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 گیمیفیکیشن چیست؟

  اجرا کنیم؟ نرا در کالس چگونه آ
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با(gamification)گیمیفیکیشن   اص،  سازی  بازی  یا  کاری  تاز زی  به  که  است  زبان  طالحی  سر  ها  گی 
ابیت در وش عالی برای ایجاد جذر  یک  گیمیفیکیشنگفت  می توان  افتاده. اما گیمیفیکیشن چیست؟  

اس حساگر اابراین  نب  و از همه مهم تر آموزش است.زمینه های گوناگونی مثل بازاریابی، فروش، طراحی  
 می کنید کالس زبانتان کسل کننده شده، گیمیفیکشن راه حل خوبی است.  

بامروزی ندارند  موزشی سنتی دیگر جایی در دنیایآ   روش های اید به دنبال روش های جدید و  . شما 
تدریس حرفی برای زدن  ی باشید تا هم کالستان را به بهترین نحو برگزار کنید و هم اینکه در دنیای  مناسب

 دنیای رقابتی هست؟ داشته باشید. حواستان که به این
 غ سوال اصلیم سرا فعال بهتر است بروی

 

 گیمیفیکیشن چیست؟ 
 های طراحی بازی و المانهای بازی در یک محیط غیر از بازی.تکنیک  استفاده از

و ...    ارها، جوایز و مدال ها در بازی، نحوه ی امتیاز دهی سطوح مختلف بازی، آواتالمانهای بازی همان  
 هستند. 

موزش و یادگیری زبان  آ برای  اما از المانهای بازی    و یادگیری زبان انگلیسی هم که بازی نیست،کالس زبان  
 استفاده می شود.  

یک بازی طراحی    ساس آندارید، بر ا  شن یعنی شما هدف خاصی برای کالستان در نظر یدر واقع گیمیفیک 
خر هم به هدف نهاییتان می  کنید و در آ تفاده می  ن آن اسبرای جذاب تر شدای بازی  کرده و از المانه

  نهایت هیم از آن  در ذات هر کسی نهفته است ما هم می خوا  از بازی  رسید. چرا که بازی و لذت بردن 
 استفاده را ببریم.  

 

 ست؟ استفاده از گیمیفیکیشن در کالس چی دلیل  
. بلکه شما کالس نیست  استفاده از آن دریک بازی و  ا انتخاب  ا اینجا فهمیدیم که گیمیفیکیشن تنهت

 نی صرف زمان و خالقیت باال. طراحی کنید. این یعباید یک بازی مناسب هدف و کالستان 
 اما چرا باید اینکار را بکنیم؟ چرا انقدر زمان صرف کنیم؟

تعدا شویم:  روبرو  حقیقت  با  دبیایید  افراد  بیشماری  مختلف  د  سنین  ویدیوییر  های  بازی  و    عاشق 
  .عی و لذت رقابتایجاد روابط اجتما، آنهم نه فقط بخاطر خاصیت بازی که بخاطر  بازیهای موبایل هستند

به  اافر  هم  با  را  امتیازهایشان  هستند،  بازی  حال  در  مدام  گذارند  می  از  اشتراک  و   levelsسطوح  د 
خا هدف  به  تا  گذرند  می  شده  سختی  هر  به  این  صی  مختلف  و  طال  شمش  به  رسیدن  مثال  برسند، 

مخصوص کالسمان طراحی کنیم و  ما هم می توانیم یک بازی  خیلی انگیزه بخش است. پس  خودش  
از برنامه های آینده در نظر بگیریم. برای چالشی     صحبت کردنک موضوع مثال ادگیری یهدف نهایی را ی

 و نشان قهرمانی و ... استفاده کنیم.   levelو جذاب تر شدنش هم از المانهای امتیاز و  تر
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 گیری زبان چیست؟ تاثیر گیمیفیکیشن در یاد 
موزان بصورت فعال و با انگیزه در حال تعامل و  آ یک محیط ایده آل آموزشی محیطی است که دانش  

باشند راحتی  های    الیت. فعیادگیری  به  را  آل  ایده  این محیط  توانند  یا گیمیفیکیشن می  بازی محور 
 فراهم کنند. 

می کنند در  را درگیر کرده که فراموش  زان  وآنقدر زبان آم   بازی هایی که بخوبی طراحی شوند می توانند
 می برند.  کالس درس حضور دارند و آن خشکی و کسل کنندگی درس را از یاد 

ند،  وش های متنوعی دار ر دارند و حتی  ها که از مراحل مختلفی تشکیل شده اند، امتیاز دهی این بازی
 گیری عالقمند کنند. ول کرده و آنان را به یادآموزان را با اشتیاق زیادی به خود مشغ می توانند زبان 

از یادگیری خواندن و نوشتن گرفته  ح زبان ین و همه ی سطوبرای همه ی سنند کیشن می تواگیمیفی
له داری، پیشرفت در روش های تفکر فعال و مهارت های حل مساتا تقویت مهارت های نوشتاری و شنی

 استفاده شود.  
 

