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چکیده
اهمیت آموزش محیط زیست به خوبی در سطح جهان در میان جوامع شناخته شده است در این میان ،دوران
کودکی اهمیت زیادي در ایجاد نگرشهاي محیط زیستی دارد و آموزش محیط زیست در این دوران ،راهی
براي پرورش نگرشهاي محیطزیستی در انسان است .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازيهاي
رایانهاي بر آموزش مفاهیم مدیریت پسماند به کودکان پیشدبستانی است .روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی
از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري این پژوهش کلیۀ کودکان مقطع
پیشدبستانی بهاران در سال تحصیلی  0391-93بود .نمونهي آماري  31کودک مقطع پیشدبستانی بودندکه
با روش تصادفی انتخاب شدند و بهطور تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند (  0گروه آزمایش 0 ،گروه
کنترل) .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد دانش ،نگرش ،و رفتار مدیریت پسماند
است که بعد از تعیین روایی و محاسبه پایایی آن ( )1/81با همراهی مربیان و تصاویر در برگیرنده مفهوم سوال
مورد پرسش ،به صورت جداگانه کودکان مورد پرسش قرار گرفتند .مرحله اول قبل از شروع دوره آموزشی
به عنوان پیشآزمون و در مرحله دوم پس از اتمام دوره آموزشی به عنوان پسآزمون مورد بررسی قرار
گرفت .دادهها به کمك آمار توصیفی و استنباطی و آزمـون تی گروههاي مستقل تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهها نشان داد که سطح معنیداري براي متغیر دانش ( ،)P>1/13نگرش
( )P>1/110و رفتار طرفدار مدیریت پسماند ( )P>1/110به دست آمد که از  /15کوچکتر میباشد در نتیجه
فرضیات پژوهش مبنی بر اثربخشی بازيهاي رایانهاي در آموزش محیطزیست به کودکان مقطع پیشدبستان
تائید میگردد .با توجه به اثربخشی بازيهاي رایانهاي در آموزش مفاهیم پسماند میتوان اقدام به تولید
گسترده این دسته از بازيها براي آموزشهاي محیطزیستی نمود و از فواید آن بهره جست.
 .0استادیار آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور ،تهران arijani.research@yahoo.com
 .1دانشجوي دکتري اموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران جنوب و مدرس دانشگاه پیام نور تهران جنوب
(نویسنده مسؤل) sahar_rashidi86@yahoo.com
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واژگان کلیدی :آموزش محیطزیست ،مفاهیم پسماند ،بازیهای رایانهای ،کودکان ،پیشدبستانی.

مقدمه
اهمیت آموزش محیطزیست به خوبی در سطح جهان در میان جوامع شناخته شده است،
همچنین بهتدریج بهعنوان یك ابزار پایدار در حفاظت از محیطزیست در سراسر دورههاي
آموزشی در حال رشد است (امینراد و همکاران .)1103 ،0در این میان ،دوران کودکی
اهمیت زیادي در ایجاد نگرشهاي محیطزیستی دارد و آموزش محیطزیست در این دوران،
راهی براي پرورش نگرشهاي محیطزیستی در انسان است (باسیل .)1111 ،1نگرشهاي
محیطزیستی که در دوران کودکی شکل میگیرند مادامالعمر و تغییرناپذیر هستند (شبیري،
میبودي ،ملکیپور و سراديپور.)0393 ،
بنابراین همانطور که دیدونت ،)1118( 3بیان میکند «اگر ما خواهان این هستیم که
بزرگساالن در نسلهاي بعدي به زمین احترام بگذارند ،مهم است که امروزه در برنامه درسی
دوران کودکی آنان ،آموزش محیطزیست و رابطه متقابل بین فعالیتهاي انسانی و
محیطزیست را قرار دهیم».
باید اذعان داشت که ،شیوههاي یادگیري کودکان کامالً با بزرگساالن متفاوت است.
لذا ،آموزش محیطزیست به کودکان به منظور مؤثر بودن براي تطبیق نیازهاي رشدي،
عالیق ،تواناییها و شیوههاي یادگیري ،نیاز به طرحریزي دارد (بریدنسکمپ و کپل.)0991 ،4
الزمه اجراي هر طرح موفق بهرهگیري از ابزار مناسب با گروه هدف میباشد.
آموزش محیطزیست چه در شکل رسمی و غیررسمی خود باید مطابق با تغییرات
تکنولوژي انجام گیرد (برنامه آموزش محیطزیست .)1111 ،5در حـال حاضـر،
فنآوريهاي گوناگون در زمینه آموزش بهکار گرفته شدهاند (دلوز .)1110 ،6استفاده از
بازيهاي رایانهاي در آموزش ،گرایشی اسـت کـه رشـد روزافزونی را از خود نشان میدهد.

