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 چکیده
ی هها  یبهاز عمر کمی کهه از توییهد اویهی      وجود با. یک رسانه مدرن، در تمام جهان گسترده و تأثیرگذار است نوانع بهی ا انهیرای ها یباز
ی بسهیاری در بهام مساسه  و متهرا      هها  پهووه  . ها بسیار سریع و چشمگیر است، اما سرعت رشد ای  بازیگذرد یمی در جهان ا انهیرا
ی در قلمهروی  ا انهه یرای هها  یبهاز  ریتأث. است شده انجام... ی، مذهبی، مسائل تربیتی و شناس جامعهی گوناگون ها جنبهی از ا انهیرای ها یباز

 انهیرای هایباز را یتأثی متعددی نیز ها پووه . باشد یمی ا انهیرای ها یباز نهیزم درموضوعا    یتر مهمو   یتر یاصلآموزش نیز یکی از 
آمهوزان مییهد و   یی که در جهت فرآیند آموزش و یهادگیری دانه   هایبازکرده است، بنابرای  طراحی  دییتأی را بر یادگیری دان  آموزان ا

 .موردنظر استسودمند باشد، بسیار مطلوم 
و پیشهرفت   مهثثر در یهادگیری   هها  آن، نق  ها یبازدر ای  مقایه سعی شده است، ضم  اشاره به مباحث نظری و یزوم شناخت بیشتر ای  

 .ی تجربی در ای  زمینه گرددها پووه ی برای ا نهیزمتسصیلی نیز بیان گردد، یذا ای  مقایه از نوع ترویجی بوده، شاید که 

 

 ای، یادگیری مثثر، پیشرفت تسصیلیهای رایانهبازی :کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 1
. اند دهینامی و دیجیتایی، دوره تسقیق و انیجار دان ، دهکده جهانی و نظایر آن اه انیراهزاره سوم را، عصر انقالم اطالعاتی، 

 تهوان  یمه ی نوی  که برنهادی عصر حاضر که تافلر آن را موج سوم نامیده است، شیوه نوینی از زندگی را با خود آورده و استر به

ی اطالعا  در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شهده  راوفننیوذ سریع . آن را کلبه ایکترونیک نامید، مبتنی است

ی اطالعاتی در زنهدگی انسهان تغییهرا  شهگرفی را در     ورافنی موید و راوفنی، اعم از ورافنتسوال  سریع، ناشی از کاربرد . است

زنهدگی و   روند دربه سزایی  را یتأثساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و ای  تغییرا ، 

 .]1[کار مردم در سراسر جهان گذاشته است

در دسترس بودن ای  وسیله برای همگان ای  امکان را فراهم . باشند یمو امکانا  متعدد و متنوع  ها تیقابلدارای  ها انهیرا

یی پیامدهای مثبت و من ریتأثتست  ناخواه خواهکه کودکان و نوجوانان هم به نسوی با ای  وسیله تعامل داشته باشند و  آورد یم

یی برای گذراندن اوقا  فراغت و سرگرم های بازی ای  فناوری پیشرفته، توانایی انجام ها تیقابلیکی از . ای  وسیله قرار گیرند
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نیز  باشند یمفردای ای  جامعه  سازان ندهیآ، کودکان هم که ها یباززمان و افزای  جذابیت ای   باگذشت. باشد یمنمودن افراد 

 ب علمی و همچنی  حاوی مطایب غیریی که هم حاوی مطایها یباز. مبادر  ورزیدندها و سرگرمی ها یباز گونه  یابه انجام 

 ها یسرگرمبه بازار و تعاملی بودن ای   کننده سرگرمی افزارها سختو  افزار نرمبا روانه شدن خیل عظیمی از ای  . است اخالقی

 .]2[دوچندان گردید ها ینگران، کند یمفرد را درگیر ماجرای بازی  که ینسو به

و  افزارهها  سهخت ی چشهمگیری کهه در عرصهه    هها  شهرفت یپ، به دنبال تسهوال  و  1891ی از سال ا انهیرایادگیری بر اساس 

ی هها  هیه نظردر . ]3[جهای گرفهت   هها  خانهه و در قلهب مهدارس و درون    شده خارجبه وجود آمد، از حایت ارائه مطایب  افزارها نرم

که فرآیندهای آموزش و یادگیری باید مبتنی بر عالئق، نیازهها و رضهایتمندی یادگیرنهدگان     شود یمآموزشی جدید چنی  بیان 

