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  2935 بهار   ،84پیاپی ،12-85(،2)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

هخا باز مناسخ هخا مکانیکتشخیی چهارچوب(.8931)بهروزمینایی،وحسین؛زاده،دهقانحجت؛زاده،دهقان
.12-81(،8)81،ایلللرا  فرههگللل  تحقیقللل   فصلللمه   .شخخخنا  یموضخخخو ا آمخخخوز بخخخرا ا رایانخخخ 

 
1001-8182شاپا:  

آزاداست.نویسندگان/دس رسیب م نکاملمقال براساسقوانینکری یوکامانز ( ) 

ای برای  های رایانه های مناسب بازی وب تشخیص مکانیکچهارچ
 آموزش موضوعات شناختی

 
 3، بهروز مینائی2زاده دهقانحسین ، 1زاده حجت دهقان

 11/00/0931پذیرش:      01/10/0931دریافت: 
 

 چکیده
یر انواعموضو ا شنا  یوا برا یادگها رایان هدفمقال حاضر،تدوینچهارچوبطراحیباز 

 ازرو ،.برا رسیدنب اینهدفکار استبررسیمیزاناثربیشیآندریادگیر موضو ا رو  
آوردنچهارچوبازتحلیلاس قراییودرب دستبرا ،.دربیشکیفیاستشدهاس فادهتحقیقترکیبی

ا   برا  باربیشکمی درونی پرسشبایابی نام رو پیمایشی ا  شده برده بهره م یصصان نظر واز
 از یادگیر موضو ا رو کار ، بیرونیدر وآزمونپیشآزمایشیطرحهمچنینبرا ارزیابیا  بار

91،ا ها رایان ها باز ها مربوطب مکانیک.باتحلیلدادههاستآزمونباگروهکن رلاس فادهشدپس
جوواک شاف، ملو،جستمسئل ها حل.مکانیکاستشدهاس یراجا ها رایان مکانیکمهمباز 

بکاردیجی الها درباز کار کردن،اجراکردن،سلسل مراتبیومحدودیتزمانیبرا یادگیر رو 
م یص آموز وباز ارسال18جهتا  باریابیدرونیب پیشنهادشدهها .مکانیکاستشدهگرف  

ن ایج ارزیابیا  باردرونیچهارچوبشدو نشاندادک چهارچوبپیشنهاد برا ،تحلیلحاصلاز
همچنینجهت،آموز موضو ا شنا  ی مناس و وبیبر ورداراست. ا  بار آوردنب دستاز

.اجراشد(10)وگواه(10)ها کن رلآموزدرگروهدانش80چهارچوبپیشنهاد بررو ،ا  باربیرونی
 تحلیل باز کوواریانسن ایج بین ک  داد نشان نیز بیرونی ا  باریابی و اثربیشی میزان بررسی برا 

 براساسچهارچوبپیشنهاد وباز معمولیتفاو معنادار وجوددارد.شدهطراحی
ا ،هخا رایانخ ا آموزشخی، ناصخرباز ها رایان ها آموزشی،باز ا ،باز ها رایان باز  :ها کلیدواژه

شنا  یحیطۀ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 

ایرانتهران،مدرس،تربیتدانشگاهانسانی، لومدانشکدهتربیت،وتعلیمگروهآموزشی،تکنولوژ دک ر دانشجو .1

.مسئول()نویسندهایران،تبریز،تبریزدانشگاهبی ی،ترم لووروانشناسیدانشکده،تربی ی لومگروهاس ادیار.2

ایران.تهران،صنعت،و لمدانشگاهکامپیوتر،مهندسیدانشکده،کامپیوتر لومومهندسیدانشیار.3
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 مقدمه
درقرندرحوزهیادگیر 1002دیجی الازسالها باز کارگیر ب گیرچشمافزایشسریعو

هخا دیج خالدرب دنبالنفخو باز ؛(1،1082)پری ودلوپاستتوج قابلحقیق ی،حاضر
فّنخاور »؛تکنولخوژ بنخامهخاهسخ یمقرنحاضر،شاهد لقونفو یکیدیگرازتکنولوژ 

هخا رو «3فرهنگدیجی ال»این(1003)2دیجی الیاب قولکنوليفّناور این«.دیجی ال
نسلامروزبسیار ازجنب فعالیت،روابطاج ما ي،اق صاد،ارتباطا و راتحختها دیگر 

تأثیرقراردادهورو زندگیایننسلرادگرگونسا   است.
هاوسا  ارها  خودآموزشینیزبایددراهداف،رسالتها سیس مشرایطی،درچنین

د.تحخولدرنختربیختکن،ا کودکانوجوانانرابرا زنخدگیدرچنخینجامعخ نندتاتال ک
دهد،بلک اینتحولفناوران رخنمیع اطال اتیتنهاباتغییرا سطحی جاموپرور آموز 

ها ،شیوهمعلمانتربیت،اهداف،مح وا،هامأموریتها،ندیشیدررسالتنیازمندتغییروبازا
اگخر(.8938)سخراجیو طخاران،هخا ارزشخیابیونقخشیادگیرنخدهاسختآموزشخی،رو 

فعخانوافکخارچنینبازاندیشیراانجامندهدنقشوا  بار ودرادرنزد ینوپرور آموز 
(.5،1002)فولندهدرخمی«ازجامع 4مدرس زدایی»لیچوب تعبیرایدادهازدست مومی

هخا بایدرو برا اصالحواثربیشکردنآموز برا یادگیرندگاندیجی الامروز ،
،اسخ فادهاز مناسخ واثخربیشکخردنآمخوز هخایکیازرو آموزشیتغییردادهشوند.

ومخککالرتخیاسخت)ها آموزشخیمراهبردآموزشخیدرسیسخ  نوانب ا ها رایان باز 
(6،1081همکاران

هخا نیازهخا، الیخقورو وشخدهم ولخددردنیا دیجی خالنسلامروزازسو دیگر،
تغییرکردهاست.تعداداینها پیشیننسبتب نسلسقراطونسلآموزشیایننسلدیجی ال

کنندهنسلدیجی الامروز دادباز .تعاستنسلدیجی النیزباسر تزیاددرحالافزایش
م وسخطیخکنفخربخاز طوربخ .ب  بارتیازهر انوارایرانخیاستمیلیوننفر19درایران

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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چهارچوب تشخیص 

 های مناسب... مکانیک

 انوارحداقلیخکدسخ گاهبخرا بخاز کخردندر8 انوار،8دهد.ازهردیجی الانجاممی
(.8938)دایخر،،کننخد میدقیقخ بخاز23م وسخطروزانخ طورب .اینبازیکنانا  یاردارند

نیخزتغییخرکخردهها آنخانمنخد ترجیحخا و الق تعدادایننسلدیجی ال،برافزایش الوه
آمخوزانامخروز بخرا اینکخ آمخوز بخرا دانشباتوج ب تغییرنیازهاوترجیحخا ،است.
ها منخد  الق ودهیمتاسبکزندگیغییرها آموزشیرانیزتنباشدبایدرو کننده س  

کخ چخ کنخیمتخاسخاال(درجواباین1008قراردهد.پرنسکی)موردتوج نسلامروز را
موزشی ودرابایدرویکردآ؛کندک کنندهنباشدبیانمیآموزانما س  آموز مابرا دانش
هخا رباز یخادگیر مب نخیبخ»کندکخ میتأکیدمحور ،تغییردهیموب رویکردیادگیرندۀ

هخخا دیجی خخالازمناسخخبیباشخخد.باز توانخخدبخخرا نسخخلامخخروز ،رویکخخردمی«دیجی خخال
آمخوزانرادربخاز افزایدودانشبرجذابیتباز میطبیع ا کنندک هاییاس فادهمیمکانیک
هخربیشخیاز»کننخدگون تعریفمیها باز رااینالندگرنوجور،مکانیکدارد.نگ می
.«کندفراهممیک یکنوعتعاملرادرطولباز برا بازیکن(باز )سیس م

)النخدگرنوشخودراهیبرا  الص کردنقوانینباز درنظرگرف خ می نوانب مکانیک
(.درایندیدگاه،مکانیکاصطالحیاستشاملقوانینیک بازیکنازطریق1،1009جور،

ا تواندتوصیفسطحپایینقوانینباز یادس  ند.مکانیکباز میکباباز تعاملمیهاآن
باشخدمیها باز برا توصیفنحوهتعاملبازیکنانباقوانینازقوانینباز باشد.مکانیک

هاواهخدافبخاز ،اقخداما بخازیکنواسخ راتژ ماننخدتر هخا رسخمیک درآنویژگخی
در(1080)3سیچخاردرو(.طراحبخاز ؛ر2،1001کار سی)وجوددارندها باز حالت

آموز مبانیمس ندساز بخرا باهدفرویکرد ملیبیش ر راها باز ،تعریفمکانیک
چراک است،«سندطراحی4روح»ها باز .برا روس،مکانیکدهدارائ میطراحیباز 

ودهنخدهسخ ند،چگونخ آنراانجخاممیبازیکنانقادرب انجامآندردنیا باز آنچ »هاآن
درمخورد(.1080وس،)رکننخدراتوصخیفمی«شخودچگون منجرب تجرب باز مهخیجمی

ا واصخولآمخوز ویخادگیر ،ها رایان مطابقتدادن ناصرباز درزمین  انجامپژوهش
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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اینک چگون ،چخ زمخانی،درزمین  ها  ملیکندک ارائ راهنماییمی(بیان1002)1ا ،ون
توانندبرا افخزایشا وآموز ویادگیر میها رایان برا چ کسیودرچ شرایطیباز 

هخا امخروز پژوهشموردنیخاز،ا بخاهماداخامشخوندها رایان ها یادگیر باز ظرفیت
بیخان2نقلازدلبالنکوب ا ،ونا است.همچنینها رایان یادگیر مب نیبرباز درزمین  

جدید هس ندوم یصصخینحخوزهیخادگیر وآمخوز ا رسانۀها رایان ک باز کندمی
ها م نو یازجمل توجخ بخ وآموز باچالشدریادگیر جدیدهازاینرسانۀبرا اس فاد

ها درسیمواج هس ند.افبرنام هابااهدمبانیآموزشیومطابقتباز 
استولیدرشدهانجامهاییا پژوهشها رایان واثربیشیباز درگیرکنندگیزمین  در

ا چراوچگون یادگیرندگانرادرفراینخدیخادگیر درگیخرکخردهوها رایان اینزمین ک باز 
 هاپژوهشکردراباآموز ویادگیر اداامهاآنبایدشوندواینک چگون اثربیشواقعمی

