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 مقدمه  
عنوان یک ابزار ارتباطی میان جوامع از جمله زبان به

های ارتباطی در حوزه های اصلی رشد و توسعه فنآوریمحرک
شود. در این بین امروزه آموزش و پرورش محسوب می

جزء  المللیعنوان زبان رابط بینیادگیری زبان انگلیسی به
 تفکیک ناپذیر گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات در حوزه

شود. از این رو، آموزش زبان تعلیم و تربیت محسوب می
ناپذیرتر است. اما انگلیسی از هر زبان و زمان دیگری اجتناب

هایی را دربر داشته است، آموزش زبان انگلیسی همواره نقصان
ی چراکه در اکثر موارد یادگیری زبان انگلیسی تنها به دیده

یادگیری انگاشته موضوع پژوهش و جدای از محیط یاددهی و 
 .[1]شده است 

با این باور که عوامل اجتماعی و  [2] 1پتن و بنتایون
روانشناختی متعددی بر موفقیت فراگیران در یادگیری زبان 

گویند المللی نقش دارند میعنوان زبان رابط بینانگلیسی به
شناسان در حوزه یاددهی و یادگیری به به شکل کلی روان
تی  در تالش هستند که از چگونگی خلق کمک نظریه شناخ

 تری دستو کاربرد دانش توسط فراگیران به اطالعات عمیق
هایی که کاربرد اکثر پژوهش 1980ی یابند. اما در دهه

ها را در تولید محتوا برای تقویت مهارت خواندن و رایانه
د، به اننوشتن زبان انگلیسی فراگیران مورد مطالعه قرار داده

ها را یار گذرا اثر محتوای تولید شده از طریق رایانهشکل بس
دادند. در نتیجه با با اثر محتوای سنتی مورد قیاس قرار می

 ها اساساً از بررسی وجوهکرد فراگیران آنتأکید بر نتیجه عمل
های نوین یاددهی و یادگیری روانشناختی و اجتماعی شیوه

کند مطلب اشاره میبه این  [4] 2. براندت[3]ماندند باز می
چه که عموماً در واقع یادگیری خواندن و نوشتن و یا آن»که 
شود محدود به پیوند یک سری محتوا عنوان سواد یاد میبه

نیست، بلکه بدین مفهوم نیز هست که چگونه فراگیران از 
های یادگیری به های مختلف آموزشی در گروهطریق رسانه

 (.30)ص. « خورندیکدیگر پیوند می
گوید اگرچه فنآوری ابزاری قدرتمند برای می [5] 3دوانی

شود، اما هنوز ابهاماتی در مورد یادگیری محسوب می
چگونگی و کم و کیف کاربرد صحیح آن وجود دارد. یاددهی 
و یادگیری مجازی به عنوان یک رهیافت نو آموزشی، 

های یاددهی خاص خود را برای عرضه محتوا در روش

                                                           
1 VanPatten, & Benati 
2 Brandt 
3 Devaney 
4 Price 
5 Sperber & Wilson 
6 Meringoff  
7 Bhaskar K 

نیز با ذکر این  [7] 4. پرایس[6] مجازی نیاز داردهای محیط
ن طلبد به اینکته که یادگیری مجازی نظریه خاص خود را می

کند که ارائه یک طرح منسجم آموزشی در مطلب اشاره می
های حاصل از آموزش مجازی امری جهت ماندگاری آموخته

الزم و ضروری است. چراکه بدین طریق فراگیران قادرند با در 
ای روشن و مشخص یادگیری را با اتکای دست داشتن نقشه

اسپربر و بیشتر بر توان خویش گام به گام جلو ببرند. 
بر این باورند که با نگارش مواد آموزشی در  [8] 5ویلسون
 شناختی مناسب فرایند یادگیری از ابهاماجتماعی و  محیط

 شفاف خواهد بود، چون محیط آموزشیکمتری برخوردار 

 .کند را مرتفعها واند بسیاری از ابهامتمی
کند که در آن یک محیط آموزشی باید شرایطی را فراهم 

ر شان باشند، تا دهای کالسیفراگیران قادر به تمرین آموخته
 های خویشها بتوانند آموختهپی ایجاد یک چنین امکانی آن

 گیری از. بهره[9]را به شکل عمیق با دانش قبلی پیوند بزنند 
هنگام کاربرد های نوین یاددهی و یادگیری بهروش

های های اطالعاتی و ارتباطی، امکان آشتی شیوهفنآوری
های های مجازی را با شیوهکمک رسانهآموزش و یادگیری به

. در این بین پیوند [10] قدیمی آن مهیا نموده است
ای با های نوین دیگری همچون فناوری چندرسانهفناوری

منظور تهیه و تولید مواد آموزشی ارتباطات سیّار بهفنآوری 
ریزی مجازی امکان ایجاد فرایند یاددهی و یادگیری برنامه

گوید کاربرد می [11] 6گافنماید. مرینشده را بهتر مهیا می
های مختلف در حوزه تهیه و تولید محتوای مجازی هر رسانه

کدام به نوبه خود سهم متفاوتی از دانش فعلی فراگیران را 
های منشعب از محتوای رو، پیوند آموختهطلبد. از اینمی

ها با دانش فعلی فراگیران در تولیدی از طریق این رسانه
نیز دلیل عدم  [12] 7کارکیشود. باسسطوح مختلف واقع می

های یاددهی حاکم بر محیط آموزشی سنتی را موفقیت شیوه
د داند و معتقنبود تعادل در محتوا و عرضه آن به فراگیران می

گیری ها با محیط غیررسمی و با بهرهاست با تلفیق این شیوه
های نوین ارتباطی برای یاددهی راه برای جبران از فنآوری

شود. در حقیقت، با استفاده از شیوه هموار می هااین کاستی
ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی مسیر برای ورود 

افزارهای کاربردی و های اطالعاتی و ارتباطی، نرمفنآوری
 ود.شها به این حوزه باز و بازتر میتولیدات حاصل از کاربرد آن
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 دردر این بین، وجود منطق در پس استفاده از تکلیف 
های اصلی و فرعی زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت

کنندگان مواد درسی را به سوی کاربرد فراگیران، تهیه
های آموزشی سوق چون عرضه بازیهای متنوعی همتکلیف

داده است. استفاده از بازی به موفقیت بیشتر فراگیران در 
کند که در نوع خود به تقویت اعتماد به یادگیری کمک می

هنگام بازی انجامد. اما از آن جهت که فراگیر بهها میس آننف
چه با محیط نامأنوس پروراند، چنانرا در ذهن میموقعیت آن

مواجه شود اطالعات حاصل از آن با دانش کنونی فراگیران در 
 پیشبرد یادگیری مؤثر نخواهد بود.

