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در عصر حاضر ،عرصههای مختلف زندگی بشر در سیطرة دانش فناوری اطالعات قرار گرفته است و کشورهای
بسیاری در زمینة فرهنگ و هنر ،برای بیان اهداف و مقاصد خود ،از این ابزار جدید رایانهای استفاده میکنند .در این
امروزه بازیهای رایانهای نهفقط ابزاری برای سرگرمی و تفریح ،بلکه یکی از بزرگترین صنایع دنیای فناوری ارتباطات
و اطالعات هستند .شناخت اندکی که نسبت به این صنعت در کشور ما وجود دارد ،باعث شده است تا بیشتر افراد،
بازیهای رایانهای را ویژه کودکان و نوعی تفریح جهت اوقات فراغت بپندارند؛ در حالیکه ،در اکثر کشورهای جهان،
این بخش از علوم ،جزء تخصصهای مهم به شمار میرود و اهمیت بسزایی دارد .بنابراین نباید دیدگاه منفی و مغرضانه
به بازیهای رایانهای داشت ،بلکه میتوان از این فناوری در جهت اهدافی همچون آموزش ،انتقال ارزشها و آموزش
زبان بیگانه بین نسل جوان و نوجوان استفاده کرد.

با توجه به نظریة یادگیری اجتماعی ،انسانها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند ،صرف ًا
از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند ،بلکه عمدة آنها را به طور غیرمستقیم و بهویژه از طریق رسانههای جمعی

میآموزند .بنابراین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بازیهای رایانهای به طور غیرمستقیم بر آموزش زبان بیگانه
تاثیر دارد .این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ــ تحلیلی و شیوة مطالعة کتابخانهای ،به تبیین نقش بازیهای
رایانهای در آموزش زبان بیگانه و مفاهیم مرتبط به آن بپردازد.
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نقش بازیهای رایانهای درآموزش زبان بیگانه

میان ،بازیهای رایانهای ،به علت جذابیتها و تعامالتی که دارند ،وسیلة بسیار مناسبی جهت نیل به این اهداف است.
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بازیهای رایانهای با توجه به بسط و گسترش در میان اقشار پایه ،یعنی کودکان و نوجوانان ،از جمله
ابزار بسیار مناسبی جهت القای تفکر خاص و جهتدهی به آینده یک جامعه است .در حال حاضر،
این بازیها در میان دانشآموزان جای خود را به عنوان یک سرگرمی باز کرده است؛ ولی در پشت
این پردة رنگین ،مقاصد و اهداف دیگری از ارائة این بازیها وجود دارد که بیانگر جنبة آموزشی
یا فرهنگی در ابعاد مثبت یا منفی است.
تولید روزافزون بازيهاي رایانهاي و افزایش پیچیدگی آنها ،سبب افزایش محبوبیت این بازيها
شده است .بازيهاي رایانهاي ،در زمرة محصوالت فرهنگی و رسانههاي همگانی هستند .لذا ،به
لحاظ اجتماعی و تربیتی اهمیت فراوانی مییابند و براي بسیاري از کودکان و نوجوانان نخستین گام
ورود به جهان فناوري اطالعات و ارتباطات و کسب مهارت در استفاده از رایانه به شمار میروند.
آمارها نشان میدهد ،بازیکنان آمریکایی بیشتر در محدودة سنی  7تا  17سال قرار گرفتهاند .افزایش
سریع دسترسی و استفاده از رایانه در بین کودکان و نوجوانان و نیز جذابیت بینظیر این بازيها
صنعت ساخت و عرضة آنها را به یکی از پرسودترین عرصههاي اقتصاد و تجارت در جهان
درآورده است( .جوادي و همکاران)1388 ،
رایانه در حال تغییر زندگی روزمره ما است و بحث آموزش از این قضیه مستثنا نیست .به طور
کلی مردم برای ایجاد شادی و لذت به بازیهای رایانهای عالقهمند هستند .کالیوس ()Caillois
بازی را چنین تعریف میکند« :بازی فعالیتی است که به صورت اختیاری و لذتبخش انجام
میپذیرد که فرد را از دنیای واقعی جدا مینماید» .واضح است که بازیها قدرت مهارت فرد
را تحت قوانین مشخصی در یک محیط مصنوعی افزایش میدهند؛ در حقیقت ارزیابی دانش و
افزایش مهارت از هدفهای آموزش است که در این راستا کودکان و افراد جوان با روش آزمون و
خطا بسیار تأثیر میپذیرند .آنها در یک محیط امن اجازه تکرار اشتباه و دریافت اشتباه خود را دارند.
متأسفانه این مورد در محیطهای آموزشی کمتر به چشم میخورد که باعث سرخوردگی کاربران
میشود .در واقع یکی از مزیتهای محیطهای آموزشی بر اساس بازی ،امکان تکرار اشتباه و به
اصطالح روش آزمون و خطا است.
یادگیری بر اساس بازیهای دیجیتال برای محدودة عظیمی از اشیا مانند واقعیتها ،مهارتها،
تصمیمگیریها ،رفتار ،خالقیت و ارتباطات تعریف شده است .به همین ترتیب بر طبق هر روش
آموزشی بازیهای رایانهای متفاوتی همچون بازیهای نمایشی ،استراتژیک ،ماجراجویانه و
شبیهسازی به وجود آمده است( .طالبی و جاللی)1389 ،
یکی از مسائل جدی در بهرهگیری از بازیهای رایانهای ،جنبههای ناشناخته آن است؛ زیرا هنوز
رسانهای نو به شمار میرود که عمرش به نیم سده هم نمیرسد؛ دوم ،معرفی آن به عنوان یکی از
صنایع بسیار پرسود سرگرمی است که باعث هدایت بیشتر آن به سمت ابزار سرگرمی میشود تا

تاریخچة بازیهای رایانهای
الف .تاریخچة بازیهای رایانهای در جهان
بازیهای رایانهای قدمتی نزدیک به چهل سال دارد ،یعنی زمانی که دستگاههای بسیار بزرگ بخش
اعظم محاسبه را انجام میدادند .پیدایش ریزرایانهها ،در سالهای واپسین دهة  ،1950امکان برقراری
ارتباط دوسویه را بهآسانی فراهم آورد .از آن پس ،برنامهنویسی رایانهها به جای استفاده از کارتهای
منگنه از صفحه کلید انجام شد .قدیمیترین بازیهای رایانهای بخشی از برنامههایی بود که دانشجویان
مشتاق مؤسسة فناوری ماساچوست ( )Massachusetts institute of technologyابداع کردهاند.
اولین بازی رایانهای ،به نام جنگ فضایی ( )Spacé Warکه بعدها به بازی شهابسنگها تبدیل شد و
به کلوپها راه یافت ،پیامد نخستین آزمایشها در برنامهنویسی رایانهای بود.
به دنبال افزایش دسترسی پژوهشگران دانشگاهی به رایانهها ،در دهة  ،1960بازیهای
رایانهای دیگری ابداع شد .برخی از این بازیها ،شکل رایانهای شده بازیهای رایج در همان
زمان ،مانند شطرنج ،و طراحی بازیهای دیگر ،به صورتی بود که اغلب مضمونی ماجراجویانه
داشت و هدف آن اجرا روی رایانه بود .در دهة  ،1970بازیهای رایانهای از انحصار پژوهشهای
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آموزشی .سرگرمی و تفریح ،شاید مهمترین دلیل پرداختن به بازی رایانهای باشد .معموالً هر کسی
بازی و سرگرمی را دوست دارد و زمانی را به عنوان اوقات فراغت ،برای رفع خستگی و تجدید
قوا اختصاص میدهد .شاید بتوان گفت بسیاری از اعمال دیگر قابل گنجاندن در سر فصل تفریح
هستند؛ اما هرچه بازی لذت بیشتری عاید کاربر خود کند ،در میان گروه دوستان بیشتر به دیگران
معرفی و در نتیجه بیشتر بازی میشود.
بازی رایانهای فقط سرگرمی نیست ،بلکه گاهی عامل مهمی برای آموزش دادن است .شکل
گرفتن ادبیات “آموزش از طریق سرگرمی” و “سرگرمی آموزشی” که برای بهرهگیری همزمان از
آموزش و سرگرمی به کار میرود ،بر بازیهای رایانهای انطباقپذیر است .بازی رایانهای میتواند
با برخورداری از ویژگیهای یک بازی ،مقاصد آموزشی مد نظر را در تعامل با کاربران مشخص در
قالب یک رسانه آموزشی ارائه کند( .آخوندی)1387 ،
بازیهای رایانهای به عنوان پدیدهای اجتماعی امروزه مورد بحث و بررسی است .مطالعاتی
پیرامون این بازیها در سراسر جهان صورت گرفته است که قسمت اعظم این مطالعات به بررسی
تأثیر و بهخصوص آسیب شناسی این بازیها پرداختهاند و در برخی مطالعات به تحلیل محتوا و
ساختار این بازیها هم توجه شده؛ اما مطالعات بسیار اندکی در زمینة نقش این بازیها در آموزش
زبان بیگانه صورت گرفته است .لذا هدف اصلی ما در این پژوهش ،این است که نقش بازیهای
رایانهای در آموزش زبان بیگانه را مورد بررسی قرار دهیم.
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دانشگاهی بیرون آمد و به کلوپهای بازی راه یافت ،بدینسان شمار بیشتری از افراد توانستند
به آنها دسترسی پیدا کنند .با آغاز دهة  ،1980نرمافزارهای مربوط به این بازیها به صنعتی عمده
تبدیل شدند و در نخستین سالهای دهة  ،1990تولیدکنندگان اصلی آنها ،شرکتهایی بزرگ
با سرمایههایی چند میلیارد دالری و مرتبط با برخی از پرسابقهترین و مشهورترین نشانهای
تجارتی در جهان بودند .طبق اظهارات کیندر ( )Kinderدر سال  ،1992رایانههای تجارتی
یا بازیهای رایانهای ،که بازیهایی با دخالت رایانه است ،نمایانگر پدیدة تفریحی عمدهای
است که طی بیست سال تکوین یافته و ویژگیهایی همچون محاسبه ،ساختارهای داستانی،
هنر پویانمایی تصویری و ارائة چهرههای واقعی یا رایانهای ،با آن همراه بوده است .بازیهای
رایانهای گاهی چشمگیر و پویا ،فراتر از بازیهای سنّتی صفحهای و حتی فراتر از تماشای
تلویزیون است ،انجام آنها فعالیتی تعاملی است ،در حالیکه تماشای تلویزیون از نظر جسمانی
حالتی ُکنشپذیر یا انفعالی دارد .با این همه ،بازیهای رایانهای در مقایسه با بازیهای سنّتی
صفحهای ،که بازیکن را مجبور به ایجاد همة تعاملها میکند ،صداها و حرکتهای دیداری
حاضر و آمادهای را ارائه میدهد .گیرایی ویژه این بازیهای پیچیده ،به یاری پیشرفت دانش
رایانه و پیدایش نسل تازهای از کودکان که به سن استفاده از این بازیها میرسیدند ،بیشتر شد،
به طوریکه در پایان دهة  ،1980بازیهای رایانهای ،بازار فروش اسباب بازی را قبضه کرد.
پیشرفتهای جدید در تولید بازیهای رایانهای با ابداع حافظة قویتر در شکل لوح فشرده و
پیچیدگی تصویرها باعث محبوبیت بیشتر بازیها شد .تحوالت سختافزاری و نرمافزاری
بازیهای رایانهای ،طی سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و بازیهای کنونی را از بازیهای
پیشین بهشدت متفاوت کرده است؛ به طوریکه بازیهای طراحیشده بعض ًا از امکانات پیشرفته
و قابل توجهی برخوردارند( .کوثری)1390 ،
ب .تاریخچة بازیهای رایانهای در ایران
بر اساس اطالعات موجود ،هماکنون بیش از  4هزار بازیسرا فقط در تهران مشغول فعالیت هستند.
وجود متولیان مختلف از یک طرف و انفعال در عرصة تولید بازیهای رایانهای از طرف دیگر سبب
شده است تا این فضاها اغلب به مکانی برای تمرین فرهنگ بیگانه تبدیل شود .این تعداد اگر در
سطح کشوری محاسبه شود ،به رقم 20هزار میرسد و با یک حساب سرانگشتی تنها با احتساب
صد مشتری در روز ،بالغ بر 2میلیون نفر روزانه از این مکانها دیدن میکنند ،که چند برابر سرانه
سینماهای کشور است( .معاونت پژوهشی مجلس شورای اسالمی)1387 ،
در ایران ،تحقیق مدونی که به بررسی چگونگی گسترش بازیهای رایانهای در سطح جامعه
پرداخته باشد ،وجود ندارد .اما مشاهدات در این زمینه ،حکایت از آن دارد که بازیهای اخیر
در ایران ،با تأخیری  10تا 15ساله نسبت به غرب در جامعه پدیدار شده ،شروع به رشد کردند.

