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مرتضي آخوندي

بازيهاي رايانهاي و آموزش

ديني1

چکيده

آموزش را ميتوان نوعي ارتباط خاص دانست که هدفش تنها انتقال و يا تبادل پيام نيست بلکه
وقوع يادگيري است .رسانههاي آموزشي در طي سالهاي طوالني ،يکي از اجزاي مهم اين
فرآيند بودهاند .پيشرفت و ظهور فناوريهاي نوين ،نقش مؤثرتري را براي رسانههاي آموزشي
به ارمغان آورده است .بازيهاي رايانهاي ،يکي از رسانههاي نويني است که از جنبههاي
مختلف از ديگر رسانهها پيشي گرفته است .گرچه مطالعات اوليه بيشتر بر جنبههاي منفي و در
نتيجه ،نفي رسانه بازي تأکيد داشتهاند ،اما عرصه پژوهش اکنون مفيد بودن و جنبههاي ايجابي
آن را مورد توجه قرار داده است .يکي از اين ابعاد بازيها که مورد توجه پژوهشهاست،
امکان بهرهبرداري از آن در عرصۀ آموزش است .بهطور کلي ،کاربري بازي در آموزش
موضوعات مختلف (از مهارتهاي حرکتي گرفته تا آموزشهاي درسي) مورد توجه پژوهشها
قرار گرفته و البته محصوالتي نيز توليد شده است؛ اما در اين ميان مطالعاتي که امکان و
اقتضائات کاربري اين رسانه را در عرصۀ آموزش ديني و بهويژه اسالم مورد توجه قرار دهند،
کمتر مشاهده ميشود.
مسئلۀ اصلي اين مقاله بازي آموزشي و امکان دستيابي به يادگيري مؤثر با کمک گرفتن از
آن است .نويسنده تالش ميکند اين بحث را طرح نمايد که بهرهگيري از داليلي که بازيکنان به
بازي کردن و مصرف بازي ميپردازند ،ميتواند در طراحي بازي آموزشي مؤثرتر مورد عنايب
باشد .در اين بحث آموزشي بودن بازي با آگاهي بر لزوم شناخت هرچه بيشتر ماهيت اين
رسانه مورد عنايت است و سعي ميشود تا قابليتهاي خاص اين رسانه در امر آموزش مورد
تأکيد قرار گيرد که تعاملي بودن بهطور برجسته خودنمايي ميکند .پس از بررسي اينکه بازيها
چگونه و چه چيزهايي را آموزش ميدهند ،برخي جنبههاي چالشي بازيهاي رايانهاي را در
آموزش ديني مورد توجه قرار ميدهد .نويسنده اميدوار است طرح اين مباحث نظري و
چالشهاي مطرحشده ،زمينه را براي پژوهشهاي تجربي دقيقتر محققان آماده سازد.
واژگان کليدي

بازي رايانهاي ،ويژگي تعامل در بازي رايانهاي ،کارکردهاي مناسب و نامناسب بازي رايانهاي،
آموزش و بازي رايانهاي
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مقدمه

2

در افواه عموم ،بازي چندان تناسبي با آموزش ندارد ،درحاليکه بسياري از شيوههاي
نوين آموزشي بهرهگيري را از بازي در رشد مهارت مدنظر مفيد ميدانند .اين امر ،يعني
بهرهگيري از بازيها ،تنها محدود به کودکان نيست بلکه در آموزش بسياري از
بزرگساالن و حتي در اموري بسيار خشن و جدي همانند آموزش نظامي مورد استفاده
قرار ميگيرد .تولد فناورياي به نام بازي رايانهاي در اين عرصه ،خدمت بسيار بزرگي
ارائه مينمايد.
يکي از مسائل جدي پيشروي بهرهگيري از بازيهاي رايانهاي ،جنبههاي نخست
ناشناختۀ آن است؛ زيرا هنوز رسانهاي نو بهشمار ميرود که عمرش به نيمسده هم
نميرسد ،و دوم ،شناخته شدن آن به يکي از جنبههاي بسيار پرسود صنعت سرگرمي ،و
در نتيجه ،سوق بيشتر آن بهسمت ابزار سرگرمي بودن تا ابزار آموزشي .سرگرمي و
تفريح ،شايد مهمترين دليل پرداختن به بازي رايانهاي باشد .معموالً هرکسي بازي و
سرگرمي را دوست دارد و زماني را با عنوان اوقات فراغت ،فارغ از کار رسمي ،براي
رفع خستگي و تجديد قوا اختصاص ميدهد .شايد بتوان گفت بسياري از عوامل ديگر
قابل گنجاندن در سرفصل تفريح هستند؛ هرچه بازي لذت بيشتري عايد کاربر خود
نمايد ،در ميان گروه دوستان به ديگران بيشتر معرفي شده و در نتيجه بيشتر بازي
ميشود .اما بازي رايانهاي تنها سرگرمي نيست بلکه گاهي سرگرمي عامل مهمي براي
آموزش دادن است .شکل گرفتن ادبيات «آموزش از طريق سرگرمي» و «سرگرمي
آموزشي» که براي بهرهگيري همزمان از آموزش و سرگرمي به کار ميرود ،بر بازيهاي
رايانهاي و ويدئويي انطباقپذير است .بازي رايانهاي ميتواند با برخورداري از
ويژگيهاي يک بازي ،مقاصد آموزشي مدنظر را در تعامل با کاربران مشخص در قالب
يک رسانه آموزشي ارائه نمايد.
بازيهاي رايانهاي و ويدئويي ،رسانههايي هستند که جنبههاي متعدد آن ،توجه
تحقيقات را به خود جلب نموده است .ازآنجاکه آنها ،بهعنوان يکي از رسانههاي نوين،
وجه تمايزاتي جدي با رسانههاي آنالوگ دارند ،اين سؤال مهم وجود دارد که
آيا نظريات موجود ارائهشده در خصوص رسانهها و ارتباطاتجمعي براي مطالعه
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و بررسي بازيها کافي و کارآمد هستند .ازاينرو ،اين رسانهها نيازمند توجه
پژوهشگران اين حوزه و انجام تحقيقات اغلب ميانرشتهاي براي شناخت هرچه بيشتر
جوانب آن هستند.
ويژگي تعاملي در رسانههاي نوين ،قابليتي است که عالوه بر ديدگاه فني بايد
بهعنوان يک پديده فرهنگي نيز مورد توجه قرار گيرد؛ چنين نگاهي ،سبب نگاهي
خاص در شناخت هرچه بهتر اين رسانهها و از جمله بازيهاي رايانهاي و قابليتهاي
متمايز آن ،از جمله تعاملي بودن ،ميگردد.
 .7ويژگيهاي بازي رايانهاي و ويدئويي؛ داليل بازي کردن

مطابق نظريۀ دريافت ،محتواي رسانهاي توانايي ايجاد گفتماني مشترک و برآوردن
رمزگان مرجح را دارد .همچنين غالب مطالعات انجامشده در خصوص بازيهاي
رايانهاي و ويدئويي از تأثيرات مثبت يا منفي بازيها (از تأثيرات زيستي و فيزيولوژيک
تا شناختي) سخن گفتهاند .بنابراين ،هنگامي که از کارکرد بازيها سخن گفته ميشود،
بايد متوجه قطعيت نداشتن و عدم اطمينان از حصول يک کارکرد از يک بازي ،در ميان
همه کاربران آن بود .در نتيجه ،با توجه به اين نکته که رويکرد مخاطب فعال ميتواند
کارکردهاي بازيها را نسبت به مخاطبان مختلف با سواد بازي متفاوت دچار نسبيت
نمايد ،اما بههرحال بايد مطالعات را بهگونهاي انجام داد که از عموميت نسبي برخوردار
بوده و قابليت تعميم داشته باشند .ازاينرو ،کارشناسان بازيها برخي ويژگيهاي
مشترک درميان بازيکنان را مدنظر قرار دادهاند که از جمله آنها ميتوان به داليل انجام
بازي توسط بازيکنان اشاره نمود؛ اين امر ميتواند راهبردي مناسب ،يعني توجه به
اقتضائات مخاطب ،در هنگام توليد يک بازي رايانهاي اسالمي در اختيار قرار دهد.
ال چرا بازيهاي رايانهاي
در خصوص انجام بازي رايانهاي و ويدئويي و اينکه اص ً
براي ما جذاب هستند ،نخست ،بايد گفت انجام بازي رايانهاي از جمله کارهايي است
که معموالً نهتنها اجبار بيروني بر انجامش الزم نيست بلکه گاه عليرغم ممنوعيتهاي
اتخاذشده براي مثال ،توسط والدين براي محدود نمودن يا انجام ندادنش ،بازيکنان به
انجام آن راغب هستند.
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هنگامي که ويژگيهاي بازيها و داليل جذابيت آنها مورد توجه قرار ميگيرد ،در
واقع ،ميتوان گفت بهدنبال يافتن پاسخ اين سؤال مهم است که اصالً چه چيزي کاربران
را به انجام بازيهاي رايانهاي ترغيب مينمايد؟ اين سؤال بيش از آنکه بر بازي تأکيد
کند ،متوجه مخاطب و تعاملگري وي با بازي است .اگر همانگونه که گانتر
اشاره نموده ،ويژگيهاي بازي را بهعنوان يکي از عوامل مهم در ترغيبمان به بازي
کردن بدانيم (گانتر ،7831 ،ص ،)87آنگاه در رابطهاي دوسويه با بررسي ويژگيهاي
بازي ميتوان متوجه داليل جذاب بودن بازيها برايمان شد .محققان در مطالعات خود
برخي از داليلي را که ما به بازي ميپردازيم ،برشمردهاند که در ادامه به برخي از آنها
اشاره ميشود.
داليل متعددي در جذابيت و رشد بازيهاي رايانهاي و ويدئويي 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 و ويدئويي است .قابليتهاي فني
بازيها بهعنوان يکي از داليل جذابيت بازيها مورد توجه تحقيقات قرار گرفتهاند.
گانتر برخي از اين تحقيقات را در کتاب خود آورده است .از جمله از «پرونزو» 8نقل
ميکند« :بازيهاي ويدئويي در مقايسه با بازيهاي سنتي صفحهاي يا بازيهاي
مکانيکي ،بهسبب تغييرهاي پيدرپي تصوير بر صفحۀ نمايشگر و ايجاد چالشهاي
پيچيدهتر در مهارتهاي بازيکنان ،بسيار جذابتر است» (گانتر ،7831 ،ص.)87
برتريهاي فني ديجيتالي بازيهاي رايانهاي و ويدئويي ،نقطه قوت مهم آنهاست .رايانه
و پيشرفت فناوري اطالعات ،قابليتهاي گسترده و متنوعي را در خدمت صنعت
سرگرمي قرار داده است و امکانپذيري انجام بازي در محيط مجازي که بسيار واقعي به
نظر رسيده و امکان تجربه بسياري از کارهايي را که در محيط واقعي منع قانوني داشته
و يا با مخاطرات واقعي همراه است ،در محيطي مجازي امکانپذير ميسازد؛ مثالً امکان
رانندگي بدون گواهينمامه در بازي ماشين سواري ،امکان حضور در عرصۀ جنگ بدون
گذراندن آموزش نظامي الزم و ترس از آسيب جسماني ديدن و....