کندتحقیقا بسخیار (بیانمی3،1089کندلرراس ا)الزموکافیانجامنگرف  است.دراین
هابراینک بازیکنانچ است.اکثراینپژوهششدهانجاما ها آموزشیرایان باز درزمین  

چگون ،دهندگانآموز گیرند،م مرکزهس ندولیدرمورداینک هایادمیچیزهاییراازباز 
ا ادااموترکیخ رایان ها درباز توانندبرا بهبودیادگیر ،اصولآموز ویادگیر رامی

پژوهشیمواج هس یم. ألکنندبا
آموزشخیمناسخبیراهخا باز تخوانیممیچگون »ساالب توانمیک هاییپاسخیکیاز

زیرااینالگوهخا؛زشیاس فادهکنیمایناستک ازالگوها طراحیآمو،داد«طراحیکنیم؟
ودهنخد)کخلا نشخانمیها رایانخ رو یانقش سا  ارمند رابرا طراحیوتولیدباز 

اند.توانگفتالگوها موجودبرا آموز درسطح ردارائخ نشخده(.می4،1088همکاران
ا آموزشخیجهختهخا رایانخ پژوهشحاضردرپیتدوینچهارچوبیبخرا طراحخیباز 

آموز انواعمح وا حیط شنا  ی:حقایق،مفاهیم،اصولورو کار درسطح ردارائ 
ا درآموز ویخادگیر حیطخ ها رایان روشیرابرا اداامباز ،کند.اینچهارچوبمی

مخواردکند.باتوج بخ ا معرفیمیها رایان شنا  یبرا طراحانآموزشیوطراحانباز 
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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توانیمموضو ا شنا  یدرسخطح خردشویمک چگون میمواج میساالبااینشدهگف  
شاملحقایق،مفاهیم،اصولو1مریلبند طبق )موضو ا شنا  یدرسطح ردمطابقبا

ا ،آموز دهیم؟ها رایان (راازطریقباز استرو کار 
 

 حیطه شناختی مریل
(دارا دوبیخشاصخلیاسخت:نیسختیخک8319یمطابقبامریل)آموز حیط شنا  

نخ راها آموزشیودیگر انواعارائ ک درتعاملباهمدیگرآمخوز بهیبند ازهدفطبق 
نمایشاجزاءمریل،آموز شخاملدو نصخریعنخیتعمخیمودهند.براساسنظریۀشکلمی

–دهخدکخ مخاتریس ملکخردآموزشیارائ میها بند ازهدفنمون است.مریلیکطبق 
حقایق،مفاهیم،اصولورو کارها(و)شود.اینماتریسچهارنوعموضوعمح وانامیدهمی

گذارد.یادآور ،کاربردوکشف(راب نمایشمی ملکرد)س نوع
 

 عناصر یا اجزاء آموزش
انداز:ف اصلیداردک  بار طورکلیهرآموزشیدومالنمایشاجزاءب براساسنظریۀ

تعمیم بار استازتعریفمفاهیم،شرحمراحلانجامدادنیککاروشرحتعمیم:. 2
یکاصلیاقانون.

.استتعمیمیککلیتاستونمون یکیازمصادیق اصاینکلیتیا مثال: نمونه . 1
درنظری نمایشاجزاءچهارنوعارائ اولی وجوددارد:

ها ارائ اولیخ ایخناسختکخ تعمخیمبخرا یادگیرنخدهبیخانیکیازشکلبیان تعمیم: .2
بنابراین کریکحقیقت،بیانتعریفیکمفهوم،شرحیکاصلوشرحمراحلیک؛شودمی

 شود.کار بیانتعمیمنامیدهمیرو  
توانبخ در،هاییمیچنانچ موضوعآموزشیدارا نمون باشدباارائ نمون بیان مثال:. 1

ا ازیخکرو کخاروها مثبتومنفییکمفهوم،بیاننمونخ موضوعکمککرد. کرمثال
ا ازیکاصلبیانگرایننوعارائ است.ارائ نمون 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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شودویادراینشکلازارائ اولی ،دربارهتعمیمازیادگیرندهساالمیپرسش از تعمیم:. 9
شوددرموردموضوعفعالی یانجامدهد.ازاو واس  می

یامثخالازیادگیرنخدهسخاالشخودیخاازیادگیرنخدهنمون دربارهچنانچ از نمونه: پرسش. 5
ازنوعساالازنمون  واهدبود.، واس  شودکار انجامدهدشکلارائ اولی 

از: بار استوشدهارائ افزایشیادگیر بهبودوب ارائ ثانوی برا کمک
یادیارهاهرآنچیز اسختکخ بخ یادگیرنخدهکمخکای(: شرح و بسط حافظه)یادیارها . 2
بیاورد.ب یادراشدهارائ کندتاب واندمطال می

یف واژگانی ). 1 ها جدیخد درآمخوز بکخارواژهک هنگامیشرح و بسط واژگانی(:تعر
ارائ شود.هاشودالزماستتعریفیازآنبردهمی

یخابافختدرسخای ایجخادزمینخ مخاثرادگیر یخای(: شرح و بسط زمینهای ) تدارک زمینه. 9
توانخدترمیابخدومیدهد.دراینشرایطیادگیرندهمح وا آموزشیراجذابمناس رو می
قبلی ودمرتبطسازد.بادانشوبه رترآسانمطال جدیدرا

یادگیرنخدگانبخ توجخ جل آمخوز ،هنگخامارائخ کمکـی(:شرح و بسط توجه ) جلب. 5
تخوانازبرا تحققاینهخدفمیمح وا آموزشیاهمیتزیاد دارد.ها  اصیازبیش

تصخاویرکارگیر بخ  ناصرگرافیکیمثلفلش،رنگویاتدابیردیگر مثلتغییراندازهقلخم،
م حر،و...اس فادهکرد.

موضو ا یخادگیر برا اینک یادگیرندهب واندشکل ارائه(: و بسطح شرچندگانه )ارائه . 4
چندگانخ وها شخیوهشودک آنارائ مطال بخ نو یارائ ثانوی توصی میرابه ردر،کند،

م نوعاست.
اینشخکلازارائخ ثانویخ مربخوطبخ بیشخیازآمخوز اسختکخ ازتدارک بازخورد: . 6

بخ موقعبخ بخاز ورداانجامدهند.دراینشخرایطارائخۀشودفعالی یرمییادگیرندگان واس  
ومناسخ بخ موقعبخ بخاز وردضرور اسخت.ارائخۀیادگیرندگاندرمورد ملکردشانبسیار

ازسو یادگیرندگانبهبودیابد.شدهارائ ها شودپاسخانجامدوسب مییادگیر به رمی
یدک ازفراگیران واسخ  آدرهرموقعیتآموزشیموارد پیشمییی:تدارک کمک و راهنما. 7
برا انجاماینفعالیتیادگیرندگاننیازب راهنماییوکمخکدارنخد..شودفعالی یراانجامدهندمی

فراهمآوردنامکان،دراینموقعیت مفید واهدبود.،دریافتکمکازسو یادگیرندها  



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

99 
چهارچوب تشخیص 

 های مناسب... مکانیک

 ات شناختی بر اساس نظریه نمایش اجزاءآموزش انواع موضوع
بند کرد:تواندرچهاردس  طبق موضو ا شنا  یرامی،مریل نمایشاجزابراساسنظریۀ

 آموزش حقایقالف( 
ائ اولی حقایق ینخیبایخدهاکاربرد اصیندارند.ارتوانباز وانیکرد،آنحقایقراتنهامی

بخرا تخدریسایخن،آموزانباشد.برا نمون  حقیقیبرا دانشا ازاشیاگیرندهتجرب دربر
وکنخیمبازفرنگیرافرنگیقرمزاستبه راستیکقوطیسسگوج حقیقتک سسگوج 

آموز حقایقان زا ینیزطخراحبایخدبرا .بدهیمب هم یادگیرندگانامکاندیدنرنگآنرا
برا مثالجهتآمخوز .(فیلم)برا نمون تصویریاندمثال ینیازحقیقترابیابدسعیک

اینک مرکزایالتایندیانا،ایندیاناپولیساسختممکخناسختنقشخ اینخدیاناراکخ تنهخادرآن
(.1081)رحیمیدوست،ایندیاناپولیسمشی استرانمایشدهیم

اد اص،شئهمچنینبرا آموز حقایقالزماستدو ملانجامشود:یکیارائ روید
یعنخی؛(8319 اصیانماد اصودیگر ارائ نامرویداد،شیءیخانمخاد خاص)مریخل،

شخوددرقبخالارائخ درآزمونازیادگیرنده واسخ  میوشوندارائ میجفتصور ب حقایق
از،سخی بیاورد.برا نمون بانشخاندادنشخکلیخا خود ب یادها،جفتآنرایکیازجفت
حقایقفقطقابلیتیخادآور دارنخدبیاورد.ب یادرا«سی »شودک اسمادگیرنده واس  میی

(.8930نوروز ورضو ،)بکاربردهیاکشفکردتنهاییب توانحقایقرازیرانمی
 آموزش مفاهیمب( 
یدهزمانمنظورسخاهایخااشخیا مشخاب بخ ا استک جهتگروبند اندیش طبق ،مفهوم

درمخوردآمخوز مفهخوم،تعریخف.(1،1080موریسونوهمکخاران)شوددانشبکاربردهمی
ا ک مفهومب آنتعلقداردهمراهبا صوصیا ویژهونحوهارتباطبخینمفهوموطبق یارده

کاج(،سپسآن)اب دانام«در تکاج»هاالزماست.برا نمون ،برا ارائ مفهوماینویژگی
،میروطیان(،سخپس صوصخیا ویخژهسبزهمیش ا ک کاجب آنتعلقدارد)در  انق طب

میروطخیشخکل(وسخرانجامها اندامهادر،برگسوزنیشکل،دان سبزهمیش )اینمفهوم
یعنیهم  صوصیا بایخددرکنخارهخموجخود؛هاالزماستبیاننوعارتباطبیناینویژگی

ریکاز صوصیا فوقدریکدر ت،آندر تراازردهمیروطیانداش  باشندو دمه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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کند.مثالاینارائ ، کسیافیلمازدر تکاجیا وددر تدرمحیط خارجاز ارجمی
کالس واهدبود.مثالبایدتمام صوصیا مفهومراداش  باشدودرآموز نیخزبایخدبخر