 فاده از گیمیفیکیشن در تدریس چیست؟ روش است 
لی را طی کنید تا کالستان به صورت بازی فته و مراحرا در نظر گر مثل هر روش دیگری باید فاکتورهایی  

زبان آموزان و افزایش یادگیبرگزار شده و بهترین نتیجه  محور   آنهاست  که همان کاهش استرس  ری 
 حاصل شود. 

 
 هدف از گیمیفیکیشن چیست؟ 

این   از  کاری تصمیم بگیرید هدفتان  از هر  به چه  زب. می خواهید  بازی چیستقبل  آخر  در  ان آموزان 
د یا اینکه یک ساختار زبان را خوب یاد  وننتیجه ای برسند؟ مثال می خواهید به انجام تکالیف عالقمند ش

 حتی مهارت شنیداریشان تقویت شود و ...ند یا بگیر 
 ، تعیین هدف آسان تر خواهد بود.  بدانید وزان را اگر نیازهای زبان آم

 
 کوچکتر تقسیم کنید هدفتان را به بخش های  

چکتر و قابل  باشد. اما اگر آنرا به بخش های کو  هدف خیلی سخت و طوالنی اید در ابتدا رسیدن به  ش
 شود.  میسترس تری تقسیم کنید، رسیدن به آن هم آسان تر د

هر مرحله یک پیروزی است و رسیدن به مرحله ی بعد نشان دهنده ی تالش  موزان باید بدانند که  آ زبان  
 یزه را هم دارد.  حتی ارزش جشن گرفتن و جااست و 
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 فرمت بازی را در نظر بگیرید 
 آخر چیست. و نهایتا رسیدن به هدف فرمت و نحوه ی انجام بازی  زبان آموزان باید بدانند

ای رسیده و چه میزان دیگر از بازی    به آنها نشان دهید که مسیر چگونه است و هر مرحله به چه نتیجه
 مانده است.  باقی

 
 نید سازی ک بازی را شخصی  

موزان و ایجاد انگیزه است.  زبان آ   یادگیری زبان انگلیسی، درگیر کردن   یکی از تاثیرهای گیمیفیکیشن در
 ه ی بازی درگیر کنید.  را در پروسنها تا می توانید آپس 

 ار و اسم گروهشان را انتخاب کنند واهید آواتاز آنها بخ
 

 داشته باشید   badgeتان نشان افتخار  برای بازی 
 خوبی گیمیفیکیشن چیست اگر نشان یا مدال افتخار نداشته باشد؟ 

از یک مرحله ر که  شتر کنیم. پس هرباگیری را بیفعالیت و یاد قرار است با رقابتی کردن بازی، انگیزه ی  
 ال افتخار بدهید. ند، به آنها یک مدعبور کن

باشد، به شما کمک می   عالوه بر انگیزه دادن، اگر این بازی بیشتر از یک درس یا یک جلسه ادامه داشته
 میزان پیشرفت کرده.   تا چهدانید در کدام مرحله هستید و هرکسی کند ب

   کنید. استفاده  badgesmakeوب سایت می توانید نشان ها را خودتان طراحی کنید یا از  
 

 نید راموش نک تابلوی اعالنات را ف 
چرا که  ،  است و تاثیر گیمیفیکیشن در یادگیری زبان را به خوبی نشان می دهد  این مرحله خیلی مهم 

 ور می کند بیشتر و بیشتر تالش کنند. جبآنها را تا حدودی م
و یادگیری است،    ید چه کسی در چه مرحله ای از بازیلوی چشمشان باشد، هم میدانها جتی امتیاز وق

 و رقابت را ببرند.  هم همه در تالشند موفق تر باشند
 

 از روش های مختلف استفاده کنید 
 هی باشد یا تیمی.می توانید از ابتدا تصمیم بگیرید بازی گرو

بر آن، فرصت تعامل و صحبت    دهد. عالوهنها افزایش می  آدر  را    نجام بازی تیمی، روحیه ی کار تیمیا
 در تیم بیشتر می شود.   هم کردن به انگلیسی 
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 خر آ   در 
بنظر برسد آور  بازی محور کمی دلهره  یادگیری  یا  اینجا فهمیدیم  شاید کلمه ی گیمیفیکیشن  تا  اما   ،

تواند تعیین یک هدف کوتاه  ثیر آن در یادگیری زبان را دیدیم. گام بعدی می  گیمیفیکیشن چیست و تا
 اهداف بزرگتر را در نظر بگیرید. بزرگتر و  آشنا شدید، بازی های  چک باشد. وقتی با روش  مدت و یک بازی کو

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