کلوپهای رایانهای که از آغاز در سطح تهران و سپس شهرهای دیگری شکل گرفتند ،چیزی بیشتر
از یک مغازه کوچک یا متوسط نبودند که با یک تغییر شکل ابتدایی ،به صورت کلوپ و محل
مراجعه کودکان و نوجوانان درآمدند.
نخستین دستگاههایی که در کلوپهای مزبور به کار گرفته شدند ،میکروسگا
( )Microsegaبودند که با گذر زمان و فراگیر شدن دستگاههای پیشرفتهتری که از گرافیک و
سطح پردازش باالتری برخوردار بودند ،جای خود را بهتدریج با مدلهای اولیه دستگاههای
سونی ( ،)Sonyپلیاستیشن ( )play Stationو نینتندو ( )Nin Tendoعوض کردند .با گذشت
قریب به یکدهه از پدید آمدن کلوپهای بازیهای رایانهای در سطح جامعه ،بهتدریج گیمنتها
در سطح جامعه پدیدار شدند که بر خالف محدودیت بازیهای یک نفره یا دو نفره در کلوپها،
امکان بازی با نفرات خیلی زیادتری را برای کاربران ،فراهم میآورد .اگرچه در سطح ایران عرضة
مدلهای پیشرفتة سونی ،پلی استیشن و نینتندو ،با تاخیر صورت میپذیرد ،اما صاحبان کلوپها
و گیمنتهای داخلی ،به دلیل ضرورت سرمایهگذاری سنگین برای ارتقای مدل دستگاههای
بازیهای رایانهای ،رغبت چندانی به این کار از خود نشان نمیدهند و به کسب سود و درآمد،
بر مبنای استفاده از مدلهای قدیمیتر دستگاههای بازیهای رایانهای ،ادامه میدهند( .منطقی،
 8 :1387ـ)40

بازی :فعالیتی است که به صورت اختیاری و لذتبخش انجام میشود و فرد را از دنیای واقعی جدا
میکند (طالبی و جاللی .)1389 ،در سادهترین تعریف ،بازی هر کاری است که مایه سرگرمی باشد،
به عبارت دیگر ،کاری است که به قصد لذت و تفریح انجام شود و فایدهای در بر نداشته باشد .بازی
دو هدف عمده را دنبال میکند :یکی ،آموزش و تقویت نیروی فکری و ذهن ،دیگری ،سرگرمی و
لذت بردن از لحظات و احساس رضایت ( .شعاری نژاد)98 :1386 ،
بازیهای رایانهای .دستگاههایی بودند که عمدت ًا با وصل شدن به تلویزیون ،قابلیت اجرا
داشتند ،در حال حاضر بازیها ،بر مبنای دستگاههای مستقلی که برای آنها طراحی شدهاند ،یا
با کمک رایانه ،امکان اجرای بازی ضبطشده روی حافظة دستگاه یا لوحهای فشرده را فراهم
میآورند( .منطقی)1386 ،
زبان بیگانه .هر زبانی دستگاه ویژه خود را دارد و سخنگویان هر زبانی اگر بخواهند به زبان
دیگری غیر از زبان خودشان سخن بگویند ،در صورتی که آواهای زبان دوم را یاد نگرفته باشند،
ناگزیر باید دست به تقلید بزنند ،یعنی به طور طبیعی نمیتوانند آواهای زبان دوم را تلفظ کنند .وقتی
زبانی واژههایی را از زبان دیگر وام بگیرد ،آواهای آن را دگرگون میسازد و آنها را مطابق آواهای
خودش در میآورد( .زمردیان)1372 ،
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تعریف مفاهیم
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عبدالرحمان علیزاده پژوهش دیگری با عنوان “جوان و بازیهای رایانهای :بررسی میزان و عوامل
مؤثر بر گرایش دانشآموزان دبیرستانهای تهران به بازیهای رایانهای” در سال  1385انجام داده
است .طبق یافتههای بررسی کسانی که از رسانههای جدید استفاده میکردند ،عموم ًا گرایش
بیشتری به بازیها داشتند؛ همچنین جنس پاسخگویان ،میزان انجام بازیها ،محل و سابقة انجام
بازی در گرایش به بازیها تأثیر داشته است.
بني طالبي و كتايون ( )1385در پژوهش “ مقايسة تأثير بازيهاي رايانهاي بر تفكر خالق كودكان
دورة آمادگي شهر ُكرد در سال تحصيلی 1386ـ  ”1385دريافتند كه ميانگين خالقيت كودكاني كه بازي
سنتي انجام ميدهند با ميانگين خالقيت كودكاني كه بازي رايان هاي انجام میدهند تفاوت معناداري ندارد.
شریفی ،شقاقی و شریفی ( ،)1390در مقالهای با عنوان “ بررسی رابطه انجام بازیهای رایانهای
و میزان مطالعه دانشآموزان مقطع راهنمایی؛ مطالعة موردی شهر کرج” نشان دادند که علیرغم
مطلوب بودن وضعیت مطالعه دانشآموزان ،بین داشتن و نداشتن امکانات بازی رایانهای و مطالعه
دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد ،به طوریکه دانشآموزانی که امکانات بازی رایانهای
ندارند بیشتر مطالعه میکنند؛ همچنین ،بین میزان کنترل والدین روی بازی رایانهای دانشآموزان و
میزان مطالعة آنها رابطهای کشف نشد.
والیتی ،هادوی کاشانی و امیرتیموری ( ،)1392در پژوهشی با عنوان “ تأثیر بازی رایانهای
آموزشی بر یادگیری ،یادداری و انگیزة پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی”
دریافتند که بازی رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،باعث افزایش یادگیری و انگیزة
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی میشود؛ اما باعث افزایش یادداری
در آنها نمیشود.
فرمند و صباغان ( ،)1394در مطالعهای با عنوان “ تأثیر آموزش به کمک بازی رایانهای داالن
سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان” نشان دادند که استفاده از بازی داالن سبز
نسبت به بازی بدون مفاهیم شیمی ،با در نظر گرفتن متغیر هم پراش ،تفاوت معناداری را نشان
میدهد .همچنین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این بازی نقش ارزندهای در یادآوردی
مفاهیم درسی داشته است.
کهان و کهان ( )Cehan & Cehan, 2012در پژوهشی با عنوان “ بازیهای رایانهای و یادگیری
زبان انگلیسی” بیان کردند که مدرسه معلوماتی دارد که یادگیرندگان جوان ،زبانهای خارجی را به
آسانی با بازی کردن با بازیهای رایانهای فرا میگیرند.
دون موس( )Dunmos, 2010در مطالعهای با عنوان “ کاربرد شبکههای اجتماعی در یادگیری
زبان خارجی مبتنی بر بازی رایانهای آموزشی” اظهار کرد که افراد زمان زیادی را به منظور رها شدن
از دلتنگی زندگی روزانهشان صرف بازی میکنند .با تعریفی از رایانهها بازیهای مبتنی بر رایانه

