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  1231 بهار ،1-23(،1)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 طرید  از مددیریت های مهارت آموزش کیفیت ارزیابی جهت مدلی بررسی (.7931) پیام مکوندی، و مرتضی؛ جمشیدی،
 از یکدی عنوان بده سیسدتمی تفکدر آمدوزش مطالعده   مدورد مددیریت؛ و سداز و ساخت سدازی شبیه سبک دیجیتالی های بازی

 فرهنگی تحقیقات فصلنامه .سیتی سیم ای رایانه بازی طری  از ایرانی د  اسالمی رویکرد با شهری مدیریت موردنیاز های رتمها
   .7-93 (،7)77 ،ایران

  3004-7481شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز  

های مدیریت از  بررسی مدلی جهت ارزیابی کیفیت آموزش مهارت
  ؛وساز و مدیریت سازی ساخت های دیجیتالی سبک شبیه طریق بازی

 های موردنیاز عنوان یکی از مهارت آموزش تفکر سیستمی بهمورد مطالعه، 
 سیتی ای سیم یانهایرانی از طریق بازی رامدیریت شهری با رویکرد اسالمی ـ 

 
 2، پیام مکوندی1مرتضی جمشیدی

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

چکیده
های مختلد  زنددگی  ها شده و تا حدی بده ییده های دیجیتالی امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین رسانه بازی

های بهداشت  است. دامنه این کاربردها، حوزه ها کاربردهایی غیر از سرگرمی نیز رقم خورده نفوذ کرده و برای آن
شدود.  های مختل  مدیریتی، نظامی، پزشکی و ... را شامل می های مهارت و سالمت، فرهنگ عمومی، آموزش

ازجمله این کاربردها؛ استفاده از بازی برای آموزش و یادگیری است. یادگیری از طری  بازی اشاره به روشی دارد 
شود. آمدوزش تفکدر سیسدتمی  های دیجیتالی به فراگیران آموزش داده می در قالب بازی که در آن، اهداف جدی

که این مهارت برای ساخت و توسعه شهر  آید و ازآنجایی حساب می ای برای مدیران شهری به عنوان مهارتی پایه به
ترین  از یکدی از قدوی رو در مقالده فدوآ آمدوزش ایدن مهدارت بدا اسدتفاده ایرانی موردنیاز است، ازاین د اسالمی

مورداسدتفاده قرارگرفتده اسدت. روش  ددد عنوان نمونده مدوردی به ددد سیتی اِی شهرسازی به نام سیم های رایانه بازی
گروه گواه و آزمون است. متغیر اصلی تحقی ، کیفیدت  3پژوهش در این تحقی  از نوع نیمه تجربی با استفاده از 

گیری در ایدن پدژوهش از  روش آموزش از طری  بازی است. روش نمونده یادگیری تفکر سیستمی و متغیر وابسته
عنوان  نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت صدنعتی بده 80نوع نمونه در دسترس بوده است و تعداد 

گروه به روش تحلیدل کواریدان   3اند. درنهایت نتایج پرسشنامه استاندارد تفکر سیستمی هر  شده نمونه انتخاب
روش نتیجه مثبتی داشته است اما درروش نوین یادگیری  3مورد آزمون قرارگرفته و مشخص گردید آموزش در هر 

 نمره بیشتر بوده است. 8از طری  بازی، متوسط افزایش نمره فراگیران گروه آزمون، 
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 مقدمه
پذیر نیست و  های سنتی امکان ها با مهارت های دنیای امروز، اداره سازمان با توجه به پیچیدگی

های قددیمی متفداوت  های مدیریتی سازمان های امروز با مهارت های مدیریتی سازمان مهارت
بدرای های آموزشی پیشین تفاوت دارد و  ها نیز با روش است؛ بنابراین روش آموزش این مهارت

های هماام شدن  های نوآورانه یکی از ضرورت اثرگذاری و ارتقای کیفیت آموزش، ابداع روش
 است. 37دانش مدیریت با تغییرات قرن 

شدود و  هدای مددیریتی صدرف می های بسیاری برای آمدوزش مهارت ها و هزینه امروزه ساعت
هدا در ذهدن مخاطدب شدکل  شاید درنهایت، اثربخشی یزم در انتقال مفاهیم و پایددار شددن آن

تواند در تسهیل ایدن  های مدیریت می های دیجیتالی در آموزش مهارت نایرد، اما استفاده از بازی
ی  روندده های مختلفی ازجمله؛ فنداوری پیش های دیجیتالی در بخش امر بسیار مفید باشد. بازی

چه بیشتر در حال گسدترش بعدی گرفته تا گستره طی  جدید مخاطبان، با سرعت هر  اِی سه رایانه
 توجه خواهد بود. برانایز و قابل وری آموزشی از این رسانۀ پرقدرت بحث روزافزون است و بهره

مددت و  اندازهای میان سازی چشدم های جدید برای پیاده از سویی دیار، استفاده از فناوری
سداله  30انداز  شدمعنوان ابزاری کارآمد موردتوجه مدیران قرارگرفته است. افد  چ بلندمدت به

ای  تر شدن نقش مددیریت شدهری در آیندده برای رسیدن به اهداف موردنظر و همچنین پررنگ
ترین شکل ممکن از منابع  چندان دور، تربیت مدیرانی کارآمد برای اداره شهرها که به مطلوب نه

نماید.  یر میانداز استفاده کنند را گزیر ناپذ تحت اختیار خود برای رسیدن به اهداف سند چشم
بدین، ازجملده  ایراندی دراین –های مدیریت شهری با رویکدرد اسدالمی  رو آموزش مهارت ازاین

 مسائل پراهمیت خواهد بود.
سدازی و  هدای شبیه هدای جددی، بازی استفاده از بازی در آمدوزش بدا عبداراتی چدون بازی

عنوان مفهدوم  ری، بدهیا بدازی کدا 1شده است و امروزه گیمیفیکیشن های آموزشی شناخته بازی
هایی با سدایر  شده است. هرچند این مفهوم تفاوت جدیدتری به دایره واژگان این مفاهیم اضافه

هدا بدا یکددیار  شده دارد ولی قرابت معنایی این عبارات از پیوستای کارکردی آن مفاهیم مطرح
هدای  ن بازیهدای کداربرد رسدانه ندوی دهد. استفاده از بازی در آموزش ازجملده روش خبر می

 های جدید به سبکی نوین است. دیجیتال برای آموزش مهارت
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 در آموزشای  های رایانه از بازیاستفاده 

شود، روشی است  نیز نامیده می 1اختصار دی.جی.بی.ال یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال که به
مل و درگیدری های ویدئویی باهدف تعا که محتوای آموزشی را با قواعد یادگیری به کمک بازی

 آمیزد.  فراگیران می
آنکده  ندرت برانایزاننده یا جدذاب اسدت. حال امروزه در آموزش، فرایند یادگیری به

های  ای، بسیار جذاب است. در حقیقت، نارش کودکان به بازی های رایانه فرایند بازی
تحقید  ای نارشی است که آرزو داریم فراگیران به یادگیری داشدته باشدند. بدرای  رایانه

بیشتر پیرامون ایدن موضدوع بهتدر اسدت بده دنبدال ایدن سدمال باشدیم کده: چده چیدزی 
ها داوطلبانه وقدت و پدول خدود را  شود آن ای وجود دارد که باعث می های رایانه دربازی

 صرف آن کنند و از آن لذت ببرند؟
ردهم آورده که در در پاسخ به این سمال باید گفت که: بازی ترکیبی از اجزای برانایزاننده را گ

( معتقد است زمانی که فرد احساس تعهدی را 3001) 2شود. جی هیچ رسانۀ دیاری دیده نمی
ای  گیدرد. بدازی رایانده نسبت به آنچه در حال یادگیری است پیدا نکند، یدادگیری صدورت نمی

بازی یا کاراکتری است که  ،سازد. این هویت خوب از طری  هویت، افراد را متعهد و درگیر می
سازد. دهد و یا هویتی است که فرد در بازی می در اختیار بازیکن قرار می

هاسدت. در دنیدای بدازی هدیچ  ای، تعاملی بودن آن های رایانه عامل دیار در جذابیت بازی
افتد مار اینکه بازیکن تصمیم بایرد و کاری انجام دهد. در یک بازی خوب، گفتار  اتفاقی نمی

 از رابطه متقابل بین بازیکن و دنیا جا گرفته است. ای و کردار در زمینه
هددا  کننده نیسددتند، آن انددد و فقددط مصددرف ای، بازیکنددان تولیدکننده هددای رایاندده دربازی

اند و فقط خواننده نیستند. حتی در سطوح پایین بازی، بازیکنان با عمدل و تصدمیم  نویسنده
بدازی خدوب بده بدازیکن اجدازه  پردازند. ضمن آنکه یدک خود، به طراحی مشترك بازی می

های گوناگون و به سبک خود حل کند؛ بندابراین،  دهد که یک مسئله یا مشکل را به روش می
حد   اندد نسبت به آنچده انجدام دادهکنند و  در بازی بازیکنان احساس عاملیت و کنترل می

دارند. واقعی مالکیت
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 یادگیری و آموزش در ای  های رایانه بازیعملکرد 
شود و بسیار برانایزاننده اسدت  هایی که دارد، باعث لذت و رضایت می ای به دلیل ویژگی رایانه بازی

کندد؛ بندابراین، ترکیدب بدازی و  خوبی منتقل می های بسیاری از موضوعات را به و مفاهیم و واقعیت
 سازد. میدهد و فرایند یادگیری را جذاب  یادگیری، انایزه فراگیران را برای یادگیری افزایش می

بینی کننده سدط   دهد که تمرین فشرده، عالقۀ زیاد و انایزه درونی پیش مطالعات نشان می
گانه )تمدرین،  ای فرصت عظیمی را بدرای ایدن سده های رایانه بایی انجام تکالی  است. بازی
داف هایی که برای اهد کنند؛ اما انایزه درونی و عالقه دربازی عالقه و انایزه درونی( فراهم می

