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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه تجربه بازی ،خودکارآمدی دیجیتالی و چالشهای معلمان مدارس
ابتدایی با بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای بوده است .برای رسیدن به این هدف از روش
پژوهش همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تبریز
بود که  211نفر از بین این جامعه با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای
جمعآوری اطالعات و دادهها از این نمونه ،از پرسشنامه خودکارآمدی دیجیتالی دانشآموز محور ،پرسشنامه
محقق ساخته تجربه بازیهای رایانهای معلمان و همچنین از پرسشنامه محقق ساخته چالشهای درونی
بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای استفاده شده است .نتایج نشان دادند که بین میزان تجربه
بازیهای رایانهای معلمان و بهکارگیری این بازیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،بین خودکارآمدی
بازیهای رایانهای و بهکارگیری آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین خودکارآمدی
بازیهای رایانهای معلمان و چالشهای درونی معلمان در بهکارگیری این بازیها رابطه منفی و معناداری
وجود دارد .بر اساس نتایج ،حمایت مدارس در استفاده از بازیهای رایانهای پیشنهاد شده است.
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مقدمه
اصطالح "نسل بازی "2پرنسکی )1112( 1و " نسل بازیکننده "3بک و وید )1114( 4بیانگر
این مطلب است که بعد از دهههای  2471افرادی به دنیا آمدهاند که با بازی کردن بازیهای
دیجیتال یاد میگیرند .نسلی که بعد از ظهور بازیهای دیجیتال رشد کرده و بزرگ شدهاند.
این نسل ،از طریق تفاوت در الگوها و روشهای تفکر ،تفاوت در درک محیط پیرامون،
تفاوت در نحوه مواجهشدن با چالشها ،تفاوت در ارزیابی ریسکها و خطرات ،تفاوت در
نوع انتظارات از راهنماها و تفاوت در نوع تعامل با دیگران شناخته شدهاند .در این زمینه
ابلینگر و ابلینگر )1115( 5بیان میکنند که پیوسته در ارتباط بودن و دیداری یا تصویری
بودن ،مشخصه اصلی یادگیری کودکان و نوجوانان امروزی است و به دنبال این مطلب بیان
میکنند که بازیهای دیجیتال دارای مشخصههای مذکور هستند .همچنین در این راستا
پرنسکی ( )1115و بین و نیوتون )1113( 6بیان میکنند که نسل دیجیتال و نسل بازی سبک
یادگیری شناختی نوینی را به دست آوردهاند .این سبک یادگیری شناختی چندبعدی بوده و
بر ابعاد فرضیهسازی – آزمایش ،7کاوش 8و اکتشاف 4یادگیری مبتنی است .ابعاد یادگیری
که در کالسهای درسی رسمی توجه کمتری به آنها میشود .شافر و همکاران)1124( 21
نیز بیان میکنند که بازیهای دیجیتال روش یادگیری کودکان و جوانان امروزی را بکار
میگیرد .به همین خاطر ،یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال در سالهای اخیر اهمیت
بسزایی یافته است؛ و همین اهمیت و نفوذ بازی در دنیای نسل دیجیتال امروزی و قابلیتهای
آموزشی آنها موجب شده است که استفاده از بازیهای دیجیتال در یادگیری یکی از
زمینههای موردعالقه در رشته تکنولوژی آموزشی شود (بکر.)1122،
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1. game generation
2. Prensky
3. gamer generation
4. Beck & Wade
5. Oblinger and Oblinger
6. Bain and Newton
7. hypothesis-testing
8. exploration
9. discovery
10. Shaffer et al.
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علیرغم اهمیت و گسترش مطالب فوقالذکر ،پرنسکی ( )1112اظهار میکند بسیاری از
نویسننندگان عرصننه آموزش و یادگیری بیان میکنند که اگر شننخصننی از  111سننال قبل به
زمنان حنال بیاید از تیییراتی که از آن زمان تا بهحال رخ داده اسنننت متحیر میشنننود بهجز
مدارس .در این راسننتا وی اشنناره میکند که سننیسننتم آموزش ما شننکسننت خورده اسننت و
مدارس واقعاً برای نسننل یادگیرندگان (نسننل مرا درگیر کن )2خسننتهکننده شننده اسننت .این
مدارس در مقایسه با تلویزیون و حتی در مقایسه با کارکردن نیز خستهکنندهتر شده است.
