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 چکيده

  «1یابی بها  »  درس  یانی پا  یابیارزش  بر!  کاهوت1  یباز  یریکارگبه  ریتأث  یبررس  حاضر  پژوهش  از  هدف

.  است  1400-1401  اول  ترم  در  رازیش  زند  یعال  آموزش  مؤسسه  یکارشناس  مقطع  انیدانشجو  در

 م یتقس  کاهوت  با  یباز  عدم  ای  یباز  یمبنا  بر  گروه  دو  به   که  شد  انتخاب  آموزدانش   40  منظور  نیبد

  ش ی آزما  گروه.  باشدیم  دانشجو  20  شامل  کنترل  گروه  و  دانشجو  20  شامل  شی آزما  گروه.  شدند

  قرار   ارشانیاخت  در  پژوهشگر  که  یابرنامه   اساس  بر  یسنت  یآموزش   یهاوه یش  یریکارگبه   بر   عالوه

  پژوهشگر   توسط!  کاهوت  در  شده  یطراح  یهایابیارزش  مرتبه،  12  مجموع  در  و  کباری  یا هفته  داد،

  حاصل   یهاافته ی.  نمودند  یرو ی پ  آموزش  یسنت  یهاوه یش  همان  از  تنها  کنترل  گروه.  دادند  پاسخ  را

  گروه   انیدانشجو  توسط  شده  کسب  یازهایامت  انیم  یمثبت  معنادار  یرابطه  که  داد  نشان  پژوهش  از

  گروه   عملکرد  کهن یا  وجود  با  اما.  دارد  وجود  هاآن   یانیپا  یابیارزش  نمرات  و!  کاهوت  یباز  در  شیآزما

 . باشدینم  معنادار  تفاوت  یآمار   لحاظ  از  است،  بهتر  کنترل  گروه  از  ینسب  طوربه   شیآزما

  کمک  ابزار  ،یحسابدار  انیدانشجو  ، یان ی پا  یابیارزش  ، !کاهوت  یباز  : يديکل  واژگان

 . یساز واریباز ،یآموزش
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 پور  یدوان اليل

، رازیزند ش یموسسه آموزش عال،  یدانشکده حسابدار، تیریمد  شیگرا-یکارشناس ارشد حسابدار

 . رانیا

 

 نویسنده مسئول: نام  
 پور  یدوان اليل

 يحسابدار کالس در يباز يري کارگبه  با 1یابیدرس بها يري ادگی بهبود
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 مقدمه 

  مناسب  روش  افتنی  لذا  باشد، یم تیترب  و  م یتعل  و  آموزش  ینه یزم  در پرچالش  موضوعات  از  یک ی  سیتدر  یوه یش  موضوع

  در  مثبت  دگاهی د و ها دانش و مهارت یریادگی-ی اددهی یطرفه دو  ندیفرآ آموزش،. است تیبااهم اریبس مدرسان یبرا سیتدر

  ت یاهم به که  یدانشمندان  از یک ی. ردیگیم صورت شده  نییتع ی زمان در و  ژه یو ی سن گروه  تناسب  به که  است موضوعات مورد

  یهاوهیش  انیدانشجو  تیشخص  شدن   شکوفا  جهت  وهیش  نی بهتر  او  نظر  از.  است  اژهیپ   ژان2  داشت  توجه  آموزش  فعال  ی هاوه یش

  ی پررنگ  اریبس  نقش  آموزش  روند   در  ،یآموزش  کمک  یابزارها(.   1399  فر، مانیپ   و  تاک  ،یمرادشاه  ،یرانیح)  است  فعال  سیتدر

 با  نیهمچن.  دینما  جذاب  را  سیتدر  و  شود  انیدانشجو  در  بهتر  درک  و  یریادگی  در  لیتسه  سبب  تواندیم  که  دارد  عهده  بر  را

  ی هاسال  در   که  هستند   یآموزش  کمک  یابزارها  ن یتردیجد  از  ی کی  ها یباز.  گردد  توجه  شیافزا  باعث   کالس،   در   تنوع  جادیا

  یباز  آن  خاص   یهاتیمحدود   و  ها قانون  از  و   دارد  ینیمع  هدف   که  ی رقابت  است  ی تیفعال  یباز .  اندگرفته   قرار  توجه  مورد  ریأخ

 (. 1396 لو، خدابنده  و  یمرادخان ی حاج خ،یمشا ) کند یم یرویپ 

  ی هایباز بردن  کاربه  دهد یم   نشان که  شود یم  افت ی   یموارد  ،یحسابدار  آموزش  رامونیپ   پژوهش   ینه یشیپ   بر   یمرور  با 

 در یریادگی شیافزا سبب  یابزار آموزش کیعنوان است و به  مؤثر و دیمف ،یحسابدار یدانشگاه مباحث سیتدر جهت مختلف

 نیا  در  که  کرد  اشاره  است  گرفته  صورت(  1989)  رزوایم  و  زیلو3  توسط  که  یپژوهش  به  توانیم  نمونه  یبرا .  است  انیدانشجو

  آن  از  کهیصورت  در  که  است  شده   ذکر  نگویب  و  کلمات  یجو  و  جست  ستان،یچ  متقاطع،  کلمات  جدول  مانند   ییهایباز پژوهش

 (.1395 ،یاریز و یخواجو) بود خواهد دیمف یحسابدار آموزش در شود استفاده مناسب نحو به

 

   پژوهش تياهم
  ندیفرآ  ییکارا  سطح  بردن  باال  آن  از  هدف  که  است  یآموزش  یهایباز  یریکارگبه  فعال،  یریادگی   دیجد  یهاوهی ش  از

