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 مدارس دوره ابتداییبررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان 

 (تهران  14مدرسه ابتدایی صالحین ؛ منطقه )مطالعه موردی :

 
 2زهره اسماعیلی ،1مریم فقیهی محمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور ؛ ایران  1

 آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور ؛ ایرانستادیارتاریخ فلسفه ا 2

 

 

 

 :چکیده

در اين تحقيق سعي بر اين شده است كه اثرات بازي هاي رايانه اي را بر يادگيري دانش آموزان مورد 

تهران به عنوان  14بررسي قرار دهيم ؛ كه در اين تحقيق با انتخاب مدرسه ابتدايي صالحين منطقه 

ولزوم انتخاب اين مدرسه به عنوان مطالعه  ين پديده پرداخته شده استجامعه آماري به بررسي جامع ا

موردي بنابر دليل اينكه پژوهشگر در اين محل به خدمت پرداخته و اثر بازي هاي رايانه اي را بر 

با انتخاب تعدادي از يادگيري دانش آموزان مشاهده نموده الزم دانسته كه به اين تحقيق بپردازد ؛ لذا 

زان اين مدرسه به صورت نمونه گيري تصادفي و توزيع پرسشنامه در چهارچوب اين موضوع به دانش آمو

بررسي پرداخته شده است كه براي گردآوري مباني نظري اين تحقيق با مراجعه به كتابخانه و جمع 

وزيع آوري داده ها و اطالعات و اسناد مرتبط به گلچين اين اطالعات پرداخته و با بازديد ميداني و ت

در اين تحقيق از روش ، پرسشنامه به جمع آوري مابقي اطالعات پرداخته شده است و الزم به ذكر است

جمع آوري اطالعات، پرسشنامه است كه تركيبي از سواالت مختلف در  ابزارپيمايش استفاده شده است. 

براي تجزيه و تحليل داده ها در بخش رابطه با تأثير بازي هاي رايانه اي بر يادگيري دانش آموزان است. 

؛ ها( و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. )بررسي تفاوت گروه tآمار استنباطي از آزمون 

ماحصل تحقيق را مي توان اين گونه بيان نمود كه بازي هاي رايانه اي با توجه به جذابيت خاصي كه 

اثر گذاري بر جنبه هاي مختلف رفتاري و تحصيلي مي  براي بچه هاي با سن پايين دارند موجب تاثير و

گردد كه بحث يادگيري و تاثير گذاري بر آن نيز ازاين قضيه مستثني نمي باشد و در پايان مي توان 

دانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند و  يادگيري ينب فرضيه ي اصلي تحقيق را اين گونه بيان نمود :

.ودراين تحقيق سعي براين شده دارد معني داري وجود رابطهمي كنند دانش آموزاني كه كمتر بازي 

است كه تاثير بازي هاي رايانه اي را بر يادگيري دانش آموزان را بر حسب ميزان بازي كردن آنها مورد 

 بررسي قرار دهيم.

 

 مدرسه ابتدایی صالحینکلمات کلیدی: بازی های رایانه ای، یادگیری، 

 

 مقدمه. 1

اصلي آموزش و پرورش، آموزش و افزايش توان يادگيري در كودكان و نوجوانان است. اما استفاده بيش از حد كودكان و  مسئله

 اي به يكي از معضالت اجتماعي در كشورمان تبديل شده است. اين هاي رايانهنوجوانان از رايانه خصوصاً تحت عنوان بازي

فيكي، تصاوير گيرا، هيجان زياد و هزينه كم جاي خود را در ميان قشر جوان باز هاي تصويري و گراها به دليل جذابيتبازي
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دهند به جاي استفاده از مجالت علمي و آموزشي وقت خود را صرف كرده و كودكان و نوجوانان در اوقات فراغت ترجيح مي

صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه نش آموزان تواند پيامدهاي منفي در افزايش توان يادگيري دابازي با رايانه نمايند و اين مي

اي تأثيرات منفي مانند: اُفت تحصيلي، كاهش توان يادگيري، افزايش هاي رايانهداشته باشد. استفاده افراطي از بازي تهران 14

د انتقال اي ماننهاي رايانههاي جسمي و روحي دارد كه پيامدهاي مثبت بازيخشونت، پرخاشگري، ترويج بدحجابي و آسيب

 دهد. شعاع قرار ميمواد آموزشي، پرورش قدرت تفكر و خالقيت را تحت

هاي دست بشر، دو روي سكه ديگر ساخته تر شئون زندگي انسان ها راه يافته است، هم چونها كه امروزه تقريباً در بيشرايانه

 و كمک به پيش رفت امور است و روي  سرعت بخشي دقت در كارها دارند كه يک سوي آن بهره گيري درست و مفيد براي

آن چه بيشتر نوجوانان  نادرست و نابه جاست كه گاه، آسيب هاي فراوان را در پي دارد. در دنياي رايانه، ديگر آن استفاده هاي

  . مي گويند« رايانه اي بازي هاي»را شيفته خود مي كند همان چيزي است كه به آن 

ها كودک و سرگرمي هاي دانش آموزان در عصر جديد است اين بازي هاي مهيج و پرجاذبه ساعتبازي هاي رايانه اي يكي از 

ي نمايشگر قرار مي دهد و او را از دنياي واقعيات به عالم تخيالت فرو مي برد. عالوه بر كودكان و نوجوان را در مقابل صفحه

روي مانيتور مي نشينند و در بازي غرق مي شوند كه كامالً از نوجوانان، بزرگساالني را ديده ايم كه با هيجان و اشتياقي روب

 اطراف و اطرافيان خود فاصله مي گيرند. 

هاي رايانه اي بازي كنندگان براي عبور به مراحل باالتر هرچه از دستشان بر مي آيد انجام مي دهند نوجوانان عمومًا در بازي

گيرند و يا حتي آنها را معامله مي كنند. عبور از موانع و رسيدن به مراحل رمز عبور به مراحل باالتر را از دوستان خود مي 

 باالتر، بازي كننده را هيجان زده مي كند و شكست در برابر آن، او را مضطرب مي سازد.

بازي، بهترين وسيله براي رشد و شكوفايي احساسات كودک و بهترين »در مورد بازي و رشد عاطفي كودک نيز گفتني است: 

راه براي پرورش هيجان ها و عواطف اوست. در حين بازي است كه او چگونگي بروز عواطف، كنترل و ارضاي مناسب آن را ياد 

بين واقعيت و بازي فرق قائل است، ولي در عين حال، صداقت كودكانه را در بازي ظاهر مي سازد.  مي گيرد. هر چند كودک

 (1385)افتاده حال، « ضمن بازي، حقيقي هستند. احساس ها، تشويش ها و اضطراب هاي كودک در

پديدة بازي بر حسب علل، زمينه ها و شرايط، طي زمان ها و مكان هاي مختلف، به لحاظ ساختار، محتوا و كاركرد )اثر(، شكل 

 .هاي گوناگوني به خود گرفته است

فت ها در صنايع الكترونيكي، بازي ها و اسباب بازي بر اين اساس، از نيمة دوّم قرن بيستم و همراه و همگام با تحواّلت و پيشر

 .ناميده مي شود« بازي هاي رايانه اي»هايي جديد و متفاوت با گذشته، پا به عرصه وجود گذاشته كه اصطالحاً 

بسياري از تعامالت ميان فردي كودكان پيش دبستاني، در »كاپالن دربارة نقش بازي بر رشد اجتماعي كودک مي نويسد: 

رچوب بازي روي مي دهند و روابط كودكان با والدين، خواهر و برادرها و هم ساالنشان، در مقطع پيش دبستاني، به شدّت چها

 ( 1389)روانشناسي رشد، « متحوّل مي شود.

 

 بیان مسئله . 2

خالقيت، پرورش تمركز و  بازيهاي رايانه اي مي تواند اثرات مثبتي مانند تكامل شخصيت و رفتار، پرورش استعداد ها، ايجاد  

دقت، افزايش بهره هوشي، گسترش جهان بيني، تقويت ذوق هنري، آموزش مفاهيم پيچيده، انتقال فرهنگ و غيره را به همراه 

به كودكان و نوجوانان، معرفي بازيهاي رايانه   عدم آموزش صحيح :(. ولي به داليلي مانند1375داشته باشد) شايسته گلرخي، 
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آن به طور غير صحيح، آشنا نبودن كاربران به زبان رايانه و ... اهداف بازيهاي رايانه اي به درستي شناخته نشده است اي و انواع 

متخصصان اثرات  .و كودكان و نوجوانان در عمل به سمت بازي هايي سوق داده شده اند كه اثرات زيان باري داشته است

اند. مثال افروز مي نويسد: مشاهده شده است كه با جايگزيني بازي ها ي مخرب زيادي براي بازي ها رايانه اي برشمرده 

الكترونيكي و رايانه اي، روحيه جمع گرايي به سرعت ضعيف شده و به سست شدن روابط خانوادگي، بي حوصلگي، پرخاشگري 

 (.1380و بي قراري در كودكان و نوجوانان انجاميده است)غالمعلي افروز،

يانه اي به پرمصرف ترين و مهمترين ابزار سرگرمي كودكان و نوجوانان در جهان تبديل شده است و بيشتر امروزه بازي هاي را

كنند و ارتباط كمتري ها ميها وقت خود را صرف اين بازيكودكان و نوجوانان به سمت اين بازي ها كشيده مي شوند و ساعت

اي بپردازند و اين بازي ها كودكان و نوجوانان را از عالم د و به بازي رايانهبا افراد ديگر دارند و بيشتر دوست دارند كه تنها باشن

آموزند يا چيزي را برند و در اين گيرودار كودكان و نوجوانان ما يا چيزي را ميواقعيات دور مي كنند و به عالم تخيالت فرو مي

 تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه آموزان  دهند و وابستگي شديد به بازي هاي رايانه اي در بين دانشاز دست مي

پژوهشگر سعي دارد كه با توجه به اينكه در منطقه مورد مطالعه اثرات منفي و ها شده است. در اين نوشتار باعث نگراني خانواده

الزم دانسته كه به مطالعه مثبتي در رابطه با تاثير بازي هاي رايانه اي بر نحوه و ميزان يادگيري دانش آموزان مشاهده شده ؛ 

آيا بازي هاي رايانه اي بر يادگيري  اين موضوع بپردازدودرپي پاسخگويي ويافتن پاسخي مناسب براي سوال ذيل مي باشد.

 تهران تاثير دارد ؟ 14دانش آموزان مدرسه صالحين منطقه 

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

ها شناخته هاي رايانه اي براي خانوادهنوجوانان، عوارض نامطلوب ناشي از بازيهاي رايانه اي بر كودكان و با بررسي تأثير بازي 

 ي بهينه از هايي در مورد مشكالت و آفت بازي هاي رايانه اي، كودكان و نوجوانان به استفادهحلمي شود و با پيشنهاد راه

شود و نگراني خانواده ها در اين ت سوق داده ميها در جهت پيشرفت و خالقيشوند و اين بازيهاي رايانه اي تشويق ميبازي

 گردد. مورد برطرف مي

اي بيشتر كودكان و نوجوانان را به سمت خود جذب كرده است. اغلب وقت كودكان و نوجوانان صرف بازي هاي هاي رايانهبازي

شود. ديده شده است كه كودكان و نوجوانان هنگامي كه به بازي هاي رايانه اي مشغولند از اطراف خود و اطرافيان رايانه اي مي

بي خبر هستند و نيازي به ارتباط با ديگران را در خود احساس نمي كنند. سرگرمي كودكان و نوجوانان به بازي هاي رايانه اي 

اثراتي از قبيل صدمات جسمي و صدمات رواني به آنها وارد كند و همچنين موجب  پيامدهاي به دنبال خواهد داشت و مي تواند

 بي توجهي دانش آموزان نسبت به تحصيل شود. 

هاي الكترونيكي، با معيار قراردادن نظام سياسي آمريكا، به شكل مستقيم و غير از طرفي طراحان آمريكايي بسياري از بازي

 .كنند، هر نظام ديگري را كه فراروي آن قرار گرفته، قد علم كند، نفي، نهي و انكار ميمستقيم دست به تحسين و ستايش زده

 (1385)روزنامه كيهان، 

بنابراين با استفاده نادرست از رايانه و درگير شدن بيش از حد ذهن نوجوانان كشورمان با بازي هاي رايانه اي مي تواند روند 

ل كند. اين امر مي تواند در زندگي آينده سازان سرزمين عزيزمان تأثيرات فراواني آموزش و پرورش نوجوانان را دچار اختال

 داشته باشد. 
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 اهداف تحقیق. 4

، عوارض نامطلوب  تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه دانش آموزان اي بر يادگيري هاي رايانهبا بررسي تأثير بازي

اي، هاي رايانههايي در مورد مشكالت بازيحلشود و با پيشنهاد راهها شناخته مياي براي خانوادههاي رايانهناشي از بازي

ها دانش آموزان را در جهت افزايش شوند و اين بازياي تشويق ميهاي رايانهي بهينه از بازيكودكان و نوجوانان به استفاده

-ادگيري و اُفت تحصيلي دانش آموزان برطرف ميدهد و نگراني خانواده ها در خصوص كاهش توان يميزان خالقيت سوق مي

  گردد.

 هدف کلی .1ـ4

 تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر يادگيري دانش آموزان 

 اهدف جزئی .2ـ4

 دانش آموزان  يادگيريميزان  بر بازيهاي رايانه اي بررسي  -1

 افسردگي دانش آموزان ميزان  بر بازيهاي رايانه اي بررسي -2

 ميزان اضطراب دانش آموزان  بر بازيهاي رايانه اي بررسي -3

 ميزان سازگاري دانش آموزان بر بازيهاي رايانه اي بررسي  -4

 معدل دانش آموزان كاهش  بربازيهاي رايانه اي  بررسي   -5

 فرضیات تحقیق. 5

 فرضیات اصلی  .1ـ5

معني داري  رابطهدانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند و دانش آموزاني كه كمتر بازي مي كنند  يادگيري ينب .1

 .دارد وجود

 تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه دانش آموزان  تحصيلياُفتبا  ي )ساده يا خشن(ايانهرا يهايبازبين نوع  .2

 .وجود دارد

 فرضیات جزئی .2ـ5

 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه آموزان هاي رايانه اي در بين دانشاعتياد به بازيبين ميزان پرخاشگري و  .1

 رابطه وجود دارد.  تهران

 تأثير منفي دارد. تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه هاي رايانه اي بر دانش آموزان بازي .2

صالحين ؛ ابتدايي  مدرسه  قيدتي بر دانش آموزاناي مسائلي مانند القائات فرهنگي، سياسي و عهاي رايانهدر بازي .3

 تأثيرگذار است. تهران 14منطقه 

صالحين ؛ ابتدايي  مدرسه هاي رايانه اي در كاهش استفاده دانش آموزان بين ميزان اطالع و آگاهي والدين از بازي .4

 رابطه وجود دارد. تهران 14منطقه 

رابطه  تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه آموزان دانش ها درهاي تصويري و اعتياد به بازيبين جذابيت .5

 وجود دارد.

