
 

 

 41-5صص ،7431 زمستان و پاييز ،(43پياپي) دوم شمارة پانزدهم، سال ارتباطات، و دين

  1ينيد آموزش و ايانهيرا يهايباز
  ∗آخوندي مرتضي

 

 چکيده
 بلکه نيست پيام تبادل يا و انتقال تنها هدفش که دانست خاص ارتباط نوعي توانمي را آموزش

 اين مهم اجزاي از يکي طوالني، هايسال طي در آموزشي هايرسانه است. يادگيري وقوع
 آموزشي هايرسانه براي را مؤثرتري نقش نوين، هايفناوري ظهور و پيشرفت اند.بوده فرآيند

 هايجنبه از که است نويني هايرسانه از يکي اي،رايانه هايبازي است. آورده ارمغان به
 در و منفي هايجنبه بر بيشتر اوليه مطالعات گرچه است. گرفته پيشي هارسانه ديگر از مختلف

 ايجابي هايجنبه و بودن مفيد اکنون پژوهش عرصه اما اند،داشته تأکيد بازي رسانه نفي ،نتيجه
 هاست،پژوهش توجه مورد که هابازي ابعاد اين از يکي است. داده قرار توجه مورد را آن

 آموزش در بازي کاربري ،کلي طوربه است. آموزش ۀعرص در آن از برداريبهره امکان
 هاپژوهش توجه مورد درسي( هايآموزش تا گرفته حرکتي هايمهارت )از مختلف موضوعات

 و امکان که مطالعاتي ميان اين در اما است؛ شده توليد نيز محصوالتي البته و گرفته قرار
 ،دهند قرار توجه مورد اسالم ويژهبه و ديني آموزش ۀعرص در را رسانه اين کاربري اقتضائات

 شود.مي مشاهده کمتر
 از گرفتن کمک با مؤثر يادگيري به دستيابي امکان و آموزشي بازي مقاله اين اصلي ۀمسئل

 به بازيکنان که داليلي از گيريبهره که نمايد طرح را بحث اين کندمي تالش ويسندهن است. آن
 عنايب مورد مؤثرتر آموزشي بازي طراحي در تواندمي پردازند،مي بازي مصرف و کردن بازي
 اين ماهيت بيشتر هرچه شناخت لزوم بر آگاهي با بازي بودن آموزشي بحث اين در باشد.
 مورد آموزش امر در رسانه اين خاص هايقابليت تا شودمي سعي و است عنايت مورد رسانه
 هابازي اينکه بررسي از پس کند.مي خودنمايي برجسته طوربه بودن تعاملي که گيرد قرار تأکيد

 در را ايرايانه هايبازي چالشي هايجنبه برخي دهند،مي آموزش را چيزهايي چهچگونه و 
 و نظري مباحث اين طرح است اميدوار دهويسنن دهد.مي قرار توجه مورد ديني آموزش
 سازد. آماده محققان تردقيق تجربي هايپژوهش براي را زمينه ،شدهمطرح هايچالش
 

 واژگان کليدي
 اي،رايانه بازي نامناسب و مناسب کارکردهاي اي،رايانه بازي در تعامل ويژگي اي،رايانه بازي
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 ٢مقدمه

 هايشيوه از بسياري کهدرحالي ندارد، آموزش با تناسبي چندان بازي عموم، افواه در
 يعني امر، اين دانند.مي مفيد مدنظر مهارت رشد در بازي ازرا  گيريبهره آموزشي نوين
 از بسياري آموزش در بلکه ستني کودکان به محدود تنها ها،بازي از گيريبهره

 استفاده مورد نظامي آموزش همانند جدي و خشن بسيار اموري در حتي و ساالنبزرگ
 بزرگي بسيار خدمت عرصه، اين در ايرايانه بازي نام به ايفناوري تولد گيرد.مي قرار
  نمايد.مي ارائه

 نخست هايجنبه اي،رايانه هايبازي از گيريبهره رويپيش جدي لئمسا از يکي
 هم سدهنيم به عمرش که رودمي شماربه نو ايرسانه هنوز زيرا ؛است آن ۀناشناخت

 و سرگرمي، صنعت پرسود بسيار هايجنبه از يکي به آن شدن شناخته دوم، و رسد،نمي
 و سرگرمي آموزشي. ابزار تا بودن سرگرمي ابزار سمتبه آن بيشتر سوق ،نتيجه در

 و بازي هرکسي معموالً باشد. ايرايانه بازي به پرداختن دليل ترينمهم شايد تفريح،
 براي رسمي، کار از فارغ فراغت، اوقات عنوان با را زماني و دارد دوست را سرگرمي

 ديگر عوامل از بسياري گفت بتوان شايد دهد.مي اختصاص قوا تجديد و خستگي رفع
 خود کاربر عايد بيشتري لذت بازي هرچه هستند؛ تفريح سرفصل در گنجاندن قابل

 بازي بيشتر نتيجه در و شده معرفي بيشتر ديگران به دوستان گروه ميان در نمايد،
 براي مهمي عامل سرگرمي گاهي بلکه نيست سرگرمي تنها ايرايانه بازي اما شود.مي

 سرگرمي» و «سرگرمي طريق از آموزش» ادبيات گرفتن شکل .است دادن آموزش
 هايبازي بر ،رودمي کار به سرگرمي و آموزش از زمانهم گيريبهره براي که «آموزشي

 از برخورداري با تواندمي ايرايانه بازي است. پذيرانطباق ويدئويي و ايرايانه
 قالب در مشخص کاربران با تعامل در را مدنظر آموزشي مقاصد بازي، يک هايويژگي

 نمايد. ارائه آموزشي رسانه يک
 توجه آن، متعدد هايجنبه که هستند هاييرسانه ويدئويي، و ايرايانه هايبازي
 نوين، هايرسانه از يکي عنوانبه ها،آن ازآنجاکه است. نموده جلب خود به را تحقيقات

  که دارد وجود مهم سؤال اين دارند، آنالوگ هايرسانه با جدي تمايزاتي وجه
 مطالعه براي جمعيارتباطات و هارسانه خصوص در شدهارائه موجود نظريات آيا
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 توجه نيازمند هارسانه اين ،روازاين هستند. کارآمد و کافي هابازي بررسي و 
 بيشتر هرچه شناخت براي ايرشتهميان اغلب تحقيقات انجام و حوزه اين پژوهشگران

  هستند. آن جوانب
 دباي فني ديدگاه بر عالوه که است قابليتي نوين، هايرسانه در تعاملي ويژگي

 نگاهي سبب نگاهي، چنين گيرد؛ قرار توجه مورد نيز فرهنگي پديده يک عنوانبه
 هايقابليت و ايرايانه هايبازي جمله از و هارسانه اين بهتر هرچه شناخت در خاص
 گردد.مي بودن، تعاملي جمله از آن، متمايز

 کردن بازي داليل ويدئويي؛ و ايرايانه بازي هايويژگي .7

 برآوردن و مشترک گفتماني ايجاد توانايي ايرسانه محتواي دريافت، ۀنظري مطابق
 هايبازي خصوص در شدهانجام مطالعات غالب چنينهم دارد. را مرجح رمزگان

 فيزيولوژيک و زيستي اتتأثير )از هابازي منفي يا مثبت اتتأثير از ويدئويي و ايرايانه
 ،شودمي گفته سخن هابازي کارکرد از که هنگامي ،بنابراين اند.گفته سخن شناختي( تا

 ميان در بازي، يک از کارکرد يک حصول از اطمينان عدم و نداشتن قطعيت متوجه بايد
 تواندمي فعال مخاطب رويکرد که نکته اين به توجه با ،نتيجه در بود. آن کاربران همه

 نسبيت دچار متفاوت بازي سواد با مختلف نامخاطب به نسبت را هابازي کارکردهاي
 برخوردار نسبي عموميت از که داد انجام ايگونهبه را مطالعات دباي هرحالبه اما نمايد،

 هايويژگي برخي هابازي کارشناسان ،روينااز باشند. داشته تعميم قابليت و بوده
 انجام داليل به توانمي هاآن جمله از که اندداده قرار مدنظر را بازيکنان درميان مشترک

 به توجه يعني ،مناسب راهبردي تواندمي امر اين ؛نمود اشاره بازيکنان توسط بازي
  دهد. قرار اختيار در اسالمي ايرايانه بازي يک توليد هنگام در مخاطب، اقتضائات

 ايرايانه هايبازي چرا اصالً  اينکه و ويدئويي و ايرايانه بازي انجام خصوص در
 است کارهايي جمله از ايرايانه بازي انجام گفت بايدنخست،  ،هستند جذاب ما براي

 هايممنوعيت رغمعلي گاه بلکه نيست الزم انجامش بر بيروني اجبار تنهانه معموالً که
 به بازيکنان ندادنش، انجام يا نمودن محدود براي والدين توسط ،لامثبراي  اتخاذشده

  هستند. راغب آن انجام
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 در ،گيردمي قرار توجه مورد هاآن جذابيت داليل و هابازي هايويژگي که هنگامي
 کاربران چيزي چه اصالً که ستا مهم الؤس اين پاسخ يافتن دنبالبه گفت توانمي ،واقع

 تأکيد بازي بر آنکه از بيش سؤال اين نمايد؟مي ترغيب ايرايانه هايبازي انجام به را
  گانتر که گونههمان اگر .است بازي با وي گريلتعام و مخاطب متوجه کند،

 بازي به ترغيبمان در مهم عوامل از يکي عنوانبه را بازي هايويژگي نموده، اشاره
 هايويژگي بررسي با دوسويه ايرابطه در گاهآن (،87ص ،7831 )گانتر، بدانيم کردن
 خود مطالعات در محققان شد. برايمان هابازي بودن جذاب داليل متوجه توانمي بازي

 هاآن از برخيبه  ادامه در که اندبرشمرده ،پردازيممي بازي به ما کهرا  داليلي از برخي
 د.شومي اشاره

 هستند. مؤثر ويدئويي و ايرايانه هايبازي رشد و جذابيت در متعددي داليل
 هايويژگي ،واقع در داد. نسبت هابازي خود فناوري به توانمي را داليل اين از برخي
 رشد مهم داليل از يکي آنالوگ هايرسانه ويژهبه و هارسانه ساير به نسبت آن خاص

 فني هايقابليت است. ويدئويي و ايرايانه هايبازي از استفاده و محبوبيت چشمگير
 اند.گرفته قرار تحقيقات توجه مورد هابازي جذابيت داليل از يکي عنوانبه هابازي
 نقل 8«پرونزو» از جمله از است. آورده خود کتاب در را تحقيقات اين از برخي گانتر

