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چکیده 
این پژوهش باهدف بررسی اثر بازیهای آموزشی برر یرادریری دانشراویاس بدرابداری در
مقایده با روش سنتی معلم محور (سخنرانی و بل مدئله) اناام شد .بازی مورداستفاده در
این پژوهشِ نیمه آزمایشی ،بازی صفحه ای متشکل از صفحه ،تاس و چند ماموعره ارار
است اه با سادهسازی بازی مورداستفادهی ریس نیتکین ( )1122آمادهشده است .جامعهی
آماری پژوهش دانشاویاس اصول بدابداری ( )2دانشگاههای تهراس ،در نیمدرال اول سرال
تحصیلی  2951-59بودند و نمونه ی مورد آزموس با روش نمونه ریری در دسرترس ،شرامل
 11نفر دانشاوی اصول بدابداری ( )2دانشگاهی در تهراس بود اه بهصور تصادفی در دو
رروه آزمایش و انترل قرار ررفتند .در ایرن پرژوهش از پریش و پرس آزمروس بدرابداری
به عنواس ابزار رردآوری داده استفاده شد .روایی آزموسها به تأیید  9نفر مدرس بدرابداری
رسید و پایایی آس نیز با روش اودرریچاردسن ،مناسب نشاس داده شد .نتایج تازیه تحلیرل
اوواریانس ،باای از یادریری بهتر دانشاویاس در معرض بازی آموزشی در مقایده با رروه
انترل پس از بذف اثرا متغیرهای انترلری (سرن ،جندریت ،معردل رشرته ی دیرللم و
اشتغال) بود .همچنین در پایاس بازی با استفاده از پرسشنامه از دانشاویاس رروه آزمرایش،
نظرسنای شد اه نشاس از انگیزهبخش بودس و سرررماننده بودس بازی و اثربخشری آس در
فهم و یادریری مفاهیم پایه و چرخهی بدابداری داشت.
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 .1مقدمه 
دهههای  01و  51در آموزش بدابداری ،مقرارس برا انتقادهرای وسریعی برود اره توسر
نهادهای مختلف نظیر انامن بدابداری آمریکا (امیتهی بدفورد2502 ،2؛ امیدیوس تغییرر در
آموزش بدابداری )2551 ،1و هشت مؤسدهی بینالمللی بزرگ ( )2505به آموزش بدابداری
وارد شد .لذا از همین سالها برفهی بدابداری توجه و تمراز بیشتری را به اثربخشی ،ماهیرت
و تعدیل رویههای جاری آموزش بدرابداری و برارت بره سرمت روشهرای نوآورانره و جدیرد
معطوف ارد (اسرمالت و سرلدس .)1119 ،همچنرین امیدریوس تغییرر در آمروزش بدرابداری
( )2551به اهمیت دورهی بدابداری مقدماتی بهعنواس سرن

زیربنرای موفقیرت در دورههرای

بعدی تأاید ارد .امیدیوس در بخشی از اهداف این دوره به فهم مفاهیم زیربنایی بدرابداری و
عناصر صور های مالی اشاره میاند و توصیه میاند اه دورههای بدابداری مقدماتی توسر
بهترین مدرساس دانشکدهها تدریس شوند و دانشاویاس باید در فرآیند یرادریری فعرال باشرند و
نه صرفاً دریافتانندراس غیرفعرال االععرا  .چنرین تأایردی برر اهمیرت دورههرای مقردماتی
بدرابداری و جررذابیت بخشریدس برره آس در رررزارش نهرایی امیدرریوس چشرمانرردازهای آینررده
(رذرراهها) )1121( 9نیز مشاهده میشود (اسلایدلند و همکراراس .)1129 ،بردین ترتیرب الری
این سال ها جریرانی از تحقیقرا در خصروه به رود و تادیرد سراختار دورههرای بدرابداری
مقدماتی و نیز تولید و استفاده از ابزارهای امکآموزشری نظیرر شر یهسرازیهرا و برازیهرا در
بدابداری ،بهویژه دورههای اصول بدابداری شکل ررفت و همچناس ادامه دارد.
بدیاری از محققاس اشارهاردهاند اه س کهای یادریری دانشاویاس الری زمراس تغییرر اررده
است و اعسهرای سرنتی برر اسراس سرخنرانی و برل مدرئله در بررآورده سراختن نیازهرای
دانشاویاس فعلی نااافی هدتند؛ چرااه آسها بیشتر بصری و امبوصلهاند و تمایل به سرررمی،
فعالیت و اار با ابزارهای فیزیکی و یردی دارنرد (ریرس نیتکرین .)1122 ،در دروس بدرابداری
مقدماتی ،دانشاویاس با مفاهیم بدیار انتزاعی نظیر ث ت دوالرفه ،معادله و چرخرهی بدرابداری
مواجه میشوند اه معموالً برایشاس لذ بخش نیدت (شانکلین و آلرن)1112 ،؛ لرذا اسرتفاده از
ابزارهای درریر اننده و غیرمعمولی (نظیر بازی صفحهای مونوپولی) در این دورهها ،اثرر مب تری
بر اعتمادبهنفس و فهم دانشاویاس دارد .یادریری مفاهیم پایرهی ترازنامره و ارت راالش برا سرود
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بهعنواس یک باقیمانده 1و رویکرد هم دتگی 9در تهیهی سود برا اسرتفاده از ابزارهرای فیزیکری

نظیر این بازی ،منار بهسرعت ررفتن منحنی یادریری و استوار شدس االععا فرد مریشرود و
بنابراین پایهی بهتری برای مفراهیم بعردی بدرابداری مرالی فرراهم مریانرد .نتیارهی دیگرر
شکدتن تصورا قال ی دانشاویاس است م نی برر اینکره بدرابداری همراس دورهی ریاضری در
ل اس م دل است .نگرش عمومی دانشاویاس این است اه دورههای اولیه الزامی هدرتند و بایرد
تحملشاس ارد و این نگرش خطوط ارت االی موردنیاز برای انتقال اجزای اساسی بدرابداری بره
دانشاویاس را مددود میاند .استفاده از بازیهایی نظیر مونوپولی بهعنواس ابزار یادریری فعرال،
ایااد نگرش بهتر به مطالب را آساس میاند و شانس موفقیت دانشراویاس را افرزایش مریدهرد
(شانکلین و آلن .)1112 ،لذا در این پژوهش یک بازی صفحهای 2با ایده رررفتن از برازی ریرس
نیتکین ( )1122اه شکل سادهشدهای از بازی معروف مونوپولی است ،توس محققاس آماده و از
آس بهعنواس ابزاری امکآموزشی برای درس اصول بدابداری ( )2استفاده و اثر آس برر عملکررد
(یادریری) دانشاویاس بررسی شد .معموالً در دورههای اولیه دانشاویاس با چالشهرایی در فهرم
مفاهیم بدابداری روبرو هدتند؛ لرذا انتظرار مریرود از الریر فعاالنره درریرر شردس برا برازی
تاربیاتی به دست آورند اره دانرش و فهرم آسهرا را از مفراهیم پایره ،سراختار ،هردف و روابر
صور های مالی ردترش دهد .الی سالهای اخیر تحقیقرا زیرادی در رشرتههرای مختلرف و
ازجمله بدابداری دربارهی اثربخشی استفاده از بازیها بهعنرواس نروعی شر یهسرازی آموزشری
اناامشده بااینوجود هنوز یادریری بهوسیلهی بازی 0راه خود را به آموزش بدابداری اشورماس
باز نکرده است.
.2مبانینظریپژوهش 
بازی فعالیتی رقابتی و فرحبخش است اه دربرریرندهی ماموعهای از قوانین ،اهداف و چالشها
در بیطهی موضوعی مشخص اسرت .برازیهرا انروام مختلفری دارنرد نظیرر برازیهرای ارارتی،
صفحهای ،بیدت سؤالی ،پازلهرا ،برازیهرای جنگری ،اراملیوتری ،آموزشری و بدریاری دیگرر.
بازیهای آموزشی یکی از انوام بازیها هدتند اه با جرذا ترر ارردس آمروزش و درریرر ارردس
فراریر ،از فعالیتهای یادریری و تدریس بمایت میانند .در این پژوهش از یک بازی ترای ری
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صفحهای -آموزشی استفادهشده است .یادریری بهوسیله بازی ازجمله روشهای آموزش فعرال و
دانشاو محور محدو میشود اه در مقایده با روشهای سنتی معلم محور اه ادرلاننرده و
غیر جذا هدتند ،توجه و انگیزهی فراریر را افزایش میدهد (پرماتدرری .)1129 ،نظریرههرای
زیادی وجود دارد اه میتوانند استفاده از بازیها برای یادریری در ارعس درس را پشرتی انی و
5

