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ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠـﻮﻳـﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕــﺎﻩ ﻓـﺮﻫﻨﮕﻴـﺎﻥ
ﺩﻭﺭﺓ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  -ﻣﻬــﺮ  -1396ﺷﻤــﺎﺭﺓ ﭘﻰﺩﺭﭘﻰ 48 -103ﺻﻔﺤــﻪ  9000 -ﺭﻳﺎﻝ

ﺣﺪﻳﺜﯽ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ

)ﺻﻠﯽ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ(

ﻣﻦ ﺑﭽـﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ۵ﺩﻟﻴـﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ:
ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﻴــﺎﺭ ﮔﺮﻳـﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .

ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .

ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﻭﺩ ﺁﺷﺘﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓــﺮﺩﺍ ﺫﺧﻴـﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .

ﭘﻨﺠﻢ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻮﺍﻋﻆ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳّﻪ ،ﺹ۲۵۹

ﺑــﺎﺯﯼ
ﺍﻣﺮﯼ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ

1

ﺑﺎﺯﯼﻭﺍﺭﺳﺎﺯﯼ

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺑـﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷـﺪ

ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ

ﺑـــﺎﺯﻯﺁﻣـــﻮﺯﻯ
ﻣــﺮﻭﺭﻯﻛـﻮﺗــﺎﻩ ﺑــﺮﻳــﻚﺗﺤــﻮﻝ
ﻣﺪﺭﺳﻪ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩMia McMeekin :
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺮﮔﺲ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺎﺯﻱ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ

ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﻱ
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺜــﻞ ﺭﻭﭘﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﮊﻩﺑــﺎﺯﻱ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ،
ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺍﻭﺭﻳﮕﻮﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻦ ﺳــﻨﺪﻳﮕﻮ
ﻛﺠﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳــﺎﺯﻱ ،ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻭ ﺩﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷــﻮﺩ .ﻫﺪﻑ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﻛﻨﻨﺪﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺷﻨﺎﻳـﯽ
ﺑـــــﺎ
ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ
ﺳﻨﺘــﻲ
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺟﻴﮑﺎ )ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭘﺮ( -ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺎﺯﻱﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑــﺎﺯﻱﻫــﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻠﻜﻪ
ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨــﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﻱ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻧﻈـﺮﻳﻪ ﺑـﺎﺯﯼ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺩﻫﺔ  ۱۹۵۰ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻛﺸــﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  ۱۹۹۲ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﭘﺎﻭﻧﺪﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻮﺭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﺗﺠﺮﺑﻰ

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭﺟﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﺸــﺨﺼﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻱﻫــﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧــﻪﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﻧﻤﻲﺁﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﺗﺸﻠﻪ ﺑﺎﺯﯼ ) ﺗُﺸﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ( ﻳﺎ ﺗﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﺭ ﺍﺳﺖ(.

ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﻱ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ.

ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ
ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳــﺎﺯﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺓ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﺪ.

ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼ ﻳﻪ ﻗﻞ ﺩﻭ ﻗﻞ

ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺎﺯﯼ )ﺟﻮﺯ ﻭﺍﺯﯼ( ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺩ  -ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ
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هفت سنﮓ  /مهناز بزرگیان 38
میز تخمین  /نفیسه ثبات 40
آنچه تجربه کردم ،آنچه آموختم /محمد اسدبگی 42
سیر تاریخی بازی در آموزش  /رویا صدر 24
بازيها و تمرینها  /نرگس لیاقي مطلق 34
بازيهاي تیمساز  /سیده فاطمه شبیری 35
بازیهای خوب برای آدمهای خوب  /فریبا موسویزاده 46
این متن دعوتی است از بازیگوشان برای بازیگوشی! تو میتوانی انتخاب کنی
که وارد بازی شوي و بازیگوشی کنی یا همین االن از خواندن ادامة این متن صرفنظر
نمایی .انتخاب با توست! الﺒته بدان و آگاه باش که در هر انتخابی عهدی نهفته است .پس
اگر دل شیر داری ،برای شروع بازی به صفحة  11برو و وارد بازی ابدال شو.

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست .تجربههای ناب ،ایدهها و حاصل پژوهشهای خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آنها در مجله ،عالقهمندان به این حوزه در
تجربیات شما شریک شوند .از شما عزیزان تقاضا داریم:
مقالههایی را که میفرستید ،با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.
مقاالت ،حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتﺒاﻁ با فناوری و کاربرد آن در کﻼﺱ درﺱ نﺒاشد.
مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد .چنانچه مقاله را خالصه میکنید ،این موضوع را قید فرمایید.
نثر مقاله ،روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی ،دقت الزم را مبذول فرمایید.
در نگارش مقاله از منابع و مﺂخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن ،فهرست منابع را بیاورید.

ﺍﻭﻗــﺎﺕﺧــﻮﺵ
برداشت اول :از صبح ساعت هفت و نیم تا ظهر ساعت یک در مدرسه بودم .وقتی مدرسه
تعطیل میشد ،به سرعت به خانه میرفتم و نهار خورده و نخورده راهی کوچه میشدم .کوچة
ما که آن موقع خیلی بزرگ بهنظرم میآمد ،یک کوچة شش متری بود .ما در دو قسمت کوچه
میتوانستیم بازی کنیم؛ یکی جلوی مســجد ،تا موقعی که خادم مسجد میآمد و دنبالمان
میکرد .دوم در خانهمان ،تا موقعی که همســایهمان ،سرهنگ ،ميآمد و کتکمان میزد .اسم
کوچة ما «آرام» بود ولی تنها چیزی که نداشــت ،آرامش و ســکوت بود .تابستانها روزی ده
ساعت بازی میکردیم؛ صبح از ساعت هشت تا موقع ناهار و بعد از آن ،تا دم غروب و تاریکی؛
تا موقعی که چشمهایمان میدید .در این بازیها کتک خوردیم ،حقخوری را فهمیدیم ،کتک
زدیم و داوری و قانون را متوجه شــدیم .کوچه پر از لجن بود و هر موقع به خانه میآمدیم،
باید اول خودمان را میشستیم و بعد وارد خانه میشدیم .همیشه روی دستهایمان زخم بود
و زخم را هم میکندیم و خون میآمد .سر زانوهایمان پاره میشد و سرمان چندبار شکست.
تابستانها گاه میرفتیم و سر کوچه بستنی یا شکالت میفروختیم ولی یا پولمان را میزدند
یا مشتری نداشتیم و مادرمان مجبور میشد همة بستنیها یا شکالتهایمان را یکجا بخرد.
فوتبــال ،فوتبال و فوتبال ...زندگی ما همین بود و جز این هیچ لذتی نداشــتیم .من با اینکه
درســم خوب بود و هر سال شاگرد ممتاز میشدم ،از مدرسه دلخوشی نداشتم .خانم معلم
زمستانها بافتنی میبافت و به ما میگفت که بنشینیم و تکلیفهای اضافی انجام دهیم .گاهی
هم که کسی شلوغ میکرد و حواسش را پرت میکرد ،خودکار الی انگشتهای او میگذاشت
و تنبیهش میکرد .ناظم بهخاطر کمی تأخیر ناشی از برف زمستانی ،با چوب آلبالوی خیس
شــده کتکمان میزد .دبستان برای من و بســیاری از همکالسهایم یادآور خشونت و تنبیه
اســت .البته خودم کمتر تنبیه شدهام ولی شاهد ترسان تنبیه اغلب شاگردان بودهام .بیهوده
نبود که بچهها از میانة راه از مدرســه گریزان میشــدند .تقریباً همة بچههای کوچه تا اواخر
دبســتان بهتدریج مدرسه را رها کردند و ســرکار رفتند .برای پدرانی که به پول بچهها نیاز
داشــتند و نیز بچههایی که مدرسه برایشان لذتبخش نبود ،ترجیح آن بود که مدرسه را در
میانة راه رها کنند .مدرسه جای بازی نبود .بیهوده نبود که وقتی پنجشنبهها از راه میرسید و
مدرسه تعطیل میشد ،همه با هم فریاد میزدیم« :عدسی فردا مرخصی» «فتیله فردا تعطیله»
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و ایــن نقل زمانهای اســت که
هنــوز تلویزیون نیامده بود
و جز مدرســه هیچ جایی
برای آموختن نبود.
برداشت دوم :وحیــد پسرم
چند ماهی اســت که ســر کار
میرود .صبــح زود میرود و آخر
شــب میآید .وقتی هم که میآید ،مشــغول
بازی فیفا میشود .از بچگی بازی میکند .االن هم
که درسش تمام شده است هنوز بازی میکند .دوستی دارد
که آن ســوی شهر زندگی میکند و هر دو شب تا دیروقت مشغول بازی فیفا هستند .وحید
وقتی بازی میکند ،اص ً
ال به کســی کاری ندارد .وحید کوچه را میشناسد ولی تجربة اندکی
از آن دارد.
برداشت سوم :سپهر ،نــوهام ،را میبینم .سخت غرق بازی رايانهای است .موقع بازی هیچ
حرفی را گوش نمیکند؛ یعنی اص ً
ال نمیشــنود که گوش کند! دنیای او بازی است و بازی و
بازی .یعنی اگر مدرســه نرود و مادرش هم اجازه دهد ،از صبح تا شب مشغول بازی میشود.
فکر نمیکنم اص ً
ال بداند که در کوچه میشود بازی کرد! دوستی هم ندارد که با او بازی کند.
راســتی تنها چیزی که بین این ســه نسل مختلف مشترک است ،بازی و بیعالقه بودن به
درس و مدرســه اســت .چرا بازی با آنکه متحول شده و بسیاری از انواعش از بین رفته است
و کسی آنها را نمیشناســد ،هنوز گوهر خود را حفظ کرده است و همه دوست دارند بازی
کنند؟ چرا مدرسههای ما به بازی بیتوجهاند؟
چند ســالی است که با رشد و توســعة بازیهای رایانهای ،ایدة استفاده از بازی در آموزش
جدی شده است .به خالف گذشته که قصة بازی و درس ،قصة جن و بسم اهلل بود ،این بار از
همجواری این دو صحبت میشود .وقتی ما با بازی یاد میگیریم ،آن را مال خودمان میدانیم؛
نه چیزی که از جایی به زور به ما القا شده است .فضای بازی فضای آرامش و خشنودی است
و انتقال این فضا به محیط آموزش آن را دوست داشتنیتر میکند .در بازی ما انگیزة درونی
داریم ،تلفیق بازی و درس میتواند ،این خصوصیت را به مدرسه و کالس منتقل کند .و خیلی
چیزهای دیگر ،که در این شمارة مدرسه فردا از آنها سخن خواهیم گفت.
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ﺑــﺎﺯﻱ،ﺍﻣـﺮﻱ ﻣﺘﻌـﺎﻟﻲ
گفتوگو با دكتر عبدالعظیم كریمي

شیﺒا ملﻚ

اشاره

دكتــر عﺒدالعظیم كریمي عضــو هیﺌت علمي
پﮋوهشــگاه تعلیموتربیت و اســتادیار دانشگاه
اســت .او در زمینه روانشناسي و تعلیموتربیت
فعالیت ميكند و تاكنون بیش از  30عنوان كتاب
و  150عنوان مقاله از ایشــان منتشر شده است.
دكتر كریمي هماهنﮓكننده مطالعات
بینالمللي تیمز و پرلز در ایران
اســت .مطلب زیــر حاصل
گفتوگوي نشــریه با ایشان
در زمینه بازي و نقش آن در
آموزش است.

 :از نظر شما
بازی چیست؟ ارتﺒاﻁ آن
با آموزش چگونه است؟
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به نظر من باید دو وجه متمایز برای بازی قائل
شویم:
یکی تصور رایج ما از آن ،فعالیتهایی بیهدف،
سرگرمی صرف ،کار باطلی که لهو است و لعب ،اما
به معنای دیگر بازی همان است که به تعبیری در
روایت آمده است که هفت سال اول کودکی باید
به آن بگذرد «یلعــب» .بازی فعالیت خودجوش،
ذاتی ،خودانگیخته و فارغ از هدف و برنامة از پیش
تعیینشدهای اســت که ساختار ندارد .گشودگی
محض اســت و پایان بــاز دارد .در این موقعیت،
انسان در مدار طبیعی خودش قرار میگیرد و در
مسیر خودبودگی خویش حرکت میکند .بازی به
این معنا خیلی متعالی است.
در بازی انســان آنچه هســت ،مینماید و آنچه
مینماید ،هست.
 :اما همیشه کودﮎ تنها نیست؛
به هر حال تن به قواعــد بازی میدهد و
دیگرانی هم با او در بازی مشارکت دارند.
وقتی پای دیگری به میان بیاید ،قاعده و قانون
مطرح میشــود .آنچه مدنظر من اســت کام ً
ال
فردی اســت .آنچه کودک در مرحلهای که به
تعبیــر ژاک الكان 1اُبژه محض اســت انجام
میدهد.
در جهان امروز ،با توســعة فنــاوری و ابزار

سرگرمی دیجیتال ،بچهها ممکن است هیچگاه به
آن مرحلة خودانگیخته و تنها در بازی نرســند و
مجال آن را پیدا نکنند.
ما در فارســی هر دو کلمــة  gameو  playرا
بــازی ترجمــه میکنیــم game.در واقع بازی
قاعدهمند اســت و در gameکــودک وارد اقلیم
جدیدی میشود و دیگری هم در بازی نقش دارد.
بازی انرژی درونزا و گیــم انرژی برونزا دارد.
کســی که در مقام بازی است تکلف ندارد .بدون
انرژی بیرونی از زندگی لذت میبرد .بدون تأیید و
تعریف دیگران از فعالیتی که میکند لذت میبرد.
تکلّف ،دشــواری و اختالل به همراه میآورد .در
مقام بازی کودک در مدار اســت و آنچه هســت،
مینمایــد .خالقیت ،آزادی ذهنی ،گشــودگی و
رغبت در ضمن بازی وجود دارد.
خداوند در قرآن میفرماید:
ً2
عبادالرحمن الذین یمشون علیاالرض هونا
ویژگی «هوناً» شاید این است که عبادالرحمن
در مســیرند ،ســبک و روان و بــدون اصطکاک
میروند و انگیزة بیرونی نمیطلبند.
بیشتر مشکالت وقتی پیش میآید که انسانها
خودشان نیستند و تکلف دارند.
 :آیا مربی میتواند در خود بودن
فرد نقش داشته باشد؟
اتفاقاً مربی باید «تقوای نقش» داشــته باشــد.
تربیــت باید به رها کردن روان و گشــودن بندها
کمک کند .مربــی کاری نکند که کودک صادق،
ناصادق شود یا کودک که خودبهخود شاد است،
ناشاد شود.
کــودک بایــد به ســبک خــود ،بــا گزینش
استعدادهایش بسط پیدا کند .ما باید تغییر پارادایم
دهیم و دخالت را به حداقل برســانیم .پژوهشها
نشــان میدهد نیمکرة چﭗ و راست مغز کودک
قبل از مدرسه ،در تعادلاند اما بعد از آموزشهای
مدرسهای نیمکرة چﭗ قویتر میشود.
 :مربی درضمن تعلیموتربیت از
بازی چگونه میتواند استفاده کند؟
وقتی شما از طریق بازی مقصود خود را بگویید،
در واقع به نوعی از کودک سوءاستفاده میکنید و
نــام این دیگر بازی نیســت .البته من تا جایی که
فعالیتهای بازیگونه تابع طبیعت کودک باشد و نه

طبیعت کودک تابع بزرگسال ،آن را تأیید میکنم.
چــون در بازی ،کودک دنیــا را تابع ذهن خود
میکنــد و در تقلیــد ،ذهن تابع دنیــای بیرون
میشــود .در تقلید بچه دیگر بازی نمیکند .گاه
معلم نگران است که بچه بازی میکند ،چیزی یاد
نمیگیرد؛ خراب میکند ،میسازد ،اینها به نظر
رها و بیهدف میآیند.
اما همین فعالیتها ،ساختنهای بیشکل و رها،
منجر به این میشود که در بزرگسالی بزرگترین
چیزها را خلق کند.
اریکســون 3معتقــد اســت خالقیــت دوران
بزرگسالی چیزی جز بازیابی جدیت یک کودک
در هنگام بازی در دوران کودکی نیست.
بازی هوش ســیال کودک را بســط میدهد و
آموزش هوش سیال را متبلور میسازد.
در روایت از معصوم (ع) داریم:
«شیطنت کودک در کودکی نشانة حلم اوست
در بزرگسالی»؛ یعنی ما با باید و نبایدها کودک
را محدود نکنیم.
بازی فعالیت لذتبخشــی است که هدف آن در
خود آن اســت .به محض اینکــه آن را در جهت
آموزش (حتی آموزشهای درست) بهکار گیریم
(که بد هم نیســت) وارد محدودة گیم ()game
شدهایم.

مسیر رشد
معکوﺱ است؛
کمال آن زمانی
است که همه
کودﮎ شوند

 :من بهعنوان معلم در چارچوب
برنامة درسی ،چگونه میتوانم عمل کنم؟
قبــل از هر چیز ،یک نکتة مهم از نظر من این
اســت که برای انتخاب معلم باید بِهگزینی کرد؛
نبایــد آموزش داد .با دانش معلمی کســی معلم
نمیشــود ،با منش معلمی ،فرد معلم میشــود.
معلمی را گزینش کنیم که برای معلمی زاده شده
اســت .معلم باید مجال تخلیــة انرژی به کودک
بدهد و با بکن و نکنها او را محدود نکند .بهعالوه،
بازی را صرفاً سرگرمی نبیند.
از نظر من مسیر رشد معکوس است؛ کمال آن
زمانی است که همه کودک شوند.
پینوشت
 .1ژاک الکان ،پزشک ،فیلسوف و روانشناس برجستة
فرانسوی ()1۹01-1۹81
 .2سورة آیه 63
 .3اریک اریکسون ،روانشناس آمریکایی ( )1۹03-1۹۹3که
بهخاطر ارائه نظریه «بحران هویت» مشهور است.
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مترجم :محمدامین اسﭙروز

خﻼصه

بازيوارســازي به معنی استفاده از عناصر بازی
برای تقویت روحیة رقابتی در فرد یادگیرنده است.
بازيوارســازي با بهکارگیری عناصر بازی )مانند
امتیازدهی ،رقابت با ســایرین ،قوانین بازی( برای
اســتفاده از یک محﺼول یا خدمت اشتیاق ایجاد
وارسازي
میکند .با استفاده از انگیزﺓ بیرونی ،بازي
ِ
آموزشــی انگیزﺓ درونی و میل بــه برد را تقویت
میکنــد .در صورتی که این فراینــد زیربنایی با
ساختاری مناسب بهکار بسته شود ،میتواند رفتار
فرد یادگیرنده را نیز تغییر دهد.
با اینکه هدف اصلی بازيوارسازي تفریﺢ نیست،
با تﺒدیل روند یادگیری به نوعی تفریﺢ ،نسﺒت به
شیوههای ســنتی ،مطالب مدت بیشتری در ﺫهن
حک میشود .از بازيوارسازي در مواقﻊ مختلفی
ماننــد آموزش الکترونیکی ،آمــوزش کارکنان و
افزایش تعامل با وبگاه میتوان بهره برد.
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در این مقاله مروری بر بازيوارسازي و ارزش آن
در کسبوکار خواهیم داشت.

آنچه باید در مورد بازيوارســازي
بدانید

آموزش بازیگونه
بازيوارسازي ،که گاه بهعنوان
ِ
نیز شناخته میشــود ،ابزاری است قدرتمند که
به کسبوکارها در رســیدن به اهدافشان کمک
میکند؛ اهدافی چــون افزایش فروش یا آموزش
کارکنان برای افزایش بهرهوری در محیط کار.
بازيوارسازي با استفاده از سازوكارهای بازی از
جمله جدول امتیازات و اعطای نشــان ،اشتیاق و
انگیزة فرد را براي تغییر رفتار در حین یادگیری
یا حفظ دانش افزایش میدهد .شرکتهای نوآور
از این شیوه برای بهدســت آوردن مزیت رقابتی
استفاده میکنند.
عالوه بر افزایش اشــتیاق و ایجــاد انگیزه ،در

بوکارها ،بازيوارســازي با ارائة
بســیاری از کس 
آمار و ارقام به متخصصان منابع انسانی و آموزش
کمک میکند تا بر روند پیشــرفت و عملکرد در
حین یادگیری نظارت کنند.
در مقالة میشل گرینوالد 3آمده است:
«بازيوارســازي» معموالً با آمارهــای ارزيابي
پيشــرفت همراه اســت .هدف تغيير رفتار افراد
همسو با نيازهای سازمان است .شيوههای بسيار
گسترده و روبهرشــ ِد استفاده از بازيوارسازي در
سالهای اخير ،میتواند راهگشای شيوههای ديگر
برای دستيابی به ساير اهداف راهبردي باشد.
بهعبارت ديگر ،اصالح و بهبــود بازی میتواند
باعث يادگيری يا بهرهوری بيشتر شود يا اشتياق
افراد را برای توليد محصول يا ارائة خدمات بيشتر
كند.
متأسفانه بسیاری از شــرکتها درگیر این فکر
میشوند که آموزشهایشان را بازيوارسازي کنند
تا کارکنانشــان لذت ببرند؛ حتــی اگر به قیمت
از دست دادن تمرکزشــان بر هدف اصلی یعنی
یادگیری باشــد .با اینکه ممکن اســت یک مدیر
بتواند برنامة آموزشــی را به شخصی تحویل دهد
ن را «بازيوارسازي» و لذتبخش
و از او بخواهد آ 
کند ،با این رویکرد بسیار احتمال دارد كه نتیجه
مورد قبول نباشد.

اهمیت اشتیاق

با اینکه هدف اصلی بازيوارسازي ،افزایش دانش
و تغییر رفتار مخاطب است ،بازی باید بهگونهای
طراحی شود که اشــتیاق مخاطب را نیز افزایش
دهد؛ یعنی ،مخاطب بخواهد و دوســت داشــته
باشد که آن را بازی کند .شناختن گروه مخاطب
و طراحی بازی براســاس عالیــق و اهداف آنها،
نکتهای کلیدی است .البته ،همة اینها به سازوكار
بازی وابسته است.
برای افزایش اشــتیاق ،استفاده از سازوكارهایی
که بازخــوردی واضح به مخاطب ارائه کنند و نیز
بــرای او قابلیت تعامل ،تغییــر و درک را فراهم
سازند ،مؤلفهای بسیار حائز اهمیت است .سازوكار
مناسب به مخاطب انگیزه میدهد تا به عناصری
از بازی كه نسبت به آنها تردید دارد ،پاسخ مثبت
دهد .مخاطبان وقتی موضوعی را بهدرستی حدس
میزنند ،هیجانزده میشوند و ممکن است بیشتر
در مورد آن موضوع تحقیق کنند.
بازی
مدیریت
زنجیرة
منابع

تأثیر بازيوارســازي بــر افزایش
اشتیاق یادگیری

روشهــای متداول آموزشــی معمــوالً به فرد
یادگیرنده امکان تعامل بــا مطالب را نمیدهند.
معموالً فرد بــرای یادگرفتن ،مطالب را میخواند
و به سؤاالتی پاسخ میدهد یا در بهترین شرایط،
ممکن است شخصی مطالب را برای او تبیین کند.
در هر دوي این موارد ،روش یادگیری منفعل است
و نمیتواند عالقة مخاطب را بهگونهای جلب کند
که مطالب برای طوالنی مدت در ذهن او بماند.
بازيوارسازي شیوهای نامتعارف برای یادگیری
مطالــب جدید اســت .آنچــه باعث میشــود
بازيوارسازي ثمربخش باشــد ،سازوكارهاي آن
است .اساساً ،ســازوكار بازی مشخص میکند که
ن چه موضوعی
بازی چگونه بازی شود و مخاطب آ 
را یاد بگیرد .اگر ســازوكارهاي بازی بهخوبی و با
توجه به مخاطب و هدف نهایی تعریف نشــوند،
اهداف آموزشی محقق نخواهند شد.

شناختی
سازوكارهای بازی مستقیماً بر اثر روان
ِ
بازيوارسازي بر مخاطب تأثیر میگذارند.

بازیها به مغز پاداش میدهند

سازوكارهای بازی بر میزان لذت بردن مخاطب
در حین یادگیری اثر گذارند ،و به همین دلیل ،در
ایجاد تجربة مثبت برای مخاطب حائز اهمیتاند.
بازيهايي که بیشــترین تأثیــر را دارند طوری
طراحی شدهاند که به مغز مخاطب پاداش دهند
و کاربران را مشــتاق نگه دارند .عناصر یک بازی
موفق باید همواره در خدمت روند یادگیری باشند
و نیز به مخاطب پاداش دهند.
ممکن اســت بپرســید عناصر بازی چگونه به
مغز پاداش میدهند .هر وقت شــخصی در حال
یادگیری از مغزش اســتفاده میکند و همزمان با
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خود میاندیشد که از بازی لذت میبرد ،در حقیقت
دارد پاداشی ذهنی میدهد .پاداشها همیشه قابل
لمس نیستند .افراد در حین یادگیری ،به مغزشان
بــه دليل تعامل و شــرکت در امری که نهتنها بر
دانش آنها ميافزايد ،بلکه توجه آنها را نیز جلب
ميكند و خالقیتشــان را بهکار مياندازد ،پاداش
میدهند.

بازيوارسازی
شیوهای نامتعارف
برای یادگیری
مطالب جدید
است .آنچه
باعث میشود
بازیوارسازی
ثمربخش باشد،
سازوکارهای
آن است .اگر
سازوکارهای
بازی بهخوبی با
توجه به مخاطب
و هدف نهایی
تعریف نشوند،
اهداف آموزشی
محقق نخواهند
شد

تفاوت بازيوارسازي و آموزش بازی
محور

در صنعت آموزش ،بازيوارسازي و آموزش بازی
محور هر دو منشــأ یکسانی دارند .هر دو ریشه در
تفکر ،سازوكا ر و طراحی بازی دارند و هر دو بهدنبال
حل مسئله و ایجاد اشتیاق در کاربرند .با اینکه هر
دوي آنها راههایی نوآورانه برای آموزشاند اما با هم
متفاوتاند و مترادف هم نیستند.
بازيوارسازي تنها یک بازی نیست بلکه افزودن
یگونه بهمنظور تقویت نوعی رفتار و
سازوكار باز 
ایجاد انگیزه در فرد یادگیرنده اســت و در آن از
عناصر انگیزشــی بازی مانند نشانها و افتخارات
استفاده میشــود تا فرد را به نوعی رفتار ترغیب
کند.
از ســوی دیگر ،آموزش بازی محور ،استفاده از
بازی برای یاد دادن مفهومی خاص است .این امر
میتواند به وســیل ة بازی آموزشی یا غیرآموزشی
صورت پذیرد .برای مثال ،استفاده از بازی پرندگان
خشــمگین 4برای آموزش محورهای  Xو  ،Yیا
استفاده از بازی حرارت آشپزی 5برای آشنایی با
چگونگی کار در رستوران.

