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Background and Objectives: Moodle is a Learning Management System (LMS) that is designed and
implemented to provide easy distance learning and e-learning and run any electronic and online
learning program. This system is an open-source and can be used in any field of learning. Given the
importance and impact of collaborative learning as an educational paradigm, Moodle has provided
tools such as wikis, workshops, and forums to provide an environment of collaborative interaction.
Peer learning is a form of collaborative learning in which socially equal learners teach and learn from
each other. In this paper, we applied Game Theory to design and implement a mechanism to design
and run a peer learning environment in Moodle. The proposed mechanism is called GT-Moodle which
uses forum tools in the Moodle environment and Prisoner's Dilemma - one of the most famous games
in Game Theory- to create a peer learning environment to increase the learners’ motivation in the
process of learning. By investigating the education-oriented research conducted in the field of Game
Theory, it was found that these research studies have modeled the interaction of teacher/teacher,
teacher/learner, learner/learner, and employee/learner. To the best of our knowledge, no study has
been conducted to apply the Game Theory in order to create a peer-learning space in a Moodle
environment. The space and conditions of the Prisoner’s Dilemma is very similar to those of the peer
learning environment. Like Prisoner’s Dilemma in which the cooperation and participation of both
players bring more achievement than lack of cooperation and enmity of both of them, in peer
learning, the effort and cooperation of both learners in the activities designed for learning lead to
more educational achievement and learning for both of the learners. More cooperation in peer
learning increases the learning improvement that is the main goal of the GT-Moodle mechanism.
Methods: The present research is applied in terms of purpose, and descriptive in terms of data
collection and analysis, and quasi-experimental in terms of implementation using post-test design
with control and experimental groups. To evaluate, 26 students of discrete mathematics in computer
engineering were randomly selected as the experimental group and 27 students were selected as the
control group. The GT-Moodle mechanism uses Forum to group and define group activities. This
mechanism was performed in several different sessions of the course on the test group and finally,
the results of a post-test on the control and test groups were used to evaluate the effect of the
proposed GT-Moodle mechanism.
Findings: Using the Mann-Whitney U independent group test, the post-test scores of the test group
and the control group were compared. The Mann-Whitney U test showed a p-value=0.000<0.05
meaning that there is a significant difference between the mean rank of the experimental and control
groups at the level of 5%. Also, the mean rank of the experimental group was 35.31 which is higher
than the mean rank of the control group with a value of 19. This indicates a positive effect for the
proposed mechanism in this study (GT-Moodle) on learning enhancement.
Conclusion: The results of this research can be used and implemented by any educational institution
that is going to use peer learning to create a productive learning environment. Since the current
Moodle's tools have been used in the design of the proposed mechanism, its implementation does
not require additional skills other than those of working with the Moodle, and any instructor with the
knowledge of using the Moodle space can easily use the GT-Moodle mechanism.
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الکترونیکی و نیز اجرای هر برنامد یادگیری الکترونیکی و آنالین طراحی و اجرا شیده اسیتا این سییسیتم ،متن باز بوده و در هر
حوزه یادگیری قابل اسییتداده اسییتا با توجد بد اهمیت و تأثیر یادگیری مشییارکتی بدعنوان یک پارادیم آموزشییی ،مودل نیز
ابزارهایی چون ویکی ،کارگاه و انجمن را جهت ایجاد فضیای تاامالت و مراودات مشیارکتی فراهم نموده اسیتا یادگیری همتا،
گوندای از یادگیری مشیارکتی اسیت کد یادگیرندگانی کد از ن ر سیاج اجتماعی یکسیان هسیتند ،بد یکدیگر آموزش میدهند و
از یکدیگر میآموزندا در این مقالد با استداده از تئوری بازی ،سازوکاری جهت ایجاد یک محیط یادگیری همتا در محیط مودل،
طراحی و پیادهسیازی شیده اسیتا سیازوکار پیشینهادی  GT-Moodleنام دارد و با تلدیق ابزار تاالر گدتگو در محیط مودل و بازی
مامیای زنیدانی در تئوری بیازی ،ییک محیط ییادگیری همتیا را بیا هید افزایش انگیزه در فرآینید ییادگیری ایجیاد میکنیدا مامیای
زنیدانی از مارو ترین بیازیهیای تئوری بیازی اسیییتا بیا مایالاید تحقیقیات انجیام شیییده در حوزه تئوری بیازی کید محورییت آنهیا
آموزش هسییتند ،مشیید ،شیید ،تحقیقات انجام شییده در این حوزه بد مدل کردن تاامل اسییتادتاسییتاد ،اسییتادتیادگیرنده،
یادگیرندهتیادگیرنده و کارمندتیادگیرنده پرداختداند و تحقیقی جهت اسییتداده از تئوری بازی بدمن ور ایجاد فضییای یادگیری
همتا در محیط مودل ،توسط نویسندگان مقالد حاضر مشاهده نشدا فضا و شرایط بازی مامای زندانی ،شباهت زیادی بد محیط
یادگیری همتا داردا همانند بازی مامای زندانیها کد همکاری و مشیارکت هر دو بازیکن ،دسیتاورد بیشیتری را نسیبت بد عدم
مشییارکت و تداصییم بازیکنان بد همراه دارد ،در یادگیری همتا نیز تالش و مشییارکت هر دو یادگیرنده در فاالیتهای طراحی
شییده برای آموزش ،دسییتاورد آموزشییی و یادگیری بیشییتری را برای یادگیرندگان بد همراه داردا همچنین در مامای زندانی،
تالش در هدایت بازیکنان برای مشیارکت بیشیتر اسیت ،همین شیرایط در یادگیری همتا ،نیز مالوت اسیتا مشیارکت بیشیتر در
یادگیری همتا ،افزایش یادگیری را بد همراه خواهد داشت کد این هد اصلی سازوکار  GT-Moodleاستا
روشها :تحقیق حاضر از ن ر هد کاربردی و از ن ر گردآوری دادهها و تجزیدوتحلیل ،توصیدی و برحسب اجرا از نوع شبد
تجربی با طرح پس آزمون با گروههای کنترل و آزمایش استا بدمن ور ارزیابی  26ندر از دانشجویان درس ریاضیات گسستد در
رشتد مهندسی کامپیوتر بدصورت تصادفی بدعنوان گروه آزمایش و  27ندر بدعنوان گروه کنترل انتدات شدندا در سازوکار
 GT-Moodleاز ابزار انجمن برای گروهبندی و تاریف فاالیتهای گروهی استداده میشودا این سازوکار در چند جلسد مدتلف
درس ،و روی گروه آزمایش اجرا شدندا بدمن ور ارزیابی سازوکار  GT-Moodleیک پس آزمون از گروه کنترل و آزمایش اخذ
شد و نتایج آزمون بدمن ور ارزیابی سازوکار پیشنهادی استداده شدا
یافتهها :با اسیتداده از آزمون گروه مسیتقل یو من وینتی ،نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در پس آزمون ،مقایسید شیدندا با
اسییتداده از آزمون یومن وینتی  P-Value=0.000<0.05حاصییل شیید کد نشییان میدهد بین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و
گروه کنترل تداوت مانیداری در سییاج  5درصیید وجود داردا همچنین میانگین رتبد گروه آزمایش برابر 31ت 35شیید کد این
مقدار بیشیتر از میانگین رتبد گروه کنترل با مقدار  19اسیتا کد نشیاندهنده تأثیر مثبت سیازوکار پیشینهادی در این پهوهش
( )GT-Moodleبرافزایش یادگیری استا
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق برای هر مؤسییسیید آموزشییی بد دنبال اسییتداده از یادگیری همتا و بدمن ور ایجاد یک فضییای
یادگیری ثمربدش  ،مدید و قابل اجرا و پیادهسیازی اسیتا از آنجا کد در طراحی سیازوکار ،از ابزارهای موجود مودل اسیتداده
شیده اسیت ،پیادهسیازی آن نیاز بد مهارت اضیافدتر از مهارت کار کردن با مودل ندارد و هر اسیتاد و مربی با دانش اسیتداده از
فضای مودل میتواند بدراحتی از سازوکار  GT-Moodleاستداده کنندا

