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Abstract: This study was conducted to evaluate the effectiveness of computer 

game design based on Taba curriculum planning on increasing the factors of 

Guilford creativity (originality and flexibility). The statistical population of the 

present study was curriculum specialists, educational psychologists, computer 

game specialists, and sixth grade teachers. The sample size was selected based on 

the Morgan table, which was randomly selected from curriculum specialists, sixth 

grade teachers, educational psychologists, and computer game specialists. The 

method of data collection according to the subject of research was through 

interviews with experts and experts in this field. The questionnaire based on which 

this computer game lesson framework is evaluated by relevant experts has 34 items 

designed by the researcher. Descriptive and inferential statistics were used to 

analyze the provided data. The main research findings show that the design of 

computer games based on the Taba curriculum increases the elements of flexibility 

and originality. According to the research results, computer games can affect 

various aspects of learning and creativity and strengthen them in a positive way. 

Also, the effect of computer games on creativity was proven. 
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 مقدمه

 یها برنامه ییدئویو یها یباز ای یا انهیرا یها یباز     

 به یستترمرم هدف با عمدتا که هستتد د یتعامل یافزار نرم

شاره ییها یباز به ها یباز نیا. اند آمده وجود  از که دارد ا

ص یها انهیرا قیطر سول ای یشخ ی م انجام یباز یها ک 

 ارائه و اطالعات عیستتر پردازش مستتدلزم آن انجام و شتتود

عاده فوق و یم طق اطالعات  زنگ ه)باشتتتد یم عیستتتر ال

نهیرا های بازی اکثر که یحال در. (1399  برای ای ا

 ای انهیرا های بازی از یمروه اند، شتتده یطراح یستترمرم

 در رییادمی برای ابزاری و رفده فراتر یستترمرم ستتط  از

 یهایباز بریمبد  یریادمیاند شتتتده مخدلف های  هیزم

 بایتقر که استت  یدیجد نستتبداً یپژوهشتت حوزه دالیجید

 یهاروش یستتازادهیپ یبرا دیجد قرن شتترو  با همزمان

نان و کودکان یبرا یریادمی دیجد  یمعرف ایدن به نوجوا

 تح  ،یریادمی امر در یا انهیرا یها یباز کاربرد .شتتتد

 نیا. استت  شتتده شتت اهده یباز بر یمبد  یریادمی ع وان

 یریادمی در ی ینو کردیرو به اشتتاره یکل طور به اصتتطال 

 یدارا که ردیم یم بهره یا انهیرا یها یباز نو  از که دارد

ش یها ارزش سد د یریادمی و یآموز ساس نظریات  .ه برا

بازی اصتتلی ترین عامر رشتتد  (2010)و ویگوتستتکی پیاژه

ش اهدی کودک اس  همچ ین یکی از بارزترین روش های 

شد کودکان در  سی برای کودکان می با سدر فکری قابر د

های  هارت  ها و ک درل م ی   با درک واقع بازی   لب  قا

به موازات  شتتتخصتتتی و به تبادل با محیم دستتت  میاب د.

دمی بازی راهیابی ف اوری رایانه ای به تمامی الیه های زن

نیز دستت  مایه این زندمی قرار مرف  و یکی از جلوه های 

. زندمی کودکان را با نام بازی های رایانه ای به وجود اورد

صول علمی  سدفاده از ا سازی و ا سداندارد  عدم توجه به ا

نه ای  یا های را بازی  دارهای طراحی  ند در بروز رف می توا

ش د و موج سازماری موثر با ضطراب ضد اجدماعی و نا ب ا

دارهای  باعث وستتتواس، رف بازی هایی  فرد مردند. چ ین 

اعدیاد مونه، غیرانستتتانی شتتتدن بازی ک  دمان، رشتتتد 

رفدارهای ضتتد اجدماعی، هالی شتتدن عواطف و مشتتکالت 

 .(1394 یموریت عرب) سالمدی می شوند

شی این بازی ها بویژه بازی های  سویی توان باالی اموز از 

کاوی  و ماجراجویی شتتتبیهه ستتتازی ارضتتتای ح  ک ج

موجب پرورش مهارت و  استتدفاده ک  دمان از ان میشتتود

هایی چون پرورش قوه تخیر ،هالقه و حر مستتهله در انها 

شود ساس تحقیقات برمیزان  می اموزش مبد ی بررایانه بر ا

با توجه به  انگیزه و یادمیری دانش اموزان تاثیر میگذارد.