اند بدایتر اسدت و  شدده هایی که بده دییدل آموزشدی انتخداب  اند از آن شده  سرگرمی انتخاب
تر خواهد بود. های آموزشی پایین درنتیجه تمرین در بازی

های تقویت و انایزه برای ترکیب سدرگرمی  ای حاضر به دنبال پارادایم های رایانه درمجموع، بازی
ای است کده توجده را بده خدود  در پارادایم انایزه همچون اغواکننده 1پلی با آموزش هستند. نقش گیم

پلدی،  کنندۀ گیم کند؛ بنابراین تجربدۀ سدرگرم اختصاص داده و به سمت محتوای آموزشی هدایت می
وسدیله اهدداف آموزشدی  کندد و بدین انایزه درونی کافی برای پیایری و یادگیری نهایی را فدراهم می

باشند و یادگیری اتفاقی یا عمدی تسهیل شود. توانند ضمنی یا آشکار می
یتی متفاوت از پارادایم انایزشی در استفاده از سدرگرمی بده عنوان پداداش،  پارادایم تقو

کند. سیستم پداداش دیلدت بدر ایدن دارد کده  راهی برای بهبود انایزش بیرونی فراهم می
یدت،  ی بدهپلد اهداف آموزشی باید آشکار باشند و یادگیری عمددی اسدت. گیم عنوان تقو

سازد. بهترین حالدت،  ممکن است تمرین را تسهیل کند اما فرد را به حل مسئله قادر نمی
پارادایم امتزاجی است کده اطالعدات آموزشدی، بخدش ضدروری از سدرگرمی شدوند. در 
پارادایم امتزاجی انایزه درونی، اهداف آموزشِی ضمنی و یادگیری اتفاقی است. همچنین 

های سدرگرمی بیشدتری در  های آموزشی که جنبده مسئله نیز اشاره کرد که بازی باید به این
خواهند بود و لذا تمرین بیشتر کننده انایزه درونی و عالقه  أمینها وجود داشته باشند ت آن

بازیکن را در بر خواهند داشت.
فدوآ را شده اهمیت استفاده از بدازی بدرای آمدوزش و انجدام تحقید   با توجه به موارد گفته

 توان در موارد زیر خالصه نمود: می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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گاهانه از این ابزار )تعبیر پرنسکی (7 از نسل جدید با  1فراگیر شدن فّناوری و لزوم استقبال آ
 (؛کندتر می فراگیر شدن این ابزار را نمایان «نسل دیجیتال»عنوان 

هدای  ده از راههای مدیریتی به شیوه سدنتی و لدزوم اسدتفا اثربخش نبودن آموزش مهارت (3
 نوین در آموزش در محیطی تعاملی؛

هزینه کمتر این روش در انتقال مفاهیم مدیریتی؛ (9
واقعیت؛ وخطا بدون هزینه در محیط مجازی با لحاظ شرایط نزدیک به امکان آزمون (8
امکان تعری  سناریوهای مختل  و منطب  با نیازهای مدیریت؛ (5
مددیریت و مددیران جهدت رویدارویی بدا مشدکالت در سازی دانشدجویان رشدته  آماده (6

های پیچیده؛ سازمان
ایرانی و لزوم انجام  دایرانی منطب  با شرایط جامعه اسالمی نبود بازی مدیریتی و استراتژیک (1

ای تمام ایرانی؛ تحقیقات کاربردی در این زمینه جهت طراحی بازی رایانه
نیاز در تمدن نوین اسالمی؛ای برای آموزش نوین مهارت مورد مقدمه (4
نقد و بررسی نتایج مدیریت در اقتصاد کاپیتالیستی و مشاهده تأثیرات اسدتفاده از روش  (3

.ایرانی  د داری بر سایر وجوه جامعه اسالمی مدیریت سرمایه
های دیجیتال است که  ، بررسی افزایش کیفیت آموزش از طری  بازیمقالههدف اصلی این 
وساز  سازی ساخت شبیهای سبک  های رایانه مدلی در خصوص کاربرد بازیاین هدف در قالب 

هدا،  شده است تا نشان دهد آیدا ایدن بازی های مدیریتی بررسی در آموزش مهارت 2و مدیریت
 سازند؟ های مدیریتی را متأثر می آموزش مهارت

یکدرد های مدیریت شهری بدا رو همچنین درخصوص استفاده از این بازی در آموزش مهارت
ایرانی که مطالعه موردی این تحقی  است، انتخاب مهدارت موردنیداز بدرای اداره چندین  د اسالمی

 از اهداف فرعی این تحقی  است. 3سیتی شهری و بررسی آموزش این مهارت از طری  بازی سیم
هدای دیجیتدال و بررسدی یدک مددل در  با توجه به بررسی اثربخشی آموزش از طری  بازی

ای  های رایانده شده است. فرضیه اصلی این است که بازی فرضیه در نظر گرفته دوتحقی  فوآ، 
ای  های مدیریتی دارای تأثیر مثبدت و بیشدتری اسدت. و اینکده بدازی رایانده در آموزش مهارت

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های مدیریت شدهری بدا  ترین مهارت عنوان یکی از مهم سیتی در آموزش تفکر سیستمی به سیم
 .باشد میتأثیر مثبت دارد، فرضیه فرعی  ایرانی  د رویکرد اسالمی

سیتی و متغیر وابسته تحقی ،  ای سیم با عنایت به دو فرضیه فوآ، متغیر مستقل تحقی ، بازی رایانه
هدای مددیریت شدهری بدا رویکدرد  ترین مهارت عنوان یکی از مهم کیفیت آموزش تفکر سیستمی به

ایرانی، تفکدر  ددریت یکپارچه شدهِر اسدالمیدیار در خصوص مدی ارتدعب به ایرانی است. داسالمی
های موردنیاز مدیران است که در تحقی  فدوآ موردسدنجش  ترین مهارت مهمسیستمی ازجمله 

قرارگرفته است.
 

 پیشینه تحقیق
های دیجیتال و آموزش که توسط مرکز تحقیقدات  در شماره دوم ماهنامه دریچه با موضوع بازی

ای بده ایدن  رشدته منتشر گردیده است،تاریخچه این موضوع میدان  ای های رایانه بنیاد ملی بازی
ویژه  دهد که آغاز توجه به نقش بازی در یادگیری به صورت آمده است: "این تاریخچه نشان می

در کودکستان بوده اسدت؛  1های فردریک فرابل در آلمان و با تالش 73برای کودکان، اوایل قرن 
سازی یادگیری از طری  های شخصی، تحول و تجاریرایانه میالدی با ظهور 7340اما در دهه 

های ویدئویی آغاز شد. پژوهش جدی، علمی و روشمند در این زمینه بدا آثدار کریسدتینا  بازی
 آغاز گردید. 3007در سال  و مارک پرنسکی 3000در سال  2کناتی

 600های دیجیتال،  اکنون تعداد مقایت منتشرشده دنیا در حوزه یادگیری مبتنی بر بازیهم 
مورد است که سهم پژوهشاران آمریکایی، چینی و اسپانیایی در ناارش این مقدایت بدیش از 

(. همچنین تمایل بدرای نادارش علمدی، بیشدتر از 3076، 3ماینرسایر کشورها بوده است )ای
وتر، ها، علوم کدامپیهای متعدد دانشااهی بوده است. در میان این رشتهسوی دانشجویان رشته

، علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی، فیزیک، هنر و علدوم انسدانی بده ترتیدب 4ها ای چند رشته
فرسدایی  هدای دیجیتدال، قلم هدای دانشدااهی در یدادگیری مبتندی بدر بازیبیش از سایر رشته

کادمیدک سدر  نموده هدای مورداسدتفاده در  طورکلی روش (. بده3076، 5اند )مایکروسدافت آ
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ی این حوزه؛ روش مروری، آزمایشی، پیمایش، مطالعده مدوردی، تحلیدل ناارش مقایت علم
محتوا، روش ترکیبی و مطالعات طولی بدوده اسدت. روش مدروری و آزمایشدی بدیش از سدایر 

 گروه 3آزمون و پ دآزمونصورت طرح پیش های آزمایشی اغلب به اند و روش کاررفته ها به روش
 .بوده است 1آزمایش و گواه

ای هدای رایانده وع مقایت علمِی فارسی حول موضوع یادگیری به کمک بازیهمچنین مجم
هدای نامده. عدالوه بدر ایدن، تعدداد پایدانای نبوده اسدت به صورت فزایندهسال گذشته،  70در 

البتده در  های این حوزه در ایران بسدیار انددک اسدت. های تحقیقاتی و کتابدانشااهی، طرح
 حقیقات در کشورمان افزوده شده است.های اخیر به تعداد این ت سال

هدا از روش نیمده  گرفته باید خاطرنشان کدرد کده برخدی از آن های انجام در خصوص پژوهش
توان از تحقیقی که فرزین  اند. در این خصوص می گروه آزمون و گواه استفاده نموده 3آزمایشی با 

ین سبز در افزایش یدادآوری مفداهیم ای دا های رایانه ( در مورداستفاده از بازی7939و همکاران )
سدال  76تدا  75نفر از دانش آموزان پسر  30اند نام برد. این پژوهش که بر روی  شیمی انجام داده

عنوان متغیدر مسدتقل بدرای یدادگیری  ای بده گرفته، از بازی رایانده های آزمون و گواه انجام در گروه
ای داین سدبز موجدب افدزایش  که بازی رایانده استفاده کرده و درنهایت به این نتیجه رسیده است
شود. همچنین اسدتفاده از بدازی داین سدبز بده  یادآوری مفاهیم شیمی برای این دانش آموزان می

 داری را در یادآوری مفاهیم شیمی داشته است. نسبت بازی بدون مفاهیم شیمی تفاوت معنی
دانشدجویان هندر در رشدته نفدر از  71( در پژوهشی کده در میدان 7933همچنین مشکی )