داليل بازي کردن
داليل متعددي در جذابيت و رشد بازيهاي رايانهاي مؤثر هستند .برخي از اين داليل را ميتوان
به فناوري خود بازيها نسبت داد .در واقع ،ويژگيهاي خاص آن نسبت به ساير رسانهها و بهويژه
رسانههاي آنالوگ ،يکي از داليل مهم رشد چشمگير محبوبيت و استفاده از بازيهاي رايانهاي
است ،قابليتهاي فني بازيها نیز يکي دیگر از داليل جذابيت بازيها است که مورد توجه
تحقيقات قرار گرفتهاند( .گانتر)31 :1387،
برتريهاي فني ديجيتالي بازيهاي رايانهاي ،نقطه قوت آنهاست .رايانه و پيشرفت فناوري
اطالعات ،قابليتهاي گسترده و متنوعي را در خدمت صنعت سرگرمي قرار داده است به نحوی
که بسيار واقعي به نظر رسيده و شرایط تجربه کردن کارهايي را که در محيط واقعي منع قانوني
دارد و يا با مخاطرات واقعي همراه است ،در محيطي مجازي امکانپذير ميسازد؛ برای مثال امکان
رانندگي بدون گواهينامه در بازي ماشين سواري ،امکان حضور در عرصۀ جنگ بدون گذراندن

151
نقش بازیهای رایانهای درآموزش زبان بیگانه

سپس ،بازیهای مبتنی بر اینترنت به طور گسترده جای خود را در زندگیمان باز کردهاند .علیرغم
تغییر مداوم در آموزش ،بازیها همیشه بخش جدانشدنی آموزش هستند و مفهوم بازی آموزشی
در جهت آموزش جهان امروزی ،به کار برده شده است .ارزش بازیهای آموزشی در آموزش زبان
در حال افزایش است.
آقاالرا و حدیدی تمجید در پژوهشی با عنوان “تأثیر بازیهای دیجیتالی بر روی حفظ لغات
در فراگیری زبان خارجی بچههای ایرانی” تأثیر بازی رایانهای را بر رغبت بچههای ایرانی در
یادگیری لغات بررسی کردند ،در گروه آزمایشی ،بازی رایانهای شیکس ( )SHAIEXاستفاده شد و
در گروه کنترل ،لغات انگلیسی از طریق روشهای سنّتی آموزش داده میشد .در پایان فعالیتهای
شرکتکنندگان نتایج نشان داد که نمره میانگین بچهها در گروه آزمایشی به طور قابل توجهی بیشتر
از بچههای گروه کنترل بود ،که این تأثیر مثبت کاربرد بازیهای رایانهای را در یادگیری لغات
انگلیسی برای بچهها نشان میداد.
بورگونجون ( )Bourgonjon, 2010و همکاران در مطالعهای با عنوان “ دیدگاههای دانشآموزان
درباره کاربرد بازیهای رایانهای در کالس” بیان کردند که بازیهای رایانهای اغلب به عنوان
ابزارهای یادگیری و تدریس اطمینانبخش برای قرن  21در نظر گرفته میشوند.
احمد و جعفر ( )Ahmad & Jafar, 2011در مقالهای با عنوان “ بازیهای رایانهای :ابزاری در
جهت تدریس و یادگیری” بیان کردند که بازیهای رایانهای نسبت به دیگر بازیها در میان نسل
جوان رایجتر است .بازیهای رایانهای را نهتنها کودکان بلکه حتی بزرگساالن هم استفاده میکنند.
آنها معتقدند که بازیهای رایانهای در کالس درس به یادگیری بیشتر و مؤثرتر دانشآموزان کمک
میکند.
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آموزش نظامي الزم و ترس از آسيب جسماني و ...
برخي داليل جذابيت بازيها مرتبط با متن بازي است .گانتر ويژگي ديگري را در دنياي بازيها
مورد توجه قرار ميدهد که گرچه قابليتي است که فناوري ديجيتال در اختيار دنياي بازي قرار
داده ،اما بايد به آن در تحليل متن بازي توجه کرد .اين ويژگيها عبارت از :هدف ،چالشانگيزي
و کنجکاوي است .هدف ميتواند رسيدن به پايان بازي يا افزايش امتياز قبلي باشد .همچنين بازي
بايد دارای درجهاي از چالشانگيزي يا دشواري باشد و مشکالتي غيرقابل پيشبيني سر راه بازيکن
قرار گيرند .بازي بايد کنجکاوي بازيکن را با جلوههاي ويژه ديداري و شنيداري و يا از طريق پيچ
و تابهاي گوناگون خود بازي برانگيزد .عالوه بر اينها ،مقولههاي انگيزشي ديگري مانند بازخورد،
پيشرفت ،سرعت باالي پاسخ ،و سقف نامحدود در عملکرد براي انجام بازيها برشمرده شده
است( .گانتر)152 : 1387 ،
نظریة تصفیه و پاالیش ( )Catharsis Theoryرا کار ( )Carrروانشناس آمریکایی ،تدوین
کرد ،او معتقد بود در بازی نیرویی وجود دارد که روان آدمی را از احساسات و امیال غیرضروری و
خطرناک پاک میکند ،منظور او بازی در صحنة تئاتر و اثر تراژدیهای یونانی بر تماشاچیان بود که
به نظر او باعث تخلیة روانی تماشاچیان میشد ،بر اساس این نظریه ،نیاز آسیبشناختی به ستیزه
و جدال پرآشوب ممکن است به وسیلة بازی پرخاشگرانه ارضاء شود ،که در نتیجه فرد تا حدودی
از این احساسات آسیبشناختی رهایی مییابد( .میلر و رابینسون)113 :1963 ،
این نظریه میتواند برای تبیین انجام بازیهای رایانهای با محتوای پر از خشونت ،به محققان
کمک زیادی کند .طبق این نظریه ،رفتار خشونتآمیز در دنیای مجازی بازیهای رایانهای میتواند
به افراد در ارضای امیال خشونتآمیز خود کمک کند تا از آسیبهای اجتماعی این امیال رهایی
یابند.
سرگرمي و تفريح را ميتوان يکي از مهمترين داليل انجام بازيهاي رايانهاي دانست .در
این مورد میشود به نظریة استراحت و رفع خستگی ( )Relaxation Theoryکه توسط موریتس
الزاروس ( ،)Morits Lazarosاستاد فلسفه دانشگاه برلین ،تدوین شد ،اشاره کرد .بر اساس این
نظریه ،بازی ،انرژی مصرف شده را بار دیگر تأمین میکند .بدن بعد از مدتی فعالیت خستگیآور
(کار) ،نیاز به فعالیتی تنشزا (بازی) دارد .بر اساس این نظریه زمان بازی هنگامی فرا میرسد که
انرژی بدن به حداقل برسد ،نه زمانی که انرژی بیش از حد در خود داشته باشد ( .اسپادک:1372 ،
)275
در بررسي علت جذابيت بازيها ،گانتر معتقد است ترکيب شماري از ويژگيهاي صوتي و
تصويري بازيها ،و در پي آن معمايي الکترونيک يا فعاليتي که بازيکن بايد به مهارت انجام دادن و
حل کردن آن را ياد بگيرد ،در جلب توجه بسياري از جوانان به بازيهاي رايانهاي جايگاهي خاص
دارد( .گانتر)78 :1387 ،

مزایای بازیهای رایانهای

معایب بازیهای رایانههای
معایب ناشی از بازیهای رایانهای را میتوان در دو دستة آسیبهای جسمانی و آسیب های روانی
ـ تربیتی مطرح کرد:
الف .آسیبهای جسمانی
 .1چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه  ،بهشدت تحت فشار نور قرار
میگیرد و دچار عوارض میشود.
 .2تحقیقات نشان داده است که نوجوانان چنان غرق بازی میشوند که توجه نمیکنند به دلیل
درگیر شدن در ماجرای بازی ،تا چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی به خود فشار میآورند.
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از فواید بازیهای رایانهای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1فرایند یادگیری بچهها را آسان و توجه آنان را جلب میکند.
 .2به طور فراگیر ،کاربر هرچندبار که بخواهد ،میتواند موضوعی را ببیند ،بخواند و مرور کند.
 .3برنامههای بسیار متنوعی ،نظیر نقاشی ،ساخته شده که به کودکان و نوجوانان امکان خلق
تصاویر یا داستان میدهد؛ و یا اینکه امکاناتی را ارائه میدهند که نوجوانان را به تاریخ،
جغرافیا و  ...عالقهمند میسازند .برخی از برنامههای آموزشی ،به کودکان و نوجوانان کمک
میکند تا بسیاری از مهارتهای زندگی را ،مانند تشخیص کلمات ،با خود تمرین کنند.
 .4استفاده کردن از بیشتر برنامههای رایانهای باعث صرفهجویی در وقت و هزینه میشود.
 .5بازیهای رایانهای به کودکان و نوجوانان مبتال به بیماریهایی چون “فلج مغزی” یا “نارسایی
در تشخیص واژهها” کمک میکند.
 .6بازیهای رایانهای ،به برخی هماهنگیها میان چشم و دست و پرورش عضلهها کمک میکند.
 .7برای معلوالن و پر کردن اوقات فراغت آنان وسیله کمک آموزشی مناسبی است.
 .8كودك بدون كثیف كردن لباسها و اطراف میتواند بهراحتی نقاشی بكشد و رنگها را عوض
كند؛ برای مثال اگر از رنگ سبـز لباس نقاشیاش خوشش نیامـد به رایانـه میگوید رنگ را
قرمز كنـد ،اگر رنگ قرمز هم رضایت او را فـراهم نكـرد رنگ آبی و ...
 .9مفاهیم و مبانی ریاضیات را با كمك شكلهای كودكانه به او آموزش میدهد.
 .10به عقیده بعضیاز پزشكان  ،بازیهای رایانهای به كودكان كمك میكند كه به داروهای مسكن
كمتر احتیاج پیدا كنند.
 .11بازیهای رایانهای بچهها را وارد دنیایی میكند كه كنترلش در دست آنهاست و به همین
دلیل آنها از این بازیها لذت میبرند ( .یمینی فیروز)1392 ،