 دارد. تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه آموزان اجتماعي بر دانش -اي اثرات روانيهاي رايانهاستفاده از بازي .6

 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  ه مدرساي و زيستي و رواني ـ اجتماعي دانش آموزان هاي رايانهبين استفاده از بازي .7

 رابطه وجوددارد. تهران
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صالحين ابتدايي  مدرسههاي رايانه اي و آثار زيستي ناراحتي ستون فقرات ـ پوستي دانش آموزان بين استفاده از بازي .8

 رابطه وجود دارد. تهران 14؛ منطقه 

 

 سواالت پژوهشی . 6

 :است مطرح زير پژوهشي سواالت تحقيق اين در شده، گفته مطالب به توجه با    

 سوال اصلی تحقیق:

 تهران اثر دارد؟ 14صالحين منطقه  ابتداييمدرسه بازي هاي رايانه اي بر يادگيري دانش آموزان  آيا

 سواالت جزیی :

 ؟ داردتاثيرات منفي دانش آموزان  يادگيريميزان  بر آيا بازيهاي رايانه اي -1

 افسردگي دانش آموزان را افزايش داده است؟ ميزان  آيا بازيهاي رايانه اي -2

 آيا بازيهاي رايانه اي ميزان اضطراب دانش آموزان را افزايش داده است؟ -3

 ؟ تاثير داردميزان سازگاري دانش آموزان بر آيا بازيهاي رايانه اي  -4

 ؟اثر داردمعدل دانش آموزان كاهش  برآيا بازيهاي رايانه اي   -5
 

 متغیرهای تحقیق . 7

 بازي هاي رايانه اي متغیر مستقل:  

 ( سطح يادگيري دانش آموزان 2( اُفت تحصيلي 1: متغیرهای وابسته

 

 مبانی نظری تحقیق. 8

« بازي خصوصيت غالب كودک نيست بلكه عامل راهگشاي رشد است.»كند: مي بيان صراحت به روسي روانشناس ويگوتسكي،

هم مي آموزند، چنانكه در حين بازي ها و دعواهايشان تجارب بسياري كسب مي كنند، آنها مي  كودكان چيزهاي زيادي از

دهد و حس آموزند چگونه با ديگران رفتار كنند و چگونه در جامعه موفق باشند. بازي خصايص اخالقي آينده سازان را شكل مي

گردد. بازي هايي كه در هر فرهنگ انجام مي مي مسئوليت، دوستي، هماهنگي در رسيدن به هدف و حل مناقشات را موجب

ها در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. )معاونت پژوهشي و شود تا اندازة زيادي متأثر از آن فرهنگ است. از اين رو بازي

 (130، ص1378آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

افتد. به همين دليل ادامه آن مهم است نه خود بازي يا نتيجة آن. بازي كودک يک امر جدي است كه در ذهن او اتفاق مي

كودک قصد بازي دارد و به نتيجة بازي چشم ندارد. اساساً بازي فعاليتي است كه جريان آن اهميت دارد نه نتيجه آن و اين 

 ( 164خصلت عمده و اصلي بازي است.  )همان،ص

( حاكي از آن است كه 1993ها در كلوپ ها پرداخته اند.  بررسي مايكلز ) برخي از مطالعات به اعتياد و وابستگي به بازي

مشاهدة رفتار بازيكنان در كلوپ ها شواهدي دال بر اعتياد آور بودن بازي ها به دنبال ندارد. از اين منظر، گرمي بازار بازي در 

ن جذابيت بيشتري دارد، يا رويدادهايي كه فعاليت كلوپ ها به گونه اي معنادار با وقوع رويدادهاي رقابت آميزي كه براي جوانا

 هايي مانند رفتن به مدرسه را محدود مي كند، وابسته است. 
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ها به صورت غيرمستقيم به اعتيادآور بودن بازي ها در كلوپ ها اعتقاد دارند. زماني كه افراد براي در مقابل تعدادي از پژوهش

آورند يا هزينه ناهار خود را صرف آن مي كنند، دال بر اعتياد به اين پول روي مي پرداخت هزينه بازي در كلوپ ها، به ربودن

 (62ـ 64مكان ها و بازي هاست. )همان، ص

بخش ديگر مطالعات به رابطة بين رفتن به كلوپ ها و بزهكاري پرداخته اند اما اكثر اين مطالعات اين ارتباط را بسيار ضعيف 

ي توان يافته هايي را ذكر كرد كه نشان دهد كلوپ هاي بازي ويدئويي رفتار انحرافي را در ارزيابي مي كنند، به دشواري م

( نشان داده، كساني كه همواره به كلوپ 1984نوجوان تسهيل كرده باشد. تنها رابطه آزمايشي به دست آمده از پژوهش )اليس، 

زه اي بر احتمال درگيري فرد در رفتارهاي بزهكارانه مي افزايد. ها مي روند تا ديروقت از خانه بيرون مي مانند. همين امر تا اندا

( در استراليا بر بازيكنان يازده تا شانزده ساله نشان داد هيچ شواهدي 1999نتايج پژوهش هاي آبوت، پالميسانو و ديكرسون )

 (113ـ 114همان، صمبني بر ارتباط مستقيم ميان انجام بازي هاي ويدئويي و بزهكاري نوجوانان وجود ندارد. )

ها و مراكزي اجتماعي براي گسترش دوستي هاست. بري گانتز اي مكانهاي رايانهها بازي( دريافتند كلوپ1984اگلي و ميرز )

نوجوانان « رفتن به كلوپ هاي بازي نمايانگر جنبه مهمي از زندگي اجتماعي»( معتقد است 1984نيز براساس پژوهش سلنو )

 حل مالقات ديگران، آموختن شيوه رفتار آنان و چگونگي رفتار در برابر آنان است. است. اين كلوپ ها م

  ی تحقیقتعریف اصطالحات و واژه ها. 9

 . تعریف بازی1ـ9

« هرگونه فعاليت جسمي و ذهني كه بصورت اختياري و خودخواسته توسط كودكان انجام مي گيرد بازي ناميده مي شود» 

 (.1382)اندرث، 

ازي كودكان نيروي فكري و بدني خودرا بكار مي گيرند و بازي را بخشي از زندگي عادي خويش به حساب مي آورند به هنگام ب

و از آن لذت مي برند . بازي كودكان فقط تفريح نيست، بلكه بايد آن را جدي ترين كار كودكان قلمداد كرد زيرا فعاليتي قابل 

 ارزشيابي است .

و خوشايند و مفرحي است كه براي رشد همه جانبه كودک ضروري است . كودكان خردسال  بازي تالش و فعاليت لذت بخش

نمي توانند افكار و عقايد خود را به راحتي باكالم بيان كنند بنابراين معموالً از طريق بازي خود را ابراز مي كنند )پارسا، 

1382.) 

 نيازمند خود، اجتماعي و ذهني رشد براي فرد هر. است نياز اين از مهمي بخش بازي و دارد جنبش و حركت به نياز انسان

 از بخشي مشكالت با مقابله براي روحي و جسمي آمادگي. است انديشه و تفكر اين مايه خمير بازي و است تفكر و انديشه

 بيشتري رواني مصونيت از كودک باشد تر اجتماعي و تر پيچيده تر، گسترده چه هر بازي بنابراين، است، كودكان بازي يفلسفه

 ارضا طريق اين از را خود كنجكاوي حس كودک كه است بازي فلسفه از ديگري بخش اطراف دنياي كشف. شود مي برخوردار

 او به كشيد بدون بايد آينده در كه را اقتصادي و اجتماعي مسؤوليتهاي و بخشد مي ايمني را كودک روان و تن بازي. كند مي

 هايمهارت و كند پيدا را خود مشكالت و احساسات اعتقادات، تا آورد مي بدست موقعيتي كردن بازي با كودک. آموزد مي

 .بياموزد را زندگي

در تعليم و تربيت امروزي، بازي به عنوان يكي از مؤثرترين وسايل تربيتي شناخته شده است زيرا بازي هم وسيله اي است در 

هاي توان به درمان برخي از بيماريتربيت كودكان و هم از طريق ) بازي درماني( ميخدمت تربيت و كمكي در راه تعليم و 

 رواني و مشكالت رفتاري كودكان پرداخت .
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قابل ذكر است كه بازي، هم به عنوان روش يادگيري و يا تقويت يادگيري و پيشرفت اجتماعي كودک و هم به عنوان وسيله اي 

قابليت تربيتي و سازندگي قابل توجهي است و به كودک فرصت رشد و بالندگي و خويشتن  براي بيان عواطف و احساسها داراي

كودكان رادرانتخاب بازي، آزاد بگذارند تاكودكان آنچه راكه نياز دارند درقالب  ,سازي را مي دهد به شرط آنكه مربيان و والدين 

 (1372ها و فعاليت ها به دست آورند. )احمدوند، بازي

 میت بازی . اه1ـ1ـ9

آموزد بازي قدرت بازي يک روش طبيعي يادگيري است. كودک از راه بازي تجربه و آزمايش مي كند . نتيجه مي گيرد و مي

دهد. كودک در ابداع و ابتكار و تمركز رادر كودک مي پروراند و او را دركشف رابطه ميان اشياء و آنچه پيرامون اوست ياري مي

شود و در بازي با وسيله هاي ماشيني باطرز سالگي ( با اشياء، رنگ ها و صداها آشنا  مي3فره )زيرهاي انفرادي و يک نبازي

شود. در بازي جورچين )پازل( به رابطه جزئي و كلي پي مي برد و درآب شود آشنا ميكارو نيرويي كه سبب حركت آنها مي

 كند .بازي اجسام شناور و غيرشناور را كشف مي

گروهي، مقررات و معيارهاي اجتماعي مانند حس همكاري، رعايت نوبت و .... را مي آموزد. كودک از طريق بازي هاي در بازي

 (.1380احساسات خود را بيان مي كند، استعدادهايش شكوفا مي گردد و ترس هايش ظاهر مي شود )پياژه، 

 . انواع بازی2ـ1ـ9

بوده و همچنين براي پيشرفت او درمراحل مختلف از اهميت ويژه اي شناخت انواع بازي نشانگر مراحل مختلف رشد كودک 

 (1372برخوردار است . انواع بازي از نظر مري شريدان )شفيع آبادي، 

بازي فعال براي رشد فيزيكي بدن بسيار مهم و ضروري است . دراين بازيها كودک به تمرين مهارت بازی فعال:  .1

پردازد. بازي فعال و پرجنب و جوش سبب بدست آوردن قدرت و چاالكي و خزيدن و .... مي  ,هايي مانند نشستن 

 ايجاد هماهنگي در حركات مي شود.

اين نوع بازي براي رشد محسوس كودک درزمينه خوب حركت كردن ـ هماهنگي بازی های مهارتی و اکتشافی:  .2

كند تا در پيرامون خود جستجو ميان حركات دست و چشم و مانند آن ضروري است . اين بازي كودک را وادار مي 

كرده و از طريق حواس خود ) بينائي ـ شنوائي و...( ويژگي هاي محيط خود را كشف كند. كشف و دست كاري در 

 بازي به درک كودک و زمينه ثبات اهداف و معني ضمني زمان و فضا كمک مي كند .

را مشاهده مي كند و تكراري شدن آنها را  بازي تقليدي نشان مي دهد كه كودک كارهاي گوناگونبازی تقلیدی:  .3

 تشخيص مي دهد و نتيجه گيري مي كند كه اين اعمال از اهميت بسياري برخورداراست .

 بازي سازنده به معناي ساختن اشيايي همچون برج هاي ساختگي مانند ساختمان سازي است .بازی سازنده:  .4

موقعيت هاي خيالي براي خود مي پردازند . كودک خود را در كودكان ضمن يادگيري و تقليد به ابداع بازی نقش :  .5

 نقش پدر و يا مادر و يا..... قرار مي دهد .

اين بازيها سبب ايجاد درک نسبت به تقسيم كردن و سهيم شدن رعايت نوبت، بي طرفي و بازی های با قاعده:  .6

 ت .سالگي اس 4رفتارمنصفانه و ثبت صحيح نتايج مي شود و معموالً درحدود 

دادن و ستادن و احترام به  ,كودک از راه بازي با ديگران روش همكاري وتعاون بازی و تاثیر متقابل اجتماعی آن :  .7

زندگي و شخصيت ديگران را  مي آموزد و مي آموزد چگونه باديگران ارتباط برقرار كند و مشكالت مربوط به روابط 

 (.1378اجتماعي را حل كند )قزويني نژاد، 

 اشکال بازی از نظر ژان پیاژه   .3ـ1ـ9
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كم كم  ,كودک باحركاتي ساده درمقابل محيط و اطرافيانش واكنش نشان مي دهد بازی های تمرینی و تقلیدی :  .1

اين حركات ساده معني و مفهوم پيدا مي كند و كودک براي پذيرش بيشتر و ارتباط با ديگران به تقليد حركات آنها 

 مي پردازد . 

دراين مرحله حركات و بازيهايشان براساس يادگيري قبلي شكل مي گيرد. آنها حركات و دی : بازی های نما .2

 صداهاي حيوانات رادر زماني كه حتي حضور ندارند تقليد مي كنند و اين حركات مقدمه بازيهاي نمادي است . 

اقاعده مي شود . اين مرحله از كودک پس از گذرازمرحله بازيهاي نمادين وارد مرحله بازيهاي ببازی های با قاعده:  .3

سالگي به مرحله نهايي خود مي رسد )پياژه،  11سالگي شكل گرفته و در  7سالگي آغاز و در  5سالگي تا  4حدود 

1380.) 

 های رایانه ایبازی .2ـ9

قرار  ي،خود اجتماع يا «يافته يمتعم يگريد» يريو شكل گ ياجتماع يترشد شخص يهايدر درون تئور يايانهرا يهابازي

متفاوت وجود دارد و آن را  يبا درجات فرهنگ يجوامع انسان ياست كه در همه ياجتماع يها يتاز جمله فعال يدارد. باز

. يابد يم ينتكو ياجتماع ينقش ها يفايا يقافراد از طر ياجتماع يت. شخصنددان يم ياجتماع يتاثبات موجود يبرا يابزار

 (1377)احمدي،  دهد. يبه رفتار خود معنا م يگراند يا عهده گرفتن نقش هاب يكودک با تكرار باز

اي نوعي سرگرمي تعاملي است كه توسط يک دستگاه الكترونيكي مجهز به پردازشگر يا ميكرو كنترلر بازي رايانهبه عبارتي 

اي به دليل توليد تصوير متحرک با قابليت نمايش روي صفحه تلويزيون يا نمايشگر هاي رايانهشود. بسياري از بازيانجام مي

 (1384. )اسداللهي، شوند، بازي ويديويينيز محسوب ميرايانه

بازي هاي رايانه اي يا بازي هاي ويدئويي برنامه هاي نرم افزاري تعاملي هستند كه عمدتا با هدف سرگرمي به وجود آمده اند. 

شود و انجام آن مستلزم رد كه از طريق رايانه هاي شخصي يا كنسول هاي بازي انجام مياين بازي ها به بازي هايي اشاره دا

 (159 ،ص1391پردازش سريع اطالعات و ارائه اطالعات منطقي و فوق العاده سريع مي باشد )زنگنه، 

 ستورالعمل مي باشد كه بازي هاي رايانه اي، برنامه اي است كه به بازيكنان اجازه تعامل را مي دهد و به عنوان يكسري د

 (1392مي تواند با يكديگر جمع شده و نتيجه اي خاص را منجر مي شود )بيجاري، 

باشند كه به منظور دستيابي به اهداف معين خاصي طراحي اي يک نوع سرگرمي ميهاي رايانهبازي( 2003) 1طبق نظر الكورن

 (1392،بيجاري ازشده اند و قواعد خاصي دارند )نقل 

 تاریخچه بازی های رایانه ای . 1ـ2ـ9

 . تاریخچه بازی های رایانه ای در کشورهای دنیا1ـ1ـ2ـ9

اي از چند قطعه آجر گرافيكي تبديل به يک سيستم سودده جهاني شده است. هاي رايانهدر كمتر از چهار دهه، صنعت بازي

بود كه به صورت يک   space war و اسم آن ساخته شد 1962ميالدي در سال 60اي در دهه اول قرننخستين بازي رايانه

هاي جنگي( بيش از پيش )بازي  war gameبازي دو بعدي در يک صفحه بسيار ساده طراحي شده بود و پس از جنگ سرد

  .مورد اهميت قرار گرفت

شد اين آزمايش مي)تنيس دو نفره( به نمايش درآمد كه در tennis for two آزمايش معروف ويليام هپگين با نام 1958سال 

 كنترل صفحه نمايش را براي بازي كردن به عهده گرفت.  