 هايبازي يا ايصفحه سنتي هايبازي با مقايسه در ويدئويي هايبازي» کند:مي
 هايچالش ايجاد و نمايشگر ۀصفح بر تصوير درپيپي تغييرهاي سبببه مکانيکي،

 (.87ص ،7831 )گانتر، «است ترجذاب بسيار بازيکنان، هايمهارت در ترپيچيده
 رايانه هاست.آن مهم قوت نقطه ويدئويي، و ايرايانه هايبازي ديجيتالي فني هايبرتري

 صنعت خدمت در را متنوعي و گسترده هايقابليت اطالعات، وريافن پيشرفت و
 به واقعي بسيار که مجازي محيط در بازي انجام پذيريامکان و است داده قرار سرگرمي

 داشته قانوني منع واقعي محيط در که را کارهايي از بسياري تجربه امکان و رسيده نظر
 امکان مثالً ؛سازدمي پذيرامکان مجازي محيطي در ،است همراه واقعي مخاطرات با يا و

 بدون جنگ ۀعرص در حضور امکان سواري، ماشين بازي در گواهينمامه بدون رانندگي
  .و... ديدن جسماني آسيب از ترس و الزم نظامي آموزش گذراندن
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 ديگري ويژگي گانتر باشند.مي بازي متن با مرتبط نيز هابازي جذابيت داليل برخي
 ديجيتال وريافن که است قابليتي گرچه که دهدمي قرار توجه مورد هابازي دنياي در را
 توجه مورد بازي متن تحليل در را آن بايد اما است، داده قرار بازي دنياي اختيار در

 تواندمي هدف کنجکاوي. و انگيزي،چالش هدف، :از نداعبارت هاويژگي اين داد. قرار
 از ايدرجه دباي بازي چنينهم باشد. قبلي امتياز افزايش يا بازي پايان به رسيدن
 بازيکن راه سر در بينيپيش غيرقابل مشکالتي و بوده، دارا را دشواري يا انگيزيچالش

  شنيداري و ديداري ويژه هايجلوه با را بازيکن کنجکاوي بايد بازي گيرند. قرار
  (.87ص ،7831 )گانتر، برانگيزد بازي خود گوناگون هايوتابپيچ طريق از يا و

 ؛است شده برشمرده هابازي انجام براي نيز ديگري انگيزشي هايمقوله ،هااين بر عالوه
 گانتر،) عملکرد در نامحدود سقف و پاسخ، باالي سرعت پيشرفت، بازخورد، مثالً

 .(751ص ،7831

 ايرايانه هايبازي انجام داليل ترينمهم از يکي توانمي نيز را تفريح و سرگرمي
 از شماري ترکيب است معتقد گانتر ها،بازي جذابيت علت بررسي در دانست.
 يا الکترونيک معمايي آوردن پديد آن پي در و ها،بازي تصويري و صوتي هايويژگي
 را معما آن کردن حل و دادن انجام مهارت به دستيابي چگونگي دباي بازيکن که فعاليتي

 جايگاهي ويدئويي و ايرايانه هايبازي به جوانان از بسياري توجه جلب در بگيرد، ياد
 (.87ص ،7831 )گانتر، دارد خاص

 جايبه رسدمي نظر به که شودمي اشاره جديدتر هايديدگاه برخي به ،ادامه در
  دارند. تأکيد بيشتر بازي به کاربر نگاه بر رسانه اين خاص هايويژگي بر تأکيد

 داند؛مي «4زنده تجربه» امکان نمودن فراهم را هابازي جذابيت مهم دليل نوواک
 دارد، جريان واقعي زمان در انگار در که رويداد يک طي در که است آن زنده تجربه
 توانمي تجربه اين بهتر فهم براي (.Novak & Levy, 2008, p.133) دهدمي رخ ما براي
 يا صليبي هايجنگ زمان در نبرد يک صحنه در توانيممي ما مثالً که زد مثالي چنين
 اشتباه يک اثر بر لحظه هر که شيمي آموزش کارگاه يک در يا و باشيم م.1252 سال

 باشد. داشته وجود انفجار امکان اشتباه، مواد ترکيب و محاسباتي
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 بدين ست،هاآن به يافتن دست امکان هابازي در کهرا  تجربياتي از برخي نوواک
 (:Novak & Levy, 2008, pp.133-145) شمردبرمي شرح

 ،«واقعيت تحريف» ،«واقعيت از فرار» ،«همکاري» ،«رقابت» ،«اکتشاف» -
 برقرار اجتماعي تعامل» ،«خاطر انبساط» ،«گذرانيوقت» ،«تازه هايمهارت يادگيري»

 بازيکن(. چندين (الينآنبرخط ) هايبازي ۀوسيلبه ،لامثبراي ) 5«کردن

 بر هاآن ميان از است، پرداخته جذابيت مختلف داليل آوريجمع به که نيز نيومن
  (:Newman, 2004, p.16) از نداعبارت که کندمي تأکيد مورد سه

 نه و دادن انجام به بازيکنان تمايل» ،«ورسازيغوطه» ،«کشانيدن چالش به» -
 «.بودن تماشاچي

 سمت به را ما که هستند ايبرجسته هايويژگي از عناوين، اين رسدمي نظر به
 همين شبيه چيزي نيز 6«استونليوينگ» هاييافته کشانند.مي ايرايانه هايبازي انجام
 شانتجربه خصوص در هابچه با هاييمصاحبه در» نويسد:مي او کند.مي يدأيت را موارد

 ايرايانه هايبازي خصوص در هابچه صحبت هنگام که آنچه اي،رايانه بازي فرهنگ از
 «است «زاديآ» ،«چالش» ،«کنترل» کلمات زياد بسيار تکرار کنند،مي توجه جلب

(Newman, 2004, p.16.) 
 ضمناً  شوند.مي هابازي جذابيت سبب نيز ديگري هايويژگي که نماند )ناگفته 
 هاييآسيب با همراه يا و مضر کالً يا را هاآن انجام که دارند نيز نيامخالف هابازي

 رويکرد بر تأکيد با پژوهش اين در آراء، تشتت اين از آگاهي با ندهويسن دانند.مي
 .است( داده قرار توجه مورد را بازي آموزشي کارکرد جنبه خاص طوربه ايجابي،

 جذابيت علل بررسي در که نمايدمي آشکار را نکته اين هاديدگاه اين بر گذري
 به نياز «کنيم؟مي بازي ما چرا» که سؤال اين پاسخ يافتن تردقيق عبارتبه يا و هابازي
 است ايچندرشته يا و سياسي شناختي،روان شناختي،جامعه چون معيني رهيافت اتخاذ

 رويکرد يک اتخاذ عدم دليل اما بخشد. رهايي پراکندگي و توسع از را پژوهشگر تا
 بنديدسته به آن واسطهبه تا فوق، اجمالي بررسي در هابازي مطالعات حوزه از مشخص

 امر اين از قصدم که بوده اين بپردازم، کردن بازي چرايي خصوص در شدهارائه هاينظر
 که هنگامي ويژهبه هاييپژوهش چنين انجام در است. بوده سؤال ايجاد و طرح واقع در
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 در را آن ۀمطالع و پرداختن چرايي از سؤال دباي مواجهيم، نوين ايپديده يا رسانه با
 يک از استفاده خرسندي و منديبهره علل از فراتر چيزي نکته اين باشيم، داشته ذهن

 هابازي سراغ به رفتن داليل و مصرف سبک به توجه هرحالبه گيرد.مي بر در را رسانه
 که بسازيم ايبازي که دهدمي سوق سمت اين به را ما ها،آن از استفاده استمرار نيز و

 معنايي مشابهت ايجاد و پيام ارائه در و شود مصرف نموده، را مخاطب توجه جلب
 داليل نه و دارم تأکيد مخاطب دريافت بر من پژوهش اين در البته کند. عمل موفق

 بازي داليل به ،شد اشاره که بحثي همين سبببه و وي، ايرسانه مصرف و استفاده
 ام.پرداخته کردن

 آمد، خواهد هابازي کژکارکرد و کارکرد بحث در اجمالبه که آنچه به توجه با
 بررسي به هابازي سواد حوزه مطالعات و فعال مخاطب رويکرد ذيل که هنگامي

 هر هايدريافت نيز و کردن بازي داليل پردازيم،مي ويدئويي و ايرايانه هايبازي
 ايفرهنگي بافت و وي خاص هايويژگي به توجه با تواندمي بازي، محتواي از بازيکن

  بازي البته باشد. وي خودبه مختص و ديگران از متفاوت کند،مي زيست آن در که
 گوناگون رويکردهاي از دباي که باشد اتيتأثير داراي تواندمي هارسانه ديگر همانند نيز

  باشد. مخاطب براي ارتباطي هايپيام با همراه نيز و گيرد قرار بررسي مورد
 قرار توجه مورد بازي نامناسب و مناسب کارکردهاي بحث در که است مباحثي هااين

  گرفت. خواهد

 تعاملي هايرسانه انواع از يکي اي؛رايانه هايبازي .2

 که گونههمان است. ايرايانه هايبازي هايويژگي ترينبرجسته از يکي بودن تعاملي
 تعاملي هايمصداق بارزترين از يکي ايرايانه ويدئويي هايبازي »... نويسد:مي کوثري

 جايي در و (7ص ،7833 گيويان، و )کوثري «هستند نوين هايرسانه ميان در بودن
 گذشته انفعال تبديل علت ايمالحظه قابل حد تا را هابازي بودن تعاملي ويژگي ديگر

 در ويژگي چنين (.1ص ،7833 )کوثري، داندمي فعال ايرابطه به ها،رسانه برابر در ما
 آموزش خصوص در که گذاشت مباحثي کنار در دباي را ويدئويي و ايرايانه هايبازي
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 گاهآن گشت، ارائه باشد، داشته تواندمي آموزش در بازي که کاربردي و بازي طريق از
 شد. خواهد درک بيشتر آموزش در ويدئويي و ايرايانه هايبازي از بحث اهميت
 بازي ويدئويي صفحه يک روي بر تصاويري ۀوسيلهب که الکترونيکي بازي يک»

 از بستر و نامهلغت تعريف اين «.است اهميت داراي آن در غالباً عمل سرعت و شودمي
 1است. ويدئويي بازي

 ايرايانه و ويدئويي بازي اينکه در اجماع به رسيدن براي لغوي تعريف ۀارائ اما
 در سردرگمي به انپژوهشگر برخي که روستينااز رسد.نمي نظر به کافي چيست،

