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Abstract 

The purpose of the study is to critically review the “Advanced Accounting II” book of 

undergraduate courses in accounting at Payame Noor University and analyze its problems. 

This research is a combination of the content analysis method to determine the typology of 

book problems and the descriptive method to examine the views of university professors. 

Jonassens prepared checklist was used to gather information and a researcher-constructed 

questionnaire was employed. Experts’ opinions were obtained for the justifiability of tools 

and for the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha 89.0 was calculated. Results 

showed that from 15 problems of this textbook, 4 cases are algorithmic problems (08), 44 
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cases are story problems (938) and 54 cases are trouble-shooting problems (018) and the 

most problems are algorithmic and story problems and the structure of them is well-

structured. The content of the textbook does not fit with approved goals and dedicated time to 

presenting content is not enough and not updated over time, from professor's point of view its 

content is not up to date, as well as, not synchronous with the recent accounting standards and 

the content of the book is not suitable for students in terms of comprehensibility. 

Keywords: Advanced Accounting II Textbook, Approved Goals, Problems Typology. 
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 چكیده
 رشرت   یكارشناسر  مقطر   0پیشررتت    یدار حساب كتاب بررسی انتقادی حاضر پژوهش هدف

 تحلیرل  روش از تلفیقری  پرژوهش  اين. است آن مسائل تحلیل ودانشگاه پیام نور  داری حساب
 ديردااه  بررسری  بررای  توصریفی  روش و كتراب  مسرائل  شناسی يا سنخ نوع تعیین برای محتوا
 و جوناسن ديويد «مسائل انواع» لیست چك از اطالعات اردآوری برای .است دانشگاه استادان
 بررای و  متخصصران  نظرر  از ابزارهرا  روايری  بررای . است شده استفاده ساخته محقق نام  پرسش
 15 از كره  دهرد  می نشان ها ياتته. است شده استفاده (0/8.كرونباخ ) آلفای از نامه پرسش پايايی
درصرد(   0)مرورد  چهرار  دانشگاه پیرام نرور     0پیشرتت   داری حساب كتاب موردبررسی مسئل 

درصرد( مسرائل    01)مرورد  سیزده و   داستانی مسائل درصد( 93مورد ) 44مسائل الگوريتمی  
الگروريتمی و   مسرائل  ين مسرائل كتراب از نروع   تر بیش  درنتیجهدهند.  يابی را تشکیل می عیب

با اهرداف مصروب بررای ايرن      كتاب محتوای  چنین هم .است ساختار خوش نوع ازو  داستانی
محتوا كراتی نیسرت و طری زمران      ارائ برای  ياتته اختصاص زمان مدتو  نیستدرس متناسب 
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نیسرت   ارام  همدر اين زمینه  داری حسابروز نشده است و با استانداردهای اخیر  مطالب آن به
 و محتوای كتاب از منظر قابلیت تهم برای دانشجويان مناسب نیست.

 .مسائل یشناس سنخ    اهداف مصوب0پیشرتت   یدار حسابكتاب  :ها كلیدواژه

 

 . مقدمه1

 نير ا برنامر  درسری   رییر تغ در داری حساب دهنداان آموزش كه يیها چالش نيتر مهم از یکي
 در ی ايرن رشرته  درسر  یهرا  كتراب  شکسرت   انرد  مواجره  آن برا  نينرو  یکردهايرو به رشته
 نير ا(. Rebele et al. 5..0) اسرت  داری حسراب  آمروزش  و حرتره  در راتییتغ با بودن اام هم

 دوره یمحتروا  كرردن  برآورده به ليتما یدرس یها كتاب تدويندر كه  اين دلیل هب تنها نه چالش
 موضروع  نير ا دلیل هب چنین هم  (Albrecht and Sack 0888; Farr 5.03) است مطلب انتقال و

 كننرد  مری  هیر تک بانیپشرت  دانرش  یاصرل  منبر   عنوان به یدرس متون بر انيدانشجو كه است
(Foran and Olds 0880 .)كرردن  بررآورده  ها دانشگاهدر  داری حسابهای  هدف بسیاری از دوره 

هرای   تروش كتراب  درخصوص  از ديدااه ناشران كتاب  . درنتیجهاستای  نیازهای دنیای حرته
هرای موردنیراز    هرا سرتصرل   دارند كه آيا اين كتاب نیاز از اين امر داشتن به اطمینانها  آن  درسی

(. Gupta and Marshall 0858; Ferguson et al. 7002) دهنرد  ای را پوشرش مری   دنیرای حرتره  
  مسرئله  برر  مبتنری چرون يرادایری    هرم  برنامر  درسری    رويکردهرای نروين   ديگر ازسوی

(problem-based learning و يادایری )( نیرز بره نروع    ..54 و ديگرران  تریم )نحراس   بر مبتنی
مقطر   هرای تردريس تعرال در     ای دارنرد. برا بررسری روش    مسائل در آموزش توجره ويرژه  

روشری تعرال اسرت كره هردف آن       عنوان به مسئله بر مبتنی  يادایری داری حسابكارشناسی 
حل مسائل است و اين روش در اتزايش و  راهاستدالل و تفکر انتقادی برای ياتتن  كارایری به

مسرائل  . (Nirbita and Joyoatmojo 1212; Nagib and Silva 0808) اسرت مرثرر  ساخت دانش 
سراختار كنرونی انتهرای     مسرائل خروش  كره   اين جای به مسئله بر مبتنیدر طرح يادایری 

برا  مواجهره  درحرین  انرد.     مسائل پیچیردۀ دنیرای واقعری   های درسی باشند تصول كتاب
ایرند كه چگونه برا ابهرام موجرود     پیچیدای اين مسائل ساختارنیاتته  دانشجويان ياد می

و با اين ماهیت كه يك پاسخ اسرتاندارد ندارنرد كنرار      باالی ناشناختگیدرج    ها در آن
لررزوم توجرره برره ايررن نرروع . (Hung 0854; Tawfik and Lilly 0851; Carriger 0851) بیاينررد

 داری حسراب های درسی و تحقیقات انرد    تدوين كتاب در زمین موضوعات و موارد ديگر 
. يکری از مسرائل   كنرد  هرا را آشرکار مری    در اين موارد ضرورت انجام پژوهش در اين حوزه



