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ارزیابي كیفیت شش «بازيجدي» تولید شده در ایران
هدیالسادات موسوی ،1فرهاد سراجی

2

چكیده
در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازیهای جدی» ،کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران ،طراحان،
تولیدکنندگان ،مخاطبان ،معلمان و مدیران آموزشی بوده است .کیفیت این بازیها عالوهبر داستان ،گرافیك و فناوری
به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا بازیها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی ،بازیکننده را
به سمت اهداف آموزشی هدایت کند .هدف این پژوهش ،تعیین شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی»
براساس اصول یادگیری سازندهگرایی و ارزیابی کیفیت شش بازی منتخب براساس این اصول است .برای تعیین
شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» با مشارکت  30نفر از خبرگان بازیهای آموزشی چكلیست 29
گویهای حول چهار شاخص تعامل ،حل مسأله ،یادگیری فعال و کشف تهیه گردید .شش بازی پرطرفدار بهصورت
هدفمند انتخاب و توسط شش نفر خبره فناوری آموزشی و شش نفر خبره فناوری اطالعات و ارتباطات تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که در این بازیها بهطور میانگین  136موقعیت تعامل 139 ،موقعیت حل مسأله 89 ،موقعیت یادگیری
فعال و  82موقعیت کشف برای بازی کننده فراهم شده است .نتایج آنتروپی شانون نیز نشان داد که شاخص کشف با
بار اطالعاتی  999درصد و ضریب اهمیت  572درصد دارای باالترین تأکید و شاخص یادگیری فعال با بار اطالعاتی
یك و ضریب اهمیت  87درصد کمتر مورد توجه بوده است.
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 .1مقدمه

بازی اساس زندگی در دوران کودکی است و زندگی بدون بازی برای کودکان جذابیت ندارد.
کودکان از طریق بازی عالوهبر تفریح ،مهارتهای مهم زندگی مانند آداب معاشرت ،احترام به
قانون ،حل مسأله ،انتخاب ،تصمیمگیری ،آیندهنگری ،سعهصدر ،مسئولیتپذیری و نوآوری را
تمرین و کسب میکنند( Rosyid., Palmerlee & Chen, 2018؛ .)Qian & Clark, 2016
بازی نظامی از «چکیده واقعیت» است که بازیکننده را با استفاده از قوانین ،تعامالت و
بازخوردها به جهتهای مختلف هدایت میکند .بشر متناسب با شرایط زندگی ،فلسفه و
آرمانهای اجتماعی در دورههای مختلف بازیهای متنوعی برای کودکان و بزرگساالن ابداع
کرده است و همواره از آن بهعنوان امکانی برای یادگیری ،درمان ،کنترل اجتماعی استفاده کرده
است (.)Akilli, 2014
برخی از فیلسوفان و مربیان نظیر پستالوزی ،فروبل ،ماریا مونته سوری ،شیلر و روسو بر
اهمیت تربیتی بازی تأکید داشتهاند .بهعالوه امروزه از بازی و بازیوار سازی 1بهعنوان رویکردی
جدید در آموزش استفاده میشود تا از این طریق بستر مناسبی برای افزایش انگیزه یادگیرنده،
کاربردی کردن دانش ،ایجاد فضای رقابت صمیمانه و شرایط یادگیری مبتنی بر اشتباه برای
یادگیرنده فراهم شود (.)Caponetto., Earp, & Ott, 2014
در نیم قرن اخیر از یك سو ظهـور و توسعه فنـاوریهای ویدئـویی و دیجیتالی و از سویی
دیگر تغییر در شیـوة زندگی مردم ،آپارتماننشینی ،اشتغال والدین ،کمشدن تعـداد فرزندان و
عواملی از این قبیل موجب توسعـه بازیهای دیجیتالی جدید شده است .این بازیها در مقایسه
با بازیهای دورههای قبل بیشتر فکـری و ذهنـی هستند تا جسمانی .بازیهای دیجیتالی در
واقع برنامـههای نرمافـزاری هستند که با بهرهگیری از امکانات فناورانه ،دانش گرافیکی و روایت
واقعی یا ساختگی طـراحی میشوند که در آن یك یا چند بازیکن با در اختیار گرفتن اشیـاء و
امکـانات بازی با بهـرهگیری از رابطهای گرافیـکی برای تحقق هـدف خاص تالش میکنند
(.)Clark, Tanner-Smith & Killingsworth, 2016
این بازیها با داشتن ویژگیهای چالشبرانگیزی ،تفریحی و کنجکاوی ،بازیکننده را به خود
جلب میکنند .در این محیط هدفمند ،رقابتی ،قانونمند ،چالش برانگیز ،انتخاب محور و مفرح،
1. Gamification
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بازیکننده به ادامه بازی ترغیب میشود ( .)Charsky, 2010این بازیها در ژنرهای مختلف
اکشن ،ماجراجویی ،جنگی ،ایفاینقش ،شبیهسازی ،ورزشی و راهبردی طراحی و تولید میشوند و
میتوانند به شکلهای مختلف به نیازهای شناختی و نگرشی کودکان پاسخ دهند .بخش زیادی
از بازی دیجتیالی ،تجاری و تفریحی هستند که به کوتس 1مشهورند .این بازیها بیشتر جنبه
تفریحی دارند و گاه بهصورت غیرمستقیم اهداف آموزشی را نیز پیگیری میکنند .نمونه کالسیك
این بازیها «سی ویلیزیشن تیم »2و «د سیمز تیم »3هستند که در بازی«سی ویلیزیشن تیم»
بازیکن با مالحظه پیشرفتها در مذهب ،فناوری و هنر با سیستم بازی پیش میرود و سپس به
طرح سوال و کسب دانش درباره تاریخ اقدام میکند .پژوهشگران تاکنون این بازیها را از ابعاد
مختلف آموزشی ،شناختی ،پرخاشگری ،سالمت جسمانی ،عدالت ،فرهنگ و کلیشهسازی،
مهارتهای حرکتی ،شبیهسازی ،تکالیف ردیابی و طراحی محیطهای یادگیری مبتنی بر بازی
مورد مطالعه قرار دادهاند (.)Qian & Clark, 2016
بهطور کلی بازیهای دیجیتالی را براساس میزان تأکید بر هدف خاص آموزشی و تفریحی
بودن میتوان به دو دسته کلی بازیهای تفریحی و جدی تقسیم نمود .البته درجه تفریحی یا
هدفمندی در بازیها را باید بهصورت طیفی در نظر گرفت (.)Gros, 2007
اصطالح ایدوتین 4اشاره به این نکته دارد که هر بازی دیجیتالی دارای درجاتی از اهداف
تربیتی ،فکری و تفریحی است (« .)Ratan & Ritterfeld, 2009بازیهای جدی ،»5دستهای
از بازیهای دیجیتالی هستند که برای آموزش اهداف خاص تربیتی در یك یا چند موضوع
طراحی میشوند و یادگیرنده یا بازیکننده با قرار گرفتن در موقعیتهای گوناگون تفریحی و
آموزشی به اهداف یادگیری نیز میرسد ( .)Wilkinson, 2016نمونههایی از این بازیها در
حوزههای مختلف مانند بهداشت ،امنیت ،آتشنشانی ،رانندگی ،آموزش معلمان ،طراحی و تولید
شدهاند« .بازیهای جدی» با هدف ارائه اطالعات ،آموزش نحوه انجام یك عمل ،کمك به
کسب دانش و انتقال اطالعات از یك سو و ایجاد انگیزه ،تدارک موقعیت جذاب و تفریحی از
سویی دیگر سعی میکند تا با ترکیب تفریح و جدیت محیط مناسبی برای یادگیری فراهم نماید.
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سازمانهای متعددی در سراسر دنیا نظیر سازمان بازیهای جدی کانادا ،1سازمان بازیهای جدی
اتحادیه اروپا 2و شرکت نوآوری بازیهای جدی 3برای تولید بازیهای جدی بهوجود آمدهاند.
پژوهشهای متعددی نیز در زمینه اثربخشی «بازیهای جدی» انجام شده است که برای نمونه
میتوان به بازی آموزش کار با موتورهای جستجو توسط لی و آو ،)2018( 4صرفهجویی در
مصرف انرژی در محیط اداری توسط ارلند و همکاران ،)2014( 5آموزشهای عاطفی توسط
7
آقراسینسکی و وگرزین ،)2018( 6آموزش مهمانداری توسط شی هی وی و هی سی هییان
( )2017آموزش حسابداری با اپلیکیشن «دبوراه »8توسط ملکوس ،ملکوس و هووانگ)2018( 9
اشاره کرد.
 .2پیشینه پژوهش

