد که میانگین نمرات اند قرارگرفتهدو گروه آزمایش و کنترل 

ان گروه کنترل است. ولی تفاوت آموز دانشمعناداری بیش از میانگین نمرات  طور بهگروه آزمایش 

 وده است.جنسیت معنادار نب ازنظر

ی روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در اثربخشدر تحقیقی به بررسی  ،(1388فخری )

ان دختر پایه آموز دانشان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه آموز دانشدرس علوم تجربی 

 ای خوشه گیری هنمون صورت بهنفر بود که  38ن پژوهش ای نمونه. باشند میشهر مشهد  7پنجم ناحیه 

از کتاب علوم تجربی  هایی بخشبین دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند  ؛ وتصادفی انتخاب شدند

 یبر روانگیزه پیشرفت هرمنس  آزمون درنهایتسال پنجم به دو روش همیاری و سنتی تدریس شد و 

ن نمرات گروه نمرات مشخص شد تفاوت میانگی وتحلیل تجزیهدو گروه به اجرا در آمد پس از 

که روش تدریس همیاری بر انگیزه  دهد میپژوهش نشان  جیو نتاآزمایش و کنترل معنادار بوده است 

 های روش(، اثربخشی 1384) مرتضوی بوده است. مؤثران دختر پایه پنجم آموز دانشپیشرفت تحصیلی 

نتیجه گرفته اندکه قرار داده و  موردبررسیتدریس و یادگیری تعاملی در فرایندهای آموزشی را 

جدید در  شورونشاطتدریس و یادگیری تعاملی در فرایند تدریس و یادگیری سبب  های روشکاربرد 

کالس، مراجعه بیشتر به سایر متون  اداره درتوقع دانشجو، مشارکت دانشجو  و باورکالس، افزایش 

 (.1388فالح،) شود میدرسی، افزایش ماندگاری و کاهش غیبت از کالس درس 

آموزش به روش مشارکتی، انفرادی و سخنرانی بر یادگیری  تأثیر(، در خصوص 1383) طالبی

گروه مشارکتی نسبت به دو گروه  های آزمودنی که دادمورد مقایسه قرار گرفت نشان  آزادیادآوری 
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گروه  های آزمودنیانفرادی و سخنرانی( افزایش معناداری در یادگیری نشان دادند، همچنین ) دیگر

، (1383) یوجوادفضلی  مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر افزایش معناداری در یادآوری نشان دادند.

به این نتیجه دست یافتندکه  و انجام دادند رفعالیو غتدریس فعال  های روش سهیدر مقاپژوهشی  نیز

رشی نگ مهارتی و حیطه شناختی، در سهان آموز دانشتحصیلی  شرفتیبر پتدریس فعال  های روش

(، در پژوهشی که انجام داد به این نتیجه رسید 1382) کیوانفر .مؤثر هستنددرس اجتماعی 

، در این درس اند دیده آموزشانی که درس علوم پایه چهارم را به شیوه فعال آزمایشگاهی آموز دانش

ی تفاوتی در ، ولاند داشته، اند دیده آموزش ها روشانی که به سایر آموز دانشپیشرفت بهتری نسبت به 

 نسبت به این درس مشاهده نکرد. موردمطالعه های گروهان آموز دانشمیزان نگرش 

فعال  های روش کارگیری بهکه عدم توجه و عدم  کند میتحقیق خود بیان  درنتیجه(، 1382) پاکدل

تدریس، عملکرد و نحوه  های روشدرسی با  های برنامهکه وضعیت  رود میتدریس تا جایی پیش 

را در سطح ابتدایی و راهنمایی در دروس علوم و ریاضی در  ما کشوران آموز دانشفت تحصیلی پیشر

روش  تأثیردر پژوهش خود تحت عنوان مقایسه  ،(1382مشهدی ) وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

 ی رابطهو  معلم تربیتآموزش همیاری با روش آموزشی سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز 

دو روش تدریس بر میزان پیشرفت تحصیلی و بررسی  نیا سهیمقاشناختی با هدف  های سبکبا آن 

