
(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

4/29/2021

1

شیوه های یادگیری و یاددهی 

: دانشجو

:استاد

مقدمه

محیط و آنچه در آن است ، . بدون شک همه ی پیشرفت های شگفت انگیز دنیای کنونی زاده ی یادگیری انسان است 
پیوسته در معرض تغییر قرار دارد و انسان نیز برای هماهنگ شدن با آن تغییرات و یا برای مقابله و مبارزه با آنها ، برای 
درک چگونگی تغییرات و ارائه راه حلهای مناسب ، برای سازگاری و برای ادامه زیست ، پیوسته در کوشش و تالش برای 

توانایی ادامه ،واقعیت آن است که انسان با یادگیری و از طریق آن . یادگیری و افزودن بر دانشها و تجارب خویش است 
مک انسان از طریق یادگیری رشد فکری پیدا می کند ، فضیلت می یابد و در کلّ به رشد تفکر بشر ک. زیست پیدا می کند 

.همه پیشرفتهای بشری نتیجه یادگیری انسان است . می کند 

دامنه ی یادگیری

دامنه یادگیری بسیار گسترده است و همه ادوار و شئون مختلف زندگی بشری از رفتارهای بازتابی ساده 
-تر کودک مثل ابزار و انتقال خواستهمثل مکیدن پستان مادر به وسیله یک نوزاد تا رفتارهای پیچیده

ترها از طریق اشاره ، خنده و گریه ، راه افتادن ، زبان بازکردن ، به طور مستقل غذا های خود به بزرگ
و ایجاد هر نوع توانایی ، … خوردن ، بازی با توپ و تاب بازی و طناب ، دوچرخه سواری و شنا و 

شناخت . مهارت ، عادت ، عالقه و رغبت ، نگرش و ارزش و بینش و شخصیت انسانی را شامل می شود 
ساده ترین روابط میان اشیاء و رویدادهای محیطی تا ادراک پیچیده ترین اوّل ، قواعد و فرمولهای علمی 
در محیطهای آموزشگاهی و کسب تجارب علمی در محیطهای طبیعی همه و همه در پهنه یادگیری می 

لذا این پهنه و این صحنه بزرگ و درک اهمیت نقش یادگیری در پیشرفت زندگی بشر ، لزوم . گنجد 
.و شناخت اوّل و شرایط و عوامل حاکم بر آن را توجیه می کند « یادگیری»توجّه به مسئله و امر 

گیمیفیکیشن و یادگیری

گیمیفیکیشن چیست؟

رایی از بازی وار سازی، بازی نمایی، بازی گ. فارسی زبان ها، واژه های متعددی را برای ترجمه این لغت انتخاب کرده اند
.در کسب و کار تا بازی نگری

نوان را به عبازی وار سازیوبازی کاریاصطالحاتی مانند( خصوصاً در حوزه  تکنولوژی)تا مدتی، افراد سنتی تر 
.مورد استفاده قرار می دادندگیمیفیکیشنمعادل مناسب فارسی برای واژه ی

هیچ واژه ی معادلی در فارسی وجود ندارد و  Gamificationالبته برخی متعصبین هم اصرار داشته و دارند که برای 
.باید از همان دیکته ی فارسی همان لغت انگلیسی استفاده کرد

.  تدر ساختار خود این پیام را دارند که آنچه ایجاد می شود، بازی نیسبازی وار سازییابازی کاریواژه هایی مثل
یفیکیشن را درک اگر فلسفه ی اصلی گیماما .استشبیه کردن یک فعالیت به بازیبه عبارتی. استبازی وارهبلکه

نخواهد بودبازی آفرینییابازی سازیکرده و پذیرفته باشیم، ترجمه ی آن چیزی جز واژه ی

گیمیفیکیشن در ورای سخن بزرگان

امروز متخصصان گیفیمیکیشن در دنیا آموخته اند کتاب ذهن نو کامل ، دنیل پینک دربه تعبیر
.بازی، نه به عنوان بخشی از زندگی، بلکه خود زندگی استکه

تعریف رسمی گیمیفیکیشن

ینه این تاکنون تعریف استاندارد و رسمی ای برای بازی انگاری ارائه نشده و اغلب افراد فعال در این زم
لیت را داراست آنها تعریفی که بیشترین مقبؤ  مفهوم را با اندکی تفاوت بکار می برند، ولی در بین همه

