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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،12-85،)2(21 ،پیاپی ،48بهار 2935

مکانیکهخا مناسخ باز هخا 

دهقانزاده ،حسین؛ و مینایی ،بهروز(.)8931چهارچوب تشخیی 
دهقانزاده ،حجت؛  

رایانخخخ ا بخخخرا آمخخخوز موضخخخو ا شخخخنا ی.فصلللمه تحقیقللل فرههگللل ایلللرا .12-81،)8(81،
شاپا1001-8182:

 نویسندگان/دس رسیب م نکاملمقال براساسقوانینکری یوکامانز

آزاداست) .

(

چهارچوب تشخیص مکانیکهای مناسب بازیهای رایانهای برای
آموزش موضوعات شناختی
حجت دهقانزاده ،1حسین دهقانزاده ،2بهروز مینائی

3

دریافت 0931/10/01 :پذیرش0931/00/11 :

چکیده

هدفمقال حاضر،تدوینچهارچوبطراحیباز ها رایان ا برا یادگیر انواعموضو ا شنا یو
بررسیمیزاناثربیشیآندریادگیر موضو ا رو  کار است.برا رسیدنب اینهدف ،ازرو 
تحقیقترکیبیاس فادهشدهاست.دربیشکیفی،برا ب دستآوردنچهارچوبازتحلیلاس قراییودر
بیش کمی برا ا باریابی درونی با رو پیمایشی پرسشنام ا از نظر م یصصان بهره برده شده و
همچنینبرا ارزیابیا باربیرونیدریادگیر موضو ا رو کار ،ازطرح آزمایشیپیشآزمون و
.باتحلیلدادهها مربوطب مکانیکها باز ها رایان ا 91،

پسآزمونباگروهکن رلاس فادهشدهاست

،جستوجوواک شاف ،مل

مکانیکمهمباز ها رایان ا اس یراجشدهاست.مکانیکها حلمسئل
کردن،اجراکردن،سلسل مراتبیومحدودیتزمانیبرا یادگیر رو کار درباز ها دیجی البکار
گرف شدهاست.مکانیکها پیشنهادشدهجهتا باریابیدرونیب 18م یص آموز وباز ارسال
شدون ایج تحلیلحاصلازارزیابیا باردرونیچهارچوب ،نشاندادک چهارچوبپیشنهاد برا 
آموز موضو ا شنا ی ،ازا بارمناس و وبیبر ورداراست.همچنینجهتب دست آوردن
آموزدرگروهها کن رل()10وگواه()10اجراشد.

ا باربیرونی،چهارچوبپیشنهاد بررو 80دانش
ن ایج تحلیل کوواریانس برا بررسی میزان اثربیشی و ا باریابی بیرونی نیز نشان داد ک بین باز 
طراحیشدهبراساسچهارچوبپیشنهاد وباز معمولیتفاو معنادار وجوددارد.
کلیدواژهها :باز ها رایان ا ،باز ها آموزشی،باز ها رایان ا آموزشخی ،ناصخرباز هخا رایانخ ا ،
حیطۀشنا ی 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

.1دانشجو دک ر تکنولوژ آموزشی،گروهتعلیموتربیت،دانشکده لومانسانی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران 


.2اس ادیارگروه لومتربی ی،دانشکدهروانشناسیو لومتربی ی،دانشگاهتبریز،تبریز،ایران(نویسندهمسئول) .


.3دانشیارمهندسیو لومکامپیوتر،دانشکدهمهندسیکامپیوتر،دانشگاه لموصنعت،تهران،ایران .


مقدمه

چشمگیرب کارگیر باز ها دیجی الازسال1002درحوزهیادگیر درقرن
افزایشسریعو 

قابلتوج است(پری ودلوپ)1082،1؛ب دنبالنفخو باز هخا دیج خالدر
حاضر،حقیق ی 
قرنحاضر،شاهد لقونفو یکیدیگرازتکنولوژ هخاهسخ یم؛تکنولخوژ بنخام« ّفنخاور 
دیجی ال».این ّفناور دیجی الیاب قولکنولي)1003(2این«فرهنگدیجی ال»3رو هخا 
فعالیت،روابطاج ما ي،اق صاد،ارتباطا وبسیار ازجنب ها دیگرنسلامروزراتحخت
تأثیرقراردادهورو زندگیایننسلرادگرگونسا

است .

آموزشینیزبایددراهداف،رسالتهاوسا ارها  خود

درچنینشرایطی،سیس مها 
تال کنندتاکودکانوجوانانرابرا زنخدگیدرچنخینجامعخ ا ،تربیختکننخد.تحخولدر
آموز وپرور جامع اطال اتیتنهاباتغییرا سطحیفناوران رخنمیدهد،بلک اینتحول
،شیوهها 
تربیتمعلمان 

مأموریتها،اهداف،مح وا،

ندیشیدررسالتها،

نیازمندتغییروبازا
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آموزشخی،رو هخا ارزشخیابیونقخشیادگیرنخدهاسخت(سخراجیو طخاران .)8938،اگخر
آموز وپرور چنینبازاندیشیراانجامندهدنقشوا بار ودرادرنزد ینفعخانوافکخار
رخمیدهد(فولن .)1002،5

ازدستدادهوب تعبیرایلیچ«مدرس زدایی4ازجامع »

مومی

برا اصالحواثربیشکردنآموز برا یادگیرندگاندیجی الامروز ،بایدرو هخا 
آموزشیتغییردادهشوند.یکیازرو هخا مناسخ واثخربیشکخردنآمخوز ،اسخ فادهاز
باز ها رایان ا ب  نوانراهبردآموزشخیدرسیسخ مها آموزشخیاسخت(مخککالرتخیو

همکاران )1081،6

ازسو دیگر،نسلامروزدردنیا دیجی خالم ولخدشخدهونیازهخا ،الیخقورو هخا 
آموزشیایننسلدیجی النسبتب نسلسقراطونسلها پیشینتغییرکردهاست.تعداداین
نسلدیجی النیزباسر تزیاددرحالافزایشاست.تعدادباز کنندهنسلدیجی الامروز 
درایران19میلیوننفراست.ب  بارتیازهر انوارایرانخیبخ طورم وسخطیخکنفخربخاز 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 













دیجی الانجاممیدهد.ازهر 8انوار 8،انوارحداقلیخکدسخ گاهبخرا بخاز کخردندر
میکننخد(دایخر.)8938،،
ا یاردارند.اینبازیکنانب طورم وسخطروزانخ 23دقیقخ بخاز 
الوهبرافزایشتعدادایننسلدیجی ال،ترجیحخا و الق منخد ها آنخاننیخزتغییخرکخرده
است.باتوج ب تغییرنیازهاوترجیحخا ،بخرا اینکخ آمخوز بخرا دانشآمخوزانامخروز 
س کنندهنباشدبایدرو ها آموزشیرانیزتغییردهیمتاسبکزندگیو الق منخد ها 
نسلامروز راموردتوج قراردهد.پرنسکی()1008درجواباینسخاالکخ چخ کنخیمتخا
کنندهنباشدبیانمیکندک ؛بایدرویکردآموزشی ودرا

آموز مابرا دانشآموزانما س 
میکندکخ «یخادگیر مب نخیبخرباز هخا 
ب رویکردیادگیرندۀمحور ،تغییردهیموتأکید 
میتوانخخدب خرا نسخخلامخخروز ،رویکخخردمناسخخبیباشخخد.باز هخخا دیجی خخالاز
دیجی خخال» 
مکانیکهاییاس فادهمیکنندک طبیع ابرجذابیتباز میافزایدودانشآمخوزانرادربخاز 

الندگرنوجور،مکانیکها باز رااینگون تعریفمیکننخد«هخربیشخیاز

نگ میدارد.
سیس م(باز )ک یکنوعتعاملرادرطولباز برا بازیکنفراهممیکند» .
مکانیکب  نوانراهیبرا  الص کردنقوانینباز درنظرگرف خ میشخود(النخدگرنو

جور.)1009،1،درایندیدگاه،مکانیکاصطالحیاستشاملقوانینیک بازیکنازطریق
آنهاباباز تعاملمیکند.مکانیکباز میتواندتوصیفسطحپایینقوانینباز یادس ا 

میباشخد
ازقوانینباز باشد.مکانیکها باز برا توصیفنحوهتعاملبازیکنانباقوانین 
ک درآنویژگخیهخا رسخمیتر ماننخداهخدافبخاز ،اقخداما بخازیکنواسخ راتژ هاو

حالتها باز وجوددارند(سیکار .)1001،2طراحبخاز ؛ریچخاردروس)1080(3در

تعریفمکانیکها باز ،رویکرد ملیبیش ر راباهدفآموز مبانیمس ندساز بخرا 


طراحیباز ارائ میدهد.برا روس،مکانیکها باز «روح4سندطراحی»است،چراک 
آنها«آنچ بازیکنانقادرب انجامآندردنیا باز هسخ ند،چگونخ آنراانجخاممیدهنخدو

چگون منجرب تجرب باز مهخیجمیشخود»راتوصخیفمیکننخد(روس.)1080،درمخورد
انجامپژوهشدرزمین مطابقتدادن ناصرباز ها رایان ا واصخولآمخوز ویخادگیر ،

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
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میکندک ارائ راهنماییها  ملیدرزمین اینک چگون ،چخ زمخانی،
ونا)1002(1،بیان 

برا چ کسیودرچ شرایطیباز ها رایان ا وآموز ویادگیر میتوانندبرا افخزایش
پژوهشهخا امخروز 

ظرفیتها یادگیر باز ها رایان ا بخاهماداخامشخوند،موردنیخاز


ونا،ب نقلازدلبالنکو2بیخان
درزمین یادگیر مب نیبرباز ها رایان ا است.همچنین 
میکندک باز ها رایان ا رسانۀجدید هس ندوم یصصخینحخوزهیخادگیر وآمخوز 

برا اس فادهازاینرسانۀجدیددریادگیر وآموز باچالشها م نو یازجمل توجخ بخ 
مبانیآموزشیومطابقتباز هابااهدافبرنام ها درسیمواج هس ند .
انجامشدهاستولیدر
درزمین درگیرکنندگیواثربیشیباز ها رایان ا پژوهشهایی 
اینزمین ک باز ها رایان ا چراوچگون یادگیرندگانرادرفراینخدیخادگیر درگیخرکخردهو
پژوهشها 

آنهاراباآموز ویادگیر اداامکرد
اثربیشواقعمیشوندواینک چگون باید 

)بیانمیکندتحقیقا بسخیار 

الزموکافیانجامنگرف است.دراینراس ا(کندلر1089،3
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است.اکثراینپژوهشهابراینک بازیکنانچ 