سدیتی بده دانشدجویان  شهرسازی انجام داده است، کارگداه شهرسدازی را از طرید  بدازی سیم
وسیله روش تحقی  کیفی و با انجام مصاحبه با فراگیران کارگاه شهرسازی، بده  آموزش داده و به

 ده است.های مثبت در دانشجویان مصاحبه شده از انجام بازی فوآ اشاره نمو ایجاد نارش
نفدر از داندش آمدوزان شهرسدتان  700( در تحقیقی که بر روی 7933فیروزی و همکاران )

ای آموزشدی بدر یدادگیری مفداهیم  اند که بدازی رایانده اند به این نتیجه رسیده بهشهر انجام داده
ای  دهدد کده بدازی رایانده آموزان تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج ایشان نشان می ریاضی دانش

آمدوزان تدأثیر  وزشی، بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یدادداری مفداهیم ریاضدی دانشآم
 مثبت دارد.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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(، بدا 7933فدر و همکداران ) جلیلی ،در خصوص استفاده از بازی در آمدوزش دانشدجویان
نمونه بازی آموزشی  3وری، با استفاده از تلفی  آموزش رسمی و در  کاربرد شیؤه آموزش غوطه

سداخته و بدومی در یدک نیمسدال تحصدیلی، محتدوای دانشدااهی بده زبدان  از پیش دیجیتالی
سال و با سدط  متوسدط 36تا  37در رده سنی دد  دانشجوی زن و مرد ایرانی 780انالیسی را به 
در طی پژوهش خود، آموزش دادند. تحلیدل کّمدی و کیفدی نتدایج حاصدل از دد  مهارت زبانی

بیانار تأثیر معنادار محتوای انالیسی غیررسمی متکی بر  شده توسط ایشان اطالعات گردآوری
ایرانی بر عملکرد فراگیران، به هناام یادگیری زبدان انالیسدی و ارتقدای تدوان  د فرهنگ اسالمی

ارتباطی آنان از طری  این زبان بود.
 

 شده برای بررسی در مقاله مدل انتخاب
-ورودی»تدأثیر بدازی در یدادگیری، مددل شده در مقاله حاضر برای بررسی  مدل به کار گرفته

( است. این مدل به همراه شکل و توضیحات کامل اجزای 3003) 1گری « خروجی-پردازش
  آن در ادامه آورده شده است.

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

یس، 1شکل شماره   (۲۰۰۲. مدل وروی، پردازش، خروجی )گر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 ورودی پردازش خروجی

 محتوای آموزشی برای تدری 

 های یادگیری روجیخ

 های بازیکن از بازی قضاوت

 رفتار بازیکن در بازی

 بازخورد بازی

 چرخه بازی

گیری  رسش و گزارشپ
از بازیکن در خصوص 

 بازی

 های بازی دیجیتال ویژگی
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 8د که این مددل شدامل توان بیان نمو صورت خالصه می جزء مدل فوآ به در بررسی جزءبه
 قسمت است:

 شامل ابزارهای بازی و محتوای آموزشی الف( ورودی:
شامل قضاوت کاربر از محیط بازی و تجربه آن، رفتدار کداربر  ب( پردازش توسط کاربر بازی: 

 پلی بازی اش به گیم شده گیری کاربر از رفتار اعمال برداشتش از محیط بازی و بازخورد در اثر
وجو و تحقی  نمودن  اطالع کسب کردن، پرس ابِط مابین چرخۀ بازی و خروجی:ج( عنصر ر  

 در خصوص آنچه در بازی اتفاآ افتاده است.
هدای یدادگیری شدناختی و  هدای مبتندی بدر مهدارت، خروجی شدامل یادگیری د( خروجی: 

 های یادگیری عاطفی خروجی
بده عبدارتی امکاندات و  کند و چیزهایی است که بازی را توصی  میشامل  :ورودِی مدل( ه

ها  های بازی . در یک نااه کلی ابعاد و به عبارتی خصلتشوند میهای بازی، نام نهاده  خصلت
 توان در جدول زیر خالصه نمود: را می

 
یس ) های بازی بیان . ابعاد و ویژگی1جدول شماره   (۲۰۰۲شده در مدل گر

توضیح مختصرها های بازی ابعاد و ویژگی

های بازی ی نمودن، فانتزی و خالقانه بودن محتوا، ِتم و شخصیتتصورفانتزی

قوانین آشکار و مشخص بازی، اهداف بازی و بازخوردهدای بدازی بدرای قوانین و اهداف
پردازش در جهت حرکت به سمت اهداف

تحریک صوتی و یا بصری داستان یا درامتحریک حواس

ب اهداف غیرقطعی و نامعلوممشکل بودن مراحل در حد بهینه و اکتساچالش

بهینه بودن مراحل در خصوص پیچیدگی اطالعاتیرمز و رازآلود بودن

کنترل فعال فراگیرکنترل

 
شود. در حقیقت  همچنین بخش دیاری از ورودی این مدل به محتوای آموزشی مربوط می

ها و  ستی با خصلتبای محتوای آموزشی که قرار است از طری  بازی به فراگیران منتقل شود می
 های بازی جفت شود. ویژگی
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 ترین بخش مدل گریس ، محوری1چرخه بازی
گدذاری  توان انایدزش نام رضایت و مطلوبیت از درگیر شدن در انجام یک فعالیت یا کار را می

. در حقیقت انایزش به انتخاب مستقل افراد برای درگیر شدن در انجدام یدک فعالیدت یدا نمود
گددردد )پینتددریچ و  هددا در آن کددار، برمی شدددت تددالش و پافشدداری آنوظیفدده و همچنددین 

ای  هدای رایانده با توجه به میزان پافشاری افراد در انجام بازی(.7347؛ وولتر، 27333شروبن،
هدای  شدود، اعتیداد بده بازی ای بکدار بدرده می هدای رایانده مفهوم دیاری که در خصوص بازی

شدود و بدا  ا اعتیداد بده بدازی در چرخده بدازی، درگیدر میای است. بدین ترتیب بازیکن ب رایانه
 شود. پافشاری روی انجام بازی، بر میزان شدت استفاده او از بازی افزوده می

های بدازیکن، رفتدار  شده کده مشدتمل بدر قضداوت قسمت اصلی تشکیل 9چرخه بازی از 
شود کده بدازیکن بدا  میاین فرایند ازآنجا شروع  های بازیکن از بازی است. بازیکن و بازخورد

رقدم  ایدن مدواردصدورت یکدی از  مشاهده بازی و در ابتدای ورود به بازی، ادراکش از بازی به
میزان درگیری در بازی بدرای ، 4مفرح بودن و لذت بردن از بازی، 3جالب بودن بازی خورد: می

 .6افزوده از بازی اعتماد به محیط بازی در اکتساب ارزش، و 5وظیفۀ خاص انجام
خدورد و  پلدی بدازی، رفتدار او رقدم می ی ادراک و قضاوت بازیکن از محدیط و گیم درنتیجه

پلددی بددازی(  درنهایدت بددا اعمدال ایددن رفتداِر کدداربر بده محددیط بدازی )بددازی کدردن او در گیم
شدود کده دوبداره در ایدن چرخده قرارگرفتده و  پلی بازی به کاربر اعمال می بازخوردهایی از گیم

دهد. ازیکن از محیط بازی را تحت تأثیر قرار میادراک و قضاوت ب
 

 در مدل گریس 7عنصر رابط مابین چرخۀ بازی و خروجی یادگیری
پرسشاری و کسب اطالعات ازآنچه در بازی اتفاآ افتاده است و ارتباط آن با دنیای واقعدی از 

آنچده در های این مدل است. در این بخش بازیکن به بازناری و تحلیدل هدر  ترین قسمت مهم
دهد تا آنچه در دنیدای بدازی  پردازد. در حقیقت این لینک اجازه می بازی اتفاآ افتاده است می

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اتفاآ افتاده است را به تجارب یادگیری مدوردنظر تفسدیر و ترجمده کدرد. بده عبدارت خالصده 
( توصی  آنچه در بازی اتفاآ افتاده اسدت؛ 7بخش دانست:  9توان این لینک را مشتمل بر  می

( بحث در خصوص خطاها و اصالحات یزم بدرای 9ها؛  ( تحلیل اتفاقات بازی و چرایی آن3
پرهیز از تکرار آن خطاها.