 412   (و دیگران احمد فتحی عبدالهی) نور يامدانشگاه پ 4ۀ يشرفتپ یدار حساببر كتاب  ینقد

در دانشگاه پیرام نرور    خصوص بهو  داری حساب رشت های درسی  مهمی كه در تدوين كتاب
و میرزان توجره بره    هرای درسری    تعیین نروع مسرائل كتراب     ضرورت دارد به آن توجه شود

 روزبرودن  بره   ياتته اختصاصبه اهداف مصوب  زمان  یرس دستمواردی چون كفايت میزان 
هاست. چالش اصرلی انجرام ايرن پرژوهش از      مواد درسی اين كتاب بودن تهم قابلو   مطالب

در دانشرگاه   داری حسراب  رشرت  های درسی مقط  كارشناسری   كه كتابشود  جا ناشی می آن
 توسر  ا امری تجويزی ه ه و انتخاب سرتصلشدپیام نور براساس نظام دانشجومحور تدوين 

بررای   داری حسراب حراوی مسرائل مختلر     بايرد  هرا   دانشکده يا بخش است و اين كتراب 
 یرسر  دستنوع مسائل  میزان  درنظرارتتنبا كشیدن و تحريك يادایری دانشجويان  چالش به

برا   مسرئله و قابلیرت تهرم مرواد درسری باشرد. ايرن         روزبرودن  بره به اهداف مصوب  زمان  
ايرن   كرارایری  بره استردای  دلیل بههای دانشگاه پیام نور  اين موضوع كه كتاب درنظرارتتن

قشر وسریعی از مدرسران و متخصصران در سراسرر      موردتوجهكتب مرج   عنوان بهها  كتاب
در  داری حسراب كترب درسری    درخصوص ذكرشدهموارد  در زمین كشور است و پژوهشی 

لذا اين پرژوهش برا نقرد كتراب     كند.  پیدا می اين دانشگاه انجام نشده است  اهمیتی دوچندان
ترر   عمیرق  هرچهاشودن راهی برای بررسی  دنبال بهدانشگاه پیام نور  0پیشرتت   داری حساب
   در اين رشته است. شده ارائههای  كتاب

  (54.5كرباسی يرزدی )   نوشت  در دانشگاه پیام نور 0پیشرتت   داری حسابكتاب درسی 
اهرداف    كنرونی  داری حسراب نبودن برا اسرتانداردهای    اام هم دلیل بهيکی از آراری است كه 

و دانشرجويان ايرن    اسرتادان و نقرد   موردتوجره و استردای مطالب آن   نوع مسائل  مصوب
رشته قرار ارتته است. البته ناافته نماند كه محتوای اين اررر از ننرا و جامعیرت الزم مفراهیم     

و نیل به اهداف مصوب بررای    نوع مسائل  قابلیت تهم جنب و نقد اين ارر از  استبرخوردار 
شده بررای   معرتیتنها محتوای  عنوان بهاين درس درخور بررسی موشکاتانه است. اين كتاب 

كه بايد اهداف مدنظر را تحت پوشش قررار   طور آنرسد نتوانسته است  می نظر به اين درس مهم
ايستايی چنین آراری بوده و از جذابیت آن كاسرته   دلیل بهحدودی  دهد. اين نقطه ضع  شايد تا

هرای   كتراب »مبادرت بره ايجراد    استادانهای تناورانه   پیشرتت علت در عصر حاضر و به است.
مشرکالت ناشری   نلبه بر  منظور به( custom-published textbooks) «سفارشی ۀدرسی منتشرشد

مروردنظر خرود را    دورۀ آموزشری اننرد  تو مری  برالقوه  طرور  بره و  كردههای درسی ايستا  از كتاب
 ۀدرسری منتشرشرد  هرای   (. كتراب Apostolou et al. 0885) كنندجذاب و حاوی اطالعات مفید 

دورۀ طرور ويرژه بررای انجانردن در      بره دهنرداان   سفارشی شامل اطالعاتی است كه آمروزش 
توانرد طیر  وسریعی از موضروعات شرامل       كننرد. ايرن اطالعرات مری     انتخراب مری   آموزشی
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ارروه آموزشری    و نیرره را در برر بگیررد و دانشرکده يرا         مالی  تجارت عمومیداری حساب
و   ای  شرغلی  دانشرگاهی   های درسی را از آرايش وسریعی از منراب  حرتره    تواند مواد كتاب می

كره  شوند   میسفارشی موجب  ۀهای درسی منتشرشد كتاب  نیره قرار دهد. بر اين اساس
رس متناسرب   های درسری دردسرت   دورۀ آموزشی را برای كتابكه  جای اين بهدانشکده 

 بیاورد دست بهرا  دورۀ آموزشیترصت سازااركردن مواد متون درسی متناسب با سازد  
(Farr 5.03 .)هرای درسری در آمروزش عرالی  تحقیقرات تجربری        اهمیت زياد كتراب  باوجود

هرای     دانشرکده شرده توسر   ارتتره  كرار  بره تمركز بر معیرار انتخراب    درخصوصمحدودی 
( در اين رشته وجرود  prescribing textbooks) «های درسی تجويزی كتاب»برای  داری حساب
(. بررراون و Stevens et al. 0858; Ferguson et al. 7002; Smith and DeRidder 5..3دارد )

در  داری حسررابهررای  كرره اررروه كننررد مرریاشرراره  (Brown and Guilding 5..4) ایلرردين 
هرای بازرارانی بره     های درسی خود در مقايسه برا سراير رشرته    های مختل  در برنامه دانشکده

 Brown and Guilding) كننرد  مری هرای درسری تجويزشرده تکیره      نسبت بسیار زيادی بر كتاب

 ۀدربرار موضوعی است كه  داری حسابآموزش  ۀحوزانتخاب كتاب درسی در   مسئل(. 4..5
 Stevens et al. 0858; Ferguson et al. 7002; Cornachioneپرذيرد ) آن بايرد تحقیرق صرورت    