انجامشده
درزمین باز ها آموزشیرایان ا  
هایادمیگیرند،م مرکزهس ندولیدرمورداینک آموز دهندگان،چگون 

چیزهاییراازباز 
میتوانندبرا بهبودیادگیر ،اصولآموز ویادگیر رادرباز ها رایان ا ادااموترکیخ 

کنندبا ألپژوهشیمواج هس یم .
میتخوانیمباز هخا آموزشخیمناسخبیرا
میتوانب ساال«چگون  
پاسخهاییک  
یکیاز 
طراحیکنیم؟»داد،ایناستک ازالگوها طراحیآموزشیاس فادهکنیم؛زیرااینالگوهخا
رو یانقش سا ارمند رابرا طراحیوتولیدباز ها رایانخ ا نشخانمیدهنخد(کخلو

).میتوانگفتالگوها موجودبرا آموز درسطح ردارائخ نشخدهاند.
همکاران 1088،4
پژوهشحاضردرپیتدوینچهارچوبیبخرا طراحخیباز هخا رایانخ ا آموزشخیجهخت
آموز انواعمح وا حیط شنا ی:حقایق،مفاهیم،اصولورو کار درسطح ردارائ 
میکند.اینچهارچوب،روشیرابرا اداامباز ها رایان ا درآموز ویخادگیر حیطخ 

شنا یبرا طراحانآموزشیوطراحانباز ها رایان ا معرفیمیکند.باتوج بخ مخوارد

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 






گف شدهبااینساالمواج میشویمک چگون میتوانیمموضو ا شنا یدرسخطح خرد
(موضو ا شنا یدرسطح ردمطابقباطبق بند مریل1شاملحقایق،مفاهیم،اصولو

رو کار است)راازطریقباز ها رایان ا ،آموز دهیم؟ 
حیطه شناختی مریل

آموز حیط شنا یمطابقبامریل()8319دارا دوبیخشاصخلیاسخت:نیسختیخک
طبق بند ازهدفها آموزشیودیگر انواعارائ ک درتعاملباهمدیگرآمخوز بهینخ را
شکلمیدهند.براساسنظریۀنمایشاجزاءمریل،آموز شخاملدو نصخریعنخیتعمخیمو

نمون است.مریلیکطبق بند ازهدفها آموزشیارائ میدهخدکخ مخاتریس ملکخرد–
مح وانامیدهمیشود.اینماتریسچهارنوعموضوع(حقایق،مفاهیم،اصولورو کارها)و
س نوع ملکرد(یادآور ،کاربردوکشف)راب نمایشمیگذارد .
عناصر یا اجزاء آموزش

براساسنظریۀنمایشاجزاءب طورکلیهرآموزشیدومالف اصلیداردک  بار انداز :
 .2تعمیم:تعمیم بار استازتعریفمفاهیم،شرحمراحلانجامدادنیککاروشرح
یکاصلیاقانون .
 .1نمونه یا مثال:تعمیمیککلیتاستونمون یکیازمصادیق اصاینکلیتاست.
درنظری نمایشاجزاءچهارنوعارائ اولی وجوددارد :
یکیازشکلها ارائ اولیخ ایخناسختکخ تعمخیمبخرا یادگیرنخدهبیخان

 .2بیان تعمیم:
میشود؛بنابراین کریکحقیقت،بیانتعریفیکمفهوم،شرحیکاصلوشرحمراحلیک

رو کار بیانتعمیمنامیدهمیشود .
هاییمیتوانبخ در،

 .1بیان مثال:چنانچ موضوعآموزشیدارا نمون باشدباارائ نمون 
موضوعکمککرد .کرمثالها مثبتومنفییکمفهوم،بیاننمونخ ا ازیخکرو کخارو
ارائ نمون ا ازیکاصلبیانگرایننوعارائ است.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
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 .9پرسش از تعمیم:دراینشکلازارائ اولی ،دربارهتعمیمازیادگیرندهساالمیشودویا
ازاو واس میشوددرموردموضوعفعالی یانجامدهد.
 .5پرسش از نمونه:چنانچ دربارهنمون یامثخالازیادگیرنخدهسخاالشخودیخاازیادگیرنخده
واس شودکار انجامدهدشکلارائ اولی ،ازنوعساالازنمون  واهدبود .
ارائ ثانوی برا کمکب بهبودوافزایشیادگیر ارائ شدهو بار استاز :
 .2یادیارها (شرح و بسط حافظهای):یادیارهاهرآنچیز اسختکخ بخ یادگیرنخدهکمخک
میکندتاب واندمطال ارائ شدهراب یادبیاورد .

واژهها جدیخد درآمخوز بکخار
هنگامیک  

 .1تعر یف واژگانی (شرح و بسط واژگانی):
شودالزماستتعریفیازآنهاارائ شود.


بردهمی
 .9تدارک زمینهای (شرح و بسط زمینهای):یخادگیر مخاثردرسخای ایجخادزمینخ یخابافخت
ترمیابخدومیتوانخد

مناس رو میدهد.دراینشرایطیادگیرندهمح وا آموزشیراجذاب
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آسانتروبه ربادانشقبلی ودمرتبطسازد.
مطال جدیدرا 
 .5جلبتوجه (شرح و بسط کمکـی):هنگخامارائخ آمخوز ،جل توجخ یادگیرنخدگانبخ 
بیشها  اصیازمح وا آموزشیاهمیتزیاد دارد.برا تحققاینهخدفمیتخواناز

ناصرگرافیکیمثلفلش،رنگویاتدابیردیگر مثلتغییراندازهقلخم،بخ کارگیر تصخاویر
م حر،و...اس فادهکرد.
 .4ارائه چندگانه (شرح و بسط شکل ارائه):برا اینک یادگیرندهب واندموضو ا یخادگیر 
شخیوهها چندگانخ و
رابه ردر،کند،نو یارائ ثانوی توصی میشودک آنارائ مطال بخ  
م نوعاست.
 .6تدارک بازخورد :اینشخکلازارائخ ثانویخ مربخوطبخ بیشخیازآمخوز اسختکخ از
میشودفعالی یراانجامدهند.دراینشخرایطارائخۀبخاز وردبخ موقعبخ 
یادگیرندگان واس  
یادگیرندگاندرمورد ملکردشانبسیارضرور اسخت.ارائخۀبخاز وردبخ موقعومناسخ بخ 
شودپاسخها ارائ شدهازسو یادگیرندگانبهبودیابد.

یادگیر به رمیانجامدوسب می
 .7تدارک کمک و راهنمایی:درهرموقعیتآموزشیموارد پیشمیآیدک ازفراگیران واسخ 
میشودفعالی یراانجامدهند.برا انجاماینفعالیتیادگیرندگاننیازب راهنماییوکمخکدارنخد.

دراینموقعیت،فراهمآوردنامکانا دریافتکمکازسو یادگیرنده،مفید واهدبود .

آموزش انواع موضوعات شناختی بر اساس نظریه نمایش اجزاء

براساسنظریۀنمایشاجزا مریل،موضو ا شنا یرامیتواندرچهاردس طبق بند کرد:
الف) آموزش حقایق

حقایقراتنهامیتوانباز وانیکرد،آنهاکاربرد اصیندارند.ارائ اولی حقایق ینخیبایخد
دربرگیرندهتجرب ا ازاشیا حقیقیبرا دانشآموزانباشد.برا نمون ،بخرا تخدریسایخن
حقیقتک سسگوج فرنگیقرمزاستبه راستیکقوطیسسگوج فرنگیرابازکنخیمو
ب هم یادگیرندگانامکاندیدنرنگآنرابدهیم.برا آموز حقایقان زا ینیزطخراحبایخد
سعیکندمثال ینیازحقیقترابیابد(برا نمون تصویریافیلم).برا مثالجهتآمخوز 
اینک مرکزایالتایندیانا،ایندیاناپولیساسختممکخناسختنقشخ اینخدیاناراکخ تنهخادرآن
ایندیاناپولیسمشی استرانمایشدهیم(رحیمیدوست.)1081،
همچنینبرا آموز حقایقالزماستدو ملانجامشود:یکیارائ رویداد اص،شئ
اصیانماد اصودیگر ارائ نامرویداد،شیءیخانمخاد خاص(مریخل)8319،؛یعنخی
حقایقب صور جفتارائ میشوندودرآزمونازیادگیرنده واسخ میشخوددرقبخالارائخ 
یکیازجفتها،جفتآنراب یادبیاورد.برا نمون بانشخاندادنشخکلیخا خودسخی ،از


یادگیرنده واس میشودک اسم«سی »راب یادبیاورد.حقایقفقطقابلیتیخادآور دارنخد
زیرانمیتوانحقایقراب تنهاییبکاربردهیاکشفکرد(نوروز ورضو .)8930،
ب) آموزش مفاهیم

زماندهی
مفهوم،طبق ا استک جهتگروبند اندیش هایخااشخیا مشخاب بخ منظورسخا 
دانشبکاربردهمیشود(موریسونوهمکخاران.)1080،1درمخوردآمخوز مفهخوم،تعریخف

مفهوموطبق یارده ا ک مفهومب آنتعلقداردهمراهبا صوصیا ویژهونحوهارتباطبخین
اینویژگیهاالزماست.برا نمون ،برا ارائ مفهوم«در تکاج»اب دانامآن(کاج)،سپس

طبق ا ک کاجب آنتعلقدارد(در انهمیش سبز،میروطیان)،سخپس صوصخیا ویخژه
اندامها میروطخیشخکل)وسخرانجام
اینمفهوم(همیش سبز،برگسوزنیشکل،دان هادر 
بیاننوعارتباطبیناینویژگیهاالزماست؛یعنیهم  صوصیا بایخددرکنخارهخموجخود

داش باشندو دمهریکاز صوصیا فوقدریکدر ت،آندر تراازردهمیروطیان

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
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ارجمیکند.مثالاینارائ  ،کسیافیلمازدر تکاجیا وددر تدرمحیط خارجاز

کالس واهدبود.مثالبایدتمام صوصیا مفهومراداش باشدودرآموز نیخزبایخدبخر
رو هریکاز صوصیا تأکیدشود.برا شناساییمصداقها مفهومازایخرمصخداقها
مثالها مفهومنیزارائ شود.مثالدرآمخوز مفهخومجخواهرا ،
بایددرآموز مفهوموایر 
ایخرمثالهخا مفهخوم

مثالها بار اندازانگشخ رالماسخی،گردنبنخد،دسخ بند،گوشخوارهو

نقرهآال ،تندیس  .بخرا آزمخودنفراگیخراندرزمینخ مفخاهیمبایخد
موردنظرنیز بار انداز :
نمون هاییراارائ کردک قبالدرآموز ارائ نشدهاستوازآنها واستک مفهومیاطبقخۀ
درشکلها می لفانجامداد.مثالباارائ فهرسخ ی

آنرامشی کنند.الب اینکارراباید
ازنامدر انوفهرستدیگر ازطبق ها می لفدر ان،ازشاگردمی واهیمتابارسخم
طارتباطآنهارانشاندهد.درنوعدیگرآزمخونکخ همخانسخاالازتعمخیممفهخوماسخت

میتوانمس قیماازفراگیر،تعریفمفهومرا واستیااینک چندان یابازتعاریفنزدیکب 
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همراارائ دادوازاو واستتاتعریفمفهومراازمیانآنهاان یابکند(فردانش.)8939،
بنابراینفرایندآموز مفهومبارو توضیحیب صور زیراست :
.8ناممفهومارائ میشود .
.1طبق ا ک مفهومب آنتعلقداردارائ میشود.
انمیشود.