مقدّمه
حوزه آموزش همانند بسیاری از حوزههای دیگر ،هرگز نسبت بد
فناوریهای جدید و اینترنت بیتأثیر نبوده است و با گسترش استداده
از فناوری ،بدتدریج میدان تحقیق و آزمایش در مورد کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری وسیعتر و همدگیرتر شیده

است []1ا در این راستا ،با ظهور آموزش الکترونیکی ،فضای یادگیری از
محیط مدرسد و دانشگاه بد فضای دیجیتالآ متکی بر اینترنت منتقل و
از مزایای این فضا در امر آموزش استداده شده است []2ا یکی از اجزای
اصلی آموزش الکترونیکی ،سیستمهای مدیریت آموزشی ( Learning

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

 )Management Systemبد اختصار  LMSاست کد امکاناتی ن یر
برقراری تاامل استاد ،دانشجو و مسئولین مؤسسات و مراکز آموزشی،
امکان دستری بد محتوای آموزشی از طریق وت و نیز مدیریت پیشرفت
و فاالیت یادگیرندگان را فراهم میکندا
یکی از رایجترین LMSهای مورد استداده مراکز آموزشی ،سیستم متن
باز( )Open Sourceمودل ( )Moodleاست کد بدطور وسیع در امر
تدریس و یادگیری مورد استداده قرار گرفتد است[]3 ,2ا هستد اصلی
مودل ،ذخیرهسازی ،ردیابی و اندازهگیری یادگیری و ایجاد محیای برای
تاامالت یادگیری است[]4ا ن ر بد اهمیت و استداده فراگیر این سیستم،
تحقیقاتی نیز از جهت فناوری آموزش روی این سیستم انجام گرفتد
استا بدعنوان نموند مقالدهای [ ]5 ,1از فضای فناوری استداده کرده و
سیستمهای پیشنهاددهندهای ( )Recommender Systemرا در فضای
مودل ارائد دادهاندا از طر دیگر ،از زمان ارائد ندستین نسدد مودل در
سال  ،2002تاکنون افزوندها و قابلیتهای بسیاری بدمن ور غنای این
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در این مقالد ،روشی برای ایجاد محیط یادگیری همتا در فضای مودل و
با استداده از ن رید(تئوری) بازی( )Game Theoryارائد میشودا ن رید
بازی بد تحلیل مشارکت و تداصم بین تصمیم گیرندگان هوشمند با
استداده از مدلهای ریاضی میپردازد []13ا
در این مقالد از بازی مامای زندانیها ( ،)Prisoner’s Dilemmaکد از
بازیهای مارو در ن رید بازی است ،جهت مدل کردن تاامل
یادگیرندگان در فضای مودل استداده شده استا در مامای زندانیها،
دو بازیکن ( )Playerوجود دارند کد مجموعد راهبرد ( )Strategy Setهر
کدام }مشارکت ( ،)Cooperateتداصم ( })Defectاستا یانی هر
بازیکن در مقابل بازیکن طر مقابل میتواند راهبرد مشارکت یا تداصم
را انتدات نمایدا دستاورد ( )Payoffهر بازیکن با توجد بد راهبرد انتدابی
توسط وی و بازیکن مقابل تایین میشود و در ماتریس دستاورد
( )Payoff Matrixنشان داده میشودا شکل  1ماتریس دستاورد در یک
بازی مامای زندانی را نشان میدهدا

سیستم ،ارائد شده استا بدعنوان نموند ،انجمن ،ویکی ،کارگاه و گروهها،
قابلیتهایی در مودل هستند کد با هد ایجاد محیای برای تاامالت
مشارکتی و نیز یادگیری مشارکتی بد این سیستم اضافد شدهاندا
یکی از گوندهای یادگیری مشارکتی ،یادگیری همتا ()Peer Learning
است ،کد در آن کسب دانش از دانشجویان دیگر و انتقال دانش بد آنها
انجام می شودا دانشجویانی کد در فرآیند یادگیری همتا شرکت دارند،
عالوه بر فهم بهتر از محتوای درسی ،انگیزه و سرعت بیشتری در
یادگیری دارند[]7 ,6ا
برخال روشهای مرسوم کد بد موجب آن یادگیرندگان توسط اساتید

شکل  :1ماتریس دستاورد در مامای زندانیها

خود آموزشهای حرفدای را میبینند ،یادگیری همتا تالش میکند کد
یادگیرنده را در فرایند آموزش ادغام کند و باعث ارتقا و افزایش فضای
یادگیری برای وی شودا در این روش یادگیرندگان از یک گروه همسان
هستند و در این گروه از یکدیگر و با یکدیگر آموزش می پذیرندا آنها
بدعنوان مالم و فراگیر همزمان سود میبرند []8ا روش آموزش همتا،
روشی است کد در آن همتایان با هم همکاری میکنند تا ساج آموزش
را برای هم بد حداکثر برسانند و در نقش فراگیر و آموزشدهنده ،دانش
خود را بد یکدیگر منتقل کنند []9ا بد علت «شکا کمتر» در دانش
بین یادگیرندگان آموزشدهنده و فراگیر ،جمعآوری حقایق و درک برای
دانشجوی یاددهنده بدصورت بالقوهای آسانتر است []10ا این مسألد
باعث آسانسازی انتقال اطالعات بین یادگیرندگان میشودا دانشجویان
در کالسهای عملی بد این علت کد از همتایان خود آموزش میگیرند

Fig. 1: The payoff matrix in prisoner’s dilemma

در ماتریس دستاورد ،راهبردهای بازیکن اول بدصورت ساری و
راهبردهای بازیکن دوم بدصورت ستونی نمایش داده میشودا مجموعد
راهبرد هردو بازیکن {مشارکت ،تداصم} استا در هر خاند از جدول دو
مقدار وجود دارد ،کد مقدار اول دستاورد بازیکن اول و دومی دستاورد
بازیکن دوم استا من ور از دستاورد در تئوری بازی ،سود بددست آمده
منهای هزیند (کار و تالش) استا بدعنوان نموند اگر بازیکن اول راهبرد
«مشارکت» و بازیکن دوم راهبرد «تداصم» را انتدات نمایند ،بد ترتیب
دستاورد  aو  dرا دریافت میکنندا در مامای زندانیها ،ارتباط بین
مقادیر شکل  1بدصورت راباد زیر است:
()1