بازيوارسازي و کاربرد آن در فضای
کسبوکار

بازيوارسازي بیش از پیش در محیطهای کاری
برای ســطوح مختلف تخصصی بهکار میرود .و
اين بدین دلیل اســت که اگر بهدرســتی پیاده
شود ،مؤثر خواهد بود .با اینکه ممکن است بررسی
سودمندی بازيوارسازي برای افرادی که ذهنیتی
تجارت -محور دارند دشــوار باشد ،آنها نیز باید
این بررســی را انجام دهند .بازيوارسازي هم در
زمينة رشد تجاری و افزایش بهرهوری مؤثر است
و هم اینکه ابزاری قدرتمند در ایجاد اشتیاق برای
کارکنان است.
در برخــی از محیطهــای کار ،بــرای جذابیت
بخشــیدن به وظایف روزمره ،از بازيوارســازي

8

| رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم | شمارة  | 1مهـر 1396

اســتفاده میشــود .با بهکارگیری قواعد بازی در
امور روزمــره و آموزش ،این امــو ِر تکراری و گاه
خســتهکننده برای افراد هیجانانگیز میشوند.
کارکنــان نهتنها این تغییر در محیط کار را درک
میکنند بلکه میخواهند در آن شــریک باشند.
بازيوارسازي در واقع هنری است که نظریة بازی
را بــا موقعیتهای خارج بــازی پیوند میدهد و
رشد ،خالقیت ،اشــتیاق و همکاری را به محيط
كار ميآورد.
از آنجــا که یکــی از بزرگتریــن چالشهای
بوکارها ایجاد تداوم اشــتیاق و انگیزه برای
کس 
کارکنان است ،استفاده از عناصر قابل اندازهگیری
در بازی میتواند راهگشــای این مســئله باشد.
همچنین ،این امر به ســازمان اجازه میدهد كه
بتواند اثربخشی بازيوارسازي را ارزیابی کند.

سه دلیلی که نمیتوانید از بازيوارسازي
بگذرید

بازيوارسازي بیش از امتحان یک راه جدید برای
ایجاد انگیزه در افراد است؛ زیرا مؤسسات بهصورت
لحظهای تأثيرات آن را در ایجاد اشــتیاق در افراد
مشاهده میکنند .با جوانتر شــدن نیروی کار و
بیشتر شــدن نقش فناوری در محیطهای کاری،
شــرکتها باید خود را با این شرایط جدید تطبیق
دهند .شــرکتها ،چه بازيوارســازي را در سطح
کوچک اجرا کنند و چه بهصورت کلی آن را به اجرا
درآورند ،به هر حال تأثيرات آن انکارناپذير است.
در ادامه ،سه دلیل برای اثربخشی بازيوارسازي
ذکر خواهیم کرد:
 .1بازيوارسازي اشتیاق را افزایش میدهد
کارکنان مشتاق تفریح و برقراری روابط اجتماعی
در محیط کار هستند .از تشکیل یک تیم ورزشی
گرفته تــا صرف نهــار بهصورت دســتهجمعی،
کارکنان داشتن فضایی حرفهای را که حس مثبت
در آنها ایجاد کند ،دوست دارند.
بازيوارســازي ایــن امر را بهصــورت مجازی
امكانپذير ميســازد .از طریق جــدول امتیازات
و افتخــارات ،اشــتیاق و رقابتی دوســتانه میان
همکاران ایجاد میکند و ایجاد اشتیاق اولین قدم
برای رسیدن به اهداف آموزشی است.
 .2بازيوارسازي پایداری دانش را افزایش
میدهد
شــنیدن اطالعات با بهخاطر ســپردن آنها دو

در بازي
،Mercer City
كارمندان يك
شركت مشاوره
جهاني ياد
ميگيرندنيازهاي
مشتريانشان را
پيشبيني كنند
و مشكالت آنها
را حل كنند.

مقولــة متفاوتاند .بــا اینکه مردم در جلســات
آموزشی گوش میدهند ،معموالً اطالعات را برای
بلندمدت بهخاطر نمیسپارند .با استفاده از عناصر
بازی در دورههای آموزشی ،اشتیاق و عالقة افراد
به مباحث آموزشــی افزایش مییابد و در نتیجه،
این اطالعات برای مدت بیشــتری در خاطر آنها
میماند.
 .3بازيوارسازي کسب موفقیت را ارتقا
میدهد
در محیــط کار ،کارکنــان به واســطة دانش،
مهارتها ،موفقیتها و شهرتشان ارزیابی میشوند.
اگر ابزاری در اختیــار آنها قرار گیرد که بتوانند
در مهارت خود حرفهای شــوند و نیز با ســایرین
تعامل داشته باشند و دانش را به اشتراک بگذارند،
کسب موفقیتهای کلی آنها نیز ارتقا پیدا خواهد
کرد .بازيوارســازي کردن محتواهای آموزشــی
مجموعــهای ایجاد میکند کــه در آن کارکنان
موفقیتهای یکدیگر را به رســمیت میشناسند،
براي دســتيابي به رشد گروهی تالش میکنند و
در نتیجه بهرهوری را افزایش ميدهند.

9راهکار برای پیادهسازی هر چه بهتر
بازيوارسازي

کارکنــان معموالً آموزش اجبــاری را وظیفهای
ناخوشایند میدانند که به کارشان اضافه شده است،
اما وقتی یادگیری برایشان چالشی ،غیرمنتظره و
سرگرمکننده باشد ،انگیزة کافی برای یادگیری هر
موضوعی ،از ارتقاي ارائة خدمات به مشتری گرفته
تا اخالق سازمانی ،را خواهند داشت.
 .1موضوعی پرمایــه و روایتی پرمایهتر
داشته باشید
موضــوع و متــن برنامة آموزشــیاي كه تهیه
ميکنید بايد طوري باشــد کــه توجه مخاطب
را جلب کند و او را شــگفتزده ســازد .ارجاعات
به فرهنگ عامه و لطیفههــا را در نظر بگیرید تا
موضــوع غیر منتظره جلوه کند .ســریعترین راه
برای دلســرد کردن مخاطب ،اســتفاده از لحن
خشک و یکنواخت است .محتوا را سر زنده تهیه
کنید تا از عکسالعمل کاربران شگفتزده شوید.
 .2بر مخاطب تمرکز کنید
پیامها را برای مخاطبان مشخص طراحی کنید.
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داليل
اثربخشي
بازيوارسازي

افزايش
اشتياق

بازيهايي
بیشترین تأثیر را
دارند که طوری
طراحی شدهاند
که به مغز مخاطب
پاداش دهند و
کاربران را مشتاق
نگه دارند .عناصر
یک بازی موفق
باید همواره در
خدمت روند
یادگیری باشند
و نیز به مخاطب
پاداش دهند
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پايداري
دانش

افزايش
موفقيت

یک پیام برای همه قابل اســتفاده نیست .با ایجاد
محتوایی مرتبط ،متقاعدکننده و چالشی ،انگیزه
ایجاد کنید.
 .3نتایج متنوعی را در نظر بگیرید
کارکنان معموالً هر سال بايد برخی از دورههای
آموزشــی اجبــاری را بگذراننــد .بــرای حفظ
عالقهمندي آنها ،به ايــن دورهها ،محتوایی پویا
تولید کنید که بسته به مسیری که کاربر میرود،
نتیجة متفاوتی بهدست آورد .این کار برای آموزگار
دشــوار است اما باعث میشــود کاربران با هر بار
استفاده ،به جای اینکه با محتوایی خطی دست و
پنجه نرم کنند ،موضوعی جدید را بیاموزند.
 .4با ایجاد اشتیاق ،موضوع را روشن کنید
با ایجاد تعامل ،اشتیاق و توجه مخاطب را جلب
کنیــد .از طریق بازیهای کوچــک و تعاملهای
پویــا ،که نتیجة آن به عمل کاربر بســتگی دارد،
مشــارکت فعال را ترویج کنید .از طرح ســؤاالت
چندگزینهای و درست و غلط بپرهيزيد؛ زیرا این
شیوههای آموزشی اشتیاق چنداني برای مشارکت
ایجاد نميکنند.
 .5اول عملکرد ،بعد ظاهر
تمرکز شــما باید بیشتر بر محتوا باشد تا ظاهر.
پیــش از آنکه هر طرح گرافیکــی را آماده کنید،
مطمئن شوید كه موضوع جذاب ،اهداف آموزشی
شــفاف و نتایج قابل اندازهگیری هستند .به این
ترتیب ،مطمئن میشوید که اهداف آموزشی شما
محقق خواهند شد .سپس ،میتوانید بهدنبال این
باشید که محتوايتان بهترین ظاهر ممکن را داشته
باشد.
 .6بازی را اجتماعی و رقابتی طراحی کنید
بازيوارسازي را با واحدهای آموزشی بهصورت
امتیاز ،نشــان یا افتخارات ترکیب کنید .رقابت و
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دریافــت پاداش ،پس از به پایــان بردن واحد ،به
کاربران حــس رضایت و پیروزی بیشــتری القا
میکند.
 .7بازی را بومیسازی كنيد
ســازمانها با یکدیگــر متفاوتاند ،پس عناصر
بازی نیز باید بازتابدهندة فرهنگ ،مسئولیتها،
مخاطبان و اهداف سازمانها باشند .در صورتی که
تفاوت میان بازی و مخاطب عمیق باشــد ،ممکن
اســت تجربة آموزشی مناسبی در مخاطب شکل
نگیرد.
با بومیســازی تجربة کاربری ،الگویی مطابق با
نیازهای آموزشی شکل خواهد گرفت .پیادهسازی
عناصر مختلف بازيوارسازي براساس اهدافی که
به دقت انتخاب شدهاند ،گامی مهم در ساخت یک
الگوی موفق است.
 .8بازی را لذتبخش بسازید
بازيوارسازي با اســتفاده از سازوكارهاي بازی،
فضایی پویا برای خالقیــت ایجاد میکند که در
نهایت ،جذابیت بیشتری برای مخاطب خود دارد.
بازيوارســازي با ایجاد راهی جدید و لذتبخش
برای یادگیری ،باعث میشود مخاطبان از فرایند
یادگیری لذت بیشتری ببرند.
ســودمندی این روش ،به آموزش و تفریح ختم
نمیشود .بازيوارسازي همچنین بهدلیل تعاملی
بودن ،در مخاطب اشــتیاق ایجــاد میکند و در
نتیجه ،مطالب بیشتر در ذهن او میماند.
 .9حمایت کنید
برای موفقيتدر بازيوارســازي و بهبود رفتار
مخاطبان ،تمام سطوح سازمان باید بازيوارسازي
را حمایت کنند .بازيوارسازي نباید بهعنوان یکی
از چندین شیوة درگیر کردن مخاطب مدنظر قرار
گیرد بلکه باید مدیــران ،آموزگاران و افراد حین
یادگیری نیز به آن اعتقاد داشــته باشند و از آن
حمایت کنند.

آیندهای روشن در انتظار بازيوارسازي

بوکار و اقتصاد
آدام پننبــرگ ،اســتاد کســ 
دانشــگاه نیویورک ،در مصاحبــهاي دربارة آیندة
بازيوارسازي گفته است:
«من روزی را میبینم که شخص از خانه بهصورت
برخط به محل كار خود وصل میشود و به وسیلة
عکس پرفایل 6خود با ســایر کارکنان تعامل دارد.
هم اکنون نیز شــرکت آيبــيام ()IBMاز این
شخصیتهای نمادین اســتفاده میکند .سپس،

کارمند با ساختاری بازیگونه بهکار خود میپردازد و همچون
بازی ،به طور مداوم بازخورد دریافت میکند .از این مورد نیز
هماکنون استفاده ميشود .شرکت تارگت ،7یک بازی ساخته
اســت که در آن به سرعت عمل مســئول باجه امتیاز داده
ميشــود .کارمندان تارگت باید در  88درصد تبادالت مالی
سرعت عمل داشته باشــند و امتیازشان بر حقوق و ارتقاي
شغلی آنها تأثیرگذار است .تارگت کارکنانش را به بازیکن
تبدیل کرده است».
بازی
:Live
محیط
مجازی
زندگی
مستقل

ﻭ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ،ﺳﻼﻡ

١

محمود شیخیان
همــکار گرامی ،این نوع بازی که در ادامه نمونة کوچکی از آن
را خواهید دید ،نوعی بازی ماجراجویانه است .شما میتوانید با
جایگزین کردن داستان بازی با اتفاقات داخل مدرسه ،پیامهای
مختلفی را به دانشآموزان منتقل کنید.

شروع بازی

بازی
Aircraft
Marshaller
یك عالمتدهي
دیداري بین
كاركنان و
خلبانان بالگرد
در یك فرودگاه
هلیكوپترهاست

نتیجهگیری

بازيوارسازي شــیوههایی نوین و پربار برای ایجاد انگیزه
در مخاطب ارائه میدهد .انسانها بازی و تعامالت اجتماعی
را بسیار دوست دارند؛ بهویژه ،اگر بازی به شیوهای ساخته
باشد که بتوانند با آن بهخوبی ارتباط برقرار کنند.
از بومیســازی برای مخاطبانی خــاص گرفته تا حمایت
از آموزش بازيوارســازي شده در تمام سطوح ،برنامهریزی
راهبردي و اجرای موفق بازيوارســازي مسئولیتی بزرگ
است .بسیاری از ســازمانها برای رسیدن به این اهداف از
افراد متخصص و با تجربه استفاده میکنند.

پينوشتها
1. Gamification, the Learning Manager Reference Guide
2. Designing Digitally
3. Michelle Greenwald
4. Angry Birds
5. Cooking Dash
6. Avatar
7. Target

ایران زمین ســرزمین افسانهها و داستانهای شگفت و دلکش
اســت و یکی از این روایتها ،به ابدال مربوط میشــود .حتماً
دربارة ابدال چیزهایی شنیدهاید .در کتابهای قدیمی آمده که
شمارشان هفتاد تن است .بعضیها هم گفتهاند که چهل نفرند و
اعداد دیگری هم دربارهشان ذکر شده است .بعضیها هم هستند
که شمارشان را بیشتر از اینها میدانند.
روایتهایی هســت که طبق آنها عمــر ابدال خیلی طوالنی
اســت .حتی عدهای معتقدند که ابدال جاویداناند و در شــکل
ظاهری جوان یا میانســال یا پیر دیده میشوند؛ هر چند ممکن
است هزاران سال پیش به دنیا آمده باشند .بعضیها هم میگویند
ابدال در ابتدای کار ،آدمهایی مثل من و شما بودهاند و بهخاطر
کارهایی کــه کرده و تواناییهایی که بهدســت آوردهاند ،به این
مرتبه دست یافتهاند.
ابدال مردان و زنانی شگفتانگیزند .از خیلی چیزها با خبرند و
تواناییهای عجیب و غریبی دارند .میگویند اگر همهشان چیزی
را اراده کننــد ،حتماً تحقق مییابد.معموالً با هم همراه نیســتند
و تکتک در گوشــه و کنار دنیا پراکندهاند و به شــکل ناشناسی
البهالی مردم دیگر زندگی میکنند .شــناختن آنها کار بســیار
دشواری است؛ چون هویت خود را ماهرانه پنهان نگه میدارند .با
وجود این ،از برق چشمانشان ،از شیوة خاص نگاه کردنشان به امور،
و از ژرف بودن آشکارشان میشــود آنها را تشخیص داد .اینها
همان کسانی هستند که به نکتههای ریز یا چشماندازهای کالن
توجه میکنند .همان کســانی که واقعیتها را تحریف نمیکنند،
راست میگویند و راست حرکت میکنند و راستی پیشه میکنند.
دیدنشان الهامبخش است و کســی که برخوردی با آنها داشته
باشد ،برای همیشه سرنوشتی متفاوت پیدا خواهد کرد.
بهندرت پیش میآید که رازی ماننــد اینکه امروز میخواهیم
برایتان بگوییم ،افشا شود ،اما وقتش رسیده است و ما قصد داریم
رازی را با شما در میان بگذاریم .آن هم اینکه ...
(بدان و آگاه باش که در این متن رازی نهفته است که با یافتن
آن به ادامة بازی رهنمون خواهی شد).
پينوشت:
 .1متن این بازي (با اندكي دخل و تصرف) ،را دكتر شروین وكیلي
براي بازي «ع» نوشته است .این بازي در اولین جشنواره عكس و
فیلم همراه اول اجرا شده است.
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ﺳﻔـﺮﺑـﺎﺯﻱ
مریم محمودی
معلم متوسطة یک منطقة یک
«دانشآموزان به عشق دیدن دوستان به
مدرسه میآیند و کﻼﺱهای درﺱ ،وقفهای
ناخوشایند است بین لحظات شکوهمند زنﮓ
تفریﺢ .«1وقتی اولینبار این جمله را در مقالهای
خواندم ،این پرســش در ذهنم متولد شد که مگر
تفاوت زنگهای تفریح با کالس درس چیســت.
متغیر مرکزی که تمایزی بزرگ بین کالس درس
و زنــگ تفریح ایجاد میکند و این تمایز را در حد
یک جفت متضاد معنایی پیش میبرد ،چیســت؟
به گمانــم یکی از مواردی که میتــوان برای این
وجه تمایز برشــمرد ،بازی اســت .امکان بازی و
رفتار بازیگوشانه یکی از تفاوتهای اساسی این دو
بخش است .بازی اکسیری است که به هر بخشی
از فعالیتهای مدرســه بزنید ،جان میگیرد .بازی
مجرای انتقال مفاهیم جدی به روشــی غیرجدی
اســت .این مقاله ،داســتان اتصال بازی به یکی از
برنامههای رایج مدارس یعنی اردو یا ســفر است.
«سفربازی» ،پیوند مبارک سفر و بازی است.
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وقتی با بچههای مدرســه به یک بازدید علمی
یا اردویــی که مقصد آن شــهرهای تاریخی بود
میرفتیم ،مشــکلي كه همواره پیش رویمان قرار
داشــت این بود که چرا بســیاری از بچهها توجه
الزم را به این آثــار ندارند و منفعل و بدون تأمل
کافی از کنار آنها عبــور میکنند .گاهی برخی
مربیان یا معاونــان اجرایی تــالش میکردند با
تدابیر انضباطی این مســئله را حل کنند ،اما من
هیچکدام از این راهها را مؤثر نميدیدم .ســالها
گذشت تا باالخره پاسخی درخور برای این مسئله
پیدا کردیم .سفربازی ابزاری است که مسافر را از
یک موجود تماشاگر منفعل در سفر به یک بازیگر
فعال در صحنه تبدیل میکند .سفربازی میتواند
گرانیگاه معنایی مسافران را تغییر دهد .اگر تجربة
کار با دانشآموز را داشــته باشید ،حتماً دیدهاید
که بچهها در بازی چــه فعاالنه و چقدر با تمرکز
2
عمل میکنند .بنابراین ،به اتفاق گروه بازی زروان
تصمیم گرفتیم سفربازی طراحی کنیم .در ادامه،

مقابل غرب ،تصمیم به گردآوری همة بنمایههای
هویتساز ایرانی میگیرد .از این رو گروهی شامل
 12اســتاد از ریاضیدانان و شعرا و هنرمندان و
فالسفه و عرفا و ادیبان معروف آن دوران را جمع
میکند تا این بنمایههای فرهنگی را در کتابی به
نام دانشنامة  12استاد ثبت کنند و اصفهان را به
ترتیبی میســازد که عرصة بروز این بنمایههای
فرهنگی باشد؛ یعنی اصفهان حاصل جمع شدن
این گروه بوده است و نقش جهان از این رو نقش
جهان ایرانی میشود.
هدف بازی ،بازخوانی این کتاب شهر فرهنگی و
کشــف رموز پایداری و عناصر هویتساز فرهنگ
ایرانی در شــهر اصفهان و معنــادار کردن مکان
اســت ،و دفترچه بازیکنان مانند همان دفترچة
12استاد خالصهای مکتوب از این کشف رمز.
شما را با سفربازی «چوگان» آشنا میکنم.

سفربازی چوگان

هدف :معنادار شــدن شــهر اصفهان از طریق
هویت ملی و کاربردی شدن تاریخ در جهت ایجاد
هویت ملی.
نوع بازی :سفربازی از نوع ماجراجویانه
گروه سنی11سال به باال
تعداد نفرات بهینه 30:نفر
زمان3 :روزه
زمین بازی :در طراحی این بازی تالش شــده
بــود بناهایی در بازی گنجانده شــوند که تقریباً
مطمئن بودیم در هر اردویــی بازدید از آنها در
دســتور کار خواهد بود .در بــازی چوگان میدان
نقش جهان ،مســجد شیخ لطفاهلل ،مسجد امام،
عالیقاپو ،مســجد جامع و کلیسای وانک و البته
محل اقامت بهعنوان زمیــن بازی در نظر گرفته
شده بود.

خﻼصه داستان

شــاه عباسکبیر پس از دیــدن ضعف ایران در

پوستر بازي چوگان

خﻼصهای از سفربازی چوگان

بچههــا از طریق داســتان و در داخل وســیلة
نقلیه(معموالً قطار) وارد بازی میشوند و داستان
بهصورت فایل صوتی یا متن در اختیارشــان قرار
ميگیرد .البته در کنار داستان ،به ایشان وسایلی
نیز داده میشود و به ایشان گفته میشود که این
وسایل قرار است به آنها در کشف معماها کمک
کنند .براي مثال ،یکی از وسایل یک پازل  20تکه
است که باید آن را بسازند و وقتی بسازند ،خواهند
دید که در پشــت آن نوشته
شده است« :شــما به عنوان
مأمور وظیفه دارید داســتان
تصویر این پازل را کشــف و
در دفترچة بازی ثبت کنید».
تصویر پازل متعلق اســت به
یکی از شخصیتهایی که در
بنای چهلستون خواهند دید
و با دیــدن بخش کوچکی از
تصویر شرکتکنندگان متوجه
خواهند شد که این ،همان تصویر مورد نظر است
و تــالش میکنند با کاوش و پرسوجو ،رمز و راز

صفحة نخست دفترچة بازی چوگان
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آن تصویر را بیابند.
هــر گروه دفترچــهای دارد که رهــاورد اردو و
حاصل یافتههای شــرکتکنندگان است .تصویر
صفحــة اول دفترچه را كــه در صفحه قبل آمده
ميبینید.
در دفترچه توضیحاتــی مقدماتی دربارة بازی
ارائه شده اســت .از جملة این توضیحات ،هدف
بازی اســت و آن ،انجــام مأموریتهاي عمومی
بــرای همة گروههــا و البته تعــدادی مأموریت
یافتن
اختصاصی برای هر گروه است .براي نمونهِ ،
راز طاووسی که در مســجد شیخ لطفاهلل خانه
اختصاصی یک گروه
دارد ،3بهعنوان مأموریــت
ِ
در دفترچه گنجانده شــده بود .همچنین ،یافتن
علت نامگداری بــازی چوگان بهعنوان مأموریت
عمومی در نظر گرفته شــده بود .قبل از طراحی
یک ســفربازی ،مسیر و مقصد سفر بهطور كامل
شناسایي و تالش بر این است كه این مفاهیم در
قالب معماهایی در بازی گنجانده شود.

ویﮋگی پیازوارگی در سفربازیها

داستان
معما
معنا

14

ســفربازیها نوعی ابربازی محســوب
میشوند .تفاوت ابربازیها با بازیهای
دیگر این اســت که تنها به حل یک
معما یا چالش محدود نمیشــوند و
پیچیده و الیهالیهاند .در ســفربازی،
معماهای زیادی توسط داستان بازی
به لحاﻅ محتوایی ِچفت میشــوند و
انتظار میرود خروجی بازی رسیدن به
معنای مورد نظر باشد .در سفربازی بچهها
از الیة داستان(الیة باالیی) وارد بازی میشوند
و به روشهایی به دنیای معماها راه ميیابند
دست آخر ،انتظار میرود به ِ
و ِ
هدف پیشبینی
شده برای بازی ـ که همان انتقال یک معنا
و مفهوم است ـ نزدیک شوند.
داستان بازی چوگان
در بخشهایی از
ِ
کــه بهصورت فایل صوتی آماده شــده
بود ،صدای سورنا بهصورت موزیک متن
شنیده میشــد و در داستان اشاره شده
بود که وقتی فردا صدای ُســرنا را شنیدید،
فالن کار را انجام دهید .صبح روز دوم و زمانیکه
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بچهها وارد اردوگاه میشــدندُ ،ســرنایی نواخته
میشد که به معنای دستور مرحلة بعد بازی بود.
معماهای بــه کار رفتــه در این بــازی از نوع
معماهای متنی ،ساختنی ،یافتنی ،کاوش و غیره
بود .حــل معماها تا روز آخر ادامه داشــت و در
پایان ،نشســتی با شرکتکنندگان برگزار میشد
و دربارة هســتة بازی ،یعنی ِ
هدف آن ،گفتوگو
انجام میشد.
پیدا کردن
ساعت آفتابی
و کارکرد آن
بهعنوان یکی
از معماهای
سفربازی
چوگان  :این
ساعت در
بخشی از
حیاط مسجد
امام واقع
شده است و
ظهر شرعی
را نشان
میدهد.

غیاب معنا در زمانهای که در آن زندگی میکنیم
و زمینهای که بر آن ایســتادهایم ،امری مشهود و
فراگیر است .مدرسه و سفرهایش فرصتی است که
باید آن را غنیمت شمرد .بازی رقیب قدرتمندي
برای رسانههایی مانند سینما و تلویزیون است و از
این امکان میتوان برای انتقال معنا استفاده کرد.

پينوشتها

 .1برگرفته از مقالة «آموزش ایستا ،آموزش پویا» نوشته
دکتر شروین وکیلی
 .2گروه بازی زروان متشکل از آقایان دکتر شروین وکیلی،
مهندس پویان مقدم ،افشین میآبادی و نگارندة این مقاله
است که به فعالیت در زمینه طراحی بازیهای ماجراجویانه
در محیط واقعی مشغول هستند.
 .3در مسجد شیخ لطفاهلل به مدد معماری اعجاب انگیزش،
در طول روز ،نور روی سقف شبیه دم طاووس است که جهت
قبله را مشخص میکند.