اگر یادگیرنده پشتیبانی شده و بازخورد گیرد، فرایند یادگیری ممثرتر خواهد بود. انتظار اینکه 
ابراین یدادگیری صورت خودمحور و تنها، دانش خدود را بسدازد غیرواقعدی اسدت؛ بند فراگیر به

های انعکاس و تأمل در وقایع بازی و همچنین اطالعات خالصده  باید با فرصت 1وسیله اجرا به
آمده به جهدان واقعدی  دست مرتبط برای یادگیری اثربخش جفت شود و برای فراگیران، دانش به

لب ، روبین و مک اینتیدر  جدام، ان»مرحلده:  چهدار ( ایدن فرایندد را در7317) 2متصل شود. ک 
اند. این پرسشاری و ایجداد ارتبداط  بیان کرده« انعکاس و تأمل کردن، فهمیدن، و به کار بستن

عنوان  های پل بستن بدین تجدارب بدازی و یدادگیری، بده بین اتفاقات بازی و دنیای واقعی و فن
آید. حساب می راهنما و پشتیبانی برای کمک به تسهیل فرایند فوآ به

 
 ر مدل گریسهای یادگیری د خروجی

های یادگیری  ( خروجی7بخش است:  سههای یادگیری بر اساس مدل فوآ مشتمل بر  خروجی
.5های یادگیری عاطفی ( خروجی9؛ و 4های یادگیری شناختی ( خروجی3؛ 3بر پایه مهارت

های یادگیری بر پایه مهدارت، منجدر بده  ها باید گفت که خروجی در خصوص این خروجی
شود. ردهای تکنیکی و فنی میتوسعه و بهبود عملک

داندش اعالندی و ( 7 شدود: بخدش تقسدیم می سدههای یادگیری شناختی، خود بده  خروجی
.8دانش استراتژیک( 9؛ 7ای دانش رویه( 3؛ 6اظهاری

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 

 
 
 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

02 
 1 ،  شماره11دوره

 1931بهار 
 11پیاپی 

 

شود که این تجربه بده  درگیر شدن فعال افراد با محیط بازی، منجر به ایجاد یک تجربه در بازی می
توان اظهار کرد که  شود؛ بنابراین می با محتوای آموزشی تقویت می دلیل جفت شدن محیط بازی

 (.3003ای، یک محیط اثربخش برای یادگیری است )گری ،  محیط چنین بازی
 

 ایرانی ـ  های مدیریت شهری با رویکرد اسالمی مهارت
ایرانی و وظای  شدهرداری و شدورای  د با توجه به تعری  مدیریت شهری با رویکرد اسالمی

ایرانی کده –ریزی و اداره یک شهر اسالمی های موردنیاز برای برنامه شهر، آن دسته از مهارت
هدای مددیریت  زندگی را بر اساس این سبک زندگی برای شدهروندان فدراهم نمایدد، مهارت

هایی  ایرانی شاخص د شود. ازآنجاکه شهر اسالمی ایرانی نامیده می د شهری با رویکرد اسالمی
ها در شواهد تداریخی و اسدناد و مددارک  از محققان به بررسی جزئیاتی از آن دارد که برخی

ایرانی  د رو محقد  بدا همکداری دبیرخاندۀ شدهر اسالمی اندد، ازایدن مذهبی و ملدی پرداخته
ای  مجلد منتشرشده از این مرکز و سایر مطالعات کتابخانه 6شهرداری تهران و با استفاده از 

 9ها در قالدب  ایرانی در نظر گرفته است. این شاخص د میشاخص برای شهر اسال 96خود 
اند که در جددول زیدر بده همدراه  شده محور کلِی اقتصادی، فرهنای و کالبدی در نظر گرفته

 های معرف هر دسته آمده است. تعداد گویه
 
ای محقق( ات کتابخانهاز مطالعبرگرفته ) ایرانیـ  های شهر اسالمی های مربوط به شاخص . تعداد گویه۲جدول شماره 

گویه 3های شاخص اقتصادی یهتعداد گو

گویه 73جتماعیادهای شاخص فرهنای تعداد گویه

گویه 75یرساختی(زدشناختی جمعیتدهای شاخص کالبدی )فضایی تعداد گویه

 
عنوان اجددزای یددک شددهر  شددده بدده های متنددوع در نظددر گرفته بددا توجدده بدده وجددود شدداخص

شدده در کندار یکددیار  مند و دارای روابط تعری  صورت نظام بایستی به انی که میایر د اسالمی
ایرانی را در همه ابعداد مدادی و  د قرارگرفته و مدیریت شوند تا زمینه تعالی ساکنان شهر اسالمی

معنوی رشد دهند، مهارت مدیریتی مدوردنظر بدرای آمدوزش در ایدن تحقید ، مهدارت تفکدر 
 شده است. سیستمی در نظر گرفته
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گیری و یادگیری مدمثر در جهدانی کده  در این خصوص باید خاطرنشان کرد که برای تصمیم
های پویای آن پیوسته در حال افدزایش اسدت، تفکدر سیسدتمی یزم اسدت تدا بتدوان  پیچیدگی

های ذهنی را توسعه داده و ابزاری ایجاد نماییم که با استفاده از آن بتوانیم ساختار  مرزهای مدل
 (.3075، 1ها را درک کنیم )استرمن های پیچیده و رفتار آن تمسیس

هدا را تنهدا  توان آن ای مرکب از عناصر متعدد که می یافته سیستم عبارت است از کل سازمان
کل سیسدتم چیدزی  ی که در این کل دارند، تعری  کرد.در خصوص یکدیار و برحسب مکان
ای  های تدازه ت. کلیت سیستم بیانار کیفیتدهنده آن اس بایتر از حاصل جمع عناصر تشکیل

ها را ندارند؛ بنابراین تفکر سیستمی  جزء آن کیفیت دهنده سیستم جزءبه است که عناصر تشکیل
با در نظر داشدتن مدرز سیسدتم مدوردنظر، اجدزا و عوامدل سیسدتم، روابدط میدان اجدزا بداهم، 

های مواد،  ر در سیستم و جریانبازخوردهای سیستم، تأخیرها و تغییرات ناشی از اعمال یک اث
 (.7938پردازد )دوران،  های سیستم موردنظر می انرژی و اطالعات به بررسی پیچیدگی

 
 سیتی و استفاده از این بازی برای آموزش بازی سیم

 اندد. پرداخته سیتی سیم معروف بازی های مزیت بیان به ای مقاله در (7946) همکاران و سلطانی
 بدازی لدذت سدازی، شبیه هدای دربازی" که: اند نموده اشاره تاریخی بازی این خصوص در ایشان
 گرفته شدکل اسداس آن بدر مددل که است مبنایی قواعد دهی سازمان لذت یا تخریب لذت همان

 های نظریده از کده اسدت تجداری سازی شبیه های بازی از مثالی سیتی سیم های بازی سری است.
 کده شهری تخریب و رشد های مدل بازی، این طراح ،2رایت ویل گیرد. می الهام شهری دینامیک

قرارداد. سازی شبیه بازی این توسعه مبنای را بود شده عرضه 3فورستر جی توسط
 شدهری ریزی برنامه در پویا گیری تصمیم فرایند آموزش شهرسازی، های دانشکده در تاکنون

 ترافیکدی، ازدحدام جمعیت، رشد لقبی از آن ساکنین و شهر های اندرکنش و ها کنش به توجه با
 خددمات کمبدود و ای گلخانده اثدرات بداز، فضای کمبود ها، زیرساخت توسعه مسکن، کمبود

 ها دانشدکده اسدت. بدوده آموزشی دوره طول در مهم های چالش از یکی بهداشتی، و آموزشی
 های عک  و بندی منطقه های نقشه مقایت، ها، کتاب از آموزشی نیاز این به پاسخاویی برای

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 تدأثیر شدهری، ریزی برنامده ندوع این در حقیقت در اما جستند؛ می یاری زمینه، این در مفیدی
 ای رایانده سازی شبیه بازی نبود. روشن شهر در مختل  های شاخص بر اتخاذشده های تصمیم

 تحلیدل بدا کداربر و نموده سازی شبیه بای در ذکرشده مشکالت با را شهری تواند می سیتی سیم
 کده کند مشاهده شهر آینده در را آن تأثیر و نماید حل را مشکالت ریزی، برنامه و تفکر ها، داده

 است. افزوده آن از استفاده جذابیت بر افزار نرم این گونۀ بازی محیط صدالبته
 نقِش  دو در زمان هم تا سازد می قادر را کاربر که است ویدئویی ای رایانه بازی یک سیتی سیم

 بده ای رایانده هدای بازی جدیدِد  نسل میان در بازی این شود. ظاهر شهردار، و شهری ریز برنامه
 قدرار آفرینندده های بازی گروه در کاربر طرف از کنترل و قدرت اعمال امکان کردن فراهم دلیل

 است. کارآمد شهر یک مدیریت و ساختن بازیاران هدف و گیرد می
 (2تدی آی ِام دانشدااه مددیریت بخش )استاد 1ورسترف توسط افزار نرم این ساخت اولیه ایده

 بود. کرده اشاره ای رایانه شهری ساز شبیه افزار نرم ساخت به 7363 سال در کتابی در که شد داده
 بده را مشدکالتی نارش نحوه این که بود بناشده شهری کالن مدیریت پایه بر وی شدۀ ارائه مدل

 میزان به صرفاا  شهر یک در امنیت کنترل برای مثالا  ید.گرد برطرف بعدها البته که آورد می وجود
 پلی  های ایستااه از یک هر عملکرد به و شد می توجه پلی  قدرت کل نسبت به جنایات کل

 شد. نمی توجهی ها آن تأثیرگذاری میزان و
 ریاضدی مددل یدک 3الکساندر کریستوفر برکلی، دانشااه ریاضیدان و معمار 7310 دهه در
 سدیتی سیم گرفدت. قدرار سیتی سیم سازندگان کار الاوی که کرد ایجاد شهری سازی شبیه برای

 نسخه اولین ورود با زمان هم و شد ساخته 684 کومودور رایانه برای 7345 سال در بار نخستین
 و (3008 ،5)آیتکدین  گردیدد آن شدن مشهور باعث نیوزویک مجله در آن معرفی بازار، به آن

 درس کدالس 70000 از بیش در آموزشی ابزار یک عنوان به آن از استفاده کوتاهی مدت از بعد
 نیدز اولیده نسدخه از حتدی 3000 سیتی سیم یعنی سیتی سیم بعدی نسخه شد. آغاز آمریکا در

 مداه 6 طدول در را ای رایانده بدازی تدرین پرفروش عنوان ،7338 سال در بطوریکه شد مشهورتر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 کداملی نسدبتاا  نسدخه و شد رفع مشکالت از بسیاری فزارا نرم این چهارم نسخه در کرد. کسب
 پنسدیلوانیای دانشدااه اسدتاد 1یبلدین دیویدد گفتده به گردید. ترجمه زبان 71 به که شد عرضه
 بدازی، ایدن از اسدتفاده اسدت. آمدوزش درزمیندهٔ  هدا بازی تدرین مهم از یکی بازی این آمریکا
 اولیده مفداهیم تعلدیم بدرای افدزار نرم ایدن 7335 سدال از که ای گونه به یافت افزایش روز روزبه

