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1کارشناس ارشد آموزش شیمی ،دبیر آموزش و پرورش استان اصفهان منطقه تیران و کرون.
2کارشناس ارشد آموزش شیمی ،دبیر آموزش و پرورش استان کرمان منطقه رودبار جنوب.

چکیده
بازي هاي آموزشی از جمله مفاهیمی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،توانایی حل مسأله و
خالقیت فراگیران را افزایش می دهند .در کالس هاي درس ،دانش آموزان با توانایی هاي گوناگون یادگیري و
انگیزه هایی متفاوت حضور دارند ،بکارگیري بازي هاي آموزشی می تواند موانع عدم انگیزه و اشتیاق آنها را
حذف و یا کمرنگ کند و از طرف دیگر میزان پیشرفت آنها را در یادگیري مفاهیم ،بهبود بخشد [1].این مقاله
ضمن بررسی تاثیر بازي آموزشی بر فعالیت هاي ذهنی دانش آموزان در درس شیمی ،یک بازي آموزشی براي
درک مقیاس هاي کوچکتر از میلیمتر ارائه می دهد .محتواي این بازي آموزشی براي دانشآموزان فرصتی را
فراهم میکند تا آموختههاي خود را از سیستم متریک تقویت و مقیاسهاي کوچکتر از میلیمتر (میکرومتر و
نانومتر) را لمس کنند [2].این بازي آموزشی براي ارائه در درس علوم ،ریاضی و درس شیمی براي زندگی
مقطع متوسطه مناسب است.
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-9مقدمه

پیدایش بازي به پیدایش انسان بر می گردد .از همان ابتدا بازي جزئی از زندگی انسان بوده است و تا زمان مرگ او
ادامه خواهد داشت .بازي ،جنبش و حرکتی را که الزمه رشد فیزیولوژیکی است و تفکري را که الزمه ي رشد ذهنی و
اجتماعی
فرد است فراهم می سازد .بازي از جمله مفاهیمی بوده است که از دیرباز ،عالوه بر کارکردهایی نظیر سرگرمی و پرکردن
اوقات فراغت ،نقش آموزشی ،تقویت قدرت خالقیت و آفرینندگی نیز داشته است ،هر چند این ابعاد بازي در کشور ما کمتر
به شکلی هدفمند مورد توجه قرار گرفته است ،اما در هر صورت می تواند نقش موثري در فعالیت هاي آموزشی ایفا کند[3].
طبق تحقیقات انجام گرفته ( بال 1976،1؛ دراکمن 1995،2؛ آدامز 1973،3؛ فازیو 1995 ،؛ تروتر  2005 ،؛ لووالن ،
2005؛ سالی  1998 ،؛ امین رنجبر ) 1380 ،بازي هاي آموزشی از جمله مفاهیمی هستند که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم ،توانایی حل مسأله و خالقیت را افزایش می دهند .همچنین در حالی که در کالس هاي فعلی ،دانش آموزان با
مشکالت یادگیري و عدم انگیزه ي کافی براي یادگیري مواجه هستند ،به کارگیري بازي هاي آموزشی می تواند موانع عدم
انگیزه و اشتیاق آنها را حذف و یا کمرنگ کند و از طرف دیگر میزان پیشرفت آنها را در یادگیري مفاهیم ،بهبود بخشد[1].
-2بازی و مسائل آموزشی
 -2-9نظر دست اندرکاران تعلیم و تربیت در مورد بازی:

دست اندرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقش بازي در امر آموزش کودکان توجه کرده اند .در این زمینه می توان
از افالطون ،ارسطو ،روسو ،خواجه نصیرالدین طوسی ،امام محمد غزالی و از میان متاخرین مونته سوري  ،فروبل و دکرولی
یاد کرد .متاخرین با صراحت بیشتري به نقش بازي به عنوان یکی از مطلوب ترین عوامل تعلیم و تربیت اشاره کرده اند .حتی
برخی از مربیان استفاده از بازي را به عنوان عمده ترین وسیله ي آموزش کودک براي یادگیري موضوعات مختلف مورد تاکید
قرار داده اند[ ].
بال( )1976معتقد بود بازي هاي آموزشی موجب تعامل اجتماعی و بهبود مهارت هاي اجتماعی در طی بازي می
شوند که می تواند به ایجاد جامعه اي در بین افراد درگیر در بازي کمک کند و یادگیري متمرکز دانش آموزان را ارتقا
دهد[ ].
دراک من) )1995پیشنهاد کرده است که براي به حداکثر رساندن یادگیري دانش آموزان و افزایش رفتارهاي عاطفی
باید بازي هاي آموزشی انجام گیرد[ ].
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آدامز) )1973و هستاد )1991(1معتقد بودند بازي هاي آموزشی می توانند یادگیري دانش آموزان را تسهیل کنند و
موجب مشارکت فعال دانش آموزان در کالس درس شوند[ ].
فازیو) )1995اظهار داشت زمانی که دانش آموزان عالقمند به فعالیت هستند ،نگرششان به طور مثبت تحت تاثیر قرار
گرفته و یادگیري به بیشترین وجه انجام می گیرد[ ].
توتر)  ( 2005معتقد است اکنون زمان تجدید نظر در خصوص استفاده از بازي در مجامع علمی است .بسیاري از
مربیان از فقدان تمرکز آموزشی در موج اخیر تکنولوژي مایوس شده اند[ ].
لووالن ) (2005استفاده جدیدي از بازي را به دلیل تغییر سبک هاي یادگیري دانش آموزان ارائه و اظهار می کند که
بازي یک وسیله ي مفید و قدرتمند براي یادگیري است و اگر آموزش چرخشی باشد ،زمان ،زمان بازي آموزشی است که باید
پا به عرصه ي پژوهش و آزمایش بگذارد[1 ].
بورن هید ( 2006 ) 2در تحقیقی به این نتیجه رسید که بازي هاي آموزشی عموما به عنوان یک راهبرد موثر دیده
می شود و باعث افزایش یادگیري و انگیزه دانش آموزان در کالس می گردد[11].
در فواید انگیزشی بازي ها مربیان زیادي اظهار داشته اند که بازي ها براي افزایش عملکرد دانش آموزان موثرند .بازي
هاي آموزشی تمریناتی را بوجود می آورندکه بیشتر موثر است .زیرا که دانش آموزان را در فرآیند یادگیري بیشتر فعالیت می
کنند .خانم ماریا مونته سوري که پزشک و مربی تربیتی از اهالی ایتالیا بود؛ بازي را مدرسه بزرگی می داند که کودک در آن
پرورش می یابد و نیروي بدنی ،ذهنی و اجتماعی او رشد می کند و براي زندگی کردن از هر جهت آماده می کند[12].
ژان پیاژه از مهم ترین و معروفترین روان شناسانی محسوب می شود که به کار طبقه بندي بازي هاي کودکان دست
زده است .او معتقد است پیشرفت و بازي کودکان در مسیر رشد تکامل خود به شکل ،بازي هاي تمرینی ،بازي هاي نمادین،
بازي هاي با قاعده نمایان می گردد .بازي هاي با قاعده در سنین  4تا  7سالگی ادامه می یابد و در  11سالگی به مرحله
نهایی رشد خود می رسد .در این مرحله اثرات بازي براي تمام عمر باقی می ماند و همزمان با رشد کودک و گذشت به
صورت کاملتر انجام می شود [13].