a<b<c<d

و

a+d
<c
2

کمتر احساس فشار و سدتی میکنند بنابراین باعث افزایش اعتماد بد

با توجد بد ماتریس دستاورد در شکل  ،1مشارکت هر دو بازیکن دستاورد

ندس آنها در اجرای مهارتهای فراگرفتد میشود []11ا از فواید روش

 cرا دارد کد بیشتر از دستاورد حاصل از تداصم و عدم مشارکت هر دو

آموزش همتا میتوان بد اثر مستقیم آن بر دستیابی بد هد کد همان

بازیکن یانی  bاستا با این حال ،از آنجا کد اگر بدعنوان مثال بازیکن

یادگیری دانشجو است اشاره نمود []12ا باتوجد بد تأثیر مثبت یادگیری

 1مشارکت کند و بازیکن  2تداصم ،دستاورد بازیکن  1کمتر از بازیکن

همتا ،طراحی هر فاالیت آموزشی نو و بدیع کد انگیزه این نوع یادگیری

 2می شود ،تمایل بازیکنان بد عدم مشارکت و تداصم استا تالش در

را در بین یادگیرندگان فراهم کند ،دارای اهمیت و ضروری است []7ا

این بازی ایجاد انگیزه برای مشارکت هر دو بازیکن و کسب دستاورد

سیده فاطمه نورانی و منیژه احمدی

بیشتر استا بدعنوان مثال دو اپراتور موبایل ،با هم قراردادی مناقد می-
کنند کد دکلهای مدابراتی هرکدام ،مشترکان اپراتور مقابل را نیز
پوشش دهدا اگر هر دو بر این قرارداد پایبند باشند ،و مشارکت نمایند،
دستاورد بیشتری نسبت بد عدم مشارکت هر دو خواهند داشتا در حالت
مشارکت ،هزیندهای سدتافزاری کم خواهد شد ودستاورد نهایی هر
کدام از اپراتورها بیشتر از عدم مشارکت خواهد شدا اگر یکی از اپراتورها
بد این قرارداد متاهد باشد و مشترکان اپراتور مقابل را هم پوشش دهد
اما اپراتور دوم این کار را انجام ندهد ،دستاورد اپراتور دوم بیشتر خواهد
شدا چون بدون پرداخت هزیندهای راهاندازی دکلهای بیشتر ،مشترکان
بیشتری را پوشش میدهدا البتد این عدم مشارکت در دراز مدت ،موجب
خارج شدن از تاهد اپراتور اول خواهد شد اما در همان لح اتی کد
اپراتور اول متاهد بد قرارداده بوده و اپراتور دوم راهبرد تداصم را انتدات
میکرده ،دستاورد بد ندع اپراتور دوم بوده استا
فضای یادگیری همتا و رفتار یادگیرندگان در آن ،شباهت زیادی بد رفتار
بازیکنان در فضای مامای زندانیها داردا در محیط یادگیری همتا ،تالش
هر دو یادگیرنده در روند یادگیری همتا ،موجب افزایش یادگیری
میشود ،و عدم تالش یادگیرندگان ،نتیجد و پیشرفتی در یادگیری ایجاد
نمیکندا در این فضا یادگیرندگانی کد در فاالیتهای یادگیری همتا
شرکت نمیکنند و تنها از تالش همگروه خود بهرهمیبرند بدعنوان
سودجو ( )Free-riderنام میبرندا در این بازی ،مشارکت هر دو بازیکن،
دستاورد بیشتری نسبت بد عدم همکاری آنها داردا همچین اگر یک
بازیکن همکاری نماید و دیگری عدم مشارکت ،بازیکنی کد مشارکت
نکرده است ،دستاورد بیشتری را بددست خواهد آوردا از همد مهمتر
اینکد ،در فضای یادگیری همتا ،همانند مامای زندانی ،تالش برای ایجاد
انگیزه برای مشارکت هر دو بازیکن و کسب دستاورد بیشتر استا
هد مقالد حاضر بدکارگیری تئوری بازی در بستر مودل و ایجاد یک
محیط یادگیری همتا با هد افزایش انگیزه مشارکت و در نتیجد افزایش
یادگیری استا بنابراین سؤال تحقیق این است:
 oآیا میتوان در فضای مودل یک محیط یادگیری همتای مؤثر،
برمبنای تئوری بازی طراحی و پیاده سازی نمود؟
در ادامد این مقالد ،تحقیقات پیشین و سپس روش پیشنهادی بیان
خواهد شدا بدمن ور ارزیابی روش پیشنهادی ،نتایج پیاده سازی روش
در قسمت نتایج و بحث ارائد و در نهایت نتیجدگیری بیان خواهد شدا
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مدل کرده اندا مقالد [ ]14سبک پردازش اطالعات
 )Processing Styleرا اساس تحقیق خود قرار داده است و تاامل
یادگیرندگان با سبک پردازش اطالعات متداوت را مدل نموده استا از
آنجا کد ن رات موافق و مدالف پیرامون کارائی ارزیابی همتا ( Peer
 )Assessmentوجود دارد ،مقالد [ ]15راباد بین یادگیرنده ارزیابی
شونده و یادگیرنده ارزیابی کننده را مدل نمودهاند و نشان میدهند کد
استاد میتواند فضای ارزیابی را بد سمت یک ارزیابی مؤثر هدایت نمایدا
نویسندگان مقالد [ ]16پس از چند اجرای متوالی مامای زندانیها ،بد
تحلیل ارتباط بین رفتار تغییرهمگروه و تیپ شدصیتی یادگیرندگان
پرداختداندا نویسندگان مقالد [ ]17نیز در پهوهش خود بد بررسی
یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریاضی پرداختد و بیان کردهاند کد
بهترین حالت و بازدهی حداکثری منوط بد داشتن همکاری و مشارکت
صحیج و متقابل یادگیرندگان با یکدیگر استا
استداده از ن رید بازی برای مدل کردن تاامل استاد و یادگیرنده :این
دستد از تحقیقات بازیکنان استاد و یادگیرنده هستند و تاامالت آنها در
مسائل مدتلف آموزش مورد بررسی قرار گرفتد استا مبدع این دستد از
تحقیقات ،کورئا است کد از سال  1987تا  2003تحقیقات جذابی
پیرامون مدل کردن راباد بین استاد و یادگیرنده انجام داده استا وی
در مقالد [ ]18میزان تالش کم و زیاد در امر تدریس و یادگیری را
بدعنوان راهبرد استاد و یادگیرنده مارفی میکند و میزان موفقیت
تحصیلیآ یادگیرنده ( )Learner Achievementرا بدصورت تابای از میزان
تالش استاد و نیز میزان تالش یادگیرنده مدل کرده استا کورئا
همچنین بد بررسی ارتباط میان موفقیت یادگیرنده و تاداد یادگیرندگان
در یک کالس در مقالد [ ]19و میزان زمانی کد استاد و یادگیرنده بد
درس اختصاص میدهند در مقالد [ ]20پرداختد استا موگا و همکاران
[ ]21با تاریف راهبرد {مشارکتتعدم مشارکت} برای یادگیرندگان و
استراژی {استداده از شیوههای کالسیک تدریس ،استداده از شیوههای
تااملی در تدریس} برای استاد ،جدول دستاورد را تشکیل و بد تحلیل
بهترین مجموعد راهبرد برای رسیدن بد بهترین دستاورد آموزشی
پرداختداندا اولتین و همکاران در مقالد [ ]22راهبرد {ماالادتعدم
ماالاد} برای یادگیرندگان و راهبرد {بازبینیتعدم بازبینی} را برای
استاد تاریف کردهاندا در راهبرد «بازبینی» اساتید سیستم ارزشیابی
بسیار دقیقی را دارند در حالیکد در راهبرد «عدم بازبینی»" ندع مالی
مؤسسد آموزشی مورد ن ر است و ارزشیابی اساتید از یادگیرندگان بسیار
ساده خواهد بودا در این مقالد عنوان شده کد استاد راهبرد خود را با

تحقیقات پیشین

توجد بد میزان اهمیت پارامترهایی همانند «از دست دادن پرستیه

با بررسی تحقیقات انجام شده در زمیند کاربرد تئوری بازی در زمیند
آموزش ،متوجد شدیم کد این تحقیقات میتوانند بد  6دستد تقسیم
شوندا این تقسیمبندی و جزئیات تحقیقات هر گروه در ادامد بیان
میشودا
استداده از ن رید بازی برای مدل کردن تاامل بین یادگیرندگان :در این
دستد تحقیقاتی مارفی خواهند شد کد تاامل یادگیرندگان با یکدیگر را

شغلی»"«" ،ریسک از دست دادن دستمزد»" و "«میزان تالش تدصصی
مورد نیاز»" انتدات مینمایدا برای هرکدام از این پارامترها ارزش ارزش
کیدی } {H, h, l, Lدر ن ر گرفتد میشود کد در آن ارزش  H>h>l>Lاستا
در نهایت براساس انتدات راهبردهای مدتلف توسط بازیکنان،
سناریوهای مدتلدی تاریف شده و در هر سناریو ،نقاد تاادل نش
) (Nash Equilibriumپیدا شده استا نویسندگان مقالد [ ]23مدل ارائد
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شده توسط اولتین و همکاران[ ]22را مورد تحلیل کیدی تابیقی قرار

این مقالد اینگوند بیان میشود کد وقتی براساس بازیهای تکاملی،

داده و در بحث مشارکت حالتهایی ن یر «خواست همد»"(حالتی کد

گروهبندیها از نو ایجاد میشود ،افراد فاال همچنان فاال و افراد

همد بازیکنان تمایل بد مشارکت داشتد باشند)« ،عدم خواست همد»،

غیرفاال همچنان غیرفاال باقی میمانندا

«خواست فقط استاد»« ،عدم خواست استاد» را بیان و تحلیل نمودهاندا

استداده از ن رید بازی جهت آموزش رفتار مشارکتی :برخی مقاالت مانند
[ ]32از بازی مامای زندانی برای یاد دادن رفتار مشارکتی استداده