توجیه انند .ازجملرهی آسهرا مریترواس بره نظریرهی یرادریری فعرال ،هروشهرای چندرانره

هواردراردنر ،21مدل یادریری مغز اامل ،22نظریهی بافظهی رویدادی  21و نظریهی فلو 29اشراره
ارد.
یادریری فعال مفهومی است اه در دههی  2501در مقابل یادریری غیرفعال شکل ررفت و
به معنای درریری فعال فراریر در فرآیند یادریری است دربالیاه منظور از یادریری غیرفعرال
روش های سنتی و معلم محورِ یادریری مبل سخنرانی و برل مدرا ل اسرتاندارد اسرت (مرفری،
 .)1119برای فاصله ررفتن از تأاید صرف بر بفظ اردس و بازیابی االععا و اتکا بیشازبد بره
سخنرانی و اتب درسی اه به رویکرد «میموس تعلیمدیده» معروف است به سمت سطوح براالتر
دانش و مهار (نظیر تفکرر انتقرادی) بایرد از روش هرای یرادریری فعرال (یرادریری از الریر
ااررروهی و اناام دادس) استفاده شود (فولر .)1111،یادریری با استفاده از بازی برهعنرواس یرک
روش فعال میتواند فراریر را از ابتدای الیف یادریری یا هماس «یرادریری سرطحی» بره سرمت
انتهای الیف یا «یادریری عمی » هدایت اند (فیلیلس و ررا یرف.)1121 ،یرادریری سرطحی،
یادریری در اثر تکرار و تمرین و بفظ اردس است اه با اضطرا و نگرانی همراه است و متکری
بر انگیزه های بیرونی است دربالی اه یادریری عمی  ،یادریری همراه برا جدرتاوی معرانی در
متن موردمطالعه و مرت

ساختن آس ها با دیگر تاربه ها و ایده ها با رویکرد انتقادی اسرت (داف

و معدنوویک.)1121 ،
به عقیده ی راردنر ( )1122انوام هوش شامل زبانی ،موسیقیایی ،منط و ریاضی ،فضرایی،
بدنی ،دروس فردی (بینشی و شناختی) و بین فردی (مهار های اجتماعی) هدتند .ااربرد ایرن
نظریه در امر آموزش و یادریری زمانی از بداابر اارایی برخوردار خواهد بود اه اصول آموزشی
را درباره ی این هوشها به اار ررفت و آسها را تقویت ارد .بازیهای آموزشی موف تمامی ایرن
هوش ها را درریر می انند و با این اار تاربه ی بدیار موفقی را در اختیار فراریر قرار مری دهنرد
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(آرمدتران 1115 ،21؛ تدرای .)1121 ،29ق رل از رراردنر مفهرومی براعنواس مردل مغرز اامرل
مطرح شده بود اه به معنای استفاده از تمام قدمت های مغز برای یادریری است .در روش هرای
سنتی تدریس فق از ظرفیت های منطقی و زباس شناسی در سمت چپ مغز اسرتفاده مری شرود
دربالی اه مدل یادریری مغز اامل شامل استفاده از استراتژی های یادریری سمت راسرت مغرز
نیز است .سمت راست مغز خعق ،ال نگر ،بصری ،شرهودی و سررزنده (برازی رونره )21اسرت .در
مقابل سمت چپ مغز انداس منطقی ،سرامانمند ،خطری ،اعمری و قضراو رونره اسرت .تصرور
می شود استفاده از تمام قدمت های مغز بتواند یادریری را افزایش دهد و تدریع انرد؛ بنرابراین
ارر روش تدریس بتواند تمام قدمت های هوش انداس را تحریک اند ،یادریری افرزایش خواهرد
یافت .تلفی بازی با آموزش های اعسری مبرال روشرنی از ایرن امرر اسرت (اسرمالت و سرلدس،
.)2555
نظریه ی بااهمیت دیگر نظریه ی بافظه ی رویردادی اسرت .بافظره ی رویردادی بخشری از
بافظه ی بلندمد است اه در آس دانش رویدادی یا به ع ار دیگر االععا مرت

با تاربه های
22

زنرردری فرررد ذخیرررهشررده اسررت .درواقررع رویرردادهای زنرردری فرررد بررا اسررتفاده از تر هررای

(ویژری های) زمانی ،مکانی ،ابداسی و معانی مربوط در بافظه ذخیره و با یرادآوری آس هرا نیرز
بازیابی می شوند .با استفاده از بازی ها امکاس ایااد و تقویت بافظه ی رویدادی زیراد اسرت؛ زیررا
هم دتگی قوی بین آنچه اناام میدهیم و بافظرهی بلندمرد وجرود دارد .اهمیرت بافظرهی
رویدادی برای یادریری فراهم اردس الرحوارهای 20برای فراریرر اسرت اره او را قرادر مریسرازد
سررریع و رابررت االععررا مرررت

بررا ارراربرد دانررش در یررک موقعیررت خرراه را برره یرراد آورد.