بازی گونه، استفاده از خصوصیت ها و تفکرات:همان تعریف فوق به معنای انگاشتن کار به بازی می باشد
.در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند
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گیمیفیگیشن در آموزش

دسترسی به آموزش های پیشرفته، مخصوصاً برای مردم کشورهای در حال توسعه، به طور بازدارنده ای گران و 
بازی کاری با شماری از روندها که اشتیاق و درگیری [۹].تنها برای نخبگان و ثروتمندان جامعه قابل استفاده است

دانش آموزان نسبت به یادگیری را تغییر می دهند، ادغام شده و دسترسی به آموزش و شناسایی استعدادها را 
نموده استتسهیل 

استفاده از . از جدیدترین این راهکارها استفاده از مفاهیم مرتبط با بازی در طراحی دوره های آموزشی استیکی 
این موضوع باعث ایجاد یک فرصت عالی برای افزایش بازدهی . این مفهوم روز به روز در حال گسترش است

کاربست مفاهیم بازی در آموزش اجازه می دهد که به جای کالس های خشک و . آموزش و یادگیری افراد می شود
خسته کننده از روش های جذاب و نوین و مبتنی بر فعالیت های ادامه دار و تکمیل شونده در داخل و خارج از 

مزیت بازی ها در آموزش این است که بسیار سرگرم کننده، ساده، قابل فهم، قابل . محیط کار استفاده شود
.جابجایی و بدون محدودیت زمانی و مکانی و فردی هستند

گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی

احتمال . شودگیمیفیکیشن در اموزش الکترونیکی به کرّات استفاده میمدتی است که کاربرد اصطالحِ
،eLearningدرگیمیفیکیشن.اینکه گیمیفیکیشن بتواند صنعت آموزش را دگرگون کند کم نیست

ادگیری و اساسا به استفاده از عناصر مختلف یک بازی، به ویژه بازی های ویدئویی در طراحی محتوای ی
انالین، در اصل، با استفاده از مکانیک و عناصر بازی برای ایجاد دوره آموزش. مسیر یادگیری اشاره دارد

ورت شرکت های ارائه آموزش مبتنی بر بازی، گیمیفیکیشن را به ص. یادگیری جذاب تر می شود
اهیت م.کنندتوصیف می "کاربرد عناصر بازی در زمینه های غیر بازی و با هدف افزایش تعامل کاربر"

.گیمیفیکیشن درگیر کردن کاربران است، و در خود یادگیری هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند

مزایای استفاده از گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی

این . یک آموزش مجازی که در آن از گیمیفیکیشن استفاده شده است، محیط یادگیری جذابی می باشد
محیط دانش پذیران را قادر می سازد بدون هیچ ترسی روی مسائل و مهارت های دشوار تمرکز کنند و 

کاربرد گیمیفیکیشن در اموزش انالین می .از اشتباهات بدون هیچ ترسی از از دست دادن یاد بگیرند
تواند برای پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای یادگیری از جمله آموزش های استخدامی های جدید، 

آموزش محصول، آموزش فروش، آموزش پشتیبانی مشتری، آموزش مهارت های نرم، آموزش پیروی از 
.قوانین و مقررات جدید و غیره مناسب باشد

معایب گیمیفیکیشن

Gamificationعلی رغم همه این مزایا، کاربرد گیمیفیکیشن منتقدین یادگیری الکترونیکیدر
آن ها معتقدند که گیمیفیکیشن به فرآیند یادگیری سرعت می دهد و بازخورد . خاص خودش را دارد
دانش آموزان . این ممکن است در محدوده توجه دانش آموزان مشکل ایجاد کند. فوری فراهم می کند

بعد از این توقع خواهند داشت که از همه بخش های آموزش خود، پاسخ و بازخورد های سریع دریافت 
واع بنابراین، ان. با این حال، گیمیفیکیشن تنها قسمت کوچکی از کل مطالب یادگیری می باشد. کنند

.دیگر یادگیری برای آن ها جذابیتی نخواهد داشت این منجر به سرخوردگی در یادگیری آن ها می شود

گیمیفیکیشن دارد؟نیاز به تکنیک هایآموزش الکترونیکیچرا

همی بازی ها در هر ژانر و نوعی که باشند، باعث افزایش انگیزه می شوند و انگیزه در آموزش عنصر م
آموزش گیمیفیکیشن در. است که در هیچ صنعت دیگری این عامل، تا این حد مهم نیست