ویژگیهامفهومک اینمفهومراازبقی مفاهیمآنطبق م مایزمیکندبی

.9
مثالها ایرمثبتیاایرمصداقارائ میگردد.
مثالها مثبتیامصداقو 
 .8
ج) آموزش روش کاری

رو کار ،سلسل مراحلیاستک یادگیرندهجهتاجرا یککارمثخلحخلیخکمسخئلۀ
سابانجاممیدهد(موریسخونوهمکخاران.)1080،تعریخفیخکرو کخار را،فراگخرد

ح
مینامیم.اینتعریفبایدنامفراگرد،هدفیامحصولنهاییناشیازانجخامدادنآنفراگخرد،

صوصیا هریکازمراحلمی لفآن،ترتی انجامدادنیاوقوعهریکازمراحل،تعیخین
مراحلیک درآنهابایدتصمیمیگرف خ شخودومراحلخیکخ درآنهخا ملخیانجخامشخودو
سرانجام ،واق ناشیازگرف نهریکازتصمیما راشاملشخود.نمخایشیخکرو کخار
بایدشاملنامآن،محصولنهاییآن،فهرستموادوابزارالزمبرا انجامآنوانجخام ملخی
معرفیشدهباشد.چنانچ رو کار ازطریقرسان ب فراگیخران

کاربااس فادهازابزارالزمو

ارائ شودبایدتماممراحلالزموتصمیما واقداما موجوددررو کارراشاملشود.ارائ 
تمرینرو کارشاملمعرفینام،هدف،موادوابزارالزمودر واستازفراگیرانبرا انجام
تخوانازآنهخا

دادنکارموردنظراست.هنگامآزمخودنفراگیخرانبخرا تعریخفرو کخارمی
واستتامراحلمی لفرو کاررابنویسندیاب صور یکنموداررسمکننخد.ازطخرف
توانازآنها واستک مشی کنندبرا دستیابیب هدفیان یج  خاصچخ 


دیگرمی
اقداماتیوب چ ترتیبیبایدانجامشود .
بنابراینآموز رو کارهاشاملفرایندزیرمیباشد :
.8هدفونامرو کار رابیانکنید .
.1مراحل،شرایطوچر رو کار راارائ کنید.
.9اجرا رو کار رابرا فراگیراننمایشدهید.
میآیدبیانکردهیانمایشدهید.
.8ن یج ا ک دراجرا هرمرحل ب دست 
.8زمانیک هریکازمراحلاجراشدهریکازمراحلراب وضوحموردتأکیدقراردهید.
وسازماندهیمراحلرا الص کنید.

.2مراحل
د) آموزش قاعده

اصلیاقا ده بارتیاستک رابط بینمفاهیمرابیانمیکند.مثالمجموعاضالعیکمثلث
810درج استیاآبدر800درج میجوشد(موریسونوهمکاران.)1080،تعریفیخک
قانونب صور قضی است.قضی شاملنامقانون،تعیینمفاهیمموجوددرآنوبیخانارتبخاط
لیبینمفاهیماست.توضیحقوانینشاملنامآنها،وضعیتیخامشخکلموجخودوتوضخیح

آنچ ب وقوعمیپیونددوبیانرابط  لیاستک وجوددارد.اینتوضخیحا لزومخاشخفاهی
نیستومیتوانازانواعوسایلبرا ارائ آناس فادهکرد.برا تمرینقوانینمیتوانموقعی ی

رابرا فراگیرترسیمکردوازو  واستتاب تشریحآنچ رخمیدهدبپردازد.ایخنتشخریح
پیشبینیآنچ ن یج  واهدشدیاب صور  ی یابیوحخلیخکمشخکل
میتواندب صور  

باشد.برا آزمونیادگیر قوانینمیتوانبا کرنامقانونازفراگیر واستتاقضیۀمربوطبخ 
آنرابیانکند .
بنابراینآموز قا دهشاملفرایندزیراست :
.8نامقا دهرابیانکنید .
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تشکیلدهندهقا دهراارائ کنید.

.1مفاهیمورویدادها 
.9قا دهرابرا یادگیرندگانارائ کنید.
موقعیتهاییک قا دهدرآنجابکارمیرودرافراهمکنید.

.8
سبکهای بازیهای رایانهای

باز ها رایان ا براساسویژگیهاییک دارنددرسبکها می لفدسخ بند میشخوند.
جدولزیرانواعسبکها باز ها رایان ا بخ نقخلازپوراحمخد لیووالی خی()8930را

نشانمیدهد .


جدول  .2انواع بازیهای رایانهای و ویژگیها آنها
تعریف

انواع
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میزند.باز کننده مالدریخک خطداسخ انی
جریخاندارد.هرچنخخدکخ بخرا طخیکخخردنآن،
ماجرایی

گاهیاوقا نیازب زدو خوردبخادشخمناندارد؛

1

اماآندردرجۀدوماهمیتقخراردارد.همچنخین
اینباز هاب قدر تفکرواس داللباز کننده
نیازمنداسخت.بخاز کننخدهبخرمحخیط،قخدر 
تأثیرگذار داردوفقطنظارهگرنیست .

اینباز هاب قخدمت خودباز هخا رایانخ ا 
هس ند.قا دۀکلیدراینباز هخا،کشخ نهخر
پرزدوخورد

2

موجخخود اسخختک خ بخخاآنمواج خ مخخیشخخوید.
شیصیتباز کنندهازانخواعسخالحهخا گخرم
بر ورداراست.اینباز هاشهر ومحبوبیت
بسیار رادربینباز کنندگاندارند .

ویژگیها مهم
 سناریو قو 


طداس انیچندالی (مسیرها چندگان )

 صحن ها زدو وردب میزانکم

 مواج کردنباز کننخدگانبخامعمخاهخا می لخفبخ  نوان
باز ها کوچک

باشیصیتها باز

 برقرار ارتباطکالمیورف ار 

کنندهوویژگیهاآنوسایر

 تأکیدبرطراحیشیصیتباز
شیصیتها موجوددرباز

 تقریبامحدودۀزمانی اصیبرا انجامباز وجودندارد
 اس فادهازتفنگبرا ازبینبردندشمنان 
 معموالگرافیکدرسطح الی
 معموالفاقدسیرداس انیقو

 نیازمند هماهنگیزیادبینچشمودستباز کننده
 میزان شونتبسیارباال اینباز ها

 شیصیتاصلیباز اال مذکراست

اولشی یاسومشی است
 زاوی دیدب صور  

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

انواع

تعریف

ویژگیها مهم

دراینباز هاباز کنندهب رقابتشدید باسایر

 شبی ساز بازیکنانمعروف 

شیصیتها باز مشغولاست.معموالقابلیت
باشیصخیتها دیگخربخاز یکسخان

باز کننده

مسابقهای

1

انگاش میشود.اینباز هاب نو یب شبی ساز 

 فاقدسیرداس انیقو

 زمینها ورزشیب  نوانفضا باز

 رقابتشدیدبینباز کننخدهوشیصخیتهخا بخاز ب صخور 

مسابقا ورزشیاقداممیکنند.ایخنبخاز هخادر
قال رقابتها فرد وگروهیهس ند .

فرد یاگروهی

 زاوی دیددرطولباز م ناس باموقعیتباز تغییرپیدامیکند

دراینباز هامعموالدونفربایکدیگرب مبخارزۀ

 زدو ورد بیندونفر 

فیزیکیمخیپردازنخد.ایخنشیصخیتهخاازهخیچ

 دماس فادهازسالحها گرم
 معموالفاقدسیرداس انیقو

هنـــرهـــای

سالحیبرا مبارزهاس فادهنمخیکننخد.ایخننخوع

رزمی

باز هابیش رسا تکشورها آسیا شخرقیاز

 فضا باز محدوداست؛امامرت تغییرپیدامیکند

تکنفرهیادونفرهمیتواندانجامشود .

 معموالمحدودیتزمانیبرا انجامباز وجوددارد

2

قبیلچینوژاپنهس ند.ایخنبخاز هخاب صخور 
تمامیشبی ساز ها رایان ا ،باز محسخوب
نمیشوند؛اماباز ها ودب نو یشخبی سخاز 
شبیهسازی

3

هس ند.برا اینک شبی سخاز بخاز محسخوب
شخخود،بایخخدازویژگیهخخا یخخکبخخاز ازقبیخخل
رقابت،تال ،قوا دو...بر وردارباشد.ایخن
نوعباز هاب شبی ساز واقعیختهخا زنخدگی
میپردازند.ایننوعباز هابسیارنوپاهس ند .