                                                            
1 Alkorn 
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شد كه بعدها اين بازي تبديل به ايده اوليه نوالن نوشته مي MTT در دانشگاه space war نسخه نهايي بازي 1962سال 

  شد. 1971در سال computer space هاي كامپيوتري( براي ساخت بازيبوشنل )پدربازي

هاي تلويزيون هاي تعاملي را بر روي دستگاهتوان بازييک مقاله چهار صفحه اي در مورد اينكه چطور مي 1رالف بائر 6619سال 

  اجرا كرد نوشت

كه توسط نوالن بوشنل نوشته شده  computer spaceهاي رايانه اي با بازي معروف اولين دستگاه ژتوني بازي 1971سال 

 بود، ساخته شد.

شود. بازي عرضه مي Magnavox odyssey وع صنعت بازي كنسول ساخته شده توسط رالف بير با نامشر 1972سال 

عرضه شده و تبديل به اولين  Arcade هايكه توسط بوشنل نوشته شده بود براي اولين بار بر روي دستگاهpong معروف 

  .شودبازي پرفروش تاريخ مي

و... فعاليت  Taito-Midwayهاي ديگري نظيركند و شركتاوج گرفتن ميشروع به Arcade هاي صنعت بازي 1973سال 

  كنند.خود را آغاز مي

-ميROM اولين بازي است كه اقدام به ذخيره اطالعات گرافيكي بر روي  Kee Gamesاز شركت  Tankبازي  1974سال 

ها براي ن به جاي مربع ها و يا ماشيناي است كه از اشكال شبيه انسانخستين بازي  TV Basketballكند همچنين بازي

  .كندنشان دادن افراد درون صحنه استفاده مي

شركت اتاري نيز  Night driverگردد. بازيبه عنوان اولين بازي مبتني بر كارتريج عرضه ميFair child بازي   1976سال 

  .كه يک ديد واقعي سه بعدي نداشتكند، هر چند اولين بازي كامپيوتري است كه ديد اول شخص را شبيه سازي مي

-ها از دور رقابت و صنعت خارج ميپيوندد و بسياري از شركت اولين سقوط و شكست صنعت بازي به وقوع مي 1977سال 

يابد.( در كشور ژاپن تغيير مي Atari2600شود )بعدها نامش به شركت اتاري در اين هنگام عرضه مي  VCSشوند اما كنسول

  .كندعرضه مي Color TV Game6اش را با ناماولين بازي كامپيوتري رنگي Nintendo شركت

بازي  Background كند كه از تصاوير تماماً ديجيتالي شده براي صحنه هايهايي را عرضه ميشركت اتاري بازي 1989سال 

  .شودكند و كنسول دستي توسط شركت هاي نينتندو و اتاري عرضه مياستفاده مي

هاي كند كه اولين بازي اول  شخص رسمي سه بعدي در تاريخ بازياي را عرضه ميبازي id software شركت 1992سال 

  .كامپيوتري است

 2002هاي كامپيوتري تا سالترين بازي سيستمعرضه شد و تبديل به پرفروش  Mystبا نام Cyan بازي شركت 1993سال 

  .گرددمي

تبديل به  Myst و سال گوي سبقت را در فروش از رقبا ربوده و با جلو زدن از بازيپس از د The Simsبازي  2002سال 

  .شودترين بازي كامپيوتري تمام تاريخ ميپرفروش

  كند.را در چين عرضه مي  playstation2را در ژاپن وplay  station سوني كنسول دستي شركت 2004سال 

 ترين و ميليون بازي در سرتاسر دنيا به معروف 9از  با بيش World of war craftبازي   2007سال 

  شود.تاريخ تبديل مي MMORPG  ترين بازيموفق

                                                            
1 ralf bear  
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-شود. علي الخصوص با توجه به قضيهيكي از پُردرآمدترين نوع تجارت در دنيا محسوب ميهاي كامپيوتريبازي 2015در سال 

اسالم بازي هاي رايانه اي را توليد مي كنند كه فقط در  ي تهاجم فرهنگي آمريكا و اسرائيل و برخي كشورهاي مخالف

كشورهاي جهان سوم پخش مي شود تا با گسترش خشونت در ميان قشر جوان و نوجوان، كاهش يادگيري و قدرت خالقيت 

 (1994، 1و... بتوانند در آينده بر آنان سلطه يافته و به منابع طبيعي اين كشورها دست يابند. )ساكاموت

 . تاریخچه بازی های رایانه ای در ایران 2ـ1ـ2ـ9

در ايران هم روند گسترش بازي هاي رايانه اي به فاصله كوتاهي از بازار جهاني به طور گسترده رواج يافت. آتاري و ميكرو 

تصاويري دو بعدي به نخستين بازي هاي رايانه اي بودند كه بازار ايران را به تسخير خود در آوردند. سگا بازي ديگري بود كه با 

و پلي   CDدرصد برآورد شد. بازي هاي ديگري هم به صورت  50بازار ايران آمد و ميزان تطبيق با تصاوير واقعي در آن 

 .درصد برآورد شده است 95تا  85عرضه شدند كه به تلويزيون وصل مي شوند و واقع نمايي آن ها... استيشن و

و نينتندو وارد بازار شدند و با گذشت قريب به يک دهه از پديد آوردن كلوپ هاي  بعد از آن بازي هاي ساخت شركت سوني

در سطح جامعه پديدار شدند كه بر خالف محدوديت بازي يک نفره و دو نفره در  2بازي در سطح جامعه به تدريج گيم نت ها

رايانه اي از گزارش هاي غير رسمي آمار مي  كلوپ ها، امكان بازي گروهي را فراهم مي آورد. آن گونه كه بنياد ملي بازي هاي

بر اساس اين گزارش تا كنون حدود   .ميليون بازي رايانه اي خارجي در ايران فروش رفته است 25حدود  1386دهد در سال 

سني سال و كمتر از ده عنوان براي گروه  12عنوان بازي در ايران طراحي شده كه بيش از نيمي از آن براي طيف سني زير  40

 .سال طراحي شده است 12باالي 

تدوين شده است و بر  1387ناميده مي شود كه در سال  3نخستين نظام ملي رده بندي سني بازي هاي رايانه اي نيز اسرا

اساس معيارهاي هشت گانه تبعيض، ترس، خشونت، قمار، گفتار نامناسب، مسائل جنسي، مواد مخدر و مشروبات الكلي و 

اين رده بندي نشانگر آن است كه در ايران نگاه به بازي  .طور نقض ارزش ها بازي ها را طبقه بندي مي كنددخانيات و همين 

  (1391)علي پور و ديگران،  هاي رايانه اي همواره منفي بوده است

 ویژگی های بازی های رایانه ای . 2ـ2ـ9

بازخوردي كه به موقعيت مي دهد، اصول با بررسي واكنش كودكان در حين بازي مي توان به : سنجش عملکرد .1

 .اخالقي كه از خود بروز مي دهد و عملكرد آنان پي برد

وقتي بازيگر شخصيت خود را وارد صحنه مي كند همواره در تمام مراحل بازي سعي مي كند به بهترين وجه : تعامل .2

 .عمل مي كند عمل كند تا بيشترين امتياز را بگيرد در واقع در تعامل با عناصر و صحنه ها

كودكان و نوجوانان بيش از آنكه از طريق تجربه مستقيم ياد بگيرند از راه مشاهده ر فتار و اعمال ديگران : الگو دهی .3

مي آموزند و به همين دليل برنامه هاي تلويزيوني و رايانه اي با ارايه الگوها و سرمشق هاي جذاب و دوست داشتني 

 .رفتار كودكان و نوجوانان هستند يكي از منابع عمده تأثيرگذار بر

به كاربرد بازي ها در جهت يادگيري اصول مدني و مشاركت هاي افراد در اين اصول : مشارکت های اجتماعی .4

 .اشاره داشت

                                                            
1 Sakamot 
2 Game net 
3 ESRA   
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در فضاي مجازي مي توان بسياري از مطالب را نيز آموزش داد و فقط به چشم سرگرمي به بازي ها نگاه : آموزش  .5

 (33-28 ص، 1382نكرد. )حسيني،

مهمترين ويژگي را داشتن هدف مي داند و به ويژگي هايي مانند: محاسبه و نگهداري خودكار امتيازها، هنر پويا نمايي  1گانتر

تصويري، تاثيرهاي شنيداري، شانسي بودن و اهميت سرعت و ايجاد چالش هاي پي در پي براي بازيكن اشاره دارد )گانتر، 

 (31،ص1388

 ساختار بازی های رایانه ای . 3ـ2ـ9

مي كند و بخشي در روي صحنه و تعيين   بخشي در پشت صحنه است كه چكونگي عملكرد بازي را تعيين: قوانین .1

كننده چگونگي فعاليت بازيكن است. به عبارتي امكاناتي كه در اختيار بازيكن است را مشخص مي سازد و شامل انواع 

 .مختلفي مي باشد

بيشتر حالت نمايشگر و اطالع رساني دارند و به خودي خود كارايي ندارد و شرايط ما را در آن  :گرقوانین نمایشـ 

 .موقعيت نشان مي دهد. فرد بر اساس آن تصميم مي گيرد چه كاري را انجام دهد

 يم دانستن اينكه با كدام دكمه فرد مي تواند شلكيک كند و با كدام دكمه از حركت :قوانین کنترل شخصیتـ 

 .ايستد

 .مشخص مي سازد كه هر فرد و هر ابزار چه توانايي هايي دارد :قوانین مربوط به تواناییـ 

مشخص مي سازد كدام ابزار كاربردي هستند و كدام يک بي فايده اند. معموال  :قوانین مربوط به محیط و ابزارـ 

 .دارد هم  ابزار كاربردي عالمت مشخصي

 .بازي را نمايان مي سازدنتيجه  :قوانین نتیجه گیریـ 

خداپرستي، )كند. بازي بايد بازيكن را در گير كند هيجان و لذت بازي را ايجاد مي :قوانین کنش دراماتیکـ 

292-270) 

 در تا دهد مي امكان ما به  كنشكري كه بازيكن با دكمه ماوس او را كنترل مي كند. به عبارتي نيرويي كه: شخصیت .2

 .شويم گير در روايت يک هاي كنش

 .هدف هر بازي در دل بازي نهفته است: هدف .3

بعدي باشد و محدوده ي عمل شخصيت بازي را  3بعدي يا  2همان فضاي مجازي است كه مي تواند : فضای بازی .4

 .تعيين مي كند

 .شخصيتي كه بازي مي كند و خود را در بازي به جاي شخصيت اصلي مي بيند: بازیکن .5

 .هر جا به كمک احتياج داشت به او ياري مي رسانندهمراهان نقش اصلي كه  :یار .6

 .چيزي كه از حركت بازيكن جلوگيري مي كند :موانع .7

 .كسي يا چيزي كه بازيكن را به فعاليت مي دارد و رقيب مي تواند شخص ديگر، مانع يا زمان باشد :دشمن /رقیب .8

 

 .سازمان دادن چيدماني از سرنخ ها براي ساختن يک داستان :روایت .9

  تقسیم بندی بازی های رایانه ای. 4ـ2ـ9

 ي : در يک تقسيم بندي بسيار كلي بازي هاي رايانه اي در سه مقوله
                                                            

1 Gunter 
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 معمايي/ بازي .1

 ماجراجويانه/ نمايشي  .2

 چند بازيكني/ رقابت آميز  .3

اشتباه، كشته شدن يا بازيكن در بازي هاي معمايي، بايد گام به گام به راه حل يا هدف نهايي نزديک شود. در اين راه كيفر 

 .ناتواني در پيش روي و بنابراين از سر گرفتن بازي است

هاي ايفاي نقش، با ويژگي ماجراجويانه نيز ممكن است بازيكن را با موانعي روبرو كند، ولي تاكيد بيشتر بازي بر شخصيت بازي

 .ه خود مي گيردهاي بازي است. در بازي هاي اخير بازيكن نقش شخصيتي را بر صفحه نمايشگر ب

بازي هاي رقابت آميز كه چند بازيكن به شكل همزمان به انجام آن مي پردازند؛ اغلب تقليدهاي رايانه ي شده از بازي هاي 

 .هستند زندگي واقعي هاي رقابت از صفحه اي سنتي يا شبيه سازي شده 

 :زير معرفي كردندشش مقوله از بازي هاي رايانه اي را به شش مقوله به شرح  1فانک و باكمن

 مشتمل بر بازي هاي كه در آن ها ماجراي اصلي، داستان گونه يا به شكل يک بازي بدون سرگرمی های عمومی :

  .جنگ و ويرانگري است

 شامل بازي هاي با شخصيت كارتوني است كه او بايد همزمان با تالش براي رسيدن به تخیلی و خشونت آمیز :

كشته شدن دوري  از و كند نابود را چيزهايي يا بپردازد  از چنگ چيزي به جنگهدف، رهانيدن كسي يا گريختن 

 .كند

 ماجراي اصلي بر شخصيت انساني متمركز است او بايد بجنگد و چيزي را ويران كند اما كشته خشونت انسانی :

 .نشود

 محور فعاليت اصلي بازي بدون مبارزه وخشونت استورزشی غیر خشن :. 

 همراه با خشونت و مبارزه را در برمي گيردورزش  :ورزشی خشن. 

 ي كاربرد اطالعات. : محتواي اصلي اين بازي ها يادگيري اطالعاتي تازه يا يادگيري راه هاي تازههای آموزشیبازی

 (48: 1387)منطقي،

 مراحل طراحی بازی های رایانه ای . 5ـ2ـ9

 انتخاب هدف و عنوان .1

 جستجو و آمادگي .2

 نوشتن داستان بازي .3

 طراحي محيط بازي روي كاغذ  .4

 طراحي الكترونيكي محيط بازي .5

 بكارگيري هوش مصنوعي .6

 برنامه نويسي .7

 ارزشيابي بازي  .8

 

 

 

                                                            
1 Fank & Bakman 
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 موانع کاربرد بازی های رایانه ای در کالس درس. 6ـ2ـ9

 

 آمادگي معلمان 

 گرافيک بازي 

 نيازهاي سخت افزاري 

 زمان، ناتواني در انجام بازي 

هاي رايانه اي را تحت برخورد كرد و نبايد اين تصور وجود داشته باشد كه معلمان مي توانند بازيبايد با اين موانع بطور منطقي 

 (.163، ص1391)زنگنه،  هر شرايطي و براي هر محتواي درسي بكار ببرند

  نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای در ایران. 7ـ2ـ9

بندي و اي است كه محتواي ردههاي رايانهبندي سني بازي(، سيستم رده1رااس)بندي نرم افزارهاي سرگرم كننده سازمان رده

اي كه يک نهاد نيمه دولتي است و هاي رايانهتوسط بنياد ملي بازي 1386نمايد. اين سازمان در سال سن مناسب را تعيين مي

 .اي است، تأسيس گرديد نهاد متولي بازي هاي رايانه اي در ايران و مرجع صدور مجوزهاي بازي هاي رايانه

اي اي است كه قادر باشد بهترين سن را براي هر بازي رايانهخواسته اسرا يا به بيان بهتر، هدف نهايي اسرا رسيدن به نقطه

تعيين نمايد. بهترين سن يعني سني كه در آن، بازي هيچ آسيب رواني و رفتاري نداشته و به ارتقاء و رشد مخاطب كمک 

 .نمايدمي

 :گيردويژگي را در نظر مي 4اي، اسرا هاي رايانهبندي بازيعيين ردهدر ت

     حركتيـ  خصوصيات جسمي .1

            رواني ـخصوصيات ذهني  .2

     خصوصيات عاطفي .3

 خصوصيات اجتماعي .4

 :هاي سني عبارتند ازگروه

 سال 3باالي  :خردسالي          

  سال 7كودكي: باالي           

  سال 12 باالي نوجواني:ابتداي دوران 

 :سال 15 باالي نيمه دوم نوجواني            

  سال 18بزرگساالن، مجرد: باالي           

  سال 25بزرگساالن، متأهل: باالي 

 

  یادگیری .3ـ9

اساس يادگيري عبارت است از تغيير رفتار آموزشي و پرورشي مطلوب در يادگيرندگان بازده هر نظام آموزشي و پرورشي بر 

يادگيري مهم تر از ياد دادن است. زيرا  .ميزان اين تغيير رفتار يا تغييرات رفتار محاسبه و مورد ارزشيابي قرار مي گيرد

 يادگيري هدف است و ياد دادن راه رسيدن به هدف محسوب مي شود.