ایل به باعث می شود که یادگیری جذاب و لذت بخش باشد، به طوریکه دانشجویان مالکترونیکی
.بازگشت به دوره آموزشی خود میشوند

حدود . استمطالعات صورت گرفته مشخص میکند که فقدان انگیزه عامل اصلی ترک تحصیل فراگیران
سطح مطالعات انجام گرفته در. میلیون دانش آموز هر ساله موفق به فارغ التحصیلی نمی شوند۱.۲

سال تمام ۶سال در ۴از دانشجویان، دوره ی کارشناسی را به جای ٪۵۶دانشگاه نشان داده که تنها 
.می کنند و مشخص شده که علت آن در نقایص سیستماتیک در روش آموزش سنتی می باشد

چالش هایی را گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی میتواند حل کند؟چه 

ی از مطالعه تئوری ها یا یادگیری بی پایان اطالعات یک روند بسیار دشوار و دردناک برای بسیار
وای فراگیران است، هیچ شادی و احساسات مثبتی را به ارمغان نمی آورد و احتمال در خاطر ماندن محت

میشود و فراگیر از انجام تکالیف خسته کننده و مطالعه خسته. نزدیک به صفر است٬آموزش داده شده
این است که آموزش الکترونیکیایده اصلی گیمیفیکیشن در. به سرعت دوره آموزشی را ترک میکند

ی یکی به نظر میرسد که باز. شما از حل مسائل بازی گونه و به دست آوردن تجربه خوشحال می شوید
ا این حس اعتماد به دانش و تجربه خود، به آنه: از مهم ترین نیاز های روانی یک فرد را برآورده میکند

.احساس را می دهد که آنها بهتر از دیگران کار را انجام داده اند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86#cite_note-9
https://pafcoerp.com/-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-/articleid/396/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1
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کند؟ها در یادآوری و یا حفظ بهتر اطالعات کمک میآیا واقعاً گیمیفیکیشن به یادگیرنده 

، رقابت، گیمیفیکیشن در تالش است تا تمایالت طبیعی مردم در اجتماعی شدن، یادگیری، سلطه“
های ژیاسترات. دستاورد، جایگاه، بیان خصوصیات فردی، نوع دوستی، و پذیرش پایان راه را بپروراند
ابند و یا رقابت یگیمیفیکیشن شامل استفاده از جوایز برای بازیکنانی که به تکالیف مطلوب دست می

های رجهو یا دجوایز نیز انواع مختلفی دارند نظیر امتیاز، نشان. شودجهت درگیر کردن بازیکنان می 
وفقیت در امکان مشاهده جوایز م. موفقیت، پر کردن یک نوار پیشرفت، یا تأمین کاربر با سرمایه مجازی

ازیکنان به ها برای تشویق بانجام مراحل برای سایر بازیکنان و یا ارائه تابلوهای اعالم نتایج از سایر راه 
”.رقابت است

توانید موفقیت گیمیفیکیشن در یادگیری الکترونیکی را تضمین کنید؟چگونه می

ن استوار است، موفقیت در یادگیری الکترونیکی بر اساس نیروی محتوایی که گیمیفیکیشن بر آین ا
:های زیر را داردیک محتوای مفید گیمیفیکیشن ویژگی. شودکنترل می

.کندها را جلب و حفظ میتوجه یادگیرنده•

.کشدآنها را به چالش می•

.کندآنها مشارکت داده و سرگرم می•

.دهدآموزش می•

گیمیفیکیشن تکلیف محور

.ب بودای و بسیار جذاما یک دوره گیمیفیکیشن تکلیف محور و بر پایه شبیه سازی ساختیم، که محاوره

و شده و ها رو به رسناریو بازی منطبق بر مدیریت ریسک بود و در هر مرحله همچنان که یادگیرنده با چالش •
.شدکرد یادگیری افزایشی حاصل میبر آنها غلبه می

ها داش پا)، یک عنصر چالش (بصری)جهت دست یابی به این هدف، ما یک فضای کار واقعی را اضافه کردیم •
ب و هایی شامل عناصر تعج، و فراگیری از طریق تمرین(هاکاله و نشان)، جوایزی برای موفقیت (هاو بمب