بهعنواسمبال شاید هررز یرک دانشراو تاربرهی روز برازی در ارعس را فرامروش نکنرد (ارپ،
 .)1121بر اساس نظریه ی فلو یک بازی آموزشی خو باید بتواند بالتی بهینره را بررای برازیگر
ایااد اند اه ابداس تنش یا ادالت نکند و این در صورتی امکاس پذیر است اه سرط چرالش
بازی با توانایی های فرد همخوانی داشته باشد؛ یعنی بازی نه خیلری سرخت و نره خیلری رابرت
باشد (هماس من ع).
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نهیپژوهش 
 .3پیشی 
استفاده از بازی ها در آموزش باعث انتقال محتوای آموزشی در محیطری بدریار شریرین و
لذ بخش شده و باعث فراهم آوردس یادریرندرانی با مهار ها و شایدتگی های الزم بررای ورود
به بازار اار و فعالیت های تااری می شود .بازی هرا همچنرین شررایطی را فرراهم مری آورنرد اره
یادریرندراس بتوانند بدوس صرف هزینه و درک شرای سخت و دشوار ،مطالب و مفراهیم جدیرد
را یاد بگیرند (پاندو رارسیا و همکاراس .)1129 ،اولین بازی صفحه ای اه راه خود را بره آمروزش
عالی باز ارد درواقع یک بازی مرت

با بدابداری بود بره نرام برازی زمرینداراس( 25پردر برازی
12

معروف مونوپولی )11اه توس الیزابت مگی در سال  2511الرابی شد .پیشرفت های فنّاورانره
و تغییرا وسیع در مقررا بدابداری در اواخر دهه ی  2501منار بره تقاضرا بررای تغییرر در
آموزش بدابداری شد .امیدیوس تغییر در آمروزش بدرابداری و انامرن بدرابداراس رسرمی
آمریکا 11مدرساس دانشگاه ها را تشوی به اسرتفاده از اسرتراتژی هرای یرادریری فعرال 19اردنرد.
درنتیاه مدرساس بدابداری شروم به استفاده از بازیها بهعنواس یک استراتژی تدریس مناسرب
اردند .اولین بازی اه راه خود را به اعس های درس بدابداری باز ارد ورژس ااغرذ و قلمری از
مونوپولی ( )2500بود اه توس انچل )2505( 11تغییراتی در آس ایااد شد .به عنواس مبال ایرن
بازی بر م نای نقدی بود ،لذا با م نای تعهدی بدابداری تط ی داده شرد (مونکرادا و مونکرادا،
 .)1121با مروری بر ادبیا پژوهش روشن شد اه تاانوس پژوهشی مرت

با موضوم بازی هرای

آموزشی و نقش آس ها در به رود عملکررد و میرزاس یرادریری دانشراویاس بدرابداری در ایرراس
اناام نشده است؛ لذا در ادامه به تعردادی از پرژوهش هرای خرارجی اشراره مری شرود اره برازی
صفحهای مونوپولی یا ورژسهرای سرادهشردهای از آس را در آمروزش بدرابداری بره دانشراویاس
بهااربردهاند.
انچل ( )2505از بازی صفحهای مونوپرولی برهعنرواس نروعی شر یهسرازی بررای تردریس
بدابداری مالی مقدماتی استفاده ارد .بازی مونوپولی شامل یک ماموعه ارار  ،مهرره ،تراس،
یک دسته پول و یک صفحه هدت .بازیکناس تاس می اندازند و در صفحه جلو می رونرد و در هرر
خانه ال

قواعد آس رفتار می انند .آس ها الی برازی رویردادهایی نظیرر دریافرت پرول از بانرک،

خریدوفروش ملک ،پرداخت یا دریافت عوارض و اجاره ،جریمه شدس و جایزه رررفتن و غیرره را

مقایسهي استفاده از یک بازي صفحهاي با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب ...

7

تاربه و ث ت می انند 01 .دانشاو در  11رروه  1نفرره در پرژوهش آس هرا شررات اردنرد .بره
هرادام از رروه ها رونوشتی از تکالیف ،قواعد بازی و یک چار بدا استاندارد داده شد .نتایج
پژوهش نشاس داد استفاده از بازی برای دانشاویاس جذا  ،امتر زماس بر ،رقابتی و هیاراس انگیرز
بود و فرصت بحث اردس روی موارد خاه را فراهم می اررد و دانشراویاس ندر ت بره آس ابرراز
رضایت اردند .آل رچ ( )2559با افزودس بخش جدیدی با عنواس سرمایه رذاری ،برازی مونوپرولی
انچل را ردترش داد .در بازی آل رچ دانشاویاس بازی را برای چهار سال مالی ادامه می دهنرد و
صور های مالی خود را منتشر می انند .پس از انتشار صور هرای مرالی هرسرال ،دانشراویاس
باید خود را جای سرمایه رذار رذاشته و از دیدراه استفاده اننده ،صور هرای مرالی را تحلیرل و
تصمیم بگیرند اه چه درصدی از وجوه خود را روی هرر شررات (هرر برازیکن) سررمایه ررذاری
انند .دانشاویی اه در انتهای بازی بیشرترین برازدهی را ادرب اررده باشرد ،جرایزه دریافرت
مرریانررد .نتررایج پررژوهش آل رررچ روی  21دانشرراوی درس بدررابداری میانرره بررا اسررتفاده از
پرسشنامه ای م تنی بر الیف  9امتیازی لیکر  ،باای از آس بود اه بازی تعامع دانشاویاس و
سطوح باالتر بیطهی شناختیِ (تحلیل و ارزیابی) آسها را ارتقا داده است.
بررسی تأثیر بازی صفحه ای مونوپولی برر عوامرل و مهرار هرای مختلرف دانشراویاس در
سال های بعد نیز ادامه یافت .مهار هایی مبل ارار تیمری و برل مدرئله و همچنرین انگیرزه و
یادریری در اعس بدابداری میانه (تانر و لرین او یدرت ،)2550 ،یرادریری فعرال در ارعس
بدابداری مقدماتی (فاولر ،)1111 ،نگرش و عملکرد در اعس بدابداری مقردماتی (رمرعس،
 )1112ازجمله موضوعاتی بود اه تأثیر مب ت بازی ها بر روی آس ها اث را شرده اسرت .ویررایش
تعدیل شده ای از رویکرد انچل ( )2505در سال های بعد توس دو تن از محققاس به اار ررفتره
شد .شانکلین و آلن ( )1112بازی مونوپولی را در آموزش دورهی اصول بدابداری ( )2بهمنظور
نشاس دادس تفاو بین مفهوم بدابداری و اقتصادی سود به ارار بردنرد .نحروه ی اجررای برازی
چنین بود اه بعد از معرفی تاریخچه و هدف بدابداری مالی ،مربی بازی را بدوس االعم و اععم
ق لی به اعس برد و تیم های دو نفره به انتخا خودِ اعضای اعس تشکیل و از آس هرا خواسرته
شد رویدادهای مهم در الی بازی را ث ت انند تا بررای ارزیرابی عملکررد اعضرای تریم از آس هرا
استفاده شود .نتایج تحقی نشاس داد اه دانشاویاس به صور زیربنرایی برا مفراهیم بدرابداری
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آشنا شدند .محققاس نشاس دادنرد اره یرادریری از ایرن الریر باعرث سررعت رررفتن منحنری
یادریری و استوار شدس االععا دانشاویاس می شرود و بنرابراین پایره ی بهترری بررای مفراهیم
بعدی بدابداری مالی فراهم می اند .در سرال هرای اخیرر ریرس نیتکرین ( ،)1122یرک برازی
صفحه ای به نام بازی تاار  19را برای مرور و تمرین اعس های بدابداری مقردماتی و افرزایش
توانایی دانشاویاس در تکمیل چرخه ی بدرابداری ،تولیرد و ارزیرابی اررد .ایرن برازی از برازی
«مونوپولی» و «بازی زندری «11الگوبرداری شده اسرت .وی از ایرن برازی بره عنرواس مرروری برر
امتحاس میاس ترم اصول بدابداری اسرتفاده اررده اسرت .نمونره ی مورداسرتفاده  11دانشراوی
بدابداری مقدماتی بودند .برنامهی بازی در جلدهای هشتاددقیقهای یک هفته ق رل از امتحراس
میاس ترم اعمال شد .در پایاس بازی از دانشاویاس با اسرتفاده از یرک پرسشرنامهی هفرت سرؤالی
م تنی بر الیف لیکر پرسش شد .نتایج نشراس داد اره دانشراویاس دیردراه مب تری بره برازی
داشتند و اغلب معتقرد بودنرد اره برازی داری ارزش افرزوده بروده و فهرم آس هرا را از مکانیدرم
بدابداری ،افزایش داده است .آسها همچنین عنواس اردند در این برازی ارار رروهری برا دیگرر
دانشاویاس به آس ها در فهم و به ارارریری بهترر مفراهیم و چرخره ی بدرابداری امرک اررده،
سرررماننده بوده و تعامل با دیگراس را برایشاس رابتتر ساخته است.
بررنر و برواس ( )1122نیز در پژوهشی نشراس دادنرد اره اسرتفاده از برازی صرفحه ای
مونوپولی برای مرور چرخه ی بدابداری ق ل از امتحاس بدابداری مالی مقردماتی ،برر موفقیرت
تحصیلی دانشاویاس بدابداری اثر مب ت دارد .در تحقی ایشاس سه رروه از دانشاویاس مقایده
شدند :رروهی اه به مرور چرخه ی بدابداری با بازی مونوپولی پرداختند؛ رروهری اره برا روش
سنتی مرور اردند و رروه سومی اه هیچ مروری اناام ندادند .نتایج باای از آس بود اه نمررا
دانشاویانی اه ق ل از امتحاس چرخه ی بدابداری را مرور اردند بهتر از آس هایی بود اره هریچ
مروری اناام ندادند و این اثر عمدتاً بره نمررا دانشراویاس شررات اننرده در برازی مونوپرولی
مربوط بود؛ به ع ار دیگر نمرا دانشاویانی اه به روش سرنتی چرخره ی بدرابداری را مررور
ارده بودند ،تفاو معناداری با رروهری اره مررور نکررده بودنرد ،نداشرت دربرالی اره نمررا
دانشاویاس در معرض بازی به الور بااهمیتی بهتر از دو رروه دیگر بود .باوجوداینکه در تحقیقا
داخلی پژوهشی در خصوه استفاده از بازی ها بررای یرادریری بدرابداری انارام نشرده اسرت،