ی  در دوره ی ا که روش تعلیم و ترب با درنظر ای  ددایی،  ب

ید  با لذا  بازی استتت .  مرفدن روحیه دانش آموزان، روش 

بخش زیادی از فعالی  ها به صتتتورت بازی انجام شتتتود و 

نده  جا هداف درس م  های آموزشتتتی و تربیدی در ا بازی 

شتتتود، تا یادمیری به بهدرین نحو صتتتورت میرد. دستتت  

ندرکاران امر تعلیم و تربی  می توان د با م جاندن باز ی ا

های مخدلف در فرای د آموزش و یادمیری و با اجرای بازی 

های هدفدار تحرک و پویایی و حدی فضتتایر اهالقی مان د 

پیروی از قانون را درشتتتخصتتتی  کودکان  درستتت  کاری،

بارورک  د و ریشةمرایشات م فی آتی را بخشکان د و مامی 

)حمیدی  استتاستتی در تربی  و بازستتازی کودکان بردارند

۱۳۸۲). 

 یریادمی مخدلف یها ج به بر دواندیم یا انهیرا یها یباز

  یتقو مثب  درجه  را انها و.باشتتتد رمذاریتاث  یهالق و

  یهالق بر یا انهیرا یها یباز یمذار ریتاث هرچ د.ک د

 که اف ی دس   مهم به دوانیم یصورت در یول شده اثبات

 صورت به بدوان د نیمخاطب ها یباز نیا درس   یریمد با

هب از هدفم د فاده ان موا ندارد. ک  د استتتد دا  استتت

 شده ریم همه ایدن که ها یباز نیا کاربرد و  یری،مدیساز

 بدهد کشور پرورش و اموزش به را امکان نیا دواندیم اس 

ها تا فاده  ین  پرورش جه  در ها یباز نیا از را استتتد

سداندارد.دهد انجام نوجوانان و کودکان  یهالق  و یساز ا

 برنامه تجارب از استتتدفاده به ازین یانیجر نیچ   یریمد

 برنامه یها مدل از استتدفاده و ارائه با تا دارد یدرستت زانیر

 غالب در را آم و ک  د  یریمد را انیجر نیا بدوان د یدرس

 نیبد و ک  د کشور یآموزش انیجر وارد یرسم درس کی
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 هود مدل در را یاصل مرحله هف  تابا لدایه. بدوان د لهیوس

شمرد س زیر برنامه که بر س یبرا را مراحر نیا یدر  دنیر

 که یا انهیرا یها یباز یطراح یبرا .ک  دیم یط هدف به

 دهد رشتتتد اموزان دانش انیم را  یهالق ع اصتتتر بدواند

حر نیا از دوانیم مه .کرد عبور مرا نا  از یدرستتت یزیر بر

 ای حاصتتتر که دارد  دیفرا کی به اشتتتاره یمفهوم لحاظ

س ی برنامه آن ی جهیند س  یدر س برنامه ی واژه. ا  یدر

 که اس  یراه مقدار و فاصله ای و مسابقه دانیم یمع ا به

 دستتتت  نظر مورد هدف به تا ک  د یط دیبا افراد

 استت  معدقد جانستتون ریمورت( ۱۳97 یمهرمحمد)اب دی

مه نا ما کی ق یحق در یدرستتت بر  و اموزش یبرا راه 

س  اندظار مورد یریادمی جیندا از افدهی سازمان مجموعه  ا

 .(1398 واجارماه یفدح)

فاده یع ی  یهالق  جادیا یبرا ریتخ قدرت از استتتد

 تا که یموارد انجام و اندنداشتتتده وجود قبال که ییزهایچ

 نظر کی طبق (1397 آرام هیفق) نداده انجام یکستت ک ون

 بودن عیبد و نو نیع در که یزیچ دیتول  یهالق یعلم

 مشتتتخ  کار کی انجام یبرا م استتتب و مرتبم د،یمف

شد س ) دهیعق به(2017 دورن)با   یهالق( 2018 کیپلو

 تمام.استت  افراد یهردم د یها ک  ده ی یب شیپ از یکی

 .اس  موثر و ای،پو بارور شهیاند مرو در افراد ی ها  یموفق

 نیا به یدبسدان کودکان در  یهالق پرورش انجام ضرورت

س  ریدل ساس بر که ا  سن تا  یهالق تورن  قاتیتحق ا

صاعد حال   یسالگ 10 شده یت  ریدل بعدبه به ان از و دا

 نظام با راکه یکودکان که مدارس بر حاکم ابانهیارز وهیشتتت

 رکود دچار ده دیم پاداش باشتتت د هماه گ یاموزشتتت

 خواه دهودیم کودکان سن نیا از بعد نیهمچ  شوندویم

سخ  دازینما سازمار گرانید و یطیمح میشرا با را  یها پا

 سن نیبهدر نیدب ابرایا یم عمر به ممانع  انها هودجوش

سدان دوران  یهالق اموزش س  دب  نقر به  ،تورن  بودو)ا

 پدر یحدّ که داده نشتتان قاتیتحق( 45ص1395مهجور از

سدفاده از ها مادربزرگ و ها پدربزرگ و مادرها و  از کردن ا

نهیرا های یباز  عملکرد و برد هواه د یادیز م افع ای ا

 (.2009 نیمر) اف ی هواهد بهبود ها آن حافظه و یمغز

یان  ی  در م یان هالق ی  جر به اهم جه  با تو همچ ین 

کودکان و رشتتد روز افزون استتدفاده از بازی های رایانه ای 

سیار ضروری  سدفاده ازاین فرص  برای پرورش هالقی  ب ا

ن استتدفاده از مدل برنامه ریزی درستتی و تبدیر ای استت .