مدل کردن ارزیابی هم از مسائلی است کد در بحث آموزش دارای اهمیت
است و مقالد [ ]24با استداده نمایش گسترده بازی (،)Extensive Game
کد نوعی شکل نمایش بازی در ن رید بازی است ،بد ارائد راهکاری برای
ارزیابی تدریجی ( )Formative Knowledge Assessmentپرداختد استا

استداده از ن رید بازی جهت مدل کردن رقابت و مشارکت بین اساتید:
در سال  ،2001کورئا در مقالد [ ،]25دو رویکرد مشارکتی و رقابتی بین
اساتید مؤسسات را مورد بررسی قرار داده استا در این مقالد میزان
موفقیت هر استاد بدصورت  hi=ni siدر ن ر گرفتد شده ،کد  niتاداد

میکنندا در این مقالد بد هر شرکتکننده دو کارت ،یکی با عالمت  و
داده شده استا این عالئم همانند راهبرد مشارکت
دیگری عالمت ⃝
و تداصم در بازی مامای زندانی هستند و دستاوردها هم همانند همان
بازی چیده شده استا در این مقالد اشاره شده کد پس از چند جلسد،
یک متن انگیزشی در مورد مزایای مشارکت بد یادگیرندگان نشان داده
میشودا در نهایت تأثیر این متن در تاداد مشارکت بین شرکتکنندگان
بررسی شده استا

یادگیرندگانی هستند کد در درس مدرس  iثبت نام نمودهاند و  siتاداد

استداده از ن رید بازی جهت ایجاد فضای یادگیری رقابتیتمشارکتی:

یادگیرندگانی هستند کد در این درس موفق شدهاندا یانی موفقیت هر

دستدای از مقاالت ،از بازی مامای زندانیها برای ایجاد رقابت استداده
نمودهاندا بدعنوان مثال مقالد [ ]33از بازی مامای زندانیها برای افزایش
مهارت برنامدنویسی یادگیرندگان استداده کرده استا برای این من ور
بدعنوان یک پروژه درسی یادگیرندگان میبایست با زبان برنامد نویسی
جاوا ،برنامدای برای پیادهسازی بازی مامای زندانیها تحت شبکد
برنامدنویسی کنندا این برنامدها با یکدیگر رقابت میکنند و هر کد امتیاز
بیشتری کسب کند برنده خواهد بودا در حقیقت بازی  PDبدعنوان یک
مسألد برنامدنویسی مارفی شده استا مقالد [ ]34از بازی مامای
زندانیها برای ایجاد یک فضای رقابتی بدمن ور افزایش یادگیری در یک
محیط یادگیری همتا استداده میکندا مقالد [ ]33نیز در یک فضای
یادگیری همتا ،با اجرای بازی مامای زندانیها در نمرهدهی فاالیتهای
مشارکتی ،سای در افزایش مشارکت یادگیرندگان و در نتیجد افزایش
یادگیری داردا

استاد ،بد تاداد یادگیرندگان ثبت نامی و تاداد یادگیرندگان قبول شده،
بستگی داردا دو استاد میتوانند رفتار مشارکتی داشتد باشند ،کد بد
دنبال ماکزیمم کردن  h=h1+h2=n1s1+n2s2هستندا حالت دیگر ،رفتار
رقابتی بین اساتید است ،در این حالت پیدا کردن نقاد تاادل نش
میتواند بد حل مسألد کمک کندا
استداده از ن رید بازی بدمن ور تحلیل رفتار مشارکتی :در این دستد
تحقیقاتی مارفی میشوند کد از تئوری بازی بدمن ور تحلیل و بررسی
رفتار مشارکتیآ بازیکنان استداده میکنندا دستدای از تحقیقات از بازی
مامای زندانیها استداده میکنندا در این مقاالت ،بازی مامای زندانی
بین یادگیرندگان اجرا و همبستگی بین رفتار مشارکتی یا رقابتی آنها و
پارامترهای دیگر مورد بررسی قرار میگیردا بدعنوان نموند ،مقالد []26
رفتار مشارکتی یادگیرندگان در مواجد با یک فرد آشنا یا یک فرد
غیرآشنا را بررسی میکندا مقالد [ ]27رفتار مشارکتی با توجد بد ملیت،
جنسیت و آشنا بودن با بازیکن مقابل ،مقالد [ ]28رفتار مشارکتی با
توجد بد هوش هیجانی( ،)Emotional Intelligenceمقالد [ ]29رفتار
مشارکتی با توجد بد جنیست و مقالد را مورد بررسی قرار میدهندا مقالد
[ ]30نیز بد بررسی تأثیر سن بر میزان مشارکت در بازی  PDپرداختد و
گزارش نموده کد برخال

انت ار ،افراد کم سنتر مشارکت بیشتری

نسبت بد افراد مسنتردارندا
دستد دیگری از مقاالت مانند مقالد [ ]31از بازیهای تکاملی
( ،)Evolutionary Gameبرای فهمیدن و تحلیل میزان مشارکتی کد
دانشجویان در کارهای گروهی داشتداند ،استداده میکندا در این مقالد
افراد فاال از گروههای غیرفاال بد گروههای فاال منتقل میشوند و افراد
غیر فاال از گروههای فاال بد گروههای غیر فاال منتقل میشوندا در

جدول  1مقایسدای از تحقیقات پیشین را نشان میدهدا همچنین نوع
اثبات مدل پیشنهادی در مقالد و نیز نوع تاامل مدل شده نیز نشان داده
شده استا
تداوت تحقیق انجام شده در این مقالد با تحقیقات پیشین این است کد
اوالً هد اصلی این مقالد یادگیری در یک محیط یادگیری همتاست و
ثانیاً از محیط مودل برای ایجاد یک محیط یادگیری بر مبنای ن رید
بازی استداده شده استا

روش تحقیق
تحقیق حاضر از ن ر هد کاربردی و از ن ر گردآوری دادهها و روش
تجزید و تحلیل ،توصیدی و برحسب اجرا از نوع شبد تجربی با طرح
پیشآزمون و پسآزمون با گروههای کنترل و آزمایش میباشدا

سیده فاطمه نورانی و منیژه احمدی
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جدول  :خالصدای از تحقیقات پیشین
Table 1: Summary of related studies

نحوه اثبات سازوکار

نوع تاامل

Mechanism Proof Method

Interaction Type

اجرای

Experimentalتجربی

Simulation

شبید سازی

اثبات ریاضی

Mathematical Proof

استادتیادگیرنده

Instructor/Learner

Modeling instructor / learner interaction emphasizing financial issues of the
 institutioninstitutionو غریبد
میزان مشارکت در مقابل آشنا

Learner / Learner

thethe
instructor
and instructor
Modeling
’instructors
teaching method

یادگیرندهتیادگیرنده

✓

✓

[]19

✓

✓

[]20

✓

✓

[]21

ارتباط بین تاداد یادگیرندگان در کالس و میزان موفقیت آنها

مدل کردن رفتار استادتیادگیرنده با تاکید بر اهمیت مسائل مالی موسسد

استادتاستاد

✓

✓

The relation between the number of learners in a class and their achievement

✓

[]25
[]18

Modeling learners’ achievement according to the effort of instructor and learner

ارتباط بین دستاورد یادگیرنده و میزان ساعت اختصاصی توسط یادگیرنده و استاد بد
درس
تدریس مالم
کردن نحوه
’The relation between the learners
achievement
مدلand
the time spent by learner and