ن پژوهش ای نمونهاست در این پژوهش شبیه آزمایشی  شده انجامشناختی دانشجویان  های سبکنقش 

نتایج نشان داد که  ها دادهنفری تقسیم شدند. پس از گردآوری  50نفر انتخاب و در دو گروه  100

است و اختالف معناداری را نسبت به  تری موفقآموزش همیاری نسبت به روش سنتی روش  روش

تفاوت معناداری وجود دارد و افراد دارای  ها آن شناختی سبکروش همیاری بین نمرات افراد و 

 .اند کردههمیاری نمرات باالتری کسب  درروشمستقل  شناختی سبک

آموزش به روش مشارکتی و انفرادی به یادگیری و  ثیرتأدر پژوهش تحت عنوان  ،(1380)خوشبخت 

ان پرداخته آموز دانش یادآوریآموزش به روش مشارکتی و یادگیری و  تأثیربه بررسی  آزاد یادآوری

که  قرارگرفتهدختر کالس اول دبیرستان در سه گروه مورد مقایسه  آموز دانش 96است. بدین منظور 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  آذر و دی، ششم و هفتمشماره                   های مدیریت و حسابداری       پژوهشماهنامه 

 

 

 

61 

تدریس گردید. نتایج این  شناسی روانفرادی، سخنرانی متنی از برای هر گروه به روش مشارکتی، ان

گروه مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر افزایش معناداری در  های آزمودنیپژوهش نشان داد که 

دو گروه دیگر افزایش معنادار  گروه مشارکتی نسبت به  های آزمودنییادگیری نشان دادند. همچنین 

بررسی میزان گرایش معلمان به »(، در تحقیقی تحت عنوان1380) ایناحمد در یادآوری نشان دادند.

تدریس  های روشکه اکثر معلمان به  افتی دستبه این نتایج  «تدریس در منطقه انگوران های شیوه

 .و بالعکس یابد میبه شیوه فعال تدریس کاهش  شیگرا فعال گرایش دارند. با افزایش سن معلمان،

روش آموزش مشارکتی با روش آموزش  تأثیرقیقی با عنوان مقایسه در تح ،(1379شال )صمدی 

برای این منظور  ان این دو روش پرداخته است.آموز دانشدر پیشرفت تحصیلی عربی  غیرفعال

 طور بهدر دو مدرسه راهنمایی پسرانه در یک طرح شبیه آزمایشی   ان کالس پایه اولآموز دانش

تقسیم شدند و تحت روش مشارکتی و سخنرانی آموزش دیدند.  تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل

نتایج پژوهش نشان داد که بین روش تدریس مشارکتی و سخنرانی در ایجاد پیشرفت تحصیلی در 

برتری روش مشارکتی بود. همچنین این مقایسه نشان داد بین ر درس عربی تفاوت معناداری وجود د

از روش مشارکتی تفاوت معناداری وجود دارد و  ریگی بهرهان مستعد و ضعیف در آموز دانش

 .اند بردهان مستعد بیشترین بهره را از روش مشارکتی آموز دانش

فعال  های روشاثرات آموزش  ای مقایسهبررسی » عنوان خود با در تحقیق، (1379) یطبر اصابت

 آزمون در پس  میاثربخشی روش گردش عل نشان داد «انآموز دانشتدریس برافزایش میزان خالقیت 

، ها روشبقیه  و افزایش خالقیت شد موجب ،ها گروه میان در ،آزمون پیشخالقیت نسبت به مرحله 

به  واحد کار و روشاکتشافی  روش ی کوچک،ها گروهآزمایشی، روش  روش روش حل مسئله،

تدریس  های شرو تأثیرکه درباره  در پژوهشی ،(1376) انیعباس  .قرار گرفتندبعدی  در مراحلترتیب 

بر ان گروه آزمایش که آموز دانشبه این نتیجه رسید که  ان انجام داد،آموز دانشدرسی  بر پیشرفت

ان گروه آموز دانش از تر موفق مراتب به بودند، دیده آموزشفعال تدریس  های روش و الگوها اساس

 .دندید یممعمولی آموزش  یها با روشکه  گواه بودند
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 تحقيق  هاي فرضيه

 قرار گرفتند: آزمونادبیات تحقیق فرضیات زیر مطرح و مورد  امطالعهب

آموزش حسابداری تفاوت  حوزه درو بهبود عوامل محیطی  غیرفعالبین شیوه تدریس فعال و  -1

 معناداری وجود دارد.