  به نسبت ويدئويي، هايبازي کارشناسان و توليدکنندگان کنندگان،مصرف ميان
  اشاره دهند،مي شکل را «ويدئويي بازي» يک محصوالت يا تجربيات کدام اينکه
 عنوان با که انددانسته هاييبازي متنوع بسيار انواع را، آن عمده داليل از يکي و کرده

 شوندمي ارائه 3«تعاملي سرگرمي» يا و «ايرايانه هايبازي» ،«ويدئويي هابازي»
(Newman, 2004, p.9). اين خاص هايويژگي از يکي عنوانبه تعامل، رو همين از 

 فهم بهتر را ايرايانه هايبازي جوانب آن، تبيين با و داده قرار بيشتر بررسي مورد رسانه
 نمود. خواهيم

 ويدئويي و ايرايانه هايبازي بارز ويژگي تعامل؛ .4

 آن تواننمي آسانيبه اما است ايرايانه هايبازي در خاصي ويژگي بودن، تعاملي گرچه
 يک که سبب اين به تعامل، تعاريف از بحث هنگام نمود. تعريف ايرايانه بازي در را

 از متفاوتي ميزان تواندمي آن از فرد استفاده شيوه همانند مختلف عوامل اساس بر رسانه
 يک ايحرفه کاربر تواندمي امر اين مثال ؛ندامواجه جدي تيسؤاال با باشد، دارا را تعامل
 بيشتري تعامل ها،دستورالعمل و بازي يک بر تسلطش سبب به که باشد ايرايانه بازي

 داند.مي ترتعاملي را آن نتيجه در و نموده احساس کارتازه کاربر يک به نسبت
,Rafaeli ) نيست فرديميان ارتباط به محدود تنها تعامل گرددمي تأکيد ابتدا در

112, p.1998) تعامل براي تعريف دسته سه توانمي پيشين تحقيقات مطالعه با .9تعامل 
 (.Lee, 2008, p.2322) محوروريافن و محورارتباط فردمحور، نمود: گردآوري
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 )که نوين هايوريافن خاص ويژگي عنوانبه را تعامل محور،وريافن رويکردهاي
 در فرد يک مشارکت تعامل، عنصر کنند.مي ذکر ،دارند( خود ياجزا در را رايانه معموالً
  سازد.مي ممکن و مؤثر را ارتباط

 ارتباط يک فراگرد با مربوط ايويژگي را تعامل محور،ارتباط هاينگاه ،دوم ۀدست
 است. اطالعات دوطرفه تبادل بر هاآن تأکيد و دانندمي

 کنند.مي تعريف وريافن کاربر يک چشم از را تعامل فردمحور، هاينگاه آخر ۀدست
 است. کاربر متوجه بيشتر که شودمي تأکيد تعامل از خاصي ابعاد به نگاه اين از

 چندان ايرايانه هايبازي در تعامل بررسي در تعاريف اين رسدمي نظر به اما
 نيستند. کاربردي

 تعامل، گرفتن نظر در که معتقدند محوروريافن تعاريف خصوص در پژوهشگران
 يک تواندنمي خودش رسانه يک زيرا ؛است غلط خاص، ۀرسان يک ويژگي عنوانبه

 که را محورارتباط تعاريف اشکال ها،آن همچنين باشد. داشته تعامل ازرا  ثابت ميزان
 هر که غيرواقعي هايفرضپيش در ،است اطالعات دوطرفه تبادل بر شانتأکيد

 ،همچنين و است اطالعات تبادل از مشابهي ميزان خواهان ارتباط، جريان کنندهشرکت
 جريان يک کهدرحالي دانند؛مي نيز است تعامل شرط اولين اطالعات واقعي تبادل

 باز اطالعات واقعي تبادل آن بدون تعامل اما شود،نمي حاصل معموالً اطالعات متقارن
 نقص شدن ترروشن براي (.Lee, Park & Jin, 2006, pp.261-262) دهد رخ تواندمي هم
 در ؛نمود ارائه توانميديگر  مثالي ي،ارايانه هايبازي با مواجهه هنگام در تعاريف اين
 به تنها که ايکنندهشرکت 77سيمز برخط بازي همانند ،72زياد کاربران با بازي يک

 اين در که هم هنگامي حتي پردازد،مي بازيگران ديگر هايپيام و رفتار ۀمطالع و مشاهده
 زيادي تعامل احساس تواندمي نباشد، فعال ايکنندهمشارکت مجازي اجتماعي تعامل
 به نسبت هاآن توانينا در ،واقع در تعاريف اين بنيادين اشکال لي، ۀعقيد به باشد. داشته

 ،هستند ارتباطي محيط يک در که متعامل کنندگانشرکت چرا که است نکته اين تشريح
 (.Lee, Park & Jin, 2006, p.262) باشند داشته تعامل ازرا  متفاوتي سطوح توانندمي

 توجه فردمحور تعاريف خصوص در همکارانش و لي که محدوديتيبه  اما
 به کاربردي چندان ،رايانه و انسان تعامل يهاموقعيت در هاآن که است اين ند،کنمي
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 که اندشده ارائه انسان با انسان ارتباطات بستر و زمينه در هاآن زيرا رسند؛مين نظر
 (.Lee, Park & Jin, 2006, p.262) باشند داشته حضور گرتعامل انسان دو بايد کمدست

  دنياي درون کهرا  افزارينرم شخصيت يک و بازي بازيکن ميان تعامل ،بنابراين
 افراد که گفت و کرد تشريح فردمحور تعاريف توسط آسانيبه تواننمي دارد، قرار بازي

 با که نمايندمي تعامل گونههمان بازي، درون شدهطراحي افزارينرم هايشخصيت آن با
 واقعي. افراد

 يهاجنبه از دباي ايرايانه هايبازي در تعامل مفهوم فهم رسدمي نظر به ،هرحالبه
 پذيرد؛ انجام نوين يهارسانه فرهنگي خاص يهاويژگي به توجه با نيز و مختلف

 منظور ،شودمي بحثاي رايانه بازي در تعامل از که هنگامي نوشتار اين در ،هرحالبه
 ؛دهدمي ارائه بازيکن اعمال يا هاانتخاب از هريک به بازي که است واکنشي و پاسخ
  پيام اساس بر طرفذو  از هريک منطقي وشنودگفت يک در که چيزي همان شبيه
  در )گري(تعامل ،71«ليبرمن» مفهوم اين در نمايد؛ميارائه  جديد پيام مخاطب، قبلي
 رفتارهاي قبال در هاآن پاسخ که هنگامي هابازي» است: نموده تبيين گونهاين را بازي

 «اندتعاملي دهد، رخ ،شوندمي توليد بازي و بازيکن توسط که هاييپيام يا پيشيني
(Liberman, 2006, p.381.) 

 ويدئويي واي رايانه يهابازي کارکردهاي .3

 تکنولوژي رشته ذيل آموزش در هارسانه کاربرد به مربوط هايحوزه گيريشکل
 توجه دهندهنشان ،78وب( بر مبتني آموزش يا الکترونيکي يادگيري ،لامثبراي ) آموزشي

 توجه با آن ابداع و رايانه .است الکترونيکي هايرسانه آموزشي کاربري امکان به خاص
 اين در عطفي نقطه بتوان شايد است، نهاده حوزه اين اختيار در کهرا  هاييقابليت به

 اي،رايانه هايبازي همچون رايانه، کاربري هايشکل ترينمحبوب اما دانست. حوزه
 مقابل در اساسي ۀلئمس اين گانتر تا شودمي سبب امر اين و است يافته سرگرمي جنبه
 در که ويديوئي يهابازي آيا» که نمايد مطرح گونهاين را ويدئويي واي رايانه يهابازي
 )گانتر، «نه؟ يا دارد آموزشي ارزش گونههيچ است، شده ساخته سرگرمي براي اصل

 هابازي مختلف کارکردهاي با اجمالي آشنايي سؤال اين به پاسخ براي (.13ص ،7831
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 شده، برشمرده هابازي براي که کژکارکردهايي و کارکردها قالب در را آن که است الزم
 .گرده است گردآوري

 و مثبت يهاجنبه به تحقيقات توجه م.7932 ۀده از معتقدند ناپژوهشگر برخي 
ي هازمينه در پژوهشگران توسط هابازي زمان، آن از و گرديد جلب نيز هابازي ايجابي
 عملکرد روزانه، فعاليت الگوهاي دست، و چشم هماهنگي تندرستي، همچون بسياري

 ند.دگرمي ارزيابي ياورجامعه کاربردهاي و رواني شناسيآسيب و شخصيت مدرسه، در
 جديدتر تحقيقات که است امر اين نشانگر هابازي ۀحوز در جديد تحقيقات بر مروري

 بيشتري توجه هاآن منفي يهاجنبه به نسبت هابازي ايجابي و آموزشي يهاجنبه به
 ناپژوهشگر برخي آموزش ۀحوز در ،لامثبراي  ؛(17ص ،7831 )گانتر، دهندمي نشان

 يا و دست و چشم هماهنگي حرکتي، هايمهارت افزايش در هابازي اين توانايي به
 ،7831 گانتر، زا) اندنموده اشاره رياضيات يا فضايي تجسم براي ويژه هايمهارت

 باشد هابازي جدي کاربردهاي از يکي تواندمي مختلف ابعاد در آموزش (.19-13صص
 شود.مي آورده ادعا اين بر شواهدي ادامه در که

 نفس عزت افزايش و رشد براي نيرومند ابزاري را هابازي ،74«لينچ» قول از گانتر
 (.19ص ،7831 )گانتر، هستند اختالل دچار اجتماعي نظر از که کندمي بيان بازيکناني

 ديگر که هابازي از نويني هايشکل ظهور با اجتماعي، تعامل يعني خصوص، اين در
 چندين يهابازي پديده مثل ؛نشستمين تنها اشرايانه صفحه جلوي در کاربر يک

 ايجاد را رايانه ۀواسطبه خاص ارتباط و تعاملاي گونه که 75(آنالينبرخط ) بازيکن
اي رايانه يهابازي اين انجام که شد انکارشناس برخي ادعاي اين سبب است، نموده
 نيز اجتماعي تعامل سبب که است اجتماعياي پديده ،شدهمي تصور که آنچه از بيش
 (.p.2006 Chan, & Vorderer ,84) گرددمي

