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Background and Objectives: Education is an integral part of human life. At present, the educational books
and the one-dimensional media which they contain, such as images, diagrams, tables, and the like play an
important/significant role in this domain. Gamification, as a new and potential phenomenon, adds a new
era into the area of educational technologies in which educational concepts are taught to the users through
a gamified scenario. Today, the integration of new technologies with existing teaching and learning
methods in order to improve the learning process is one of the most important issues that require a
comprehensive study. Conflict, meanwhile, is an issue that arises in the individual and group life of any
society, and its proper management requires proper teaching and learning. In line with using digital games
as a means of gamfication, the present study aimes at examining the effect of this method on the teaching
and learning of conflict management and comparing it with the existing (traditional) method.
Methods: After studying the findings and the research methods of former studies, an experimental study
was conducted in a quasi-pre-and-post-experimental framework on the conflict management of two digital
games. For this purpose, 60 female participants were randomly selected varying from 18-to-55-year-old
women's community in Tehran and Tabriz. Participants were randomly divided into three equal groups of
20 people among which two groups were experimental and one group was the control and each group
was tested with a separate game. The measuring instrument in this study was the Thomas-Kilmann
normative questionnaire. The testing process consisted of two standard web games called "The raise" and
"The costumer service" which were used as test intervention. The control group was trained by means of
traditional education (based on written documents) and the experimental group was trained by means of
computer games.
Findings: The analysis of covariance of results in SPSS software with the Alpha of 0.05 indicates that
computer games have a significant relationship with improving the level of conflict management in
individuals. On the other hand, examining the growth charts of individuals’ conflict management level that
have been extracted based on the results of the pre-test and post-test questionnaire of Thomas-Kilman
shows that in conflict management training, computer games are more effective than academic and
traditional education.
Conclusions: The findings of the analyses conducted on the results of the experiments in this study showed
that the interactive nature of multimedia digital games increases the attractiveness of the educational
topics.Therefore, conflict management training, as compared to traditional training, has been able to
influence the level of "cooperation", "competition", "adaptability" and "avoidance" of the individuals, both
through "The Raise" and "The Customer Service" games, , and it has also been more effective in teaching
the conflict management styles. Exploring these issues in a heuristic manner among participants also
suggests that educational materials based on traditional and text-based education have not been attractive
enough to engage test-takers and have imposed a high cognitive load of comprehension on them.
However, the computer games in the experimental groups could attract more attention toward learning
and could provide the test-takers with better comprehension of the issues. Finally, it can be concluded
that gamification has a positive effect on the process of teaching and learning conflict management.
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مقاله پژوهشی

تأثیر بازیوارسازی در فرآیند آموزش و یادگیری مدیریت تعارض
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 1دانشكده طراحى دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2دانشكده چندرسانهای دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
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بعدی موجود در آنها همچون تصداویر ،نمودارها ،تابلوها و موارد مشدابه در این حوزه نقشدی محوری دارند .بازیوارسدازی
به عنوان پدیدهای نوین و بالقوه فرصددت جدیدی را به محدوده فنآوریهای آموزشددی اضددافه میتند ته در آن مفاهیم
آموزش دی بهوس دیله یک سددناریوی بازیوار به تاربر آموزش داده میشددوند .امروزه تلفیق فنآوریهای نوین با ش دیوههای
آموزش و یادییری موجود در راساای بهبود فرآیند یادییری از اهم موضوعاتی است ته مسالزم مطالعه همه جانبه است.
در این میان ،تعارض مسألهای است ته در زندیی فردی و یروهی هر جامعهای رخ میدهد و مدیریت صحیح آن مسالزم
آموزش و یادییری اسدت .پووه پی رو در راسداای اسدافاده از بازیهای دیجیاال بهمثابه ابزاری برای بازیوارسدازی،
قصددد دارد تأ یر این شددیوه را در فرآیند آموزش و یادییری مدیریت تعارض را مورد بررسددی قرار دهد و آن را با روش
موجود (سنای) مقایسه تند.
روشها :پس از مطدالعده یدافادهها و روشهای پووه های پیشدددین ،یدک تحقیق تجربی در چارچو شدددبده آزمایشدددی
پی آزمون-پسآزمون روی دو بدازی دیجیادال مددیریدت تعدارض انجدام یرفدت .برای این منظور  60شدددرتدت تنندده بدهطور
تصدادفی از جامعه بانوان  18تا  55سداله تهران و تبریز اناخا شددند .شدرتتتنندیان به سده دسداه  20نفری تقسدیم
شددند و هر دسداه تحت آزمای با یک بازی جدایانه قرار یرفاند ته به شدیوه میانیروهی به سده یروه مسداوی ( 2یروه
آزمای و یک یروه تنارل) تقسدیم شددند .ابزار اندازهییری در این پووه  ،پرسد نامه هنجار شدده توماس – تیلمن
بود .روند آزمای به این شكل است ته دو بازی تحت و هنجار شده به نامهای «افزای حقوق» و «پشایبانی فروش»
بهعنوان مداخله آزمای اسدافاده شددند .یروه تنارل از طریق آموزش سدنای (مبانی بر اسدناد نوشدااری) و یروه آزمای
بهصورت آموزش بهوسیله بازی رایانهای مورد تعلیم قرار یرفاند.
یافتهها :تحلیل تواریانس ناایج در نرمافزار  SPSSبا آلفای  0/05حاتی از آن اسدت ته بازیهای رایانهای با بهبود سدطح
مدیریدت تعدارض در افراد رابطده معنداداری دارد .از طرفی با بررسدددی نمودارهای رشدددد سدددطح مدیریت تعارض افراد ته
براسداس ناایج حاصدل از پرسد نامه پی آزمون و پسآزمون توماس-تیلمن اسداخرا شدده بودند نیز تأ یریذاری بیشدار
بازیهای رایانهای در آموزش مدیریت تعارض نسبت به آموزش آتادمیک و سنای را نشان میدهند.
نتیجیهگیری :نادایج حاصدددل از تحلیدلهای انجدام شدددده بر نادایج آزمای ها در این پووه

نشدددان داد ماهیت تعاملی

چنددرسددداندهای بدازیهدای دیجیادال ،موجد افزای جدذابیدت مبداحدآ آموزشدددی مییردد؛ بدهیوندهای تده آموزش مددیریدت
تعارض چه از طریق بازی افزای حقوق و چه از طریق بازی خدمات مشداری نسدبت به آموزش سدنای توانسدت بر سدطح
«همكاری»« ،رقابت»« ،تطبیقپذیری» و «اجانا » افراد تأ یر بگذارد و در آموزش سدددبکهای مدیریت تعارض ،مؤ رتر
عمل تند .بررسدی این مسدالل بهصدورت اتاشافی بین شرتتتنندیان نیز حاتی از آن است ته مطال آموزشی مبانی بر
آموزش سدددنای و مبانی بر نوشدددادار جدذابیدت تدافی بده منظور درییری آنهدا را ندداشددداده و بدار شدددنداخای بداایی برای
آزموندهنددیان بهمنظور درک مطلد تحمیدل مینمدایدد .این در حالی اسدددت ته بازیهای رایدانهای در یروههای آزمای
توانسدداند توجه بیشدداری را معطوف یادییری ترده و درک بهاری از مسددالل را مهیا سددازند .در نهایت ،میتوان نایجه
یرفت بازیوارسازی در فرآیند آموزش و یادییری مدیریت تعارض ،تأ یر مثبای دارد.

مقدّمه
تعارض مسألهای است ته در زندیی فردی و یروهی هر جامعهای رخ
میدهد .در واقع تعارض زمانی اتفاق میافاد ته دو یا چند نفر یا یروه
به دلیل تفاوت در نیازها و اهدافشان در مقابل هم قرار میییرند [ .]1بر