1. Aminrad & et al.33
2. Basile
3. Didonet
4. Bredencamp & Copple.
5. EETAP
6. Delos
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بسیاري از دانشمندان متوجه شدهاند که بازي هاي رایانهاي به رویکرد جدیدي براي
یادگیري تبدیل شدهاند (آلدریچ.)1118 ،0
لطیف ،)1111( 1اشاره میکند که بازيهاي کامپیوتري ،بهطور گستردهاي در میان
کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است .بازيهاي دیجیتال ،و تکنولوژيهاي تعاملی در
محیط یادگیري چندرسانهاي ،میتوانند یك فرایند یادگیري اثربخش بهویژه در میان
فراگیران کودک باشند .زیـرا ایـن بـازيهـا بـراي آنهـا فرصـتهـاي گوناگون بهوجود
میآورد .اجراي بازيهاي دیجیتال در آموزش ،فراگیر را قادر میسازد بهراحتی محتواي
مطالب را از طریق نقشی که در بازي ایفا میکند جذب نماید (زین ،جعفر و یوو 1119 ،3و
ژي و ژینهونگ ،)1118 ،4و این امکان را براي آنها فراهم میآورد تا در مقایسه با زمـانیکـه
در محیط یادگیري سنتی هستند بیشترفعالیت کنند (بیکر.)1111،5
با توجه به رشد روزافزون محبوبیت این بازيها در کودکان و لزوم ایجاد تحول در
شیوههاي آموزش ،بهخصوص آموزش محیطزیست ،استفاده از بازيهاي آموزشی رایانهاي
بهعنوان یك تکنیك جهت تسهیل و بهبود فرآیند یادگیري میتواند موثر باشد .ویژگی
انگیزشی و درگیرسازي بازيهاي رایانهاي ظرفیت بهکارگیري آنها را بهعنوان یکی از
راهبردهاي آموزشی در آموزش محیطزیست باال میبرد (صدقپور و غالمرضائی.)0391 ،
البته ضرورت دارد تا استفاده از این روش در آموزش محیطزیست مورد بررسی و تحقیق
قرار گیرد تا قبل از استفاده از آن در حد گسترده ،تاثیر آن ثابت گردد .چرا که استفاده
شتابزده از فنآوري بدون بررسی و تحقیق امکان دارد موجب اتالف هزینهها و انرژي
زیادي شود .ضمن آنکه دیدگاههاي منفی والدین نسبت به تاثیر بازيهاي رایانهاي بر
کودکان اهمیت تحقیق را به جهت سنجش اثربخشی این دسته از بازيها براي اهداف
آموزشی باال میبرد.
با مروري بر ادبیات تحقیق میتوان دریافت که تعداد مقالهها و پژوهشها در رابطه با
یادگیري مبتنی بر بازي دیجیتال در طول ده سال گذشته بهصورت معناداري افزایش یافته
1. Aldrich
2. latif
3. Zin,, Jaafar, and Yue
4. Zhi, & Zhenhong
5. Becker
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است (هاوانگ و بو .)1101 ،0نتایج مطالعات نشان میدهند هنگامیکه بازيهاي رایانهاي به
قصد آموزش استفاده میشوند ،چندین جنبه از فرایند یادگیري را پشتیبانی میکنند (عظیمی،
جعفري حردانی و موسويپور.)0394 ،
خزایی و جلیلیان ( )0393تأثیر بازيهاي آموزشی رایانهاي بر پیشرفت تحصیلی و
خالقیت دانشآموزان مقطع ابتدایی را تائید نمودهاند .حاجیزاد ،همدانی و فیروزي ()0393
نشان دادند که بازي رایانهاي آموزشی بر یادگیري مفاهیم ریاضی دانشآموزان تاثیر مثبت
دارد.
عظیمی و همکاران ( )0394به بررسی اثربخشی بازيهاي رایانهاي بر پیشرفت تحصیلی
و نگرشی به درس علوم پرداختهاند که نتایج این تحقیق حاکی از اثربخشی بازيهاي رایانهاي
بوده است.
صدقپور و غالمرضایی ( )0391نقش بازي رایانهاي دایمنشن 1بر انگیزه پیشرفت و
پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیشدانستههاي زبان و ریاضی دانشآموزان را بررسی
نمودهاند ،یافتههاي این مطالعه نشان داد که روش مبتنی بر بازي رایانهاي (بازي دایمنشن براي
تدریس مباحث معادله و محورهـاي مختصـات) ،بـا توجـه بـه پیشینه ریاضی و زبان ،باعث
افزایش پیشرفت تحصیلی میگردد .پیشینه زبان در تأثیر بازي رایانـهاي دایمنشـن بـر انگیزه
گرایشی ،اثر ندارد .روش مبتنی بر بازي رایانهاي با توجه به پیشینه ریاضی باعث افـزایش
انگیـزه گرایشـی میگردد .پیشینه زبان در تأثیر بازي رایانهاي دایمنشن بر انگیزه اجتنابی اثر
ندارد .روش مبتنی بر بازي رایانه اي بـا توجه به پیشینه ریاضی باعث افزایش انگیزه اجتنابی
میگردد .روش مبتنی بر بازي رایانـهاي بـا توجـه بـه پیشـینه ریاضی و زبان باعث ایجاد
نگرش مثبت ریاضی میگردد .همچنین بازي آموزشی بهطور گستردهاي بهعنوان یك ابزار
یادگیري در تدریس برخی از علوم ،مانند ریاضیات ،تاریخ و یادگیري زبان انگلیسی استفاده
میشود (کار و بوسمایر ، 1100 ،3آقالرا و تمجید ،1100 ،4زین جعفر و یو.)1119 ،5