انسنان در دنیایی زندگی میکند که در آن دنیا متولد شنده است و فعالیتهایی را انجام
میدهد که در آن زمان برای او جذاب و لذتبخش هسنننتند .نسنننل امروز ما هم در دنیای
دیجیتال متولد شنده اسنت .ترجیحها و عالقهمندیهایشنان تیییر کرده است و بهناچار ،برای
اینکه آموزش ما برای دانشآموزان امروزی خسنننتهکننده نباشننند باید روشهای آموزشنننی
خودمان را نیز تیییر دهیم تا عالقهمندیهای نسننل امروزی را موردتوجه قرار دهد .پرنسننکی
در جواب این سننلال که چکار کنیم تا آموزش ما برای دانشآموزان ما خسننتهکننده نباشنند
بیان میکند که باید رویکرد آموزشنننی خود را به رویکرد یادگیرنده محوری ،تیییر دهیم و
تأکید میکند که یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال میتواند برای نسننل امروزی رویکرد
یادگیرنده محوری خوبی باشد.
دانشآموزان مقطع ابتدایی عالوه بر اینکه نسل دیجیتالی نامیده میشوند نسلی که شعار
"مرا درگیر کن" شعار رویکرد یادگیری آنهاست در تمرکز و یادگیری مفاهیم انتزاعی
مشکالت زیادی دارند .از طرف دیگر ،بازیها رویکرد آموزشی یادگیرنده – محور
محسوب میشوند که دانشآموزان در این بازیها بهصورت عینی و ملموس و از طریق انجام
برای دانشآموزان مدارس ابتدایی طراحی و تولید میشوند (سوینچ .)1114 ،3در این زمینه
کاراداق )1125( 4بیان میکند که یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال بیشتر برای
دانشآموزان مدارس ابتدایی اثربخشتر هستند زیرا دانشآموزان این مقطع در سنی هستند
1. involve me
2. Sukran
3. Sevinç
4. Karadag
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که دوست دارند هم در سرگرمی و تفریح باشند و هم بهصورت فعال درگیر امور زندگی
خود باشند که یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال زمینه سرگرمی و درگیری فعال را برای
این دانشآموزان فراهم میکند .وی همچنین بیان میکند دانشآموزان مدارس ابتدایی در
یادگیری مفاهیم و روشهای انتزاعی که در مدارس برای آنها ارائه میشود مشکل دارند
که یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال با فراهم کردن محیط عینی میتواند این مشکل را
برطرف کند.
ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که محتوای دورههای آموزش ابتدایی ،انعکاس
زندگی دانشآموزان است؛ بنابراین آموزش محتوا نیز باید مبتنی بر زندگی واقعی
دانشآموزان باشد .فعالیتهای بازیها به دانشآموزان کمک میکنند تا دانش خودشان را
به موقعیتهای واقعی زندگی انتقال دهند .مطالعات نیز نشان میدهند که بازیهای دیجیتال
دارای ویژگیهایی هستند که میتوانند از طریق فراهم کردن تجارب چالشبرانگیزی که
رضایت و انگیزش درونی را بهبود میبخشند یادگیری دانشآموزان را تسهیل کرده و
فرصتهایی را برای یادگیری واقعی و معتبر فراهم کنند (فروسارد ،باراجاس و
تریفونوا .)1121،2بازیهای دیجیتال یادگیری را تسهیل میکنند و فرصتهایی را برای رشد
و ارتقاء مهارتهای قابلانتقال از قبیل حل مسئله ،تفکر انتقادی و مشارکت و همکاری را
فراهم میکند .این موارد از مهارتهای زندگی واقعی کودکان قرن  12است (السوپ،1
 .)1121همچنین نوروزی و دهقانزاده ( )2342بیان میکنند که پژوهشهای انجامشده با
موردتوجه قرار دادن موفقیتهای بازیهای رایانهای در شرکتها ،ملسسات خصوصی و
آموزشهای نظامی ،نشان میدهند که بازیهای دیجیتال میتوانند چالشهای آموزش
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مرسوم فعلی را برطرف کنند.
از طرف دیگر این معلمان یا مجریان برنامه درسی هستند که نقش مهمی در اثربخش
بودن یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای ایفاء میکنند .زمانی که معلمان ،بازیهای مناسب
برای اهداف آموزشی خود طراحی و انتخاب میکنند و زمانی که آنها زمینه یادگیری مبتنی
بر بازی را فراهم کرده و سازماندهی میکنند یادگیری اثربخش و پایدار میتواند فراهم
1. Frossard, Barajas & Trifonova
2. Allsop
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شود ،آموزش و یادگیری لذتبخش و موردعالقه یادگیرندگان میتواند فراهم شود