  خالقانه   یسرگرم  کی  تواندیم  گرید  یسو  از  و  شودیم  انجام  مختلف  ی سن  یهاگروه  تناسب  به  که  هاستمهارت  کسبو    آموزش

  ن ی ا.  باشد  یدیمف  ابزار  تواندیم  یحسابدار  یآموزش  روند  در  یجد  یهایباز  یهیپا  بر  یریادگی  لذا.  باشد   آموزنده  حیتفر  و

  و   یریگمیتصم  قدرت  ش یافزا  ،ی گروه  یهاتیفعال  انجام  ، یریپذرقابت  مهارت،   شیافزا  در  تواندیم   یآموزش  یوه یش

  کار   و  یفرد  نیب  یهامهارت  تیتقو  باعث  یحسابدار  ینهیزم  در  یجد  یهایباز  عالوهبه.  گردد  واقع  مؤثر  یریپذت یمسئول

  پژوهش   تیاهم  آموزش،  و   یریادگی   بر  هایباز  راتیتأث  و   ایمزا  به  توجه  با(.  1398  ،ینوروز)  شودیم  گروه   آن  ی اعضا  نیب  ی گروه

  صورت   یحسابدار  آموزش  در  یباز  نقش  و  تیاهم  ینه یزم  در  رانیا  در  که  ییهاپژوهش  در.  است  آشکار  موضوع  نیا  رامونیپ 

  ی خواجو  توسط  که  یپژوهش  به  مثال  عنوانبه.  است  یحسابدار  انیدانشجو  شاملانتخاب شده    یآمار  یجامعه  غالباً  است،  گرفته

  با   شده  تمام  یبها  یحسابدار  یتخصص  یهاواژه  یریادگی  بهبوداشاره کرد که در آن    توانیم  گرفت  صورت(  1397)  همکاران  و

 .   گرفت قرار یبررس مورد متقاطع کلمات جدول یباز از استفاده

آ  یجزئ  یحسابدار  یرشته   انیدانشجو نسل  و  یندهیاز  توجه  لذا  ک  ژهیحسابداران هستند،  آن   ت یفیبه    به  ها،آموزش 

  بر   یسع  حاضر  پژوهش. لذا  نمود  خواهد  یتوجه  انیشا  کمک  ندهیآ  حسابداران  دانش  سطح  یارتقا  بیترت  نیبد  و  یتوانمندساز

 مؤسسه  یحسابدار  انیدانشجو  یانی پا  یابیارزش  نمرات  بهبود  و  یریادگی  در!  کاهوت  یباز  ژهیو  طوربه  و  های باز  تیاهم  تا  دارد  آن

درس    یحسابدار  یکارشناس  مقطع  در  لیتحص  ی . در طول دورهدهد  قرار  ی بررس  و  بحث  مورد  را  رازیش  زند   ی عال  آموزش

  نمرات سنجش    یدرس برا  نیا  نیبنابرا.  است  یاحرفه   یحسابدار  یهیپا  و  شودیم  محسوب  مهم  اریبس  دروس  جزو  «1یاب یبها»

 . دیدر پژوهش حاضر انتخاب گرد ی انی پا یابیارزش 
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 مسئله     انيب
  ی هاکیاشاره دارد. استفاده از عناصر و تکن  یریادگی  یهاتیدر فعال  ها یاست که به استفاده از باز  یاوهیش  «یساز  وار یباز»

  ی ریادگی   یبرا  «یساز  -وار ی»باز  رایز  دهدیم  ش یرا افزا  ییو سرعت و کارا  کند یکمک م   یریادگیبه   یربازیغ   ب یدر ترک  یباز

   «یساز وارینشان دادند که »باز سندگانیاز نو ی(. تعداد2020هومنر، 3و  لریس2مؤثر است )

همچن  کی  تواندیم و  قدرتمند  دانشجو  شیافزا  یبرا   یکیتکن  نیمحرک  باز  یمبتن  یر یادگی  باشد.  انیمشارکت   ی بر 

(GBLاز مح )در کالس درس    ییایپو  یبر باز  یمبتن  یریادگی عالوه،  . بهکندیها و دانش استفاده م مهارت  یارتقا   یبرا  یباز  طی

تا درک   کندیبه مدرسان کمک م ی. استفاده از فناورگرددیان با مدرسشان میو باعث بهبود تعامل دانشجو  دهدیم شیرا افزا

 (.  2022مانزانو، -ویو پاالس نیج-سانتوز نز،یمارت-زیکنند  )آُرت یابیرا ارز انیدانشجو شرفتیو پ 

تا    آوردیامکان را فراهم م  ن یو مدرسان ا  انیدانشجو  یاست که برا  یریادگیبستر    یهی بر پا  ی تالیجید  یباز  کی!  کاهوت

  بر وب است  ی مبت گانیبستر را   کیکاهوت!  یبرنامه  ای شنیکیدر تعامل باشند.  اپل گری کدیبا  یرقابت -ی علم یهایباز قیاز طر

 کی  ازات،یشامل امت  یباز  نیکنند. ا  جادیا  یتعامل  یهاها و پرسشنامهتا آزمون   آوردیم  همامکان را فرا   نیکاربران ا  یکه برا

  ی زهیبر بهبود تعامل و انگ  رشیعمدتاً استفاده از کاهوت و تأث  نیشیپ   یهااست. پژوهش  زهیجا  کیو    یرهبر، بازخورد فور  یتابلو

