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چکیده
بازیهای رایانهای به عنوان یک رسانه مدرن ،در تمام جهان گسترده و تأثیرگذار است .با وجود عمر کمی کهه از توییهد اویهی بهازیههای
رایانهای در جهان میگذرد ،اما سرعت رشد ای بازیها بسیار سریع و چشمگیر است .پهووه ههای بسهیاری در بهام مساسه و متهرا
بازیهای رایانهای از جنبههای گوناگون جامعهشناسی ،مذهبی ،مسائل تربیتی و  ...انجامشده است .تأثیر بهازیههای رایانههای در قلمهروی
آموزش نیز یکی از اصلیتری و مهمتری موضوعا در زمینه بازیهای رایانهای میباشد .پووه های متعددی نیز تأثیرا بازیهای رایانه
ای را بر یادگیری دان آموزان تأیید کرده است ،بنابرای طراحی بازیهایی که در جهت فرآیند آموزش و یهادگیری دانه آمهوزان مییهد و
سودمند باشد ،بسیار مطلوم موردنظر است.
در ای مقایه سعی شده است ،ضم اشاره به مباحث نظری و یزوم شناخت بیشتر ای بازیها ،نق آنهها در یهادگیری مهثثر و پیشهرفت
تسصیلی نیز بیان گردد ،یذا ای مقایه از نوع ترویجی بوده ،شاید که زمینهای برای پووه های تجربی در ای زمینه گردد.

کلمات کلیدی :بازیهای رایانهای ،یادگیری مثثر ،پیشرفت تسصیلی

 .1مقدمه
هزاره سوم را ،عصر انقالم اطالعاتی ،رایانه ای و دیجیتایی ،دوره تسقیق و انیجار دان  ،دهکده جهانی و نظایر آن نامیدهاند.
به راست ی عصر حاضر که تافلر آن را موج سوم نامیده است ،شیوه نوینی از زندگی را با خود آورده و برنهادی نوی که مهیتهوان
آن را کلبه ایکترونیک نامید ،مبتنی است .نیوذ سریع فناوری اطالعا در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شهده
است .تسوال سریع ،ناشی از کاربرد فناوری ،اعم از فناوری موید و فناوری اطالعاتی در زنهدگی انسهان تغییهرا شهگرفی را در
ساختارهای صنعتی ،اقتصادی ،سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و ای تغییرا  ،تأثیرا به سزایی در روند زنهدگی و
کار مردم در سراسر جهان گذاشته است].[1
رایانه ها دارای قابلیت ها و امکانا متعدد و متنوع میباشند .در دسترس بودن ای وسیله برای همگان ای امکان را فراهم
میآورد که کودکان و نوجوانان هم به نسوی با ای وسیله تعامل داشته باشند و خواهناخواه تست تأثیر پیامدهای مثبت و منیی
ای وسیله قرار گیرند .یکی از قابلیت های ای فناوری پیشرفته ،توانایی انجام بازی هایی برای گذراندن اوقا فراغت و سرگرم
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نمودن افراد میباشد .باگذشت زمان و افزای جذابیت ای بازیها ،کودکان هم که آیندهسازان فردای ای جامعه میباشند نیز
به انجام ای گونه بازیها و سرگرمیها مبادر ورزیدند .بازیهایی که هم حاوی مطایب علمی و همچنی حاوی مطایب غیر
اخالقی است .با روانه شدن خیل عظیمی از ای نرمافزار و سختافزارهای سرگرمکننده به بازار و تعاملی بودن ای سرگرمیها
بهنسویکه فرد را درگیر ماجرای بازی میکند ،نگرانیها دوچندان گردید].[2
یادگیری بر اساس رایانهای از سال  ،1891به دنبال تسهوال و پیشهرفتههای چشهمگیری کهه در عرصهه سهختافزارهها و
نرمافزارها به وجود آمد ،از حایت ارائه مطایب خارجشده و در قلهب مهدارس و درون خانهههها جهای گرفهت] .[3در نظریههههای
آموزشی جدید چنی بیان میشود که فرآیندهای آموزش و یادگیری باید مبتنی بر عالئق ،نیازهها و رضهایتمندی یادگیرنهدگان
باشد] .[4یکی از مهمتری سرگرمیها و عالئق کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن در عصر مدرن بازیههای رایانههای
است] .[5جذابیت که مهمتری ویوگی ای نوع بازیهاست ،موجب نگهداشت افراد ،حتی ساعتهای متمادی در مقابل رایانههها
و ابزارهای دیگر میشود] .[6در همی راستا ،بازیهای رایانهای به دنبهال آن اسهت کهه روشههای جدیهد مبتنهی بهر فنهاوری
اطالعا و ارتباطا را موردتوجه قرار دهد و درعی حال میخواهد مهار ها و شایستگیهایی را که بعداً در دنیای کار موردنیاز
دان آموزان است را در آنها پرورش دهد .از طریق کاربرد بازیهای رایانهای آموزشی ،دان آموزان میتوانند دان خود را در
بازیها بهکارگیرند و از تجارم یادگیری کسبشده در دنیای مجازی ،در جهت شکلدهی به رفتار خوی در آینده بههرهگیهری
نمایند].[7