 .3به دلیل اینکه نوجوان در یک وضعیت ثابت تا ساعتها مینشیند ،ستون فقرات و استخوانبندی
او دچار اشکال شده و فرد مبتال به آرتروز میشود.
 .4هیجان همیشگی هنگام بازی ،بر ارگانیسم ،دستگاه گردش خون و گوارش تأثیر منفی میگذارد،
همچنین این هیجانهای دروغین ،سالمت روانی کودک را به خطر میاندازد.
 .5پوست فرد در معرض بمباران همیشگی پرتوهایی قرار میگیرد که از صفحه رایانه پخش
میشود.
 .6ایجاد تهوع و سرگیجه ،بهویژه در کودکان و نوجوانانی که زمینه صرع دارند ،از دیگر عوارض
این بازیهاست.
ب .آسیبهای روانی ــ تربیتی
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 .1تقویت حس پرخاشگری .مهمترین ویژگی بازیهای رایانهای ،حالت جنگی اکثر آنهاست
و اینکه فرد  ،برای رسیدن به مرحلة بعدی بازی ،باید با نیروهای به اصطالح دشمن بجنگد.
استمرار چنین بازیهایی ،کودک و نوجوان را پرخاشگر و ستیزهجو بار میآورد و او تالش
میکند با زور و تهاجم به خواستههای خود برسد.
 .2انزواطلبی .کودکان و نوجوانانی که به طور مداوم به این بازیها مشغول هستند ،درونگرا،
منزوی و در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان میشوند .این روحیة انزواطلبی باعث
میشود که کودک از گروه همساالن جدا شود و این ،سرآغازی برای بروز ناهنجاریهای
دیگر است.
 .3تنبل شدن ذهن .در این بازیها به دلیل اینکه کودک و نوجوان اغلب با ساختهها و برنامههای
دیگران بازی میکند و کمتر امکان دخل و تصرف در آنها را دارد ،حالت انفعال در او پدید
میآید و اعتماد به نفس وی در برابر ساختهها و پیشرفت دیگران متزلزل میشود.
 .4تأثیر منفی در روابط خانوادگی .در دورة کنونی که زندگیها به سوی ماشینی شدن پیش
میروند ،خود به خود ،روابط عاطفی رنگ باخته و در کنار هم بودن خانواده کمتر شده است.
در چنین وضعی ،بسیاری از مردم تلویزیون را جعبه جادویی میدانند که باعث سردی روابط
خانوادگی شده است ،در حالیکه جعبة جادویی دیگری با جاذبههای سحرآمیزتری به نام
رایانه ،نیز به زندگی ماشینی ما وارد شده و دشواریها را دوچندانکردهاست.
 .5تضعیف اخالقیات .اشاعه فرهنگ برهنگی و ترویج سکس ،از آفتهای دیگر بازیهای
رایانهای است .نبردهای تن به تن دختران نیمه عریان  ،رقص و موسیقی غربی و  ...در این
بازیها تبلیغ شده است و متأسفانه بدون دشواری ،در فروشگاهها به معرض فروش گذاشته
میشود.
 .6افت تحصیلی .به دلیل جاذبة مسحورکنندة این بازیها ،نوجوانان وقت بسیاری را صرف آن

میکنند و در واقع با مصرف انرژی عصبی و روانی خویش و با چشمان و ذهنی خسته به بستر
میروند و گاه ،صبح زودتر از وقت معمول بیدار میشوند تا پیش از رفتن به مدرسه نیز اندکی
بازی کنند .بیتردید این عالقه سبب افت تحصیلی خواهد شد.
 .7ازخود بیگانگی .دنیای مجازی ،ولی نزدیک به واقعیتی ،که در بازیهای رایانهای به تصویر
کشیده میشود آن قدر جذاب است که مخاطب کودک و نوجوان تحت تأثیر همة باورهایی
قرار میگیرد که طراحان این بازیها به او القا میکنند .فرد ،دچار از خود بیگانگی شده و مانند
آنها میاندیشد ( .یمینی فیروز)1392 ،
 . 8اعتیاد .عدهای از محققان بازیهای رایانهای را اعتیادآور و خطرناک قلمداد میکنند .شواهد
نشان میدهد تعدادی از عالقمندان به بازیهای رایانهای به صورت غیرطبیعی به این سرگرمی
وابسته شده و از زندگی عادی خود باز میمانند.
 .9القائات سیاسی و فرهنگی .بازیهای رایانهای تأثیر ماندگاری بر فرهنگ ،رشد و تکوین
شخصیت افراد و روشهای آموزشی گذاشته است .دنیای مجازی نزدیک به واقعیت که در
این بازیها به تصویر کشیده میشود به قدری مسحور کننده و جذاب است که مخاطب تحت
تأثیر تمام باورهایی قرار میگیرد که طراحان این بازی به او القا میکند( .معاونت مجلس
شورای اسالمی)1387 ،

 .1سنجش عملکرد .بررسی واکنش کودکان در حین بازی و توجه به هویت آنان در این بازیها
به ما کمک میکند تا دریابیم آنها در موقعیتهای مختلف چه بازخوردی را از خود بروز
میدهند و عملکرد آنان در مقابل بیانات ،فعالیتها و واکنشهای طرف مقابل چگونه است.
 .2تعامل .از ویژگیهای بارز و برجستة بازیهای رایانهای ،تعاملی بودن آن است .هنگامی که
بازیگر آیتمهای بازی خود را مثل جنسیت ،زیبایی ،قدرت و سرعت انتخاب کند ،در اصل
شخصیت خودش را وارد آن بازی کرده است و خود را یک شخصیت در آن صحنه بازی
تصور میکند و همواره در تمام مراحل بازی سعی میکند به بهترین وجه ممکن عمل کند تا
بیشترین امتیاز را به دست آورد و در صورتیکه امتیازی را از دست بدهد و یا اینکه از چرخة
بازی حذف شود ،ناراحتی را بهوضوح در چهرة او میتوان مشاهده کرد یا برعکس ،زمانی که
امتیاز باالیی را کسب کند ،خوشحالی و شوق از چهره او نمایان است.
 .3الگودهی .از دیگر ویژگیهای بازیهای رایانهای میتوان به الگودهی در این بازیها اشاره
کرد؛ برای مثال ،در بازیهای فوتبال رایانهای ،بیشتر بازیگرهای رایانه ،بهخصوص کودکان و
نوجوانان ،در وهلة اول لیگهای شناختهشدة اروپایی را انتخاب کرده و از بین آنها نیز تیمهای
مطرحی چون :منچستر یونایتد ،بارسلونا و یا رئال مادرید را انتخاب میکنند و این انتخاب،
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ویژگیهای بازیهای رایانهای
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به علت وجود بازیکنی در این تیمها است که الگوی بازیگر رایانه است و همواره در حین
بازی ،خود را جای الگوی مورد نظر فرض میکند و مایل است تا حرکات آن بازیکن را در
زمین فوتبال پیاده کند.
 .4مشارکتهای اجتماعی .از دیگر ویژگیهای بازیهای رایانهای میتوان به کاربرد آنها در
جهت یادگیری اصول مدنی و مشارکتهای افراد در این اصول اشاره کرد .امروزه جوانان با
کمک دنیای مجازی ،به شکل شگفتانگیزی به اطالعات و مفاهیم دسترسی دارند و برای
مشارکت در زندگی اجتماعی فرصتهای جدیدی را کسب میکنند .نسل امروز در درک
دوستی ،مسائل خصوصی ،هویت ،تملک ،ابتکارات و فعالیتهای مدنی ،نسبت به نسل
دیروز بسیار متفاوت است.
 .5آموزش .در بررسی ویژگیهای بازیهای رایانهای از منظر مباحث آموزشی ،اشاره به این
نکته ضروری است که یادگیری در هر زمانی اتفاق میافتد .این ویژگی ،در ذات بشر است.
یادگیری ،همیشه با تغییرهایی همراه است ،تغییر در محفوظات ،مهارتها ،نگرشها و رفتار ما
حاصل یادگیری است .ما میتوانیم چیزهایی را یاد بگیریم که مفید و یا غیرمفید ،نجاتبخش
یا خطرناک ،کمککننده و یا آسیبرسان باشند .در آموزش ،ارزشهایی وجود دارد که
تغییرهایی را نیز در بر دارند .آموزش ،آسانسازی امر یادگیری است .این توضیحات نشان
میدهند که یادگیری امری طبیعی است و فرد آن را برای خودش انجام میدهد و به صورت
عمدی و برای دیگران نیز انجام میشود .هنگامی که از بازیها به طور جدی ،در امر آموزش
و یادگیری استفاده شود ،تعامل در بازی و یادگیری با هم انجام میشود .بسیاری از بازیها که
سرگرمی ــ آموزشی هستند ،در حقیقت فکری را در ذهن مخاطب ایجاد میکنند و برخالف
این تصور که بازیهای رایانهای سرگرمی هستند و هیچگونه فعالیت فکری و آموزشی در آنها
وجود ندارد ،باید اذعان داشت که با انجام فعالیتهایی که در بازی وجود دارد ،بازیگر در یک
فضای مجازی مطالب بسیاری را میآموزد ،این گونه بازیها ،به دلیل فرایند حل مسئلة موجود
در آنها ،فعالیتهای ذهنی بازیگر را تا حد بسیار باالیی ارتقا میدهند .از این رو ،فعالیتهای
ذهنی ،به دنیای واقعی منتقل میشوند( .حسینی)1390 ،