 نز، یمارت-زیکه توسط اُرت ی تنها در پژوهش انیدانشجو یریادگی شرفتیو پ  یکردند اما اثرش بر نمرات درس یرا بررس یریادگی

  ریاساس پژوهش حاضر تأث  ن یقرار گرفته است. بر ا  لیو تحل  هی( انجام شد مورد تجز2022مانزانو )-ویو پاالس  نیج-سانتوز

را مورد    رازیزند در ش  یمؤسسه آموزش عال  انیاز دانشجو  یتعداد  انیکاهوت! در م  یبرنامه  ای   یباز  ژه یوو به  یاستفاده از باز

 قرار داد. یبررس

 

 پژوهش  ينهيشيپ  و ينظر ی مبان
  آن،  یریکارگبه  یجهینت  در  که  کردند  عنوان  کالس  در!  کاهوت  از  استفاده  یبرا  را  ی شگرف  یایمزا  پژوهشگر  نیچند

  ؛ 2015  جانز،  ؛2017  همکاران،  و  لوامتو  ؛2017  الرمنکو،)4  شد   خواهد  تعامل   لیتسه  و  زهیانگ  شیافزا  یبرا  یراه  آموزش

  استفاده  نیب  یرابطه  شده  انجام   یهاپژوهش(.  2016  بروث،یل  و   وانگ  ؛2017  همکاران،  و  مکلر  ؛2017  همکاران،  و  شیکوریل

  ن ی ا  از  حاصل  جینتا  و  دهندیم  قرار  لیتحل  و  هیتجز  مورد  را  آموزاندانش  یریادگی   ای  شرفتیپ   و  یباز  بر  یمبتن  یریادگی  از

  و   نیالدنیز(.  2022  مانزانو،-ویپاالس  و  نیج-سانتوز  نز،یمارت-زیآُرت)  دهد یم  گزارش  ها آن   ن یب  را  یمثبت  یرابطه  هاپژوهش

 . کردند  دییتا خالقانه یابیارزش یبرا یمناسب ابزار عنوانبه را «ی ساز واری»باز( 2020) همکاران
  ج ینتا  و!  کاهوت  از  استفاده   عدم  ای   استفاده  اساس  بر  را  انیدانشجو  از  گروه  دو   یپژوهش  در(  2018)  همکاران  و  آرس5

  ها آن  چه  اگر .  نمودند  طرح  را   یابیارزش  ی هاپرسش! کاهوت  در   ها آن.  کردند  سهیمقا ها آن  یان یپا  و   ی مبحث  ی هایابیارزش   نمرات

  ی هاپژوهش  انجام   که  داشتد  اظهار  نیچن  اما   نمودند،   ادعا   کاهوت  از  استفاده  یجهینت  در  را  کالس  در  امتحانات  نمرات  بهبود

 . است یضرور( مختلف موضوعات  و دروس با) شتریب

 یرابطه  اما   است،  متمرکز!  کاهوت  یباز  یریکارگبه  بر  مشخص  طوربه  که  دادند   انجام   یپژوهش(  2019)  همکاران  و   ایگورد

  یابیارزش  کی  ج ینتا  با  را!  کاهوت  ازاتیامت  هاآن.  کند ینم  مشخص   را  انیدانشجو  یرسم  نمرات  و!  کاهوت  یباز  از  استفاده  نیب

  روش  ک ی  کاهوت  که   داد  نشان  آمده   دستبه  یجهینت  کردند،   سهیمقا  ی سنت  یابیارزش  روش  از  ی انعکاس  عنوانبه  شده   انجام

 . دهدیم  بهبود را عملکرد که است یابیارز

در    یمال  یدر کالس بر نمرات حسابدار  یباز  راتیتأث  ی( در پژوهش2022مانزانو )-ویو پاالس  نیج-سانتوز  نز،یمارت-زیاُرت

دانشگاه   یو بازرگان تیری مد یرشته  یحسابدار یدانشجو 232پژوهش نمرات  نیا در.  دادند قرار یبررسرا مورد  یآموزش عال

  ی هایدروس در قالب باز  ی دهپژوهش نشان داد که شکل  ن یا  یهاافتهی قرار گرفت.    لیو تحل  هی( مورد تجزای)اسپان  ایمورس

 است. رگذاریتأث انیبر نمرات دانشجو یبه شکل مؤثر یوزشآم

 
4  Iaremenko,; Iwamoto et al; Johns; Licorish et al,; Mekler et al; Plump & LaRosa, Wang,; Wang & Lieberoth,  
5 Ares et al 
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  گرفتند،   کاربه   را  یمونوپول6  یباز  ، یتعامل  یریادگی  یبرا   ینیتمر  نیهمچن  و  یسازه یشب  عنوان به (  1998)  ستینکوئیل  و  تانر

 .است یباز انجام از پس  ی مال یحسابدار آموزش مورد در انیدانشجو مثبت دگاهید از نشان  آمده دستبه جینتا
  ها آن. کردند مطرح را یآموزش یهاپازل ،یسنت آموزش ندیفرآ در اطالعات یارائه  بهبود یبرا( 1999) همکاران و یلیب7

  را   ستندین  مسلط  آن  بر  که یموضوعات  انیدانشجو تا  دهد یم  ارائه  خاص   یفرصت متقاطع  کلمات جدول  که  داشتند  اظهار  نیچن

 . دهند قرار یابیارز مورد

  مباحث   مرور  یبرا  و  گرفتند  کاربه  را  متقاطع  کلمات جدول  منزل  فیتکل  عنوانبه  یپژوهش  در(  2005)  همکاران  و  یمس