های اگرچه به دنبال تغییرات جهانی در حوزه فنآوری
افزارهای کاربردی ای نرمن ارتباطات و چندرسانهنوینی چو
عنوان تمرین مجازی در های آموزشی دیجیتال بهنظیر بازی

ای را باز کرده است، اما از سوی بین شهروندان جایگاه ویژه
دیگر وجود خصوصیات نامطلوبی چون انزوا، هیجان زیاد و 

ساخته موجود در بازار و عدم های پیشخشونت در بازی
ها با نیازهای زندگی واقعی شهروندان باعث شده نخیت آنس

ها ها با نگرش نه چندان مثبت، انجام این نوع بازیاست تا آن
 [13] 1را به نوعی تضاد با یادگیری بپندارند. چمبرلین

گوید استفاده از بازی مجازی در حوزه یاددهی و یادگیری می
ام هنگبازی به ستیز نیست، اما کاربرد نادرستهرگز جامعه

تلفیق آن با این حوزه است که سبب بروز چنین احساسی 
ها باید بدانیم آن چه که در مورد طبیعت بازیشود. آنمی

ها را در نقاط مختلفی از آموزش و توان آناست که می
های مجازی با عرضه پسخوراند سریع کار برد. بازییادگیری به

ای از نقاط ضعف ل لحظهدهند به شکبه فراگیران امکان می
گونه که برای کودکان و قوت خویش آگاه شوند. بازی همان

آموزان نیز نتایج آورد، برای زبانیادگیری را به ارمغان می
ها و تعامالت ای را در بر خواهد داشت، چراکه نطقمشابه

توانند یادگیری را در هر اجتماعی در محیط انجام بازی می
چه که موفقیت . در واقع، آن[14]د سمت و سویی سبب شون

شود بازی بازی در حوزه یاددهی و یادگیری را سبب می
ای همچون تعامل و هایی برجستهنیست بلکه مؤلفه

پذیری است که بر جذابیت بازی در یادگیری انعطاف
ه همراه بکه، عرضه بازی از طریق تلفنتر اینافزاید. جالبمی

طور مستمر در دنیای مجازی ا بههشود آنفراگیران سبب می
 با یکدیگر در ارتباط باشند. 

معتقد هستند که یاددهی  [15]( 2014) 2وید و مینوک

                                                           
1Chamberlin  
2 Waid & Minock 
3 Papert 
4 Swain 

و یادگیری امروز با یاددهی و یادگیری قدیمی بسیار متفاوت 
که فراگیر یادگیری خود را محدود به است. دیگر زمان آن

ضر زمان و مکان خاصی بدانند گذشته است. در حال حا
فراگیران قادرند از مسیرهای متنوعی به محتوا دسترسی 
داشته باشند، لذا انحصار یاددهی از انحصار معلمان و اساتید 

طوری که مسئولیت امروزی اساتید و خارج شده است به
اندرکاران تهیه و تولید محتوای آموزشی تشویق دست

فراگیران به مشارکت و تالش برای درک عمیق محتوای 
دهد کاربرد فناوری های اخیر نشان میاست. پژوهش درسی

در تهیه و عرضه محتوای آموزشی سبب شده است تا با 
( و ایجاد [16]واگذاری مسئولیت بیشتر به فراگیران )مثال 

(، جهت [19و  18، 17]کار دسته جمعی و دو سویه )مثال، 
 [20] 3سیر اطالعات آموزشی تغییر چشمگیری یابد. پاپرت

که در جریان تولید و تمرین باور است که هنگامی بر این
ل تواند در شکبرد که میمحتوا، فراگیر به این موضوع پی می

ور طآفرینی کند، این ویژگی بهدادن به هویت فکری نقش
 ای قدرتمند خواهد بود که وی کسب کرده است.حتم انگاره

گردانندگان محیط یادگیری نوعی  بهاگرچه فراگیران 
با اتکاء به توان خویش و یا این محیط  زی هستند که درمجا

با بهره جستن از کمک دیگران سعی در ترسیم و پیشبرد 
تکرار  ، اما هدفواقعیات زندگی در آن محیط مجازی دارند

افکار نیست بلکه بسط و توسعه توان شناختی فراگیران به
ز . ارودشمار میگردانندگان این محیط هدف عمده به عنوان

رو، طراحان محتوای درسی و ارزیابی جدید معموالً در این
حین تهیه محتوای مجازی در تالش برای پیوند آن با یک 

محور -شناختی و یادگیری فراگیر-برنامه درسی اجتماعی
یابی به دانش الزم است از طریق . دست[22و  21]هستند 

های اجتماعی صورت پذیرد چراکه سرمایهها و پویششبکه
های اجتماعی به یکدیگر پیوند های دانش از طریق این شبکه

های . با ارائه بازی مجازی بر روی مؤلفه[23] خورند می
گیری ارتباطات سیّار در هر زمان و در هر مکان امکان شکل

 [24] 4پذیر است. سوینهای مجازی بین فراگیران امکانحلقه
گیری زبان، فرض را بر این گذاشته است که در جریان یاد

تری از کند تا با درک درستتعامل به فراگیران کمک می
محتوای آموزشی ارائه شده بر امور واقف شوند. الزمه موفقیت 
و نیل به یک نتیجه مطلوب در کار مشارکتی یا جمعی در 

. [25] مقایسه با کار انفرادی تمرین بیشتر و متوالی است
یران به نقش مهم شود تا فراگتعامل در یادگیری سبب می
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واژگان پی ببرند. بدین ترتیب فراگیران قادر خواهند بود انواع  
مختلفی از فرضیات را در این باره به بوته آزمایش گذارند و از 

 شان مطلع شوند. ها در تسهیل یادگیریکمّ و کیف آن
را ‘ ارزیابی’دهد که پژوهشگران گزارش می [26] 1کافی

راهی برای تقویت و ارتقای توان یاددهنده و  تولید کننده 
مانده الگوهای قدیمی و را نیز باقی‘ آزمون’دانند و محتوا می

پندارند. تبدیل اطالعات حاصل از ارزیابی منسوخ آموزش می
های های بازی مجازی به پیکرهکرد فراگیران در میدانعمل

تواند جزئیات بیشتری از نقاط ضعف و قوت فراگیران زبانی می
اندرکاران آموزش و پرورش و مخصوصاً را در اختیار دست

 2دهد. بیکرکنندگان محتوای آموزشی قرار طراحان و تهیه
برداری را از جمله های ثبت و ترانویسی یا نسخهویژگی [27]

مرین مجازی های ارزیابی در محیط آموزش و تویژگی
گوید این دو مشخصه امکان تجزیه و تحلیل شمارد. او میبرمی
سازد. در واقع، این کرد فراگیران را ممکن میتر عملدقیق

د پذیری آن در پیوندقت باال از توان فناوری و قابلیت انعطاف
زدن منابع گوناگون جهت تلفیق اطالعات و در نتیجه 

 شود.ها منشعب میگردآوری داده
های زبانی، فرایند یاددهی و یادگیری زبان با کاربرد پیکره

ود. شتر میانگلیسی از طریق فنآوری ارتباطات سیّار غنی
توان اطالعات حاصل از ارزیابی تکوینی فراگیران را چراکه می

تر مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب امکان به شکل جزئی
اندرکاران آموزش دست تری از جانبهای مناسبحلارائه راه

نیز با  [28] 3نری و ویلسونشود. مکو پرورش پدیدار می
ها در حوزه آموزش زبان توجه به کاربردهای متنوعی که پیکره

 های زبانی را شاخصهای برجسته پیکرهدارند، یکی از ویژگی
دانند که با در برداشتن طیف وسیعی از شمّ تجربی آن می

زیه و تحلیل اطالعات را به فرایندی فراگیران، فرایند تج
ر تکند. در واقع، با امکان بررسی دقیقهدفمند تبدیل می

توان زمینه تغییر های مجازی میکرد فراگیران در گروهعمل
ها را همپآی قابلیت عرضه محتوا در هر زمان در چیدمان گروه

 و هر مکان فراهم کرد.

تر از کاربرد بازی این پژوهش در راستای ارائه نمایی جامع
در راستای تسهیل یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی قصد 

چون و چرای بازی دارد تا بین دو نگرش متضاد یعنی اثر بی
های یادگیری از یک سو و ناکارآمدی بازی بر بر تمام مؤلفه

رو، با اید. از اینفرایند یادگیری از سوی دیگر توازن برقرار نم
عنوان یک بازی مجازی، به‘ بازیخانه’ترکیب بازی بومی

جمعی، با شیوه یاددهی و یادگیری چهره به چهره در پودمان 

                                                           
1 Calfee 
2 Baker 
3 McEnery & Wilson 

ترکیبی آموزش زبان انگلیسی این موضوع را مورد بررسی قرار 
دهد که تا چه میزان چیدمان تمرین مشارکتی بر تحمیل می

ثر است و در عوض، تا چه میزان بار شناختی به فراگیران مؤ
 بار شناختی حاصل بر روند یادگیری تأثیرگذار است.  