 .2بازیهای رایانهای و بازیهای رایانهای آموزشی
بازیهای رایانهای ،برنامههای نرمافزاری تعاملی هستند که عمدتاً باهدف سرگرمی به وجهود آمهدهانهد .اصهطال بهازیههای
رایانه ،اشاره به بازیهای مبتنی بر رایانههای شخصی و بازیهای فرمانی دارد] .[9بازیهای رایانهای یک فعاییت شناختی اسهت
که میتواند موجب پیشرفت فرآیندهای شناختی و ادراکی و حرکتی شود و انجام آن مستلزم پهردازش سهریع اطالعها و ارائهه
پاسخهای منطقی و فوقایعاده سریع است].[8
بازیهای رایانهای را میتوان به روش و شیوههای گوناگون در چند بعد طبقهبندی کرد .ارائهه یهک طبقههبنهدی فراگیهر و
سودمند برای بازیها باید با شناسایی پایه و هدف اصلی ،چگهونگی انجهام و کیییهت موضهوعی آنهها ،همهراه باشهد .در کشهور
جمهوری اسالمی ایران بنیاد ملی بازیهای رایانهای بهعنوان تنها متویی صدور مجوزهای قانونی در حهوزه بهازیههای رایانههای
نسبت به تشکیل مستمر و هیتگی شورای ردهبندی و طبقههبنهدی بهازیههای رایانههای اقهدام مهینمایهد .ایه شهورا در یهک
طبقهبندی ،بازیهای رایانهای را به گروههای اکش  ،جنگی ،فکری ،آموزشی و تخیل تقسیم نموده است].[11
بازیهای رایانهای ویوگیهای خاصی دارند که بر گسترش روزافزون آنها تأثیر میگذارد .از ویوگیهای بازیههای رایانههای
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هدفدار بودن :ای بازیها هدف ویوه و مشخصی دارند که بازیک باید تالش کند تا به آن هدف برسد.
سرعت باال :بیشتر ای بازیها نسبت به بازیهای سنتی از سرعت باالیی برخوردارند.
تأثیر متقابل (تعامل) :ای بازیها عمهدتاً بهه علهت ماهیهت تعهاملی خهود دارای نیهروی جاذبهه بهاالیی هسهتند و بهرعک
سرگرمیهای شنیداری – دیداری ،بهویوه تلویزیون ،بازیکنان را به آن اندازه مشغول میکنند که بر ایجهاد رابطههای متقابهل بها
رویدادهای بازی و اعمال کنترل بر آن میپردازند.
سطح پیچیدگی :بازیها طوری طراحیشدهاند که چای انگیز بوده و بهندر بازیک در آن به تسلط کامل دسهت مهییابهد.
بازیکنان در ای بازی همواره مشغول انجام فعاییت و درگیری هستند.
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شیوه ارائه و دستورایعملهای بازی :در بیشتر ای بازیها ،کودکان در حی بازی قواعد را یاد میگیرند و یزومهی نهدارد کهه
ای قواعد را مطایعه کنند.
ای بازیها مستقل از قوانی فیزیکی هستند :در بازی  ،اشیا میتوانند پرواز کنند ،گردش کنند ،زنگ یا شکل خود را تغییر
دهند .همچنی ای بازیها میتوانند توجه بازیک را جلب کرده و فرد در جهانی که با قواعد و مقررا ای بازی سهاخته اسهت
به کار خود ادامه میدهد].[11
کاربرد بازیهای رایانهای در امر یادگیری ،تست عنوان یادگیری مبتنی بر بازی شناختهشده است .ای اصطال بههطهورکلی
اشاره به رویکرد نوینی در یادگیری دارد که از بازیههای رایانههای بههره مهیگیهرد کهه دارای ارزشههای آموزشهی و یهادگیری
هستند].[12
بازیهای رایانهای ،بازیهای آموزشی و بازیهای رایانهای آموزشی در طبقه کلیتر بازی قرارداد .بازیهای رایانهای آموزشی،
تلییقی از بازیهای رایانهای و بازیهای آموزشی در یکدیگر است .بهبیاندیگر ،بازیهای رایانهای آموزشی ،ویوگیهای بازیهای
رایانهای و بازیهای آموزشی را دارا میباشد].[13
برای تمایزگذاری میان ای میاهیم ،میتوان به تعریف هر یک از آنها را به صهورتی کهه در جهدول شهماره  1آورده شهده
است ،پرداخت:
جدول شماره  :1تعریف انواع بازی