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﺪ!

محمود شیخیان

وقتي شروع به نگارش این متن کردم واژة  gameرا در موتور
جستوجوی گوگل وارد کردم و  4,340,000000نتیجه ظاهر
شــد؛ درحالیکه در ســال  ۹2حاصل همین جستوجو ۹۹7
میلیون نتیجه بود .کمتر روانشناسی در دنیا هست كه به نقش
مؤثر بازی در آموزش اعتراف نكند اما به راستی بازی دقیقاً یعنی
چه؟ به چه رفتاری بازی گفته میشــود؟ تفاوت بازی با رفتار
جدی یا غیربازی چیست؟ بازی چه ساختاری دارد و مرزبندی
بازی با پدیدههایــی مانند هنر ،خالقیت ،معما ،چالش ،رقابت،
ســرگرمی ،بازیگوشی ،اسباببازی و غیره چیست؟ سالهاست
این پرسشها و بســیاری پرسشهای دیگر دربارة بازي مطرح
شــده اســت .در این متن ،تالش میکنم کمی در اطراف این
پرسشها حرکت کنم و در نهایت ،پیشنهادی در مورد گونهای
از تدریس ارائه دهم.
نخســت اینکه بازی رفتاری ویژة انسان نیست .تمام جانوران
خونگرم که از مغز نســبتاً پیچیــدهای برخوردارند ،ردهای از
رفتارها را از خود نشــان میدهند که بازی نــام دارد .بازی در
جانوران خونسرد دیده نمیشود .به عبارت دیگر ،خونسردها
از بازی کردن عاجزند .تنها اســتثنای این جانوران سوســمار
کومودو اســت که رفتاری بازیگوشانه از خود بروز میدهد .این
حیوان ســنگهای بزرگ را جابهجــا میکند و در زیر آنها به
دنبال موجودي خیالی میگردد؛ درحالیکه میداند موجودی
بازی حیوانات ،تمرین مهارتهای خود
در زیر آنها وجود نداردِ .
در شکار ،جنگ یا گریز است .سگســانان رفتارهایي از قبیل
نشان دادن دندان و گازگرفتن و کشتی گرفتن نشان میدهند و
1
چارپایان جستوخیز و جفتکپرانی ميكنند و ميدوند .فروبل
بازی را «شــکوفایی طبیعی جوانــة برگهای کودکی» تعریف
میکند .اسپنسر 2بازی را «رخداد غریزی اعمال به جای اعمال

واقعــی و فعالیتی برای لذت آنــی ،بیتوجه به بهرة زودحاصل
آن میدانــد .دیویی آن را «فعالیتهایــی آگاهانه كه به قصد
حصول نتیجه انجام نمیشوند» ،تعریف میکند و گروس بازی
را «تمریــن غریزی و بیهــدف اعمالی که در
زندگی آینده نقش اساسی دارند» ،میداند .از از بازی میتوان
دید کِیلوا ،بازی «رفتاری انسانی است که این به عنوان »قﻼب
ویژگیها را داشته باشد :از سویی با سرگرمی ،یادگیری«
شــادی و خرســندی پیوند داشــته باشد و استفاده کرد.
لذتبخش تلقی شود و از سوی دیگر ،تولیدگر منظور از قﻼب
نباشــد .یعنی بازی بــرای تولید چیزی خاص یادگیری قسمت
انجام نمیشــود ».همة این تعریفها و تعاریف اول تدریس
دیگر که ارائة آنها در این مجال نمیگنجد ،ما است که برای
را به این نتیجه میرساند که گویا میتوان ادعا جلب توجه از آن
کرد توافقی عام برای تعریف بازی وجود ندارد،
و به گمانم با توجه به ماهیت بازی این عجیب استفاده میشود
نیست .گویا بازی معنی دارد ولی یعنی ندارد! و معلم میتواند
تو گویی با بازی فقط باید بازیگوشانه رفتار کرد! به کمک بازی،
لذتبخش بودن از جمله شاخصهایی است مدیریت توجه
که در تعریف بازی توافقی بر آن ،دیده میشود .را در طرﺡ درﺱ
تعریف کیلوا بتوان شــاخصی خود به خوبی
ِ
شــاید از همین
برای تفکیک بازی و هنر مشــخص کرد و آن انجام دهد
تولیدگر بودن یا تولیدگر نبودن آن است .هنر
بسیاری از شاخصهای بازی را دارد و البته تولیدگر هم هست.
در واقع آفرینش همراه همیشــگی هنر است .در بازی خالقیت
هســت ولی بازیگران به قصد تولید بازی نمیکنند .آنها بازی
میکنند که بازی کرده باشند .بازی گونهای از خالقیت است.
در بازی ،رفتار بازیکنان به هنجارها و قواعد فشــار میآورد تا
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گونهای رفتار متفاوت تولید کند .از این منظر ،بازی با خالقیت
عجین است و در این منظر بازی و هنر اشتراک دارند .در بازی
دیگری فعالی روبهرو باشــیم ،شــاهد رقابت و کشمکش
اگر با
ِ
دیگری فعالی حضور نداشته باشد ،با معما روبهرو
هستیم و اگر
ِ
ميشويم .این مرزبندی را کرافورد ارائه داده است .همچنین ،از
دید کرافورد اسباب بازی چیزی بازیگونه است که هدفی ندارد
و تنها به کمک قواعدی به یکدیگر متصل میشود.
دستهبندیهای زیادی براي انواع بازیها ارائه
اگربه تدریس شده است .طبق نظر پیاژه ،بازی یک دورة تحولی
به چشم امري دارد .با بازیهای کارکردی یا حسی حرکتی آغاز
بازیگوشانه نگاه میشــود و با بازیهای قاعدهمند پایان مییابد.
کنیم ،خود نیز بازیهای دانشآموزان دورة دبستان را میتوان
مشمول الطاف به دو دســتة خودانگیخته و برنامهریزی شــده
آن خواهیم شد و تقســیم کرد .بازیهای آموزشی در دستة دوم
بهعنوان معلم در قرار میگیرند و هدف آنها ،تأثيرگذاشــتن بر
یادگیری دانشآموز است.
ِ
کنار دانشآموزان
بــازی ،یادگیرنده را به عنصری بســیار فعال
لذت خواهیم برد
تبدیل میکند .بازی فعالیتی است که میتواند
تمام انــرژی روانی آدمی را درگیر خود کند .در
بازی همة شرکتکنندگان ،فعال و پویا هستند؛ بدون آنکه برای
این کار نیاز به عامل بیرونی باشــد .کافی اســت به کودکان و
حتی بزرگساالن در بازی دقت کنید .خودافشایی و خودابرازی
در بازی به اوج میرســد .افراد در بازی بــه راحتی نقشپذیر
ض میکنند که این یک بازی است!
میشوند؛ چون اینطور فر 
نقشپذیری متغیری است که میتوان به کمک آن معبری برای
انتقال معنا ایجاد کرد و مفاهیمی را در قالب بازی منتقل کرد.
همین نکته باعث میشــود كه بازی محیط امنی ایجاد کند تا
افراد خو ِد واقعی خویش را ابراز نمایند .بازی هزینة یادگیری را
کاهش میدهد .فرض کنید در یک بازی که حتی خشونت نیز
در آن دیده میشود ،مانند فوتبال ،اگر بین بازیکنان کشمکش
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و حتی درگیری رخ دهد ،معموالً پیامدهای وخیمی ندارد و به
این ترتیب ،فرد این فرصت را پیدا میکند که در محیطی نسبتاً
امن ،مدیریت هیجانات را تجربه کند .اين ویژگی باعث میشود
تا استفاده از بازی در تدریس جزء روشهای نوین و فعال دسته
ی شــود .لذت ،رکن جدانشدنی بازی است .بازی همیشه با
بند 
غالفی از لذت پوشانده میشود و یادگیری را دلچسب میکند.
لذت عامل بیهمتایی است که همانند چنگکی برای یادگیری
عمل میکند و یادگیری را ماندگار میسازد .بارها این تجربه را
داشتهام که وقتی شاگردانم فارغالتحصیل شدهاند و سپس برای
تجدید دیدار به مدرســه بازگشتهاند ،از اولین بازخوردهایشان،
تعریف كردن یک یا چند بازی در کالسهایم بوده است .لذت
همیشه در بازی حاضر اســت و اگر بتواند با محتوای مناسبی
ترکیب شود ،غذایی درخور میشود که هضم آن ساده است.
بازی را میتوان در بخشهای مختلف آموزش گنجاند .از بازی
میتوان به عنوان «قالب یادگیری» استفاده کرد .منظور از قالب
یادگیری قســمت اول تدریس است که برای جلب توجه از آن
استفاده میشود و معلم میتواند به کمک بازی ،مدیریت توجه
را در طــرح درس خود به خوبی انجــام دهد؛ مث ً
ال بازی «پیدا
کردن گنج »3را میتوان در مبحث مختصات مورد استفاده قرار
داد .بازی در اینجا توجه ابتدایی یادگیرنده را جلب میکند و در
ادامه ،اتصال چندانی به تدریس ندارد.
از بازیها میتوان در محتوا یا ســاختار اســتفاده كرد .برخی
بازیها خود حامل محتوای تدریس و هدف یادگیری هســتند.
مشاعره یکی از بازیهای نام آشنایی است که برخی حاملهای
یادگیری را در خود دارد و میتوان گفت ساختار بازی مشاعره،
حامل هدف یادگیری است .برخی بازیها مانند بازی تورنمنت
ریاضی ـ که در همین شــمارة مجله معرفی شده است ـ براي
ســاختار طراحی شده است و این ســاختار محتوایی را منتقل
نمیکند و محتوا از طریق پرسشهای مشخصی منتقل میشود.
این ســاختار قابلیت بهکارگیری در دروس مختلف را دارد و در
این بازی عهدهدار نقش افزودن غالف لذت و هیجان است .بارها
از من پرســيده شده اســت که آیا برای فالن موضوع یک بازی
سراغ دارم؛ بازیهایی که ما معلمان بدان نیاز داریم این طرف و
آن طرف پراکندهاند .پیشنهادم این است که تعدادی از معلمهای
هر درس ،سرفصل های کتاب درسی را مالک قرار دهند و شروع
به جمع آوری بازیها (هر گونه بازی در ارتباط با ق ّ
الب یادگیری،
محتوا یا ساختاری) بر مبنای سرفصلها كنند و آنها را در یک
بانک اطالعاتی جمعآوری نمايند و در اختیار دیگران قرار دهند.
سایر معلمان همدرس را نیز به تکمیل آن دعوت كنند .یادمان
باشد ،نشر دانش به جای منحصر کردن آن ،ما را قویتر میکند
و بــه قدرت ،لذت و معنای آموزش مــا خواهد افزود .پس ،این
دعــوت را جدی بگیریم! اینکه بــازی را کِی ،کجا و چگونه به
ِ
قدرت بازیگردانی ما معلمان بستگي دارد .بازی
کار گیریم ،به

یک بازی در مورد خودانگاره ،مربوط به کالس تفکر و سبک زندگی
مجتمع آموزشی رهیار

ﻭ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ،ﺳﻼﻡ

مانند ابزاری است که همیشه و همه جا همچون چراغ
جادوی عالءالدین حضور دارد و منتظر اشارة ماست تا
ظاهر شود .ارمغان بازی لذت است ،هم برای دانشآموز
هم برای معلم.
در آخر هنوز یک پرســش پابرجاســت و آن اینکه
بهراستی مرز بین بازی و زندگی واقعی کجاست؟ چه
رمز و رازی هست که رفتار بازیگوشانه را به یک رفتار
جدی بدل میکند و بهعکس؟ برای جدیترین کارها
نیز میتوان یک ســناریوی بازیگوشانه نوشت .4با این
رویکرد ،اص ً
ال شاید همه چیز بازی باشد! شاید بتوان با
این رویکرد ،جدیترین کردارها را به طرز بازیگوشانهای
دنبال کرد .یادمان باشد اگر به تدریس به چشم امري
بازیگوشــانه نگاه کنیم ،خود نیز مشــمول الطاف آن
خواهیم شد و بهعنوان معلم در کنار دانشآموزان لذت
خواهیم برد .تدریس بازیگوشــانه پیشنهاد نهایی این
نوشتار است؛ پس لطفاً بازیگوش باشید!

پينوشتها

1.Frederick Froebel
2. Herbert Spencer

 .3این بازی در یکی از شمارههای مجلة برهان به طور کامل
معرفی شده است .یک دانشآموز در محور مختصات ،نقطهای را
در ذهن خود در نظر میگیرد و گنجی فرضی را در آنجا پنهان
میکند .دانشآموز دیگر باید با حدس زدن نقاط مختلف و به
کمک پاسخ ارائه شده توسط نفر اول -که این پاسخ مجموع
فاصلة طولی و عرضی نقطة حدس زده شده تا مختصات نقطة
گنج است -محل گنج را با کمترین تعداد حدس بیابد.
 .4یک شاهد مثال عالی برای این منظور ،فیلم بازی (The
)Gameبه کارگردانی دیوید فینچر و محصول  1۹۹7است .این
فیلم داستان یک بانکدار است که در چهل و هشتمین سالگرد
تولدش هدیهای شگفتانگیز دریافت میکند .این هدیه بازی
عجیبی است که با زندگی واقعی بانكدار عجین میشود و هر چه
تشخیص رخدادهای واقعی با زندگی واقعی مشکلتر میشود،
بیشتر رنگ توطئه به خود میگیرد.

مرحلة بعد
در بین خوانندگان این شمارة نشریه ،در همین جمع
(ب) خودمان ،دســتکم یکی (ه) از ابدال حضور دارد!
بلــه ،میدانم که برایتان باور کردنی (ص) نیســت اما
با اطمینان (ف) به شــما میگویم که چنین است .ما
از منبعــی آگاه که نظر کردة خداوند (ح) اســت ،خبر
گرفتهایــم (ه) و میدانیــم که قطعاً چنین کســی در
جمع ما هســت( .ب) راستش خودمان هویت دقیقش
را نمیدانیم ،اما (ی) امیدواریم به کمک شما پیدایش
کنیــم .خیالتان (س) را راحت کنم ،با پرســیدن (ت)
مســتقیم نمیتوانید پیدایش کنید .ابدال (و) دستکم
در ابتدای کار هویت خود را انکار(س) میکنند و گاهی
ایــن کار را چندان(ه) با (ب) مهارت انجام میدهند که
عالوه بر مخاطب(رو) ،خودشان هم باورشان میشود.
ما برای شناسایی(و) آنها راهی یافتهایم اما (با) برای
این کار به یاری شما نیاز داریم( .زی) فکرش را بکنید ...
وقتی کسی (را) در برخورد با یکی از ابدال ،که تازه(د)
ناشناس هم هست ،چیزهایی بسیار عمیق یاد میگیرد
(نبا) و مسیر (ل) زندگیاش عوض میشود ،اگر با یکی
از آنها که نام و نشــانش هم معلوم اســت (ک) آشنا
شود ،چه اتفاق بزرگی برایش خواهد افتاد! (ن) بیایید
کمک کنید تا پیدایش کنیم.
راهش این است که...
(نیک میدانم که اسیر داستانها نیستی .پس بدان و
آگاه باش که رمزی در این سطور گنجانیده شده است
برای آنان که خوب میبینند .پس ،اگر هنوز به عهدی
که بستهای پایبندی ،برای ادامة بازی این متن را بکاو).
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ﺑﻴﻤﺔﺗﺨﻢﻣﺮﻍ
فرشته دیهیم
دبیر مطالعات اجتماعي متوسطة اول تهران
عکس :اعظم الریجانی
مفاهیم مورد آموزش :مفهوم بیمه ،بیمهگر ،اســت و در ضمن سودرساني به جامعه باید براي
بیمهگــزار ،موضــوع بیمه ،حق بیمه ،فرانشــیز ،بیمهگران ســودآور باشــد .در عین حال ،فرصت
سازوكار تعیین حق بیمه و فرانشیز
چانه زدن در مورد میزان حق بیمه و فرانشــیز را
وسایل مورد نیاز :یك شــانه تخم مرغ براي براي دانشآموزان فراهم كنید؛ با این قصد كه در
كالس سي نفره ،یك ســطل پر از آب 30 ،عدد خــالل این چانهزني ،با مفاهیــم و موضوع درس
قاشق غذاخوري اســتیل (از قبل به دانشآموزان بهطور غیرمستقیم آشنا شوند.
بگویید قاشــق استیل از خانه بیاورند ،براي حفظ
بعد از پایان یافتن مســابقه ،ســؤاالت زیر را به
محیط زیســت  ،)...تخته براي محاســبة ســود دانشآموزان بدهید تا براي جلســة بعد  -جلسة
و زیان ،پــول فرضي كه باید بــا كاغذي همانند تحلیلبازي و آموزش مســتقیم درس  -به آنها
اســكناس درست كنید ،براي هر گروه  200فزرو پاسخ دهند.
(واحد پول ساختگي مدرسة فرزانگان  ،)5طراحي
نﻜتة خیلي مهم :بیمه كردن تخم مرغ باید
و آمادهسازي فرم مختصر قرارداد بیمه.
اختیاري باشد؛ چون دانشآموزان بنا به تشخیص
شرﺡ طرﺡ درﺱ :قرار است دانشآموزان در و عقل اقتصادي و میزان خطر (ریســك)پذیري
خالل یك مسابقه ،كه شرح آن در ادامه
خود باید تصمیم بگیرند كه تخم مرغ را بیمه
آمده است ،ضرورت وجود بیمه در
كنند یا خیــر .خاطرهاي جالب در این
جامعه و ساز و كار آن و مفاهیم
باره دارم .یك گروه از دانشآموزان
سﺆاالت
مرتبط با آن را یــاد بگیرند.
حاضر بــه بیمه كردن تخم مرغ
 .1تعریف مفاهیم:
پس ،ابتدا مســابقه را براي
خود نشدند؛ چرا كه مطمئن
بیمه ،بیمهگر ،بیمهگزار،
آنان شــرح دهید و تذكر
بودنــد كــه ميتوانند تخم
موضوع بیمه ،حق بیمه،
دهید كه براي جلوگیري
مرغ را تا آخر بازي ســالم
فرانشیز
از ضــرر ميتواننــد از
حفــظ كننــد؛ گروهي
 .2در این بازي من )بیمهگزار( سود
بیمه اســتفاده كنند.
جســور و مصمم كه تا
)یا ضرر( كردم یا بیمهگر؟ علت را
اگر گروهي تمایل به
آخریــن مرحلــة بازي
همراه محاسﺒة عددي شرﺡ دهید.
بیمه شــدن داشت،
تخممرغشــان را سالم
 .3آیا هر موضوعي را ميتوان بیمه
قــرارداد بیمــه را در
حفــظ كردنــد .بدون
كرد؟ توضیﺢ دهید.
اختیار آنــان بگذارید
پرداخــت هیــچ حــق
 .4مﺒلﻎ فرانشیز و حق بیمه
و
تــا پــس از مطالعــه
بیمهاي! ولــي در آخرین
چگونه باید تعیین شود؟
تصمیمگیري قرارداد را با
لحظات ،قبل از تحویل دادن
شما كه بیمهگر هستید امضا
تخممرغشــان به داور مسابقه
كنند .در خالل بازي ،شما بهعنوان
اتفاقي جالب افتاد كه باعث شــد در
آموزگار هنگام بیمه كردن ،گرفتن و پرداختن حق كمتر از ثانیهاي تخم مرغشان له شود .تخم مرغ
بیمه از واژهها و مفاهیم مربوط به بیمه اســتفاده در دست رعنا ،سر گروه جسور و پر ریسك گروه،
كنید .در تعیین فرانشیز و مبلﻎ بیمه دقت كنید بود كه در هیجانيترین لحظات مســابقه گروه را
كه شركت بیمه ضرر نكند؛ چون بیمه یك صنعت از بیمه كردن منصرف ميكرد و به همه اطمینان
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ميداد كه ما بدون بیمه شــدن هــم برندة بازي
هستیم .در آخر بازي ،كه من (معلم) خسته شده
بودم و داشــتم سطل ســنگین آب را با زحمت
جابهجا ميكردم ،رعنا به ســرعت دوید و دستة
سطل را گرفت تا به من كمك كند؛ غافل از اینكه
سطل را با دستي گرفته است كه تخم مرغ در آن
است .در یك آن ،تخم مرغ شكست .رعنا جیغي
كشــید و مات و مبهوت با چشــماني پر از اشك
به زرده و ســفیدة تخم مرغ كه از الي انگشتانش
به سوي زمین ســرازیر شــده بود نگاه ميكرد.
همه غافلگیر شدیم! گرچه رعنا در مسابقة لطف
و مهرباني برنده شــد ،در مسابقة تخم مرغها به
همراه گروهش بازنده اعالم گردید.

شرﺡ بازي

بازي در  5مرحلــه در گروههاي  4یا پنج نفره
انجام ميشود .به هر گروه  200فزرو پول تحویل
دهید .در هر مرحله ،هر گروه باید یك تخم مرغ

داشــته باشد و آن را ســالم تا انتهاي بازي پیش
ببــرد .پس ،هر گروه براي شــروع بازي باید یك
تخم مرغ بخرد .قیمت تخم مرغ  50فزرو است و
بیمة آن  30فزرو .بیمه كردن تخم مرغ اختیاري
است .در حین مسابقه ،در صورت شكسته شدن
تخم مرغ گروه ميتواند یك تخم مرغ دیگر بخرد
و در صــورت بیمه بودن ،خســارت خود را طبق
تعرفه از بیمه دریافت كند .نكتة مهم این اســت
كه اگر تخم مرغ بیمه نباشد ،با احتساب نرخ تورم
(فرضــي) در مرحلة اول تا پنجم باید براي خرید
مجــدد تخم مرغ به ترتیــب  ۹0 ،80 ،70 ،60و
 100فزرو بپردازد .همچنین ،اگر گروهي از بیمه
نكردن تخم مرغ خود پشیمان بود ،باید در وسط
مرحلة اول  40فزرو ،مرحلة دوم  ،50مرحلة سوم
 ،60مرحلة چهارم  70و مرحلة پنجم  80فزرو به
بیمه بپردازد .ولي گروههایي كه از ابتدا تخم مرغ
خود را بیمه كردهاند ،در صورت شكسته شدن آن
مشــمول تخفیف بیمه ميشوند و فقط  30فزرو
بابت بیمة تخم مرغ جدید ميپردازند .گروه برنده
گروهي اســت كه با تفاضل تخم مرغهاي سالم و
شكسته ،كمترین تخم مرغ را شكسته باشد و در
انتهاي بازي ،یك تخم مرغ سالم و مبلﻎ بیشتري
پول در اختیار داشته باشد.

مراحل مسابقه

مرحلــة اول :اعضاي هر گــروه روبهروي هم در
فاصلة دو و نیم متري از هم ميایستند و هر عضو
گروه باید تخم مــرغ را با قل دادن روي زمین به
نفر مقابل خود برســاند .در واقع ،به تعداد اعضاي
گروه تخم مرغ روي زمین قل داده ميشود.
مرحلــة دوم :هر عضو گروه باید تخم مرغ را
بهصورت سالم به طرف نفر روبهروي خود در
فاصلة دو و نیم متري پرتاب كند.
مرحلة ســوم :هر عضو گروه باید تخم
مرغ سالم را با قاشقي كه در دهان دارد،
به نفر مقابل خود برساند.
مرحلة چهــارم :هر عضو گروه باید
تخم مرغ سالم را از فاصلة ده متري
به داخل ســطل پــر از آب پرتاب
كند.
مرحلة پنجم :هــر عضو گروه
باید  5بار پشت سر هم تخم مرغ
را حداقل  70سانتيمتر به هوا
پرتاب كند و سالم بگیرد.

در خﻼل بازي،
شما بهعنوان
آموزگار هنگام
بیمه كردن،
گرفتن و پرداختن
حق بیمه از
واﮊهها و مفاهیم
مربوﻁ به بیمه
استفاده كنید .در
تعیین فرانشیز و
مﺒلﻎ بیمه دقت
كنید كه شركت
بیمه ضرر نﻜند؛
چون بیمه یﻚ
صنعت است و در
ضمن سودرساني
به جامعه باید
براي بیمهگران
سودآور باشد
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ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻴﺰﻳﻚ
سیداحمد رحیمي
دانشجوي دكتري در دانشگاه ایالتي فلوریدا ،آمریكا

مقدمه

فرزنــدان مــا به فراگیــری عمیــق مفاهیم و
مهارتهای موســوم بــه مهارتهــای قرن 21
(مانند حل مسئله ،خالقیت ،تفکر نقادانه ،و تفکر
سیستمی) نیاز دارند تا بتوانند در دنیای پیچیدة
امروز موفق باشــند .برای ارتقای مهارتهای قرن
 ،21ابتدا باید بتوانیم بــا دقت باال این مهارتها
را در دانشآموزان بسنجیم .در دنیای امروز دیگر
نمیتوان تنها به روشهای قدیمی سنجش برای
ارزیابی این نوع تواناییها بسنده کرد .روشهایی
مانند تستهای چهارگزینهای استاندارد کنکور در
دنیای امروز دیگر مؤثر نیستند؛ زیرا دانشآموزان
را به سمت یادگیری سطحی مواد آموزشی هدایت
میکننــد و آنان را جهت یادگیــری مهارتهای
مهم برای موفقیت و پیشــرفت در قرن  21آماده
نمیسازند.