و افزایش توان تحلیل مسائل در دانشجویان تفاوت معناداری  غیرفعالبین شیوه تدریس فعال و  -2

 دارد. وجود

 دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. پذیری ریسکدر  غیرفعالبین شیوه تدریس فعال و  -3

 

 روش تحقيق و جامعه و نمونه آماري
 آوری جمع. ابزار باشد میپیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی -این تحقیق از نوع توصیفی

که توسط دانشجویان  باشد می سؤال 19شامل  این پرسشنامه. پرسشنامه محقق ساخته بوده است

و با اصالح و تأیید اساتید گروه رشته حسابداری آماده گردیده است. نمونه آماری این  شده گردآوری

. در نمونه آماری تصادفی هر عضوی در جامعه برای باشد میتصادفی در دسترس  صورت بهتحقیق 

انتخاب هیچ  که طوری بهن برخوردار است. یک آزمودنی از شانس مساوی و معی عنوان بهانتخاب شدن 

 76(. نمونه آماری این تحقیق شامل تعداد1387دالور،) نباشد مؤثرعضوی در انتخاب عضو بعدی 

سطح شهرستان بیرجند است. تحلیل  های دانشگاهحسابداری سال آخر مقطع کارشناسی  دانشجوی

 است. شده انجام فرضیات تحقیق با استفاده از روش رگرسیون و ضریب همبستگی
 

 اطالعات آوري جمع

که این پرسشنامه  شده تهیهپرسشنامه محقق ساخته  از طریقاطالعات الزم برای انجام این تحقیق    

سطح  های دانشگاهکه در اختیار دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی  باشد می سؤال 19دارای تعداد

پرسشنامه برگشت داده  90رسشنامه توزیع شده، تعدادپ 100که از بین  شهرستان بیرجند قرار داده شد
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 مورداستفادهآماری  های وتحلیل تجزیهپرسشنامه در  76درنهایتنبود  استفاده قابلمورد آن  14شد که 

شده است و اطالعات مربوط به  گیری بهرهقرار گرفت. در طراحی سؤاالت پرسشنامه از روایی محتوا 

 .باشد مینیز به شرح زیر  شده استفادهپایایی اجزای پرسشنامه 

 

 

 

 
 

 : ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه شیوه تدریس اساتید درس پروژه مالی14جدول شماره 

 88/0 19 سؤاالتکلیه 

 73/0 7 توانایی تحلیل مسائل 

 76/0 7 پذیری در  مسائل علمیافزایش ریسک

 73/0 5 یطیبهبود عوامل مح

 
 ها داده وتحليل تجزیه

از  شده استخراجی ها دادهنتایج حاصل از پردازش  5تا  1اطالعات آورده شده در جداول شماره 

 .باشد میتحقیق  های پرسشنامه
 

 مالی پروژهشیوه تدریس اساتید درس  برحسب موردمطالعه: توزیع فراوانی دانشجویان 1جدول شماره 

 4/47 36 فعال

 6/52 40 غیرفعال

 100 76 جمع کل
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نفر شیوه  40دانشجوی شیوه تدریس فعال و  36ی مال پروژه درس اساتید، موردمطالعهدانشجوی  76از 

 داشتند. غیرفعالتدریس 
 درس پژوه مالی برافزایش توان تحلیل مسائل تأثیردر خصوص  موردمطالعه: دیدگاه دانشجویان 2جدول شماره

 3/1 1 خیلی کم

 2/9 7 کم

 1/42 32 متوسط

 1/42 32 زیاد

 3/5 4 خیلی زیاد

 100 76 جمع کل

 