                                                            
1 http://ircg.ir 
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آيد و تغييراتي تجربه به وجود ميطور بيان مي شود كه يادگيري فرايندي است كه بر اساس در تعريف ديگري از يادگيري اين

 سرشت انسان را  2و اسكينر 1كند. رفتارگراياني از قبيل جان واتسوننسبتاً دائمي در احساس، تفكر و رفتار فرد ايجاد مي

نظر فتواند صركند، چنانكه آموزش اوليه ميدانستند، و معتقد بودند كه در رشد، يادگيري نقش اصلي را ايفا ميپذير ميانعطاف

 سالي تبديل كند.ها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگها، تواناييچه كودک از استعدادها، تمايالت، عالقهاز آن

 (1380)منطقي، 

ه در در تعريف ديگري از آمده است، يادگيري يعني ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه شخص بر اثر تجربه. منظور از تجزب

هايش، قادر به انجام تعريف تاثير محرک هاي بيروني و دروني در يادگيرنده است. مثالً كودک پيش از يادگيري بستن بند كفش

هايش را درست گره بزند به اين كار نيست يا شايد تنها بخشي از آن را بلد است. براي اين كه به او ياد داده شود كه بند كفش

اين محرک يا آموزش پدر و مادر است يا تصويري كه در آن بند كفش به نحو درست نشان داده شده و  شود.او محركي ارائه مي

يا نوعي محرک آموزشي ديگر. كودک پس از دريافت يكي از اين محرک ها )كسب تجربه( قادر خواهد شد بند كفشهايش را 

فتار او در طي مدتي كه محرک موثر است)در مقايسه با گره بزند. پس وقتي كه محركي در يادگيرنده اثر بگذارد،به نحوي كه ر

قبل از زمان تاثيرگذاري محرک( تغييري حاصل كند، گفته مي شود كه يادگيري صورت گرفته است. تجربه منجر به يادگيري 

كن است حتما نبايد به صورت عمدي صورت گيرد و مي تواند به صورت اتفاقي صورت گيرد مثال در ارتباطات بين دوستان مم

 (1389اين نوع يادگيري صورت پذيرد. )روانشناسي رشد به نقل از شجاعي، 

يادگيري عبارت است از ايجاد تغيير نسبتا پايدار در رفتار بالقوه. تغيير نسبتا پايداري كه ما آن را يادگيري مي ناميم، بايد در 

ادگيرنده، تغيير در توانايي هاي او باشد؛نه تغيير در رفتار رفتار بالقوه يا توان رفتاري ما ايجاد شود. يعني تغيير حاصل در ي

ظاهري او. برخي اوقات ممكن است يادگيري خود را به صورت رفتار آشكار فرد نمايان نكند در اين صورت معلم بايد با طرح 

 سواالت مناسب و گوناگون)تشريحي، تستي، عيني و...( اين يادگيري ها را بسنجد. 

 ی یادگیرینظریه ها. 1ـ3ـ9

  نظريه يادگيري رفتاريالف( 

  نظريه يادگيري اجتماعيب( 

 (1370)سيف،  نظريه شناختيج( 

مفهوم اصلي در اين   .بر اساس اين نظريه، تجربه يعني آموزش و خطا اساس يادگيري است نظریه یادگیری رفتاری: الف(

نظريه همان نظريه تقويت است به اين معني كه رفتار تقويت شده نوعي رفتار شرطي است به اين صورت كه وقتي فرد براي 

مساله بخصوصي پاسخ رفتار صحيح را آموخت از آن پس در هر بار برخورد با آن مساله بدون تامل و انديشه همان پاسخ را مي 

   دهد.

نظريه برنامه هاي آموزشي در صورتي مفيد است كه ميزان آزمايش و خطا را كاهش دهد به همين منظور بايد به بر اساس اين 

  نكات زير توجه كرد:

  .ها و اجزاي كوچكتر تقسيم نمودبرنامه هاي آموزشي به بخش .1

  آموزش نبايد به ارائه مجموعه اي از نظريات انتزاعي منحصر شود .2

                                                            
1 Jahn . watson 
2 Skinner 
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  .مي بيند فرصت داده شود تا مهارتهايي را كه مي آموزد تمرين  كندبايد به فردي كه آموزش  .3

  .هايي را كه آموخته تكرار كند تا تغيير رفتاري ناشي از آن بصورت دائمي و هميشگي در آيدفرد بايد آنقدر مهارت .4

عامل و اثر گذاري بر اساس اين نظريه، اين فرضيه مطرح مي شود كه يادگيري ناشي از تنظریه یادگیری اجتماعی:  ب(

  (1370متقابل و دائم ميان فرد و محيط اجتماع است. )سيف، 

اساس اين نظريه را قانون تعادل رواني تشكيل مي دهد بنابراين قانون هر انساني در تالش است تا كل نظریه شناختی:  ج(

فرايندي است كه باعث فروپاشيدگي متعادل  بر اساس اين نظريه، يادگيري  .وجود او از نظامي متعادل و پايدار برخوردار باشد

 (1370فعلي فرد مي شود و او مي كوشد تا به يک تعادل رواني، تازه دست يابد. )سيف، 

 یادگیری از نظر جیمز وندر زندن. 2ـ3ـ9

تجربه به يادگيري سازگار شدن. يادگيري بعد ديگري از رشد است. يادگيري يعني تغييرات كم و بيش دايمي رفتار كه بر اثر 

وجود مي آيد يادگيري در تمام طول زندگي حاصل مي شود در خانواده در بين دوستان در مدرسه و در كار و در بسياري 

محيط هايي ديگر. بي ترديد يادگيري يكي از جنبه هاي مهم است زيرا بر اثر يادگيري است كه با دگرگوني هاي شرايط محيط 

 سازگار مي شويم.

است كه در كتاب شرطي سازي و يادگيري  «ماركيز و هيلگارد»تاكنون از يادگيري شده است مربوط به  بهترين تعريفي كه

 ( آمده است.3-1،صفحات1968)

پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده، مشروط بر آن كه اين تغيير  يادگيري يعني ايجاد تغييرات نسبتاً  :قرار است اين اين تعريف به

  دهد.بر اثر اخذ تجربه رخ 

     اين تعريف چند نكته مهم دارد: 

 از قبل حالت از يادگيري؛ تجربه كسب از پس حيوان يا و انسان يعني شود؛ مي تغيير به منجر يادگيري تعريف اين اساس بر .1

ساده باشد،  يا اتومبيل يک راندن نحوه مثل باشد، پيچيده است ممكن يادگيري اين. ميابد تغيير جديد حالت به تجربه، كسب

مثل يادگيري يک شماره تلفن يا نام يک شخص. در هر صورت رفتار فرد پس از ايجاد يادگيري تغيير كرده است؛ مثال فردي 

كه شماره تلفن دوستش را ياد گرفته است مي تواند هر وقت دلش خواست با او تماس بگيرد)كاري كه قبل از يادگيري نمي 

داشت كه هر تغييري يادگيري به حساب نمي آيد، مثال كسي كه در يک سانحه رانندگي توانست انجام بدهد.(بايد توجه 

 د.پاهايش را از دست مي دهد تغيير مي كند، ولي اين تغيير يادگيري به حساب نمي آي

ا پايدار باشد نسبت بايد تغيير اين امّا است، تغيير ايجاد يادگيري كه است درست. پايدار نسبتا تغيير از است عبارت يادگيري .2

تا آن را يادگيري بناميم. بسياري از تغييرات ناشي از عوامل انگيزشي،خستگي و... هستند، كه به سرعت از بين مي روند، و 

يادگيري به حساب نمي آيند. براي مثال كسي كه در ساعات اوليه روز خوب كار مي كند، ولي پس از چند ساعت،به سبب بروز 

ين مي آيد)اين يک تغيير است( ولي نسبتا پايدار نيست، چون با كمي استراحت مي تواند كارش را به خستگي عملكردش پاي

          خوبي انجام دهد؛ و نمي توان آن را يادگيري حساب كرد. همينطور در مورد عوامل محيطي و انگيزشي و...

. تغيير نسبتا پايداري كه ما آن را يادگيري مي ناميم، بايد در .يادگيري عبارت است از ايجاد تغيير نسبتا پايدار در رفتار بالقوه3

رفتار بالقوه يا توان رفتاري ما ايجاد شود.يعني تغيير حاصل در يادگيرنده، تغيير در توانايي هاي او باشد؛نه تغيير در رفتار 

ند در اين صورت معلم بايد با طرح ظاهري او. برخي اوقات ممكن است يادگيري خود را به صورت رفتار آشكار فرد نمايان نك

 .بسنجد سواالت مناسب و گوناگون)تشريحي، تستي، عيني و..(اين يادگيري ها را
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 هاي محرک تاثير تعريف در تجزبه از منظور. تجربه اثر بر شخص بالقوه رفتار در پايدار نسبتا تغيير ايجاد يعني يادگيري .4

 يادگيري از پيش كودک: است قرار اين از كرده ذكر تجربه براي( 1970) انيهگ كه مثالي. است يادگيرنده در دروني و بيروني

 بند كه شود داده ياد او به كه اين براي. است بلد را آن از بخشي تنها شايد يا نيست كار اين انجام به قادر كفشهايش، بند بستن

پدر و مادر است يا تصويري كه در آن بند  آموزش يا محرک اين. شود مي ارائه محركي او به بزند گره درست را كفشهايش

كفش به نحو درست نشان داده شده و يا نوعي محرک آموزشي ديگر. كودک پس از دريافت يكي از اين محرک ها)كسب 

 تجربه( قادر خواهد شد بند كفشهايش را گره بزند. پس وقتي كه محركي در يادگيرنده اثر بگذارد،به نحوي كه رفتار او در طي 

مدتي كه محرک موثر است)در مقايسه با قبل از زمان تاثيرگذاري محرک( تغييري حاصل كند، گفته مي شود كه يادگيري 

صورت گرفته است. تجربه منجر به يادگيري حتما نبايد به صورت عمدي صورت گيرد و مي تواند به صورت اتفاقي صورت گيرد 

 (1370. )سيف، ع يادگيري صورت پذيردمثال در ارتباطات بين دوستان ممكن است اين نو

  اُفت تحصیلی .4ـ9

  تعریف اُفت تحصیلی. 1ـ4ـ9

ه و آموزش و پرورش را به صنعتي انان گرفته شددر آموزش و پرورش، از زبان اقتصادتحصيلي يا اتالف داصطالح افت  كاربرد

 ه و نتيجه مطلوب و مورد، تلف كردشديل ميمحصول نهايي تبدبه  اوليه را كه بايد كه بخشي از سرمايه و مواد كندتشبيه مي

 (.1392)فردوسي،  تر استر تحصيل مطلوبگي داصطالح قصور و واماند ه است. البته كاربردانتظار را به بار نياورد

تدريج ظرفيت يادگيري او اُفت تحصيلي يعني دانش آموزان در هنگام تحصيل بعد از يک دوره موفقيت تحصيلي يا متوسط به 

قيل يا سالهاي قبل سير نزولي  ي تحصيلي داشته باشد و به طور كلي نمرات او نسبت به ماهكاهش يافته و يا تكرار پايه

محسوسي از خودشان نشان بدهند. اين گروه از دانش آموزان دچار كاهش كيفيت تحصيلي مي گردند يعني نسبت به وضعيت 

از حد مطلوب يا معمولي در آموزش نزول مي كنند. مثالً در چندين درس تجديد مي شوند يا معدل  قبلي خود يا سطح كالس

آنها از ميزان قبلي پايين تر مي شود و در واقع از نظر تحصيلي با شكست روبرو مي گردند و در افت شديد مجبور به تكرار پايه 

 (1380مي شود. )منطقي، 

ه است كه هاي اخير بودههر دانگيزترين مسأله آموزش و پرورش ايران دترين و بحثمييتحصيلي به عنوان قد مسئله افت

معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به  انتظار آنها از حد فراگيران با وضعيت مورد موجود فاصله بين وضعيت علمي

  .ه استيدي، رواني و اجتماعي گردهاي اقتصادخسارت

 به بخش رضايت سطحي از آموز دانش ودرسي تحصيلي عملكرد كاهش تحصيلي افت از ديگر آمده است:  منظوردر تعريف 

 دانش فعلي و قبلي تحصيلي عملكرد سطح سنجش و مقايسه كه مي دهد نشان تعريف اين به توجه . است مطلوب نا سطحي

 كه كرد صحبت تحصيلي افت از توان مي زماني تاس ( معتقد121، ص1375است. )افروز ،  تحصيلي شاخص افت بهترين آموز

 .باشد مشهود تحصيلي و پيشرفت درسي فعاليّت در فرد بالفعل و توان بالقوه و استعداد توان بين قابل توجّهي فاصله

  . انواع اُفت تحصیلی2ـ4ـ9

ي دوره يک دانش آموزان ازاز درصدي  است عبارت كمّي افت .كرد تقسيم و كيفي كمي دسته دو به توان مي را افت انواع

از  است عبارت كيفي افت .بگذرانند موفّقيّت با را دوره آن اند نتوانسته تحصيل ترک يا شدن مردود سبب به كه آموزشي

 اين هدف ها. از بخشي تحقق، عدم و يا شده تعيين اهداف به رسيدن در نارسايي
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براي  بنابراين .كرد بسنده علّت يک به توان نمي تنها واجتماعي انساني مشكالت ويژه به مشكل يک علل كردن پيدا براي

 معلّم و دانش روابط امتحان، اضطراب مطالعه، روش هدف، همچون: انگيزه، را مسائل گوناگوني بايد تحصيلي، افت علل يافتن

 اين تمامي .قرارداد توجه موردرا  .... و خانواده فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي شرايط خانواده، و امنيتي عاطفي شرايط آموز،

 (1392)فردوسي و همكاران،  .نمود تقسيم خانوادگي يا اجتماعي آموزشگاهي، فردي، كلي، سه دسته به مي توان را عوامل

 

 پیشینه تحقیق. 10

بسياري از بازي ها داراي محتواي خشونت آميز هستندمثل بازي تعقيب جنايتكاران يا بازي جهان احمقانه و وحشي. اما با 