چشمانداز ســنجش در مدارﺱ در
آینده

ابتدا بیایید به آیندة ســنجش در مدارس دنیا
فکر کنیم .بهعنوان یک دانشآموز ،چه احساسی

خواهید داشــت اگر به شما بگویند در طول سال
تحﺼیلی از امتحانهای پراسترﺱ خﺒری نخواهد
بود؟ بهعنوان یک معلم ،چه احساســی خواهید
داشت اگر بدانید دیگر نیاز نیست دانشآموزان
را برای تســت زدن آموزش دهید؟ بهعنوان پدر
یا مادر چه احساسی خواهید داشت وقتی شاهد
ارتقای ســطﺢ دانش و مهارتهای فرزندان خود
هستید؛ در حالیکه آنها با اشتیاق فراوان از این
پیشرفت ابراز خوشحالی میکنند؟
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برای رسیدن به این چشــمانداز ،موارد فراوانی
باید بهصورت یک نظام یکپارچة آموزشی در کنار
هم قرار گیرند .یکی از اجزای این نظام آموزشی،
نظام سنجش اســت .براساس نظرات محققان در
زمینة ســنجش و ارزیابی دانــش و مهارتهای
شناختی ،نسل بعدی سیســتمهای سنجش در
دنیا ،توانایی ارزیابــی دقیق و ارتقاي مهارتهای
«شــناختی» 1و «غیــر شــناختی» 2را خواهند
3
داشــت و آزمونهای «اســتاندارد پرمخاطره»
دیگر ابزار اصلی برای سنجش یادگیری نخواهند
بود .بنابراین ،زمان بســیار ارزشــمندی که برای
طراحی آزمونها ،آمادهسازی دانشآموزان ،اجرا و
تصحیح آزمونها صرف میشــود ،میتواند صرف
فعالیتهای آموزشی مفید دیگر گردد.
پیشــرفتهای اخیر در فناوری (سرعت باالی
اینترنت ،ســرعت باالی پردازش سیســتمهای
رایانهاي ،و شــبکههای مجازی) و علوم یادگیری
(استفاده از تحلیل آماری دادههای بزرگ) فضایی
ایدهال برای تحقق چشــمانداز یاد شــده ایجاد
کردهانــد .در میان تمام فضاهــای دیجیتالی که
امکان ذخیرة دادههای بســیاری از دانشآموزان
را فراهــم میکند ،بازیهای رایانــهای میتوانند
بهعنوان ابزارهای مفیدی برای سنجش یادگیری
و ارتقای مهارتهای دانشآموزان مورد اســتفاده
قرار گیرند .دکتر والری شوت 4در دانشگاه ایالتی
فلوریدا در سال  2011روش سنجش جدیدی به
نام «سنجش نامحسوس» 5ابداع کرده است.
بنا بر روش ســنجش نامحسوس ،دانشآموزان
میتوانند در حین بازی کردن با بازیهای رایانهای
خوشساخت و آموزشــی ،موارد بسیاری را که از

پیش طراحی شــده اســت بیاموزند .همچنین،
دادههای جمعآوریشده از تعامل دانشآموزان با
محیط بازی ،که همزمان ذخیره شــده ،میتواند
بهصورت برخط توسط رایانه تحلیل گردد و سطح
دانش و مهارت دانشآموز بدون مداخله مستقیم
انسانی سنجیده شود .در این روش ،دانشآموزان
فــارغ از هرگونه نگرانی در مــورد نتیجه و تأثیر
آزمون و با هیجان باال و باالترین سطح انگیزه در
مراحل بازی پیشرفت ميكنند و سنجش دانش و
مهارتهای آنها به دقیقترین شکل با استفاده از
سیستم سنجش نامحسوس ،که در بازی جاسازی
شده است ،انجام میگیرد.
دکتر والری شوت و تیم تحقیقاتیاش از بازیهای
متفاوتــی ماننــد  Plants vs. ZombiesوPortal2
برای ســنجش مهارتهایی از قبیل پافشــاری و
مداومت ،6خالقیت ،و توانایی حل مسئله استفاده
کــرده و با موفقیت این مهارتهــای قرن  21را
ارزیابی نموده اســت .دکتر شــوت در سالهای
بــازی «زمین بازی فیزیک» را
 2012تا 2014
ِ
طراحی کرده اســت .درعین حال ،همیشــه این
ســؤال مطرح بوده اســت که آیــا روش ارزیابی
نامحسوس میتواند برای سنجش دانش مفهومی
دانشآموزان در دروســی مانند ریاضی و فیزیک
نیز موفق عمل کند ،و گذشته از سنجش ،چگونه
میتوان از نتایج سنجش نامحسوس برای ارتقای
دانش یادگیرنده استفاده کرد؟ برای پاسخ به این
سؤال ،دکتر والری شوت به همراه تیم تحقیقاتی
خود که متشــکل از دو فیزیــکدان ،دو محقق
علوم یادگیری ،یک محقق آمار در آموزش ،هفت

دانشجوی دکتری در رشتة طراحی سیستمهای
آموزشــی و تکنولوژیهای یادگیری (نویســندة
مقاله نیز بهعنــوان یکی از این دانشــجویان در
این پــروژه فعالیــت میکنــد) ،دو برنامهنویس
و طــراح بــازی رایانهای اســت ،در یــک پروژة
بازی
سه ســاله (از سال  2016تا ســال ِ )201۹
«زمیــن بازی فیزیــک» را به منظــور ارزیابی و
ارتقای دانش عمومی و مفهومی فیزیک در مقطع
راهنمایی طراحی مجدد خواهند کرد.

بازی زمین بازی فیزیک

بازی زمین بازی فیزیک در حال حاضر شــامل
هفت زمین بازی اســت کــه در آن یادگیرنده با
اســتفاده از حرکت موشواره (موس) اشیایی را
روی صفحه رسم میکند .هرچه این عمل بیشتر
ادامه پیدا کند ،جرم و وزن شــیء کشــیده شده
بیشتر میشود و در زمان رها کردن دکمة موس،
قوانین واقعی فیزیک بر آن شــیء عمل میکند
(مث ً
ال اگر شیء وزن زیادی داشته باشد ،با شدت به
زمین برخورد میکند) .هدف اصلی در این بازی،
هدف قرار دادن یک بالن یا یک توپ ســبز رنگ
است .یادگیرنده باید با استفاده از قوانین فیزیک
و عبــور از موانع مختلــف در مراحل بازی پیش
رود .گروه تحقیقاتی یاد شــده در سه ماه گذشته
بــا ارائة ایدههای مختلف ،ابتــدا مفاهیم فیزیکي
مــورد نظر را که قصد ارزیابــی و ارتقاي آنها را
دارند انتخاب کردند .این مفاهیم عبارتاند از :نیرو

و حرکت )قوانین سهگانة نیوتن( ،گشتاور ،انرﮊی
پتانسیل و جنﺒشی ،و شتاب .اعضــاي تیم پس از

نسل بعدی
سیستمهای
سنجش در دنیا،
توانایی ارزیابی
دقیق و ارتقاي
مهارتهای
»شناختی« و
»ﻏیر شناختی«
را خواهند داشت
و آزمونهای
»استاندارد
پرمخاطره« دیگر
ابزار اصلی برای
سنجش یادگیری
نخواهند بود
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در میان تمام
فضاهای
دیجیتالی،
بازیهای رایانهای
میتوانند بهعنوان
ابزارهای مفیدی
برای سنجش
یادگیری و ارتقای
مهارتهای
دانشآموزان
مورد استفاده
قرار گیرند
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انتخاب این مفاهیم ،اقدام به ايجاد مراحلی کردند
که شواهد الزم برای ارزیابی این مفاهیم را ایجاد
کنند .براي مثال ،جهت ارزیابی دانش یادگیرنده
از مفهوم گشــتاور مراحل متفاوتــی را در بازی
طراحی کردند که فقط با اســتفاده از اهرم قابل
حل کردن باشند .در شکل زیر مرحلهای از بازی
را مشــاهده میکنید که یادگیرنده باید یک اهرم
مناسب ایجاد کند و وزنهای را بر روی آن بیندازد
تا بتواند با توپ سبز رنگ ،بالن را هدف قرار دهد.
عــاوه بر این نوع مراحل در بازی ،گروه تحقيق
اقدام به طراحی مراحلی کــرد که یادگیرنده در
آنها تنها میتواند با تغییــر نیروی جاذبه ،جرم
توپ ،و مقاومت هوا اقدام به حل مســئله كند .در
این فضا ،یادگیرنده میتواند روابط بین متغیرها را
به خوبی دريابد و با تفکر در مورد چگونگی رابطة
این متغیرها آنچه را در دنیای واقعی اتفاق میافتد،
بهتر درک کند .براي مثال ،یکی از تصورات غلطي
که معموالً دانشآموزان دارند این است که دلیل
اینکه یک پر دیرتر از يك كتاب به زمین میرسد
این اســت که كتاب سنگینتر از پر است .این در
حالی است که اگر هر دو شیء را از ارتفاع یکسان
رها کنیم ،مقاومت هوا باعث میشود پر دیرتر به
زمین برســد .در شکل زیر نمونهای از یک مرحله
از بازی را مشاهده میکنید که در آن ،یادگیرنده
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میتواند ســه متغیر نیروی جاذبه ،مقاومت هوا ،و
جرم توپ را تغییر دهد تا تعادل االکلنگ را به هم
بزند و بالن را هدف قرار دهد.
همــراه با طراحی مراحل جدیــد در بازی ،تیم
تحقیقاتی ميكوشــد با تمرکز بر جنبة آموزشی
بازی یک سیستم آموزشی در داخل بازی طراحی
کند که به یادگیرنده در كسب موفقیت در مراحل
سخت بازی کمک ميکند .براي مثال ،زمانی که
دانشآموز در حال بازی اســت و از روش غلطی
برای حل کردن يك مرحله استفاده میکند ،بازی
بهطور هوشمند متوجه میشود؛ پیامی روی صفحه
پدیدار میگردد و دانشآموز را به استفاده از روش
صحیح هدایت میکند .همچنین ،دانشآموزان در
مراحل مختلف بازی براي جمعآوری امتیاز تالش
میکنند و در مواقعي میتوانند امتیاز خود را برای
مشاهدة یک فیلم آموزشــی کوتاه دربارة یکی از
مفاهیم فیزیک خرج کنند .در شــکل زیر ،مرکز
کنترل بازی را مشاهده میکنید.

در این مرکــ ِز کنترل ،یادگیرنــده میتواند به
اطالعات متفاوتی دسترســی داشته باشد؛ مانند:
تعــداد مراحلی که طی شــده ،مقــدار امتیاز یا
پولی که جمعآوری کرده ،و نشــانهایی که برای
هر یک از مفاهیم فیزیک تا به حال کســب کرده
است .کاربرد دیگر این مرکز کنترل ،دسترسی به
مواد آموزشــی دربارة هر یک از مفاهیم یاد شده
است .براي مثال ،اگر دانشآموز نیاز دارد در مورد
نیرو و حرکت (قوانین نیوتن) بیشــتر بداند ،روی
دکمة مرتبط کلیک میکند و به قسمتی هدایت
میشود که میتواند با مشاهده دو یا سه انیمیشن
کوتاه و یا توضیحات مختصر اطالعات خود را در
این زمینه افزایش دهد.
در مراحل بعدی این پروژه ـ در سال آینده ـ تیم
تحقیقاتی قصد دارد با استفاده از دادههایی که در
حین بازی جمعآوری و تحلیل میشــوند ،دانش

یادگیرنــده را ارزیابی کند و در لحظه ،با اســتفاده از
الگوریتمی که طراحی خواهد شد ،بازی را به یک بازی
تطبیقی 7تغییر دهد .بازی تطبیقی ســختی و آسانی
بازی را براساس سطح دانش یادگیرنده تغییر میدهد.
اگر یادگیرنده بســیار موفق عمل کند ،مرحلة بعدی
به گونهای انتخاب میشــود که او را به چالش بکشد
اما اگر در مراحل خوب عمل نکند ،بازخورد بیشــتر و
مراحل آسانتر در اختیار او قرار میگیرد تا رفتهرفته
سطح دانش و مهارتش افزایش یابد .فرض بر این است
که این نوع بازی بهتر میتواند به رشد دانش و مهارت
یادگیرنده کمک کند.

نتیجهگیری

با رشد ســریع فناوری و علوم یادگیری ،کشورهای
دنیــا در حــال نوآوریهایي در زمینــة یادگیری و
ســنجشاند .در این میان ،روشهای جدیدی برای
ارزیابی دانش و مهارت در قرن  21در حال شکلگیری
اســت؛ روشهایی که به مراتب معتبرتر و دقیقتر از
روشهای پر مخاطرة سنتی مانند کنکور و امتحانات
کاغذی هستند .استفادة مفید از فضاهای دیجیتالی،
مانند بازیهای رایانهای ،میتواند دریچهای جدید به
روي نظام آموزشــی کشورها باشــد .با وجود جامعة
جــوان و دانشآموزان مشــتاق بازیهــای رایانهای
در كشــور عزیز ما ایران ،به نظر میرســد مسئوالن
و محققان باید در این زمینه بیشــتر سرمایهگذاری
کننــد تــا بتوانیم در آینده شــاهد ســرعت باالی
یادگیری باکیفیت در بین دانشآموزان در دورههاي
مختلف تحصیلی باشیم .در این راه ،فعاالن رشتههای
مختلف مانند رشــتههای تکنولوژی آموزشی ،علوم
یادگیری ،علوم کامپیوتر ،آمار و ســنجش ،طراحان
بازیهای رایانهای ،برنامهنویسان رایانهای ،معلمان ،و
دانشآموزان باید دست به دست هم دهند تا بتوانند
این هدف بزرگ را جامة عمل بپوشانند.

پينوشتها

1. Cognitive
2. Non-cognitive
3. High-stake tests
4. Dr. Valerie Shute
5. Stealth Assessment
6. Persistence
7. Adaptive

ﻭ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ،ﺳﻼﻡ
مرحلة بعد
خوب به اطرافتان توجه كنیــد .ابدال بهخاطر نابینایي ما و
عادتمان به نادیده انگاشتن ویژگيهاي دیگران است كه به این
راحتي ،خود را از چشم ما پنهان ميكنند.
در كتابي بســیار كهن كه در انباري مادربزرگم یافتهام ،به
اطالعاتي دســت یافتم كه شاید در یافتن ابدال كمكت كند و
آن این است:
در اولین دیدار ،حس كرد كه نوعي آشــنایي میانشان وجود
دارد .هیچوقت چهرة دیگران یادش نميرفت و در تشــخیص
شــباهتها بســیار تخصص یافته بود .كافي بود به چهرههاي
افراد بنگرد تا تشــخیص دهد كي با كي برادر یا خواهر است
و بگویــد كه فالني دماغش یا چشــمش را از مادرش به ارﺙ
برده یــا از پدرش .به همین ترتیب ،هرگــز چهرههایي را كه
دیــده بود از یاد نميبرد .حتي وقتي بعد از ســالها باز همان
فرد را ميدید .چین و چروﻙ و پیر شــدن چهرههاي جوان و
بالﻎ شدن رخسارهاي كودكانه برایش فرقي نداشت .الگوها را
تشخیص ميداد و بر این مبنا ،به سرعت ميفهمید كه فالني
همان است كه در فالن جا و بهمان سال پیشتر با هم مالقاتي
داشتهاند.
اما این كسي كه بعدها معلوم شد از ابدال است ،با بقیة آنها
ال آشنا مينمود ،اما كام ً
فرق داشت .كام ً
ال مطمئن بود كه او را
تا به حال ندیده است .دل را به دریا زد و موضوع را به او گفت:
«شــما خیلي آشنا به نظرم ميرســید ،اما یادم نميآید كجا
دیدهامتان ».كسي كه از ابدال بود گفت :عجیب هم نیست؛ ما
همه با هم آشناییم».
گفت« :بله ،ولي شما را انگار پیش از این دیدهام»...
گفت« :بعید هم نیســت .شــاید در زمان نوزادي ،در اتاقي
همبازي بودهایم ،یا شــاید همزاداني باشیم ،دوقلوهایي كه در
كودكي از هم جدا شــدهاند و دیگر یكدیگر را ندیدهاند .شاید
چرخ حوادﺙ مرا به این شكل و تو را به آن شكل درآورده باشد،
اما در اصل همخون ،همخانه ،و چه بسا یك تن باشیم...
پمﮋ ﺫیت تا وجه اﭖ همﭙا لهب ،ال ﮊﭖ ﺫیاب ربر؟ حس
ﺫیرﺝ؟ پﮋب ﺫیر جي ثﭙﺼذ ي ﮊوﺱ پﺒه تﭙسب اصجب.
پس پﺒه ﮊپس ثﭙﺼر پﮋب له ســﺒﮋﭖ ال پترین ﮊ پسر
پﮋهر .تﭙسب جوپو ضر.
پترپن= ابدال
(به كمــك این راهنمایي و حروف الفبایي فارســي راز این
بازي را بیابید و ببینید كه باالخره منظور از ابدال در این بازي
كیست).
آا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق
ﻙ گ ل م ن و ه ﻱ
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رویا صدر
تصویرگر :سام سلماسی

دورﺓ پارینهسنگی :نشانههایی از بهکارگیری بازیهای سنگی در تدریس به
چشم میخورد .وجود قلوهسنگ در صحراهای خاوری مدیترانه احتمال استفادة
برخــی معلمان ایــن دوره از «یه قل دو قل» را بــرای آموزش ریاضیات تقویت
میکند .بعدها با باالرفتن توان شــمارش بشــریت ،احتمال میرود که «هفت
ســنگ» جایگزین بازیهای پیشین شده باشــد .دیرینهشناسان وجود سنگ و
خاک را در ناحیة ترینال جاوه نشــانة ســنگاندازی و ایجاد گردوخاک توسط
هواداران بازیهای آموزشی در برابر ساختار نفوذناپذیر آموزشوپرورش این دوره
میدانند .دیرینهشناسان احتمال میدهند که این افراد چشم نداشتهاند ببینند
همکارانشان قرنهاست به یک شیوة ثابت درس میدهند و آب هم از آب تکان
نخورده است.

دورﺓ میانسنگی :اختراعآتــش و دود ،مسئوالن مربوطه را غافلگیر
میکند .کاوشهای باستانی در آثار بهجامانده از دوران انسان هایدلبرگ
نشــان میدهد که تحول آموزشــی این دوره ،به جای تمرکز بر بازی،
بیشتر بر پیشــرفت پزشکی به خاطر رشد استفاده از بخاریهای زغالی
در مدارس متمرکز اســت ،امری که بعدها جای خود را به بخاری نفتی
داد .در این دوره اســتفاده از بازی در آموزش با مقاومت والدین روبهرو
میشود .در دیوارنوشتههاي غارهای آلتامیرا در اسپانیا آمده« :به این بچه
یه چیزی یاد بدین ،بازی که نشد کار» که این امر ،بیشک مؤید عالقة
اولیا به علمآموزی فرزندانشان بهدور از قرتیبازی است.
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دورﺓ نوســنگی :در ایــن دوره
نشــانههایی از تأکید برخــی معلمان
روی آموزش ســنتی کشف شده است
کــه در برابر اصرار شــاگردان مبنی بر
بازی آموزشــی گفتهاند«:همین جوری
هم از برنامه عقبیــم .وقت نمیکنیم».
یافتههای تاریخی نشــان میدهد
برخی معلمان این دوره به خاطر
اســتفاده از بــازی در آموزش
نتوانستهاند درس را تمام کنند
و لطمات جبرانناپذیری به
رشــد علمی بشریت
وارد ساختهاند.

دورﺓ مفرﻍ :زوبین و نیزههای کشــف شــده
از خرابههای شــهر تروا ،احتمال استفادة بعضی
معلمان از وســایل کمــک آموزشــی را تقویت
میکند ولی از بازیهای آموزشــی نشــانههای
چندانی در دست نیست .باستانشناسان معتقدند
پربســامدترین دیالوگهای ایــن دوران« ،حاال
یه لوح گِلی بذارین روی میــز ،میخوام امتحان
بگیرم» اســت که از سوی معلمان سومری بهکار
میرفت و از ترسناکترین جملههاي تاریخ بشریت
بهشمار میآید .این امر نشان میدهد که بازیهای
آموزشی همچنان در دورة مفرغ پرطرفدارند؛ منتها
بیشتر در سخنرانیها و سمینارها.

عﺼرتمدن یونانی :ســقراط
عقیده دارد کــه آموزش کودکان
باید به شــکل بازی باشد .افالطون
هــم تقریبــاً همین عقیــده را
دارد؛ حــاال یه کمی اینــور ،اونور.
بــا اینحال ،شــواهد تاریخی از
محدودیت منابــع مالی آکادمی
افالطونی برای ســرمایهگذاری در
امر بازیهای آموزشــی حکایــت دارد؛
چون آموزشوپرورش رم باستان در این
زمینه نه بودجة چندانی داشت و نه حاضر
به ریسک ســرمایهگذاری بود .میگویند افالطون
بعد از ســاعات تدریس در خیابانها مسافرکشــی
میکرد بلکه بتواند منابع بازیهای آموزشی آکادمی
را جور کند؛ امری که بیشــک روی بازدهی کاری
این فیلســوف بزرگ نیز تأثیر میگذاشت .تا بدانجا
که اپیکدوس ،یکی از فالســفة یونان باستان ،گفته
است« :بعد از اختراع روغن کرچک ،بی شک بدترین
اختراع همین بازی برای آموزش است».

دوران مدرن :اختراع توپ پالســتیکی آموزش مدارس را وارد مراحل سرنوشتسازی میکند؛ به
درس مقاومت مصالح جنبة کاربردی میدهد و صنعت شیشهبری را در تاریخ بشریت شکوفا میسازد.
کشــف جاذبة زمین توســط نیوتن ،بازیهای آموزشــی را در مظان اتهام بیفایدگی قرار میدهد.
بســیاری از معلمان با تکرار این ترجیعبند که«:حاال کی حــال داره بازی طراحی کنه؛ مگه همین
درسای قدیمی خودمون ِچشه» ،اعتقاد دارند که اگر بچه بخواهد خالقیتش را رشد دهد و دانشمند
شود ،به بازی و این چیزها نیست .همین نیوتن خودمان اگر به جای دراز کشیدن پای درخت ،وقتش
را صرف بازیهای آموزشی میکرد ،چه بسا بشریت از كشف جاذبة زمین محروم میماند.

دورﺓ فناوری اطﻼعات و ارتﺒاطات :با اســتفاده از گجتهای هوشمند و رشد بازیهای
آنالین ،کاربرد بازی در آموزشوپرورش ،بیشــتر منحصر به چشــم و انگشتان سبابه دست
ِشسته یا طاقباز آموزش داده میشود و بچهها جز در
میشــود .حتی ورزش هم بهصورت ن َ
مواقع اضطراری ،از جلوی دستگاه بلند نمیشوند .شتاب حرکت تکنولوژی آموزشی بهحدی
است که حتی معلمان چاالکی که آرتروز پا و کمر هم ندارند ،نمیتوانند به آن برسند .در
برابر ،شاگردان پیشتاز یادگیری تکنولوژی جدید میشوند تا اگر معلمشان اشکالی داشت،
بپرسد .آمار از ســرعت گسترش امکانات مختلف نرمافزاری و سختافزاری برخی مدارس
جهت بازی آموزشی حکایت دارد و مشت محکمی است بر دهان واپسگرایانی که معتقدند
آموزش به وسیلة بازی اینهمه دنگوفنگ نمیخواهد؛ درحالیکه بخش قابلتوجهی از بدنه و سر و
پای آموزشوپرورش میگویند امکانات بازیهای آنالین آموزشی خیلی خوبه ،فقط تجهیزاتش
توی چشــم باشه ،همه ببینند و چشم حسود کور شــود ...راهکارهایی که تا شروع عصر
بعدی همچنان بحثش پابرجاست.
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ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﺭﻳﺎﺿﻲ؛

ﺍﺯﺁﻏﺎﺯ ﺗــــــــﺎ ﻓﺮﺟﺎﻡ
صدرا تهراني
معلم تفكر و سبك زندگي منطقه  2تهران
ماحصل گفتوگوهای ما چیزی شــد به نــام طرح «تورنمنت
ریاضی» .استقبال و همکاری صمیمانة مدیر و کاركنان اجرایی
مدرسه باعث شد اولین مسابقة علمی به نام «تورنمنت ریاضی»
در مدرسه پا بگیرد .در ادامه ،شما را با این مسابقه آشنا میکنیم.

اهداف تورنمنت ریاضی

 عمومیتر کردن ریاضیات
ِ
نشــاط علمی در بیــن دانشآموزان و ترویج
 ایجاد فضای با
ریاضی در بستری متفاوت.

ویﮋگیهای مسابقه

نمایي از
مرحلة اول
تورنمنت
ریاضي

یــك روز وقتی بچهها برای جشــنوارة دســتاورهای علمی ـ
پژوهشی مدرسه مشغول غرفهآرایی بودند ،سر و صدایی نظرم را
جلب کرد .آن موقع من معلم راهنمای پایة اول دبیرستان (نهم
فعلــی) بودم .یکی از دانشآموزانی که در غرفة مربوط به ریاضی
مشغول فعالیت بود ،به شدت از برخورد مسئول پژوهش ناراحت
و عصبانی شده بود .مسئول پژوهش به آن دانشآموز گفته بود که
کاری که او انجام داده است ،از نظرش پژوهش نیست و بنابراین،
جایی در غرفة ریاضی ندارد .من در آن لحظة خاص فقط قصدم
همدلــی با مهدی ،یعنی همان دانشآموز برافروخته ،بود و اص ً
ال
علمی
تصورش را هم نمیکردم که این ماجرا سرآغاز یک رخداد ِ
پایدار در مدرسه باشد .یادم هست که وقتی علت ناراحتیاش را
جویا شدم ،شــروع کرد با آب و تاب بسیار برایم از ایدهای گفت
که پس از خواندن کتاب «محافل ریاضی» انتشــارات فاطمی به
ذهنش خطور کرده بود و دوســت داشت در غرفة ریاضی آن را
در معرض دید عموم قرار دهد .ایدة اولیه پیشــنهاد یك مسابقة
ریاضی بود .حرفهایش را شــنیدم و به او پیشــنهاد کردم در
فرصتی دیگر بنشــینیم و مفصلتر آن ایده را بازخوانی کنیم تا
شــاید بتوانیم فضای مناسبتری در مدرسه برای آن پیدا کنیم.
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 شرکت دانشآموزان پایههاي اول ،دوم و سوم دبیرستان در
یک مسابقة گروهی
 زمینة سواالت :ریاضی
 دو مرحلــهای :مرحلــة اول تیمــی ،حضوری و ســؤاالت
چندگزینهای ،و مرحلة دوم بهصورت «فوتبال ریاضی»
 در قالب تیمهای سه نفره
 ســؤاالت آزمون به گونهای باشــد که هر ســه پایه امکان
پاســخگویی به آنها را داشته باشند؛ بهطوری که سرفصلهای
درسی پایههای باالتر مزیت نســبی برای شرکتکنندگان آن
پایه ایجاد نکند.

محل قرار
گرفتن
تیمها با یك
بادكنك
مشخص
شده بود.

اولین تورنمنت ریاضی دبیرستان امام جواد(ع) در مهرماه سال
 1387با شرکت  21تیم سه نفره برگزار شد.
حضــور داوطلبانة ایــن تعداد دانشآمــوز ،آن هم برای حل
ســؤاالت ریاضی و پس از یــک روز کاری ،برایم جالب و البته
امیدبخش بود .گویی بچهها خیلی زود تفاوت را حس میکنند
و جایی که حق انتخاب دارند ،بیشتر و بهتر عمل میکنند .در
آن یک ســاعت همه با تمرکز زیاد مشغول حل مسئله بودند.
مسائل در سه سطح «بسیار ساده»« ،متوسط و دشوار» طراحی
شــده بود .مسئلة اول به قدری ساده بود که برخی بچهها شک
میکردند نکند کاسهای زیر نیمکاسه باشد ،ولی نبود! قوانین و
تذکرات مرحلة نخست را در ادامه ميخوانيد.