(قوزوتوک .)1111 ،2آگاهی معلمان مدارس ابتدایی از قابلیتها و کاربردهای بازیهای
رایانهای ،بهعنوان روش تدریس نوین برای نسل حاضر بسیار حائز اهمیت است .از معلمان
مدارس ابتدایی انتظار میرود فعالیتهای مربوط به یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای را
سازماندهی کرده و بازی هایی را برای حمایت و پشتیبانی از تدریس اثربخش در مدارس
خودشان طراحی و تولید کنند (فروسارد ،باراجاس و تریفونوا.)1121 ،
ولی عوامل مختلفی میتوانند بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال توسط
معلمان را تحت تأثیر قرار دهند .داشتن تجربه معلمان در این زمینه ،خودکارآمدی دیجیتالی
معلمان و چالشهای پیش روی معلمان ازجمله عوامل مهم ملثر در بهکارگیری یادگیری
مبتنی بر بازیهای دیجیتال میتوانند باشند (مین .)1125 ،1در این راستا هولدن و رادا)1122( 3
نیز بیان میکنند که مدارس میتوانند از طریق فراهم کردن زمینه عوامل تأثیرگذار مثل
خودکارآمدی ،میزان پذیرش و بهکارگیری فناوریهای نوین در تدریس ،یادگیری مبتنی بر
بازیهای دیجیتال را افزایش دهند .همچنین آنها بیان میکنند که افزایش خودکارآمدی
فنّاورانه بهصورت مستقیم پذیرش فناوری توسط معلمان را افزایش میدهد و به دنبال آن
بهصورت غیرمستقیم میزان استفاده از فناوریها را نیز افزایش میدهد؛ بنابراین برای افزایش
میزان استفاده از رسانه های دیجیتال در تدریس معلمان باید عواملی را که خودکارآمدی را
افزایش میدهند را برای آنها فراهم کرد .براون و همکاران ( )1121اظهار میکنند که داشتن
تجربه و خودکارآمدی فنّاورانه معلمان نقش حیاتی در آمادگی و استفاده موفقیتآمیز
معلمان از فناوری در تدریس خود دارد.
و رسنننانههای دیجیتالی (ازجمله بازیهای دیجیتال) در تدریس مطالعات کمی انجام شنننده
اسننت .همچنین (هسننو و چیو ،1122 ،5سننوکران )1125 ،نیز بیان میکنند باوجوداینکه در
1. Gözütok
2. Min
3. Holden and Rada
4. Teo
5. Hsu & Chiou
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مورد تجربه ،نگرش و خودکارآمدی معلمان نسنبت به بهکارگیری فناوریها در پشتیبانی از
فعننالیننتهننای یننادگیری کالس درس مطننالعنناتی انجننام شننننده ولی در مورد نگرش و
خودکنارآمدی معلمان نسنننبت به ادغام بازیهای دیجیتال در تدریس کالسهای درسنننی،
مطالعات کمی انجام شده است.
ادبیات پژوهشی در مورد عوامل تأثیرگذار در بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای
دیجیتال توسط معلمان نتایج متنوعی را نشان میدهد .ایجنفلد و نیلسن )1122( 2در
مورداستفاده از یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال در مدارس ،پیمایش برخطی را انجام
داده است .مشارکتکنندگان این تحقیق از کشورهای دانمارک ،فنالند ،پرتقال و آمریکا
بودند .نتایج نشان داد که معلمان کشورهای مشارکتکننده در این تحقیق دارای شرایط
تقریب ًا مشابهی بودند .اکثر معلمان این کشورها دارای تجربه کم و تا حدودی متوسط در
یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال بودند .معلمانی که از یادگیری مبتنی بر بازیهای
دیجیتال استفاده کرده بودند اظهار میکردند که استفاده از این راهبرد تنوعاتی در روش
تدریس به وجود میآورد ،سطح درگیری دانشآموزان را باال میبرد .همچنین مسائلی مثل
باال بودن قیمت بازی ها ،کمبود دانش معلمان در مورد این راهبرد و مشکالتی در مورد
ارزشیابی از یادگیری دانشآموزان در این راهبرد ازجمله موانع استفاده معلمان از یادگیری
مبتنی بر بازیهای دیجیتال در این کشورها بود .گیبسون ،هالورسون و رایدل )1117( 1تفاوت
در ارزشگذاری و نگرش معلمان نسبت به بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال
در کالس درس را بررسی کردهاند .آنها این نتیجه را به دست آوردهاند که معلمانی که
تجربههای قبلی بازی دارند در مقایسه با معلمانی که این تجربهها را ندارند دیدگاه مثبتی در
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