کنندهمی واهدکخ فعالیخت-

اینباز هاازباز
ها  اصیرابخرا رسخیدنبخ اهخدافی خاص

ایفای نقش

4

انجامدهد.دراینباز هااکثراب نقشآفرینخیدر
موقعیتها شغلیمی لفپردا

میشود.این

باز هابسیارشبی باز ها شبی سخاز هسخ ند.
شدهاند .
تعریف 

قوانینباز همگیازپیش

 زاوی ب صور سومشی است

 باز کنندهکن رلجمعیتعداد ازافرادرابر هدهمیگیرد 
 فاقدصحن ها  شنوپرزدو ورد است

ارتباطشیصیتاصلیباسایرشیصیتها باز زیاداست



 شیصیتاصلیباز میتواندفضا دا لیسا مانهاراببیند
 اینباز هاهیچپایانیندارند
 اهدافوفعالیتها ازقبلمشی شدهبرا باز کننده 

 آشناییباوظایف،مسخئولیتهخاوحقخوقنقخشهخا اج مخا ی
اص

کنندهباسایرشیصیتهازیاداست

 ارتباطبینشیصیتباز
 بسیارشبی باز ها شبی ساز است

ایخخننخخوعبخخاز هخخاازاولخخینروزهخخا ظهخخور
باز هخخخخا رایانخخخخ ا ،همخخخخوارهموردتوجخخخخ 
صفحهای

5

باز کننخخدگانبخخودهاسخخت.درایخخنبخخاز هخخا
یکتی خ بخخاز 
صخخفح نمایشرایان خ ب خ  نوان 
محسوبمیشودوتمامیحرکا باز کننخده،

محدودب اینتی است.اینباز هااال در

 حرکتشیصیتباز کنندهفقطدرفضا صفح نمایش 

 حرکتشیصیتباز کنندهفقطدردومحور مود وافقی
 نیازب چاالکیوهماهنگیدستوچشمباز کنندهاست
 زاویۀدیدمعموالازباالاست

قال دوبعد وگاهیس بعد ارائ میشوند .
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

فصلنامه علمیـپژوهشی

91
چهارچوب تشخیص
مکانیکهای مناسب...

انواع

تعریف

ویژگیها مهم

اینباز هاازبخاز کننخده،تحلیخلاطال خا ،

 وسعتمحوطۀاینباز هابسیارزیاداست 

ترکیخخخ اطال خخخا ،برنامخخخ ریخخخز ودیگخخخر
راهبردی

1

مهار ها راهبرد را واس ارمیشوند.الب خ 
اینمهار هادرسایرباز ها رایان ا نیزبخ 
کارمیآید.باز کنندهمعموالدراینباز هابخا
هدایتجمعی گروهیازافراد،سعیدررسیدن
ب اهدافمشیصیدارد .
اینباز هخابسخیارشخبی باز هخا صخفح ا 
هس ند؛اماویژگیمهماینباز هاک آنهارااز

معمایی

2

باز ها صفح ا م مایزمیکند،مواج شخدن
باز کنندهبخامعماهخا،سخاالهخاومسخئل ها 
گوناگوناست.همچنیناینباز هخاهمخوارهاز
بیشها ضرور یکباز ماجراییمحسوب
میشوند .
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 فضا ها اینباز تمامافضاها  ارجیوطبیعیهس ند
 نما دیدمعموالازباالاست

 نیازمندبرنام ریز ومدیریتباز کننده

 شیصیتاصلیباز کن رلتعدادزیاد ازافرادرابر هده
دارد
 تقریبا تمامیفعالیتهخا یخادگیر ب صخور حخلمسخئل 
هس ند 

 کلفضا باز ب اندازۀصفح نمایشاست
 فاقدسیرداس انی

 انجامباز ب صور تکنفره
 زاویۀدیدازباالاست

تحقیقات انجامشده درزمینه الگوهای طراحی بازیهای آموزشی دیجیتال

یکیازاینالگوها معروف،الگو دودل3استک دردانشگاهادیخثکخاون4اسخ رالیاتوسخط
5

مهون طراحیوتوسع دادهشدهاست.اینالگویکالگو طراحیبارویکردسیسخ میاسخت.
تحلیلموقعیت(اهدافوپیامدها،رویکردیادگیر ،یادگیرندهوزمین )،طرحطراحی(مفخاهیم
سازماندهیمفاهیم،رف ارباز و

،چالشها،باز وردهاورویکردباز )،طرحتولید(

موردنظر
فعالیتباز )،سندتولید(سندکلی،سندها  اصوم غیرها سندها)،تولیخدنمونخ اولیخ ،
تولیدنهائی،اجراوارزشیابیتکخوینیوپایخانی ناصخرمهخمایخنالگخومیباشخند(نخوروز و
دهقانزاده.)8938،یکیدیگرازالگوها طراحیباز ها آموزشیدیجی خالی،الگخو ا اف

ام6استک توسطسانگوژانگ7درسال1001ارائ شدهاست.دراینالگورابطخ بخینابعخاد
انگیز {ک  بار انداز:راهبردها توج ( الق )،راهبردها ارتبخاط(اهخداف)،راهبردهخا 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

&







رضایت(باز ورد)وراهبردها ا ماد(چالش)}ابعادروانی1باز { واملشخرایطی(اهخداف
فعالیت،باز وردها واضحوچالشدرسطحمهار )} ،وامخلتجربخ ا (تمرکخز،کن خرلو
ترکی فعالیتوآگاهی) ،واملن یج ا خخکخ هرکخدامازایخنابعخادنیخزدارا زیرمولفخ هایی
بررسیشخدهونحخوهاداخامایخنسخ مخورد

هس ندخخخوملزوما محیطها یخادگیر اثخربیش
آموزشینشاندادهشدهاست(صفدر .)8938،الگو بعد ک برا طراحیباز 

درباز ها 
آموزشیدیجی الیب کاررف ،الگو باز ساز تجربیاستک اینمدلتوسطکیلخیدرسخال
1008ب منظورپش یبانیازکارطراحانباز آموزشخیوبخافخراهمآوردنیخکچر خ طراحخی
ارائ شدهاست.اینالگون تنهافرایندیادگیر باباز راتوصیفمیکندبلک درتمامفرایندتولید
ب ایفا نقشمیپردازد(کیلی.)1008،2ب ایرازچر طراحی،بر یمقدما وپیامدهابخ 

دهشدهاست.اینمدلشاملحلق ها اندیش ورز ،حلق تجرب ومیزنچخالش
اینمدلافزو 
.چالشها مب نیبراهدافآموزشی،قل اینمدلراتشکیلمیدهد.وظیفخ ایخنقلخ 

است
ایناستک باپمپاژچالشها مناس ب بازیکنانگیزهدادهودرگیر و راحفظکننخد.بخرا 
حلهخاییرادرحلقخ اندیشخ ورز تولیخدکخردهوسخپسبخا
الب برایخنچالشهخابخازیکنراه 
حلهارادر ملپیادهمیکند(صفدر  .)8938،
آنهادرحلق تجرب آنراه 
ب کارگیر  

الگو دیگر ک برا طراحیباز ها آموزشیدیجی الیاس فادهشدهاست،الگو گخام3

شیءگرادرتال برا  لقدیخالک یکیمیخانابعخاد
است.اینالگوبرپای مفاهیمبرنام نویسی 
پداگوژیکیو ناصرباز است.اینالگوتوسطآمور 4درسخال1002ارائ شخدهاسخت.ایخن

کندودر،موقعیتها پیچیخدهراآسخان

مدلطراحیوتحلیلطرحها پیچیدهراپش یبانیمی
(اشیاء)میدانخدکخ هرکخدامدر

میسازد.دراینمدلآمور ،باز آموزشیراشاملمولفۀهایی

شوند.واسطها ان زا یبخ سخا تها پخداگوژیکیو

واسط ها  ینیوان زا یتوصیفمی
برمیگرددوسا تها  ینیب  ناصرطخرحاشخارهدارد.الگخو بعخد بخرا طراحخی
نظر  

باز ها آموزشیدیجی الی،الگو جامپ5است.ایخنالگخوطراحخیبخاز الگخو مفهخومی
جامپراباالگو باز ورود /فرایند /روجیک درگزار آلهخرزوهمکخارانآمخدهاسخت،

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
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دورهها مقدماتیبرا تولیخدپخروژه
یکیکردهاست.مدلطراحیباز جامپملزوما برنامۀ 
دهیمیکننخدو

رامشی میکند.م یصصینمح خوا،مح خوا آموزشخیراتولیخدوسخازم 
ان
م یصصینطراحیآموزشی،آنمح واهارادرطرحبخاز کخ ازمشیصخا کلیخد فخان ز ،
اهدافوقوا د،تحریکحواس،چالش،رمزومعمخا،کن خرلوسخبکبهرهمنخدهسخ ندتلفیخق
کیفیتهخا بخاز 

میکنند.اینمشیصا ن تنهاتوسطادبیا تجار وصنع یوگزار هخا 

مایتمیشوندبلک دربرگیرندهحمایتآموزشیواصولیادگیر نیزهس ند.یکیشدن

وبح
اهدافآموزشیوطراحیباز ،منجرب باز جامپمیشخود.چر خ تصخمیما ورف ارهخا 
بازیکنوباز وردسیس مباز ،یادگیرندهراب سمتنیلب اهخدافآموزشخیوبخاز وبخ طور

سخوقمیدهخد(رو اسخچیلد.)1001،1

تعیینشخده
ایدهآلدس یابیموفقب پیامدها ازپیش 

ازاینالگوهاب دنبالشناساییمکانیکها مناس باز 

هیچیک
پژوهشنشانمیدهد 

پیشینۀ
یهماینمکانیکهخامشخی 

برا آموز انواعموضو ا شنا ینبودهاندودرهیچپژوهش
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مکانیکهخا مناسخ بخرا آمخوز انخواع

نشدهاند.پسساالاصلیپخژوهشایخناسختکخ 

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

دراینمقال ازبینرو ها پژوهشکیفیازرو تحلیلمح وا کیفیاس قراییاس فادهشده
است.دررو تحلیلمح وا کیفیاس قرایی،پژوهشگرازب کارگیر طبقا ازقبلتعیینشده
اج نابمیورزدودر وضاجازهمیدهدک طبقا ونامشخانازدروندادههخابیخرونآینخد.در
اینرو ،ب جا اینک شروعگردآور دادههابااتکاب فرضیاتیباشدک ازدلیکنظری بیرون

آمدهنقط شروعآنبراساسساالوهدفپژوهشاست؛بنابراینپژوهشخگردردادههخاکخامال
ارقشدهتاب یکدر،یابصیر جدیددستپیداکند.اب داتحلیلدادههابا واندنمکررم ن

ورشدندرآنهاویاف نیکدر،کلیآاازمیشود.سپسم ونکلم ب کلم  وانده

برا اوط 
میشودتاکدهااس یراجشوند.اینفرایندب طورپیوس ازاس یراجکخدهاتخانامگخذار آنهخا

هایاشباهتهایشانب دا خلطبقخا دسخ بند 

کدهابراساستفاو 
پسازآن 
تداوممییابد .