بازيهاي رايانهاي و آموزش ديني 9

برخي داليل جذابيت بازيها نيز مرتبط با متن بازي ميباشند .گانتر ويژگي ديگري
را در دنياي بازيها مورد توجه قرار ميدهد که گرچه قابليتي است که فناوري ديجيتال
در اختيار دنياي بازي قرار داده است ،اما بايد آن را در تحليل متن بازي مورد توجه
قرار داد .اين ويژگيها عبارتاند از :هدف ،چالشانگيزي ،و کنجکاوي .هدف ميتواند
رسيدن به پايان بازي يا افزايش امتياز قبلي باشد .همچنين بازي بايد درجهاي از
چالشانگيزي يا دشواري را دارا بوده ،و مشکالتي غيرقابل پيشبيني در سر راه بازيکن
قرار گيرند .بازي بايد کنجکاوي بازيکن را با جلوههاي ويژه ديداري و شنيداري
و يا از طريق پيچوتابهاي گوناگون خود بازي برانگيزد (گانتر ،7831 ،ص.)87
عالوه بر اينها ،مقولههاي انگيزشي ديگري نيز براي انجام بازيها برشمرده شده است؛
مثالً بازخورد ،پيشرفت ،سرعت باالي پاسخ ،و سقف نامحدود در عملکرد (گانتر،
 ،7831ص.)751
سرگرمي و تفريح را نيز ميتوان يکي از مهمترين داليل انجام بازيهاي رايانهاي
دانست .در بررسي علت جذابيت بازيها ،گانتر معتقد است ترکيب شماري از
ويژگيهاي صوتي و تصويري بازيها ،و در پي آن پديد آوردن معمايي الکترونيک يا
فعاليتي که بازيکن بايد چگونگي دستيابي به مهارت انجام دادن و حل کردن آن معما را
ياد بگيرد ،در جلب توجه بسياري از جوانان به بازيهاي رايانهاي و ويدئويي جايگاهي
خاص دارد (گانتر ،7831 ،ص.)87
در ادامه ،به برخي ديدگاههاي جديدتر اشاره ميشود که به نظر ميرسد بهجاي
تأکيد بر ويژگيهاي خاص اين رسانه بر نگاه کاربر به بازي بيشتر تأکيد دارند.
نوواک دليل مهم جذابيت بازيها را فراهم نمودن امکان «تجربه زنده »4ميداند؛
تجربه زنده آن است که در طي يک رويداد که در انگار در زمان واقعي جريان دارد،
براي ما رخ ميدهد ( .)Novak & Levy, 2008, p.133براي فهم بهتر اين تجربه ميتوان
چنين مثالي زد که مثالً ما ميتوانيم در صحنه يک نبرد در زمان جنگهاي صليبي يا
سال 1252م .باشيم و يا در يک کارگاه آموزش شيمي که هر لحظه بر اثر يک اشتباه
محاسباتي و ترکيب مواد اشتباه ،امکان انفجار وجود داشته باشد.
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نوواک برخي از تجربياتي را که در بازيها امکان دست يافتن به آنهاست ،بدين
شرح برميشمرد (:)Novak & Levy, 2008, pp.133-145

« -اکتشاف»« ،رقابت»« ،همکاري»« ،فرار از واقعيت»« ،تحريف واقعيت»،

«يادگيري مهارتهاي تازه»« ،وقتگذراني»« ،انبساط خاطر»« ،تعامل اجتماعي برقرار
کردن»( 5براي مثال ،بهوسيلۀ بازيهاي برخط (آنالين) چندين بازيکن).
نيومن نيز که به جمعآوري داليل مختلف جذابيت پرداخته است ،از ميان آنها بر
سه مورد تأکيد ميکند که عبارتاند از (:)Newman, 2004, p.16

« -به چالش کشانيدن»« ،غوطهورسازي»« ،تمايل بازيکنان به انجام دادن و نه

تماشاچي بودن».
به نظر ميرسد اين عناوين ،از ويژگيهاي برجستهاي هستند که ما را به سمت
انجام بازيهاي رايانهاي ميکشانند .يافتههاي «ليوينگاستون» 6نيز چيزي شبيه همين
موارد را تأييد ميکند .او مينويسد« :در مصاحبههايي با بچهها در خصوص تجربهشان
از فرهنگ بازي رايانهاي ،آنچه که هنگام صحبت بچهها در خصوص بازيهاي رايانهاي
جلب توجه ميکنند ،تکرار بسيار زياد کلمات «کنترل»« ،چالش»« ،آزادي» است»
(.)Newman, 2004, p.16
(ناگفته نماند که ويژگيهاي ديگري نيز سبب جذابيت بازيها ميشوند .ضمن ًا
بازيها مخالفاني نيز دارند که انجام آنها را يا کالً مضر و يا همراه با آسيبهايي
ميدانند .نويسنده با آگاهي از اين تشتت آراء ،در اين پژوهش با تأکيد بر رويکرد
ايجابي ،بهطور خاص جنبه کارکرد آموزشي بازي را مورد توجه قرار داده است).
گذري بر اين ديدگاهها اين نکته را آشکار مينمايد که در بررسي علل جذابيت
بازيها و يا بهعبارت دقيقتر يافتن پاسخ اين سؤال که «چرا ما بازي ميکنيم؟» نياز به
اتخاذ رهيافت معيني چون جامعهشناختي ،روانشناختي ،سياسي و يا چندرشتهاي است
تا پژوهشگر را از توسع و پراکندگي رهايي بخشد .اما دليل عدم اتخاذ يک رويکرد
مشخص از حوزه مطالعات بازيها در بررسي اجمالي فوق ،تا بهواسطه آن به دستهبندي
نظرهاي ارائهشده در خصوص چرايي بازي کردن بپردازم ،اين بوده که قصدم از اين امر
در واقع طرح و ايجاد سؤال بوده است .در انجام چنين پژوهشهايي بهويژه هنگامي که
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با رسانه يا پديدهاي نوين مواجهيم ،بايد سؤال از چرايي پرداختن و مطالعۀ آن را در
ذهن داشته باشيم ،اين نکته چيزي فراتر از علل بهرهمندي و خرسندي استفاده از يک
رسانه را در بر ميگيرد .بههرحال توجه به سبک مصرف و داليل رفتن به سراغ بازيها
و نيز استمرار استفاده از آنها ،ما را به اين سمت سوق ميدهد که بازياي بسازيم که
جلب توجه مخاطب را نموده ،مصرف شود و در ارائه پيام و ايجاد مشابهت معنايي
موفق عمل کند .البته در اين پژوهش من بر دريافت مخاطب تأکيد دارم و نه داليل
استفاده و مصرف رسانهاي وي ،و بهسبب همين بحثي که اشاره شد ،به داليل بازي
کردن پرداختهام.
با توجه به آنچه که بهاجمال در بحث کارکرد و کژکارکرد بازيها خواهد آمد،
هنگامي که ذيل رويکرد مخاطب فعال و مطالعات حوزه سواد بازيها به بررسي
بازيهاي رايانهاي و ويدئويي ميپردازيم ،داليل بازي کردن و نيز دريافتهاي هر
بازيکن از محتواي بازي ،ميتواند با توجه به ويژگيهاي خاص وي و بافت فرهنگياي
که در آن زيست ميکند ،متفاوت از ديگران و مختص بهخود وي باشد .البته بازي
نيز همانند ديگر رسانهها ميتواند داراي تأثيراتي باشد که بايد از رويکردهاي گوناگون
مورد بررسي قرار گيرد و نيز همراه با پيامهاي ارتباطي براي مخاطب باشد.
اينها مباحثي است که در بحث کارکردهاي مناسب و نامناسب بازي مورد توجه قرار
خواهد گرفت.
 .2بازيهاي رايانهاي؛ يکي از انواع رسانههاي تعاملي

تعاملي بودن يکي از برجستهترين ويژگيهاي بازيهاي رايانهاي است .همانگونه که
کوثري مينويسد ...« :بازيهاي ويدئويي رايانهاي يکي از بارزترين مصداقهاي تعاملي
بودن در ميان رسانههاي نوين هستند» (کوثري و گيويان ،7833 ،ص )7و در جايي
ديگر ويژگي تعاملي بودن بازيها را تا حد قابل مالحظهاي علت تبديل انفعال گذشته
ما در برابر رسانهها ،به رابطهاي فعال ميداند (کوثري ،7833 ،ص .)1چنين ويژگي در
بازيهاي رايانهاي و ويدئويي را بايد در کنار مباحثي گذاشت که در خصوص آموزش
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از طريق بازي و کاربردي که بازي در آموزش ميتواند داشته باشد ،ارائه گشت ،آنگاه
اهميت بحث از بازيهاي رايانهاي و ويدئويي در آموزش بيشتر درک خواهد شد.
«يک بازي الکترونيکي که بهوسيلۀ تصاويري بر روي يک صفحه ويدئويي بازي
ميشود و سرعت عمل غالباً در آن داراي اهميت است» .اين تعريف لغتنامه و بستر از
بازي ويدئويي است.