 که  داشتند  اظهار  نیچن  هاآن.  نمودند  استفاده  یحسابدار  یاطالعات  یهاستم یس   درس  یبرا  وب  بر  یمبتن  یباز  کی  از  یدرس

 . بخشدیم بهبود یمثبت شکل به را انیدانشجو در آن ند یفرآ و یریفراگ درک امتحانات،  عملکرد یباز از استفاده

 ی حسابدار  یباز  افزار  نرم  از  1یمقدمات  یحسابدار  درس  کالس  کی  در  ی تجرب  یپژوهش  در  ،(2015)  یپورنماسر  و  ایادونس

  یباز  نیا  یریکارگبه  از  آمده   دستبه  جینتا .  گرفتند  نظر  در  کنترل  را  گرید   گروه  و  شیآزما  را  ی گروه  هاآن.  نمودند  استفاده

 . داشت انیدانشجو  یی نها ینمره  در یمثبت ریتأث یباز یریکارگبه که است آن از یحاک
  ی مال  یحسابدار  کالس  در  که   نمودند   ارائه  را  یمونوپول  ی باز  از  ی نوع  بردن  کار به  از  یگزارش(  2017)  الن   و   نیشانکل8

  جهت  اکسل،  با   همراه  و  یگروه  صورتبه  یباز  نیا  یریکارگبه  که  داشتند  اظهار  نیچن  هاآن.  گرفت  قرار  استفاده  مورد  یمقدمات 

 منجر  و  دهدیم شیافزا یدرس  موضوعات مورد در انیدانشجو انیمرا  چالش و رقابت ،ی مال یهاصورت  و یشیآزما تراز یه یته

 . گرددیم کالس طیمح  از خارج در ها آن فیتکال انجام به

 یبررس  مورد  را  یحسابدار  خیتار  آموزش  در  دبورا  یباز  یریکارگبه  یکنندهنییتع  عوامل(  2018)  همکاران  و  اسی ماالکو

  دست به  ج ینتا که  است  لیبرز  کشور  در   یکارشناس  مقطع  در  یحسابدار  یدانشجو  166  شامل نمونه  پژوهش   ن یا  در.  دادند  قرار

  انیدانشجو  دگاه ید   از  متأثر  یادیز  زانیمبه  یباز  نیا  رشیپذ  یحسابدار  یهادرس  س یتدر  در  که   داد   نشان  پژوهش   نیا  از  آمده 

  ،یاریز  و  یخواجو)  شودینم   مربوط  چندان  یباز  ی سادگ  و  یفرد  مهارت  زانیم  به  و  است  شانیها یگروههم  نظرات  به  نسبت

1397.) 

  یچگونگ  و  تیاهم  «،یحسابدار  آموزش  در  هایباز  »نقش  عنوان  با  یپژوهش  در(  1396)  لوخدابنده  و  یمرادخان   خ،یمشا

  ها آن . دادند قرار یبررس  مورد مؤثر و فعال سیتدر یبرا یا وهی ش و یآموزش کمک ابزار کی عنوانبه را هایباز یریکارگبه عمل

  ی هایبندطبقه  کاربرد   ت یاهم  و  ی شناخت  و  یحرکت-روان  ، یعاطف  از  اعم   یریادگی  مختلف  یهاطهیح  مثال   کی  یارائه  با

  در   ها آن  راتیتأث  و  هایباز   یریکارگبه  امکان  که  است  نیچن  پژوهش   ن یا  از  حاصل  یجه ینت.  دادند  شرح  را  یآموزش  ی هاهدف

  در   دارد،   وجود  ره یغ   و   ی صنعت  یحسابدار  از  اعم   یحسابدار  ی هانه یزم  تمام   و  بردهنام  یمقوله  سه  هر  در  یریادگی  بهبود

 . شودیم  دهید خأل نیا کشور یحسابدار آموزش در کهی صورت

  ی سنت  روش  با   یاصفحه  یباز  کی  از  استفاده  یسهی»مقا  عنوان  با   ی پژوهش  در (  1396)  ی رحمان  و   خ یمشا  ، یمرادخان   یحاج

 یحسابدار  اصول  درس  یریفراگ  بر  یآموزش  یهایباز  ریتأث  «،( 1)  یحسابدار  اصول  آموزش  در  یدرس  کتب  و  یسخنران  بر  یمبتن

 صفحه،  شامل  که  است  یا صفحه   یباز  کی  پژوهش  نیا  یآموزش   ابزار.  نمودند  سهیمقا  را  یسنت   آموزش  بر  یمبتن  روش  با(  1)

 حاصل   یجهینت.  است(  1)  یحسابدار  اصول  یدانشجو  40  شامل   پژوهش   نیا  یانتخاب  ینمونه .  باشدیم   کارت  دسته  چند   و  تاس

 .داشت خواهند یبهتر آموزش  یباز انجام با انیدانشجو که است آن از ی حاک پژوهش نیا از

  استفاده   با   شده  تمام  یبها  یحسابدار  یتخصص  یهاواژه  یریادگی  »بهبود  عنوان  با   یپژوهش  در(  1397)  یاریز  و  یخواجو

  ی رشته   به  انیدانشجو  در  عالقه  جادیا  در  یآموزش  کمک  دیجد  یابزارها  راتیتأث  زانیم  متقاطع«  کلمات  جدول  یباز  از

  ت یریمد  یهارشته   در  یکارشناس  مقطع  یدانشجو  50  پژوهش  نیا  در.  دادند  قرار  یبررس  مورد  را  یریادگی  در  بهبود  و  یحسابدار