هاها مفهومازایخرمصخداقا شناساییمصداقرو هریکاز صوصیا تأکیدشود.بر
درآمخوز مفهخومجخواهرا ،ها مفهومنیزارائ شود.مثالیربایددرآموز مفهوموا مثال 

مفهخومهخا ایخرمثالاندازانگشخ رالماسخی،گردنبنخد،دسخ بند،گوشخوارهوها بار مثال
مفخاهیمبایخددرزمینخ  را آزمخودنفراگیخرانبخدیس .ن،تآال نقرهانداز:نیز بار موردنظر
درآموز ارائ نشدهاستوازآننمون  بقخۀها واستک مفهومیاطهاییراارائ کردک قبال 

باارائ فهرسخ یدرشکلبایدآنرامشی کنند.الب  اینکاررا ها می لفانجامداد.مثال 
 واهیمتابارسخمها می لفدر  ان،ازشاگردمیازنامدر  انوفهرستدیگر ازطبق 

هارانشاندهد.درنوعدیگرآزمخونکخ همخانسخاالازتعمخیممفهخوماسخت طارتباطآن
ازفراگیرمتوانمس قیمی تعریفمفهومرا واستیااینک چندان یابازتعاریفنزدیکب ،ا 

(.8939)فردانش،هاان یابکندهومراازمیانآنهمراارائ دادوازاو واستتاتعریفمف
:استزیرصور ب بنابراینفرایندآموز مفهومبارو توضیحی

شود.ناممفهومارائ می.8
شود.تعلقداردارائ میآنا ک مفهومب طبق .1
شود.انمیکندبیهامفهومک اینمفهومراازبقی مفاهیمآنطبق م مایزمیویژگی.9
گردد.ایرمثبتیاایرمصداقارائ میها مثالمثبتیامصداقوها مثال.8

 آموزش روش کاریج( 
ئلۀرو کار ،سلسل مراحلیاستک یادگیرندهجهتاجرا یککارمثخلحخلیخکمسخ

،فراگخردراکخار (.تعریخفیخکرو 1080،وهمکخاران)موریسخوندهدسابانجاممیح
.اینتعریفبایدنامفراگرد،هدفیامحصولنهاییناشیازانجخامدادنآنفراگخرد،نامیممی

 صوصیا هریکازمراحلمی لفآن،ترتی انجامدادنیاوقوعهریکازمراحل،تعیخین
هخا ملخیانجخامشخودوهابایدتصمیمیگرف خ شخودومراحلخیکخ درآنمراحلیک درآن

شخود.نمخایشیخکرو کخارف نهریکازتصمیما راشاملازگرسرانجام، واق ناشی
بایدشاملنامآن،محصولنهاییآن،فهرستموادوابزارالزمبرا انجامآنوانجخام ملخی 

باشد.چنانچ رو کار ازطریقرسان ب فراگیخرانشدهمعرفیکاربااس فادهازابزارالزمو
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ملشود.ارائ کارراشادررو الزموتصمیما واقداما موجودارائ شودبایدتماممراحل
شاملمعرفینام،هدف،موادوابزارالزمودر واستازفراگیرانبرا انجامتمرینرو کار

هخاتخوانازآناست.هنگامآزمخودنفراگیخرانبخرا تعریخفرو کخارمیموردنظردادنکار
د.ازطخرفنخیکنموداررسمکنصور ب دیانرابنویس واستتامراحلمی لفرو کار

یابیب هدفیان یج  خاصچخ ها واستک مشی کنندبرا دستتوانازآندیگرمی
اقداماتیوب چ ترتیبیبایدانجامشود.

باشد:هاشاملفرایندزیرمیبنابراینآموز رو کار
هدفونامرو کار رابیانکنید..8
مراحل،شرایطوچر  رو کار راارائ کنید..1
اجرا رو کار رابرا فراگیراننمایشدهید..9
آیدبیانکردهیانمایشدهید.میب دستا ک دراجرا هرمرحل ن یج .8
موردتأکیدقراردهید.وضوحب هریکازمراحلاجراشدهریکازمراحلرازمانیک .8
دهیمراحلرا الص کنید.وسازمانمراحل.2

 آموزش قاعدهد( 
مجموعاضالعیکمثلثاصلیاقا ده بارتیاستک رابط بینمفاهیمرابیانمی کند.مثال 

(.تعریفیخک1080همکاران،و)موریسونجوشددرج می800درج استیاآبدر810
یینمفاهیمموجوددرآنوبیخانارتبخاطقضی است.قضی شاملنامقانون،تعصور ب قانون

ها،وضعیتیخامشخکلموجخودوتوضخیح لیبینمفاهیماست.توضیحقوانینشاملنامآن
شخفاهیآنچ ب وقوعمی پیونددوبیانرابط  لیاستک وجوددارد.اینتوضخیحا لزومخا 

توانموقعی یا تمرینقوانینمیتوانازانواعوسایلبرا ارائ آناس فادهکرد.برنیستومی
دهدبپردازد.ایخنتشخریحرابرا فراگیرترسیمکردوازو  واستتاب تشریحآنچ رخمی

یابیوحخلیخکمشخکل ی صور ب بینیآنچ ن یج  واهدشدیاپیشصور ب تواندمی
مربوطبخ فراگیر واستتاقضیۀامقانونازتوانبا کرنباشد.برا آزمونیادگیر قوانینمی

آنرابیانکند.
:استبنابراینآموز قا دهشاملفرایندزیر

نامقا دهرابیانکنید..8
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قا دهراارائ کنید.دهندهتشکیلمفاهیمورویدادها .1
قا دهرابرا یادگیرندگانارائ کنید..9
فراهمکنید.ارودرهاییک قا دهدرآنجابکارمیموقعیت.8

 
 ای های رایانه های بازی سبک
شخوند.بند میها می لفدسخ  هاییک دارنددرسبکا براساسویژگیها رایان باز 

را(8930)پوراحمخد لیووالی خیبخ نقخلازا یان ها راها باز جدولزیرانواعسبک
دهد.نشانمی


 ها آن ها ویژگی و ای رایانه های بازی عانوا .2 جدول

یف انواع  ها مهم ویژگی تعر

 1ماجرایی

نویسیقو حرفاولراها،داس اندراینباز 
دریخک خطداسخ انیزند.باز می کننده مال 

کخ بخخرا طخیکخخردنآن،هرچنخخدجریخاندارد.
؛انداردنبخادشخمزدو خوردگاهیاوقا نیازب 
وماهمیتقخراردارد.همچنخیناماآندردرجۀد

کنندههاب قدر تفکرواس داللباز اینباز 
کننخدهبخرمحخیط،قخدر نیازمنداسخت.بخاز 

گرنیست.تأثیرگذار داردوفقطنظاره

  سناریو قو
 ها چندگان ()مسیرچندالی  طداس انی
  ب میزانکمزدو وردها صحن
  نوانهخا می لخفبخ مخاکننخدگانبخامعمواج کردنباز 

ها کوچکباز 
  باز ها باشیصیتبرقرار ارتباطکالمیورف ار
  کیدبرطراحیشیصیتباز هاآنوسایرکنندهوویژگیتأ

ها موجوددرباز شیصیت
 محدودۀزمانی اصیبرا انجامباز وجودندارد تقریبا 

 2زدوخوردپر 

ا  رایانخ هخاهاب قخدمت خودباز اینباز 
هخا،کشخ نهخرهس ند.قا دۀکلیدراینباز 

شخخوید.موجخخود اسخختکخخ بخخاآنمواجخخ مخخی
هخا گخرمکنندهازانخواعسخالحشیصیتباز 

بوبیتهاشهر ومحبر ورداراست.اینباز 
دارند.کنندگانباز بسیار رادربین

 اس فادهازتفنگبرا ازبینبردندشمنان
 گرا فیکدرسطح الیمعموال 
  فاقدسیرداس انیقو معموال 
  کنندهنیازمند هماهنگیزیادبینچشمودستباز
  هامیزان شونتبسیارباال اینباز
 شیصیتاصلیباز اال مذکراست
  یاسومشی استشی اولصور زاوی دیدب

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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یف انواع  ها مهم ویژگی تعر

 1ایمسابقه

ایرکنندهب رقابتشدید باسهاباز دراینباز 
قابلیتشیصیت ها باز مشغولاست.معموال 

دیگخربخاز یکسخانها باشیصخیتکنندهباز 
ساز نو یب شبی هاب شود.اینباز انگاش  می

هخادرکنند.ایخنبخاز مسابقا ورزشیاقداممی
گروهیهس ند.ها فرد وقال رقابت

  ساز بازیکنانمعروفشبی
 فاقدسیرداس انیقو 
 نوانفضا باز ها ورزشیب زمین 
  صخور هخا بخاز ب کننخدهوشیصخیترقابتشدیدبینباز

فرد یاگروهی
  کندم ناس باموقعیتباز تغییرپیدامیزاوی دیددرطولباز

ـــر ـــای هن ه
 2رزمی

دونفربایکدیگرب مبخارزۀدراینباز  هامعموال 
چهخاازهخیپردازنخد.ایخنشیصخیتفیزیکیمخی

کننخد.ایخننخوعسالحیبرا مبارزهاس فادهنمخی
ها آسیا شخرقیازهابیش رسا تکشورباز 

صخور هخاب قبیلچینوژاپنهس ند.ایخنبخاز 
تواندانجامشود.تکنفرهیادونفرهمی

 بیندونفرزدو ورد
 ها گرم دماس فادهازسالح
  فاقدسیرداس انیقو معموال 
 کندضا باز محدوداست؛امامرت تغییرپیدامیف
  صور سومشی استزاوی ب
 محدودیتزمانیبرا انجامباز وجوددارد معموال 

 3سازیشبیه

ا ،باز محسخوبها رایان ساز تمامیشبی 
سخاز بی شخنو یب ها وداماباز ؛شوندنمی

بسخاز بخاز محسخوهس ند.برا اینک شبی 
یخخکبخخاز ازقبیخخل هخخاشخخود،بایخخدازویژگی

رقابت،تال ،قوا دو...بر وردارباشد.ایخن
هخا زنخدگیساز واقعیخت شبی هابنوعباز 

هابسیارنوپاهس ند.پردازند.ایننوعباز می

  گیردکنندهکن رلجمعیتعداد ازافرادرابر هدهمیباز
  است وردزدوها  شنوپرفاقدصحن
 ها باز زیاداستارتباطشیصیتاصلیباسایرشیصیت
 هاراببیندتواندفضا دا لیسا  مانشیصیتاصلیباز می
  هاهیچپایانیندارنداینباز