Instructor/Instructor

مدل کردن موفقیت یادگیرنده براساس تابای از تالش یادگیرنده و استاد

منبع

مدل کردن تاامل اساتید

✓

Instructors interaction Modeling

✓

Reference

توضیج

✓

[]22

✓

✓

✓

[]26

✓

✓

[]27

✓

✓

[]28

بررسی ارتباط بین جنسیت و همکاری در بازی مامای زندانی

✓

✓

[]30

استداده از بازی های تکاملی برای بررسی رفتار مشارکتی

The amount of participation in front of friends and strangers

ارتباط بین مشارکت و ملیت و جنیست و آشنا بودن
The relation between participation, nationality, gender and familiarity

بررسی ارتباط بین مشارکت و هوش عاطدی
The relation between participation and emotional intelligence
The relation between gender and collaboration in PD

✓

✓

[]31

آموزش رفتار مشارکتی با استداده از بازی مامای زندانی

✓

✓

[]32

برنامد نویسی بد زبان جاوا برای اجرای مامای زندانی ها

✓

ایجاد یک محیط رقابیتی برای افزایش یادگیری

✓

Using evolutionary games to study collaborative behavior
Teaching collaborative behavior using PD
Java programming to run PD
Creating a competitive environment to improve learning

ایجاد یک محیط مشارکتی با کمک مامای زندانی ها برای افزایش یادگیری
Creating a collaborative environment based on PD to improve learning

شرکتکنندگان :جاماد و نموند آماری  69ندر از دانشجویان درس
ریاضیات گسستد دانشگاه پیام نور استان تهران (از مراکز شهرری،
شهریار ،تهران شمال ،ورامین و پاکدشت) در نیمسال دوم سال تحصیلی
 1400-1399هستندا در ابتدا 30 ،ندر ( 18خانم و  12آقا) بدعنوان
گروه آزمایش انتدات شدندا دانشجویان منتدب ،دانشجوی واحدهای
شهرری ،شهریار ،تهران شمال ،ورامین ،پاکدشت از دانشگاه پیام نور
استان تهران هستندا بدمن ور تشویق گروه آزمایش ،بد آنها بیان شد کد
مجموع نمرات اخذ شده در سازوکار طراحی شده ( Mechanism
 ،)Designبدعنوان نمره میانترم برای آنها محسوت میشودا اما حضور
در تمام جلسات اجرای سازوکار ( )Mechanismاجباری است و اگر
دانشجویی حتی در یک جلسد غایب باشد از کل فرایند حذ میشود
و برای اخذ نمره میانترم باید در آزمون میانترم شرکت کندا سازوکار
در طی  8جلسد مدتلف اجرا شد و در این بین  4دانشجو در برخی از
جلسات غایب بودند و بنابراین از مابقی مراحل اجرای سازوکار کنار

✓

✓
✓
✓

[]33
[]34
[]33

گذاشتد شدندا بنابراین تاداد گروه آزمایش در نهایت  26ندر ( 15خانم
و  13آقا) با میانگین و واریانس سن بد ترتیب 27ت 19و 72ت 3شدندا از
جاماد آماری مورد ن ر  27دانشجوی درس با میانگین و واریانس سن
بد ترتیب 36ت 19و 23ت 4بدعنوان گروه کنترل انتدات شدندا روش نموند
گیری ،تصادفی(نموند در دسترس) استا
ابزارها :در این مقالد ،فضای مودل برای ایجاد محیط یادگیری همتا
استداده شده استا بدمن ور اطالع رسانیها از محیط واستآپ استداده
شده است و در مراحل تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSبهره گرفتدایما
سازوکار پیشنهادی :در این مقالد ،سازوکاری برای یادگیری همتا با
استداده از فضای سیستم یادگیری الکترونیکی مودل و با تکید بر تئوری
بازی ارائد شده استا مراحل سازوکار پیشنهادی در شکل  2نشان داده
شده استا در این سازوکار ،ابتدا یادگیرندگان گروهبندی شده ،سپس
فاالیتهایی بد گروهها انتصات داده میشود و پس از انجام فاالیت،
یادگیرندگان یک ارزیابی از فاالیت خود و همگروه خود ارائد میدهند و
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در نهایت یک نمره براساس میزان فاالیت هرکدام از اعضای گروه ،توسط
استاد تایین و بد یادگیرندگان اعالم می شودا این مراحل در ادامد با
جزئیات توضیج داده خواهد شدا
گروه بندی یادگیرندگان :یادگیرندگان با انتدات خود ،گروههای دو ندره
تشکیل میدهندا از آنجا کد سازوکار در چند جلسد تکرار میشود ،این
انتدات همگروه تا جلسد سوم در اختیار یادگیرندگان قرار میگیردا از
این جلسد بد باد همگروه ثابت خواهد بود و یادگیرندگان از جلسد چهارم
بد باد با همان همگروه جلسد سوم ،همگروه خواهند بودا پیش از اجرای
سازوکار  ،نشستی برای یادگیرندگان منتدب تشکیل و در آن نشست،
ضمن مارفی نحوه اجرای مکانیزم ،ثابت بودن همگروه از جلسد چهارم
بد باد بد آنها خاطرنشان شده استا این قدرت انتدات همگروه در طی
سد جلسد اول ،فرصتی برای یادگیرنده است کد همگروهی را انتدات
کند کد بتواند مکانیزم را با وی بد بهترین نحو جلو ببرد و ضمن افزایش
یادگیری ،نمره بیشتری را بتواند کسب کندا در محیط مودل ،بدمن ور
گروهبندی ،یادگیرندگان در فضای هر درس قرار گرفتد و منوی
شرکتکنندگان( )Participantsرا انتدات میکنیما با کلیک راست روی
«منوی اقدامات» ( ،)Action Menuکد بدصورت آیکون چرخ دنده است،
منوی گروهها ( )Groupsرا انتدات میکنیما در این قسمت میتوان
گروههای جدید ایجاد کرد و دانشجویان مورد ن ر را بد گروههای مدتلف
انتصات دادا بدمن ور کنترل تمام گروهها یک «ابر گروه» ()Groupings
میتوان یک ابر گروه ایجاد و تمام گروهها را در آن درج کردا بد این
ترتیب بد جای تاریف فاالیتهای جداگاند برای گروههای مدتلف
میتوان فاالیت را برای ابرگروه تاریف کرد و با انجام تن یماتی ،فاالیت
بد صورت اتوماتیک بد تاداد گروههای مدتلف داخل یک ابرگروه ،تکثیر
و انتصات داده خواهد شدا این تن یمات در قسمت های باد توضیج
داده خواهد شدا

طراحی یک فاالیت و اختصاص بد گروهها :پیش از هر جلسد درسی کد
قرار بر اجرای سازوکار  GT-Moodleاست ،از استاد درس خواستد میشود
کد یک فاالیت درسی برای اختصاص بد گروههای یادگیرندگان آماده
نمایندا این فاالیت بدصورت یک سؤال از محتوای همان جلسد درسی
است کد استاد تدریس میکند و هد آن افزایش یادگیری در فرآیند
یادگیری مشارکتی استا بدعنوان مثال در درس ساختمان گسستد ،در
رشتد مهندسی کامپیوتر ،در یکی از جلسات استاد در مورد «راباد
ترتیب جزئی» تدریس میکنندا پیش از این جلسد از استادخواستد
میشود یک سؤال کد زمانی حدود  10دقیقد برای پاسدگویی نیاز داشتد
باشد ،از همین مبحث آماده کنند ،تا در پایان تدریس استاد ،این سؤال
بدعنوان فاالیت مشارکتی در اختیار گروههای مدتلف قرار گیردا
این فاالیتها در فضای مودل بد گروهها اختصاص داده میشوندا
یادگیرندگان در ابتدا بد تنهایی بد سؤال پاسخ میدهند و سپس پاسخ
را با همگروه بد اشتراک میگذارندا یادگیرنده با رؤیت پاسخ همگروه،
ضمن یادگیری بیشتر مالب از همگروه خود ،نقاط مبهم درس را بیشتر
متوجد خواهد شدا
دراین قسمت چند نکتد فنی وجود دارد ،کد ابتدا این نکات مارح و
سپس ابزار بد خدمت گرفتد شده در مودل شرح داده خواهد شدا
بدمن ور کنترل انجام فاالیتها ،زمانی در حدود  10دقیقد بد
یادگیرندگان داده میشود تا در قدم اول ،بد تنهایی بد انجام فاالیت و
پاسخ بد سؤال بپردازندا در این قدم ،یادگیرنده تا قبل از ارسال پاسخ
خود ،نباید قادر بد رویت پاسخ همگروه خود شود و از آنجا کد قرار است
تاامالت یادگیری در در درون هر گروه انجام گیرد ،پس از ارسال پاسخ
توسط یادگیرندگان ،اعضای هر گروه ،تنها باید بتوانند پاسخ همگروه
خود را رویت کنندا