 -2-2اهداف و فواید بازی
از اهداف بازي می توان به نشان دادن میزان رشد ذهنی کودک ،تقویت نیروي ادراک ،استدالل فهم و درک کودک،
مقایسه نحوه تفکر کودک با نحوه تفکر بزرگساالن و بررسی تکامل آن اشاره کرد .بازي افق دید کودک را وسیع کرده و به
ذهن کودک نظم منطقی می دهد .تلقی و دریافتش از امور دقیق تر و واقع گرایانه تر می شودو به تجربه ها و توانایی هاي
خود پی می برد .نتیجه تحقیقاتی که متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان انجام داده اند این است که استفاده از بازي
نه تنها نارسایی هاي فراوان ذهنی آنان را بر طرف می کند بلکه موجب رشد هوش آنان می گردد .یکی از هدف هاي اساسی
بازي کمک به کودک در امر سازگاري با محیط جامعه ،رشد جسمانی ،رشد ذهنی و آموزش است .سرگرمی و بازي هاي
علمی شرایط و زمینه مساعدي براي رشد ذهنی ،تقویت قوه ابتکار و تخیل و تمرکز فکري و تحکیم نیروي ارادي ،مقابله با
مشکالت روز افزون اجتماعی ،درک فهم هیجان انگیز و لذت بخش بودن دنیاي دانش را فراهم می آورد .همچنین با استفاده
از بازي می توان بر طراوت و شادابی فضاي آموزشی افزود[1 ].
1- Heastad
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گانیر با نظریه هوش چندگانه خود نشان داد که دانش آموزان در امر یادگیري داراي یک ظرفیت تکی نیستند بلکه
ظرفیت هاي چند گانه در یادگیري دارند .یعنی سبک یادگیري فراگیران با هم تفاوت است که در آموزش باید به این تفاوت
ها توجه داشت .از این جهت دیدگاه گانیر را ،راهکاري جهت طراحی محیطهاي یادگیري چند رسانه اي مانند بازي آموزشی
نیز به حساب می آورند .شناخت گرایان نیز به مراحل رشد شناختی کودک و این مطلب که کودک از راه تعامل و یادگیري،
معلومات خود را درباره جهان شکل می دهد ،معتقدند .بازي از این جهت که به عنوان یک چند رسانه قادر است دانش را به
روشهاي مختلف ارائه دهد و با دانش در تعامل باشد ،موافق نظریات آنان است.
 -3آموزش علوم و بازی

بازي بهترین وسیله اي است که از طریق آن می توان بسیاري از مفاهیم علوم را آموزش داد .زمانی که یادگیرندگان
خود در امر تدریس مشارکت داشته باشند ،امر آموزش براي آنان بسیار بهتر و آسان تر صورت می گیرد .اگر تدریس مفاهیم
علوم به صورت بازي هاي متنوع طراحی شود هم فضاي لذت بخشی در کالس ایجاد می شود و هم می توان به هدف اصلی
خود که آموزش مفاهیم علوم توسط خود یاد گیرندگان هست ،نائل آییم[1 ].
بازي هاي مناسب ،نقش بسزایی در آموزش علوم فراگیران دارند .بازي ها ،اگر به عنوان بخشی از برنامه درسی
متوازن 1به کار روند ،مزایاي بیشماري براي فراگیران دارند .زیرا نه تنها این بازي ها دلپذیرند و فراگیران از آنها بهره مند می
شوند ،بلکه طی بازي ،فراگیري واقعی صورت می گیرد .تنها کافیست که بازیکنان به بازي تمایل داشته باشند و بتوانند
اندیشه ي علوم مورد نظر را ،از هر نوع که باشد؛ در ذهن بپرورانند[1 ].
در برخی از بازي ها فراگیران این فرصت را پیدا می کنند که از جنبه هاي گوناگون به آموزش علوم نگاه کنند و
راههاي افزایش توانایی هاي یادگیري خودشان را شناسایی و تمرین کنند .بازي ها شیوه اي جذاب براي یادگیري علوم
هستند ،فضایی امن و بی خطر فراهم می کنند تا یادگیرندگان بدون ترس از عواقب ،در دنیایی شبیه دنیاي واقعی تصمیم
بگیرند و خطا کنند .از سوي دیگر بازي ها می توانند یادگیرنده را با چالش هاي متنوع علوم روبرو کرده و مسیر پیشرفت
یادگیرنده را براي وي قابل لمس نماید .یادگیري حاصل از یک بازي جدي ،ناخودآگاه و به شدت اثربخش است .با بازي می
توان از هوش ،خالقیت ،تعهد و مسئولیت همه فراگیران بهره برد.
دسته دیگري از بازي ها به فراگیران در فهم مفاهیم علوم و شرکت فعاالنه درکالس کمک می کنند .انسانها به صورت
دسته جمعی ،بهتر می توانند فکر کنند و یاد بگیرند .عالوه بر این ،نظرات بیان شده توسط یک شخص ،می توانند خود منشاء
ایجاد انبوهی از نظرات دیگر شوند .برخی از بازي ها درجهت القاي یادگیري گروهی ،تقویت مهارتهاي ارتباطی فردي ،تمرین
هاي یادگیري ،که از اهداف آموزش علوم محسوب می شوند؛ برنامه ریزي شده اند .در جریان بازي یادگیرنده هرگز به چگونگی
یادگیري و کسب مهارت هاي جدید فکر نمی کند ،بلکه به سادگی به شرایطی که براي وي پیش آمده پاسخ می دهد .در
یادگیري مبتنی بر بازي الزم نیست یادگیرنده تشخیص دهد چیزي آموخته است ،زمانی که شرایط مشابه در دنیاي واقعی
براي وي رخ می دهد ،مهارت هاي خفته وي به کمک می آیند.
 -4طراحی یک بازی آموزشی برای آموزش و درک مفهوم نانو