خالف تصور عامیانه ته تعارض یک مسأله منفی بهحسا میآید ،با
مدیریت مناس میتوان آن را تنارل ترد و حای از مزایای آن بهره برد
[ .]2به طور قطع ،مدیریت منازعات هم هنر و هم علم است [ .]3اسایفن
رابینز دایل بروز تعارض را به سه دساه تامالً مجزا تقسیم ترده است
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ته شامل اخاالفهای «شخصی»« ،ساخااری» و «ارتباطی» میشوند
[ .]4تعارض مىتواند ناشى از ویوییهای رفاارى ،نیازها ،معیارها ،اداراک
و احساسات افراد باشد ته جزو دساه شخصی است [ .]5اخاالفهاى
ساخاارى عامل عدم انسجام و یكپارچگى میان واحدهاى سازمان
میباشند .افزای ارتباطات نیز میتواند منجر به افزای تعارضات بین
یروهی شود.
همچنین ،تعارض شامل سبکهایی است [ ]6ته در صورت مدیریت
صحیح آنها میتوان عملكرد اعضا را بهبود بخشید و دستیابی به هدف
سازمان را آسانتر ترد [ ]7ته مهمترین آنها عبارتند از:
 oاجانا (رهاتردن – باخت /برد) :بزدانه و غیرمشارتای
 oرقابت (برد/باخت) :جرأتمندانه و غیرمشارتای
 oانطباق (تسلیم – باخت/برد) :نقطه مقابل رقابت
 oمصالحه (برد ناچیز /باخت ناچیز) :جرأتمندانه و تا حدی مشارتای-
مذاتره
 oهمكاری (برد /برد) :جرأتمندانه و مشارتای []8
لیكن ،مدیریت تعارض مسالزم آموزش و یادییری است .شیوههای
آموزش و یادییری موجود ،ممكن است موفق عمل تنند؛ اما از لحاظ
زمان تخصیص یافاه برای آموزش و ماندیاری مطال آموزشی در ذهن
یادییرندیان از بهینگی ازم برخوردار نیساند .پیشرفت فنآوریهای
یونایون ،حوزه آموزش را نیز درنوردیده و باعآ شكلییری محصوات
چندرسانهای در قال انیمیشن ،بازی ،برنامههای چندرسانهای و موارد
مشابهی یشاه است؛ ته فارغ از محدودیتهای زمانی و مكانی به شكلی
جذا یادییرندیان را با خود درییر میتنند و باعآ بهبود یادییری و
یادداری میشوند[ .]10[،]9در میان علوم مخالف ،آموزش و یادییری
علم مدیریت تعارض ته بخ مهمی از زندیی فردی و اجاماعی همه
افراد را درییر میتند ،نیز میتواند از فنآوری چندرسانهای بهره جوید.
پووه های ماعددی در حوزه آموزش مدیریت تعارض صورت پذیرفاه
است؛ اما بررسی این مهم بهوسیله محصوات چندرسانهای و بخصوص
بازیهای رایانهای موجود ،بسیار تمرنگ بودهاست.
در زمینه آموزش مسالل مدیریای تعارض از طریق امكانات چندرسانهای،
تحقیقات و پووه های مهمی اراله شده است .ینزالز و همكاران []11
یک بازی شبیهسازی نق یرایانه طراحی تردند ته سه موقعیت تعارض
در آن تعبیه شده بود و تصمیم و رفاار اتخاذ شده از جان تودک بازیكن
مورد بررسی قرار مییرفت .همزمان یروهی دیگر مشغول همین بازی
به سبک تاغذی و رومیزی بودند .ناایج نشان داد ته تودتان مشغول
به بازی تامپیوتری تمایل بیشاری به حمله و خشونت در مواقع تعارض
داشاند.
 Kampfو همكاران [ ]12به ارزیابی تأ یر بازیهای رایانهای در آموزش
تعارضات به تودتان تشورهای در جنگ پرداخاند .نهایااً تودتان پس
از بازی ،دیدیاههایشان نسبت به تعارضاتی ته قبالً بین آنها وجود
داشت ،تغییر یافت.
حسینی اناری و همكاران [ ]13به بررسی ویوییهای فردی مخاطبین
از لحاظ جنسیت در میزان تأ یرپذیری آنها از بازیوارسازی

( )Gamificationپرداخاند .در این پووه سامانهای آموزشی مبانی بر
بازیوارسازی به نام «النو» طراحی شده و در اخایار دانشجویان قرار داده
شده بود .پووه آنها نشان داد ته ویوییهای فردی مخاطبین،
فاتاوری مؤ ر بر میزان تأ یرپذیری آنها از بازیوارسازی است؛ بنابراین
نمیتوان برای شرتتتنندیان در فعالیت بازیوارسازی شده ،الگویی
واحد درنظر یرفت.
رجبیان دهزیره و همكاران [ ]14پووهشی با هدف بررسی تأ یر
اسافاده از بازیهای رایانهای آموزشی بر تنظیم هیجان شناخای و ذهن
آیاهی دان آموزان انجام دادند .ناایج پووه آنها نشان داده است ته
بازیهای رایانهای آموزشی باعآ بهبود تنظیم هیجان شناخای و ذهن
آیاهی دان آموزان میشود.
تنارل احساسات را میتوان عاملی در مدیریت بهار تعارض شناخت.
برای ارزیابی این موضوع Parat ،و همكاران به توسعه یک نرمافزار
تاربردی به نام ریاَپ ( )reAppو بررسی آن روی تودتان تشورهای
درییر جنگ پرداخاند ته نایجه انجام آزمای ها نشانگر بهبود تنارل
احساسات و نایجه بهبود مهارت مدیریت تعارض بود [.]15
 Dell’Aquilaو همكاران [ ]16اقدام به طراحی و پیادهسازی یک بازی
به نام آتورد ( )ACCORDتردند ته در آن از طریق هوش مصنوعی به
پیادهسازی تمام سبکهای مدیریت تعارض پرداخاه شده است.
سناریوی بازی بدین شكل است ته بازیكن در نق معلم وارد سیسام
و با دان آموزان مجازی به بحآ و مذاتره میپردازد ته در حین بازی
شرایط تعارض پی آمده و معلم باید سعی تند آنها را حل تند.
 Kikkawaو همكاران [ ]17جهت بهبود یادییری مدیریت تعارض در
یروهها ،اقدام به بازسازی یک بازی سنای ژاپنی به نام «اهداف پنهان»
نمود .در این بازی سعی شد تا ابعاد روانشناسانه مناس برای تعیین
شرایط تعارض به طوری ته بازیكنان برای رفع آن مجبور به تم تردن
سطح خودخواهی و افزای همكاری باشند ،لحاظ شود .در نهایت این
بازی توانست حای دیدیاه شرتتتنندیان را در این زمینه تغییر دهد.
 Liuو همكاران [ ]18به ارزیابی توانایی واقعیت مجازی در آموزش
تنارل عصبانیت در نوجوانان و جوانان پرداخاند .در این پووه  ،محیط
واقعیت مجازی بهیونهای طراحی شده بود ته فرد با حضور در آن باواند
به آرام رسیده و از دنیای واقعی پرهیاهو فاصله بگیرد .نایجه این
پووه نشان داد ته تأ یر محیط واقعیت مجازی در تاه سطح
عصبانیت فرد سریع و مؤ ر میباشد.
 Basuو همكاران

براساس اینكه تعارض به دلیل عدم آیاهی بهوجود

میآید؛ تصمیم یرفاند تا براساس منطق فازی اقدام به تولید عاملهای
آیاه هوشمند بكنند .آنها یک بازی مبانی بر پرس و پاسخ ساده را
طراحی تردند [.]19
در زمینه مدیریت مالی نیز بازیهای زیادی جهت آموزش مسالل مالی
طراحی شده است Rodrigues .و همكاران در پووهشی جهت تحلیل
بازی برای آموزش و ارزیابی آموزش مالی ،از یک بازی برای آموزش
مسالل مالی اسافاده تردند .اسافاده از چنین بازیهایی در زمینه آموزش
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مدیریت مالی منجر به ترویج دان مالی و آموزش در مورد محصوات
مالی ،تمک به درک عملكرد محصوات پیچیده مالی ،خطرات مربوط
به آنها و افزای وفاداری مشاری به بانک و ارتقاء آیاهی نام تجاری
میشود [.]20
در زمینه آموزش مدیریت زنجیره تأمین ،یک بازی به نام بازی «آبمیوه»
طراحی شده است .این بازی مبانی بر روش آموزشی است ته مفهوم
بازی را به برنامه درسی یک دوره ماصل ،و به دان آموزان تمک میتند
تا به درک چال های مدیریت زنجیرههای عرضه و اسافاده از دان های
بهدست آمده در این دوره برای حل مشكالت پیچیده تدارتاتی اسافاده
تنند [.]21
پووه های پیشین ،اهمیت و تارآیی بازیوارسازی در بهبود فرایندهای
آموزشی در بسیاری از زمینههای آموزشی را نشان دادهاند؛ اما به زمینه
آموزش مدیریت تعارض ته یكی از مهمترین مساللی است ته در زندیی
فردی و اجاماعی افراد رخ میدهد ،تمار پرداخاه شده است.
جهت آموزش مدیریت تعارض به افراد ،بازیهای خاصی طراحی و هنجار
شدهاند؛ از جمله  Harmonو همكاران [ ]22به طراحی یک بازی
رومیزی برای آموزش سبکهای مدیریت تعارض به نام اسااراساراک
( )StarStrukپرداخاند ته برای هر سبک چال هایی را طراحی تردند.
در زیر به توصیف چند بازی غیر رایانهای پرداخاه شدهاست:
بازی دو دار[ :]23این بازی به منظور آموزش مدیریت تعارض و نشان
دادن برخی از ابزارهای اساسی نظریه مذاتره در قالبی ساده توسعه یافاه
است .در این بازی افراد به یروههای دو نفری تقسیم میشوند .هدف
بازی برد و باخت قطعی میباشد؛ اما به افراد چیزی از این هدف یفاه
نمیشود .به هر یروه دو دار واقعی یا تقلبی ،و به هر فرد نیز یک
دساورالعمل خاص و مخفی داده میشود .حال افراد در هر یروه بایسای
طبق دساورالعمل د ریافای و تصمیم دوطرفه به تقسیم دو دار بین
خودشان بپردازند .سپس به مرحله دوم رفاه و شرتا تعویض میشوند.
این بار نیز به سبک دور اول ولی با دساورالعملهای دیگر بازی ادامه
مییابد .در دور سوم افراد به شیوه دور اول ،ولی با دساورالعمل مافاوت
جفت شده و بازی میتنند .نحوه چین افراد در هر دور به آنها یفاه
نمیشود .در اناها فردی ته بیشارین پول را دارد برنده میشود.
بازی غارت را تقسیم تنید[ :]24دو یروه مدیر و تارمند وجود دارند .هر
یروه یک یلدان دارد .هر فرد مقداری پول در یلدان چال میتند و
مقدارش را به تسی نمییوید .سپس رهبر بازی یلدان دو یروه را ترتی
و سهم خودش را هم به آن اضافه میتند و پس از شمردن تل پولها،
مقدار تل پول را به همه اعالم میتند .ده دقیقه افراد هر یروه با
خودشان بحآ میتنند تا به این نایجه برسند ته سهم هر تس چقدر
بوده و سپس دو یروه با هم بحآ میتنند .هدف این بازی «مذاتره برای
انصاف» در حوزه مدیریت تعارض میباشد.
بازیِ تا جایی ته میتوانی برنده شو :افراد به یروههای  4نفره تقسیم
میشوند .بازی ده دور دارد .در هر دور هر فرد میتواند یک تارت از بین
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دو تارت  Xو  Yرا اناخا تند X .منافع شخصی و  Yمنافع یروهی است.
در سه دور از ده دور ،افراد می توانند مذاتره تنند .در اناهای ده دور،
مجموع امایازات هر فرد و یروه اعالم میشود .هدف و مزیت این بازی
در « درک ارزش اساراتوی همكاری» در حوزه مدیریت تعارض میباشد
[.]25
بازیهای رایانهای دیگری نیز برای مسالل مدیریای طراحی شدهاند .یكی
از تمپانیهای درییر این مسأله ،تمپانی ییملِرن ( )Gamelearnاست
ته به طراحی بازیهای سه بعدی برای آموزش مسالل مرتبط مدیریای
و اجاماعی میپردازد [ .]26یكی از تمپانیهای طراحی بازیهای
رایانهای در زمینه آموزش مدیریت تعارض ،تمپانی دِنگوشیئیار ( The
 )negotiatorاست ته به طراحی بازیهای دوبعدی آنالین و تحت و
میپردازد .در زیر به شرح تعدادی از بازیهای این تمپانی پرداخاه
شدهاست:

بازی افزای

حقوق :در این بازی ،مهارت بازیكن در نق

بحآ و مذاتره با مدیر اداره ،به چال

تارمند در

تشیده میشود .بازی بدین شكل

است ته ابادا پس از یک توضیح توتاه درباره نق

بازیكن در سیر

داساان بازی و مشكالت وی ،بازیكن وارد اتاق مدیر شده و مكالمهای
بین آنها صورت میییرد .تارمند باید باواند با اناخا های مناس تر از
بین یزینههای موجود برای عكسالعمل به یفاار مدیر ،ضمن تس
رضایت او ،خواساههای
نهایااً باواند پاسخ مناس

را ته اهم آن افزای

حقوق است بیان تند و

از مدیر دریافت و به خواساهاش برسد .این

بازی یک درخت تصمیمییری بزریی از سؤاات و پاسخها دارد ته برنده
شدن در آن را دشوار میتند.
بازی خدمات مشاری :در این بازی ،بازیكن در نق

خریدار اتو ته تمایل

به پس دادن آن و دریافت غرامت دارد ،در یک فروشگاه قرار میییرد.
بازی به این صورت است ته مشاری برای پس دادن اتوی خود به
فروشگاه آمده تا اتویی ته با وجود اینكه برای اولین بار از آن اسافاده
ترده ،لباس

را لكه دار تردهاست ،پس دهد .از طرفی مسئول خدمات

پس از فروش ،خانمی بسیار حاضر جوا است ته مذاتره با وی را دشوار
میسازد .بازیكن باید تمام تالش خود را بهتار ییرد تا از بین یزینههای
عكسالعمل به هر یفاار مشاری ،مناس ترین را اناخا تند تا بدون
فراخوانی رلیس ،مشكل حل شود.
همچنین ،با رشد آموزش از طریق محصوات چندرسانهای و مزایای آن،
اسافاده از بازیهای رایانهای در جهت آموزش یكی از روشهای نوین
میباشد .در پووهشی از سوی  Hamariو همكاران [ ]27به منظور
بررسی جریان ،درییری و غوطهوری آموزشهای مبانی بر بازیهای
رایانهای ،و پووهشی دیگر از سوی فارغ و جعفری سیسی [ ]9به منظور
ارزیابی تأ یر یک رسانه تعاملی در آموزش مطال تاا درسی علوم
تجربی پایه ششم دبساان در مقایسه با روشهای سنای و مبانی بر
نوشاار نیز به چشم میخورد .از سویی دیگر فالحی و همكاران []28
نیز با مقایسه نظام آموزش مبانی بر نوشاار و الكارونیكی در یادییری

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،4پاییز 1400

()661

مهارتهای اجاماعی ،اسافاده از محیط یادییری الكارونیكی را مؤ ر در
آموزش اعالم تردهاند .خوشنشین و همكاران [ ]29نیز اذعان داشاهاند
ته ماهیت تعاملی چندرسانهای ،موج افزای جذابیت مباحآ
آموزشی در بین جوانان مییردد .بررسی این مسالل به صورت اتاشافی
و هیوریسایک از بین شرتتتنندیان ،حاتی از آن است ته مطال
آموزشی مبانی بر آموزش سنای و مبانی بر نوشاار جذابیت تافی به
منظور درییری آنها را نداشاه است و بار شناخای باایی برای
آزموندهندیان به منظور درک مطل تحمیل مینماید.
پووه

پی رو در پی واتاوی تأ یریذاری و تارآمدی بازیهای

رایانهای در آموزش مدیریت تعارض بوده و در چارچو مطالعات شبه
آزمایشی طرح پی آزمون-پسآزمون به همراه یروه تنارل پی
و ضمن بررسی نظاممند ادبیات و پیشینه موجود 2 ،آزمای

رفت

برروی دو

یروه  20نفره از افراد در بازه سنی  18الی  55سال به انجام رسید .از
اینرو ابادا به مطالعه پووه های پیشین در زمینه آموزش مسالل
مدیریای و اجاماعی توسط انواع بازیها و محصوات چندرسانهای ،و
روی تعدادی شرتتتننده جهت
سپس به طراحی دو آزمای
اندازهییری میزان ا ربخشی آموزش مدیریت تعارض تحت بازیهای
رایانهای نسبت به آموزش به شیوه آتادمیک و مبانی بر نوشاار پرداخاه
شد .پس از تحلیلهای آماری این نایجه حاصل شد ته بازیهای
رایانهای در آموزش مدیریت تعارض بهطور مامرتز در سبک همكاری
تأ یر مثبای دارند و نسبت به آموزش سنای بهار عمل خواهند ترد.

شكل  :1بازی رایانهای تحت و «افزای
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روش تحقیق
هدف این پووه بررسی تأ یر آموزش سبکهای مدیریت تعارض
توسط بازیهای رایانهای است .فرضیه مورد بررسی در این پووه به
شكل زیر بیان می شود:
« بازیهای رایانهای در آموزش مدیریت تعارض تأ یر دارند».
برای بررسی این فرضیه ،دو حالت تلی تأ یر مثبت و منفی بر آموزش
مدیریت تعارض در نظر یرفاه شد .مدیریت تعارض ابعادی دارد ته در
این پووه تأ یر بازی رایانهای در هر یک از ابعاد مدیریت تعارض
بررسی و رابطه معنی داری آن اعالم و همچنین تأ یر مثبت یا منفی بر
هر بعد بررسی شد.
بازیهای «افزای حقوق» و «خدمات مشاری» ،ته در شكل  1بخشی
از آن قابل مشاهده میباشد؛ برای ارزیابی اهداف این پووه مورد
بررسی قرار یرفاند .پلافرمی در قال یک صفحه اینارنای به نام « The
 ،»negotiatorبه طراحی بازیهای تحت وبی اقدام ترده است [ ]30ته
بهصورت دو بعدی طراحی شدهاند و با یک روند داساانی و مكالمه بین
افراد به اندازهییری میزان قدرت بحآ و حل تعارضات فرد میپردازد.
این پایگاه  4بازی هنجار شده برای آموزش مدیریت تعارض دارد ته 2
تا از آنها به لحاظ ساخااری و محاوا مناس هدف این پووه بودند؛
لذا این دو بازی برای ارزیابی اناخا شدند.
در این پووه به منظور بررسی تأ یر بازی رایانهای بر آموزش مدیریت
تعارض نسبت به روش آموزش سنای ،از روش پی آزمون -پس آزمون
با پرس نامه هنجار شده توماس – تیلمن اسافاده شد.