 همچندین (.3009 ،2َال ِات ویدت )اسدکارت اسدت. بدوده مدمثرتر کتدابی هر از شهرسازی،
 را سیتی سیم است، فعال آموزشی افزارهای نرم بررسی و معرفی درزمینهٔ  که 3آر اس سی ممسسه

 است. کرده اعطا عالی رجهد آن به و داده قرار آموزشی برتر افزار نرم صد یک لیست در
 شدده  پرداختده سیتی سیم معروف بازی ایه مزیت به (7946) همکاران و سلطانی مقاله در
 بدرای مناسدب ابدزار یدک را سدیتی سیم بازی، این های محدودیت و ها مزیت آوردن با و است

 ای رایانده هدای بازی بودن ممثر به ایشان اند. کرده معرفی شهری ریزی برنامه و مدیریت آموزش
 تر عمید  فهدم و آموزان دانش انایزه رفتن بای و خارجی های زبان ریاضیات، یادگیری ارتقاء در

 اشداره 94 سیویلیزیشدن بدازی توسدط اجتماعی مفاهیم از آمریکا در دبیرستان دو آموزان دانش
 تقویدت بده خدود تجربدی مطالعده در (3009) 5فدارلن مدک و کیریمور کنند می بیان و نموده

 مهندسدی و اقتصداد شدهری، ریزی برنامده ریاضدی، های زمینه در ها مهارت و مفاهیم شناخت
 مناسب محوری موضوع 9 تدری  برای را سیتی سیم و اند داشته اشاره سیتی سیم بازی وسیلۀ به

 متقابدل روابدط (3 ؛ها( زیرسداخت و مسدکن معدابر، )شبکه شهر ای پایه آناتومی (7 دانند: می
 (9 ؛شدغلی( سدفرهای زمدان بدر اشدتغال مکدانی توزیدع اثدرات )مانند شهری یها زیرسیستم

.(7946 )سلطانی، گرا آرمان سازان شهر های ایده سنجی امکان
 از یکدی تداکنون مدیالدی 30 دهده های سدال از سیتی سیم بازی گردید مطرح که طور همان

 در کنسدولی و ای رایانده هدای بازی کده اکنون حتی و است بوده جهان در شده شناخته های بازی
 بازی این 6اس او آی و اندروید نسخه هستند، موبایلی آنالین های بازی با شدن جایازین حال

 است. قرارگرفته مندان عالقه اختیار در 7ایت بیلد سیتی سیم عنوان با نیز
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 اجرای پژوهش
آوری و  مدعاز نوع تحقیقات کاربردی اسدت و روش تحقید  نیدز بده دلیدل طریقده ج این مقاله

ها و پذیرش  وتحلیل داده ها، روش تحقی  کمی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده تجزیه
 شده است. یا رد فرضیات تحقی ، از آزمون تحلیل کواریان  استفاده

صورت بوده است که شرح درس محتوای مدوردنظر  توضی  مختصری از اجرای پژوهش بدین
و توضیحات استاد بده دانشدجویان منتقدل گردیدده و پد  از تفکر سیستمی از طری  پاورپوینت 

گیری شده است. بدین ترتیدب ایدن  اعمال متغیر مستقل، تغییرات موردنظر در متغیر وابسته اندازه
صدورت ندوین و از طرید   صورت سنتی و برای گدروه آزمدون به محتوای درسی برای گروه گواه به

خصوص شروع آمدوزش بده دانشدجویان در کدالس در  شده است. سیتی، آموزش داده بازی سیم
فرم  سیتی در ابتدای شروع ترم تحصدیلی بده روی هدر دو پلدت گروه آزمون، استفاده از بازی سیم

فرم اصلی و بدازی مدوردنظر بدرای تددری   موبایل و رایانه شخصی پیشنهاد گردید. هرچند پلت
شده است، اما نسخه موبایلی بدازی  فرم رایانه شخصی در نظر گرفته سیتی به روی پلت بازی سیم

نیز به دلیل سهولت در استفاده و دسترسی بیشتر دانشجویان در طول روز به این بازی، برای درگیر 
پلی مشابه به دانشجویان پیشنهاد گردید. در حقیقت دانشجویان در طول  شدن بیشتر ایشان با گیم

سدیتی آشدنا  امکانات و محتدوای بدازی سیم هفته بازی کردن با نسخه موبایلی بازی توانستند با 3
سیتی به روی رایانه شخصدی برقدرار  شوند تا در شروع رسمی تدری  ارتباط بیشتری با بازی سیم

های یزم را از طری   ها و تمرین نمایند. دانشجویان در طول هفته و فاصله بین جلسات، راهنمایی
کردند و با ارائه بازخوردهدای خدود  دریافت می شده بود کانال تلارام که به این امر اختصاص داده

 نمودند. از بازی به دستیار آموزش، محتوای درسی را در قالب محتوای بازی دریافت می
در طول دوره آموزش از طرید  روش جدیدد، محتدوای تددری  تفکدر سیسدتمی از طرید  

پلدی بدازی  ی گیمایرانی و منطب  شده با محتدوا د سناریوهای ساخت شهری با رویکرد اسالمی
 3هایی به دانشجویان ارائه گردید و درنهایت نیز از دانشدجویان هدر  سیتی در قالب تمرین سیم

گروه گواه و آزمون خواسته شد تا همدان پرسشدنامه اسدتاندارد تفکدر سیسدتمی کده در ابتددای 
سدپ   آزمون( را در پایان دوره تدری  نیدز تکمیدل نمایندد. تدری  تکمیل نموده بودند )پیش

آزمدون دانشدجویان، آزمدون تحلیدل  آزمدون و پ  پرسشنامه پیش 3روی نمرات حاصل از هر 
 کواریان  انجام پذیرفت و درنهایت فرضیات تحقی  مورد ارزیابی قرار گرفت.



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

00 
بررسی مدلی جهت 

 ارزیابی  کیفیت ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای از روش اجرای پژوهش خالصه . ۲شکل شماره 

رشدته مددیریت صدنعتی  نمونه در دسترس این تحقی  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدد
اند. تقسدیم دانشدجویان در  بندی شده گروه آزمون و گواه تقسیم 3دانشااه آزاد کرج بوده که در 

 3گرفته است و دانشجویان به انتخاب خود وارد  صورت مستقل انجام های آزمون و گواه به گروه
کددام از  سدت کده هیچاند. البته یزم به ذکدر ا کالس متفاوت در دو روز و دو ساعت مجزا شده

بندی و محتوای تحقی  در ابتدای امر مطلع نبودندد. هرچندد  گروه از این تقسیم 3دانشجویان 
جویان گروه آزمون که با روش آموزش نوین و از طری  بازی، شاید در طول اجرای آزمون دانش

نفدر از  87اند از این مطلب مطلع شده باشند. مشخصدات توصدیفی  تفکر سیستمی را آموخته
اندد  نفری آزمون و گواه که در تحقید  فدوآ همکداری نموده 37و  30کالس  3دانشجویان در 

 صورت جدول زیر است. به
 

 توصیفی اعضای گروه آزمون و گواه متغیرهای 9جدول شماره 

میاناین سنحداکثر سنحداقل سنتعداد دانشجویان نمونهجنسیت

گروه آزمون
73398490مرد
435956/34زن

گروه گواه
78388899مرد
1339393زن

تطبی  محتوای تدری  تفکر 
حتوای سیستمی در قالب م

سیتی با استفاده از  بازی سیم
سناریوهای ساخت شهری با 

 ایرانی -رویکرد اسالمی

 

اجرای روش تدری  سنتی و 
نفر از  44جدید به روی 

دانشجویان کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت صنعتی در دو 

 گروه آزمون و گواه

استفاده از آزمون تحلیل 
کواریان  برای مقایسه اثر 

ش آموزشی( متغیر مستقل )رو
به روی دو گروه آزمون و گواه 

ِاس پی ِاس افزار  با کمک نرم
 ِاس

تطبی  محتوای درسی  
 سیتی با بازی سیم

اجرای پژوهش روی 
 گروه آزمون و گواه

تحلیل آماری و 
گیری فرضیات  نتیجه

 تحقی 
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ام گدروه آزمدون و گدواه و همچندین انجد 3متغیدر مسدتقل و وابسدته بده  3با توجه به اعمال 
گدروه(، نتدایج  3آزمون )پرسشنامه اسدتاندارد تفکدر سیسدتمی بده روی هدر  آزمون و پ  پیش

 صورت نمودارهای توصیفی زیر به دست آمد. ها به توصیفی آزمون
 

 گروه آزمون و گواه ۲آزمون برای هر  آزمون و پس نتایج توصیفی پیش .1جدول شماره 

گروه گواه
9470/167305/11میاناین

3737افراد جامعه تعداد

33783/453630/3انحراف معیار

گروه آزمون
7500/156000/43میاناین

3030تعداد افراد جامعه

70746/577775/1انحراف معیار

گروه ۲مجموع 

1405/154339/13میاناین

8787تعداد افراد جامعه
46847/616433/4انحراف معیار

 
 گروه برای زنان ۲آزمون هر  آزمون و پس ایج پیشنت .۵ول شماره جد

آزمون پسآزمون پیش

گواه
7833/131789/14میاناین

11تعداد نمونه
78738/7737363/70انحراف معیار

آزمون
0000/153037/49میاناین

7777تعداد نمونه

08313/166700/1انحراف معیار

گروه 3مجموع 
6777/164443/47میاناین

7474تعداد نمونه

98686/479333/3انحراف معیار
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 گروه برای مردان ۲آزمون هر  آزمون و پس نتایج پیش .۶جدول شماره 

آزمون پسآزمون پیش

گواه
0000/158346/16میاناین

7878تعداد نمونه
50888/603598/3انحراف معیار

آزمون
9999/150000/47میاناین

33تعداد نمونه
00000/888305/6انحراف معیار

گروه 3مجموع 
7908/153718/14میاناین

3939تعداد نمونه
55930/597193/4انحراف معیار

 
بررسی گردیدده و های تحلیل کواریان   فرض پیشها از سویی دیار با توجه به نتایج آزمون