 یآموزش  کمک  ابزار  کی  عنوانبه  متقاطع  کلمات  جدول  از  و  شدند  انتخاب  نمونه  عنوانبه   رازیش  هیفاطم  یعال  آموزش  مؤسسه

 
6 Monopoly 
7 Bailey et al 
8 Shanklin,.Ehlen 
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  آمده   دستبه  ی ازهایامت  متوسط  ان یم  معنادار  و   مثبت  یارابطه   که  داد   نشان  پژوهش  از  حاصل  یهاافتهی.  شد   استفاده  یرسنتیغ 

 .دارد وجود  امتحان در ها آن عملکرد و انیدانشجو توسط متقاطع جدول یباز از

  یریکارگبه   «یحسابدار  آموزش  در  یجد  یهایباز  نقش   به  یلیتحل  »نگرش  عنوان  با   یپژوهش  در(  1398)  ینوروز

  نشانگر   پژوهش   نیا  از  حاصل  یجهینت.  داد  قرار  یبررس  مورد  یحسابدار  در   یآموزش  مؤثر  یوهیش  کی  عنوانبه  را  یجد  ی هایباز

  و   آموزش  ینهیزم  در  که  ی مثبت  راتیتأث  بر   عالوه   مسئله  حل   یبرا  کنانیباز  دنیکش  چالش  به  با   یجد  ی هایباز  که  است  آن

 . است برخوردار زین خود خاص  تیجذاب از دارد، یریادگی

 در  یمونوپول  یاصفحه  یباز  یریکارگبه   حی»تشر  عنوان   با  یپژوهش  در(  1398)  پنجهآهن   زارع  و  یمرادخان  یحاج

  ی مونوپول  معروف   یباز  با  طرفه  دو  یحسابدار  قواعد  نیهمچن  و  یحسابدار  یمعادله  انیم  یوندیپ   «،یحسابدار  اصول  یهاکالس

  ی سرگرم  کی  دوطرفه  یها ثبت  یریادگی   با   همزمان   یحسابدار  یرشته  انیدانشجو  که  نمودند  عنوان  نیچن  ها آن.  نمودند  جادیا

 . ندینمایم تجربه زین را مفرح

 

 پژوهش  يهيفرض
 :شودیم ارائه صورت نیبد حاضر پژوهش یهیفرض نیبنابرا

 . دارد ریتأث انیدانشجو یان یپا یابیارزش ینمره بر درس کالس  در! کاهوت یباز از استفاده

 

   پژوهش  ی شناسروش

 ي آمار روش  و  طرح   نمونه،  - 1

  یکارشناس  مقطع  انیدانشجو  از  یمورد  یبررس  با  که  است  یتجرب  نوع  از  و   باشدیم  یکاربرد  نوع  از  هدف  نظر  از  پژوهش   نوع

. است  گرفته  صورت  «1یاب ی»بها  درس  در  و  1400-1401  یلیتحص  سال  اول  مسالین  در  رازیش  در  زند   یعال  آموزش  مؤسسه

  مورد    دانشجو  40  جمعاً  پژوهش  نیا  در.  است  رفتهیپذ  انجام  23  ینسخه   SPSS  افزارنرم  یریکارگبه  با  آن  یآمار  یهالیتحل

  دو   هر.  گرفتند  قرار  کنترل  گروه  در  گرید  نفر  20  و   شیآزما  گروه  در  ها آن   از  نفر  20  ی تصادف  طوربه  که.  گرفتند  قرار  مطالعه

 یاژهیو   طیشرا  علتبه  البته.  نمودند   افت یدر  را  ی مشابه  ی هاآموزش  و   گرفتند   قرار  پژوهشگر  طرف  از  الزم   یهاآموزش  تحت   گروه

  ی باز.  شد انجام یمجاز  امکانات قیطر از انیدانشجو با پژوهشگر  یارتباط ندیفرآ یهیکل است، آمده شیپ   19 دیکوو اثر در که

  ن ییتع  یبرنامه  طبق  ،یسنت  یهاآموزش  بر  عالوه   هاآن  و  گرفت  قرار  شیآزما  گروه  اریاخت  در  پژوهش   یدوره  طول  در!  کاهوت

  بود   نشده   گرفته  نظر  در  یامکان  نیچن  کنترل  گروه  در  اما.  پرداختند  آن  با   یباز  به(  یباز  کی  یاهفته)   پژوهشگر  یسو  از  شده

  ر یتأث  و  یباز  انجام  دفعات  و  یباز  از  انیدانشجو  توسط  آمده   دستبه  ازاتیامت  ت،ینها   در.  شد  بسنده   یسنت  ی هاآموزش   به  تنها  و

 . شدند واقع لیتحل و هیتجز مورد انیدانشجو ی انی پا  یابیارزش از آمده دستبه نمرات بر ها آن 

 

 !   کاهوت  ي باز  ساختار  - 2

(  پژوهشگر  پژوهش،  نیا  در)  مدرس  توسط  گانیرا  صورتبه   افزارنرم.  است  ساده  اریبس!  کاهوت  در(  هاآزمون )  ها ی باز  یطراح

( پژوهشگر)  مدرس  توسط  هایباز.  شود  انجام  نامثبت  یآموزش  ای  یلیتحص  ینه یگز  از  استفاده  با  دیبا  آن  از  پس .  شودیم  دانلود

 تعداد   افزارنرم.  دارد  حیصح  پاسخ  کی  تنها  که  است  نهیگز  چهار  یدارا  کدام  هر  که  است  شده  یطراح  کوتاه  پرسش  10-15  با