را  داری حسراب  ۀدانشرکد  043تعداد  (Smith and DeRidder 5..3) (. اسمیت و دِريدر0884
هرای درسری )يعنری تصرمیم اروهری       در انتخاب كتراب  كاررتته به  نام شیوهبررسی  منظور به

 .دنرد كرهای درسری انتخراب    برای انتخاب كتاب رتتهكار بهدرمقابل تصمیم انفرادی( و معیار 
 داری حسراب مقردماتی و   داری حساب ۀدورنتايج نشان داد كه انتخاب متون كتاب درسی در 

 داری حسراب يعنری دروس   داری حسراب میانه يك انتخاب اروهی است. در سطوح براالتر  
ن تصمیم يرك تصرمیم   اي داری حسابهای اطالعاتی  و سیستم  مالیاتی داری حسابپیشرتته  

دهنداان در اين تحقیق میدانی چهار معیار بررای انتخراب كتراب     پاسخ به باتوجهانفرادی بود. 
 comprehensible toبررای دانشرجويان )   برودن  تهرم  قابرل ند از ا كه عبارت داری حسابدرسی 

students  )به ( روزبودن مواد متون درسیup-to-date text materialهم  )    سازی مرتن و مسرائل
(  compatibility between text and homework problemsشده برای خرار  از كرالس )   تکلی 

نمررای حررل مسررائل  و وجررود راه  (exposition quality of textكیفیرت بیرران و شرررح مررتن ) 
(solutions manual .بررسی شدند )ی هرا  نتايج نشان داد كه دانشکده بايد آن كتاب طور كلی به

و ارربخشی جذب موضوع توس  دانشجويان را به حرداكرر  يی آكاردرسی را انتخاب كند كه 
برا   (Bargate 0850) ای مشابه در كشور آتريقای جنروبی  بارایرت   (. در مطالعه.ibidبرساند )

 داری حسراب های درسری تجرويزی در    كه دانشکده هنگام انتخاب كتاب  بررسی معیارهايی
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مطالرب و   روزبرودن  بره معیارهرای   داری حساباين نتیجه رسید كه اروه به   ایرد در نظر می
 Bargate) كنرد  برای دانشجويان را در زمان انتخاب كتاب با اهمیرت تلقری مری    بودن تهم قابل

0850  .) 
هرای درسری    كتاب طور كلی به كه اند مختل  نشان داده متأسفانه نتايج تحقیقاتِ

 انرد  برا شکسرت مواجره شرده     برنامر  درسری  با تغییررات  سويی   همدر  داری حساب
(Rebele et al. 5..0). پیشررتته  داری حسراب در دروس خاص مانند   چنین هم (Massey and 

Van Hise 0885 )رسی حساب (Knechel 0888  )میانه ) داری حسابCatanach 0888; Ketz and 

Miller 5..9)   داری حسابو ( مديريتBöer 0888  .نتايج مشابهی حاصل شده اسرت )  معلروم
های درسی محتوا و انتقال مطالرب   به كتاب داری حسابهای  كه اتکای دانشکده است شده

 «باتجربره  اسرتادان »كه  است اما مشاهده شده  (Albrecht and Sack 0888كند ) را هدايت می
(professorsدر پوشش دوره )    شروند   انی مری هرای درسری پشرتیب    هايی كه صررتا  برا كتراب

منتقردان    چنرین  هرم (. Massey and Van Hise 0885انرد )  تاحدودی محدوديت قائرل شرده  
 عنروان  بره هرای درسری    اند كه مربیان اين رشته از كتاب كردهمشاهده  داری حسابآموزش 
شدن بره تنهرا    تبديل درحالتر  تجربه كنند و حتی مربیان كم ااه يا عصا استفاده می يك تکیه

اتکای بیش (. Herring 0884استفاده از كتاب درسی هستند )  واسط بهار  يك عامل تسهیل
نقرد   بره  سرال پریش  سری  از حردود   داری حسابهای درسی در آموزش  از حد به كتاب

نگرانی  درموردآمريکا ازارش بدتورد را  داری حسابكه انجمن  زمانیيعنی  كشیده شد؛
كننرداان   يادایرنرداان و حرل  ارائر   در توسرعه و   داری حسراب  آموزش درموردتزاينده 

 American) كننرداان منفعرل اطالعرات ارائره داد     جای درياترت  هتعال و مستقل ب  مسئل

Accounting Association 5.09   يکی از موارد بسیاری كه در ازارش بدتورد اشراره شرده .)
 های درسی بود: بود نقش كتاب

... باوجوداين  اتکای بیش از حرد  كنند میهای درسی كمك بسیاری به امر آموزش  كتاب
هرر دانشرجو چره چیرزی     كه  اين مربیان را برای تعیین مداوم ۀانگیزهای درسی  به كتاب

دهد. اار ترايند ياددهی بر تکرار مواد كتاب درسری در كرالس    بايد ياد بگیرد كاهش می
داران  منردكردن حسراب   های ترايند يادایری درجهرت تروان   ااه ريسك آن  تمركز كند...
 (..ibidناپذير خواهد بود ) آينده جبران

ايررن اسررت كرره آمرروزش  داری حسررابهررای درسرری  كترراب درخصرروصبحررد ديگررر 
نئوكالسیك و مخصوصرا  پیرروی از نفر  شخصری در      با تلقین عقالنیت اقتصادِ داری حساب
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 ;Gray et al. 5..4; Chua 5.09; Collison 0884اسرت ) ايدئولوژيك برعهده ارتته  یاقتصاد نقش

Collison et al. 0883; Collison and Frankfurter 0888; Kelly and Pratt 5..4; Puxty et al. 