قوانین و تذکرات مرحلة نخست

 نام انتخاب شــده برای تیم میبایســت مرتبط با ریاضیات
باشد (نام دانشمندان ،نمادهای ریاضی و.)...
 تعداد اعضای هر تیم  3نفر است.
 زمان مسابقه از لحظه شروع 60 ،دقيقه است و پس از اعالم
زمان پايان توسط مسئوالن برگزاري ،نمايندة تيمها موظف به
تحويل پاسخنامه ميباشند.
 مرحلة اول شامل  40سؤال چهارگزينهاي است و پاسخ غلط
نمرة منفي دارد.
 پس از شروع مسابقه ،هيچ يك از اعضاي تيمها حق خروج
از سالن مسابقات را ندارد.
 از بين تيمهاي شــركتكننده 4 ،تيم به مرحلة نهايي راه
پيدا مي كنند.
یادم هســت نتایج مســابقه را همان روز در تارنمای مدرسه
منتشــر کردم .برخی تیمها که از پایههای پایینتر بودند ولی
توانســته بودند از تیمهای پایههای باالتر امتیاز بیشتری کسب
کنند ،بسیار خوشحال بودند؛ هر چند به جمع چهار تیم نخست
راه پیدا نکرده بودند .در مرحلة نیمهپایانی و پایانی شکل مسابقه
تغییر میکرد؛ تیمها آرایشــی شبیه زمین فوتبال میگرفتند و
ميبايست با حل مسئله توپ را جلو ببرند و گل بزنند.
مرحلة دوم در صبح روز بعــد و در حضور همة دانشآموزان

دروازهبان

آرايش
اولية
تيمها

دروازهبان

توپ

مهاجمان

مدرســه و تعدادی از معلمان برگزار شد .شکل نشستن تیمها
بهصورت زیر بود.
قوانیــن و تذکرات مرحلة دوم (مرحلــة نيمهنهايي تورنمنت
ریاضی):
 مسابقه شامل  5ســؤال تستي است و زمان پاسخگويي به
هر سؤال 150ثانيه است كه پس از خواندن سؤال توسط هيئت
داوران محاسبه خواهد شد.
 هــر تيمي كه از زمان اتمام خواندن ســؤال،اعالم آمادگي
نمايد حق پاســخگويي دارد .در صورتي كه پاسخ صحيح باشد،
توپ يك مرحله جلو ميرود و در صورتي كه پاسخ غلط باشد،تا
انتهاي  150ثانيه تيم مقابل حق پاسخگويي دارد.
تذكر :تيمها فقط يكبار حق پاسخگويي دارند و بچهها خیلی زود
تفاوت را حس
حق تغيير جواب را ندارند.
 فقط اعالم گزينه يا جواب كافي اســت و در میکنند و جایی
که حق انتخاب
اين مرحله نياز به توضيح بيشتر نيست.
 وقتي توپ بين مهاجمــان تيمها قرار دارد ،دارند ،بیشتر
فقــط مهاجمان تيمها حق پاســخگويي دارند و و بهتر عمل
دروازهبان تيمها نميتوانند در ارائة پاسخ كمكي میکنند
به مهاجمان كنند .وقتي تــوپ بين دروازهبان و
مهاجمان حريف قرار دارد نيز ،تنها ايشان حق پاسخگويي دارند
ِ
و نميتوانند از ديگر همتيميهاي خود كمك بگيرند .در صورت
بروز تخلف ،نتيجة سؤال به نفع تيم ديگر محاسبه خواهد شد.
 قانون تعويض :در طول هر مسابقه ،هر تيم يكبار حق دارد
جــاي دروازهبان و يكي از مهاجمان را تغيير دهد و پس از اين
تغيير ،ديگر حق جابهجايي را تا انتهاي مسابقه نخواهند داشت.
 در پايان مســابقه (پس از طرح  5سؤال) اگر گلي رد و بدل
شده باشد ،برنده كسي است كه گل بيشتري به ثمر رسانده است.
اگر گلي رد و بدل نشود ،برنده كسي است كه توانسته است توپ
را داخل زمين حريف نگه دارد.
تذكر :در صورت زدن دو گل توسط هر يك از تيمها (پاسخگويي
چهار سؤال بهطور مكرر) بازي خاتمه مييابد و سؤال پنجم طرح
نخواهد شد.
 كميتة داوران مرجع نهايي بررسي هرگونه اعتراضي خواهد بود.

مهاجمان
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هیئت
داروان
(نفر سمت
چﭗ ،آقاي
مهدي
فروغي
است كه در
دورههاي
بعدي
بهعنوان
عضو ثابت
هیئت
داوران با ما
همكاري
ميكرد)

مهاجمان
وبهروي
دروازهبان
حریف قرار
گرفته و
مشغول
حل
مسئلهاندتا
گلي به ثمر
برسانند.

فهمیدم اگر جریانات داخل مدرســه را خوب رصد کنیم ،گاه
فرصتهایی پیش میآید کــه به جای ماهی نهنﮓ صید کنیم.
پس چرا چنین نکنیم؟ به قول عرفان نظر آهاری» :آنچه درون
ســینهات میتﭙد ،قلب نیســت ،ماهی روندهای است که دارد
نهنﮓ میشــود ،اما کیست که باور کند درون سینهاش نهنگی
میتﭙد!«

مرحلة
پایاني،
از نمایي
دیگر

ﻭ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ،ﺳﻼﻡ
پـایـان
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اگر خوب به متنها نگاه كني ،كه را خواهي دید؟ جز خودت؟
آري خود تو پاسخ و رمز این بازي هستي .از این راز پاسداري كن؛
زیرا ابدال رازدارند .بازي تمام شد.

مهاجمان
در تالش
براي حل
مسئله

 امــكان تغییــر اعضای تیــم از مرحلة نخســت به مرحلة
نیمهنهایي و نهایي وجود ندارد.
تنهــا تفاوت مرحلة پایانی و نیمهپایانی این بود که ســؤاالت
مرحلة پایانی به جای اینكه چندگزینهای باشد ،پاسخ کوتاه بود.
دیگر اینکه به جای پنج ســؤال ،هفت سؤال برای مرحلة نهایی
در نظر گرفته شده بود.
سال پیاپی در مدرسة ما اجرا شد .در سالهای
این رویداد ِ 7
بعــد ایدة جدیدی را در مرحلة پایانی اجــرا کردیم که آن را
«پیکار ریاضی» نامیدیم .امیدوارم فرصتی شــود تا در آینده،
آن ایده را نیز به اشــتراک بگــذارم .باورکردنی نبود که تعداد
شرکتکنندگان در این رویداد علمی از تعداد ثبتنام کنندگان
برای مسابقة فوتبال بیشتر شود ،ولی شد!
در دومین تورنمنت ریاضی از مهدي بهعنوان کسی که ایدة

اولیة این مسابقه را طرح کرد ،تقدیر به عمل آمد و در دورههای
سوم تا هفتم از ایشان بهعنوان طراح سؤال و عضو ثابت هیئت
داوران ،کمک گرفته شــد .این طرح از ابتدا تا انتها در مدرسه
شکل گرفت و رشد کرد و اوج گرفت و البته متأسفانه با خروج
برخی اعضای اصلی تیم برگزارکننده از آن مدرســه ،تورنمنت
پایان یافت .ســاختار و محتوای این مسابقه بهصورت کامل در
داخل مدرســه و با کار گروهي شکل گرفت .با این تجربه ،من
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ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺷﯽ

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ

آرش فرحیمقدم
معلم تفکر و سبک زندگی پایة هشتم منطقة 5تهران

»سال دوم دبیرستان هنگامی که مشغول حل مسﺌله هندسة المﭙیاد بودم ،متوجه شدم دو همکﻼسی دیگرم از میان
تمام سﺆالهایی که معلم تعیین کرده بود ،بر همان سﺆالی که من حل نکردهام متمرکز شدهاند .تﺼمیم گرفتیم سﺆال را
باهم حل کنیم .به کتابخانة مدرسه رفتیم ،یک وایتبورد را در مقابل خود قرار دادیم و شکل سﺆال را روی آن کشیدیم.
بیش از پنج ساعت سه نفری روی آن سﺆال فکر کردیم؛ هر از گاهی یکی از ما ایدهای یا نکتهای میگفت و بخشی از
سﺆال حل میشد .روز بعد که سرمستانه ماجرا را برای مشاور المﭙیاد شرﺡ دادیم ،برافروخته شد و ما را از تکرار این
کار منﻊ کرد؛ چون وقتمان را تلف کرده بودیم .اما ما اینطور فکر نمیکردیم؛ ما وقتمان را تلف نکرده بودیم .حل آن
سﺆال برای ما صورت یک بازی به خود گرفته بود؛ یک بازی تمام عیار«.

پیش از هر چیز توجه کنید که این متن قصد ندارد مجموعهای
از بازیهــا را معرفی کند یا تکنیکهایی را عرضه کند که با به
کار بــردن آنها بتوان مجموعهای از بازیها را بهتر اجرا کرد یا
اجرایی آنها مواجه شد.
با چالشهای
ِ
در ابتدا تمایزی بنیادین را بین دو نوع از کالس درس برجسته
خواهم کرد .منظورم این نیســت که مــرزی آهنین میان این
کالسها وجــود دارد اما تا پایان به ایــن تمایز پایبند خواهم
مانــد .دستة نخست کالسهایی هستند که هیچ راهی برای
اندیشــیدن باقی نمیگذارند و دستة دوم کالسهاییاند که
منافــذی برای اندیشــیدن در اختیار دانشآمــوز و معلم قرار
میدهنــد .کﻼﺱهای نخست شــامل کالسهایی میشوند
اصلی کالسهای
که ســخنرانیمحور یا بازیمحورند .خصیصة ِ
ســخنرانی محور این اســت که پیچیدگیهای درون کالس را
میپوشــانند .این کالسها سعی در القای این اندیشه دارند که
تابع قواعدی است
برگزاری یک کالس درس امری سرراست و ِ
که از پیــش وجود دارند .یک ســخنران را تصور کنید که هر
جلسه با متنی از پیش موجود به کالس میرود و با دقت باالیی
میداند کجا باید ســؤال کند و کجا باید به سؤالها پاسخ دهد.
اخالل احتمالی ،روشهای
این سخنران ـ معلم برای کنترل هر
ِ
بیشــماری دارد .در کالس بازیمحور یک تسهیلگ ِر بازی وارد
کالس میشود که ترفندهای بیشــماری برای سرگرم کردن
دارد .او میتوانــد دانشآموزان را برای ســاعاتی طوالنی چنان

درگیر بازیهای هیجانانگیز کند که هیچ یک از آنها متوجه
سازی
گذر زمان نشــود .ادعای این کالس این است که با شبیه ِ
ِ
شرایط کم هزینة بازی ،چیزی را به دانشآموز
شرایط واقعی در
یاد میدهد .طنز ماجرا اینجاســت کــه این نقطة قوت کالس
بازیمحــور ،مهمترین ضربه را نیز بــه آن وارد میکند .در این
کالس نه تنها کسی متوجه گذر زمان که متوجه گذر هیچ چیز
دیگری هم نمیشود؛ متوجه هیچ فرایندی ،هیچ تغییری.
دستة دوم را کالسهای بازیگوشانه مینامم .چه آنکه بازیگوشی
مهمترین خصیصة این کالسهاســت .همین بازیگوشی باعث
میشــود مســیرهایی به وجود بیایند که بشود با حرکت روی
آنها متوج ِه چیزهایی شــد؛ متوجــه فرایندها ،متوجه تغییر.
در یک کالس بازیگوشــانه ،معلــم و دانشآموزان میتوانند به
شــکلی فعاالنهتر از حواس خود استفاده کنند و در مورد آنچه
تجربه میکنند بیندیشــند .این بازیگوشی میتواند پخش یک
داستان آن فیلم را
کالس نگارش و کشف آنچه پیرنگ
فیلم در
ِ
ِ
میسازد باشد یا میتواند طرح پرسشی به این سادگی در کالس
شیمی باشد :چرا وقتی یک کاغذ را از وسط به دو نیم میکنیم،
دادن این دو قسمت به یکدیگر ،کاغذ را به
نمیتوانیم با فشــار ِ
حالت یکپارچة اولیة برگردانیم؟
این شــرایط بازیگوشانه مرزهای ســفت و سخت «مدیریت
کالس» را سســت میکند اما از بین نمیبرد .به محض حصول
این شــرایط اســت که میتوانیم پیچیدگیهایی را در کالس
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ببینیم که پیش از این نمیدیدهایم .گوشمان ،چشممان و همة
حواسمان بهگونهای شرطی شده بودند که نمیتوانستیم ببینیم.
آنچه در این شــرایط دیده میشود ـ و معتقدم بخش بزرگی از
آنها ارتباطی با موضوع کالس ندارند (شــیمی یا عربی یا  )...ـ
به ما کمک خواهد کرد دربارة عوامل و مؤلفههای تعیینکنندة
یک کالس درس بیندیشیم .این مؤلفهها به اشکال گوناگون در
همة کالسهای درس تکرار میشوند و تا زمانی که ما نخواهیم
دربارة این مؤلفهها صحبت کنیم ،زبانمان برای صحبت کردن
دربارة کاری که انجام میدهیم ،الکن خواهد بود .طبعاً تا زمانی
که نتوانیم دربارة کارمان صحبت کنیم ،نمیتوانیم چیزی را هم
تغییر دهیم .درواقع ،فکر میکنم باید هرچه بیشتر سعی کنیم
کالسهای درســمان را بازیگوشانه طراحی کنیم تا خود را در
معرض اندیشیدن قرار دهیم.
در ادامه ،سعی خواهم کرد با روایت کردن سه تجربه ،برخی از
مؤلفههایی را که فکر میکنم بسیار مهم و کلیدیاند ،نام ببرم.
واضح اســت که ادعا ندارم که تمام مؤلفهها را برجسته کردهام.
قطعاً میتوان بسیاری دیگر را افزود و برخی را حذف کرد .برای
صنفی معلم یا میزان اشراف او به موضوع کالسش
مثال شرایط
ِ
از مهمتریــن مؤلفههایی هســتند که در اینجا ذکر نشــدهاند.
مؤلفهها را هم به صورت ظاهری برجســته و پررنگ کرده و هم
ســعی کردهام برخی از آنها را با توضیح ،بیشتر برجسته کنم.
خواســتهام به تالشی مقدماتی دست بزنم که شاید بشود روی
زمینی که ممکن است چنین متنهایی بیافرینند ،طوری بازی
کنیم که برای فهمیدن و تغییر کاری که انجام میدهیم هرچه
تواناتر شویم.
این یادداشت مشخصاً متنی است ناتمام اما به غایت امیدوارانه؛
امیدوار به پاســخی ،نقدی ،تأملی خواه دوستانه خواه خصمانه.
چه من از آن باخبر شوم چه درون گفتوگوهای یک همکار با
خودش و تأمل در تجربههایش باقی بماند.
آموزشی غیردولتی
توضیح اینکه :هر سه تجربه در یک مجتمع
ِ
در منطقة  5شــهر تهران و در کالس تفکر و سبک زندگی پایة
هشتم این مجتمع شکل گرفتهاند .ترتیب روایت این سه فقط
اولویت زمانی دارد؛ یعنی به ترتیبی که در طول سال تحصیلی
انجام شــدهاند .باید اضافه کنم تمــام آنچه در ادامه میآید ،از
معلمی دونفرة من
ایده تا عمل ،نه بهتنهایی بلکه توســط تیم
ِ
و محمود شیخیان اجرا شده است و به همین دلیل ،میتوانید
تمام اول شخصهای مفرد را به صورت جمع بخوانید!

بازی اول» :مناظره«

جزئیات برگزاری این بازی
ِل زیاد و
ســادهاند امــا کا ِر گ ِ
وقتگیــری دارد .بــه دالیل
مختلفــی مثــل محدودیت
زمان ،گوناگونی کارهایی که
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باید برای آمادگی پیش از مناظره انجام شــود ،افزایش ابعاد
بازیگوشانه و  ...اقــدام به گروهبندی دانشآموزان کردم :هر
چهار نفر ،یک گروه .در هــر مناظره ،یک گزارة محوری وجود
داشــت که یک گروه به قید قرعه باید با آن مخالفت میکرد و
یک گروه موافقت .گروهها برای آمادگی دو هفته فرصت داشتند
که مسئول گرو ِه توافقی بین بچهها امور را هماهنگ کند .یک
نفر در طول این دو هفته مسئول ثبت گفتوشنودهایی بود که
برای تقویت اســتداللها میان اعضا شکل میگرفت و یک نفر
هم مسئول جستوجو و ثبت منابع و مراجع مربوط به موضو ِع
مناظره.
برگزاری بــازی مانند هر مناظرة دیگــری بود .دو گروه
روز
ِ
روبهروی هم مینشستند و تعدادی داور وجود داشت .بر اساس
زمانــی که در هر زنگ در اختیار داشــتم ،به نوبت به هر گروه
دقایقی فرصت میدادم تا از موضع خودش دفاع کند .دو وقت
مشورت وجود داشت که اعضا میتوانستند دور هم جمع شوند
و با توجه به روند مناظره ،در مورد ادامة کار تصمیم بگیرند .در
نهایت ،داورها به هر گروه رﺃی میدادند .داورها در واقع ،ســایر
دانشآموزان کالس بودنــد .آنها را هم گروهبندی میکردم و
هر گروه یک هیئت منصفه بود .آنها براساس فرمی که (شامل
مواردی از این قبیل بود :حفظ ســیر استداللها ،رعایت آداب
گفتوشنود و  )...در اختیارشان قرار داده بودم ،باید به هر یک
از دو گــروه امتیاز )نمره( میدادند .در نهایت ،هر هیئت یک
گروه را برنده اعالم میکرد و هر گروه که رﺃی اکثریت شــش
نفر هیئتمنصفه را کسب میکرد ،به عنوان گروه برنده اعالم
میشد.
دالیل مختلفی ممکن اســت یک معلم را مجاب کنند تا این
بــازی را به مدت چند مــاه در کالس برگزار کند اما مهمترین
دالیل من اینها بودند :این بازی امتحان خود را پس
داده است؛ یعنی ذهن معلم تا اندازة زیادی در مورد

اجرای آن روشــن است و از پیش میداند که در طول برگزاری
این بازی چه اتفاقاتی خواهد افتاد و باید چه چیزهایی را رصد
یــا کنترل کنــد .انتظاری که بازی ایجاد میکنــد و احتماالً
نیرویی (یا فشاری) که بر دانشآموز وارد میکند ،در جهت ارائة
استداللها و مسیرهای منطقی محکمتر و منابع موثقتر است
و همچنین حساﺱتر بودن نسبت به محیط (در اینجا گوش
کردن به اســتداللهای گروه مقابل) .به عالوه ،حدس میزدم
درگیــری فعاالنه را در همة دانشآموزان به
این بازی نوعی
ِ
وجــود میآورد (هرچنــد که هیئتهای منصفــه و گروههای
مناظره بهطور یکسان درگیر نشوند) .این حدس در کالسهای
مختلف ،کم و بیش درست از آب درآمد.
مؤلفههایی که در باال به آنها اشــاره شد ،به اشکال و میزان
مختلفی بروز یافتند .برای مثــال ،انتظاری که این بازی ایجاد
میکرد ،گاه خود را به صورت جســتوجوهای شــگفتانگیز
دانشآمــوزان برای یافتن منابع جدی و قابل اســتناد نشــان
میداد و گاه به شــکل به صرافت افتادن مسئول گروه برای به
تعویق افتادن مناظره و این نشانهای بود مبنی بر اینکه احساس
میکنند از پیش آماده نبودن گروه برای مناظره میتواند در روز
رقابت برایشان گران تمام شود ،یا مث ً
ال مسئلة گروهبندی اهمیت
خود را در حساسیت زیادی که بین بچهها ایجاد میکند نشان
میدهد .البته اهمیت گروهبندی نه در اهمیت کا ِر گروهی بلکه
در مســئلهدار کردن کار گروهی اســت .درواقع ،واکنش نشان
دادن دانشآموزان در براب ِر قرار گرفتن در گروهی که براســاس
فهرست الفبایی اسامی شکل گرفته است ،نباید ما را به تحلیلها
و تصمیمهایی از این قســم هدایت کند که «آنها کار گروهی
بلد نیستند و باید به آنها یاد داد» .واکنش ما باید آفرینندهتر
از این باشد .این حساسیتهای دانشآموزان نشان از حساسیت
سختی
آنها در شــریک شــدن منافع و لذتها و البته تحمل
ِ

اجباری یک کالس درس است .آنها میخواهند بدانند
کارهای
ِ
در یادگیری و انجام یک کار با چه کسانی سهیماند .میخواهند
مطمئن شــوند با تحمل اســترس کمتری در جمع کوچکتر
(گروه) میتوانند برای حضــور در جمع بزرگتر(کالس) آماده
شوند .هرچه آن افرا ِد شریک ،نزدیکتر باشند ،تحمل راحتتر
خواهد بود .این موضوع به خودی خود نه مثبت است نه منفی،
فقط وجود دارد.
درواقع آنچه در باال گفته شد نشاندهندة یک دام است .اینکه
مــا از قبل فرض گرفته باشــیم دانشآموزان
در انجــام کار گروهــی ناتواناند و ما باید کار اگر عادت
گروهی را به آنان آموزش دهیم و هر نشانهای کنیم در مورد
را دال بر این فرض بگیریم ،مانع آن میشــود همة جزﺋیات
کــه پیچیدگــی موجــود در کالس درس را موقعیتهای
ببینیم .ما ناگزیریم از به رســمیت
ِ
شناختن یادگیری
آموزان
دانش
این حساسیت نشــان دادنهای
پیشداوری
و یافتن راههایی برای مواجهة مناســب با آن .نداشته باشیم
باید بسترهایی پرتعداد ایجاد کنیم که بچهها و رویاروییهای
بتوانند در این موقعیتها تصمیمگیری کنند .خود را با
ممکن اســت برخی از مســائل را خودشــان
پیچیدگیهای
برطرف کنند ،ممکن است برخی را ما معلمان
برطرف کنیم و برخی را به کمک یکدیگر .باید کﻼﺱ درﺱ
ببینیم در هر شرایطی چه واکنشهایی نشان بیشتر کنیم،
میدهند و چگونه مســائل را رفع میکنند یا آنگاه میتوانیم
حتی ناتمام میگذارند .باید ببینیم ما در کدام تجارب خود را
شرایط چه واکنشهایی میتوانیم نشان دهیم .بهطور مستمر و
در یک جمله ،در چه شــرایطی چه مســائلی فعاالنه با یکدیگر
احتمالی ما درمیان بگذاریم و
محتملاند و مجموعة راهحلهای
ِ
چیست .اما مسئلة مهم این است که با ایجاد دربارﺓ آنها بحث
هرچه بیشتر این بسترها خود معلمان امکان کنیم
بیشتری برای مواجهه با مسائل کالس درس
مییابند .این موضوع را باید به فال نیک گرفت
و به اســتقبال آن رفت .اگر عادت کنیم در مورد همة جزئیات
موقعیتهای یادگیری پیشداوری نداشــته باشیم و شجاعانه
بخواهیم رویاروییهای خــود را با پیچیدگیهای کالس درس
بیشــتر کنیم ،آنگاه میتوانیم تجارب خود را بهطور مستمر و
فعاالنه با یکدیگر درمیان بگذاریم و دربارة آنها بحث کنیم.
برگزاری این بازی مشــکالت بســیاری نیز داشــت .یکی از
مهمترین مسائل این بود که گزارههای انتخاب شده برای مناظره،
چنان انعطافی نداشــتند که هر دو گروه بــه یک اندازه امکان
پشتیبانی از استداللهایشــان را داشته باشند .برای مثال ،اگر
گزاره این باشد« :استفاده از تلفن همراه در مدارس باید ممنوع
آموزان بسیاری بخشهای کشور
باشد» بنا به موقعیتی که دانش
ِ
در آن قــرار دارند و عمدتاً تمایلی به در دســترس بودن تلفن
ِ
مخالف این گزاره با زحمت
همراهشان در هر جایی دارند ،گرو ِه
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کمتــری میتواند از موضع خود دفاع کند .این مشــکل باعث
کمرنگ شــدن برخی ویژگیهای درخشان این بازی میشود
(مث ً
ال این ویژگی که به دانشآموزان امکان میدهد تا دو هفتة
مستمر در مورد یک موضوع و یک موضع بحث کنند و به اتفاق
نظر برسند) .مشکالت این چنینی از غنای بحثها میکاستند
که من سعی کردم بخشی از این مسائل را با توسل به امکانات
برطرف کنم :از همة مناظره فیلم گرفته میشد و در زنگ بعدی
فیلم در کالس پخش میشــد .این امکان باعث میشــد همه،
بهویژه گروههای مناظره ،امکان بازنگری بحثها را بیابند و این
خود ،به عمق بیشتر تجربه و اندیشهشان میانجامید .البته برای
حل این مســائل فقط از همین یک روش استفاده نکردم و فکر
بازی دیگری کشاند :دادگاه.
کردن به راههای دیگر ،مرا بهسوی ِ