ی ا انهه یرای هها  یبازو عالئق کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگساالن در عصر مدرن  ها یسرگرم  یتر مهمیکی از . ]4[باشد

 هها  انهیرای متمادی در مقابل ها ساعتافراد، حتی  داشت  نگهوجب ، مهاست یبازویوگی ای  نوع   یتر مهمجذابیت که . ]5[است

ی جدیهد مبتنهی بهر فنهاوری     هها  روشی به دنبهال آن اسهت کهه    ا انهیرای ها یبازدر همی  راستا، . ]6[شود یمو ابزارهای دیگر 

یی را که بعداً در دنیای کار موردنیاز ها یستگیشاو  ها مهار  خواهد یم حال  یدرعقرار دهد و  موردتوجهاطالعا  و ارتباطا  را 

دان  خود را در  توانند یمی آموزشی، دان  آموزان ا انهیرای ها یبازاز طریق کاربرد . پرورش دهد ها آندان  آموزان است را در 

ی ریه گ بههره ی به رفتار خوی  در آینده ده شکلدر دنیای مجازی، در جهت  شده کسبو از تجارم یادگیری  رندیکارگ به ها یباز

 .]7[نمایند

 

 ی آموزشیا انهیرای ها یباز وای های رایانهبازی .2
ی هها  یبهاز اصهطال   . انهد  آمهده سرگرمی به وجهود   باهدفی تعاملی هستند که عمدتاً افزار نرمی ها برنامهی، ا انهیرای ها یباز

ی یک فعاییت شناختی اسهت  ا انهیرای ها یباز. ]9[داردی فرمانی ها یبازی شخصی و ها انهیرای مبتنی بر ها یبازرایانه، اشاره به 

پهردازش سهریع اطالعها  و ارائهه      مستلزمموجب پیشرفت فرآیندهای شناختی و ادراکی و حرکتی شود و انجام آن  تواند یمکه 

 .]8[سریع است ایعاده فوقی منطقی و ها پاسخ

ی فراگیهر  و  بنهد  طبقهه ارائهه یهک   . ی کردبند طبقهی گوناگون در چند بعد ها وهیشبه روش و  توان یمی را ا انهیرای ها یباز

در کشهور  . ، همهراه باشهد  هها  آنباید با شناسایی پایه و هدف اصلی، چگهونگی انجهام و کیییهت موضهوعی      ها یبازبرای  سودمند

ی ا انهه یرای هها  یبهاز انونی در حهوزه  تنها متویی صدور مجوزهای ق عنوان بهی ا انهیرای ها یبازبنیاد ملی  رانیاجمهوری اسالمی 

ایه  شهورا در یهک    . دیه نما یمه ی اقهدام  ا انهه یرای هها  یبهاز ی بنهد  طبقهه ی و بند ردهنسبت به تشکیل مستمر و هیتگی شورای 

 .]11[ی اکش ، جنگی، فکری، آموزشی و تخیل تقسیم نموده استها گروهی را به ا انهیرای ها یبازی، بند طبقه

ی ا انهه یرای هها  یبازی ها یوگیواز . گذارد یم ریتأث ها آنی خاصی دارند که بر گسترش روزافزون ها یوگیوی ا انهیرای ها یباز

 :به موارد زیر اشاره کرد توان یم

 .هدف ویوه و مشخصی دارند که بازیک  باید تالش کند تا به آن هدف برسد ها یبازای  : بودن دار هدف

 .ی سنتی از سرعت باالیی برخوردارندها یبازنسبت به  ها یبازبیشتر ای  : سرعت باال

بهه علهت ماهیهت تعهاملی خهود دارای نیهروی جاذبهه بهاالیی هسهتند و بهرعک             عمهدتاً  ها یبازای  (: تعامل)متقابل  ریتأث

بهل بها   ی متقاا رابطهه که بر ایجهاد   کنند یمتلویزیون، بازیکنان را به آن اندازه مشغول  وهیو بهدیداری،  –ی شنیداری ها یسرگرم

 .پردازند یمرویدادهای بازی و اعمال کنترل بر آن 

. ابهد ی یمه بازیک  در آن به تسلط کامل دسهت   ندر  بهبوده و  زیانگ چای که  اند شده یطراحطوری  ها یباز: سطح پیچیدگی