داری  هرا و ترضریات نظرام سررمايه     ارزش داری حسراب (. بايد توجه كرد كره آمروزش   4..5
دارد رتاه اجتماعی  ای كه بیان می يعنی ايده ؛كند آمريکن را بازتولید و تقويت میر  آنگلو

و در تراينرد ايجراد    كنندنف  شخصی خود عمل  درجهتكه اتراد  شود میزمانی بیشینه 
 ;Collison 0884) شرود بیشرینه  هرا   آن تنها اترادی هستند كه بايد منرات   داران سهامرروت  

Collison and Frankfurter 0888; Ferguson et al. 0881, 0889, 0883, 0880  از ايررن منظررر .)
های قدرت يرا منرات  وااذارشرده در     توجه به عدم تقارن سمت به داری حسابدانشجويان 

ازينری كره در آن جامعره     های جرای  رو هستند يا راه هبا آن روبها  آن دنیايی كهپردۀ پشت 
های درسی در  . با نقش محوری كه كتابشوند نمیممکن است سازمان ياتته باشد تشويق 

 انرد  توجه كررده  هايی شمار اندكی از مطالعات به ارزش  اند ارائه كرده داری حسابآموزش 
 و ديگرران تراوسرن    انرد. در يرك مطالعره    ريرزی شرده   پیها  آن ها براساس كه اين كتاب

(Ferguson et al. 0881)  سرمت  بره  داری بحسرا های درسی مقردماتی   كه كتابند كن  میبیان 
نفر  تمايرل    هرای ذی  ای باالتر از ساير ارروه  در نقطه داران سهامدراولويت قراردادن نیازهای 

كننرد كره    ( بیران مری  Sikka et al. 0883) و ديگرران  يرا سریکا    (Ferguson et al. 0881دارنرد ) 
هرای   كتراب  ترر  بیشآشکار در قلب  صورت بهتلويحی يا  طور به داران سهاممفروضات رروت 

 (.Ferguson et al. 0858درسی است )
بحرد توجره بره تراينردهای      داری حسابهای درسی  كتاب درخصوص ديگر مسائل از

با بررسری   (Davidson and Baldwin 0881) شناختی در يادایری است. داويدسون و بالدوين
( از Bloom’s taxonomy) «بنردی بلروم   طبقه»براساس  داری حساب رشت های درسی در  كتاب

متروازنی در مرواد    طرور  بره اهداف آموزشی به اين نتیجه رسیدند كه سرطوح يرادایری بلروم    
هرای   درياتتند كه تقريبا  در تمرام كتراب  ها  آن ارائه نشده است. داری حسابهای درسی  كتاب

 يیتوانا سطح یعني  به دو سطح باالی توانايی شناختی داری حسابشده در  برده كار بهدرسی 
(. Davidson and Baldwin 0881) تروجهی نشرده اسرت     ابرداع  يیتوانا سطح و یابيارز و نقد

سرطح   برالقوه  طرور  بره   بر نداشته باشند كه عناصر تفکر انتقادی را در  های درسی مواد كتاب
 و ديگرران (. ايراتامی Hashemi 0855دهند ) و دانشجويان را كاهش می استاداننگاه انتقادی 

(Irafahmi et al. 0850)  هرای درسری    به تحلیل محتوای كتاب  بندی بلوم با استفاده از طبقه
آيرا ايرن   كره   مسئله پرداختنرد   اين دنكر مشخص منظور بهدر كشور اندونزی  داری حساب
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توانايی تفکر انتقادی دانشجويان را دارند. نترايج نشران داد كره بره     توسع  ظرتیت ها  كتاب
 كارمونرا (. .ibidين توجره صرورت ارتتره اسرت )    ترر  كرم هرا   بحد تفکر انتقادی در كتاب

(Carmona 0854 با بررسی تغییر در )دانشرجويانی   كه كند اشاره می داری حساب برنام  درسی
نگرنرد. برخری    تنی و خنری مری  ابزاريك  منزل   به داری حسابند به ا تارغ كه از تفکر انتقادی

دارنرد و بره ارررات     داری حسراب هرای   سیسرتم دربارۀ تری  استرده ااهدانشجويان ديگر ديد
برر   داری حسراب هرای   كنند كره سیسرتم   تعداد كمی در  می  حال هر بهند. ا اجتماعی آن آااه

دادن  آموزش  پذيرند. بنابراين ارر می ها از آن اذارند و هم های ما هم ارر می ها و مهارت ارزش
های ارتبراطی   و مهارت  ها دانش تخصصی  ارزشتعاملی بین تأریرات  درموردبه دانشجويان 

 و اتخرراذ يررك رويکرررد جررام  برره تفکررر انتقررادی امررری ضررروری اسررت داری حسررابدر 
(McGuigan and Kern 0859; Boyce et al. 0850; Oliver et al. 0855; Hancock et al. 088.).   

كه در توق اشاره شرد و   داری حسابهای  محتوای كتاب درموردمطالعات اخیر  به باتوجه
 طرور  به  های تجاری درس تركیب ازجمله  داری حسابهای درسی  كتاب كه اين ديگر ازسوی

  دن توس  دانشرجويان در تراينرد يرادایری اسرت    كر حل برایهای متعدد  مسئلهعمده شامل 
 در شرده  مطرحپرداختن به نوع مسائل  اساسی در زمان حاضر بحدِ  دندن كه رسد می نظر به

  روزبرودن  بره   ياتتره  اختصاصبه اهداف مصوب  زمان  یرس دستها  كفايت میزان  اين كتاب
تحلیرل محتروای    دنبرال  بره حاضرر   مطالع مطالب برای دانشجويان است. لذا  بودن تهم قابلو 

 شرده  تهیه لیست چكدانشگاه پیام نور با استفاده از ابزار  0پیشرتت   داری حسابمسائل كتاب 
(. 54.4)محمرودی و محمردپور    اسرت ( Jonassen) جوناسرن  ديويد «مسائل انواع» براساس

 چنردان  درسری  هرای  كتراب  درهرا   آن تحلیرل  و  بدساختار  ساختار خوش به مسئله بندی دسته
درسری    هماننرد برنامر    محرور  مسرئله  درسری  های برنامه استرش ولی  است نبوده موردتوجه

 متعرددی  هرای  بندی دسته ارائ  سبب  محوری مسئله به محتوامحوری از ارايش و مسئله بر مبتنی
 (Jonassen 0880) جوناسرن  بنردی  دسرته  هرا  بنردی  دسته اين از يکی. است شده مسئله انواع از

 ترتیرب  بره كره   ایررد  مری  برر  در را بدساختار تا ساختار خوش مسائل از اانه ده انواع كه است
شامل مسائل منطقی  مسائل الگوريتمی  مسرائل داسرتانی  مسرائل كراربرد و اعمرال قرانون        