 4ایفای نقش

- واهدکخ فعالیختکنندهمیهاازباز اینباز 

ها  اصیرابخرا رسخیدنبخ اهخدافی خاص
ب نقشنباز انجامدهد.درای آفرینخیدرهااکثرا 

شود.اینها شغلیمی لفپردا   میموقعیت
سخاز هسخ ند.ها شبی هابسیارشبی باز باز 

.اندشدهتعریفقوانینباز همگیازپیش

 کنندهبرا باز شدهمشی ها ازقبلاهدافوفعالیت
 مخا یهخا اجهخاوحقخوقنقخشآشناییباوظایف،مسخئولیت 

 اص
  زیاداستهاکنندهباسایرشیصیتارتباطبینشیصیتباز
  ساز استها شبی بسیارشبی باز

 5ایصفحه

هخخا ظهخخورهخخاازاولخخینروزایخخننخخوعبخخاز 
موردتوجخخخخ ا ،همخخخخوارهایانخخخخ هخخخخا رباز 
هخخابخخودهاسخخت.درایخخنبخخاز کننخخدگانباز 

بخخاز تی خخ یک نوانرایانخخ بخخ نمایشصخخفح 
،کننخدهباز شودوتمامیحرکا محسوبمی

اال درهامحدودب اینتی  است.اینباز 
شوند.بعد ارائ میس گاهیودوبعد قال 

  نمایشصفح کنندهفقطدرفضا حرکتشیصیتباز
  کنندهفقطدردومحور مود وافقیحرکتشیصیتباز
 کنندهاستشمباز نیازب چاالکیوهماهنگیدستوچ
 ازباالاست زاویۀدیدمعموال 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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یف انواع  ها مهم ویژگی تعر

 1راهبردی

کننخده،تحلیخلاطال خا ،هاازبخاز اینباز 
ریخخخز ودیگخخخرترکیخخخ اطال خخخا ،برنامخخخ 

شوند.الب خ ها راهبرد را واس ارمیمهار 
ا نیزبخ ها رایان هادرسایرباز اینمهار 

آید.باز کارمی هابخادراینباز کنندهمعموال 
دررسیدنگروهیازافراد،سعیهدایتجمعی 

ب اهدافمشیصیدارد.

  هابسیارزیاداستوسعتمحوطۀاینباز
  فضاها  ارجیوطبیعیهس ندفضا ها اینباز تماما 
 ازباالاست نما دیدمعموال 
  کنندهریز ومدیریتباز نیازمندبرنام
  رلتعدادزیاد ازافرادرابر هدهکنشیصیتاصلیباز 

دارد

 2معمایی

ا هخا صخفح هخابسخیارشخبی باز اینباز 
هاراازهاک آناماویژگیمهماینباز ؛هس ند
شخدنمواج کند،ا م مایزمیها صفح باز 
ها مسخئل هخاوکنندهبخامعماهخا،سخاالباز 

وارهازهخاهمخگوناگوناست.همچنیناینباز 
ها ضرور یکباز ماجراییمحسوببیش
شوند.می

 تمامیفعالیت مسخئل صخور حخلهخا یخادگیر ب تقریبا 
هس ند

  استنمایشصفح اندازۀب کلفضا باز
 فاقدسیرداس انی
  صور تکنفرهانجامباز ب
 زاویۀدیدازباالاست

 
 دیجیتال  آموزشی های بازیالگوهای طراحی  درزمینه   شده انجامتحقیقات 

اسخ رالیاتوسخط4ک دردانشگاهادیخثکخاوناست3یکیازاینالگوها معروف،الگو دودل
.اسختشدهاست.اینالگویکالگو طراحیبارویکردسیسخ میطراحیوتوسع داده5مهون

طراحی)مفخاهیمتحلیلموقعیت)اهدافوپیامدها،رویکردیادگیر ،یادگیرندهوزمین (،طرح
دهیمفاهیم،رف ارباز وسازمانتولید)ها،باز وردهاورویکردباز (،طرح،چالشموردنظر

 اصوم غیرها سندها(،تولیخدنمونخ اولیخ ،سندها ،سندکلیتولید)فعالیتباز (،سند
)نخوروز ودباشخنانی ناصخرمهخمایخنالگخومیتولیدنهائی،اجراوارزشیابیتکخوینیوپایخ

 افاالگخو ها آموزشیدیجی خالی،باز (.یکیدیگرازالگوها طراحی8938،زادهدهقان
ینالگورابطخ بخینابعخاداست.دراشدهارائ 1001درسال7ژانگاستک توسطسانگو6ام

بردهخا اهخداف(،راهارتبخاط) الق (،راهبردها توج )انداز:راهبردها ک  بار }انگیز 
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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اهخدافشخرایطی) واملباز }1ابعادروانیچالش({ا  ماد)ز ورد(وراهبردها بارضایت)
ا )تمرکخز،کن خرلو، وامخلتجربخ {فعالیت،باز وردها واضحوچالشدرسطحمهار (

هاییکخ هرکخدامازایخنابعخادنیخزدارا زیرمولفخ خخا  واملن یج عالیتوآگاهی(،ترکی ف
ونحخوهاداخامایخنسخ مخوردشخدهبررسیها یخادگیر اثخربیشوملزوما محیطخخخس نده

الگو بعد ک برا طراحیباز (.8938)صفدر ،شدهاستآموزشینشاندادهها درباز 
ساز تجربیاستک اینمدلتوسطکیلخیدرسخال،الگو باز کاررف  ب آموزشیدیجی الی

بانیازکارطراحانباز آموزشخیوبخافخراهمآوردنیخکچر خ طراحخیمنظورپش یب 1008
کندبلک درتمامفرایندتولیدفرایندیادگیر باباز راتوصیفمیتنهان است.اینالگوشدهارائ 

چر  طراحی،بر یمقدما وپیامدهابخ ازایرب (.2،1008)کیلیپردازدب ایفا نقشمی
ومیزنچخالشورز ،حلق تجرب ها اندیش است.اینمدلشاملحلق شدهدهافزواینمدل

دهد.وظیفخ ایخنقلخ ها مب نیبراهدافآموزشی،قل اینمدلراتشکیلمی.چالشاست
نخد.بخرا نها مناس ب بازیکنانگیزهدادهودرگیر و راحفظکایناستک باپمپاژچالش

ورز تولیخدکخردهوسخپسبخاهخاییرادرحلقخ اندیشخ حلبخازیکنراههخاالب برایخنچالش
(.8938)صفدر ،کندهارادر ملپیادهمیحلهادرحلق تجرب آنراهآنکارگیر ب 

3است،الگو گخامشدهاس فادهها آموزشیدیجی الیالگو دیگر ک برا طراحیباز 
ام است.اینالگوبرپای مفاهیمبرن درتال برا  لقدیخالک یکیمیخانابعخادءگراشینویسی 

اسخت.ایخنشخدهارائ 1002درسخال4.اینالگوتوسطآمور استپداگوژیکیو ناصرباز 
ها پیچیخدهراآسخانکندودر،موقعیتها پیچیدهراپش یبانیمیمدلطراحیوتحلیلطرح

درهرکخدامدانخدکخ )اشیاء(مییهایزشیراشاملمولفۀ،باز آموسازد.دراینمدلآمور می
ها پخداگوژیکیوها ان زا یبخ سخا تشوند.واسطها  ینیوان زا یتوصیفمیواسط 
ها  ینیب  ناصرطخرحاشخارهدارد.الگخو بعخد بخرا طراحخیوسا تگرددبرمینظر 
است.ایخ5ها آموزشیدیجی الی،الگو جامپباز  الگخو مفهخومینالگخوطراحخیبخاز  

جامپراباالگو باز ورود /فرایند/ روجیک درگزار آلهخرزوهمکخارانآمخدهاسخت،
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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ها مقدماتیبرا تولیخدپخروژهدورهۀیکیکردهاست.مدلطراحیباز جامپملزوما برنام
کننخدودهیمیانکند.م یصصینمح خوا،مح خوا آموزشخیراتولیخدوسخازمرامشی می

م یصصینطراحیآموزشی،آنمح واهارادرطرحبخاز کخ ازمشیصخا کلیخد فخان ز ،
منخدهسخ ندتلفیخقاهدافوقوا د،تحریکحواس،چالش،رمزومعمخا،کن خرلوسخبکبهره

هخا بخاز کیفیتهخا گزار توسطادبیا تجار وصنع یوتنهان کنند.اینمشیصا می
شوندبلک دربرگیرندهحمایتآموزشیواصولیادگیر نیزهس ند.یکیشدنمایتمی وبح

شخود.چر خ تصخمیما ورف ارهخا منجرب باز جامپمی،اهدافآموزشیوطراحیباز 
طوریادگیرندهراب سمتنیلب اهخدافآموزشخیوبخاز وبخ ،بازیکنوباز وردسیس مباز 

(.1،1001)رو اسخچیلددهخدسخوقمیشخدهتعیینفقب پیامدها ازپیشآلدس یابیموایده
ها مناس باز هاب دنبالشناساییمکانیکازاینالگویکهیچدهدپژوهشنشانمیپیشینۀ

هخامشخی یهماینمکانیکاندودرهیچپژوهشبرا آموز انواعموضو ا شنا  ینبوده
مناسخ بخرا آمخوز انخواعهخا مکانیکشایخناسختکخ اصلیپخژوهساال.پساندنشده

)حقایق،مفاهیم،اصول،قوا د(کدامند؟موضو ا شنا  ی
 
 روش پژوهش. 2

شدهاس فادهتحلیلمح وا کیفیاس قراییها پژوهشکیفیازرو دراینمقال ازبینرو 
شدهیر طبقا ازقبلتعیینکارگپژوهشگرازب ،تحلیلمح وا کیفیاس قراییدررو است.