مقایسهي استفاده از یک بازي صفحهاي با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب ...

3

پژوهشگراس سایر رشته ها به ت یین اثر برازی هرا برر یرادریری فراریرراس از جن ره هرای مختلرف
پرداختهاند .بهعنواسمبرال ترأثیر مب رت برازیهرای آموزشری برر رضرایت و پیشررفت تحصریلی
دانشرراویاس پزشررکی (شررکور و همکرراراس ،)2952 ،خعقیررت و پیشرررفت تحصرریلی ریاضرری
دانش آموزاس (خزایی و جلیلیاس ،)2959 ،پیشرفت تحصیلی و نگررش بره یرادریری درس علروم
دانش آموزاس (عظیمی و همکاراس ،)2959 ،بل مدئله ی ریاضی و توجره دانرش آمروزاس دارای
اختعل یادریری (بیگدلی و همکاراس )2959 ،و بدریاری مروارد دیگرر اث را شرده اسرت .ایرن
پژوهش به پشتوانه ی ادبیا موجود درصدد پاسخ به این سؤال اسرت اره آیرا اسرتفاده از برازی
صفحه ای در آموزش اصول بدابداری ( )2اثر مب تی بر میزاس یرادریری دانشراویاس اشرورماس
دارد.
 .4فرضیهیپژوهش 
در راستای دستیابی به هدف پرژوهش و بره اسرتناد بخرشهرای رذشرته ،فرضریه زیرر
تدوینشده است:
استفاده از بازی صفحه ای در آموزش اصول بدابداری ( ،)2اثر مب تی بر میرزاس یرادریری
(عملکرد) دانشاویاس دارد.
روششناسیپژوهش 

.5
.5-1جامعه،نمونه،نوعپژوهشوآمارتوصیفی
این مطالعه ،با توجه به ماهیت داده ها و هردف پرژوهش (بررسری اثرر متغیرر مدرتقل برر
وابدته) ،از نوم تحقیقا امی محدو میشود .جامعه ی آماری ،دانشاویاس اصول بدرابداری
( )2دانشگاه های تهراس در نیدمال اول سال تحصیلی  51-59هدتند .نمونه ی موردمطالعره بره
شیوه ی نمونهریری در دسترس انتخا شد و شامل دو اعس اصرول بدرابداری ( )2برا تعرداد
 11نفر دانشاوی رشته ی بدابداری است اه توس یکی از محققاس تدریس میشد .با توجه به
اینکه انتخا از جامعه به صرور ارامعً تصرادفی میدرر ن رود ،لرذا ایرن پرژوهش از نروم نیمره
آزمایشی 12محدو میشود .همچنین این پژوهش به لحاظ هدف از نوم اراربردی اسرت .آمرار
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توصیفی نمونهی آماری در نگاره شمارهی ( )2ارا هشده است.
شرکتکنندگان 

نگاره:1آمارتوصیفی
ویژریهای فردی
جندیت

رشتهی دیللم

اشتغال

رروه

فراوانی

درصد فراوانی

پدر

19

1129

دختر

29

9229

جمع

11

211

ریاضی و فنی

29

92.9

تاربی

21

99

اندانی و سایر

22

12.9

جمع

11

211

شاغل

11

91

غیر شاغل

11

91

جمع

11

211

انترل

11

91

آزمایش

11

91

جمع

11

211

.5-2روشآماری
دانشاویاس به صور تصادفی ساده در دو رروه آزمایش و انترل (هر ررروه  11نفرر) قررار
ررفتنررد .روش آزمررایش مورداسررتفاده پرریشآزمرروس -پررسآزمرروس 10و روش تحلیررل آمرراری،
تازیهوتحلیل اوواریانس (آنکوا )15است اه با اسرتفاده از نررمافرزار  SPSSندرخهی  11انارام
شده با توجه به اینکه انتخا نمونه بهصور اامعً تصادفی در ایرن پرژوهش مقردور ن رود ،لرذا
آزموس آماری آنکوا به پیشنهاد ت اچینک و فیدل )1129( 91یکری از بهتررین روشهرای آمراری
است .در آزموس آماری آنکوا نیاز به انتخا متغیرهایی با عنواس متغیر انترلی است؛ لذا در ایرن
پژوهش نمرهی آزموس میاس ترم به عنرواس پریش آزمروس و نمررهی امتحراس پایراستررم برهعنرواس
پس آزموس در نظر ررفته شد .دلیل اجرای هملراش (پیش آزموس) ،بذف هررونره اثرر ابتمرالی

مقایسهي استفاده از یک بازي صفحهاي با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب ...