 .بازیکنان در ای  بازی همواره مشغول انجام فعاییت و درگیری هستند
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و یزومهی نهدارد کهه     رندیگ یم، کودکان در حی  بازی قواعد را یاد ها یبازدر بیشتر ای  : ی بازیها دستورایعملشیوه ارائه و 

 .ای  قواعد را مطایعه کنند

پرواز کنند، گردش کنند، زنگ یا شکل خود را تغییر  توانند یمدر بازی ، اشیا : مستقل از قوانی  فیزیکی هستند ها یبازای  

توجه بازیک  را جلب کرده و فرد در جهانی که با قواعد و مقررا  ای  بازی سهاخته اسهت    توانند یم ها یبازهمچنی  ای  . دهند

 .]11[دهد یمبه کار خود ادامه 

ی طهورکل  بهه ای  اصطال  . است شده شناختهی در امر یادگیری، تست عنوان یادگیری مبتنی بر بازی ا انهیرای ها یبازکاربرد 

ی آموزشهی و یهادگیری   هها  ارزشکهه دارای   ردیه گ یمه ی بههره  ا انهه یرای هها  یبازد که از اشاره به رویکرد نوینی در یادگیری دار

 .]12[هستند

ی آموزشی، ا انهیرای ها یباز. قراردادبازی  تر یکلی آموزشی در طبقه ا انهیرای ها یبازی آموزشی و ها یبازی، ا انهیرای ها یباز

ی ها یبازی ها یوگیوی آموزشی، ا انهیرای ها یباز، گرید انیب به. ی آموزشی در یکدیگر استها یبازی و ا انهیرای ها یبازتلییقی از 

 .]13[باشد یمی آموزشی را دارا ها یبازی و ا انهیرا

آورده شهده   1ها را به صهورتی کهه در جهدول شهماره     به تعریف هر یک از آن توان یمبرای تمایزگذاری میان ای  میاهیم، 

 :است، پرداخت
 تعریف انواع بازی: 1شماره  جدول

 شر  نوع بازی

در یک موضوع درسی خاص طراحی گردیده است ( مخصوصاً کودکان)برای آموزش به افراد  بازی آموزشی

 .]14[تا مهارتی را کسب نمایند کند یمکمک  ها آنیا به 

 باهدفو عمدتاً  ردیگ یمقرار  مورداستیادهنوعی بازی است که از طریق فناوری رایانه  یا انهیرابازی 

 .]9[سرگرمی و تیریح به وجود آمده است

ی مبتنی بر رایانه برای فراهم آوری یک روش شاد و ها یفناوری از ریگ بهرهعبار  است از  ی آموزشیا انهیرابازی 

 .]15[تیریسی، برای آموزش به یادگیرندگان

 

ی بهاز  1861در دهه . خود یکی از مظاهر پیشرفت فناوری در عصر معاصر است نوبه بهی آموزشی ا انهیرای ها یباز، هرحال به

ارزش رویکرد آموزشی تجربی در افزای  انگیهزه   هان آی آموزشی توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و ها

 .]16[قراردادند موردتوجهی آموزشی را ها طیمسو فهم دان  آموزان در 

تأثیر بازی های آموزشی بر یادگیری و پیشرفت دان  آموزان، پووه  های بسیاری صهور  گرفتهه، کهه     در راستای بررسی

 :شوندطور خالصه مرور میبه

او معتقهد  . دانهد  یم، یادگیری مبتنی بر بازی را ارتباط ساده بی  یک بازی و آموزش زاده دهقانپرسنکی به نقل از نوروزی و 

. در فرآیند آموزش و یادگیری دان  آموزان نتایج مییدی بهه همهراه دارد   ها یبازی یادگیری سنتی ادغام ها  طیمساست که در 

ی چهای   ها  تیموقعداریم که با طراحی مناسب، بازیکنان را در  سروکاری ا انهیرای ها یبازدر یادگیری مبتنی بر بازی عمدتاً با 

 :بودن چنی  یادگیری ای  است که مثثراو اعتقاد دارد دییل . دهند یمار یک موضوع آموزشی خاص قر در موردزا و پرانگیزه 

 .شوند یمموجب افزای  درگیری یادگیرندگان  ها یباز. 1

 .رندیگ یمفرآیند یادگیری تعاملی را به کار  اهبازی. 2

 .و یادگیری باهم وجود دارد ها یبازی متنوعی برای همراه کردن ها روش. 3
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نبایهد اههداف    گهر ید یعبهارت  بهه یی به هر دو جنبه بازی و یادگیری توجه کرد، ها طیمسمطابق نظر او باید در طراحی چنی  