مبحث اصلی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در پودمان 
ترکیبی پژوهش حاضر از یررسی یادگیری زبان انگلیسی از 

های ارتباطات سیّار های قابل عرضه بر روی مؤلفهطریق بازی
تیب، تأثیر روابط تعاملی میان نشأت گرفت؛ تا بدین تر

های مجازی بر عنوان اعضای گروهفراگیران پسر و دختر به
میزان بار شناختی در حین یادگیری واژگان انگلیسی مورد 

 مداقه قرار گیرد.

 های پژوهشسوال
های ها در حین انجام تمرینتأثیر چیدمان گروه -1

ر ان در نوشتاموجود در کتاب بر توان یادگیری و کاربرد واژگ
 چگونه است؟

های مجازی در میدان بازی تأثیر چیدمان گروه -2
آموزشی بر توان فراگیران در یادگیری و کاربرد واژگان در 

 نوشتار انگلیسی چگونه است؟
های کوچک آیا نگرش فراگیران به نوع چیدمان گروه -3

های مختلف ها با چیدمانها در گروهکرد آنیادگیری با عمل
 بطه معناداری دارد؟ را

 روش پژوهش
اعضای جامعه آماری پژوهش حاضر از بین  ها:آزمودنی

نفر(  93نفر( و پسر ) 79نفر از دانشجویان دختر ) 172
دانشگاه صنعتی اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 

به شیوه هدفمند انتخاب شدند تا درس  1393 -1392
ش ا به شیوه آموزانگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی ر

 ترکیبی بگذارنند. 
شود برنامه های دونفری سبب مییادگیری در گروه

یاددهی در جهت منافع دوره آموزشی از ظرافت بیشتری 
های رسمی رو، تمرین محتوا در محیطبرخوردار باشد. از این

و غیررسمی آموزش و یادگیری بر اساس کار گروهی صورت 
گروه  75پذیرفت. در این راستا، فراگیران به شکل تصادفی به 

فری تقسیم شدند تا به تمرین محتوا در کالس درس دون
بپردازند. از سوی دیگر، اگرچه تمرین در میدان بازی مجازی 

شد ولی بر خالف محیط های دو نفری انجام مینیز در گروه
ها تا پایان دوره آموزشی واقعی کالس که در آن چیدمان گروه
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طریق  ثابت بود، اعضای جامعه آماری در هر جلسه مجازی از
های متفاوتی از جلسات قبل به سامانه هوشمند در گروه

وان عنجا که متغیر چیدمان گروه بهپرداختند. از آنتمرین می
عامل تعدیل کننده در بین مباحثی چون آشنایی محیط 

، شودآموزشی نزد فراگیران و موفقیت در یادگیری ظاهر می
حالت  توان فراگیران در یادگیری واژگان انگلیسی در

چهارگانه  مورد بررسی قرار گرفت تا بدین ترتیب به اولین 
پرسش پژوهش و فرضیات نشأت گرفته از آن نیز پاسخ گفته 

 شود. این چهار گروه چیدمانی عبارتند از:
چیدمان متجانس شامل دو عضو  (:1)گ  1چیدمان نوع 

 پسر )درخواست و عرضه کمک از طرف پسر(؛
مان متجانس شامل دو چید (:2)گ  2چیدمان نوع 

 عضو دختر )درخواست و عرضه کمک از طرف دختر(؛
چیدمان نامتجانس شامل یک  (:3)گ  3چیدمان نوع 

 عضو دختر طرف درخواست کمک و  پسر طرف عرضه کمک؛
چیدمان نامتجانس شامل یک  (:4)گ  4چیدمان نوع 

عضو پسر طرف درخواست کمک و دختر طرف عرضه کمک 
 (.1)شکل 

 
 نفریهای دوهای مختلف از گروه. چیدمان1شکل 

های موجود در این فراگیران جهت انجام و تکمیل تمرین
های کوچک دونفری کتاب از طریق کاغذ و قلم و در گروه

د. شان شدنگروهملزم به محاوره به زبان انگلیسی با عضو هم
که بازی آموزشی  در محیط مجازیعالوه، در تمرین محتوا به

های گروه تعامل با سایر همتایان به عنوان اعضای از طریق
ح با سطو فراگیرانمحاوره بین  ، هرگونهبودکوچک در جریان 

 تر. جالبفتپذیرمشابه صورت می انگلیسی زبان مهارت
حال  زبان دوم در که، در چنین محیطی که فراگیریاین

 ها در یک سطح مهارتها و هم پاسخرخداد است هم پرسش

دو  درک مسائل مربوط برای هر یرفت تاپذنجام میزبانی ا
. به منظور اطمینان از همگونی سطح دباشترطرف آسان

مهارت زبان انگلیسی فراگیران آزمون بسندگی برگزار شد 
 )ر.ک. ابزار پژوهش(.

                                                           
1 Englishtag test 

 هاکرد فراگیران معیار انتخاب آنجا که نتایج عملاز آن
ی دانشجوی دختر و پسر که نمره 150عنوان آزمودنی بود، به

آزمونی در بین یک انحراف معیار باالتر و یک انحراف معیار 
عنوان آزمودنی انتخاب تر از نمره میانگین داشتند بهپایین

نمایش داده شده  1شدند. آمار توصیفی این آزمون در جدول 
 است.

 . آمار توصیفی آزمون بسندگی1جدول 
 172 تعداد

 40/44 میانگین
 68/5 انحراف معیار

نشان داده شده است، میانگین  1گونه که در جدول همان
دانشجویی که برای انجام این پژوهش  172و انحراف معیار 

است. برای تأیید  68/5و  40/44انتخاب شدند به ترتیب 
اندازه یک انحراف معیار دانشجویی که نمراتی به 22همگونی، 

تر از میانگین آزمون کسب باالتر یا یک انحراف معیار پایین
 کرده بودند از گردونه حذف شدند.

اندازه یک تعداد دانشجویانی که نمراتی به 2در جدول 
ین تر از میانگانحراف معیار باالتر یا یک انحراف معیار پایین

 ن کسب کرده بودند نمایش داده شده است.آزمو

 . فراوانی و درصد همگونی نمرات آزمون بسندگی2جدول 

 درصد فراوانی مقدار
درصد 

 روا
درصد 
 متراکم

 23/5 23/5 23/5 9 انحراف معیار –میانگین 
تر بین یک انحراف معیار پایین

 و باالتر از میانگین
 میانگین + انحراف معیار

150 21/87 21/87 44/92 

13 56/7 56/7 100 

 100 100 100 172 کل

آزمون بسندگی برچسب انگلیسی:  ابزار پژوهش:
ها به لحاظ سطح مهارت زبان سازی آزمودنیمنظور همگونبه

 1انگلیسی از شکل پیامکی آزمون بسندگی برچسب انگلیسی
ها(. این سطح متوسط استفاده شد )ر.ک. آزمودنی [29]

ای بود. اگرچه روایی و گزینهپرسش چهار 54آزمون حاوی 
و مورد  پایایی آزمون بسندگی برچسب انگلیسی محاسبه شده

تأیید متخصصان و اساتید آموزش زبان انگلیسی است؛ اما در 
 رقابلیت اعتماد داین پژوهش بار دیگر محاسبه شدند چراکه 

تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی یک آزمون می
 -روش کودرپایایی از طریق  .[30] به گروه دیگر متفاوت باشد

روایی این آزمون نیز مورد  محاسبه شد. 82/0ریچاردسون 
 تأیید سه نفر از اساتید آموزش زبان انگلیسی قرار گرفته بود.