1

اما ارائۀ تعريف لغوي براي رسيدن به اجماع در اينکه بازي ويدئويي و رايانهاي
چيست ،کافي به نظر نميرسد .ازاينروست که برخي پژوهشگران به سردرگمي در
ميان مصرفکنندگان ،توليدکنندگان و کارشناسان بازيهاي ويدئويي ،نسبت به
اينکه کدام تجربيات يا محصوالت يک «بازي ويدئويي» را شکل ميدهند ،اشاره
کرده و يکي از داليل عمده آن را ،انواع بسيار متنوع بازيهايي دانستهاند که با عنوان
«بازيها ويدئويي»« ،بازيهاي رايانهاي» و يا «سرگرمي تعاملي» 3ارائه ميشوند
)2004, p.9

 .(Newman,از همين رو تعامل ،بهعنوان يکي از ويژگيهاي خاص اين

رسانه مورد بررسي بيشتر قرار داده و با تبيين آن ،جوانب بازيهاي رايانهاي را بهتر فهم
خواهيم نمود.
 .4تعامل؛ ويژگي بارز بازيهاي رايانهاي و ويدئويي

گرچه تعاملي بودن ،ويژگي خاصي در بازيهاي رايانهاي است اما بهآساني نميتوان آن
را در بازي رايانهاي تعريف نمود .هنگام بحث از تعاريف تعامل ،به اين سبب که يک
رسانه بر اساس عوامل مختلف همانند شيوه استفاده فرد از آن ميتواند ميزان متفاوتي از
تعامل را دارا باشد ،با سؤاالتي جدي مواجهاند؛ مثال اين امر ميتواند کاربر حرفهاي يک
بازي رايانهاي باشد که به سبب تسلطش بر يک بازي و دستورالعملها ،تعامل بيشتري
نسبت به يک کاربر تازهکار احساس نموده و در نتيجه آن را تعامليتر ميداند.
در ابتدا تأکيد ميگردد تعامل تنها محدود به ارتباط ميانفردي نيست (

Rafaeli,

 )1998, p.112تعامل .9با مطالعه تحقيقات پيشين ميتوان سه دسته تعريف براي تعامل
گردآوري نمود :فردمحور ،ارتباطمحور و فناوريمحور (.)Lee, 2008, p.2322
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رويکردهاي فناوريمحور ،تعامل را بهعنوان ويژگي خاص فناوريهاي نوين (که
معموالً رايانه را در اجزاي خود دارند) ،ذکر ميکنند .عنصر تعامل ،مشارکت يک فرد در
ارتباط را مؤثر و ممکن ميسازد.
دستۀ دوم ،نگاههاي ارتباطمحور ،تعامل را ويژگياي مربوط با فراگرد يک ارتباط
ميدانند و تأکيد آنها بر تبادل دوطرفه اطالعات است.
دستۀ آخر نگاههاي فردمحور ،تعامل را از چشم يک کاربر فناوري تعريف ميکنند.
از اين نگاه به ابعاد خاصي از تعامل تأکيد ميشود که بيشتر متوجه کاربر است.
اما به نظر ميرسد اين تعاريف در بررسي تعامل در بازيهاي رايانهاي چندان
کاربردي نيستند.
پژوهشگران در خصوص تعاريف فناوريمحور معتقدند که در نظر گرفتن تعامل،
بهعنوان ويژگي يک رسانۀ خاص ،غلط است؛ زيرا يک رسانه خودش نميتواند يک
ميزان ثابت را از تعامل داشته باشد .همچنين آنها ،اشکال تعاريف ارتباطمحور را که
تأکيدشان بر تبادل دوطرفه اطالعات است ،در پيشفرضهاي غيرواقعي که هر
شرکتکننده جريان ارتباط ،خواهان ميزان مشابهي از تبادل اطالعات است و همچنين،
تبادل واقعي اطالعات اولين شرط تعامل است نيز ميدانند؛ درحاليکه يک جريان
متقارن اطالعات معموالً حاصل نميشود ،اما تعامل بدون آن تبادل واقعي اطالعات باز
هم ميتواند رخ دهد ( .)Lee, Park & Jin, 2006, pp.261-262براي روشنتر شدن نقص
اين تعاريف در هنگام مواجهه با بازيهاي رايانهاي ،مثالي ديگر ميتوان ارائه نمود؛ در
يک بازي با کاربران زياد ،72همانند بازي برخط سيمز 77شرکتکنندهاي که تنها به
مشاهده و مطالعۀ رفتار و پيامهاي ديگر بازيگران ميپردازد ،حتي هنگامي هم که در اين
تعامل اجتماعي مجازي مشارکتکنندهاي فعال نباشد ،ميتواند احساس تعامل زيادي
داشته باشد .به عقيدۀ لي ،اشکال بنيادين اين تعاريف در واقع ،در ناتواني آنها نسبت به
تشريح اين نکته است که چرا شرکتکنندگان متعامل که در يک محيط ارتباطي هستند،
ميتوانند سطوح متفاوتي را از تعامل داشته باشند (.)Lee, Park & Jin, 2006, p.262
اما به محدوديتي که لي و همکارانش در خصوص تعاريف فردمحور توجه
ميکنند ،اين است که آنها در موقعيتهاي تعامل انسان و رايانه ،چندان کاربردي به
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نظر نميرسند؛ زيرا آنها در زمينه و بستر ارتباطات انسان با انسان ارائه شدهاند که
دستکم بايد دو انسان تعاملگر حضور داشته باشند (.)Lee, Park & Jin, 2006, p.262
بنابراين ،تعامل ميان بازيکن بازي و يک شخصيت نرمافزاري را که درون دنياي
بازي قرار دارد ،نميتوان بهآساني توسط تعاريف فردمحور تشريح کرد و گفت که افراد
با آن شخصيتهاي نرمافزاري طراحيشده درون بازي ،همانگونه تعامل مينمايند که با
افراد واقعي.
بههرحال ،به نظر ميرسد فهم مفهوم تعامل در بازيهاي رايانهاي بايد از جنبههاي
مختلف و نيز با توجه به ويژگيهاي خاص فرهنگي رسانههاي نوين انجام پذيرد؛
بههرحال ،در اين نوشتار هنگامي که از تعامل در بازي رايانهاي بحث ميشود ،منظور
پاسخ و واکنشي است که بازي به هريک از انتخابها يا اعمال بازيکن ارائه ميدهد؛
شبيه همان چيزي که در يک گفتوشنود منطقي هريک از ذو طرف بر اساس پيام
قبلي مخاطب ،پيام جديد ارائه مينمايد؛ در اين مفهوم «ليبرمن» ،71تعامل(گري) در
بازي را اينگونه تبيين نموده است« :بازيها هنگامي که پاسخ آنها در قبال رفتارهاي
پيشيني يا پيامهايي که توسط بازيکن و بازي توليد ميشوند ،رخ دهد ،تعاملياند»
(.)Liberman, 2006, p.381
 .3کارکردهاي بازيهاي رايانهاي و ويدئويي