نقش بازیهای رایانهای در آموزش زبان
زبان ابزاری است که برای برقراری ارتباط از آن استفاده میشود .هرچند زبان تنها ابزار ارتباطی نیست،
ولی مهمترین آنها است .ارتباط به طرق دیگری که مستلزم استفاده از زبان نباشد نیز برقرار میشود،
برای مثال دست اندرکاران امر تبلیغات برای تبلیغ محصوالت خود از تداعیهای بصری استفاده میکنند
و یا برای صحبت با دیگران ما از حرکات بدن مانند اخم ،حرکت شانه ،سر و غیره استفاده میکنیم.
بعضی از وسایل ارتباطی که ظاهرا ً غیرزبانی هستند ،چیزی بیش از دستگاههای نشانه نیستند که برای
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زبان استفاده میشوند ،عالئم مورس ،تندنویسی و زبان اشاره نمونههایی از این مقوله هستند .عالئم این
دستگاهها بیانگر واحدهای زبانی است و به این واحدهای زبانی تعابیر معنایی داده شده است.
زبان انسان با زبان حیوان متفاوت است .این تفاوت به دلیل طریق یگانهای است که زبان از صوت،
به عنوان وسیله بیان مقصود استفاده میکند و از جهت دیگر هم ساختمان صوری زبان به گونهای
است که با استفاده از آن ،مطالب متنوع و بسیار دقیق را میتوان بیان کرد .کل ساختار اجتماعی پیچیده
و دقیق ما با استفاده از زبان ایجاد شده و غیرممکن است تصور کنیم که ما بدون دسترسی به زبان
گفتار یا نوشتار قادر به برقراری ارتباطات پیچیدة اجتماعی بودیم .زبان نقش عمدهای در تجربیات
انسانی دارد و اگر بخواهیم فرایند ارتباطات بشری را درک کنیم ،باید توانایی انسان را برای یادگیری
زبان و ویژگیهای خاص زبان ،که موجب میشود زبان نقش مهمی در درون ما و بین ما بازی کند،
به دقت بررسی کنیم( .دی ای ویلکینز11 :1376 ،ـ.)10
زبان پدیدهای اجتماعی است که زمان پیدایش آن به تشکیل نخستین اجتماعات انسانی برمیگردد.
در واقع ،زبان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و به کارگیری آن ،یکی از ویژگیهای
انسان اجتماعی به شمار میآید .از هنگامی که انسان برای ادامة حیات و بقاء خود به زندگی اجتماعی
روی آورد ،به نوعی نظام ارتباطی برای پیامرسانی نیازمند شد بدین ترتیب ،زبان در کلیترین مفهوم و
ابتداییترین شکل آن پدید آمد .این وسیلة ارتباطی روزگاری از نشانههای حرکتی یا دیداری ،زمانی از
نشانههای آوایی یا شنیداری ،در یک دورة میانی ،از هر دو استفاده کرده است .با پیدایش خط و نوشتار،
پیامرسانی ابعاد تازه و گستردهای پیدا کرد و امکان انتقال تجربیات و میراث علمی و فرهنگی انسان
در طول زمان و پهنة مکان فراهم گشت .بنابراین ،زبان در اجتماعات انسانی و در متن زندگی گروهی
و روابط اجتماعی ،به دلیل نیاز انسانها به ارتباط با یکدیگر ،پدید آمد و در یک روند تحولی چند
صدهزارساله اشکال گوناگونی به خود گرفت .از این جهت است که زبان را نهادی اجتماعی دانستهاند
که مهمترین کارکرد آن ایجاد ارتباط است .با تحول اجتماعات بشری و پیچیدهتر شدن سازمانها و
روابط اجتماعی ،زبان نیز به عنوان یک نظام ارتباطی ،در جهت برآوردن نیازهای ارتباطی جامعههای
گوناگون انسانی ،دچار تحول شده و رفته رفته شکل کاملتری پیدا کرد( .مدرسی)1 :1368 ،
هنگامی که دو جامعه به دالیل گوناگون با یکدیگر برخورد و ارتباط پیدا میکنند ،زبانهای آنها نیز
در تماس و برخورد قرار میگیرد .نتایج حاصل از برخوردهای زبانی ،گوناگون و متنوع است؛ حذف
یک زبان ،پیدایش زبانهای آمیخته ،دوزبانی ،تغییر زبان ،قرضگیری زبانی ،همگرایی زبانی و تداخل
زبانی از جمله مهمترین این نتایج است که جداسازی آنها از یکدیگر در همه موارد چندان ساده به
نظر نمیرسد .در برخی موارد که برخورد و تماس میان جامعههای زبانی مختلف ،نزدیک و فشرده
است ،تعیین مرز دقیقی میان قرضگیری زبانی ،تداخل زبانی ،همگرایی زبانی و زبانهای آمیخته کاری
دشوار و نیازمند بررسیهای گسترده است ،زیرا در همة این حالتها عناصر زبانهای مختلف در
یکدیگر نفوذ میکنند و به طور کلی نوعی آمیزش زبانی به مفهوم عام ،در همه آنها مشاهده میشود.
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در پیدایش هر یک از حالتهای ناشی از برخورد زبانها ،عوامل گوناگونی دخالت دارند ،اما
طبیعیترین و معمولترین حالت که تقریب ًا در همه برخوردهای زبانی پیش میآید ،قرضگیری یا رد و
بدل شدن عناصر زبانی است .قرضگیری زبانی روندی عمومی است که در مقوالت گوناگون زبان به
اشکال مختلف اتفاق میافتد و معموالً به صورت یکی از انواع واژگانی ،واجی ،دستوری ،یکطرفه،
دوطرفه ،مستقیم و غیرمستقیم در زبانهای مختلف است .در این میان ،قرضگیری واژگانی ،یکطرفه
و مستقیم از همه معمولتر است.
در انواع مختلف قرضگیری زبانی ،بهویژه قرضگیری واژگانی ،تعیین دقیق ورود یک عنصر
قرضی به یک زبان دشوار است و به سادگی نمیتوان مشخص کرد که یک واژه بیگانه دقیق ًا از چه
زمانی وارد زبان دیگری میشود و میتوان آن را واژهای قرضی به شمار آورد .آیا به محض آنکه یک
گویندة واحد ،عنصر زبانی بیگانهای را استفاده کند ،میتوان گفت که قرضگیری انجام شده است؟
یا این عنصر زبانی بیگانه باید در سطح کل جامعه زبانی مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوان ادعا کرد که
قرضگیری انجام گرفته است؟
به طور کلی ،به نظر میرسد هر واژه از نظر مسیری که در روند ورود به یک زبان دیگر طی
کرده است ،در مرحلة خاصی قرار دارد و به این ترتیب ،عناصر قرضی بیشتر در سطوح مختلفی
میان دو حد باال قرار میگیرند .شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که یک عنصر زبانی بیگانه دستکم
باید به وسیلة گروهی از گویندگان زبان دیگر ،استفاده شود تا بتوان آن را یک عنصر زبانی قرضی
به شمار آورد.
برای قرضگیریهای زبانی دالیل و انگیزههای متعددی ذکر شده است که مهمترین آنها پرکردن
خألهایی است که در امر ارتباط به وجود میآید .اعتبار اجتماعی ــ فرهنگی بعضی از زبانها و پرهیز
از کاربرد برخی از عناصر زبانی که صورت یا مفهوم ناخوشایندی دارند از دیگر دالیلی هستند که
برای توجیه قرضگیریهای زبانی عنوان شدهاند( .همان3 :ـ)82
افراد میتوانند یک زبان دوم را تحت شرایط مختلفی یاد بگیرند .ممکن است زبان دوم را وقتی
مدرسه راهنمایی ،یا دبیرستان یا دانشگاه را شروع کردید ،یاد گرفته باشید .نقل و انتقال به کشوری
جدید ،اغلب به معنی یادگیری یک زبان جدید است .افراد دیگر در جوامع یا خانوادههایی زندگی
میکنند که به بیش از یک زبان در آنجا صحبت میشود ،و ممکن است ،همزمان زبان دوم (یا زبانهای
بیشتری) را فراگرفته باشند .اصطالح فراگیری زبان دوم ( )Second Language acquisitionدر واقع
داللت دارد بر فراگیری یک زبان توسط کسی (بزرگسال یا کودک) که قب ً
ال زبان اولی را فرا گرفته
باشد .فراگیری دو زبانه اشاره به فراگیری (کم و بیش) همزمان دو زبان دارد که در کودکی رخ داده
است( .فرامکین و دیگران)1387 ،
هدف غایی در یادگیری زبان دوم ،رسیدن به شیوایی و خالقیت زبانی زبان مادری است ،این
مطلب به این معنا نیست که ما ممکن است انتظار همان مهارت زبانی را داشته باشیم .معیار موفقیت ما