 نيز نظامي نيروهاي آموزشي استفاده و توجه مورد حتي هابازي آموزشي يهاجنبه
 ترينبزرگ از يکي کهاي گونهبه ؛(82-19صص ،7831 )گانتر، است گرفته قرار

 مريکاستآ ارتش پرداخته، آموزش امر در هابازي از بردن بهره به که ييهاگروه
(Buckley & Anderson, 2006, p.364.) آموزشي هدف به رسيدن براي هابازي گونهاين 
 جنگي، فنون آموزش گوناگون، رويدادهاي به کردن توجه چون ييهامهارت کسب و
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 چندين به همزمان انديشيدن توانايي و اطالعات سريع پردازش و دشمن ضد عمليات
 کنند،مي فراهم ويديوئي و ايرايانه يهابازي که آموزشي امکان ند.دگرمي استفاده چيز
 حداکثر که موقعيتي در ناآموخته، سرباز آموزش امکان همچون مزيتي کنار در

 فرصت که است قابليتي نمايد، تهديد را او جاني خطر اينکه بدون و واقعبه سازيشبيه
 امکاني .دهدمي قرار نظامي نيروهاي اختيار در را کمتر ۀهزين با البته و خوب آموزشي

 يهاهزينه اختصاص سبب آورند،مي فراهم سربازان آموزش دراي رايانه يهابازي که
 آماده جنگيدن براي را سربازان تا است شده آن امکانات و بازي ساخت براي هنگفت

 برخي که اندشده گسترده قدريبه حوزه اين تحقيقات .76(www.stripes.com) سازد
 .73(www.livescience.com) اندنهاده آن بر را 71«نظامي سرگرمي» تعبير ناکارشناس

 آموزش توانايي حتي ويدئويي، يهابازي که است اين بر مبتني تحقيقات برخي
 در ،لامثبراي  (؛Buckley & Anderson, 2006, p.365) دارند هم را ادراکي يهامهارت

 را هابازي اين که افرادي ،شوندمي ارائه ديداري طريق از که ميئعال به توجه خصوص
 يا و دهندمي نشان بيشتري توجه کنند،مين بازي که کساني به نسبت دهند،مي انجام
 الپاروسکوپي عمل ،اندداشته را ويدئويي يهابازي انجام تجربه که جراحاني اينکه

 از هم جراحي ابزار نيز و کوچک، شکافي طريق از کوچک دوربيني آن در که )عملي
 صفحه از استفاده با جراحان ،سپس شود.مي شکم وارد ديگري کوچک شکاف طريق
 مشاهده يصفحه نمايش روي بر را کارشان کهدرحالي استيک، جوي دسته و کليد
  دهند.مي انجام کمتري اشتباهات ميزان با و ترسريع را پردازند(مي عمل به کنند،مي

 دنياي يهابچه با خوب ويدئويي يهابازي در يادگيري نظريه است معتقد 79«جي»
 يادگيري هاينظريه از بهتر خيلي پيشرفته، بسيار وريافن با همراه و امروز مدرن جهان

 هانظريه اين زمان که است معتقد او کند.مي برقرار ارتباط ،بينندمي مدرسه در هاآن که
 چه و خوب انآموزدانش چه ،هادبيرستاني اوقات خيلي که روستازاين و است گذشته
 (.Gee, 2003, p.7) ندارند دوست را مدرسه چندان ،باشند فقير و پولدار چه و ناموفق،

 کنندمي کمک کودکان بهاي رايانه هايبازي چگونه» کتاب بر اشمقدمه در همچنين وي
 در را ديجيتال هايوريافن ديگر و ويدئويي يهابازي افراطي نگاهي در ،«بگيرند ياد که

 از هاآن در که داندمي ييهامدرسه از ترکاربردي وري،افن و طراحي هنر، آموزش
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 مقاطع مدارس در شدهارائه يهاآموزش از بسياري ،وي عقيده به نيست. خبري وريافن
 عملي و بديع شکليبه کاربردشان در آموزاندانش ساختن توانمند در آموزشي، باالي
 فيلم، ساخت توانمندي که ييهابچه ،ديگر عبارتبه ؛است غيرمفيد واقع دنياي براي

 از گرفتن نمره در که دارد احتمال دارند، را و... گاهوب ،نوشتوب ،پويانمايي
 از جمله اين گيريوام با ،نهايت در او نکنند، عمل موفق چندان درسي يهاآزمون

 حل براي بلکه امتحان در شدن قبول براي نه بگيرند ياد هابچه بگذاريد» :12«شافر»
 که شناختي با ،«دنيا آن شکل تغيير براي شدن توانمند حتي واقعي، دنياي در مشکالت

 دارد، سراغ کودکان آموزش در پرقدرت هايوريافن ديگر و ويدئويي يهابازي از
 در مفيد يهامهارت و محتوا عميق يادگيري يارتقا در هاآن از منديبهره به دعوت
 (.Shaffer, 2006, pp.x-xi) نمايدمي اجتماع در و مدرسه

 بحث بيشتري تفصيل با خود جاي در و ادامه در آموزشياي رايانه يهابازي بحث
 کارگيريه باز  غرض ازآنجاکه که شودمي اشاره نکته اين به تنها اينجا در شد؛ خواهد

 يادگيري سبب بتوانند دباي هاآن است، آموزش انجام در کردن کمک ،هابازي
 (.Lee & Peng, 2006, p.333) شوند نظر مورد يهامهارت

 ويدئويي واي رايانه يهابازي کژکارکردهاي .5

 نيز هاآن احتمالي مضر اتتأثير از هانگراني ،هابازي محبوبيت سريع افزايش با همگام
 ۀکنندسرگرم ۀرسان هر از استفاده که طورهمان که گفت بايد ،واقع در نهاد. رشدبهرو

 با همراه جوانان، و کودکان ميان در پرطرفدار بسيار يهارسانه ويژهبه و ديگر،
 جسماني، ناخوشايند جانبي اثرهاي از نيز خاصي يهانگراني است، بوده ييهابدبيني
 ابراز هابازي اين به زيانبار شيفتگي موارد، از برخي در و منظم بازي اجتماعي و رواني
 حتي و شناسانروان منتقدان، ۀدغدغ ،هابازي يهاآسيب ميان اين در است. شده

 اين ،لامثبراي  ؛اندپرداخته نظر ارائه به خصوص اين در که است بوده مدارانيسياست
 جلوه را خشونت گذاشته، جوان نسل بر ويرانگر يتأثير ويدئويي يهابازي که انتقاد

 مواردي به اشاره با هم شناسانروان کند.مي تشويق را اجتماعي ضد رفتار و بخشيده
 جايگزين را هاآن بازي، يهاپيام در ،«بکش را او» و بسوزان را او» ،«بخور را او» چون
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 مردانه يهاپردازيخيال تقويت سويبه که انددانسته هابازي اين در همکاري و دادوستد
  (.12ص ،7831 )گانتر، دارند گرايش انهدام و قدرت تسلط، به دستيابي جهت در

 تشخيص بر متمرکز ويدئويي، يهابازي خصوص در هاپژوهش نخستين
 ،7831 )گانتر، است بوده ويدئويي يهابازي انجام شخصيتي و اجتماعي يهاهمبسته

 جامعه در که باشد تريگسترده نگراني همان از ناشي حوزه، اين به توجه شايد (.18ص
 کاربري و اطالعاتي وريافن افزارسخت رواج خصوص در نو وريافن يک تولد بدو در
 در را آن نمود که )ترسي است داشته وجود جامعه سطح در گوناگون مشاغل در هاآن

 انسان بر فناوري سلطه و عصيان فوبياي بازنمايي به که سينمايي و مکتوب داستاني آثار
 خصوص در جامعه نگراني و ترس اين دنبالبه (.نمود واکاوي توانمي ،اندپرداختهمي

 (فيزيولوژيک و) جسماني مشکالت همچون عناويني با تحقيقاتي انجام شاهد ،هابازي
 شاسيروان اثرات تشنج، و چاقي اسکلتي، سيستم صدمات بينايي، مشکالت مثل

 حذف مردم، از آسايش و آزادي سلب همچون مسائلي نيز و رايانه مداوم کاربري
 ،7831 )گانتر، هستيم اجتماع از گيريگوشه کارگران، بيکاري کار، از فردي مهارت
 (.77-9صص ،7835 خليلي، و 14-11صص

 اعتيادآور .اندگرفته قرار بيشتري تأکيد مورد هابازي مضرات برخي ،مياندراين
 در عمده ييهانگراني عنوانبه که اندمواردي جمله از خشونت مشکل و هابازي بودن

 اعتيادآور (.11-14صص ،7831 )گانتر، اندشده برده ناماي رايانه يهابازي خصوص
 و باشند داشته را بازي انجام به شدن وادار احساس پيوسته بازيکنان شودمي سبب بودن

 اگر و دهند نشان خود از هافعاليت ديگر به نسبت کمتري ۀعالق است ممکن ،بنابراين
 نمايان را گيريگوشه از ييهانشانه بگذارند، کنار را بازي مدتي براي که کنند تالش هم
 خشونت تأثير از نگراني که گفت بايد هم خشونت مشکل خصوص در سازند.مي

اي رسانه خشونت ياهاثر ۀفزايند يهانگراني با زمانهم ويدئويي، واي رايانه يهابازي
 ديدگاه از و است تعاملي فعاليتي هابازي در خشونت انجام اينکه ويژهبه يافت؛ گسترش

 تأثير» ،بنابراين رود. فرو آن در و شده درگير بيشتر فرد تا شدمي سبب ،شناختيروان
 گروهي يهارسانه تأثير با مقايسه در جوانان، بر هابازي اين آميزخشونت يهاموضوع
 تأکيد با توانمي ،شودمي دريافت انفعالياي گونهبه يشانهاپيام کهرا  کنندهسرگرم
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 تواندمي همچنين خشونت از مداوم استفاده (.15ص ،7831 )گانتر، «کرد ابراز بيشتري
 و داستان قهرمان مداوم استفاده شود؛ کاربران در «خشونت بودن رهگشا» تقويت سبب

 حل در که نمايد تداعي کاربران ذهن در را مطلب اين تواندمي خشونت از تبهکاران يا
  (.71ص ،7835 )خليلي، شوند متوسل خشونت به دباي خود مشکالت

 پيدا نمود کاربران واقعي رفتار در تواندمي هابازي در موجود ناپسند رفتارهاي
 ارتباط از ميزاني ۀدهندنشان تحقيقات برخي باشند. گذارراث وي اعمال روي يا و نمايد
 & Buckley) باشندمي تحصيلي عملکرد ضعف و چاقي، سيگار، استعمال با بازي انجام