8

بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال در کالس درس دارند .جونس ،کوپلند و
کیالنوسکی ) 1117( 3در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که معلمانی که بیشتر در زمینه
فعالیتهای مربوط به بازی تجربه داشتهاند (مانند سر زدن به وب سایتهای بازی ،بازی
کردن ،کمک به دیگران در هنگام بازی) در بهکارگیری بازیها در کالس درس احساس
1. Egenfeldt‐Nielsen
2. Gibson, Halverson and Riedel
3. Jones, Copeland, Kilanowski
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راحتی و خودکارآمدی بیشتری داشتند .همچنین گیبسون و همکاران نیز به این نتیجه دست
پیدا کردند که معلمانی که در زمینه بازی تجربه داشته و فعال بودند بیشتر به یادگیری فعال،
آموزش انفرادی و شخصی شده اهمیت قائل بودند.
متیو 2و همکاران ( )1116تحقیقی را بهصورت پیمایشی برخط در مورد رابطه بین تجربه
قبلی ،خودکنارآمندی پینامندی و خودکنارآمدی بهکارگیری اینترنت انجام داده و گزارش
کردهانند کنه بین تجربنه قبلی و اسنننتفناده از اینترنت رابطه مثبت وجود دارد آنها همچنین
گزارش کردهانند که بین خودکارآمدی دیجیتالی و اسنننتفاده از اینترنت رابطه مثبتی وجود
دارد.
رایس )1117( 1در پژوهشنننی نتیجنه میگیرد معلمنانی که دارای تجربه قبلی بازیهای
دیجیتال بودند بیشنتر به استفاده از بازیهای دیجیتال در کالس درس تمایل داشتند .جونس
و همکاران ( )1117نیز در پژوهشنننی نتیجه گرفتهاند که مقدار یا مدتزمان انجام بازیهای
دیجیتنال توسنننط معلمنان در زمنان اخیر و جناری پیشبینی کننده بهتری برای اسنننتفاده از
بازیهای دیجیتال در کالس درس است.
همچنین رایس ( )1117با پژوهش فرا تحلیلی موانع استفاده از بازیهای دیجیتال در
کالسهای درسی را بررسی کرده است .یافتههای پژوهشی وی نشان دادند که نگاه منفی
معلمان نسبت به آموزشی بودن بازیهای دیجیتال ،کیفیت پایین بهویژه کیفیت پایین
گرافیک بازیهای دیجیتال آموزشی ،کمبود تجهیزات باکیفیت برای اجرای بازیهای
دیجیتال ،مدتزمان کوتاه کالسهای درسی ،نبود استانداردها برای نحوه تلفیق از موانع مهم
بهکارگیری بازیهای دیجیتال در کالسهای درسی بوده است.
اسکاتلند ،انگلستان ،ولز ،هلند ،ایتالیا و ترکیه ارائه شد نتیجه گرفته است که بعد انگیزشی
بازیهای دیجیتال مهمترین دلیل معلمان این کشورها در بهکارگیری بازیهای دیجیتال در
کالسهای درس است .معلمان این کشورها مشکالت تجهیزاتی ،مشکالت مربوط به نحوه
1. Matthew
2. Rice
3. Futurelab
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سنجش یادگیری ،عدم وجود بازیهای مرتبط با برنامه درسی و قابلیت آموزشی پایین بازیها
را ازجمله موانع بهکارگیری بازیهای دیجیتال در کالس ذکر کردهاند.