قولمیشود.برا تحلیلمح وا کیفی

میشونددرپایانب ازا هرمفهوم،شواهد ازم ننقل
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ایاننام ودیگرنوشخ هادرزمینخ موضخوعایخن
دراینپژوهشازمنابعمک وب(ک اب،مقال ،پ 
پسازاینکخ الگخوبخااسخ فادهازرو کیفخی
پژوهش)اس فادهشدهاست.دربعدکمیپخژوهش 
تدوینشداب دابخااسخ فادهازنظخرم یصصخانا باریخابیدرونخیالگخوانجخامشخد.بخ منظور
عالیتها یادگیر انخواعموضخو ا 

ا باریابیدرونی،چهارچوبپیشنهاد ک مطابقتبینف
شنا ی(حقایق،مفخاهیم،رو کخار واصخول)وانخواعمکانیکهخا برجسخ درباز هخا 
رایان ا ارائ میکردب صور مقیاسلیکرتیتهی وب همراهتوضیحا تکمیلیدربارهالگخوبخ 
18م یص حوزهآمخوز وباز هخا رایانخ ا ارسخالگردیخد.درمقیخاسلیکرتخی خدد8
نشاندهندهبیش رینمطابقختبخینفعالیتهخا یخادگیر 
نشاندهندهکم رینمطابقتو دد 8

انواعموضو ا شنا یومکانیکها ارائ شدهبرا هرکخدامازآنهخابخود.بعدازاینکخ ا بخار
درونیالگوب دستآمدب صور آزمایشخیدردوگخروهآزمخایشوکن خرل،اجخراوا باریخابی
پسآزمونباگروهکن رلاس فادهشخده
بیرونیآننیزانجامشد.دراینرو ،ازطرحپیشآزمون– 

است.بعدازاجرا پیشآزمونباپرسشنام محققسا ،یکباز ب اسم«مرکبخا »کخ بخر
لیکخ درگخروه
دستآمدهسا شدهبوددرگروهآزمایشیاجراشخد،درحا 
اساسچهارچوبب  
کن رلچهارچوبمخوردنظربکخارگرف خ نشخدوبخاز ایخنگخروهبخ شخیوهباز هخا معمخولی
دستآمدهدراینپژوهشدرطراحیباز گروهگواهاس فادهنشد)سا
مکانیکها ب  

(

واجرا

شد(دراینپژوهشباز برا یادگیر آموز موضو ا شخنا یازنخوعحقخایق،ب صخور 
آزمایشیاجراگردید) .
درطراحیباز آموز حقایقازمکانیکها تکخرار،درگ خدرگآپ،هدف خشخلیکو
حذفخنابوداس فادهشدهاستک اینباز بررو گروهآزمایشیاجراگردید.ب  بارتیباز 

گروهکن رلبدونتوج ب فعالیتهخا یخادگیر موضخو ا شخنا یومکانیکهخا بخاز 
(تک خرار،درگ خدرگآپ،هدف خشخخلیکوحذف  خنابود)مخخرتبطبخخافعالیتهخخا یخخادگیر 
شدهبود.دانشآموزاندردوجلس وهرجلس 90دقیق درقال باز بخرا یخادگیر 

طراحی
حقایق(اسماشیاء)آموز دیدندتا ودمس قلاینباز راانجامدادهودرآندرگیخرشخوند.
باز طراحیشدهدرسیس مقرارگرف بودک دانشآموزانپشتسیسخ منشسخ وآنراانجخام
میدادند.اینباز برا دانشآموزانپای هف مشهرس انورزقاناسخ انآ ربایجخانشخرقیدر

ازطریقکامپیوتر،لپتاپ(ب دلیلنبخودکخامپیوتربخ حخدکخافیدر

سالتحصیلی38-38
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شآزمخون2ودر
مدارس)وتبلتب اجرادرآمخداسخت.میخانگیننمخرا گخروهکن خرلدرپی 
پسآزمون82ب دستآمد .
پیشآزمون8/8ودر 
پسآزمون88وگروهآزمایشدر 

 .3روش گردآوری اطالعات و دادهها

دراینپژوهشازچندینرو درگردآور اطال ا اس فادهشدهاست؛ک  بار انداز :
تحلیل محتوای کیفی اسناد مکتوب
الف) کتابها

توانازآنهاک ابها الک رونیکخیدانلخود

باجس جو کلما کلید درپایگاههاییک می
کرد12ک ابدراینزمین ب دستآمد.مال،ان یابک ابهخاتمرکخزویخژهبخر«یخادگیر 
مب نیبرباز ها رایان ا و ناصرباز ها رایان ا »بود(جدول.)1بدینمنظورفهرست
ک ابهاب دقتموردبررسیوبااینمحدودسخاز 80،ک خابمخوردتحلیخلقخرارگرفخت.در
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فهرستپایگاهها می

جدول9

دانلودک ابمورداس فادهدراینپژوهشوفراوانیدانلود

ازهرکدامدرزمین موضوعپژوهشیآمدهاست .

جدول  .1کلمات کلیدی
ردیف
8

کلمات کلیدی

یادگیر مب نیبرباز ها دیجی ال 1
2

1

باز ها تربی ی 

9

باز ها آموزشی 

3

8

مالف ها باز

8

ناصرباز

2
2

5

4



مکانیکها باز



6



اهدافیادگیر وباز ها دیجی ال 7

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 









جدول  .9پایگاه دادههای دانلود کتاب و فراوانی دانلود
فراوانیدانلود 

پایگاه داده

2

لی جن 

1

الیبرر جنیس 2

1

3

8

بو،فی 

8

بوکزدزد 

1

مگنت 

4

5

ب) مقاالت

برا اینمورد،اب داکلیدواژهها مربوطب انجامتحلیلمح خوامشخی شخدند.سخپسدر
پایگاهدادههاییک مشی شدهاستاینکلما کلید موردجس جوقخرارگرف نخد.مخال،

ان یابمقال ،وجودیکیازکلیدواژهها موردنظردر نوانمقال بود.بخ دلیخلتعخدادزیخاد
مقاال ،اولویتتحلیلبامقاالتیبودک ازسال8331تا1088درایخنپایگخاهنمایخ شخده
بودند.پایگاهها فارسیزبانمگایران،نورمگز،دانشیاروسیدموردجس جوقرارگرف ندکخ 

اینپژوهشدرآنهایافتنشد .

مقال ا درموردموضوعومسئل 

39
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جدول  .5پایگاه دادههای مقاالت و فراوانی آنها
ردیف

ناشر/پایگاه دادهها

تعداد مقاالت بهدستآمده

تعداد مقاالت انتخابی

8

ساینسدایرکت 

 88

8

1

پروکوئست 

3

8

9

اشپرینگر 

ابسکو 9

2

1

8

1

سیج 

 81

8

8
8

6

7

8

1
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ردیف

ناشر/پایگاه دادهها

2

اریک 

2

2

جانوایلی 3

مجموع  

تعداد مقاالت بهدستآمده

تعداد مقاالت انتخابی

9

8

8

1

88

 10


سالها 8331تا1088بودهاست.ازبین
ان یابمقاال برا تحلیلازنظردورهزمانی 
دستآمده10،مقال ان یابشدند.براساسارتباطبیشخ ربخاموضخوعپخژوهش
مقال ها ب  
ب صور هدفمند،اب دامقال ا ان یابشدهوسپستحلیلمح واگردیدهوبعدازآنمقال ا 
دیگران یابشدهوموردتحلیلقرارگرف است؛بنابرایننرسیدنبخ اشخباعنظخر دربر خی
مقوال با ثان یابمقال بعد میشدهاست.الزمب  کراستک چونان یابوتحلیل
مقاال بعدازتحلیلک ابهاصور پذیرف ،درمقال بیسخ ماشخباعنظخر صخور گرف خ 
بااینحالبرا اطمینخان
است.هرچندازمقال شانزدهمب بعددائمامقوال تکرار بودهاند .
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8مقال دیگرهمموردبررسیقرارگرف ند .
ج) پیمایش

دراینتحقیخقازپرسشخنام محقخقسخا

،ا باریخابیدرونخیالگخوتوسخطم یصصخانو

همچنخخینازپرسشخخنام محقخخقسخخا ۀمی خزانیخخادگیر ب خرا ا باریخخابیبیرونخخیالگخخو 
دستآمده،اس فادهشدهاست .
ب 
ابزار جمعآوری دادهها

دراینپژوهشازابزارها زیربرا جمعآور دادههااس فادهشدهاست :
الف)پرسشنام ا باریابیالگو:بعدازشناسخایی ناصخرباز هخا دیجی خال،مکانیخک
باز هاورو ها یادگیر موضوعها شنا ی(حقایق،مفخاهیم،رو کخار واصخول)و
طراحیاولی الگو،تصویرآنهاب همراهتوضیحا مربوطبرا اساتیدراهنماارسالگردیخد.
براساسنظرا اساتیداصالحاتیانجامگرفتوسااال مربوطب ارزیابیدرونیالگوازنظر
م یصصانتدوینشد.رواییاینابزاربااس فادهازنظرم یصصانوپایاییآندرپایلوتیک 




توسط88نفرازم یصصان ّفناور آموزشیوباز ها دیجی الانجامشخد،صخور گرف خ 
است.آزمونآلفا کرونباخبرا الگو0/21محاسب گردید .
دستآمدهدر رصۀ مل،پرسشنام میزاناثربیشخیبخاز طراحیشخده
ب)برا ا بارسنجیالگو ب  
برا یادگیر لغا انگلیسی،مطابقباالگو اینپژوهشطراحیگردید.رواییمح واییپرسشخنام بخاتائیخد
م یصصانوپایاییآنبااس فادهازرو آلفا کرونباخ 0/22ب دستآمد .
ج)باز رایان ا :برا اجراییکردنالگو پیشنهاد درقال بخاز ،بخاز رایانخ ا بنخام

«مرکبا »بااس فادهازنرمافزارگیممیکر 1طراحیوتولیدشد.برا یادگیر لغخا 

طراحیشدهبود.درباز مذکورپسر سرما وردهاسختو
بازیکنانبایس یباجمعکردنمرکبا موردنظربرا پسرمریضموج بهبودسرما وردگیو 
یکیازمیوههارایادمیگرف نددر

میشدند.باز درپنجمرحل طراحیشدهبودک درهرمرحل 

مرحل بعد میوهتازههمراهبانمون هاییازمیوهمرحل قبلیارائخ میشخد.اگخربخازیکندرهخر
مرحل میوهموردنظررادرستان یابمیکردندب ازا هران یابدرست80ام یازگرف وهر
مرحل راک باموفقیتانجاممیدادندواردمرحل بعد باز میشدندواگرنادرسختان یخاب
وئنهایشانراازدستمیدادند.همچنیناگخرهمخ جانهایشخانراازدسخت
میکردندیکیازپ 

رفتوبازیکنمیبایس یآنمرحل رادوبارهتکرارمیکرد .