شکلگيري حوزههاي مربوط به کاربرد رسانهها در آموزش ذيل رشته تکنولوژي
آموزشي (براي مثال ،يادگيري الکترونيکي يا آموزش مبتني بر وب) ،78نشاندهنده توجه
خاص به امکان کاربري آموزشي رسانههاي الکترونيکي است .رايانه و ابداع آن با توجه
به قابليتهايي را که در اختيار اين حوزه نهاده است ،شايد بتوان نقطه عطفي در اين
حوزه دانست .اما محبوبترين شکلهاي کاربري رايانه ،همچون بازيهاي رايانهاي،
جنبه سرگرمي يافته است و اين امر سبب ميشود تا گانتر اين مسئلۀ اساسي در مقابل
بازيهاي رايانهاي و ويدئويي را اينگونه مطرح نمايد که «آيا بازيهاي ويديوئي که در
اصل براي سرگرمي ساخته شده است ،هيچگونه ارزش آموزشي دارد يا نه؟» (گانتر،
 ،7831ص .)13براي پاسخ به اين سؤال آشنايي اجمالي با کارکردهاي مختلف بازيها
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الزم است که آن را در قالب کارکردها و کژکارکردهايي که براي بازيها برشمرده شده،
گردآوري گرده است.
برخي پژوهشگران معتقدند از دهۀ 7932م .توجه تحقيقات به جنبههاي مثبت و
ايجابي بازيها نيز جلب گرديد و از آن زمان ،بازيها توسط پژوهشگران در زمينههاي
بسياري همچون تندرستي ،هماهنگي چشم و دست ،الگوهاي فعاليت روزانه ،عملکرد
در مدرسه ،شخصيت و آسيبشناسي رواني و کاربردهاي جامعهياور ارزيابي ميگردند.
مروري بر تحقيقات جديد در حوزۀ بازيها نشانگر اين امر است که تحقيقات جديدتر
به جنبههاي آموزشي و ايجابي بازيها نسبت به جنبههاي منفي آنها توجه بيشتري
نشان ميدهند (گانتر ،7831 ،ص)17؛ براي مثال ،در حوزۀ آموزش برخي پژوهشگران
به توانايي اين بازيها در افزايش مهارتهاي حرکتي ،هماهنگي چشم و دست و يا
مهارتهاي ويژه براي تجسم فضايي يا رياضيات اشاره نمودهاند (از گانتر،7831 ،
صص .)19-13آموزش در ابعاد مختلف ميتواند يکي از کاربردهاي جدي بازيها باشد
که در ادامه شواهدي بر اين ادعا آورده ميشود.
گانتر از قول «لينچ» ،74بازيها را ابزاري نيرومند براي رشد و افزايش عزت نفس
بازيکناني بيان ميکند که از نظر اجتماعي دچار اختالل هستند (گانتر ،7831 ،ص.)19
در اين خصوص ،يعني تعامل اجتماعي ،با ظهور شکلهاي نويني از بازيها که ديگر
يک کاربر در جلوي صفحه رايانهاش تنها نمينشست؛ مثل پديده بازيهاي چندين
بازيکن برخط (آنالين) 75که گونهاي تعامل و ارتباط خاص بهواسطۀ رايانه را ايجاد
نموده است ،سبب اين ادعاي برخي کارشناسان شد که انجام اين بازيهاي رايانهاي
بيش از آنچه که تصور ميشده ،پديدهاي اجتماعي است که سبب تعامل اجتماعي نيز
ميگردد (.)Vorderer & Chan, 2006, p.84
جنبههاي آموزشي بازيها حتي مورد توجه و استفاده آموزشي نيروهاي نظامي نيز
قرار گرفته است (گانتر ،7831 ،صص)82-19؛ بهگونهاي که يکي از بزرگترين
گروههايي که به بهره بردن از بازيها در امر آموزش پرداخته ،ارتش آمريکاست
( .)Buckley & Anderson, 2006, p.364اينگونه بازيها براي رسيدن به هدف آموزشي
و کسب مهارتهايي چون توجه کردن به رويدادهاي گوناگون ،آموزش فنون جنگي،
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عمليات ضد دشمن و پردازش سريع اطالعات و توانايي انديشيدن همزمان به چندين
چيز استفاده ميگردند .امکان آموزشي که بازيهاي رايانهاي و ويديوئي فراهم ميکنند،
در کنار مزيتي همچون امکان آموزش سرباز ناآموخته ،در موقعيتي که حداکثر
شبيهسازي بهواقع و بدون اينکه خطر جاني او را تهديد نمايد ،قابليتي است که فرصت
آموزشي خوب و البته با هزينۀ کمتر را در اختيار نيروهاي نظامي قرار ميدهد .امکاني
که بازيهاي رايانهاي در آموزش سربازان فراهم ميآورند ،سبب اختصاص هزينههاي
هنگفت براي ساخت بازي و امکانات آن شده است تا سربازان را براي جنگيدن آماده
سازد ( .76)www.stripes.comتحقيقات اين حوزه بهقدري گسترده شدهاند که برخي
کارشناسان تعبير «سرگرمي نظامي» 71را بر آن نهادهاند (.73)www.livescience.com
برخي تحقيقات مبتني بر اين است که بازيهاي ويدئويي ،حتي توانايي آموزش
مهارتهاي ادراکي را هم دارند ()Buckley & Anderson, 2006, p.365؛ براي مثال ،در
خصوص توجه به عالئمي که از طريق ديداري ارائه ميشوند ،افرادي که اين بازيها را
انجام ميدهند ،نسبت به کساني که بازي نميکنند ،توجه بيشتري نشان ميدهند و يا
اينکه جراحاني که تجربه انجام بازيهاي ويدئويي را داشتهاند ،عمل الپاروسکوپي
(عملي که در آن دوربيني کوچک از طريق شکافي کوچک ،و نيز ابزار جراحي هم از
طريق شکاف کوچک ديگري وارد شکم ميشود .سپس ،جراحان با استفاده از صفحه
کليد و دسته جوي استيک ،درحاليکه کارشان را بر روي صفحه نمايشي مشاهده
ميکنند ،به عمل ميپردازند) را سريعتر و با ميزان اشتباهات کمتري انجام ميدهند.
«جي» 79معتقد است نظريه يادگيري در بازيهاي ويدئويي خوب با بچههاي دنياي
جهان مدرن امروز و همراه با فناوري بسيار پيشرفته ،خيلي بهتر از نظريههاي يادگيري
که آنها در مدرسه ميبينند ،ارتباط برقرار ميکند .او معتقد است که زمان اين نظريهها
گذشته است و ازاينروست که خيلي اوقات دبيرستانيها ،چه دانشآموزان خوب و چه
ناموفق ،و چه پولدار و فقير باشند ،چندان مدرسه را دوست ندارند (.)Gee, 2003, p.7
وي همچنين در مقدمهاش بر کتاب «چگونه بازيهاي رايانهاي به کودکان کمک ميکنند
که ياد بگيرند» ،در نگاهي افراطي بازيهاي ويدئويي و ديگر فناوريهاي ديجيتال را در
آموزش هنر ،طراحي و فناوري ،کاربرديتر از مدرسههايي ميداند که در آنها از
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فناوري خبري نيست .به عقيده وي ،بسياري از آموزشهاي ارائهشده در مدارس مقاطع
باالي آموزشي ،در توانمند ساختن دانشآموزان در کاربردشان بهشکلي بديع و عملي
براي دنياي واقع غيرمفيد است؛ بهعبارت ديگر ،بچههايي که توانمندي ساخت فيلم،
پويانمايي ،وبنوشت ،وبگاه و ...را دارند ،احتمال دارد که در نمره گرفتن از
آزمونهاي درسي چندان موفق عمل نکنند ،او در نهايت ،با وامگيري اين جمله از
«شافر»« :12بگذاريد بچهها ياد بگيرند نه براي قبول شدن در امتحان بلکه براي حل
مشکالت در دنياي واقعي ،حتي توانمند شدن براي تغيير شکل آن دنيا» ،با شناختي که
از بازيهاي ويدئويي و ديگر فناوريهاي پرقدرت در آموزش کودکان سراغ دارد،
دعوت به بهرهمندي از آنها در ارتقاي يادگيري عميق محتوا و مهارتهاي مفيد در
مدرسه و در اجتماع مينمايد (.)Shaffer, 2006, pp.x-xi
بحث بازيهاي رايانهاي آموزشي در ادامه و در جاي خود با تفصيل بيشتري بحث
خواهد شد؛ در اينجا تنها به اين نکته اشاره ميشود که ازآنجاکه غرض از به کارگيري
بازيها ،کمک کردن در انجام آموزش است ،آنها بايد بتوانند سبب يادگيري
مهارتهاي مورد نظر شوند (.)Lee & Peng, 2006, p.333
 .5کژکارکردهاي بازيهاي رايانهاي و ويدئويي

همگام با افزايش سريع محبوبيت بازيها ،نگرانيها از تأثيرات مضر احتمالي آنها نيز
روبهرشد نهاد .در واقع ،بايد گفت که همانطور که استفاده از هر رسانۀ سرگرمکنندۀ
ديگر ،و بهويژه رسانههاي بسيار پرطرفدار در ميان کودکان و جوانان ،همراه با
بدبينيهايي بوده است ،نگرانيهاي خاصي نيز از اثرهاي جانبي ناخوشايند جسماني،
رواني و اجتماعي بازي منظم و در برخي از موارد ،شيفتگي زيانبار به اين بازيها ابراز
شده است .در اين ميان آسيبهاي بازيها ،دغدغۀ منتقدان ،روانشناسان و حتي
سياستمداراني بوده است که در اين خصوص به ارائه نظر پرداختهاند؛ براي مثال ،اين
انتقاد که بازيهاي ويدئويي تأثيري ويرانگر بر نسل جوان گذاشته ،خشونت را جلوه
بخشيده و رفتار ضد اجتماعي را تشويق ميکند .روانشناسان هم با اشاره به مواردي
چون «او را بخور»« ،او را بسوزان و «او را بکش» ،در پيامهاي بازي ،آنها را جايگزين
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دادوستد و همکاري در اين بازيها دانستهاند که بهسوي تقويت خيالپردازيهاي مردانه
در جهت دستيابي به تسلط ،قدرت و انهدام گرايش دارند (گانتر ،7831 ،ص.)12
نخستين پژوهشها در خصوص بازيهاي ويدئويي ،متمرکز بر تشخيص
همبستههاي اجتماعي و شخصيتي انجام بازيهاي ويدئويي بوده است (گانتر،7831 ،
ص .)18شايد توجه به اين حوزه ،ناشي از همان نگراني گستردهتري باشد که در جامعه
در بدو تولد يک فناوري نو در خصوص رواج سختافزار فناوري اطالعاتي و کاربري
آنها در مشاغل گوناگون در سطح جامعه وجود داشته است (ترسي که نمود آن را در
آثار داستاني مکتوب و سينمايي که به بازنمايي فوبياي عصيان و سلطه فناوري بر انسان
ميپرداختهاند ،ميتوان واکاوي نمود) .بهدنبال اين ترس و نگراني جامعه در خصوص
بازيها ،شاهد انجام تحقيقاتي با عناويني همچون مشکالت جسماني (و فيزيولوژيک)
مثل مشکالت بينايي ،صدمات سيستم اسکلتي ،چاقي و تشنج ،اثرات روانشاسي
کاربري مداوم رايانه و نيز مسائلي همچون سلب آزادي و آسايش از مردم ،حذف
مهارت فردي از کار ،بيکاري کارگران ،گوشهگيري از اجتماع هستيم (گانتر،7831 ،
صص 14-11و خليلي ،7835 ،صص.)77-9
دراينميان ،برخي مضرات بازيها مورد تأکيد بيشتري قرار گرفتهاند .اعتيادآور
بودن بازيها و مشکل خشونت از جمله مواردياند که بهعنوان نگرانيهايي عمده در
خصوص بازيهاي رايانهاي نام برده شدهاند (گانتر ،7831 ،صص .)11-14اعتيادآور
بودن سبب ميشود بازيکنان پيوسته احساس وادار شدن به انجام بازي را داشته باشند و
بنابراين ،ممکن است عالقۀ کمتري نسبت به ديگر فعاليتها از خود نشان دهند و اگر
هم تالش کنند که براي مدتي بازي را کنار بگذارند ،نشانههايي از گوشهگيري را نمايان
ميسازند .در خصوص مشکل خشونت هم بايد گفت که نگراني از تأثير خشونت
بازيهاي رايانهاي و ويدئويي ،همزمان با نگرانيهاي فزايندۀ اثرهاي خشونت رسانهاي
گسترش يافت؛ بهويژه اينکه انجام خشونت در بازيها فعاليتي تعاملي است و از ديدگاه
روانشناختي ،سبب ميشد تا فرد بيشتر درگير شده و در آن فرو رود .بنابراين« ،تأثير
موضوعهاي خشونتآميز اين بازيها بر جوانان ،در مقايسه با تأثير رسانههاي گروهي
سرگرمکننده را که پيامهايشان بهگونهاي انفعالي دريافت ميشود ،ميتوان با تأکيد
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بيشتري ابراز کرد» (گانتر ،7831 ،ص .)15استفاده مداوم از خشونت همچنين ميتواند
سبب تقويت «رهگشا بودن خشونت» در کاربران شود؛ استفاده مداوم قهرمان داستان و
يا تبهکاران از خشونت ميتواند اين مطلب را در ذهن کاربران تداعي نمايد که در حل
مشکالت خود بايد به خشونت متوسل شوند (خليلي ،7835 ،ص.)71
رفتارهاي ناپسند موجود در بازيها ميتواند در رفتار واقعي کاربران نمود پيدا
نمايد و يا روي اعمال وي اثرگذار باشند .برخي تحقيقات نشاندهندۀ ميزاني از ارتباط
انجام بازي با استعمال سيگار ،چاقي ،و ضعف عملکرد تحصيلي ميباشند