بردی  مسرائل تحلیرل مرورد  مسرائل      يابی  مسائل عملکرد راه ایری  مسائل عیب مسائل تصمیم
هرای   (. ترايند حل مسائل بدساختار مهرارت هماناز  نقل به) ندو مسائل پیچیده و دشوار  طراحی

 طرور  بره  .(Tan 0888; Jonassen 0888; Gagne 5.01) كنرد  ی دانشجويان را تقويت میتفکر انتقاد
توانند در حل اين نروع   دانشجويان میكه  اين دلیل به «مسائل تحلیل مورد»اشاره شده كه   مرال
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انتقرادی موردتحلیرل قررار     صرورت  بره و  نندكهای مختل  يك مورد را مشاهده  مسائل جنبه
 (.Barnett 5..0; Carlson and Schodt 5..1; Mayo 0880) نرد برای يرادایری بسریار مفید    دهند
اروی   پاسرخ  داری حسراب  رشرت  های درسی دانشگاه پیرام نرور در    تا چه اندازه كتابكه  اين

كره بررای    كنرد مسرائلی را ارائره    اسرت  سیستم دانشجومحور اين دانشرگاه بروده و توانسرته   
رسرد ايرن    مری  نظرر  بره تاكنون موردپژوهش قرار نگرتتره اسرت و     باشد تهم قابلدانشجويان 

شود  خالصه در اين پژوهش سعی می طور بهدرخور بررسی و موشکاتی عمیق است.  مسئله
 زير پاسخ داده شود: سثاالتبه 

 0  پیشررتت  داری حسراب در كتراب   شرده  مطررح بندی جوناسن  مسائل  طبقه به باتوجه ـ
 ایرند؟ دانشگاه پیام نور در كدام دسته قرار می

دانشگاه پیام نور تا چه میزان با اهداف مصروب   0  پیشرتت داری حسابمحتوای كتاب  ـ
 اين درس متناسب است؟

ياتته برای آموزش اين درس در دانشگاه پیرام نرور ترا چره انردازه برا        اختصاصزمان  ـ
 شده متناسب است؟ تعیینمحتوای 

 روز است؟   حتوای كتاب بهبه چه میزان م ـ

 است؟ تهم قابلبه چه میزان محتوای كتاب برای دانشجويان  ـ

 
 . روش پژوهش2

 پیشررتت   داری حسراب  درس استادان دااهيد یبررس یبرا یفیتوص روش از پژوهش نيا در
پیشررتت    داری حساب كتاب در شده مطرح مسائل نوع نییتع یبرا محتوا لیتحل روش از و 0
 .  شد استفاده جوناسن ديويد مسائل یبند طبقه براساس 0

 درس مردرس  اسرتادان  و كتراب  بره  جرا  نير ا در جامعر  آمراری  :یآمارۀنمونوجامعه
 :شود می میتقس شرتتهیپ داری حساب
   ؛نور امیپ دانشگاه 0پیشرتت   داری حساب كتاب .ال 
 بره  نرور  امیر پ دانشرگاه  در 54.0-54.3 یلیتحصر  سرال  در كره  یمتخصصر  استادان .ب

 .اند پرداخته درس نيا سيتدر
اسرت   ايرن نکتره الزم   البته ذكرر  .است یشمار تمام صورت به ال   جامع از نمون  آماری

 سرثاالت و  كننرد  مری تردريس   را مطالب شرش تصرل اول كتراب    استادان معمول طور بهكه 
 كتراب  مسرائل   نيبنابرا .شود میسراسری پايان ترم دانشگاه نیز براساس اين شش تصل ارائه 
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 صرورت  بره  دوم  جامعر  یریا نمونه. شود می لیتحل دورۀ كارشناسی 0پیشرتت   داری حساب
 در نرور  امیر پ دانشرگاه  عضرو   باسابق استادان انیم از یا نمونه كه بیترت نيبد .است یتصادت
تعرداد   .شردند  انتخراب  سراخته  محقق  نام پرسش لیتکم یبرا  0 پیشرتت  داری حساب درس

انتخرابی از برین ايرن      نمونر نفر بودند كه حجم  10 داری حسابمجرب عضو اروه  استادان
ارسرال و   هنامر  پرسرش اعضرا    كلیر كره البتره بررای     نرد نفرپنجاه جامعه طبق جدول موراان 

   .شدشده درياتت  تکمیل نام  پرسش 40درنهايت 
ـگاندازهیابزارها  تحلیرل محتروا   مطالعر  بررای   مورداسرتفاده  یریر ا انردازه  ابرزار  :یري

كه بعد از بررسری و تأيیرد    است جوناسن ديويد «مسائل انواع» براساس شده هیته لیست چك
در  شرده  ارائره و آزاد مسرائل    ی تهران  پیام نرور ها دانشگاه داری حساب رشت  استادانبرخی 

 نامر   پرسرش   از چنرین  هرم ها قرار ارتتنرد.   بندی در يکی از دسته لیست چككتاب براساس 
 اسرتفاده توصریفی   مطالعر  جهت  ای  درجه پنج لیکرتِ طی  باو  سثال هجده باساخته  قمحق
 .است شده

 كتراب   هرا و اطالعرات   منبر  اصرلی اسرتخرا  داده     بررای تحلیرل محتروا     طور كلری  به
و سرتصرل وزارت علروم تحرت      (54.5كرباسری يرزدی )   ترألی    0پیشرتت   داری حساب
. منظرور از اهرداف مصروب در ايرن پرژوهش      اسرت  كارشناسری دورۀ  برنام  درسری عنوان 
از سروی   دورۀ كارشناسری  برنام  درسیدر  0 پیشرتت  داری حسابند كه برای درس ا اهداتی

 یعرال  یشرورا  داری حسراب  كمیتر  )ه اسرت  شدمصوب  تناوریوزارت علوم  تحقیقات و 
   (.54.9 علوم وزارت یدرس یزير برنامه

 
 های پژوهش . یافته3

در  شرده  مطررح نوع مسائل  درمورداول  سثالكه  اين به باتوجههای پژوهش  سثالدر پاسخ به 
  مسرئل  14 از دهرد  مری  نشران  هرا  ياتتره   دانشگاه پیام نور است 0 پیشرتت  داری حسابكتاب 