  خواندن  ع،یسر  را  یباز  هر  رایز  شودی نم  محسوب  بیع   کی   نیا  البته  که  کندیم  محدود  هاپاسخ  و  هاپرسش  یبرا  را  کاراکترها

  استفاده  زین  جذاب  و  مرتبط  ریتصاو  و  عکس  از  توانیم  افزار  نرم  نیا  در.  کندیم  آسان  انیدانشجو   یهمه   یبرا  را  آن  درک  و

  ن یا  گر ید  مهم   تیمز  کی.  است  هیثان  20  پرسش  هر  به  ییگوپاسخ  استاندارد  زمان.  دیافزایم   هایباز  تیجذاب  بر  کار  ن یا  که  کرد،

  به   ازین  پرسش  که  یزمان  مثال  عنوانبه  دهد،  شیافزا  ازین  صورت   در  را  ییپاسخگو  زمان  تواندی م  مدرس  که  است  نیا  افزار  نرم

  قرار   ارشانیاخت  در  مدرس  که  یکد  با  و  خود  همراه  تلفن  از  استفاده  با   که  است  الزم  تنها  انیدانشجو.  باشد  داشته  کردن  حل
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 دستبه   ازاتیامت  که  است  نیا  است  ارزشمند  آموزش  یبرا  که!  کاهوت  یهایژگیو  از  گرید  یکی.  شوند  افزار  نرم  وارد  دهدیم

 .  شودیم ثبت اکسل لی فا کی در  او نادرست و درست یها پاسخ و  کنیباز  هر توسط آمده

 

 ي باز  زمان  - 3

  قه یدق15حداکثر یباز هر انجام یبرا داشتند، ییپاسخگو ی برا یشتریب زمان به ازین هاپرسش از یبعض کهن یا به توجه با

 . شد گرفته نظر در زمان

 

 ي باز  ندیفرآ  - 4

.  گرفتیم  قرار  شی آزما  گروه   اریاخت  در  پژوهشگر  توسط  شده  یطراح  یابیارزش  نکیل  مبحث،  هر   س یتدر  از  پس  روز  سه

. داشتند  اریاخت  در  وقت  قهیدق  15  آن  اتمام  یبرا  که  کنند  شروع   را  یباز  تا  شدیم  داده  فرصت  ساعت  24  حداکثر  انیدانشجو  به

 استقبال  یباز  انجام  از  انیدانشجو  یهیکل  بود،  گرفته  صورت  انیدانشجو  با  ندیفرآ  نیا  انجام  جهت  الزم  یهایهماهنگ  که  جاآن   از

 . آوردند عمل به را الزم  یهایهمکار  و نمودند

 

 یبررس و بحث
  بر  است،   نینو  یآموزش  کمک  یابزارها  جزو  و  یافزارنرم  یباز  کی  که !  کاهوت  یبرنامه  از  استفاده  اثر  حاضر   پژوهش  در

 افزار  نرم  از  استفاده   با!  کاهوت  یباز  ازاتیامت  یبرا.  گرفت  قرار  لیتحل  و  هیتجز  مورد  یحسابدار  یرشته   انیدانشجو  یریادگی
  جمع حاصل  و   جمع  هم  با   بود  مرتبه 12  شامل   که  مختلف  دفعات   در  ها یباز  ازاتیامت  یعنی. شد   محاسبه  ها آن  ن یانگیم  اکسل9

 . گرفت قرار  عمل مالک ! کاهوت یباز ازاتیامت یبرا آمده دستبه نیانگی م. شد  میتقس 12 همان بر

  نمرات  عیتوز  بودن نرمال  شرط  یبررس  - 1

  نرمال  عیتوز  کی   که  است  آن  نشانگر  رها یمتغ  عیتوز  بودن  نرمال   نییتع  یبرا  یدگیکش11  و  یچولگ10  یآمار  آزمون  یبررس

(  -2  ، 2)  یبازه  در  چون  نیبنابرا  داشت،  قرار  نوسان  در  59/0  و   -1/1  نیب  یآمار  یهاشاخص.  است  موجود  رها یمتغ  تمام   انیم

 دار یمعن  یآمار  لحاظ  از  رهایمتغ  یهمه  که  دهدیم  نشان  1جدول.  است  نرمال  عیتوز  که  است   آن  یدهندهنشان  دارند  قرار

 . نمود رد را ها داده  عیتوز بودن نرمال فرض توانینم  که دهد یم نشان نیا و  باشندینم

 آزمون   ج ینتا.  شد  گرفته   کاربه  رنوفیاسم-کولموگروف  آزمون12  ها داده  عیتوز  بودن  نرمال  یبرا  شتریب  نانیاطم  جهتبه 

 .  است آمده  2جدول در

 ی بررس مورد  ي رهايمتغ عی توز  بودن  نرمال آزمون  -1جدول

 ی معنادار  ی آزاد   درجه آماره  رها یمتغ

 152/0 40 092/0 کاهوت   یباز   ازیامت

 250/0 40 078/0 جلسات   تعداد

 250/0 40 084/0 «1یابی»بها  درس  یانیپا  یابیارزش  نمره

 

  تعداد   کنترل  از  بعد  هاآن  ی انی پا  ینمره  با !  کاهوت  یباز  در  دانشجو  هر  توسط  آمده   دستبه  یهاازیامت  نیانگیم  ارتباط