نوع بازی

شر

بازی آموزشی

برای آموزش به افراد (مخصوصاً کودکان) در یک موضوع درسی خاص طراحی گردیده است
یا به آنها کمک میکند تا مهارتی را کسب نمایند].[14

بازی رایانهای

نوعی بازی است که از طریق فناوری رایانه مورداستیاده قرار میگیرد و عمدتاً باهدف
سرگرمی و تیریح به وجود آمده است].[9

بازی رایانهای آموزشی

عبار است از بهرهگیری از فناوریهای مبتنی بر رایانه برای فراهم آوری یک روش شاد و
تیریسی ،برای آموزش به یادگیرندگان].[15

بههرحال ،بازیهای رایانهای آموزشی بهنوبه خود یکی از مظاهر پیشرفت فناوری در عصر معاصر است .در دهه  1861بهازی
ها ی آموزشی توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و آن ها ارزش رویکرد آموزشی تجربی در افزای انگیهزه
و فهم دان آموزان در مسیطهای آموزشی را موردتوجه قراردادند].[16
در راستای بررسی تأثیر بازی های آموزشی بر یادگیری و پیشرفت دان آموزان ،پووه های بسیاری صهور گرفتهه ،کهه
بهطور خالصه مرور میشوند:
پرسنکی به نقل از نوروزی و دهقانزاده ،یادگیری مبتنی بر بازی را ارتباط ساده بی یک بازی و آموزش میدانهد .او معتقهد
است که در مسیط های یادگیری سنتی ادغام بازیها در فرآیند آموزش و یادگیری دان آموزان نتایج مییدی بهه همهراه دارد.
در یادگیری مبتنی بر بازی عمدتاً با بازیهای رایانهای سروکار داریم که با طراحی مناسب ،بازیکنان را در موقعیت های چهای
زا و پرانگیزه در مورد یک موضوع آموزشی خاص قرار میدهند .او اعتقاد دارد دییل مثثر بودن چنی یادگیری ای است که:
 .1بازیها موجب افزای درگیری یادگیرندگان میشوند.
 .2بازیها فرآیند یادگیری تعاملی را به کار میگیرند.
 .3روشهای متنوعی برای همراه کردن بازیها و یادگیری باهم وجود دارد.
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مطابق نظر او باید در طراحی چنی مسیطهایی به هر دو جنبه بازی و یادگیری توجه کرد ،بههعبهارتیدیگهر نبایهد اههداف
یادگیری ما را از جنبه دیگر آن ،یعنی درگیر کردن بازیکنان غافل کرده یا بایعک ].[17
بازیهای رایانهای آموزشی میتواند هماهنگی چشم و دست را افزای دهد و مهار های ویوه تجسم فتایی را رشهد دههد،
کودکانی که ای بازیها را انجام مهیدهنهد ،قادرنهد راهبردههای تعمهیمیافتههتهری را بههمنظهور یهادگیری بهرای یهادگیری در
موقعیتهای داستانی به دست آورند .به همی دییل موقعیتهایی که در آن کودکهان بهازیههای رایانههای را انجهام مهیدههد،
میتواند باگذشت زمان در پیشرفت عملکرد فرد اهمیت یابد] .[19ازآنجاکهه بهازیههای رایانههای دارای مسهیطههای چهای زا
هستند ،خالقیت دان آموزان زا تسریک میکنند] .[18همچنی ای بازیهها ،فرآینهدهای شهناختی مختلیهی را بهرای دانه
آموزان فراهم میکند].[21
چنگ و سو ( ،)2112در پووه خود با توسعه یک مسیط یادگیری بازیمسور از طریهق کهاربرد نهرمافزارههایی بهازیههای