روش
روش پژوهش در این تحقیق توصننیفی از نوع همبسننتگی اسننت .جامعه آماری این پژوهش
کلیهی معلمان مدارس ابتدایی شنننهرسنننتان تبریز در سنننال  44بودند .با اسنننتفاده از روش
نمونهگیری خوشنننهای  211نفر بهصنننورت تصنننادفی بهعنوان نمونه انتخاب شننندند .برای
تجزیهوتحلیل دادهها در آمار توصننیفی از فراوانی ،میانگین و انحراف اسننتاندارد و در آمار
استنباطی از ضریب همبستگی استفاده شده است.
ابزارهای پژوهش عبارتاند از:
الف) پرسشنامه خودکارآمدی دیجیتالی معلمان در محیطهای یادگیری دانشآموز محور
مبتنی بر فناوری (فریرا)2
منظور از خودکارآمدی دیجیتالی معلمان عبارت است از باور معلمان به ادغام
موفقیتآمیز رسانه های دیجیتال در کالس درس خود .ادغام دیجیتالی به تلفیق عملی و
برنامهریزیشده رسانههای دیجیتال در هر دو بعد تدریس و یادگیری در کالس درس اشاره
دارد .محیطهای یادگیری دانشآموز محور نیز دارای این ویژگیها هستند :مبتنی بر دیدگاه
ساختن گرایی هستند که یادگیرنده خودش دانش خود را بر اساس تجارب خاص خود
میسازد .از روشهای آموزش و یادگیری فعال ازجمله یادگیری مبتنی بر پروژه ،یادگیری
مبتنی بر حل مسئله و  ...استفاده میکند .از فناوری به روشهای واقعی استفاده میشود مثل
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
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موقعیتهایی که افراد حرفهای در کارشان از فناوری استفاده میکنند .دانشآموزان
بهصورت فعال با ابزارهای دیجیتال کار میکنند و از آن برای تولید محصوالت دیجیتال
استفاده میکنند( .فریرا .)1123 ،این پرسشنامه دارای  11گویه است که بهصورت لیکرتی
(کمترین  2و بیشترین  )5خودکارآمدی دیجیتالی معلمان را مورداندازهگیری قرار میدهد.

1. Lucy Mary Ferreira
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ب) پرسشنامه محقق ساخته چالشهای درونی عدم بهکارگیری بازیهای دیجیتال در کالس
درس
این پرسشنامه دارای  21گویه است که دانش و توانایی معلمان در مورد بهکارگیری بازیهای
دیجیتال در کالسهای درسی را مورداندازهگیری قرار میدهد .مین ( )1125در مورد
چالشهای درونی عدم بهکارگیری بازیهای دیجیتال در کالسهای درسی ،بیان میکند
عوامل عدم بهکارگیری ابزارهای دیجیتال ازجمله بازیها در کالسهای درسی ،به دو گروه
تقسیم میشوند .موانع بیرونی و چالشهای درونی .موانع بیرونی به زیرساختها ،امکانات و
نظامهای مدیریتی اشاره دارد درحالیکه چالشهای درونی به دانش و توانایی بهکارگیری و
اجرای بازیهای دیجیتال در کالس درس جهت انتقال محتوا اشاره دارد از قبیل کمبود دانش
در مورد راهبردهای تدریس ،سازماندهی و مدیریت کالس در اجرای یادگیری مبتنی بر
بازیهای دیجیتال ،یا توانایی کم در کار با ابزارهای طراحی و تولید بازیهای دیجیتال .این
چالشها عواملی هستند که فقط به خود معلمان کالس مربوط میباشند و میتوانند از طریق
مطالعات خودمحور ،تمرین و به دست آوردن تجارب موفق ،بهبود یابند.
ج) پرسشنامه تجارب قبلی
پرسنننشننننامه محقق سننناخته تجربه قبلی در زمینه بازیهای رایانهای (تعداد سننناعتهایی که
معلمان در هر هفته به بازیهای رایانهای اختصاص میدهند و فعالیتهای مرتبط با بازیهای
راینانهای که در یک هفته انجام میدهند) دارای  8گویه اسنننت که میزان سننناعتهایی که
معلمنان در هر هفتنه بنه بنازی اختصننناص میدهنند و همچنین میزان فعنالینتهای مرتبط با
بازیهای رایانهای که معلمان ،در هر هفته انجام میدهند را مورداندازهگیری قرار میدهد.