ه عریف یک نقطبه منظور ت آزمون تعیین سطح واژگان:
شروع برای عرضه محتوا از طریق پودمان ترکیبی و پرهیز از 
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دانند، آزمون اکنون میتداخل آن محتوایی که فراگیران هم 
تعیین سطح واژگان انگلیسی بر اساس فراوانی واژه در 

های مرتبط طراحی شد. های حاصل از متون و فهرستپیکره
ژه انگلیسی بود از وا 50این آزمون پیامکی که فهرستی از 

)مستخرج از  [31] 1ترکیب مجموعه واژگان عمومی باومن
ای براون( و فهرست حاصل از ارائه پیکره یک میلیون واژه

به  [32]ی الکترونیکی کتاب زبان پیش دانشگاهی نسخه
دست آمد. این آزمون از افزار محاسبه فراوانی، بهنرم

و به کم  <25و  one 3501 >پرکاربردترین واژه شروع 
کاربردترین )کمترین فراوانی در فهرست مستخرج( 

<synchronicity 1  در  3501شد. عدد ختم می <3100و
به معنای تعداد تکرار آن در دو فهرست و عدد  oneکناره واژه 

دهد. روایی نیز ترتیب آن را در این فهرست نشان می 25
اساتید نفر از  3صوری و محتوای این آزمون مورد تأیید 

آموزش زبان انگلیسی بود و پایایی آن نیز در مطالعه آزمایشی 
دانشجوی مهندسی و از طریق روش  40و از طریق ارائه به 

 محاسبه شد.  87/0ریچاردسون -کودر
منظور پاسخ به پرسش دوم پژوهش و به پرسشنامه:

 ایدرجهآگاهی از نگرش فراگیران پرسشنامه لیکرت پنج
سازی شد. در دو بخش طراحی و آماده پرسش در 17شامل 
که بخش اول مربوط به نگرش فراگیران به تأثیر بازی حالی

مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی در یک پودمان ترکیبی 
هایی را راجع به نگرش نامه، پرسششد، بخش دوم پرسشمی

فراگیران به کار گروهی در تمرین محتوا در کالس، میدان 
شد. از آن جهت که ها شامل میان گروهبازی و نوع چیدم

شیوه عرضه محتوای مجازی در میدان بازی تلفیقی از روش 
بود، از  [33]از سوی پژوهشگران  2خوداظهاری و الزامی

ای راجع به زمان و تعداد مناسب گزینهرو، دو پرسش چنداین
ها به این پرسشنامه افزوده شد تا فراگیران نظر خود را بازی

ها ابراز کنند. روایی محتوا و صوری این پرسشنامه ه آنراجع ب
مورد تأیید سه نفر از اساتید آموزش زبان انگلیسی بود. پایایی 

ریچاردسون محاسبه شد. بدین -آن نیز از طریق فرمول کودر
های فراگیر )غیر از آزمودنی 40ترتیب، با عرضه پرسشنامه به 

 26با واریانس  34این پژوهش(، میانگین نمراتی معادل 
محاسبه  83/0دست آمد که در نتیجه آن پایایی پرسشنامه به

سازی شد تا شد. این پرسشنامه به صورت پیامکی آماده
دقیقه، قبل از شروع گام دوم  12فراگیران در مدت زمان 

 های آن پاسخ گویند. پژوهش )آموزش و یادگیری( به گویه

                                                           
1 Bauman 
2 pull mode + push mode = interactive mode 
3 Formative assessment 
4 Tailor-made test  
5 Al-Segayer 

ها در جهت تعریف توانایی تجزیه و تحلیل داده ارزیابی:
توان از جمله های آن را میمسیر یادگیری و نقصان

های برجسته پیکره زبانی در این پژوهش برشمرد. ویژگی
های مختلف چیدمانی و پیکره کرد فراگیران در الیهعمل

دادند. های پژوهش حاضر را شکل میحاصل از آن داده
 ش پژوهشتر، به منظور پاسخ به اولین پرسعبارت سادهبه

کرد فراگیران در کالس درس و در گفتگوی انگلیسی در عمل
ها بر های آنشد. نوشتهنفری به دقت ضبط میهای دوگروه

آوری شد و در پایان به یک پیکره زبانی روی کاغذ نیز جمع
عالوه، با ایجاد امکان ویژگی ثبت و ترانویسی تبدیل شد. به

ابی از طریق محیط بازی گفتگوها در میدان بازی مجازی ارزی
اندرکاران آموزش و یادگیری مجال بیشتری آموزشی به دست

دهد. ارزیابی در جهت مداقه فرایند یاددهی و یادگیری می
کالس و در خارج از آن با توجه به محتوا در مجموع برای هر 

 شد.امتیاز می 16جلسه آموزشی شامل 
با هدف بررسی  آزمون پیامکی نوشتار انگلیسی:

عنوان کارگیری واژگان انگلیسی بهتر توان فراگیران در بهدقیق
در  3ها در نوشتار و نیز تکمیل فرایند ارزیابی تکوینیآموخته

کالس آموزش زبان و در خارج از آن یعنی در محیط 
غیررسمی بازی آزمون پیامکی انگلیسی طراحی شد. این 

های ارائه شده در در بردارنده موضوع 4آزمون سفارشی
های آموزش زبان و در میدان بازی بود )مثال، صنعت کالس

آالت کشاورزی، صنعت نساجی و ...(. هواپیماسازی، ماشین
برای هر جلسه آموزش ترکیبی زبان انگلیسی یک آزمون 

 که دانشجویان پسپیامکی نوشتاری تهیه شد. بدین صورت
ای با تأکید واژه 50ی از دریافت موضوع ملزم به ارسال نوشتار

بر استفاده از واژگان انگلیسی مربوط به کتاب زبان فنی و 
موضوع برای این  36شدند. در مجموع مهندسی )همان( می

سازی شد. نمره ارزیابی آزمون نوشتار سفارشی طراحی و آماده
 امتیاز در نظر گرفته شد. 8از طریق این آزمون در هر جلسه 

ه تر بدر راستای پاسخ دقیق :مصاحبه شفاهی متمرکز
پرسش دوم و بررسی نقاط ضعف و قوت ناشی از کاربرد بازی 
مجازی در جریان یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی، 

های ای با سه پرسش باز پاسخ و با الهام از پرسشمصاحبه
در رابطه با کاربرد محتوای مجازی  [34] 5پیشنهادی السقایر

ر ها به منظوطراحی شد. این پرسشدر آموزش زبان انگلیسی 
ها که به شکل تصادفی انتخاب مصاحبه با ده نفر از آزمودنی

 سازی شد.شدند آماده
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تر ها را در یادگیری آسانکدامیک از چیدمان (1
 واژگان انگلیسی مناسب دیدید؟

ها شرایط بهتری را برای تمرین کدامیک از چیدمان (2
 و یادگیری بهتر فراهم کردند؟

های مثبت این پودمان ترکیبی یاددهی و ویژگی (3
 یادگیری شامل بازی کدام بودند؟

سامانه هوشمند آموزشی: در جهت ثبت  پژوهش: مواد
کرد فراگیران در هنگام محاوره در میدان بازی و ضبط عمل
سازی شد. افزاری هوشمند طراحی و آمادهسامانه نرم

وچک های کهمچنین این سامانه امکان تمرین در گروه
ساخت. بعد از پایان هر جلسه تمرین و مجازی را فراهم می

های چهارگانه چیدمانی در کرد فراگیران در گروهآزمون، عمل
ها اطالعاتی شد. این پیکرههای مجزا ارائه میقالب پیکره

ها و همچون تعداد فراوانی واژگان و زمان انجام محاوره
ای این آزمون مشخص گرفت. بعد از اجرنوشتارها را در برمی