Teaching lesson

تدریس درس

Scoring based on the
answer of each learner

نمرهدهی بد یادگیرندگان
براساس پاسخ هریادگیرنده
1.75

0.5

Assessing the response
of himself/herself and
teammate

ارزیابی پاسدنامد خود و
همگروه
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Designing an activity and
assigning it to groups

طراحی یک فاالیت و
اختصاص بد گروهها

Reviewing the
teammate’s answer

Answering the activity
individually

رویت پاسدنامد همگروه

پاسدگویی بد فاالیت بد
تنهایی

شکل  :2سازوکار پیشنهادی در این مقالد ()GT-Moodle
Fig. 2: GT-Moodle: The proposed mechanism this article

Learners grouping

گروهبندی یادگیرندگان
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بدمن ور ایجاد فضایی برای انجام فاالیت بیان شده ،از فاالیت "تاالر
گدتگو" استداده میشودا برای اینکار در صدحد مربوط بد درس ،با کلیک
بر روی دکمد"ویرایش" و سپس کلیک بر بروی "اضافد کردن فاالیت یا
منبع" ،مجموع فاالیتها قابل رویت است میتوان فاالیت "تاالر
گدتگو" را انتدات نمودا
برای تاالر گدتگو ،نامی تاریف می شودا بدمن ور کنترل بیشتر ،در
قسمت نام ،شماره فاالیت مانند "فاالیت شماره سوم" را درج میکنیما
با توجد بد مالح ات فنی بیان شده ،در قسمتهای مدتلف تاریف فاالیت
در محیط تاالر گدتگو ،تن یمات زیر را انجام میدهیم:
o

Noorani,S.F. et al.

درج ت وضیج در مورد زمان شروع ،زمان پایان فاالیت در قسمت
توصیف تاالر گدتگو :در این سازوکار باید زمانی برای فاال شدن
فاالیت و انجام آن توسط یادگیرنده بد تنهایی ،زمانی برای ماالاد و
رویت پاسدنامد همگروه ،و زمانی برای ارزشیابی پاسخ خود و
همگروه در ن ر گرفتد شودا بدمن ور هدایت بهتر یادگیرندگان ،این
زمانبندیها در قسمت توصیف تاالر درج و عالمت زدن قسمت
«نمایش توضیج در صدحد درس»" برای یادگیرندگان قابل رؤیت
میشودا

 oتن یم نوع تاالر از نوع «تاالر پرسش و پاسخ» (:) Q and A forum
ویهگی مهم تاالرهای از نوع پرسش و پاسخ این است کد تا وقتی
کسی پاسخ خود را ارسال نکرده باشد ،نمیتواند پاسخ دیگران را
ببیند و این همان ویهگی مورد نیاز برای اجرای سازوکار پیشنهادی
در این مقالد یانی  GT-Moodleاست (شکل )3ا
 oتن یم زمان انجام فاالیت :در قسمت «دسترسی» باید تاریخ و ساعت
شروع فاالیت در قسمت «مهلت پذیرش» و تاریخ و ساعت اتمام
پاسدگویی اندرادی در قسمت «تاریخ عدم پذیرش» درج شود (شکل
)4ا باد از این تاریخ ،هیچ یادگیرندهای نمیتواند پاسدی ارسال کندا
 oتن یم انجام فاالیتها در گروههای جداگاند :در قسمت «تن یمات
عمومی ماژول» ،باید تن یمات زیر انجام شود تا فاالیتها برای
گروههای مدتلف بدصورت جداگاند نشان داده شودا با این کار هر
گروه فضای فاالیت مدت ،خود را دارد و فضای فاالیتهای
گروههای دیگر را مشاهده نمیکندا شکل  ،5نموندای از گزیند را
نشان میدهدا

Activity No 4

Forum Name
Description

Q and A Forum
Standard forum for general use
Standard forum displayed in a blog-like format
A single simple discussion
Each person post a discussion

Standard forum for general use

Forum Type

شکل :3تن یمات نوع تاالر گدتگو
Fig. 3: Setting the type of Forum

Due date
Enable
Cut-off date

شکل  :4تن یم ساعت شروع و ساعت پایانی ،انجام فاالیت بد تنهایی درمحیط مودل
Fig. 4: Setting the beginning and the end time of doing an activity alone in the Moodle environment
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Common module setting

Show on course page

Availability

ID number
Separate groups
Group mode
Grouping of Discrete mathematics course

Grouping

شکل  :5تن یم عمومی ماژول
Fig. 5: Common module setting

همانطورکد شکل  ،5نشان میدهد برای تدصی ،فاالیت بد گروههای
مدتلف ،در قسمت «نحوه گروهبندی» ،مقدار «گروههای جداگاند»
انتدات شده استا در قسمت «ابرگروه» ،ابرگروهی کد در قسمت گروه
بندی از روی تمام گروهها ایجاد شده است ،انتدات میشودا بد این
ترتیب ،تمام گروههای تشکیل شده برای این سازوکار ،فاالیت را در قالب
گروه خود مشاهده میکنند و پاسخ گروههای دیگر را نمیبینندا
حال در تاالر با کلیک روی دکمد «طرح یک سؤال جدید» ،وارد فضای
درج فاالیت کد همان سؤال است ،خواهیم شدا متن سؤال در قسمت
«متن» درج میشودا در این قسمت باید یک تن یم بسیار ضروری انجام
گیرد ،تا تکثیر سؤال در قالب گروهها انجام شودا برای این کار ،روی
گزیند «پیشرفتد» کلیک نموده و سپس «ارسال یک نسدد بد تمام
گروهها» عالمت زده میشود (شکل )6ا این گزیند ،برای هر گروه ،یک
کپی اختصاصی از فاالیت ایجاد میکندا

Pinned
Send forum post notifications with no editing-time delay

Post a copy to all groups

شکل  :6تن یمات پیشرفتد برای ارسال سؤال برای گروههای جداگاند
Fig. 6: Advanced setting for posting a copy of question to separate groups

 oتدریس درس :همانطورکد پیشتر هم بیان شده ،گروهبندی ،تاریف
فاالیت در تاالر اعالنات و انتصات فاالیتهای تاریف شده در تاالر
بد گروههای جداگاند ،قبل از شروع کالس درسی کد قرار است
سازوکار در آن انجام شود ،اجرا میشودا پس از این مقدمات ،استاد