برای به دست آوردن روایی پرسشنامه محقق ساخته مربوط به تجربه قبلی از نظرات اساتید
رشتههای تکنولوژیآموزشی و روانشناسی تربیتی در مورد واضح و قابلفهم بودن آیتمها و
گویههای پرسشنامهها و اینکه آیا این سلاالت برای پرسشهای پژوهش مناسب است و آن
را موردسنجش قرار میدهد استفاده شد .همچنین ضریب پایایی ابزار پژوهش ،با روش آلفای
کرانباخ  1/81به دست آمد .همچنین برای به دست آوردن روایی پرسشنامه محقق ساخته
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مربوط به چالشهای معلمان در یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال ،از نظرات اساتید رشته
تکنولوژی آموزشی استفاده شد .ضریب پایایی این پرسشنامه ،با روش آلفای کرانباخ 1/76
به دست آمد.

نتایج
جدول  .1آمار توصیفی پژوهش
متییرها

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندار

تعداد

تجربه

2/11

4/11

2/8684

1/45314

211

بهکارگیری

2/11

4/11

2/6712

1/43487

211

خودکارآمدی

34/11

251/11

61/4126

17/44334

211

چالش درونی

8/11

41/11

18/3851

4/24432

211

جدول  .2آمار توصیفی تجربه مرتبط با بازی در هر هفته
تجربه

فراوانی

درصد

نداشتهام

54

44/3

کمتر از یک ساعت

41

31/8

یک تا سه ساعت

28

24/8

سه تا پنج ساعت

21

8 /1

مجموع

211

211/1

جدول  .3آمار توصیفی مربوط به تعداد بهکارگیری بازیهای دیجیتال در سه سال گذشته
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فراوانی

درصد

استفاده نکردهام

54

44/3

یک تا دو بار

41

31/8

سه تا پنج

28

24/8

بیش از پنج بار

21

8 /1

مجموع

211

211/1
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فرضیه اول :بین تجربه معلمان در بازیهای رایانهای و بهکارگیری بازیهای رایانهای در
کالسهای درسی رابطه مثبت وجود دارد.
جدول  .4نتایج همبستگی بین میزان تجربه و بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای
آزمون آماری

تجربه  /بهکارگیری

ضریب همبستگی

1/ 856

سطح معناداری

1/1115

تعداد

211

اطالعات بهدستآمده از این جدول نشان میدهد که بین میزان تجربه معلمان (میزان
ساعتهایی که هر هفته به بازی مشیول میشوند و فعالیتهای مرتبط با بازیهای رایانهای
را انجام میدهند) و استفاده از یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .)r=1/856 ،n=211 ،p>1/1115( .این مقدار همبستگی بزرگ و قابلتوجهی
است واریانس توضیح دادهشده  %71است.
فرضیه دوم :بین خودکارآمدی بازیهای رایانهای معلمان و بهکارگیری بازیهای
رایانهای در کالسهای درسی رابطه مثبت وجود دارد
جدول  .5نتایج همبستگی بین خودکارآمدی دیجیتالی معلمان و بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای
رایانهای
آزمون آماری

خودکارآمدی  /بهکارگیری

ضریب همبستگی

1/ 754

سطح معناداری

1/1115

تعداد

211

معلمان و استفاده از یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .)r=1/754 ،n=211 ،p>1/1115( .واریانس توضیح دادهشده  %56است.
فرضیه سوم :بین خودکارآمدی بازیهای رایانهای معلمان و چالشهای درونی
بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای رابطه منفی وجود دارد.
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جدول  .6نتایج همبستگی بین خودکارآمدی دیجیتالی معلمان و چالشهای معلمان در بهکارگیری
یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای
آزمون آماری

خودکارآمدی  /بهکارگیری

ضریب همبستگی

-1/865

سطح معناداری

1/1115

تعداد

211

اطالعات بهدستآمده از این جدول نشان میدهد که بین میزان خودکارآمدی دیجیتالی
معلمنان و چالشهای آنها در بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .)r=1/865 ،n=211 ،p>1/1115( .این مقدار همبسننتگی بزرگ و
قابلتوجهی است .واریانس توضیح دادهشده  %73است.