 .]17[یادگیری ما را از جنبه دیگر آن، یعنی درگیر کردن بازیکنان غافل کرده یا بایعک 

ی ویوه تجسم فتایی را رشهد دههد،   ها مهار و هماهنگی چشم و دست را افزای  دهد  تواند یمی آموزشی ا انهیرای ها یباز

یهادگیری بهرای یهادگیری در     منظهور  بهه ی را تهر  افتهه ی میتعمه ، قادرنهد راهبردههای   دهنهد  یمه را انجام  ها یبازکودکانی که ای  

، دههد  یمه ی را انجهام  ا انهه یرای هها  یبهاز یی که در آن کودکهان  ها تیموقعبه همی  دییل . ی داستانی به دست آورندها تیموقع

ی چهای  زا  هها  طیمسه ی دارای ا انهه یرای هها  یبهاز  ازآنجاکهه . ]19[زمان در پیشرفت عملکرد فرد اهمیت یابد باگذشت تواند یم

، فرآینهدهای شهناختی مختلیهی را بهرای دانه       هها  یبازهمچنی  ای  . ]18[کنند یمهستند، خالقیت دان  آموزان زا تسریک 

 .]21[کند یمآموزان فراهم 

ههای  افزارههایی بهازی  مسور از طریهق کهاربرد نهرم   ، در پووه  خود با توسعه یک مسیط یادگیری بازی(2112)چنگ و سو 

آمهوزان  بر یادگیری دانه   مثثری یادگیری، ها طیمسیی را در ها یبازی چنی  ریکارگ به ریتأث، عمالً شده یطراحی خوم بعد سه

ی هها  طیمسه ی در ا انهه یرای هها  یبهاز ی ریکهارگ  بهی ای  پووه  نشان داد که ها دادهنتایج حاصل از تسلیل . ارزیابی کرده است

ی دانه  آمهوزان   لیتسصمعناداری بر پیشرفت  ریتأثمثبت داشته و ای  انگیزش  ریتأثیادگیری، بر انگیزه یادگیری دان  آموزان 

، انهد  دهیه د آموزشی یادگیری بازی مسور ها طیمسی که در آموزان دان ی پیشرفت تسصیلی ها آزموندارد، به ای  معنا که نمرا  

 .]21[اند دهید آموزشی چهره به چهره و مستقیم ها آموزشی معمول و یا ها روش بهی است که آموزان دان بهتر از 

ی آموزشی را با روش سنتی ا انهیرای ها یبازدر تسقیق خود یادگیری میاهیم شیمی از طریق ( 2112)رستگارپور و مرعشی 

که بازی کردن از طریق ایجهاد   رندیگ یمد، نشان دادند که تیاو  معناداری بی  ای  دو روش وجود داشته و نتیجه مقایسه کردن

 .]22[شود یمهیجان و یذ  باعث تسهیل درک میاهیم شیمی 

ی را بر پیشرفت تسصیلی ا انهیرای ها یبازروش تدری  مبتنی بر  ریتأثدر پووه  خود ( 1381)امینی فر و صایح صدق پور 

، انهد  دهیه د آمهوزش ی ا انهه یرای هها  یباز لهیوس بهی که آموزان دان ریاضی دان  آموزان بررسی کردند و به ای  نتیجه رسیدند که 

 .]23[داشتند اند دهید آموزشی که به روش معمویی آموزان دان پیشرفت تسصیلی بیشتری نسبت به 

آمهوزان دختهر   ن آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش و یادگیری درس ریاضی دان در پووهشی با عنوا( 1395) آور موده

که استیاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه بها روش   افتت یدسسال دوم رشته ریاضی دبیرستان هشتگرد، به ای  نتیجه 

 .]24[شود یمتدری  سنتی موجب افزای  یادگیری دان  آموزان 

تسصهیلی و   شهرفت یپی رایانه را روی ها یباز را یتأثی، بعد سهدر پووهشی با طراحی یک بازی ( 2118)توزون و همکاران 

مثبتهی   ریتهأث ی رایانهه مهذکور   هها  یبازکه  اند دهیرسانگیزه دان  آموزان ابتدایی در درس جغرافیا بررسی کرده و به ای  نتیجه 