( درصرد  0)مورد چهار دانشگاه پیام نور  تعداد  0 پیشرتت  داری حساب كتابشش تصل اول 
( درصرد  01)مرورد  سیزده و   داستانی مسائلمورد  (درصد 93) 44 تعدادمسائل الگوريتمی  

اند. ايرن نترايج نشران     هشدارائه  5ها در جدول  دهند. اين ياتته يابی را تشکیل می مسائل عیب
 و بره مسرائل بدسراختاری چرون     ندسراختار  خروش دهند كه اكرر مسائل كتاب از طیر    می
های مشرمول   مسائل عینی از شركت ارائ  كه رسد می نظر به. اند پرداختهن «مسائل تحلیل مورد»

ترر   موردی بتواند يادایری دانشجويان را در اين درس بسریار پیچیرده آسران    صورت بهتلفیق 
نرد و ايرن نروع    ا يابی و ماهیتا  از نوع مسائل عیب طور كلی بهمسائل تلفیق  خودِ هرچندسازد. 



 1211شمارة سوم، خرداد  یکم، و سال بيست ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   442

 بره  باتوجره امرا    ایرند توس  ديويد جوناسن قرار می شده ارائهستار مسائل تقريبا  در وس  پیو
يرابی   در كتاب ماهیرت عیرب   شده مطرحاز مسائل  درصد 01شود كه تنها  ها مشاهده می ياتته

يرا بدسراختار    برانگیرز  چرالش مسائل  ارائ رسد تعیین ماهیت خود مسائل و  می نظر بهدارند و 
 به آن پرداخته نشده است.   داری حسابمتناسب با محتوا چالشی است كه در 

دیویدجوناسن«انواعمسائل»ليستچکبراساس5ۀشرفتيپیدارحساب.نوعمسائلکتاب0جدول

درصدفراوانینوعمسائل

 08 4 الگوريتمی

 938 44 داستانی

 018 54 يابی عیب

 5888 15 جم 

 اسرتادان هرای   بره بررسری ديردااه    نامره  پرسشبا استفاده از ابزار   بخش ديگر تحقیقدر 
در دانشگاه پیام نور پرداخته شد. بررای ايرن منظرور ابتردا روايری       داری حساب رشت مجرب 

براسراس   نامره  پرسرش مجرب در اين زمینه بررسی و پايرايی ابرزار    استادانابزار با مراجعه به 
آمد. درادامره   دست به 0/8.. ضريب آلفای كرونباخ در اين مطالعه شد آلفای كرونباخ محاسبه

 0  پیشررتت  داری حسراب محتروای كتراب   »كره   اينبرر  مبنیدوم پژوهش  سثالو در پاسخ به 
 t  آزمرون  «دانشگاه پیرام نرور ترا چره میرزان برا اهرداف مصروب ايرن درس تناسرب دارد؟          

كره    نامه پرسش سثاالتجاكه تعداد  انجام شد. ازآن نامه پرسشهای  بر روی داده ای نمونه تك
های طیر  لیکررت از    پاسخ چنین همو  است سثالچهار   مربوط به سنجش اين متغیر بودند

میرانگین   هين نمرر ترر  كملذا   اذاری شده بودند نمره 5تا  1از  ترتیب به «خیلی كم»تا  «كامال »
و   50  4 ترتیرب  بره   متغیر در نظر ارتتره شرد  ای كه برای اين  ين نمرهتر بیش( و نقط  برش)

و تناسب كامل محتوای كتراب برا     عدم تناسب  تناسب متوس  ار نمايان ترتیب بهبود كه  08
نمونر   هرای  آمرده بررای داده   دسرت  بره   میرانگین  0اهداف مصوب برود. مطرابق برا جردول     

يعنری طبرق نظرر     ؛سرت ترر ا  ( پرايین نقط  بررش میانگین )  نقطبود كه از  58/.0 شده انتخاب
نترايج   بره  باتوجه  چنین هممحتوای كتاب با اهداف مصوب اين درس تناسب ندارد.   استادان
آمرده   دسرت  بهمیانگین   شود مشاهده می طوركه همانبرای اين میانگین   ای نمونه تك tآزمون 
توان نتیجه ارتت كره احتمراال  محتروای كتراب برا اهرداف        می ديگر  عبارت بهدار است.  معنی
 شده برای اين درس تناسب ندارد.   بینی پیش
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ميزانتناسبمحتوایکتاببااهدافدرساینمونهتکt.آزمون5جدول

متغير
تعداد
استاد

ميانگين
انحراف
استاندارد

ۀدرج
 t P-valueآزادی

ميزان
تناسب

میزان تناسب محتوا با 
 اهداف درس

 نامناسب 888/8 013/51 45 0/4 58/.0 40

برای آموزش ايرن درس در   ياتته اختصاصزمان »يعنی   سوم تحقیق سثالدر پاسخ به 
 ای نمونره  تك tآزمون   «دانشگاه پیام نور تا چه اندازه با محتوای تعیین شده متناسب است؟

كه مربروط بره سرنجش      نامه پرسش سثاالتانجام شد. تعداد  نامه پرسشهای  بر روی داده
ای  ين نمرره ترر  بریش ( و نقط  برشمیانگین ) ين نمرهتر كمو  است سه سثال  اين متغیر بود

عردم   ارر  نمايان ترتیب بهبود كه  51و   .  4 ترتیب به  كه برای اين متغیر در نظر ارتته شد
برود. مطرابق    ياتته اختصاصو تناسب كامل محتوای كتاب با زمان   تناسب  تناسب متوس 

نقطر   برود كره از    10/4 شده نمون  انتخابهای آمده برای داده دست به  میانگین 4با جدول 
محتروای كتراب برا زمران      اسرتادان يعنری طبرق نظرر     ؛تر اسرت  ( پايیننقط  برشمیانگین )
 ای نمونره  ترك  tنترايج آزمرون    بره  باتوجه  چنین هماين درس تناسب ندارد.   ياتت اختصاص

دار اسرت.   آمرده معنری   دسرت  بره میرانگین    شود مشاهده می طوركه همانبرای اين میانگین 
برای  ياتته اختصاصتوان نتیجه ارتت كه احتماال  محتوای كتاب با زمان  می ديگر  عبارت به

 اين درس تناسب ندارد.