اعالم کردند درس پروژه مالی   موردمطالعهدهد، بیشتر دانشجویان  که جدول فوق نشان می طور همان

 ن تحلیل مسائل دانشجویان شده استمتوسط و زیادی باعث افزایش توا طور به

 

پذیری در  ی برافزایش ریسکمالدرس پژوه  تأثیردر خصوص  موردمطالعه: دیدگاه دانشجویان 3جدول شماره 

 مسائل علمی

 8/11 9 کم

 6/27 21 متوسط

 3/51 39 زیاد

 2/9 7 خیلی زیاد

 100 76 جمع کل

 
نفر( مربوط به دیدگاه دانشجویانی بود که  39دهد، بیشترین فراوانی )که جدول فوق نشان می طور همان

نفر(  7ی را زیاد و کمترین فراوانی )لمدر مسائل ع یریپذ سکیر شیافزا ی بردرس پژوه مال تأثیر

 یدر مسائل علم یریپذ سکیر شیبر افزا یدرس پژوه مال تأثیرمربوط به دیدگاه دانشجویانی بود که 

 خیلی زیاد اعالم نمودند. را
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درس پروژه مالی بر بهبود عوامل محیطی در  تأثیر برحسب موردمطالعه: دیدگاه دانشجویان 4جدول شماره 

 ش حسابداریحوزه آموز

 5/14 11 کم

 9/32 25 متوسط

 5/39 30 زیاد

 2/13 10 خیلی زیاد

 100 76 جمع کل

 
متوسط  تأثیری درس پروژه مالدهد، بیشتر دانشجویان اعالم نمودند که جدول فوق نشان می طور همان

 ی دارد.در حوزه آموزش حسابدار یطیبهبود عوامل محو زیادی بر 

درس پروژه مالی بر توانمندی دانشجویان در  تأثیردر خصوص  موردمطالعهدانشجویان : دیدگاه 5جدول شماره 

 کل

 6/6 5 کم

 2/38 29 متوسط

 4/47 36 زیاد

 9/7 6 خیلی زیاد

 100 76 جمع کل

 
درس پروژه مالی را بر  تأثیردر دانشجویانی بود که   ها فراوانیبا توجه به جدول فوق، بیشترین 

 ن در کل را  متوسط و زیاد اعالم نمودند.توانمندی دانشجویا

 

 توصيفی  هاي یافته

: بین شیوه تدریس فعال و غیرفعال و افزایش توان تحلیل مسائل علمی در دانشجویان تفاوت 1فرضیه

 معناداری وجود دارد.
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 لمسائ لیتوان تحل شیبر افزا یدرس پژوه مال تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص  سهی: مقا6جدول شماره

 شیوه تدریس اساتید برحسب

 

% دانشجویانی که روش تدریس اساتید درس پروژه مالی 40دهد، که جدل فوق نشان می طور همان

% دانشجویانی که 2/47و  متوسط مسائل لیتوان تحل شیبر افزا را درساین  تأثیربود  غیرفعالآنان 

 لیتوان تحل شیبر افزا یدرس پژوه مال تأثیریس فعالی داشتند اساتید درس پروژه مالی آن شیوه تدر

بر  یدرس پژوه مال تأثیرآماری در دیدگاه دانشجویان در خصوص  ازنظررا زیاد اعالم نمودند و  مسائل

 (.p=30/0شیوه تدریس اساتید تفاوت معناداری وجود نداشت ) برحسب مسائل لیتوان تحل شیافزا
 

در دانشجویان تفاوت معناداری وجود  پذیری ریسکفعال و غیرفعال در  : بین شیوه تدریس2فرضیه

 دارد.
 