 .]25[روی پیشرفت تسصیلی و انگیزه دان  آموزان داشته است

 :یی نیز به شر  زیر وجود دارندها پووه ، رو روبهدر نقطه 

ی ا انهه یرای هها  یبازاز  کنندگان  استیاده)از سه گروه  کی  چیهدر تسقیقی، در متغیر پیشرفت تسصیلی بی  میانگی  نمرا  

نهاداری مشهاهده نشهده    تیهاو  مع ( انهد  نکهرده ی اسهتیاده  ا انهه یرای هها  یبهاز ی که از آموزان دان خش ، غیرخش  و گروه سوم 

 .]26[است

ی کهه  آموزان دان ، نسبت به کنند یمی زیاد استیاده ا انهیرای ها یبازی که از آموزان دان نتایج دیگری حاکی از آن است که 

 .]27[ی دارندتر فیضع، عملکرد تسصیلی کنند ینمدارند و یا اصالً استیاده  ها یبازاستیاده کمتری از ای  

رفتارهای تکانشی در سطح  نظر از، پرداختند یمی ا انهیرای ها یبازمنظم به  طوره بدر پووهشی نیز عنوان شد، کودکانی که 

 .]29[ی شدندبند درجه تر  ییپاپیشرفت تسصیلی در سطح  ازنظرباالتر و 
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گیت، امروزه اسهتیاده از   توان یمی طورکل بهضرور  انجام ای  تسقیق بوده است ویی   یتر مهمی متتاد، ها افتهای  ی اگرچه

بهرای   هها  یبهاز همچنی  اسهتیاده از ایه    . ردیگ یمقرار  استیاده موردای برای دستیابی به اهداف مختلف تربیت ی رایانهها یباز

 .]28[است شده هیتوص مد  یطوالنی مشکل و ها یریادگی

 

 گیرینتیجه .3
ی هها  یبهاز . شود یمی ارائه ا انهیرا صور  بهیی متمایل گشته است که ها یبازتعلیم و تربیت در طی ای  چند سال، به سمت 

ی نوعی فعاییت تعاملی است که ا انهیرای ها یباز. آموزش است نهیزم دری از مظاهر پیشرفت فناوری اطالعا  و ارتباطا  ا انهیرا

 .کرده است ی از نسل دیجیتال کنونی کسبتوجه قابلامروزه جایگاه مستسکمی در میان اکثریت 

ی کنجکاو و نگران بسیاری، به ای  پدیده متوجه گشته و بهه کنکهاش در   ها نگاهای، ی رایانهها یبازهمزمان با گسترش انواع 

 .ی پرداخته استا انهیرای ها یبازآثار و پیامدهای حاصل از 

کهرده   دییتأو پیشرفت دان  آموزان  رمثثی آموزشی را بر یادگیری ا انهیرای ها یباز را یتأثی متعددی ها پووه از طرفی، 

که وقتهی اطالعها  از طریهق حهواس      اند کردهمطر   گونه  یا توان یمرا  ها یبازی آموزش از طریق ای  رگذاریتأثاست و منطق 

 حهواس از طریهق   واردشدهاطالعا   تیدرنها. از حافظه حداکثر استیاده را کرد توان یم، شوند یمشنوایی و دیداری وارد حافظه 

 .شود یم، منجر به ساخت اطالعا  جدید و پایدار در حافظه شده بیترکمختلف، با دان  پیشی  

ی آموزشهی و یهادگیری و پیشهرفت    ا انهه یرای هها  یبهاز یی نیز به عدم وجود رابطه معناداری میان ها پووه از سویی دیگر، 

 تنهها  نهه  ها یبازی که ای  ا گونه بهاشاره دارد،  مثثرادگیری و ی ها یبازتسصیلی دان  آموزان و حتی وجود رابطه منیی میان ای  

 .کنند یمنیز ایجاد  ها آن، بلکه آثاری سوء، در رفتار شوند ینممنجر به پیشرفت تسصیلی 

در  شهود  یمه ی آموزشی را در یادگیری و آموزش انکهار کهرد، پیشهنهاد    ا انهیرای ها یباز مثثرنق   توان ینم که ییازآنجایذا 

آمهوزان  در میهان دانه   ... ی و شهناخت  روانبر ابعهاد مختلهف شخصهیتی،     ها یبازای   ریتأثهرگونه بازی رایانه آموزشی،  طراحی

 .بررسی گردد
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