مطالعه کیفیت بازیهای جدی براساس نیازهای ذیربطان متعدد مانند طراحان و تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان یا بازیکنان ،پژوهشگران و سازمانهای آموزشی انجام میگیرد .در معدود
پژوهشهای انجام یافته در این زمینه هینی ،کانلی ،بوید ،ویلسون و رزک )2016( 10به طراحان و
تولیدکنندگان بازی نشان میدهند ،برای ارزیابی کیفیت و اثربخشی محیطهای یادگیری مبتنی
بر بازی بهتر است به معیارهایی مانند توجه به انگیزش ،نگرش ،درجه مشارکت ،میزان ایجاد
محیط یادگیری مبتنی بر بازی ،توجه به سبكهای یادگیری ،ادراک و عملکرد یادگیرنده توجه
شود .رویز ،بلیگنات ،لیندرزی و ولنر )2017( 11با روش مرور سیستماتیك عوامل مؤثر در کیفیت
«بازیهای جدی» را مورد بررسی قرار داده و نشان دادهاند که در ارزیابی کیفیت بازیهای جدی
باید به پنج عنصر؛ داستان بازی و تولید ،واقعگرایی ،هوش مصنوعی و انطباقپذیری ،تعامل،
™1. Serious Games Canada
™2. Serious Games Europe
™3. The serious games Initiative
4. Lui & Au
5. Orlanda, Ramb, Langc, Houserd, Klinge &Coccia
6. Argasiński & Wgrzyn
7. Shwu-Huey Wang & Hsiu-Yuan Wang
8. Deborah
9. Malaquias, Malaquias & Hwang
10.Hainey., Connolly., Boyle., Wilson & Razak
11.Ravyse., Blignaut., Leendertz1 &Woolner
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بازخورد و گفتگو توجه داشت و در هر یك از این عوامل باید جنبههای تربیتی مورد مالحظه قرار
گیرد .دنهام و گویتل )2018( 1نیز در پژوهشی با نقد اصول طراحی و تولید «بازیهای جدی»
تأکید میکنند که اساس این بازیها بر رویکرد سازندهگرایی بنا نشده است و با استفاده از رویکرد
2
سازندهگرایی میتوان بازیکنندهها را به بازیسازها و تولیدکنندهها تبدیل نمود .جکسون
( )2017نشان میدهد که استفاده از بازی برای انجام فعالیتهای داستان نویسی عالوه برای
تقویت فضای مشارکت در بین یادگیرندگان ،امکان ارائه بازخورد توسط یادگیرندگان به یکدیگر
را تسهیل میکند و زمینه مناسبی را برای ایجاد فضای خالقانه فراهم میکند.
پژوهش مییر و همکاران )2014( 3چارچوب جامعی را برای پژوهش و ارزیابی «بازیهای
جدی» از لحاظ روششناسی ارائه میکند و در آن بر هشت گام فریمبندی ،درک بنیانها و
الزامات ،ایجاد چارچوب مفهومی ،طرح پژوهش شبهتجربی ،زمینهبندی ،ارائه سؤاالت و
فرضیههای پژوهشی ،عملیاتیسازی و تحلیل و کاهش دادهها تأکید شده است .در گام فریمبندی
باید تئوری پژوهش ،مفاهیم پژوهشی ،اهداف پژوهش ،طراحی بازی ،روش پژوهش ،نوع مداخله
بازی از نوع درمان یا یادگیری و شیوه جمعآوری دادهها مشخص شود .در گام درک بنیان و
الزامات باید در مورد دامنه اهداف آموزشی ،مقایسهپذیری ،استانداردسازی ،خاص و مشخص
کردن اهداف ،انعطافپذیری ،سهسوسازی ،چندسطحی بودن ،اعتبار ،قابلیت توسعه ،سرعت و چند
هدفی بودن بازی تصمیمگیری شود .در گام ایجاد چارچوب مفهومی باید دربارة کاربردی بودن
مدل پژوهش و ارزیابی ،سنجشپذیری تجربی آن ،شرایط بازی ،کیفیت مداخلهها و زمینه و
شرایط مداخلهها تصمیمگیری شود .گام بعدی به استفاده از طرح مختلف شبهتجربی اشاره دارد و
گام زمینهبندی به تعیین روشهای پژوهش و شیوههای جمعآوری اطالعات تأکید میکند.
شیوههایی مانند مطالعه موردی ،شبیهسازی رایانهای ،پژوهش تجربی و شیوههای پژوهش
مشارکتی و روشهای متنوعی برای جمعآوری اطالعات نظیر تحلیل اسناد ،تحلیل سناریو،
تحلیل مسیر ،آزمایشهای شبیهسازی ،مدلسازی ،روانسنجی ،بیومتریك ،شبهتجربی ،مشاهده
ویدئو ،پژوهش پنلی ،پیمایش ،مشاهده مشارکتی ،مصاحبه و گروههای کانونی بکار گرفته
میشوند و در گام بعدی سواالت و فرضیهها متناسب با ساختار موضوع ،نیاز سازمان و مداخلهها
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تعیین میشود .در گام بعدی طرحهای ارزیابی عملیاتی شده و دادهها تحلیل و نتیجهگیری
میشود.
1
کاالهان و ریچی ( )2018با بررسی ده بازیهای پرطرفدار دامنه سنی سه الی پنج سال
دریافتند که در طراحی این بازی ضمن توجه جدی به ویژگیهای رشدی کودکان ،در طراحی
آنها به مالکهایی مانند سادهسازی محتوا و بیان واضح اهداف(بیان اهداف بازی و جذاب کردن
بازی ،ارائه راههای متنوع برای آزمایش و خطا ،مدلسازی هدفها ،راهنماییهای حین بازی)
کیفیت بازخوردها و پاداش (ارائه انواع بازخورد ،منطبق بودن راهنماییها ،ارائه پاداش از طریق
سیسیتم) ،ساختار چالشها (سطحبندی چالشها ،چالشهای داربستی) و تعامالت (تعامالت تاچ
اسکرین و انواع آنها) تأکید شده است.
پژوهشهای مربوط به ارزیابی کیفیت بازیهای جدی در سه زمینه انجام شده است که از
پژوهشهای رویز و همکاران )2017(2دنهام و گویتل )2018(3و جکسون ( )2017میتوان در
زمینه تعیین شاخصهای کیفیت «بازیهای جدی» ،از پژوهش مییر و همکاران ( )2014برای
توسعه روششناسیهای پژوهش و ارزیابی در زمینه بازیهای جدی و پژوهش کاالگان و ریچ
( )2018برای تحلیل محتوای «بازیهای جدی» بهره گرفت .در این پژوهش ،برای مطالعه و
تعیین شاخصهای ارزیابی کیفیت«بازیهای جدی» و انتخاب دقیق روششناسی پژوهش از
پیشینه پژوهشی استفاده شده است.