در جلسد درس مربوطد را تدریس میکند و حدود  15دقیقد آخر
کالس را در اختیار برگزاری سازوکار  GT-Moodleقرار میدهدا
 oپاسدگویی بد فاالیت بد تنهایی :با شروع اجرای سازوکار ،در ابتدا
هرکدام از یادگیرندگان صرفن ر از اینکد در چد گروهی هستند،
فاالیت تایین شده را پاسخ میدهندا بد یادگیرندگان گدتد میشود
کد برای این قسمت دقیقا از چد زمانی و تا چد زمانی فرصت دارندا
همانطورکد قبالً هم بیان شد ،فاالیت ،سؤالی است کد در راباد با
درس تدریس شده در همان جلسد طراحی شده استا زمان حدود
 10دقیقد در ن ر گرفتد شده است و در برخی جلسات با توجد بد
سدتی یا آسانی مالب تدریس شده و سؤال مارح شده ،کمی بیشتر
یا کمتر خواهد شدا از آنجا کد تاالر گدتگو از نوع پرسش و پاسخ
برای این کار طراحی و استداده شده است ،یادگیرنده ،پیش از پاسخ
و ارسال پاسخ خود ،نمیتواند پاسخ همگروه را رؤیت کندا در این
حالت ،هنگامیکد یادگیرنده وارد فضای تاالر و فاالیت مربوطد می-
شود ،پیامی مبنی بر عدم رؤیت پاسخ همگروه ،پیش از ارسال پاسخ
دریافت میکندا
یادگیرنده با کلیک روی «ارسال پاسخ» وارد فضای پاسدگویی میشود
و پس از انجام فاالیت (پاسخ بد سؤال) با کلیک روی «طرح در تاالر»
پاسخ خود را ارسال میکندا باد از این زمان در صورتیکد همگروه نیز
پاسخ را ارسال کرده باشد ،میتواند پاسخ همگروه را ببیند ،در غیر
اینصورت باید تأمل کند تا همگروه پاسخ خود را ارسال نمایدا
 oرؤیت پاسدنامد همگروه :پس از اینکد هر دو یادگیرنده در یک گروه،
فاالیت خود را انجام دادند و ارسال کردند ،میتوانند پاسدنامد
همگروه خود را رؤیت کنندا در این مرحلد یادگیرنده با بررسی
پاسدنامد همگروه ،میتواند ماالبی از آن فراگیردا یانی در دو
مرحلد افزایش یادگیری اتداق میکند ،یک مرحلد در پاسدگویی بد
فاالیت بد تنهایی و مرحلد دوم در بررسی و رؤیت پاسخ همگروها
 oارزشیابی پاسدنامد خود و همگروه :این مرحلد فقط جهت اطمینان
از بررسی پاسدنامد همگروه توسط یادگیرنده ،در ن ر گرفتد شده
استا از یادگیرندگان خواستد میشود ،ارزشیابی پاسخ خود و
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همگروه را بدصورت اختصاصی برای استاد ارسال نمایندا بد این
ترتیب یادگیرندگان از ارزشیابی یکدیگر مالع ندواهند شدا
 oنمرهدهی بد یادگیرندگان براساس پاسخ هر یادگیرنده :بدمن ور
ترغیب یادگیرندگان در مشارکت بیشتر در فاالیت یادگیری ،و
پاسخدهی بهتر بد سؤال ،در نمرهدهی فاالیت یادگیرندگان از میزان
فاالیت یادگیرنده و نیز همگروه استداده میشودا برای این من ور
استاد ابتدا بد تنهایی فاالیت هر یادگیرنده را ارزیابی کرده و نمرهای
برای آن در ن ر میگیرد و سپس ،نمره فاالیت نهایی را محاسبد
میکندا فرض کنید متغیر  Pikبد نمره یادگیرنده  iام در فاالیت  kام
اشاره کند و  1iNو  1kKباشدا یانی  Nدانشجو کد دو بد دو
همگروه شدهاند در سازوکار شرکت میکنند و سازوکار در  Kجلسد
مدتلف درسی اجرا میشود و در هر جلسد فاالیت جداگاندای با
توجد بد مدهوم تدریس شده در درس ،طراحی و در سازوکار استداده
میشودا فرض کنید در جلسد kام کد سازوکار اجرا میشود،
دانشجوی  iو  jبا هم همگروه باشند و استاد با ارزیابی فاالیت آنها،
نمره  Pikو  Pjkرا بد ترتیب برای دانشجوی  iو  jدر ن ر گرفتد باشدا
سازوکار  ، GT-Moodleبرای محاسبد نمره نهایی هر کدام از
یادگیرندگان داخل یک گروه بد ترتیب زیر عمل میکند:


1< <2

()2

برابر

  -p jk

pik + p jk

  -pik

pik + p jk
2

توجد بد اینکد



2

نتیجد گرفتد میشود کد:
()3

  -p jk

pik + p jk
2

عنوان

جلسد

Title

Session

گزارههای مرکب
()Compound Propositions

1

استنتاج ،استلزام

2

و دستاورد بازیکن j

در دستاورد هر دو بازیکن قرار دارد،
<   -pik

Table 2: The content of the taught materials and the activities defined in the
various sessions of the implementation of the mechanism

راباد همارزی

انجام دهد و دانشجوی  jتالش کمتری انجام دهد و  Pik>Pjkباشد ،با
pik + p jk

جدول :2مضمون ماالب تدریس شده و فاالیتهای تاریف شده در جلسات مدتلف
اجرای سازوکار

pik + p jk

استا حال اگر یادگیرنده  iتالش بیشتری

2

ریاضیات گسستد در مقاع کارشناسی مهندسی کامپیوتر ،و با تاداد
منتدبی از دانشجویان درس اجرا شدا
محتوای فاالیتهای جلسات مدتلف سازوکار :سازوکار در  8جلسد از
درس ریاضیات گسستد اجرا شدا عناوین درسی این جلسات و طبیاتاً
مضمون فاالیت در ن ر گرفتد شده در اجرای سازوکار در این جلسات
در جدول  2نمایش داده شده استا
مدیریت و هدایت شرکت کنندگان :کالسهای این دانشجویان در فضای
ادوبی کانکت ( )Adobe Connectبرگزار میشود و محتوای دروس،
آزمونها و فاالیتهایی ن یر تاالر گدتگو در فضای سیستم مدیریت
یادگیری مودل ارائد شده استا

()Inference & Implication

میتوان بد راحتی اثبات کرد ،کد با این شرایط نمرهدهی ،شرایط بازی
مامای زندانی برقرار خواهد بود و یادگیرنده با تالش کمتر ،دستاورد
بیشتری را بد دست خواهد آوردا مجدد خاطر نشان میشود کد
همانطورکد در مقدمد بیان شد ،دستاورد برابر سود منهای تالش استا
بنابراین دستاورد بازیکن  iبرابر

Noorani,S.F. et al.

pik + p jk
2

بنابراین یادگیرنده فاال ،دستاورد کمتری را دریافت نموده است و
یادگیرنده با فاالیت کمتر ،توانستد دستاورد بیشتری را در فاالیت
گروهی بددست آوردا البتد همانطورکد در بدش گروهبندی بیان شد،
با امکان انتدات همگروه در سد جلسد اول اجرای سازوکار ،یادگیرندگان
میتوانند در نهایت یادگیرندهای را انتدات کنند کد ضمن افزایش
دستاورد ،یادگیری بیشتری را داشتد باشندا

نتایج و بحث
همانطورکد بیان شد ،بدمن ور بررسی و ارزیابی سازوکار پیشنهادی در
این مقالد یانی  ،GT-Moodleسازوکار در برخی از جلسات درس

()Equivalence relation
راباد ترتیب جزئی
()Partial Order
ماتریس راباد
()Relation Matrix
ترتیب توپولوژیک ،ترتیب کامل
()Topological relation, Total relation
ماکسیمال ،مینیمال ،بزرگترین ،کوچکترین ،کران باال و پایین
Maximal, Minimal, Maximum, Minimum, Upper & Lower bound

مشبکد
()Lattices

2

3

4

5

6

7

8

بدمن ور آشنایی با روش و محیط اجرای سازوکار ،قبل از جلسد اول
اجرای سازوکار ،برای یادگیرندگان منتدب نحوه اجرای سازوکار ،نحوه
ورود و پاسدگویی فاالیت ،نحوه ارسال ارزیابی و نحوه نمرهدهی نهایی
کامالً تشریج شدا در کنار این جلسد ،برای دستدای از یادگیرندگان،
گروهی در محیط واتسآپ ( ،)WhatsAppایجاد شد ،و نحوه انجام
فاالیت در قالب یک فیلم آموزشی نیز در این گروه قرار گرفتا همچنین
نحوه نمرهدهی نهایی نیز در این گروه قرار گرفتا از آنجا کد غالباً
دانشجویان یکدیگر را نمیشناختند ،از آنها خواستد شد در قالب یک
پیام صوتی حداکثر  1دقیقد ،نام و نام خانوادگی ،مرکز تحصیل ،و
توصیدی از عملکرد خود در فاالیتهای مشارکتی را بیان کنند تا
یادگیرندگان بتوانند یک شناخت مقدماتی از هم داشتد باشندا یکی از
توضیحات ،در مورد گروهبندی و قدرت انتدات همگروه در طی سد
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جلسد اول اجرای سازوکار و ثابت شدن آن از جلسد چهارم بد باد بودا
بنابراین بد دانشجویان تأکید شد کد در مورد انتدات همگروه طوری
عمل کنند کد هم یادگیری بیشتری برای آنها اتداق بیدتد و هم بتوانند
نمره بیشتری را در مجموع اخذ کنندا
بدمن ور ترغیب بیشتر دانشجویان قید شد کد مجموع نمرات اخذ شده
در طی جلسات مدتلف اجرای سازوکار ،بد عنوان نمره میانترم آنها در
ن ر گرفتد خواهد شدا این در حالی است کد سایر دانشجویانی کد در
سازوکار شرکت نداشتند ،برای نمره میانترم باید در یک امتحان شرکت
کنندا بدمن ور ارزیابی سازوکار پیشنهادی ،پس از آخرین جلسد از
اجرای سازوکار ،یک آزمون  12نمرهای از هر دو گروه آزمایش و کنترل
اخذ شدا جدول  3میانگین و انحرا مایار نتایج آزمون را نشان میدهدا
جدول  :3میانگین و انحرا مایار نمرات آزمون