هخابیخرونآینخد.دردهدک طبقا ونامشخانازدروندادهورزدودر وضاجازهمیاج نابمی
ک ازدلیکنظری بیرونهابااتکاب فرضیاتیباشدجا اینک شروعگردآور دادهرو ،ب این
راینپژوهشخگردردادهبناب؛نقط شروعآنبراساسساالوهدفپژوهشاستآمده هخاکخامال 
هابا واندنمکررم ندستپیداکند.اب داتحلیلدادهتاب یکدر،یابصیر جدیدشدهارق

شود.سپسم ونکلم ب کلم  واندههاویاف نیکدر،کلیآاازمیورشدندرآنبرا اوط 
هخاگخذار آنس  ازاس یراجکخدهاتخانامطورپیوشودتاکدهااس یراجشوند.اینفرایندب می

بند  دا خلطبقخا دسخ  هایشانبهایاشباهتهابراساستفاو کدازآنپسیابد.تداوممی
شود.برا تحلیلمح وا کیفیقولمیدرپایانب ازا هرمفهوم،شواهد ازم ننقلشوندمی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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موضخوعایخندرزمینخ  هانام ودیگرنوشخ  ایانک اب،مقال ،پ)دراینپژوهشازمنابعمک وب
ااسخ فادهازرو کیفخیالگخوبخازاینکخ پساست.دربعدکمیپخژوهششدهاس فادهپژوهش(
منظوراب دابخااسخ فادهازنظخرم یصصخانا  باریخابیدرونخیالگخوانجخامشخد.بخ تدوینشد

یادگیر انخواعموضخو ا ها عالیتا  باریابیدرونی،چهارچوبپیشنهاد ک مطابقتبینف
هخا درباز هخا برجسخ  کخار واصخول(وانخواعمکانیکحقایق،مفخاهیم،رو شنا  ی)

وب همراهتوضیحا تکمیلیدربارهالگخوبخ مقیاسلیکرتیتهی صور کردب ا ارائ میرایان 
8مقیخاسلیکرتخی خددا ارسخالگردیخد.درهخا رایانخ م یص حوزهآمخوز وباز 18
هخا یخادگیر دهندهبیش رینمطابقختبخینفعالیتنشان8دهندهکم رینمطابقتو ددنشان

ا  بخاربعدازاینکخ هخابخود.شدهبرا هرکخدامازآنها ارائ انواعموضو ا شنا  یومکانیک
راوا  باریخابیصور آزمایشخیدردوگخروهآزمخایشوکن خرل،اجخدرونیالگوب دستآمدب 

شخدهاس فادهآزمونباگروهکن رلپس–آزمونرو ،ازطرحپیشبیرونیآننیزانجامشد.دراین
کخ بخر«مرکبخا »باز ب اسمرسشنام محققسا   ،یکآزمونباپ.بعدازاجرا پیشاست

کخ درگخروهلیدرحا،شدهبوددرگروهآزمایشیاجراشخدآمدهسا   دستاساسچهارچوبب 
معمخولیهخا کن رلچهارچوبمخوردنظربکخارگرف خ نشخدوبخاز ایخنگخروهبخ شخیوهباز 

گروهگواهاس فادهنشد(سا   واجرادراینپژوهشدرطراحیباز آمدهدستب ها مکانیک)
صخور ب ،)دراینپژوهشباز برا یادگیر آموز موضو ا شخنا  یازنخوعحقخایقشد

آزمایشیاجراگردید(.
شخلیکوخدرگآپ،هدفخها تکخرار،درگدرطراحیباز آموز حقایقازمکانیک

استک اینباز بررو گروهآزمایشیاجراگردید.ب  بارتیباز شدهاس فادهنابودخحذف
از هخا بخهخا یخادگیر موضخو ا شخنا  یومکانیکگروهکن رلبدونتوج ب فعالیت

هخخا یخخادگیر نابود(مخخرتبطبخخافعالیت خشخخلیکوحذفخدرگآپ،هدفخ)تکخخرار،درگ
دقیق درقال باز بخرا یخادگیر 90آموزاندردوجلس وهرجلس شدهبود.دانشطراحی

انجامدادهودرآندرگیخرشخوند.مس قلاینباز راحقایق)اسماشیاء(آموز دیدندتا ود
آموزانپشتسیسخ منشسخ  وآنراانجخامبودک دانشقرارگرف  درسیس مشدهراحیطباز 
درآ ربایجخانشخرقیآموزانپای هف مشهرس انورزقاناسخ اندادند.اینباز برا دانشمی

)ب دلیلنبخودکخامپیوتربخ حخدکخافیدرتاپازطریقکامپیوتر،لپ38-38سالتحصیلی
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ودر2آزمخونش.میخانگیننمخرا گخروهکن خرلدرپیاسخت اجرادرآمخدمدارس(وتبلتب
ب دستآمد.82آزمونپسودر8/8آزمونپیشدرگروهآزمایشو88آزمونپس

 
 ها روش گردآوری اطالعات و داده. 3

انداز: بار ؛ک شدهاستدراینپژوهشازچندینرو درگردآور اطال ا اس فاده
 توای کیفی اسناد مکتوب تحلیل مح
 ها الف( کتاب

ها الک رونیکخیدانلخودهاک ابتوانازآنهاییک میباجس جو کلما کلید درپایگاه
یخادگیر »هخاتمرکخزویخژهبخرک ابدراینزمین ب دستآمد.مال،ان یابک اب12کرد

(.بدینمنظورفهرست1جدول)بود«ا ها رایان ا و ناصرباز ها رایان مب نیبرباز 
ک خابمخوردتحلیخلقخرارگرفخت.در80بااینمحدودسخاز ،وموردبررسیدقتهاب ک اب
دراینپژوهشوفراوانیدانلودمورداس فادهها می  دانلودک ابفهرستپایگاه9جدول

موضوعپژوهشیآمدهاست.درزمین  ازهرکدام


 کلیدی کلمات .1 جدول

 کلمات کلیدی ردیف
1دیجی الها باز مب نیبریادگیر 8
2تربی یها باز 1
3آموزشیها باز 9
4باز ها مالف 8
5 ناصرباز 8
6باز ها مکانیک2
7دیجی الها باز اهدافیادگیر و2

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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 انلودد فراوانی و کتاب دانلود های داده پایگاه .9 جدول

 داده پایگاهفراوانیدانلود
1جنلی 2
2جنیسالیبرر 1
3فیبو،8
4بوکزدزد8
5مگنت1

 ب( مقاالت

ها مربوطب انجامتحلیلمح خوامشخی شخدند.سخپسدربرا اینمورد،اب داکلیدواژه
مخال،شدهاستاینکلما کلید موردجس جوقخرارگرف نخد.هاییک مشی پایگاهداده

ها موردنظردر نوانمقال بود.بخ دلیخلتعخدادزیخادان یابمقال ،وجودیکیازکلیدواژه
نمایخ شخدهدرایخنپایگخاه1088تا8331بودک ازسالیمقاالتبامقاال ،اولویتتحلیل

دکخ ،نورمگز،دانشیاروسیدموردجس جوقرارگرف نمگایرانزبانها فارسیبودند.پایگاه
هایافتنشد.اینپژوهشدرآنمسئل درموردموضوعوا مقال 


 ها آن فراوانی و مقاالت های داده پایگاه .5 جدول

 انتخابی مقاالت تعداد آمده دست به مقاالت تعداد ها داده پایگاهناشر/ ردیف
6888دایرکتساینس8
738پروکوئست1
821اشپرینگر9
981ابسکو8
1818سیج8

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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 انتخابی مقاالت تعداد آمده دست به مقاالت تعداد ها داده پایگاهناشر/ ردیف
298اریک2
381وایلیجان2

8810مجموع


بودهاست.ازبین1088تا8331ها سالان یابمقاال برا تحلیلازنظردورهزمانی

.براساسارتباطبیشخ ربخاموضخوعپخژوهشندمقال ان یابشد10آمده،دستها ب مقال 
ا مقال بعدازآنوهسپستحلیلمح واگردیدوشدهان یابا صور هدفمند،اب دامقال ب 

رسیدنبخ اشخباعنظخر دربر خینبنابراین؛استقرارگرف  وموردتحلیلشدهان یابدیگر
شدهاست.الزمب  کراستک چونان یابوتحلیلمقوال با ثان یابمقال بعد می

ظخر صخور گرف خ اشخباعنبیسخ ممقال درهاصور پذیرف  ،تحلیلک ابمقاال بعداز
مقوال تکرار بودهاست.هرچندازمقال شانزدهم برا اطمینخانحالباایناند.ب بعددائما 

قرارگرف ند.موردبررسیمقال دیگرهم8
 ج( پیمایش

وا  باریخابیدرونخیالگخوتوسخطم یصصخان،پرسشخنام محقخقسخا   دراینتحقیخقاز
میخخزانیخخادگیر بخخرا ا  باریخخابیبیرونخخیالگخخو پرسشخخنام محقخخقسخخا  ۀهمچنخخیناز

است.شدهاس فاده،آمدهدستب 
 

 ها آوری داده ابزار جمع
است:شدهاس فادههاآور دادهدراینپژوهشازابزارها زیربرا جمع

کانیخکهخا دیجی خال،مالف(پرسشنام ا  باریابیالگو:بعدازشناسخایی ناصخرباز 
کخار واصخول(وحقایق،مفخاهیم،رو شنا  ی)ها ها یادگیر موضوعهاورو باز 

برا اساتیدراهنماارسالگردیخد.هاب همراهتوضیحا مربوططراحیاولی الگو،تصویرآن
براساسنظرا اساتیداصالحاتیانجامگرفتوسااال مربوطب ارزیابیدرونیالگوازنظر

درپایلوتیک آنوپایاییابزاربااس فادهازنظرم یصصانم یصصانتدوینشد.رواییاین
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الانجامشخد،صخور گرف خ ها دیجی زشیوباز آموفّناور نفرازم یصصان88توسط
محاسب گردید.21/0برا الگوکرونباخآزمونآلفا .است

شخده مل،پرسشنام میزاناثربیشخیبخاز طراحیآمدهدر رصۀدستارسنجیالگو ب ب(برا ا  ب
اتائیخدبرا یادگیر لغا انگلیسی،مطابقباالگو اینپژوهشطراحیگردید.رواییمح واییپرسشخنام بخ

ب دستآمد.22/0کرونباخم یصصانوپایاییآنبااس فادهازرو آلفا 
ا بنخاما :برا اجراییکردنالگو پیشنهاد درقال بخاز ،بخاز رایانخ ج(باز رایان 

طراحیوتولیدشد.برا یادگیر لغخا 1افزارگیممیکربااس فادهازنرم«مرکبا »
شدهبود.درباز مذکورپسر سرما وردهاسختوطراحی

کردنمرکبا موردنظربرا پسرمریضموج بهبودسرما وردگیو بازیکنانبایس یباجمع
گرف نددرهارایادمییکیازمیوهشدهبودک درهرمرحل شدند.باز درپنجمرحل طراحیمی
شخد.اگخربخازیکندرهخرهاییازمیوهمرحل قبلیارائخ میرحل بعد میوهتازههمراهبانمون م