1. Hwang, & Wu.
2. dimension computer gam
3. Carr & Bossomaier
4. Aghlara & Tamjid
5. Zin, Jaafar, & Yue
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مینگ چنگ 0و همکاران ( ،)1103به بررسی اثربخشی بازيهاي دیجیتال بر یادگیري
مفاهیم محیطزیستی در دانشآموزان کالس چهارم دبستان پرداختهاند .در این مطالعه
مشخص شده است که آموزش مبتنی بر بازيهاي دیجیتال بر یادگیري مفاهیم محیط زیستی
تاثیر دارد و براي یادگیري هر دو جنس دختر و پسر مناسب میباشد .
با مرور بر پژوهشهاي پیشین میتوان دریافت که برخی از پژوهشگران بر نقش نگرشی
این بازيها و بعضی دیگر بر نقش آموزشی این بازيها تأکید دارند اما اثربخشی بازيهاي
رایانهاي بر یادگیري مفاهیم محیطزیست در گروه سنی پیشدبستانی ،و همچنین بهطور
خاص براي مفاهیم مدیریت پسماند مورد بررسی قرار نگرفته است .هدف از این تحقیق
بررسی تاثیر آموزشی بازيهاي رایانهاي بر آگاهی مدیریت پسماند در کودکان مقطع دوم
دبستان شهر تهران است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردي و بهدلیل آنکه تمامی متغیرهاي مداخلهگر در اختیار
محقق نبوده است ،از نظر روش نیمهتجربی و از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل است.
جامعه و نمونه آماری پژوهش :جامعۀ آماري این پژوهش کلیۀ کودکان مقطع
پیشدبستانی بهاران در سال تحصیلی  0391-93میباشد .نمونۀ آماري با روش تصادفی
طبقهاي  31نفرانتخاب شدند .پس از آن  31نفر بهطور تصادفی و مساوي در دو گروه آزمایش
و کنترل تقسیمبندي گردیدند .در جلسه اول از محتواي مربوط به دوره آموزش ،پیشآزمون
برگزار شد .در ادامه ،محقق براي طراحی فعالیت یادگیري مفاهیم مربوط به محیطزیست،
کودکان گروه آزمایش را در معرض بازيهاي رایانه اي آموزشی قرار داد و همزمان به ارائه
اطالعات کالمی پرداخت ،کودکان گروه کنترل نیز مورد آموزش با شیوههاي معمول
آموزش محیطزیست در مهدکودکها از قبیل نقاشی ،رنگآمیزي و تهیه کاردستی با دور
ریختنیها و ارائه اطالعات بهصورت کالمیقرار گرفتند پس از پایان  1جلسه آموزشی از
آزمودنیها پسآزمون به عمل آمد.