بازی دوم»:دادگاه«

ایــن بازی بســیار بیشــتر از
گوناگونی رفتارهای
مناظره بر
ِ
فــردی و روابــﻂ جمعی
دانشآموزان مبتنی اســت؛
رفتارها و روابطــی که در عمل
و در طول ســال تحصیلی شکل میگیرند یا
مسﺌلة خودی دســت کم قوام مییابند .تجربة من اینگونه
یعنی مسﺌلهای شــکل گرفت که تصمیم گرفتم برای گریز از
تصنع ناشــی از گزارههای مناظره و در بعضی
ِ
که بهطور مستقیم
غیرضروری بحث در مورد برخی
از تجربة خود موارد ،سختی
ِ
دانشآموزان ،گزارهها به تجربههای واقعی خود دانشآموزان
خود کﻼﺱ و خود در مدرسه بپردازم .در هر کالس یک موضوع
را که در طول سال تحصیلی در کالس خودم
مدرسه ظاهر
یا هر موقعیت دیگری در مدرسه رخ داده بود،
شده و به هیﭻ
بهصورت نزاعی در یــک دادگاه درآوردم .هر
طریقی جز با
کالس یک قاضی ،یک منشی ،یک شاکی ،یک
راهحلی خودی ،متهم و یک وکیل متهم داشت.قاضی ،منشی و
برطرف نخواهد وکیل بهصورت داوطلبانه انتخاب میشدند اما
شد؛ راه حلی شــاکی و متهم را خودم از پیش انتخاب کرده
مﺒتنی بر خواست بودم .هرچند به ویژه در مرحلة انتخاب قاضی
و خرد
ِ
جمعی خود شدت بازیگوشــی ،جدیت را تحتالشعاع قرار
دانشآموزان ،میداد اما به محض شــروع فرایند دادرسی،
خود کﻼﺱ ،خود شــدت تأثیر رفتارهای فردی و روابط جمعی
مدرسه بود کــه خودنمایی میکــرد و تعیین کننده
بود .در تجربــة اول در دو کالس خودم متهم
بودم و در هر یــک از دو کالس دیگر یکی از
دانشآموزان آن کالس.
در کالسهایی که خودم متهــم بودم ،آنچه بیش از هر چیز
کاری اکثر دانشآموزان
دیگــری جلبتوجه میکرد محافظــه ِ
بود .هنگامی که قاضی از حضار میخواست درمورد روند دادگاه
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اظهارنظر کنند ،به شکل کسالتآوری از بیمنطق بودن شاکی
(دانشآموز) و حقانیت متهم (معلــم) میگفتند .این موضوع،
بهویژه در زمان رﺃیگیری ،خود را نشــان میداد که حضار باید
در مورد اثبات وقوع اشتباه توسط متهم رﺃی میدادند :رﺃی همه
منفی بود .به همین دلیل ،عم ً
پیگیری نتیجة دادگاه در
ال امکان
ِ
طول سال وجود نداشت .اما برعکس در کالسهایی که یکی از
دانشآموزان متهم بود ،روند دادگاه بســیار جدی ،پرتنش و در
بیشتر اوقات منطقی و مبتنی بر میلی عقالنی برای حل مسئله
بود .همین ویژگیها باعث میشد خواستی جمعی برای پیگیری
و نظارت بر نتیجة دادگاه زاده شود.
در یکی از کالسها دانشآموزی متهم شــده بود که در همة
کالسها چنان خودخواهانه و بیتوجه به حضور در جمع رفتار
میکند که عم ً
یادگیری ســایرین است .مجموعة
مخل روند
ِ
ال ِ
دادگاه به اثبات وقوع اشــتباه رﺃی داد و قرار شد متهم در مدت
یک ماه با نظارت سه تن از داوطلبان مورداعتما ِد متهم ،به اصالح
رفتار خود مبادرت ورزد .نتیجة تحسینبرانگیز این بود که بعد
از یک ماه ،از نظر همــة دانشآموزان رفتار او در جهتی مثبت
کالس دیگر ،سویهای متشنج از ترکیب
تغییر کرده بود .اما در
ِ
نامتناسب موقعیتهای ایجاد شده در دادگاه نمایان شد .یکی از
ِ
دانشآموزان که متهم شده بود برخی از همکالسیهایش را به
مسئول مدرسه فروخته است ،در میانة دادگاه توان
تشویق یک
ِ
کنترل هیجانی خود را از دست داد و اشکریزان کالس را ترک
کرد .ماجرای کدورت میان او و سایرین مربوط به دو ماه پیش
از دادگاه بود و در این فاصله ،حتی یک لحظه و حتی یک کلمه
در این مورد صحبتی نکرده بودند .این سکوت تا آنجا بود که در
زمانی که موضوع دادرســی را اعالم کردم ،متفقالقول خواستار
تغییر این موضوع و «باز نکردن» آن شــدند ،اما شگفت آنکه با
فردی متهم با شاکی و قاضی،
وجود عدم تناســب ویژگیهای ِ
ظاهری دادگاه ،خردی
مانــدن
و اهمیت موضوع و نیمه تمام
ِ
ِ
جمعی برای حل این مسئله در آن کالس به وجود آمد.
باید به وضوح بگویــم در اینجا مطلقاً قصد بزرگنمایی تأثیر
دادگاه را ندارم؛ چه آنکــه در روزهای اولیة بعد از دادگاه بارها
درگیریهایی فیزیکی میان دانشآموزان آن کالس در این باره
ســخنرانی کوتــاه ،هیچگاه در
رخ داد و مــن به جز یک یا دو
ِ
اینباره صحبتی نکردم و چه بســا این موضوع بهصورت زخمی

چرکین تا پایان ســال تحصیلی باقی میماند ،اما نباید توان و
نیرویی را که این دادگاه آزاد کرد یا حتی به وجود آورد ،نادیده
بگیریم .مطرح شدن مشکلی عمیق در سطﺢ جمعی ،خواستی
خودآگاه یا ناخودآگاه در این کالس به وجود آورد تا مستقیم ًا
در مسﺌلهای سراپا خودی ،چشم بدوزند و برای حل آن
دست و پا بزنند .مســئلة خودی یعنــی مسئلهای که بهطور
مستقیم از تجربة خود دانشآموزان ،خود کالس و خود مدرسه
ظاهر شــده و به هیچ طریقی جز با راهحلــی خودی ،برطرف
جمعی خود
نخواهد شــد؛ راه حلی مبتنی بر خواســت و خرد
ِ
دانشآموزان ،خود کالس ،خود مدرسه.

بازی سوم» :سایکو«

بازی تمام عیار
ســایکو یک ِ
است؛ نقطة تالقی همة تعاریف
نظری و تجربی از بازی ،و دقیقاً
عیبش همین است .در سایکو،
گروهی دســت کــم ده نفری
دورتا دور یک دایره مینشینند.
یک نفــر که قب ً
ال این بازی را انجام نداده اســت از جمع خارج
میشــود و قانونی میان جمع به تصویب میرســد؛ از این قرار:
فرد خارج شــده باید از هر نفر یک سؤال کند :سؤالی شخصی
که خودش یا جوابش را میداند یا میتواند حدس بزند .ســؤالی
مانند این« :قد تو چند سانتیمتر است؟» شخصی که در دایرة
جمع نشسته اســت و قانون را میداند ،باید از طرف نفر بعدی
جــواب بدهد (جواب صادقانه)؛ یعنی قد نفر بعدی را بگوید .اگر
جواب درست بود ،یعنی قد نفر بعدی واقعاً همانی بود که گفته
شده ،بازی با سؤال (تکراری یا متفاوت با سؤال قبل) از نفر بعدی
ادامه مییابد .اگر کســی قد نفر بعدی را نمیدانست ،باید یک
جواب تخیلی از خودش بگوید و نفر بعدی ( که قاعدتاً قد خود را
ِ
میداند) باید بگوید «سایکو» و جایش را با نفر قبلی عوض کند.
در اینصورت ،سؤال بعدی از نفر سوم در دایره پرسیده میشود
و به همین ترتیب ادامه مییابد .از فرد ســؤالکننده خواســته
میشود توضیح دهد قانون بازی چیست؛ یعنی حدس بزند چه
اتفاقی دارد میافتد .درواقع ،ماهیت ســایکو همان کشف قانون
بازی یکبار مصرفی اســت .بازی
بازی اســت و به همین دلیل ِ
جایی تمام میشود که فرد سؤالکننده قانون بازی را (بر اساس
جوابهایی که دریافت میکند) حدس بزند.
همانطور که گفته شد ،مشکل اصلی این بازی این است که
بیش از حد «بازی» اســت .یک بازیگوشــی که چنان سفت و
ســخت شــده و افراد درگیر را در لذت بازی غرق میکند که
عم ً
ال کالس بازیگوشانه را به کالس بازی تبدیل میکند .اجرای
ایــن بازی در کالس به منظــور یاددهی ،بیش از اجرای هر دو
بازی پیش گفته به شبیهســازی نزدیک است .من این بازی را
ِ
زمانــی در کالس اجرا کردم که قصد داشــتم توجه )تمرکز(

دانشآموزان را به قانون ،دانســتن قانون و اهمیت قانون جلب
کنم .میخواســتم از طریق این بازی به آنها نشــان دهم چرا
قوانین قراردادی مهماند و ندانستن آنها یا بیتوجهی به آنها
ِ
چگونه میتواند حضور ما را در جمعی که بخشی از آن قراردادند،
به حضوری ناموجه و گاه تمســخرآمیز بدل کند .پیداست که
این طرحی از پیش شکست خورده بود .توجه
دانشآموزان در بــازی به لذت بازی معطوف کﻼﺱ بازیگوشانه
میشود و به هیچ لطایفالحیلی هم نمیشود بهترین انتخاب
رقیب ِ
این ســیطرة بی ِ
لذت به تعلیق و تعویق برای فراهم کردن
درآمــده را شکســت.
ِ
ویژگــی منحصربهفرد شرایطی است
کالس بازیگوشــانه ســخاوتی است که یک که میخواهیم
ِ
بازی سســت و شکننده از خود نشان میدهد از طریق آن،
تا بــا درنوردیدن مرزهایش ،یک کالس درس یک کﻼﺱ ،یک
به موقعیتی تبدیل شــود که در آن افرادی مدرسه ،یا یک
مﺼرانه ،فعاالنه و مشــتاقانه توجهشان نسل ،انتقادی
را بر حل مسﺌلهای متمرکز میکنند که
همین حاال گریﺒانگیرشان است؛ خواه از بیندیشد
وجود آن مســئله آگاه باشند ،خواه الزم باشد
معلم وجودش را نمایان کند .خواه مفهومی در نجوم باشد ،خواه
شــعری دیریاب در ادبیات .اگر از من بپرسید ،میگویم کالس
بازیگوشانه بهترین انتخاب برای فراهم کردن شرایطی است که
میخواهیم از طریق آن ،یک کالس ،یک مدرسه ،یا یک نسل،
انتقادی بیندیشد.

یک پیشنهاد )به خودم(؛
بازی چهارم :تﺌاتر شورایی

تئاتر شورایی (یا به لفظ ُمد روز:
تئاتر مشارکتی) پیشینهای دیرینه
دارد ،در ایجــاد رابطهای حســاب
شــده میان اکثــر مؤلفههایی که
پیش از این برجسته کردم .حاال بعد از تجربة تمام آنچه گفتم
و بعضاً نگفتم ،تردیدی ندارم که باید با آغوشــی باز به استقبال
تجربة تئاتر شــورایی بروم .این بازی امکانی بیمانند دارد برای
دســت و پا زدنهای بازیگوشانه ،خالقانه و انتقادی که بنمایة
کالس درسیاند که قصد دارد به صورتی جمعی به ایجاد یا
هر
ِ
فردی دانشآموزان دست بزند تا بتوانند به
افزایش ظرفیتهای ِ
هر آنچه حس میکنند ،دریافت میکنند ،میاندیشــند و مهم
پس
میدانند ،با شــهامت خیره شــوند و از پس آن برآیند؛ از ِ
کلنجار رفتن با آن .کالس درس چه وظیفهای جز این میتواند
داشته باشــد؟ و در این میان ،ما (شاغلین به معلمی) چارهای
میانجی تجربة کالسهای درس خود برای
نداریــم جز آنکه به
ِ
بحث دربارة شرایط امکان چنین وضعیتی دورهم جمع شویم،
تأمــل کنیم ،گفتوگو کنیم ،تصمیم بگیریم و باز تأمل کنیم و
گفتوگو.
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ﺑﺎﺯﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
كتاب :بازيها و تمرینها (راهنمایي براي مدرسین و تسهیلگران
كارگاه و برنامههاي گروهي مشاركتمحور)

مترجم :دکترالهه میرزایي
ناشر :انتشارات دایره
چاﭖ1393 :

نرگس لیاقي مطلق
دبیر تفکر و سبک زندگی .منطقه  2تهران
اگر به دنﺒال یﻚ شــروع متفاوت ،جذاب و به یادماندني براي
كﻼﺱ خود هستید،
اگر ميخواهید كارگاه برگزار كنید و نميدانید چگونه در طول
كارگاه همراهي بیشتر شركتكنندگان را جلب كنید،
اگر ميخواهید براي پایان ســال یﻚ فعالیت جمﻊبندي یا
یادگاري متفاوت داشته باشید،
اگر بچهها به خوبي در كار گروهي مشــاركت نميكنند و به
كمﻚ نیاز دارند،
اگر معلم مطالعات اجتماعي یا تفﻜر و سﺒﻚ زندگي هستید و
براي بعضي درﺱها به دنﺒال روشهاي كارگاهي آموزش مفاهیم
هستید،
و اگر معلمي هستید كه دوست دارید همواره یاد بگیرید و از
روشها و فنون جدید در كﻼﺱ استفاده كنید،

ما مطالعة كتاب «بازيها و تمرینها» (راهنمایي براي مدرسین
و تسهیلگران كارگاهها و برنامههاي گروهي مشاركتمحور) را به
شما توصیه ميكنیم.
این كتــاب كاري اســت از صندوق كودكان ســازمان ملل
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متحد ،با مجموعهاي از بازيها و تمرینهایي كه براي آموزش،
یادآوري یا بازســازي بعضي مفاهیم مهارتي طراحي شــدهاند.
اما چرا بازي؟ به قول نویســندگان كتاب ۹0 ،درصد یادگیري
زماني اتفاق ميافتد كه هم بیان ميكنیم و هم انجام ميدهیم.
بازيها براي افزایش یادگیري (اطالعات جدید) و شكلدهي به
ایدههاي نو ،حواس بیشتري را بهكار ميگیرند .همچنین ،ابعاد
جدیدي به تجربة انسان ميافزایند و براي او امكان سهیم شدن
در دیدگاههاي مختلف را مهیا ميسازند.
كتاب در سیزده بخش نوشــته شده است؛ پنج بخش شامل
فعالیتهایي اســت كــه در همة كارگاههــا و كالسها كاربرد
دارند .این بخشها شــامل فعالیتهایي براي آغاز یك كارگاه،
تمرینهایي براي گرمابخشي و انرژيزایي بین شركتكنندگان
كارگاه ،بازيهایي براي گروهسازي و ایجاد همكاري ،خالقیت و
حل مسئله ،ارزشیابي و جمعبندي پایاني است .در هر جایگاهي
كه باشــید ،انجام دادن این تمرینها در كالس یا كارگاه شما
ميتوانــد به خاطرهاي خوش در ذهن حاضران تبدیل شــود و
انرژي زیادي در آنان ایجاد كند .تجربة شــخصي نشــان داده

استفاده از این تمرینها در كالس ،خاطرات شیرین
و مانــدگاري براي بچهها به ارمغــان ميآورد كه تا
سالها بعد از آن یاد ميكنند.
معلمان ميتوانند از تمرینهــا و بازيهاي دیگر
بخشهــاي كتــاب در كالسهایي مثل مشــاوره،
مطالعــات اجتماعــي ،تفكــر و ســبك زندگي یا
كالسهایي كه با موضوع مهارتها برگزار ميشوند،
یا حتــي در دروس دیگر كه دغدغــة مهارتهاي
اجتماعــي دارند و یــا در فضاهاي دانشــگاهي و...
استفاده كنند.
این بخشها شامل موضوعات زیرند:
ارتباطــات ،برداشــت ،ارتباطــات میانفرهنگي،
مدیریت اختالف ،مطالعــات موردي و ایفاي نقش،
تحلیل جنسیتي و حساسسازي.
عالوه بر مخاطبــان خاص كتاب ،مطالعة آن را به
كلیة عزیزاني كه به دنبال روشهاي نوین و خالقانه
برگــزاري كالس درس هســتند ،توصیه ميكنیم.
گاهي ایدة اســتفاده از یــك تمرین در كالسهاي
دیگري مثل فیزیك و ریاضي ،نشاط و انرژي خاصي
به كالس ميدهد و فرصت خوبي براي گفتوگوي
جمعي فراهم ميكند.
تمرینهــا و بازيهاي كتاب بــراي موقعیتهاي
رســمي طراحي نشــدهاند .براي بــه كالس بردن
تمرینها معموالً الزم اســت شــما پیش از كالس
ابزار یا وســیلة خاصي را آماده كنید ،ولي مطمئن
باشــید به زحمتش ميارزد و معمــوالً بعد از انجام
دادن تمرینها به بیش از آنچه مد نظر تمرین بوده
است ،ميرسید؛ به شرط آنكه به بچهها فرصت دهید
ایدههاي خود را بهصورت آزادانه در مورد تمرینها
بیان كنند و نقش شما فقط تسهیلگري باشد.
كتاب مصور است و تصاویر آن به درﻙ بهتر نحوة
اجراي تمرینها كمك شایاني ميكند.
كتاب با تدبیر مترجم تا حدودي بوميسازي شده
است .كتاب دیگري كه مترجم محترم به خواندن و
بهكارگیري آن توصیه ميكند ،با عنوان «مصورسازي
در برنامههاي مشاركتمحور» كتابي است از همین
نوع با توصیههایي بــراي اجرایي كردن تمرینهاي
متنوع در كالس یا كارگاه.
كساني كه دسترسي به اصل كتاب برایشان مقدور
نیست و با زبان انگلیسي آشــنایي دارند ،ميتوانند
مرجع اصلي كتاب را با عنوان Games and exercises
بهصورت پيدياف و رایگان دریافت كنند.

ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱﺗﻴﻢﺳﺎﺯ
کتاب :بازیهای تیم ساز
نویسنده :محمود شیخیان ،احد نویدی
ناشر  :شور آفرین
چاﭖ1393 :
سیده فاطمه شﺒیری
هدف مهم و اصلي كتاب «بازيهاي تیمساز» آموزش دادن
مهــارت كار گروهي به كمك بازي اســت .بچهها در بازيها
مهارتهایي چون نقشیابي در تیم ،هماهنگي ،ارتباط اثربخش،
بازخورد مناســب ،مهارتهاي عضویت در تیم و مهارتهاي
حركتي (چاالكي ،تعــادل) ،همافزایي ،راهبرد ،مفهوم خطاي
فردي و تیمي و  ...را كه در یك كار تیمي اهمیت دارد ،تمرین
ميكنند.
فصل اول كتاب به بررسي دیدگاه چند تن از روانشناسان
معــروف در مورد «بازي» پرداخته اســت .در فصلهاي دوم
تا پنجــم ،بازيهاي گروهي با تقســیمبندي خاصي معرفي
شدهاند .بازيها از لحاﻅ فیزیكي (تحرﻙ اعضاي تیم) به سه
دسته تقسیم شدهاند :بازيهاي با تحرﻙ فیزیكي كم ،متوسط
و زیاد .آنها همچنین از نظر میزان درگیري ذهني (نیاز بازي
به تمركز فكري) به سه دسته تقســیم شدهاند :بازيهاي با
درجهبندي ذهني ســاده ،متوسط و دشوار .در انتهاي كتاب
نیز با «ابربازيها» آشنا ميشویم .این دسته از بازيها از نوع
بازيهاي ماجراجویانه هستند كه در محیطهاي واقعي مثل
ســاختمان یك مدرسه ،یك منطقه از شهر یا كل شهر و در
طول چند ساعت یا چند روز اجرا ميشوند.
شــما ميتوانید از این بازيهــا در اردوها ،زنگهاي تفریح
و حتــي در كالس و براي آمــوزش مهارتهاي گروهي و یا
انرژيبخشي در میانة یك درس سنگین استفاده كنید.
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ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑـــــــﻪ ﺯﻣﻴﻦ
گزارشی از یک بازی ـ آزمون

هانیه کریمی /لیﻼ رضایی

»من حتم ًا باید در این مسابقه برنده شوم .اینجا همه در تکاپو هستند .مادربزرﮒ میگوید زمین آسمان آبی دارد .پر از درخت است
و استخرهای خیلی بزرﮒ آب در همهجای آن وجود دارد .من عکسهایش را دیدهام .یک آلﺒوم بزرﮒ عکس از آنجا جمﻊ کردهام و هر
روز دعا میکنم بتوانم به آنجا بروم .اینجا در این سفینة کوچک ،احساﺱ تنهایی میکنم .تا وقتی اینجا هستیم ،نمیتوانیم جای دوری
برویم .مادربزرﮒ میگوید در روی زمین میتوان بادبادﮎها را آنقدر باال فرستاد که دیگر دیده نشوند ،ولی بادبادﮎهای ما همیشه به
سقف سفینه گیر میکنند .تا بهحال از این سفینه بیرون نرفتهام .برای همین هم باید حتم ًا در این مسابقه برنده شوم تا بتوانم زمین را
از نزدیک بﺒینم«...
اینها نوشتههایی است از دختربچهای  13ساله که قرار است در مسابقة تأیید صﻼحیت شرکت کند.

صبح روز مسابقه است .بچهها با هیجان زیادی همراه با تعداد
زیادی از کتابهایشــان وارد مدرسه میشوند؛ چون مدرسه به
آنها اعالم کرده قرار است از همة دروسشان استفاده کنند!
هر گروه در جایی که برایش درنظر گرفته شده است ،مستقر
میشود.
چشــمان بچهها از هیجان برق میزنــد؛ زیرا با جایی مواجه
شدهاند که گویا اتاق دانشمندی است که سالها قبل اینجا بوده
و داشته چیز مهمی را کشف میکرده است.

داستان مسابقه

ســالها پیش گذشــتگان ما روی زمین زندگــی میکردند.
آنها با استفادة نادرست از منابع زمین و آسیبهایی که به آن
رساندند ،کمکم زمین را به جایی تبدیل کردندکه دیگر نمیشد
در آن زندگی کرد .آبها آلوده بودند و هوا ،هوایی نبود که برای
تنفس مناسب باشد .هر روز بسیاری از آدمها بر اثر بیماریهای
قلبی و تنفسی جان میباختند .انسانها دنیای ترسناکی برای
خود ساخته بودند .زمین دیگر قابل سکونت نبود؛ برای همین،
بازماندگان مجبور شــدند برای همیشه زمین را ترک کنند و با
سفینههایی به فضا بروند .اکنون زمان زیادی از آن اتفاق گذشته
است .نســل ما و فرزندانمان هرگز روی زمین زندگی نکردهاند
و در تمام مدت در این ســفینهها بودهاند .حاال دیگر سفینهها
جای مناســبی برای زندگی نیستند و ســوخت آنها نیز روبه
اتمام است .با بررسیهای دورادوری که انجام شده ،فهمیدهایم
وضع زمین بهتر شده و از آن وضع اسفبار فاصله گرفته است.
حاال قرار است مسابقهای برگزار شود که بچهها در آن بعضی از
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مسائل روی زمین را حل کنند و اگر بتوانند موفق شوند ،اجازه
دارند به زمین برگردند .فقط کسانی میتوانند برگردند که ثابت
کنند شایستگی زندگی بر روی زمین را دارند.

کشف بیماری

به اتاق مسابقه برمیگردیم .بچهها به گروههایی تقسیم شدهاند.
هرگروه گویی اعضای یکی از سفینههاســت .هر یک از گروهها
وارد اتاقــی میشــوند .این
اتاقها ،شبیهسازی اتاق
دانشمندی است که در
زمان نابودی زمین
زندگــی میکرده
است .او در حال

کشف علت یک بیماری بوده که در آن خیلی از مردم به آن دچار
میشدهاند و مرگومیر زیادی را به همراه داشته است .خود این
دانشــمند نیز به علت همان بیماری از دنیا میرود .شبیهسازی
اتــاق او به ما اطالعاتی دربــارة آن بیماری میدهد .در این اتاق،
عکسهایی روی دیوارها چســبیده و تکــه روزنامهها ،مقاالت،
گزارشهای مرگومیر و نقشــة شــیوع بیمــاری در آنجا دیده
میشود .بچهها با بررســی این اطالعات باید نام بیماری و علت
آن را کشف کنند و در نهایت ،درمانی برای آن پیشنهاد دهند اما
زمان آنها محدود است و باید سعی کنند در زمان تعیین شده،
مســائل پیشرو را حل کنند .آنها در تمام مدت مسابقه درون
اتاقانــد و هیچکس از بیرون نمیتواند به آنها کمک کند .البته
ممکن است در حین مسابقه ،امدادهای کوچکی به آنها برسد!
بچهها باید رمزگشــایی کنند ،مسئله حل کنند ،داده تحلیل
کنند و از بیشــتر مباحثی که در کالسهای درســی مختلف
(ریاضی ،فیزیک ،زیستشناســی ،جغرافی ،حتی عربی و زبان
و سوادرسانهای) خواندهاند ،استفاده کنند تا به جواب برسند.
در آغاز مسابقه ،دانشآموزان بهت زدهاند؛ نمیتوانند روی حل
مسائل تمرکز کنند و دائم به دنبال تمدید زمان تحویل جوابها
هستند!
چالش اول رمزگشــایی اســت .بچهها مجبورند تمام هوش

ریاضی و ادبی و  ..خود را
بگذارند وسط ،تا وقت از
دست نرود!
تنها یــک گروه ،آن هم
با کلی اغماض ،میتواند
چالش اول را با موفقیت
رد کند.
بچهها ،مضطرب از اینکه
نتوانستهاند از مرحلة اول
امتیاز کســب کنند ،باید از بودجهای که در ابتدای مسابقه به
آنها داده شــده است خرج کنند تا مجوز عبور از این مرحله را
بگیرند .تمام اینها یک طرف و کنار آمدن با مسئول سختگیر
بانک هم که باید این مجوز را صادر کند ،یک طرف!
مراحل بعدی هیجانانگیزتر هم میشود.
قرار است
دانشآموزان باورشان نمیشود که میان این
مسابقهای برگزار
همهمه حتی قرار اســت از مهارت شنیداری
خود در عربی و زبان انگلیســی نیز اســتفاده شود که بچهها
در آن بعضی از
کنند.
آنها برای تشــخیص علتهای بیماری باید مساﺋل روی زمین
وارد آزمایشــگاههای شیمی و زیستشناسی را حل کنند و
شوند که تا قبل از این مسابقه آنها را چندان اگر بتوانند موفق
شوند ،اجازه
مفید نمیدانستند.
زمان از دست بچهها دررفته و آنقدر درگیر دارند به زمین
چالشهای سیارهشان شدهاند که نفهمیدهاند برگردند .فقﻂ
ظهر شده است .آنها چند دقیقهای استراحت کسانی میتوانند
میکننــد .ناهار میخورند و بــاز میگردند تا برگردند که ثابت
مسائل نیاکانشان را حل کنند.
کنند شایستگی
عزیز
دانشمند
اتاق
اکنون باید همة دادههای
زندگی بر روی
و دفترچة خاطراتــش و نیز تمام اطالعاتی را زمین را دارند
که تاکنون بهدست آوردهاند ،جمعبندی کنند.
زمان ارائة راهکارها ،که بیشــباهت به یک
مباحثة علمی نیست فرامیرسد .خالقیت دانشآموزان همه را
غافلگیر و شادمان میکند.
همیشــه داوری کردن ،کار بســیار سختی اســت ،بچهها با
اســترس زیادی به تابلوی امتیازات ،که اعدادش دائم در حال
تغییرند ،چشم دوختهاند.
نتایج اعالم میشود :گروه کرﺓ سﺒز اول شده است! انصافاً هم
لیاقتش را دارد؛ چون اعضای آن از ابتدای مسابقه وظایف را به
خوبی بین خودشان تقسیم میکردند و با هم تعامل داشتند.
در ایــن میان ،چند نفــری هم که از نتایج راضی نیســتند،
احساساتی میشوند.
اما در پایان ،همگی خرسندیم؛ از دانشآموزان خوشفکری که
میتوانیم زمین را با خیال راحت به آنها تحویل دهیم!
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ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ

یادگیری قانون و کار گروهی با بازی
مهناز بزرگیان
دبیر مطالعات اجتماعی منطقة 2تهران
موضوع درﺱ :مفهوم قانون ،ضرورت و کارکرد
قانون ،تقســیم کار ،مدیریت و رهبری گروه  ،کار
گروهی
اهداف شناختی :درک فلســفه ،ضرورت و
هدف قانون برای ایجاد نظم اجتماعی
ایجاد حس نیاز به قانون برای رفع بینظمیها
درک نیــاز فــردی و اجتماعی بــه قانون برای
رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی
آشنایی با سازوکار تقسیم کار و تعیین نقشها
و وظایف
اهداف مهارتــی :قانونپذیــری و گریز از
قانونشکنی
درگیری عملی در یک کار گروهی واقعی همراه
با یادگیری تقسیم کار و وظایف ،تعیین موقعیتها
و نقشهای مختلف در بازی با توجه به هدف و ...
از ســال ورودم به مجموعة ســمپاد و مدرسة
فرزانگان ،همیشــه بازی هفتسنگ یکی از طرح
درسهــای جذاب و مانــدگار بوده اســت .ایدة
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استفاده از این بازی از آقای حمیدرضا منصوریان،
دبیــر مطالعــات عالمهحلی بوده و در مدرســة
فرزانگان هم خانم فرشــته دیهیم از این بازی با
اهداف متفاوت استفاده میکرده است .من و دیگر
معلمان مطالعات ایــن مجموعه نیز به تبع آنها
از ایــن بازی به مناســبتهای مختلف در کالس
درس اســتفاده کردهایم .بازی ظرفیت انطباق بر
موضوعات مختلفی مثل قانون ،نقش ،کار گروهی
و جزئیات آنها را دارد؛ بهطوریکه معلم میتواند
در مباحث و موقعیتهای مختلف از این بازی که
شــاگردان بهطور عملی درگیــر آن بوده و آن را
احساس کردهاند ،بهعنوان نمونه و مثال استفاده
کند .امیدوارم این طــرح درس برای خوانندگان
عزیز هم جالب و کاربردی باشد.