را  <1450و  denote 25 >شد که اکثر فراگیران تا واژه 
                                   دانند، لذا نقطه شروع واژگان از واژهمی
< pulverize 24  قرار داده شد. <1500و  

محتوای اصلی در پژوهش حاضر همان  محتوای درسی:
ی نشجویان فنی و مهندسمحتوای کتاب زبان انگلیسی برای دا

 بود. [35]
جا که تمرین و یادگیری از طریق از آن بازی مجازی:

ساخته بیشتر انفرادی است، به منظور ایجاد های پیشبازی
یک میدان بازی مجازی جمعی، شکل دیجیتال  بازی بومی 

همراه طراحی و برای عرضه بر روی تلفن‘ بازیخانه’
راستا با محتوای ارائه شده سازی شد. بر این اساس و همآماده

ن انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی در کتاب زبا
سازی شد. با قرار طراحی و آماده‘ بازیخانه’)همان( محتوای 

های نوشتاری حاوی واژگان جدید در کنار زمین گرفتن مهره
زمینه تصویری )مرکب از تصاویر مربوط در جهت بازی با پیش

گروه خویش یک داستان(، فراگیران در تعامل با اعضای هم
ها یا های نوشتاری با توجه به خانهزم به انتخاب مهرهمل

ا تر فراگیران بعبارت سادههای مختلف بازی شدند. بهقسمت
های مجازی کوچک دو نفره همکاری یکدیگر در گروه

دند. داها ارتباط میها را با تصویرهای مناسب آن نوشتهنوشته
ن های تمریهای کوچک به نوعی میدانتمرین در گروه

 .شدهای فراگیران نیز محسوب میمجازی برای بیان دیدگاه
  فرایند اجرای پژوهش:

در این مرحله پس از بیان اهداف و  مقدمه: -گام اول
نمایش یک فیلم آموزشی از جزئیات چگونگی برگزاری دوره 

های این پژوهش در آموزش ترکیبی زبان انگلیسی، آزمودنی
دقیقه  25ها ردند. آنآزمون تعیین سطح واژگان شرکت ک

فرصت داشتند تا حداقل یک مفهوم فارسی برای هر واژه به 
دهنده ارسال نمایند. بعد از پایان آزمون تعیین سطح سرویس

های پرسشنامه پاسخ گفتند. ها به گویهواژگان آزمودنی
ها در پاسخ به دو پرسش همچنین در این مرحله آن

ها برای ارائه سب بازینظرسنجی در مورد زمان و تعداد منا
در هر جلسه ترکیبی، زمان بعدازظهر و تعداد حداکثر دو بازی 

 (.3را در هر جلسه مناسب دانستند )جدول 

ها بر .  نظر فراگیران راجع به زمان و تعداد مناسب ارائه بازی3جدول 
 همراهروی تلفن

 فراوانی هاگزینه سؤال گویه

1 
مناسب  انجام چه تعداد بازی را در روز

 دانید؟می

1 17 
2 67 
3 11 

 5 3بیش از 

2 
چه بازه زمانی را برای ارسال بازی 

تان مناسب همراهآموزشی بر روی تلفن
 دانید؟می

 9 صبح
 21 ظهر

بعداز ظهر 
 روز آموزش

74 

 6 تفاوتی ندارد

ن در ای دهی و یادگیری ترکیبی محتوا:یاد -گام دوم
هفته و هر  18جلسه آموزش ترکیبی )شامل  36پژوهش 

هفته شامل دو جلسه( بود که در هر جلسه ابتدا محتوا در 
 90کالس و از شیوه چهره به چهره به دانشجویان در مدت 

شد. در این حین دانشجویان فرصت داشند با دقیقه ارائه می
 هاینهای دو نفری به تکمیل تمریدوستان خویش در گروه

کتاب بپردازند. سپس در بعدازظهر  و در بازه زمان مشخص 
های دو دقیقه( بازی آموزشی برای تمرین در گروه 7:30تا  7)

شد. در طول انجام پژوهش نفری مجازی به فراگیران ارائه می
و در میدان بازی تعامالت بین فراگیران از طریق سامانه جامع 

وان ید بر ارزیابی تکوینی تشد. با تأکهوشمند ثبت و ضبط می
کرد شان، عملها در بدنه محاوراتفراگیران در کاربرد آموخته

 ای تبدیل شد. از آنجاها به پیکرهکالسی و میدان مجازی بازی
که در میدان بازی مجازی چیدمانی که فراگیران در آن به 

پرداختند متفاوت با چیدمان جلسات قبل از تمرین بازی می
های دختر یا پسر قادر رو هر کدام از آزمودنی، از اینها بودآن

بودند سه نوع چیدمان را تجربه کنند. در نتیجه مجال برای 
کرد فراگیران در نتیجه تمرین در هر کدام از قیاس عمل

 آمد. ها پیش میچیدمان
در  ارزیابی از طریق آزمون نوشتاری: -گام سوم

سفارشی در رابطه با پایان تمرین در میدان بازی، موضوع 
موضوع ارائه شده در کالس درس و در میدان بازی از طریق 

ا ای را بپیامک ارسال شد تا فراگیران از همین مسیر نوشته
دقیقه به سرویس دهنده  15کاربرد محتوای نو در مدت زمان 

بندی ارسال کنند. این پیکره تعداد تکرار مرکزی برای پیکره
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 داد. میا در نوشتار فراگیران به وضوح نشان واژگان انگلیسی جدید ر 
بعد از پایان جلسات  مصاحبه متمرکز: -گام چهارم

دانشجوی دختر از میان  5دانشجوی پسر و  5آموزش 
طور تصادفی انتخاب شدند تا تجربه خود را در ها بهآزمودنی

پودمان یاددهی و یادگیری واژگان زبان انگلیسی مشتمل بر 
بیان کنند. این مصاحبه )ر.ک. ابزار( به زبان ‘ بازیخانه’

ه برگزار شد. پاسخ فراگیران دقیق 20فارسی و در مدت زمان 
 به منظور تحلیل نهایی ضبط شد.

 یافته ها
کرد ها بر روی عملبرای بررسی تأثیر نوع چیدمان

فراگیران در یادگیری واژگان انگلیسی عالوه بر آمار توصیفی 
های استفاده شد.  در مجموع یافته از آزمون آنالیز واریانس

دهد که از ( نشان می1حاصل از گردآوری و تجزیه )نمودار 

طریق تعامل و از طریق یادگیری جمعی چه در هنگام انجام 
های های آموزشی در کالس و چه در حین تکمیل بازیتمرین

آموزشی در یک محیط مجازی فراگیران قادر بودند به شکل 
ای دانش واژگان انگلیسی خویش را بسط و قابل مالحظه

نوع چیدمان روندی  کرد در چهارتوسعه دهند، چون عمل
تجزیه و تحلیل محاورات  کرد. همچنین،صعودی را طی می

ها چه در کالس و چه تمرینانگلیسی دانشجویان در تکمیل 
بازی انگلیسی حکایت از آن دارد آموزشی خانه بازی در میدان

تر از به لحاظ واژگانی منسجممان این محاورات با سیر ز که
رو با درصد قطعیت . از ایناست شده خود پیشینمحاورات 

گفتمان تلویحی  ،توان گفت دانشجویان در سیر زمانباال می
 اعضای گروه را بهتر متوجه کار گرفته شده از سوی دیگربه

 شدند. می

 
 ر طول دوره آموزش ترکیبی زبان انگلیسیهای مختلف دمقایسه شتاب روند صعودی در چیدمان .1نمودار 

نشان داده شده است شتاب  1طور که در نمودار همان
های مختلف متفاوت است. این روند صعودی در چیدمان

تر اینکه، با توجه به مقدار آزمون آنالیز واریانس که برابر دقیق
توان گفت نمره بود، می 000/0و سطح معناداری برابر  28/16

ها باهم تفاوت دارند. مقدار کرد فراگیران در انواع چیدمانعمل
، جدول آزمون شفه، نمایش داده 3ها در جدول این تفاوت
 شده است.