لذت

یم که مشابه ها در حین انجام تکلیف معین شده قرار دادما گزینه جستجوی پشتیبانی را در اختیار یادگیرنده•
شبیه سازی این ویژگی یک محیط. سناریو زندگی واقعی و منطبق بر رفتار افراد حقیقی در شرایط مشابه بود

.شده واقعی را برای تشویق به استفاده از دانش از طریق عملکرد فراهم کرد

سنینبهبود تجربه کلی یادگیری برای تمامی گیمیفیکیشن 

وضوعاتی که م. صرف نظر از گروه سنی هدف، گیمیفکیشن تجربه کلی یادگیری را اثربخش تر می سازد
ذابتر و از نظر محتوایی جذاب نیستند یا پیچیده هستند، به کمک گیمیفیکیشن برای مخاطب ج

ی در هم می توان طوری گیمیفیکیشن را با دوره های آموزش الکترونیک. یادگیری آن آسانتر می شود
ذب به این طریق ج. آمیخت که اصال یادگیرنده متوجه نشود که در حال دریافت اطالعات جدید است

فرآیند آموزش میشود، زیرا تمرکز یادگیرنده بر  ( byproduct) اطالعات تبدیل به یک فرآورده فرعی
ود زیرا ذهن این باعث می شود از اضطراب یادگیرنده کاسته ش. پیشرفت در بازی و دریافت پاداشها است
.او بیشتر درگیر لذت بردن از بازی است

بین یادگیرنده و محتوای در گیمیفیکیشن چه ارتباطی 
آموزشی برقرار میشود؟

شی را جلب گیمیفیکیشن با تقویت حس پیشروی به سوی هدف، توجه یادگیرندگان به محتوای آموز
بتی دارند و وقتی یادگیرندگان در خصوص فرآیند یادگیری احساس مث. کرده و به آنها انگیزه می بخشد

ه شرکت میدانند که به طریقی پاداش دریافت خواهند کرد، دیگر صرفا مشاهده گرانی منفعل نبوده و ب
اطالعات را بدین طریق آنها قادر خواهند بود با اثربخشی بیشتری. کنندگان فعالی تبدیل خواهند شد

ن ذخیره دریافت کرده و آن را به حافظه بلندمدت خود بسپارند، زیرا دانشی که به این شیوه در ذهنشا
راهم کرده اید شده است با تجارب و خاطرات خوشایندی که شما با به کارگیری گیمیفیکیشن برایشان ف

.در ارتباط است

روش بحث گروهی

درصورتیکه پرسش و پاسخ از حالت دوطرفه بین معلم و دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز در آید و 
معلم موضوع مشخصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان در باره ی آن با هم مشورت و اندیشه 

این روش از جمله روش های فعال و مشارکتی در . کنند، روش بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد
بنابراین دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند و با . امر آموزش به شمار می رود

اهمیت این روش با توجه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی . هدایت معلم به بحث و گفت و گو می پردازند
زمانی روشن می شود که نمایندگان هر گروه نظر خود را بین می کنند و ضمن گوش دادن به اظهارات 

گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری . دیگر گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلط می یابند
.از جمله شرایط اساسی برای به کارگیری این روش است... گروه ها، طرح موضوعات مناسب و 
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گیکیفیکیشن در مدرسه

روش معمول برای آموزش جداول ضرب استفاده از کارت های فلش است این شاید نمونه ی اولیه ی یادگیری 
هیچکس واقعا از حفظ کردن چیزهای بی معنی لذت نمیبرد اما به نظر . فکری در مدارس معمولی می باشد

.میرسد برای ساختن اطالعات پایه ای موثر باشند

Timez Attack یک بازی کامپیوتری است که جدول ضرب را آموزش می دهد.

در وب سایت خود می گوید که سالهاست آنها بازی  Real. طراحی شده است ”real“این بازی توسط طراحان 
.هایی را برای پلی استیشن طراحی می کنند

در هر .ه استدر یک سیاه چالبا یک هیوالی سبز کوچک که کمی شبیه پسرعموی شرک به نظر میرسدبازیکن
تر را پشت هر در بازیکن باید سواالت جدول ضربی بیش. سطحی، درهایی وجود دارد با سوال های جدول ضربی 

جدول در پایان هر پیچ و خم یک هیوالی بزرگ است که بازیکن را مجبور خواهد کرد که تمام مقادیر. پاسخ دهد
.ضرب گفته شده را به درستی، سریع و یا بدون برگشت به عقب ارسال کند