… Dialogs -> 2 Independent Samplesوارد فضای آزمون میشویما
جدول زیر ،نتایج این آزمون را در فضای  spssنشان می دهدا جدول 5
و  6خروجی این آزمون را نمایش میدهدا با توجد بد جدول  5میانگین
رتبد گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر شده استا
جدول  :5رتبدها ،حاصل خروجی نتایج آزمون یو من وینتی بر روی نمرات گروه
آزمایش و گروه کنترل
Table 5: Ranks, the results of the Mann- Whitney u test on the scores of control
and experimental groups
Mean Rank
Sum of Ranks
N

جمع رتبدها

رتبد میانگین

513.00

19.00

27

918.00

35.31

26

Control Group

گروه کنترل
Experimental
Group

گروه آزمایش

Table 3: The mean and std. deviation of exam scores
Number of students
Mean
Std. Deviation

انحرا مایار

میانگین

تاداد دانشجویان

2.09317

10.0965

26

3.45823

6.6630

27

Experimental group

گروه آزمایش
Control group

گروه کنترل

همانطورکد جدول  3نشان میدهد میانگین گروه آزمایش 965ت10
است کد بیشتر از میانگین گروه کنترل یانی 6630ت 6استا بدمن ور
بررسی مانادار بودن این تداوت ،از آزمون مقایسد گروههای مستقل
استداده میشودا در ابتدا نرمال بودن دادههای هر دو گروه ،یانی نمرات
هر دو گروه بررسی میشودا جدول  4آزمون نرمال بودن نمرات دو گروه
را نشان میدهدا

نام Sig

در جدول  ،6براساس مقدار احتمال ) (p-Valueکد در  SPSSبد
نمایش داده میشود ،در آزمون  sig=0.000کد در ساج مانیداری
 α=0.05فرض صدر رد میشود نشان میدهد ،در میانگین نمرات دو
گروه آزمایش و تست ،تداوت مانیداری وجود داردا این نتیجد بد این
مانی است کد سازوکار  GT-Moodleباعث افزایش یادگیری شده استا
جدول  :6حاصل خروجی نتایج آزمون یو من وینتی بر روی نمرات گروه آزمایش و
گروه کنترل
Table 6: The results of the Mann-Whitney U test on control and test scores of the
experimental and control groups
Mark
نمره

جدول  :4بررسی نرمال بودن نمرات گروه کنترل و آزمایش

135.000

Mann-Whitney U
و من وینتی

513.000

Wilcoxon W
ویلکسون

-3.867

Z

Table 4: Tests of Normality for scores of control and experimental groups
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

تست کولموگرو

تست شاپیرو

df

Statistics
آمار

Sig.

df

Statistics
آمار

Sig.

.125

.237

26

.950

*.200

26

.240

.001

26

.845

.000

26

.000

)Asymp. Sig. (2-tailed
مقدار Sig

Control Group

گروه کنترل
Experimental
Group

گروه آزمایش

با توجد بد جدول 4مقدار  Sig.در مورد نمرات گروه کنترل برابر 200ت0
است کد بیشتر از مقدار 05ت 0است ،و نشان میدهد کد نمرات این گروه
نرمال استا در مورد گروه آزمایش مقدار  Sig.برابر 000ت 0و کمتر از
05ت0است کد نشان میدهد نمرات این گروه نرمال نیستا
با توجد بد غیرنرمال بودن نمرات گروه آزمایش ،از آزمون یو من وینتی
( )Mann–Whitney U testبرای مقایسد نمرات دو گروه استداده میشود
[ ]35ا در این آزمون فرض صدر این است کد تداوتی بین دو گروه وجود
ندارد و فرض مقابل این است کد دو گروه متداوت هستندا برای انجام
این آزمایش ،از مسیر Analyze -> Nonparameteric Test -> legacy

نتیجه گیری
هد اصلی تحقیق حاضر استداده از محیط مودل و تئوری بازی بدمن ور
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تقاضای روزافزون برای دسترسی بد امر آموزش از یک سو و تأکید بر
اثربدش بودن آموزش الکترونیکی ،یکی از چالشهای پیش روی همد
سازمانهای آموزشی از جملد آموزش عالی استا با توجد بد فراگیر شدن
استداده از مودل بدعنوان سیستم مدیریت یادگیری ،و نیز اهمیت و تأثیر
مثبت یادگیری همتا ،در این مقالد ،سازوکاری جهت استداده از ابزارهای
موجود مودل در جهت ایجاد یک محیط یادگیری همتا با استداده تئوری
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 جهت تاریف،همچنین تاالر گدتگو از نوع پرسش و پاسخ در مودل
 بد خدمت گرفتد شداGT-Moodle فاالیتهایی جهت یادگیری همتا در
 در طی چند جلسد درسی رویGT-Moodle بدمن ور ارزیابی سازوکار
جمای از دانشجویان درس ریاضیات گسستد بدعنوان گروه آزمایش اجرا
و س پس در انتها یک آزمون از هر دو گروه آزمایش و تست اخذ و نتایج
آن با تست یو من وینتی مقایسد شدا نتایج حاصل از این تست تأثیر
مثبت اجرای سازوکار بر یادگیری را تأیید میکندا نتایج کاربرد روش
] مؤید تأثیر12-10 ,8 ,7[ یادگیری همتا در تحقیقات متاددی از قبیل
مثبت این روش در امر آموزش استا فضای یادگیری همتای پیشنهادی
در این پهوهش کد مبتنی بر ن رید بازی است و در محیط مودل پیشنهاد
 نیز بر یادگیری تأثیر مثبتی داشتد و این روش از،و اجرا شده است
 بدعنوان یکی از بهترین روشها برای تثبیت آنچد کد از طریق،یادگیری
 مورد تأیید واقع گردیدا،روش های تدریس رایج بد دانشجو انتقال یافتد
 انت ارات محقق در خصوص تأثیر یادگیری،در مجموع نتایج تحقیق
 را تأیید کرده استا،همتا در آموزش
 سؤال تحقیق مبنی بر بررسی اینکد «آیا میتوان در فضای،بد این ترتیب
 برمبنای تئوری بازی طراحی و،مودل یک محیط یادگیری همتا مؤثر
 محیای در فضایGT-Moodle ،پیادهسازی نمود؟» پاسخ داده میشود
مودل و براساس تئوری بازی را ایجاد کرده استا از آنجا کد سازوکار
، تنها از قابلیتهای مودل استداده نموده است،پیشنهادی در این مقالد
میتواند توسط اساتید و مربیان در هر طراحی آموزشی محیط یادگیری
همتا استداده شودا

مشارکت نویسندگان
نویسندگان بدصورت مساوی در انجام و ارائد مقالد سهیم هستندا

تشکر و قدردانی
تشکر و قدردانی از دانشجویان درس ریاضیات گسستد کد در قسمت
آزمایش مقالد حاضر شرکت داشتندا
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