ص  را به نظام اموزش  سمی این فر جریان به یک درس ر

از این فرص   و میدهد که بدواند این پدیده را مدیری  ک د

سدفاده را ک د شدجریان هالقی  نهای  ا  برای پرورش و ر
 .(۱۳۸۲ یدیحم)

های ای با ع وان تاثیر بازی( در مقاله1395ستتتلحشتتتور)

آموزان پسر بیان ای بر هوش هیجانی و هالقی  دانشرایانه

ای بر هالقی  و هوش هیجانی رایانههای ک د که بازیمی

تاثیر مثب  دارد. دانش در  (1394) یموریت عرب آموزان 

له قا بازیم تأثیر  ح  ع وان  نهای ت یا بر هوش ای های را

آموزان دهدر پایه هفدم شهرسدان هیجانی و هالقی  دانش

ای بر هالقی  های رایانهدارد که بازیبیان میترب  جام، 

ای در مقالهآموزان تأثیر مثب  دارد. و هوش هیجانی دانش

بازی»تح  ع وان  باط  نهارت یا با هوش هیجانی های را ای 

نش موزاندر دا هبیتتان می« آ نی ک تتد کتته هوش  یجتتا

ده د و نو  بازی ای که انجام میآموزان با نو  بازیدانش

 در ارتباط و تأثیرمذاراس .ده د، که ترجی  می

 یاانهیرا یهایباز اس  شده اشاره (2004 ماندر)قیدرتحق

ش س  و چشم یتواندهماه گیم یآموز  ده د شیافزا را د

سم ژهیو یهامهارت و ضا تج شد را ییف  که آنجا از. دهد ر

نهیرا یهایباز  هستتتد د زا چالش یهامیمح یدارا یاا

  یع ا با نیب ابرا. ک دیم کیتحر را آموزاندانش  یهالق

نهیرا یها یباز  یاهم به فه شیافزا در یا ا  یها مول

 انیجر نیا  یریمد نوجوانان و کودکان انیم در  یهالق

 توجه با.ردیم قرار توجه مورد دیبا یدرس زانیر برنامه یبرا

سالدها از یکی که نیا به س یزیر برنامه  یر سه یدر  ریت

 از استت  اموزش مخدلف ع اصتتر به توجه و یریادمی روند

به به توجه رو نیا نهیرا یها یباز مثب  یها ج   و یا ا

 درس کی ع وان به انیجر نیا یزا  یهالق ع اصر پرورش

 یدرستت زانیر برنامه وظابف چهارچوب در دواندیم یرستتم

 .بگ جد
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عه ازین به توجه با نا که جام ما  انیم  یهالق پرورش ه

 نوجوانان افزون روز اقبال به توجه با و.استتت  اموزان دانش

 اسدفاده و یساز اسداندارد با دوانیم یا انهیرا یها یباز به

 را انیجر نیا یدرستت یزیر برنامه یها مدل استتداندارد از

 انیجر وارد یرسم درس کی ع وان رابه ان و کرد  یریمد

پژوهش حاضر از اهمی  و ضرورت  رو نیا از .کرد یاموزش

 با شتتده یستتع قیتحق نیا درباالیی برهوردار استت . لذا 

 در شتتده انجام قاتیتحق از شتتده کستتب تجارب به توجه

 یدرس  یمفهوم چهارچوب یطراح به کشور هارج و داهر

 یها یباز از یریم بهره حداکثر با بدواند که شتتود مبادرت

 شتتتشتتتم هیپا اموزان دانش انیم در را  یهالق یا انهیرا

 برنامه مدل از استتتدفاده با انیجر نیا ک د  یتقو ییابددا

 انجام استت  یکیتک  و یف  مدل کی که تابا یدرستت یزیر

 .ردیم یم

 کارروش 

. این پژوهش بود مطالعه حاضتتتر یک مطالعه کاربردی     

الگو(جامعه در بخش اول )طراحی  در دو بخش انجام شتتد.

ب ابراین جه   اماری به صورت رایج آن مورد توجه نیس .