( & Buckley

.)Anderson, 2006, p.366
کژکارکردهاي بازيها تنها مربوط به جنبههاي فيزيولوژي و زيستي نبوده بلکه
ميتواند در جنبههاي شناختي نيز تأثيرات سوء برجاي گذارد؛ ازجمله ،بازينمايي در
بازيها ،در اين خصوص ،معموالً بازيها با اين انتقاد مواجهاند که به تصويرسازي
دروغين و کليشهسازي پرداختهاند؛ براي مثال ،بازنمايي زنان (ميکوال )7831 ،يا
بازنمايي يک نژاد ،قوميت ،فرهنگ يا دين خاص (ياراحمدي.)7833 ،
به همين ميزان از نظرهاي انتقادي از بازيها اکتفا کرده و بحث را از جنبهاي ديگر
دنبال ميشود .معموالً هنگامي که بحث از تأثيرات مفيد يا مضر يک رسانه ميشود ،اين
بحث که آيا رسانهها بالذات خنثي و همانند ظرفي پذيراي هر محتوايي هستند و يا
خودشان داراي جهت ميباشند ،مورد توجه قرار ميگيرد .در اينجا قصد طرح اين بحث
نيست ،اما ازآنجاکه توجه خاصي به مخاطب و کاربر در اين پژوهش است ،بهاجمال،
اشاره ميشود که هنگامي که هر پديده با انبوهي از کاربران با اخالق مصرف متفاوت و
گاه اخالق بد مواجه گردد ،احتمال مشاهدۀ آسيب ،در پي استفاده نادرست و يا آفتي
موجود و ناشي از خود پديده ،وجود خواهد داشت .ازاينرو ،مطالعات و پژوهشهايي
نيز نگرانيها و ترسهاي موجود از بازيهاي رايانهاي ،ويدئويي و يا تأثيرات منفي
آنها بهويژه در پي رشد روزافزون آنها را مورد توجه و بررسي قرار دادهاند که برخي
از آن عناوين در اينجا اشاره شد.
اگر با اين ديدگاه به بازيها توجه کرد ،يعني صرفاً تقصير را به گردن خود بازي
نينداخته بلکه رفتار و نوع مصرف کاربر را نيز دخيل دانست ،ميتوان به تحقيقاتي اشاره
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نمود که از ميزان ساعات بازي بازيکنان ابراز نگراني کرده و به اين نکته اشاره نمودهاند
که بازيکنان خواب ،کار ،تحصيل يا ارتباطات اجتماعي خود را فداي بازي کردنشان
مينمايند .نتيجه يک تحقيق انگليسي اشاره دارد که يک نفر از هر  5نفر بالغ
76-71ساله ،ميتواند وابسته به بازيهاي ويدئويي و  %6/3معتاد چنين بازيهايي
بودهاند (.)Bryant & Davies, 2006, p.181
براي جمعبندي بحث بهتر است به اين نکته توجه شود که انواع مختلفي از
بازيهاي رايانهاي با اهداف گوناگون و با محتواي متفاوت ،توسط افراد مختلف با
تفکرات و عقايد گوناگون ساخته ميشود .اگر تنوع مخاطبان و فرهنگشان و نيز سواد
بازي و سبک مصرفشان نيز به اين امر افزوده شود ،مشاهده ميگردد که ديگر بهراحتي
نميتوان بازي رايانهاي بهطور کلي خوب است يا بد .17اگر هم خواسته شود در
خصوص مصاديق خاصي از بازيها بحث کرد ،بايد حتماً مخاطب را بهعنوان يک جزء
مدنظر قرار داده و متوجه توانمنديهاي وي بود .البته ميتوان براي حل اين مشکل تا
حدي ،به توانمنديهاي مخاطب يا کاربر بازي اشاره نمود؛ زيرا خود مخاطب نيز نقش
مهمي در اين ارتباط ايفا ميکند .توانمندي مخاطب در رمزگشايي بازيها و رمزگان آن،
موقعيت وي را در برابر رمزگان مرجح بازيها از موقعيتي انفعالي به فعال تبديل
مينمايد .11همچنين است ميزان توانمندي او در استفاده از بازيها و اينکه بتواند
انتخاب نمايد که بازيکني با برنامهريزي در کاربري باشد ،يا وابسته به بازيها يا معتاد.
شايد در نهايت با تسري رويکرد مخاطب فعال در نظريات مخاطب و رسانه از
ارتباطات به مطالعات بازيهاي رايانهاي ،بتوان اين ديدگاه برخي پژوهشگران اين حوزه
همانند «اندرسون»« ،18بوشمن» 14و «جنتل» 15را بهعنوان يک اصل کلي در کارکردهاي
نامناسب بازيها ،پذيرفت که برخي انواع بازي بر برخي از انواع بازيکنان اثرات
نامطلوب و منفي دارند (.)Bryant & Davies, 2006, pp.181-182
 .6بازي رايانهاي و آموزش

همانگونه که در بحث کارکردها و کژکارکردهاي بازيها اشاره شد ،هدف از طرح
مصاديق کارکردهاي مناسب و نامناسب ،نتيجه گرفتن خوب يا بد بودن بازيها نيست-
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اگرچه اين کار هم چندان آسان نيست -بلکه آشنايي با جوانب مختلف بازيهاي
رايانهاي و تحقيقات انجامشده زمينۀ روشنتري را براي طرح و بررسي کارکرد آموزشي
بازيها فراهم ميآورد .در اين حالت اگر خواسته شود تحقيقاتي را که از اوايل ظهور
بازيها -دهه  -32بر روي تأثيرات اجتماعي و روانشناسي بازيها انجام گرفته است،
دستهبندي کرد ،آنها را متمرکز بر سه جنبه خواهيم يافت (:)Lee & Peng, 2006, p.327
أ .آزمودن نتايج منفي بازيهاي سرگرمکننده خشن؛
ب .اثبات سودمندي «بازيهاي آموزشي»16؛
ج .بررسي اثرهاي کلي «بازيهاي سرگرمکننده»

11

و بازي کردن ،بدون اينکه

قالبهاي محتوايي خاص متمايز شوند.
در دهۀ  7932و اوايل 7992م( .اوايل متداول شدن بازيهاي رايانهاي) ،حوزۀ
پژوهش بيشتر بر تأثيرات منفي بازيهاي سرگرمي متمرکز شده بود .مروري که بر اين
ادبيات انجام شده ،خشونت (اعم از مصاديق آشکار و ضمني) را کانون توجه اين حوزه
و طرح آثار مثبت را هم عمدت ًا در ارتباط با بازيهاي آموزشي ميداند (

Lee & Peng,

.)2006, p.327
اما کمکم پژوهشگران متوجه شدند که حتي بازيهاي سرگرمکننده هم اثرهاي
بالقوه مثبتي دارند .با توجه به اين مطلب ميتوان مطالعات روي تأثير بازي را در
جدولي مشتمل بر تأثيرات (دو ستون تأثيرات منفي و مثبت) و انواع محتوا (سه سطر
بازيهاي سرگرمي خشن ،بازيهاي سرگرمکننده غيرخشن ،بازيهاي آموزشي) تقسيم
نمود .بايد به اين نکته اشاره نمود که ادله و تحقيقات کافي در خصوص تأثيرات مثبت
بازيهاي خشن و نيز تأثيرات منفي بازيهاي آموزشي قابل بازيابي نبوده و در نتيجه،
در اين جدول نيز نيامدهاند (.)Lee & Peng, 2006, p.328
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جدول  .7تأثيرات انجام بازي رايانهاي
نتايج (تأثيرات)
تأثيرات منفي

بازيهاي

اثرگذاري (خصومت ،اضطراب)

سرگرمکننده
خشن

رفتارهاي پرخاشگرانه
جوگيرشدن (انگيختگي)

تأثيرات مثبت

تزکيه نفس بهوسيلۀ هنر

19

13

تلقين له يا عليه ديگران بودن
واکنشهاي روانشناختي (ضربان قلب،
فشار خون ،ميزان رسانايي پوست)
زمينهسازي افکار پرخاشجويانه
رفتار خالف عرف
بازيهاي

اعتياد يا وابستگي به بازي

سرگرمکننده
غيرخشن

کليشهسازي جنسيتي
مشکالت سالمت جسماني

بازيهاي آموزشي

يادگيري
انگيزه
حافظه نگهدارنده
سودمندي براي گروههاي خاص
(کاستي توجه بچهها ،والدين)