بده روی ایدن نتدایج  1.ِاس .ِاس .پدی .افدزار ِاس ری  نرمدر نهایت آزمون تحلیل کواریان  از ط
( 9؛ مسدتقل بدودن تخمدین واریدان ( 3؛ توزیع نرمال متغیرهدای وابسدته( 7: انجام پذیرفت

همانی رگرسیون ( 6؛ و خطی بودن رگرسیون( 5ا؛ ه انتخابی بودن نمونه( 8؛ همانی واریان 
اند. شده ان دادهنش. این نتایج در جداول زیر (3004، 2)گلین گامست

 

 

یع نمره ها و آزمون نرمالیتی1جدول شماره  های  به روی گروه 3ونر اسمیـنتایج آزمون کولموگروف ..نرمال بودن توز
 آزمون و گواه 

 4ویلکـشاپیرواسمیرنوـکولموگروف
سط  معناداریدرجه آزادیآمارهسط  معناداریدرجه آزادیآماره

738/087773/0361/087316/0آزمون پیش
063/087300/0364/087908/0آزمون پ 

حداقل سط  معناداری حقیقی
تصحی  لیلی فورس 

 05/0 فرض صفر این آزمون نرمال بودن داده است و با توجه به سط  معناداری که بیشتر از
 ت.ها نرمال اس شود و درنتیجه داده شده است، فرض صفر پذیرفته می گزارش

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های مورد آزمایش بررسی نرمال بودن به تفکیک گروه .8جدول شماره 

ویلکدشاپیرواسمیرنودکولموگروفگروه
سط  معناداریدرجه آزادیآمارهسط  معناداریدرجه آزادیآماره

794/037300/0361/030651/0گواهآزمون پیش
773/030300/0363/030511/0آزمون

774/037300/0357/037957/0گواهزمونآ پ 
036/030300/0354/030503/0آزمون

حداقل سط  معناداری حقیقی 
تصحی  لیلی فورس 

 بررسی نرمال بودن به تفکیک جنسیت .3جدول شماره 

جنسیت
ویلکز-شاپیرواسمیرنو-کولموگروف

سط  معناداریآزادی درجهآمارهسط  معناداریدرجه آزادیآماده

آزمون پیش
738/074019/0333/074794/0زن
763/039739/0391/039756/0مرد

آزمون پ 
799/074300/0381/074919/0زن
031/039300/0311/039485/0مرد

حداقل سط  معناداری حقیقی 
تصحی  لیلی فورس 

یانس بر اساس فرض صفر هریک از منابع خطا باید مستقل از هدم  .مستقل بودن تخمین وار
اتکا و اعتماد نبوده و نتایج آن بدون در نظر گرفتن این  ها قابل باشند و در غیر این صورت آزمون

جداسازی منابع خطا در اصدول آندالیز کوواریدان  ایدن  توجه بهاستفاده نیستند. با  فرضیه قابل
فرضیه برقرار است.

هدای  همادونی واریدان  را در گروه 1توان با استفاده از آزمدون لدوین می. یانسهمگونی وار 
شدود،  نشدان داده می آزمایشی بررسی نمود. چنانچه سط  معناداری در آزمون لوین که با 

ها از تجان  برخوردار است. فرض صفر در  توان گفت واریان  گروه باشد، می ۰٫۰۵بیشتر از 
افدزار،  گروه دارای تجان  باشند. پ  از اجرای آزمدون لدوین در نرم 3این آزمون این است که 

 صورت زیر گرفته شد. خروجی به
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نتایج آزمون لوین. 1۰جدول شماره 

متغیر وابسته

آماره 7درجه آزادی  3درجه آزادی  سط  معناداری

738/0 9 91 300/0
های مختل  است. هفرض صفر این آزمون برابری واریان  خطای متغیر مستقل در گرو

 
اسدت،  ۰٫۰۵طور که مشخص است با توجه به مقدار سدط  معنداداری کده بدیش از  همان

 شود. ها پذیرفته می فرض صفر مبنی بر همان بودن واریان 
تصادفی بودن نمونه از ملزومات اجرای هر طرح آمداری اسدت. بده  .انتخاب نمونه تصادفی

شدده  دفی نمونده، از نمونده در دسدترس استفادهدلیل مشکالت موجود در انتخاب کامدل تصدا
است. نمونه در دسترس این آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشااه 

های آزمون و گواه  صورت مستقل وارد گروه اند. این دانشجویان پ  از انتخاب به آزاد کرج بوده
اند. ای آزمون اطالع نداشتهاند و در شروع آزمون از ماهیت انجام کار و اجر شده

فرض خطی بودن به معنای داشتن همبستای متغیر همپراش با متغیدر  .خطی بودن رگرسیون
 پاسخ است که در این طرح، متغیر همپراش با متغیر پاسخ، رابطه خطی دارد.

 
نتایج بررسی خطی بودن رگرسیون .11جدول شماره 

آزمون اثرات بین گروهی
متغیر وابسته

سطح معناداریمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتعمنب
735/3337735/333443/76000/0آزمون پیش

--087/55 670/378693خطا
---405/901580مجموع

 

 
بررسدی شدده  ورت زیربه ص 73جدول شماره هماونی رگرسیون نیز در  .همگونی رگرسیون

 است.
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 نتایج بررسی همگونی رگرسیون .1۲جدول شماره 

آزمون اثرات بین گروهی
متغیر وابسته

سط  معناداریمیاناین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع
057/6777057/677437/73007/0آزمون پیش

990/937990/93435/0910/0جنسیت
139/597139/59731/7336/0گروه

996/957996/95187/0935/0آزمون پیش*گروه
369/737369/73313/0605/0جنسیت * گروه

735/917735/91140/0949/0آزمون جنسیت * پیش
383/37383/3303/0657/0آزمون پیش*جنسیت * گروه

--471/751399667/81خطا
---405/901580مجموع

 
کند. درواقع این آزمون این اطمیندان را  خط رگرسیونی را آزمون می همانی شیبجدول بای 

ها و تغییدر جنسدیت، تغییدری درشدیب خدط رگرسدیونی  دهد که با توجه به تغییر گروه به ما می
خط رگرسدیون  های مختلد  شدیب سدیتها و جن حاصل نخواهد شد و درنهایت باید در گروه

 .باهم برابر یا در بدترین شرایط باهم موازی باشند
 .پردازیم متغیر جنسیت و اثر آن در این آزمون می بررسیابتدا به . 1آزمون نهایی آنکوا

 
 نتایج آزمون نهایی آنکوا .19جدول شماره 

آزمون اثرات بین گروهی
متغیر وابسته

سط  معناداریمیاناین مربعاته آزادیدرجمجموع مربعاتمنبع
699/3457699/345780/37000/0آزمون پیش

338/787338/78933/0518/0جنسیت
166/9507166/950539/1003/0گروه
--061/713591639/86خطا

405/901580مجموع

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

29 
بررسی مدلی جهت 

 ارزیابی  کیفیت ...

شده، جنسیت تأثیری بر نمره افدراد نددارد، لدذا متغیدر  به جدول آنالیز واریان  ارائه وجهتبا 
دهیم. جنسیت را از مدل حذف نموده و مجدداا آزمون را انجام می

 
یانس .11جدول شماره   آزمون آنالیز وار

آزمون اثرات بین گروهی
متغیر وابسته

سط  معناداریاتمیاناین مربعدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع
314/70957314/7095638/33000/0آزمون پیش

583/8067583/806414/4005/0جنسیت
--060/7180137/85خطا

---405/901580مجموع

 
و نشدان  مدی باشددمعندادار شدده اسدت  بندی کده انجام در جدول آنالیز واریان  بای گروه

 بندی بر میزان پاسخ افراد اثرگذار است. دهد که این گروه می
 

 افزایش بیشتر نمرات دانشجویان در گروه آزمون -1۵جدول شماره 

برآورد پارامتر
متغیر وابسته

سط  معناداریآمارهخطای استانداردضریبپارامتر
درصد 35بازه اطمینان 

ان بایکرکران پایین
654/36454/77384/3090/0653/3669/50عرض از مبدأ

188/0751/0156/8000/0834/0067/7آزمون پیش
-034/3-005/0638/70-739/3340/3-936/6}گروه = گواه{

-----}گروه = آزمون{
شده است شده، این پارامتر صفر گرفته به دلیل اینکه این گروه، مرجع تعیین 

 

دهدد افدزایش نمدرات  افزار در بدای نشدان می طور که جدول خروجی از نرم درنهایت همان
گروه گواه و آزمون مثبت بوده با این تفاوت که افزایش نمرات دانشدجویان  3دانشجویان در هر 
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طور متوسط، آموزش افزایش  دهد که به گروه آزمون بیشتر بوده است. قسمت زردرنگ نشان می
 ای را در افراد به همراه داشته است. نمره 36

دهنده ایدن اسدت کده ایدن گدروه  مربوط به گروه گواه است و قسمت سبزرنگ نشان 7گروه 
اند. ، نمره کسب کرده3نمره کمتر از گروه آزمون یعنی گروه  6طور متوسط  به

 های حاصل از پژوهش و یافته گیری نتیجه
ترم  د که پ  از آموزش مهارت تفکر سیستمی در طول یکده نتایج آزمون کواریان  نشان می

 3روش تدری  مختل ، میزان یدادگیری در هدر  3گروه از دانشجویان با  3تحصیلی در میان 
یافته است اما میزان یادگیری تفکر سیستمی در میان دانشجویان گروه آزمون و از  گروه، افزایش

دیدده بودندد،  روه گواه که با روش سدنتی آموزشنمره از دانشجویان گ 6سیتی،  طری  بازی سیم
افدزار ِاس پدی ِاس  گرفتده توسدط نرم های انجام بیشتر است. یزم به ذکر است با توجه به تحلیل

ها حذف  وتحلیل داده ِاس، متغیر جنسیت در این تحقی  بدون تأثیر بوده و لذا از جریان تجزیه
 گردیده است.