وهرگرف  ام یاز80کردندب ازا هران یابدرستمرحل میوهموردنظررادرستان یابمی
ن یخابشدندواگرنادرسختادادندواردمرحل بعد باز میمرحل راک باموفقیتانجاممی

هایشخانراازدسختهمچنیناگخرهمخ جاندادند.راازدستمیهایشانوئنپکردندیکیازمی
کرد.بایس یآنمرحل رادوبارهتکرارمیرفتوبازیکنمیدادندباز ب اب دا مرحل میمی

 
 جامعه و نمونه. 4

پژوهشکیفیازنوعدررو .8بودهاست:مالحظ قابلدرپژوهشحاضرجامع آمار ازدومنظر
کلی منابعومقخاال مع بخر لمخی؛ازاستجامع آمار  بار کیفیاس قرایی،تحلیلمح وا 

،4،سخیج3،اریخک2ها اطال خاتی،جخاونوایلخیدرپایگاه1088تا8331ازنمای شدهومرتبط
شدهاست.هااس فادهازآنک دراینپژوهش8،ساینسدایرکت7،پروکویست6،اشپرینگر5ابسکو

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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رو ازقا خدهان یخابکخ ایخنهاسختگیر هدفمندبودنمون گیر ازاینجامع نمون 
کندکخ هخیچدادهکندتاب اشباعبرسد.اشباعنظر ب وضعی یاشارهمیتدریجیپیرو می
اگسخ ر دهخد.بخ مقول ر هاآنب واندویژگیوسیل ب شودک پژوهشگربیش ر یافتنمی

ازلحاظتجربخیاطمینخانکندرابارهاوبارهامشاهدهمیها مشاب موازاتیک پژوهشگرداده
ا کفایختالزم خودرارسیدهاست.زمانیکخ مقولخ کفایتب کندک یکمقول حاصلمی

ادهدرهخا جدیخد ازدماندجزاینک پژوهشگرب سخرا گروهچیزباقینمیکس کردهیچ
)گلیزرانیزکفایتالزمراب دستآوردهآنمقول تادرها دیگربرودوتال کندموردمقول 
(.1،8322واش راوس
ک خاببخراسخاسارتبخاطبیشخ رو80ک ابدانلودشخده12هاازگیر ازک ابدرنمون 

ان یخاب«ا هخا رایانخ  ا و ناصربازها رایان یادگیر مب نیبرباز »محدودساز ب 
،هادردانشخگاهکمیازنوعپیمایشی،کلی مدرسانرش  تکنولوژ آموزشخیدررو .1شد.

ا ،جامع آمار اینها رایان دانشجویاندک ر تکنولوژ آموزشیومدرسانطراحیباز 
تیصصشخانبخراسخاسصور هدفمندنفرازاینجامع نیزب 18پژوهشراتشکیلدادند.

بخوده آمار اینپژوهش بار امع نیزجآزمایشیشب دررو  نواننمون ان یابشد.ب 
پسرپایۀهف متمامیدانشازاست سالک درآ ربایجانشرقیشهرس انورزقاناس انآموزان 

فرن80نفربودندک 888آموزانمشغولب تحصیلبودند.تعدادایندانش38-38تحصیلی
الگخو ونمونخ ان یخابشخدند نوانبخ گیر دردسخ رسازطریقنمون  کرشدهازجامع 
نفر10نفردرگروهآزمایشو10دریادگیر لغا انگلیسیبررو نمون ان یابی)موردنظر

گیر دردسخ رسب اجراگذاشخ  شخد.پژوهشخگربخدیندلیخلازرو نمونخ (درگروهگواه
اجرا باز تولیدشخدهبرا هاییک دران یابمدارسیک مجهزب رایان هاستاس فادهکرد

.هاستباشندبامحدودیتمواج بود
نمون وجامع ان یاب-1؛کلیدواژهان یاب-8:استصور اینب فرایندانجامپژوهش

-8؛لدیجی خاهخا باز  ناصخراسخ یراج-8؛اسخ قراییمح خوا تحلیل-9؛کیفیرو 
موضخو ا انواعیادگیر ها فعالیتاس یراج-2؛دیجی الها باز ها مکانیکان یاب
هخا مکانیکانخواعبخاشخنا  یموضخو ا انخواعیخادگیر هخا رو تطبیق-2؛شنا  ی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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بخاشخنا  یموضخو ا انخواعیادگیر ها رو مطابقتا  باریابی-1؛دیجی الها باز 
بخامطخابق«مرکبا »ا رایان باز تولیدوطراحی-3؛دیجی الها باز ها مکانیکانواع

رو نمونخ وجامعخ ان یاب-80؛)حقایق(انگلیسیلغا یادگیر جهتشدهارائ الگو 
ازآمدهدسختب هخا دادهتحلیخل-81؛آزمایشیگروهدر«مرکبا »باز اجرا -88؛کمی
.ن ایجگزار -89و؛باز اجرا 

 
 های پژوهش . یافته4
 ای کدامند؟ های آموزشی رایانه های بازی مکانیک .5-2
هخخا دیجی خخالوها باز بند انخخواعسخخبک(درتقسخخیم1003)1وجخخاوریسسفخخری د

هاوداس انکردنآی ممعمایاپازل،جمعنویسدک اک شاف،حلهامیها  اصآنمکانیک
گیر وهخا سخر ت،زمخانواقعخی،هخدفمکانیکوقو می  سبکباز مخاجراجویی

ها .سبکایفا نقششاملمکانیکاکشنهس ندکسبمی  شلیک،حذفونابودکردن
شخود.سخبکنقخش،چخالش،مبخارزه،مهخار وفخان ز میۀ؛تجربخمیصوص ودازجمل 

تانخک،زارهخاییمثخل)ابها  اصموقعیتواقعی، مخلبخاابزارهخاساز نیزمکانیکشبی 
ها مدیریتمنابع،گیرد.مکانیک)مثلسا  ن ان و...(رادربرمیسا  نهواپیماو...(و
هخا مهخمسخبکراهبخرد محسخوبگیر ومخدیریتزمخاننیخزازمکانیکرقابت،تصمیم

ها داسخ ان،مخچکخردنیخامطابقختدادن،کندک مکانیک(بیانمی1081شوند.کاپ)می
بند کردنودرگودرپ،تجرب مفهومیخاتجربخ کردنکلم ،تکرار،گروهجس جوودرست

(1081.آدامزوجخوریس)استها آموزشیدیجی الها مهمباز کردننقشازمکانیک
ندناشخیاء(،،راواردکردن)مثلحرکتونیروها فیزیکیها باز راب مکانیکنیزمکانیک

هخا پیشخرف ی)مثخل،مکانیک(کردن،تولیدکردن،تجار معمثلجاق صاد )ها مکانیک
مثخلحملخ یخا)ها تاک یکینیرومندکردنآواتار،بزرگشدن،کاملکردنمراحل(،مکانیک

دونفرهیاها درباز )ها اج ما یدفاع،حرکا قطعا ،مدیریتمنابعوزمان(ومکانیک
کنخدکخ (نیخزبیخانمی1080)وهامخارگ سبند کخردهاسخت.فخریبیشازدونفره(تقسخیم

سخا  نازمسخابق وکردن،حذفکردن،دفخاعکخردن،دور کخردن،مخدیریتمنخابع،جمع
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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کنخدکخ (بیخانمی1080)1ولخو.همچنخینجها دیجی الاستها باز یکترینمکانمهم
ادکردن،نابودور کردن،مدیریت،تضاد،اتفاقیاشانس،شلیککردن،درستکردنیاایجد

ا مهمهکردن،مطابقتدادن،نوش ن،حرکتکردنیاحرکتدادنوان یابازجمل مکانیک
ک سا  ن،جسخ جوواک شخاف،است(بیانکرده1001هیرومی).ها دیجی الاستباز 

هخا مهخمپادا گرف نازجملخ مکانیکوساز  رل،شبی راندن،ان یابکردن،چالش،کن
.ا است دیجی السبکمسابق اهباز 


 دیجیتال های بازی عناصر بین از شده استخراج های مکانیک .4 جدول

مسئل حل8
بکخخخر(،1080)بخخخریین(،1081)کخخخاپ(،1003)کونخخخولی(،1080)2وی خخخون

هونخخخگ(،1081)جخخخوریسوآدامخخخز(،1001)همکخخخارانوگخخخریس(،1002)
(1003)جارویسودفری س(،1080)

یالوگد1
جخارویسودفخری س(،1081)جخوریسوآدامز(،1081)کاپ(،1080)وی ون

(1003.)

واقعیتمرین/فعالیت9
جخوریسوآدامخز(،1002)بکر(،1080)بریین(،1081)کاپ(،1080)وی ون

(.1003)جارویسودفری س(،1080)گماهاروفری س(،1081)

طراحی8
جخارویسودفخری س(،1081)جخوریسوآدامز(،1081)کاپ(،1080)وی ون

(1003)
(1003)3جارویسودفری س(،1081)جوریسوآدامزفیزیکی8
(1080)هونگپریدن2

پازلحل2
هونخگ(،1081)جخوریسوآدامز(،1001)همکارانوگریس(،1003)کولونی

(1003)جارویسودفری س(،1080)

داس ان1
همکارانوگریس(،1002)بکر(،1080)بریین(،1081)کاپ(،1080)وی ون

جخخارویسودفخخری س(،1080)هونخخگ(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1001)
(1003)

گیر تصمیم3
(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ(،1080)وی خخون
(1003)جارویسودفری س

(1081)کاپکردنبند بند طبق 80
(1080)هونگقطعا کتحر88

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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(1003)جارویسودفری س(،1080)هونگ(،1081)جوریسوآدامزالعمل کسسر ت81
(1080)هونگدویدن89

کردنجمع88
ودفخری س(،1080)هونگ(،0108)ماهارگوفری س(،1081)جوریسوآدامز

(1003)جارویس

اج ما یتعامل88
جخوریسوآدامخز(،1002)بکر(،1080)بریین،(1081)کاپ(،1080)وی ون

(1088)هیرومی(،1003)جارویسودفری س(،1080)هونگ(،1081)

واقعیموقعیت82
جخخوریسوآدامخخز(،1002)بکخخر(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ(،1080)وی خخون

(1003)جارویسودفری س(،1080)هونگ(،0108)گماهاروفری س(،1081)