1. Ming Cheng
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شکل .1تصویر بازی

1

شکل  .2تصویر بازی

1

5

شکل .3تصویربازی

1. http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=187
2. http://www.thegreatwastort.co.nz/
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1

شکل  .5تصویربازی

2

ابزار پژوهش و روش اجرا :ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسـشنامـهي محققساخته
متشـکل از 05سـوال بـود شـامل سـؤاالت آگـاهی ( 5سـؤال)  ،نگرش ( 5سوال) رفتار (5
سؤال) .طرز نمرهدهی به سواالت پرسشنامه بـدین صورت بود که در قسمت سؤاالت آگاهی
به پاسخهاي درست نمره دو ،پاسخهاي غلط نمره صفر و پاسخهاي نمیدانم نمره یك داده
3
شد (حداقل صفر و حداکثر  01نمـره) .سواالت بخش دانش از پرسشنامه سویدان و سامور
( )1104اقتباس شده است .در قسمت نگرش و در قسـمت سؤاالت رفتاري به مطلوبترین
حالت نمـرهي  3و بـه عـدم انجام رفتار صحیح نمره صـفر تعلـق گرفـت .سواالت بخش
نگرش و رفتار اقتباس از پرسشنامه پژوهش ویلیامز ، )1104( 4تهیه گردید .براي تعیـین اعتبار
(روایی) صوري و محتوایی پرسشنامه ،تعداد  01نسـخه از پرسشنامه در اختیار  01نفر
1. http://www.brysoneducation.org/multimedia/games/mr_rat_recycling.asp
2. http://www.calrecycle.ca.gov/Vermi/
3. Soydan and Samur
4. Williams

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره چهارم ،تابستان 59

82

متخصص آمـوزش محیطزیست و مربی کودکان قرارداده شد و روایـی صـوري و محتـوایی
پرسشـنامه توسـط ایشـان تأییـد گردیـد و همچنـین نظـرات ایشـان در پرسشنامه اعمال شد.
همچنین پرسشنامه با استفاده از تصاویر که بهطور واضح هر یك از سؤاالت را معرفی میکرد
حمایت شد .چندین متخصص این تصاویر را بررسی کردند ،سپس طبق مشورت صورت
گرفته اصالحاتی در تصاویر مربوطه انجام شد.
بـراي تعیـین پایایی پرسشنامه ابتدا بهصـورت تصـادفی 01 ،تن از کودکان که در مطالعه
حاضر وارد نشدهاند ،مورد مصاحبه با سواالت پرسشنامه قرار گرفتند و اطالعات آنها
تلخیص و اصالحات الزم انجـام شـد .در ایـن مورد از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد.
براي این پرسشـنامه ضریب آلفاي کرونباخ برابـر  1/81بـهدسـت آمـد.
یافتههاي مربوط به آگاهی از طریق مصاحبه حاصل شد بدینصورت که از هر کودک
بهطور جداگانه مصاحبه به عمل آمد و در نهایت برگههاي مصاحبه بهعنوان منبع اطالعات
در نظر گرفته شد .مصاحبه توسط مربیان کودکان به همراهی پژوهشگر اجرا گردید .همچنین
در صورت نیاز در هنگام گفتگو بحث با سواالت اضافه بر پرسشنامه طراحی شده کامل شد
و تمام گفتگو در روند مصاحبه ضبط گردید.
روشهاي آماري که براي تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودنـد
از :آ مار توصیفی شامل محاسبه فراوانـی ،درصـد و میـانگین نمـرات و آمـار اسـتنباطی شـامل
آزمـون  tگروههاي مستقل که به کمك نرمافزار  SPSSانجام شده است.

یافتههای پژوهش
ابتدا و قبل از ورود متغیر مستقل (نرمافزار آموزشی) به تحقیق ،آزمون مشترکی بین دو گروه
براي آگاهی از میزان اختالف سطح اطالعاتی کودکان گروه کنترل و آزمایش صورت
گـــرفته است ،که نتیجه آن به شرح جدول  0میباشد.
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جدول  .1آماره های آزمون  tجهت مقایسه پیشآزمون گروه آزمایش و کنترل در دانش مدیریت
پسماند
شاخص
آماري
پیشآزمون
دانش
پیشآزمون
نگرش
پیشآزمون
رفتار