خروجی گری ،  -پردازش -حقی  یعنی مدل ورودیشده در این ت در خصوص مدل بررسی
سدیتی بده دانشدجویان، متغیدر وابسدته  ای سیم پ  از اعمال متغیر مسدتقل یعندی بدازی رایانده

شده یعنی یادگیری از طری  بازی، موردبررسی قرارگرفته است. عملکرد دانشجویان در  حاصل
 9شدده در شدکل شدماره  ت مدل ارائهصور افتد به برخورد با بازی و آنچه در این میان اتفاآ می

 آمده است.
روش فوآ پ  از تعیین محتوای آموزش تفکر سیستمی و انتخاب بازی مناسب که ایدن  در

به  3079سیتی  وسیلۀ بازی سیم آموزش باشد، دانشجویان گروه آزمون به وسیلۀ آن قابل محتوا به
ول مواجده بدا بدازی، بده دلیدل صورت که در مرحلده ا یادگیری تفکر سیستمی پرداختند. بدین

فهمی از  های بصری و همچنین وجود سناریوهای مدیریتی در بدازی، برداشدت قابدل جذابیت
شده  نوعی برای گرم شدن و آشنا شدن در بازی قرار داده بازی پیدا کردند و در مدت معینی که به

ه بده مددل زیدر، وارد سیتی پیدا کردند و بدا توجد بود، دانشجویان درگیری مناسبی با بازی سیم
چرخه بازی شدند.
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  گیری شده در تحقیق مدل نتیجه .9شکل شماره 

 
هدایی کده  سیتی و با توجه بده سدناریوها و تمرین دانشجویان در اثر قضاوتشان از بازی سیم

بدا  شده بود، رفتار مدیریتی خدود را در بدازی نشدان دادندد و ها داده توسط دستیار آموزش به آن
شده در بازی، بازخورد مناسب را  های ذهنی خود، برای رسیدن به اهداف تعیین اعمال قضاوت

های ذهندی دانشدجویان از  شدود کده قضداوت از بازی دریافت کردند. این بازخورد موجب می
هدا توسدط  بازی بهبود یابد و چرخه بازی تقویت شدود. در هدر جلسده پد  از اجدرای تمرین

محتوای آموزشی و بازخوردهای منطب  با هر تمرین توسط دستیار آمدوزش  بازیکنان در بازی،
شده است و دانشجویان متوجه ارتبداط منطقدی بدین مفداهیم واقعدی تفکدر  به دانشجویان داده

اند. در اثر این بحث و تفسیر نتایج و ارتباط بین بازی و مفداهیم  سیستمی و اتفاقات بازی شده
شدده و  های مطلدوب یدادگیری از بدازی گرفته آموزش، خروجی آموزشی توسط استاد و دستیار

 فرایند یادگیری در دانشجویان گروه آزمون تکمیل گردیده است.

 محتوای آموزشی

 مرز سیستم تعری  سیستم

 تأخیر بازخورد

 یستمخرده س اجزای سیستم

 ویژگیهای بازی

 قوانین/اهداف

 چالش تحریک حواس

 کنترل رمز و راز

 قضاوتهای بازیکن

رفتار 
 بازیکن

بازخورد 
 سیستم

 درگیرکننده

 اعتماد به بازی

 جالب

 بخش لذت

 
های  خروجی

 یادگیری

 

تفسیر و 
تحلیل بازی و 

ارتباط با با 
 تفکر سیستمی

 

 خروجی پردازش ورودی

لقه ح
 واصل
)نقش 
پررنگ 
 مدرس(

 پیش آزمون
 

 آزمون پ 
 

 اعمال متغیر مستقل به گروه آزمون

 فانتزی
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البته یزم به توضی  است که درروش اجراشده، نقش مدرس و مربی آموزشی نقش بسیار 
بدردن شده است؛ یعنی هرچند بده کدار  بای نیز منعک  پررنای است که این مطلب در مدل

پدذیر  پدذیر را امکان عنوان ابزاری شخصی، آموزش از راه دور و تعامدل بازی برای آموزش به
سازد، اما تداوم و اثربخشدی آن درگدرو حضدور و نقدش مربدی در راهنمدایی، هددایت و  می

شدده در تحقید   دیار، روش به کار گرفته عبارت بازخورد دهی آموزشی به فراگیران است. به
عنوان روشدی تأثیرگدذار در کندار سدایر  نه مکتوب و روش سنتی نیست و بدهکننده رسا نقض
 استفاده است. ها قابل روش

 ها پیشنهاد
ها امروزه و در مقایسه با نسل قبلی وابستای بیشتری به  مخاطبان آموزش در مدارس و دانشااه

کارگیری  بندابراین بده؛ دشدو ها بیشدتر می اند و در آینده نیز ایدن وابسدتای ابزار فّناورانه پیداکرده
طور که پرنسکی  های آموزشی ساب ، دیار برای آموزش نسل جدید کارگشا نبوده و همان روش

 کننده است. آور و خسته های سنتی برای یادگیرندگان نوین کسالت اشاره نموده روش
یت به ن عنوان انایزه بیرونی و تکرار و تمدری هرچند استفاده از بازی در آموزش، از تقو

بهره برده است اما ممکن است در طول زمان برای فراگیران کاهش انایزه را موجب شود. 
بایسدتی  شده می رو توجه به انایزش درونی فراگیران در یادگیری محتوای درسی ارائه ازاین

آموزشی  عنوان ابزار کمک موردتوجه قرار گیرد. به عبارتی وقتی یک بازی خوب آموزشی به
شدود و سدناریوها و طدرح  هدارت مدورد ارتبداط بدا آن بدازی اسدتفاده میبرای یدادگیری م

های  پلی بازی همخوانی دارد، فراگیدر بدا اسدتفاده از دانسدته آموزشی با محتوا و گیم درس
سازی بازی، رهنمودهای مددرس و درنهایدت بدازخورد  ها در محیط شبیه خود، ِاعمال آن

یت کرده و با تکرار آن  دد امر آموزشی دد آن های خود در گیری از انجام این کار توانایی را تقو
شود. بدین ترتیب یک مفهوم یکپارچه از محتوای آموزشی موردنظر در  ها مسلط می بر آن

گیری  ها بارها و بارها تکرار کرده تا جایی که منجدر بده شدکل گیرد که آن ذهن او شکل می
از بازی مناسب برای آمدوزش محتدوای رفتار او در آن امر آموزشی شود؛ بنابراین استفاده 

 آموزشی موردنظر از اقتضائات این روش است.
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شده  سیتی پرداخته ای سیم به بررسی مهارت تفکر سیستمی از طری  بازی رایانهاین مقاله در 
بود. این یکپدارچای و پیوسدتای محتدوای درسدی و محتدوای آموزشدی عدالوه بدر تحقیقدات 

رو دارای تطداب   پلی بازی نیدز مشدهود اسدت. ازایدن در گیم ها و پژوهشاران مختل ، موسسه
محتوای آموزشی با محیط آموزشی بازی است؛ اما برای آموزش تفکر سیستمی، در شهری بدا 

ایرانی باید خاطرنشان نمود که این بازی به لحاظ ظاهری )ییه بیرونی بازی(  د رویکرد اسالمی
سازی  های بازی در شبیه عدم استفاده از برخی از المان استفاده بوده و با اصالحات کم و یا قابل

گیدری  تواند مفید باشد؛ اما بده لحداظ محتدوایی بده دلیدل بهره ایرانی می د ساخت شهر اسالمی
وجه برای آمدوزش مفداهیم  هیچ طراحان بازی از سیستم اقتصاد کاپیتالیستی و سرمایه محور به

ایرانی قابل کاربرد نیست.داقتصادی و مدیریتی موردنظر جامعه اسالمی
منظور دستیابی به اثربخشی مناسب استفاده از بازی در آموزش عدالوه بدر لدزوم  همچنین به

بایسدتی در  ها نیدز می نیازهای خاص، توجه به امکانات حاضر مدارس و دانشدااه رعایت پیش
کارگداه آموزشدی نیازهای این روش آموزشی، وجود  این روش در نظر گرفته شوند. یکی از پیش

تاپ توسط دانشجویان در کالس درس اسدت.  مجهز به رایانه شخصی و یا به همراه داشتن لپ
در تحقی  حاضر به دلیل کمبود زمدان و همچندین احتمدال اجدرا نشددن بدازی فدوآ بده روی 

های خود را در هر  تاپ های سایت دانشکده مدیریت، از دانشجویان خواسته شد تا لپ سیستم
وزشی به همراه بیاورند و آن دسته از دانشجویان هم که این امکان را نداشتند در مندزل جلسه آم

دادند. بده همدین جهدت پیشدنهاد  های شخصی و رومیزی خود بازی را انجام می به روی رایانه
نفر دانشجو یک رایانه جداگانه وجود داشدته  3شود در تحقیقات آتی حتماا به ازای حداکثر  می

مر موجب کاهش متغیرهای مزاحم در کالس آزمون خواهد شد.باشد. این ا
از سویی دیار استفاده از بازی در آموزش تا حدود زیادی دانشجویان را درگیدر امدر یدادگیری 

شود؛ اما حضور اسدتاد درس و تسدلط او بده  کرده و کالس درس از حالت استاد محور خارج می
تر  تا جایی که استاد درس خود باید بیشتر و پیشپلی بازی بسیار مهم است  موضوع آموزش و گیم

از سایر دانشجویان به بازی مسلط باشد. این مهم برای پژوهشارانی که تمایل دارند از ایدن روش 
 وسیله بازی فعالیت نمایند نیز صادآ خواهد بود. ها به در مطالعه آموزش یکی از مهارت

ی تحقید  حاضدر را های پژوهشی و کاربرد دتوان اهم پیشنها شده می با توجه به مقدمه گفته
دانست.ذکر شده در ادامه مطلب موارد 
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 پیشنهادهای پژوهشیالف( 
و یا استفاده « طالی سیاه»های ایرانی نظیر  . استفاده از روش آموزشی فوآ با استفاده از بازی7

تواند کارکردهای  " می1سیتی به نام "بیلد ایت های خارجی نظیر نسخه موبایلی بازی سیم از بازی
 دیاری از این روش را آشکار نماید.