 وجود اينكه اين بازي ها اثرات بد آموزشي و اخالقي دارند با اين وجود هنوز در حال پخش هستند اين مورد كه آيا بازيها تأثير 

 خشونت موجب بازي خشونت اينكه بين عليتي ارتباط و همبستگي كردن برقرار  و؟ د بحث هستفوري بر رفتار دارند يا نه مور

  . است سخت شود مي واقعي دنياي در

عوامل بسياري وجود دارد كه مي تواند منجر به خشونت رفتاري شوند فرگوسن و ديگران گزارش مي دهند كه با مدرک و 

كه انجام دادند يک ارتباط مستقيم بين قرار گرفتن در معرض بازي هاي ويديويي و مطالعه اي 2گواهي ثابت كردند كه در هر 

رفتار خشونت آميز و تهاجمي وجود دارد ضمناً ما نبايد فقط محتواي پيام بازي را ارزيابي كنيم بلكه بايد نفوذ ارزشهاي اخالقي 

ر بازي اثرات اجتماعي و فرهنگي بلند مدت و غير مستقيمي و فرهنگي متأثر از بازيها را نيز مورد ارزيابي قرار دهيم، چرا كه ه

 (.Edvardsen & white .2010, p324د )نيز دار

درصدي، رابطه معناداري بين انجام بازي هاي  95( طي يک بررسي به اين نتيجه رسيد كه با اطمينان 1377سيروس احمدي )

فته كه براساس چهار شاخص: نگرش نسبت به مد، موسيقي، رايانه اي و خشونت و پرخاشگري وجود دارد. وي همچنين دريا

ارزيابي جايگاه فرهنگي ايران در دنيا و نگرش نسبت به ارزش ها و هنجارهاي جامعه و محيط مدرسه، نوع همبستگي ميان 

ه بازي رايانه اي انجام بازي هاي رايانه اي و بيگانگي اجتماعي ـ فرهنگي وجود دارد. اين نتايج نشان مي دهد دانش آموزاني ك

انجام مي دهند در مقايسه با دانش آموزاني كه اين نوع بازي را انجام نمي دهند، بيگانگي اجتماعي ـ فرهنگيشان بسيار بيشتر 

است. وي همچنين دريافته مشاركت اجتماعي كه از طريق ميزان مشاركت در فعاليت فوق برنامه و كنش متقال و هفت 

، قرآني و نهج البالغه، نماز جماعت مدرسه، مراسم و اعياد خاص و همچنين تعداد دوستان شاخص: ورزشي، هنري، ادبي

صميمي سنجيده شده، نشان مي دهد شاخص هاي ميزان مشاركت در فعاليت هاي ورزشي، ميزان مشاركت در فعاليت هاي 

-مشاركت اجتماعي كمتر را تأييد نمي هنري و تعداد دوستاني صميمي، وجود يک رابطه معني دار بين بازي هاي رايانه اي و

كند، اما شركت در فعاليت هاي فوق برنامه و شاخص هاي ميزان مشاركت در مسابقات و فعاليت هاي ادبي، ميزان شركت در 

مسابقات و فعاليت هاي فرهنگي قرآن و نهج البالغه، ميزان شركت در نماز جماعت مدرسه و راهپيمايي ها و ميزان شركت در 

ري مراسم در ايام خاص، وجود همبستگي بين انجام بازي رايانه اي و كاهش مشاركت اجتماعي را تأييد مي كنند. برگزا

مشاركت اجتماعي دانش آموزاني كه بازي رايانه اي انجام مي دهند در مقايسه با دانش آموزاني كه اين بازي ها را انجام نمي 

 دهند، بسيار كمتر است. 

« بررسي ويژگي هاي فردي، رفتاري و خانوادگي مراجعين به كلوپ هاي رايانه اي»پژوهشي تحت عنوان ( 1379جعفر دارابي )

انجام داده است كه نتايج به دست آمده نشان مي دهد مراجعين به كلوپ ها، اغلب در دوره متوسطه تحصيل مي كنند و از سن 

 به باال مي باشند. زمان مراجعه بيشتر غروب هاست.   13
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به اين « بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان»( در پژوهشي تحت عنوان 1380دوران ) بهناز

 نتيجه رسيد كه بين استفاده از بازي هاي رايانه اي و ويدئويي، با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان رابطه معكوس وجود دارد. 

بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي بر رفتار پرخاشگرانه، وابستگي و عملكرد »وان ( پژوهشي تحت عن1381عليرضا امين وزلي )

انجام داده كه نتايج نشان داد پسران در مقايسه با دختران ساعات بيشتري را به بازي « تحصيلي كودكان و نوجوانان شهر تهران

اي خشن استفاده مي نمايند. او به اين نتيجه رسيد كه هاي رايانه اي مي پردازند، و در مقايسه با دختران از بازي هاي رايانه 

 بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي خشن و رفتار پرخاشگرانه رابطه معناداري وجود دارد.   

( با هدف بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر توانايي چرخش ذهني دانش 1383پژوهشي كه توسط پور محسني و ديگران ) در

 چرخش ذهني نوعي توانايي فضايي است كه در آن شخص بايد مجسم كند كه اگر يک شكل دو يا سه )انجام شد  آموزان

 هاي بازي تمرين نتايج نشان داد كه  ( بعدي، به اندازه معيني حول يک محور بچرخد، پس از چرخش چگونه ظاهر خواهد شد

 .باشد مي پسران از بيشتر دختران ذهن در تاثير اين و. تاس داشته تاثير نوجوانان ذهني چرخش برتوانايي اي رايانه

فرزند  -( به منظور بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي با پرخاشگري و روابط والد 1388در پژوهش كه توسط جوادي و ديگران )

شاخص مدت زمان  در دانش آموزان انجام گرفت، به منظور سنجش بازي هاي رايانه اي از دو شاخص بازي هاي رايانه اي و

 -رزمي، ماجراجويانه، فكري -صرف شده براي بازي رايانه اي در روز و نوع بازي رايانه اي كه شامل چهار نوع ) اكشن، ورزشي

آموزشي( بود، استفاده كردند. نتايج نشان داد با افزايش ساعات صرف شده براي بازي، پرخاشگري افزايش مي يابد و البته نوع 

 .با ميزان پرخاشگري رابطه نداشت و هم چنين با افزايش ساعات رابطه والد فرزند كاهش مي يابد بازي رايانه اي

نيز بيانگر اين ادعا هستند كه  ( 1388 همكاران، و جوادي  به نقل از 1992پژوهش هاي انجام شده ديگر )فلينگ و همكاران، 

 ش مي يابدهر چه انجام بازي رايانه اي بيشتر شود، پرخاشگري نيز افزاي

 معتقدند: بازي هاي رايانه اي تعامالت اجتماعي را افزايش  .پاره اي ديگر از پژوهشگران اين تأثيرات را مثبت مي دانند  

: 1388مي دهد، دوستي ها را تقويت مي كند و ابزاري براي تخليه هيجاني و ايجاد حس اعتماد به نفس مي باشد. ) شاوردي، 

47- 76)  

نمايانگر آن بود كه در اين   بررسي رابطه بين مدت زمان استفاده از بازي هاي رايانه اي و عملكرد تحصيلي نتايج پژوهش در

 .باره رابطه معناداري وجود ندارد

بيان كرد كه آنهايي كه مدت زمان بيشتري به  1390به نقل از مهرابي فر و ديگران، ( 2004)، 1همچنين تحقيقات جنتيل 

 .رايانه اي مي پردازند، عملكرد تحصيلي ضعيف تري دارندانجام بازي هاي 

( با هدف بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واكنش و زمان 1388در پژوهشي كه توسط دليري و ديگران )

هاي رايانه اي بر نتايج نشان داد بازي  .انجام شد 14-18مقايسه اي روي گروه هاي سني  -حركت نوجوانان، كه با روش علّي

بهره هوشي،زمان واكنش و زمان حركت تاثير معني داري داشته است. نتايج پژوهش حاكي از بهبود بهره هوشي، زمان واكنش 

 و زمان حركت نوجوانان در نتيجه ي انجام بازي هاي رايانه اي بوده است

بيان مي « رايانه اي و اختالالت رفتاري كودكان نقش انجام بازي هاي»( در تحقيقي تحت عنوان 1390اميري و افشاري نيا )

 كند كه بين اختالالت رفتاري با ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي رابطه معني داري وجود دارد.

                                                            
1 Gentill 
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خالقيت و رابطه آن با  هاي رايانه اي بر( با هدف بررسي تاثير بازي1390در پژوهشي كه توسط غالمي توران و كريم زاده )

رواني روي دانش آموزان دختر پايه سوم شهر سيرجان انجام شد، نتايج نشان داد: دانش آموزاني كه بازي هاي رايانه  سازگاري

  .اي را انجام داده اند در بعد خالقيت نمرات پايين تري نسبت به آن هايي كه اين بازي ها را انجام نمي دادند، كسب كرده اند

 با آن رابطه و اي رايانه هاي بازي از استفاده زمان مدت و انواع بررسي منظور به  (1391در پژوهشي كه مهرابي فر و ديگران )

ان انجام دادند كه از نوع همبستگي بود، به اين نتايج دست يافتند كه بين نوع كرم مدارس آموزان دانش تحصيلي پيشرفت

بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. اكثر دانش آموزان قوي، بازي هاي ماجراجويانه را بيشتر 

تقويت تفكر كمک مي كند. در نتيجه از نظر  دوست دارند در اين بازي ها فرد نياز دارد تا از خود خالقيت نشان دهد و به

 پيشرفت تحصيلي در سطح باالتري هستند. و دانش آموزان متوسط و ضعيف بازي هاي جنگي رابيشتر دوست دارند و از نظر 

نتايج پژوهش در بررسي رابطه بين مدت زمان استفاده از بازي هاي رايانه اي و  .پيشرفت تحصيلي در سطح پايين تر هستند

 .نمايانگر آن بود كه در اين باره رابطه معناداري وجود ندارد  عملكرد تحصيلي

( با هدف ارزيابي اثر بخشي بازي هاي رايانه اي برميزان توجه مبتاليان عقب مانده 1391در پژوهشي كه رضائيان و ديگران )

ايانه اي بر نمره توجه افراد عقب مانده حمايت ذهني شهر تهران انجام دادند، به نتايجي دست يافتند كه از تاثير بازي هاي ر

  .كرده است

دانش آموزان پايه   هاي رايانه اي آموزش درس رياضي بر خودراهبري و پيشرفت تحصيلي( با بررسي تاثير بازي1392بيجاري )

بري و پيشرفت تحصيلي راه هاي رايانه اي آموزش درس رياضي بر خودپنجم شهر بيرجند، به اين نتيجه دست يافتند، كه بازي

 .ثير مثبت داردأدانش آموزان ت

( انجام داده است بيان مي دارد كه بازي هاي رايانه اي مي تواند نقش ويژه اي در آموزش 1392در پژوهشي كه عظيمي)

زي ها استفاده نابينايان ايفا كند و براي تقويت پردازش شنيداري، تصويرسازي ذهني، جهت يابي و مكان يابي مي توان از اين با

 .كرد

انجام « BCفرهنگ بازي ويدئويي، اوقات فراغت و اولويت هاي بازي نوجوانان »( پژوهشي تحت عنوان 1996) BCسازمان 

سال بود كه نتايج اين بررسي نشان داد  18تا  11كودک بين سنين  647داده است. جامعه نمونه در اين بررسي شامل 

رانشان بازي مي كنند تا با والدينشان، كساني كه بيشتر بازي مي كنند معتقد بودند بازي هاي نوجوانان بيشتر با خواهر و براد

درصد( ترجيح 60درصد( هستند. و ) 90درصد( و سرگرم كننده ) 92درصد(، خوشايند ) 96درصد(، جالب ) 98ويدئويي مهيج )

موزاني كه كمتر بازي مي كنند، بيشتر به بازي هاي مي دهند كه بازي داراي زد و خورد و خشونت داشته باشد. ضمناً دانش آ

 آموزشي و حل معما عالقمندند.  

با هدف بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر پيشرفت ( 1392( )نقل از بيجاري، 2009در پژوهشي كه توسط توزان و همكاران)

ان داد كه يادگيري دانش آموزان با بازي موثرتر تحصيلي و انگيزش تحصيلي در يادگيري جغرافيا در ابتدايي پرداخت، نتايج نش

  .است و آن ها انگيزش دروني بيشتري براي يادگيري دارند

 ای پیامدهای بازی های رایانه. 11

نگراني از بازي هاي رايانه اي و ويديويي را مي توان بازتاب نگراني گسترده تر جامعه دربارة رواج و كاربري روز افزون فن آوري 

اطالع رساني در مشاغل و حرفه هاي گوناگون، نظير حذف مهارت فردي از كار، تنش هاي شغلي زايد، گوشه گيري از اجتماع، 

هاي مختلفي در موضوع اثرات بازي هاي رايانه اي انجام شده كه اغلب به اثرات احساس درماندگي و... دانست. تاكنون پژوهش
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هاي دست بشر، دو اما در نگاهي منطقي بايد گفت كه اين نوآوري نيز همچون ديگر ساختهها اشاره دارند، منفي اين گونه بازي

رو دارد كه يک روي آن، بهره گيري درست و مفيد و روي ديگر آن، استفاده هاي نادرست و نامناسب است كه گاهي، آسيب 

 (1381هاي فراواني را در پي دارد. )زماني، 

 ایایانههای رپیامدهای مثبت بازی. 1ـ11

ها پژوهش، اين موضوع ثابت شده كه آموزش و پرورش كودكان، تنها به نوع رسمي آن، يعني شكل مدرسه اي پس از سال

-ترين شكل اين رسانهباشند و رايانه نيز تازههاي الكترونيكي، منابع بسيار عالي آموزش و پرورش ميشود و رسانهمحدود نمي

اند. به عقيدة برخي، ها را منبع يادگيري و نيز سرگرمي به شمار آوردهئي اين گونه بازيهاي ويديوهاست. طرفداران بازي

اي براي هاي ويژهتوانند هماهنگي بين چشم و دست را افزايش دهند و يا مهارتهاي ويديويي ميهاي موجود در بازيفعاليت

 (1983تجسم فضايي يا رياضيات را بياموزند. )دانچين، 

يانه اي به سبب انگيزه هاي بيشتري كه در فراگيران پديد مي آورند، مي تواند در انتقال مواد آموزشي، تأثير زيادي بازي هاي را

بوده است.  اي تجربيات مثبتي در اين زمينههاي رايانهداشته باشند. افزايش سرعت خواندن و آموزش زبان از طريق بازي

  .توان آموزش داداي، بهتر ميهاي رايانهكمک بازي هايي مانند علوم و فيزيک را بههمچنين درس

ي مثبت تمام بازي هاي رايانه اي پرورش قدرت تفكر در هنگام بازي كردن است. بازي هاي بسيار يكي از مهمترين جنبه

نان را زيادي ساخته شده كه به طور مستقيم ذهن بازيكن را براي حل معماهاي مختلف درگير مي كند و قابليت هاي بازيك

نسبت به بازي مورد نظر مي سنجد. مانند بازي هايي چون شطرنج، دوز و كلک و بازي هاي بسيار معروف ويندوز كه به 

 ي ورق هاي مختلف يک بازي كامال ساده و در عين حال اعتياد آور را ايجاد مي كند.واسطه

به طور غير مستقيم بازيكنان را به تفكر وا دارند.  هاي استراتژيک كه عالوه بر آموزشي بودنشان، مي توانندهمچنين بازي