حقوق» و «خدمات مشاری» جهت بهبود سبک مذاتره و همكاری از مدیریت تعارض[]26

Fig. 1: Using web-based computer game "The raise" and "The Customer Service" to improve the negotiation style and
]collaboration on conflict management [26

سید علی فارغ و همکاران

جامعه مورد مطالعه ،ساتنان خوابگاه دخارانه نسیبه تبریز و خانواده و
همسایگان پووهشگر در تهران بودند .همچنین یساردیی بازه سنی و
تحصیالتی و آشنایی با بازیهای رایانهای نیز به تمک این پووه آمد.
به جهت تكمیل و افزای اعابار پووه  ،با یک فاصله زمانی در پووه ،
از جامعه تكمیلی خانواده و همسایگان پووهشگر نیز اسافاده شد60 .
شرتتتننده به روش نمونهییری تصادفی از دو جامعه مورد نظر اناخا
شدند ته همگی بانوان بین  18تا  55سال و با حداقل تحصیالت دیپلم
بودند ته سابقه حداقل یک بار بازی رایانهای را داشاند .شرتتتنندیان
به سه دساه  20نفره تقسیم شدند ته هر دساه برای ارزیابی یک بازی
مورد اسافاده قرار یرفت .شرتتتنندیان در هر دساه (به تفكیک بازی
مورد مطالعه) با روش میانیروهی به سه یروه (دو یروه آزمای و یک
یروه تنارل) مساوی تقسیم شدند .به یروه اول (آزمای ) ،بازی رایانهای
«افزای حقوق» و به یروه دوم بازی رایانهای «خدمات مشاری» ته
تحت و آنالین و به صورت دو بعدی طراحی شدهاند ،داده شد و
درخواست شد تا  8مرتبه با فواصل زمانی ابت (برای هر فرد این فاصله
مافاوت بود) این بازی را انجام دهند .این امكان برای شرتتتنندیان
فراهم بود ته معنی جمالت انگلیسی را از پووهشگر بپرسند .پووهشگر
جهت تاه تأ یر لحن و بیان در سوییری ذهنی شرتتتنندیان در
پاسخ به سؤاات ،معنی عبارات را به صورت نوشااری به شرتتتنندیان
اراله میترد .به یروه سوم (تنارل) یک سری منابع آموزشی به صورت
نوشااری دادهشد و خواساه شد تا  8مرتبه با فواصل زمانی ابت ( برای
هر فرد این فاصله مافاوت بود) ،هر بار  5دقیقه مطالعه داشاه باشند.
منابع مطالعاتی افراد ،مقاات مرجع همین پووه و منابع نظری ساخت
بازی می باشند ته توسط سازندیان آن اعالم شده است [ .]26علت
تعیین زمان  5دقیقه برای مطالعه این بود ته شرتتتنندیان یروه
آزمای به طور میانگین در هر بار برای یک دور بازی تردن هر یک از
بازیهای مورد مطالعه ،به زمان تقریبی  5دقیقه نیاز داشاند (این زمان
توسط پووهشگر پس از چند دور بازی تردن توسط خودش و چند نفر
دیگر قبل از اجرای آزمای بهطور تقریبی بهدست آمد) .از سویی دیگر،
در پووهشی مشابه ته در آن از بازی برای آموزش مدیریت تعارض
اسافاده شده است [ ،]30زمان تقریبی آموزش نیز بدین صورت تعیین
شده است .لذا از یروه تنارل نیز خواساه شد ته هر بار  5دقیقه مطالعه
داشاه باشند تا باوان تا حدودی تالش دو یروه در زمینه یادییری را
همسان ترده و تمرتز مطالعه بر روی شیوه مطالعه معطوف یردد .شاید
ایر یروه تنارل از زمان بیشاری برخوردار میبود میتوانست عملكرد
بهاری داشاه باشد؛ اما از آنجا ته زمان صرف شده جهت یادییری نیز
یک معیار در تارایی یادییری میتواند باشد؛ لذا فاتاور زمان ابت یرفاه
شد .در توضیح چرایی در نظر یرفان  8مرتبه اجرای بازی یا مطالعه،
باید یفت ته سعی شد تا از طریق آموزش مكرر ولی توتاه مدت،
تأ یریذاری بهاری از هر دو نوع آموزش دریافت شود .لذا بهطور تصادفی
 8مرتبه اناخا شد .طی مشاهدات پووهشگر ،شرتتتنندیان یروه
آزمای عالقه بیشاری به فعالیت محول شده نشان میدادند ،ته این به
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نوعی یک نایجه مثبت اتاشافی برای آموزش از طریق بازیهای رایانهای
محسو میشود.
مراحل آزمای این پووه شامل چند فاز میباشد ،ته به شرح زیر
است:
فاز پی آزمون :در این فاز توسط پرس نامه توماس-تیلمن ته برای
مدیریت تعارض طراحی شده است ،میزان مهارت فرد در این زمینه
سنجیده شد .این مرحله بر روی هر دو یروه آزمای و تنارل انجام شد.
تعارض و مذاتره دو پای ابت محیطهای اجاماعی و از جمله محیطهای
شغلی هساند .ابزار سنج سبکهای حل تعارض توماس-تیلمن ()TKI
رفاارهای معمول در موقعیتهای تعارضآمیز را ارزیابی میتند و آنها
را براساس دو بعد «جرأتورزی یا صراحت» و «همكاری یا
مالحظهتاری» توصیف و تحلیل میتند .بازخورد اطالعات حاصل از TKI
به خوبی جزلیات مرتبط با چگونگی اسافاده ا ربخ فرد از سبکهای
مخالف حل تعارض را به فرد و سازمان اراله میدهد .این ابزار پنج سبک
حل تعارض شامل رقابت ،همكاری ،مصالحه ،اجانا و سازیاری را در
برمیییرد و یكی از فراییرترین مدلهای توسعه و توانمندسازی در
محیط تار و اجاماعی را شكل میدهد [.]31
فاز آزمون :در این مرحله  8مرتبه با فواصل ابت در هر فرد ،یروه
آزمای (در هر دساه مورد آزمای به تفكیک بازی رایانهای مورد
مطالعه) تحت آموزش مدیریت تعارض از طریق بازی رایانهای « افزای
حقوق» و «خدمات مشاری» قرار داده شد و یروه تنارل تحت آموزش
از طریق مطالعه منابع نوشااری پی رفت .ازم به ذتر است ته منابع
مطالعاتی افراد برای یروههای تنارل در هر دو دساه یكسان بود تا باوان
ناایج حاصل از ارزیابی دو بازی را با ابت در نظر یرفان شرایط یروه
تنارل ،بهار مقایسه ترد.
فاز پسآزمون :در این فاز از هر دو یروه خواساه شد تا مجدداً پرس نامه
توماس_تیلمن را تكمیل تنند.
در شكل  2میتوان معماری روند پووه را مشاهده ترد .همانطور ته
در شكل  2مشاهده میشود؛ دو مرتبه آزمون توماس تیلمن از شرتت-
تنندیان دو یروه آزمای و تنارل یرفاه میشود ته این آزمای را
پی آزمون -پس آزمون میتند .پس از آزمون اول توماس – تیلمن،
آموزش مدیریت تعارض با دو روش بازی تامپیوتری و آموزش سنای به
وسیله مان به دو یروه به ترتی آزمای و تنارل داده میشود .در
اناهای آموزش ،آزمون دوم توماس-تیلمن از همه افراد یرفاه میشود.
در نهایت با تحلیل تواریانسی بین ناایج دو آزمون توماس-تیلمن (پی
آزمون -پس آزمون) تا یر بازیهای رایانهای (در این پووه بهطور
موردی بازی افزای حقوق و خدمات مشاری) بر آموزش مدیریت
تعارض و روابط معناداری بین نوع آموزش از طریق بازی تامپیوتری و
ابعاد مدیریت تعارض اساخرا و بررسی میشوند.
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جدول  :1سطح معنیداری در هر سبک از سبکهای مدیریت تعارض (بازی افزای
حقوق)
Table 1: The significance level in each of the conflict management styles (the
)raise game
F
Sig
یروه )(Group
سبک

همكاری
)(Collaboration

0.158

)(Test group

0.000

)(Control group

0.009

8.57

)(Test group

0.000

179.963

انطباق

)(Control group

0.002

12.951

)(Accommodation

)(Test group

0.000

132.997

مصالحه

)(Control group

0.142

2.373

)(Compromising

)(Test group

0.000

33.476

رقابت
)(Competing

یافتهها
در این بخ پس از ارزیابیهای تمّی ،بهطور مفصل به بررسی و تحلیل
ناایج بهدست آمده از تحلیلهای انجام شده بر روی ناایج آزمای
پرداخاه شده است .برای این منظور ابادا به تحلیل ناایج آزمای با
مداخله بازی « افزای حقوق» و سپس به تحلیل ناایج آزمای با
مداخله «خدمات مشاری» پرداخاه شده است .سپس تأ یریذاری دو
بازی در آموزش مدیریت تعارض با هم مقایسه شد .نهایااً به بررسی
مقایسه تغییرات ناشی از آموزش از طریق بازی و آموزش به شیوه سنای
با در نظرییری ناایج تل شرتتتنندیان دو آزمای و تحلیل ناایج
پرداخاه شده است.
به منظور اندازهییری دقیق میزان تأ یر بازیهای رایانهای در آموزش
مدیریت تعارض ،تغییرات سطح مهارت شرتتتنندیان در هر پنج سبک
مدیریت تعارض مورد بررسی قرار یرفت .در اناهای پرس نامه توماس-
تیلمن ،برای هر تدام از سبکهای مدیریت تعارض نیز یک ارزش بین
صفر تا  12اعمال شد .هر چه این مقدار بزریار باشد؛ یعنی مهارت فرد
در آن سبک قویتر است.
در این پووه از تحلیل تواریانس با سطح معنیداری آلفای  0/05بر
روی دو یروه تنارل و آزمای به صورت پی آزمون-پسآزمون اسافاده
شد .آزمون لوین در تمام روابط معنادار نبود؛ بنابراین واریانس دو یروه
از لحاظ آماری تفاوت معناداری با هم نداشاه و مفروضه همگنی
واریانسها نیز برقرار است .یافاههای حاصل از تحلیل تواریانس ناایج
پی آزمون -پس آزمون نیز در هر دو بازی مورد مطالعه و ناایج آنها
در ادامه اراله شده است.
بازی افزای حقوق :در جدول  1سطح معنی داری بهدست آمده در هر
سبک از سبکهای مدیریت تعارض در آزمای بازی افزای حقوق اراله
شده است.