Anderson, 2006, p.366.) 
 بلکه نبوده زيستي و فيزيولوژي يهاجنبه به مربوط تنها هابازي کژکارکردهاي

 در نماييبازي ،ازجمله ؛گذارد برجاي سوء اتتأثير نيز شناختي يهاجنبه در تواندمي
 تصويرسازي به که اندمواجه انتقاد اين با هابازي معموالً ،خصوص اين در ،هابازي

 يا (7831 )ميکوال، زنان بازنمايي ،لامثبراي  ؛اندپرداخته سازيکليشه و دروغين
 (.7833 )ياراحمدي، خاص دين يا فرهنگ قوميت، نژاد، يک بازنمايي
 ديگر ايبهجن از را بحث و کرده اکتفا هابازي از انتقاديهاي نظر از ميزان همين به

 اين شود،مي رسانه يک مضر يا مفيد اتتأثير از بحث که هنگامي معموالً .شوددنبال مي
 يا و هستند محتوايي هر پذيراي ظرفي همانند و خنثي ذاتلبا هارسانه ياآ که بحث

 بحث اين طرح قصد اينجا در گيرد.مي قرار توجه مورد ،باشندمي جهت داراي خودشان
 ،اجمالبه است، پژوهش اين در کاربر و مخاطب به خاصي توجه ازآنجاکه اما ست،ين

 و متفاوت مصرف اخالق با کاربران از انبوهي با پديده هر که هنگامي که شودمي اشاره
 آفتي يا و نادرست استفاده پي در آسيب، ۀمشاهد احتمال گردد، مواجه بد اخالق گاه

 ييهاپژوهش و مطالعات رو،ينااز داشت. خواهد وجود پديده، خود از ناشي و موجود
 منفي اتتأثير يا و يدئوييو ،ايرايانه يهابازي از موجود يهاترس و هانگراني نيز
 برخي که اندداده قرار بررسي و توجه مورد را هاآن روزافزون رشد پي در ويژهبه هاآن
 شد. اشاره اينجا در عناوين آن از

 بازي خود گردن به را تقصير صرفاً يعني ،کرد توجه هابازي به ديدگاه اين با اگر
 اشاره تحقيقاتي به توانمي ست،دان دخيل نيز را کاربر مصرف نوع و رفتار بلکه نينداخته
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 انددهنمو اشاره نکته اين به و کرده نگراني ابراز بازيکنان بازي ساعات ميزان از که نمود
 کردنشان بازي فداي را خود اجتماعي ارتباطات يا تحصيل کار، خواب، بازيکنان که
 بالغ نفر 5 هر از نفر يک که دارد اشاره انگليسي تحقيق يک نتيجه نمايند.مي

 ييهابازي چنين معتاد %3/6 و ويدئويي يهابازي به وابسته تواندمي ساله،71-76 
  (.Bryant & Davies, 2006, p.181) اندبوده

 از مختلفي انواع که شود توجه نکته اين به است بهتر بحث بنديجمع براي
 با مختلف افراد توسط متفاوت، محتواي با و گوناگون اهداف بااي رايانه يهابازي

 سواد نيز و فرهنگشان و نامخاطب تنوع اگر شود.مي ساخته گوناگون عقايد و تفکرات
 راحتيبه ديگر که گرددمي مشاهده ،وده شودفزا امر اين به نيز مصرفشان سبک و بازي

 در سته شودخوا هم اگر .17بد يا است خوب کلي طوراي بهنهاراي بازي توانمين
 جزء يک عنوانبه را مخاطب حتماً دباي رد،ک بحث هابازي از خاصي مصاديق خصوص

 تا مشکل اين حل براي توانمي البته .ودب وي يهاتوانمندي متوجه و داده قرار مدنظر
 نقش نيز مخاطب خود زيرا نمود؛ اشاره بازي کاربر يا مخاطب يهاتوانمندي به حدي،
 آن، رمزگان و هابازي رمزگشايي در مخاطب توانمندي کند.مي ايفا ارتباط اين در مهمي

 تبديل فعال به انفعالي موقعيتي از هابازي مرجح رمزگان برابر در را وي موقعيت
 بتواند اينکه و هابازي از استفاده در او توانمندي ميزان است همچنين .11نمايدمي

 معتاد. يا هابازي به وابسته يا باشد، کاربري در ريزيبرنامه با بازيکني که نمايد انتخاب
 از رسانه و مخاطب نظريات در فعال مخاطب رويکرد تسري با نهايت در شايد

 حوزه اين نپژوهشگرا برخي ديدگاه اين بتوان اي،رايانه يهابازي مطالعات به ارتباطات
 کارکردهاي در کلي اصل يک عنوانبه را 15«جنتل» و 14«بوشمن» ،18«اندرسون» همانند

 اثرات بازيکنان انواع از برخي بر بازي انواع برخي که پذيرفت ،هابازي نامناسب
  (.Bryant & Davies, 2006, pp.181-182) دارند منفي و نامطلوب

 آموزش واي رايانه بازي .6

 طرح از هدف ،شد اشاره هابازي کژکارکردهاي و کارکردها بحث در که گونههمان
 -نيست هابازي بودن بد يا خوب گرفتن نتيجه نامناسب، و مناسب کارکردهاي مصاديق
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 يهابازي مختلف جوانب با آشنايي بلکه -نيست آسان چندان هم کار اين اگرچه
 آموزشي کارکرد بررسي و طرح براي را تريروشن ۀزمين شدهانجام تحقيقات واي رايانه
 ظهور اوايل از که را تحقيقاتي سته شودخوا اگر حالت اين در آورد.مي فراهم هابازي
 ،است گرفته انجام هابازي شناسيروان و اجتماعي اتتأثير روي بر -32 دهه -هابازي
  (:Lee & Peng, 2006, p.327) يافت خواهيم جنبه سه بر متمرکز را هاآن ،کرد بنديدسته

 ؛خشن کنندهسرگرم يهابازي منفي نتايج آزمودن .أ

 ؛16«آموزشي يهابازي» سودمندي اثبات .ب

 اينکه بدون کردن، بازي و 11«کنندهسرگرم يهابازي» کلي هاياثر بررسي .ج
  شوند. متمايز خاص محتوايي يهاقالب

 ۀحوز اي(،رايانه يهابازي شدن متداول )اوايل م.7992 اوايل و 7932ۀ ده در
 اين بر که مروري بود. شده متمرکز سرگرمي يهابازي منفي اتتأثير بر بيشتر پژوهش
 حوزه اين توجه کانون را ضمني( و آشکار مصاديق از )اعم خشونت شده، انجام ادبيات

 ,Lee & Peng) داندمي آموزشي يهابازي با ارتباط در عمدتاً  هم را مثبت آثار طرح و

2006, p.327.)  
 هاياثر هم کنندهسرگرم يهابازي حتي که شدند متوجه نپژوهشگرا کمکم اما

 در را بازي تأثير روي مطالعات توانمي مطلب اين به توجه با دارند. مثبتي بالقوه
 سطر )سه محتوا انواع و مثبت( و منفي اتتأثير ستون )دو اتتأثير بر مشتمل جدولي

 تقسيم آموزشي( يهابازي غيرخشن، کنندهسرگرم يهابازي خشن، سرگرمي يهابازي
 مثبت اتتأثير خصوص در کافي تحقيقات و ادله که نمود اشاره نکته اين به دباي نمود.
 ،نتيجه در و نبوده بازيابي قابل آموزشي يهابازي منفي اتتأثير نيز و خشن يهابازي

  (.Lee & Peng, 2006, p.328) اندنيامده نيز جدول اين در
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 ايرايانه بازي انجام اتتأثير .7 جدول

 ات(تأثير) نتايج 
 مثبت اتتأثير منفي اتتأثير 

 يهابازي
 کنندهسرگرم
 خشن

 اضطراب( )خصومت، اثرگذاري
 پرخاشگرانه رفتارهاي

 13)انگيختگي( جوگيرشدن
 بودن ديگران عليه يا له تلقين

 قلب، )ضربان روانشناختي يهاواکنش
 پوست( رسانايي ميزان خون، فشار
 جويانهپرخاش افکار سازيزمينه
 عرف خالف رفتار

 19هنر ۀوسيلهب نفس تزکيه

 يهابازي
 کنندهسرگرم

 غيرخشن

 بازي به وابستگي يا اعتياد
 جنسيتي سازيکليشه

 جسماني سالمت مشکالت

 

 يادگيري  آموزشي يهابازي
 انگيزه
 نگهدارنده حافظه

 خاص يهاگروه براي سودمندي
 والدين( ،هابچه توجه )کاستي

(Lee & Peng, 2006, p.328) 
 خصوص در بحث بارز يهاجنبه از يکي سنتي آموزش با هابازي ميان مقايسه

 تحقيقات ادبيات بر ،82«همکارانش و راندل» که مروري در ست.هابازي آموزشي کاربرد
 آموزش و الکترونيکي يهاسازيشبيه يا هابازي آموزشي اثربخشي مياناي مقايسه
 است: آمده دست به شرح اين به نتايجي ،اندداده انجام م.7991 در کالس در مرسوم

 %1 ،هاسازيشبيه و هابازي نفع به ييهاتفاوت %81 تفاوت، عدم بيانگر مطالعات 56%
 هاآن 87)آزمايشگاهي( تجربي طراحي اما دانستند، برتر را هاسازيشبيه يا هابازي گرچه

 برتري دو، اين اثربخشي در تفاوت بيان در هم باقيمانده %5 و دانستند، مشکل داراي را
 (.Lee & Peng, 2006, p.336) اندداده مرسوم آموزش به را
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 محتواي ،نماييم مقايسه جمعي يهارسانه از برخي با را بازي اگر ،چنينمه
 مقايسه در دانست. هاآن از باورپذيرتر توانمي را نامخاطب براي هابازي توسط شدهارائه

 و تلويزيون کتاب، رسانه سه ميان هوش و تعامل سازي،شبيه روايت، يهاويژگي
 گذارد،مي خواننده اختيار در نوشتاري زبان طريق از تنها را روايت کتاب :هابازي

 و پرداخته تصاوير و گفتاري زبان ۀواسطبه جهان از تظاهرهايي معرفي به تلويزيون
 آورند.مي فراهم را سيستم بالقوه هوشمند يهاواکنش و گريتعامل وييئويد يهابازي
  است: شده داده نشان زير جدول در امر اين

 