یافتهتصاصاخميزانتناسبمحتوایکتاببازماناینمونهتکt.آزمون3جدول

متغير
تعداد
استاد

ميانگين
انحراف
استاندارد

ۀدرج
 t P-valueآزادی

ميزان
تناسب

 زمانتناسب محتوا با 
 ياتته اختصاص

 نامناسب 888/8 09/55 45 43/0 10/4 40

 داری حسراب محتروای كتراب    روزبرودن  بره میرزان   درخصوصچهارم تحقیق  سثال
كه مربروط بره سرنجش ايرن      نامه پرسش سثاالتدانشگاه پیام نور بود. تعداد  0 پیشرتت 
ای كره   ين نمرهتر بیش( و نقط  برشمیانگین ) ين نمرهتر كمو  است پنج سثالبود  متغیر 

عردم   ار نمايان ترتیب بهبود كه  01و   51  1 ترتیب به  برای اين متغیر در نظر ارتته شد
برود.   ياتتره  اختصراص و تناسب كامل محتوای كتراب برا زمران      تناسب  تناسب متوس 

برود كره    ./.0 شده نمون  انتخابهای آمده برای داده دست به  میانگین 4مطابق با جدول 
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محتروای كتراب از    اسرتادان يعنی طبق نظرر   ؛تر است ( پايیننقط  برشمیانگین )نقط  از 
بررای   ای نمونره  تك tنتايج آزمون  به باتوجه  چنین همبرخوردار است.  پايینیقابلیت تهم 
دار اسرت.   آمرده معنری   دسرت  بره میرانگین    شرود  مشراهده مری   طوركه همان  اين میانگین

توان نتیجه ارتت كه احتماال  محتوای كتاب با قابلیت تهم دانشجويان  می ديگر  عبارت به
 متناسب نیست.

محتوایکتابروزبودنبهميزاناینمونهتکt.آزمون0جدول

متغير
تعداد
استاد

ميانگين
انحراف
استاندارد

ۀدرج
 t P-valueآزادی

ميزان
تناسب

 نامناسب 888/8 851/54 45 90/4 ./.0  40 روزبودن به

  پیشررتت  داری حسراب محتوای كتاب  بودن تهم قابلمیزان  درخصوصپنجم تحقیق  سثال
شرش    كه مربوط به سنجش اين متغیر بود نامه پرسش سثاالتدانشگاه پیام نور بود. تعداد  0

ای كه برای ايرن متغیرر در    ين نمرهتر بیش( و نقط  برشمیانگین ) ين نمرهتر كمو  است سثال
عردم تناسرب  تناسرب     ارر  نمايران  ترتیرب  بره بود كره   48و   50  9 ترتیب به  نظر ارتته شد

  1برود. مطرابق برا جردول      تتره يا اختصراص و تناسب كامل محتوای كتاب با زمران    متوس 
نقطر   میرانگین )   نقطر برود كره از    51 شده نمون  انتخابهای آمده برای داده دست بهمیانگین 

برخروردار   پرايینی محتوای كتاب از قابلیت تهم   استادانيعنی طبق نظر  ؛تر است ( پايینبرش
مشراهده   طوركه همان  برای اين میانگین ای نمونه تك tنتايج آزمون  به باتوجه  چنین هماست. 

تروان نتیجره ارترت كره      مری  ديگرر   عبرارت  بره دار است.  آمده معنی دست بهمیانگین   شود می
 احتماال  محتوای كتاب با قابلیت تهم دانشجويان متناسب نیست.

محتوایکتاببودنفهمقابلميزاناینمونهتکt.آزمون2جدول

متغير
تعداد
استاد

ميانگين
انحراف
استاندارد

ۀدرج
 t P-valueآزادی

ميزان
تناسب

 نامناسب 888/8 449/51 45 9/.0 51 40 بودن تهم قابل

 

 گیری . بحث و نتیجه4

در ايرن   شرده  ارائره محتواهرای   رساختار دانشگاه پیام نور و تأكید بر  به باتوجهدر اين پژوهش 
كرباسری   قلرم  بره  داری حسراب  رشت در  شده ارائههای مهم  دانشگاه  به بررسی يکی از كتاب
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رسد دارای نقاط قوت و ضع  متعرددی از نظرر سراختار و     می نظر بهيزدی پرداخته شد كه 
دانشرگاه پیرام نرور در دو بخرش      0 پیشررتت   داری حسراب كتاب  بدين منظور . استمسائل 

ب برا اسرتفاده از   نتايج حاصل از بخش اول تحقیق يا همان تحلیل محتروای كترا  . بررسی شد
نوع مسرائل ديويرد جوناسرن نشران داد كره اكررر مسرائل كتراب از طیر            لیستِ چكابزار 

پرداختره نشرده اسرت.     «مسائل تحلیل مرورد »و به مسائل بدساختاری چون  ندساختار خوش
هرای درسری    رسرد برنامره   می نظر به 0 پیشرتت  یدار حسابمحوربودن درس  مسئله به باتوجه
برای اين درس متناسب  تیم بر مبتنیو يادایری  مسئله بر مبتنیمحوری چون طرح  مسئلهنوين 

هرا   آن كره حرل   اسرت دنیای واقعی ساختارنیاتت  مسائل  سمت بهباشد و تأكید اين رويکردها 
 و  شرود  مستلزم تشريك مساعی است و اهداف يادایری براساس اين نوع مسائل بنا نهاده می

در طراحری مسرائل آن    كره  رسد می نظر به  شناسی مسائل كتاب نوعنتايج حاصل از  به باتوجه
اساسی  سثالچهار  ۀ. نتايج بخش دوم پژوهش نیز كه دربرایرندشودبايد به اين نکات توجه 

عمرل   بره مجرب دانشگاه پیام نرور   استاداناز  نامه پرسشبه محتوای كتاب بود و با ابزار  راج 
شرده   دادهچهار مورد كفايرت زمران اختصراص     جنب از  موردبررسینشان داد كه كتاب   آمد

و   مطالرب  روزبرودن  بره يی برا اهرداف مصروب ايرن درس      سرو  هماين كتاب   مطالع برای 
ايرن درس   اسرتادان برای دانشجويان تناسب الزم را نداشته و نتوانسته رضرايت   بودن تهم قابل

يادایری دروسری چرون درس   دانیم آموزش و  طرف  می . ازيككنددر اين دانشگاه را جلب 
بره مشرکلی     اسرت  داری حساب رشت در  یدیكل دروس از یکكه ي  0پیشرتت   داری حساب

ديگر  اساسا  ساختار دانشگاه پیام نرور   و دانشجويان تبديل شده و ازطرف استادانعمده برای 
ين اتکرا  ترر  بیش رس دستحاضر از بین مناب  در درحالو دانشجويان نیز است دانشجومحور 

برنامر   رويکردهرای نروين در تغییررات     بره  باتوجه  چنین هم. كنند میهای درسی  را به كتاب
 حرتر  يی دانشرگاه برا   سرو  هرم و تأكیرد برر    محرور  مسرئله های درسی  برنامه سمت به درسی
نتايج حاصل از ايرن پرژوهش و    به باتوجهو  و قابلیت تهم مطالب روزبودن بهو  داری حساب
های درسی در اين  روزكردن محتوای كتاب به درجهتهای بسیاری نیز  تالشكه  اين به باتوجه

جرز چنرد    ههای اخیر انجام ياتته )البته بر  و در سال داری حساب رشت در  خصوص بهدانشگاه 
رسراندن ايرن    نتیجره  بره رسد بررای   می نظر به  های تجاری( درس تركیب ازجملهمورد خاص 

روزكرردن مطالرب    برر بره   عرالوه بايد  داری حسابهای درسی  تابكننداان ك  ها  تدوين تالش
تطبیرق محتروا برا طرول زمران        به مسائلی چون كفايت زمانی داری حسابهای درسی  كتاب
ويرژه در   بهرو و  ها اهتمام ورزند. ازاين مطالب در اين كتاب بودن تهم قابلو   سال تحصیلی نیم

های مشرمول تلفیرق    مسائل عینی از شركتارائ  رسد  می نظر به 0پیشرتت   داری حسابدرس 
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ترر سرازد.    موردی بتواند يادایری دانشجويان را در اين درس بسیار پیچیرده آسران   صورت به
يرابی هسرتند و ايرن نروع مسرائل       و ماهیتا  از نوع مسائل عیب طور كلی بهمسائل تلفیق  خودِ

هرا   ياتتره  بره  باتوجهاما   ایرند ار میتوس  ديويد جوناسن قر شده ارائهتقريبا  در وس  پیوستار 
يرابی   در كتاب حاضرر ماهیرت عیرب    شده مطرحاز مسائل درصد  01شود كه تنها  مشاهده می

يرا بدسراختار    برانگیرز  چرالش مسائل  ارائ رسد تعیین ماهیت خود مسائل و  می نظر بهدارند و 
بره آن   داری سراب حو ترا بردين زمران در     طور كلری  بهمتناسب با محتوا رويکردی است كه 

مرالی برا نیازهرای     داری حسراب سرازی مطالرب دروس    اام همپرداخته نشده است. ازطرتی  
مرواردی  جملر   شرده از   ارائره بودن محتروای   كاربردیو توجه به  داری حساب حرت عمومی 

 باشد.   داری حساب رشت های درسی در  كننداان كتاب تواند مدنظر تجويز است كه می
 

 كاربردی هاینهاد پیش. 5

 رشرت  هرای درسری    محتروای كتراب   در زمینر  لزوم بررسی علمی و انجام پژوهش  به باتوجه
با بررسری   شود می نهاد پیشاران    در دانشگاه پیام نور  به پژوهش خصوص بهو  داری حساب

در  شرده  ارائره موارد مهمری چرون نروع مسرائل      درنظرارتتنو با  شده ارائهمحتواهای جديد 
و   قابلیرت تهرم محتروا     يی با اهرداف مصروب درس  سو هم  داری حسابی های درس كتاب
ها اام بردارند. برديهی اسرت در    بهترشدن اين كتاب هرچهدانشجويان در راه  در اختیار زمان 

  توجه به عناصرر و سرطوح براالی شرناختی دانشرجويان در      برنام  درسیرويکردهای نوين 
از  شروند   اام همحتواهايی كه نتوانند با اين تغییرات ها و م آموزش مدنظر قرار ارتته و كتاب

تخصصری ارروه    كمیتر  برا ايجراد    هرا  دانشگاهدور خواهند ماند. اين مهم در  بهرسالت خود 
شده توس  يرك ارروه   تولیدبررسی و نظارت بر محتواهای  و ريزی درسی هر دانشگاه برنامه

 ترر  بریش  هرچره توانرد بره ننرای     و موارد ديگر می ذكرشدهتخصصی از لحاظ رعايت موارد 
 .كندها كمك  كتاب
 

 نامه كتاب

   تهران: دانشگاه پیام نور.داری حساب رشت  ؛0  پیشرتت داری حساب(  54.5كرباسی يزدی  حسین )
 سراختار  براساس سازی مدل و آمار كتاب محتوای تحلیل»(  54.4محمدپور زال )الله و  محمودی  تیروز

 .41  ش 50 س  دانشگاهی كتب نگارش و پژوهش  «دبیران ديدااه و جوناسن ديويد مسائل نوع و



 442   (و دیگران احمد فتحی عبدالهی) نور يامدانشگاه پ 4ۀ يشرفتپ یدار حساببر كتاب  ینقد

  «داری حسراب ( برر يرادایری   TBLتریم )  برر  مبتنری بررسری ترأریر يرادایری    »(  ..54) و ديگران نحاس
 .5  ش 41 س  رسی حسابو  داری حسابتحقیقات 

دورۀ  برنامر  درسری    (54.9) یدرسر  یزير ر برنامره  یعرال  یشرورا   تنراوری  و قرات یتحق علوم  وزارت
   :داری حساب رشت  كارشناسی

<http://www.hes.msrt.ir/uploads/T_Education/0606581051_0.pdf>. 
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