پذیری در ریسک شیبر افزا یدرس پژوه مال تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص  سهی: مقا7جدول شماره

 شیوه تدریس اساتید برحسبعلمی   مسائل

 خیلی کم به درصد

  یفراوان

 کم

  یفراوان

 متوسط

  یفراوان

 زیاد

  یفراوان

 خیلی زیاد

  یفراوان

 

 (100)40 (10)4 (5/37)15 (40)16 (10)4 (5/2)1 غیرفعال

 (100)36 0 (2/47)17 (4/44)16 (3/8)3 0 فعال

 (100)76 (3/5)4 (1/42)32 (1/42)32 (2/9)7 (3/1)1 جمع کل

30/0=p             79/4=Fisher Exact Test 

 کم 

 درصد() یفراوان

 متوسط

 درصد() یفراوان

 زیاد

 درصد() یفراوان

 یلی زیادخ

 درصد() یفراوان

 

 (100)40 (5)2 (5/52)21 (5/27)11 (15)6 غیرفعال

 (100)36 (9/13)5 (50)18 (8/27)10 (3/8)3 فعال

 (100)76 (2/9)7 (3/51)39 (6/27)21 (8/11)9 جمع کل

54/0=p             29/2=Fisher Exact Test 
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ی که روش تدریس اساتید درس پروژه مالی آنان % دانشجویان5/52با توجه به جدول فوق، از دیدگاه 

درس  تأثیر% دانشجویانی که اساتید درس پروژه مالی آن شیوه تدریس فعالی داشتند 50بود و  غیرفعال

آماری در دیدگاه  نظر ازی را زیاد اعالم نمودند و در مسائل  علم یریپذسکیر شیبر افزای پژوه مال

ی تفاوت در مسائل علم یریپذسکیر شیبر افزای ه مالدرس پژو تأثیردانشجویان در خصوص 

 (.p=54/0معناداری وجود نداشت )
 

آموزش حسابداری تفاوت  حوزه درو بهبود عوامل محیطی  غیرفعال: بین شیوه تدریس فعال و 3فرضیه

 معناداری وجود دارد.
 

هبود عوامل محیطی در حوزه ببر  یدرس پژوه مال تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص  سهی: مقا8جدول شماره

 شیوه تدریس اساتید برحسبآموزش حسابداری 

 

بود  غیرفعالدهد، بیشتر دانشجویانی که شیوه تدریس اساتیدشان که جدول فوق نشان می طور همان

ر ی را متوسط و بیشتدر حوزه آموزش حسابدار یطیبر بهبود عوامل مح یدرس پژوه مال تأثیر

در  یطیبر بهبود عوامل مح یدرس پژوه مال تأثیردانشجویانی که شیوه تدریس اساتیدشان فعال بود 

آماری تفاوت معناداری در دیدگاه دانشجویان  ازنظری را زیاد اعالم نمودند و حوزه آموزش حسابدار

شیوه  ببرحسبهبود عوامل محیطی در حوزه آموزش حسابداری بر  یدرس پژوه مال تأثیردر خصوص 

 (.p=002/0تدریس اساتید وجود داشت )

 کم 

 درصد() یفراوان

 متوسط

 درصد() یفراوان

 زیاد

 درصد() یفراوان

 خیلی زیاد

 درصد() یفراوان

 

 (100)40 (5)2 (5/27)11 (45)18 (5/22)9 غیرفعال

 (100)36 (2/22)8 (8/52)19 (4/19)7 (6/5)2 فعال

 (100)76 (2/13)10 (5/39)30 (9/32)25 (5/14)11 جمع کل

002/0=p             3=df                86/14=2x 
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 در کل انیدانشجو یبر توانمندی درس پژوه مال تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص  سهی: مقا9جدول شماره

 شیوه تدریس اساتید برحسب

 

ژه درس پرو تأثیر% دانشجویانی که شیوه تدریس اساتیدشان غیرفعال بود 45با توجه به جدول فوق، 

% دانشجویانی که شیوه تدریس اساتیدشان فعال 6/55مالی  بر توانمندی دانشجویان در کل را متوسط و 

آماری  ازنظردرس پروژه مالی را بر توانمندی دانشجویان در کل را زیاد اعالم نمودند و  تأثیربود 

در  انیدانشجو یندبر توانمی درس پژوه مال تأثیردر خصوص  انیدانشجو دگاهیدتفاوت معناداری در 