t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت خطاي

سطح اطمینان /95

آزادي

معنیداري

میانگینها

معیار

حدپائین

حدباال

-/135

18

/806

-/0333

/56193

-0/1966

0/1330

-/391

18

/699

-/41111

0/11513

-1/49919

0/69919

-/109

18

/418

-/66661

/91109

-1/566593

0/1361

از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین دانش مدیریت پسماند دو
گروه یا  Sig=1/806است پس فرض برابري میانگینها ( )H0رد نمیشود .یعنی میان دانش
مدیریت پسماند گروه کنترل و آزمایش همسانی وجود دارد.
همچنین حد باال مثبت و حد پائین منفی است ،تفاوت میانگین دو گروه معنیدار نبوده
و تساوي میانگین دو جامعه رد نمیشود .به عبارت دیگر  M1=M2است.
از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین نگرش مثبت نسبت به
مدیریت پسماند دو گروه یا  Sig=1/699است پس فرض برابري میانگینها ( )H0رد
نمیشود .یعنی میان نگرش مثبت نسبت به مدیریت پسماند گروه کنترل و آزمایش همسانی
وجود دارد.
همچنین حد باال مثبت و حد پائین منفی است ،تفاوت میانگین دو گروه معنیدار نبوده
و تساوي میانگین دو جامعه رد نمیشود .به عبارت دیگر  M1=M2است.
از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین رفتار در جهت مدیریت
پسماند دو گروه یا  Sig= 1/418است پس فرض برابري میانگینها ( )H0رد نمیشود .یعنی
میان رفتار در جهت مدیریت پسماند گروه کنترل و آزمایش همسانی وجود دارد.
همچنین حد باال مثبت و حد پائین منفی است ،تفاوت میانگین دو گروه معنیدار نبوده
و تساوي میانگین دو جامعه رد نمیشود .به عبارت دیگر  M1=M2است.
پس از ورود متغیر مستقل مجدداً آزمونهاي سنجش دانش ،نگرش و رفتار از هر دو
گروه برگزار شده است که میانگینهاي مربوط به گروههاي آزمایش و کنترل در جدول 1
ارایه شده است.
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جدول  .2آمارههای میانگین آزمون دانش ،نگرش و رفتار در گروه آزمایش و کنترل
آزمون
دانش
نگرش
رفتار

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطاي معیار

آزمایش

05

8/4186

0/69681

/45349

کنترل

05

1/0131

0/51555

/38813

آزمایش

05

03/1111

0/31310

/35456

کنترل

05

9/6661

1/81111

/11801

آزمایش

05

01/1333

0/11991

/4405

کنترل

05

1/913

1/31449

/60318

جدول  .3آمارههای آزمون  tدانش مدیریت پسماند با استفاده از روش سنتی و بازی رایانهای
شاخص

t

آماري

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت خطاي

سطح اطمینان /95

آزادي

معنیداري

میانگینها

معیار

حدپائین

حدباال

دانش

1/018

11

/138

0/19514

/59416

/1489

1/50558

نگرش

4/363

18

/110

3/53331

/81986

0/81440

5/09116

رفتار

6/353

18

/110

4/81111

/15550

3/15140

6/34159

طبق جدول  ،3از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین دانش
مدیریت پسماند دو گروه در پسآزمون یا  Sig=1/138از میزان خطاي  /15کمتر است،
فرض برابر میانگین دانش در پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل رد میشود .با توجه به
اینکه میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است ،آموزش با بازيهاي رایانه اي براي
دانش مدیریت پسماند در کودکان اثربخش بوده است.
طبق جدول  ،3از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین نگرش مثبت
به مدیریت پسماند دو گروه در پسآزمون یا  Sig= 1/110از میزان خطاي  /15کمتر است،
فرض برابر میانگین نگرش مثبت به مدیریت پسماند در پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل
رد می شود .با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است ،آموزش با
بازيهاي رایانهاي براي بهبود نگرش مثبت به مدیریت پسماند در کودکان اثربخش بوده
است.
طبق جدول  ،3از آنجاییکه سطح معنیداري براي آزمون مقایسه میانگین رفتار در
جهت مدیریت مدیریت پسماند دو گروه در پسآزمون یا  Sig= 1/110از میزان خطاي /15
کمتر است ،فرض برابر میانگین رفتار در جهت مدیریت پسماند در پسآزمون دو گروه
آزمایش و کنترل رد میشود .با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل
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است ،آموزش با بازيهاي رایانهاي براي ایجاد رفتار در جهت مدیریت پسماند در کودکان
اثربخش بوده است.