یکی از مشکلترین مفاهیم قابل فهم براي دانش آموزان ،درک اندازههاي کوچکتر از میلیمتر مانند نانومتر است .براي
آموزش و درک مفهوم نانو ،الزم و ضروري است که با کمک آزمایشها و فعالیتهاي دم دستی ،مفهوم نانومتر براي دانشآموزان
1-Balanced curriculum
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قابل لمس شود .محتواي این بازي آموزشی براي دانشآموزان فرصتی را فراهم میکند تا آموختههاي خود را از سیستم متریک
تقویت کنند و مقیاسهاي کوچکتر از میلیمتر (میکرومتر و نانومتر) را لمس کنند .این بازي آموزشی براي دانش آموزان دوره
متوسطه مناسب است که در درس علوم ،ریاضی و یا شیمی براي زندگی در مبحث مقیاس ها ارائه گردد .زمان مورد نیاز براي
آن دقیقه می باشد.
در این فعالیت براي تفهیم و انتقال مفهوم مقیاس ،از کارتهاي بازي بر پایه مقیاس لگاریتمی استفاده شده است.
احتماال همه دانشآموزان پیش از این فعالیت تنها با مقیاسهاي خطی آشنا هستند .از این رو باید معلم باید تاکید کند که
سیستم اندازه گیري این بازي آموزشی ،سیستم لگاریتمی است که در آن ،هر اندازه  1برابر بزرگتر از اندازه قبلی است.
کارت هاي مقیاس لگاریتمی (جدول شماره  )1و تصاویر اجسام (شکل شماره )1را در اندازه مناسب و به تعداد کافی
تهیه کنید و یک سري از آنها را در اندازه بزرگتر براي نصب روي تابلو یا دیوار کالس آماده کنید .دانش آموزان خود را به گروه
هاي  3تا نفره تقسیم کنید و به هر گروه کارت هاي مقیاس لگاریتمی را بدهید .سپس از آنها بخواهید تا کارت هاي مقیاس
لگاریتمی را در یک ردیف ،از کوچک به بزرگ مرتب کنند .پس از دادن زمان کافی به دانش آموزان ،ترتیب درست کارت هاي
مقیاس را روي تابلو به کمک دانش آموزان نشان دهید .بعد از آن کارت هاي تصاویر اجسام را به آنها بدهید و از آنها بخواهید
که کارت هاي تصاویر اجسام را طوري قرار دهند که هر کارت تصویر در زیر کارت مقیاس متناسب با اندازه شیء داخل تصویر
قرار گیرد .بسته به میزان توانایی درک دانش آموزان خود از مقیاس ،به آنها زمان کافی بدهید تا همه کارت هاي تصاویر را
مرتب بچینند[2].
به منظور ارزشیابی درک و فهم دانش آموزان خود از مقیاس لگاریتمی و مقیاس هاي کوچکتر از میلیمتر ،می توانید
براي چینش ترتیب درست کارت هاي تصاویر بر روي تابلو ،بین گروه هاي دانش آموزي مسابقه اي ترتیب دهید .به این نحو که
به طور اتفاقی یکی ار کارت هاي تصاویر بر دارید و بلند بگویید "چقدر بزرگه؟ " و کارت تصویر را به آنها نشان دهید .به دانش
آموزان  3ثانیه وقت دهید و در این مدت آهنگ هیجان انگیزي پخش کنید .پس از خاتمه آهنگ ،هر گروهی که کارت
مقیاس متناسب با تصویر شی نشان داده شده را ،صحیح و سریعتر نشان دهد ،یک امتیاز کسب می کند .کارت مقیاس صحیح
را در زیر مقیاس مناسب خود در روي تابلو نصب کنید .براي ادامه مسابقه کارت تصویر دیگري بردارید .به همین ترتیب تا همه
کارت هاي تصویر به طور صحیح روي تابلو نصب شوند.
درحین بازي ممکن است برخی دانش آموزان به جواب صحیح شک کنند و دچار سردرگمی شوند ،اینجاست که شما
می توانید آنها را به چالش بکشانید و با ارائه مثال هاي بیشتر و ملموستر درک درستی از مقیاس مناسب شی موردنظر را به
آنها بدهید .در پایان امتیاز گروه ها را حساب کنید و گروه برنده را اعالم کرده و براي افراد آن پاداشی در نظر بگیرد.
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(1 nanometer)
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(1 millimeter)