بازی رایانهای .ابزار آموزش
بازیهای رایانهای از چندین وجه با سرعت هرچه بیشتر در حال گسترش است .از فناوری پیشرو
رایانهای سه بُعدی گرفته تا گسترش طیف مخاطبان ،افزایش میزان ساعات بازی و نیز ورود مفاهیم
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در این نیست که آیا دانشجویان ما میتوانند تعداد زیادی جمله ،گروه و واژههایی را که به آنها آموخته
شده به یاد بیاورند ،بلکه معیار موفقیت ما در این است که آیا آنها میتوانند جمالت جدیدی را تولید
کنند .در بعضی موقعیتها ممکن است هدف کمتری مد نظر باشد ،در آن حالت آنچه آموخته میشود
در حقیقت زبان نیست .به دنبال مطالب فوق باید گفت که کار اصلی در یادگیری زبان دوم ،تسلط بر
نظام محدودی است که موجب خالقیت زبانی میشود( .دی ای ویلکینز)1376 ،
زبان دیگری نیز وجود دارد که فرد در معرض آن قرار میگیرد و این زبانی است که دیگران
در حضور او تولید میکنند ،در این نوع زبان فرد مخاطب قرار نمیگیرد و حداقل در مراحل اولیة
فراگیری زبان ،قسمت اعظم آن برای فرد مفهوم نیست .و باالخره نوع دیگر زبان ،زبانی است که فرد
خود تولید میکند .بخشی از زبانی که فرد تولید میکند خطاب به دیگران گفته میشود .عوامل مهم
دیگری نیز در خصوص زبانی که فرد در معرض آن قرار میگیرد وجود دارد .البته مهمترین عامل،
زبان گفتار است .عامل دیگر ،عدم کنترل زبانی است که فرد میشنود؛ به این معنی که در این زبان
هیچ موردی از جداسازی و تکرار یک ساخت جمله ،که از ویژگیهای بیشتر روشهای آموزشی
زبان است ،وجود ندارد( .همان 50 :ـ.)49
بازیهای رایانهای آموزشی ،بازیهایی هستند که به طور خاص برای آموزش یک موضوع خاص
به افراد ،تشریح مفاهیم ،تقویت روند رشد ،فهماندن یک واقعه یا یک فرهنگ تاریخی و یا کمک به
یادگیری یک مهارت هنگام بازی طراحی شدهاند.
نظریة کالسیک دربارة بازی که به قبل از جنگ دوم جهانی برمیگردد ،بازی را تخلیه ارزش مازاد،
تفریح ،پیش تمرین و  ...دانستهاند .اما پژوهشهای سالهای اخیر نشان دادهاند ،بازیهای رایانهای
آموزشی در تجزیه و تحلیل فکری و سازمان دادن کوششهای خودآگاهانه برای تکامل فکر بسیار
مؤثرند .معموالً همة بازیهای رایانهای آموزشی با برنامهریزی خاص و برای نیل به هدفهای درسی
طراحی میشوند .این بازیها برای سهولت در انتقال مفاهیم آموزشی و تسهیل روند یاددهی ــ
یادگیری به کار میروند.
جدیدترین پژوهشها نشان میدهند بازیهای رایانهای آموزشی ،جدیت ،اهتمام ،تصمیمگیری،
حل مسئله ،همکاری و ابتکار را در یادگیری کودکان افزایش میدهند .یکی دیگر از مزیتهای
استفاده از بازیهای رایانهای آموزشی یادگیری فعال است .یادگیری فعال زمانی اتفاق میافتد که
فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار کنند و به تولید علم تشویق شوند
تا فقط دریافت کننده علم باشند( .پوردریایی نژاد)32 :1389 ،
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و حوزههای جدید و متنوع سیاسی ،تاریخی ،علمی ،اجتماعی و اقتصادی به بازیها .در این شرایط،
بهرهوری آموزشی از این رسانه پرقدرت بحثانگیز و قابل توجه خواهد بود.
گسترش و رشد غافلگیرکنندة استفاده از بازیرایانهای ،بهرهگیری فرهنگی از چنین شیوعی،
کاهش پیامدهای سوء ناشی از سیاستگذاریهای صرف ًا تجاری و خودانگیخته بودن ذاتی این بازیها
از عللی است که میتوان برای ضرورت این بحث نام برد .بازیهای رایانهای با روشهایی جوانان
را به بازی ترغیب میکنند که آموزش رسمی قادر به آن نیست .بچهها به اراده خود فرصت زیادی را
در خارج از مدرسه صرف بازیهای پیچیده رایانهای میکنند .به نظر میرسد بازیها “چیزی دارند”؛
گویی روشی جهت مجذوب کردن و عالقمند ساختن افراد جوان دارند .میل به کنترل درآوردن این
نیروی محرک ،جهت تشویق جوانان برای یادگیری خودخواسته ،دلیل اصلی توجه به بازیهای
رایانهای برای یادگیری است .بسیاری از محققان و معلمان معتقدند بازی کردن به نحو شایان
توجهی ،تفکر جوانان را توسعه میبخشد .اخیرا ً دستهای از کتابهای منتشر شده ،به بحث پیرامون
“برنامهنویسی دوبارة” ذهن افراد جوان در بازیهای رایانهای میپردازند( .گیویان)1388 ،
از آنجا که کودکان و نوجوانان بیشتر از بازیهای رایانهای خارجی استفاده میکنند ،ناخودآگاه در
معرض عناصر زبانی بیگانه (واژگان ،اصطالحات و تکهکالمها) قرار میگیرند .این امر سبب میشود
کودکان و نوجوانان ،غیرمستقیم و ناخودآگاه عناصر زبانی بیگانه را یاد بگیرند .برای تأیید این ادعا
میتوان به نظریة یادگیری اجتماعی( ( )Social Learning Theoryکه آلبرت باندورا (�Albert Ban
 )duraمطرح کرده است ،اشاره کرد .بر اساس این نظریه ،انسانها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و
عمل در زندگی نیاز دارند ،تنها از راه تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند ،بلکه عمدة آنها به طور
غیرمستقیم و بهویژه از طریق رسانههای جمعی آموخته میشود .ادعای اصلی باندورا این است که
بیشتر رفتارهای آدمی از طریق مشاهدة رفتار دیگران و الگوبرداری یاد گرفته میشود.
نظریه یادگیری اجتماعی به طور گستردهای برای مطالعة تأثیر رسانهها بر خشونت مورد استفاده
قرار میگیرد .در مقایسه با نظریة کاشت ( )Cultivation Theoryکه مدعی تأثیرگذاری خشونت
تلویزیونی بر نگرشهاست نه رفتارها ،نظریة یادگیری اجتماعی پرخاشگری را نتیجة تماشای
برنامههای خشونتآمیز میداند و معتقد است که فرد از طریق مطالعه و مشاهدة نمونههای رسانهای،
رفتارهای مناسب را فرا میگیرد؛ یعنی در واقع میفهمد کدام دسته از رفتارها پاداش و کدام یک
کیفر میبینند .از این طریق ،مخاطبان میکوشند در زندگی واقعی پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و
الگوبرداری از نمونههای رسانهای گرایش پیدا میکنند.
چهار فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی باندورا عبارتاند از :توجه ( ،)Attentionحفظ
و یادآوری ( ،)Retentionتولید ( )Pruductionو انگیزش ( .)Motivationنقطة شروع یادگیری یک
رویداد ،مشاهدة مستقیم یا غیرمستقیم است .با در نظر گرفتن رویدادی که بتوان آن را مشاهده کرد
و در نتیجه الگوبرداری کرد ،اولین قدم در یادگیری اجتماعی ،توجه به آن رویداد است .بدیهی است

تا زمانی که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم و نتوانیم بخشهای مهم آن را درک کنیم ،نمیتوانیم
از آن رویداد چیزی بیاموزیم .ما به متون رسانهای که با زندگی ،نیازها و منافع شخصیمان ارتباط
دارد ،توجه میکنیم .پس آنچه را که آموختیم به خاطر میسپاریم و به ذخایر شناخت پیشین اضافه
میکنیم ،تا در موقع لزوم آن را به یاد آوریم .اگر عمل مشاهدهشده را به خاطر نداشته باشیم ،اجرای
الگوبرداری امکانپذیر نیست .فرایند تولید ،یعنی کاربرد عملی آموختهها که به پاداش و تنبیه منجر
میشود؛ بازتولید صحیح نتیجه آزمون و خطاست .در نهایت ،انگیزه برای ادامة مسیر بیشتر یا کمتر
میشود .انگیزه که برای انجام عمل مهم است ،بستگی به تشویق دارد.
خالصه اینکه ،رسانههای جمعی بهخصوص رسانههای تصویری ،منبع اصلی یادگیری
اجتماعی هستند .باندورا مینویسد« :رسانهها اگرچه تنها منبع یادگیری اجتماعی نیستند و نفوذ و
تأثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین ،دوستان و معلمان وابسته است ،ولی روی مردم تأثیر
مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانجی نفوذ شخصی یا شبکههای اجتماعی صورت نمیگیرد».
(مهدیزاده)1389 ،

دالیل بهرهگیری از بازی برای آموزش
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yyخاصیت باز پردازش کنندة این بازیها در آفرینش و پرورش تواناییهای جدید شناختی :اینکه
در بازی میتوان یک سری از مهارتها و تواناییهای ذهنی و عملی را ایجاد کرد ،پرورش داد
و تقویت کرد.
yyمشکالت الگوی آموزشی خطابه محور .مدتهاست که از ایرادات الگوی آموزشی سخنران
محور صحبت میشود .در این شیوة آموزشی ،دانشآموز هم نسبت به آموزگار و هم نسبت به
مفاهیم آموختنی در سطح باالیی از انفعال جای میگیرد.
yyمطرح شدن الگوهای جدید آموزشی در عمل و در موقعیت :با استفاده از بازی برای آموزش
میتوان به الگوهای یادگیری در عمل و در موقعیت نزدیک شد .در این الگوها که مبنای حضور
فعاالنه فرد به عنوان ُکنشگر فعال ،در حین آموزش و عمل است ،بهخوبی میتوان از تواناییهای
بازی بهره جست.
yyپرورش مهارتهای پردازش از طریق شبیهسازی .اینکه فرد در بازی اجازه مییابد موقعیتها،
مکانها ،فضاها ،زمانها ،شخصیتها ،تیپها و میان ُکنشهای گسترده را تجربه کند ،به درک و
پردازش گسترده و چندوجهی فرد کمک میکند.
yyفهم و کشف وقایع و حقایق جامعه و جهان ،بازیکن با شرکت فعاالنه در یک جنگ و مبارزه
جدی میتواند درک بیشتری از مفاهیم و مشکالت در جنگ ،قحطی ،کشتن ،تضاد و  ...به دست
آورد ،به همین ترتیب مث ً
ال با انجام یک بازی تجاری میتواند از مفاهیم سرمایهداری ،سود ،بیمه
و  ...بیشتر بداند( .گیویان)1388 ،

161

ویژگیهایی از بازی که به یادگیری کمک میکند
 .1یادگیری از طریق آزمایش در محیطی بدون دغدغه .اینکه بازیکن میتواند هر گونه آزمایش
و خطایی را ،بدون دغدغة از دست دادن چیزی یا تحمل هزینهای انجام دهد ،به یادگیری فرد
کمک شایانی میکند.
 .2عمل کردن بدون ترس از خطرات دنیای واقعی .بازیها اگرچه در بسیاری از جنبههای زندگی
بشری پا گذاشتهاند و بسیار دقیق شبیهسازی شدهاند ،ولی به هر حال این حقیقت که بازی
“بازی” است و از خطرات و مشکالت عینی جهان واقعی فاصله دارد ،به فرد اطمینان خاطر
میدهد که هر طوری بازیکند ،چیزی را از دست نمیدهد.
 .3امکان دستیابی به موقعیتها و تواناییهایی در بازی که در دنیای واقعی نشدنی است.
بازی میتواند بازیکن را در جایگاه و موقعیت رویایی قرار دهد ،که همیشه آرزوی آن را داشته
است .بازی میتواند کنجکاوی فرد را که در زندگی واقعی و در بسیاری از زمینهها به دلیل
محدودیتهای ذاتی یا موقعیتی و یا شخصی ارضا نمیشود ،راضی کند( .گیویان)1388 ،