66

ناخواسته بر متغیر وابدته است .روایی آزموسها نیز به تأیید پنج نفر متخصص بدابداری رسید.
رروهها

پیشآزموس

متغیر مدتقل

آزمایش

الف

بازی

انترل

الف

-

پسآزموس

هر دو رروه توس مدرس یکداس (یکی از مؤلفاس) ،برا اترا درسری و تعرداد جلدرا
آموزشی یکدانی آموزش دیدند .دو جلده ی آخر ارعس بره مررور و برل تمررین اترا اصرول
بدابداری ( )2تدریس شده ،اختصاه یافت .این بازه زمانی  1سراعته بررای دانشراویاس ررروه
انترل به شیوه ی سنتی بل تمرین و سخنرانی و برای دانشاویاس رروه آزمایش برا اسرتفاده از
شرررات در بررازی اناررام شررد .همچنررین در پایرراس روز بررازی از یررک پرسشررنامهی نظرسررنای
بیدتسؤالی م تنی بر الیرف  9امتیرازی لیکرر بررای جمرع آوری نظررا دانشراویاس و رفرع
ایرادهای بازی استفاده شد .این پرسشنامه ی نظرسرنای از تلفیر پرسشرنامه هرای نظرسرنای
پژوهش های ذارشده در پیشینه ،تهیه و روایی آس توسر  9نفرر متخصرص بروزه ی یرادریری
بهوسیلهی بازی تأییدشده است .همچنین پایایی آس برا روش آلفرای ارون را %5122 ،،تعیرین و
اث ا شد.
.5-3متغیرهایپژوهش 
متغیر وابدته :عملکرد ( )Performanceیا هماس نمرهی دانشاویاس در امتحاس پایاس تررم
(پسآزموس) است؛
متغیر مدتقل (:)Groupدر این پژوهش متغیر دامی صفر و یک به معنای قرار ررفتن یرا
قرار نگرفتن در معرض بازی صفحهای تولیدشده است؛
متغیرهای انترلی :بدیاری محققراس نظیرر برونر ( )2555اشرارهارردهانرد اره الزم اسرت
تفاو های فردی بین فراریراس در تحلیل نتایج ،لحاظ شرود .متغیرهرایی اره امکراس ررردآوری
آسها در این مطالعه با همکاری دانشراویاس وجرود داشرت ع رار انرد از :نمررهی پریشآزمروس
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( )Pre-testاه درواقع دانش پیشین دانشاویاس از موضوم را می سناد ،سن ( ،)Ageجندیت
) ،(Genderرشتهی تحصیلی دیرللم ( ،)Fieldمعردل دیرللم ) (31GPAبرهعنرواس نمرادی از
توانایی فررد و اشرتغال یرا عردم اشرتغال دانشراو ( .)Workingاز ایرن متغیرهرا در تحقیقرا
بدابداری پیشین نیز به عنواس عوامل مؤثر بر عملکرد دانشاویاس بدابداری مقردماتی اسرتفاده
شد .ماتریس متغیرهای استخراجشده ،در صور درخواسرت ،توسر محققراس قابرلارا ره اسرت
(برای مبال تانر و لین او یدت 2550 ،و اسمالت و سلدس 1119 ،را ب ینید).
صفحهایمورداستفاده 

.5-4ساختاربازی
ایدهی بازی صفحهای مورداستفاده در این آزمایش از بازی تارار مورداسرتفاده نیتکرین
( )1122ررفته و سادهسازی شد .وی بازی خود را ورژس سادهشدهای از مونوپولی معرفری اررده
است .هدف از الرابی این بازی مرور چرخهی بدابداری در محیطی غیررسرمی ،برازی رونره و
رقابتی است .دانشاویاس به انتخا خود در قالب هفت رروه ،شامل  1رروه سه نفره و یک رروه
دو نفره ،قرار ررفتند .بازی از یک صفحه ،چهار ماموعه اار و یرک عردد تراس تشرکیل شرده
است .به هر رروه ماموعهای از بازی و ندرخهای از دسرتورالعمل آس داده شرد و نحروهی عمرل
به صور

شفاهی توس مدرس تشری شد .از چهار ماموعه اار مذاور ،یک ماموعه اره در

پشت آسها ععمت سؤال قرار دارد ،مفاهیم پایهی درس اصول بدابداری ( )2را بهصور اوتراه
پرسش میاند .دو ماموعه اار بانام معامع ترازنامهای و معرامع سرود و زیرانی مشراهده
میشود اه روی هر یک شماره ای و در پشت آس رویدادی درج شده است اه دانشاو باید اثر آس
را تحلیل و در ااربرگ تازیه وتحلیل معامع وارد اند .این ااربرگ از ق ل توس استاد آمراده
و در اختیارشاس قرارررفته بود .در بازی نیتکرین ( )1122سره ماموعره ارار بررای معرامع
وجود داشت به تفکیک رویدادهای معامعتی ،سرمایه رذاری و تأمین مالی اه چوس این مفراهیم
به دانشاوی اصول بدابداری ( )2تدریس نمیشود و با آس آشرنا نیدرتند ،لرذا برا دو ماموعره
اار معامع ترازنامه ای و سود و زیانی جایگزین شرد .در پشرت ارار معرامع ترازنامره ای
رویدادی درجشده اه بار غالب تأثیررذاری آس بر عناصرر ترازنامرهای اسرت ،نظیرر پرداخرت بره
بدتانکاراس ،دریافت از بدهکاراس ،واریرز بره صرندوق شررات ،سررمایه ررذاری ،برداشرت مالرک،
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خریدوفروش دارایی ثابت به بهای تمام شده و غیرره .در پشرت ارار معرامع سرود و زیرانی،
رویدادی درج شده است اه وزس بیشتر آس ایااد درآمد و هزینه است ،نظیر رویردادهای مربروط
به خریدوفروش ااال ،تخفیفا و پرداخت انوام هزینه .نمونه ای از صفحه ی بازی در زیر ارا ه شده
است .در پایاس بازی پاسخهای تریمهرا براهم جابارا و برا راهنمرایی اسرتاد و اسرتفاده از ویردیو
پروژاتور تصحی و امتیازدهی شد و دانشاویاس بازخوردهای الزم را دریافت اردند.
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.5-5دستورالعملبازی 
 -2هر ماموعه اار را بر زده و در جایگاه خود قرار دهید؛
 -1به ترتیب تاس بیندازید و در هر خانه ای اه قرار ررفتید اار معامع مربوط به آس
را برداشته ،بررردانید و ث ت مربوط به آس را با قید شماره ی مندرج در روی اار  ،وارد ااربرگ
تازیهوتحلیل معامع انید .هر ث ت صحی یک امتیاز دارد؛ اما ث ت غل امتیاز منفی ندارد؛
 -9با تاس انداختن روی هر خانه اه قرار ررفتید ،ماوز دارید اه به اختیار در همراس جرا
یا یک خانه عقبتر یا جلوتر قرار بگیرید .هدف از این اار ،افرزایش دادس شرانس شرما در ادرب
امتیاز از اار خانههای سؤال است؛
 -1هرراه روی خانه ی ععمت سؤال قرار ررفتید ارار مربروط را برداشرته و بره صرور
مکتو و اوتاه به سؤال مندرج در پشت آس پاسخ دهید .هر پاسخ صحی  1امتیاز مب رت و هرر
پاسخ غل  2امتیاز منفی دارد؛ لذا استفاده از این اار ها با ریدک همراه است؛
 -9هرراه تمام اار های معامع ث ت شرد در هرر خانره ای اره هدرتید مدرتقیماً بره
خانهی توقف بروید و بهنوبت اار های تعدیلی را برداشته و در ااربرگ اصعبا ث ت انید؛
 -1پس از اتمام اار ث تهای تعدیلی ،مرابل بعدی مندرج در صفحهی برازی را ادامره
داده و صور های مالی را تهیه انید؛
 -2پس از پایاس بازی پاسخهای ث تشدهی تیمهرا براهم جابارا و برا راهنمرایی مردرس
امتیازدهی میشود .تیمی اه باالترین امتیاز را ادب ارده باشد برنرده بروده و جرایزه دریافرت
میاند .همچنین ععوه بر آس اعضای هر ررروه موظرف هدرتند عملکررد انفررادی خرود را نیرز
به صور مازا ث ت انند؛ یعنی ععوه بر اینکه همه باهم تعش میانند تا تیمشاس برنده شود و
جایزه بگیرد ،جایزه ای نیز به فردی اه باالترین امتیاز را از بین تمرام افرراد ادرب اررده باشرد
تعل خواهد ررفت؛
 -0در پایاس یک پرسشنامه ی نظرسنای در اختیار شما قرار میریرد .لطفاً بدوس ذار نام
در پرسشنامه ،میزاس موافقت خود را با هر یک از رزینه ها مشخص انید .ایرن پرسرش هرا بررای
جمع آوری نظر شما در خصوه تاربه ی روز بازی بدابداری و به منظور اهداف پژوهشی و رفرع
نواقص بازی الرابیشده است؛ لذا الزم است صادقانه ،با دقرت و بوصرله و بردوس سروریری بره
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پرسش ها پاسخ دهید .در هر موردنظر خود را فق و فق درباره ی آنچره پرسرش شرده ،مرقروم
انید و از در نظر ررفتن سایر نقاط ضعف و قو بازی اه مرت