1. Callaghan & Reich
2. Ravyse, Blignaut, Leendertz & Woolner
3. Denham & Guyotte
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براساس رویکرد پویا ،برای ارزیابی کیفیت محصوالت فناورانه باید بستر یا زمینه محصول،
عناصر ،فرایندها و نتایج را بهصورت کل یکپارچه مورد ارزیابی قرار داد .این رویکرد در مقابل
رویکرد ایستا قرار دارد که در ارزیابی کیفیت محصوالت فناورانه عمدتا به ارزیابی کیفیت نتایج
میپردازد .در رویکرد پویا بر تعامالت و تراکنشهای بین عناصر و نتایج تأکید میشود
1
( .)Emmerich & Bockholt, 2016براساس این رویکرد فرنزوا ،جونهسون و بیلفلدت
( )2014مدلی را برای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» ارائه کردهاند که در آن به اهداف بازی،
محتوا و اطالعات ،فریمبندی ،مکانیزم ،داستان یا روایت ،گرافیك و زیبایی هنری به عنوان شش
عنصر مهم هر «بازی جدی» توجه شده است .هر «بازی جدی» دارای هدف یا اهداف مشخص
شناختی ،عاطفی و مهارتی است و محتوا یا اطالعاتی درباره آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
ارائه میکند .مکانیك بازی ،شامل اقدامها ،رفتارها و فرایندهایی است که بهصورت پویا و انعطاف
به بازیکن امکان میدهد تا با محتوا تعامل داشته باشد .فریمها ،ارائههایی با عناصر دیداری
هستند که با توالی و عمق دادن به عوامل دیداری هدفی را به نمایش میگذارند .بهعالوه بازی
باید از لحاظ گرافیکی و زیباییهای هنری از جلوهها ،رنگها ،پسزمینهها و آهنگ کاربرپسند
برخودار باشد و مهمتر اینکه هر بازی باید روایت یا داستان جالبی داشته باشد که کاربر برای
پیگیری آن انگیزه کافی داشته باشد .هدف در بازی عالوهبر نشان دادن مسیر حرکت به
بازیکننده ،انگیزه او را برای پیگیری گامهای مختلف بازی هدایت میکند .بلوتی و
همکاران )2011(2نیز برای طراحی ،تولید و ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» به نحوه تلفیق
اهداف آموزشی با بازی ،نحوه تلفیق فرایندهای تاملی ،پردازشی ،مهارتهای فراشناختی و
بازخوردها ،نحوه ارائه اطالعات مهم و مورد نیاز ،مشارکت ،تعامل و ارتباط بازیکن با عناصر مهم،
شخصیتها ،مسائل انگیزشی و معنیدارسازی توجه دارند .کیفیت و اثربخشی «بازیهای جدی»
در گرو ایجاد تعادل در استفاده از زبان بازی و تفریح در فرایند آموزشی است .نحوه برگرداندن
اهداف جدی و آموزشی به اهداف بازی ،تدارک داستان بازی ،فریمها ،محتوا و مکانیزم آن برای

1. Franzwa., Johnson & Bielefeldt
2. Bellotti., Ott., Arnab., Berta., De Freitas,., Kiili & De Gloria
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بیان مطالب آموزشی ،در حین حفظ و تقویت جنبه تفریحی و انگیزشی میتواند به افزایش کیفیت
«بازیهای جدی» کمك کند (.)Franzwa, Johnson & Bielefeldt, 2014
در طراحی ،تولید و ارزیابی بازیهای رایانهای به مانند هر بسته آموزشی دیگر نظیر فیلم،
کتاب یا برنامه درسی میتوان از نظریههای یادگیری رفتارگرا یا سازندهگرا بهره گرفت.
رفتارگرایان در یادگیری بر شرطیسازی ،تقویت و نقش محرکهای بیرونی تأکید دارند .آنها
ذهن یادگیرنده را به مانند «جعبه سیاه» و خالی تصور میکنند که در برابر محرک ،منفعل است.
در مقابل سازنده گرایان با تأکید بر ساخت شناختی فرد و بستر فرهنگی اجتماعی ،یادگیرنده را
فعال و سازنده دانش تصور میکنند .آنها برای طراحی محیط یادگیری به مواجهه کردن
یادگیرنده با موقعیت مسألهدار و چالش برانگیز تأکید دارند و بر تعامل در بستر فرهنگی اجتماعی
خاص و موقعیتی توجه میکنند .بازیهای آموزشی که براساس رویکرد رفتارگرایی طراحی
شدهاند ،نظیر بازی مث بالستر 1بر تمرین و تکرار تأکید دارند .در مقابل بازیهای آموزشی که
مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی طراحی می شوند بر انگیزش درونی ،یادگیری موقعیتی،
داربستسازی و گفتگو و تامل تأکید دارند .مدل ویزوله 2نمونهای از مدلهای سازندهگرایی در
طراحی «بازیهای جدی» است ( .)Jong, Lee & Lee, 2010براساس رویکرد سازندهگرا ،هر
«بازی جدی» باید به نحوی طراحی شود که یادگیرنده با استفاده از محیط فناورانه ،داستان مفرح
و چالشبرانگیز و در رویارویی با مسائل متنوع به ساخت دانش شخصی ترغیب شود و بتواند در
یك بستر فرهنگی و اجتماعی خاص آن مسأله را تحلیل و با دیگران دربارة آن تعامل داشته باشد
( .)Obikwelu, Read, and Sim, 2012برخی از پژوهشگران با تأکید بر قابلیت ذاتی
شبیهسازی و تعاملی «بازیهای جدی» اشاره میکنند که رعایت مدلسازی ،تأمل ،شکلدهی
راهبرد ،جستجوی داربستمند ،گفتگو و تفسیر به افزایش کیفیت بازیهای رایانهای کمك
میکند (.)Tsay, Kofinas & Luo, 2018
استفاده از بازیهای جدی در آموزشهای رسمی و غیررسمی رویکرد جدیدی در تلفیق
فناوری با آموزش است .در تلفیق فناوری با آموزش از داللتهای نظریه سازندهگرایی بیش از
نظریههای رفتارگرایانه استفاده میشود .این نظریه بر ارائه تکالیف واقعی ،بازنماییهای چندگانه،