)(Control group

یروه آزمون

2.187

اجانا

شكل  :2معماری پووه

)(Test group

0.000

43.647

61.070

)(Avoiding

Fig. 2: Research architecture

یروه تنارل

)(Control group

0.000

29.488

یروه تنارل
یروه آزمون
یروه تنارل

یروه آزمون
یروه تنارل
یروه آزمون
یروه تنارل
یروه آزمون

در سبک همكاری ( )Pvalue = 0/000در سطح < Pvalue( ،α = 0/000

 ،)αنایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری
معنیدار است؛ پس مداخله مؤ ر میباشد .همچنین با توجه به سطح
معنیداری بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح Pvalue( ، α = 0/05
<  ،)αوجود ماغیر همراه پی همكاری ( اندازهییری اولیه سبک
همكاری) نیز در مطالعه مؤ ر بوده است.
در سبک اجانا ( )Pvalue = 0/158در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
نیست؛ پس مداخله مؤ ر نبوده است .همچنین با توجه به سطح معنی-
داری بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
وجود ماغیر همراه پی اجانا ( اندازهییری اولیه سبک اجانا ) در
مطالعه مو ر بوده است.
در سبک رقابت ( )Pvalue = 0/009در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
است؛ پس مداخله مؤ ر بوده است .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح  ،)α < Pvalue( ،α = 0/05وجود
ماغیر همراه پی رقابت ( اندازهییری اولیه سبک رقابت) در مطالعه
مؤ ر بوده است.
در سبک انطباق ( )Pvalue = 0/002در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
است؛ پس مداخله مؤ ر بوده است .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح  ،)α < Pvalue( ،α = 0/05وجود
ماغیر همراه پی انطباق ( اندازهییری اولیه سبک انطباق) در مطالعه
مؤ ر بوده است.
در سبک مصالحه ( )Pvalue = 0/142در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
نیست؛ پس مداخله مو ر نبوده است .همچنین با توجه به سطح معنی-
داری بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
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مصالحه ( اندازهییری اولیه سبک مصالحه) در

وجود ماغیر همراه پی
مطالعه مؤ ر بوده است.
همانیونه ته اناظار میرفت؛ بازی افزای حقوق توانساهاست بر سطح
همكاری ،رقابت و تطبیقپذیری افراد تأ یر بگذارد .برای بررسی روند
رشد یا پسرفت مهارت هر فرد در هر تدام از سبکهای مدیریت تعارض،
مقادیر بهدستآمده از پرس نامه توماس-تیلمن در دو مرحله پی -
آزمون و پسآزمون برای هر یروه (آزمای در شكل  4و تنارل در شكل
 )5به صورت یک نمودار مقایسهای رسم شده است (در رسم نمودارها
مقادیر یرد شدهاند) .طبق ناایج بهدست آمده در جدول  ،2به میزان
 ،2/8پیشرفت در مهارت همكاری شرتتتنندیان یروه آزمای رخ
دادهاست ،ته با توجه به اساراتوی تلی بازی ته مامرتز بر بهبود سطح
همكاری و مذاتره بودهاست ،نایجهای مطلو است .در زمینه مهارت
رقابت و انطباق دادن ،به یک میزان رشد دیده شدهاست .هر چند به
میزان  0/1رشد بیشاری در رقابت دیده شدهاست .سطح مصالحه افراد
تمارین رشد را داشاهاست و مهارت اجانا همانطور ته اناظار
میرفت تاه داشاه است.

برای اینكه روند و میزان رشد یا پسرفت در هر مهارت بهار دیده شود؛
از رسم نمودار در شكل  3اسافاده شدهاست .همانطور ته در شكل 3
دیده میشود؛ همكاری بیشارین رشد را داشاه است .رقابت و انطباق
تقریباً به یک سطح رشد داشاهاند .اما در مصالحه رشدی دیده نمیشود
و در اجانا پسرفت به چشم میخورد.
بهطور تلی میتوان نایجه یرفت ته بازی افزای حقوق توانساهاست
بر سطح همكاری ،رقابت و تطبیقپذیری افراد تأ یر بگذارد .با توجه به
پیشرفت مهارت همكاری شرتتتنندیان یروه آزمای  ،این بازی با
تمرتز بر سبک همكاری مؤ رتر از مطالعه آتادمیک مدیریت تعارض
عمل ترده است .در زمینه مهارت رقابت و انطباق دادن نیز به یک میزان
رشد دیده شد .هر چند به میزان اندتی رشد بیشاری در رقابت وجود
داشت .در ویویی انطباق ،هدف این بود ته فرد تا حدی از خواساههای
خود به منظور همجهت شدن با خواساه طرف مقابل صرفنظر تند؛ در
حالیته در حالت رقابت ،افراد برای رسیدن به هدف خودشان بدون
توجه به نیازهای طرف مقابل ،تالش میتردند .در سوی دیگر ،سطح
مصالحه افراد تمارین رشد را داشت؛ در حالیته اناظار میرفت در بازی
مذاتره ،سطح مصالحه نیز پیشرفت تند .این رشد پایین را اینیونه
می توان تفسیر ترد ته از آنجا ته از ابادا ناایج آزمون توماس-تیلمن
افراد شرتتتننده نشان دهنده سطح باای مهارت مصالحه در افراد
بودهاست؛ لذا رشد اندک مهارتی با این تیفیت در افراد ،خود میتواند
چشمگیر باشد .مهارت اجانا همانطور ته اناظار میرفت تاه
داشاه است و این نایجه خوبی برای این پووه بهحسا میآید؛ چراته
هدف از این پووه و بازیهای مورد آزمون این بود ته مهارت مذاتره
و همكاری افراد افزای داده شود تا در مباحآ شرتت ترده و از آنها
نگریزند.
برای اینكه روند و میزان رشدد یا پسدرفت در هر مهارت بهار دیده شدود؛
از رسدم نمودار در شدكل  3اسدافاده شددهاسدت .همانطورته در شدكل 3
دیده میشدود؛ همكاری بیشدارین رشدد را داشداه اسدت .رقابت و انطباق
تقریباً به یک سددطح رشددد داشدداهاند .الباه در مصددالحه رشدددی دیده
نمیشود و در اجانا پسرفت به چشم میخورد.

جدول  :2میانگین ناایج شرتت تنندیان یروه آزمای در پرس نامه توماس-تیلمن
در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون (بازی افزای حقوق)
Table 2: The mean of the results of the experimental group in the ThomasKilmann questionnaire in the two stages of pre-test and post-test ) The raise
(game

سبک

پسآزمون

پی آزمون

)(Style

)(Post-test

)(Pre-test

رقابت

7.1

5.7

همكاری

8.9

6.1

3.8

4.3

)(Competing
)(Collaboration

اجانا
)(Avoiding

انطباق

7.4

6.1

مصالحه

7.1

6.6

S. A. Faregh et al.

)(Accommodation

)(Compromising

)(Experimental group

یروه آزمون
9
7

7

7

6

6

) (Compromisingمصالحه ) (Accommodationانطباق

6

4

) (Avoidingاجانا

) (Collaborationهمكاری

Tki

4

7

10
8
6
4
2
0

) (Competingرقابت

سبک )(Style

پس-آزمون )(Post-test

شكل  :3نمودار مقایسه میانگین ناایج شرتتتنندیان یروه آزمای

پی -آزمون )(Pre-test

در پرس نامه توماس-تیلمن در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون (بازی افزای

حقوق)

Fig. 3: The mean comparison chart of the results of the experimental group in the Thomas-Kilmann questionnaire in two stages: pre-test and post-test
)(The raise game
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جدول  :3میانگین ناایج شرتت تنندیان یروه تنارل در پرس نامه توماس-تیلمن
در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون( بازی افزای حقوق)

