ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﻼس درس

اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزی در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺑﺎزیﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎزیﻫﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﯿﺮ  MineCraftدر اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻣﻮزش از ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آنﭼﻪ در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزﮔﺎران در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎزی در آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺪهای ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺎن
زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،درﮔﯿﺮ ﺷﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﺮوزی ﺑﺎ
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزﮔﺎران را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﻮزش اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :مزيتها و چالشهای استفاده از شبکههای اجتماعی در محيطهای
آموزشی

آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﺑﺎزیﻫﺎی  MMORPGدارد ،در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .او ﭘﺲ از ﻧُﻪ ﺳﺎل ﺑﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از World of Warcraft
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﻼس درس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .او از ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ )ﺑﺎزی( ﯾﺎ آن ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻮدم ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻓﻼن ﻣﻔﻬﻮم را آﻣﻮزش دﻫﻢ .اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻢ
اﻧﮕﯿﺰهای را ﮐﻪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرت در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﭽﯿﺪه دارﻧﺪ ،در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم درﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺮه
اﻟﻒ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻣﻮزﮔﺎر و ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارم .ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻮژهای ﺑﺮای ﮔﭗ زدن ﺧﺎرج از درس ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی راﯾﺞ در ﮐﻼسﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ.
ﮐﻼس درس ﻣﻦ در ﻃﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﯾﺎ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﺳﺮ ذوق ﻣﯽآورد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزی دارﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖزده

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.وی درﺑﺎره اﯾﺪهاش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻈﯿﺮ  World of Warcraftدر ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮد در آن ﺑﻪ ﺑﺎزی
وارﮐﺮاﻓﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی روی ﭘﺮدهای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﻣﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﺪهﻫﺎﯾﻢ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورم .ﻣﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزی و آﻣﻮزش دارد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و او ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﯿﺶﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وارﮐﺮاﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژهای را ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم،
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ وﯾﮑﯽ درآوردم ﺗﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر دارد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از  World of Warcraftﯾﺎ  MineCraftدر ﮐﻼسﻫﺎی درس و ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آﻏﺎز راه اﺳﺖ.

 :Classcraftﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻣﻮزﮔﺎران ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎون ﯾﺎﻧﮓ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﯿﺰﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻃﺮاح وب ،اﺳﺖ .او ﮐﻼﺳﯽ
دارد ﭘﺮ از  Warrior ،Mageو  Healerدارد Warrior .اﺟﺎزه دارد در ﮐﻼس ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد Mage .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻪ ﭘﻮرت ﮐﻨﺪ و در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ Healer .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت در ﯾﮏ
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ .در واﻗﻊ ،ﯾﺎﻧﮓ ﮐﻼس ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﺎزی ﺑﻪﻧﺎم  Classcraftرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ وی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
روش ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ آﻣﻮزﮔﺎران ﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1استفاده از  Classcraftدر بسیاری از مدارس سبب بهبود سطح نمرات دانشآموزان شده است.

داﻧﺶآﻣﻮزان در  Classcraftدر ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ و ﺑﺎزی آنﻫﺎ دارد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎدوﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
)(Mage؛ زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Healerﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﮐﻼس ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﻼس ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ً در اﻣﺘﺤﺎن زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ! از ﻃﺮﻓﯽ ،ﯾﺎﻧﮓ در ازای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ در ﺧﺎرج

از ﮐﻼس ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺎزیﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ورزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ
روش ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺎﻧﮓ ﻋﻘﯿﺪه دارد در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را ﭘﯿﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﯿﺎن
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ از آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ.

آﻣﻮزش ﺑﻪ روش Classcraft
در آﻏﺎز ﮐﻼس ،داﻧﺶآﻣﻮزان وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎزی )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮد را( ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر روی ﭘﺮدهای در ﮐﻼس ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن زﻧﮓ ،ﯾﮏ ﺳﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗﺼﺎدﻓﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ )داﻧﺶآﻣﻮزان( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻨﺪهآور ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .رخ دادن اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان روی ﮐﻼس
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎﻧﮓ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮐﻼس و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن درس ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی
وﯾﮋهای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻠﻪ
ﭘﻮرت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻼس را ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
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داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ،ده دﻗﯿﻘﻪ از ﮐﻼس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﯾﺎﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﮐﻼس ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی اﺳﺖ «.ﯾﺎﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل دارد ﭘﺎداشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در
 Classcraftدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺧﺎرج از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ آن را ﺟﺬاب ﮐﺮده
اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎداشﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﺣﺘﯽ ﻣﻀﺤﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﻢ
آﺛﺎر ﺑﺪی روی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دارد .اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎزات داﻧﺶآﻣﻮزی از ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ او در ﺑﺎزی ﻣﯽﻣﯿﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت را ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﺟﺬاب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .آنﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮای اﺟﺮای  Classcraftﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ و ﯾﮏ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮ وب ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و روی ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﯾﺎ ﺳﺎﻓﺎری اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎﻧﮓ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ روش
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
ﺳﺮ درﻧﯿﺎورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺮوزه ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آنﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای در ﮐﻼس درس ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺮای اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزﮔﺎران در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ«.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﯾﺎﻧﮓ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﺪه  Classcraftرا در ﺳﺮ داﺷﺖ .او ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ او ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﺮوزه زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ و
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ و او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ» :اﻣﺮوزه ،ﮐﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداشدﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻧﺪارد «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎﻻتﺷﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﻮﻧﺪ» :در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در آﻣﻮزش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﯽ در واﻗﻊ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻼش دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﺪ«.