سهبعدی خوم طراحیشده ،عمالً تأثیر بهکارگیری چنی بازیهایی را در مسیطهای یادگیری ،مثثر بر یادگیری دانه آمهوزان
ارزیابی کرده است .نتایج حاصل از تسلیل دادههای ای پووه نشان داد که بهکهارگیری بهازیههای رایانههای در مسهیطههای
یادگیری ،بر انگیزه یادگیری دان آموزان تأثیر مثبت داشته و ای انگیزش تأثیر معناداری بر پیشرفت تسصیلی دانه آمهوزان
دارد ،به ای معنا که نمرا آزمونهای پیشرفت تسصیلی دان آموزانی که در مسیطهای یادگیری بازی مسور آموزشدیهدهانهد،
بهتر از دان آموزانی است که به روشهای معمول و یا آموزشهای چهره به چهره و مستقیم آموزشدیدهاند].[21
رستگارپور و مرعشی ( )2112در تسقیق خود یادگیری میاهیم شیمی از طریق بازیهای رایانهای آموزشی را با روش سنتی
مقایسه کردند ،نشان دادند که تیاو معناداری بی ای دو روش وجود داشته و نتیجه میگیرند که بازی کردن از طریق ایجهاد
هیجان و یذ باعث تسهیل درک میاهیم شیمی میشود].[22
امینی فر و صایح صدق پور ( )1381در پووه خود تأثیر روش تدری مبتنی بر بازیهای رایانهای را بر پیشرفت تسصیلی
ریاضی دان آموزان بررسی کردند و به ای نتیجه رسیدند که دان آموزانی که بهوسیله بازیههای رایانههای آمهوزشدیهدهانهد،
پیشرفت تسصیلی بیشتری نسبت به دان آموزانی که به روش معمویی آموزشدیدهاند داشتند].[23
مودهآور ( )1395در پووهشی با عنوان آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش و یادگیری درس ریاضی دان آمهوزان دختهر
سال دوم رشته ریاضی دبیرستان هشتگرد ،به ای نتیجه دست یافت که استیاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه بها روش
تدری سنتی موجب افزای یادگیری دان آموزان میشود].[24
توزون و همکاران ( )2118در پووهشی با طراحی یک بازی سهبعدی ،تأثیرا بازیهای رایانه را روی پیشهرفت تسصهیلی و
انگیزه دان آموزان ابتدایی در درس جغرافیا بررسی کرده و به ای نتیجه رسیدهاند که بازیههای رایانهه مهذکور تهأثیر مثبتهی
روی پیشرفت تسصیلی و انگیزه دان آموزان داشته است].[25
در نقطه روبهرو ،پووه هایی نیز به شر زیر وجود دارند:
در تسقیقی ،در متغیر پیشرفت تسصیلی بی میانگی نمرا هیچ یک از سه گروه (استیاده کنندگان از بازیههای رایانههای
خش  ،غیرخش و گروه سوم دان آموزانی که از بهازیههای رایانههای اسهتیاده نکهردهانهد) تیهاو معنهاداری مشهاهده نشهده
است].[26
نتایج دیگری حاکی از آن است که دان آموزانی که از بازیهای رایانهای زیاد استیاده میکنند ،نسبت به دان آموزانی کهه
استیاده کمتری از ای بازیها دارند و یا اصالً استیاده نمیکنند ،عملکرد تسصیلی ضعیفتری دارند].[27
در پووهشی نیز عنوان شد ،کودکانی که به طور منظم به بازیهای رایانهای میپرداختند ،از نظر رفتارهای تکانشی در سطح
باالتر و ازنظر پیشرفت تسصیلی در سطح پایی تر درجهبندی شدند].[29