بحث
نتایج مربوط به آمار توصیفی نشان میدهند که بیش از  44درصد معلمان ،تجربه انجام بازی
یا فعالیتهای مرتبط با بازی نداشتهاند 31/8 ،درصد از آنها در عرض یک هفته کمتر از
یک ساعت تجربه انجام بازی یا فعالیتهای مرتبط با بازی داشتهاند 24 ،درصد ،یک تا سه
ساعت و  8درصد ،سه تا پنج ساعت در هر هفته تجربه داشتهاند .میانگین تجربه معلمان 2/8
است یعنی هر معلمی بهطور میانگین در هر هفته  2/8ساعت به بازی و فعالیتهای مرتبط با
بازی اختصاص میدهد .از طرف دیگر  58/1درصد از معلمان از بازیهای دیجیتال در
کالس درس هرگز استفاده نکردهاند 13/8 ،درصد یک تا دو بار 21/8 ،درصد سه تا پنج بار،
فقط  7/4درصد بیش از پنج بار از بازیهای دیجیتال در کالسهای درس خود استفاده
کردهاند و بهطور میانگین معلمان مدارس ابتدایی  2/6بار در کالس درس خود در عرض سه
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

سال گذشته از بازیهای دیجیتال استفاده کردهاند .رازاک و همکاران ( )1121نظر معلمان
اسکاتلند را در مورد بهکارگیری موفقیتآمیز رویکرد یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال
در برنامه درسی مدارس ابتدایی بررسی کرده است 34 .درصد مشارکتکنندگان این
پژوهش فقط از بازیهای دیجیتال استفاده کرده بودند 51 .درصد نیز بیان کردهاند که هرگز
نه از بازیها و نه ابزارهای تولید بازی استفاده نکردهاند 3 .درصد فقط از ابزارهای تولید بازی
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استفاده کردهاند و  8درصد نیز بیان کردهاند که هم از بازیها و هم از ابزارهای تولید بازی
استفاده کردهاند .یافتههای (مین )1125 ،حاکی از این است که  74درصد از معلمان در انجام
بازیهای دیجیتال دارای تجربه کمی بودند ،این معلمان کمتر از یک تا سه ساعت در هفته
مشیول بازی بودند .نتیجه آزمون فرضیه نیز نشان داد که بین تجربه قبلی معلمان در زمینه
بازیهای رایانهای و بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای همبستگی بزرگ و
رابطه معناداری وجود دارد .به عبارتی معلمانی که خودشان بیشتر بازیهای رایانهای انجام
میدادند یا به فعالیتهای مرتبط با بازیهای رایانهای از قبیل سر زدن به وب سایتهای
بازیها ،بحث در مورد بازیها ،کمک به دیگران در حین بازی ،طراحی و تولید بازیهای
کوچک با نرمافزارهای کاربردی مشیول بودند بیشتر از بازیهای دیجیتال در کالس درس
خود برای یادگیری دانشآموزان استفاده کرده بودند .در این زمینه رایس ( )1117در
پژوهشی نتیجه میگیرد که معلمانی که دارای تجربه قبلی بازیهای رایانهای بودند بیشتر به
استفاده از بازیهای رایانهای در کالس درس تمایل داشتند .جونس و همکاران ( )1117نیز
در پژوهشی نتیجه گرفتهاند که مقدار یا مدتزمان انجام بازیهای دیجیتال توسط معلمان در
زمان اخیر و جاری پیشبینی کننده بهتری برای استفاده از بازیهای دیجیتال در کالس درس
است .یافته این پژوهش با یافتههای جونس ،کوپلند و کیالنووسکی ( )1117و گیبسون 2و
همکاران ( )1117نیز همسو است .در این زمینه میتوان گفت معلمانی که بازیهای دیجیتال
بازی میکنند بیشتر با دنیای بازیها و ویژگیهای بازیهای دیجیتال ازجمله چالشی و
مسئلهوار بودن ،اهداف ،راهنمایی ،فعالیتهای عملی ،بازخورد ،درگیر بودن عمیق بازیکن
و مرتبط بازندگی بودن محتوای بازیها آشنا میشوند (پرنسکی )1115 ،ویژگیهای مهمی
بازیهای دیجیتال ،از این ویژگیها که جذابیت و درگیر کنندگی دانشآموزان در فرایند
یادگیری را در پی خواهد داشت در کالس درس خودشان استفاده میکنند.
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که بین خودکارآمدی بازیهای رایانهای معلمان با
بهکارگیری بازیهای رایانهای در کالسهای درسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1. Gibson et al