!  کاهوت  یباز  است،  آشکار  آمده  دستبه  اطالعات  از  که  طورهمان.  است  شده  داده  نشان  2جدول  در  ان،یدانشجو  یباز  دفعات

 
9 Excel 
10 Skewness 
11 Kurtosis 
12 Kolmogorov-Smirnov Test 
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 90/1  با  برابر  واتسون-نیدورب13  یآماره  نیهمچن.  دارد  انیدانشجو  ی انی پا  یابیارزش  بر  یمعنادار  ریتأث  %95  نانیاطم  سطح  در

 .شودیم رد ونی رگرس یاجزا  در اول یمرتبه یالیسر یهمبستگ خود بودن موجود که دهد یم نشان که است

 ان یدانشجو یاب يارزش عملکرد   يباز در  شده کسب ازيامت  متوسط  رابطه-2جدول

 ی معنادار   سطح استاندارد   یخطا t  آماره بیضر ریمتغ

 000/0 85/2 800/5 80/9 ثابت   مقدار

 020/0 250/0 900/2 650/0 ی باز   ازیامت  نیانگیم

 980/0 360/0 009/0 004/0 حضور   جلسات

 ن یدورب  آماره 312/0 ن ییتع  بیضر

- 

 واتسون 

 215/0 شده لیتعد  نییتع  بیضر 90/1

 490/2 ون یرگرس  استاندارد  یخطا

 018/0 ی معنادار  F 84/4  آماره

 

 کنترل   و  شی آزما  گروه   ج ینتا  ي سهیمقا  - 2

 . گرددیم ارائه بخش نیا یادامه در کنترل  و شی آزما  گروه دو  در ی انی پا یابیارزش   نیانگیم یسهیمقا از حاصل جینتا

 کنترل و ش یآزما گروه  دو  یانیپا یابيارزش  ن يانگ يم يسه یمقا -3جدول

 t  آزمون ن یلو  آزمون

 t  آماره ی معنادار  F  آماره 
  درجه

 ی آزاد 
 ی معنادار 

  اختالف

 هان یانگیم

  استاندارد  انحراف

 هاتفاوت 

  یبرابر  فرض  با

 هاانس یوار
072/0 826/0 920/0 38 42/0 86/0 92./ 

  یبرابرعدم   فرض  با

 هاانس یوار
  920/0 55/37 42/0 86/0 92./ 

 

  60/15 با برابر کنترل گروه  یان یپا یابیارزش یهانمره نیانگی م و  24/16 شیآزما  گروه ی انی پا یابیارزش یهانمره نیانگیم

 نیبنابرا  است،  رمعناداریغ   نیلو  آزمون  کهن یا  به  توجه  با.  دهدیم  ارائه  را  گروه  دو  یسهیمقا  t  آزمون  جینتا   3جدول.  باشدیم

  است،   شتریب  %5  از   هانیانگیم  یبرابر  آزمون  یمعنادار  سطح.  ردیگیم   قرار  ل یتحل  و  هیتجز  مورد  ها انسیوار  یبرابر  فرض   با   جینتا

  در   ش یآزما  گروه  عملکرد  ینسب  طوربه  کهنیا  وجود  با  لذا.  نمود  رد  توانینم  را  گروه  دو  نمرات  نیانگیم  یبرابر  فرض  نیبنابرا

 یآمار  لحاظ  از  تفاوت  نیا( اختالف دارد،  60/15  ،24/16)  ی انی پا  یابیارزش  در  کنترل  گروه  عملکرد  با  سهیمقا   در  یان یپا  یابیارزش 

 . باشد ینم معنادار چندان

 

 ینظرسنج  پرسشنامه  از حاصل  جینتا  - 3

  از  استفاده  با  یاپرسشنامه  ان،یدانشجو  دید  از  کاهوت  یهاآزمون   یطراح  در  موجود  رادات یا  ازمدرس    یآگاه  منظوربه

.  گرفت  قرار  ش یگروه آزما  انیدانشجو  اریاخت  در  آن  نکیل  ی انی پا  یابیارزش  از  پس  و   دی گرد  می تنظ  کرتیل  یادرجه  پنج  اسیمق

  کرونباخ   یآلفا  روش  از  استفاده  با   پرسشنامه  نیا  یی ای پا.  نمودند  لیتکم  را  هاپرسشنامه  و  یهمکار  خصوص  نیا  در  انیدانشجو

  4جدول  در  که  طورهمان.  است  یمناسب  مقدار  که  است  845/0  با  برابر  پرسشنامه   نیا  یبرا  کرونباخ   یآلفا  مقدار.  شد  دهیسنج

 
13 Durbin-Watson Test 
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  کمک   ابزار  کی  عنوانبه  کاهوت  یباز  به  نسبت  انیدانشجو  شتریب  است،  شده  ارائه  ینظرسنج  یپرسشنامه  از  آمده  دستبه  جینتا

 . دارند یمثبت نظر یر یادگی  در دیمف و جذاب یآموزش

 ینظرسنج پرسشنامه از  آمده دستبه   جینتا-4جدول

 شرح 
  کامالً

 موافقم
 موافقم

  ینظر 

 ندارم 
 مخالفم 

  کامالً

 مخالفم 

  «1یابی »بها  درس  از  من  درک  سطح  رفتن  باال  باعث!  کاهوت  یباز   انجام.  1

 . شد
%3 %29 %26 %9 %3 

 3% 6% 17% 43% 31% . داد  شیافزا  «1یابیبها  »  درس  در  را  من  دانش!  کاهوت  یباز   انجام.  2