وسایل الزم

 توپ 7 -عدد سنگ صاف که روی هم چیده میشود.

روش بازی

دانشآمــوزان کالس بــه دو گــروه تقســیم
میشــوند .ســنگها روی هم چیده میشوند و
یکــی از گروهها بهعنــوان پرتابکننده بازی را
شروع میکند .شروع بازی به این ترتیب است که
باید از فاصلة نسبتاً دور توپ را به طرف سنگها
بیندازند .گروهــی که توپ را پرتــاب میکند،
باید ســعی کند کمترین مقدار سنگ را بیندازد؛
چون در این صــورت ،راحتتر میتواند بازی را
تمــام کند .وظیفة گروه دوم هم این اســت که
نگذارد تیم پرتابکننده ســنگهای ریخته شده
را دوبــاره روی هم بچیند و باید با توپ به آنها
بزند .هر کدام از بازیکنــان تیم مهاجم که توپ
به او برخورد کنــد ،از جریان بازی کنار میرود.
بــه این ترتیب ،اگر هیچکس از تیم مهاجم باقی
نماند ،بازی به نفع تیم مدافع و اگر سنگها روی
هم چیده بشــوند ،بازی به نفع تیم مهاجم تمام
میشود.
شــرﺡ طرﺡ درﺱ :زمان اجــرای این طرح
درس محدود به یک جلسه نیست و شاید بتوان
گفت با نوعی طرح درس طولی و پنلی مواجهیم!
بدین صورت که از ابتدای سال تحصیلی هر وقت
زمان اضافه داشتید یا خستگی و بیحوصلگی در
دانشآموزان دیدید ،حتی برای ده دقیقه هم که
شده است ،از این بازی برای ایجاد نشاط در بچهها
و البته آموزش بهره ببرید .جلســة اول این بازی
با بقیة جلسات متفاوت است؛ زیرا کل کالس به
دو گروه مهاجم و مدافع تقسیم میشوند و بدون
هیچ دستورالعمل و قانون خاصی بازی می کنند.
مثــ ً
ال یه کالس  25نفره بــه دو گروه  12نفره و
 13نفره تقســیم میشــود و مهم نیست تعداد
اعضای گروه در ابتدا مساوی نباشد؛ چون بچهها
خودشــان در طول بازی بایــد قوانینی در مورد
تعداد نفرات کشف و وضع کنند .طبق تجربهام،
بعد از حدود یک ربع ســاعت بهخاطر ازدحام و
شلوغی و نبود قانون بازی متوقف میشود؛ چون
بچههــا یا اختالفنظر پیــدا میکنند و تقلب و
دعوا میشود و یا دور سنگ آنقدر شلوغ میشود
که چیدن ســنگها روی هم عمــ ً
ال امکانپذیر
نیســت .بازی جلسة اول تا وقتی که خود بچهها
اعالم کنند «ادامة بازی میسر نیست!» حتی در
جلســات بعدی هم باید ادامه یابد؛ چون ممکن
است عدهای مدعی شوند که میتوانستهاند بازی
را بدون قانون بیمشــکل پیش ببرند .این نکته

مهم است که بچهها خود خواهان محدودکردن
بازی به قوانین معین باشــند و احســاس نکنند
قوانین از باال به آنها تحمیل شــده اســت .بعد
از اینکه بچهها بازی را دارای اشــکال دانستند،
بــه کالس برگردید و با آنهــا در اینباره بحث
و گفتوگو کنید که اشــکاالت بــازی چه بود،
چرا امکان ادامة بازی وجود نداشــت ،برای رفع
اشــکاالت چه باید کرد و . ...وقتی بچهها جواب
این ســؤالها را در وجود قوانین یافتند ،به آنها
بگویید :اگر بخواهیم بازی هفتســنگ را به یک
مســابقة جهانی همانند مسابقات فوتبال تبدیل
کنیــم ،چه کاری باید انجام دهیم و چه قوانینی
باید وضع کنیــم .بعــد از آن ،بچهها موظفاند
برای بازی با مشــورت هم قانون بنویسند و در
هــر نوبت از بــازی ،آن قوانین را اجــرا و بعد از
بازی بر سر آن قوانین و میزان کاراییشان بحث
و گفتوگــو کنند و در صورت لــزوم ،قوانین را
اصالح نمایند .این روند تا آنجا باید ادامه یابد که
بازی کام ً
ال نظاممند و بدون نقص شــود .گسترة
قوانین شــامل موارد زیر میتواند باشد :طراحی
زمین بازی ،تعداد اعضــای گروهها ،نوع لباس و
توپ ،داور و مربی ،تعریف پستها یا موقعیتها
و نقشهــای مختلف در بازی مثل حمله و دفاع،
تعیین خطاها و جریمهها ،نوع و اندازة سنگ و. ...
در جلســات بحث و گفتوگو دربــارة قوانین،
آموزش بهطــور ناخــودآگاه و خــودکار انجام
میگیرد اما الزم اســت معلم بهطور مســتقیم
موضوعات مورد آمــوزش را در کالس به بحثو
گفتوگــو بگذارد .در ضمن ،دهــة فجر یا پایان
سال تحصیلی زمان مناسبی برای برگزاری لیگ
مســابقات هفتسنگ در مدرســه است .موفق
باشید.

بازی ظرفیت
انطﺒاق بر
موضوعات
مختلفی مﺜل
قانون ،نقش،
کار گروهی و
جزﺋیات آنها را
دارد؛ بهطوریکه
معلم میتواند
در مﺒاحث و
موقعیتهای
مختلف از این
بازی که شاگردان
بهطور عملی
درگیر آن بوده
و آن را احساﺱ
کردهاند ،بهعنوان
نمونه و مﺜال
استفاده کند
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ﻣﻴﺰﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻣﻴﺰﺗﺨﻤﻴﻦ

نفیسه ثﺒات
دبیر ریاضي ،منطقه  3تهران
در سالهایي كه معلمي ميكردهام ،اغلب به دنبال پیدا كردن جواب این سؤال بودهام:
«چطور ميتوانم فرایند یادگیري را طوري طراحي كنم كه بچهها از آن لذت بﺒرند؟»
در این سالها همواره به كساني كه مطالعه یا تجربهاي در این زمینه داشتهاند ،مراجعه كرده و كوشیدهام یاد بگیرم .در اینجا چند
تجربة زیســته را برایتان مينویســم؛ به این امید كه این سطرها ،نشاط و لذت یادگیري را به كالسي ببرد و بعد از فعالیت ،صداي
شادي بچهها را از همین جا ،از پشت برگههاي همین مجله بشنوم.

درســت قبل از زنگ تفریح به بچهها گفتم« :دوست دارم با
هــم ریاضي با طعم بازي را تجربه كنیــم .در هفته ،یك زنگ
تفریــح را ميخواهیم براي این تجربــه بگذاریم ولي بقیهاش
هیجانانگیزتر از آن است كه بشود گفت .براي همین ،برگهاي
روي تابلو اعالنــات ميزنم و جاي خالي براي چهار گروه چهار
نفره مشــخص ميكنم .در این دوره ،فقــط  16نفر ميتوانند
شــركت كنند .لطفاً هر كس عالقهمند اســت برود و فرم را پر
كند .قرارمان هفتة بعد همین زنگ تفریح».
بعد هم برگه را به مسئول پایه دادم و رفتم .فردا از مدرسه با من
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تماس گرفتند كه برگهاي كه به تابلو زده بودید ،پاره شده است.
بچهها هجوم آوردهاند براي پر كردن فرم و حاال دیگر فرم نداریم.
شروع خوبي بود؛ ریاضي سخت به ریاضي شیرین زنگ تفریح
تبدیل ميشد .شاید هم نه؛ این ،آن نميشد ولي دریچهاي بود
براي درﻙ لذت یادگیري.
از بچهها خواســتم خودشان در چند گروه قرار بگیرند .ما هم
قرعهكشــي كردیم و براي سه هفته ،گروههاي شركتكننده را
معلوم كردیم .اینطوري دل همه قرص شد كه باالخره نوبتشان
ميشود!

چند مشت برنج
زنگ تفریح است و بچهها یك هفتهاي
هست كه منتظرند تا اولین میز تخمین
را تجربه كنند .هر گروه ســه نفره پشت
میزها ایســتادهاند و منتظر شروع بازي
هستند .بقیه هم پشــت طنابي كه دور
تا دور محل كارمان كشیدهایم ،سنگر را
حفظ كردهاند.
وســایل الزم روي هر میز :یك كاســة
متوسط پر از برنج ،كاسهاي خالي ،كاغذ
 A4لمینت شــده ،ماژیك تخته سفید
(وایت برد)
بچهها دقت كنیــد :مادرتان جایي كار
داشــته و به شما ســپرده است كه براي
شــام ،پلو بپزید .خب ،شما هم ميدانید
كه باید ســه پیمانه برنج را بشــویید و
خیس كنیــد و بریزید توي پلوپز .منتها
مسئله این است كه هر چه خانه را زیر و
رو كردهاید ،پیمانه را پیدا نكردهاید .حاال
شما هستید و مشــتتان و باید تخمین
بزنید كه چند مشت برنج ،كار سه پیمانه
را انجام ميدهد.
بچهها دست بهكار شدند و ساعت شني
ســه دقیقهاي هم واژگون شــد تا زمان
را خودشــان ثبت كنند .بایــد به تعداد
مشــتهاي مورد نظرشان ،از كاسة پر از
برنج به كاســه خالي ،بریزند .بعد از سه
دقیقه ،باید روي كاغذشــان -كه حاال از
آن بهعنوان وایتبرد استفاده ميكنند -
بنویسند كه چند مشت برنج برداشتهاند.
شنهاي ساعت شني تمام شد و همه
تخته سفیدها را باال گرفتند .هر گروه با
ماژیك ،تخمین خــودش را بزرگ روي
تخته ســفید نوشــته بود .تخمینها را
روي تخته سفید بزرگي كه جلوي همة
گروهها بود ،ثبت كردیم .حاال به ترتیب
به ســراغ هر گروه رفتیــم و پیمانه را به
آنهــا دادیم تا تخمین خود را بررســي
كنند .همه با هم ميشمردیم . ... ،2 ،1 :تا
 10پیمانه هم شمردیم و كلي خندیدیم.
بعید ميدانم بعد از آن روز ،بچهها دیگر
وسیلة اندازهگیري خداداديشان ،یعني
اندازة مشتهایشان را فراموش كنند.

آ مﺜل آواز قﺼه شد آﻏاز
وسایل الزم روي هر میز :كاغذ  A4لمینت شده ،ماژیك وایتبرد
این بار ميخواهیم ،زمان را تخمین بزنیم .براي شــما موسیقي
تیتراژ سریال مدرسه موشها را پخش ميكنیم .شما باید حدس
بزنید چند ثانیه است.
در حین پخش صدا ،بعضيها انگشتهاشــان را در گوششــان
گذاشــتند تا خوب متمركز شــوند .بعد از اتمام آهنگ ،هر گروه
تخمین خود را روي وایتبرد نوشــت و بــاال گرفت .بامزه بود؛ از
20ثانیه تا  3دقیقه داشتیم!

خانم مدیر چند کیلوگرم است؟
وســایل الزم روي هر میز :كاغذ  A4لمینت شده،
ماژیك تخته سفید
ميخواهیم با هم حدس بزنیم كه خانم مدیرمان چند كیلو
هســتند .نه فقط خانم مدیر بلكه همة ما به صف ميایســتیم و
شما با دیدن ما تخمین بزنید كه هر كداممان چند كیلو هستیم.
ســاعت شني  3دقیقهاي شروع به كار كرد .بچهها مشغول شدند
و تخمینهایشان را یكي یكي روي تختة سفید خود نوشتند .بعد
از اتمام زمان ،تخته ســفید را باال گرفتند و نتایج متفاوت زیادي
گرفتیــم .مث ً
ال وزن خانم مدیــر از  50كیلو تا  100كیلو تخمین
زده شــده بود .بعد ،وزنه را وسط گذاشتیم و از تك تك خانمها
خواستیم روي آن بروند .بچهها درستي حدسهایشان را بررسي
كردند و تا عصر ميخندیدند.

این آش به چند نفر میرسد؟
وســایل الزم روي هر میز :كاغذ  A4لمینت شده ،ماژیك تخته
سفید
در دهة اول ماه محرم ،صبح بعد از زیارت عاشــورا ،آش نذري
داشتیم .دیگ بزرگ آش را گذاشتیم وسط« :بچهها این كاسهها را
ميبینید .ميخواهیم توي این كاسهها آش بدهیم .تخمین بزنید
كه به چند نفر آش ميرسد».
بچهها تخمینهایشان را نوشتند و روي تخته سفید باال بردند.
بعد ،با هم ایستادیم سر دیگ و كاسهها را پر كردیم و با صداي بلند
شمردیم .تخمین زدنهایمان بهتر شده بود و نسبت به اندازههاي
اطرافمان حســاستر شــده بودیم .حاال دیگر به راحتي اندازهها
را نميگوییم فكر ميكنیــم ،كلي به خاطراتمان ميخندیم ،بعد
تخمین معقولي ميزنیم.
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ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﺁﻧﭽﻪﺁﻣﻮﺧﺘــــﻢ
محمد اسدبگی
دانش آموز سال سوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) همدان
محمد اسدبگي دانشآموز فعال و خﻼق همداني چند سالي است كه از همﻜاران جوان ما در مجلة رشد مدرسة
فرداست.
او كه به بازيهاي رایانهاي بســیار عﻼقهمند است ،در چندین شمارﺓ مجله بازيهایي را كه جنﺒههاي آموزشي
هم دارند ،معرفي نموده و از تجربههاي خود در هر بازي برایمان نوشته است.
اســدبگي در این مطلب به سراﻍ دو بازي بسیار پرطرفدار رفته و تجربة خود از این دو بازي و آموختههایش را
در نموداري آورده است.

بازي Hay Day

آنچه تجربه کردم

آنچه آموختم

در زمین کشــاورزی محیط بازی ،محصوالتی مثل گندم ،نیشــکر ،هویج و سویا پرورش
میدادم .مقداری از محصوالت را میفروختم و مقداری را برای درست کردن غذای حیوانات
و به عنوان بذر نگه میداشتم.

از این طریق ،کشــاورزی و مزرعهداری را آموختم .احســاس
میکردم تولید کننده هستم و در توسعة کشورم نقش دارم.

یک بار حواســم نبود و همة سویاها را فروختم و هیچ بذری برای کاشت ،نگه نداشتم ،در
نتیجه نمیتوانستم غذای برخی حیوانات را تهیه کنم .به هر فروشگاهی هم که سر میزدم،
هیچکدام سویا نداشتند .براي همین ،حیوانات مدتها بدون غذا ماندند .حیوانات گرسنه هم
محصول نمیدادند و همچنان در انتظار غذا بودند.

به اهمیت تفکر قبــل از انجام هر کار پی بردم و به این نتیجه
رسیدم که بدون برنامهریزی و تفکر ،نمیتوانیم کارها را پیش
ببریم و با مشکالت زیادی مواجه میشویم.

باید مزرعه را بهخوبی مدیریت میکردم .نمی توانســتم هر محصولی بکارم .در ابتدا فکر
میکردم مزرعهداری و کشــاورزی چقدر راحت است ولی وقتی با مشکالت زیادی مواجه
شدم ،فهمیدم که یک کشاورز خوب برای موفق شدن باید بتواند کارش را مدیریت کند و
قبل از انجام دادن هر کاری ،همه چیز را بررسی کند.

به این نتیجه رســیدم که برای موفق شدن در هر کاری باید
سنجیده و حساب شده عمل کرد و همه چیز را خوب مدیریت
نمود.

در ابتدای بازی ،بدون توجه به نیازهایم محصوالتی را در زمین میکاشتم .غذای حیوانات را
بدون توجه به نیاز درست میکردم و به طور کلی ،در هر كاري بدون برنامه عمل میکردم؛
تا اینکه یک بار متوجه شدم ساعتهاست دارم بازی میکنم ولی نمیتوانم پیشرفت کنم.
محصوالتی پرورش میدادم که مورد نیازم نبود؛ انبار از محصوالتی پر میشد که نیازی به
آنها نبود و جا برای محصوالت دیگر نداشــتم .محصوالتی پرورش میدادم که هیچ کس
خریدار آنها نبود .گاهی غذای حیوانات را درســت میکردم و بعد متوجه میشــدم كه
حیوانات فع ً
ال به غذا نیاز ندارند ولی حیوانات دیگر به غذا نیاز دارند و . ...

این تجربه به من آموخت که قبل از انجام دادن هر کاری نیازها
را بررســی کنم و بدون برنامه کار نکنــم .اینجا بود که کاربرد
نیازسنجی را فهمیدم و متوجه شدم كه نیازسنجی اولین قدم
برای انجام دادن هر کاری اســت .بدون نیازســنجی نمیتوانم
برنامهریزی دقیقی داشته باشم و در کارم شکست میخورم.

با توجه به اینکه امکان خرید الماس برایم فراهم نبود ،مشــکالتی پیش میآمد که سعی
میکردم به طریقی آنها را حل کنم .در برخی قسمتهای مزرعه ،سنگ و درختان اضافی
وجود داشت که با وجود آنها نمیتوانستم امکانات جدید را وارد مزرعه کنم .برای از بین
بردن سنگها باید از تی ان تی و برای قطع درختان اضافی از اره استفاده میکردم .در ابتدا،
هیچکدام از این وســایل و الماس برای تهیة این وسایل نداشتم .در اینجا بود که احساس
میکردم در شرایط تحریم قرار دارم .پس تصمیم گرفتم مشکل را به طریقی حل کنم.

کام ً
ال احساس کشوری را داشتم که در شرایط تحریم قرار دارد
ولی برای عبور از این مشــکالت ،راهحلهای مختلفی را به کار
بردم و موفق هم شدم .بنابراین ،نتیجه گرفتم مردم کشوری که
در شرایط تحریم قرار دارند باید فکر و تالش کنند و راهحلهای
مختلفی را برای عبور از این شرایط به کار گیرند.
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آنچه تجربه کردم

آنچه آموختم

مشکل دیگر در بازی ،حجم کم انبار بود .برای ارتقا و بزرگ کردن انبار هم به الماس نیاز بود
که من در اختیار نداشتم .با توجه به این مشکل ،سعی میکردم مقدار زیادی از محصوالتم
را بفروشم .قفسههای فروش محصوالتم هم کم بود .بنابراین ،برای محصوالتم قیمت پایینی
تعیین کردم تا سریع به فروش برسند .در کاشت محصوالت هم خیلی دقت میکردم؛ مث ً
ال
چون انبار کوچکی داشــتم ،سعی میکردم گندم به اندازة نیازم بکارم؛ چون خیلی دیر به
فروش میرسید.

آموختم که هر مشکلی با تفکر حل شدني است.

بیشتر نیشکر و سویا پرورش میدادم .قیمت آنها باالتر بود و سریع به فروش میرسید .در
جریان این بازی ،در زمینة فروشندگی تجاربی کسب کردم .یاد گرفتم که اگر محصولی را با
قیمت باال عرضه کنم ،خریدار آن بسیار کم خواهد بود و دیر به فروش میرسد؛ در نتیجه،
سود چندانی نمیبرم .برای فروش باال باید محصوالتم را نسبت به سایر فروشندگان با قیمت
پایینتری به فروش برسانم .دیگر اینکه یاد گرفتم محصوالتی را عرضه کنم که در بازار کم
است و مردم هم بیشتر به آنها نیاز دارند.

خریــد و فروش تابع اصــول و قوانینی اســت و عرضه كردن
محصــوالت با قیمت بــاال باعث کاهش تقاضا خواهد شــد و
بهعکس .دیگر اینکه برای موفق شدن در اقتصاد باید فنونی را به
کار گرفــت .برخی از این فنون را در این بازی تجربه کردم و به
نتیجة مثبتی دست یافتم.

هر بار مشتریانی وارد محیط مزرعه میشدند و تقاضای محصولی داشتند ،در ابتدا به آنها
چیزی نمیفروختم و سعی میکردم محصوالت را برای خودم نگه دارم تا بعدها از آنها در
تولید محصوالت دیگر استفاده کنم و آنها را به قیمت باالتري بفروشم ،ولی پی بردم که
با فروش محصوالت به مشتریان نه تنها پساندازهایم زیاد میشود بلکه امتیازم هم افزایش
پیدا میکند و با رفع نیازهای آنها به تعداد مشخص ،یک یا دو الماس دریافت میکردم.
بهترین لحظهها برای من زمانی بود که وارد بازی میشدم و میدیدم محصوالت همه آمادة
برداشتاند .نان ،کره ،پنیر ،خامه ،شیرینی ،شکر ،تخم مرغها ،شیر گاوها و  ...آماده است.
سیبها قرمز و آماده چیدن هستند.
با طی کردن مراحل بازی و کســب امتیاز ،گاهی بهســختی الماسهای کمی به دســت
میآوردم ،ولی آنها را هدر نمیدادم و در مواقع ضروری از آنها استفاده میکردم .از آنها
بیشتر برای رفع نیازهای مشتریان استفاده میکردم .یک بار یك مشتری به مزرعه مراجعه
کرد كه به شکر نیاز داشت اما من نداشتم .پس ،او را در حالت انتظار نگه داشتم و برای آماده
كردن سریع شکر ،یکی از الماسها را خرج کردم و شکر را زود به مشتری تحویل دادم.

ایــن موضوع توجه مرا به این نکتــه جلب کرد که نباید فقط
بــه فکر خودم باشــم .از آن پــس ،برطرف کــردن نیازهای
آنها برایــم اهمیت پیدا کرد؛ طوری کــه وقتی میآمدند و
چیزی درخواســت میکردند که نداشتم ،سریع به روزنامه یا
فروشگاههای دیگر سر میزدم و اگر پیدا میکردم ،برای آنها
خریداری میکردم و به آنها میدادم .وقتی نیازهای آنها را
برطرف میکردم ،خوشحال میشدم.
احســاس یک تولید کننده را داشتم .خیلی دوست داشتم آن
محیط را به شکل واقعی تجربه کنم.
درست است که این یک بازی است ولی در آن انسان کارهایی
انجام میدهد که دوست دارد در محیط واقعی انجام دهد .کمک
کردن به انسانها و رفع نیازهای آنها ،چه در محیط مجازی چه
در محیط واقعی ،برای انسان بسیار لذت بخش است.

در مرحلة  16توانستم  5گوسفند خریداری کنم .از پشم گوسفندان ،لباسهای پشمی تهیه
میکردم ولی چون دستگاه بافندگی نداشتم ،بعد از آماده شدن ،پشم گوسفندان را فروختم.
در مرحلة  17بود که دستگاه بافندگی و چند دستگاه دیگر برای مزرعه خریدم .بعد از یک
روز که دستگاه آماده کار شد ،دیگر پشم گوسفندان را نمیفروختم بلکه با آنها لباسهای
پشمی (ژاکت ،کاله ،شــال) تهیه میکردم و میفروختم .با دستگاه بافندگی میتوانستم
پارچة پنبهای نیز تهیه کنم .لباسها را با توجه به تقاضاهای مشتریان آماده میکردم.
در مرحلة  1۹چرخ خیاطی نیز تهیه کردم و با پارچههای بافته شدة پنبهای ،پیراهن مردانه
دوختم .در مراحل بعدی ،این امکان برایم وجود داشت که با چرخ خیاطی چیزهای دیگر
هم بدوزم.

با روش تهیة لباس های پشمی و پنبه ای آشنا شدم و به اهمیت
و نقش ماشینها در تولید پی بردم.