ارائة مدلی برای بهکارگیری آموزش مبتنی بر بازی رایانهای
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پژوهشها تأثیر فناوری اطالعات را از طریق بازیهای رایانهای با استفاده از رسانههای گوناگون
نشان داده است .صنعت بازی رایانهای در جذب کاربران جوان موفق بوده ،زیرا در دو دهة اخیر ،این
بازی الکتریکی از نظر فنی ،بسیار آسانتر شده است.
بازی رایانهای در بین بچهها ،فعالیت اوقات فراغت محسوب شده است و در شکل کاربردی
ویدئویی ،تلفن همراه یا رایانه (کامپیوتر) است .پژوهش فیرابند و کلینگر ()Feierabend & Klingler
نشان داده است که در یک هفته  ،کاربران بین  6تا  13سال ،بسیار مایل به انجام دادن چنین بازیهای
رایانهای به صورت انفرادی یا گروهی هستند.
مطالعات در جهت استفاده بازیهای رایانهای ،در زمینة یادگیری کارآمد ،مؤثر و کیفی هدایت
شدهاند .بازیهای رایانهای همچنین استعداد ایجاد یک محیط یادگیری مفرح (سرگرمی) را دارند،
همانطور که بازیها پتانسیل ترغیب دانشآموزان را دارند؛ به عالوه ،بازیهای رایانهای بیشتر
فعالیتهای رقابتی شامل قوانین ،اهداف ،بازخورد ،تعامل و نتایج آن را در بر میگیرد ،بوکیونگ کیم
( )Bokyeong Kim, 2009و دیگران ثابت کردهاند که یادگیری مبتنی بر بازی رایانهای ،چند جنبه از
فرایند یادگیری را به شرح زیر در بر میگیرد:
yyتشویق دانشآموزان برای جمعآوری ایدهها از زمینههای مختلف جهت حل یا تصمیمگیری
روی یک راه حل؛
yyباز داشتن دانشآموزان از یادگیری به وسیلة کاربرد بازیهای مبتنی بر عمل معین؛
yyتشویق دانشآموزان برای تعامل با دیگر اعضای گروه و بهبود مهارتهای یادگیری.
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شکل .1مدل یادگیری مبتنی بر بازی ( گاریس و دیگران)2002 ،
بر اساس گفته گاریس و دیگران ( ،)2002شکل ،1یک رابطه میان چرخة بازی و خروجی یادگیری را توصیف میکند .این
مدل ،یک پیوند میان فعالیتهای مبتنی بر شبیهسازی و دنیای واقعی فراهم میکند که تا اندازهای حوادث را در بازی با
رخدادهای دنیای واقعی پیوند میدهد .طبق گفتة پیِوک و دیگران ،همچنین کولب ) (Kolb, 1971و دیگران ،این مدل
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جنبههای مهم بازی شامل
جستوجوی اطالعات ،انتخاب اطالعات مورد نیاز ،توسعه راهبرد بحث ،تعیین کردن تضادها
و حل کردن مسئله است.
بر اساس عقیده فنجنگ ک ( ،)Fenggeng ke, 2008پژوهشگران آموزشی بازیهای رایانهای را
یک ابزار یادگیری بالقوه پیشنهاد کردند .یافتههای آنها مبتنی بر بحثهای زیر است:
yyدانش آموزان میتوانند خودشان را با بازی رایانهای پیوند دهند.
yyبازیهای رایانهای یادگیری فعال را تشویق میکند.
yyشواهد تجربی وجود دارد که اثبات میکند بازی میتواند ابزاری مؤثر برای بهبود درک در
طول یادگیری باشد.
yyبازیهای رایانهای میتواند دانشآموزان را به همکاری با یکدیگر ترغیب کند.
گاریس ( )Gariss, 2002و همکاران یک مدل یادگیری مبتنی بر بازی را معرفی کردند که نشان
میدهد چگونه ترکیب بین بازیهای رایانهای و آموزشی کامل شده است .بر اساس عقیده پیوک و
دیگران ( ،)Pivec, 2003مدل یادگیری مبتنی بر بازی به طور موفقیتآمیزی در آموزش رسمی مانند
آموزش ورزشی ،پزشکی و نظامی و غیره اجرا شده است.
با توجه به شکل  ،1متوجه میشویم که چه طور و چه وقت یادگیری ،در یک آموزش مبتنی
بر بازی اتفاق میافتد .بر اساس یافتههای پیوک و دیگران ( ،)2003مشخصههای اصلی یک بازی
آموزشی ،محتوای دروسی هستند که با ویژگیهای بازی رابطه دارند .مشخصة اصلی این است که
بازی باید دانشآموزان را ترغیب کند؛ زیرا آنها برای تکرار کردن سیکل مشتاق هستند .در تکرار
عمل ،دانشآموزان برای به نمایش گذاشتن تغییرهای رفتاری شناختی و عاطفی از طریق تعامل ،در
حین بازی سبقت میگیرند.
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بر اساس گفته گاریس و دیگران ( ،)2002شکل ،1یک رابطه میان چرخة بازی و خروجی
یادگیری را توصیف میکند .این مدل ،یک پیوند میان فعالیتهای مبتنی بر شبیهسازی و دنیای
واقعی فراهم میکند که تا اندازهای حوادث را در بازی با رخدادهای دنیای واقعی پیوند میدهد.
طبق گفتة پیِوک و دیگران ،همچنین کولب ( )Kolb, 1971و دیگران ،این مدل توصیف آنچه که در
کاربرد فرایند یادگیری متعهد ،بازتاب و درک شده بودند ،همچنین نوع بازی نقش بازی کردن ( آر
پی جی) ،رابطه میان مدل یادگیری مبتنی بر بازی و بازی خودشان را نشان میدهد .هدف آر پی جی
سرگرم کردن دانشآموزان است و میتواند یک سرگرمی آموزشی طبقهبندی شود که بیشتر رویکرد
حل کردن مسئله دارد و هر بازیگر یک شخصیتی که دوستش دارد ،انتخاب میکند .بازیهای آر
پی جی بیشتر سطح باال هستند و راهحلهای زیادی دارند .بنابراین ،بازیکن را در شکل تجهیزات،
اسلحهها ،نقشههای ریز و غیره راهنمایی میکنند ،همچنین ،برای اینکه کاربران فکر کنند چگونه با
چالشها مواجه میشوند ،نکاتی را هشدار میدهند و پاداشهایی در شکل مدالها و گواهیهایی
جهت حمایت انگیزشی برای بازیگران فراهم میکنند.
در توسعه دادن کاربرد یک بازی رایانهای ،طراحان باید شمار ویژگیهای بازی را در نظر
بگیرند .چندین نظر روی ویژگیهای یک بازی وجود دارد برای مثال ،تورنتون ()Thornton, 1990
و دیگران همچنین پیوک و دیگران ادعا کردند که تعاملپذیری یک جنبة مهم در یک بازی است.
جانستون و فلیکس ( )Johnston & Felix, 1993از طرف دیگر حرکت تصویری ،قاعده ،هدف
و تعامل را ویژگی مهم یک بازی میدانند .باراناوسکاس ( )Baraanauxas, 1999و دیگران بیان
کردند که بازی باید چالشبرانگیز و پرمخاطره باشد .طبق گفتة مالون ( ،)1981چهار ویژگی که باید
در یک بازی رایانهای باشند ،قوة تخیل ،حس کنجکاوی ،چالشها و توانایی کنترل کردن هستند.
دراکمن ( )Druekman, 1995ادعا کرد که بازیها قادر به باال بردن سطح انگیزشی و عالقه
دانشآموزان در آموزش هستند .هشت نفر از یازده محقق ثابت کردند که حفظ یادگیری در
یادگیری مبتنی بر بازی بهتر است ،در صورتیکه ،مطالعات دیگر این اهمیت را نشان ندادند .هفت
مطالعه از هشت مطالعه روی عالقه به یادگیری دانشآموزان نشان دادند که آنها عالقهمند به بازیها
هستند؛ بنابراین ،پیِوک و دیگران ( )2003نشان دادند که رابطه میان عالقه به یادگیری و یادگیری
مبتنی بر بازی ،هنوز نامشخص است.

مزایای یادگیری زبان از طریق بازی
در سال  2003مجلة آسیایی  EFLتحقیقی با کمک کارشناسان یادگیری زبان انجام داد .این
تحقیق تأثیر روشهای آموزشی بازیمحور را هنگام یادگیری یک زبان جدید روی دانشآموزان
مورد بررسی قرار داد .دانشآموزان بیان کردند که از فضای آرامشبخشی که بازیها برایشان فراهم
کرده در کنار حس رقابت و انگیزهای که به فضای یادگیری افزوده شده است ،لذت بردهاند .سپس