 (.p=24/0وجود نداشت ) دیاسات سیتدر وهیش برحسبکل 

 

 فرضيات تحقيق آزموناستنباطی و  هاي یافته

بین شیوه تدریس فعال و غیرفعال و افزایش توان تحلیل مسائل در دانشجویان تفاوت  -1فرضیه

 .معناداری وجود دارد
 

توان درس پروژه مالی بر افزایش  تأثیرجویان در خصوص : مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانش10جدول شماره 

 شیوه تدریس اساتید برحسبدر دانشجویان  مسائل لیتحل

 69/0 74 40/0 48/0 32/3 فعال

 60/0 27/3 غیرفعال

 

 کم 

 درصد() یفراوان

 متوسط

 درصد() یفراوان

 زیاد

 درصد() یفراوان

 خیلی زیاد

 درصد() یفراوان

 

 (100)40 (5)2 (40)16 (45)18 (10)4 غیرفعال

 (100)36 (1/11)4 (6/55)20 (6/30)11 (8/2)1 فعال

 (100)76 (9/7)6 (4/47)36 (2/38)29 (6/6)5 جمع کل

24/0=p             22/4=Fisher Exact Test 
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با توجه به جدول فوق، میانگین نمره دیدگاه دانشجویانی که روش تدریس اساتیدشان فعال بود در 

نسبت به دانشجویانی که اساتیدشان مسائل  لیتوان تحل شیبر افزا یژه مالدرس پرو تأثیرخصوص 

 (.p>05/0آماری معناداری نبود ) ازنظرروش تدریس غیرفعالی داشتند بیشتر بود ولی این تفاوت 

بین شیوه تدریس فعال و غیرفعال و  بهبود عوامل محیطی در حوزه آموزش حسابداری  -2فرضیه

 ارد.تفاوت معناداری وجود د

بهبود عوامل درس پروژه مالی بر  تأثیر: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصوص 11جدول شماره 

 شیوه تدریس اساتید برحسبحسابداری  در حوزه آموزش یطیمح

 <001/0 74 16/4 60/0 81/3 فعال

 61/0 24/3 غیرفعال
 

انی که روش تدریس اساتیدشان فعال بود در با توجه به جدول فوق، میانگین نمره دیدگاه دانشجوی

بهبود عوامل محیطی در حوزه آموزش حسابداری نسبت به بر  یدرس پروژه مال تأثیرخصوص 

 (.p<001/0معناداری بیشتر بود ) طور بهدانشجویانی که اساتیدشان روش تدریس غیرفعالی داشتند 

 

 هاي جانبییافته
مالی بر افزایش ریسک پروژهدرس  تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص : مقایسه میانگین نمره 12جدول شماره 

 شیوه تدریس برحسبپذیری در  مسائل علمی 

 10/0 74 67/1 68/0 34/3 غیرفعال

 59/0 58/3 فعال

 

دهد، میانگین نمره دیدگاه دانشجویانی که روش تدریس اساتیدشان که جدول فوق نشان می طور همان

ی نسبت به در مسائل علم یریپذسکیر شیبر افزا یدرس پروژه مال تأثیرفعال بود در خصوص 

آماری  ازنظردانشجویانی که اساتیدشان روش تدریس غیرفعالی داشتند بیشتر بود ولی این تفاوت 

 (.p>05/0معناداری نبود )
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 یبر توانمندمالی  پروژهدرس  تأثیر: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصوص 13جدول شماره 

 شیوه تدریس اساتید برحسبدر کل  انیدانشجو

 03/0 74 18/2 49/0 29/3 غیرفعال

 55/0 54/3 فعال

 
 

با توجه به جدول فوق، میانگین نمره دیدگاه دانشجویانی که روش تدریس اساتیدشان فعال بود در 

نشجویانی که اساتیدشان نسبت به دادر کل  انیدانشجو یبر توانمند یمال پروژهدرس  تأثیرخصوص 