 ي قبلي و تجزيه و تحليل كردن ها، بازي ابداً پيش نخواهد رفت.گويند كه بدون برنامهها به مخاطبين مياينگونه بازي

 .ير زيادي دارنداز طرفي به خاطر انعطاف پذيري و نقش فعالي كه فرد در حين بازي دارد، بازي ها در تربيت افراد خالق تأث

 (1390)بررسي پيامدهاي بازي هاي ويدئويي، 

 بازی های رایانه ای آموزشی. 1ـ1ـ11

كاربرد بازي هاي رايانه اي در امر يادگيري، تحت عنوان يادگيري مبتني بر بازي شناخته شده است. اين اصطالح به طور كلي 

اي رايانه اي بهره مي گيرد كه داراي ارزش هاي آموزشي و يادگيري اشاره به رويكرد نويني در يادگيري دارد كه از نوع بازي ه

 .هستند

 به را آموزانش دانش داند مي كه كند مي استفاده  معلم در رويكرد مبتني بر بازي، از هر نوع بازي رايانه اي و غيررايانه اي

اي، براي اين منظور فقط از بازي هاي رايانه  رايانه هاي بازي بر مبتني يادگيري رويكرد در معلم اما. رساند مي يادگيري اهداف

. است اي رايانه هاي بازي بر مبتني يادگيري رويكرد از تر كلي بازي، بر مبتني رويكرد گفت؛  اي استفاده مي كند. مي توان

 (160،ص1391 زنگنه،)

آن چه موجب تفاوت بين بازي هاي رايانه اي و بازي هاي رايانه اي آموزشي مي شود به اهداف مهم بازي هاي رايانه اي 

 . الب بازي استقآموزشي مرتبط مي گردد كه مهم ترين آن همان آموزش مفاهيم در 

هاي رايانه اي از سطح سرگرمي فراتر در حالي كه اكثر بازي هاي رايانه اي براي سرگرمي طراحي شده اند، گروهي از بازي 

بازي جدي تعبيري نسبتا جديد است كه به آن دسته از بازي هاي  .رفته و ابزاري براي يادگيري در زمينه هاي مختلف شده اند

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 79-114، ص 1395 فروردین، 6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 
 

21 

 

زي به عبارتي ديگر، بازي جدي با .رايانه اي اشاره دارد كه در آن آموزش در فرم هاي متنوع به جاي سرگرمي، هدف اوليه است

 .است كه از رسانه هنري بازي براي رساندن پيام، آموزش يک درس و يا فراهم آوردن امكان يک تجربه استفاده مي كند

 (دانشنامه ايراني برنامه درسي)

مي توان گفت؛ بازي هاي رايانه اي آموزشي فعاليتي است كه كمک مي كند دانش آموزان براي يادگيري درسي كه مشكل 

 (1392ر توسعه مهارت هاي حل مسئله با استفاده از شور و شوق به آن بپردازد )بيجاري، دارند و به منظو

 انواع بازی های رایانه ای آموزشی. 2ـ1ـ11

سرگرمي معموال براي بازي هاي رايانه اي  -عبارت آموزشي در حالي كه انواع مختلفي از بازي هاي آموزشي وجود دارد، 

 آموزشي استفاده مي شود و اغلب بازي هاي رايانه اي با اهداف آموزشي خصوصا براي پيش دبستاني ها و نوآموزها را شامل مي 

 

 

زيرمجموعة آن در نظر سرگرمي به عنوان  -اما بازي جدي همة انواع آموزش و در همة سنين را شامل شده و آموزشي .شود

 .گرفته مي شود

 :بازي هاي آموزشي را مي توان به سه طبقه تقسيم كرد

 .سرگرمي شناخته مي شوند -نخستين و مشهورترين طبقه ي بازي هاي آموزشي است كه اغلب به عنوان آموزشي .1

هجي كردن، حل  سرگرمي بر آموزش مهارت هاي خاص و معيني به بازيكن است؛ حساب و جبر،  -تمركز آموزشي

سرگرمي گرچه مولفه هاي آموزشي قويي دارند اما دستاورد   مسئله و ديگر مهارت هاي اساسي. بازي هاي آموزشي

 .قابل قبولي در عنوان هاي تجاري ندارند

اين بازي ها به ندرت بر مهارت  .طبقه دوم شامل عنوان هاي سرگرمي تجاري است كه از قضا وجه آموزش نيز دارند .2

بازي ها اغلب غيرمستقيم هستند و مي توانند منتهي به   پايه و يک موضوع متمركزند. و اهداف آموزشي اينهاي 

اما، نقطه قوتشان بخش انگيزشي آنهاست كه طي موفقيت تجاري سنديت پيدا  .تمركز در فرآيند يادگيري شوند 

 .به تجربة آموزشي بي همتايي سازد به كارگيري درست بازي هاي تجاري مي تواند آنها را تبديل .كرده است

اين بازي ها اغلب فرمول هاي آموزشي موجود را به  .طبقه سوم بازي هاي رايانه اي آموزشي بر مبناي پژوهش است .3

سرگرمي نشات گرفته از پژوهش اغلب رويكردهاي جديدي را ارائه مي دهند   بازي هاي آموزشي .چالش مي كشند

اما اين بازي ها اغلب در رقابت با بازي هاي تجاري، كمبود بودجه  .هاي يادگيري دارندو اسناد موثقي براي برون شد

آنها در صورتي كه با تسهيل كننده هاي تجاري عرضه شوند تاثيرگذارتر خواهند بود. .و كيفيت تكنيكي دارند 

 (1391هنسينگر، )

 چگونگی عملکرد بازی های رایانه ای در امر آموزش . 3ـ1ـ11

رايانه اي به دليل ويژگي هايي كه دارد، باعث لذت و رضايت مي شود، بسيار برانگيزاننده است و مفاهيم و واقعيت هاي بازي 

بنابراين، تركيب بازي و يادگيري، انگيزه فراگيران را براي يادگيري افزايش  .بسياري از موضوعات را به خوبي منتقل مي كند

 .سازد مي دهد و فرايند يادگيري را جذاب مي

 .ارائه برنامه هاي علمي و تحصيلي در قالب نرم افزارهاي رايانه اي فضايي جذاب براي عملكرد دانش آموزان فراهم كرده است

مفاهيم آموزشي و تجربي قابل انتقال از راه بازي هاي رايانه اي در دنياي امروز معادل ديگري ندارد و شايد نتوان از هيچ راه 
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فناوري رايانه اي مي تواند آموزش هاي چندحسي را فراهم آورد و اين درگيري چند حسي يادگيري  .تديگري به آن دست ياف

 .را در سطح عميق تري امكان پذير مي كند

بازي هاي رايانه اي ضمن آن كه سواد رايانه اي دانش آموزان را افزايش مي دهند، باعث گسترش مهارت هاي ادراكي آنان در 

 (1391هنسينگر، يز مي شوند )فهم مباحث آموزشي ن

 پیامدهای منفی بازی های رایانه ای بر دانش آموزان . 2ـ11

-اي به همان ميزان كه محبوب ترين و جذاب ترين ابزار سرگرمي كودكان و نوجوانان جامعه امروز به شمار ميهاي رايانهبازي

برخي از روانشناسان براين باورند كه آثار اين گونه بازي رود، يک تهديدكننده جدي براي سالمت جسم و روح و روان آنها است. 

شود. اين گروه از روانشناسان از كاربران حرفه ايِ بازي هاي رايانه اي به عنوان ها به تدريج در رفتار و گفتار كاربران آشكار مي

 برند. نام مي« بيماران رواني ناشناخته»

هريک از هريک از افراد جامعه همزمان با شكل گيري روحيه و منش فكري با هنجارها و ناهنجاري ها آشنا مي شود. نقش 

اركان جامعه از جمله خانواده و مدرسه در رشد و تكامل منش فكري افراد غيرقابل انكار است. از اين رو غفلت از وظايف خود 

 ره در بحث شكل گيري شخصيت رفتاري و گفتاري افراد به نقش ابزارهايي چون گناهي نابخشودني است .روانشناسان هموا

-هاي رايانه اي، هشدارها درباره آسيبگيري دنياي پيچيده بازيتلويزيون، كتاب و مطبوعات تأكيد مي كنند. اكنون با شكل

 پذيري شخصيت كودک و نوجوان و تأثيرگذاري آن بر جامعه شدت يافته است. 

ان، متأسفانه به دليل عدم آشنايي والدين با پيامد هاي ناشي از اين بازي ها و همچنين نبود قوه نظارتي قدرتمند و در اين مي

 تأثيرگذار، دايره آسيب پذيري كوردكان و نوجوانان ايراني بيش از ديگر كاربران )بازي خور ها( در دنياي بازي رايانه اي است. 

هاي ازي ها بر خالقيت و بالندگي ذهني كاربران را ناديده گرفت، به شرطي كه آنها در گروهتوان تأثيرگذاري اين بالبته نمي

 سني متناسب خود عرضه شوند.

هاي اجمالي در عرصه مراكز بازي هاي رايانه اي و بازار نشر و عرضه آن، نشان مي دهد كه نظارت مستمر و مؤثر، حلقه بررسي

 اي بر هم مي ريزد. رايانههاي ي ها در كشور ايران است كه در فقدان آن، قواعد بازياي مفقوده در سير توليد و عرضه باز

 آسيب هاي ناشي از بازي هاي رايانه اي در دراز مدت عبارت است از: 

 الف( آسیب های جسمانی

 .سندرم عصبي دست .1

 .خشكي چشم .2

 .پشت درد .3

 .سردردهاي ميگرني .4

 .بي نظمي در غذا خوردن .5

 .توجّهي به بهداشت شخصي بي توجّهي و يا كم .6

 (1386)سادات نوري،  .تغيير در الگوي خواب .7

 ب( پیامدهای تربیتی

ها كودكان رسد؛ زيرا بر اساس پژوهشهاي رايانه اي، به باالترين اندازة ممكن ميميزان تأثيرپذيري كودک و نوجوان در بازي

 .آموزندكنند، مييدرصد آن چه را كه مشاهده م 40شنوند و درصد آن چه را كه مي20
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درصد مي رسد. بر اين  75اين مقدار، براي آن چه همزمان مي بينند، مي شنوند و با عالقه با آن كار مي كنند، به بيش از 

اساس، با توجه به اين كه كودكان و نوجوانان در فرايند بازي هاي رايانه اي هم مي بينند، هم مي شنوند و هم به خاطر ماهيت 

گرمي بازي، به آن عالقه دارند و حاضرند ساعت ها مشغول بازي باشند، به شدت از محتواي اين گونه بازي ها، تفريحي و سر

 (61، ص1390متأثر مي شوند. )آنسلمو، 

براي كودكان و نوجوانان خوش آيند و مطلوب  هاي لحظه اي،ممكن است بازي هاي رايانه اي از نظر فيزيكي و جذابيت گرچه

زرگ ترها را نيز خوش حال و سرگرم كنند، ولي كاركرد پنهان و نهفتة اين وسيلة بسيار آسيب زاست. اسباب باشند و حتي ب

همان جا را به همراه دارد. بنابراين،  بازي، عامل انتقال فرهنگ است و از هر جا بيايد و در هر جا ريشه داشته باشد، فرهنگ

ة تهاجم فرهنگي مي باشند و آثار و پي آمدهاي تربيتي نامطلوبي را به همراه بسياري از اسباب بازي هاي موجود در بازار، وسيل

دارند؛ زيرا بيشتر بازي هاي رايانه اي، در چارچوب فرهنگي ـ اجتماعي اروپاي غربي، امريكا و ژاپن، طراحي و توليد مي شوند 

لگوهايي كه با ارزش هاي فرهنگي جامعه ما كه ارزش ها، هنجارها و الگوهاي خاصي را به كودک و نوجوان القا مي كنند؛ ا

 سازگار نمي باشند. 

بازي هاي رايانه اي با  همة زمينه ها، از جمله تبليغات طرز تفكر غالب، در فرهنگ امروز غرب، استفاده از انگيزه هاي جنسي در

 ابتدا داراي حجاب نسبي است و  در برخي بازي هاي رايانه اي، طرف مقابل، زني مي باشد كه در.انگيزة سودجويي بيشتر است

در جريان بازي، وقتي مي بازد، در ازاي هر صد دالر يكي از لباس هايش را پيشنهاد مي كند و در پايان بازي، ممكن است با از 

ريزة دست دادن تمام لباس هايش كامالً عريان شود. در اين نوع بازي، قمار و برهنگي در يكديگر ادغام شده اند، تا با تحريک غ

جنسي و حس كنجكاوي، در جهت انحراف، نوجوانان و كودک را ساعت ها در پاي دستگاه ميخ كوب و القائات خود را به آنها 

گرايش هاي جنسي را بيدار و تقويت كرده، مي تواند زمينه  چنين بازي هايي به طور ناهوشيار، محتواي در واقع، .تحميل كند

)بررسي پيامدهاي بازي هاي .فراهم سازد موسيقي و انحراف هاي اخالقي را در آيندهساز بي حجابي، عرياني، گرايش به 

 ( 1385ويدئويي، 

هاي عمده دربارة بازي هاي ويديويي، ويژگي آشكار خشونت آميز بودن بسياري از آنهاست. نگراني از تأثير اين يكي از نگراني

ي خشونت موجود در رسانه ها، با توجه به اين حقيقت است كه انجام بازي ها، همگام با نگراني هاي فزايندة عمومي از اثرها

در اين بازي  .آنها، فعاليتي تعاملي است و بدين خاطر، امكان دارد از ديدگاه روان شناختي، فرد را به ميزان بيشتري درگير كند

هاي قتل، به صورت جديد و ارعاب  ها، گاهي مالحظه مي شود كه به سادگي سر انسان ها از بدنشان جدا مي شود و يا شيوه

 (1380)جويني،  .شوندآوري، به نمايش گذاشته مي

گرانه، رفتارهاي توأم هاي جديد القا كنندة تخيالت پرخاشبازيها و اسبابتحقيقات تجربي نشان داده است كه بسياري از بازي

بازي هاي رايانه اي، گوگيري از بازيگران خشنگري، عادي شدن پرخاش گري در ذهن كودک و نوجوان، البا خشونت، پرخاش

انتخاب ستيزه جويي به عنوان راه حل امور، افزايش جرم و بزه كاري و سرانجام، تربيت شخصيت هاي خشن و كينه 

 (1385)بازي كودک در اسالم، .جوست

ن فنون آموزشي، تفريح مي كنند. بينند، امروزه كودكان با هماكشي آموزش ميدر واقع، چنان كه سربازان در جنگ براي آدم

به اعتقاد كارشناسان، هنگامي كه كودكي در يک بازي رايانه اي، شخصي را نشانه مي گيرد و او را مي كشد، دقيقاً همان 

 (8، ص1380گيرد. )عليزاده، كند، فرا ميهايي را كه يک سرباز در جريان آموزش نظامي تجربه ميمهارت
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 ج( خشونت و پرخاشگری

از نگراني هاي عمده دربارة بازي هاي ويديويي، ويژگي آشكار خشونت آميز بودن بسياري از آنهاست. نگراني از تأثير اين  يكي

بازي ها، همگام با نگراني هاي فزايندة عمومي از اثرهاي خشونت موجود در رسانه ها، با توجه به اين حقيقت است كه انجام 

در اين بازي  .اطر، امكان دارد از ديدگاه روان شناختي، فرد را به ميزان بيشتري درگير كندآنها، فعاليتي تعاملي است و بدين خ

ها، گاهي مالحظه مي شود كه به سادگي سر انسان ها از بدنشان جدا مي شود و يا شيوه هاي قتل، به صورت جديد و ارعاب 

سياري از بازي ها و اسباب بازي هاي جديد القا تحقيقات تجربي نشان داده است كه ب .آوري، به نمايش گذاشته مي شوند

كنندة تخيالت پرخاش گرانه، رفتارهاي توأم با خشونت، پرخاش گري، عادي شدن پرخاش گري در ذهن كودک و نوجوان، 

الگوگيري از بازي گران خشن بازي هاي رايانه اي، انتخاب ستيزه جويي به عنوان راه حل امور، افزايش جرم و بزه كاري و 

در واقع، چنان كه سربازان در جنگ براي آدم كشي آموزش مي بينند،  .سرانجام، تربيت شخصيت هاي خشن و كينه جوست

امروزه كودكان با همان فنون آموزشي، تفريح مي كنند. به اعتقاد كارشناسان، هنگامي كه كودكي در يک بازي رايانه اي، 

همان مهارت هايي را كه يک سرباز در جريان آموزش نظامي تجربه مي كند،  شخصي را نشانه مي گيرد و او را مي كشد، دقيقاً

   .فرا مي گيرد

برخي از بازي هاي رايانه اي كه فاقد فاكتور خالقيت بوده و تنها داراي جنبه هاي هيجاني هستند ، در دراز مدت مي توانند 

 داشته باشند. اگر چه هيجان به عنوان نياز طبيعي كودک و بصورت نا خود آگاه اثرات نا مطلوبي را براي كاربر خود به همراه 

جهت رشد و شكوفايي عاطفي و شخصيتي فرد ضروري است ، اما پاسخ آن به شيوه هاي  -متناسب با هر رده سنّي  -نوجوان 

 (33، ص1391غيرمعمول و خارج از محدوده طبيعي نتيجه معكوسي به دنبال خواهد داشت. )قريشي راد، 

ه از بازي ها با ساختار خشن آميز خود ، نه تنها نياز هيجان كودک و نوجوان را تامين نمي كنند ، بلكه باعث افزايش اين دست

هيجان پذيري به شكلي نا مناسب در آنها شده و پس از مدتي موجب افزايش نياز نسبت به سطح محرکِ محيطي باالتر جهت 

 واكنش نشان دادن مي شود . 