استتدخراج دادها در زمی ه ع اصتتر برنامه درستتی در الگوی 

پیش هادی از مجمو  افکار اندیشم دان  و مدخصصانی که 

نه ای، یا بازی های را ی   در حوزه  برنامه درستتتی،و هالق

،مجالت اظهار نظر کردند در قالب مقاالت ،کداب ها،استت اد

و پایان نامه ها، و سای  های ای درندی در کشورهای پیشرو 

  و نیز داهر کشتتور نمود داشتتده )کرم افروز،شتتریعدمداری،

شد.1390سیف نراقی  سدفاده  شیابی  (ا در بخش دوم )ارز

الگو (جامعه اماری شامر چهار مروه مدخصصان از معلمان 

سا ش ا صان بازی های رایانه ای،روان ص شم،مدخ ش ن پایه 

جامعه اماری معلمان  بودند.تربیدی و برنامه ریزان درستتی 

شم ناحیه  ش شم عبارت د از  معلمان پایه  ش سدان 3پایه  ا

و  بر استتتاس جدول مورمان  بود نفر 191البرزکه برابر با 

در هصتتتوص تعیین حجم . نفر اندخاب شتتتدند127تعداد

صان برنامه  نمونه از دیگر مروه ص های اماری در مورد مدخ

و روانشت استان تربیدی  و مدخصتصتان بازی های   درستی

رایانه ای با توجه به محدود بودن حجم جامعه اماری  کلیه 

صورت  سان تربیدی به  ش ا سی و روان مدخصصان برنامه در

سیف نراقی  شدند )نادری و  ( که از 1397عمدی مزی ش 

اندخاب  نفر 16این تعداد مدخصتتصتتان برنامه درستتی برابر 

  شدند.

نه ای جه  تدوین مبانی در این پ خا ژوهش از روش کداب

ق و از روش میدانی با استتدفاده از پرستتشتت امه ینظری تحق

( به جمع اوری 1389محقق ستتتاهده )نادری و همکاران 

س اد  شد. در بخش اول )طراحی الگو( الزم از ا دادها اقدام 

و مدارک در هصوص ویژمی های تفکر هالق فیش برداری 

مورد تجزیه و تحلیر قرار  امدهشتتتد و دادهای به دستتت  

سداد  (1390مرف  )کرم افروز و همکاران سدفاده از ا و با ا

 مشاور و راه ما الگوی مورد نظر طراحی شد.

پرستتشتت امه ای  )اعدبارستت جی الگو( دوم ستت   در بخش

ده دارای  یات 34معلم ستتتاه که بر استتتاس نظر یه ) مو

راه مایی پیشتتی ه تحقیق و  و اندیشتتم دان صتتاحب ظران،

شد. شاور(تهیه  ساتید راه ما و م های مورد نظر  به مروه ا

شیابی  سی مورد نظر مورد ارز شد تا الگوی برنامه در ارایه 

ها در این بخش از  قرار میرد.ب اراین ابزار جمع اوری داد

های مورد  به مروه تحقیق پرستتشتت امه محقق ستتاهده بود

شد تا درس بازی های رایانه ای مبد  ی بر بر نامه نظر ارائه 

درستتتی تابا به م ظور پرورش هالقی  دانش اموزان مورد 

ب ابراین ابزار جمع اوری دادها در این  ارزشیابی قرار میرید.

ساهده  ش امه معلم  س شامر  .بودبخش پر ش امه  س این پر

سیالی  4 شاه  های انعطاف  مویه 7مولفه که  افزایش 

ویه م 10مویه شتتتاه  های اصتتتال  یا تازمی 7پذیری 

این  .داشتتت مویه 10شتتتاه  های مستتتدرش یا بستتتم

-2هیلی کم،-1مزی ه ای )5پرستتشتت امه در طیف لیکرت 

سم،-3کم، شده -5زیاد،-4مدو ابددا  .بودهیلی زیاد ت ظیم 

سان تربیدی  14نفر از دبیران و  50 ش ا نفر  15نفر از روان

نفر از برنامه ریزان  16از کارش اسان بازی های رایانه ای و 

دخاب شتتدند وبا استتدفاده از روش الفای کرونبا  درستتی ان

سبه مردید که برابر  صد 87ضریب پایایی ان محا و  بوددر

ضریب  بودبیانگر آن  سانی درونی و  ش امه از هم س که پر

پرسش امه همراه با  پایایی باال و قابر قبولی برهوردار اس .
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اهداف و سواالت پژوهش به تعدادی از اساتید که در زمی ه 

ش تجربه و تخصتت  کافی دارند قرار داده شتتد تا در پژوه

باره محدوای ستتواالت پرستتشتت امه و ت استتبان با اهداف و 

انگاه نظرات آنها  ستتواالت پژوهش قضتتاوت و داوری ک  د.