4

اگرچه ای یافتههای متتاد ،مهمتری ضرور انجام ای تسقیق بوده است ویی بهطورکلی میتوان گیت ،امروزه اسهتیاده از
بازیهای رایانهای برای دستیابی به اهداف مختلف تربیت مورد استیاده قرار میگیرد .همچنی اسهتیاده از ایه بهازیهها بهرای
یادگیریهای مشکل و طوالنیمد توصیهشده است].[28

 .3نتیجهگیری
تعلیم و تربیت در طی ای چند سال ،به سمت بازیهایی متمایل گشته است که بهصور رایانهای ارائه میشود .بهازیههای
رایانهای از مظاهر پیشرفت فناوری اطالعا و ارتباطا در زمینه آموزش است .بازیهای رایانهای نوعی فعاییت تعاملی است که
امروزه جایگاه مستسکمی در میان اکثریت قابلتوجهی از نسل دیجیتال کنونی کسب کرده است.
همزمان با گسترش انواع بازیهای رایانهای ،نگاههای کنجکاو و نگران بسیاری ،به ای پدیده متوجه گشته و بهه کنکهاش در
آثار و پیامدهای حاصل از بازیهای رایانهای پرداخته است.
از طرفی ،پووه های متعددی تأثیرا بازیهای رایانهای آموزشی را بر یادگیری مثثر و پیشرفت دان آموزان تأیید کهرده
است و منطق تأثیرگذاری آموزش از طریق ای بازیها را میتوان ای گونه مطر کردهاند که وقتهی اطالعها از طریهق حهواس
شنوایی و دیداری وارد حافظه میشوند ،میتوان از حافظه حداکثر استیاده را کرد .درنهایت اطالعا واردشده از طریهق حهواس
مختلف ،با دان پیشی ترکیبشده ،منجر به ساخت اطالعا جدید و پایدار در حافظه میشود.
از سویی دیگر ،پووه هایی نیز به عدم وجود رابطه معناداری میان بهازیههای رایانههای آموزشهی و یهادگیری و پیشهرفت
تسصیلی دان آموزان و حتی وجود رابطه منیی میان ای بازیها و یادگیری مثثر اشاره دارد ،بهگونهای که ای بازیها نههتنهها
منجر به پیشرفت تسصیلی نمیشوند ،بلکه آثاری سوء ،در رفتار آنها نیز ایجاد میکنند.
یذا ازآنجاییکه نمیتوان نق مثثر بازیهای رایانها ی آموزشی را در یادگیری و آموزش انکهار کهرد ،پیشهنهاد مهیشهود در
طراحی هرگونه بازی رایانه آموزشی ،تأثیر ای بازیها بر ابعهاد مختلهف شخصهیتی ،روانشهناختی و  ...در میهان دانه آمهوزان
بررسی گردد.
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