ودک و نوجوان ميزان ترشح هورمون اپي نِفرين و نور اپي نفرين مغز را افزايش داده و سيستم عصبي را هيجان مستمر بر ك

 شود. هاي عصبي آشكار ميكند و سپس به شكل پرخاشگري، بي تحملي و تنشمختل مي

ره مي نمايند و در تحقيقات روان شناسان و صاحب نظران غرب نيز به تاثير بازي هاي رايانه اي در ايجاد و بروز پرخاشگري اشا

م( در يافته اند كه اين بازي ها مي توانند در ايجاد رفتار هاي ضد اجتماعي و ناسازگاري موثر باشند. نتايج بررسي 1986خود ) 

م( نشان داد در ميان بازي هاي رايانه اي خشن، از هر پنج بازي كه براي كودكان شش 1997) 1هاي علمي مارک گريفينس

 التر مناسب تشخيص داده شده، در سه بازي به ازاي كشتن يا صدمه زدن به كاراكتر رايانه اي امتياز كسب مي شود. سال و با

 د( افزایش استرس و اضطراب 

هيجان زياد باعث انقباض پيوسته عضالت شده و كودک و نوجوان را دچار عوارضي همچون ضعف اعصاب با بروز تيک هاي 

عصبي ، جويدن گوشه لب و ناخن و قفل شدن دندان ها مي كند. همچنين افزايش استرس، اضطراب و پريشان حالي نتيجه 

 ييرات فشار خون و تعداد ضربان قلب هم مي شود. پيامد ضعف اعصاب آنها خواهد بود كه در نهايت موجب تغ

                                                            
1 Mark Griifiths 
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بر اساس پژوهش هاي اخير، ميان بازي هاي رايانه اي و اختالف بين ميانگين نمرات دانش اموزان مقاطع مختلف در متغير 

 (1391اضطراب رابطه مستقيم و معنا داري وجود دارد. )هنسينگر، 

 هـ( انزوا طلبی 

گيري تدريجي است. كودک و نوجواني كه هميشه وقت هاي رايانه اي، انزوا و گوشهاط در بازيهاي ناشي از افراز ديگر آسيب

خود را به اين نوع بازي ها اختصاص مي دهد، رفته رفته به درون گرايي متمايل شده و در برقراري ارتباط اجتماعي پويا با 

آنها از گروه هم ساالن جدا شود كه اين خود زمينه ساز ديگران ناتوان خواهد بود.اين روحيه انزوا طلبي باعث مي شود كه 

ناهنجاري هاي ديگر است. نتيجه پيامد گوشه گيري، بروز افسردگي است كه در ادامه مي تواند اثرات روحي منفي براي كودک 

 و نوجوان به همراه داشته و در آينده آنها تأثير گذار باشد. 

 و( کم توجهی 

تمرار در انجام بازي هاي جنجالي و پر سر و صداي رايانه اي، كم توجهي پيدا مي كنند و در كودک و نوجوان به دليل اس

ذهنيات خود تخيالتي را مي پرورانند. آنها به طور پيوسته در عالم خيال سير مي كنند و به مرور از دامنه توجه و تمركزشان به 

بيش فعال كه ذهنيت كنجكاوتري دارند ، مخرب و شديد تر شكل قابل مالحظه اي كاسته خواهد شد. اين عارضه در كودكان 

 است. 

 د( بی نظمی و خود محوری 

ايراد ديگر بازي هاي رايانه اي اين است كه اين بازي ها نظم و برنامه خاصي ندارند و كودک و نوجوان هر زمان كه اراده كنند، 

شوند. همين ويژگي، بي نظمي را به كودک و نوجوان مي آموزد. دراين بازي ها شكست يا پيروزي مفهومي مشغول بازي مي

 ندارد، در نتيجه آنها خود محوري را نيز مي آموزند. 

 ر( بد خلقی و بهانه گیری 

وجوان شده، در نتيجه آنها حالي و كاهش انرژي كودک و نهاي رايانه اي موجب بيتحريک پذيري و هيجان بيش از اندازه بازي

كنند . همچنين براي كنترل هيجان خود، كالري بيشتري شروع به بدخلقي، بهانه گيري، توقعات بي جا، اذيت و آزار ديگران مي

مصرف كرده و ناچار به پر خوري روي مي آورند. اين فرايند رفته رفته به افت شديد اخالقي كودک و نوجوان در سطح خانواده 

 ه خواهد شد. و جامع

 ز( اختالل در رشد جسمانی 

هاي حركتي و تكامل رشد جسماني انسان، از آثار مثبت تكاپو، جست و خيز در دوران كودكي است، اما هنگامي كه مهارت

حركات فيزيكي محدود شود و كودک اوقات خود را صرف تماشاي رايانه و بازي هاي آن كند، استخوان و مفاصلي كه در اين 

بينند . در نتيجه رشد كودک دچار اختالل مي شود. بايد نهايت رشد خود را داشته باشد، از تكامل بازمانده و آسيب مي دوران

هاي رايانه اي است، كودک كند و از آنجا كه حركت دست تنها فعاليت بازيبسياري از مهارت هاي فردي در او تكامل پيدا نمي

 سرعت عمل انجام دهد.  هاي انفرادي را باتواند فعاليتنمي

 ط( ضعف بینایی 

هنگام بازي رايانه اي، چشم حدود چهار هزار حركت در ساعت دارد و ناچار است فشار زيادي را براي ديدن دقيق و تمركز روي 

صحنه هايي كه به صورت متوالي و پياپي و با سرعت نمايش داده مي شود، تحمل كند. اين اتفاق در نهايت باعث تحريک 
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يري سيستم عصبي شده و مشكالت و عوارض بيناييِ گوناگوني مثل تاريِ ديد، عدم تطابق و دو بيني و پرش پلک به همراه پذ

 هاي رايانه اي است. دارد. از سوي ديگر، ضعف توان بينايي و خستگي چشم از عوارض تماشاي بيش از حد بازي

 ظ( آسیب های مفصلی 

دهد كه به ازاي هاي رايانه اي، آسيب به مفاصل كودک است. تحقيقات نشان مياز بازي هاي جسماني ناشييكي ديگر از آسيب

هاي بازي مي كنند ، احتمال ابتالي آنها به دردهاي مفصلي را نزديک به هر ساعتي كه كودكان صرف بازي با رايانه و كنسول

الي او به چنين عارضه اي بيشتر خواهد بود، به درصد افزايش پيدا مي كند و هر چه سنّ كودک كمتر باشد، احتمال ابت 50

ساله درد بيشتري در  10هاي رايانه اي بپردازد، نسبت به يک كودک ساعت به بازي 2ساله كه در روز،  7طوري كه يک كودک 

راي ساعت بازي با رايانه ب 3الي  2ناحيه مچ و انگشتان دست احساس مي كند، زيرا عضالت دست كودک در حال رشد است. 

تواند رشد صحيح عضالت دست و بازوي او را تحت تأثير قرار بدهد. ساله زمان بسيار زيادي است و مي 7يک كودک 

 (1392)كيكاووسي، 

 ع( کندی ذهن

در اين بازي ها به دليل اين كه كودک و نوجوان با ساختني ها و برنامه هاي ديگران به بازي مي پردازد و كمتر قدرت دخل و 

تصور بيشتر خانواده ها  ها و پيشرفت ديگران متزلزل مي شود.كند اعتماد به نفس او در برابر ساختنيآنها پيدا ميتصرف در 

هاي رايانه اي فرد در بازي مداخله فكري مداوم دارد اما اين مداخله فكري نيست بلكه اين بازي ها سلول اين است كه در بازي

 كتي نيز فقط چند انگشت كودک را حركت مي دهند. ما هرچه در اين مسير حركت هاي مغزي را گول مي زنند و از نظر حر

هايي را تحويل جامعه خواهيم داد كه سرخورده، افسرده، غير متحرک و غير سازنده كنيم و بازي ها را گسترش دهيم، انسان

هايي كه براي جامعه، نياز به  انسان هستند و خوداتكايي آنها بسيار كم خواهد بود و ابتكار عمل نخواهند داشت. در حالي

 .خالق، مبتكر و متفكر داريم

 

 . روش و ابزار تحقیق 12

جمع آوري اطالعات، پرسشنامه است كه تركيبي از سواالت مختلف در  ابزاردر اين تحقيق از روش پيمايش استفاده شده است. 

 رابطه با تأثير بازي هاي رايانه اي بر يادگيري دانش آموزان است. 

ها( و ضريب همبستگي پيرسون استفاده )بررسي تفاوت گروه tبراي تجزيه و تحليل داده ها در بخش آمار استنباطي از آزمون 

 شده است. 

   آماری و نمونه جامعه. 13

تشكيل  1394ـ 95تحصيلي در سال تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه آموزان جامعه آماري پژوهش را كليه دانش 

 مي دهد. 

صالحين ؛ ابتدايي  مدرسه نفري مي باشد كه به طور تصادفي از بين كليه دانش  50ي نمونه آماري در اين پژوهش يک نمونه

 انتخاب شدند.  1394ـ 95در سال تحصيلي  تهران 14منطقه 
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 یافته های تحقیق. 14

 پایه تحصیلی

درصد پايه چهارم، 20نفر نمونه آماري از دانش آموزان پسر در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند كه از بين آنها  50تعداد 

 درصد پايه ششم ابتدايي بودند.  30درصد پايه پنجم و  10

 نمونه مورد مطالعه: ویژگی های 1جدول 

 كل پايه ششم پايه پنجم پايه چهارم پايه تحصيلي

 50 30 10 10 تعداد )فراواني(

 %100 %60 %20 %20 درصد

 

 
 

 : معدل سال گذشته 2جدول 

 كل نياز به تالش بيشتر قابل قبول خوب خيلي خوب معدل

 50 0 1 14 35 تعداد

 %100 %0 %2 %28 %70 درصد

 

درصد قابل قبول را 2درصد خوب و  28درصد دانش آموزان معدل خيلي خوب،  70( 2بدست آمده از جدول ) طبق اطالعات

 كسب كردند. 

 

 : شغل پدر3جدول 

 كل دانشگاهي كارمند دولت آزاد بي كار شغل

 پدر
 50 14 20 16 ـ تعداد

 %100 %28 %40 %32 ـ درصد

20

20
60

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم
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 درصد آنان دانشگاهي هستند.  28درصد كارمند دولت و  40درصد از پدران شغل آزاد،  32( 3طبق جدول )

 
 : شغل پدر  1نمودار 

 

 : شغل مادر 4جدول 

 كل دانشگاهي كارمند دولت آزاد بي كار شغل

 مادر
 50 2 3 10 35 تعداد

 %100 %4 %6 %20 %70 درصد

 

درصد شغل آزاد،  20درصد مادران دانش آموزان گروه نمونه بي كار )خانه دار(،  70( نشان مي دهد كه  4نتايج جدول )

 درصد( دانشگاهي هستند. 4درصد كارمند دولت و بقيه )6

 
 : میزان تحصیالت مادران 2نمودار 
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 : میزان  تحصیالت پدر5جدول 

 كل باالتر راهنمايي ابتدايي بي سواد تحصيالت

 پدر
 50 35 5 6 4 تعداد

 %100 %70 %10 %12 %8 درصد

درصد مدرک سيكل )راهنمايي( و  10درصد سواد ابتدايي،  12درصد پدران بي سواد،  8( نشان مي دهد كه  5نتايج جدول )

 درصد داراي مدارک باالتر هستند.  70

 
 : میزان  تحصیالت پدر3نمودار 

 

 : میزان  تحصیالت مادر6جدول 

 كل باالتر راهنمايي ابتدايي بي سواد تحصيالت

 مادر
 50 26 5 7 12 تعداد

 %100 %52 %10 %14 %24 درصد

درصد( تحصيالت باالتر را 52درصد راهنمايي و بقيه ) 10درصد ابتدايي،  14درصد مادران بي سواد،  24( 6طبق نتايج جدول )

 دارا هستند. 