10-2 m
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100 m
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(100 meters)
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(1 micrometer)

عرض مولکول آب

قطر نانولوله کربن

عرض باکتري

قطر سلول هاي قرمز خون

قطر ویروس آنفوالنزا

ضخامت یک تار موي انسان

طول موج نور مرئی

ضخامت یک سکه
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طول استاندارد یک اتوبوس

ارتفاع جو خارجی هواکره از
زمین

قد یک کودک معمولی – ساله

ارتفاع کوه دماوند

عرض پاکت استاندارد

سه برابر ارتفاع برج میالد

قطر یک سکه

طول قطار واگن
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کالس درس براي دانش آموزان یک فرصت براي عرضه خودشان است .نباید چنین فکر کنند که باید درکالس
بنشینند و مطالبی را که معلم می گوید ،یاد بگیرند بلکه آنها می توانند از روش معلم ،از روش دیگران ،از اشتباه دیگران یا
حتی اشتباه خودشان هم درس هاي بزرگی بگیرند .تنها گفته ها آموزنده نیستند؛ بسیاري از رفتارها و پدیده هاي اطراف ما
هستند که می شود از آنها اصول مهمی را یادگرفت.
در هر کالس آموزش علوم  ،براي آموزش مفاهیم و مهارت ها علوم ،می توان به یک بازي متوسل شد و به وضوح دید
که وقتی به صورت تئوریک موضوعی براي دانش آموزان بیان شود ،شاید تنها بخشی از آنها درک کنند و احتماال پس از
مدتی آن را از خاطر می برند .درصورتی که تصویر یک بازي در ذهن همه دانش آموزان براي همیشه ثبت می شود و هیچ
گاه هم آن را از یاد نخواهند برد .بی تردید شیوه هاي ارائه بهتر موضوعات و مطالب نیز در بهره وري یادگیري موثر است و در
این میان بازي هاي آموزشی ،با گشودن مسیري نو در یادگیري می توانند نقش بارزي در بهبود بهره وري ایفا کنند و می
توانند به معلمان کمک کنند که ضمن اداره بهتر کالس ،راندمان آموزشی را نیز افزایش دهند[1 ].
براي آینده آموزش علوم ،بهتر است با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و فرهنگ و سایر شرایط مرتبط با بازیهاي
آموزشی تصمیم گیري شود .مطالعه رشد فعالیت هاي ذهنی دانش آموزان در جهت تفکر براي معلمین و دست اندرکاران
برنامه ریزي آموزشی اهمیت حیاتی دارد زیرا که هدف اصلی معلمین از آموزش علوم به دانش آموزان باید شکوفایی استعداد و
انگیزه آنها از درک روابط علمی و باروري تفکر صحیح در آنها باشد تا براي کسب علوم و فنونی که جامعه بدان محتاج است،
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 رشد، براي اینکه معلم بتواند به دانش آموزان کمک کند تا قوه و استعدادي را که خداوند به آنها هدیه داده است.آماده باشند
. نوع تفکر آنها را بشناسد،بدهند باید قادر باشد تا در هر زمانی از طریق آموزش به شیوه هاي گوناگون مانند بازهاي آموزشی
 ( به این نتیجه2005 ) هرچند هایز.در این صورت می توان رشد بیشتر فعالیت هاي ذهنی دانش آموزان را برنامه ریزي کرد
رسیده است که هنگام استفاده از بازي هاي آموزشی در موقعیت یادگیري مدرسه اي باید از شرایط تمرین به روش سنتی
نیز استفاده شود و روشهاي سنتی باید به صورت کمکی و مکمل به کار گرفته شوند و هیچ گونه شواهدي نشان نمی دهد که
[1 ]. شیوه آموزشی ترجیحی در تمام موقعیت ها هستند،بازي ها
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