 رسانه سه باورپذيرسازي ارزيابي .2جدول

 باورپذيرسازي ارزيابي

 وييئويد يهابازي تلويزيون هاکتاب رسانه يهاويژگي

 بله بله بله گريروايت

 بله بله نه سازيشبيه

 بله نه نه گريتعامل

 بله نه نه هوش

(Ritterfeld & Weber, 2006, p.401) 
 در رسانه يک گريتعامل است، مدنظر تعامل از خاصي معناي جدول اين در البته

 روايت، يک گشودن يا تنظيمات انتخاب در بازيکن به کهاي اجازه آن يعني معنا اين
 را ييخوداتکا تجربه و مشکالت، پذيرش اهداف، تعقيب روايت، در کردن شرکت

 (Ritterfeld & Weber, 2006, pp.401-402).دهدمي
 يهابازي که گفت بايد آموزشي يهابازي مصرف آمار خصوص در ،نهايت در

 دراي رايانه يهابازي دارند. هابازي ساير به نسبت کمتري مصرف آموزشياي رايانه
 اما شوند؛مي ساخته خشن غالباً و آموزشي جالب، کننده،سرگرم مختلف يهاصورت

 يهابازي به نسبت سرگرمي يهابازي ساخت نسبت کهرا  داليلي از يکي شايد
 شدن، تربزرگ با هابچه که دانست تحقيقات ۀيافت اين بتوان ،است زياد بسيار آموزشي

 صرف آموزشي يهابازي به نسبت کنندهسرگرم يهابازي انجام براي را بيشتري زمان
 جاي ،چيست گرايشي چنين دليل اينکه (.Buckley & Anderson, 2006, p.366) کنندمي
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 با انتخاب در آزادي ميزان افزايش همچون داليلي بتوان شايد اما دارد، پژوهش و بحث
 گرايش افزايش ،نتيجه در و بازي انتخاب در همساالن گروه از پذيريراث سن، افزايش

 داد. قرار اشاره مورد را پرطرفدار يهابازي به

 هابازي يآموزشوجه  چگونگي .6-7

 سؤال اما شد، گفته سخن آموزشي يهابازي ،جمله از و مختلف يهابازي هاياثر از
 سرگرمي هاآن غالب وجهه اينکه به توجه بااي رايانه يهابازي چگونه که است اين

 بدهند. آموزش توانندمي ،است
 عالي معلماني به مبدل را هاآن که دارند بسياري هايويژگي ويدئويي يهابازي

 هاآن ؛نمايند اشاره دست اين از ييهاويژگي به اندتوانسته بسياري تحقيقات سازد.مي
 الزم موفق رفتار براي کهرا  حاالتي هاآن کنند،مي عمل خوبيبه افراد توجه جلب در

 شرکت اجازه افراد به منفعالنه تماشاي جايبه هستند، انگيزاننده دهند،مي ياد ،است
 را رفتار ازاي مجموعه يا رفتار يک اجراي براي الزم يهاگام ۀهم دهند،مي را فعاالنه

 دهندمي را کردن تمرين چندباره و تکرار اجازه هاآن نهايت در و کنندمي ارائه
(Buckley & Anderson, 2006, p.367.) 

 عقيده اين به دباي شود،اي ميرايانه يهابازي مثبت اتتأثير از بحث که هنگامي
 در تواننداي ميرايانه بازي انجام با هابچه که نمود اشاره پژوهشگران ميان در موجود
 ۀادام در پنگ و لي کنند. کسب «گرفتن ياد يادگيري» براي ييهااستراتژي بديع، فضايي
 آموزشي کارکردهاي از برخي به قبل(، بحث )دراي رايانه بازي انجام اتتأثير جدول
 که کودکاني کردن، بازي با اينکه ،لاثبراي م کنند؛مي اشاره مختلف يهاجنبه در هابازي

 آن در اطالعات پردازش و ارائه چگونگي که عصري -کنندمي زيست ديجيتال عصر در
 رااي چندرسانه اطالعات پردازش قواعد ،-است چاپ عصر از متفاوت مبنايي طوربه

 وضعيت در تواندمي که آموزندمي بازي انجام طي در را ييهامهارت کل در و فراگرفته
 ۀواسطبه مشکل حل يا و قياس طريق از کردن کشف مهارت يا و آيد کار به آموزشي
 آموزشي يهابازي با که هستند ديگري مهم يهامهارت از خطا و آزمون يادگيري

  (.Lee & Peng, 2006, p.336) يابند رشد توانندمي
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 برشمردن در دهند.مي آموزش هاآن کمک به که دارند ييهاويژگي هابازي
 شمي،ها)حاج اندبرشمرده را مواردي کند،مي کمک يادگيري به که بازي، از ييهاويژگي
  (:778ص ،7833
 دغدغه بدون بازيکن دغدغه: بدون محيطي در آزمايش طريق از يادگيري -
 از و داده انجام را خطايي و آزمايش هرگونه تواندمي خطري پذيرفتن يا هزينه صرف

 بگيرد. ياد تجربه لقِبَ

 هم هرچقدر هابازي واقعي: دنياي ياهخطر وجود احتمال بدون کردن عمل -
 اطمينان با بازيکن ،بنابراين و اندواقعي دنياي سازيشبيه هرحالبه برسند، نظر به واقعي

 مشکالت و اهخطر از بازي در دهد،مين دست از را چيزي ،کند بازي هرگونه اينکه از
 گيرد.مي فاصله واقعي دنياي عيني

 واقعي دنياي در که بازي در ييهاتوانايي و هاموقعيت به دستيابي امکان -
 دنياي در که دهدمي قرار موقعيتي در را فرد مجازي دنيايي در بازي نيست: پذيرامکان
 يهامحدوديت دليلبه هازمينه بسياري در که را فرد کنجکاوي و است نشدني واقعي
 کند.مي راضي نشده،ارضاء شخصي يا و موقعيتي يا ذاتي

 تسهيل را يادگيري توانندمي هاآن که است اين آموزشي يهابازي در مهماي نکته
 آسان به قادراي رايانه يهابازي چرا اينکه نظري توضيح ،انکارشناس عقيده به کنند.
 به توانمي اما نيست؛ روشن خيلي هنوز هستند، مفيد و خوب چيزهاي يادگيري کردن

 ,Lee & Peng) نمود اشاره ،هستند آن توصيف به قادر احتماالً  که نظري مفهوم سه

2006, p.336:)  
  .84«دروني انگيزش» و 88«شدن جاري» ،81«)حضور( شدن ورغوطه»
 توضيح ،اجمالبه مفهوم سه اين(، 881-886)صص پنگ و لي تحقيق به توجه با

  شود:مي داده
 انجام واسطهبه يادگيري يندافر معتقدند پژوهشگران برخي شدن: ورغوطه -
 که آوردمي فراهم را محيطي اثر، اين است. وريغوطه اثر سبببه ويدئويي يهابازي

 يک روي را تمرکزشان و توجه ،تدريجبه و ساخته ورغوطه آن در را خودشان بازيکنان
 چون ييهاحوزه در که حضور مفهوم به وريغوطه مفهوم دهند.مي افزايش هدف
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 است، مطرح خيلي مجازي واقعيت و ماشين و انسان تعامل رايانه، ۀواسط با ارتباطات
 است. شبيه

 ورغوطه شبيه شده، طرح پژوهشگران توسط که نيز مفهوم اين شدن: جاري •
 ،حال اين در رسيده، خود کمال حد به تجربه که است حالتي شدن، جاري است. شدن
 شده دگرگون زمان رود،مي ميان از آن در آگاهيخود که گشته فعاليتي درگير قدرآن فرد

 که شودمي پيچيده و محورهدف فعاليتي درگير بيروني، پاداش دريافت بدون شخص و
 است. کار دادن انجام از ناشي شادي هدفش تنها

 )که بازي خروجي -پردازش -ورودي مدل در مفهوم اين دروني: انگيزش •
 پژوهشگران از ديگر برخي توسط است(، بازي طي در يادگيري يندافر تبيين دنبالبه

 بازي مشخصات و آموزشي محتواي بر مشتمل ورودي عناصر است. شده ارائه هابازي
 يهاويژگي که اندناميده 85«بازي ۀچرخ» را مؤثر يندافر يک ،پژوهشگران اين است.

 قضاوت تکرارشونده ۀچرخ ،سپس و شده کاربران دروني انگيزش موجب بخصوصي
 شود. انجام بازخورد و پلي()گيم رفتار بردن(، لذت )مثال کاربران

 مطلب اين بررسي نيازمند دهند،مي آموزش چگونه هابازي اينکه از بحث از پس
  دهند.مي آموزش را چيزهايي چه هابازي شود ستهدان که است نيز

 موضوعات آموزش و هابازي .6-2

 راحتيبه که نمود اشاره نکته اين به دباي گشت، مطرح پيشتر که نکاتي رغمعلي
 بيشتر تحقيق از مستغني که دانست شدهحل بحثي را هابازي طريق از آموزش توانمين

 يکي عنوانبه و ارزشمند چيزهاي )يادگيرياي رايانه يهابازي از يادگيري بحث باشد.
 تحقيقاتي يهايافته و استچالشي  بحثي آموزشي(،اي رايانه يهابازي مثبت هاياثر از
 شايد .ندارند نظراتفاق يريادگي بر يآموزشاي انهيرا يهايباز بودن مؤثر خصوص در

 آموزش در هابازي بودن مؤثر ميزان سنجش براي ييهاپژوهش انجام سبب امر همين
 و مؤثر موضوع يک آموزش در را هابازي که تحقيقاتي ؛است شده متفاوت موضوعات

 تحقيقات نمونه از برخي .اندنموده معرفي فايدهبي ديگر موضوعي آموزش در و مفيد
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 را )درسي( موضوعاتي چه تواننداي ميرايانه يهابازي اينکه بررسي به که حوزه اين
  گيرند:مي قرار اشاره مورد ،اندپرداخته ،دهند آموزش
 دانش انتقال در هابازي از بردن بهره اثربخشي م.7991 در 86«و ديگران راندل»
 و فيزيک منطق، هنر، رياضي، اجتماعي، علوم موضوعات شامل کهرا  مختلف يهارشته

 از استفاده بودن سودمند موضوعات اين ۀهم در که ردک بررسي ،شدمي شناسيزيست
 برتر نتايج بيشترين آن در هابازي که بود موضوعي رياضي نرسيد. اثبات به هابازي
 86 شده،ارائه اجتماعي علوم بازي مورد 46 از کهدرحالي بودند، کرده کسب را بودن
  (.Lee & Peng, 2006, p.337) ندادند نشان را کالسي آموزش در تفاوتي هيچ آن مورد

