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 استفاده از قدرت بازی در آموزش زبان

 جان آی لیونتاس

مریکا، آدانشگاه فلوریدای جنوبی  

ها، رفتارها یا دهنده ویژگیهای )غیر( عددی نشانتولید مدل -های سیستمسازاین مقاله به توصیف و تشریح ماهیت شبیه

ترین ای سهولت ارائه، ابتدا برخی از مهمزد. برپردا می -مورد مطالعه ها/فرایندهای فیزیکی یا انتزاعیعملکردهای سیستم

 اص را بیانپیامدهای تبدیل آموزش به بازی به طور کلی و آموزش زبان خارجی/دوم به طور خ عملی در مورد-مالحظات نظری

 ها ومهارت شوند و به دانش،نمایم. سپس، قابلیت های ساختاری، شناختی و محتوایی یادگیری مبتنی بر بازی بررسی می می

ر های بازی گونه، از جمله رفتارهای یادگیری که دهای دیجیتال و فعالیتامکانات مربوط به طراحی و توسعه هدفمند بازی

 ردر ادامه، د ی شود.شوند، به فراخور نیاز اشاره م فراگیری زبان دوم در کالس درس یا برای استفاده شخصی حیاتی تلقی می

میده می ستم ناارهایی در نرم افزارهای سرگرمی/آموزشی که مجموعاً شبیه ساز سیمورد چگونگی تشخیص و تحقق چنین رفت

ازی های ی از بشود، مزایای آموزشی که از طریق استفاده خردمندانه از آنها به دست می آید، و ویژگی های کلیدی برخ

سازی های شبیهو در نهایت، بازی «سبک سندباکس»ساز های شبیهتعاملی، بازی های راهبردی )زمان واقعی و نوبتی( بازی

ز قدرت اای از پیشنهادهایی که برای استفاده ای/ویدئویی انفرادی مهم بحث خواهم نمود. در نهایت، مقاله را با خالصهرایانه

ه ای رسانم. تکامل، کنجکاوی و کشف سه مقولشوند به پایان میهای خارجی و زبان دوم مفید ارزیابی میبازی در آموزش زبان

 نمایند. های آینده به آنها توجهها و سالخواهم در ماههستند که از خوانندگان می

 

 ایجاد جذب در ارزیابی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی از طریق کار پروژه ای فشرده

 کادیا کونه

 ، باماکو(ENETP) یو حرفه ا یآموزش فن یمدرسه عاد

تواند ارزیابی را به یک فرصت می شود، یافته طراحی میریه جریان انگیزشی جهتکار پروژه ای فشرده، که در چارچوب نظ

ساخته شده بود در یک کالس درس « BIG Issue»یادگیری جذاب تبدیل کند. بر این اساس، پروژه ای که حول چارچوب 

ی اجرا شد. عالوه بر این، زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی جهت بررسی ایجاد هدفمند تجربیات جریان انگیزشی گروه

کردند، مورد بررسی قرار داد. برای دستیابی به این اهداف، از مطالعه حاضر پارامترهایی را که جذب کل را در پروژه تسهیل می

نویسی برای جمع آوری داده های کیفی از پنج فراگیر که در گروه های کوچک کار می کردند استفاده شد.  روش خاطره

های انگیزشی گروهی هدفمند تولید شده را تجربه کردند. کنندگان جریانها نشان داد که شرکتل موضوعی دادهتجزیه و تحلی

شده بودند هایی که به خوبی طراحیهای خاص مانند اصالت و تطابق در پروژهآنها همچنین نشان دادند که برخی ویژگی

کند تا نیروی انگیزشی افزایشی خود را تا رسیدن به اهداف پروژه خود کند که به فرد کمک میوری استثنایی را ایجاد میبهره

حفظ کنند. در نتیجه، اضطراب امتحان یادگیرندگان در سطح بهینه حفظ شد، که به نوبه خود باعث مشارکت کامل در کار 

کند، بلکه شی گروهی ارائه میهای این مطالعه نه تنها اعتبار تجربی را برای تسهیل هدفمند تجربیات انگیزپروژه شد. یافته
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توانند از این تجربیات به عنوان جایگزینی در ارزیابی زبان دوم برای افزایش مشارکت و کند که معلمان زبان میپیشنهاد می

 آموز استفاده کنند.وری زبانبهره

 

 کسب توانش منظورشناسی بین زبانی: مقایسه تأثیر درسکارهای شناختی و تعاملی

 رکاظمیمرضیه باق

 محبوبه هراتی اصل

 وب(مرکز تحقیقات زبان انگلیسی و گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد تهران جن 

 دهه اخیر در دو پژوهش در زمینه آموزش منظورشناسی که عموماً به مقایسه رویکردهای آموزشی تلویحی و صریح می پردازد