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نتیجه این پژوهش با آدامز ،)1118( 2مولن و ویدویک )1118( 1مطابق با (فراه )1123،3همسو
است .بدیهی است که تفکر ،احساسات و رفتار انسان در موقعیتهایی که به توانایی خود
نسبت به انجام فعالیتی احساس اطمینان میکند متفاوت از رفتار وی در موقعیتهایی است
که در آن احساس عدم توانایی یا فقدان صالحیت میکند (بندورا .)2447 ،خود کارآمدی
بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است .شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام
کارها امیدوارتر و موفقتر است (سیف)2342 ،؛ بنابراین ازآنجاییکه خودکارآمدی به
قضاوت و داوری های افراد در مورد توانایی خود در انجام کار اشاره دارد معلمانی که از
خودکارآمدی دیجیتالی باالتری برخوردار هستند نسبت به توانایی خود در بهکارگیری
موفقیتآمیز یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای در کالس درسشان نگاه مثبتی دارند و این
داوری و نگاه مثبت به موفقیت ،زمینه استفاده از بازیهای رایانهای در کالس درس را فراهم
میکند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که بین خودکارآمدی بازیهای دیجیتال
معلمان با چالشهای بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای رابطه منفی و معناداری
وجود دارد .یافته این بخش با یافته (فراه )1123،همسو است .منظور از چالشها ،چالشهای
درونی یا دانش و مهارت خود معلمان در زمینه یادگیری مبتنی بر بازیهای دیجیتال است
که استفاده از بازیهای دیجیتال در کالس درس را با مشکل مواجه میسازد .میتوان گفت
این یافته ،یافته قبلی پژوهش حاضر را نیز مورد تائید قرار میدهد .یافته قبلی اشاره میکند
که خودکارآمدی و استفاده از بازیهای رایانهای رابطه مثبتی باهم دارند یعنی افرادی که
خودکار آمدی باالیی دارند بیشتر با بازیهای رایانهای کارکرده و فعالیت میکنند و این
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فعالیت و تجربه موجب به دست آوردن دانش و مهارت بیشتر در مورد بازیهای رایانهای
میشود و هرچه دانش و مهارت معلمان در استفاده از بازیهای دیجیتال بیشتر شود موانع یا
چالشهای درونی معلمان در پیاده کردن یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای کاهش خواهد
یافت.
1. Adams
2. Mullen & Wedwick
3. Farah
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با توجه به اینکه پژوهش حاضر نشان میدهد که داشتن تجربه و فعالیتهای مربوط به
بازیهای رایانهای و خودکارآمدی دیجیتال معلمان با چالش استفاده از یادگیری مبتنی بر
بازهای رایانهای و بهکارگیری یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای در کالسهای درسی
مدارس ابتدایی رابطه زیاد و قابلتأملی دارند بایستی که برای افزایش تجربه و خودکارآمدی
بازیهای رایانهای برای معلمان نسل دیجیتال ،فرصتهایی برای یادگیری مهارتهای
موردنیاز رویکر یادگیری مبتنی بر بازیهای رایانهای فراهم شود .در این زمینه آدامز (،)1118
مولن و ویدویک ( )1118بیان میکنند که برای افزایش خودکارآمدی دیجیتالی باید
فرصتهایی را برای یادگیری مهارتهای موردنیاز برای استفاده از رسانههای دیجیتالی را
برای معلمان فراهم کرد .همچنین فراه ( )1123بیان میکند که حمایت مدارس در استفاده از
فناوری ،دسترسی به فناوری آموزشی در مدارس ،مدتزمان بهکارگیری فناوری در مدارس،
فراهم بودن فرصتهایی برای یادگیری در مورد فناوریهای آموزشی ،فراهم بودن
موقعیتهایی برای یادگیری مهارتهای موردنیاز استفاده از فناوری ،از عوامل ملثر در
خودکارآمدی دیجیتالی معلمان است.
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