 مورد موضوع به توجه که کندمي تأکيد نکته اين بر مذکور تحقيق به توجه
 باشد. مفيد آموزش جهت در هابازي از استفاده بودن اثربخش در تواندمي آموزش،

 را مختلف موضوعات آموزش در بازي اثربخشي تفاوت که ديگري تحقيقات برخي
 اين تجربي تحقيق يک ۀنتيج ،لامثبراي  ؛باشند ادعا اين گواه توانندمي ،اندداده نشان

 حل در پايايي داراي و مثبت ياهاثراي رايانه يهابازي واي چندرسانه آموزش که بود
 همان طبق بر کهدرحالي دارند، کلمه يادگيري و مطلب درک و خواندن رياضي، ۀمسئل

براي  يا ندارند. کلمه خواندن و رياضي روش در پايايي داراي تأثير هيچ هاآن تحقيق،
 آموزش در هابازي بودن مفيد نشانگر نتايجشان که ديگري بسيار تحقيقات ،لامث

 تعليم زبان، يادگيري علمي، اکتشاف يادگيري آماري، مفاهيم استراتژيک، مديريت
 تحقيقات توانمي (.Lee & Peng, 2006, pp.337-338) است پزشکي آموزش و سالمتي
 جبر، آموزش دراي رايانه يهابازي بودن سودمند ۀدهندنشان که برشمرد نيز را ديگري
 هستند رايانه نويسيبرنامه و گلف، بازي يهامهارت عکاسي، شناسيزيست هندسه،

(Buckley & Anderson, 2006, p.365.) 
 تيسؤاال با تحقيقات اين گاهآن ،فتگر کلياي نتيجه سته شودخوا اگر ،هرحالبه
 استفاده هاپژوهش انجامبراي  متفاوتي يهابازي از هاآن اينکه ،لامثبراي  ؛ندامواجه
 پليگيم است. بوده متفاوت يکديگر با هاآن پليگيم و طراحي که ييهابازي ،اندکرده
 ۀواسطبه آموزش بودن مؤثر ميزان در زيادي بسيار تأثير نيز آن روايت و متن و بازي
 درس کالس يک در که اتفاقي به شبيه چيزي درست باشد، داشته تواندمي بازي
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 متفاوت تدريس يهاشيوه با نيامعلم از را درس يک که آموزانيدانش افتد.مي
 رسدمي نظر به ،روازاين است. متفاوت درس به هاآن ۀعالق حتي و يادگيري ،گيرندمي
 مورد موضوع که بود متوجه البته و -انديشيد آموزشي عنوان بر عالوه چيزي به دباي

 را هابازي از يادگيري ۀجنب( 9) نُه پژوهشي، در ليبرمن .-است مهم بسيار آموزش
 که آنچه از اعم ويدئويي واي رايانه يهابازي همان هابازي از او مدنظر است. آورده

 او و ،، استپذيردمي انجام آرکيد يا و رايانه کنسول، با چه آنالين، يا و آفالين شکلبه
 به هاجنبه اين (.p.2006, Liberman ,391) است ناميده 81«تعاملي يهابازي» را هاآن ۀهم

 در مفيد راهبردهايي و است، نپرداخته مصداقي طوربه درسي عناوين و موضوعات
 (:Liberman, 2006, p.380) دهدمي دست به هابازي طراحي
 ،«دانش» ،«مسئله حل و تفکر» ،«دادن تطبيق و ادراک» ،«يادگيري به انگيزش» 

 روابط» ،«خود( از )تصوير خودانگاره» ،«درمان و خودکنترلي» ،«رفتارها و هامهارت»
 «.هاارزش و حاالت» ،«اجتماعي

 محتوايي( هر )با هابازي که کندمي مطرح را جدي مسئله اين مباحث، اين به توجه
 پرطرفداري ويدئويي واي رايانه يهابازي سرگرمي، صنعت دهند.مي آموزش ،هرحالبه
 هم بسياري مطالعات .پردازندمي خشونت نفرت، ترس، ۀارائ به که نموده توليد را

 مورد اجتماعي نامطلوب رفتار و بازيکنان اخالق و رفتار احساسات، بر را هاآن اتتأثير
 ترارزش با مطالبي آموزش به هم هاآن از برخي ،مقابل در .اندداده قرار توجه

 هابازي که معتقدند برخي شود،مي هابازي بودن آموزشي از صحبت وقتي پردازند.مي
 برخي سبب، همين به بد، چه و خوب چه ؛دارند دادن آموزش براي چيزي هرحال،به

 متوجه پژوهش اين البته (.Liberman, 2006, p.380) انددانسته آموزشي را هابازي ۀهم
 اينکه ،روازاين و ستا دادن آموزش براي ارزشمند محتوايي با ،83«خوب بازي»

 است، گرفته قرار توجه مورد ،دهند آموزش توانندمي را چيزهايي چه خوب يهابازي
 ادبيات به که است خوب است، مدنظر آموزش براي اسالمي مفاهيم مصداق ازآنجاکه و

 .مودن توجه نيز دين و هابازي
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 ديني آموزش واي رايانه بازي .6-4

 و ديني أعمال عرصه خاص مصداق تنها بحث توسع از جلوگيري براي بحث اين در
 گردد.مي بررسي بازي در هاآن بازنمايي
 اعمال از بحث هنگام در .است عملي ينيآ و قواعد و هاانديشه داراي اسالم دين

 به ناظر عمل صحت گردد؛مي طرح عمل قبولي نيز و عمل صحت مفهوم دو ديني
 اعمال قبولي باالتر،اي مرحله در و آن، انجام دستور طبق بر عبادي اعمال درست انجام
 تمام کسي است ممکن ،لامث است؛ براي خداوند درگاه در آن شدن پذيرفته به ناظر

 که باشد داده انجام رياکارانه را آن ولي آورد، جابه درستيبه را نمازش ارکان
 ممکن نيت در شرک خاطربه ولي است، صحيح ارکان نظر از نمازش گرچه ،حالدراين
 صحت ميان تمايز يعني مطلبي چنين نباشد. قبول و ددنگرپذيرفته  خداوندتوسط  است
 اگر ويژهبه ؛آيدمي چالشي امري نظر به بازي در شدهساخته دنياي در عمل نيت و عمل

 دنياي آن ميان يعني ؛باشد داشته کاربر به را ديني رفتاري آموزش قصد بازي که بگوييم
 دنياي با دباي مسئله اين بيشتر توضيح براي شود. برقرار ارتباط واقعي دنياي با بازي
 شد. آشنا بيشتر هابازي

 بتوان تا دارد را خود خاص شرايط و قانون ديني عمل هر ،شد گفته که گونههمان
 که داشتاي نکته به توجه بايد هابازي خصوص در اما زد، صحت مهر آن بر

 واژگان خود از سبب همين به و بوده ناتوان آن شرح از فارسي زبان محدوديت
 نظر در و شناسيزبان يهاتفاوت از فراتر تفاوت اين )البته گرفت کمک بايد انگليسي

 را «game» و «play» واژه دو بازي معادل مدنظراست(. شناسانانسان و شناسانروان
 ،شودمي گفته «play» که هنگامي هستند. متداول هابازي ادبيات در که آورد توانمي

 ندارد، مشخصي حدومرز يا قانون قاعده، که بازي است، آزاد بازي يک منظور
 حدومرز دارد، قاعده «game» اما ؛باشد تواندمي هرچيزي آن انتهاي و بوده ساختارنيافته

 در(؛ Plate, 2011, p.218) نيست انجام قابل شکلي هر به و بوده مترتب آن بر مشخصي
 و گيردمي خود به هدف و ساختار قاعده، بگذرد، که کمي هم آزادي بازي هر ،واقع

 در تنها آزادي، بازي هر که گفت توانمي ،بنابراين و شود،مي «game» يک به شبيه بيشتر
 (.Plate, 2011, p.218) است آزاد خود شروع
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 مناسک و رفتار عنوانبه رفتارها از برخي گرديم.ميبر ديني رفتارهاي به دوباره
 تواندمي کاربر که گنجاند بازي درون در را هاآن توانمي که شوندمي شناخته ديني

 اينجا در )البته فتگر امتياز و داد انجام را هاآن ،دارد وجود بازي ۀروي در کهاي گونهبه
 ييهابازي به و دهندمي نشان را فرد يک ديني زندگي سبک که است ييهابازي منظور

 يهابازي مثل پردازند،مي ديني ضد يا ديني يهاايدئولوژي بيان به پنهان ۀگونبه که
 کارکرد خصوص در که نکاتي تمام پذيرش با حال (.يستن رونظم ،89خداوندگاري

 استفاده براي شد گفته ،گذارندمي آموزش اختيار در که ييهاقابليت و هابازي آموزشي
 ؛داشت نظر در را نکاتي بايد اسالمي آموزش در هابازي از

 خاص دنياي در ،هرحالبه باشد، داشته متعددي يهاقابليت که هم هرچقدر بازي
 و زمان هم واقعي جهان و دارد را خود خاص مکان و زمان با دنيايي و داده رخ خود

 مسئله اين حالت اين در .(Plate, 2011, p.221) است خودش به مختص که دارد مکاني
 دنياي به دادن ساخت سبب تواندمي حد چه تا مجازي دنياي اين که آيدمي پيش مهم

 دارد. وجود واقعي دنياي و بازي درون دنياي مياناي رابطه آيا ،واقع در ؛شود واقعي
 يافتنيدست هابازي در که چيزهايي از بسياري ؛شود آورده مثالي شدن روشن براي

 ،روينااز و باشند نيافتنيدست افراد بسياري واقعي زندگي در است ممکن هستند،
 يهابازي سمتبه ،شده که هم شادماني يافتن و لذت کسب براي حتي افراد از بسياري

 بينيپيش اين پژوهشگران برخي تا شده سبب ديدگاهي چنين شوند؛مي جذباي رايانه
 بلکه کاربران بر نه (برخط يهابازي ويژه،به) هابازي تأثير ترينبزرگ که کنند مطرح را
 توانندمي دارند، مردم نمودن شاد بر که يتأثير با که حديبه است، واقع دنياي بر

 دهند سوق افراد ساختن شاد بر بيشتر تمرکز سمتبه را عمومي گذاريسياست
(Castronova, 2007, pp.xv-xviii). از مجازي دنيايي در کهاي شادماني مثال، اين در 