با آس سؤال نیدرت خرودداری

انید.
افتههایآماری
 .6ی 
فرضهایتحلیلکواریانس 
پیش 
.6-1بررسی 
ق ل از اجرای آزموس آماری تحلیل اواریانس می بایدت پیش فرض های این آزموس به شرح
زیر بررسی شوند (فیدل و تلاچین .)1112 ،
پیش فرض اول (ال یعی بودس توزیع نمرا  :)91تازیه وتحلیرل آزمروس آمراری چرولگی 99و
اشیدری 91به منظور تعیین ال یعی بودس توزیع نمرا نشاس داد اه توزیع نرمالی در برین تمرام
متغیرها وجود دارد .شاخص های آماری بین  -2و  1/19در نوساس بودند .این در بالی است اره
خارج قدمت اای و بلندی بر انحراف استاندارد در دامنه  +1و  -1قرار دارد؛ لذا می تواس نتیاره
ررفت اه توزیع تمام متغیرها ال یعی است؛
پیش فرض دوم (همگونی واریانس) :به منظور االمیناس از همگونی واریانس ،آزمروس آمراری
لونز اناام شد .نتایج این آزموس اه در نگاره ( )1ارا ه شده است ،نشاس داد واریرانس هرای هرر دو
آزموس (پیش و پس) همگوس هدتند و بهع ار دیگر واریانس رروهها از تاانس برخوردار است؛
آزمودنیهابااستفادهازآزمونلونز 

نگاره:2همگونیواریانس
آزموس لونز

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

سط معنیداری

پیشآزموس

1/129

2

90

1/519

پسآزموس

1/995

2

90

1/111

پرریشفرررض سرروم (پایررا بررودس متغیررر هملررراش یررا همرراس پرریشآزمرروس) :از روش
اودرریچاردرسوس برای تعیین پایایی پیش آزموس استفاده شد .نتایج تازیه وتحلیل آماری نشراس
داد شاخص پایایی پیش آزموس و پس آزموس به ترتیب برابرر برا  %05و  %51اسرت اره شاخصری
مناسب و قابلق ول است؛
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پیش فرض چهارم (اجرای هملراش (پیش آزموس) ق ل از شروم تحقیر ) :در ایرن پرژوهش
هملراش (پیشآزموس) به هر دو رروه آزمایش و انترل ،ارا هشده است؛
پیش فرض پنام (هم دتگی متعارف بین متغیرهای انترلی باهم) :ارر در پژوهشی بریش
از یک متغیر انترلی وجود داشته باشد باید بین این متغیرها هم دتگی معمولی (نه بیشتر و نه
امتر) وجود داشته باشد .به منظور تعیین هم دتگی بین متغیرها از آزمروس اسرلیرمن اسرتفاده
شد .نتایج این آزموس نشاس داد اه دامنه ی ضریب هم دتگی بین متغیرها از  1/91ترا  1/11در
نوساس است .این نتایج تأیید می اند اه هم دتگی متعارفی بین متغیرهای انترلی وجرود دارد
(امتر از  %01معیار است)؛
پیش فرض ششم (همگونی شیب رررسیوس) :برای اث ا همگرونی شریب رررسریوس بایرد
مقدار  Fتعامل بین متغیرهای انترلی و مدرتقل در همره ررروه هرا محاسر ه شرود و اررر ایرن
شاخص معنادار ن اشد (سط معناداری امتر از  ،)1219پیش فررض ششرم رعایرت شرده اسرت.
نگاره شمارهی ( )9این تازیهوتحلیل را نشاس میدهد .هماسالور اه مشاهده میشرود مقردار F

تعامل متغیر مدتقل و متغیرهای انترلی  1/2است اه معنادار نیدت؛ بنابراین می ترواس نتیاره
ررفت اه پیشفرض همگونی شیب رررسیوس رعایت شده است؛
یها 
نگاره:3تأثیراتبینآزمودن 
من ع

ماموم
ماذورا

درجه
آزادی

میانگین
ماذورا

F

سط
معنیداری

مدل اصعحشده

01291

1

19222

02915

12112

شیب

9259255

2

9259250

2222209

1

رروه * سن * جنس *
دیللم * معدل * اشتغال

01291

1

19222

0291

122

خطا

2522225

92

92209

ماموم

5119221

11

مدل الی اصعحشده

1202225

95

ضریب تعیین( %92 :ضریب تعیین تعدیلشده)%1229 :
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پیش فرض هفتم (خطی بودس هم دتگی متغیر هملراش (پیش آزموس) و متغیر مدرتقل):
پیش فرض هفتم هنگام اجرای دستور تحلیل اواریانس بررسی می شود؛ زیرا شاخص آس بخشری
از خروجی اصلی این تحلیل است.
.6-2تجزیهتحلیلاصلیکواریانس 
پس از االمیناس از درست بودس تمام پیش فرض ها آزموس تحلیل اواریانس برر روی دادههرا
اناام شد .نتایج آزموس آماری آنکوا در نگاره شمارهی ( )1نشاس دادهشده است.
بهمنظوربررسیتأثیربازیبرعملکردتحصیلیدانشجویان
نگاره:4آزمونآماریآنکوا 
رشتهیحسابداری

من ع

ماموم ماذورا

درجه آزادی میانگین ماذورا

F

معنیداری

مدل اصعحشده

1102099

2

992910

902019

1

شیب مدل

12222

2

12222

12019

12919

سن

12101

2

12101

12219

12951

جندیت

12111

2

12111

12119

12190

رشتهی تحصیلی

22901

2

22901

22929

12112

معدل دیللم

12512

2

12512

22110

12920

وضعیت اشتغال

1

2

1

1

12551

پیشآزموس

20229

2

20229

012191

1

رروه

22210

2

22210

22205

12115

خطا

152101

91

12529

ماموم

5119229

11

مدل اصعحشده

1202225

95

ضریب تعیین ((12059 :)R2ضریب تعیین تعدیلشده)12021 :