()Lee & Peng, 2006, p.328
مقايسه ميان بازيها با آموزش سنتي يکي از جنبههاي بارز بحث در خصوص
کاربرد آموزشي بازيهاست .در مروري که «راندل و همکارانش» ،82بر ادبيات تحقيقات
مقايسهاي ميان اثربخشي آموزشي بازيها يا شبيهسازيهاي الکترونيکي و آموزش
مرسوم در کالس در 7991م .انجام دادهاند ،نتايجي به اين شرح به دست آمده است:
 %56مطالعات بيانگر عدم تفاوت %81 ،تفاوتهايي به نفع بازيها و شبيهسازيها%1 ،
گرچه بازيها يا شبيهسازيها را برتر دانستند ،اما طراحي تجربي (آزمايشگاهي) 87آنها
را داراي مشکل دانستند ،و  %5باقيمانده هم در بيان تفاوت در اثربخشي اين دو ،برتري
را به آموزش مرسوم دادهاند (.)Lee & Peng, 2006, p.336
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همچنين ،اگر بازي را با برخي از رسانههاي جمعي مقايسه نماييم ،محتواي
ارائهشده توسط بازيها براي مخاطبان را ميتوان باورپذيرتر از آنها دانست .در مقايسه
ويژگيهاي روايت ،شبيهسازي ،تعامل و هوش ميان سه رسانه کتاب ،تلويزيون و
بازيها :کتاب روايت را تنها از طريق زبان نوشتاري در اختيار خواننده ميگذارد،
تلويزيون به معرفي تظاهرهايي از جهان بهواسطۀ زبان گفتاري و تصاوير پرداخته و
بازيهاي ويدئويي تعاملگري و واکنشهاي هوشمند بالقوه سيستم را فراهم ميآورند.
اين امر در جدول زير نشان داده شده است:
جدول .2ارزيابي باورپذيرسازي سه رسانه
ارزيابي باورپذيرسازي
ويژگيهاي رسانه

کتابها

تلويزيون

بازيهاي ويدئويي

روايتگري

بله

بله

بله

شبيهسازي

نه

بله

بله

تعاملگري

نه

نه

بله

هوش

نه

نه

بله

()Ritterfeld & Weber, 2006, p.401
البته در اين جدول معناي خاصي از تعامل مدنظر است ،تعاملگري يک رسانه در
اين معنا يعني آن اجازهاي که به بازيکن در انتخاب تنظيمات يا گشودن يک روايت،
شرکت کردن در روايت ،تعقيب اهداف ،پذيرش مشکالت ،و تجربه خوداتکايي را
ميدهد).(Ritterfeld & Weber, 2006, pp.401-402

در نهايت ،در خصوص آمار مصرف بازيهاي آموزشي بايد گفت که بازيهاي
رايانهاي آموزشي مصرف کمتري نسبت به ساير بازيها دارند .بازيهاي رايانهاي در
صورتهاي مختلف سرگرمکننده ،جالب ،آموزشي و غالباً خشن ساخته ميشوند؛ اما
شايد يکي از داليلي را که نسبت ساخت بازيهاي سرگرمي نسبت به بازيهاي
آموزشي بسيار زياد است ،بتوان اين يافتۀ تحقيقات دانست که بچهها با بزرگتر شدن،
زمان بيشتري را براي انجام بازيهاي سرگرمکننده نسبت به بازيهاي آموزشي صرف
ميکنند ( .)Buckley & Anderson, 2006, p.366اينکه دليل چنين گرايشي چيست ،جاي
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بحث و پژوهش دارد ،اما شايد بتوان داليلي همچون افزايش ميزان آزادي در انتخاب با
افزايش سن ،اثرپذيري از گروه همساالن در انتخاب بازي و در نتيجه ،افزايش گرايش
به بازيهاي پرطرفدار را مورد اشاره قرار داد.
 .7-6چگونگي وجه آموزشي بازيها

از اثرهاي بازيهاي مختلف و از جمله ،بازيهاي آموزشي سخن گفته شد ،اما سؤال
اين است که چگونه بازيهاي رايانهاي با توجه به اينکه وجهه غالب آنها سرگرمي
است ،ميتوانند آموزش بدهند.
بازيهاي ويدئويي ويژگيهاي بسياري دارند که آنها را مبدل به معلماني عالي
ميسازد .تحقيقات بسياري توانستهاند به ويژگيهايي از اين دست اشاره نمايند؛ آنها
در جلب توجه افراد بهخوبي عمل ميکنند ،آنها حاالتي را که براي رفتار موفق الزم
است ،ياد ميدهند ،انگيزاننده هستند ،بهجاي تماشاي منفعالنه به افراد اجازه شرکت
فعاالنه را ميدهند ،همۀ گامهاي الزم براي اجراي يک رفتار يا مجموعهاي از رفتار را
ارائه ميکنند و در نهايت آنها اجازه تکرار و چندباره تمرين کردن را ميدهند
(.)Buckley & Anderson, 2006, p.367
هنگامي که بحث از تأثيرات مثبت بازيهاي رايانهاي ميشود ،بايد به اين عقيده
موجود در ميان پژوهشگران اشاره نمود که بچهها با انجام بازي رايانهاي ميتوانند در
فضايي بديع ،استراتژيهايي براي «يادگيري ياد گرفتن» کسب کنند .لي و پنگ در ادامۀ
جدول تأثيرات انجام بازي رايانهاي (در بحث قبل) ،به برخي از کارکردهاي آموزشي
بازيها در جنبههاي مختلف اشاره ميکنند؛ براي مثال ،اينکه با بازي کردن ،کودکاني که
در عصر ديجيتال زيست ميکنند -عصري که چگونگي ارائه و پردازش اطالعات در آن
بهطور مبنايي متفاوت از عصر چاپ است ،-قواعد پردازش اطالعات چندرسانهاي را
فراگرفته و در کل مهارتهايي را در طي انجام بازي ميآموزند که ميتواند در وضعيت
آموزشي به کار آيد و يا مهارت کشف کردن از طريق قياس و يا حل مشکل بهواسطۀ
يادگيري آزمون و خطا از مهارتهاي مهم ديگري هستند که با بازيهاي آموزشي
ميتوانند رشد يابند (.)Lee & Peng, 2006, p.336
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بازيها ويژگيهايي دارند که به کمک آنها آموزش ميدهند .در برشمردن
ويژگيهايي از بازي ،که به يادگيري کمک ميکند ،مواردي را برشمردهاند (حاجهاشمي،
 ،7833ص:)778

 -يادگيري از طريق آزمايش در محيطي بدون دغدغه :بازيکن بدون دغدغه

صرف هزينه يا پذيرفتن خطري ميتواند هرگونه آزمايش و خطايي را انجام داده و از
قِبَل تجربه ياد بگيرد.

 -عمل کردن بدون احتمال وجود خطرهاي دنياي واقعي :بازيها هرچقدر هم

واقعي به نظر برسند ،بههرحال شبيهسازي دنياي واقعياند و بنابراين ،بازيکن با اطمينان
از اينکه هرگونه بازي کند ،چيزي را از دست نميدهد ،در بازي از خطرها و مشکالت
عيني دنياي واقعي فاصله ميگيرد.

 -امکان دستيابي به موقعيتها و تواناييهايي در بازي که در دنياي واقعي

امکانپذير نيست :بازي در دنيايي مجازي فرد را در موقعيتي قرار ميدهد که در دنياي
واقعي نشدني است و کنجکاوي فرد را که در بسياري زمينهها بهدليل محدوديتهاي
ذاتي يا موقعيتي و يا شخصي ارضاءنشده ،راضي ميکند.
نکتهاي مهم در بازيهاي آموزشي اين است که آنها ميتوانند يادگيري را تسهيل
کنند .به عقيده کارشناسان ،توضيح نظري اينکه چرا بازيهاي رايانهاي قادر به آسان
کردن يادگيري چيزهاي خوب و مفيد هستند ،هنوز خيلي روشن نيست؛ اما ميتوان به
سه مفهوم نظري که احتما ًال قادر به توصيف آن هستند ،اشاره نمود (

Lee & Peng,

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

 -غوطهور شدن :برخي پژوهشگران معتقدند فرايند يادگيري بهواسطه انجام

بازيهاي ويدئويي بهسبب اثر غوطهوري است .اين اثر ،محيطي را فراهم ميآورد که
بازيکنان خودشان را در آن غوطهور ساخته و بهتدريج ،توجه و تمرکزشان را روي يک
هدف افزايش ميدهند .مفهوم غوطهوري به مفهوم حضور که در حوزههايي چون
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ارتباطات با واسطۀ رايانه ،تعامل انسان و ماشين و واقعيت مجازي خيلي مطرح است،
شبيه است.


جاري شدن :اين مفهوم نيز که توسط پژوهشگران طرح شده ،شبيه غوطهور

شدن است .جاري شدن ،حالتي است که تجربه به حد کمال خود رسيده ،در اين حال،
فرد آنقدر درگير فعاليتي گشته که خودآگاهي در آن از ميان ميرود ،زمان دگرگون شده
و شخص بدون دريافت پاداش بيروني ،درگير فعاليتي هدفمحور و پيچيده ميشود که
تنها هدفش شادي ناشي از انجام دادن کار است.


انگيزش دروني :اين مفهوم در مدل ورودي -پردازش -خروجي بازي (که

بهدنبال تبيين فرايند يادگيري در طي بازي است) ،توسط برخي ديگر از پژوهشگران
بازيها ارائه شده است .عناصر ورودي مشتمل بر محتواي آموزشي و مشخصات بازي
است .اين پژوهشگران ،يک فرايند مؤثر را «چرخۀ بازي» 85ناميدهاند که ويژگيهاي
بخصوصي موجب انگيزش دروني کاربران شده و سپس ،چرخۀ تکرارشونده قضاوت
کاربران (مثال لذت بردن) ،رفتار (گيمپلي) و بازخورد انجام شود.
پس از بحث از اينکه بازيها چگونه آموزش ميدهند ،نيازمند بررسي اين مطلب
نيز است که دانسته شود بازيها چه چيزهايي را آموزش ميدهند.
 .2-6بازيها و آموزش موضوعات