نتیجهگیری
بازیهای رایانهای نهفقط ابزاری برای سرگرمی و تفریح ،بلکه یکی از بزرگترین صنایع دنیای
فناوری ارتباطات و اطالعات هستند .شناخت اندکی که نسبت به این صنعت در کشور ما وجود
دارد ،باعث شده است تا بیشتر افراد ،بازیهای رایانهای را ویژة کودکان بدانند و آن را نوعی تفریح
جهت اوقات فراغت بپندارند .در حالیکه ،در اکثر کشورهای جهان ،این بخش از علوم ،جزء
تخصصهای مهم به شمار میرود و اهمیت بسزایی دارد .بنابراین نباید دیدگاه منفی و مغرضانه به
بازیهای رایانهای داشت ،بلکه میتوان از این تکنولوژی برای آموزش و انتقال ارزشها در نسل
جوان و نوجوان استفاده کرد.
یادگیری یک زبان جدید در صورتیکه توام با تفریح باشد ،بسیار لذتبخش است ،امروزه
افراد میتوانند از طریق رسانههای اجتماعی ،فیلم و حتی بازیهای رایانهای زبان جدیدی را یاد
بگیرند .هر روش یادگیری طوطیواری در نهایت خستهکننده میشود ،این روش باعث ایجاد
الگوی آموزشی ضعیف و خستهکنندهای میشود که پیشرفت چشمگیری به همراه نخواهد داشت.
بازیها عالوه بر فراهم آوردن راهی جایگزین به منظور یادگیری زبان روشی لذتبخش نیز در
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معلمان مشاهده کردند که دانش آموزانی که اینگونه بازیها را انجام دادهاند در مقایسه با آنهایی
که طوطیوار مطالبی را فرا گرفتهاند سرعت یادگیری بیشتری دارند و اطالعات بیشتری به ذهن
خود میسپارند .این تحقیق اثبات کرد که بازیهای رایانهای ابزار بسیار مؤثری برای یادگیری زبان
هستند.
حال که با مزایای متعدد بازیهای رایانهای آشنا شدهاید در ذیل به خالصهای از این مزایا در
رابطه با بازیهای آموزشی زبان میپردازیم:
صرفهجویی در زمان؛ راهی مناسب برای رهایی از روشهای معمولی آموزش؛ سرگرمکننده و
لذت بخش بودن؛ فراهم آوردن متنی هدفمند برای استفادة زبانی؛ افزایش انگیزة یادگیری؛ تقویت
مهارت زبانی؛ کاهش اضطراب هنگام اشتباه کردن؛ ترکیب مهارتهای مختلف زبانی از قبیل
خواندنی ،شنیداری ،گفتاری و نوشتاری؛ تشویق کاربران برای استفادة زبان و ایجاد نگرشهای
مثبت در جهت یادگیری.
نتایج حاصله از یادگیری زبانمحور به خوبی قابل لمس هستند .بازیهای رایانهای به شکل
گستردهای در ایاالت متحده آمریکا ،برای اهداف تعلیمی و تربیتی استفاده شده است .در سال
 2008نزدیک به 170میلیون آمریکایی برای دستیابی به اهداف آموزشی مختلفی حدود 12میلیون
دالر صرف انجام بازیهای رایانهای کردند .به وسیلة بازیکردن مغز شما در زمان یادگیری بهشدت
تحریک میشود و همزمان سایر مهارتهای شناختی خود مانند حل مسئله ،حافظه ،تمرکز،
تیزهوشی و البته زبان را تقویت میکند( .دی ای وبلکینز)1376 ،
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اختیار افراد قرار میدهد .امروزه ایدة یادگیری صرف ًا به معنای حفظ کردن طوطیوار نیست ،بلکه
به معنای کسب مهارتهای الزم به منظور ارائة پاسخی مناسب در شرایط مختلف است .بازیها
میتوانند این مزایا را با سرگرمکنندهترین روش ممکن ارائه دهند؛ بنابراین مادامی که از بازی کردن
لذت میبرید میتوانید از یادگیری ناخودآگاه مجموعهای از مهارتهای زبانی نیز لذت ببرید.
بهترین بازیهای زبانی به منظور درگیر کردن کاربران در موقعیتهای مختلف استفاده از زبان
طراحی شدهاند .اینگونه بازیهای رایانهای فضای یادگیری پویایی را برای شخص فراهم میکند،
به گونهای که او شاهد بهرهمندی بسیاری از انجام این بازی خواهد شد .شما میتوانید طی یک بازة
زمانی مناسب به بازی بپردازید و از زمانی که صرف یادگیری زبان مورد نظر خود میکنید لذت
ببرید .بهترین قسمت زمانی است که شما غرق در انجام بازی شدهاید که در اصل در حال یادگیری
هستید ،بنابراین به جای توجه به یک آموزش استاندارد تنها روی نحوة خوب بازی کردن تمرکز
میکنید .عالوه بر این یادگیری از طریق بازی شما را تشویق میکند تا در مورد زبان مورد نظرتان
بیشتر یاد بگیرید و میزان پیشرفت شما در بازی بستگی به میزان یادگیری زبان مورد نظر دارد ،که
در این صورت هر چه به مراحل باالتری در بازی میرسید به مهارت باالتری از زبان مورد نظر
خود نیز رسیدهاید.
آلبرت باندورا ،واضع نظریه یادگیری اجتماعی ،معتقد است که انسانها بیشتر آنچه را که برای
راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند ،صرف ًا از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند ،بلکه عمدة
آنها به طور غیرمستقیم و بهویژه از طریق رسانههای جمعی آموخته میشود .ادعای اصلی باندورا
این است که بیشتر رفتارهای آدمی از طریق مشاهده رفتار دیگران و الگوبرداری یاد گرفته میشود.
چهار فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی باندورا عبارت از :توجه ،حفظ و یادآوری ،تولید و
انگیزش است .نقطة شروع یادگیری یک رویداد ،مشاهدة مستقیم یا غیرمستقیم است .در یادگیری
اجتماعی ،اولین قدم توجه به رویداد است .بدیهی است تا زمانی که ما به رویدادی توجه نداشته
باشیم و نتوانیم بخشهای مهم آن را درک کنیم ،نمیتوانیم از آن رویداد چیزی بیاموزیم .ما به
متون رسانهای که با زندگی ،نیازها و منافع شخصیمان ارتباط دارد ،توجه میکنیم .پس آنچه را که
آموختیم به خاطر میسپاریم و به ذخایر شناخت پیشین اضافه میکنیم تا در موقع لزوم آن را به یاد
آوریم .اگر عمل مشاهده شده را به خاطر نداشته باشیم ،الگوبرداری امکانپذیر نیست .فرایند تولید،
یعنی کاربرد عملی آموختهها که به پاداش و تنبیه منجر میشود؛ بازتولید صحیح نتیجه آزمون و
خطاست.
در نهایت ،انگیزه برای ادامه مسیر بیشتر یا کمتر میشود .انگیزه ،که برای انجام عمل مهم است،
بستگی به تشویق دارد .خالصه اینکه ،رسانههای جمعی بهخصوص رسانههای تصویری ،منبع
اصلی یادگیری اجتماعی هستند .باندورا مینویسد رسانهها اگرچه تنها منبع یادگیری اجتماعی
نیستند و نفوذ و تأثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین ،دوستان و معلمان وابسته است ،ولی

روی مردم تأثیر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانجی نفوذ شخصی یا شبکههای اجتماعی
صورت نمیگیرد .برای اثربخشی بیشتر بازیهای رایانهای در امر آموزش و یادگیری ،معلمان
باید نگرش خود را نسبت به این نوع از آموزش تغییر دهند ،با بازیهای رایانهای که میتواند در
آموزش به کودکان و نوجوانان کمککننده باشد ،آشنا شوند و بازی رایانهای را رسانهای بدانند
که قابلیتهای پنهان کودکان و نوجوانان را آشکار میکند .همچنین پژوهشگرانی که در حوزة
بازیهای رایانهای فعال هستند و افرادی که در صنعت تولید بازیهای رایانهای کار میکنند ،الزم
است قابلیتهای بالقوة بازیهای رایانهای در زمینة آموزش و یادگیری را بشناسند و سعی در تولید
بازیهایی داشته باشند که برای مقاصد آموزشی طراحی شده است .با توجه به یافتههای به دست
آمده در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که دانشآموزان از طریق انجام بازیهای رایانهای به طور
غیرمستقیم و ناخودآگاه زبان بیگانه را میآموزند.
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شریفی ،لیلی ،مهدی شقاقی و صابر شریفی ( “ ،)1390بررسی رابطه انجام بازیهای رایانهای و میزان مطالعه دانشآموزان
مقطع راهنمایی؛ مطالعه موردی شهر کرج” ،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،تهران.)57( 47 ،

شعارینژاد ،علیاکبر ( ،)1386ادبیات کودکان ،اطالعات ،تهران.

طالبی ،حمیدرضا و علیاکبر جاللی ( ،)1389ارائه مدلی برای بکارگیری آموزش مبتنی بر بازیهای رایانهای اجتماعی،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران.

علیزاده ،عبدالرحمان ( “ ،)1385بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشآموزان دبیرستانهای تهرانی به بازیهای
رایانهای” ،پایاننامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
فرامکین ،ویکتوریا ،رابرت رادمن و هیامز نینا ( ،)1387درآمدی بر زبانشناسی ،ترجمة علی بهرامی ،سیّد ضیاالدین،

نقش بازیهای رایانهای درآموزش زبان بیگانه

بنيطالبي ،كتايون ( “ ،)1385مقايسة تأثير بازيهاي رايانهاي بر تفكر خالق كودكان دورههاي آمادگي شهركرد در سال
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راهنما ،تهران.
فرمند ،فرزین و مریم صباغان ( “ ،)1394تأثیر آموزش به کمک بازی رایانهای داالن سبز در افزایش یادآوری مفاهیم
شیمی اول دبیرستان” ،فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.)3( 5 ،

کوثری ،مسعود ( ،)1390درآمدی بر بازیهای ویدئویی و رایانهای ،سلماس ،تهران.

گانتر ،بری ( ،)1387اثر بازیهای ویدئویی و رایانهای بر کودکان ،سیّدحسن پورعابدینی ،جوانه رشد ،تهران.

گیویان ،عبداهلل ( “ ،)1388بازیهای رایانهای ،مجموعه مقاالت” ،همشهری (مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهای
موسسه همشهری).
مدرسی ،یحیی ( ،)1368درآمدی بر جامعهشناسی زبان ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.

معاونت پژوهشی مجلس شورای اسالمی ( “ ،)1387بررسی وضعیت صنعت بازیهای رایانهای در ایران و چالشهای
آن” ،مطالعات فناوریهای نوین ،تهران.

منطقی ،مرتضی ( ،)1387راهنمای والدین در استفادهی فرزندان از فناوریهای ارتباطی جدید :بازیهای ویدئویی ـ
رایانهای ،عابد ،تهران.

مهدیزاده ،محمد ( ،)1389نظریههای رسانه اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی ،همشهری ،تهران.
نطقی ،مرتضی ( “ ،)1386بررسی میزان تأثیر فناوریهای جدید(ماهواره ،اینترنت و بازیهای رایانهای) در رفتار اجتماعی
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دانشآموزان و تدوین سیاسیتهای الزم برای بهرهبرداری بهینه از آن” ،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ،تهران.
والیتی ،الهه ،اصغر هادوی کاشانی ،و محمدحسن امرتیموری ( “ ،)1392تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر یادگیری،

 /سال بیستونهم  /شمارة 1

یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر کمتوان ذهنی” ،روانشناسی افراد استثنایی ،)2( 9 ،تهران.

یمینی فیروز ،مینا ( “ ،)1392درآمدی بر بازیهای رایانهای” ،گفتمان علم و فناوری.)4( 1 ،
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