بهطور تلی میتوان نایجه یرفت ته بازی افزای حقوق توانسداهاسدت
بر سددطح همكاری ،رقابت و تطبیقپذیری افراد تأ یر بگذارد .با توجه به
پیشددرفت مهارت همكاری شددرتتتنندیان یروه آزمای  ،این بازی با
تمرتز بر سدددبدک همكداری مؤ رتر از مطدالعده آتادمیدک مدیریت تعدارض
عمدل ترده اسدددت .در زمینده مهدارت رقدابدت و انطبداق دادن نیز بده یدک
میزان رشدد دیده شدد .هر چند به میزان اندتی رشدد بیشداری در رقابت
وجود داشدددت .در ویویی انطبداق ،هددف این بود تده فرد تدا حددی از
خواسدداههای خود به منظور همجهت شدددن با خواسدداه طرف مقابل
صدرفنظر تند؛ در حالیته در حالت رقابت ،افراد برای رسدیدن به هدف
خودشان بدون توجه به نیازهای طرف مقابل ،تالش میتردند.
در سدوی دیگر ،سدطح مصدالحه افراد تمارین رشدد را داشدت؛ درحالیته
اناظار میرفت در بازی مذاتره ،سدطح مصدالحه نیز پیشدرفت تند .این
رشدد پایین را اینیونه میتوان تفسدیر ترد ته از آنجا ته از ابادا ناایج
آزمون توماس-تیلمن افراد شددرتتتننده نشدداندهنده سددطح باای
مهارت مصدالحه در افراد بودهاسدت؛ لذا رشدد اندک مهارتی با این تیفیت
در افراد ،خود میتواند چشدددمگیر باشدددد .مهارت اجانا همانطورته
اناظار میرفت تاه داشاه است و این نایجه خوبی برای این پووه
بهحسددا میآید؛ چرا ته هدف از این پووه و بازیهای مورد آزمون
این بود تده مهدارت مدذاتره و همكداری افراد افزای داده شدددود تدا در
مباحآ شرتت ترده و از آنها نگریزند.
برای حذف ا رات محیطی و افزای سدددطح اعابدار آزمای و همچنین
مقدایسددده آموزش از طریق بدازی و آموزش از طریق جزوات آموزشدددی،
یروهی نیز بده عنوان یروه تنارل مورد بررسدددی قرار یرفدت .این یروه
دقیقداً مثدل یروه آزمدای تحدت پی آزمون و پسآزمون تومداس-تیلمن
قرار یرفاندد بدا این تفداوت تده بده جدای بدازی رایداندهای بده مطدالعده مندابع
نوشدااری پرداخاند .همانطورته در جدول  3دیده میشدود ،این یروه
تقریباً در هیچ مهارتی رشدد یا پسدرفت آنچنانی نداشداند و رشدد جزلی
همكاری و رقایت را نیز میتوان به دلیل افزای انگیزه شرتتتنندیان
به فعالیت بیشار در هر مذاتره ،پس از اقزای معلوماتشان دانست.
با مشاهده نمودار حاصل از جدول  ،3ته به صورت یردشده در نمودار

Table 3: The mean of the results of the control group in the Thomas-Kilmann
)questionnaire in two stages of pre-test and post-test (The raise game

سبک
رقابت

پسآزمون

پی آزمون

)(Post-test
6.6

)(Pre-test
6.3

)(Competing
6.3

همكاری

6.0

)(Collaboration
5.0

اجانا

4.9

)(Avoiding
4.6

انطباق

4.4

)(Accommodation
5.3

مصالحه

5.1

)(Compromising

شكل  4قابل مشاهده میباشد ،نیز میتوان ماوجه شد ته یروه تنارل
در هیچ زمینهای در بازه زمانی آزمای  ،رشد خاصی نداشاه است(
مقادیر یرد شدهاند).
بازی خدمات مشاری :در جدول  4سطح معنی داری بهدست آمده در
هر سبک از سبکهای مدیریت تعارض در آزمای بازی خدمات مشاری
اراله شده است.
در سبک همكاری ( )Pvalue = 0/004در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
است پس مداخله مؤ ر بوده است.
همچنین با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده ()Pvalue = 0/000
در سطح  ،)α < Pvalue( ،α = 0/05وجود ماغیر همراه پی همكاری
(اندازهییری اولیه سبک همكاری) نیز در مطالعه مؤ ر بوده است.
در سبک اجانا ( )Pvalue = 0/046در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
بود؛ پس مداخله مؤ ر بوده است .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح ،)α < Pvalue( ، α = 0/05
وجود ماغیر همراه پی اجانا ( اندازهییری اولیه سبک اجانا ) در
مطالعه مؤ ر بوده است.
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جدول  :4سطح معنیداری در هر سبک از سبکهای مدیریت تعارض بازی خدمات
مشاری

داری بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
وجود ماغیر همراه پی مصالحه ( اندازهییری اولیه سبک مصالحه) در
مطالعه مؤ ر بوده است.
طبق تحلیلهای انجام شده ،بازی خدمات مشاری توانساهاست بر سطح
همكاری ،رقابت ،تطبیقپذیری و اجانا افراد تأ یر بگذارد .برای بررسی
روند رشد یا پسرفت مهارت هر فرد در هرتدام از سبکهای مدیریت
تعارض ،مقادیر بهدستآمده از پرس نامه توماس-تیلمن در دو مرحله
پی آزمون و پسآزمون برای هر یروه (آزمای در شكل  5و تنارل در
شكل  )6به صورت یک نمودار مقایسهای رسم شده است (در رسم
نمودارها مقادیر یرد شدهاند) .طبق ناایج بهدست آمده در جدول  ،5به
میزان ،2/7پیشرفت در مهارت همكاری شرتتتنندیان یروه آزمای
رخ داده است ،ته با توجه به اساراتوی تلی بازی ته مامرتز بر بهبود
سطح همكاری و مذاتره بودهاست ،نایجهای مطلو است .در زمینه
مهارت رقابت و انطباق دادن تقریباً به یک میزان رشد دیده شد .هرچند
به میزان  0/2رشد بیشاری در رقابت دیده شد .در این بازی نیز مشابه
بازی قبلی ،سطح مصالحه افراد تمارین رشد را داشت .اجانا نیز در
این بازی همانند بازی قبلی عمل ترد و تاه داشت.

Table 4: The significance level in each of the conflict management styles for the
customer service game
F
Sig
یروه )(Group
سبک

همكاری

یروه تنارل )(Control group

0.004

11.094

)(Collaboration

یروه آزمون )(Test group

0.000

43.896

یروه تنارل )(Control group

0.046

4.645

یروه آزمون )(Test group

0.000

104.975

رقابت

یروه تنارل )(Control group

0.016

7.220

)(Competing

یروه آزمون )(Test group

0.000

63.271

انطباق

یروه تنارل )(Control group

0.006

9.888

)(Accommodation

یروه آزمون )(Test group

0.000

151.771

مصالحه

یروه تنارل )(Control group

0.373

0.838

)(Compromising

یروه آزمون )(Test group

0.000

16.287

اجانا
)(Avoiding
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در سبک رقابت ( )Pvalue = 0/016در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
است پس مداخله مؤ ر بوده است .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح  ،)α < Pvalue( ،α = 0/05وجود
ماغیر همراه پی رقابت ( اندازهییری اولیه سبک رقابت) در مطالعه
مؤ ر بوده است.
در سبک انطباق ( )Pvalue = 0/006در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
است پس مداخله مؤ ر بوده است .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بهدست آمده ( )Pvalue = 0/000در سطح  ،)α < Pvalue( ،α = 0/05وجود
ماغیر همراه پی انطباق ( اندازهییری اولیه سبک انطباق) در مطالعه
مؤ ر بوده است.
در سبک مصالحه ( )Pvalue = 0/373در سطح ،)α < Pvalue( ،α = 0/05
نایجه تأ یر مداخله در دو یروه آزمای و تنارل از نظر آماری معنیدار
نیست؛ پس مداخله مؤ ر نبوده است .همچنین با توجه به سطح معنی

جدول  :5میانگین ناایج شرتت تنندیان یروه آزمای در پرس نامه توماس-تیلمن
را در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون) بازی خدمات مشاری(
Table 5: The mean of the results of the experimental group in the ThomasKilmann questionnaire in two stages of pre-test and post-test (Costumer service
)game

سبک

پسآزمون

پی آزمون
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)(Post-test

)(Pre-test

)(Competing

7.3

5.7
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8.9

6.2

)(Avoiding

4.0

4.3

)(Accommodation

7.5

6.1

)(Compromising

7.0

6.6

همكاری
اجانا
انطباق
مصالحه

)(Experimental group
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7

7

9

8
6

10
6

6

8
6

4

4

Tki

4

7

2

0
)(Compromising
مصالحه

)(Accommodation
انطباق

اجانا

)(Avoiding

همكاری )(Collaboration

رقابت )(Competing

)(Style

سبک
پس-آزمون )(Post-test

شكل  :5نمودار مقایسه میانگین ناایج شرتتتنندیان یروه آزمای

پی -آزمون )(Pre-test

در پرس نامه توماس-تیلمن در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون بازی خدمات مشاری

Fig. 5: The mean comparison chart of the results of the experimental group in the Thomas-Kilmann questionnaire in two stages:
( pre-test and post-test )Costumer service game
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در جدول  6ناایج شرتتتنندیان یروه تنارل در بازی خدمات مشاری
دیده میشود .این یروه در سیکهای همكاری ،مصالحه ،انطباق ،اجانا
و رقابت از ابادا به اناها ،رشد بیشار به تمار داشاند؛ اما بیشارین بهبود
ماعلق به سبک همكاری بود ته میتوان این را یک موفقیت برای آموزش
سنای در بهبود همكاری دانست.
با مشاهده نمودار حاصل از جدول  ،6ته به صورت یردشده در نمودار
شكل  6قابل مشاهده میباشد ،نیز میتوان ماوجه شد ته یروه تنارل
بهطور تلی رشد تماری در سیکهای مدیریت تعارض نسبت به یروه
آزمای در بازی خدمات مشاری داشاه است( مقادیر یرد شدهاند).