 ملوفعالیتجرا ا82
(،0108)گماهخخاروفخخری س(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ(،1080)وی خخون
(1003)جارویسودفری س(،1080)هونگ

(1080)جولو(،1080)هونگ(،1081)کاپدادنمطابقت81
(0110)هیرومی(،1080)جولوحرکت83
(1080)وی ونمراتبیسلسل 10
(1081)کاپ(کشیقش ن)هاآی مچیدن18

ابزارهابا مل11
(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1002)بکخخر(،1080)بخخریین(،1080)وی خخون
(1003)جارویسودفری س

اک شافوجس جو19
هونخگ(،1081)جخوریسوآدامز(،1002)بکر(،1080)بریین(،1081)کاپ

(0110)هیرومی(،1003)جارویسودفری س(،1080)
(1002)بکرکار دست81

نقشتجرب 18
جخخارویسودفخخری س(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ

(1003)

مبارزه12
گماهخخاروفخخری س(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ

(،1003)جارویسودفری س(،0108)

سا  ن12
(،1081)جخوریسوآدامخز(،1002)بکر(،1080)بریین(،1081)کاپ(،1080)وی ون
(0110)هیرومی(،1003)جارویسوفری سد(،1080)هونگ(،1088)فری س

(1080)هونگ(،1080)وی ونآزماییبازوآزمایش11

منابعمدیریت13
(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1080)بخخریین(،1081)کخخاپ(،1080)وی خخون
(1003)جارویسودفری س(،1080)هونگ،(0108)ماهارگوفری س

کردننابودوحذف90
،(0108)ماهخخخارگوفخخخری س(،1081)جخخخوریسوآدامخخخز(،1081)کخخخاپ
(1003)فریتجسون

شلیکوگیر هدف98
هونخخگ(،0108)گماهخخاروفخخری س(،1081)جخخوریسوآدامخخز(،1081)کخخاپ

(1080)
(1081)کاپ(،3100)کونولی(،1080)وی ونتکرار91
(1081)کاپدرآپودرگ99
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ای  رایانـه هـای دربازیموضـوعات شـناختی را  توان انواع هایی می یق چه مکانیکاز طر  .5-1
 آموزش داد؟
هخا مناسخ بخرا دهد.اینچهخارچوبمکانیخکابعادچهارچوبرانشانمی2جدول
کند.شنهادمیس پیها مناموضو ا شنا  یراهمراهباسبکهریکاز

 
 پیشنهادی چهارچوب ابعاد .6 جدول

 های مناسب سبک های مناسب مکانیک موضوعات

حرکا تکرارپازل حقایق
قطعا 

درگو
درآپ

حذفو
نابود

هدفو
پازلی،شلیک

ماجراجویی،اکشن

مطابقت مفاهیم
بند طبق چیدندادن

کردن
تجرب 
مفهوم

جس جوو
نقش،ایفا کردنجمعاک شاف

ساز ،اکشنشبی 

حل روش کاری
مسئل 

جس جوو
گیر تصمیماجراکردن ملکردناک شاف

حلپازل
زمانییا
مراحلی


ها زمانی،باز 

،ماجراجویی
ساز شبی 

حل اصول
مدیریتسا  ناجراکردنگیر تصمیممسئل 

آزمایشوطراحیکردنکردن
بازآزمایی

ساز ،شبی 
راهبرد 


آموزشیحیط شنا  یبراساسچهارچوبپیشنهاد ،ها باز نینفرایندطراحیهمچ

سومگام؛یادگیر ها فعالیتان یابدوم:گام؛موضوعتحلیلاول:گامصور است:بدین
مناس سبکان یابچهارم:گامو؛مناس ها مکانیکان یاب
بنخابراینچنانکخ از؛دهنخدراتشکیلمیتوانگفتپاسخسااال قبلیابعادالگو پیشنهاد می

پخازل،تکخرار،حرکخا قطعخا ،درگودرپ،ها : قبلیهممشی استمکانیکپاسخسااال
:هخا .مکانیکاسختگیر وشخلیکوداسخ ان،مناسخ طبقخ حقخایقحذفونابودکردن،هخدف
کردن،مناسخ طبقخ جمخعبند کردن،تجرب نقش،جس جوواک شاف،مطابقتدادن،چیدن،طبق 

جوواک شخخاف، مخخلکخخردن،اجخخراکخخردن،و ،جسخخت:حخخلمسخخئلهخخا .مکانیکاسخختمفخخاهیم
گیر ،ل ،تصخمیممسئکار وهمچنینحلرو زمناس طبقۀگیر وسلسل مراتبیکردننیتصمیم

کار سخت ملکردن،اجراکردن،سا  ن،مدیریتکردن،آزمایشوبازآزمخایی،طراحخیکخردن،د
.همچنخینبخراسخاساسختدیجی خالهخا درباز ها مناسخ بخرا طبقخ اصخولکردن،مکانیک

ها معمایییاپازلی،آزمخونی،مخاجراجویی،اکشخنبخرا یخادگیر سبکشدهان یابها مکانیک
ها زمخانی،ها باز ساز ،اکشنبرا یادگیر مفاهیم،سبکشبی ها ایفا نقش،حقایق،سبک
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ساز ،راهبرد بخرا یخادگیر موضخو ا ازنخوعاصخولها شبی ساز وسبکماجراجویی،شبی 
صخور درفراینخدبدین1باشند.درنهایتابعادچهارچوبپیشنهاد مطخابقبخاشخکلترمیمناس 
سشود،سخپشدهونوعموضوعان یابمیهابکارگرف   واهدشدک اب داتحلیلموضوعانجامباز 

هخا مناسخ شود،درمرحل سخوممکانیکها یادگیر مناس برا آنموضوعان یابمیفعالیت
ها ودرمرحلخ چهخارمسخبکیخاسخبکشخدهتعیینشخدهها یادگیر ان یاببرا اجرا فعالیت

ند.شوهاطراحیواجراکرد،ان یابمیشدهرادرآنها تعیینب وانمکانیکراح یب مناس ک 
ای آموزشی حیطه شناختی در سطح خرد ازنظر  های رایانه الگوی پیشنهادی طراحی بازی -5-9

 متخصصان تا چه اندازه معتبر است؟
ازبینها دیجی الاس یراجگردیدصرباز ازطریقتحلیلمح وا کیفی، نااینک ازبعد

کا یادگیر مناس برا هریههاان یابشدند.سپسفعالیتها باز این ناصر،مکانیک
ها یادگیر هرفعالیتپیادهکردنها مناس برا ومکانیکازموضو ا شنا  یاس یراج

دیجی خالارائخ هخا درباز کخار واصخول(حقایق،مفاهیم،رو شنا  ی)یکازموضو ا 
هخا ومکانیکهخاهخا یخادگیر مناسخ آنمرحل انواعموضخو ا ،فعالیتبعدازاینشدند.

ا بخامقیخاسها یادگیر همراهباتوضیحا الزمبخ پیوسختپرسشخنام مناس برا فعالیت
،درایخنمخوردنظرا ارسالشد.م یصصانها رایان لیکرتیبرا م یصصانآموز وباز 

هخا یخادگیر انخواعبخرا هریخکازفعالیتشخدهارائ هخا پرسشنام میزانمطابقختمکانیک
دهندهبیشخ ریننشخان8دهندهکم رینمطابقتو ددنشان8موضو ا راتعیینکردندک  دد

بخرا یخادگیر شخدهارائ هخا صور میزانمناس بودنمکانیکبنابراینبدین؛استمطابقت
ا قخرارها رایان انواعموضو ا شنا  یموردارزیابیم یصصینتکنولوژ آموزشیوباز 

است.شدهارائ ن ایجاینارزیابیدرجدولزیر.گرفت


 پیشنهادی چهارچوب سنجی اعتبار نتایج .7 جدول

انحراف استاندارد میانگین مجموع ین بیشتر ین کمتر تعداد  موضوعات
21188./ 01/8 83/18 00/8 88/1 18 حقایق
93811./ 80/8 12/12 19/8 99/9 18 مفاهیم
22888./ 23/9 83/23 00/8 00/1 18 رو کار 
81231./ 19/8 30/11 00/8 99/9 18 اصول



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

38 
 2،  شماره 21دوره

 2931بهار 
 54پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شدهبرا آمخوز انخواعموضخو ا ها ان یابدهدمکانیکنشانمی2جدولچنانک 
دهندهمیخزانتناسخ اندکخ نشخانراب دستآورده9شنا  ینمرهباالترازحدم وسطیعنی

.استهادرآموز موضو ا موردنظر وبمکانیک
آموزشــی جهــت  ای رایانــه هــای بازیچهــارچوب پیشــنهادی بــرای طراحــی  -5-5

 ؟استتا چه میزان اثربخش  یادگیری روش کاری
بیننخدها پیشنهاد آمخوز میآموزانیک ازطریقمکانیکفرضی :میزانیادگیر دانش

بینند.معمولیآموز میآموزانیاستک ازطریقباز بیش رازدانش
 

آزمونپیشنمرا یادگیر پسازتعدیلکوواریانس.ن ایجتحلیل1جدول

 تغییرات منبع مجذورات مجموع آزادی درجه مجذورات میانگین F مقدار معناداری سطح

آزمونپیش 138/9 8 138/9 /.882 /.828
008./ 801/89 183/10 8 183/10  گروه

  طا 312/831 99 881/2  
 کل 000/2822 92   


درنمخرا هخاگروهجدولباالن ایجآزمونتحلیخلکوواریخانسبخرا بررسخیتفخاو در

(،،)ازجخدولآمدهدستب ن ایجیادگیر آوردهشدهاست.باتوج ب 
معنخاداربخاالگخو پژوهشخیشخدهسا   وباز آموزشیباز معمولیها تفاو بینگروه

بخریخادگیر دانخششخدهگف  دوبخاز ن یج گرفتکخ گون اینوانت.برایناساسمیاست
آموزاناثربیشیم فاوتیدارند.