یسه ای سی مقاحوزه آموزش زبان به خود اختصاص داده است. هدف مطالعه حاضر برر جایگاه ویژه ای در میان پژوهش های

ملی بود. و کنش گفتاری عذرخواهی و درخواست از خواستگاه درسکارهای شناختی و تعامحور تولید د-تأثیر آموزش درسکار

ه )چهار گروه نفر 25پنج گروه زبان آموز سطح متوسط از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به  125بدین منظور، 

به هر کنش  دقیقه ای )سه جلسه مربوط 30آزمایشی و یک گروه کنترل( تقسیم شدند. چهار گروه آزمایشی طی شش جلسه 

ی سکار شناختز بر دو نوع درسکار تعاملی )هم افزایی و نقش بازی( و دو نوع درمحور با تمرک-گفتاری( تحت آموزش درسکار

 ود. توانشناسی نباستنباطی( قرار گرفتند. آموزش مربوط به گروه کنترل دربرگیرنده مؤلفه های منظورش)پیش گویی و درک 

ورد زمون مآتولید کنش های گفتاری مورد مطالعه از طریق یک آزمون گفتمان نوشتاری که به عنوان پیش آزمون و پس 

جه تر ر قابل توین تأثیدرسکارهای تعاملی و شناختی و همچناستفاده قرار گرفت سنجیده شد. نتایج تحلیل داده تأثیر معنادار 

ینه اند در زممی تو درسکارهای تعاملی را بر تولید کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست نشان داد. یافته های این پژوهش

حور م-رسکارد طراحی درسکارهای آموزشی و فعالیت های کالسی کاربردی باشد. به طور خاص، مطالعه حاضر اهمیت آموزش

 و تعامل کالسی را در پیشبرد توانش منظور شناسی زبان آموزان به تصویر می کشد.           

 

 

 

 

 



 

 
 

Iranian Journal of Language Teaching Research 10(2), (July, 2022) 169-174                     171 

 

 
 
 

از  توسعه یافته و در حال توسعه یاطالعات و ارتباطات در کشورها یفناوراستفاده دانشجویان از 

 یرانژاپن و ادو کشور  مقایسه: نظر فناوری

 یفتحعل سمیه

 یندسوسن مر یدهس 

 یراندانشگاه الزهرا، ا

اوکادا  یتاکش  

 دانشگاه توهوکو، ژاپن

ر حال افته و دیتوسعه  یدر کشورها ی اطالعات و ارتباطاتاستفاده از فناور چشمگیری درکه تفاوت این باور وجود دارد 

 عهر حال توسورهای ددر کش به مراتب بهتر از کاربرانتوسعه یافته  یوجود دارد و کاربران در کشورها توسعه از نظر فناوری

اضر در تحقیق ح ،ینابراوجود ندارد. بن ی هافناور یندر مورد نحوه استفاده از ا یگزارش کاف با این وجود کنند، اما یعمل م

ه توسعاپن )ژدر  کیی یاییدر دو دانشگاه آس ی اطالعات و ارتباطاتاستفاده از فناور یالگوها مقایسه بهیک مطالعه تطبیقی 

 یژاپن یجودانش 248ن شرکت کنندگا پرداخته است.  ری(از نظر فناوو دیگری در ایران )در حال توسعه  (یاز نظر فناور یافته

تفاده ر مورد اسد یعاتاطال . این پرسشنامهشد یجمع آور ینپرسشنامه آنال یق یکداده ها از طر ند وبود یرانیا یدانشجو 235و 

(، یسینگل)ا ن دومزبا( و در یو فارس ی)ژاپن زبان اولروزمره در  یدر زندگ تباطاتاطالعات و ار یدانش آموزان از فناور

 فتهیا آورد. را به دست این فناوری هاو نگرش آنها نسبت به ،  یسیزبان انگل رشته یژهو ی هایاستفاده دانش آموزان از فناور

 .اردوجود ند یدار یعنتفاوت چندان م بان اول و دومزدر  یراندر ژاپن و ا یاستفاده از فناور یالگوها ینها نشان داد که ب

 یحال در کنند، یتفاده ماس یشترب زبان اولاطالعات در  یاز فناور یژاپن دانشجویان بود که ینادر این دو مقایسه تفاوت عمده 

 یاز ژاپن ریشتب یرانیاآموزان شد که دانش خصمش ین. همچنبیشتری دارند یلتما یارتباط یها یبه فناورایرانی  دانشجویانکه 

   .کنندیاستفاده مدر زبان دوم )انگلیسی(  اتارتباط یفناور یژهوبه یاز فناور

 

 

 

 

 