پرستتتشتتت امه بعد از بازنگری ،اصتتتال  و روی  جمع اوری،

 مدخصصان و دبیران اجرا شد.

ار توصتتتیفی برای تجزیه و تحلیر داده ای پژوهشتتتی از ام

 برای توصیف، )جداول توزیع فراوانی،درصد و رسم نمودار(

سد باطی)ازمون هی   به، (2مدغییرهای پژوهشی و از امار ا

م ظور تحلیر دادها و اعدبار ستتت جی الگوی پیشتتت هادی 

شد. سدفاده  سده به توزیع دادها ن2ازمون هی  ا ر ود بودواب

 و بودقق ناین تحقیق نیز چگونگی توزیع دادها مد نظر مح

عمدتا ازمون مجذور هی همراه دادهای استتتمی استتتدفاده 

 (398ص1389)طلوعی اشلقی و صفا کیش شد

 آماهانه، رضای  اهذ شامر اهالقی موازین پژوهش این در

ضمین صی حریم ت صو  همچ ین. شد رعای  رازداری و ه

ش امه تکمیر زمان س  تمامی تکمیر به تأکید ضمن ها پر

 در پژوهش از هروج مورد در ک  دمان شتترک  ها، ستتلال

مان هر ئه و ز عات ارا دار فردی اطال ند مخ ها به و بود  آن

 امر این و میماند محرمانه اطالعات که شتتتد داده اطمی ان

ی  کامالً نیز عا  اهالق کد با حاضتتتر پژوهش. شتتتد ر

IR.IAU.TMU.REC.1399.112  شد ثب. 

 یافته ها

 مروه و  یج ستتت به مربوط فراوانی توزیعدر رابطه با      

در مروه مورد بررستتتی از مردان  ده دمان پاستتتخ جامعه

صد معلمان،  30.8 سی،  8.1در صد آنهابرنامه ریزان در در

درصتتد طرا   8.7درصتتد روانشتت استتان تربیدی و   6.4

نان  نه ای بودند.همچ ین از ز یا های را درصتتتد  43.0بازی

 17.0درصتتتد آنهابرنامه ریزان درستتتی و  12.0معلمان، 

درصتتتد  64.0وانشتتت استتتان تربیدی بودند. و درصتتتد ر

 درصد کارش اسی ارشد بودند. 8.1معلمانکارش اسی و 

 آمار توصیفی مربوط به مدغیرهای تحقیق:
 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .1جدول 

Table 1. Descriptive statistics of research variables 

 تازگی انعطاف پذیری متغیرها

 172 172 تعداد

 4.84 4.90 میانگین

 3.0000 4.0000 میانه

 0.37977 0.33590 انحراف معیار

 1.579 1.122 واریانس

 068.- 1.409- چولگی

 1.071- 1.510 کشیدگی

 1.00 1.00 کمترین

 5.00 5.00 بیشترین

 

ضتتتم ا مقیاس محاستتتبه میانگین مدغیرهای مستتتدقر و 

 ( می باشد.2006وابسده جدول هیر )

های مرکزی، پراک دمی تحلیر شاه  1با توجه به جدول 

 باشد: و توزیع مدغیرهای پژوهش به شر  زیر می

 

 

پذیری»مدغیر  طاف  یانگین « انع ، انحراف 4.90دارای م

می  1.510و کشتتتیدمی  1.409، چولگی 0.336معیار 

باشتتد. با توجه به ای که میانگین به دستت  آمده در ستتط  

 ده دة زیاد قرار دارد مثب  بودن چولگی مدغیر نشان
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س  میطوالنی سم  را شد از طرف دیگر بودن توزیع به  با

دغیر از کشتتیدمی مثب  به این مع ی استت  که شتتکر م

 باشد.توزیع نرمال بل د تر می

، انحراف معیتتار 4.84دارای میتتانگین « تتتازمی»مدغیر 

می باشد. با  -1.071و کشیدمی  0.068، چولگی 0.381

توجه به ای که میانگین به دستت  آمده در ستتط  زیاد قرار 

بودن ده دة طوالنیدارد م فی بودن چولگی مدغیر نشتتتان

از طرف دیگر کشیدمی م فی باشد توزیع به سم  چپ می

شکر مدغیر از توزیع نرمال کوتاه تر  س  که  به این مع ی ا

 باشد.می

 بودنآزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال نتایج . 2دول ج
Table 2. Results of Kolmogorov-Smirnov test to test the hypothesis of normality 