 (.p=03/0معناداری بیشتر بود ) طور بهروش تدریس غیرفعالی داشتند 

 

 گيري نتيجهبحث و 

 توجهی قابلدر دنیای مدرن و اقتصاد روبه توسعه امروز جهان دانش حسابداری از اهمیت و جایگاه    

، غیرفعال. روش تدریس باشد یمتوجه به آموزش حسابداری حائز اهمیت  رو ازاین. باشد میبرخوردار 

اخیر بوده است. این روش استاد محور  های دههروش آموزشی غالب، برای آموزش حسابداری در 

بیشتر نقش یک مستمع را بازی  و ؛نماید نمیدر امر تدریس ایفا  پررنگیبوده و دانشجو نقش فعال و 

نیز وجود  باشد میشجو محور ، روش تدریس فعال که دانغیرفعالروش تدریس  در مقابل. کند می

و این روش بازه کالس  کند میدر کالس درس ایفا  و پویادر این روش دانشجو نقشی فعال  که ؛دارد

 . گردد میدانشجویان  و باعث ایجاد انگیزه و خالقیت در را باال بردهدرس 

فزایش توان تحلیل و ا غیرفعالفرضیات این تحقیق نشان داده است که بین شیوه تدریس فعال و  آزمون

دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایجی که از تحلیل  در پذیری ریسکمسائل و 

اساتید درس پروژه مالی آنان  از دانشجویانی که روش تدریس ℅40است  آمده دست بهآماری 

جویانی که اساتید دانش  ℅2/47این درس را بر افزایش توان تحلیل مسائل متوسط و تأثیربود  غیرفعال

درس پروژه مالی برافزایش توان تحلیل را  تأثیرشیوه تدریس فعالی داشتند  هستند یمالدرس پروژه 
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تدریس فعال و  درروشآماری حاکی از عدم وجود تفاوت معناداری  ازنظرزیاد اعالم نمودند که 

 .باشد میحوزه  در این غیرفعال

درس پروژه مالی را  غیرفعال و جویانی که با روش فعالاین نتیجه حاکی از آن است که دانش 

چون افزایش توان نگارشی، آشنایی با مسائل روز حرفه حسابداری، ایجاد  هایی حوزهدر  اند گذرانده

و بین روش  اند نداشته باهمفردی تفاوت معناداری  های قابلیتو همچنین افزایش  ای حرفهمهارت 

یافت نشده  ای رابطه پذیری ریسکمربوط به تحلیل مسائل و  های حوزهدر  غیرفعالتدریس فعال و 

است. همچنین این تحقیق نشان داده است که بین شیوه تدریس فعال و غیرفعال و بهبود عوامل محیطی 

در حوزه آموزش حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داده است که درس پروژه مالی 

دانشجویان توان انجام کار گروهی، توان ارائه نظراتشان در جمع، دادن انگیزه با شیوه تدریس فعال، به 

داشته  توجهی قابلو  تأثیر مثبتتحقیق و مطالعه علمی و همچنین در ایجاد ارتباط علمی با دیگران 

است. روش تدریس فعال بستر مناسبی برای بروز خالقیت بوده است و دانشجویان با بیان نظرات و 

در به یک نتیجه قابل استناد، گامی  و رسیدنمسائل  وتحلیل تجزیهخود و  های همکالسیرات شنیدن نظ

روش آموزش  آمده دست به.  با توجه به نتایج اند برداشتهبروز ایده نو در حیطه کالس درس  جهت

ر بسزایی در ام تأثیرکه  باشد میدر نظام آموزشی  مثمر ثمرفعال، گامی در جهت آموزشی کاراتر و 

در پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است. همچنین باوجود پیشرفت روزافزون دانش حسابداری 

عالی و  مؤسساتدنیا و ورود خواسته یا ناخواسته کشورها به چرخه رقابت، الزم است  سراسر

بروز  و زمینهنموده  غیرفعالسنتی و  های روشروش تدریس فعال و پویا را جایگزین  ها دانشگاه

 دانشجویان مستعد فراهم نمایند. در بینیت را خالق
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