کرد فراگیران در انواع ی عملآزمون شفه برای مقایسه نمره. 3جدول 
 هاچیدمان

 یدان بازیکرد در تمرین کالسی و در منمره عمل چیدمان
 16/13 (1پسر )نوع -پسر
 28/15 (2دختر )نوع -دختر
 37/11 (3دختر )نوع  -پسر

 72/14 (4پسر )نوع -دختر

 
 

در اکثر موارد قرار گرفتن در گروهی که فراگیران پسر با 
عرضه اطالعات به همتایان خود سعی در روشن نمودن راه و 
مرتفع نمودن مشکالت یا شبهات ناشی از یادگیری داشتند، 

ها و در نتیجه باقی ماندن ابهامات به دلیل کوتاهی عبارت
گان تأثیر چشمگیری بر توان فراگیران در یادگیری واژ

انگلیسی نداشت. شاید این ابهام در کنار محتوای آموزشی 
ها جدید پیش روی فراگیران بار شناختی بیشتری را بر آن

ها کند که این بار شناختی بیشتر روند یادگیری آنتحمیل می
کند. برعکس، هنگامی که فراگیران دختر را کند و کندتر می

ر تتناسب طوالنیبا جمالت حاوی واژگان آشناتر و به همین 
با شفافیت بیشتر سعی در حل مشکالت آموزشی واقع شده 

کرد بهتری رادر نزد ی عملدر میدان بازی داشتند، زمینه
 د. شدنشان در یادگیری واژگان انگلیسی سبب میهمتایان

اگرچه فراگیران پسر و دختر توان نسبی یکسانی در 
فراگیری زبان دارند، اما نتایج حاصل از انجام این پژوهش از 

نمره

1چیدمان
نمره

2چیدمان
نمره

3چیدمان
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آن حکایت دارد که دختران از توانش زبانی بیشتری نسبت 
 (. 2به همتایان پسر خویش برخوردار هستند )نمودار 

 

 کرد فراگیران در تمرین کالسیعمل )الف(. 2نمودار 

 

 کرد فراگیران در میدان بازیعمل )ب(. 2نمودار 

 های فراگیران بعد ازبررسی پیکره حاصل از کوتاه نوشته
پایان هر جلسه آموزشی ترکیبی نیز مهر تأییدی بر این مطلب 
بود که واژگان در نوشتار فراگیرانی که در زمین بازی در 

ی زگهای متجانس به تمرین پرداخته بودند از تنوع و تاگروه
بیشتری برخوردار بود. از سوی دیگر، نقش دانشجویان دختر 

های نامتجانس در شفاف کردن راه برای همتایان پسر در گروه
خویش در جهت تکمیل بازی آموزشی تا حد زیادی نتیجه را 

که دانشجوی دختر  4کرد. چون در چیدمان نوع تأیید نمی
رد، کیت میهمتای پسر خویش را در راستای تکمیل بازی هدا

کرد حاصل بسیار بهتر از زمانی بود که دانشجویان پسر عمل
 ند. پرداختهای همسان با یکدیگر به تکمیل بازی میدر گروه

 هایمدت زمانی که فراگیران صرف تکمیل بازی در گروه
کرد مناسب نمودند با عملهای متفاوت میکوچک با چیدمان

                                                           
1 filled pause (fp) 
2 silent pause (sp) 
3 filler (F) 

ای معکوس یسی رابطهها در یادگیری واژگان زبان انگلآن
داشت، به شکلی که هرچه قدر میزان زمان بیشتری صرف 

شد به همین تناسب از تمرین و تکمیل بازی آموزشی می
 شد.کیفیت یادگیری کاسته می

اگرچه مکث هم در محاورات دختران و  3بر طبق نمودار 
ها از نوع متفاوتی بود. خورد، اما مکثپسران به چشم می

        1های پرکه دختران مکثتر، در حالیدهعبارت سابه
(em, er, uh …استفاده می ) درصد  70کردند، در بیش از

گرفتند. در کار میرا به 2های صامتموارد پسران مکث
های صامت پسران کمتر های نامتجانس طول مکثچیدمان

 بود.

 های دختران و پسرانها در محاوره. بررسی مکث3نمودار 
 = St = start; WI(s) = word items; F = Filler; FP)نکته: 

Filled Pause) 

دهد نشان می 4گونه که نمودار از سوی دیگر همان
( در … ,well, I mean, actually) 3هااستفاده از فضا پرکن

های دختران، چه در کالس و چه در میدان بازی، محاوره
های که در چیدمانخورد. دختران هنگامیچشم میبیشتر به

فضا  بردند بیشتر از اینمتجانس با یکدیگر تمرین را پیش می
ها کردند. همچنین طول این فضا پرکنها استفاده میپرکن

های پر کمتر بود، یعنی عمدتاً بالفاصله بعد از نسبت به مکث
 شد.کار گرفته میای معنادار بهها واژهآن

 
 ها در محاورات پسران و دختراننمایی از کاربرد از فضا پرکن .4نمودار 

 = St = start; WI(s) = word items; F = Filler; FP)نکته: 

Filled Pause) 

که دختر ها هنگامیطور خاص زمان کاربرد این پرکنبه
شد بعضاً به سه واحد از سوی یک همتای پسر راهنمایی می

که پسر در یک گروه نگامیرسید. به همین نسبت ههم می
های صامت بیشتر پرداخت طول مکثمتجانس به تمرین می

 (.5شد )نمودار می
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4

1

2

3

4
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های دختران و پسران ها در محاورهها و مکث. کاربرد فضا پرکن5نمودار 

 های نامتجانسدر چیدمان
 = St = start; WI(s) = word items; F = Filler; FP)نکته: 

Filled Pause) 

های جا که پیکره زبانی در پژوهش حاضر، نوشتهاز آن
شد، بررسی پیکره کلی از پیامکی فراگیران را نیز شامل می

مجموع جلسات ترکیبی آموزش در طول پژوهش از این 
داد که تجانس در چیدمان گروهی بیش از نتیجه خبر می

که به نفع دانشجویان پسر باشد به نفع دانشجویان دختر آن

ای که جمالت تولیدی در نتیجه همکاری گونهاست. بهبوده 
دانشجویان دختر برای تکمیل بازی از تنوع واژگانی و شفافیت 

  زیادی برخوردار بود.

با بررسی شرایط موجود در یاددهی و  [36] 1گنگ و خو
 ییادگیری مجازی به این نتایج دست یافتند که با روندنمای

توان مشکالت و ابهامات نتایج حاصل از انجام پژوهش می
ناشی از یاددهی و یادگیری را بهتر رصد نمود و در نتیجه با 

ها بر آمد. ریزی منسجم در صدد مرتفع نمودن آنیک برنامه
توان مقدمات الزم را همچنین به کمک فرایند روندنمایی می

زی فراهم سازی کامل پژوهش در یک محیط مجاجهت شبیه
کرد فراگیران در آورد. یک روندنمایی کلی از عمل

ترسیم شده است. 6های چهارگانه پژوهش در نمودار چیدمان

 

های چهارگانه پژوهشکرد فراگیران در چیدماننمایی کلی از نتایج حاصل از عمل. روند6نمودار 

 های پرسشنامهپاسخ فراگیران به گویه تحلیل
دانشجویان دختر و پسر آزمودنی این پژوهش شیوه 
یاددهی و یادگیری ترکیبی محتوای انگلیسی را مفیدتر از 

ها با اشاره به این نکته که از دانستند. آنهای سنتی میشیوه
ی یادگیری امکان دسترسی و تمرین طریق کاربرد این شیوه