 P-value آماره آزمون حجم نمونه متغیرها

 0.161 1.427 172 سیالیت

 0.174 1.165 172 انعطاف پذیری

 0.218 1.515 172 تازگی

 0.181 1.403 172 بسط

 دارمعنی 05/0در سطح 
 

برای بررستتی فرن نرمال بودن مدغیرهای مورد مطالعه از 

ای استتدفاده استتمیرنوف یک نمونه –آزمون کولموموروف 

سط  مع اداری از  صورتیکه  س . در  صد  0.05شده ا در

بیشتتدر باشتتد مدغیر نرمال می باشتتد. ب ابراین با توجه به 

(. 3جدول ذیر تمامی مدغیرها نرمال می باشتتتد )جدول 

ای نشتتتان یک نمونه tندایج حاصتتتر از آزمون  همچ ین

که ممی هد  های تحقیق آن بیشتتتدر از د یانگین مدغیر

باشتتتد.  0.05و ستتتط  مع اداری کمدر از  3.000 می 

 H0ب ابراین میانگین بیشدر از حد مدوسم اس  و فرضیه 

قابر مشتتتاهده  3همان طور که در جدول  رد می شتتتود.

س ، باالتر از مقدار حداقلی  یشدر هسد د که بیانگر ب 6/0ا

 ها اس .پایایی م اسب معرف

برای تجزیه و تحلیر داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش 

فاده  باطی آزمون هی دو استتتد مار استتتد  های آ از روش 

 شود.می

بازی های آموزشی رایانه ای بر اساس فرضیه اول پژوهش: 

از  برنامه ریزی درستتتی تابا باعث افزایش) انعطاف پذیری(

 امر چهار مانه هالقی  میلفورد میشود.عو

 چگونگی توزیع انعطاف پذیری در بین گروه های مورد مطالعه. 3ولجد

Table 3. How to distribute flexibility among the study groups? 
  درجه آزادی متغیر انعطاف پذیری 

𝐱𝟐 
 

فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد

فراوانی مورد 

 انتظار

مقدار سطح 

 معناداری

2 

میزان ریسک 

 خطاپذیری

 57.3 1.2 2 تا حدودی

0.320 

-55.3 
260.942 

 44.3- 57.3 7.6 13 زیاد

  99.7 57.3 91.3 157 خیلی زیاد

    172 100.0 172 کل

 
 

( در سط  260.942هی دو محاسبه شده ) 3طبق جدول 

اس  فقم سه مزی ه تاحدودی ، زیاد و هیلی زیاد 0.320

 ( اس .2(اسد   درجه آزادی )3-1داریم )

 

 

 

بازی های آموزشی رایانه ای بر اساس فرضیه دوم پژوهش: 

برنامه ریزی درسی تابا باعث افزایش) تازمی (از عوامر چهار 

 میشود.مانه هالقی  میلفورد 
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 چگونگی توزیع تازگی در بین گروه های مورد مطالعه. 4جدول

Table 4. How recently distributed among the study groups? 

  درجه آزادی متغیر تازگی 

𝐱𝟐 
 

فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد

فراوانی مورد 

 انتظار

مقدار سطح 

 معناداری

2 

میزان ریسک 

 خطاپذیری

 57.3 6. 1 تا حدودی

0.317 

-56.3 

210.709 
 32.3- 57.3 14.5 25 زیاد

 88.7 57.3 84.9 146 خیلی زیاد

   172 100.0 172 کل

 

جدول  که در  مانطور  هده می مردد. هی دو  4ه مشتتتا

شده ) سبه  سط  مع اداری 210.709محا و  0.317( در 

، زیاد و فقم ستته مزی ه تاحدودی ( استت .2درجه آزادی )

 ( اس .2(اسد   درجه آزادی )3-1هیلی زیاد داریم )

 نتیجه گیریبحث و 

هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین چهارچوب درس      

بازی های رایانه ای مبد ی بر برنامه درستتتی تابا به م ظور 

موزان پایه ششم وارزشیابی ان از آپرورش هالقی   دانش 

دیدماه مدخصتتصتتان ذیربم استت  بر این استتاس ابددا نظر 

دبیران و مدخصتتصتتان مرتبم  مورد بررستتی قرار مرف  و 

مبانی به طراحی چهارچوب درس ستتت   بر استتتاس این 

بازی های رایانه ای بر استتاس برنامه درستتی تابا که عبارت 

س  از  اندخاب -3 صورتبدی اهداف-2 ش اه  نیازها -1ا

-6اندخاب تجارب یاذمیری-5ستتازماندهی محدوا-4 محدوا

تعیین انچه که باید مورد -7ستتتازماندهی تجارب یادمیری

ساس شیابی قرار میرد.و بر این ا صر هالقی   ارز بدواند ع ا

رابر استتتاس نظر میلفورد تقوی  ک د از عوامر چهارمانه 

بازی  ظار میرود در این تحقیق   که اند ی  میلفورد  هالفق

های رایانه ای بدواند بر ان تاثیربگذارد اصتتتال ،و انعطاف 

ایجاد یک چهارچوب  ندایج نشتتتان داد که. پذیری استتت 

نه ای یا های را بازی  فه  مفهومی برای درس  مبد ی بر مول

های درسی تابا باعث افزایش ع اصر هالقی  مان د انعطاف 

صال   درمیان دانش اموزا سدان  نپذیری و ا ششم دب پایه 

در  بر استتاس ندایج به دستت  امده فرضتتیه اول میشتتود.