 
 : میزان  تحصیالت پدر4نمودار 
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هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت كه هر دو فرضيه تأييد شد. نتايج بررسي به شرح ذيل انجام آزمون آماري، فرضيهپس از 

 مي باشد: 

معني داري  رابطهدانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند و دانش آموزاني كه كمتر بازي مي كنند  يادگيري ينب: 1فرضیه

 .دارد وجود

اندازه گيري يادگيري دانش آموزان معدل در نظر گرفته شده است. )با توجه به سيستم توصيفي مدارس در اين تحقيق مقياس 

 باشد.(ابتدايي كه به صورت خيلي خوب، خوب، قابل قبول، نياز به تالش بيشتر مي

 رابطه بین یادگیری و میزان استفاده از بازی های رایانه ای  :7جدول

ي
ير

دگ
 يا

ان
يز

م
 

 انحراف معیار میانگین درصد تعداد گروه

 كمتر بازي مي كنند

 ساعت( 2)كمتر از 
40 80% 4/78 67/2 

بيشتر بازي مي كنند 

 ساعت( 2)بيشتر از 
10 20% 6/19 43/3 

 

يادگيري  4/78ساعت بازي مي كنند با ميانگين  2( نشان مي دهد دانش آموزاني كه كمتر از 8نتايج اين آزمون طبق جدول )

 ( دارند.6/19نسبت به گروهي كه بيشتر بازي مي كنند )با ميانگين باالتري 

 

 : آزمون تی مستقل فرضیه اول8جدول 

 

 آزمون تی برای برابری میانگین ها

ضریب 

 همبستگی
 انحراف معیار

t df 

سطح 

معنی 

 داری

 تفاوت میانگین

 يادگيري
 40406/0 768/0** 64/2 32000/1 49 205/18 معدل

 51270/0 768/0** 4/2 20000/1 49 000/21 بازيساعت 

 

 2در اين فرضيه از آزمون تي مستقل دو نمونه استفاده شده است. نتايج توصيحي نشان مي دهد دانش آموزاني كه كمتر از 

( 6/19يادگيري بهتري نسبت به دانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند )با ميانگين  4/78ساعت بازي مي كنند با ميانگين 

 ينباست و نشان مي دهد كه فرضيه ارائه شده مورد تاييد است. يعني   05/0 دارند. همچنين سطح معني داري آزمون باالي

 .دارد معني داري وجود رابطهدانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند و دانش آموزاني كه كمتر بازي مي كنند  يادگيري
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وجود رابطه  تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه  دانش آموزان تحصيلياُفتبا  يايانهرا يهايباز: بين نوع 2فرضیه

 .دارد

 : بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان )اُفت تحصیلی( و انواع 2جدول 

 بازی های رایانه ای مورد استفاده

 متغيرها

 عملكرد تحصيلي

 درصد جمع
انحراف 

 قابل قبول خوب خيلي خوب معيار
نياز به 

 تالش بيشتر

انه
راي

ي 
باز

ع 
نو

 
ي

ا
 

 0 0 11 21 ساده

32 64% 

969/0 

 %0 %0 %22 %42 درصد

ميانگين 

 درصدها
64% 0% 

ي
ه ا

يان
 را

ي
باز

ع 
نو

 

 0 1 3 14 خشن

18 36% 
 %0 %2 %6 %28 درصد

ميانگين 

 درصدها
34% 2% 

 %100 %100 50 0 1 14 35 جمع 

 

 : آزمون تی مستقل فرضیه دوم11جدول 

 

 برابری میانگین هاآزمون تی برای 

ضریب 

 همبستگی
 انحراف معیار

t df 

سطح 

معنی 

 داری

 تفاوت میانگین

 يادگيري
 40406/0 768/0** 64/2 32000/1 49 205/18 معدل

 96975/0 062/0 44/3 72000/1 49 542/12 نوع بازي

 

دانش آموزان از بازي هاي ساده )آموزشي، درسي، معمايي(  استفاده مي كنند  %64(  نشان مي دهد 11( و )10نتايج جدول )

كه ميزان يادگيري اين دانش آموزان در مقايسه با دانش آموزاني كه از بازي هاي رايانه اي خشن )جنگي، اكشن و پليسي(  

دانش آموزان، از بازي هاي رايانه اي خشن استفاده مي كنند كه از  %36ست. از طرفي استفاده مي كنند، داراي درصد باالتري ا

 درصد دانش آموزان دچار اُفت تحصيلي شده اند در حالي كه اين مقدار براي گروه اول صفر است.      2اين ميان 
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رد تاييد است. يعني بين نوع است و نشان مي دهد كه فرضيه ارائه شده مو 05/0همچنين سطح معني داري آزمون باالي 

 . وجود داردمدارس دوره رابطه دانش آموزان  تحصيلياُفتبا  يايانهرا يهايباز

 

 سایر نتایج  

 رتبة برادران، و هاي خانوادگي با استفاده از متغيرهاي شغل، سن و ميزان تحصيالت پدر و مادر، تعداد خواهرانبررسي ويژگي

 بازي، نوع مكان، زماني، نظر از )محدوديت محدوديت نوع و سوي والدين از محدوديت ميزان دران،برا و خواهران بين در فرزند

 .است شده انجام محدوديت بازي ها به ضرورت نسبت نظر دانش آموزان بررسي همبازي( و

نمي  مالحظه گروه ميان دو توجهي قابل اختالف كه است اين بيانگر گروه دو بين در مادران شغل و تحصيالت متغير بررسي

 مي تواند امر اين مي كنند بازي عالي، كمتر و متخصصان خانه دار مادران فرزندان نامحسوسي ميزان به رسدمي نظر به اما شود

 .باشد فرزندان خود بر قشر اين بيشتر نظارت از ناشي

همچنين پدراني كه تحصيالت باالتري دارند كنترل بيشتري بر فرزندان خود دارند و ميزان بازي نزد فرزندان اين گروه كمتر از  

كساني كه تحصيالت پايين تري دارند. در مجموع شغل، سن و تحصيالت مادر و پدر موجب ميزاني تفاوت بين دو گروه شده 

(، %36نش آموزاني كه بيشتر وقت خود را صرف بازي هاي خشن رايانه اي مي كنند )دهد دااست. ضمناً بررسي ها نشان مي

 خشونت و پرخاشگري بيشتري نسبت به همساالن خود دارند. 

 نتیجه گیری. 15

تواند اثرات مثبتي مانند تكامل شخصيت و رفتار، پرورش استعدادها، ايجاد خالقيت، پرورش تمركز و اي ميهاي رايانهبازي

پيچيده، انتقال فرهنگ و غيره را به همراه  بيني، تقويت ذوق هنري، آموزش مفاهيمافزايش بهره هوشي، گسترش جهان دقت،

هاي رايانه اي و انواع آن به طور غير نوجوانان، معرفي بازي ولي به داليلي مانند عدم آموزش صحيح به كودكان و. داشته باشد

اي به درستي شناخته نشده است و كودكان و نوجوانان هاي رايانهرايانه و غيره، اهداف بازيصحيح، آشنا نبودن كاربران به زبان 

 هايي سوق داده شده اند كه اثرات زيان باري داشته است. در عمل به سمت بازي

هاي يني بازياند. بعنوان مثال مشاهده شده است كه با جايگزاي برشمردهها رايانهمتخصصان اثرات مخرب زيادي براي بازي

حوصلگي، پرخاشگري و گرايي به سرعت ضعيف شده و به سست شدن روابط خانوادگي، بياي، روحيه جمعالكترونيكي و رايانه

هاي رايانه اي از جمله يكي از بارزترين آثار مخرب عدم استفاده صحيح از بازيقراري در كودكان و نوجوانان انجاميده است. بي

 ري است كه بر كاهش سطح يادگيري دانش آموزان دارد.اُفت تحصيلي و تأثي

يي، خشونت، خرافه گو ي،پرخاشگر يهاجنبه ايدار هايي كه وارد ايران و كشورهاي جهان سوم مي شوديبازامروزه اكثر 

و  يصادفبه شكل ت وارد شده به كشور ايران هاييو خالق در مجموعه باز يعلم يآموزش هاييباز باشد. ومي ...وبدحجابي 

كودكان و از  ياريبس يبرا يكيالكترون وستد يکبه عنوان  يا يانهرا هاييشدن باز يلتبدبنابراين شود.  يم يافتنادر 

 .از سر تامل و تدبر داشت يبرخورد يا يانهرا هايبازيبا  يدآوردند كه با يم يدضرورت را پد ينا نوجوانان

«  تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر يادگيري دانش آموزان »اين تحقيق با هدف 

 انجام شده و داراي جامعه آماري تمامي دانش آموزان مقطع ابتدايي مي باشد. 

 با توجه به فرضيات و تحليل داده ها، نتايج تحقيق به شرح زير است:
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دانش آموزاني كه بيشتر بازي مي كنند و دانش آموزاني كه كمتر بازي مي كنند  يادگيري ينبفاوت معني داري : ت1فرضیه

 .دارد وجود

دانش آموزاني كه  يادگيري ينباست نشان مي دهد  05/0با توجه به نتايج به دست آمده كه سطح معني داري آزمون زير 

 و فرضيه تاييد مي شود.  دارد بازي مي كنند تفاوت معني داري  وجودبيشتر بازي مي كنند و دانش آموزاني كه كمتر 

وجود رابطه  تهران 14صالحين ؛ منطقه ابتدايي  مدرسه دانش آموزان  تحصيلياُفتبا  يايانهرا يهايباز: بين نوع 2فرضیه

 .دارد

انه اي ساده استفاده مي كنند اما دانش اگرچه نتايج به دست آمده نشان داده كه درصد بيشتر دانش آموزان از بازي هاي راي

آموزاني كه از بازي هاي خشن استفاده مي كنند دچار افت تحصيلي شده اند. اين امر نشان مي دهد دانش آموزاني كه بيشتر 

 وقت خود را صرف بازي رايانه اي خشن مي كنند، دچار افت تحصيلي مي شوند.

 رتبة برادران، و غيرهاي شغل، سن و ميزان تحصيالت پدر و مادر، تعداد خواهرانهاي خانوادگي با استفاده از متبررسي ويژگي

 بازي، نوع مكان، زماني، نظر از )محدوديت محدوديت نوع و سوي والدين از محدوديت ميزان برادران، و خواهران بين در فرزند

 .است شده انجام محدوديت بازي ها به ضرورت نسبت نظر دانش آموزان بررسي همبازي( و

نمي  مالحظه گروه ميان دو توجهي قابل اختالف كه است اين بيانگر گروه دو بين در مادران شغل و تحصيالت متغير بررسي

 مي تواند امر اين مي كنند بازي عالي، كمتر و متخصصان خانه دار مادران فرزندان نامحسوسي ميزان به رسدمي نظر به اما شود

 .باشد فرزندان خود بر قشر اين بيشتر نظارت از ناشي

همچنين پدراني كه تحصيالت باالتري دارند كنترل بيشتري بر فرزندان خود دارند و ميزان بازي نزد فرزندان اين گروه كمتر از  

كساني كه تحصيالت پايين تري دارند. در مجموع شغل، سن و تحصيالت مادر و پدر موجب ميزاني تفاوت بين دو گروه شده 

(، %36نش آموزاني كه بيشتر وقت خود را صرف بازي هاي خشن رايانه اي مي كنند )دهد دااست. ضمناً بررسي ها نشان مي

 خشونت و پرخاشگري بيشتري نسبت به همساالن خود دارند. 

 

 پیشنهادات. 16

داليل بسياري براي گرايش كودكان به بازي هاي رايانه اي در كشورمان وجود دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره 

 كرد:

 .جذابيت و گيرايي بسيار زياد بازي هاي رايانه اي به لحاظ گرافيكي، صدا و پردازش صحنه ها .1

 .روند نزولي قيمت دستگاه هاي مربوط به بازي هاي رايانه اي در سال هاي اخير .2

 .فقدان و يا كمبود ساير امكانات ارزان گذران اوقات فراغت براي نوجوانان و جوانان .3

 .بازي هاي رايانه اي گسترش اماكن فروش .4

در نتيجه با دانستن اثرات منفي بازي هاي رايانه اي در يادگيري كودكان، نياز به آگاه سازي و فرهنگ سازي نوجوانان ضروري 

سراها، پاركها مي تواند بسيار تاثيرگذار هاي آموزشي با موضوع بازيهاي رايانه اي در فرهنگبه نظر مي رسد. گذاشتن كارگاه

تشويق دانش آموزان به خواندن كتاب هاي علمي و آموزشي، و مجالت رشد مخصوص كودكان و نوجوانان و... نيز گامي باشد. 

 مؤثر در جهت تحقق اهداف واالي آموزش و پرورش محسوب مي شود. 
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 :نابعم

رشد در دورة اوليه كودكي و بررسي پيامدهاي بازي هاي ويديويي و رايانه اي، به نقل از  (.1390.) آنسلمو، ساندرا .1

 بازي كودک در اسالم

 (. روان شناسي بازي، انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ اول1372احمدوند، محمدعلي .) .2

، 17و 16ومي، شماره بررسي اثرات اجتماعي بازي هاي كامپيوتري، فصلنامه فرهنگ عم (.1377.) سيروس، احمدي .3

 پاييز و زمستان

  13بازي هاي رايانه اي، مربيان نسل فردا، مجله ره آورد نور، شماره  (.1384.) اسد اللهي، سعيدرضا .4

هاي رايانه اي بر كودكان و نوجوانان، مجموعه مقاالت همايش نقش و تاثير بازي (.1385.) حال، درويشافتاده .5

 هران، فرهنگسراي بهمن پيامدهاي فرهنگي اسباب بازي، ت

(. چكيده اي از روان شناسي تربيتي كاربردي، تهران، سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري 1379افروز، غالمعلي .) .6

 اسالمي ايران.

 (. بازي درماني، ترجمه خديجه آرين، انتشارات اطالعات1382اندرث .ل .) .7

راهبري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه  رياضي بر خود (. تاثير بازي رايانه اي آموزش1392بيجاري، مليحه. ) .8

رشته برنامه ريزي درسي. دانشگاه بيرجند، دانشكده   پنجم شهر بيرجند. پايان نامه كارشناسي ارشد علوم تربيتي

 .علوم تربيتي و روانشناسي

 161ان، مجله پيوند، شماره بررسي ارزش هاي مختلف بازي براي كودكان و نوجوان (.1376.) بيابانگرد، اسماعيل .9

 (. روانشناسي رشد، انتشارات بعثت1382پارسا، محمد .) .10

 (. روانشناسي كودک، ترجمه دكتر زينت توفيق1380پياژه، ژان .) .11

 .36 -28، 36(. بازي هاي رايانه اي؛ نگاهي به ويژگي ها، بايد و نبايد ها. ره آورد نور، ج. 1382حسيني، سيد داود. ) .12

 اثر بازي هاي ويديويي و رايانه اي بر كودكان، به نقل از سيد حسن پورعابدي نائيني (.1983.) دانچين، كاريو .13

ايراني سال  -نگاهي آسيب شناسانه به بازي هاي رايانه اي، جاي خالي انديشه هاي اسالمي (.1385.) روزنامه كيهان .14

 18621شصت و چهارم، شماره 

رشد و تحول جسماني، اخالقي و اجتماعي كودک، رشد معلم، سال  بازي و تاثير آن بر (.1381.) زماني، محمد .15

 9يازدهم، شماره 

 تهران: آواي نور .(مباني نظري و عملي تكنولوژي آموزشي) (. بازي هاي رايانه اي آموزشي1391. )حسين، زنگنه .16

 اعتياد به اينترنت، پرتو خورشيد، قم  (.1386.) زينب ،سادات نوري .17

 (. نارسايي هاي ويژه در يادگيري، چاپ سوم، انتشارات مكيان1384ي، عزت اله .)سيف نراقي، مريم؛ نادر .18

استرس و اضطراب از ديدگاه نظريه هاي يادگيري، مجله پژوهش در مسايل رواني و  (.1370.) سيف، علي اكبر .19

  7و  6اجتماعي، سال چهارم، شماره 

 انتشارات رز(. فنون و روشهاي مشاوره، 1372شفيع آبادي، عبداهلل .) .20

بازي هاي رايانه اي، فرصت  (1391علي پور، احمد؛ آگاه، مژگان؛ هريس، ندا؛ گلچين، عليرضا؛ و پرشكوهي، باغبان. ) .21

 .ارجمند ، انتشاراتيا تهديد؟ تهران

 خشونت در بازي هاي رايانه اي، نشريه دانشمند، تهران (.1380.) عليزاده جويني، علي .22

(. افت تحصيلي، پايان  نامه كاشناسي ارشد 1392؛ حسن باز، محمدحسن .)فردوسي، طيبه؛ كوهستاني، حسن .23

 روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 

 كتاب كودک در بازي درماني، به نقل از بازي كودک در اسالم (.1391.) قريشي راد، فخر السادات .24
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