هماسالور اه در نگاره ( )1مشاهده میشود ،خطی اه بارن

قرمز نشراس دادهشرده اسرت،
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مقدار  ،Fتأثیر متغیر هملراش را برابر  01/19نشاس می دهد اه این مقدار معنادار اسرت (سرط
معناداری امتر از  .)1219بال می تواس رفت اه پیش فرض هفتم اه هم دتگی متغیر هملراش
و مدتقل بود ،رعایت شده است .خ بعدی خروجی اصرلی تحلیرل اواریرانس اسرت .مقردار F

تأثیر متغیر مدتقل رروه ( )Groupنیز معنادار است (سرط معنراداری امترر از )1219؛ یعنری
پس از خارج اردس تأثیر متغیرهای انترلی ،اختعف معناداری بین میانگین نمرا دانشراویاس
دو رروه در پسآزموس بدابداری یا هماس عملکرد دانشاویاس وجود دارد.
پرسشنامهینظرسنجی 

.6-3نتایجحاصلاز
برای رفع ایرادها و نواقص ابتمالی بازی و به ود آس در ندخه هرای بعردی ،از بیدرت نفرر
دانشاوی شرات اننده در آزمایش روز بازی ،خواسته شد اره پرسشرنامه ی بردوس نرامی را پرر
انند .همچنین به آس ها االمیناس داده شده اه نتایج آس تأثیری در نمره ی نهایی آس هرا نخواهرد
داشت .این پرسشنامه ی بیدت سؤالی م تنی بر الیف پنج امتیازی لیکر (از بدریار مروافقم ترا
بدیار مخالفم) الرابی و نتایج باصرل از آس در نگراره شرماره ی ( )9ارا ره شرده اسرت .در ایرن
پرسشنامه از دانشاویاس در خصوه ارزشمند بودس استفاده از بازی در اعس درس ،اثربخشری
بازی در فهم مطالب درسی ،منافع اار تیمری و مطلوبیرت الرابری برازی پرسرش شرد .روایری
پرسشنامه نیز ق ل از استفاده ،به تأیید  9نفر متخصص بازی سازی رسید .هماس الور اه مشاهده
می شود اابریت رروه آزمایش (باالی  )%91با بیانرا مطررح شرده (بره جرز شرمارهی  29و )21
موافقت اردهاند .پایایی این ابزار نیز با روش آلفای ارون ا ،،مقدار مطلوبی بود (.)%5122
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دربارهیتجربهروزبازیحسابداری 

پرسشنامهینظرسنجی

نگاره:5نتایج
درصد پاسخ به
رزینههای مواف
و اامعً مواف

بیانا

درصد پاسخ به
رزینههای مخالف
و اامعً مخالف

بیتفاو

ارزشمند بودس استفاده از بازی در اعس:
%029

%029

%0921

 -2بازی روش خوبی برای مرور مطالب ق ل از امتحاس بود
 -1توصیه می ارنم ایرن برازی در ارعس هرای آتری هرم
%1122
استفاده شود
اثربخشی بازی در فهم مطالب درسی:
 -9بازی بره مرن در فهرم بهترر راه انردازی یرک سیدرتم
%1122
بدابداری برای ث ت چرخهی بدابداری امک ارد
 -1بازی به من در فهم بهترر چگرونگی تازیره وتحلیرل و
%0929
ث ت معامع امک ارد
 -9بازی به من در فهم بهترر چگرونگی تازیره وتحلیرل و
%1122
ث ت تعدیع پایاس سال امک ارد
 -1بازی به من در فهم بهترر مفراهیم پایرهی بدرابداری
%0929
امک ارد.
منافع اار تیمی:

%029

%19

%19

%029

1

%2122

%029

%19

1

%2122

-2اررار اررردس برراهم اعسرریهررایم برره مررن در فهررم و
بهاارریری بهتر مفاهیم و چرخهی بدابداری امک ارد

%211

1

1

 -0اار اردس برا دیگرراس در قالرب ررروه مفیردتر از ارار
انفرادی است

%211

1

1

 -5رقابررت بررین رروهرری انگیررزهی خرروبی برررای دقررت و
عملکرد بهتر برایم فراهم ارد و باعث به ود فهم من شد.

%0929

1

%2122

 -21اررار تیمرری ععقررهی مررن را ند ر ت برره یررادریری
بدابداری افزایش داده است

%0921

%029

%029

عناصر خود بازی
 -22بازی برایم لذ بخش و جذا بود

%5222

%029

1

 -21از اناام بازی ابداس رضایت داشتم

%1122

%19

%029

 -29بازی بهخوبی و با سازماسدهی الرابریشرده برود و
تواندتم محتوا و اهداف آموزشی آس را درک انم

%9029

%2122

%19
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درصد پاسخ به
رزینههای مواف
و اامعً مواف

درصد پاسخ به
رزینههای مخالف
و اامعً مخالف

 -21در پایاس بازی اعتمادبه نفرس بیشرتری در خصروه
یادریریام داشتم

%9029

1

%1222

 -29دوست دارم بازهم این بازی را اناام دهم

%1222

%19

%9929

 -21در بین بازی ابداس تنش و اضطرا نداشتم

%1222

%2122

 -22در بین برازی امترر متوجره رذشرت زمراس شردم
(درریری)

%1122

%19

%029

%29

%2122

%029

%29

%19

1

%9029

%2122

%19

بیانا

 -20بازی به من امک ارد اه به نقاط ضعفم پری ب ررم
(بازخورد)
 -25اشتیاق و انگیزهام ند ت به یرادریری مفراهیم درس
اصول بدابداری در بین بازی ند ت به برل تمررین در
منزل به شکل سنتی و معمول بیشتر بود
 -11سط چالش بازی با سط توانایی های من متناسرب
بود

بیتفاو



همچنین بهمنظور تحلیل بیشتر سؤاال پرسشرنامه و تأییرد بیانرا آس از منظرر آمراری،
آزموس تی تک نمونهای اجرا شد .هدف از اناام آزمروس تری ،بررسری عمیر ترر مرواردی چروس
ارزشمند بودس استفاده از بازی در اعس ،اثربخشی برازی در فهرم مطالرب درسری ،منرافع ارار
تیمی و مطلوبیت الرابی بازی بوده است .نتایج این آزموس در نگاره ( )1آورد شده است.

نمونهای 

نگاره:6تجزیهوتحلیلنتایجآزمونتیتک
متغیر

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

آزموس
تی

درجه
آزادی

سط
معنیداری

ارزشمند بودس استفاده از بازی در اعس

11

0/9

2/59

29/19

25

111

اثربخشی بازی در فهم مطالب درسی

11

21/21

1/52

20/25

25

111

منافع اار تیمی

11

20

2/19

92/29

25

111

مطلوبیت عناصر الرابی بازی

11

11/99

22/11

21/11

25

111

هماس الور اه نگاره شماره ی ( )1نشاس میدهد تمام متغیرهرا دارای سرط معنریداری

مقایسهي استفاده از یک بازي صفحهاي با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب ...