مان د طراحی  هایی  فه  ید مول با نه  یا های را بازی  طراحی 

 بازی هایی که دانش اموز 

 

مخدلف را در ذهن هود تحلیتتر  بدوانتتد راه حتتر هتتای

ک د،وادار کردن دانش اموز به فکر کردن ،اسدفاده از اشکال 

 ه دسی برای تفهیم مباحث ریاضی،هلق تصاویر و 

داسدان ها توسم دانش اموز،و هلق شخصی  ها و رنگ ها 

نه ای برای  یا های را بازی  حان  که طرا از مواردی استتت  

ه ان توجه داشتتده تقوی  ع صتتر انعطاف پذیری میدوان د ب

 .باش د

ضیه دوم در  س  امده از فر ساس ندایج به د همچ ین بر ا

طراحی بازی های رایانه باید مولفه هایی مان د استتدفاده از 

بازی هایی که حر مستتتائر در زندمی واقعی را  طراحی 

توجه به توانایی دانش اموزان و ستتط   شتتبیه ستتازی ک د،

توجه به  های درسی،توجه به مطالب کداب  ب دی بازی ها،

نایی فردی دانش  به شتتترایم ذه ی،آتوا جه   موزان و تو

عقلی و جستتمی دانش اموزان  و استتدفاده از توان  عاطفی،

س  که  سان تربیدی در طراحی بازی ها مواردی ا ش ا روان

توانایی و سط   باید در طراحی بازی ها به ان توجه داش .

س  که طراحان باز ی های رایانه ب دی بازی ها ازمواردی ا

سدفاده از مطالب کداب  ش د.ا شده با ای باید به ان توجه دا

های درستتتی میدواند به فهم بهدر مطالب کمک ک د.توجه 

به ظرفی  های فکری و ذه ی دانش اموزان در این سن به 

به ستتتن تفکر  یاژه  ماه پ ید ویژه ورود دانش اموزان از د

که مهم ترین ویژمی دانش  ن ستتتن موزان در ایآاندزاعی 
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تستتلم انها بر نمادهاستت  مواردی استت  که طراحان بازی 

یانه ای باید به انها توجه ک  د. دایج  های را این یافده با ن

 اندرکاران دس (که نشان داد ۱۳۸۲) یدیحمهای پژوهش

 مخدلف یها یباز م جاندن با توان د یم  یترب و میتعل امر

 هدفدار یها یباز یاجرا با و یریادمی و آموزش  دیفرا در

 ،یکار درس  مان د یاهالق ریفضا یحد و ییایپو و تحرک

 عربو  .بارورک  د کودکان  یدرشتخصت را قانون از یرویپ

ای بر هوش های رایانهبازی، که نشان داد (1394) یموریت

همستتتو آموزان تأثیر مثب  دارد هیجانی و هالقی  دانش

 باشد.می

 یاانهیرا یهایبازدر تبیین ندایج حاضتتر میدوان مف  که 

ش س  و چشم یتواندهماه گیم یآموز  ده د شیافزا را د

سم ژهیو یهامهارت و ضا تج شد را ییف  که آنجا ازو دهد ر

نهیرا یهایباز  هستتتد د زا چالش یهامیمح یدارا یاا

 . ک دیم کیتحر را آموزاندانش  یهالق

انعطاف ندایج بدس  امده از توزیع فراوانی مربوط به ع صر 

 درصتتتتد مزی تته هوب و7/6 دپتتذیری نشتتتتان میتتدهتت

که 91/03 ند. درصتتتدمزی ه هیلی هوب را اندخاب کرده ا

دهد الگوی ارایه شتتده میدواند ع صتتر انعطاف  نشتتان می

پذیری را که یکی از ع اصتتتر هالقی  میلفورد استتت  را 

 تقوی  ک د.

ندایج بدستت  امده از توزیع فراوانی مربوط به ع صتترتازمی 

درصتتتد از پاستتتخ ده دمان مزی ه تا 0/6هد نشتتتان مید

مان مزی ه هوب 14/5حدودی  پاستتتخ ده د درصتتتداز 

درصتتتد از پاستتتخ ده دمان مزی ه هیلی هوب را 84/9و

شده میدواند  شان میدهد الگوی ارایه  اندخاب کرده اند.که ن

س   صر هالقی  میلفورد ا صر تازمی را که یکی از ع ا ع 

 تقوی  ک د.