 3% 9% 17% 46% 26% . بسپارم  ذهن  در  بهتر  را  درس  یمحتوا   تا  کرد  کمک!  کاهوت  یباز   انجام.  3

  یانیپا  یابیارزش  در  یآمادگ  یبرا   من  به  توانست!  کاهوت  یباز   انجام.  4

 .کند  کمک
%26 %57 %11 %6 %0 

 0% 11% 20% 46% 23% . بود  کنندهسرگرم  و  جذاب  میبرا!  کاهوت  یباز.  5

!  کاهوت  یباز  از  مجدداً  که  هستم  لیما  من  شود  فراهم  امکانش  اگر.  6

 .کنم  استفاده
%40 %34 %17 %9 %0 

 0% 9% 17% 43% 29% . داد  کاهش  یانی پا  یابیارزش  ی برا را    مینگران!  کاهوت  یباز   انجام.  7

 0% 14% 26% 23% 37% .ببرم  یپ  ضعفم  نقاط  به  تا  کرد  کمک!  کاهوت  یباز   انجام.  8

  خود  یدرس  یهاکالس   یهمه  در  را  یباز   نیا  مدرسان  اگر  من  نظر  به.  9

 . بود  خواهد  دیمف  رندیگ  کاربه
%49 %43 %9 %0 %0 

 0% 0% 6% 37% 57% .کندی م  کمک  اریبس  دروس  بر  تسلط  به!  کاهوت  یباز   انجام.  10

 

 ي ريگجه ينت
  ارتباطات   و  تعامل  ینهیزم  در  هم  و  یفن  ینه یزم  در  هم  انیدانشجو  یریادگی  به  که  دیجد  یآموزش  کمک  یابزارها  از

  مانزانو -ویپاالس  و   نیج-سانتوز  نز،یمارت-زیاُرت.  نمود  اشاره !  کاهوت  نیآنال   یباز  جمله  از  ها یباز  به  توانیم  د ینمایم  ی اری  ی گروه

 یحسابدار  درس  دو  یبرا  و  یحسابدار  انیدانشجو  از  متشکل  یآمار  ینمونه   کی  در  را!  کاهوت  یباز  ریتأث  یپژوهش  در(  2022)

  در !  کاهوت  یباز  از  استفاده  که  بود  نیچن  پژوهش  نیا  از  حاصل  یهاافتهی.  دادند  قرار  یبررس  مورد  یمال  یحسابدار  و  شرفتهیپ 

  نکردند   استفاده !  کاهوت  از  که   ی انیدانشجو  به   نسبت  یبهتر  ج ینتا  به   ، یمال  یحسابدار  یدرس  یواحدها   در   ژه یوبه  ی عال  التیتحص

 ی بهتر  نمرات  کنندیم  یباز !  کاهوت  با   که  ی انیدانشجو  که  کنند یم   یبررس  نیهمچن(  2018)   همکاران  و  آرس.  شودیم  منجر

گروه    یبرا  یان ی پا  یابیارزش  ن یانگیو م  24/16  ش یآزما  گروه  یبرا  ی انی پا  یابیارزش  ن یانگیم  حاضر  پژوهش  در .  ندینمایم  کسب

  ی برابر  فرض  با   نیبنابرا.  است  رمعناداریغ   نیلو  آزمون  ،3جدول  در  شده  ارائه  جینتابا توجه به    اما دست آمد.  به  60/15کنترل  

 ی طور نسببه  شیعملکرد گروه آزما  کهنیا  وجود  با  لذا.  نمود  رد  را  یانیپا  یابیارزش  نمرات  نیانگیم  یبرابر  توانینم  ها،انسیوار

 عنوان   ی پژوهش در(  1398)  یاریز  و  یخواجو  که  طورهمان.  باشدینم معنادار  تفاوت  یآمار  لحاظ   ازاز گروه کنترل بهتر است،  

  ن یا  یان یپا   یابیارزش   در  که  چرا  باشد،  شده  تمام  یبها  یحسابدار  درس  یژهیو  تیماه  خاطربه   است  ممکن  موضوع  نیاکردند،  

 .  گرددیم طرح یمحاسبات صورتبه هاپرسش  غالباًدرس 

 یریکارگبه  ،یمجاز  صورتبه  هاکالس  رییتغ  و  است  آمده  شیپ   کشور  در  19  دیکوو  یپ   در  که  یمشکالت  به  توجه  با

  گری د  ی کی.  شود  واقع  دیمف   تواندیم  انیدانشجو  در  یریادگی   اقیاشت  جادیا  یبرا  مدرسان  یسو  از!  کاهوت  چون  یجذاب   یهایباز

  دا یپ   کاهش   یادیز  زانیمبه  حاضر  حال   در  که   است  انیدانشجو  انی م  ارتباطات   و  تعامل  جادیا  یحضور  ی هاکالس  یایمزا  از

 .  د ینما ُپر را خأل نیا یحد تا تواندیم زین نهیزم نیا در کاهوت یباز یریکارگبه. است کرده
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 انیدانشجوشامل    یآمار  ینمونه  انتخاب  با   و  یریادگی  بهبود  در  هایباز  راتیتأث  یبررس  یبرا  که  شودیم  شنهادیپ   نیبنابرا

 انیم  در  مثال  عنوانبه  ترنییپا   مقاطع  در  نیهمچن  هستند،  یآموزش  تیفیک  کاهش  خطر  معرض  در  شتریب  حاضر  حال  در  که

 .  ردیگ صورت یی هاپژوهش مختلف یهادرس یبرا و یاحرفه و ی فن یهاهنرستان در یحسابدار آموزاندانش
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