در بررسی بصری بهار رشد یا پسرفت سبکها ،همانطور ته در شكل
 5دیده میشود ،همكاری ،انطباق ،رقابت به ترتی دارای بیشارین به
تمارین رشد هساند؛ اما در اجانا و مصالحه تقریباً رشدی دیده
نمیشود و در اجانا پسرفت به چشم میخورد.
بهطورتلی ناایج تحلیل بازی خدمات مشاری نشان داد ته آموزش
مدیریت تعارض از طریق این بازی توانساه است بر سطح همكاری،
رقابت ،تطبیقپذیری و اجانا افراد تأ یر بگذارد .بازی خدمات مشاری
با تمرتز بر سبک همكاری مؤ رتر از مطالعه آتادمیک مدیریت تعارض
عمل تردهاست؛ چرا ته پیشرفت زیادی در مهارت همكاری
شرتتتنندیان یروه آزمای رخ دادهاست ،ته با توجه به اساراتوی
تلی بازی ته مامرتز بر بهبود سطح همكاری و مذاتره بودهاست،
نایجهای مطلو است .در زمینه مهارت رقابت و انطباق دادن تقریباً به
یک میزان رشد دیده شدهاست .هر چند به میزان تمی رشد بیشاری
در رقابت دیده شد.
در این بازی نیز مشابه بازی قبلی ،سطح مصالحه افراد تمارین رشد را
داشت ،ته همانطور قبال یفاه شد ،این رشد تمار را میتوان اینیونه
تفسیر ترد ته از آنجا ته از ابادا ناایج آزمون توماس-تیلمن افراد
شرتتتننده نشان دهنده سطح باای مهارت مصالحه در افراد بود؛ لذا
رشد اندک مهارتی با این تیفیت در افراد ،خود میتواند چشمگیر باشد.
همین طور اجانا نیز در این بازی همانند بازی قبلی عمل ترده و
تاه داشاه است و این نایجه خوبی برای این پووه بهحسا
میآید؛ چرا ته هدف از این پووه و بازی آزمای شده این بود ته
مهارت مذاتره و همكاری افراد را افزای داده و به افراد آموزش داده
شود تا در مباحآ شرتت ترده و از آنها نگریزند.
ناایج آزمون توماس -تیلمن بهصورت پی آزمون -پس آزمون بر روی
یروه تنارل بازی خدمات مشاری نیز در جدول  6دیده میشود.
همانطورته در جدول  6دیده میشود؛ این یروه تقریباً رشد تمی
داشاهاند .در هیچ مهارتی رشد یا پسرفت آنچنانی نداشاهاند .به ترتی
در سبکهای همكاری-رقایت ،انطباق  -مصالحه و نهایااً اجانا  ،از ابادا
تا اناها سطح رشد ،تاه داشاه است.

جدول  :6میانگین ناایج شرتت تنندیان یروه تنارل در پرس نامه توماس-تیلمن
در دو مرحله پی آزمون و پسآزمون بازی خدمات مشاری
Table 6: The mean of the results of the control group in the Thomas-Kilmann
questionnaire in two stages of pre-test and post-test for the Costumer service
game

سبک

پسآزمون

پی آزمون
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رقابت
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)(Pre-test

)(Competing
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)(Collaboration
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6.0
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4.9

)(Accommodation

4.6

4.4

)(Compromising

5.5

5.1

همكاری
اجانا
انطباق
مصالحه

سایر یافتهها
با تحلیل رفااری شدددرتتتنندیان در طول آزمونها و نظرسدددنجی از
آنها یافاههای زیر حاصل شد:
 oدر تمامی حاات مورد بررسددی ،سددبک اجانا  ،بهعنوان عدم ابراز
وجود و عدم همكاری شددناخاه شددد .به نظر ما این سددبک با تناره
ییری از موقعیت درییر تعارض ارتباط مسددداقیم دارد و در مواقعی
تده فرد ،نگرانی تمی هم برای عاللق خودش و هم دیگری داشددداده
باشد ،او این سبک را برمییزیند.
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Fig. 6: The mean comparison chart of the results of the control group in the Thomas-Kilmann questionnaire in two stages:
)pre-test and post-test (Costumer service game
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 oدر سدبک همكاری برخالف سدبک اجانا فرد تقریباً به همان اندازه
ته به خود اهمیت میدهد ،نگران منافع فرد مقابل نیز هسددت .این
سدبک بهعنوان سدبک مدیریت تعارض برنده -برنده در یک سدناریو
بازیوار میتواند به شكل باورپذیرتری به افراد آموزش داده شود؛ زیرا
نایجه حاصددل شددده در مقایسدده با سددایر حاات ،رضددایت بخشددی
ملموسی را در طرفین حاصل میتند.
 oدر سددبک انطباق ،سددطح پایینی از نگرانی در مورد خود ،اما میزان
باایی از نگرانی برای دیگری را بروز میدهد .طبق یافاهها در هر دو
بازی در حااتی ته فرد به خود اهمیت تمی ،اما به دیگران بسد دیار
اهمیت میدهد ،سدددبدک انطبداق را اتخداذ میتندد .در این حالت یک
طرف ارتبداط تالش میتندد تدا بدا تطبیق دادن خودش بدا تمدایالت
طرف مقابل ،توازن رابطه را حفظ تند.
 oبرخالف انطباق ،در اتخاذ سبک رقابت ،فرد به میزان زیادی در مورد
خودش نگران اسددت و تمایالت و خواسدداههای طرف مقابل اهمیت
بسددیار پایینی برای وی دارد  .سددبک رقابت دارای ابراز وجود و عدم
همكاری اسدت .این سدبک با رفاارهای اجباری و مشداجرات برنده-
بازنده مرتبط اسدت و در شدكل بازیوارشدده ،یادییری این سدبک به
صورت ملموستری برای فراییر قابل درک بود.
 oهمچنین برآیند یافاهها حاتی از آن اسدددت ته بازیهایی با ماهیت
رقابای ،همكاری و تطبیقپذیری نسددبت به سددایر ماهیتها موج
غوطدهوری ،درییری ،تمرتز و در نهدایدت عملكرد بهاری مییردندد
ته میتوان این مسأله را به ذات سناریو بازیها تعمیم داد.
 oدر سدبک مصددالحه ،با داد و سددادی ته بین فرد و مخاط بهوجود
میآید؛ هر دو طرف چیزی را از دسدت میدهند تا تصدمیمی بگیرند
ته برای هر دوی آنها قابل قبول باشدد .این سدبک ،حد ماوسدطی از
ابراز وجود و همكداری را نشدددان میدهدد .طبق یدافادههدا ،در موارد
بازیوارشددده القای مفاهیم این سددبک بسددیار سددریعتر نسددبت به
آموزش سدنای حاصدل شدد ته عناصدر بصدری و غوطهورتننده بازی از
اهم دایل این موضوع تشخیص داده شد.

S. A. Faregh et al.

نتایج و بحث
تحلیلهای انجام شده بر روی ناایج آزمای ها در این پووه حاتی از
آن اسددت ته آموزش مدیریت تعارض چه از طریق بازی افزای حقوق
و چه از طریق بازی خدمات مشداری توانسداه اسدت بر سدطح همكاری،
رقدابدت ،تطبیقپدذیری و اجاندا افراد تدا یر بگدذارد .برای مقدایسددده بهار
ا ریدذاری هر بدازی در آموزش مددیریدت تعدارض در این پووه  ،نمودار
شدكل  7رسم شده است .در این نمودار به تفكیک بازی ،میزان تغییرات
در هر سبک از سبکهای مدیریت تعارض نمای داده شده است.
همانطور ته در شدكل  7دیده شدد؛ در مقایسده دو بازی ارزیابی شدده در
این پووه  ،بازی خدمات مشداری در این پووه توانسدت بیشدارین
تدأ یر مثبدت در آموزش همكداری و بیشدددارین تدأ یر منفی در آموزش
اجانا را داشداه باشدد .بازی افزای حقوق بیشدارین تأ یر در آموزش
رقابت داشداه اسدت .در سدبکهای انطباق و مصدالحه تقریباً با اخاالف
اندک به نفع بازی خدمات مشدداری ،رفاار مسدداوی دیده شددد .نهایااً
میتوان یفت ته بهطور تلی بازی خدمات مشدداری ،تأ یر بیشدداری بر
آموزش مدیریت تعارض داشاه است.
در نمودار شدكل  8میتوان بهطور بصدری ،میزان پیشدرفت یا پسدرفت در
هر سدددبدک از سدددیدکهدای مددیریدت تعدارض را ،بدهطور میدانگین در تدل
شددرتتتنندیان( هر دو بازی) مشدداهده ترد .برای این منظور ،میزان
تغییرات میدانگین مقدادیر در هر سدددبدک ،بده تفكیدک یروه تنارل و
آزمای رسدم شدده اسدت .همانطورته در شدكل  8دیده میشدود؛ به
ترتی سددبک همكاری ،رقایت و تطبیقپذیری بیشددارین رشددد را در
نایجده آموزش از طریق بازیهای رایانهای داشدددادهاند .همچنین مهدارت
مصدالحه تمارین رشدد را به خود اخاصداص دادهاسدت .سدبک اجانا از
طریق آموزش بهوسدیله بازی رایانهای پسدرفت داشداه ته این سدبک در
آموزش سنای رشد اندتی داشاه است.
بهطور تلی در مقایسدده تأ یر بازی رایانهای و روش سددنای در آموزش
مددیریدت تعدارض ،طبق تحلیدلهدای انجدام یرفاده این نایجده یرفاده شدددد
ته اسدددافاده از بازیهای رایانهای در مقابل آموزش آتادمیک توسدددط
اسناد نوشااری ،مؤ رتر عمل میتند.
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Fig. 8: Comparison chart of mean changes in the results of the control group with the experimental group in the total participants of the two games in the T
homas-Kilmann questionnaire in two stages of pre-test and post-test.