 از هارج و داهر در شتتده انجام اتقیتحق جیندا به توجه با

 مخدلف یها ج به بر دواندیم یا انهیرا یها یباز کشتتتور

شد رمذاریتاث  یهالق و یریادمی  مثب  درجه  را انها و.با

نهیرا یها یباز یمذار ریتاث هرچ د.ک د  یتقو  بر یا ا

س  مهم به دوانیم یصورت در یول شده اثبات  یهالق  د

 بدوان د نیمخاطب ها یباز نیا درستت   یریمد با که اف ی

سدفاده ان مواهب از هدفم د صورت به سداندارد. ک  د ا  ا

 شده ریم همه ایدن که ها یباز نیا کاربرد و  یری،مدیساز

 بدهد کشور پرورش و اموزش به را امکان نیا دواندیم اس 

ها تا فاده  ین  پرورش جه  در ها یباز نیا از را استتتد

 .دهد انجام نوجوانان و کودکان  یهالق

برای بحث و اموزش و مسدرش اسدفاده از بازی های رایانه 

ای و اسدفاده از پدانسیر این بازی ها برای پرورش هالقی  

ابددا باید ظرفی  های استتتدفاده از این بازی ها تغییر ک د 

تغییر فره گ استتتدفاده از بازی های رایانه ای و پذیرفدن 

چه نخو چه بخواهیم و  که  که  های این مهم  بازی  اهیم 

رایانه ای هرروز در حال همه میر شدن هسد د و نوجوانان 

روزه وق  بیشتتتدری را برای  و قشتتترهای دیگر جامعه هر

شود اسدفاده از بازی های رایانه ای اهدصاص میده د و می

یان دانش اموزان  ی  م ی  جه  پرورش هالق از این ظرف

ت تحقیق در ندیجه می توان از جمله نقاط قو اسدفاده کرد

شاره کرد ضر به جامع، کاربردی و بروز بودن پژوهش ا  .حا
قاط جمله از  بودن محدود به توان یم پژوهش ضتتتعف ن

 البرز استتدان3 هیناح شتتشتتم هیپا معلمان به یآمار جامعه

 .کرد اشاره

استدفاده از مدل . 1آتی: پیشت هادهایی برای پژوهش های 

بازی های های مخدلف برنامه ریزی درستتتی برای طراحی 

ی  نه ای برای افزایش هالق یا فاده از دو مروه . 2 را استتتد

. 3دانش اموزان بته ع وان مروه ک درل و مروه ازمتایش 

صر  جه  تدری  بازی های رایانه ای با در نظر مرفدن ع ا

 .هالقی 
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ساس بر یا انهیرا یها یباز یطراح یاثرمذار یابیارز ع وان با پژوهش نیا چکیده: س یزیر برنامه ا  یدر

 رو شیپ قیتحق یامار جامعه. انجام شتتد( یریپذ انعطاف و اصتتال ) لفوردیم  یهالق عوامر شیافزا بر تابا

س یزیر برنامه مدخصصان س مدخصصان ،یدر ش ا  مانمعل و یا انهیرا یها یباز مدخصصان ،یدیترب یروان

 انیم زا یتصادف صورت به که شد اندخاب مورمان جدول اساس بر شده مرفده نمونه حجم. بودند ششم هیپا

صان ص س یزیر برنامه مدخ سان هیپا معلمان ،یدر ش ا شم،روان صان و یدیترب ش ص  یا هانیرا یها یباز مدخ

ضو  به توجه با دادها یاور جمع وهیش. بود شده مرفده صاحبه قیطر از قیتحق مو  افراد و نصاحب ظرا با م

ساس بر که یا پرسش امه. بود نظر حوزه نیا در مدخص   بر یا انهیرا یها یباز درس چهارچوب نیا آن ا

ساس س  هیمو34 یدارا ردیگیم قرار ربمیذ مدخصصان یابیارز مورد آن ا سم که ا  دهش یطراح محقق تو

 نیتر عمده .شد اسدفاده یاسد باط و یفیتوص امار روش از شده فراهم یها داده ریتحل و هیتجز یبرا. اس 

شان قیتحق افدهی س برنامه بر یمبد   یا انهیرا یها یباز یطراح که دهدیم ن صر شیفزاا باعث تابا یدر  ع ا

 مخدلف یها  بهج بر د دوانیم یا انهیرا یها یبازپژوهش،  جیندا به توجه با. شودیم اصال ی و ریپذ انعطاف

 یها یباز یمذار ریتاث همچ ین د ک   یتقو مثب  جه  در را نهاآ و د باشتت رمذاریتاث  یهالق و یریادمی

 .شد اثبات  یهالق بر یا انهیرا
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