شکل  :2ریکاردو هیگوئرا ،آموزگار تاریخ ،در کلاس خود از  Classcraftاستفاده میکند.

ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ در  Classcraftﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﮐﻞ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺎداش و ﻣﺠﺎزات در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺮگ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ
روی ﮐﻞ ﺗﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﮕﯿﺰه اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼس درس را
ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.رﯾﮑﺎردو ﻫﯿﮕﻮﺋﺮا ،آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  Classcraftدر ﮐﻼس درس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﯾﺖ دارد )ﺷﮑﻞ
 .(2او ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه  Classcraftرا ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد ،از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﺧﻮد ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺧﻮب در
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺳﻄﺢ ﺷﺨﺼﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺎزی و روی ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن در ﺗﯿﻢ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز
آﻣﻮزﮔﺎران در ﻃﯽ دوره ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان زﯾﺎدی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در ﮐﻼس درس ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ داﻧﺴﺖ .ﯾﺎﻧﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
 Classcraftﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دارد؛ زﯾﺮا رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آنﻫﺎ ﻣﺪام از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺪرﺳﻪ
رﻓﺘﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖآور اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﺪهآل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد در ﭘﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎﻧﮓ» :در واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ ،ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﮐﻼس درس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
 Classcraftﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪهای دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﺳﻮم
ﮐﻼس درس را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﻮرا ً ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
از ﻃﺮﻓﯽ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﮐﻼس درﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻧﮓ آﻣﻮزﮔﺎرش اﺳﺖ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻼس ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزانﺗﺎن ،ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ
روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،واﻗﻌﺎ ً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﺎﻧﮓ آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎراﯾﯽ روﺷﯽ ﮐﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ از آن در ﮐﻼس درس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» :ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺷﺮوع ﮐﺮدم .در آن زﻣﺎن دو داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺘﻔﺎده از  Classcraftدر ﮐﻼس درس ،آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر دﯾﻮاﻧﻪوار ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی در ﮐﻼس داﺷﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺮات،
اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن در ﺑﺎزی اﻧﮕﯿﺰهای ﺧﻮب ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻮد «.آنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻏﺎز
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،آن ﺳﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،در ﮐﻼس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ارﺗﻘﺎی
ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ Classcraft «.از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﮐﻼس درس را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎﻧﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
اﺳﺖ .آنﻫﺎ در ازای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ورزش ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﻄﺢ
ﺧﻮد را در ﺑﺎزی ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻼس را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺘﺮی
ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  Classcraftﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﮏ ﻧﻮﺷﯿﺰ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﯿﺰﯾﮏ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﻼس درس ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ «.دﺳﺖﮐﻢ ﻧﻪ در
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎداشﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ» :در اﯾﻦ روش ،داﻧﺶآﻣﻮز
ﮐﺎر را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ درس را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ،
داﻧﺶآﻣﻮز اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺎدرﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزی ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ «.او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺧﻮب اﻧﮕﯿﺰهای در داﻧﺶآﻣﻮز اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ» :ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﮐﻼس درس ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ«.

شکل  :3نمایی از Classcraft؛ دانشآموزان قادر خواهند بود آیتمهایی را برای سفارشیسازی آواتارشان در بازی

خریداری کنند.

ﻧﻮﺷﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد درس ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ .او در ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ورزشﮐﺎر ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ﮐﻪ از روی ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ از ﻣﺎر ﻣﯽﭘﺮد و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ
اﯾﻦ ورزشﮐﺎر واﻗﻌﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺷﯽ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ؟« ﻧﻮﺷﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  Classcraftﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﯾﺎﻧﮓ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزﻣﻮدن روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﺮ آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﯾﺎﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﮑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺮار دﻫﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا داﻧﺶآﻣﻮز در ازای آﻣﻮزش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻣﯽﺷﻮد .او ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﭘﯿﺶ روی آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﯽﮔﺬارد .آﻣﻮزﮔﺎر ﭼﻬﺎر دﻻر در ﺳﺎل ﺑﻪازای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﭘﺮدازد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج آﻣﻮزﮔﺎر .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(3

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﯾﺎﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻓﻨﺎوری ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﮐﻼس درس اﺳﺖ .ﺑﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﺖ ،آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد «.داﻧﺶآﻣﻮزان
اﻣﺮوزی ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﻫﻢ از درﯾﭽﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ راهﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
)-How One Teacher Is Making High School-and Physics-Fun by Gamifying The Classroom (2014
-A New Project - World of Warcraft in School
)-Classcraft makes the classroom a giant role-playing game-with freemium pricing (2014
-http://www.fastcocreate.com/3028125/how-one-teacher-is-making-high-schoo...
-http://edurealms.com/a-new-project-world-of-warcraft-in-school
-http://venturebeat.com/2014/05/31/classcraft-role-playing-classroom
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