1. Math Blaster
2. VISOLE= Virtual Interactive Student-Oriented Learning Environment
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تأ مل در تجربه ،دانش مبتنی بر موقعیت و تعامل در آموزش تأکید دارد که محیطهای یادگیری
مبتنی بر فناوری نظیر بازیهای جدی با بهرهگیری از امکانات گوناگون میتوانند امکان تعامل،
حلمسأله ،فعال بودن و کشف را برای یادگیرنده فراهم نمایند(.)Denham & Guyotte, 2018
در «بازیهای جدی» تعامل را باید در سه سطح؛ روابط کاربر و رسانه ،رابطه رسانه و ساختارهای
اجتماعی و روابط فرد و جامعه مد نظر قرار داد .فرصتهای تعاملی به بازیکننده امکان میدهد
تا ضمن کسب اطالعات از روایتها ،خود در آنها شرکت کند ،چالشها را بپذیرد و حس
خودکارآمدی را در خود تقویت نماید ( .)Plass., Homer & Kinzer, 2015این بازیها با
استفاده از قابلیتهای شبیهسازی قادرند ،محیطی بهمانند دنیای واقعی برای بازیکننده فراهم
نمایند .اگر مسائل را به دو دسته خوشساختار 1و بدساختار 2طبقهبندی کنیم که مسائل
خوشساختار غالباً راه حل مشخص ،روند ثابت و از پیش تعیینشده دارند و یادگیرنده را با چالش
اندکی روبرو میسازند؛ ولی مسائل بدساختار مسائل واقعی و چالشبرانگیزی هستند که یادگیرنده
را در موقعیتی قرار میدهند تا اطالعات مورد نیاز خود را برای حل مسأله با فعالیتهای خود
بهدست آورد و آنها را تحلیل ،تفسیر و به راهحل برساند .به اعتقاد هونگ )2015(3هر مسأله باید
مبتنی بر زمینه ،مرتبط با محتوای بازی و متناسب با دنیای واقعی باشد تا امکان پژوهش،
استداللورزی و تامل را برای یادگیرنده فراهم نماید .از طرفی با توجه به نظریه سازندهگرا ،هر
فردی برای درک صحیح یك موقعیت ،پیشبینی و کنترل آن ،با کسب تئوریها و ساخت
فرضیهها ،دنیای اطراف خود را بهطور مداوم مورد آزمایش و سنجش قرار میدهد تا راهحلهای
جدید کشف نماید .بازیکن در موقعیت بازی با رویارویی با عناصر تجربه در دنیای بازی (تجربه
واضح) ،مشاهده و بازتاب عناصر (مشاهده /بازتاب) ،مقایسه تجربهها و ساختارهای قبلی (تفسیر)،
آزمایش معنای عناصر در دنیای بازی (آزمایش) و نوسازی داستان در حال تداوم (داستانگویی)
مدام در فرایند کشف درگیر میشود .براساس نظریه سازندهگرایی ،هر فرد در ساخت دانش خود
نقش فعالی برای عهده دارد ( .)Whittington, 2010بازی با تدارک فرصتها و تکالیف جذاب،4
هدف گزینی برای پیشروی ،ارائه تکالیف پیشرفتی تکمیل کردنی ،ارائه تکالیف غیرتکمیلی ،بیان
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پیشرویهای مورد انتظار ،تدارک موقعیتهای رقابتی و موقعیتهای همکاری تالش میکند تا
بازیکننـده را در سراسر فـرایند یادگیـری ،فعال نگه دارد .نشان دادن اهـداف آمـوزشـی به
بازیکننـده ،خلق فرصتهایی برای تعیین اهـداف آموزشی توسط بازیکن ،ایجـاد تعلیق در
داستان بازی ،تدارک گزینههای متعـدد برای فعـالیت یادگیـرنده ،خودارزیابی ،رقابت با خود،
گـروه و نمایش پیشرفتها در بازی نمونههایی از فعالیت محوری در «بازیهای جدی»
هستند(.)Wouters, van Nimwegen, van Oostendorp & van der Spek, 2013
مطالعه کیفیت «بازیهای جدی» همواره مورد توجه عوامل ذیربط مانند پژوهشگران،
تولیدکنندگان و بازار ،کاربران و عوامل گوناگون واسطهای یا میانجی مانند والدین ،مدارس و
سازمانها بوده است .پژوهشگران بهمنظور توسعه فهم خود از ماهیت بازی و کارکردهای
شناختی و عاطفی آن به «بازیهای جدی» توجه دارند .طراحان و تولیدکنندگان برای پاسخ به
نیازهای مشتریان و بازار به مطالعه کیفیت بازیها نیاز دارند .کاربران از این جهت در مطالعه
کیفیت «بازیهای جدی» مورد توجه قرار میگیرند که از آسیبها و اثرات مخرب بازیها
جلوگیری و جنبههای مثبت و فواید آن تقویت شود .در ایران تولید بازی دیجیتالی سه نسل را
تجربه کرده است .نسل اول آن به اواخر دهه  1370مربوط میشود که در آن بیشتر بر روی
ساختارهای اولیه بازیها کار شده و حدود ده تا پانزده بازی نیز تولید شده است .نسل دوم از
اواسط دهه  1380تا  1390است که حدود  40بازی طراحی شده است و دوره جدید که از سال
 1390آغاز شده و صنعت بازی را در ایران گسترش داده است و بیش از هزار بازی تفریحی و
جدی و در ژانرهای مختلف جنگی ،آموزشی ،اکشن و تولید و ارائه کرده است (جواهری و
واعظینژاد .)1394 ،در حال حاضر از  81میلیون نفر جمعیت ایرانی 28 ،میلیون بازی دیجیتالی
انجام میدهند که  31درصد آنها زیر  12سال هستند که 88درصد از طریق موبایل 25 ،درصد با
رایانه شخصی و  18درصد با کنسولها بازی انجام میدهند (تسنیم .)1397 ،تاکنون دربارة
کیفیت بازیهای جدی تولید شده از منظر تربیتی هیچ پژوهشی در ایران صورت نگرفته و تنها
یك پژوهشی خارجی توسط کاالهان و ریچی ( )2018کیفیت بازیهای جدی سنین سه تا پنج
سال را بررسی کرده است .بنابراین ،مسأله این پژوهش عبارت است از اینکه بازیهای جدی
تولید شده در ایران از لحاظ اصول آموزشی چه اندازه دارای کیفیت هستند؟ بنابراین ،هدف کلی
این پژوهش شناسایی شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» براساس اصول یادگیری
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 .4روش پژوهش

در این پژوهش برای مطالعه میزان توجه به اصول یادگیری سازندهگرایی در «بازیهایجدی»،
ابتدا چك لیستی تهیه و سپس با استفاده از آن محتوای شش بازی منتخب مورد تحلیل قرار
گرفت.
 .1-4تهیه چک لیست

ابتدا با توجه به اصول یادگیری سازندهگرا و ویژگیهای «بازیهایجدی» چك لیست اولیهای با
 52گویه تنظیم شد .پس از بررسی روایی محتوایی توسط هفت متخصص ،چكلیست به سی نفر
از افراد خبره حوزه فناوریاطالعات و تکنولوژیآموزشی و آشنا به بازیهای رایانهای ارائه شد و
میزان توافق آنها محاسبه گردید .چكلیست نهایی دارای  29گویه بود که هشت گویه مربوط به
تعامل(نظیر؛ تدارک فرصت گفتگو با دیگران ،ارتباط با شخصیتهای بازی ،امکان کمك گرفتن
از دیگران) ،نه گویه مربوط به حل مسأله (نظیر؛ رویارویی با موقعیتهای چالشبرانگیز ،ارائه
اطالعات اولیه بر طرح پرسش ،تدارک موقعیتهای فرضیهسازی) ،شش گویه مربوط به فعالیت
محوری (درگیرسازی ذهنی بازیکننده ،آزادی عمل در انجام مراحل بازی و امکان دریافت
راهنماییهای بیشتر) و شش گویه مربوط به کشف (نظیر؛ موقعیتهای دستیابی به راهنماییهای
بیشتر ،کاوش عمیق و کشف مراحل بازی) بود .این چكلیست با مقیاس پنج درجهای لیکرت
کامالً موافقم ( ،)5موافقم ( ،)4نظری ندارم ( ،)3مخالفم ( )2و کامالً مخالفم ( )1تنظیم شده بود.
پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه و همبستگی آن 93درصد محاسبه شد .گویههایی
که میزان موافقت خبرگان دربارة آنها پایینتر از  70درصد بود ،از فهرست حذف شدند و از 52
گویه فقط  29گویه باالتر از  70درصد مورد توافق بودند.
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سازندهگرایی و تعیین کیفیت شش بازی منتخب براساس این اصول است .از اینرو سؤاالت این
پژوهش عبارتند از:
 .1شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» براساس نظریه یادگیری سازندهگرا
کدامند؟
« .2بازیهای جدی» منتحب چه اندازه از شاخصهای کیفیت مبتنی بر اصول یادگیری
سازندهگرایی را دارا هستند؟
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 .2-4تحلیل محتواي بازيهاي منتخب

در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت بازیهای منتخب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
این روش دارای سه مرحله است :آمادهسازی و سازماندهی ،بررسی مواد و تحلیل نتایج(سرمد،
حجازی و بازرگان.)67 :1380 ،
در مرحله آمادهسازی و سازماندهی ،از بین «بازیهای جدی» تهیه شده شش بازی با عناوین؛
افسانة نوروز ،سرزمین من ،ماهك و ماهو(زنگ مدرسه) ،ماهك و ماهو(کالس آشپزی) ،رانده
شده ،وروجكها در شهربازی متناسب با دورة ابتدایی(هفت تا  12سال) بهصورت هدفمند انتخاب
شدند .این بازیها براساس اطالعات بنیاد بازیهای رایانهای ایران پر طرفدارترین بازیهای
دامنه سنی هفت تا  12سال هستند .درمجموع  12نفر خبره بازیهای رایانهای که شش نفر از
حوزة فناوری اطالعات و شش نفر از حوزه فناوری آموزشی بهصورت هدفمند برای تحلیل
محتوای بازیها انتخاب شدند .بهمنظور هماهنگی و آمادهسازی تحلیلگران ،جلسه دو ساعته با
حضور  12نفر برگزار شد و نکات مهم طرح و بررسی گردید و آموزشهای الزم به افراد ارائه شد.
در مرحله بررسی مواد ،هر  12نفر بازیها را سه بار مشاهده و بازی کردند و بالفاصله بعد از
بازی چك لیست  29گویهای را دربارة هر بازی تکمیل نمودند .واحد تحلیل محتوا تحلیل
مضمون بود و دادههای بهدست آمده با استفاده از شاخصهای فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و
آنترپی شانون تحلیل شد .روش آنترپی شانون ،روشی برگرفته از نظریه سیستمهاست که به
دادههای تحلیل شده دقت و اعتبار بیشتری میبخشد.
 .3-4ویژگيهاي مهم بازيهاي انتخاب شده

بازي افسانه نوروز؛ داستان این بازی برگرفته از مراسم کهن و ایرانی عید نوروز است .بازیکننده
برای جمعآوری هفتسین با بدیها و دشمنیهای بسیاری مبارزه میکند .منظور از هفتسین
صفات خوب اخالقی و مبارزه با پلیدیها است.
بازي سرزمین من؛ هدف این بازی معرفی آثار باستانی شهر اصفهان و آموزش نحوة حفظ
آنهاست .در این بازی ،بازیکننده باید با بکارگیری مهارتهای تفکر و حل مسأله برای حفظ آثار
باستانی و فرهنگی بکوشد و از این طریق امتیاز الزم برای رقابت با حریف و صعود به مراحل
باالتر بازی را بهدست آورد.
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 .5یافتههاي پژوهش

در این پژوهش 30نفر از خبرگان آشنا به ویژگیهای بازیهای جدی در پیمایشی از بین 52
گویه مربوط به کیفیت «بازیهای جدی» موارد را انتخاب کردند .مشارکتکنندگان از لحاظ
جنیست  21نفر مرد و  9نفر زن ،از لحاظ سطح تحصیالت هشت نفر کارشناسی17 ،نفر
کارشناسی ارشد و پنج نفر دکترا بودند و نه نفر آنها در رشته فناوری آموزشی ،سه نفر برنامهریزی
درسی ،پنج نفر هوش مصنوعی ،چهار نفر مدیریت فناوری اطالعات ،دو نفر مدیریت منابع
انسانی ،دو نفر روانشناسی تربیتی ،سه نفر جامعهشناسی و دو نفر تحلیل سیستمها بودند.
 )1شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» براساس نظریه یادگیری سازندهگرا
کدامند؟