گیمیفیکیشن در کمک به روخوانی دانش آموزان

Raz Kids محتوای مناسب در دست هر . سطح مختلف دشواری خواندن ارائه داده است۲۹صدها کتاب در
Raz.دانش آموز قرار می گیرد Kids بازی شامل. برنامه ای را برای قدرت تلفظ و دید بچه ها طراحی کرده است

.می توانند خواندنشان را تقویت کنندویژگی میکروفن است که بچه ها 

با بچه ضبط کردن صدا به معلم کمک می کند که اوال آن ها را. بچه ها می توانند صدای خودشان را ضبط کنند
.ها گوش کند و همزمان با شنیدن آن ، بچه ها می توانند تاثیر صدای خودشان بر روی خودشان را ببینند

رکز دوما تلفظ کلمات خودشان را می شنوند و در نهایت می توانند بر روی آن چیزی که تلفظش کردند تم
یشتر کوئیز ها و تست هایی برای درک ب.و این موضوع تاثیر خوبی بر روی حافظه ی بچه ها خواهد داشتکنند

آموزان دانش. دانش آموزان زمانی که تست ها رو به درستی انجام بدهند ستاره می گیرند. مطلب ارائه شده است
.همچنین می توانند با پول مجازی خود اقالم بیشتری تهیه کنند و کتابخانه ی خود را شخصی کنند

گیمیفیکیشن و سینما

بازی جومانجی در مورد یک سری از شخصیت ها با . بر اساس یک بازی رومیزی به همین نام استفیلم جومانجی
مثال یکی از آن ها زور بیشتری . استعداد های مختلف است که باید بر ضد بازی دست به عمل زده تا پیروز شوند

دارد یا فقط یک شخصیت قادر به خواندن نقشه است یا یکی دیگر از زبان حیوانات سر در می آورد و هرکدام به 
جان 3هر یک از شخصیت ها تنها ( فیلم)همچنین برای بیشتر شدن چالش بازی . نوبه خود در بازی نقش دارند

.دارند

به تازگی در یک سازمان استخدام شده  اید و هنوز هیچ چیز از سازمان تصور کنید که شما و تعدادی دیگر از افراد
هنوز .جدید نمی دانید خیلی از افراد را نمی شناسید و خیلی از مقررات و آداب شرکت را هنوز فرا نگرفته اید

نمی دانید که حتی در این شرکت برای مثال نماز می خوانند یا خیر اما بعد از یک مدت زمان طوالنی خیلی از 
مشخص است که هرچه این زمان کوتاه تر شود برای شرکت بهتر . اصل ها و ارزش های سازمانی را درک می کنید

.دقیقامانند فیلم.است

استفاده از جومانجی در مدرسه

مثال به منظور آشنایی شاگردان با معلم . ما حتی می توانیم این مدل بازی را در مدارس هم انجام دهیم
خود، از بچه ها بخواهیم که معلم خود را با توجه به سرنخ های متفاوت پیدا ک نند یا اصال برای 

حال آخر سال است و کتاب تاریخ باید مرور شود، ما می توانیم دانش آموزان . درس هایشان استفاده کنیم
را به گروه های مختلف تقسیم بندی کرده و برای هر بخش از کتاب، بازی طراحی کنیم و در آخر از 

حال صحنه ای را . بچه ها بخواهیم تا چگونگی حل معمای گروه خود را برای دیگران کنفرانس دهند
فرض کنید یک دانش آموز با چه آب و تابی در حال توضیح آن به دوستانش است که آخرین حلقه 
.سلسله قاجار را در بوفه مدرسه پیدا کرده است و البته قرار نیست هرگز درس تاریخ را فراموش کند

معرفی چندین فیلم سینمایی مستند بر گیمیفیکیشن

:با الهام از مکانیزم بازی ها ساخته شده اندفیلم هایی که •

•(Jumanji (1995

•(Jumanji: Welcome to the Jungle (2017

•(Jumanji: Next Level (2019

•(The Game (1997

•(Zathura (2005

•(Scott Pilgrim Vs. the World (2010

•Wreck-It Ralph (2013

•(Ralph Breaks the Internet (2018

•(Pixels (2015

•(Ready Player One (2018

گیمیفیکیشن،آموزش و بانکداری

د، از ضرورت ، که پنجم شهریورماه در هتل اسپیناس پاالس برگزار ششرکت توسن«در بانکداریگیمیفیکیشن»در رویداد 
واند به تمرکز اینکه بازی ها فقط مختص به کودکان نیست و می ت. وجود راهکار گیمیفیکیشن در حوزه بانکداری صحبت شد