با اینکه گوشــت خــوک با قیمت خوبی فــروش میرفت و با آن غذاهــای گرانقیمتی
میتوانستم درست کنم ،اص ً
ال تمایلی نداشتم از آن استفاده کنم؛ چون در اسالم ،خوردن
گوشــت خوک حرام است و من دوست نداشتم بر خالف اعتقاداتم عمل کنم .خوکها در
مزرعهام بدون استفاده بودند .در مراحل بعدی هم که امکان خرید خوک برایم وجود داشت،
خوک نميخریدم و به جای آنها گاو ،گوسفند یا مرغ خریداری میکردم.

عمل کردن به اعتقادات در این محیط برایم بســیار لذتبخش
بود و من حتی حاضر نبودم برای دســتیابی به ســود بیشتر،
اعتقاداتم را زیر پا بگذارم.

با تولید محصوالت چیزهای زیادی یاد گرفتم .یاد گرفتم که با شیر میتوان کره ،خامه ،پنیر ،و  ...درست کرد .با نیشکر میتوان شکر سفید ،شکر قهوهای و
شربت تهیه كرد و با گندم میتوان نان معمولی درست کرد .با ذرت و تخم مرغ هم میتوان نان ذرت درست کرد .با گندم ،شکر و تخم مرغ شیرینی درست
کرد و با توت فرنگی ،گندم و تخم مرغ میتوان کیک توت فرنگی تهیه نمود.
ترکیبات غذای مرغ ،گوسفند و گاو را یاد گرفتم .فهمیدم که برای درست کردن پنکیک ،شکر و تخم مرغ مورد نیاز است و  ...همة اینها مثل زنجیر به هم ربط
دارند .اول باید گندم ،ذرت ،نیشکر و  ...کاشته میشد و با این مواد ،غذا برای حیوانات تهیه میشد.

بخش ساختن و تولید کردن را برای من ایجاد کرد و انگیزهام را برای کار و تالش در محیط واقعی افزایش داد.
به طور کلی ،این مزرعه تجربة لذت ِ
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بازی Clash of Clans
آنچه تجربه کردم

آنچه آموختم

بازی طوری طراحی شــده بود که اگر فرد قصد داشــت چیزی را به دست
آورد ،باید در قبال آن چیزی ميپرداخت و برای به دست آوردن هر چیزی
باید تالش میکرد.

بدون تالش و کوشش نمی توان چیزی را به دست آورد و برای دستیابی به
هر چیزي باید تالش کرد.

در این بازی من ،ارشــد بودم و وظیفه داشتم افرادی را که قوانین قبیله را
رعایت نمیکردند ،از قبیله اخراج کنم.

وظایفــی را که به عهده میگیرم ،به خوبی انجــام دهم و به رعایت قانون
پایبند باشم.

هر فرد در این بازی برای در امان ماندن دهکدهاش از حملة دشمنان ،باید
منطقة خود را امن نگه میداشــت و از طریق چیدمان درســت دیوارها ،و
ســاختمانها و قرار دادن وســایل دفاعی در جاهای مناسب ،برای دفاع از
منطقه همیشه آماده بود.

برای امنیت کشــور و دفاع در برابر دشمنان باید همیشه آماده بود و تدابیر
الزم را به بهکار گرفت.

در این بازی وقتی بازیکن دهکده را میسازد ،باید مطمئن شود که سازهها
به هم نزدیکاند .اگر دهکده فشــرده باشــد ،برج ميتواند ساختمانهای
بیشتری را حفظ کند .بازیکن باید همیشه برای دفاع از دهکده یک ارتش
آماده داشته باشد.

انجام دادن این کارها در این بازی این احساس و توانمندی را در من ایجاد
کرد که میتوانم خودم یک شــهر را امن نگه دارم .احساس میکردم واقعاً
مســئولیت بزرگی بر عهده دارم و همواره سعی میکردم این مسئولیت را
بهدرستی انجام دهم.

هر کــدام از افراد قبیله با مدیریت مناســب دهکدة خود و دســتیابی به
کاپهای بیشتر میتواستند به پیشرفت قبیله کمک کنند .وقتی من وارد
قبیله شــدم ،کاپهای خودم را به قبیله دادم تا قبیلهام پیشرفت کند .به
دیگر اعضاي قبیله نیز سرباز دادم تا آنها هم پیشرفت کنند.

از اینجا یاد گرفتم که اگر در آینده وارد یك محیط کاری شــدم ،بدون در
نظر گرفتن نفع شخصی برای پیشرفت کل مجموعه بكوشم و به پیشرفت
دیگر اعضاي مجموعه هم کمک کنم.

از دیگــر قابلیتهای بازی ،برقراری ارتباط بــا دیگران بود .در این بازی به
دو صورت میتوانســتیم با دیگران ارتباط برقــرار کنیم؛ یکی ارتباط اعضا
در داخل قبیله و دیگری ارتباط جهانی و ارتباط با افراد قبیلههای دیگر.

از این طریق با افراد مختلفی دوســت شــدم و از آنها چیزهای زیادی یاد
گرفتــم .فکر میکنم این بــازی ارتباط اجتماعــی را خیلي خوب تقویت
میکند.

در قبیله ،همه میتوانســتند به هم سرباز بدهند و از هم سرباز بگیرند و به
نوعی با یکدیگر معامله کنند اما قانونی وجود داشــت که فرد موقع گرفتن
سربازها نباید تعداد بیشتري از آنچه داده است ،طلب کند.

زمانی که من با این قانون آشــنا شــدم ،به این فکر میکردم که ای کاش
در بین بانکها هم چنین قانونی وجود داشــت ،چون بانکها به مردم وام
میدهند و در مقابل ،سود زیادی از آنها طلب میکنند .ما در این بازی یاد
میگیریم که این کار را انجام ندهیم.

در بــازی ،امکان جنگ قبیلهای ( )Clan warنیز وجود داشــت .قبایل با
تعداد و شرایط مساوي در مقابل هم قرار داشتند و جنگ میکردند .طبق
اصول بازی ،هر کس باید به هم شــمارة خود حمله کند و این شمارهها به
قدرت وســایل دفاعی فرد بستگی دارد.بنابراین ،نیروهای ضعیف در مقابل
هم و نیروهای قوی هم در مقابل هم قرار گرفتند.
این بازی ،به زبان انگلیسی بود .ما میتوانستیم وارد قبایل کشورهای دیگر
هم شــویم و با آنها گفتوگو کنیم .آنها هم میتوانســتند وارد قبیلة ما
شوند.
تمام ساختمانهایی که در دهکده وجود داشت ،باید آپگرید میشدند و این
كار چند روز طول میکشید .در این فاصله ،نمیتوانستم به خوبی بازی کنم
و باید صبر میکردم تا آپگرید کامل شود.
قابلیت آپگرید شــدن این بازی ،مثل یك تعلیق جذاب در داستان ،حالت
انتظار شــیریني ایجاد کرده بود .در مدت آپگرید شــدن یک ســاختمان
نمیتوان از آن ســاختمان استفاده کرد؛ مث ً
ال اگر ساختمان معدن در حال
آپگرید شدن باشــد ،نمیتوان از منابعی مثل اکســیر که داخل آن است
استفاده کرد و باید بدون در نظر گرفتن آن منبع ،کار را ادامه داد.
در این بــازی ،قابلیت  shared reapplyوجود داشــت که از آن طریق
میتوانستیم نبرد خود را با دیگر اعضاي قبیله به اشتراک بگذاریم تا آنها
هم این نبرد را مشاهده كنند.
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در اینجا عدالت را به خوبی تجربه کردم و به اهمیت آن پی بردم.

در جریان این گفتوگوها ،به پیشرفت خوبی در زبان انگلیسی دست یافتم.

احســاس میکنم به خاطر وجود این قابلیت در بازی ،صبر و تحمل من تا
حدودی افزایش پیدا کرد.
زمانی که در این وضعیت قرار گرفتم ،به این درک رسیدم که همیشه نباید
به یک منبع متکی باشم و باید برای رفع این مشکل ،فکر کنم؛ درست مثل
زمانی که یک کشــور به منابع نفتی متکی اســت و وقتی در شرایطی قرار
میگیرد که نمیتواند از آن منبع اســتفاده کند ،با مشکل مواجه میشود.
بنابراین ،فکر کردم و از دیگر منابع موجود استفاده کردم.
از طریق این تجربه ،به اشــتراکگذاری تجارب با دیگران را تمرین کردم و
به اهمیت آن پی بردم.

آنچه تجربه کردم

آنچه آموختم

بازی قوانین زیادی داشت و اگر فرد این قوانین را رعایت نمیكرد ،با مشکل
مواجه میشد؛ بنابراین مجبور بود قوانین را رعایت کند .در این بازی ،افراد
آداب گفتوگــو را می آموختند؛ مث ً
ال یکی از قوانین بازی این بود که موقع
چت با دیگران ،با ادب صحبت کنی و از کلمات درست استفاده نمایی..

در ایــن بازی ،قانونمندی را تجربه کردم و یــاد گرفتم که افراد با رعایت
قوانین ،قانونمندی را به تدریج تمرین میکنند.

زمانی که بدون برنامه وارد نبرد میشدم ،شکست میخوردم ولی زمانی که
با نظم و برنامهریزی وارد میشدم ،پیروزی به دست میآوردم.

بهتدریج یاد گرفتم که قبل از انجام دادن هر کاری باید برنامهریزی داشته
باشم.

یکی دیگر از علتهای پیروزیام ،نحوة قرار گرفتن ســاختمانها و چیدن
تجهیــزات و  ...بود که تأثیر خیلی زیادي داشــت .من نقشــة دهکدهام را
درســت و اصولی چیده بودم؛ طوری که افراد زیادی به من حمله کردند و
شکست خوردند .قبل از انجام دادن این کار فکر کردم و از افراد قبایل سطح
باال مشورت گرفتم .مشورت با آنها نیز کمک بزرگی به من کرد .در مورد
به روز کردن ساختمانهایم نیز با آنها مشورت کردم .آنها پیشنهاد دادند
که بهتر است ساختمان دفاعی را زودتر به روز کنم.

از این طریق فهمیدم كه انســان در هر کاری ،برای موفق شدن به تجارب
دیگران نیاز دارد و باید با دیگران مشورت کند.

در بازی ،هر فردی الماسهای محدودی در اختیار داشــت که میتوانست
برای سرعت بخشیدن روند به روز کردن ساختمانها یا در مواقع ضروری،
آنها را خرج کند.

در این بازی ،پسانداز کردن و استفادة درست از منابع را آموختم و به این
تجربه دست یافتم که استفاده از منابع باید سنجیده و حساب شده باشد.

مث ً
ال اگر دو روز به اتمام به روز شدن ساختمان مانده بود و من پنج روز بعد
به آن سر میزدم ،ضرر میکردم؛ انگار ،دهکدهام سه روز تعطیل بوده است.
بنابراین ،سعی میکردم بهموقع ،وارد بازی شوم تا ضرر نکنم.

با قرار گرفتن در این موقعیتها فهمیدم که باید وقت شــناس باشــم و از
وقتم درست استفاده کنم.

بازي My Country 2020

تجربة اصلي بازي :ایجاد كشوري نمونه كه مردمانش در رفاه و آسایش باشند.
آنچه تجربه کردم

آنچه آموختم

کشوری که هیچگونه امکاناتی نداشــت و من باید آن را میساختم و مدیریت میکردم.
احساس میکردم در قبال آن کشور مسئولم و باید آن را بسازم.
در این کشور با ساختن ساختمانها ،کارخانهها ،تولیدکنندههای انرژی ،و  ...میتوانستم
امتیاز بگیرم .برای کســب درآمد ،باید مراکز تجاری ایجاد میکردم و کارگران را در آنجا
مشغول کار میکردم .ایجاد اشتغال برای من امتیاز داشت.

آموختم که برای ایجاد رونق اقتصادی ،باید در کشور اشتغال
ایجاد کرد و این تجربه برای من بسیار لذتبخش بود ،احساس
میکردم كه این کار را در محیط واقعي انجام میدهم.

با کاشــت گل و گیاه در کشورم میتوانستم امتیاز کسب کنم .با قرار دادن وسایل ذخیره
کنندة انرژی خورشــید و باد نیز میتوانستم انرژی تولید کنم و از آن در ساخت و سازها
بهره ببرم .چون قصد داشــتم ســاختمانهای تجاری زیادی بسازم ،در ابتدا سعی کردم
صفحات خورشیدی و توربینهای بادی زیادی در مکانهای مختلف قرار دهم تا بتوانم از
انرژی آنها استفاده کنم.

بــه نقش صفحات خورشــیدی و توربینهای بادی در تولید
انرژی آشنا شدم.

در سفر به کشورهای مختلف ،آنچه توجه مرا خیلي جلب ميكرد این بود که اغلب آنها
برای تولید انرژی از صفحات خورشــیدی و توربینهای بادی استفاده میکنند و با انرژی
تولیدشده از طریق این وسایل ،اغلب نیاز خود به انرژی را برطرف ميسازند .من در ابتدا
این را نمیدانســتم و مدام با کمبود انرژی مواجه ميشــدم اما با سفر به آن کشورها این
نکته را آموختم.

پی بردم که برای موفقیت در هر کاری باید از تجارب دیگران
استفاده کرد.

سعی میکردم به کشورهایی سفر کنم که در ردههای اول بودند تا بتوانم از آنها چیزهایی
بیاموزم .با سفر به یکی از کشورهای رده اول ،مبهوت نظم و زیبایی و امکانات آن کشور شدم.
با درآمدی که به دســت ميآوردم ،بســته به نیاز ،هزینه میکردم؛ مث ً
ال اگر کشــورم به
بیمارستان نیاز داشت ،سعی میکردم درآمد کشور را صرف ساخت بیمارستان کنم.

برای پیشرفت کشور باید از تجارب کشورهای موفق استفاده
کــرد .برای موفقیت در هر کاری تجارب افراد موفق بســیار
کمک کننده است.
آموختم که باید به نیازها و کمبودها توجه داشــته باشــم و
درآمدهایم را صرف رفع نیازها كنم.
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ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ
ﺁﺩﻡﻫــــــﺎﯼ ﺧﻮﺏ
دنیای بازیهای روی گوشــیهای هوشمند ،هر روز مخاطﺒان
بیشــتری را به خود جلب میکند .در هر ردﺓ ســنی که باشید،
میتوانید یک بازی سرگرمکننده ،هیجانانگیز و جذاب پیدا کنید
و برای مدت زیادی فارﻍ از فضا و زمان خود را در نقش یک مﺒارز،
اندیشمند ،مخترع ،فضانورد یا یک منجی جهانی با تواناییهای
محیرالعقول تﺼور کنید .فرقی نمیکند که شــما به کدام دسته

بازی Dumb Ways to Die

این یک بازی مفرح ،شاد و بسیار آموزنده
برای آموزش و یادگیری نکات ایمنی مهم
و کاربــردی در زندگی اســت .ایدة اولیة
آن در حقیقــت فعالیتی (کمپینی) برای
جلوگیری از کشــته شــدن مردم روی
ریــل قطارها و متروها بود که با کســب
موفقیت چشمگیر ،نسخة دوم آن نیز ارائه
شــد .همانطور که از اسم بازی مشخص است ،شخصیتهای
آن احمقانهتریــن و خندهدارترین راههای مــردن را به تصویر
میکشــند و شما باید از کشته شدن این شخصیتهای بانمک
و دوستداشتنی جلوگیری کنید .شــما در مواجهه با حوادﺙ
مختلف ،فقط ســه بار میتوانید بمیرید ،و پس از آن ،میبازید
و رکورد شــما محاسبه میشــود .این بازی در نگاه اول ساده و
شاید بچگانه به نظر میرسد ،ولی نهایت هیجان را دارد .توصیه
میکنیم برای حفظ جان خود در محیطهای واقعی هم که شده
است ،یکبار این بازی را امتحان کنید.

بازی Bridge Constructor

این بازی برای شــما که دبیر
فیزیک هستید یا به ساختوساز
عالقهمندید ،یک بازی اعتیادآور
فوقالعــاده زیبــا در ســبک
بازیهای فکری اســت و شاید
بتوانــد در کالس درس هــم به
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فریﺒا موسویزاده

از بازیها عﻼقهمند باشــید؛ این فقﻂ به روحیه و تواناییهایتان
بستگی دارد .الﺒته مطمﺌن باشید که همیشه چندین بازی جالب
در هر دســته وجود دارد که شما را ساعتها سرگرم ،و از زمان
و مکان ﻏافل میکند .الﺒته اگر شــما فکر میکنید جزﺀ کسانی
هســتید که به هیﭻ وجه معتاد بازی نمیشوید ،ما توانتان را با
بازیهای زیر به چالش میکشیم!

کارتان بیاید .در این بازی ،انــواع مصالح و مواد موردنیاز برای
ساخت پل در اختیار شما قرار میگیرد و شما باید با بهرهگیری
درست و اصولی از آنها ،پلهای متعددی بسازید تا وسایلنقلیه
با موفقیت از آنها عبور کنند و به مقصد خود برســند! در ابتدا
به شــما مقداری بودجه اختصاص داده میشود .شما بهعنوان
پیمانکار ،یک پروژة پلســازی را به اتمام میرسانید و در آخر،
مبلغــی بابت پروژه دریافت میکنیــد .در ادامه ،اگر کارتان به
خوبی پیش برود ،به شــما پیشنهادهای زیادی برای پلسازی
یا تعمیر پلهای دشــوار داده میشود .توانایی شما در طراحی و
ساخت پلهای مختلف ،تحمل آنها در برابر فشار عبور انواع وسایل
نقلیة سبک و سنگین ،و پایداری آنها روی درههای عمیق ،قناتها و
رودخانهها ارزیابی میشود .نسخة Bridge Constructor Medieval
(پلسازی در قرون وسطی) این بازی ،با سناریوهای جذابی همراه
شده است که شما را به دنیای چالشبرانگیز جنگاوران باستانی
فرا میخواند.

بازی Monument Valley

اگر فکر میکنید ســرعت
عمل ،تجسم فضایی و قدرت
تصمیمگیری بســیار خوبی
دارید ،این بازی فرصت خوبی
بــرای محــکزدن خودتان
است .شــما در این بازی باید
شــاهزادهای به نام آیدا را از مسیرهای پر از رمز و راز و بناهای
تاریخی عبور دهید و به محل مورد نظرش برســانید .این کار با

حرکت دادن انواع ابزارآالت موجود در بازی یا به چرخش آوردن
آنها انجام میشود؛ به شرط آنکه خطای دیدتان شما را منحرف
نکند .گرافیک سه بعدی جذاب ،صداگذاری بسیار عالی و مراحل
متنوع ،شما را ساعتها پای این بازی میخکوب میکند .اگر این
بازی را پســندیدید Magic Flute: Puzzle Adventure ،را هم
امتحان کنید؛ اینبار شاهزاده تومینو در انتظار شماست.

بازی Threes

این بازی پازلی و معمایی مناسب شماست
که میخواهید مغز خود را ساعتها به چالش
بکشــید .بازی  Threesایدة بســیار سادهای
دارد .بایــد اعدادی را بــا هم جمع کنید که
بــه غیر از عدد  1و  ،2مضربــی از  3بوده با
هم جمعپذیر باشند .ســاده بهنظر میرسد
ولی با همین ســادگی ،جزء برندگان مسابقة
طراحی اپل است .شــاید شبیه بازی 2048
به نظر برســد کــه در آن مضربهایی از دو
را با هم جمع میکردید ،ولی مطمئن باشید
چالشبرانگیزتر اســت و قطعاً زمان بســیار
بیشتری را به دست و پنجه نرم کردن با آن اختصاص خواهید داد.

بازی Lumosity

اگر از جمله کســانی هستید
که فکر میکنیــد دلیلی ندارد
وقت خود را بــا بازیهای رایج
تلف کنید ،شاید تقویت حافظه
دلیل خوبی برای ورود به دنیای
پرکشش بازیها باشد .باالخره
مغز شما هم به ورزش احتیاج
دارد و مجموعــه بازیهــای
لوموسیتی یک ورزش عالی برای مغز محسوب میشود .طراحان
این بــازی از متخصصان علوم مغز و اعصــاب کمک گرفتهاند و
معتقدند شــما با اختصاص دادن روزانه  15دقیقه وقت به انجام
بازیهای متنوع فکری جذاب ،که بر اساس قدرت حافظه ،دقت،
ســرعت ،انعطافپذیری و حل مســئله به شــما داده میشوند؛
میتوانید شــاهد تقویت قدرت ذهنی خود باشــید .سازندة این
اپلیکیشــن ،آن را با شعار افزایش هوش و شاخص کردن شما در
جامعه به بازار عرضه کرده است .این مجموعه بازی ،با تمرینهای
روزانة مستمر همراه با ارائة امتیازات شما در بخشهای مختلف در
یک محیط کاربرپسند و زیبا ،ادعای تقویت ماهیچههای مغزتان را
دارد .به شما پیشنهاد میکنیم نسخة  Lifetime Subscriptionآن
را تهیه کنید و از تقویت حافظة خود با انجام دادن مجموعة متنوعی
از بازیهای ساده ولی جذاب لذت ببرید .البته امروزه بازیهایی مانند
 ،Fit Brains Trainerو یــا  CogniFit Brain Fitnessکه هر یک با

ادعای افزایش هوش شما روانة بازار شدهاند ،رقبای سرسختی
برای این بازی محســوب میشوند .پس ،شاید بهتر باشد به هر
کدام از آنها هم سرک بکشید!

بازی Blek

یک بازی بینظیر،
جــذاب و اعتیادآور،
ویژة آدمهای باهوش!
ظاهر این بازی بسیار
ساده است .ابتدا یک خط میکشید .این خط به همان مدلی که
کشیده شده است ،شروع به حرکت میکند و باید بدون برخورد
به نقاط ســیاه از همة نقاط رنگی بگذرد .با عبور از هر مرحله،
با چالش جدیدی روبهرو میشــوید؛ هرچند بعضی از مراحل با
وجود ظاهر بسیار پیچیدة خود ،که شما را ساعتها به فکر فرو
میبرند ،راهحل بسیار سادهای دارند .زیبایی این طراحی ،تنوع
راهحلهاست و ممکن است بتوان با روشهای مختلفی از یک
مرحله عبور کرد .جایزههای ویژهای که تاکنون به این بازی داده
شده است ،نشان میدهد که شما با لذت بسیار از فسفر فراوانی
که برای انجام آن میسوزانید ،استفاده خواهید کرد.

بازی Stack

اگر بازی برجسازی
با قطعــات چوبی را
انجــام داده باشــید،
حتماً از این بازی لذت
خواهید برد .ابتدا یک
ســاختمان کوچــک
بــا قطعات بــزرگ و
کوچک مختلف در اختیار دارید و باید آن را به یک برج تبدیل
کنید .بلوکها در اندازههای مختلف و با ســرعتهای متفاوت
حرکت میکنند و شــما باید آنها را بهســرعت و با دقت در
جای مناســب قرار دهید .تالش شما برای ساخت صافترین و
بلندترین برج ثبت میشود و میتوانید حاصل دسترنج خود را با
سایرین مقایسه کنید .آنچه شما را در این بازی ممتاز میکند،
ســرعت عمل ،و دقت است و هر قدر این قطعات دقیقتر روی
هم قرار گیرند ،شــانس شــما برای ثبت رکوردی بهتر ،بیشتر
خواهد شد.
دنیای بازیها هر روز گستردهتر ،جذابتر و غنیتر میشود و
روزانه هزاران هزار بازی جدید با قابلیتهای ویژه به مخاطبان
ارائه میگردد .گرچه شــما را به غوطهور شــدن در این دنیای
رویایــی توصیه نمیکنیم اما معتقدیم که بهرهگیری منطقی و
با برنامه از بعضــی از آنها میتواند قدرت یادگیری ،خالقیت،
تحلیل و تصمیمگیری شما را افزایش دهد .امیدواریم به اندازه
از آنها لذت ببرید!

ﺑـــﺎﺯﻯﺁﻣـــﻮﺯﻯ
ﻣــﺮﻭﺭﻯﻛـﻮﺗــﺎﻩ ﺑــﺮﻳــﻚﺗﺤــﻮﻝ
ﻣﺪﺭﺳﻪ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩMia McMeekin :
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺮﮔﺲ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺎﺯﻱ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ

ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﻱ
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺜــﻞ ﺭﻭﭘﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﮊﻩﺑــﺎﺯﻱ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ،
ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺍﻭﺭﻳﮕﻮﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻦ ﺳــﻨﺪﻳﮕﻮ
ﻛﺠﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳــﺎﺯﻱ ،ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻭ ﺩﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷــﻮﺩ .ﻫﺪﻑ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﻛﻨﻨﺪﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺷﻨﺎﻳـﯽ
ﺑـــــﺎ
ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ
ﺳﻨﺘــﻲ
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺟﻴﮑﺎ )ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭘﺮ( -ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺎﺯﻱﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑــﺎﺯﻱﻫــﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻠﻜﻪ
ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨــﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﻱ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻧﻈـﺮﻳﻪ ﺑـﺎﺯﯼ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺩﻫﺔ  ۱۹۵۰ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻛﺸــﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  ۱۹۹۲ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﭘﺎﻭﻧﺪﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻮﺭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﺗﺠﺮﺑﻰ

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭﺟﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﺸــﺨﺼﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻱﻣﺤﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻱﻫــﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧــﻪﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﻧﻤﻲﺁﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﺗﺸﻠﻪ ﺑﺎﺯﯼ ) ﺗُﺸﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ( ﻳﺎ ﺗﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﺭ ﺍﺳﺖ(.

ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﻱ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ.

ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ
ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳــﺎﺯﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺓ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﺪ.

ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼ ﻳﻪ ﻗﻞ ﺩﻭ ﻗﻞ

ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺎﺯﯼ )ﺟﻮﺯ ﻭﺍﺯﯼ( ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺩ  -ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ
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ﺣﺪﻳﺜﯽ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ

)ﺻﻠﯽ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ(

ﻣﻦ ﺑﭽـﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ۵ﺩﻟﻴـﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ:
ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﻴــﺎﺭ ﮔﺮﻳـﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .

ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .

ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﻭﺩ ﺁﺷﺘﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓــﺮﺩﺍ ﺫﺧﻴـﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .

ﭘﻨﺠﻢ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻮﺍﻋﻆ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳّﻪ ،ﺹ۲۵۹

ﺑــﺎﺯﯼ
ﺍﻣﺮﯼ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ

1

ﺑﺎﺯﯼﻭﺍﺭﺳﺎﺯﯼ

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺑـﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷـﺪ

ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ