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

ماهک و ماهو (زنگ مدرسه)؛ هدف اصلی این بازی تقویت حافظه و کمك به رشد تواناییهای
خالقانه کودکان است .داستان این بازی مربوط به کودکی است که برای رفتن به مدرسه ،انجام
تکالیف ،انتخاب مسیر مدرسه و تصمیمهای متنوع آن باید مشارکت کند.
ماهک و ماهو (كالس آشپزي)؛ هدف این بازی تقویت خالقیت کودکان از طریق شرکت در
فعالیتهای آشپزی است .در این بازی ،بازیکننده باید با تشخیص خود ،مواد مورد نیاز برای تهیه
غذا ،راههای کمهزینه ،کم دردسر و در حین حال تهیه غذای خوشمزه و باکیفیت را انجام دهد.
بازي رانده شده؛ یك بازی سه بعدی قرآنی است که بازیکننده در نقش یك ناجی ظاهر
میشود و باید فرزندان پیرمردی را که به اسارت شیطان درآمدهاند ،را نجات دهد .بازیکننده در
طول بازی با حل معماهای قرآنی گوناگون روبرو میشود و با جواب دادن به سؤالهای قرآنی که
بر مبنای یکسری از ترجمة آیات قرآنی در طول بازی بهدست آورده است ،فرزندان پیرمرد را از
اسارت شیطان آزاد میکند.
بازي وروجکها در شهر بازي؛ هدف این بازی آموزش مهارتهای مدیریتی ،تصمیمگیری،
مسئولیتپذیری ،پرورش حواس دیداری و شنیداری کودکان و تقویت حس مهربانی آنهاست .در
این بازی ،بازیکننده ضمن آشنایی با حیوانات ،حیوانات گمشده را نجات داده و به محل مناسب
برمیگرداند .او باید در حین بازی ،وسایل خرابشده شهربازی را تعمیر و وسایل گمشده را به
صاحبانش برگرداند و از این طریق برای ورود به مراحل باالتر بازی امتیاز بهدست آورد.
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جدول .1میزان توافق خبرگان در باره شاخصهای کیفیت بازیهای جدی
گویهها

میانگین

امکان گفتگو بین شخصیتهای بازی
موقعیتهای همفکری و مشورت
فرصتهای مشارکت و همکاری

انحراف
معیار

موافق

مخال
ف

حل مسأله
فعالیت محوري
كشف

فرصتهای کمك به دیگران یا کمك گرفتن از آنها

3/53
3/43
3/40
3/07

0/97
0/93
1/03
1/07

93/3
90
83/3
82/8

6/70
10
16/70
17/2

فرصتهای بازبینی راهحلها
ارائه بازخوردهای کنشی ،توضیحی و عملی به بازیکننده
بسط ارتباط با اشیاء و شخصیتهای بازی
تقویت مهارتهای ارتباطی
تدارک فرصتهای فرضیهسازی
ایجاد موقعیتهای مبهم و سوال برانگیز
تدارک اطالعات الزم برای حل مسأله
فرصتهای بیان یا نمایش نتایج و راهحلها
توجه به ابعاد خاص و ریز مسأله در راستای اهداف آموزشی
موقعیتهای اجرای راه حل حدسی

3/04
3/05
3/06
3/06
3/43
3/33
2/73
3/02
3/23
3/06

1/02
1/01
1/08
1/08
0/93
0/99
1/20
0/97
1/1
0/94

79/80
77/07
76/7
76/7
90
80
80
77/4
76/7
76/6

21/20
22/03
23/3
23/3
10
20
20
23/6
23/3
23/4

2/50
3/03
3/36
2/66
2/30
2/50
2/96
2/46
3/03
3/45
3/30
2/98
2/87
3/15
3/04

1/16
1/12
1/12
1/2
1/05
1/16
0/92
1/19
1/03
1/04
1/03
0/99
1/04
1/11
1/02

73/30
73/30
73/30
90
86/70
83/3
76/7
73/7
73/3
89/9
82/80
82/61
77/60
75/45
73/50

26/70
26/70
26/70
10
13/30
16/7
23/3
26/30
26/7
11/1
11/20
17/39
22/40
24/55
26/50

ارائه راهنماییهای الزم برای پیگیری راه حلها
درگیر کردن بازیکننده در تحلیل ،تفسیر و سادهسازی مفاهیم
موقعیتهای جمعآوری و تحلیل اطالعات
فراهم نمودن امکان کنترل بازی و آزادی عمل برای بازیکننده
ترغیب به بازی از طریق تعبیه چالشها در درون بازی
درگیری سازی بازیکننده در تکالیف متنوع
جذاب بودن محتوای داستان بازی
امکان دستکاری و تغییر رنگ ،شکل و نوع بازی
موقعیتهای خود ارزیابی برای یادگیرنده
موقعیتهای درک احساس نیاز به اطالعات
کشف مراحل بازی توسط بازیکننده
یافتن شواهد و مستندات برای تصمیمگیری مستقل
موقعیتهای خودرهیابی در بازی
فرصتهای نوسازی روایت بازی
موقعیتهای یافتن فرصتهای جدید
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جدول .2فراوانی اصول سازندهگرایی بکار گرفتهشده در بازیهای مورد مطالعه با استفاده از تحلیلهای
فناوریستهای آموزشی و خبرگان فناوری اطالعات
فراواني
نام بازي

تعداد

حل مسأله

تعامل

فعالیت

كشف

محوري

ت.آ

ف .ا

ت.آ

ف .ا

ت.آ

ف .ا

ت.آ

ف .ا

افسانه نوروز

6

27

25

24

20

17

14

15

16

سرزمین من

6

22

21

18

21

16

17

11

12

ماهك و ماهو(زنگ مدرسه)
ماهك و ماهو(گالس اشپزی9
رانده شده

6
6
6

23
26
17

22
20
18

23
24
28

16
23
26

14
20
13

12
17
14

14
16
15

14
14
17

وروجكها در شهر بازی

6

30

21

26

29

17

15

9

11

جمع

6

145

127

143

135

97

89

80

84

در جدول  2هر یك از شاخصها در مورد هر شش بازی از نظر خبرگان فناوری آموزشی و
فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور میانگین ارائه شده است و بر این اساس از نظر خبرگان
فناوری آموزشی شاخص تعامل در کل بازیها  145مورد ،شاخص حل مسأله  143مورد ،شاخص
فعال بودن  97مورد و شاخص کشف 80مورد فراوانی داشته است و از نظر خبرگان فناوری
اطالعات و ارتباطات شاخص تعامل در کل بازی  127مورد ،شاخص حل مسأله  135مورد،
شاخص فعال بودن  89مورد و شاخص کشف  84مورد بوده است .نزدیك بودن فراوانی
شاخصهای مشخص شده توسط فناوریستهای آموزشی و فناوران اطالعات و ارتباطات انطباق

