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  دهيچك  

قت همان يدر حقجهان بيني .  نقش مهمي دارد آنانيشه هايدرك آثار و انددر شمندان يژه اندياد به وجهان بيني افر با ييآشنا
ر ي و غيم موجود در جهان، اعم از مادينش فرد نسبت به همه مفاهي باشد كه نوع نگرش و بي فرد ميچهارچوبه و ساختار فكر

شنهاد شده ي پييدئوي ويك بازي طرح ينيب  جهاني آموزش عمليبرا به عنوان مدلين مقاله يدر ابه اين منظور .  را در بردارديماد
 بر يري تصوييسپس صحنه ها. دير كشي را به تصويني فرد صاحب جهان بينيم مطرح در جهان بياست تا از رهگذر آن بتوان مفاه

م به تعامل ين مفاهي با ايها به صورت عمل ن صحنهيتا كاربر در قالب ا شود ي مي طراحينيم مطروحه در جهان بياساس مفاه
 يت هايباشد و از مز ي تعامل با كاربر مي امكان برقراري و داراي سه بعديشنهادي پييدئوي ويباز. رديبپردازد و آن ها را فرا بگ

 ي از آنتولوژي به منظور استفاده در بازينين بم جهاي مفاهي مدل كردن و نگهداريابر.  برخوردار استياري بسي و پرورشيتيترب
  .استفاده شده است

  يديكلمات كل  
  .، چهارچوبه تفكر5ينيجهان ب، 4پرورش، 3نشيب، 2، بازي ويدئويي1آنتولوژي

 
  مقدمه -1

ك موضوع مطالعه يدرباره را  ي از اوقات مطلبياريبس
در  .مي كنيد آن را فهم نمي آنطور كه باي، ولميكن يم

ك بار مطالعه ي  كه رايگر ممكن است مطلبيط ديشرا
 بار ي، بعد از مدتميرده ادا كي از آن موضوع پيكرده و فهم

دا ي از مطلب پيگرين بار برداشت دي ا وميگر مطالعه كنيد
 برداشت ياهگ. است متفاوت يم كه با برداشت قبليكن
 ي قبليها  برداشت و يا تكميل كنندهق شدهير عمياخ

از  ميا دا كردهين مرور پي كه در آخريمفه ي گاهيلاست، و
ن ي ا. ما استي قبليها دهيفهم جنبه ها متناقض با يبرخ

، " خوانندههمان"ن دفعات يتمام ا است كه در يدر حال
 شيج و برداشت هاينتا امااست،  را خوانده "مطلبهمان "

 بوده "متفاوت" مطلب در دفعات مختلف خواندن آناز 
ك موضوع ي را درباره يد كه مطلبن امكان داريهمچن .است

ن معنا كه يم به ايم و اصطالحاً مطلب را بفهميمطالعه كن

م، يدا كنيسنده درباره آن موضوع پي از منظور نويبرداشت
ز يز مطالعه كرده و او ني نيگريهمان مطلب را فرد د

دا كند اما برداشت او كامالً متفاوت ي از موضوع پيبرداشت
 جز ي كسيطين شرايدر چن. باشدبا برداشت و فهم ما 

ن دو برداشت يتواند در مورد صحت ا يسنده مطلب نمينو
 دو نفر برداشت  هر كهتن صوري آن هم به ا،قضاوت كند

 يح داده و سپس وي توضسندهينومالً به ا خود را كيها
سه كرده و قضاوت ي را با منظور خود مقاآن هاحات يتوض

ن يچ كدام از ايد كه هار احتمال داريكند، حال آن كه بس
  .سنده منطبق نباشدي نويقيدو برداشت با منظور حق

  ضرورت ارائه ساختار تفكر -2
د كه ي آين مشكالت از آنجا بر مي ايشه هاي از ريبرخ

 دارند، افراد از كلمات ي متفاوتي فكريافراد متفاوت فضاها
 مثال ي، برا كنندي را برداشت ميم متفاوتيكسان مفاهي

 و ي مكانييك نفر تحرك و جابجاي ي برا"حركت" كلمه
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 افزار ايران  ملي مهندسي نرمكنفرانساولين                اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  را"يعدم سكون و رشد در زندگ" يگر معني فرد ديبرا
 ينا افراد معيز برايم ني مفاهي حتياز طرف. كند ي ميتداع

رشد و حركت در " مثال مفهوم يبرا ندارند، يكساني
 ير عادي سيك نفر به معني يبرا است ممكن "يزندگ
 و ي و جوانيه نوجوان بي و بزرگ شدن از كودكيزندگ
 يبرا كه يباشد، در حالل خانواده يل و كار و تشكيتحص

ر رو به رشد با يك مسي در يگر حركت در زندگيفرد د
دگاه يمنظر و د.  را معنا دهديار متعالي مشخص و بسهدف
ار اثر گذار است، به عنوان يز در برداشت آن ها بسيافراد ن

خود را  اگر فرد يندگر متأخر از حركت در زينمونه در تعب
ند برداشت او ي خود ببي زندگهدف دهنده و جهت دهنده

ا ين دني كه خود را در ايار متفاوت خواهد بود با فرديبس
ت كننده يد با هدف دهنده و هدايند كه باي بي ميانسان
  مشخصيريمسق ي مشخص و از طرهدف يبه سو ياله

 يزندگر خود ساخته يفرد اول خود را در مس. دحركت كن
ر ي كه فرد دوم خود را در مسيابد در حالي ياش تنها م
ر اجزاء ي در كنار ساعالمن يق اي و در نظام دقيمشخص اله

  .نديب ينظام در حركت م
 يد انسان داراين است كه افكار و عقايقت ايحق

م مختلف هر ي كه مفاهين معني است، بديساختار مشخص
 ي خاص و معناگاهيكدام در افكار و اعتقادات فرد جا

 با ي ارتباطات مختلفيم داراين مفاهيز اي دارند و نيخاص
ل يك مفهوم ذي مثال ممكن است يگر هستند برايكدي

 آن مفهوم باالتر يف شده باشد و در فضايگر تعريمفهوم د
ب شوند يگر تركيكديا چند مفهوم با يمعنا داشته باشد، و 

ه انسان از  كيبرداشت و فهم.  را بسازنديديو مفهوم جد
م يم و نحوه ارتباط مفاهيم مختلف دارد، شكل مفاهيمفاه

در .  انسان نمود دارندي در چهارچوبه فكريبا هم همگ
ل يان شده چهارچوبه تفكر افراد تشكيز بيگر منابع نيد
 كه افراد قبول دارند، يم و نظراتيافته است از افكار، مفاهي

ن افكار و ي اير بناي كه زييز اعتقادات و ارزش هايو ن
ن چهارچوبه تفكر در يا. ]1[ م و نظرات هستنديمفاه
ار اثر گذار است، به يگران بسي ارتباط انسان با ديبرقرار
قت يان دو نفر در حقي كه هنگام بروز اختالف ميگونه ا

  . آن ها رخ داده استيرت در چهارچوبه شخصيك مغاي
د هر يح داده شد، افكار و عقاين همانطور كه توضيبنابرا
در هر فرد به ( باشد ي مي ساختار و نظم خاصيفرد دارا

).  كندين موضوع صرف مي اي كه براينسبت توجه و وقت
 كند و ي مفهمد را ي جدك موضوعيفرد  كه يلذا هنگام

آن موضوع و قت ير حق، ددنك يمدرك اصطالحاً آن را 
 دهد، به عبارت ي مي خود جايمفهوم را در ساختار فكر

ر يگاه آن موضوع را با توجه به ارتباط آن با سايجاتر  قيدق
 و آن را ابدي ي خود ميم در ساختار و چهارچوبه فكريمفاه

ن پس هر بار كه به آن موضوع ي دهد، از اي ميدر آنجا جا
 ير موضوعات استفاده ميا از آن در فهم ساي كند و يفكر م

 خود ي كه در ساختار فكرين مفهوميقت از ايكند در حق
  . كندي داده است، استفاده مياج

ن علت است كه ممكن است با خواندن متن يبه هم
سنده آن يد متوجه منظور نويسنده آنچنان كه بايك نوي

 از خواندن و تفكر درباره ي متفاوتيها ا برداشتيم و ينشو
ن علت كه ما از يقت به ايدر حق. ميدا كني پينوشته و

 يقيالع درست و دقسنده اطي نويساختار و چهارچوبه فكر
 كه به ي را از مطالبيم منظور ويتوان يم، نميدر دست ندار

ر در آورده يد و تفكراتش به رشته تحريعنوان محصول عقا
  . مياست، متوجه شو

ن يد مهمتريم، شاياگر در محضر بزرگان تفكر برو
شان ساختارمند بودن معارف و اعتقاداتشان يمشخصه ا

ن رفتار از همه ي اسالم اياين دنيان متفكريدر م. باشد
ار ي بسيو. شود يده مي ديشتر در كالم و نوشتار ابن عربيب

در متون متفاوت مطرح درخت تفكرش ورزد تا  ياصرار م
ر و ي و در قالب دواي به صورت نقاشي حتيشود و گاه
ن رفتار در يا. ]2[ آورديم را به شكل درميخطوط مفاه

ز به انواع مختلف ي نيم اساليان بزرگان تفكر و فلسفه يم
خ اشراق، ابن يتوان به آثار ش ي نمونه مي شود، برايده ميد
ن اشاره يمتأخر از ي برخيرداماد، مالصدرا و حتينا، ميس

  .كرد
  ، چهارچوبه تفكرينيجهان ب -3

 يك چهارچوبه و ساختار كليقت ي در حقينيجهان ب
به . دهد ي ميد انسان را در خود جايباشد كه همه عقا يم
د فرد در قالب و چهارچوب يگر همه افكار و عقايبارت دع

ا ي شود و انسان خواسته يف مي تعري وينيجهان ب
د و افكارش از يات و عقايمانيناخواسته به هنگام رجوع به ا

در ادامه به . ردي گي بهره مينين چهارچوبه جهان بيا
  .مي پردازي از چند منظر مينيف جهان بيتعر

نش فرد نسبت به همه يت از ب عبارت اسينيجهان ب
ز ي چ"همه"ن ي كه در اطراف او وجود دارند، اييزهايچ

اء ي شود، بلكه عالوه بر اشي را شامل نمياء ماديتنها اش
، ي، روحي مسائل مختلف اخالقات،ي و روان، افكاريماد
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 افزار ايران  ملي مهندسي نرمكنفرانساولين                اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

برداشت و .  شوديز شامل ميره را ني و غيماني، ايليم
دارد و نوع نگرش فرد زها ين چي كه فرد نسبت به ايفهم

 بر يعني فرد يزها بر همه جنبه هاين چينسبت به همه ا
ات، افكار و يات، اخالقيال و روحيد، اميات عقايمانيا

گذارد، لذا فكر  يات و اعمال و رفتار فرد به شدت اثر ميذهن
 ينيشه انسان نسبت به همه مقوالت كامالً از جهان بيو اند

  .  متأثر استي و"يني بهمه" تر قيا به عبارت دقيو 
 از ي مجموعه ا"ينيجهان ب": ]Aerts ]3ف يبنا به تعر

 مرتبط با هم است كه به ما اجازه يم و قاعده هايمفاه
 كه ما يتيهمان كل( از جهان ير كليك تصويدهد كه   يم

ق ين طري و از امي خود بسازيبرا) مي كني ميدر آن زندگ
 .ميم درك كنيا  ه را كه تا كنون تجربه كردييزهايهمه چ

نكه چه هستند و ي درباره ايقيشه سواالت عميانسان ها هم
ست و چه قرار است بشود يچه قرار است بشوند و جهان چ

 ي افراد را شكل مينين سواالت جهان بيپاسخ به ا. دارند
ك چهارچوب يا يستم هماهنگ يك سي ينيجهان ب .دهد

ع يوس  كه در تجربهييز هاياز ارجاعات است كه همه چ
به عبارت . رديگ ي ميم در آن جاي با آن مواجه شده انما
 يش است كه به ما اجازه مين نمايستم نماديك سيگر يد

م يدان ي را كه درباره جهان و خودمان مييزهايدهد همه چ
 كه به يريتصو. مينيكپارچه ببي ير كليك تصويدر 
ك فرهنگ مشخص به ما ارائه شده يت، آنطور كه در يواقع
  . بخشدي ميت، روشناس

 است يچهارچوب ينيجهان ب ]Heylighen ]4ده يبه عق
 دهد كه يبه ما اجازه م و ز را بهم وصل كنديكه همه چ

ن ي ا.ميگاه خود در آن را درك كني و جاجامعه، جهان
نده ما را يه آ حساس كي هايريم گيموضوع به ما در تصم

 ييها  چهارچوب دانشنيا. كند ي دهد كمك ميشكل م
ان يدها و ا ، فلسفهي مختلف علم6يرا كه در انضباط ها

نكه ي اي به جاد وكن يب ميمختلف به دست آمده ترك
 ما يت تمركز داشته باشد، براي از واقعي بخش كوچكيرو

 كند كه ي كمك م، آورديت فراهم مي از همه واقعيريتصو
 يدگيچيرات و پييم و بنا بر آن از عهده تغيدا كنيدرك پ

 Nudler ي در دسته بند.مييآت بر يود در واقع موجيها
، شناخت و 7ي شناسي آدم ها شامل هستيني جهان ب]5[

 ي م10ي و اصول اخالق9ي، ارزش شناس8يمعرفت شناس
ن ها شناخت ي معتقد است كه عالوه بر ا]Sire ]6. باشد

ز در جهان ي نين و خداشناسينظام عالم وجود و علم د
 را ينيز جهان بي ن]DiDomenico ]1.  گنجدي مينيب

 ي داند كه چهارچوبه تفكر افراد را شكل مي ميزيهمان چ
گر اثر يكدي ارتباط افراد با ي از جنبه هاياريدهد و بر بس

  .گذارد يم
 ارائه شد، يني كه در باال از جهان بيفيبا توجه به تعار

قت يك انسان در حقي يني شود كه جهان بيمالحظه م
 ي وي باشد كه ساختار فكري ميهمان چهارچوبه تفكر و

ك فرد، ي ينيلذا با در دست داشتن جهان ب. را دربردارد
ره از يها و غ ها و كتاب  به صورت نوشتهي كه ويفهم آثار

شه و ي گذاشته است، و در واقع محصول انديخود بر جا
  .باشد يسر ميد او هستند، ميافكار و عقا

  يني بودن جهان بي و سه بعديريتصو -4
 به عرضه يقيك مطلب تحقيسنده يكه نو يهنگام

م ذهن يف مفاهيپردازد، در واقع به توص يتفكراتش م
م ين مفاهيان ايق ميان ارتباطات دقيشتن و بيخو
ن عرضه معموالً به صورت نوشته است يجه اينت. پردازد يم

و برداشت سنده ي كننده منظر نويچ عنوان تداعيكه به ه
اگر در . ده نخواهد بود خواننيبرام مختلف ي از مفاهيو

ه ئ اراي به جايم وييسنده برآيگاه پرسش از نويجا
 دهد تا قدم به يح ميمطالبش در قالب همان نوشتار، ترج

گاه هر كدام از يق جايم و ارائه دقيف مفاهيقدم به توص
شود تا به  ي از ابواب مختلف وارد ميم بپردازد و گاهيمفاه

  .ابدين مهم دست يا
ت يقابلچ عنوان يبه ه يه ساختار متننكته آنجاست ك
 و فهم و فكرت عوامل اثر گذار بر يگنجاندن و نگهدار

م پشت ي توان مفاهي نميدر ساختار متن.  را نداردشهياند
. گر را منتقل كرديم و نكات ديز ساختار مفاهيكلمات و ن
 توان به دانشمند و يان علماء سلف مياز م مثالبه عنوان 

 مطالعه در ينا اشاره كرد كه براي سيعللسوف بزرگ ابو يف
 ارسطو "هعيما بعد الطب" كتاب  ترجمه بار40ات ينه الهيزم

 كه مطالب آن را حفظ شده ي به گونه ارا مطالعه كرده بود
 پس يدا نكرده بود، وليمطالب پ از آن ياني فهم شاي ول،بود

 بر يري كه تفس"هعياغراض ما بعد الطب"از مطالعه كتاب 
 بعد ما"قت يبه حق بود، يب نوشته ابو نصر فارابآن كتا

 يها ي برد و دشواري كه همه آن را از بر داشت پ"هعيالطب
ن مطالب ين است كه اينكته ا. ]7[ آسان گشت ي وآن بر
م و ين مفاهيان اي در واقع حامل ارتباطات ميحيتوض
م يتر ساختار مفاه قيگاه ها بوده اند و به ساختن دقيجا
ن مطلب كمك يده در ذهن خواننده اسني نويفكر
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 افزار ايران  ملي مهندسي نرمكنفرانساولين                اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

ن جهت منجر به درك بهتر نوشته ياند و به هم كرده يم
  . توسط خواننده شده اند

 يفكر  و چهارچوبه ساختارهمانطور كه گفته شد
 ي از سو. نقش بسته استي به صورتشدر ذهنانسان، 

ن ي فرد دربردارنده همينيان شد كه جهان بيگر بيد
جه گرفت ي توان نتيباشد، لذا م ي مي ويچهارچوبه فكر

 در ذهن آن يري به صورت تصاوي هر انسانينيكه جهان ب
ك به تجربه يار نزدير بسين تصاويا. انسان نقش بسته است

 در ذهنشان ي به صورت سه بعديعني افراد ي واقعيها
 م وي همه مفاهير فكرين تصاويدر ا. شكل گرفته است

 فرد وجود ياعتقاد و ي كه در چهارچوبه فكريموضوعات
ف شده اند و ي تعري سه بعديريدارد، به صورت تصو

 ير سه بعدين تصاويز در ايم نين مفاهيان ايارتباطات م
تر و  كيار نزدي بسيم ساختارياگر بتوان. منعكس است

م در يسنده ارائه دهيتر با آن نقش بسته تفكرات نو منطبق
تر  موفقاري بسي در ذهن وتريم اصليمفاهبرداشت و فهم 

  . م بوديخواه
 ين نكته قابل توجه استفاده از ساختارهاي ترياصل

ز كه در يآن چ.  استيهمراه و هم نوا با ذهن و فكر آدم
گاه دارد نه كلمات و جمالت و منطق يار جايذهن انسان بس

هر چند كه فالسفه . م و ماجراهاستير و مفاهيبلكه تصاو
 به نام منطق ياضي ريلمد ين مدل ذهني استفاده از ايبرا
 اما ما به دنبال آن ،ف آن فراهم كرده اندي توصيبرارا 

 ني اير ذهنيك به تصاويار نزدي بسيم كه در قالبيهست
ش در ين نوع نماي ايلت اصيخاص. ميش دهيم را نمايمفاه

م به مخاطب يگاه ها و مفاهيتر جا قيتر و دق انتقال راحت
 رسد كه يبه نظر مه با توجه به مطالب مطروحلذا  .است

 انتشار ي در دست باشد كه افراد براياگر مدل جامع
خود  ينيو جهان ب خود بتوانند ساختار تفكر يشه هاياند

را در آن مدل وارد كرده و آن را منتشر كنند، تفكر آنها به 
  . ن نحو به مخاطب منتقل شوديبهتر

   براي جهان بينيموجود يمدل ها -5
 Center Leo Apostel for Interdisciplinaryموسسه 

Studies ]8[ ي مربوط به رشته هايقاتيك مركز تحقي 
 Vrije Universiteit است كه در دانشگاه يمختلف علم

Brussel) VUB (اعضاء آن از دانشگاه يمستقر است ول 
جاد جهان ين موسسه اي ايهدف اصل.  مختلف هستنديها
 و يلم مختلف عيج انضباط هاي است كه نتايي هاينيب

قات خود ي تحقين مؤسسه در پيا. كپارچه كندي را يفرهنگ

 ي كند كه داراي ارائه ميني از جهان بيك مدل تئوري
هفت سوال درباره جهان  Aerts. ]3[  باشديم مؤلفههفت 

 يه ايپامشخص كننده  مطرح مي كند كه به نظر وي ينيب
ن سواالت در يپاسخ به ا. هستند ينين عناصر جهان بيتر
ك يند كه ي آي به كار مينيك جهان بي در ساخت يرتصو
ن يبر اساس ا Aerts. ل بدهندي را تشكيت هماهنگيكل

 يشنهاد مي پيني جهان بيهفت سوال، هفت مؤلفه برا
 ريح و تفسيتوض.2ك مدل از جهان ي.1: دهد كه عبارتند از

 عمل يتئور.5 ارزش ها يتئور.4 ينده شناسيآ.3
 Heylighenن يهمچن .سازنده ياجزا.7 دانش يريفراگ.6
ش ينما )1(شكل  را در يني مؤلفه اول جهان ب6ر ي تصو]4[
  .دهد يم

گر يكدين هفت مؤلفه با يان شد ايهمان طور كه ب
 كه يكس.  دهنديل ميت را تشكيك كلي دارند و يوستگيپ
ت يخچه انسانينده گرا از تاري آيد سراسريك ديخواهد  يم

 عمل و ي برايك مدل از جهان و مدليداشته باشد به 
 قابل ي هاينيش بي را قادر به انجام پياز دارد كه ويرفتار ن

 ي از جهان ميحي كه به دنبال توضيكس. نان بسازدياطم
ك ي. از داردين جهان ني درباره ايفيگردد به شرح و توص

اه انسان، گي از جهان بدون درنظر گرفتن جايمدل سراسر
 كند، ي ميابي كند و ارزيداند، عمل م ي كه مي كسيعني

ك يا عدم انجام ي انجام ي برايابيهر ارز. ستير نيامكان پذ
ك مدل ي. ت موجود اشاره داردي از وضعيعمل بر دانش

ش فرض ي را به عنوان پيك مدل جهاني ي سراسريرفتار
مواد و  از اسباب و ابزار، اجسام و ين به مدليدارد، همچن

با توجه به . از دارديامكانات و احتماالت مختلف ن
ن ي شود كه اي كه در باال آمد، مشخص ميحاتيتوض

 ساختن جهان يف شده براي تعريز كارهايها و ر بخش
 ين جهان ناشيگاه ما در اي از جايعي به صورت طبينيب

  . به هم متصل و مرتبطنديشده اند و به صورت ذات

 
  ]4[برگرفته از  .يني شش مؤلفه سازنده جهان ب):1(شكل 
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 افزار ايران  ملي مهندسي نرمكنفرانساولين                اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 به منظور يني آموزش جهان بي برايشنهاديمدل پ -6
  انتقال تفكر

 با چهارچوبه تفكر و ييم كه آشنايتا كنون مطرح كرد
 به يانيان كمك شاشمندي اندژهي افراد به وي فكريفضا

 اني بياز طرف.  كنديآنان م يشه هايدرك آثار و اند
قت همان چهارچوبه ي هر فرد در حقينيم كه جهان بيكرد

م كه به ي بر آن داري سعلذا.  باشدي فرد ميو ساختار فكر
 ي براي افراد مدليشه هايل انتقال تفكر و انديمنظور تسه

له ين وسيم تا بدي ارائه دهينيب جهان يعملآموزش 
 در كاربران مدل ينيم جهان بيم به پرورش مفاهيبتوان

شنهاد ي پييدئوي ويك بازين رو ياز ا. مي بپردازيادشنهيپ
 ي كاربر را به صورت عملشده است تا از رهگذر آن بتوان

 فرد صاحب جهان ينيب م مطرح در جهانيمطابق مفاه
 ي مدل كردن و نگهداريبرا. ت كرد و پرورش داديترب ينيب

 ي از آنتولوژي به منظور استفاده در بازينيم جهان بيمفاه
  .ه شده استاستفاد

  ينيب م جهانيكردن مفاه مدل ي برايآنتولوژ -6-1
 ي و نگه داري مدل سازي براييدئوي وين بازيدر ا

.  استفاده شده استي از آنتولوژينيم جهان بيمفاه
 يم به گونه اي مفاهي مدل سازي براي ابزار مناسبيآنتولوژ

در . انه  قابل استفاده باشدياست كه به سهولت توسط را
 فرد صاحب ينيم جهان بي مفاهي تماميلوژآنتو

م هر ياء و مفاهي مطرح، اشيها ر انواع فضاي نظينيب جهان
 يم در فضا هاياء و مفاهين اشين ايفضا، ارتباطات ب

ز به ي نييدئوي ويكاربر باز. ره مدل شده انديگوناگون و غ
 باشد، لذا ي ميني از جهان بيك انسان عضويعنوان 

 كه ي مختلفير ابعاد وجوديز نظي نياطالعات مربوط به و
 كه دارد و ي جهان دارد، صفات مختلفيمتناسب با فضاها

 نگه ي موجود است و در مدل آنتولوژينيره در جهان بيغ
  .  شودي ميدار

 ي بازيه آموزشيت بنيگر به منظور تقوي دياز سو
ه ي بر پاي آموزشي صحنه هاي، امكان طراحييدئويو

 قرار ينيار فرد صاحب جهان بي در اختينيم جهان بيمفاه
ح داده ين صحنه ها در ادامه توضيلزوم وجود ا. ردي گيم

 كه يم مختلفي مفاهينيفرد صاحب جهان ب. خواهد شد
 يكسري آموزش به كاربر در نظر دارد، در قالب يبرا

 ي كند تا كاربر در بازي مي طراحي عمليها صحنه
 تعامل با اجزاء ين صحنه ها شود و طي وارد اييدئويو

 اطالعات مربوط به ينگه دار. ابديم را دريصحنه آن مفاه

 ينيم جهان بيه مفاهيز كه بر پاي ني آموزشين صحنه هايا
  .ردي گي صورت مي شده اند، در آنتولوژيطراح

  يني آموزش جهان بي براييدئوي وي باز-6-2
ن مقاله به يان شد، ايز اشارتاً بيهمان طور كه در باال ن

ك ي ينيم جهان بي انتقال مفاهي مناسب برايوان راه حلعن
ك يگران استفاده از يبه د) ينيفرد صاحب جهان ب(فرد 
ط ي كه محيياز آنجا.  دهديشنهاد مي را پييدئوي ويباز
 ي باشد، لذا در آن تمامي ميري تصويطي محييدئوي ويباز

ن ين ايز ارتباطات گوناگون بي و نينيم جهان بيمفاه
 يري مدل شده اند، به صورت تصويه در آنتولوژم كيمفاه
 جهان يان شد كه فضايتر ب شيپ.  شونديش داده مينما
 ساخته شده در ي و سه بعديري تصويي افراد فضاينيب

 كه در چهارچوبه يم مختلفيمفاه.  باشديذهن آن ها م
م ين مفاهين ايز ارتباطات بيتفكر افراد وجود دارند و ن

 به صورت يره، همگيء بودن، و غر شامل بودن، جزينظ
گر عموم افراد يبه عبارت د.  در آن متصور هستنديريتصو
ر در فكر و ذهن خود ي خود را در قالب تصاويم ذهنيمفاه

 ين فضاي مدل كردن ايلذا بجاست كه برا. مجسم دارند
 يط واقعيط مشابه شراي با شراي از مدلينيمصور جهان ب
 به دنبال ييدئوي وين بازي در ان روياز ا. ميآن استفاده كن

م كه در آن بتوان ي هستي سه بعديريط تصويك محي
 و يني فرد صاحب جهان بيم مختلف چهارچوبه فكريمفاه

 ي و حتيريم را به صورت تصوين مفاهين ايز ارتباطات بين
 فرد صاحب ي ذهنير واقعيك به تصاويار نزدياالمكان بس

  .ش دادي نماينيجهان ب
 ي تمامييدئوي وين بازيان شد در ايه بهمان طور ك

ورت  مدل شده اند را به صي كه در آنتولوژيميمفاه
لذا كاربر امكان گردش . مي دهيش مي به كاربر نمايريتصو
 با ي شهوديي و آشناي سه بعديريط تصوين محيدر ا
گر همان ي دياز سو. م و اجزاء آن را خواهد داشتيمفاه

ن ي ايت هاي از مزيكيان شد، يبز اشارتاً يتر ن شيطور كه پ
 قرار دادن امكان يني آموزش جهان بي براييدئوي ويباز

ار فرد صاحب جهان ي در اختي عملي صحنه هايطراح
ن امكان فرد صاحب يبا استفاده از ا.  باشدي مينيب

 به ي آموزش عملي را كه برايمي تواند مفاهي مينيب جهان
 يعني.  كندي طراحييكاربر در نظر دارد در قالب صحنه ها

 يها اش صحنه ينياء موجود در جهان بيبا استفاده از اش
 ي كه برايمي كه مفاهيف كند، به گونه اي را تعريعمل

ن يدر چن. آموزش مد نظر دارد، در آن صحنه مستتر باشند
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 افزار ايران  ملي مهندسي نرمكنفرانساولين                اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 شود ين صحنه ها مي وارد اي كاربر به صورت عمليصورت
نوع رفتار و . دازدپر ين صحنه ها به تعامل  مياء ايو با اش

 كه از انواع تعامالت و ي انتخابيعنيتعامل كاربر در صحنه، 
 ي را برايجي ممكن در صحنه دارد، عواقب و نتايرفتار ها

 يري تصويط بازي كه محيياز آنجا.  دربرخواهد داشتيو
 و يرين عواقب را به صورت تصوي باشد، كاربر اثرات ايم

ن عواقب يذكر است كه االزم به . ندي بي در خود ميشهود
 فرد صاحب ينيم جهان بيج بر اساس مفاهيو نتا
لذا فرد صاحب .  شوندين ميي تعي و توسط وينيب جهان

م مورد نظرش را ي تواند مفاهيق مين طري از اينيجهان ب
  .ت شده به كاربر آموزش دهديري مديبه گونه ا

 فرد صاحب جهان ينيبه عنوان مثال اگر در جهان ب
 يف شده باشد كه؛ كسب صفت اخالقين قانون تعري اينيب

 گذارد، مثالً ين بر انسان ميك اثر مشخص و معي يمهربان
فرد صاحب جهان . كند يتر م باي انسان را زيچهره اخالق

 را ي تواند صحنه اين مفهوم مي آموزش اي براينيب
 ي كند كه كاربر را در معرض كسب صفت مهربانيطراح

ك پرنده با بال ي كه يمثال صحنه ابه عنوان . قرار دهد
 در آن قرار دارد و امكان كمك كردن كاربر به پرنده يزخم

اگر كاربر به پرنده كمك . ف شده استيز در صحنه تعرين
در . باشد ي مي در ويش صفت مهرباني افزايكند، به معن

 ي وي كند كه چهره اخالقين صورت كاربر مشاهده ميا
 قابل مشاهده ي وي براينيب جهان يري تصويكه در فضا(

 و ين رو كاربر به صورت عملياز ا. تر شده است بايز) است
 فرد صاحب جهان ينيب ن مفهوم در جهاني متوجه ايتجرب

  . شود ي مينيب
 به منظور آموزش ييدئوي وين بازيدات ايگر تمهياز د
 ي به كاربر طراحينيم جهان بيشتر و بهتر مفاهيهر چه ب

 همان  يعني ي بازيد كاربر به فضا ورويسه منظر برا
منظر .1ن سه منظر عبارتند از يا.  استيني جهان بيفضا

كاربر . ييمنظر خدا.3 و يمنظر ناظر خارج.2، يانسان عمق
، يني جهان بي بازي به فضايبا ورود از منظر انسان عمق

 يشود كه در آن م ي مي بازي و آموزشي عمليوارد فضا
م ي و مفاهينيب جهان يضا با فيتواند به صورت عمل

  . مطروحه در آن تعامل برقرار كندمختلف
 تواند با ي كاربر ميي و منظر خدايدر منظر ناظر خارج

 ي طراحيني كه توسط فرد صاحب جهان بي گردشيتورها
 ي شده اند، همراه شود و به گردش در فضاهايزيو برنامه ر

ر م مطرح دي و مشاهده مفاهينيمختلف موجود در جهان ب

 تعامل و انجام رفتار ي امكان برقراريول. آن فضا ها بپردازد
ك ناظر به يم را ندارد و صرفاً به عنوان ين مفاهيدر قبال ا
 و منظر يتفاوت منظر ناظر خارج. پردازد يمشاهده م

 همه ييدر منظر خدا.  باشدي در نقطه نگاه كاربر مييخدا
 به يم هستن عاليگاه خالق ايد خداوند و از جايز از ديچ

 كه در منظر ناظر يدر حال. شود يكاربر نشان داده م
ك انسان در جهان يم از نقطه نگاه كاربر كه ي مفاهيخارج
الزم به ذكر . شوند ي نشان داده ميباشد به و ي ميهست

 بر اساس ي هايني تنها در جهان بيياست كه منظر خدا
به  ي گردشين تورهايا. باشد يف مي قابل تعريان الهياد

شوند و  ي م به كاربر نشان داده11ييا نمايصورت قطعات پو
  .م به كاربر دارندي در انتقال مفاهياثر خوب

 شود ي كه در باال آمد مالحظه ميحاتيبا توجه به توض
 ي كه داراينيم جهان بي از مفاهييدئوي ويك بازيكه 
باشد  ي مييا نماين پوي و همچنيري تصويط سه بعديمح
 را در يني جهان بي تعامل با فضايمكان برقرارز كاربر ايو ن

 يني فرد صاحب جهان بيني آموزش جهان بيآن دارد برا
دش يشه و عقايبه كاربر به منظور انتقال چهارچوبه اند

  .  باشديار مناسب ميبس
   ييدئوي وي بازي معمار-6-3

 كه به منظور ييدئوي وي بازين بخش معماريدر ا
. مي دهيه است را ارائه م شدي طراحينيآموزش جهان ب

 باشد كه يه مي سه اليك معماري ين بازي ايمعمار
 كه يه موتور بازي، ال آني هسته داخلينيجهان ب يآنتولوژ

ه را دارد، ين الي تريروني و بيه آنتولوژين الينقش واسط ب
 يه آن مين اليتر ي خارجيكيموتور گرافه يال و ه دوميال

 ين معماري ايليحات تفصيضالزم به ذكر است كه تو. باشد
 و ارائه جهان ي نگه داري براي مدليطراح"ان نامه يدر پا

ه ين الي تري اصلين معماريدر ا.  آمده است]9[ "ينيب
 و ي باشد كه طراحي ميه آنتولوژي اليعنيه اول يهمان ال

ان نامه ي پاي هاي از خروجي آن بخش مهميساز ادهيپ
  .باشد يفوق الذكر م

  يشنهاديپ مدل ارزيابي -7
 يعني مطرح شد، يني آموزش جهان بي كه برايمدل

 و ييا نماي قطعات پوي، داراي سه بعدييدئوي ويك بازي
، از جنبه يط بازي تعامل كاربر در محيز امكان برقرارين

ن يدر ادامه ا.  باشدي ميازات مثبتي امتي مختلف دارايها
  . شوندي مي مختلف بررسيازات در جنبه هايامت
  ييدئوي ويازات استفاده از بازيمت ا-7-1
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 مطالب ييدئوي وي هاي بازي آموزشيايدرباره مزا
 ين كه مهارت هايان كرد، از جمله اي توان بي ميفراوان

 يستم هايه ها، و فهم سيش كردن فرضيانتقال دانش، آزما
ك فرد از ي هستند كه ي اساسي مهارت هايده، همگيچيپ

مؤسسه . ]10[ ردي فرا بگ تواند آن ها راي ميك بازيق يطر
Futurelabپژوهش ي در جمع آوريعيس كار وسي در انگل 

 و آموزش انجام داده است و در گزارش ي مرتبط با بازيها
ص معلمان و ي كند كه بنا بر تشخيان مين گونه بيخود ا

 يها  مهارتيكسريجاد ي تواند اي مين انجام بازيز والدين
فكر : ري نظييها مهارت. ]11[  كنديبانيارزشمند را پشت
 يكاربر،  ارتباطيبرقرار، يزير برنامه، 12يكردن راهبرد

كار ، 13يا  مذاكرهيها ، مهارتي گروهيريم گيتصم، اعداد
 .14با داده ها

  ش اطالعي نمايازات از جهت مدل هاي امت-7-2
 در ييدئوي ويك بازي كه استفاده از يازاتيدر كنار امت

 يشنهادي پي بازي هايژگيوم به كاربر دارد، يآموزش مفاه
ت يار حائز اهميز بسي ن15ش اطالعي نماياز جهت روش ها

 يريش تصوي استفاده از نمايياياز جمله مزا.  باشديم
 آن ها به گفته يش متني نماي به جاينيم جهان بيمفاه

Pfitzner ]12[ش از ي كه در نمايمشكل":  آن است كه
آن كه ارائه  رغم ين است كه عليق متن وجود دارد ايطر
ار يازمند تالش بسي سازد، ني ممكن ميف ها را به خوبيتعر
 يي باشد و از توانايم به مخاطب مي انتقال مفاهي براياديز

 يل آن ها استفاده نمي كاربر در كشف الگو ها و تحليذات
 را يم متنياد مفاهين بار زي ايري تصويش هاينما. كند

 در كشف الگو ها و  كاربراني هاييكاهش داده و از توانا
  ."كند ي استفاده ميريل تصويتحل

 ي انواع روش هاي دسته بنديك چهارچوبه كه برايدر 
ل در يش اطالع ارائه شده است، عوامل مختلف دخينما

 قرار ي اطالع مورد بررسيانتخاب نوع و روش مصور ساز
 با يشيبه عنوان نمونه انتخاب بعد نما. ]12[گرفته است 

د يده شود باير كشي كه قرار است به تصويعتوجه به موضو
در موضوع پژوهش حاضر همان طور كه گفته . رديصورت گ

 ي ميري و تصوي سه بعديي، خود فضاينيشد جهان ب
 ي منطقي و سه بعديريش تصويباشد و لذا انتخاب نوع نما

ش، سطح ي نما16نهير زميگر نظيعوامل د.  رسديبه نظر م
 كه كاربر قرار است با برنامه ييارهاز نوع كيمهارت كاربر و ن
 ياز سو. ل هستندين انتخاب دخي در ايانجام دهد همگ

، يش متني در مقابل نمايريش تصويگر استفاده از نمايد

ز تعامل با كاربر از ي و نييا نماين به كار بردن پويهمچن
  .ش اطالع هستنديك روش نمايز بودن يت آميعوامل موفق

  يه از آنتولوژازات استفادي امت-7-3
 ;13[ م استي مدل كردن مفاهي براي ابزاريآنتولوژ

 ي سعيگر در آنتولوژي به عبارت د]18 ;17 ;16 ;15 ;14
 آن ها 17يك مجموعه الفاظ مشترك، معنايبر آن است كه 

گر دارند به منظور به اشتراك يكدي كه با يو ارتباطات
 توان آن را ي مين به راحتيهمچن. ف شوندي تعريگذار

ت استفاده مجدد ي قابلين رو مدل آنتولوژياز ا. توسعه داد
 ي كه مدل هايين از آنجايهمچن.  دارا استيرا تا حد خوب

گر استفاده كنند، لذا يكديتوانند از  ي مي به راحتيآنتولوژ
ف يتعر. د شوندي تول18ع شدهي توانند به صورت توزيم

برخوردار  يي بااليري از انعطاف پذيم در مدل آنتولوژيمفاه
 ي در طراحي طراحيامكان استفاده از الگوها.  باشديم

 ي طراحيت نگهداري قدرت و قابل بر19يمدل آنتولوژ
 ي براي متعدد استاندارديگر زبان هاي دياز سو. ديافزا يم
باشد كه  ي موجود مي آنتولوژي مدل هاياده سازيپ