عليرغم نکاتي که پيشتر مطرح گشت ،بايد به اين نکته اشاره نمود که بهراحتي
نميتوان آموزش از طريق بازيها را بحثي حلشده دانست که مستغني از تحقيق بيشتر
باشد .بحث يادگيري از بازيهاي رايانهاي (يادگيري چيزهاي ارزشمند و بهعنوان يکي
از اثرهاي مثبت بازيهاي رايانهاي آموزشي) ،بحثي چالشي است و يافتههاي تحقيقاتي
در خصوص مؤثر بودن بازيهاي رايانهاي آموزشي بر يادگيري اتفاقنظر ندارند .شايد
همين امر سبب انجام پژوهشهايي براي سنجش ميزان مؤثر بودن بازيها در آموزش
موضوعات متفاوت شده است؛ تحقيقاتي که بازيها را در آموزش يک موضوع مؤثر و
مفيد و در آموزش موضوعي ديگر بيفايده معرفي نمودهاند .برخي از نمونه تحقيقات
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اين حوزه که به بررسي اينکه بازيهاي رايانهاي ميتوانند چه موضوعاتي (درسي) را
آموزش دهند ،پرداختهاند ،مورد اشاره قرار ميگيرند:
«راندل و ديگران» 86در 7991م .اثربخشي بهره بردن از بازيها در انتقال دانش
رشتههاي مختلف را که شامل موضوعات علوم اجتماعي ،رياضي ،هنر ،منطق ،فيزيک و
زيستشناسي ميشد ،بررسي کرد که در همۀ اين موضوعات سودمند بودن استفاده از
بازيها به اثبات نرسيد .رياضي موضوعي بود که بازيها در آن بيشترين نتايج برتر
بودن را کسب کرده بودند ،درحاليکه از  46مورد بازي علوم اجتماعي ارائهشده86 ،
مورد آن هيچ تفاوتي در آموزش کالسي را نشان ندادند (.)Lee & Peng, 2006, p.337
توجه به تحقيق مذکور بر اين نکته تأکيد ميکند که توجه به موضوع مورد
آموزش ،ميتواند در اثربخش بودن استفاده از بازيها در جهت آموزش مفيد باشد.
برخي تحقيقات ديگري که تفاوت اثربخشي بازي در آموزش موضوعات مختلف را
نشان دادهاند ،ميتوانند گواه اين ادعا باشند؛ براي مثال ،نتيجۀ يک تحقيق تجربي اين
بود که آموزش چندرسانهاي و بازيهاي رايانهاي اثرهاي مثبت و داراي پايايي در حل
مسئلۀ رياضي ،خواندن و درک مطلب و يادگيري کلمه دارند ،درحاليکه بر طبق همان
تحقيق ،آنها هيچ تأثير داراي پايايي در روش رياضي و خواندن کلمه ندارند .يا براي
مثال ،تحقيقات بسيار ديگري که نتايجشان نشانگر مفيد بودن بازيها در آموزش
مديريت استراتژيک ،مفاهيم آماري ،يادگيري اکتشاف علمي ،يادگيري زبان ،تعليم
سالمتي و آموزش پزشکي است ( .)Lee & Peng, 2006, pp.337-338ميتوان تحقيقات
ديگري را نيز برشمرد که نشاندهندۀ سودمند بودن بازيهاي رايانهاي در آموزش جبر،
هندسه ،زيستشناسي عکاسي ،مهارتهاي بازي گلف ،و برنامهنويسي رايانه هستند
(.)Buckley & Anderson, 2006, p.365
بههرحال ،اگر خواسته شود نتيجهاي کلي گرفت ،آنگاه اين تحقيقات با سؤاالتي
مواجهاند؛ براي مثال ،اينکه آنها از بازيهاي متفاوتي براي انجام پژوهشها استفاده
کردهاند ،بازيهايي که طراحي و گيمپلي آنها با يکديگر متفاوت بوده است .گيمپلي
بازي و متن و روايت آن نيز تأثير بسيار زيادي در ميزان مؤثر بودن آموزش بهواسطۀ
بازي ميتواند داشته باشد ،درست چيزي شبيه به اتفاقي که در يک کالس درس
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ميافتد .دانشآموزاني که يک درس را از معلماني با شيوههاي تدريس متفاوت
ميگيرند ،يادگيري و حتي عالقۀ آنها به درس متفاوت است .ازاينرو ،به نظر ميرسد
بايد به چيزي عالوه بر عنوان آموزشي انديشيد -و البته متوجه بود که موضوع مورد
آموزش بسيار مهم است .-ليبرمن در پژوهشي ،نُه ( )9جنبۀ يادگيري از بازيها را
آورده است .مدنظر او از بازيها همان بازيهاي رايانهاي و ويدئويي اعم از آنچه که
بهشکل آفالين و يا آنالين ،چه با کنسول ،رايانه و يا آرکيد انجام ميپذيرد ،است ،و او
همۀ آنها را «بازيهاي تعاملي» 81ناميده است ( .)Liberman, 2006, p.391اين جنبهها به
موضوعات و عناوين درسي بهطور مصداقي نپرداخته است ،و راهبردهايي مفيد در
طراحي بازيها به دست ميدهد (:)Liberman, 2006, p.380
«انگيزش به يادگيري»« ،ادراک و تطبيق دادن»« ،تفکر و حل مسئله»« ،دانش»،
«مهارتها و رفتارها»« ،خودکنترلي و درمان»« ،خودانگاره (تصوير از خود)»« ،روابط
اجتماعي»« ،حاالت و ارزشها».
توجه به اين مباحث ،اين مسئله جدي را مطرح ميکند که بازيها (با هر محتوايي)
بههرحال ،آموزش ميدهند .صنعت سرگرمي ،بازيهاي رايانهاي و ويدئويي پرطرفداري
را توليد نموده که به ارائۀ ترس ،نفرت ،خشونت ميپردازند .مطالعات بسياري هم
تأثيرات آنها را بر احساسات ،رفتار و اخالق بازيکنان و رفتار نامطلوب اجتماعي مورد
توجه قرار دادهاند .در مقابل ،برخي از آنها هم به آموزش مطالبي با ارزشتر
ميپردازند .وقتي صحبت از آموزشي بودن بازيها ميشود ،برخي معتقدند که بازيها
بههرحال ،چيزي براي آموزش دادن دارند؛ چه خوب و چه بد ،به همين سبب ،برخي
همۀ بازيها را آموزشي دانستهاند ( .)Liberman, 2006, p.380البته اين پژوهش متوجه
«بازي خوب» ،83با محتوايي ارزشمند براي آموزش دادن است و ازاينرو ،اينکه
بازيهاي خوب چه چيزهايي را ميتوانند آموزش دهند ،مورد توجه قرار گرفته است،
و ازآنجاکه مصداق مفاهيم اسالمي براي آموزش مدنظر است ،خوب است که به ادبيات
بازيها و دين نيز توجه نمود.
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در اين بحث براي جلوگيري از توسع بحث تنها مصداق خاص عرصه أعمال ديني و
بازنمايي آنها در بازي بررسي ميگردد.
دين اسالم داراي انديشهها و قواعد و آيين عملي است .در هنگام بحث از اعمال
ديني دو مفهوم صحت عمل و نيز قبولي عمل طرح ميگردد؛ صحت عمل ناظر به
انجام درست اعمال عبادي بر طبق دستور انجام آن ،و در مرحلهاي باالتر ،قبولي اعمال
ناظر به پذيرفته شدن آن در درگاه خداوند است؛ براي مثال ،ممکن است کسي تمام
ارکان نمازش را بهدرستي بهجا آورد ،ولي آن را رياکارانه انجام داده باشد که
دراينحال ،گرچه نمازش از نظر ارکان صحيح است ،ولي بهخاطر شرک در نيت ممکن
است توسط خداوند پذيرفته نگردد و قبول نباشد .چنين مطلبي يعني تمايز ميان صحت
عمل و نيت عمل در دنياي ساختهشده در بازي به نظر امري چالشي ميآيد؛ بهويژه اگر
بگوييم که بازي قصد آموزش رفتاري ديني را به کاربر داشته باشد؛ يعني ميان آن دنياي
بازي با دنياي واقعي ارتباط برقرار شود .براي توضيح بيشتر اين مسئله بايد با دنياي
بازيها بيشتر آشنا شد.
همانگونه که گفته شد ،هر عمل ديني قانون و شرايط خاص خود را دارد تا بتوان
بر آن مهر صحت زد ،اما در خصوص بازيها بايد توجه به نکتهاي داشت که
محدوديت زبان فارسي از شرح آن ناتوان بوده و به همين سبب از خود واژگان
انگليسي بايد کمک گرفت (البته اين تفاوت فراتر از تفاوتهاي زبانشناسي و در نظر
روانشناسان و انسانشناسان مدنظراست) .معادل بازي دو واژه « »playو « »gameرا
ميتوان آورد که در ادبيات بازيها متداول هستند .هنگامي که « »playگفته ميشود،
منظور يک بازي آزاد است ،بازي که قاعده ،قانون يا حدومرز مشخصي ندارد،
ساختارنيافته بوده و انتهاي آن هرچيزي ميتواند باشد؛ اما « »gameقاعده دارد ،حدومرز
مشخصي بر آن مترتب بوده و به هر شکلي قابل انجام نيست ()Plate, 2011, p.218؛ در
واقع ،هر بازي آزادي هم کمي که بگذرد ،قاعده ،ساختار و هدف به خود ميگيرد و
بيشتر شبيه به يک « »gameميشود ،و بنابراين ،ميتوان گفت که هر بازي آزادي ،تنها در
شروع خود آزاد است (.)Plate, 2011, p.218
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دوباره به رفتارهاي ديني برميگرديم .برخي از رفتارها بهعنوان رفتار و مناسک
ديني شناخته ميشوند که ميتوان آنها را در درون بازي گنجاند که کاربر ميتواند
بهگونهاي که در رويۀ بازي وجود دارد ،آنها را انجام داد و امتياز گرفت (البته در اينجا
منظور بازيهايي است که سبک زندگي ديني يک فرد را نشان ميدهند و به بازيهايي
که بهگونۀ پنهان به بيان ايدئولوژيهاي ديني يا ضد ديني ميپردازند ،مثل بازيهاي
خداوندگاري ،89منظور نيست) .حال با پذيرش تمام نکاتي که در خصوص کارکرد
آموزشي بازيها و قابليتهايي که در اختيار آموزش ميگذارند ،گفته شد براي استفاده
از بازيها در آموزش اسالمي بايد نکاتي را در نظر داشت؛
بازي هرچقدر هم که قابليتهاي متعددي داشته باشد ،بههرحال ،در دنياي خاص
خود رخ داده و دنيايي با زمان و مکان خاص خود را دارد و جهان واقعي هم زمان و
مکاني دارد که مختص به خودش است ( .)Plate, 2011, p.221در اين حالت اين مسئله
مهم پيش ميآيد که اين دنياي مجازي تا چه حد ميتواند سبب ساخت دادن به دنياي
واقعي شود؛ در واقع ،آيا رابطهاي ميان دنياي درون بازي و دنياي واقعي وجود دارد.
براي روشن شدن مثالي آورده شود؛ بسياري از چيزهايي که در بازيها دستيافتني
هستند ،ممکن است در زندگي واقعي بسياري افراد دستنيافتني باشند و ازاينرو،
بسياري از افراد حتي براي کسب لذت و يافتن شادماني هم که شده ،بهسمت بازيهاي
رايانهاي جذب ميشوند؛ چنين ديدگاهي سبب شده تا برخي پژوهشگران اين پيشبيني
را مطرح کنند که بزرگترين تأثير بازيها (بهويژه ،بازيهاي برخط) نه بر کاربران بلکه
بر دنياي واقع است ،بهحدي که با تأثيري که بر شاد نمودن مردم دارند ،ميتوانند
سياستگذاري عمومي را بهسمت تمرکز بيشتر بر شاد ساختن افراد سوق دهند
)2007, pp.xv-xviii