است، یادگیری بهتر را نتیجه این دسترسی  ترمحتوا آسان
 دانستند. آسان می

 

                                                           
1 Gong & Xu   

گفتند روش ترکیبی آموزش و یادگیری ها میآزمودنی
دلیل دربرداشتن دو محیط رسمی و غیررسمی آموزش به

تری را برای تمرین و یادگری شرایط متنوع و گسترده
رو فراگیران دهد. از اینقرار می ها در اختیار فراگیرانآموخته

توان در های روانشناختی و اجتماعی مختلف را میبا ویژگی
عالوه، های یادگیری ترکیبی مورد خطاب قرار داد. بهپودمان

راجع به عرضه بازی آموزشی از طریق فنآوری ارتباطات سیّار 
ها از ویژگی در در پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری آن
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دسترس بودن محتوا در هر زمان و هر مکان از طریق این نوع 
کردند، چون محیط عنوان یک ویژگی بارز یاد میفناوری به

تر رنگعنوان زبان خارجی را کمیادگیری زبان انگلیسی به
ای بودن ها با اشاره به چندرسانهنمود. در این راستا، آنمی

ها را از دانستند که آنرا امکانی نو میی مجازی، آنمحیط باز
داد. تمرین محتوای عادی و در نتیجه روزمره رهایی می

های تمرین بازی در محیط عنوان ویژگی دیگر این آزمودنیبه
که تمرین بتواند در این دانستند و از اینمجازی را مفید می

شاره ند. با امحیط در بستر بازی بومی انجام شود رضایت داشت
 عنوان ویژگی برجسته بازیبه تمرین و یادگیری جمعی به

های بعدی پرسشنامه، این رضایت بازی، در گویهبومی خانه
ها در محیط بازی مجازی و در خاطر برای تمرین آموخته

 در یادگیریگفتند ها میآن تر شد.تعامل با همتایان پررنگ

ند، سؤال بپرسند و در توانند مکث نمایجمعی فراگیران می
ر د تکمیل تکلیف اطالعات بیشتری کسب نمایند که سیر

دهد با ها امکان میآن هایی بهچنین ویژگی مجموع یک
مفاهیم  دریافت پسخوراند مناسب به تعامل سازنده در مورد

( در پاسخ به %64/84اتفاق دختران ). اکثر قریب بهبپردازند
ها چه نوع چیدمانی را برای تمرین آموخته»این پرسش که 

های متجانس و تمرین با همتای چیدمان« دانید؟مفید می
های نامتجانس تر از تمرین در گروهدختر را مفید فایده

ور ( بر این با%34/68دانستند. اما اکثر دانشجویان پسر )می
ا های متجانس و یبودند که تمرین محتوای انگلیسی در گروه

ها ندارد. میزان نگرش مثبت نامتجانس تفاوتی برای آن
های بازی فراگیران در مورد هر کدام اثر هرکدام از جنبه

نمایش داده شده است 4مجازی در جدول 

مختلف یادگیری واژگان در پودمان ترکیبی مشتمل بر بازی هایها به جنبهنگرش آزمودنی .4جدول 
 گیرینتیجه انحراف معیار میانگین گویه
 همراه در یادگیری ترکیبی زبان انگلیسی مفید است.بازی قابل عرضه بر روی تلفن 865/0 36/3 1
 دهد.می ءبازی مجازی انگیزه فراگیران را برای یادگیری زبان انگلیسی ارتقا 816/0 46/3 2
 سازد.بازی مجازی زمینه بازی با واژگان را هموارتر می 766/0 85/3 3
 های زمانی و مکانی است.همراه مفید در حذف محدودیتبازی قابل عرضه بر روی تلفن 732/0 11/4 4
 است.های زبانی همراه قابل کاربرد در آموزش سایر مهارتبازی قابل عرضه بر روی تلفن 887/0 08/3 5
 .شودهای مجازی از ضروریات حوزه تولید محتوا محسوب میتوسعه و تنوع بخشی به بازی 873/0 19/3 6
 تر محتواتمرین از طریق بازی مجازی = راهی به سوی یادگیری عمیق 814/0 49/3 7
 سازد.میی بهتری برای مشارکت فراگیران را فراهم تمرین از طریق بازی مجازی زمینه 717/0 31/4 8
 سازد.ی تعامل فراگیران را فراهم میبازی مشارکتی مجازی زمینه 745/0 06/4 9
 کند.بازی جمعی اعتماد به نفس فراگیران را در حین یادگیری زبان انگلیسی تقویت می 724/0 18/4 10
 شود.تری را سبب میبازی جمعی یادگیری عمیق 776/0 73/3 11
 شود.جمعی مانع از تسلیم شدن در نتیجه شکست میبازی  762/0 89/3 12
 کردشان را از زوایای مختلف بررسی نمایند.توانند عملدر میدان بازی جمعی فراگیران می 811/0 51/3 13
 گیرد.تری در اختیار فراگیران میدر بازی مشارکتی شواهد غنی 733/0 11/4 14
 سازد.بیشتری را برای فراگیران پدیدار میتمرین جمعی فرصت کاوش  751/0 94/3 15
 ثیرگذار است.أکرد فراگیران تچیدمان تمرین گروهی بر عمل 805/0 70/3 16
 شود.ها سبب تمرکز بهتر بر محتوا میتر در گروهپسخوراند و راهنمایی شفاف 758/0 93/3 17

 متمرکز: های فراگیران در مصاحبهتحلیل پاسخ
تک فراگیران به سه پرسش مصاحبه متمرکز در پاسخ تک

رو، در این قسمت، تنها به ضمیمه ارائه شده است، از این
برداشت کلی این فراگیران از پژوهش بسنده شده است. در 

های که جهت مصاحبه متمرکز انتخاب شدند واقع، آزمودنی
( بر ها )متجانس و نامتجانسهمگی بر اثر نوع چیدمان

ها کاهش اضطراب کردشان اتفاق نظر داشتند. آنعمل
یادگیری زبان ناشی از عدم حضور معلم را عامل مهم دیگری 

ند. دانستدر موفقیت در بخش غیررسمی آموزش ترکیبی می
اگرچه دانشجویان دختر شرایط چیدمان متجانس را مساعد 

ن ادر افزایش تمرکز بر محتوای آموزشی جانمایی شده در مید
دانستند، اما فراگیران پسر بر این باور بودند که بازی می

گیری از نظر همتایان یادگیری در گروه نامتجانس و بهره

نسبت بهتری را دختر به لحاظ شفافیت محاورات شرایط به
 د. نموها به دانش پیشین مهیا میبرای پیوند عمیق آموخته

جازی در در مجموع، نگرش فراگیران به کاربرد بازی م
یادگیری جمعی زبان انگلیسی در یک پودمان تلفیقی با 

شان همسو بود. چراکه قبل از ورود کرد و نظر نهاییعمل
ها نگرشی مساعد به بازی آموزشی فراگیران به پژوهش، آن

ها عنوان تمرین در پودمان ترکیبی داشتند. توان آنجمعی به
 ی صعودی را طیدر یادگیری واژگان زبان انگلیسی نیز روند

ها راجع به کرد. در پایان و در مصاحبه متمرکز نیز نظر آن
کاربرد بازی بومی در تمرین و یادگیری جمعی زبان انگلیسی 

کردشان در حرکت بود. کامالً در جهت تقویت نگرش و عمل
رد کهای زبانی حاصل از عملتر، بررسی پیکرهعبارت سادهبه

های ان بازی و آزمونچه در کالس درس و چه در مید
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نوشتاری همگی دیدگاه مطلوب به یادگیری ترکیبی بازی را  
 کردند.تأیید می

 گیریبحث و نتیجه
های این پژوهش نشان دادند اگر بازی گونه که یافتههمان

مجازی به شیوه درستی در جریان آموزش و یادگیری زبان 
د وجوهای متواند راهگشای بسیاری از کاستیهدایت شود می