میدادندباز ب اب دا مرحل می

 .4جامعه و نمونه

قابلمالحظ بودهاست.8:دررو پژوهشکیفیازنوع
درپژوهشحاضرجامع آمار ازدومنظر 
تحلیلمح وا کیفیاس قرایی ،جامع آمار  بار استاز؛کلی منابعومقخاال مع بخر لمخی

درپایگاهها اطال خاتی،جخاونوایلخی،2اریخک،3سخیج،4

نمای شدهومرتبطاز8331تا1088
ازآنهااس فادهشدهاست .
ابسکو،5اشپرینگر،6پروکویست،7ساینسدایرکت8ک دراینپژوهش 
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نمون گیر ازاینجامع نمون گیر هدفمندبودهاسختکخ ایخنرو ازقا خدهان یخاب
تدریجیپیرو میکندتاب اشباعبرسد.اشباعنظر ب وضعی یاشارهمیکندکخ هخیچداده
بیش ر یافتنمیشودک پژوهشگرب وسیل آنب واندویژگیها مقول راگسخ ر دهخد.بخ 
موازاتیک پژوهشگردادهها مشاب رابارهاوبارهامشاهدهمیکندازلحاظتجربخیاطمینخان
حاصلمیکندک یکمقول ب کفایترسیدهاست.زمانیکخ مقولخ ا کفایختالزم خودرا

چیزباقینمیماندجزاینک پژوهشگرب سخرا گروههخا جدیخد ازدادهدر

کس کردهیچ
موردمقول ها دیگربرودوتال کندتادرآنمقول هانیزکفایتالزمراب دستآورد(گلیزر
واش راوس .)8322،1

درنمون گیر ازک ابهااز12ک ابدانلودشخده80ک خاببخراسخاسارتبخاطبیشخ رو
محدودساز ب «یادگیر مب نیبرباز ها رایان ا و ناصرباز هخا رایانخ ا »ان یخاب
دردانشخگاهها،

شد.1.دررو کمیازنوعپیمایشی،کلی مدرسانرش تکنولوژ آموزشخی
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دانشجویاندک ر تکنولوژ آموزشیومدرسانطراحیباز ها رایان ا ،جامع آمار این
پژوهشراتشکیلدادند18.نفرازاینجامع نیزب صور هدفمندبخراسخاستیصصشخان
ب  نواننمون ان یابشد.دررو شب آزمایشینیزجامع  آمار اینپژوهش بار بخوده
تمامیدانشآموزانپسرپایۀهف مشهرس انورزقاناس انآ ربایجانشرقیک درسال

استاز
تحصیلی38-38مشغولب تحصیلبودند.تعدادایندانشآموزان888نفربودندک 80نفر
ازجامع  کرشدهازطریقنمون گیر دردسخ رسبخ  نواننمونخ ان یخابشخدندوالگخو 
موردنظردریادگیر لغا انگلیسیبررو نمون ان یابی(10نفردرگروهآزمایشو10نفر
درگروهگواه)ب اجراگذاشخ شخد.پژوهشخگربخدیندلیخلازرو نمونخ گیر دردسخ رس
اس فادهکردهاستک دران یابمدارسیک مجهزب رایان هاییبرا اجرا باز تولیدشخده
باشندبامحدودیتمواج بودهاست .
اینصور است-8:ان یابکلیدواژه؛-1ان یابجامع ونمون 
فرایندانجامپژوهشب  
رو کیفی؛-9تحلیلمح خوا اسخ قرایی؛-8اسخ یراج ناصخرباز هخا دیجی خال؛-8
فعالیتها یادگیر انواعموضخو ا 

مکانیکها باز ها دیجی ال؛-2اس یراج

ان یاب
مکانیکهخا 

شنا ی؛-2تطبیقرو هخا یخادگیر انخواعموضخو ا شخنا یبخاانخواع

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 



باز ها دیجی ال؛-1ا باریابیمطابقترو ها یادگیر انخواعموضخو ا شخنا یبخا
مکانیکها باز ها دیجی ال؛-3طراحیوتولیدباز رایان ا «مرکبا »مطخابقبخا

انواع
الگو ارائ شدهجهتیادگیر لغا انگلیسی(حقایق)؛-80ان یابجامعخ ونمونخ رو 
دسختآمدهاز

دادههخا ب 
کمی؛-88اجرا باز «مرکبا »درگروهآزمایشی؛-81تحلیخل 
اجرا باز ؛و-89گزار ن ایج .
 .4یافتههای پژوهش
 .2-5مکانیکهای بازیهای آموزشی رایانهای کدامند؟

)درتقسخخیمبند انخخواعسخخبکها باز هخخا دیجی خخالو

دفخخری سوجخخاوریس1003(1
معمایاپازل،جمعکردنآی مهاوداس ان

هامینویسدک اک شاف،حل
مکانیکها  اصآن 

قو می

مکانیکهخا سخر ت،زمخانواقعخی،هخدفگیر و

سبکباز مخاجراجوییو

شلیک،حذفونابودکردنمی

سبکاکشنهس ند.سبکایفا نقششاملمکانیکها 

میصوص ودازجمل ؛تجربخۀنقخش،چخالش،مبخارزه،مهخار وفخان ز میشخود.سخبک
شبی ساز نیزمکانیکها  اصموقعیتواقعی ،مخلبخاابزارهخا(ابزارهخاییمثخلتانخک،
گیرد.مکانیکها مدیریتمنابع،

هواپیماو)...وسا ن(مثلسا ن ان و)...رادربرمی
رقابت،تصمیمگیر ومخدیریتزمخاننیخزازمکانیکهخا مهخمسخبکراهبخرد محسخوب

)بیانمیکندک مکانیکها داسخ ان،مخچکخردنیخامطابقختدادن،

میشوند.کاپ(1081

جس جوودرستکردنکلم ،تکرار،گروهبند کردنودرگودرپ،تجرب مفهومیخاتجربخ 
کردننقشازمکانیکها مهمباز ها آموزشیدیجی الاست.آدامزوجخوریس()1081

نیزمکانیکها باز راب مکانیکها فیزیکی(مثلحرکتونیروواردکردن،راندناشخیاء)،

،مکانیکهخا پیشخرف ی(مثخل

معکردن،تولیدکردن،تجار )
مکانیکها اق صاد (مثلج 

نیرومندکردنآواتار،بزرگشدن،کاملکردنمراحل)،مکانیکها تاک یکی(مثخلحملخ یخا
دفاع،حرکا قطعا ،مدیریتمنابعوزمان)ومکانیکها اج ما ی(درباز ها دونفرهیا
)نیخزبیخانمیکنخدکخ 

بیشازدونفره)تقسخیمبند کخردهاسخت.فخری سوهامخارگ(1080

جمعکردن،حذفکردن،دفخاعکخردن،دور کخردن،مخدیریتمنخابع،مسخابق وسخا ناز
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)بیخانمیکنخدکخ 

یکها باز ها دیجی الاست.همچنخینجولخو1080(1
مهمترینمکان 

دور کردن،مدیریت،تضاد،اتفاقیاشانس،شلیککردن،درستکردنیاایجادکردن،نابود
کردن،مطابقتدادن،نوش ن،حرکتکردنیاحرکتدادنوان یابازجمل مکانیکها مهم
باز ها دیجی الاست.هیرومی()1001بیانکردهاستک سا ن،جسخ جوواک شخاف،
راندن،ان یابکردن،چالش،کن رل،شبی ساز وپادا گرف نازجملخ مکانیکهخا مهخم
باز ها دیجی السبکمسابق ا است .

جدول  .4مکانیکهای استخراجشده از بین عناصر بازیهای دیجیتال
وی خخخون،)1080(2کونخخخولی(،)1003کخخخاپ(،)1081بخخخریین(،)1080بکخخخر
(،)1002گخخخریسوهمکخخخاران(،)1001آدامخخخزوجخخخوریس(،)1081هونخخخگ

8

حلمسئل 

1

دیالوگ 

9

تمرین/فعالیتواقعی 

(،)1080دفری سوجارویس( )1003
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وی ون( ،)1080کاپ(،)1081آدامز وجخوریس(،)1081دفخری س و جخارویس
( .)1003
وی ون( ،)1080کاپ(،)1081بریین(،)1080بکر( ،)1002آدامخز وجخوریس
(،)1081فری سوماهارگ(،)1080دفری سوجارویس( .)1003
وی ون( ،)1080کاپ(،)1081آدامز وجخوریس(،)1081دفخری س و جخارویس

8

طراحی 

8

فیزیکی 

آدامزوجوریس(،)1081دفری سوجارویس )1003(3

2

پریدن 

هونگ( )1080

2

حلپازل 

1

داس ان 

3

تصمیمگیر 


 80

طبق بند بند کردن 

( )1003

)،هونخگ
کولونی(،)1003گریسوهمکاران(،)1001آدامزوجخوریس( 1081
(،)1080دفری سوجارویس( )1003
وی ون( ،)1080کاپ(،)1081بریین(،)1080بکر( ،)1002گریس وهمکاران
(،)1001آدامخخزوجخخوریس(،)1081هونخخگ(،)1080دفخخری سوجخخارویس
( )1003

 88

حرکتقطعا

وی خخون(،)1080کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080آدامخخزوجخخوریس(،)1081
دفری سوجارویس( )1003


کاپ( )1081
هونگ( )1080

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 



 81

کسالعمل 
سر ت 

آدامزوجوریس(،)1081هونگ(،)1080دفری سوجارویس( )1003

 89

دویدن 

هونگ( )1080

 88

جمعکردن 


 88

تعاملاج ما ی 

 82

موقعیتواقعی 

 82

اجرا فعالیتو مل 

 81

مطابقتدادن 

کاپ(،)1081هونگ(،)1080جولو( )1080

 83

حرکت 

جولو(،)1080هیرومی( )1001

 10

سلسل مراتبی 

وی ون( )1080

 18

چیدنآی مها(نقش کشی)  کاپ( )1081

 11

ملباابزارها 

آدامزوجوریس(،)1081فری سوماهارگ(،)1080هونگ(،)1080دفخری سو
جارویس( )1003
وی ون( ،)1080کاپ(،)1081بریین(،)1080بکر( ،)1002آدامخز وجخوریس
(،)1081هونگ(،)1080دفری سوجارویس(،)1003هیرومی( )1088
وی خخون(،)1080کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080بکخخر(،)1002آدامخخزوجخخوریس
(،)1081فری سوماهارگ(،)1080هونگ( ،)1080دفری سوجارویس( )1003
وی خخون(،)1080کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080فخخری سوماهخخارگ(،)1080
هونگ(،)1080دفری سوجارویس( )1003