RDFS20 و OWL21ندلين قبيز ا ا.   
   مدليپرورش و يتيرب تيآموزشازات يامتر يسا -7-4
  استفاده از صحنه ها -7-4-1

ن ي در تأميشنهادي پيباز مهم ي از بخش هايكي
 ي صحنه ها با اهداف آموزشي پروژه طراحيهدف آموزش

ن صحنه ها ي در ايخاص و قرار دادن كاربر به صورت عمل
 تواند ي مينيب فرد صاحب جهان بين ترتيبد.  باشديم

ها را به كاربر  ال و آموزش آن را كه قصد انتقيميمفاه
ف شده در ياء و موجودات تعريدارد، در قالب صحنه ها، اش
اء مدل كند و ي كاربر با آن اشيصحنه و تعامالت و رفتار ها

 كاربر در ي تعامالت بر ابعاد وجوديم اثر گذاريبا تنظ
 يمي متوجه مفاهي و تجربي را به صورت عمليدرجه اول و

است،  يير بناي زيني صاحب جهان ب فردينيكه در جهان ب
 كه بر يحيعد كاربر را متوجه رفتار صحبكند و در درجه ب

 ينيب  مورد انتظار فرد صاحب جهانينين جهان بياساس ا
ان استفاده از انواع مختلف ين مي در ا.ديبوده است، بنما

 هدفمند كه كاربر را با ير صحنه هاي صحنه نظيطراح
 دهند، يح سوق ميرفتار صح اتخاذ يشتر به سويشدت ب

 شدن يبشان طيل ترتي كه با تحمي متواليصحنه ها
  و سازند،ي خاص توسط كاربر را ممكن ميمراحل آموزش

 و نه ي كه كاربر را متوجه ابعاد عمقي چند بعديصحنه ها
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ن ي در تأمي همگ كنندي اعمال و رفتارش ميصرفاً ظاهر
  . مؤثرندي بازياهداف آموزش

  جه رفتارينتدن يد -7-4-2
اء صحنه يجه تعامالت و رفتار كاربر با اشينشان دادن نت

 و نه ي و تجربي شهود شود تا كاربر به صورتيموجب م
 موجود در يت هاي با نظام و واقعي و تئوريبه صورت كالم

 كه  چرا. آشنا شوديني فرد صاحب جهان بينيجهان ب
ن يبهترم در ين مفاهي درباره ايدن كالميكاربر در اثر شن

كند آن كالم را در ذهن خود نگه داشته و  ي ميحالت سع
 كه كسب كرده، ي از آن به عنوان دانشيدر مواقع بعد
 را به صورت ي كه كاربر رفتاريطياما در شرا. استفاده كند

 برنامه انجام دهد و يريتصو و ي سه بعدي در فضايعمل
 در ابعاد يشهودز به صورت يجه آن را نيسپس نت

م موجود ي شود كه كاربر مفاهيند، موجب ميش ببيوجود
 كه در ييدر آن صحنه را به صورت تجربه كسب كند، گو

 ي فراتر از زندگي آن رفتار را انجام داده و حتي واقعيزندگ
.  كامالً متوجه عواقب و اثرات رفتار خود شده استيواقع

 ي قبلي مشابه از آموخته هاين پس و در صحنه هايلذا از ا
 يها را به كار م ت تجربه استفاده كرده و عمالً آنصوربه 

  .بندد
  استفاده از سه منظر مختلف -7-4-3

 از جهت ين منظر بازيتر ي اصليمنظر انسان عمق
 ين منظر در فضايكاربر با ورود از ا. باشد ي ميآموزش

 در ي عملي شود و با انجام رفتارهاي وارد ميآموزش عمل
سب اطالعات و  به كينيب هانم مطروحه در جيقبال مفاه

 و منظر يمنظر ناظر خارج. پردازد يتجربه درباره آن م
 يني جهان بي آشنا كردن كاربر با فضاي هر دو براييخدا

ن دو منظر در يكاربر با ورود از ا .در نظر گرفته شده اند
ن دو ي شده در اي طراحي گردشيها با توريقالب همراه

 يني مختلف جهان بياه منظر به حركت و گشت در فضا
ا ماجرا يها و  ت شده با آن فضايريپرداخته و به صورت مد

  . شود يها آشنا م ن فضاي گوناگون در ايها
  يريجه گينت -8

 "يشنهادي مدل پي هايژگيو"ر بخش يبه زبا توجه 
 در يني پرورش جهان بي برايشنهادي پي بازازاتيكه امت

فت، مالحظه  قرار گري مختلف مورد بررسيآن از جنبه ها
 يك بازيشنهاد شده، كه ي پييدئوي وي شود كه بازيم

 تعامل با كاربر ي امكان برقراري و داراي سه بعديريتصو

م ي مدل كردن مفاهي برايز در آن از آنتولوژي باشد و نيم
م ي مفاهي آموزش عملي استفاده شده است، براينيجهان ب
ال  به منظور انتقيني فرد صاحب جهان بينيب جهان

را يز. باشد ي به كاربران، مناسب ميد ويشه ها و عقاياند
 را به ياري بسي و پرورشيتي تربين مدل راهكارهايكه ا

 كرده ياش گرد آور ف شدهيل به اهداف تعريمنظور ن
  .است

  ندهي آيكارهاشنهاد يپ -9
 موضوع مدل كردن يرو شود كه بر يشنهاد ميپ

 مقاله حاضر ي ادامه موضوع پژوهشتفكر انسان درساختار 
ار ي بسيله آن بتوان فكر انسان را در مدليكار بشود، تا بوس

 يب در راستاين ترتيت آن مدل كرده و بديك به واقعينزد
شمند ي اندي، ارائه و آموزش افكار انسان هاينگهدار
  . فراهم آورديامكانات
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