 گیری نتیجهبحث و 

هخا یخادگیر تکخراروتمخرین،تخدا یوارتبخاط،بسخطودریادگیر حقایقبایدازفعالیت
هخا (فعالیت1001)اسخ فادهکخرد.هیرومخیواسخ اپل ونبند گروهیابند طبق گس ر ،

)کلمخخ کلیخخد ،آموزشخخیویخخادگیر بخخرا موضخخو ا ازنخخوعحقخخایقراابزارهخخا حفظخخی
درطبقا می لف،اس فادهازنقشخ بند دس  تصویرساز  هنی،سرواژه(،تمرینوتکرار،

مفهومیبرا نشاندادنارتباطبینحقایق،اس فادهازجداولونموداروتصاویر،اسخ فادهاز
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هخا دیجی خال،(درک ابیادگیر مب نیبرباز 1008دانند.پرنسکی)ابط بینحقایقمیر
ها یادگیر حفظکردن،تمرینوتکرار،تخدا یکندک برا آموز حقایق،فعالیتبیانمی

ها بخاز دیجی الیسبکها درباز هاتروبرا اجرا اینفعالیتمناس ساالوارتباط،
(درک خاب1003)1وی خون.اسختا مناسخ فلشکار ،پازلیومعماییوحافظخ ازنوع

دآور هخا پخازلیبخرا یخادگیر ویخاکنخدکخ باز هخا دیجی خالبیخانمییادگیر باگیم
کنخدکخ (بیخانمی1003کونخولی)د.همچنخینتومخاسترنموضو ا ازنوعحقایقمناس 

باشندبرا آموز ویادگیر حقایقبسیارها معماییمیها کوئیز ک نو یازباز باز 
هخا درگوکندک درآموز حقایقبایخدازمکانیک(بیانمی1081.کاپ)هس ندمناس 

،جسخ جوواک شخافکلمخ ساالها مب نیبردرپ،تکرار،داس ان،مطابقتدادن،مکانیک
اس فادهشود.

بینندآموزانیک ازطریقالگو پیشنهاد آموز میشدرموردفرضی :میزانیادگیر دان
ن خایجبینند،بایدگفختکخ معمولیآموز میآموزانیاستک ازطریقباز بیش رازدانش

وبخاز آموزشیباز معمولیها تفاو بینگروهدهدازاینپژوهشنشانمیآمدهدستب 
اطمینخاندرصخد38درسطحمعنخادار ر،اچهارچوبپیشنهاد پژوهشحاضبشدهسا   
هادرآزمونیادگیر تفاو معنادار وجخوددارد.بخربنابراین،بیننمرا گروه؛استمعنادار

آمخوزانبخریخادگیر دانششخدهگف  دوبخاز ن یجخ گرفختکخ گونخ اینتوانایناساسمی
اثربیشیم فاوتیدارند.

دهنخد،ترجیحمی(امروز )نسلدک نسلدیجی الدهنن ایجتحقیقا می لفنشانمی
کندک ارز (بیانمی1088مانرو)ها  اص صر ودشان،درگیریادگیر شوند.بارسان 

هخا هخا زیخاد اثربیشخیباز اسختوپژوهشانکارایرقابلها دیجی الآموزشیباز 
کارگیر بخ »(درمقالخۀ1088بوتلر)ند.ازطرفیادیجی الدرآموز ویادگیر راثابتکرده

بیخان«ها دیجی خال نوانتکلیفیادگیر برا زبان ارجیبرا بومیا ب ها رایان باز 
ترباشخندبسخیارمهخماسختکخ ها دیجی الدریادگیر اثربیشکندک برا اینک باز می

در.موزشخیمناسخ اسختبخرا اهخدافآها دیجی الباز  هامشی شودکدامویژگی
ها دیجی الیطراحیوتولیدکنندکخ باز تاب دنبالاینهس ندها ا یر،پژوهشگرانسال

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 

.
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دگیر درگیرکنند.درمقالخ آموزشیاثربیشباشندوهمیادگیرندگانرادرفرایندیاازنظرهم
ور پیادهکردنایخنک درصهاستب دنبالفراهمکردنچهارچوبیبودحاضرنیزپژوهشگر

یرندگانرادرفرایندآموزشیاثربیشباشندوهمیادگازنظرا همها رایان چهارچوبباز 
درطراحخیبخاز آمدهدسختب کنند.برا اینمنظور،مطخابقبخاچهخارچوبگیریادگیر در
اسخخ انهخخا تکخرار،مطابقختدادن،درگودرپکخردنودهخایخامکانیکازویژگیمخوردنظر
،ویژه نصرداسخ انمعمولیآموزشیموجود،این ناصرب ها درباز استک شدهاس فاده

هخا مخانروپژوهشحاضخربخاپخژوهشها یاف خ کخ اینن یج است.شدهواقعموردافلت
وی خون(،1001(،رو اسخپیلد)8938(،صفدر )1008کیلی)(1088(وبوتلر)1088)
(1080(،وانا،)1001(وهیرومیاس اپل ون)1081کاپ)(،1003(،کونولو )1080)

همسوبودهاست.
هخاهاهمبایدگفتک درگودرپکردناشیاءدرباز ومطابقختدادنآندرتبیینیاف  

زیخرااسخت.دیجی خالها درباز هاازراهبردها مهمیادگیر حقایقوتکرارآنباهمدیگر
یاموضوعاولیباشخئیخاموضخوعهاموج تدا یشیاشیاءوتکرارآنمطابقتدادنجف ی

(1081کخاپ).اسختشودک اینتکراردرحفظویادگیر حقایقبسخیارمناسخ دومیمی
اینتکرار.کند ناصرباز رابارهاوبارهاتکرارمی،دیجی ال،بازیکنها درباز نویسدمی
باشندبلک کننده س  از  ناصرتکرار بودهوبرا بازیکننیستک درهم بصور بدین

شخوندهااصلیتکخرارمیبنابراین ناصریاویژگی؛کننددرهرتکرارمح وا  ناصرتغییرمی
ابزارها حفظیکندک (بیانمی1001ولیبامح واها مشاب ن یکسان.همچنینهیرومی)

بند حقخایقدرطبقخا رواژه(،تمرینوتکخرار،دسخ  )کلم کلید ،تصویرساز  هنی،س
)بخرا بخینحقخایق هاواس فادهازرابط ها(بند براساسشباهتوتفاو )دس  می لف

.پرنسکیاستپس(ازراهبردها مهمیادگیر حقایقخرابط پیشمعلولیوخمثالرابط  لت
کنخدکخ بخرا آمخوز ها دیجی خال،بیخانمی(نیزدرک ابیادگیر مب نیبرباز 1008)

ترمناسخ وارتباط،سخاالحفظکردن،تمرینوتکرار،تدا ی؛ها یادگیر حقایق،فعالیت
آموز برا یادگیر موضخو ا ازنخوع(برا اثربیشیبیش ر 1081کاپ)درنهایت.است

لاس فادهشود.دیجی اها درباز کندک از نصرداس انحقایق،پیشنهادمی
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 پیشنهادهای کاربردی
هخابخرا یادگیرنخدگانها ایخنپخژوهش،موضخو ا شخنا  یکخ یخادگیر آنمطابقبایاف خ 

)موضخو اتیمثخلریاضخیا ،زبخانهاندارندبودهو الق چندانیبرا یادگیر آنکننده س  
تانوعموضخو ا مشخی قرارگرف  وسپسموردتحلیلشدهشناسایی ارجی، لومتجربی(

ها یخادگیر مناسخ هرکخدامشود.سپسبراساسچهارچوبپیشنهاد اینپژوهشفعالیت
ها مناس برا انواعموضو ا اس فادهشود.هاوب دنبالآنازسبکوازمکانیکشدهتعیین


 های پژوهشیپیشنهاد

ا  یدرسخطح خردوانخواعپژوهشحاضر،توانس  استبینیادگیر انواعموضو ا شخن
ها دیجی التناسبیراایجادکردهوبرایناسخاسچهخارچوبیراپیشخنهادها باز مکانیک

دهد.همچنیناینپژوهشاثربیشیوا  باربیرونیرادریادگیر مفاهیمموردآزمایشقخرار
نهاد رادرهخا بعخد ا  بخاربیرونخیچهخارچوبپیشخشودپژوهشدادهاست.پیشنهادمی
کار واصولبررسیکنند.یادگیر مفاهیم،رو 

 دریخادگیر موضخو ا ازنخوعپیشنهادشخدهشوداثربیشخیچهخارچوبپیشنهادمی
.و ا می لفموردآزمایشقرارگیردکار واصولرادرموضحقایق،مفاهیم،رو 

 ا ازنخوعدریخادگیر موضخو پیشنهادشخدهشوداثربیشخیچهخارچوبپیشنهادمی
قاطعمی لفموردآزمخایشکار واصولرابرمیاطبانمی لفدرمحقایق،مفاهیم،رو 

.قرارگیرد
 هاییک براسخاسایخنالگخوباز درگیرکنندگیشودمطالعا بعد میزانپیشنهادمی

قراردهند.موردبررسیشوندراطراحیوسا   می
 

 محدودیت
کنندگانا درحدتعخدادمشخارکتمدارسیک تجهیزا رایان ب دلیلمحدودیتدران یاب

درپژوهشوجودنداشت.کنندگانمشارکتوجودداشتامکانگمار تصادفیمدرس و
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 منابع

 جموع   ق ال  سلو ی  ا بر ط.ها رایان (.یادگیر ازطریقباز 8930ه )ووالی ی،ال؛پوراحمد لی،امیر
،ایران.تهران،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،هم یش  م  آ وزش

.برگرف  ازگزارش نم ی ب ز(.8938یر،()مرکزتحقیقا باز ها دیجی ال)دا

طراحخیآموزشخیاثخربیش.(.1080)دا ونام؛کخالمن،هخوراد؛وکمخپ،جرالخی،اس راسر ار؛گموریسون،
(1080)م رجم:االمحسینرحیمیدوست(.اهواز:ان شارا دانشگاهشهیدچمران.)تاریخاصلاثر

ای آ وزش  قیف ووس  بته  بر طراحل   طراح ، تولید، اجرا و ارزشی ب  ب زی رای ن (.8938العابدین)صفدر ،زین
نام کارشناسیارشد(.دانشکدهروانشناسیو لخوم)پایاندر درس عموم  قطع راههم ی  آ وزش  

طباطباییتربی ی،دانشگاه الم 

.تهران:سمت ب ن  نظری تکهولوژی آ وزش (.8939)فردانش،هاشم

.تهران:گویشنوای آ وزش  ه ی رای ن  طراح  ب زی(.8938نوروز ،داریو ؛ودهقانزاده،حسین)

.تهران:سمت ب ن  طراح  آ وزش (.8930نوروز ،داریو ؛ورضو ،سید باس)

همخدان:دانشخگاهی دگیری الکترونیک :  ب ن ، طراح ، اجرا و ارزشی ب (.8930)سراجی،فرهاد؛ طاران،محمد
.بو لیسینا
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