وی خخون(،)1080بخخریین(،)1080بکخخر(،)1002آدامخخزوجخخوریس(،)1081
دفری سوجارویس( )1003
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 19

جس جوواک شاف 

 18

دستکار 


 18

تجرب نقش 

 12

مبارزه 

 12

سا ن 

 11

آزمایشوبازآزمایی 

 13

مدیریتمنابع 

 90

حذفونابودکردن 

 98

هدفگیر وشلیک 


 91

تکرار 

وی ون(،)1080کونولی( ،)1003کاپ( )1081

 99

درگودرآپ 

کاپ( )1081

(،)1080دفری سوجارویس(،)1003هیرومی( )1001
کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080آدامخخزوجخخوریس(،)1081دفخخری سوجخخارویس
( )1003
کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080آدامخخزوجخخوریس(،)1081فخخری سوماهخخارگ
(،)1080دفری سوجارویس( ،)1003
وی ون(،)1080کاپ(،)1081بریین(،)1080بکر(،)1002آدامخزوجخوریس(،)1081
فری س( ،)1088هونگ(،)1080دفری سوجارویس(،)1003هیرومی( )1001
وی ون(،)1080هونگ( )1080
وی خخون(،)1080کخخاپ(،)1081بخخریین(،)1080آدامخخزوجخخوریس(،)1081
فری سوماهارگ(،)1080هونگ(،)1080دفری سوجارویس( )1003
کخخخاپ(،)1081آدامخخخزوجخخخوریس(،)1081فخخخری سوماهخخخارگ(،)1080
جسونفریت( )1003

کخخاپ(،)1081آدامخخزوجخخوریس(،)1081فخخری سوماهخخارگ(،)1080هونخخگ
( )1080

 .1-5از طر یق چه مکانیکهایی میتوان انواع موضـوعات شـناختی را دربازیهـای رایانـهای
آموزش داد؟

دهد.اینچهخارچوبمکانیخکهخا مناسخ بخرا 

جدول2ابعادچهارچوبرانشانمی
شنهادمیکند .

هریکازموضو ا شنا یراهمراهباسبکها مناس پی
جدول  .6ابعاد چهارچوب پیشنهادی
موضوعات
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مکانیکهای مناسب

حقایق

پازل 

تکرار 

مفاهیم

مطابقت
دادن 

چیدن 

روش کاری

حل
مسئل 

جس جوو
اک شاف 

اصول

حل
مسئل 

حرکا 
قطعا 
طبق بند 
کردن 

درگو
درآپ 
تجرب 
مفهوم 

حذفو
نابود 
جس جوو
اک شاف 

تصمیمگیر

ملکردن  اجراکردن 

تصمیمگیر  اجراکردن 


سا ن 

مدیریت
کردن 

سبکهای مناسب
پازلی،
هدفو

ماجراجویی،اکشن 
شلیک 
ایفا نقش،

جمعکردن 

شبی ساز ،اکشن 
باز ها زمانی،
حلپازل
ماجراجویی،

 زمانییا
شبی ساز 
مراحلی 
شبی ساز ،
آزمایشو
طراحیکردن 
راهبرد 
بازآزمایی 


همچنینفرایندطراحیباز ها آموزشیحیط شنا یبراساسچهارچوبپیشنهاد ،
فعالیتها یادگیر ؛گامسوم

بدینصور است:گاماول:تحلیلموضوع؛گامدوم:ان یاب

مکانیکها مناس ؛وگامچهارم:ان یابسبکمناس

ان یاب



میتوانگفتپاسخسااال قبلیابعادالگو پیشنهاد راتشکیلمیدهنخد؛بنخابراینچنانکخ از

پاسخسااال قبلیهممشی استمکانیکها :پخازل،تکخرار،حرکخا قطعخا ،درگودرپ،
.مکانیکهخا :

حذفونابودکردن،هخدفگیر وشخلیکوداسخ ان،مناسخ طبقخ حقخایقاسخت

جمخعکردن،مناسخ طبقخ 
مطابقتدادن،چیدن،طبق بند کردن،تجرب نقش،جس جوواک شاف ،
.مکانیکهخخا :حخخلمسخخئل ،جسخختوجوواک شخخاف ،مخخلکخخردن،اج خراکخخردن،

مفخخاهیماسخخت
تصمیمگیر وسلسل مراتبیکردننیزمناس طبقۀرو کار وهمچنینحلمسئل ،تصخمیمگیر ،

سختکار 
ملکردن،اجراکردن،سا ن،مدیریتکردن،آزمایشوبازآزمخایی،طراحخیکخردن،د 
کردن،مکانیکها مناسخ بخرا طبقخ اصخولدرباز هخا دیجی خالاسخت.همچنخینبخراسخاس

سبکها معمایییاپازلی،آزمخونی،مخاجراجویی،اکشخنبخرا یخادگیر 
مکانیکها ان یابشده 

حقایق،سبکها ایفا نقش،شبی ساز ،اکشنبرا یادگیر مفاهیم،سبکها باز ها زمخانی،


ماجراجویی،شبی ساز وسبکها شبی ساز ،راهبرد بخرا یخادگیر موضخو ا ازنخوعاصخول
بدینصخور درفراینخد
ترمیباشند.درنهایتابعادچهارچوبپیشنهاد مطخابقبخاشخکل 1
مناس  
باز هابکارگرف  واهدشدک اب داتحلیلموضوعانجامشدهونوعموضوعان یابمیشود،سخپس
فعالیتها یادگیر مناس برا آنموضوعان یابمیشود،درمرحل سخوممکانیکهخا مناسخ 

تعیینشخدهودرمرحلخ چهخارمسخبکیخاسخبکها 
برا اجرا فعالیتها یادگیر ان یابشخده 
مناس ک ب راح یب وانمکانیکها تعیینشدهرادرآنهاطراحیواجراکرد،ان یابمیشوند .
 -9-5الگوی پیشنهادی طراحی بازیهای رایانهای آموزشی حیطه شناختی در سطح خرد ازنظر
متخصصان تا چه اندازه معتبر است؟

بعدازاینک ازطریقتحلیلمح وا کیفی ،ناصرباز ها دیجی الاس یراجگردیدازبین
این ناصر،مکانیکها باز هاان یابشدند.سپسفعالیتها یادگیر مناس برا هریک
فعالیتها یادگیر هر

ومکانیکها مناس برا پیادهکردن

ازموضو ا شنا یاس یراج
یکازموضو ا شنا ی(حقایق،مفاهیم،رو کخار واصخول)درباز هخا دیجی خالارائخ 
ومکانیکهخا 

شدند.بعدازاینمرحل انواعموضخو ا ،فعالیتهخا یخادگیر مناسخ آنهخا
مناس برا فعالیتها یادگیر همراهباتوضیحا الزمبخ پیوسختپرسشخنام ا بخامقیخاس
لیکرتیبرا م یصصانآموز وباز ها رایان ا ارسالشد.م یصصانمخوردنظر،درایخن
پرسشنام میزانمطابقختمکانیکهخا ارائ شخدهبخرا هریخکازفعالیتهخا یخادگیر انخواع
نشخاندهندهبیشخ رین
نشاندهندهکم رینمطابقتو دد 8
موضو ا راتعیینکردندک  دد 8
مطابقتاست؛بنابراینبدینصور میزانمناس بودنمکانیکهخا ارائ شخدهبخرا یخادگیر 
انواعموضو ا شنا یموردارزیابیم یصصینتکنولوژ آموزشیوباز ها رایان ا قخرار
گرفت.ن ایجاینارزیابیدرجدولزیرارائ شدهاست .

جدول  .7نتایج اعتبار سنجی چهارچوب پیشنهادی
موضوعات
حقایق
مفاهیم
رو کار
اصول

تعداد
18
18
18
18

کمترین
1/88
9/99
1/00
9/99

بیشترین
8/00
8/19
8/00
8/00

مجموع
18/83
12/12
23/83
11/30

میانگین
8/01
8/80
9/23
8/19

انحراف استاندارد
./21188
./93811
./22888
./81231

فصلنامه علمیـپژوهشی

30
چهارچوب تشخیص
مکانیکهای مناسب...

دهدمکانیکها ان یابشدهبرا آمخوز انخواعموضخو ا 


نشانمی
چنانک جدول2
شنا ینمرهباالترازحدم وسطیعنی9راب دستآوردهاندکخ نشخاندهندهمیخزانتناسخ 
وبمکانیکهادرآموز موضو ا موردنظراست .

 -5-5چهــارچوب پیشــنهادی بــرای طراحــی بازیهــای رایانــهای آموزشــی جهــت
یادگیری روش کاری تا چه میزان اثربخش است؟
فرضی :میزانیادگیر دانشآموزانیک ازطریقمکانیکها پیشنهاد آمخوز میبیننخد
بیش رازدانشآموزانیاستک ازطریقباز معمولیآموز میبینند .
پیشآزمون 
جدول.1ن ایجتحلیلکوواریانسنمرا یادگیر پسازتعدیل 
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منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

سطح معناداری

مقدار F

پیشآزمون 


9/138

8

9/138

./882

./828

گروه

 10/183

8

10/183

89/801

./008

طا

831/312

99

2/881

2822/000

92

کل


درجدولباالن ایجآزمونتحلیخلکوواریخانسبخرا بررسخیتفخاو گروههخادرنمخرا 
دستآمدهازجخدول(
یادگیر آوردهشدهاست.باتوج ب ن ایجب  

،

،

)

تفاو بینگروهها آموزشیباز معمولیوباز سا شخدهبخاالگخو پژوهشخیمعنخادار
اینگون ن یج گرفتکخ دوبخاز گف شخدهبخریخادگیر دانخش
.برایناساسمیتوان 

است
آموزاناثربیشیم فاوتیدارند.