 عملکرد مدرسین زبان انگلیسی در ارزیابی تشخیصی مبتنی بر کالس
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 حسین فرهادی

 دانشگاه یدیتپه، استانبول، ترکیه

 مروه سلکاک

 دانشگاه آلتینباس، استانبول، ترکیه

ارد که های زبان نقش مهمی در ارائه بازخورد فوری و با کیفیت برای فعالیت های اصالحی دابی تشخیصی در کالسارزی

و واگنر. ،  ؛ جانگ2008؛ هوتا، 2007؛ هاتی و تیمپرلی، 2014بخشد )آلدرسون، برونفوت و هاردینگ؛ یادگیری را بهبود می

 بوده است: ک چالشییصی در کالس حداقل به دو دلیل برای بسیاری از مدرسین (. با این حال، استفاده از ارزیابی تشخ2013

لدرسون، برونفوت و آ؛ 2005اول، هیچ تعریف روشنی از ارزیابی تشخیصی در زمینه فراگیری زبان دوم وجود ندارد )آلدرسون، 

یت معلم صورت گرفته است، این ای تربههایی که در دوره (. علیرغم پیشرفت2017؛ ناچ و مک کوین. ، 2015هاردینگ، 

دهند ارائه می کالسی دوره ها عمدتاً تعداد اندکی دوره های آموزشی برای تجهیز معلمان آینده به دانش الزم برای ارزیابی

های ارزیابی تشخیصی اساتید مجرب ها و رویه(. برای پرداختن به این موضوع، این مطالعه تالش کرد تا شیوه2011)پروفام، 

زبان  آموزش شگاهی را بررسی نماید و یک چارچوب مناسب و تجربی برای ارزیابی تشخیصی مبتنی بر کالس در زمینهدان

ال س 5رتبط با بیش از مربی با مدرک کارشناسی ارشد در آموزش زبان خارجی و رشته های م 17خارجی ارائه نماید. داده ها از 

نها می آکردند و از ایی را دریافت کردند که مشکالت خاصی را مطرح میسابقه تدریس بدست آمد. شرکت کنندگان سناریوه

کنند، و چه کارهایی را به عنوان ها و فرآیندهایی برای تشخیص مشکل استفاده میخواستند که توضیح دهند از چه رویه

 کالس درس تنی برتشخیصی مبدستورالعمل اصالحی انجام می دهند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب داده محور برای ارزیابی 

مان پیش های آموزش معلهپیشنهاد می نماییم. این مقاله، همچنین، لزوم گنجاندن ابعاد نظری و عملی ارزیابی تشخیصی در برنام

 دهد. و ضمن خدمت را مورد بحث و بررسی قرار می

 

 

 

 

 

 پذیری آنهافرسودگی شغلی معلمان و بازخورد

 پریا نوروز کرمانشاهی
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 رضا پیش قدم

 مشهد، دانشگاه فردوسی

( به MBIاسالخ )ی شغلی م( به همراه پرسشنامه فرسودگTWRFSبدین منظور، مقیاس تمایل معلمان برای دریافت بازخورد )

ضریب  اده ازنفر از معلمان زبان انگلیسی شاغل در مؤسسات مختلف زبان خصوصی مشهد داده شد. داده ها با استف 200

بودن  جه به جهت دارو آنالیز مکاتبات چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تو SEMهمبستگی پیرسون، آنالیز مسیر 

ر چه هغلی بود. شرسودگی دست آمده حاکی از رابطه منفی معنادار بین تمایل به دریافت بازخورد مستقیم و فبازخورد، نتایج به 

ه به د. با توجبه کننمعلمان تمایل بیشتری به دریافت بازخورد مستقیم داشته باشند، دیرتر ممکن است فرسودگی شغلی را تجر

ر می عنی به نظبینی کرد. یطور قابل توجهی فرسودگی شغلی معلمان را پیشظرفیت بازخورد، تمایل به دریافت بازخورد منفی به 

برای  یافته ها ای اینرسد معلمانی که بازخوردهای منفی بیشتری دارند بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند. در نهایت، پیامده

 شد.  حفرسودگی شغلی مطرآموزش و حمایت معلمان مورد بحث قرار گرفت و مداخالتی برای درمان یا پیشگیری از 

 

دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی به  وتوسعهر محو-بازخورد اصالحی همزمان ارتباط رایانه

 رهنگیف-عنوان یک زبان خارجی: یک دیدگاه اجتماعی

 فاطمه مردیان

 ایران  دانشگاه شهید بهشتی،

 زهره نفیسی

 ایراندانشگاه الزهرا )س(، 

محور گواهی می دهد. تحقیقات همچنین بر نقش اساسی -ر در ارتباطات زبانی بر اثربخشی فناوری و ارتباط رایانههای اخیبحث