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

با توجه به جدول ( 29 )1گویه حول چهار شاخص تعامل ،حل مسأله ،فعال بودن و کشف برای
ارزیابی کیفیت بازیهای جدی براساس نظریه یادگیری سازندهگرا و با توجه توافق نظر خبرگان
تعیین شد و مواردی که میزان توافق در آنها پایین تر از  70درصد بود ،کنار گذاشته شدند.
« )2بازیهای جدی» منتحب چه اندازه از شاخصهای کیفیت مبتنی بر اصول یادگیری
سازندهگرایی را دارا هستند؟
برای پاسخ به این سوال فراوانی هر یك شاخصها با توجه به نظر خبره حوزه آموزش و
فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت جداگانه و همراه با فراوانی آن در مورد هر شش بازی
ذکر شده است.
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و عدم پراکندگی نظرات دو گروه شاخصها را نشان میدهد .بهعالوه برای ارائه اطالعات
تفصیلی در جدول  3درصد ،میانگین و انحراف معیار هر یك از شاخصها ارائه شده است.
جدول .3اطالعات توصیفی مربوط به چهار شاخص کیفیت در بازیهای منتخب
شاخصها

درصد

میانگین

انحراف معیار

كمینه

بیشینه

تعامل

64/6

3/23

0/565

2/14

4/29

حل مسأله

66

3/3

0/623

2

4/14

فعالیت محوری

62

3/1

0/562

1/6

3/8

کشف

68/2

3/41

0/468

2/5

4

با توجه به جدول شماره  ،3میانگین نمرات مربوط به تعامل ،3/23انحراف معیار  0/565و
درصد آن  ،% 64/6میانگین نمرات مربوط به مسئله محوری  ،3/3انحراف معیار نمرات  0/623و
درصد آن  ،% 66میانگین نمرات مربوط به یادگیری فعالیت محوری  ، 3/1انحراف معیار 0/562
و درصد آن  % 62و میانگین نمرات مربوط به کشف  ،3/41انحـراف معیار  0/468و درصد آن
 % 68/2بوده است.
جدول .4دادههای بهنجار شاخصهای کیفیت در بازیهای منتخب به تفکیك نظردهندگان
تحلیلگران

تعامل

حل مسأله

فعالیت محوري

كشف

فناوریهای آموزشی

0/533

0/522

0/522

0/488

خبرگان فناوری اطالعات

0/467

0/478

0/486

0/512

درمجموع تمام مؤلفهها مورد ارزیابی روش آنتروپی شانون قرار داده شدند و شاخص کشف
با میانگین  3/5و ضریب اهمیت  0/572با  68/2درصد بیشتر و شاخص فعالیت محوری با
میانگین  3/1و ضریب اهمیت  0/078با  62درصد کمتر مورد تأکید بوده است.
جدول .5میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای کیفیت بازیهای منتخب
تعامل

حل مسأله

فعالیت محوري

كشف

مقدار بار اطالعاتی()EJ

0/999

0/999

1

0/999

ضریب اهمیت()WJ

0/108

0/241

0/087

0/572
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 .6بحث و نتیجهگیري
بازیهای جدی امروزه یکی از جذابترین راههای ارائه آموزش در عرصههای آموزش رسمی،
غیررسمی ،توسعهحرفهای و یادگیری مادامالعمر است .عناصر و مؤلفههای تشکیل دهنده یك
بازی نظیر؛ اهداف ،محتوا ،داستان یا روایت ،فریمها ،مکانیزمها و گرافیك آن بههر اندازه که
بتوانند بین اهداف آموزشی ،جنبههای انگیزشی و کنجکاوی بازی ارتباط برقرار کنند ،بهتر
میتوانند ،زمینه را برای یادگیری اثربخش فراهم نمایند .هر چند مفهوم بازی ،تفریح و سرگرمی
را به ذهن مخاطب متبادر میسازد ولی طراحان و تولیدکنندگان «بازیهای جدی» تالش
میکنند به شکل اقتضایی و مبتنی بر اصول یادگیری بین تفریح و جدیت بهگونهای تعادل برقرار
کنند که هم بازیکننده محیط مفرح و جذابی را تجربه کند و هم به هدفهای آموزشی دست
پیدا کند .الزمه ایجاد چنین محیطی توجه متعادل طراحان بازی به جنبههای انگیزشی،
کنجکاوی و آموزشی بهصورت همزمان و مستمر است .بر این اساس در سالهای اخیر برای
آموزش در حیطههای مختلف شناختی ،نگرشی و مهارتی« ،بازیهای جدی» متنوعی طراحی و
تولید شده است .هر چند میتوان کیفیت آنها را از منظر فنی ،داستانی ،گرافیکی و زیباشناختی
مورد بررسی قرار داد ولی هر بازی آموزشی باید در درجه اول مبتنی بر اصول آموزشی طراحی و
تولید شود.
عناصر مختلف یك «بازی جدی» بهنحوی در کنار هم قرار میگیرند تا بازیکننده بهشکل
غیرمستقیم اطالعات را دریافت و با تالش ذهنی ،تعامل با دیگران ،مشارکت در تشخیص و حل
مسأله بتواند دانش خود را بسازد .فرایند ساخت دانش توسط یادگیرنده براساس نظریه یادگیری
سازنده گرایی الزاماتی دارد و با توجه به آن یادگیرنده باید در محیطی قرار گیرد که امکان تعامل،
گفتگو ،مذاکره ،مشورت ،تشخیص مسأله ،کشف راه حل ،دستکاری ،آزمایش و خطا ،خودآزمایی،
دسترسی به اطالعات ،آزادی عمل فعاالنه و خودرهیابی برایش فراهم شود .لذا هدف پژوهش
حاضر تهیه شاخصهای ارزیابی کیفیت بازیهای آموزشی و ارزیابی شش بازی ایرانی براساس
آن شاخصهاست .یافتههای این پژوهش با توجه به هدفهای آن به دو دسته تقسیم میشود که
دسته اول به تعیین شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» براساس اصول یادگیری
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با توجه به جدول شماره ،5ضریب اهمیت کشف با میزان  572درصد دارای باالترین تأکید و بعد
از آن به ترتیب حل مسأله با ضریب اهمیت  241درصد ،تعامل با ضریب اهمیت  108درصد و
فعالیت یادگیرنده با ضریب اهمیت  87درصد در رده بعدی توجه قرار داشتهاند.