بحث و نتیجهگیری
یکی از حساسترین زمانها براي یادگیري ،دوره کودکی میباشد .آموزش محیطزیست

در دوران کودکی ،بازتابدهندهي افزایش آگاهی از این نکته است که «تجربیات زیست-
محیطی در سنین اولیهي یادگیري ،بهعنوان یك دورهي بحرانی و حساس در زندگی فرد،
میتوانند تعیینکنندهي توسعه و مسیر آموزش محیطزیست در طول عمر اشخاص باشند»
(تیلبوري .)0994 ،0از این میان شناسایی و تعیین روشهاي آموزشی اثربخش و محبوب
گامی موثر در اجراي موثر آموزشهاي محیطزیستی کشورها محسوب میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر بازيهاي رایانهاي بر یادگیري مفاهیم
مدیریت پسماند در کودکان پیشدبستانی تاثیر معنیداري دارد .این یافته با نتایج پژوهشهاي
سانگ چوانگ ،)1111( 1آقا الرا و تمجید ( ،)1100کار و بدسو مایر ،)1100( 3امینیفر،
صدقپور و حسینزاده ( )1101دولف عچرش ،)1100( 4و رستگارپور و مرعشی (،)1101
آموري ،)1101( 5چنگ ،پنگ و چائو ،)1101( 6پتکو و روزگرز ،)1100( 1هماهنگ است
و همگی به این نتیجه رسیدهاند که بازيهاي آموزشی رایانهاي نقش موثري در آموزش و
یادگیري دارند.
جذابیت و کاربري بازيهاي رایانهاي به مقتضاي سنی ،این روش را بهعنوان روشی کارا
و پرطرفدار تبدیل نموده است ،از طرف دیگر ،ترکیب روشهاي سنتی با روشهاي نوین به
یادگیري ماندگار کمك خواهد کرد ،زیرا یادگیري مبتنی بر بازيهاي رایانهاي به علت دارا
بودن ساختار دیداري و شنیداري یادگیري طوالنیمدت را ایجاد خواهند نمود ،بنابراین این
شیوه میتواند بهعنوان یکی از شیوههاي آموزش اثربخش در آموزش محیطزیست به
کودکان مورد توجه قرار گیرد.
1. Tilbury
2. Sung & Chuang
3. Carr & Bossomaier
4. Dolf Achrash
5. Amory
6. Chang, Peng & Chao
7. Petkov & Rogers
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با توجه به یافتههاي این پژوهش ،پیشنهاد میشود بازيهاي رایانهاي بیشتري در سطوح
مختلف ،با موضوعات متفاوت محیطزیستی تولید شده و در اختیار آموزشپذیران قرار گیرد
تا از مزایاي آن بهرهمند گردند .همچنین پیشنهاد میگردد که تحقیقات آینده پیرامون مقایسه
اثربخشی بازيهاي رایانهاي با روشهاي دیگري غیر از روشهاي سنتی مورد مقایسه قرار
گیرد.
جذابیت بازيهاي موجود بهدلیل عدمآشنایی طراحان با اصول آموزش و روانشناسی
کودک کافی نبوده که الزمه دستیابی به محصوالت مناسب با نیازهاي آموزشی به همراه
جذابیت ساختاري و کارایی تشکیل تیمهاي تخصصی متشکل از مهندسان کامپیوتر و
طراحان بازي ،روانشناسان کودک ،آموزشگران محیطزیست و متخصصان علوم تربیتی
میباشد که در راستاي تولید یك بازي آموزشی مناسب با یکدیگر همکاري نمایند.
همچنین از دیگر محدودیتهاي پژوهش کمبود تجهیزات و وسایل براي ارائه بازيهاي
آموزشی به کودکان بود .سهیمه بندي زمان بازي براي کودکان به دلیل کمبود کامپیوتر به
تعداد کودکان از جمله عوامل نارضایتی کودکان بود که میتواند در روند اجراي آموزش
به جهت همزمانی یادگیري با ناراحتی کودک ،اهداف حیطه عاطفی آموزش را دچار اختالل
نماید .با توجه به گسترش فناوري و تمایل مراکز پیشدبستانی به بهرهگیري از تجهیزات
کامپیوتري در این مراکز این مشکل در آیندهاي نه چندان دور قابل حل خواهد بود اما این
امر مستلزم تسهیالت خاص در این مراکز میباشد.
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