 سرگرمي مفهوم در انقالبي تواندمي شود،مي ارائه بازيکن به پاداش عنوانبه بازي انجام
 مثال همان به بحث اين از نمايد. آن به بيشتر توجه به وادار را گذارانسياست و ايجاد
 تواندمي که دهيممي قرار مدنظر را مباحثي خصوص اين در و برگشته ديني أعمال

 داراي «گيم» معناي به بازي که شد مطرح گيرد. قرار توجه مورد مسئله عنوانبه
 انجام به بازيکن ترغيب نظام اساس بر آن از بخشي که است ييهامحدوده و محدوديت
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 مختلفي عللي ،شد بحث پيشتر که گونههمان بازي يک در شود.مي تعريف بازي
 اتمام به همانند عوامل اين از بسياري اما کند، ترغيب بازي انجام به را کنبازي تواندمي

 آن در موجود تنبيهات از دوري يا و بازي يهاپاداش به دستيابي يا و بازي رساندن
براي  ؛ندارند واقعي دنياي در مادي يتأثير و دهندمي رخ مجازي دنيايي در همگي

 احتماالً  ،بگيرد جايزه پول مقداري بازي، ۀمرحل يک از کردن گذر با کسي اگر ،لامث
 که روستينااز شايد) بود نخواهند آن يازا به چيزي دادن به حاضر هامغازه از بسياري
 بازي در وي شدن ورغوطه از حد اين هستند، نفر يک بازي شاهد که کساني معموالً
 واقعي دنياي در ديني، اعمال پاداش خصوص در حال است(. ناشدنيدرک برايشان
 پاداشي حتي گاه بلکه نيست يمادوجه  با محاسبه قابل تنهانه اعمال از بسياري پاداش

 اساسي مسائل از يکي ،بنابراين ست؛ين نيز تصور قابل ،شده بيان اعمال برخي براي که
  است. -پيشتر گفته شد که معنايي همان به -ديني بازي در پاداش بازنمايي ۀنحو و نوع

 آن و گيردمي قرار توجه مورد سرگرمي خصوص در تمثيل همان از ديگر ۀمسئل
 ارائه بازي در که پاداشي و تنبيه نظام خاص ۀنحو که است ممکن آيا که است اين
 را هاآن نيز واقعي زندگي در که شوند توليد کاربر براي ييهاکليشه همانند ،شودمي

 مصاديق همان شدن مهيا با هم را واقع دنياي در خود عمل و کار صحت و بجويد
 که ييهامحدوديت به توجه با -ديني مفاهيم از بسياري کمکم ،نتيجه در و ؛بسنجد

 مفاهيم حقيقي بازنمايي و ارائه در (هارسانه در کلي طوربه يا و) هابازي در ،هرحالبه
 شوند؟مين تبديل هابازي نامخاطب ذهن در ناقص تصاويري به -دارند وجود

 خصوص در پيشتر ؛شود مطرح مباحث اين از پيش تواندمي هم اساسي سؤال يک
 بحث ،گذارندمي آموزش اختيار در هارسانه کلي طوربه يا و هابازي که ييهاقابليت

 بايد آموزشي ۀرسان يکاز  که گرفت قرار توجه مورد مهم نکته اين ،همچنين شد.
 ،کند کمک آموزش بهبود به که بيابد آموزشي طراحي در معيني جايگاه که هنگامي
 اگر کنند؟مي کمک دين آموزش به هابازي آيا که است اين سؤال حال د،دگر استفاده

 در و ند؟دگر استفاده توانندمي عقايد و احکام اخالق، يهاعرصه ۀهم در آيا بلي،
 با افرادي واقعاً اينکه يا کنند کمک محتوا انتقال بهبود در توانندمي فقط آيا ،نهايت
 سازند؟مي را ديني تربيت



 7431 ، پاييز و زمستان(43پياپي) سال پانزدهم، شمارة دومدين و ارتباطات،     42

 

 بنديجمع

 يهايباز خصوص در يمختلف هاينظر ،شد نييتب نوشتار، نيا در که گونههمان 
 ،هرحالبه است. شده ارائه نظرانصاحب يسو از آن يکارکردها و هاجنبه واي انهيرا

 ،کرد اشارهبدان  آموزش و يباز ۀرابط در ينسب اجماع کي عنوان به توانمي که آنچه
 کودکان ويژهبه و کنانيباز يبرا ،دارند که ييهايژگيو سبببه هايباز که است نيا

 ،يباز ۀادام زين و پرداختن در ويژهبه که يزشيانگ از يريگبهره با و بوده تيجذاب يدارا
 آورند،مي فراهم که ييهاتيقابل با و بوده ديمف آموزش امر در توانندمي ،دنينمامي جاديا

  باشند. آموزش امر در مناسب اريبس يارانيدست توانندمي
 ريسا به نسبت هايباز خاص يهاتيقابل و هايژگيوبايد به  خصوص نيا در

 که ستهاآن مهم يهايژگيو از يکي بودن يتعامل د.نمو يبررس وکرد  توجه هارسانه
 شدهارائه يهايبنددسته و تعامل مفهوم ۀحوز در شدهانجام مطالعات رسدمي نظر به
 نباشد. يکاربرد چندان هايباز يبرا

 ،است شتريب يبررس ازمندين همچنان هايباز جوانب از ياريبس نکهيا به توجه با
اي انهيرا يهايباز عمر .است شتريب مطالعات انجام ازمندين عرصه نيا در برداشتن گام

 ياهبهجن در که زين يقاتيتحق و رسدمين قرن مين به هنوز شدنشان متداول و ريفراگ و
 ۀجنب کهاي گونهبه ؛است يناکاف شده، انجام آن آموزش بعد جمله از و يباز مختلف
 يفراوان يهاچالش و تسؤاال و اريبس يحواش با هنوز ،يباز ۀواسطبه خوب آموزش

 نکهيا و يباز يآموزش يهاجنبه توانمين ،قطعبه هنوز روست؛هروب پژوهشگران انيم در
 هنوز يحت و نمود انيب را نديآمي کار به حتماً يموضوعات و ميمفاه چه آموزش در
 ترياديبن مسئله نيا هنوز يحت و نمود احصاء را يآموزش يسرگرم توانمين يراحتبه
 آموزش يسنت يهاوهيش و درس کالس با سهيمقا در يباز ايآ که شود حل ديبا زين

 نه. اي است يبرتر يدارا
 از -يارشتهانيم يقاتيتحق انجام ازمندين هايباز ۀواسطبه آموزش ۀمسئل ،هرحالبه

 و يارتباط و يشناختروان يهاجنبه تا گرفته هايباز يفن يهاتيقابل يبررس
 نيچن د.ونم نييتب بهتر را هايباز مختلف جوانب بتوان تا است -و... يشناختجامعه
  .استاي ترجمه صرفاً  نه و نوآورانه قاتيتحق ازمندين اريبس رانيا دراي عرصه
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 ۀعرص در هاآن از استفاده دارد، قرار هايباز رويپيش که يسؤالپر ۀعرص نيچن در
 که بحث اين و سرگرمي مفهوم ،واقع در ؛رسدمي نظر به تريچالش اريبس ينيد آموزش

 ترکيب در است، جمع قابل دين با غيرجدي کار و وقت گذران معنايبه سرگرمي آيا
 شناخت اول گام در ديشا عرصه نيا در است. برانگيزمناقشه خودش آموزشي سرگرمي

 طوربه بتوان نکهيا يبرا نيهمچن باشد. داشته قرار آن مختلف ابعاد و يباز تيماه قيدق
 انجام شد، آشنا ينيد آموزش در آن از بردن بهره و يآموزش يسرگرم مفهوم با ياتيعمل
  باشد. ديمف يراهکارها از يکي قيدق يتجرب قاتيتحق
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هاي واراداتي( نگريسته )بازي هاشايد اگر فارغ از داوري ارزشي نسبت به محتواهاي بازي .17
مثابه کااليي فرهنگي ها در بازتوليد الگوهاي هژمونيک، بهو هدف از ساخت بسياري از آن

هر بازي با هر محتوايي بتواند اطالق خوب از نظر مخاطب را  را مدنظر قرار ندهيم، واقعاً
ن اگرا را بپذيريم که يک بازي، نسب به مخاطباين رويکرد نسبي دگاه بايدريافت نمايد؛ آن

 تواند عنوان خوب را داشته باشد و هم بد.متفاوت هم مي
صورت بالقوه در مواجهه تواند بههاي مخاطب ميوقات بسياري از توانمنديالبته بسياري ا .11

چنان يک پيام با محتواي گاهي آن ،لامثبراي  ؛اي باقي مانده و از آن بهره نبردبا پيام رسانه
تنها با نقادي با آن برخورد شود که مخاطب نهخالف واقع در شکلي راستين آراسته مي

در  ،کند. بنابراينتفکر نقدي را هم در مواجهه با آن احساس نمي کند بلکه حتي لزومنمي
کند بلکه کند يا نميهايش استفاده مياينجا بحث اين نيست که مخاطب از اين توانمندي

 تواند توانمند باشد.اينکه او بحث از اين است که او مي

18. C. Anderson 
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14. B. J. Bushman 

15. Gentile 

16. educational (training) games  

11. entertainment games 

13. arousal 

19. catharsis 

82. J. M. Randel; B. A. Morris; C. D. Wetzel 

87. experimental design 

81. immersion (or presence) 

88. flow 

84. intrinsic motivation 

85. game cycle 

86. Randel et al. 

81. interactive game 
متعلق به  «good games»  استفاده از تعبير بازي خوب، مسبوق به سابقه بوده و در اصل از .83

خوبي هايي را که بتوانند بهطور کلي بازيهرسد وي بجي، برداشت شده است، به نظر مي
؛ در همين خصوص (Gee, 2003, p.6) داندامر آموزش را انجام دهند، بازي خوب مي

کند، به برشمردن عناصر يادگيري ها بحث ميبازي ۀواسطخوب به هنگامي که از يادگيري
. اما در کاربرد اين تعبير در (Gee, 2003) اندها در خود جاي دادهپردازد که بازيخوب مي

معنايي  ۀمنظور از خوب، با توجه به گستر -آيدگونه که از متن نيز برميهمان -اين نوشتار
چيزي از آموزش اينکه چه ،رويناتر را شامل شده و ازردهآن در زبان فارسي، معنايي گست

تري نسبت به اينکه چگونه آموزش داده )محتواي آموزش( در جايگاه پيشيني شودداده مي
 گيرد.)خوب آموزش دادن( قرار مي شودمي

89. good games 
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