عنوان مثال، سوق جریان یادگیری در این حوزه باشد. به
کمک بازی در بستر هویت ملی و بومی عالوه بر نتایج به

مثبتی که در ارتقای توان یادگیری فراگیران داشت، رضایت 
ها را نیز دربرداشت. چراکه با عرضه محتوای حداکثری آن

ی سوان بهجدید یا ناآشنا در محیط بازی آشنا توجه فراگیر
شد. با این نوع یادگیری و نه سرگرمی محض معطوف می

ک عنوان یتر بازی آموزشی بهکاربرد زمینه پیوند مستحکم
های رسمی آن در محیط غیررسمی یادگیری با مؤلفه

های جدیدی چون شیوه یاددهی و یادگیری ترکیبی شیوه
در توجیه مؤثر بودن  [37] 1شود. گوا و راینهموارتر می

های رسمی آن های غیررسمی آموزش در کنار مؤلفهمؤلفه
تر آموزشی و گیری از ابعاد متنوعگویند در مجموع بهرهمی

ر ها مساعدتکمک آموزشی شرایط را برای دوام بیشتر آموخته
 سازد. می

 کرد مناسبیافته قابل تأمل دیگر در پژوهش حاضر عمل
مرین مشارکتی در داخل و خارج از کالس فراگیران حاصل از ت

ی آموزش ترکیبی زبان دست آمده در طول دورهبود. نتایج به
کرد فراگیران انگلیسی همواره روندی صعودی را در عمل

کرد مناسب از سوی فراگیران را داد. این عملنشان می
ها با سایر همتایان و توان نشأت گرفته از همکاری آنمی

ها در بهبود جریان یادگیری نظر سازنده آن مندی ازبهره
دانست. البته پیشرفت در کار مشارکتی در میدان بازی 
آموزشی مجازی و در تعامل با سایر همتایان برای نیل به 

های بدون قید و اهداف مشخص به مفهوم پذیرفتن خواسته
شرط یکدیگر نیست، بلکه در یادگیری جمعی فراگیران 

ی امع مجازی سعی دارند تا با در بوتهعنوان اعضای جوبه
آزمایش قرار دادن محتوای عرضه شده در فصلی مشترک با 

 یکدیگر به تفاهم برسند.
نتایج حاصل از این پژوهش از این حکایت دارد که هرکدام 

                                                           
1 Geva & Ryan 
2 Bagley & Hunter 
3 Psychological learning process (PLP) 
4 Rua 
5 Richards & Schmidt  
6 Springer & Deutsch 
7Johnson, Johnson, & Smith  

ها تفسیر مختلفی از محتوای آموزشی ارائه شده از چیدمان
شد. بر اساس در میدان بازی مجازی را نزد فراگیران سبب می

این تغییر در فرایند ذهنی فراگیران  [38] 2نظر بگلی و هانتر
کرد از چیدمانی به چیدمان دیگر است که بر میزان عمل

تر، با کاهش بار شناختی عبارت سادهفراگیران مؤثر است. به
فرصت بیشتری  3بر فرایند روانشناختی یادگیری فراگیران

شی نهفته در محیط یاددهی برای تمرکز بر روی محتوای آموز
های این شفافیت در محاوره [39] 4و یادگیری داشتند. روا

د و در دهفراگیران را به توانش زبانی باالتر دختران ارتباط می
ها خصوص ارتباط بین جنسیت فراگیران و استعداد زبانی آن

های فیزیولوژی اعصاب وجود تفاوت در گوید پژوهشمی
ا هکرد مغز آنختر و پسر را ناشی از عملکرد فراگیران دعمل
های بصری نسبت به رو مردان در فعالیتدانند. از اینمی

که گفتمان دختران نسبت به دختران برتری دارند، در حالی
 5همتایان پسر به نسبت باالتری قرار دارد. ریچاردز و اشمیت

 تر دختران و بامعتقدند که به موازات توان کالمی قوی [40]
ها قادر به ها حین محاوره، آنباالتر رفتن قدرت تمرکز آن

استفاده از توانش راهبردی بیشتری هستند. نگاهی گذرا به 
های دختران در مقایسه با های زبانی حاصل از محاورهپیکره

پسران پر وضوح این مطلب را تأیید کرد، چراکه دختران در 
 هایکاربرد جنبهطور کامالً مشخصی در شان بهحین محاورات

تر از های پر موفقها و مکثبردی همچون پرکنتوانش راه
همتایان پسر خویش بودند. البته جایگاه ویژه برخی عوامل 

های اجتماعی را در این زمینه نباید نادیده فرازبانی نظیر مؤلفه
توان کالمی باالتر زنان  [41] 6گرفت چراکه اسپرینگر و دتاش

ها نسبت های شخصیتی آنعی و ویژگیرا به عوامل اجتما
 دهند.می

 [42] 7اگرچه طبق گفته جانسون، جانسون و اسمیت
های یادگیری مجازی موجب نامتجانس بودن چیدمان گروه
شود، اما طبق نتایج حاصل از کاهش راندمان در یادگیری می

توان این نتیجه را که نامتجانس بودن این پژوهش نمی
دهد به تمام نتایج مطلوبی را بار نمیچیدمان گروه مجازی 

موارد بسط داد. فراگیران دختر در حین یادگیری با اتکاء به 
نار تر در کبردهای متنوعکاربردن راهتوان کالمی خویش و با به

واژگان جدید زمینه پیشرفت را برای همتایان پسر پدید 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Georg+Deutsch&search-alias=books&text=Georg+Deutsch&sort=relevancerank
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 آوردند. می
رسی استفاده از پیکره زبانی در این پژوهش جهت بر

ها در یادگیری های انگلیسی فراگیران و توان آنمحاوره
یران کرد بهتر فراگیید دیگری بر عملأواژگان انگلیسی مهر ت

ها با چیدمان خاص بود. در حقیقت، ناشی از تمرین در گروه
ها توان با اطمینان خاطر بیشتری میان نوع چیدمان گروهمی

 ارتباط مستقیم برقراردر حین تمرین و دفعات کاربرد واژگان 
 هاینیز با اشاره به این مطلب که پیکره [43] 1کرد. یوسف

هایی چون اطالعات و ارتباطات زبانی همپای پیشرفت فناور
د، انای یافتهاندرکاران آموزش و پرورش جایگاه ویژهنزد دست

ب مراتهای زبانی بهگوید نمای عرضه شده از سوی پیکرهمی
کرد فراگیران در نتیجه ارزیابی و کلی به عملتر از نگاه جامع

ها خواهد بود. بدین ترتیب ارزش واقعی بسیاری از آزمون آن
بردها و ابزارهای آموزشی نزد یاددهنده و تهیه و تولید راه

 .[44]شود کننده مواد آموزشی محرز می

اگرچه در این پژوهش تأکید بر تمرین و یادگیری گروهی 
دان چنهای نهعنوان یکی از ویژگینفرادی بهبود ولی به کار ا

ساخته اشاره شد، اما طبق نظریه ناحیه های پیشمطلوب بازی
این بدان معنا نیست که  [45] 3گاتسکیوی 2رشد مجاور

 شود. چونتمرین فردی همیشه به نتیجه نامطلوب منجر می
کند گاتسکی در این نظریه اشاره میگونه که ویهمان

گیرد و شکل انفرادی صورت میضی از امور بهیادگیری بع
شکل جمعی یا مشارکتی یادگیری بهبرخی امور مربوط به

توان گفت یادگیری محدود به جذب گیرد. کلی میصورت می
ها نیست، بلکه  دانش و تجربه فراگیران آوری آموختهو جمع

 گذارد.سزایی میبر این فرایند تأثیر به
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