وتحلیل اطالعدات از آزمدون تحلیدل کواریدان  اسدتفاده شدد، امدا  . هرچند برای تجزیه3
نیدز در خصدوص تحلیدل  2های آزمون آنوا یعنی آزمون ریپیتدت مدژر استفاده از یکی از حالت

گردد. های آزمون توصیه می خروجی
هدای مددیریتی،  هدای دیجیتدالی در آمدوزش مهارت ای فدراوان بازیه . با توجه به قابلیت9

های مدیریتی مانند تفکدر انتقدادی،  در آموزش سایر مهارت 3079سیتی  توان از بازی سیم می
شدود در تحقیقدات بعددی  مهارت حل مسئله، مدیریت منابع و ... استفاده نمود. پیشدنهاد می

 و این بازی موردمطالعه قرار گیرند. های مدیریتی از طری  این روش سایر مهارت
 های کاربردی پیشنهادب( 
.یکی از کاربردهدای ایدن روش، توانمندسدازی بیمداران در مقابلده و مقاومدت در مقابدل 7

های پیشدایری  سازی اتاآ عمل، بازی های شبیه هاست. بازی بیماری و یا پیشایری از بیماری
بخشدی بیمدارانی کده دچدار سدکته مغدزی  انشده در خصدوص تو های ساخته از دیابت و بازی

 هایی است. های چنین بازی اند، از نمونه شده
انطباآ نسبتاا زیادی بدا محتدوای آموزشدی  3های معمایی و بازی با کلمات .برخی از بازی3

برخی از دروس مانند آموزش الفبدا، ادبیدات، تداریخ، دروس حفدد کردندی، دروس شدیمی و 
سدازی  راحتی قابل پیاده یسی عمومی و تخصصی و ... دارند که بهفیزیک و همچنین زبان انال

ها است. در مدارس و دانشااه
، کدالس دیجیتدال 37های قرن  برای آموزش مهارت 4. سامانه آموزشی موسسه گل  لب9

شدده در ایدن سدامانه، بدازی  هدای ارائه دهد که ازجملده بازی آنالینی در اختیار مربیان قرار می
هدای  شده توسط این موسسه است. لذا استفاده از این سامانه بدرای آموزش رشیسیتی سفا سیم

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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مدت و سبک، به شرطی که تمایزات تمدنی اسالم و غرب و همچنین سبک زندگی به کار  کوتاه
شدده و بدرای  ایرانی بدرای مددرس شناخته د شده در نظریات این موسسه با دیدگاه اسالمی گرفته

ناسب خواهد بود.فراگیران تبیین شود، م
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 منابع
ای بدر  هدای آموزشدی رایانده (. تأثیر بازی7933آتشک، محمد؛ برادران، بدرالملوک؛ و احمدوند، محمدعلی )

.331-905(، 8)1، فصلنامه فناوری آموزشآموزان.  مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش

. ستازی رترای انتاپی پیهیتل  شناسی کسب و کار: تفكر سیستمیی و مل  پویایی(. 7938استرمن، جان. د. )
 هران: سمت.ت

(. ارزیدابی 7937اکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضدا؛ و کارشدکی، حسدین )
ه درسدی و تجربده هدای برنامد گیری های ایدران بدر اسداس جهت کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشدااه

 .31-15(، 8)74، ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و ررپامهمدرسان. 

 ریزی شهرتهران.. تهران: مرکز مطالعات و برنامهمقاالتی دررار  شنراسالمی(. 7939ایمانی جاجرمی، حسین )

درای رایانهبازیطری اززمانادراکآموزش(. اثربخشی7939پودراتچی اصل، ویدا؛ و نظری، محمدعلی )
 .7-75(، 3)7، پزشكی شناخت مجله رواپشناسی و روانزمان. پردازشدقت

اسدالمی  د (. تلفی  محتوای آموزشی با فرهندگ ایرانی7933لمجید؛ خزایی، سعید ) جلیلی فر، علیرضا؛ حیاتی، عبدا
 .703 -11(. 75) 8. فصلنامه مطالعات زران و ترایههای دیجیتال.  در آموزش زبان انالیسی از طری  بازی

 . تهران: انتشارات همشهری.ای: مجیوعه مقاالت رازینای رایاپه (.7944جمعی از نویسندگان )

های یادگیری و کاربرد آنهدا در آمدوزش پزشدکی.  (. مروری بر نظریه7943حقانی، فریبا؛ و معصومی، رسول )
 .7744-7731(، 5)70، پزشكی مجله ایراپی آموزش در علوم

. مرکدز مطالعدات و ایراپتی تتپشست تخصصی ملیریت شنری رتا رویكترد استالمی(. 7939خبرگزاری ایلنا )
 ریزی شهر تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشااه تهران، تهران، ایران. برنامه

ایرانی برنامه درسی. (. تهران: دانشنامه 73-1-5دخل )م ای آموزشی های رایاپه رازی(. 7937دوران، بهناز )

 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنای.اه پظریه سیسمم(. 7938)دوران، دانیل

درآنکداربردوبلدومشددهاصدالحبنددی ٔ(. طبقه7937رادمهدر، فدرزاد؛ و علدم الهددائی، سیدحسدن )
 .749-303(، 38)6، رسیفصلنامه مطالعات ررپامه ددرسی. برنامهوریاضییادگیری د یاددهی

 سسه تبیان.ژ. سایت مرکز آموزش الکترونیکی متئوری یادگیری و ارتباط آن را رازی(. 7937رحمانی، نوشین )

 . اصفهان: مانی.رواپشناسی ترریمی(. 7940، زهره )رئیسی

هدا و  (. شهردار شددن چده آسدان: ناداهی بده قابلیت7946سلطانی، علی؛ ادب، مجید؛ و بنداریان، خدایار )
، جهاد دانشااهی دانشااه تهران، الیللی شنر الكمروپیک اولین کنفراپس رین. های  محدودیت

 تهران، ایران.
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 ارزیابی  کیفیت ...

مرکز  .(. بازی و آموزش. ماهنامه مطالعات بازی دریچه7935شریفی، فرزانه؛ و سیدحسینی، سیدمحمدعلی )
 .3-5(، 3)7، ای )دایرک( مطالعات رازینای دیجیما  رنیاد ملی رازینای رایاپه

ای  های رایانه (. ارائه مدلی برای بکارگیری آموزش مبتنی بر بازی7943اکبر ) طالبی, حمیدرضا؛ و جاللی، علی
، دانشدااه پس رین الیللی یادگیری و آمتوزش الكمروپیتکپنجیین کنفراپس ملی و دومین کنفرااجتماعی. 

 صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

(. بررسی انواع آموزش الکترونیکی و نااهی به آموزش از طری  بدازی و 7944طاهری, سارا؛ و حکمت، سعیده )
 ، دانشااه علم و صنعت، تهران، ایران.راپس داپشجویی آموزش الكمروپیكیاولین کنفتاثیر آن در آموزش. 

(. تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه ای داین سبز در افزایش یدادآوری 7938فرزین، فرمند؛ و صباغان، مریم )
 .793-755(، 9) 5، آوری اطالعات و ارتباطات در علوم ترریمی فصلنامه فنستان. مفاهیم شیمی اول دبیر

ای بر افزایش خالقیت کودکان مقطع  موزشی رایانههای آ (. بررسی تاثیر استفاده از بازی7941فرهودی, هاجر )
و مهندسدی و مددیریت ندوآوری ایدران،  ، اولتین کنفتراپس ملتی خال یتت شناستیسوم دبیرستان. 

 ، تهران، ایران.پژوهشکده علوم خالقیت شناسی، نوآوری و 

می پو در عرصه فضای مجازی و کاررردهتای گیری مفنو رازیكاری: پگاهی ره شكل(. 7933فریمانی، مهدی )
 های دیجیتال. تهران: مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانهآن

ای آموزشدی بدر سدطوح  (. تدأثیر بدازی رایانده7939زاده، محمد؛ و صفاریان، سعید ) فیروزی، فاطمه؛ حاجی
آوری اطالعات و ارتباطتات  فصلنامه فنآموزان. تی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی  دانششناخ

 .11-33(، 7) 5 ،در علوم ترریمی

 ریزی شهرتهران.. تهران: مرکز مطالعات و برنامهآنهای شنر از منظر  رآن و تفاسیر  ویژگی(. 7939قبادی، علیرضا )

 ریزی شهرتهران.. تهران: مرکز مطالعات و برنامهالبالغههای شنر از منظر پنج ویژگی(. 7939قبادی، علیرضا )

ای در آمتوزش درو  کارگتاهی  ها و میزان اثررخشی رازینای رایاپته شناسایی  ارلیت(. 7933مشکی، فاطمه )
کیل رر پرم  نامه کارشناسی ارشد هنر(. دانشااه هنر، تهران، ایران. )پایان سیمی افزار سیم شنرسازی را تأ

. تهدران: ذهنتیتوان کمآموزان داپشیادگیریوآموزشدرآنپقشوای رایاپههای رازی(. 7937الهه )وییتی،
 دانشااه عالمه طباطبایی.

چنتارمین کنفتراپس های مختلد  تعامدل در آن.  لکترونیکی و شکل(. انواع یادگیری ا7944یزدانی، فریدون )
 ، دانشااه علم و صنعت، تهران، ایران.ملی و اولین کنفراپس رین الیللی آموزش الكمروپیكی
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