29

مطلوبی هدتند ( )sig=000یعنی تمام متغیرها در سط معنیداری  9درصد ،معنیدار شردند.
این امر نشاس میدهد اه بهصور آماری (با نودوپنج درصد االمیناس) مرواردی چروس ارزشرمند
بودس استفاده از بازی در اعس ،اثربخشی برازی در فهرم مطالرب درسری ،منرافع ارار تیمری و
مطلوبیت عناصر الرابی بازی ،تأیید شدند.
جهگیری 
 .7بحثونتی 
امیدیوس تغییر در آموزش بدابداری ( )2551و امیدیوس رذرراه ها ( )1121از انامرن
بدابداری آمریکا ،تأاید زیادی بر اهمیت دوره های بدابداری مقدماتی ،اسرتفاده از روش هرای
تدریس فعال (نظیرر اسرتفاده از شر یهسرازی ،مطالعرا مروردی و پرروژههرای رروهری) بررای
برانگیختن و درریر اردس دانشاویاس و نیز افزایش جرذابیت و اثربخشری ایرن دورههرا داشرتند.
علیرغم این تأاید و وجود م انی نظری و پیشینهی قروی در خصروه اسرتفاده از برازیهرا در
آموزش و بهویژه آموزش بدابداری بهعنواس روش تدریدی اثربخش ،هنوز بازیها راه خود را بره
آموزش بدابداری اشورماس باز نکردهاند .مدرساس بدرابداری معمروالً برا ایرن نروم روشهرای
تدریس آشنایی ندارند و اعس ها را همچناس به شیوههای سنتی چوس سخنرانی و برل مدرئله
اداره میانند .این در بالی است اره اترب بدرابداری برهزعرم بیشرتر دانشراویاس ،خشرک و
ادلاننده هدتند (دمدکی 1112 ،به نقل از ادوندیا و پورنماسرری )1129 ،و از سروی دیگرر
دانشاویاس ندل جدید امبوصله و پرتحرکاند و تمایل دارند با ابزارهرا و وسرایل فیزیکری ارار
انند (ریس نیکتین .)1122 ،به همین منظور در این تحقی برای اولین بار در اشور ،یک بازی
آموزشی صفحه ای برای تدریس اصول بدابداری ( )2با الهام از بازی ریرس نیتکرین ( )1122و
بازی معروف مونوپولی ،آماده و در قالب الربی نیمه آزمایشری برا دو ررروه انتررل و آزمرایش
ارزیابی شد.
نتایج باصل از آزموس آماری آنکووا باای از آس بود اه بازی آموزشی بهااررفته ،اثر مب ت
بااهمیتی بر یادریری دانشاویاس رشتهی بدابداری در درس اصول بدابداری ( )2دارد .نمرا
دانشاویاس رروه آزمایش اه در معرض بازی قرارررفته بودند برهالرور معنراداری بهترر از ررروه
انترل بود .همچنین نترایج باصرل از پرسشرنامهی نظرسرنای نشراس داد اره برهزعرم بیشرتر
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دانشاویاس شرات در بازی برایشاس اثربخش بوده و فهم آسها را از مفاهیم پایه ،تازیرهوتحلیرل
معامع  ،تعدیع پایاس سال و بهالورالی چرخرهی بدرابداری افرزایش داده اسرت .همچنرین
آسها از اار تیمی ابداس رضایت داشتند و توصیه اردند اه این برازی در تررمهرای آتری نیرز
استفاده شود .در بخش ارزیابی الرابی بازی نیز پاسخها براای از آس اسرت اره برازی تواندرته
فراریر را درریر ارده ،انگیزه و لرذ وی از یرادریری را افرزایش دهرد .همچنرین همکراری برا
همکعسیها و بحث و ارزیابی مدرس پس از بازی ،بازخوردهای خوبی را برایشاس فراهم سراخته
بود .همگی این موارد هماسالور اه در م انی نظری مطرح شد از ویژریهرای یرک برازی خرو
محدو میشوند .ال تره نترایج براای از آس اسرت اره برازی دارای نواقصری هرم بروده اسرت.
دانشاویاس به الوالنی بودس زماس بازی بهعنواس نکتهای منفی اشاره اردند و همچنین بر اسراس
پاسخ به پرسشهای  29و  21به نظر میرسد بازی در ایاراد بالرت فلرو اره در م رانی نظرری
تشری شد ،چنداس موف ن وده و الزم است اصعباتی در آس اعمال شود.
نتایج باصل از آزموس تی برای ارزیابی بخشهای اصلی پرسشنامهی نظرسنای روز برازی
بدابداری ،باای از ارزشمند برودس اسرتفاده از برازی در ارعس درس ،اثربخشری آس در فهرم
مطالب درسی توس دانشاویاس ،سودمند بودس اار تیمی و مطلو بودس ند ی الرابری برازی
است .نتایج باصل از این پژوهش م نی بر اثربخشی استفاده از بازیهای آموزشی صرفحه ای در
یرادریری دروس بدررابداری ،بررا نتررایج آل رررچ ( ،)2559تررانر و لرین او یدررت ( ،)2550فرراولر
( ،)1111رمعس ( ،)1112ریس نیتکین ( )1122و بررنر و بروس ( )1122منط

اسرت .ایرن

امر باای از ضرور تغییر روش های صرفاً سنتی آموزش بدابداری به سمت رویه های ترای ی
با فنوس و ابزارهای یادریری فعال نظیر بازیهرا و شر یه سرازیهرا اسرت ترا بترواس دانشراویاس
بدابداری را از ابتدای الیف یادریری یعنری بفرظ ارردس صررف بره سرمت فهرم عمیر ترر و
انتقادیتر سوق داد.
 .8پیشنهادها
باوجود فرصتهای پژوهشری اراربردی ،جرذا و بردیع در بروزهی آمروزش بدرابداری،
متأسفانه این بیطه هنوز بهالورجدی موردتوجه پژوهشگراس اشورماس ن وده اسرت .در راسرتای
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این مطالعه به محققاس آتی پیشنهاد میشود به الرابی ابزارها و روش های تدریس نوآورانه برای
آموزش دروس مختلف بدابداری بلردازند .ععوه بر این ارزیابی و مقایدهی روشهای تدریدری
چوس ش یهسازیها و مطالعا موردی با روشهای سنتی تدریس در تمام بوزههای بدرابداری
(بدابداری مقدماتی ،میانه ،مدیریت ،مالیاتی ،بدابرسی و غیره) توصیه میشود.
تها 
 .9محدودی 
همانند هر اار پژوهشی دیگر این مطالعه نیز خالی از محدودیت ن وده اسرت؛ از آس جملره
میتواس به عدم دسترسی به بام نمونه ی بزرگ تر برای اجرای آزمرایش ،مشرکع همراهنگی
فضای بازی و محدودیتهای ذاتی موجود در الرحهای نیمه آزمایشی اشاره ارد.
همچنین در بخش دوم این تحقی از پرسشنامه استفاده شد .یکی از معایب پرسشنامه
ابتمال عدم درک مفاهیم و محتروای سرؤاال پرسشرنامه و برروز ابهرام بررای پاسرخگو اسرت
(اسماعیلی ایا و معنظری.)2959 ،

یادداشتها 
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

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
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30. Tabachnick & Fidell
31. Grade Point Average
32. Normality

33. Skewness
34. Kurtosis
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