ت گذاری عالوه بر آن این راهکار می تواند در موضوعاتی مانند مدیریت شخصی، وام دادن، سیاس. ذهنی کاربران نیز کمک کند
.بانک ها تاثیرگذار باشد

او با . اری صحبت کرددر ابتدای این نشست در مورد لزوم گیمیفیکیشن در بانکدتوسن، بنیانگذارسیدولی اهلل فاطمی اردکانی
قبول نمی کند که با ساختارهای قدیمی و در  Yنسل : اشاره به حرکت بانک ها به سمت الکترونیکی شدن، بیان کرد

.   ی شودبیشترین معامالت بورسی در ایران توسط این نسل در ساعات غیر اداری انجام م. چارچوب های گذشته فعالیت کند
اید از او شناخت مشتری که حاضر نیست به شعبه بیاید، چگونه ب»: او تصریح کرد.این نسل عالقه ای به رفتن به شعبه ندارد

شتری را با یکی از ابزارهایی که از طریق آن می شود زمان بیپیدا کنیم؟ شناخت ما از مشتری قرار است چگونه حاصل شود؟ 
اسایی کرد و با باید رفتار مشتری را شن. مشتری بود و او دقایق بیشتری از بانک استفاده خواهد کرد، گیمیفیکیشن است

.توجه به عالیق او، گیمیفیکیشن مناسب را برای او طراحی کرد

https://www.raz-kids.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jumanji:_The_Next_Level
https://www.mrgamification.com/%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%9B-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C/
https://way2pay.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-gamification
https://way2pay.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86
https://way2pay.ir/tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c
https://way2pay.ir/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%86
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آیا گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی موثر است ؟

ط یادگیری گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی می تواند به عنوان به کارگیری بازی های جدی در شرای
هداف آموزش جدی نیز تعریف شود که بر اساس شرایط آموزش انگلیسی و با هدف افزایش کیفیت در رسیدن به ا

م عناصر که به طور گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی یعنی یک سیست.شودزبان انگلیسی به کار برده 
یکیشن نیز این واضحی فرایند یادگیری زبان انگلیسی را در کالس تسهیل می کند و دلیل به کارگیری گیمیف

است که در زبان انگلیسی و محتوای آن از همه مواردی است که ذاتاً ماهیت بازی پذیری ندارد که همین امر
زبان طبق تجربه زبان آموزان و مدرسین.خود دلیلی مهم در استفاده از این روند نوین در این راستا می باشد

ی پنهان نمی ماند انگلسی، با استفاده از گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی، هیچ جنبه ای از زبان انگلیس
العه آن که زبان آموزان مجبور به مطالعه درباره آن شود و یا مدرسین زبان انگلیسی زبان آموزان را مجبور به مط

.ستنمایند که خود دلیلی بر کامل و شامل بودن فرآیند گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی ا

بازی هاانگیزاننده های انسان ها در 

خیر هم بحث انگیزه ها و انگیزاننده های انسان ها برای بازی و سرگرمی، بسیار عمیق و گسترده است و اتفاقاً در سال های ا
یک بازی خوب و اما تقریباً همه ی متخصصان گیمیفیکشن بر این باور هستند که برای طراحیاستتوجه بیشتری به آن شده 

در را بشناسید و ببینید که کدامیک از آن ها را می توانیدانگیزه های مخاطبدرگیر کردن مخاطب در آن،  الزم است
.طراحی بازی خود دخیل کنید

راد هر چقدر انگیزه های متنوع تری را در طراحی بازی خود پوشش دهید، بازی سازی شما موفق تر خواهد بود و می توانید اف
ازی یا یکی از نخستین انگیزاننده هایی که می تواند فردی را به ورود به یک ب.کنیدEngageبیشتری را درگیر یا اصطالحاً

یم منافع منظور از دستاوردهای مستقیم، کسب مستق. ماندن در آن ترغیب کند، دستاوردهای مادی، ملموس و مستقیم است
.مالی، یا گردآوری دارایی ها و امکاناتی است که به هر علت، برای شما ارزشمند هستند

•
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