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Introduction 

 In the 80s and 90s, accounting education received much criticism 

from accounting bodies. Therefore, since 1990, the accounting profession 

has given ever-increasing focus and attention to the effectiveness and 

nature of accounting education and moving to new & innovative teaching 

approaches (Smalt & Seldon, 2005). Accounting Education Change 

Commission (1992) emphasized the importance of introductory 

accounting courses as a basis for success in subsequent courses. This 

commission highlighted that Students' involvement should be promoted 

by methods such as games, simulations, and group projects and students 

should be active learner. 

 In introductory accounting courses, students face abstract concepts 

such as debit and credit, double entry, accounting equation and cycle 

which are not attractive enough. The general students’ consensus holds 

that the first course is required and just has to be endured. The use of 

Monopoly, early in the course, as a catalyst, facilitates a better learning 

attitude toward the material and thus increases the chance of student 

success (Shanklin & Ehlen, 2007). In this study, a board game was re-

designed for Principles of Accounting (1) course, inspired by Reiss 

Nitkin (2011). This game consists of a board, dice, and a few cards. The 

effect of the game on the students’ performance was examined. 
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Hypothesis 

 In preliminary courses, students face some problems in 

understanding accounting concepts. It is expected that active engagement 

with games can improve their learning. According to the aim of this 

study, research hypothesis was developed as follows: 

 “Using board games for teaching principles of accounting (1), has a 

positive and meaningful effect on students’ performance” 

 

Methods 

  The population of the study consisted of undergraduate students who 

enrolled in the Accounting Principles (1) in the first semester at 1394-

1395 academic year. The current study is Quasi- Experimental in nature. 

The sample of the study comprised 40 students who were randomly 

divided into two groups, as experimental and control group .The design 

of the study is Pre-test- Post-test using ANCOVA. Face validity of the 

tests were checked by five accounting lecturers. The reliability was 

checked by using Kuder Richardson for pre and post-test. The result of 

Kuder-Richrdson was equal to 89% and 90% respectively. Two last 

sessions were devoted to reviewing the book and solving the problems. 

The traditional mode was used as education delivery method for control 

group. In experimental group, game-based learning was used as teaching 

method. Students filled a 5- point Likert scale survey on the effectiveness 

of the game. Three game-based learning experts checked validity of the 

survey. The reliability was measured by using Cronbach alpha equal to 

92.7%. 

 

Results 

  The results of the ANCOVA test showed that there was a significant 

difference between Mean scores of accounting post-test between two 

groups. Results confirmed that students in experimental group had better 

results than students in control group. 

 

 



Discussion and Conclusion 

  Accounting Education Change Commission (1992) and Pathways 

Commission (2012) asserted the importance of first course in accounting 

by using active teaching methods to engage accounting students in order 

to make introductory accounting courses more attractive. Despite this 

emphasis and strong theories and background that support game-based 

learning, this method, has not been implemented in accounting education 

in Iranian universities. University lecturers often use traditional teaching 

methods such as lecture and problem solving in their classes. However, 

new generation of students are impatient and active learners, willing to 

work with the physical and hands-on tools. In this regard, an instructional 

board game for Accounting Principles (1) was produced, inspiring Reiss 

Nitkin (2011). This game was evaluated in Quasi-experimental design 

method using two groups, experimental and control groups. 

  Results of ANCOVA showed the serious board game, had positive 

and significant effect on undergraduate students’ academic performance 

in Accounting Principle (1) course. Most of the students believed that 

attendance in the game sessions was effective for them and enhanced 

their understanding of basic concepts, analyzing transactions, adjusting 

entries and accounting cycle. They recommended using game as a 

teaching method for their future courses. Findings showed that the game 

might engage learners in teaching and learning process and increase their 

motivation and enjoyment of learning. Co- working with classmates and 

debriefing by the instructor after the game provided good feedback for 

the students. 
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 کتب و یسخنران بر یمبتن یسنت روش با ایصفحه یباز کی از استفاده یسهیمقا

(1) حسابداری اصول  آموزش ی دردرس  
 

 دکتر علی رحمانی       دکتر شهناز مشایخ       یثه حاجی مرادخانیدح
 دانشگاه الزهرا )س( 

 

 دهیچک
های آموزشی بررر یرراد دری دانشررحویاد ریررابداری در  این پژوهش باهدف بررسی اثر بازی

انحام شد. بازی مورداستفاده در  مقاییه با روش سنتی معلم محور )سخنرانی و رل میئله(  
شکل از صفحه، تاس و چند محموعرره رررار   ای متژوهشِ ندمه آزمایشی، بازی صفحهاین پ

ی  شده است. جامعه( آماده2011ی ریس ندتکدن )سازی بازی مورداستفادهاست ره با ساده
ل سررال  های تهراد، در ندمیررال او( دانشگاه1آماری پژوهش دانشحویاد اصول ریابداری )

سررترس، شررامل   دری در دی مورد آزمود با روش نمونهبودند و نمونه 1394-95تحصدلی 
صور  تصادفی در دو  ( دانشگاهی در تهراد بود ره به1نفر دانشحوی اصول ریابداری )  40

آزمررود ریررابداری   ایررن پررژوهش از پرردش و پررس  روه آزمایش و رنترل قرار  رفتند. در
نفر مدرس ریررابداری   5تأیدد  ها بهداده استفاده شد. روایی آزمود عنواد ابزار  ردآوریبه

ایایی آد ندز با روش رودرریچاردسن، مناسب نشاد داده شد. نتایج تحزیه تحلدررل  رسدد و پ
روواریانس، راری از یاد دری بهتر دانشحویاد در معرض بازی آموزشی در مقاییه با  روه  

  ی دیررملم ورلرری )سررن، جنیرردت، معرردل رشررتهرنترل پس از رذف اثرا  متغدرهای رنت
با استفاده از پرسشنامه از دانشحویاد  روه آزمررایش،  اشتغال( بود. همچندن در پایاد بازی 

رننده بودد بازی و اثربخشرری آد در  بخش بودد و سر رمنظرسنحی شد ره نشاد از انگدزه
 ی ریابداری داشت.فهم و یاد دری مفاهدم پایه و چرخه

 .فعال یرداد ی ،(1) یریابدار اصول آموزش ،یمونوپول ،ایصفحه یباز: هایدواژهکل       

 
 Moradkhani2005@yahoo.com)نویینده میئول(، دانشحوی درترای ریابداری  *

 shahnaz_mashayekh@yahoo.comدانشدار  روه ریابداری، ** 

  ،دانشدار  روه ریابداریrahmani@alzahra.ac.ir 

 27/3/1396تاریخ پذیرش:                     15/2/1395تاریخ دریافت: 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?.crumb=C2dsmX4led1&to_list=oFy2mox0kSaFoMK4DkSKq18GtXjo4ohdXc4-
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 مقدمه .1

در آموزش ریابداری، مقرارد برا انتقادهرای وسردعی برود رره توسر   90و  80های دهه

؛ رمدیدود تغددرر در 7198، 1ی بدفوردنهادهای مختلف نظدر انحمن ریابداری آمریکا )رمدته

( به آموزش ریابداری 9198المللی بزرگ )ی بدنهشت مؤسیه( و 1990، 2آموزش ریابداری

ی ریابداری توجه و تمررز بدشتری را به اثربخشی، ماهدرت ها ررفها از همدن سالوارد شد. لذ

هرای نوآورانره و جدیرد های جاری آموزش ریرابداری و ررررت بره سرمت روشو تعدیل رویه

یردود تغددرر در آمروزش ریرابداری (. همچنردن رمد2005معطوف ررد )اسرمالت و سرلدد، 

هرای عنواد سرن  زیربنرای موفقدرت در دورهماتی بهی ریابداری مقد( به اهمدت دوره1992)

بعدی تأردد ررد. رمدیدود در بخشی از اهداف این دوره به فهم مفاهدم زیربنایی ریرابداری و 

بداری مقدماتی توسر  های ریارند ره دورهرند و توصده میهای مالی اشاره میعناصر صور 

اد باید در فرآیند یراد دری فعرال باشرند و ها تدریس شوند و دانشحویدانشکده بهترین مدرساد

هرای مقردماتی رنند اد غدرفعرال االععرا . چنردن تأردردی برر اهمدرت دورهنه صرفاً دریافت

اندازهای آینررده ریررابداری و جررذابدت بخشررددد برره آد در  ررزارش نهررایی رمدیرردود چشررم

(. بردین ترتدرب الری 2015اراد، شود )اسماییلند و همکر ( ندز مشاهده می2012) 3ها( ذر اه)

هرای ریرابداری ها جریرانی از تحقدقرا  در خصروه به رود و تحدیرد سراختار دورهاین سال

هرا در ها و بازیسرازیآموزشری نظدرر ش دهمقدماتی و ندز تولدرد و اسرتفاده از ابزارهرای رم 