بحث و نتیجهگیری

دریادگیر حقایقبایدازفعالیتهخا یخادگیر تکخراروتمخرین،تخدا یوارتبخاط،بسخطو
)فعالیتهخا 

گروهبند اسخ فادهکخرد.هیرومخیواسخ اپل ون(1001
گس ر ،طبق بند یا 
آموزشخخیویخخادگیر بخرا موضخخو ا ازنخخوعحقخخایقراابزارهخخا حفظخخی(کلمخ کلیخخد ،
تصویرساز  هنی،سرواژه)،تمرینوتکرار،دس بند درطبقا می لف،اس فادهازنقشخ 
مفهومیبرا نشاندادنارتباطبینحقایق،اس فادهازجداولونموداروتصاویر،اسخ فادهاز

رابط بینحقایقمیدانند.پرنسکی()1008درک ابیادگیر مب نیبرباز هخا دیجی خال،
بیانمیکندک برا آموز حقایق،فعالیتها یادگیر حفظکردن،تمرینوتکرار،تخدا ی

وارتباط،ساالمناس تروبرا اجرا اینفعالیتهادرباز ها دیجی الیسبکها بخاز 

ازنوعفلشکار ،پازلیومعماییوحافظخ ا مناسخ اسخت.وی خون)1003(1درک خاب
یادگیر باگیمهخا دیجی خالبیخانمیکنخدکخ باز هخا پخازلیبخرا یخادگیر ویخادآور 
)بیخانمیکنخدکخ 

موضو ا ازنوعحقایقمناس ترند.همچنخینتومخاسکونخولی(1003
باز ها کوئیز ک نو یازباز ها معماییمیباشندبرا آموز ویادگیر حقایقبسیار
)بیانمیکندک درآموز حقایقبایخدازمکانیکهخا درگو

مناس هس ند.کاپ(1081
درپ،تکرار،داس ان،مطابقتدادن،مکانیکها مب نیبرساال،جسخ جوواک شخافکلمخ 
اس فادهشود .
شآموزانیک ازطریقالگو پیشنهاد آموز میبینند
درموردفرضی :میزانیادگیر دان 
بیش رازدانشآموزانیاستک ازطریقباز معمولیآموز میبینند،بایدگفختکخ ن خایج
ازاینپژوهشنشانمیدهدتفاو بینگروهها آموزشیباز معمولیوبخاز 

دستآمده
ب 
سا شدهباچهارچوبپیشنهاد پژوهشحاضر،درسطحمعنخادار 38درصخداطمینخان
معناداراست؛بنابراین،بیننمرا گروههادرآزمونیادگیر تفاو معنادار وجخوددارد.بخر
اینگونخ ن یجخ گرفختکخ دوبخاز گف شخدهبخریخادگیر دانشآمخوزان
ایناساسمیتوان 

اثربیشیم فاوتیدارند .
،ترجیحمیدهنخد

ن ایجتحقیقا می لفنشانمیدهندک نسلدیجی ال(نسلامروز )
)بیانمیکندک ارز 

بارسان ها  اص صر ودشان،درگیریادگیر شوند.مانرو(1088
اسختوپژوهشهخا زیخاد اثربیشخیباز هخا 

ایرقابلانکار

آموزشیباز ها دیجی ال
دیجی الدرآموز ویادگیر راثابتکردهاند.ازطرفیبوتلر()1088درمقالخۀ«بخ کارگیر 
باز ها رایان ا ب  نوانتکلیفیادگیر برا زبان ارجیبرا بومیها دیجی خال»بیخان
میکندک برا اینک باز ها دیجی الدریادگیر اثربیشترباشخندبسخیارمهخماسختکخ 

مشی شودکدامویژگیها باز ها دیجی البخرا اهخدافآموزشخیمناسخ اسخت.در
سالها ا یر،پژوهشگرانب دنبالاینهس ندتاباز ها دیجی الیطراحیوتولیدکنندکخ 


خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

.
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همازنظرآموزشیاثربیشباشندوهمیادگیرندگانرادرفرایندیادگیر درگیرکنند.درمقالخ 
حاضرنیزپژوهشگرب دنبالفراهمکردنچهارچوبیبودهاستک درصور پیادهکردنایخن
چهارچوبباز ها رایان ا همازنظرآموزشیاثربیشباشندوهمیادگیرندگانرادرفرایند
دسختآمدهدرطراحخیبخاز 

یادگیر درگیرکنند.برا اینمنظور،مطخابقبخاچهخارچوبب 
هخایخامکانیکهخخا تکخرار،مطابقختدادن،درگودرپکخردنوداسخ ان


ازویژگی
مخوردنظر
اس فادهشدهاستک درباز ها معمولیآموزشیموجود،این ناصرب ویژه نصرداسخ ان،
پژوهشهخا مخانرو

اینکخ یاف خ ها پخژوهشحاضخربخا
واقعشدهاست.ن یج  
موردافلت 
()1088وبوتلر()1088کیلی(،)1008صفدر (،)8938رو اسخپیلد(،)1001وی خون
(،)1080کونولو (،)1003کاپ()1081وهیرومیاس اپل ون(،)1001وانا)1080(،
همسوبودهاست .
درتبیینیاف هاهمبایدگفتک درگودرپکردناشیاءدرباز ومطابقختدادنآنهخا
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باهمدیگروتکرارآنهاازراهبردها مهمیادگیر حقایقدرباز ها دیجی خالاسخت.زیخرا
مطابقتدادنجف یاشیاءوتکرارآنهاموج تدا یشییاموضوعاولیباشخئیخاموضخوع
دومیمیشودک اینتکراردرحفظویادگیر حقایقبسخیارمناسخ اسخت.کخاپ()1081

مینویسددرباز ها دیجی ال،بازیکن ،ناصرباز رابارهاوبارهاتکرارمیکند.اینتکرار

بدینصور نیستک درهم باز  ناصرتکرار بودهوبرا بازیکن س کنندهباشندبلک 

درهرتکرارمح وا  ناصرتغییرمیکنند؛بنابراین ناصریاویژگیهااصلیتکخرارمیشخوند
)بیانمیکندک ابزارها حفظی

ولیبامح واها مشاب ن یکسان.همچنینهیرومی(1001
(کلم کلید ،تصویرساز  هنی،سرواژه)،تمرینوتکخرار،دسخ بند حقخایقدرطبقخا 
می لف(دس بند براساسشباهتوتفاو ها)واس فادهازرابط ها بخینحقخایق(بخرا 
مثالرابط  لتخمعلولیورابط پیشخپس)ازراهبردها مهمیادگیر حقایقاست.پرنسکی
()1008نیزدرک ابیادگیر مب نیبرباز ها دیجی خال،بیخانمیکنخدکخ بخرا آمخوز 
حقایق،فعالیتها یادگیر ؛حفظکردن،تمرینوتکرار،تدا یوارتباط،سخاالمناسخ تر

است.درنهایتکاپ()1081برا اثربیشیبیش رآموز برا یادگیر موضخو ا ازنخوع
حقایق،پیشنهادمیکندک از نصرداس اندرباز ها دیجی الاس فادهشود .


پیشنهادهای کاربردی

مطابقبایاف خ ها ایخنپخژوهش،موضخو ا شخنا یکخ یخادگیر آنهخابخرا یادگیرنخدگان
س کنندهبودهو الق چندانیبرا یادگیر آنهاندارند(موضخو اتیمثخلریاضخیا ،زبخان
شناساییشدهوسپسموردتحلیلقرارگرف تانوعموضخو ا مشخی 

ارجی ،لومتجربی)
شود.سپسبراساسچهارچوبپیشنهاد اینپژوهشفعالیتها یخادگیر مناسخ هرکخدام
وازمکانیکهاوب دنبالآنازسبکها مناس برا انواعموضو ا اس فادهشود .

تعیینشده



پیشنهادهای پژوهشی

پژوهشحاضر،توانس استبینیادگیر انواعموضو ا شخنا یدرسخطح خردوانخواع
مکانیکها باز ها دیجی التناسبیراایجادکردهوبرایناسخاسچهخارچوبیراپیشخنهاد

دهد.همچنیناینپژوهشاثربیشیوا باربیرونیرادریادگیر مفاهیمموردآزمایشقخرار
شودپژوهشهخا بعخد ا بخاربیرونخیچهخارچوبپیشخنهاد رادر


دادهاست.پیشنهادمی
یادگیر مفاهیم،رو کار واصولبررسیکنند.


پیشنهادمیشوداثربیشخیچهخارچوبپیشنهادشخدهدریخادگیر موضخو ا ازنخوع


حقایق،مفاهیم،رو کار واصولرادرموضو ا می لفموردآزمایشقرارگیرد.


پیشنهادمیشوداثربیشخیچهخارچوبپیشنهادشخدهدریخادگیر موضخو ا ازنخوع


حقایق،مفاهیم،رو کار واصولرابرمیاطبانمی لفدرمقاطعمی لفموردآزمخایش
قرارگیرد.


پیشنهادمیشودمطالعا بعد میزاندرگیرکنندگیباز هاییک براسخاسایخنالگخو


طراحیوسا

میشوندراموردبررسیقراردهند .

محدودیت

ب دلیلمحدودیتدران یابمدارسیک تجهیزا رایان ا درحدتعخدادمشخارکتکنندگان
مشارکتکنندگاندرپژوهشوجودنداشت .

وجودداشتامکانگمار تصادفیمدرس و
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مرکزتحقیقا باز ها دیجی ال(دایر.)8938()،گزارش نم ی ب ز.برگرف از



موریسون،گر ار؛راس،اس یونام؛کخالمن،هخوراد؛وکمخپ،جرالخدا (.)1080طراحخیآموزشخیاثخربیش.
(م رجم:االمحسینرحیمیدوست).اهواز:ان شارا دانشگاهشهیدچمران(.تاریخاصلاثر )1080
صفدر ،زینالعابدین(.)8938طراح  ،تولید ،اجرا و ارزشی ب ب زی رای ن ای آ وزش قیف ووس بته بر طراحل
آ وزش

(پایاننام کارشناسیارشد).دانشکدهروانشناسیو لخوم
در درس عموم قطع راههم ی  

تربی ی،دانشگاه الم طباطبایی
فردانش،هاشم ( .)8939ب ن نظری تکهولوژی آ وزش .تهران:سمت
نوروز ،داریو ؛ودهقانزاده،حسین(.)8938طراح ب زیه ی رای ن ای آ وزش .تهران:گویشنو
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نوروز ،داریو ؛ورضو ،سید باس( .)8930ب ن طراح آ وزش .تهران:سمت
سراجی،فرهاد؛ طاران،محمد(.)8930ی دگیری الکترونیک  :ب ن  ،طراح  ،اجرا و ارزشی ب همخدان:دانشخگاه
بو لیسینا.

.

فصلنامه علمیـپژوهشی

31
چهارچوب تشخیص
مکانیکهای مناسب...

.

.

.

.
فصلنامه علمیـپژوهشی

30

دوره ،21شماره 2
بهار 2931
پیاپی 54