 ║ 282مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
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سازندهگرایی مربوط می شود و دسته دوم تعیین کیفیت «بازیهای جدی» براساس این
شاخصهاست.
شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» حول چهار عامل تعامل ،حل مسأله ،یادگیری
فعال و کشف تعیین گردید و با نظر  30نفر از خبرگان بازیهای رایانهای آموزشی  29گویه از
بین  52گویه شناسایی شد .براساس این شاخصها «بازیهای جدی» برای کمك به ساخت
دانش باید فرصتهای متنوعی برای مشارکت،گفتگو بین شخصیتهای بازی ،کمك به دیگران
یا کمك گرفتن از سایرین ،فرصتهای بازبینی راهحلها ،بسط ارتباط با اشیاء و شخصیتهای
بازی و تمرین مهارتهای ارتباطی تدارک ببیند .فرصتهای گوناگونی برای ایجاد موقعیتهای
مبهم و چالشبرانگیز ،طرح مسأله ،فرضیهسازی ،فرضیهآزمایی ،کسب اطالعات اولیه ،تفسیر و
تحلیل اطالعات فراهم نماید .به بازیکننده امکان دستکاری ،شخصیسازی ،تصمیمگیری،
درگیری و خودآزمایی دهد و فرصتهای متنوعی برای یافتن مسألهها ،راهحلها ،کشف شواهد،
درک مراحل و بازنگری آنها فراهم کند .اینگونه شاخصها در برخی از پژوهشهای قبلی مانند
هاینی ،کانلی ،بویل ،ویلسون و رازاک ،)2016( 1جکسون ( )2017و رویز و همکاران ()2017
مورد تأکید قرار گرفته است .هینی و همکاران ( )2016به شاخصهای انگیزشی ،مشارکت،
سبكهای یادگیری و تعیین عملکرد یادگیرنده تأکید دارند .جکسون ( )2017نیز بر مشارکت،
ارائه بازخورد و ارائه آزادی عمل به یادگیرنده توجه میکند .رویز و همکاران ( )2017با تحلیل
سیستماتیك پژوهشهای قبلی اشاره میکند که کلیه عناصر یك «بازی جدی» نظیر داستان،
واقعگرایی ،انطباقپذیری ،تعامالت و بازخوردها باید براساس اصول آموزشی طراحی و تولید
شوند .دنهام و گویتل ( )2018نیز تأکید میکنند که با استفاده از اصول سازندهگرایی میتوان
بازیکنها را بازیسازها تبدیل نمود .بنابراین ،میتوان گفت رعایت اصول آموزشی نظیر تعامل،
فعال بودن ،حل مسأله و کشف نه در بعضی از بخشها یا مولفههای بازی بلکه باید در تمام
عنصر بازی و در کلیت آن تلفیق شود .محیط «بازی جدی» بهعنوان یك کل منسجم باید بر
مینای اصول آموزشی طراحی و تولید شود و در ارزیابی اثربخشی یا کیفیت این بازیها باید به
این اصول توجه نمود.

1 . Hainey, Connolly, Boyle, Wilson & Razak
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 .7پیشنهادها
ـ با توجه به اینکه «بازیهای جدی» بهعنوان بسته آموزشی اغلب برای یادگیریهای غیررسمی
بکار گرفته میشوند و دانشآموزان ابتدایی در بیرون از مدرسه این بازیها را انجام میدهند.
پیشنهاد میشود با توجه به ظرفیتهای تربیتی این بازیها زمینه الزم برای تلفیق بازیهای با
کیفیت در برنامه درسی مدارس فراهم شود.
ـ به طراحان و تولیدکنندگان «بازیهای جدی» پیشنهاد میشود ،با تأکید بر مواردی مانند بسط
تعامل ،فرصتهای حل مسأله ،کشف و یادگیری فعال رویکرد طراحی خود را از رفتارگرایی به
1. Game Based Learning
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بخش دوم یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در شش بازی منتخب که توسط شش خبره
فناوری آموزشی و شش خبره فناوری اطالعات و ارتباطات آشنا به بازیهای آموزشی مورد
تحلیل قرار گرفت ،شاخص کشف با مقدار بار اطالعاتی  999درصد و ضریب اهمیت  572درصد
دارای باالترین تأکید ،شاخص «حل مسأله» با بار اطالعاتی  999درصد و ضریب اهمیت 241
درصد دوم ،شاخص تعامل با بار اطالعاتی  999درصد و ضریب اهمیت  108درصد در رتبه سوم
و شاخص «فعال بودن» با بار اطالعاتی یك و ضریب اهمیت  87درصد در رتبه آخر قرار گرفته
است .پژوهش کاالهان و ریچ ( )2018تنها پژوهشی است که با تحلیل محتوای ده بازی
پرطرفدار دامنه سنی سه الی پنج سال دریافته است که در این بازیها اهداف آموزشی بهطور
دقیق و واضح به مخاطب ارائه میشود؛ محتوا سادهسازی شده و از پیچیدگی آن کاسته میشود؛
فرصتهای آزمایش و خطا و ارائه راهنماییهای الزم برای بازیکننده فراهم میشود؛ متناسب با
عملکرد بازیکننده ،بازخورد الزم ،پاداشها و راهنماییها ارائه میشود؛ مسائل و چالشها
متناسب با سطح بازیکننده به او ارائه میشود.
1
میتوان گفت «بازیهای جدی» با تأکید رویکرد «یادگیری مبتنی بر بازی » پا به عرصه
آموزش و یادگیری گذاشتهاند و با تلفیق امکانات فناورانه ،جذابیتهای گرافیکی و اصول
آموزشی ،فریمها ،مکانیزمها و محتواها را بهنحوی در کنار هم ترکیب میکنند که به تحقق
اهداف آموزشی کمك کند .این ترکیب بهینه محیطی را بر یادگیری ایجاد میکند که با داشتن
ویژگیهای چالشی ،انگیزشی و مسأله محوری ،بازیکننده را به تعامل ،گفتگو و کشف خود ،راه
حلها و فرصتها ترغیب میکند.
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سازندهگرایی تغییر دهند .زیرا رویکرد سازندهگرایی به طراحان امکان میدهد که از ظرفیتها و
قابلیتهای شبیهسازی و تعاملی و شخصیسازی فناوری در راستای اهداف تربیتی بهره گیرند.
ـ در این پژوهش شاخصهای ارزیابی کیفیت «بازیهای جدی» از منظر سازندهگرایی مورد
مطالعه قرار گرفت .به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود ،کیفیت «بازیهای جدی» را از مناظر
دیگر نظیر میزان توجه به سبكهای یادگیری ،هوشچندگانه و مهارتهای خودرهیابی مورد
مطالعه قرار دهند.
ـ در این پژوهش از بین ذیربطان «بازیهای جدی» ،طراحان و پژوهشگران بهعنوان
تحلیلگران انتخاب شدند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از دانشآموزان ابتدایی ،معلمان
و مدیران مدارس به عنوان مخاطبان بازیهای جدی اطالعات الزم جمعآوری و تحلیل شود.
ـ طراحی و تولید بازیهای جدی در ایران از سال  1390شروع شده و در مدت کوتاه از لحاظ
کمی رشد قابل توجهی داشته است ولی کیفیت این بازیها برای اولین بار در این پژوهش مورد
مطالعه قرار گرفت .بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران تربیتی با دستهبندی این بازیها از
لحاظ حیطههای شناختی ،نگرشی و مهارتی و سایر تقسیمبندیهای متداول بهطور منظم به
ارزیابی کیفیت این بازیها بپردازند.
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