فرهنگی -. مطالعه حاضر با الهام از نظریه ذهن اجتماعیدارددر توسعه زبان دوم تاکید  وناهمزمانهای تعامل همزمان حالت

ای بر توسعه دانش گرامری زبان ی تأثیر بازخورد اصالحی همزمان رایانههای ترکیبی برای بررسویگوتسکی، از رویکرد روش

نفر از زبان آموزان ایرانی بودند که از طریق پیش آزمون مبتنی بر  40آموزان زبان انگلیسی استفاده کرد. شرکت کنندگان 

در معرض چت مبتنی بر متن بر خط قرار ( 20دستور زبان انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار اسکایپ، گروه تجربی )تعداد =

گرفتند. هدف، ارائه بازخورد اصالحی مبتنی بر فناوری آنالین به شرکت کنندگان در مورد اشتباهات دستوری آنها بود. با این 

روه ( در طول آزمایش بازخورد اصالحی رایانه محور دریافت نکردند. نتایج نشان داد: )الف( گ20حال، گروه کنترل )تعداد =

تجربی رایانه محور از نظر دقت دستوری بهتر از همتایان خود عمل کردند، )ب( محیط گفتگوی متنی بر خط مبتنی بر اسکایپ 

نقش تسهیل کننده در تقویت دانش دستوری گروه تجربی ایفا کرد، و )ج( شرکت کنندگان سطح باالیی از انگیزش را برای 

ن دادند. تجربه شرکت کنندگان از کالس درس مبتنی بر اسکایپ بر مضمون هایی شروع و مشارکت در ارتباط زبان دوم نشا

از قبیل غلبه بر مشکالت عاطفی در برقراری ارتباط و تقویت روابط بین فردی و رابطه با معلم و همساالن تأکید داشت. 
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مان رایانه محور به عنوان فضاهای مفید های مبتنی بر محیط های ارتباطی همزکارکردهای آموزشی این مطالعه بر پتانسیل زمینه

 متمرکز است.ایف مشارکت در وظای یادگیری مشارکتی فعال و بر

 

 تیمعلول یدانش آموزان دارا یبرا یرانیا یسیمعلمان زبان انگل شیوه های اعمال شده توسط

 یسیزبان انگل ریفراگ یدر کالس ها یجسم

 یاحمد معصومه

 ییرضا محمدجواد

 یاکبر جبار یعل

 رانیا زد،یدانشگاه  ،یخارج یده زبان هادانشک

. سازد می رانیاگهمه فر یبرا یریادگی جینتا به حداکثر سازیمتعهد  ریآموزش فراگ اصلیرکن  به عنوانمعلمان را  ادغام

 ابرابطه  در اندکی اتقی، تحقاین استراتژی زیآم تیموفق یمعلمان در اجرا مهمو نقش  ادغامگسترده در مورد  قاتیتحق رغمیعل

د. وجود دار ریفراگ یدر کالس ها تیمعلول یدانش آموزان دارا یبرا یسیمعلمان زبان انگلبه کار گرفته شده توسط  یها وهیش

 یسیبان انگلز ریفراگ یهادر کالس یسیزبان انگل به کار گرفته شده توسط مدرسان یهاوهیش ییبا هدف شناسا یفیمطالعه ک نیا

ه انزده جلسبه مدت ش یسیمنظور پنج کالس زبان انگل بدین. اجرا شدبر عملکرد معلمان  این دانش آموزانتاثیر ادغام  بررسیو 

 کیحداقل  سیجربه تدرتزن( با  15مرد و  15) یسیمعلم زبان انگل 30و  قرار گرفتندمشاهده مورد ( قهیدق 7200) یا قهیدق 90

به کار  یها وهینشان داد که ش یمطالعه چند مورد نی. ابه شدندمصاحدر شش ماه گذشته  یجسم تیمعلول یزبان آموز دارا

ر د تیمعلول یآموزان دارادانش یازهایاما نه به طور کامل، متناسب با ن ،ودیتا حد یسیزبان انگل مدرسان گرفته شده توسط

 ٬این مدلر اساس ب .شد طراحیمدخل استخراج شده  483بر اساس  زین یمفهوم مدل کیاست.  یسیزبان انگل ریفراگ یهاکالس

 هافتهایشدند.  محور تقسیم تیرحمایو غ محورتیحما دو دسته یبه  یسیزبان انگل یهامعلمان در کالس ریفراگ یهاوهیش

 نیا ایی یافته هموزشآ کاربرد. نمودارائه  این استراتژی در ایران یفعل تیوضع رابطه بارا در  سودمندی یهانشیب نیهمچن

 .اله مورد بحث قرار گرفته استمطالعه در مق