 .(Castronova,در اين مثال ،شادمانياي که در دنيايي مجازي از

انجام بازي بهعنوان پاداش به بازيکن ارائه ميشود ،ميتواند انقالبي در مفهوم سرگرمي
ايجاد و سياستگذاران را وادار به توجه بيشتر به آن نمايد .از اين بحث به همان مثال
أعمال ديني برگشته و در اين خصوص مباحثي را مدنظر قرار ميدهيم که ميتواند
بهعنوان مسئله مورد توجه قرار گيرد .مطرح شد که بازي به معناي «گيم» داراي
محدوديت و محدودههايي است که بخشي از آن بر اساس نظام ترغيب بازيکن به انجام
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بازي تعريف ميشود .در يک بازي همانگونه که پيشتر بحث شد ،عللي مختلفي
ميتواند بازيکن را به انجام بازي ترغيب کند ،اما بسياري از اين عوامل همانند به اتمام
رساندن بازي و يا دستيابي به پاداشهاي بازي و يا دوري از تنبيهات موجود در آن
همگي در دنيايي مجازي رخ ميدهند و تأثيري مادي در دنياي واقعي ندارند؛ براي
مثال ،اگر کسي با گذر کردن از يک مرحلۀ بازي ،مقداري پول جايزه بگيرد ،احتما ًال
بسياري از مغازهها حاضر به دادن چيزي به ازاي آن نخواهند بود (شايد ازاينروست که
معموالً کساني که شاهد بازي يک نفر هستند ،اين حد از غوطهور شدن وي در بازي
برايشان درکناشدني است) .حال در خصوص پاداش اعمال ديني ،در دنياي واقعي
پاداش بسياري از اعمال نهتنها قابل محاسبه با وجه مادي نيست بلکه گاه حتي پاداشي
که براي برخي اعمال بيان شده ،قابل تصور نيز نيست؛ بنابراين ،يکي از مسائل اساسي
نوع و نحوۀ بازنمايي پاداش در بازي ديني -به همان معنايي که پيشتر گفته شد -است.
مسئلۀ ديگر از همان تمثيل در خصوص سرگرمي مورد توجه قرار ميگيرد و آن
اين است که آيا ممکن است که نحوۀ خاص نظام تنبيه و پاداشي که در بازي ارائه
ميشود ،همانند کليشههايي براي کاربر توليد شوند که در زندگي واقعي نيز آنها را
بجويد و صحت کار و عمل خود در دنياي واقع را هم با مهيا شدن همان مصاديق
بسنجد؛ و در نتيجه ،کمکم بسياري از مفاهيم ديني -با توجه به محدوديتهايي که
بههرحال ،در بازيها (و يا بهطور کلي در رسانهها) در ارائه و بازنمايي حقيقي مفاهيم
وجود دارند -به تصاويري ناقص در ذهن مخاطبان بازيها تبديل نميشوند؟
يک سؤال اساسي هم ميتواند پيش از اين مباحث مطرح شود؛ پيشتر در خصوص
قابليتهايي که بازيها و يا بهطور کلي رسانهها در اختيار آموزش ميگذارند ،بحث
شد .همچنين ،اين نکته مهم مورد توجه قرار گرفت که از يک رسانۀ آموزشي بايد
هنگامي که جايگاه معيني در طراحي آموزشي بيابد که به بهبود آموزش کمک کند،
استفاده گردد ،حال سؤال اين است که آيا بازيها به آموزش دين کمک ميکنند؟ اگر
بلي ،آيا در همۀ عرصههاي اخالق ،احکام و عقايد ميتوانند استفاده گردند؟ و در
نهايت ،آيا فقط ميتوانند در بهبود انتقال محتوا کمک کنند يا اينکه واقعاً افرادي با
تربيت ديني را ميسازند؟
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جمعبندي

همانگونه که در اين نوشتار ،تبيين شد ،نظرهاي مختلفي در خصوص بازيهاي
رايانهاي و جنبهها و کارکردهاي آن از سوي صاحبنظران ارائه شده است .بههرحال،
آنچه که ميتوان به عنوان يک اجماع نسبي در رابطۀ بازي و آموزش بدان اشاره کرد،
اين است که بازيها بهسبب ويژگيهايي که دارند ،براي بازيکنان و بهويژه کودکان
داراي جذابيت بوده و با بهرهگيري از انگيزشي که بهويژه در پرداختن و نيز ادامۀ بازي،
ايجاد مينمايند ،ميتوانند در امر آموزش مفيد بوده و با قابليتهايي که فراهم ميآورند،
ميتوانند دستياراني بسيار مناسب در امر آموزش باشند.
در اين خصوص بايد به ويژگيها و قابليتهاي خاص بازيها نسبت به ساير
رسانهها توجه کرد و بررسي نمود .تعاملي بودن يکي از ويژگيهاي مهم آنهاست که
به نظر ميرسد مطالعات انجامشده در حوزۀ مفهوم تعامل و دستهبنديهاي ارائهشده
براي بازيها چندان کاربردي نباشد.
با توجه به اينکه بسياري از جوانب بازيها همچنان نيازمند بررسي بيشتر است،
گام برداشتن در اين عرصه نيازمند انجام مطالعات بيشتر است .عمر بازيهاي رايانهاي
و فراگير و متداول شدنشان هنوز به نيم قرن نميرسد و تحقيقاتي نيز که در جنبههاي
مختلف بازي و از جمله بعد آموزش آن انجام شده ،ناکافي است؛ بهگونهاي که جنبۀ
آموزش خوب بهواسطۀ بازي ،هنوز با حواشي بسيار و سؤاالت و چالشهاي فراواني
در ميان پژوهشگران روبهروست؛ هنوز بهقطع ،نميتوان جنبههاي آموزشي بازي و اينکه
در آموزش چه مفاهيم و موضوعاتي حتماً به کار ميآيند را بيان نمود و حتي هنوز
بهراحتي نميتوان سرگرمي آموزشي را احصاء نمود و حتي هنوز اين مسئله بنياديتر
نيز بايد حل شود که آيا بازي در مقايسه با کالس درس و شيوههاي سنتي آموزش
داراي برتري است يا نه.
بههرحال ،مسئلۀ آموزش بهواسطۀ بازيها نيازمند انجام تحقيقاتي ميانرشتهاي -از
بررسي قابليتهاي فني بازيها گرفته تا جنبههاي روانشناختي و ارتباطي و
جامعهشناختي و -...است تا بتوان جوانب مختلف بازيها را بهتر تبيين نمود .چنين
عرصهاي در ايران بسيار نيازمند تحقيقات نوآورانه و نه صرف ًا ترجمهاي است.
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در چنين عرصۀ پرسؤالي که پيشروي بازيها قرار دارد ،استفاده از آنها در عرصۀ
آموزش ديني بسيار چالشيتر به نظر ميرسد؛ در واقع ،مفهوم سرگرمي و اين بحث که
آيا سرگرمي بهمعناي گذران وقت و کار غيرجدي با دين قابل جمع است ،در ترکيب
سرگرمي آموزشي خودش مناقشهبرانگيز است .در اين عرصه شايد در گام اول شناخت
دقيق ماهيت بازي و ابعاد مختلف آن قرار داشته باشد .همچنين براي اينکه بتوان بهطور
عملياتي با مفهوم سرگرمي آموزشي و بهره بردن از آن در آموزش ديني آشنا شد ،انجام
تحقيقات تجربي دقيق يکي از راهکارهاي مفيد باشد.
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خالف واقع در شکلي راستين آراسته ميشود که مخاطب نهتنها با نقادي با آن برخورد
نميکند بلکه حتي لزوم تفکر نقدي را هم در مواجهه با آن احساس نميکند .بنابراين ،در
اينجا بحث اين نيست که مخاطب از اين توانمنديهايش استفاده ميکند يا نميکند بلکه
اينکه او بحث از اين است که او ميتواند توانمند باشد.
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
 .83استفاده از تعبير بازي خوب ،مسبوق به سابقه بوده و در اصل از « »good gamesمتعلق به
جي ،برداشت شده است ،به نظر ميرسد وي بهطور کلي بازيهايي را که بتوانند بهخوبي
امر آموزش را انجام دهند ،بازي خوب ميداند ()Gee, 2003, p.6؛ در همين خصوص
هنگامي که از يادگيري خوب بهواسطۀ بازيها بحث ميکند ،به برشمردن عناصر يادگيري
خوب ميپردازد که بازيها در خود جاي دادهاند ( .)Gee, 2003اما در کاربرد اين تعبير در
اين نوشتار -همانگونه که از متن نيز برميآيد -منظور از خوب ،با توجه به گسترۀ معنايي
آن در زبان فارسي ،معنايي گستردهتر را شامل شده و ازاينرو ،اينکه چهچيزي از آموزش
داده ميشود (محتواي آموزش) در جايگاه پيشينيتري نسبت به اينکه چگونه آموزش داده
ميشود (خوب آموزش دادن) قرار ميگيرد.
89. good games
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