 ت و همچناد ادامه دارد.های اصول ریابداری شکل  رفه دورهویژریابداری، به

های یاد دری دانشحویاد الری زمراد تغددرر رررده اند ره س  رردهبیداری از محققاد اشاره   

اسراس سرخنرانی و ررل میرئله در بررآورده سراختن ندازهرای  هرای سرنتی برراست و رعس

سر رمی، اند و تمایل به روصلهها بدشتر بصری و رمدانشحویاد فعلی نارافی هیتند؛ چراره آد

(. در دروس ریرابداری 2011ا ابزارهای فدزیکی و یردی دارنرد )ریرس ندتکردن، و رار ب فعالدت

ی ریرابداری مقدماتی، دانشحویاد با مفاهدم بیدار انتزاعی نظدر ث ت دوالرفه، معادله و چرخره

از (؛ لرذا اسرتفاده 2007بخش ندیت )شانکلدن و آلرن، لذ  شوند ره معموالً برایشادمواجه می

ها، اثرر مب تری ای مونوپولی( در این دورهو غدرمعمولی )نظدر بازی صفحه رننده ابزارهای در در

ی ترازنامره و ارت راالش برا سرود نفس و فهم دانشحویاد دارد. یاد دری مفاهدم پایرهبر اعتمادبه



 3 ... کتب  و یسخنران  بر یمبتن یسنت  روش با ايصفحه   يباز کی  از استفاده يسه یمقا

 6دزیکریی سود برا اسرتفاده از ابزارهرای فدر تهده 5و رویکرد هم یتگی 4عنواد ی  باقدماندهبه

شرود و سرعت  رفتن منحنی یاد دری و استوار شدد االععا  فررد مینحر بهنظدر این بازی، م

ی دیگرر نتدحره رنرد.ی بهتری بررای مفراهدم بعردی ریرابداری مرالی فرراهم میبنابراین پایه

ی ریاضری در شکیتن تصورا  قال ی دانشحویاد است م نی برر اینکره ریرابداری همراد دوره

های اولده الزامی هیرتند و بایرد اد این است ره دورهاست. نگرش عمومی دانشحویل اس م دل 

تحملشاد ررد و این نگرش خطوط ارت االی موردنداز برای انتقال اجزای اساسی ریرابداری بره 

عنواد ابزار یاد دری فعرال، هایی نظدر مونوپولی بهرند. استفاده از بازیدانشحویاد را میدود می

دهرد رند و شانس موفقدرت دانشرحویاد را افرزایش میهتر به مطالب را آساد میایحاد نگرش ب

با ایده  ررفتن از برازی ریرس  7ای(. لذا در این پژوهش ی  بازی صفحه2007)شانکلدن و آلن، 

ای از بازی معروف مونوپولی است، توس  محققاد آماده و از شده( ره شکل ساده2011ندتکدن )

( استفاده و اثر آد برر عملکررد 1ریابداری ) آموزشی برای درس اصولم عنواد ابزاری رآد به

هرایی در فهرم های اولده دانشحویاد با چالش)یاد دری( دانشحویاد بررسی شد. معموالً در دوره

رود از الریر  فعاالنره در درر شردد برا برازی مفاهدم ریابداری روبرو هیتند؛ لرذا انتظرار مری

مفراهدم پایره، سراختار، هردف و روابر  هرا را از دانرش و فهرم آدتحربداتی به دست آورند رره 

های مختلرف و های اخدرر تحقدقرا  زیرادی در رشرتههای مالی  یترش دهد. الی سالصور 

سرازی آموزشری عنواد نروعی ش دههرا برهی اثربخشی استفاده از بازیازجمله ریابداری درباره

 آموزش ریابداری رشورمادراه خود را به  8ی بازیوسدلهوجود هنوز یاد دری بهشده بااینانحام

 باز نکرده است.

 

 پژوهش ینظر یمبان  .2

ها ای از قواندن، اهداف و چالشی محموعهبخش است ره دربر درندهبازی فعالدتی رقابتی و فرح

هرای ررارتی، هرا انروام مختلفری دارنرد نظدرر بازیی موضروعی مشرخا اسرت. بازیدر ردطه

هرای جنگری، رراممدوتری، آموزشری و بیرداری دیگرر. هرا، بازیسرؤالی، پازلای، بدیت صفحه

تر ررردد آمروزش و در درر ررردد ها هیتند ره برا جرذا یکی از انوام بازیهای آموزشی بازی

رنند. در این پژوهش از ی  بازی تررد ری های یاد دری و تدریس رمایت میفرا در، از فعالدت
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های آموزش فعرال و وسدله بازی ازجمله روشاست. یاد دری به شدهآموزشی استفاده -ایصفحه

رننده و های سنتی معلم محور رره ریرلره در مقاییه با روش شوددانشحو محور محیو  می

های (. نظریره2015دهرد )پرماتیرری، ی فرا در را افزایش میغدر جذا  هیتند، توجه و انگدزه

ها برای یاد دری در ررعس درس را پشرتد انی و از بازیتوانند استفاده زیادی وجود دارد ره می

 9هررای چند انررهی یرراد دری فعررال، هوشتررواد برره نظریررههررا میی آدتوجدرره رننررد. ازجملرره

اشراره  13ی فلوو نظریه 12ی رویدادی ی رافظه، نظریه11، مدل یاد دری مغز رامل10هوارد اردنر

 ررد.

کل  رفت و در مقابل یاد دری غدرفعال ش 1980ی هیاد دری فعال مفهومی است ره در ده    

ره منظور از یاد دری غدرفعرال به معنای در دری فعال فرا در در فرآیند یاد دری است دررالی

های سنتی و معلم محورِ یاد دری مبل سخنرانی و ررل میرا ل اسرتاندارد اسرت )مرفری، روش

بره ازرد و بازیابی االععا  و اتکا بدش اصله  رفتن از تأردد صرف بر رفظ رردد(. برای ف2005

معروف است به سمت سطوح براالتر  «دیدهمدمود تعلدم»سخنرانی و رتب درسی ره به رویکرد 

هرای یراد دری فعرال )یراد دری از الریر  دانش و مهار  )نظدر تفکرر انتقرادی( بایرد از روش

عنواد یر  استفاده از برازی بره(. یاد دری با 2006ستفاده شود )فولر،رار روهی و انحام دادد( ا

بره سرمت  «یراد دری سرطحی»تواند فرا در را از ابتدای الدف یاد دری یا هماد ل میروش فعا

یراد دری سرطحی،  (.2014هدایت رند )فدلدمس و  را درف،  «یاد دری عمد »انتهای الدف یا 

ه است و متکری رردد است ره با اضطرا  و نگرانی همرایاد دری در اثر تکرار و تمرین و رفظ 

 در معرانی جیرتحوی برا همراه یاد دری عمد ، یاد دری رهست دررالیهای بدرونی ابر انگدزه

 داف) اسرت انتقادی رویکرد با هاایده و  هاتحربه دیگر با هاآد ساختن مرت   و  موردمطالعه متن

 (.2014 معدنووی ، و 

 فضرایی، ریاضی، و  منط  موسدقدایی، ،زبانی شامل هوش انوام( 2011)  اردنر یعقدده به       

 ایرن راربرد. هیتند( اجتماعی هایمهار ) فردی بدن و ( شناختی و  بدنشی) فردی درود بدنی،

 آموزشی اصول ره بود خواهد برخوردار رارایی رداربر از زمانی یاد دری و  آموزش امر در نظریه

 ایرن تمامی موف  آموزشی هایبازی. درر تقویت را هاآد و   رفت رار به هاهوش این یدرباره را

 دهنردمی قررار فرا در اختدار در را موفقی بیدار یتحربه رار این با و  رنندمی در در را هاهوش



 5 ... کتب  و یسخنران  بر یمبتن یسنت  روش با ايصفحه   يباز کی  از استفاده يسه یمقا

 رامرل مغرز مردل براعنواد مفهرومی  راردنر از ق رل(. 2016 ،15تیرای ؛2009 ،14آرمیتران )

 هرایروش در. است یاد دری ایرب مغز هایقیمت تمام از استفاده معنای به ره بود شدهمطرح

 شرودمی اسرتفاده مغرز چپ سمت در شناسیزباد و  منطقی هایظرفدت از فق  تدریس سنتی

 مغرز راسرت سمت یاد دری هایاستراتژی از استفاده شامل رامل مغز یاد دری مدل رهدررالی

 در. اسرت( 16 ونرهبازی) سررزنده و  شرهودی بصرری، نگر،رل خعق، مغز راست سمت. است ندز

 تصرور. اسرت  ونره قضراو  و  رعمری خطری، سرامانمند، منطقی، انیاد مغز چپ سمت مقابل

 بنرابراین رنرد؛ تیریع و  دهد افزایش را یاد دری بتواند مغز هایقیمت تمام از استفاده شودمی

 خواهرد افرزایش یاد دری رند، تحری  را انیاد هوش هایقیمت تمام بتواند تدریس روش ا ر

 سرلدد، و  اسرمالت) اسرت امرر ایرن از روشرنی مبرال رعسری هایآموزش با بازی فد لت. یافت

1999.) 

 از بخشری رویردادی یرافظره. اسرت رویردادی یرافظه ینظریه دیگر بااهمدت ینظریه       

 هایتحربه با مرت   االععا  دیگرع ار به یا رویدادی دانش آد در ره است بلندمد  یرافظه

 17هررایت  از اسررتفاده بررا فرررد زنررد ی رویرردادهای درواقررع. اسررت شرردهدرهخذ فرررد زنررد ی

 ندرز هراآد یرادآوری با و  ذخدره رافظه در مربوط  معانی و  اریاسی مکانی، زمانی،( هایویژ ی)

 زیررا اسرت؛ زیراد رویدادی یرافظه تقویت و  ایحاد امکاد هابازی از استفاده با. شوندمی بازیابی

 یرافظره اهمدرت. دارد وجرود بلندمرد  یرافظره و  دهدممی انحام چهنآ بدن قوی هم یتگی

 سرازدمی قرادر را او  رره اسرت فرا درر بررای 18ایوارهالرح رردد فراهم یاد دری برای رویدادی

. آورد یرراد برره را خرراه موقعدررت یرر  در دانررش ررراربرد بررا مرررت   االععررا  رارررت و  سررریع

 ررپ،) نکنرد فرامروش را ررعس در برازی روز یبرهتحر دانشرحو یر  هر ز شاید مبالعنوادبه

 برازیگر بررای را بهدنره رالتی بتواند باید خو  آموزشی بازی ی  فلو ینظریه اساس بر(. 2012

 چرالش سرط  ره است پذیرامکاد صورتی در این و  نکند ریالت یا تنش اریاس ره رند ایحاد

 راررت خدلری نره و  سرخت خدلری نه زیاب یعنی باشد؛ داشته همخوانی فرد هایتوانایی با بازی

 (.من ع هماد) باشد
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 پژوهش ینهیشیپ .3

 و  شردرین بیردار محدطری در آموزشی محتوای انتقال باعث آموزش در هابازی از استفاده

 ورود بررای الزم هایشاییتگی و  هامهار  با یاد درند انی آوردد فراهم باعث و  شده بخشلذ 

 رره آورنردمی فرراهم را شررایطی همچنردن هرابازی. شرودمی یارتح هایفعالدت و  رار بازار به

 جدیرد مفراهدم و  مطالب دشوار، و  سخت شرای  درک و  هزینه صرف بدود بتوانند یاد درند اد

 آمروزش بره را خود راه ره ایصفحه بازی اولدن(. 2015 همکاراد، و   ارسدا پاندو ) بگدرند یاد را

 برازی پردر) 19دارادزمردن برازی نرام بره بود ریابداری با مرت   بازی ی  درواقع ررد باز عالی

 فنّاورانره هایپدشرفت. شد الراری 1904 سال در 21مگی الدزابت توس  ره( 20مونوپولی معروف

 در تغددرر بررای تقاضرا بره منحر 1980 یدهه اواخر در ریابداری مقررا  در وسدع تغددرا  و 

 رسرمی ریرابداراد انحمرن و  ریرابداری زشآمرو در تغددر رمدیدود. شد ریابداری آموزش

. رردنرد 23فعرال یراد دری هایاسرتراتژی از اسرتفاده بره تشوی  را هادانشگاه مدرساد 22آمریکا

 مناسرب تدریس استراتژی ی  عنوادبه هابازی از استفاده به شروم ریابداری مدرساد درنتدحه

 از قلمری و  راغرذ ورژد ررد باز داریریاب درس هایرعس به را خود راه ره بازی اولدن. رردند

 ایرن مبالعنوادبه. شد ایحاد آد در تغددراتی( 1989) 24رنچل توس  ره بود( 1988) مونوپولی

 مونکرادا، و  مونکرادا) شرد داده تط د  ریابداری تعهدی م نای با لذا بود، نقدی م نای بر بازی

 هرایبازی موضوم با مرت   شیوهپژ تارنود ره شد روشن پژوهش ادبدا  بر مروری با(. 2014

 ایرراد در ریرابداری دانشرحویاد یراد دری مدرزاد و  عملکررد به رود در هاآد نقش و  آموزشی

 برازی رره شرودمی اشراره خرارجی هرایپژوهش از تعردادی بره ادامره درلذا  است؛ نشدهانحام

 دانشرحویاد هبر  ریرابداری آمروزش در را آد از ایشردهساده هرایورژد یرا مونوپولی ایصفحه

 .اندراربردهبه

 تردریس بررای سرازیش ده نروعی عنوادبره مونوپرولی ایصرفحه برازی از( 1989) رنچل

 تراس، مهرره، ررار ، محموعه ی  شامل مونوپولی بازی. ررد استفاده مقدماتی مالی ریابداری

 هرر در و  رونردمی جلو صفحه در و  اندازندمی تاس بازیکناد. هیت صفحه ی  و  پول دسته ی 

 بانر ، از پرول دریافرت نظدرر رویردادهایی برازی الی هاآد. رنندمی رفتار آد قواعد ال   خانه

 را غدرره و   ررفتن جایزه و  شدد جریمه اجاره، و  عوارض دریافت یا پرداخت مل ، خریدوفروش
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 بره. رردنرد شرررت هراآد پرژوهش در نفرره 4  روه 20 در دانشحو 80. رنندمی ث ت و  تحربه

 نتایج. شد داده استاندارد ریا  چار  ی  و  بازی قواعد تکالدف، از رونوشتی ها روه از هرردام

 انگدزهدحراد و  رقرابتی بر،زماد رمتر جذا ، دانشحویاد برای بازی از استفاده داد نشاد پژوهش

 ابرراز آد بره نیر ت دانشرحویاد و  ررردمی فراهم را خاه موارد روی رردد بحث فرصت و  بود

 مونوپرولی برازی  ذاری،سرمایه عنواد با جدیدی بخش افزودد با( 1995) آل رچ. ندررد رضایت

 و  دهنردمی ادامه مالی سال چهار برای را بازی دانشحویاد آل رچ بازی در. داد  یترش را رنچل

 دانشرحویاد هرسرال، مرالی هایصرور  انتشار از پس. رنندمی منتشر را خود مالی هایصور 

 و  تحلدرل را مرالی هایصرور  رننده،استفاده دید اه از و   ذاشته  ذارسرمایه جای را خود باید

  ذاریسررمایه( برازیکن هرر) شرررت هرر روی را خرود وجوه از درصدی چه ره بگدرند تصمدم

 دریافرت جرایزه باشرد، رررده ریرب را برازدهی بدشرترین بازی انتهای در ره دانشحویی. رنند

 از اسررتفاده بررا مدانرره ریررابداری درس دانشررحوی 74 روی آل رررچ پررژوهش نتررایج. رنرردمی

 و  دانشحویاد تعامع  بازی ره بود آد از راری لدکر ، امتدازی 5 الدف بر م تنی ایپرسشنامه

 .است داده ارتقا را هاآد( ارزیابی و  تحلدل) شناختیِ یردطه باالتر سطوح

 در دانشرحویاد مختلرف هرایمهار  و  عوامرل برر مونوپرولی ایصفحه بازی تأثدر بررسی 

 و  انگدرزه همچنردن و  میرئله ررل و  تدمری ررار مبل هاییمهار . یافت ادامه ندز بعد هایسال

 ررعس در فعرال یراد دری ،(1998 رو دیرت، لردن و  تانر) مدانه ریابداری رعس در یاد دری

 ، مرعس) مقردماتی ریابداری رعس در عملکرد و  نگرش ،(2006فاولر، ) مقدماتی ریابداری

 ویررایش. اسرت شردهاث ا  هراآد روی بر هابازی مب ت تأثدر ره بود موضوعاتی ازجمله( 2007

  رفتره رار به محققاد از تن دو  توس  بعد هایسال در( 1989) رنچل رویکرد از ایشدهتعدیل

 منظوربه( 1) ریابداری اصول یدوره آموزش در را مونوپولی بازی( 2007) آلن و  شانکلدن. شد

 برازی اجررای ینحروه. بردنرد ررار به سود اقتصادی و  ریابداری مفهوم بدن تفاو  دادد ادنش

 اععم و  االعم بدود را بازی مربی مالی، ریابداری هدف و  تاریخچه معرفی از بعد ره بود چندن

 خواسرته هراآد از و  تشکدل رعس اعضای خودِ انتخا  به نفره دو  هایتدم و  برد رعس به ق لی

 هراآد از تردم اعضرای عملکررد ارزیرابی بررای تا رنند ث ت را بازی در الی مهم هایدادروی شد

 ریرابداری مفراهدم برا زیربنرایی صور به دانشحویاد ره داد نشاد تحقد  نتایج. شود استفاده



  8 1396هاي حسابداري، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان مجله پيشرفت 

 منحنری  ررفتن سررعت باعرث الریر  ایرن از یراد دری رره دادنرد نشاد محققاد. شدند آشنا

 مفراهدم بررای بهترری یپایره بنرابراین و  شرودمی دانشحویاد ععا الا شدد استوار و  یاد دری

 برازی یر  ،(2011) ندتکردن ریرس اخدرر هایسرال در. رنردمی فراهم مالی ریابداری بعدی

 افرزایش و  مقردماتی ریابداری هایرعس تمرین و  مرور برای را 25تحار  بازی نام به ایصفحه

 برازی از برازی ایرن. رررد ارزیرابی و  تولدرد داری،ابریر  یچرخه تکمدل در دانشحویاد توانایی

 برر مرروری عنوادبره برازی ایرن از وی. اسرت شرده الگوبرداری »26زند ی بازی» و « مونوپولی»

 دانشرحوی 62 مورداسرتفاده ینمونره. اسرت رررده اسرتفاده ریابداری اصول ترممداد امتحاد

 امتحراد ق رل از هفته ی  ایتاددقدقهشه ایجلیه در بازی یبرنامه. بودند مقدماتی ریابداری

 سرؤالی هفرت یپرسشرنامه یر  از اسرتفاده با دانشحویاد از بازی پایاد در. شد اعمال ترممداد

 برازی بره مب تری دیرد اه دانشرحویاد رره داد نشراد نتایج. شد پرسش لدکر  الدف بر م تنی

 مکاندیرم از را هراآد مفهر  و  بروده افرزودهارزش داری برازی رره بودنرد معتقرد اغلب و  داشتند

 دیگرر برا  روهری ررار برازی این در رردند عنواد همچندن هاآد. است داده افزایش ریابداری،

 رررده، رمر  ریرابداری یچرخره و  مفراهدم بهترر رار دریبره و  فهم در هاآد به دانشحویاد

 .است ساخته تررارت برایشاد را دیگراد با تعامل و  بوده رنندهسر رم

 ایصرفحه برازی از اسرتفاده رره دادنرد نشراد پژوهشی در ندز( 2017) برورس و  بر نر  

 موفقدرت برر مقردماتی، مالی ریابداری امتحاد از ق ل ریابداری یچرخه مرور برای مونوپولی

مقاییه  دانشحویاد از  روه سه ایشاد تحقد  در. دارد مب ت اثر ریابداری دانشحویاد تحصدلی

 روش برا رره  روهری پرداختند؛ مونوپولی بازی با ریابداری یچرخه مروربه ره  روهی: شدند

 نمررا  ره بود آد از راری نتایج. ندادند انحام مروری هدچ ره سومی  روه و  رردند مرور سنتی

 هردچ رره بود هاییآد از بهتر رردند مرور را ریابداری یچرخه امتحاد از ق ل ره دانشحویانی

 مونوپرولی برازی در رنندهشرررت دانشرحویاد نمررا  بره عمردتاً راث این و  ندادند انحام مروری

 مررور را ریرابداری یچرخره سرنتی روش به ره دانشحویانی نمرا  دیگرع ار به بود؛ مربوط 

 نمررا  ررهدررالی نداشرت بودنرد، نکررده مررور رره  روهری برا معناداری تفاو  بودند، ررده

 تحقدقا  در باوجوداینکه. بود دیگر  روه دو  از ترهب بااهمدتی الوربه بازی معرض در دانشحویاد

 اسرت، نشردهانحام ریرابداری یراد دری بررای هرابازی از استفاده خصوه در پژوهشی داخلی
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 مختلرف هایجن ره از فرا درراد یراد دری برر هرابازی اثرر ت دردن به هارشته سایر پژوهشگراد

 تحصرردلی پدشررفت و  رضرایت برر وزشریمآ هرایبازی مب رت ترأثدر مبالعنوادبره. انردپرداخته

 ریاضرری تحصرردلی پدشرررفت و  خعقدررت ،(1391همکرراراد،  و  شررکور) پزشررکی دانشررحویاد

 علروم درس یراد دری بره نگررش و  تحصدلی پدشرفت ،(1393 جلدلداد، و  خزایی) آموزاددانش

 دارای آمروزاد دانرش توجره و  ریاضی یمیئله رل ،(1393 همکاراد، و  عظدمی) آموزاد دانش

 ایرن. اسرت شردهاث ا  دیگرر مروارد بیرداری و ( 1395 همکراراد، و  بدگدلی) یاد دری اختعل

 برازی از اسرتفاده آیرا رره اسرت سؤال این به پاسخ درصدد موجود ادبدا  یپشتوانه به پژوهش

 رشرورماد دانشرحویاد یراد دری مدزاد بر مب تی اثر( 1) ریابداری اصول آموزش در ایصفحه

 .دارد

 

 پژوهش یهیفرض .4

 زیرر فرضرده  ذشرته، هرایبخش اسرتناد بره و  پرژوهش هردف به یابیدست راستای در

 :است شدهتدوین

 یراد دری مدرزاد بر مب تی اثر ،(1) ریابداری اصول آموزش در ایصفحه بازی از استفاده

 .دارد دانشحویاد( عملکرد)

 

 پژوهش شناسیروش .5

 یفیتوص آمار و پژوهش نوع نمونه، جامعه، .1-5

 برر میرتقل ردر متغ اثرر یبررسر ) پرژوهش هردف و  هاداده تدماه به توجه با مطالعه، نیا

 یریرابدار اصول ادیدانشحو ،یآمار یجامعه. شودیم محیو  یرم قا دتحق نوم از ،(وابیته

 بره موردمطالعره ینمونه. هیتند 94-95 یلدتحص سال اول یمالدن در تهراد یهادانشگاه( 1)

 تعرداد برا( 1) یریرابدار اصرول رعس دو  شامل و  شد انتخا  دسترس رد یرد نمونه یوهدش

 به توجه با. شدیم سیتدر دامحقق از یکی توس  ره است یریابدار یرشته یدانشحو نفر 40

 مرهدن نروم از پرژوهش نیر ا لرذا ن رود، یرردم یتصرادف ررامعً صرور به جامعه از انتخا  نکهیا

 آمرار. اسرت یرراربرد نوم از هدف لحاظ  به پژوهش نیا ندهمچن. شودیم محیو  27یشیآزما
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 .است شدهارا ه( 1) یشماره نگاره در یآمار ینمونه یفدتوص

 

 کنندگانشرکت  یفی توص آمار: 1 نگاره

 ی فراوان درصد یفراوان یفرد یهایژ یو

 ت د جنی
 62.5 25 پیر

 37.5 15 دختر 

 100 40 جمع  

 ملمید یرشته 

 37.5 15 یفن و یاضیر

 35 14 یربحت

 27.5 11 ر یسا و یانیان

 100 40 جمع   

 اشتغال 
 50 20 شاغل 

 50 20 شاغل  ردغ

 100 40 جمع  

  روه
 50 20 رنترل 

 50 20 ش یآزما

 100 40 جمع   

 

 آماری روش .2-5

 قررار( نفرر 20  رروه هر) رنترل و  آزمایش  روه دو  در ساده تصادفی صور به دانشحویاد

 آمرراری، تحلدررل روش و  28آزمررودپس -آزمررودپدش مورداسررتفاده یشآزمررا روش.  رفتنررد

 انحرام 22 ینیرخه SPSS افرزارنرم از اسرتفاده برا ره است( 29آنکوا) روواریانس وتحلدلتحزیه

صور  رامعً تصادفی در ایرن پرژوهش مقردور ن رود، لرذا با توجه به اینکه انتخا  نمونه به هشد

 آمراری هرایروش بهتررین یکری از( 2013) 30ت اچدن  و فددلآزمود آماری آنکوا به پدشنهاد 

 ایرن در لذا است؛ رنترلی متغدر عنواد با متغدرهایی انتخا  به نداز آنکوا آماری آزمود در. است

 عنوادبره ترمپایراد امتحراد ینمرره و  آزمرودپدش عنوادبره ترممدراد آزمرود ینمرره شپژوه

 ارتمرالی اثرر هر ونره رذف ،(آزمودپدش) هممراش یرااج دلدل. شد  رفته نظر در آزمودپس
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 .رسدد ریابداری متخصا نفر پنج تأیدد به ندز هاآزمود روایی. است وابیته متغدر بر ناخواسته

 

 آزمودپس  میتقل  متغدر آزمودپدش  ها  روه

   بازی  الف آزمایش 

   - الف رنترل 

 

 جلیرا  تعرداد و  درسری رترا  برا ،(مؤلفاد از یکی) یکیاد مدرس توس   روه دو  هر   

 اصرول رترا  تمررین ررل و  مروربره ررعس آخرر یجلیه دو . دیدند آموزش یکیانی آموزشی

  رروه دانشرحویاد بررای سراعته 6 زمانی بازه این. یافت اختصاه شده، تدریس( 1) ریابداری

 از تفادهسر ا برا آزمایش  روه دانشحویاد برای و  سخنرانی و  تمرین رل سنتی یشدوه به رنترل

 نظرسررنحی یپرسشررنامه یرر  از بررازی روز پایرراد در همچنرردن. شررد انحررام بررازی در شررررت

 رفرع و  دانشرحویاد نظررا  آوریجمرع بررای لدکرر  امتدرازی 5 الدرف بر م تنی سؤالیبدیت

 نظرسرنحی هایپرسشرنامه تلفدر  از نظرسرنحی یپرسشرنامه این. شد استفاده بازی ایرادهای

 یراد دری یرروزه متخصرا نفرر 3 توسر  آد روایی و  تهده پدشدنه، رد ذررشده هایپژوهش

 و  تعدردن %92.7 ررون را،، آلفرای روش برا آد پایایی همچندن. است تأیددشده بازی یوسدلهبه

 .شد اث ا 

 

 پژوهش متغیرهای .3-5

 ترمپایراد امتحاد در دانشحویاد ینمره هماد یا( Performance) عملکرد :وابیته متغدر

 است؛( ودآزمپس)

 یرا  رفتن قرار معنای به ی  و  صفر دامی متغدر پژوهش این در (:Group) میتقل متغدر

 است؛ تولددشده ایصفحه بازی معرض در نگرفتن قرار

 اسرت الزم رره اندرردهاشراره( 1999) برونر نظدرر محققراد بیرداری: رنترلری متغدرهای

  رردآوری امکراد رره متغدرهرایی. شرود اظ حل نتایج، تحلدل در فرا دراد بدن فردی هایتفاو 

 آزمرودپدش ینمرره: از انردع ار  داشرت وجرود دانشرحویاد همکراری برا مطالعه این در هاآد
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 (Pre-test )سن سنحد،می را موضوم از دانشحویاد پدشدن دانش درواقع ره (Age)، جنیدت 

(Gender)، دیرملم تحصردلی یرشته (Field)، دیرملم معردلGPA) 31(  از نمرادیعنواد هبر 

 تحقدقرا  در متغدرهرا از ایرن(. Working) دانشرحو اشرتغال عردم یرا اشرتغال و  فررد توانایی

مقردماتی اسرتفاده  ریابداری دانشحویاد عملکرد بر مؤثر عوامل عنوادبه ندز پدشدن ریابداری

 اسرت ارا رهقابل محققراد توسر  درخواسرت، صرور  در شده،استخراج متغدرهای ماتریس. شد

 (.ب دندد را 2005 سلدد، و  اسمالت و  1998 رو دیت، لدن و  تانر مبال برای)

 

 مورداستفاده یاصفحه یباز ساختار .4-5

 ندتکر دنمورداسرتفاده  تحرار  یباز از شیآزما نیا درمورداستفاده  یاصفحه یباز یدهیا

 رررده یمعرفر  یولمونوپ از یاشدهساده ورژد را خود یباز یو . شد یسازساده و   رفته( 2011)

 و  ونره  یبراز ،یررسرمدغ یطدمح در یریابدار یچرخه مرور یباز نیا یالرار از هدف .است

  روه  ی و  نفره سه  روه 6 شامل  روه، هفت قالب در خود انتخا  به ادیدانشحواست.  یرقابت

 شردهلدتشک تراس عردد  یر  و  ررار  محموعه چهار صفحه،  ی از یباز.  رفتند قرار نفره، دو 

 عمرل ینحروه و  شرد داده آددسرتورالعمل  از یانیرخه و  یباز از یامحموعه  روه هر به. است

 در رره محموعه  ی مذرور، رار  محموعه چهار از. شد  یتشر مدرس توس  یشفاهصور  به

 روتراهصور  به را( 1) یریابدار اصول درس یهیپا مدمفاه دارد، قرارسؤال  ععمتها آد پشت

 مشراهده یانیر ز و  سرود معرامع  و  یاترازنامه معامع بانام  رار  محموعه دو  .رندیم پرسش

 آد اثر دیبا دانشحو ره استشده درج یدادیرو  آد پشت در و  یاشماره  ی هر یرو  ره شودیم

 آمراده استاد توس  ق ل از راربرگ نیا. رند وارد معامع  لدتحلو هیتحز راربرگ در و  لدتحل را

 معرامع  یبررا ررار  محموعره سره( 2011) ندتکر دن یباز در. بودقرار رفته  ارشادداخت در و 

 مدمفراه نیا چود ره یمال ندتأم و  ی ذارهیسرما ،یمعامعت یدادهایرو   دتفک به داشت وجود

 محموعره دو  برا لرذا یرتند،دن آشرنا آد با و  شودینم سیتدر( 1) یریابدار اصول یدانشحو به

 یاترازنامره معرامع  ررار  پشرت در. شرد نیگزیجا یانیز و  سود و  یاترازنامه معامع  رار 

 بره پرداخرت ردر نظ ،اسرت یاترازنامره عناصرر بر آد یر ذاردتأث غالب بار رهشده درج یدادیرو 

 مالر ، برداشرت ،ی ذارهیسررما شرررت، صرندوق بره زیر وار بردهکاراد، از افتیدر بیتانکاراد،
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 ،یانیر ز و  سرود معرامع  ررار  پشرت در. رهدر غ و ه شدتمام یبها به ثابت ییدارا دوفروشیخر

 مربروط  یدادهایر رو  ردنظ ،است نهیهز و  درآمد حادیا آد شتردب وزد ره استشده درج یدادیرو 

شده ارا ه ریز در یباز یصفحه از یانمونه .نهیهز انوام پرداخت و  فا دتخف راال، دوفروشیخر به

 ویدیر اسرتاد و اسرتفاده از و  ییبرا راهنمراابحرا و براهم ج هرامدت یهاپاسرخ یباز ادیپا در. است

 رردند. افتیالزم را در یبازخوردها ادیشد و دانشحو یازدهدو امت  دپروژرتور تصح
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 . دستورالعمل بازی5-5

 ؛ددده قرار خود گاهیجا در و  زده بر را رار  محموعه هر -1

 آد به مربوط  معامع  رار  دد رفت قرار ره یاخانه هر در و  دیندازدب تاس بدترت به -2

 راربرگ وارد رار ، یرو  در مندرج یشماره ددق با را آد به مربوط  ث ت و  ددبر ردان برداشته، را

 ؛ندارد یمنف ازدامت غل  ث ت اما ؛دارد ازدامت  ی  دصح ث ت هر. ددرن معامع  لدتحلو هیتحز

 جراهماد در اردر اخت به ره دیدار محوز د،د رفت قرار ره خانه هر یرو  انداختن تاس با -3

 ریرب در شرما شرانس دادد شیافرزا رار، نیا از هدف. دیردبگ قرار جلوتر ای ترعقب خانه ی ای

 ؛است سؤال یهاخانه رار  از ازدامت

 صرور به و  برداشرته را مربروط  ررار  ددر  رفت قرار سؤال ععمت یخانه یرو  هر اه -4

 هرر و  مب رت ازدامت 2  دصح پاسخ هر. ددهد پاسخ آد پشت در مندرج سؤال به روتاه و  مکتو 

 ؛است همراه ی یر با هارار  نیا از استفاده لذا ؛دارد یمنف ازدامت 1 غل  پاسخ

 بره ماًدمیرتق ددهیرت رره یاخانره هرر در شرد ث ت معامع  یهارار  تمام هر اه -5

 ؛ددرن ث ت اصعرا  راربرگ در و  برداشته را یلیتعد یهارار  نوبتبه و  دیبرو  توقف یخانه

 ادامره را یبراز یصفحه در مندرج یبعد مرارل ی،لیتعد یهاث ت رار  اتمام از پس -6

 ؛ددرن هدته را یمال یهاصور  و  داده

 مردرس ییراهنمرا برا و  جابحرا براهم هرامدت یشدهث ت یهاپاسخ یباز ادیپا از پس -7

 افرتیدر زهیجرا و  بروده هبرنرد باشد ررده ریب را ازدامت نیباالتر ره یمدت. شودیم یازدهدامت

 زدر ن را خرود یانفرراد عملکررد هیرتند موظرف  رروه هر یاعضا آد بر ععوه ندهمچن. رندیم

 و  شود برنده مشاددت تا رنندیم تعش باهم همه نکهیا بر ععوه یعنی ؛رنند ث ت محزا صور به

 باشرد رررده ریرب رادفر ا تمرام ندب از را ازدامت نیباالتر ره یفرد به زدن ایزهیجا رد،دبگ زهیجا

 ؛ رفت خواهد تعل 

 نام ذرر بدود لطفاً. ردد یم قرار شما ارداخت در ینظرسنح یپرسشنامه  ی ادیپا در -8

 بررای هاپرسرش نیر ا. رندرد مشخا هانهی ز از  ی هر با را خود موافقت زاددم پرسشنامه، در

 رفرع و  یپژوهش اهداف رمنظوبه و  یریابدار یباز روز یتحربه خصوه در شما نظر یآورجمع

 بره یردسرو  بردود و  روصرله و  دقرت با صادقانه، است الزم لذا ؛است شدهیالرار یباز نواقا
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 مرقروم شرده، پرسرش آنچره یدرباره فق  و  فق  را خود موردنظر هر در. ددده پاسخ هاپرسش

 یارخرودد یرتدن سؤال آد با مرت   ره یباز قو  و  ضعف نقاط  ریسا  رفتن نظر در از و  رندد

 .ددرن

 

 یآمار یهاافتهی .6

 کواریانس تحلیل هایفرضپیش بررسی .1-6

 شرح به آزمود این هایفرضپدش باییتمی رواریانس تحلدل آماری آزمود اجرای از ق ل

 (.2007 تماچدن ، و  فددل) زیر بررسی شوند

 و  33چرولگی آمراری آزمرود وتحلدلتحزیره(: 32نمرا  توزیع بودد ال دعی) اول فرضپدش

 تمرام بردن در نرمالی توزیع ره داد نشاد نمرا  توزیع بودد ال دعی تعددن منظوربه 34رشدد ی

 رره است رالی در این. بودند نوساد در 0/ 63 و  -1 بدن آماری هایشاخا. دارد وجود متغدرها

 دحرهنت توادمی لذا دارد؛ قرار -2 و + 2 دامنه در استاندارد انحراف بر بلندی و  رحی قیمتخارج

 است؛ ال دعی متغدرها تمام توزیع ره  رفت

 آمراری آزمرود واریانس، همگونی از االمدناد منظوربه(: واریانس همگونی) دوم فرضپدش

 دو  هرر هرایواریانس داد نشراد است، شدهارا ه( 2) نگاره در ره آزمود این نتایج. شد انحام نزلو

 است؛ برخوردار تحانس از ها روه ریانسوا دیگرع ار به و  هیتند همگود( پس و  پدش) آزمود

 

 ز لون آزمون  از استفاده  با هاآزمودنی انسیوار یهمگون  :2 نگاره

 داریمعنی  سط  2 آزادی درجه 1 آزادی درجه لونز آزمود 

 903/0 38 1 015/0 آزمودپدش 

 440/0 38 1 359/4 آزمودپس 
 

 روش از(: زمررودآپدش همرراد یررا هممررراش متغدررر بررودد پایررا) سرروم فرررضپدش

 نشراد آماری وتحلدلتحزیه نتایج. شد استفاده آزمودپدش پایایی تعددن برای رودرریچاردرسود

 شاخصری رره اسرت %90 و  %89 برا برابرر ترتدب به آزمودپس و  آزمودپدش پایایی شاخا داد

 است؛ ق ولقابل و  مناسب
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 پرژوهش ایرن در(:  تحقدر  شروم از ق ل آزمود(هممراش )پدش )اجرای چهارم فرضپدش

 است؛ شدهارا ه رنترل، و  آزمایش  روه دو  هر به( آزمودپدش) هممراش

 بردش پژوهشی در ا ر(: باهم رنترلی متغدرهای بدن متعارف هم یتگی) پنحم فرضپدش

 نه و  بدشتر نه) معمولی هم یتگی متغدرها این بدن باید باشد داشته وجود رنترلی متغدر ی  از

 اسرتفاده اسرمدرمن آزمرود از متغدرها بدن هم یتگی تعددن منظوربه. باشد هداشت وجود( رمتر

 در 0/ 66 ترا 0/ 30 از متغدرها بدن هم یتگی ضریب یدامنه ره داد نشاد آزمود این نتایج. شد

 دارد وجرود رنترلی متغدرهای بدن متعارفی هم یتگی ره رندمی تأیدد نتایج این. است نوساد

 ؛(تاس معدار %80 از رمتر)

 بایرد ر رسردود شردب همگرونی اث ا  برای(: ر رسدود بدش همگونی) ششم فرضپدش

 ایرن ا رر و  شرود محاسر ه هرا روه همره در میرتقل و  رنترلری متغدرهای بدن تعامل F مقدار

. اسرت شرده رعایرت ششرم فررضپدش ،(0.05 از رمتر معناداری سط ) ن اشد معنادار شاخا

 F مقردار شرودمی مشاهده ره الورهماد. دهدمی نشاد را حلدلوتتحزیه این( 3) یشماره نگاره

 نتدحره تروادمی بنابراین ندیت؛ معنادار ره است 0/ 1 رنترلی متغدرهای و  میتقل متغدر تعامل

 است؛ شده رعایت ر رسدود شدب همگونی فرضپدش ره  رفت

 

 های آزمودن ن یب تأثیرات  : 3 نگاره 

 من ع 
 محموم

 محذورا 

 درجه

یآزاد  

  ندنگادم

 محذورا 
F 

  سط 

یداری معن  

شدهاصعح  مدل  86.34 2 43.17 8.329 0.001 

ب دش  5793.99 1 5793.98 1117.83 0 

*  جنس*  سن*   روه

اشتغال *  معدل*  دیملم  

86.34 2 43.17 8.32 0.1 

     5.183 37 191.779 خطا 

       40 9263.12 محموم

شدهاصعح  یرل مدل  278.119 39       

 ( %27.3:  شدهتعدیل تعددن ضریب)  %31:  تعددن  یبضر
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(: میرتقل متغدر و ( آزمودپدش) هممراش متغدر هم یتگی بودد خطی) هفتم فرضپدش 

 بخشری آد شاخا زیرا شود؛می بررسی رواریانس تحلدل دستور اجرای هنگام هفتم فرضپدش

 .است تحلدل این اصلی خروجی از

 

 سکواریان اصلی تحلیل تجزیه .2-6

 هرادادهروی برر رواریانس تحلدل آزمود هافرضپدش تمام بودد درست از االمدناد از پس

 .است شدهداده نشاد( 4) یشماره نگاره در آنکوا آماری آزمود نتایج. شد انحام

 

  انیدانشجو ی لیتحص  عملکرد بر  یباز تأثیر  یبررس منظوربه  آنکوا یآمار آزمون :4 نگاره

 یحسابدار  یرشته

 یداری معن F محذورا   ندانگدم ی آزاد درجه محذورا  محموم من ع 

 0 38.845 35.548 7 248.835 شدهاصعح  مدل

 0.365 0.843 0.771 1 0.771 مدل  بدش

 0.394 0.745 0.682 1 0.682 سن

 0.638 0.225 0.206 1 0.206 ت د جنی

 0.227 1.515 1.386 1 1.386 یلدتحص یرشته 

.9410 1 0.941 ملمی د معدل  1.028 0.318 

 0.994 0 0 1 0 اشتغال  تدوضع 

 0 86.054 78.75 1 78.75 آزمودش د پ

 0.009 7.789 7.128 1 7.128  روه

 0.915 32 29.284 خطا 
  

 40 9263.13 محموم
   

       39 278.119 شده اصعح  مدل 

 (0.872:  شدهیلتعد  تعددن  ضریب)0.895(:  R2)  تعددن  ضریب

 

 اسرت، شردهداده نشراد قرمز بارن  ره خطی شود،می مشاهده( 4) نگاره در ره الورهماد
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 سرط ) اسرت معنادار مقدار این ره دهدمی نشاد 86/ 05 برابر را هممراش متغدر تأثدر ،F مقدار

 هممراش متغدر هم یتگی ره هفتم فرضپدش ره  فت توادمی رال(. 0.05 از رمتر معناداری

 F مقردار. اسرت رواریرانس تحلدرل اصرلی خروجی بعدی  خ. است شده رعایت بود، میتقل و 

 یعنری ؛(0.05 از رمترر معنراداری سرط ) است معنادار ندز( Group)  روه میتقل متغدر تأثدر

 دانشرحویاد نمرا  مدانگدن بدن معناداری اختعف رنترلی، متغدرهای تأثدر رردد خارج از پس

 .دارد وجود نشحویاددا عملکرد هماد یا ریابداری آزمودپس در  روه دو 

  

 نظرسنجی یپرسشنامه از حاصل نتایج .3-6

 نفرر بدیرت از بعردی، هاینیرخه در آد به ود و  بازی ارتمالی نواقا و  ایرادها رفع برای

 پرر را نرامی بردود یپرسشرنامه رره شد خواسته بازی، روز آزمایش در رنندهشررت دانشحوی

 نخواهرد هراآد نهایی ینمره در تأثدری آد نتایج ره شدهداده االمدناد هاآد به همچندن. رنند

 ترا مروافقم بیردار از) لدکر  امتدازی پنج الدف بر م تنی سؤالیبدیت یپرسشنامه این. داشت

 ایرن در. اسرت شردهارا ه( 5) یشرماره نگراره در آد از راصرل نترایج و  الراری( مخالفم بیدار

 اثربخشری درس، رعس در بازی از استفاده بودد ارزشمند خصوه در دانشحویاد از پرسشنامه

 روایری. شرد پرسرش برازی الرارری مطلوبدرت و  رار تدمری منافع درسی، مطالب فهم در بازی

 مشاهده ره الورهماد. رسدد سازیبازی متخصا نفر 3 تأیدد به استفاده، از ق ل ندز پرسشنامه

( 16 و  15 یشرماره جزهبر ) شردهمطرح بدانرا  برا( %50 براالی) آزمایش  روه اربریت شودمی

 .(%92.7) بود مطلوبی مقدار ررون ا،، آلفای روش با ندز ابزار این پایایی. اندررده موافقت
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 یحسابدار  یباز روز  تجربه یدرباره  ینظرسنج یپرسشنامه  جینتا : 5 نگاره

 بدانا  
 به پاسخ درصد

 مواف  های زینه

 مواف  رامعً  و

 به پاسخ درصد

 مخالف های زینه

 مخالف رامعً  و

 تفاو  بی

 : رعس  در  بازی  از  استفاده  بودد  ارزشمند

%83.4 بود   امتحاد  از  ق ل  مطالب  مرور  برای  خوبی  روش  بازی  -1  8.3%  8.3%  

  هررم  آترری  هررایرعس  در  بررازی  ایررن  رنممرری  توصررده  -2
 شود  استفاده

66.7 % 8.3% 25% 

 :درسی  مطالب  فهم  در  بازی  اثربخشی

  سدیررتم  یرر   انرردازیراه  بهتررر  فهررم در مررن برره بازی -3
 ررد  رم   ریابداری  یچرخه  ث ت  برای  ریابداری

66.7 % 25% 8.3% 

  و وتحلدلتحزیرره چگررونگی بهتررر فهررم در من به بازی -4
 ررد  رم   معامع  ث ت

83.3% 0 16.7% 

  و وتحلدلتحزیرره چگررونگی بهتررر فهررم در من به بازی -5
 ررد  رم   سال  پایاد  تعدیع  ث ت

66.7 % 8.3% 25% 

  ریررابداری  یپایرره  مفرراهدم  بهتررر  فهم  در  من  به بازی -6
 .ررد  رم 

83.3% 0 16.7% 

 :تدمی  رار  منافع

  و  فهررم  در  مررن  برره  هایمرعسرری  برراهم  رررردد  رررار-7

 ررد  رم   ریابداری  یچرخه  و  مفاهدم  بهتر  رار دریبه
100% 0 0 

  رررار  از  مفدرردتر   ررروه  قالررب  در  دیگررراد بررا رردد رار -8

 است  ادیانفر
100% 0 0 

  و  دقررت  برررای  خرروبی  یانگدررزه   روهرری  برردن  رقابررت  -9

 .شد  من  فهم  به ود  باعث  و  ررد  فراهم  برایم  بهتر  عملکرد
83.3% 0 16.7% 

  یرراد دری  برره  نیرر ت  را  مررن  یععقرره  تدمرری  رررار  -10

 است  داده  افزایش  ریابداری
83.4%  8.3%  8.3%  

 بازی   خود  عناصر

 0 %8.3 %91.7 بود   ذا ج   و  بخشلذ    برایم  بازی  -11

 %8.3 %25 % 66.7 داشتم  رضایت  اریاس  بازی  انحام  از  -12

  و بررود شرردهالراری دهیبا سررازماد  و خوبیبه بازی -13

 رنم  درک  را  آد  آموزشی  اهداف  و  محتوا  توانیتم

 

58.3% 16.7% 25% 
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 بدانا  
 به پاسخ درصد

 مواف  های زینه

 مواف  رامعً  و

 به پاسخ درصد

 مخالف های زینه

 مخالف رامعً  و

 تفاو  بی

  خصرروه در بدشررتری نفساعتمادبرره بازی پایاد در -14

 داشتم  امیاد دری
58.3% 0 41.7% 

 %33.3 %25 %41.7 دهم  انحام  را  بازی  این  بازهم  دارم  دوست  -15

  %16.7 %41.7 نداشتم  اضطرا   و  تنش  اریاس  بازی  ردن  در  -16

  شرردم زمرراد  ذشررت متوجرره رمتررر بررازی ردن در -17

 (در دری)
66.7 % 25% 8.3% 

  ب رررم پرری ضعفم نقاط به ره ررد رم  من به بازی -18

 (بازخورد)
75% 16.7% 8.3% 

  درس  مفرراهدم  یرراد دری  به  نی ت  امانگدزه  و  اشتداق -19
  در  تمرررین رررل به نی ت بازی ردن در ریابداری اصول
 بود  بدشتر  معمول  و  سنتی  شکل  به  منزل

75% 25% 0 

  متناسررب من هایتوانایی سط  با بازی چالش سط  -20

 بود
58.3% 16.7% 25% 

 

 ،یآد از منظرر آمرار انرا دب دأیدر امه و تسؤاال  پرسشرن شتردب لدمنظور تحلبه ندهمچن

چرود  یمروارد تر در عم یبررسر  ،یاجرا شد. هدف از انحرام آزمرود تر  یانمونه ت  یآزمود ت

ررار  منرافع ،یدر فهرم مطالرب درسر  یبراز یدر رعس، اثربخش یارزشمند بودد استفاده از باز

 ( آورد شده است.6) نگارهآزمود در  نیا جیبوده است. نتا بازی الراری مطلوبدت و  تدمی

 

 ی انمونه  تک یت آزمون جینتا ل یوتحله یتجز :6 نگاره

 سط  

 ی داریمعن

  درجه

 ی آزاد 

  آزمود

 یت

  انحراف

 ار دمع
 ن دانگدم

  تعداد

 نمونه 
 ردمتغ

 در رعس   یارزشمند بودد استفاده از باز  20 5/8 93/1 25/15 19 000

 یب درسدر فهم مطال   یباز   یاثربخش 20 16/16 97/2 79/18 19 000

 یمدمنافع رار ت 20 18 65/1 75/37 19 000

 ی باز  یالرار  عناصر  تد مطلوب 20 33/40 22/11 44/12 19 000

 

 یداریمعنر  سرط  یدارا رهرادمتغ تمرام دهردی( نشراد م6) یشماره نگارهالور ره هماد
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د. شردن داریمعن درصد، 5 یداریدر سط  معن رهادمتغ تمام یعنی (sig=000) هیتند یمطلوب

چرود ارزشرمند  ی( مرواردنادد)با نودوپنج درصد االم یصور  آمارره به دهدیم نشاد امر نیا

 و  ررار تدمری منرافع ،یدر فهرم مطالرب درسر  یبراز یدر رعس، اثربخش یبودد استفاده از باز

 .شدند تأیدد بازی، الراری عناصر مطلوبدت

 

 یریگجهیو نت بحث .7

 انحمرن از( 2012ها ) ذر اه وددیدرم و ( 1992) یریابدار آموزش در رددتغ وددیدرم

 یهراروش از اسرتفاده ،یمقدمات یریابدار یهادوره تداهم بر یادیز ددتأر کا،یآمر یریابدار

 برررای( ی روهرر  یهراو پروژه یمطالعرا  مررورد ،یسررازهدش  از اسررتفاده ردر نظ) فعررال سیتردر

هرا داشرتند. دوره نیر ا یثربخشر و ا تدجرذاب شیافزا زدو ن ادیدانشحو رردد ردو در  ختندبرانگ

 در هرایدر خصروه اسرتفاده از باز یقرو ینهدشر دو پ ینظر یو وجود م ان ددتأر نیا رغمیعل

 بره را خود راه هایاثربخش، هنوز باز یییتدر روشعنواد به یریابدار آموزش ژهیو و به آموزش

 یهراروش نروم نیر ا برامعمروالً  یریرابدار مدرساداند. نکرده باز رشورماد یریابدار آموزش

میرئله  ررل و  یسخنران چود یسنت یهاوهدش به همچناد راها رعس و  ندارند ییآشنا سیتدر

 و  خشر  اد،یدانشرحو شرتردزعم ببره یاسرت رره رترب ریرابدار یدر رال نی. ارنندیم اداره

 گررید ی( و از سرو2015 پورنماسرری، و  ادونیدا از نقل به 2007 دمیکی،) هیتندرننده ریل

ررار  یکر یزدف لیدارند با ابزارهرا و وسرا لیاند و تماروصله و پرتحرکرم دینیل جد ادیدانشحو

 یباز  یدر رشور،  بار نداول یبرا  دتحق نیا در منظور ندهم به(. 2011 ن،دکتدن سیرنند )ر

 و ( 2011) ندتکر دن سیر ر ی( با الهام از باز1) یاصول ریابدار سیتدر یبرا یاصفحه یآموزش

 شیبرا دو  رروه رنتررل و آزمرا یشر یآزما مهدن یآماده و در قالب الرر ،یمونوپول عروفم یباز

 .ارزیابی شد

اثر مب ت  ،راررفتهبه یآموزش یاز آد بود ره باز یرار آنکووا یآمار آزمود از راصل جینتا

( دارد. نمرا  1) یدر درس اصول ریابدار یریابدار یرشته ادیدانشحو یرداد یبر  یتدبااهم

بهترر از  رروه  یالور معنرادارقرار رفته بودنرد بره یره در معرض باز شی روه آزما ادینشحودا

 شرتردبزعم بره رره داد نشراد ینظرسرنح یپرسشرنامه از راصرل جینترا ندهمچنر رنترل بود. 
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 لدتحلو هیر تحز ه،یر پا مدمفاه از راها آد فهم و  بودهاثربخش  شادیبرا یباز در شررت ادیدانشحو

 ندداده اسرت. همچنر  شیافرزا یریرابدار یچرخره یرلالوربه و  سال ادیاپ ع یتعد معامع ،

 زدر ن یآتر  یهراترم در یبراز نیر ارردند ره  هدتوصداشتند و  تیاریاس رضا یمدها از رار تآد

 توانیرته یبراز رره اسرت آد از یررارها پاسخ زدن یباز یالرار یابی. در بخش ارزشود استفاده

برا  یهمکرار ند. همچنر دهرد شیافرزا را یرداد یر  از یو  لرذ  و  زهدانگ ررده، رددر  را ردفرا 

فراهم سراخته  شادیرا برا یخوب یبازخوردها ،یمدرس پس از باز یابیو ارز بحث و  هایهمکعس

 خرو  یبراز  یر  یهرایژ یمطرح شد از و  ینظر یالور ره در م انموارد هماد نیا یبود. همگ

 .اسرت بروده هرم ینواقصر  یدارا یبراز رره اسرت آد از یررار جینترا ال تره. شوندیم محیو 

بر اسراس  ندهمچن و  رردند اشاره یمنف اینکتهعنواد به یباز زماد بودد یالوالن به ادیدانشحو

 ینظرر یرالرت فلرو رره در م ران حرادیدر ا یباز رسدیم نظر به 16 و  15 یهاپرسش به پاسخ

 .شوداعمال در آد  یشد، چنداد موف  ن وده و الزم است اصعرات  یتشر

 یروز براز ینظرسنح یپرسشنامه یاصل یهابخش یابیارز یبرا یت آزمود از راصل جینتا

آد در فهرم  یدر ررعس درس، اثربخشر  یاز ارزشمند برودد اسرتفاده از براز یرار ،یریابدار

 یبراز یالرارر  یو مطلو  بودد نی  یمدسودمند بودد رار ت اد،یتوس  دانشحو یمطالب درس

 در یاصرفحه یآموزش یهایباز از استفاده یاثربخش بر یم ن پژوهش نیا از صلرا جینتااست. 

 فرراولر(، 1998) یررتدرو  ندلرر  و  تررانر(، 1995) آل رررچ جیبررا نتررا ،یریررابدار دروس یرداد یرر 

 نیر ا( منط   اسرت. 2017) بروس و  بر نر و ( 2011) ندتکدن سیر ،(2007)  معس(، 2006)

 ی دترر یهاهیرو  سمت به یریابدار آموزش یسنتصرفاً  یهاروش رددتغ ضرور  از یرار امر

 ادیاسرت ترا بترواد دانشرحو هایسرازهدش  و  هرایباز ردر نظ فعرال یرداد ی یابزارها و  فنود با

 و  تر در صررف بره سرمت فهرم عم ررردد رفرظ یعنر ی یرداد یر  فدال یابتدا ازرا  یریابدار

 .داد سوق تریانتقاد

 

 شنهادهایپ .8

 ،یآمروزش ریرابدار یرروزه در عیبرد و  جرذا  ،یرراربرد یهشر پژو  یهاباوجود فرصت

 یراسرتا در. ن وده اسرتموردتوجه پژوهشگراد رشورماد  یالورجدبه هنوز طهدر نیامتأسفانه 
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 یبرا نوآورانه سیتدر یهاروش و  ابزارها یالرار به شودیم شنهاددپ یآت محققاد بهمطالعه  نیا

 ییر یتدر یهاروش ییهیو مقا یابیارز نیا بر عوهع. بمردازند یریابدار مختلف دروس آموزش

 یریرابدار یهاروزه تمام در سیتدر یسنت یهاروش با یمورد مطالعا  و  هایسازهدش  چود

 .شودیم هدتوص( رهدو غ یریابرس ،یاتدمال ت،یریمد انه،دم ،یدماتمق ی)ریابدار

 

 هاتیمحدود .9

 جملره آد از ؛اسرت ن وده تیمحدود از یخال زدن مطالعه نیا گرید یپژوهش رار هر همانند

 یهمراهنگ مشرکع  ش،یآزمرا یاجرا یبراتر بزرگ ینمونه رحم به یدسترس عدم به توادیم

 .ررد اشاره یشیآزما مهدن یهاالرح در موجود یذات یهاتیو محدود یباز یفضا

 نامهپرسش معایب از یکی. شداز پرسشنامه استفاده   دتحق نیدر بخش دوم ا ندهمچن   

 اسرت پاسرخگو بررای ابهرام برروز و  پرسشرنامه سرؤاال  محتروای و  مفاهدم درک عدم ارتمال

 (.1395 معنظری، و  ردا اسماعدلی)

 

 هایادداشت

1. Bedford 

2. Accounting Education Change 

Commission (AECC) 

3. Pathways 

4. Residual 

5. Articulation 

6. Hands-on 

7. Board Game 

8. Game-based Learning 

9.  Multiple Intelligences 

10. Howard Gardner 

11. Whole-brain Learning 

12. Episodic Memory 

13. Flow 

14. Armstrong 

15. Tsai 

16. Play  full 

17. Tag 

18. Schema 

19. Landlord’s Game 

20. Monopoly 

21. Elizabeth Magie 

22. AICPA 

23. Active Learning 

24. Knetchel 

25. Game of Business 

26. Hasbro’s Game of Life 

27. Quasi- Experimental 

28. Pre-test- Post-test 

29. ANCOVA 

30. Tabachnick & Fidell 

Grade Point Average .31 
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32. Normality 

33. Skewness 

34. Kurtosis 

 

 منابع

 الف. فارسی

 یاجررا یهاتیمحردود و  موانرع ییشناسرا(. 1395، مهنراز )یمعنظرر و   هیغر ا،در یلداسماع

 یمحلره. رادیر ا یدولتر  یهادانشرگاه یاتدر عمل و  یمرال یی وپاسرخ نظرام در تحروال 

 .39-1 ،(2) 8 ،رازدش دانشگاه یریابدار یهاشرفتدپ

(. 1395) ، ع راسزادهندع دالحیر  و  یعلر  ،ییمحمدرضا ؛یمحمدعل فر،یمحمد ماد؛یا ،یگدلدب

 دانرش یخودرارآمد و  میئله رل توجه، بر یباز روش با یاضیر یمیئله رل وزشآم اثر

، 14 ،یمحراز و  یآموزشگاه یرداد ی در. پژوهش یاضیر یرداد ی اختعل م تعبه آموزاد

45-56. 

 شررفتدبرر پ یاانرهیرا یآموزشر  یهرایباز رد(. ترأث1393) ، نوشردناددر لدجل و  اددرام ،ییخزا

 علروم در ارت االرا  و  االععرا  یآورفرن. یموزاد مقطع ابتدا دانش آ تدو خعق یلدتحص

 .39-22، (2) 5 ،یانیان

 برازی آموزشی روش تاثدر(. 1392)، رمدد بهرامداد و  الد ه شکری، ؛فری ا رقانی، ؛مهیا شکور،

 یدانشرکده یمحلره .آنراتومی درس در هرا آد تحصدلی پدشرفت و  دانشحویاد رضایت بر

 .1047-1038 ،(244) 31 ،اصفهاد پزشکی

 یهرایباز یربخشر اث (.1393) ددسرع، پوریموسرو و  رضرا ،یهرند یجعفر ل؛داسماع ،یمدعظ

 در پرژوهش. علروم درس یرداد یر  بره نگررش و  یلدتحصر  شرفتدپ بر یاانهیرا یآموزش

 .44-34(، 24 یاپد)پ 15 یهشمار دوم، یدوره ازدهم،ی سال ،یدرس یزیربرنامه
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