طبق نادایج بده دسدددت آمدده ،بده ترتید سدددبدک همكداری ،رقدایدت و
تطبیقپذیری بیشددارین رشددد را در نایجه آموزش از طریق بازیهای
رایانهای داشداهاند؛ درحالیته مهارت مصدالحه تمارین رشدد را به خود
اخاصدداص دادهاسددت .سددبک اجانا از طریق آموزش بهوسددیله بازی
رایانه ای نیز پسدرفت داشداه ته این سدبک در آموزش سدنای رشدد اندتی
داشدداه اسددت .همه اینها در حالی اسددت ته بهطور تلی رشددد چندان

میزان فراییری مطدالد مددیریدت تعدارض در افرادی تده از طریق بدازی
رایانهای آموزش دیده بودند در مقایسده با آنهایی ته با نوشداار سدنای و
به شدددیوه مرسدددوم این آموزش را طی ترده بودند ،مؤ رتر و مطلو تر
مشاهده شد.

نتیجه گیری

خاصددی در هیچ یک از سددبکهای مدیریت تعارض در یروه تنارل رخ

در این پووه

نداده ته میتوان دلیل آن را محدود بودن شدرابط آموزش سدنای از نظر

انجام یرفاه در زمینه اسدافاده از محصدوات چندرسدانهای به خصدوص

منابع ،زمان و اسددااد دانسددت؛ چرا ته احامااً آموزش سددنای در زمان

بدازیهدای رایداندهای در آموزش مسدددالدل مددیریای بدا تمرتز بر مددیریدت

طوانیتر و بدا مندابع عمیقتر و همچنین راهنمدایی اسددداتیدد بدا تجربده

تعارض ،به بررسدددی تأ یر بازیهای رایانهای بر آموزش مدیریت تعارض

میتواندد بهار عمدل تندد .بدا تمدام اینهدا ،نهدایاداً بیشدددارین رشدددد در

پرداخاه شدود .برای این منظور صدفحه و تمپانی  The negotiatorته

سدبکهای مدیریت تعارض از طریق آموزش سدنای به ترتی در سدبک

تولیدد تنندده محاواهدای آموزشدددی برای مددیریدت تعدارض بدا تمرتز بر

همكداری و مصدددالحده بوده اسدددت تده میتوان دلیدل آن را محور مندابع

همكاری و مذاتره اسدت ،مورد اسدافاده قرار یرفت .این تمپانی  4بازی

مطالعاتی دانست .در سایر سبکها رشد یكسانی دیده شده است.

دو بعددی تحدت و و هنجدار شدددده بدهمنظور تمرین مدذاتره و مددیریدت

یافاههای پووه  ،حاتی از آن است ته آموزش مبانی بر چندرسانهای

تعارض اراله ترده ته  2بازی نسدبااً مشدابه از لحاظ تعداد افراد درییر و
مسدأله مورد مذاتره اناخا و مورد ارزیابی در این پووه قرار یرفاند.

در

بهمنظور بررسدی تأ یر بازی رایانهای بر آموزش مدیریت

و از طریق بازی رایانهای ،مؤ رتر از شیوه سنای بوده است.
اما راجع به این مسدأله ،مبنی بر اینكه سدبکهای مصدالحه و اجانا
یروه آزمای

نادایج مطلوبی تسددد نكردهاند ،میتواند دایل ماعدددی

داشددداده باشدددد؛ اما از مهمترین دایل میتوان به ماهیت سدددبکهای

در این پووه

سدعی شدد پس از مطالعه و بررسدی پووه های پیشدین

تعدارض نسدددبدت بده روش آموزش سدددنای ،از روش پی

آزمون -پس

آزمون با پرسد نامه هنجار شدده توماس – تیلمن اسدافاده شدد .جامعه

مربوطه با ذات بازیها اشداره ترد .بازیهایی با ماهیت رقابای ،همكاری

مورد مطالعه ،خانمهای بین  18تا  55سددال از دو شددهر تبریز و تهران

و تطبیقپذیری نسددبت به سددایر ماهیتها موج غوطهوری ،درییری،

بودند ته به طور تصدددادفی برای هر بازی  20نفر اناخا ته به شدددیوه
و تنارل تقسیم شدند.

تمرتز و در نهایت عملكرد بهاری مییردند [.]32

میان یروهی به دو یروه آزمای

به دلیل ماهیت چندرسددانهای یک بازی ،عناصددر یونایونی ته در بازی
دخیلند (همچون سدناریو ،شدخصدیتها ،رابط تاربری و مسدالل فنی و
زیباشددناخای پیچیده دیگر) ممكن اسددت در فرآیند آزمای و آموزش
تأ یریذار باشدند .نهایااً ناایج ارزیابیها در یک چارچو شدبه آزمایشدی
و تطبیقی حداتی از آن اسدددت تده اسدددافداده از بدازیهدای رایداندهای در
یادییری مدیریت تعارض میتواند مؤ ر باشد.

ناایج حاصدددل از تحلیلهای انجام شدددده روی ناایج آزمای ها در این
پووه نشدددان داد تده آموزش مددیریدت تعدارض چده از طریق بدازی
افزای حقوق و چه از طریق بازی خدمات مشدداری توانسدداه اسددت بر
سدددطح همكداری ،رقابت ،تطبیقپذیری و اجاندا افراد تأ یر بگذارد .در
این میدان بیشدددارین تدأ یر مثبدت بر روی همكداری و پسدددرفدت بر روی
اجانا بوده اسددت  .بازی خدمات مشدداری در مقایسدده با بازی افزای

سید علی فارغ و همکاران

حقوق ،در این پووه توانسدددت بیشدددارین تدأ یر مثبدت در آموزش
همكاری و بیشددارین تأ یر منفی در آموزش اجانا را داشدداه باشددد و
این در حالیسدددت ته بازی افزای حقوق بیشدددارین تأ یر در آموزش
رقابت را داشداه اسدت .در سدبکهای انطباق و مصدالحه تقریباً با اخاالف
اندک به نفع بازی خدمات مشدداری ،رفاار مسدداوی دیده شددد .نهایااً
میتوان یفت ته بهطورتلی بازی خدمات مشدداری ،تأ یر بیشدداری بر
آموزش مدیریت تعارض داشدداه اسددت ته این تأ یر را به غیر سددبک
اجانا  ،میتوان مثبت اعالم ترد.
ناایج این پووه در ا ر آموزش از طریق روش سدنای نشدان داد ته در
هیچیک از سبکهای مدیریت تعارض در یروه تنارل ،رشدی رخ نداده
تده میتوان دلیدل آن را محددود بودن شدددرایط آموزش سدددنای از نظر
منابع ،زمان و اسددااد دانسددت؛ چرا ته احامااً آموزش سددنای در زمان
طوانیتر و با منابع عمیقتر و همچنین راهنمایی اسداتید بهار میتواند
تأ یر مثبت بیشداری داشداه باشدد .نهایااً بیشدارین رشدد در سدبکهای
مدیریت تعارض از طریق آموزش سدنای به ترتی در سدبک همكاری و
مصدددالحده بوده اسدددت تده میتوان دلیدل آن را محور مندابع مطدالعداتی
دانست.
طبق نادایج بهدسدددت آمده از تأ یر مداخلده در بخ یافادهها ،به ترتید
سدبک همكاری ،رقایت و تطبیقپذیری بیشدارین رشدد را در آموزش از
طریق بازیهای رایانهای داشدداهاند در و این در حالی اسددت ته مهارت
مصددالحه تمارین رشددد را داشددت .مهارت شددرتتتنندیان در سددبک
اجانا بهوسدیله آموزش از طریق بازی رایانهای نیز سدیر نزولی داشداه
ته این سبک در آموزش سنای رشد تمی داشاه است.
در نهایت این نایجه از این پووه یرفاه شدد ته اسدافاده از بازیهای
رایانه ای در مقابل آموزش آتادمیک توسدط اسدناد نوشدااری ،در آموزش
سدبکهای مدیریت تعارض ،مؤ رتر عمل میتند .این درحالی اسدت ته
ه مواره امكان بهبود آموزش از طریق روش سدنای نیز وجود دارد؛ اما با
توسددعه علم چندرسددانهای و جذابیت غیر قابل انكار آن ،فرصددت خوبی
برای صددنعت آموزش فراهم شدددهاسددت تا مسددالل علمی ،به خصددوص
مطال نیازمند به شدرایط تجربه از طریق امكانات چندرسدانهای آموزش
داده شدوند .در بین محصدوات چندرسدانهای ،بازیهای رایانهای به علت
تعاملی بودن و شددرایط جایزه و هیجانی ته برای مخاط ممكن اسددت
ایجاد تنند ،می توانند یزینه مناسدبی برای آموزش به خصدوص مسداللی
مانند مدیریت تعارض ته نیاز به تمرین عملی دارد ،باشند.
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