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Background and Objectives: Oral presentation is a key competence for success in diverse
work environments that academics need. It is recommended as part of a higher education
curriculum. The role of technology in improving oral presentation skills and especially
facilitating feedback, is significant. In particular, the combination of serious game and virtual
reality is a new area of research that is a modern alternative to traditional skills training. The
interactive digital environment, real-time feedback, the realism of the learning scenario, the
direct experience, and the persistence of the knowledge gained are some of the virtual reality
opportunities for skills training. It should not be overlooked that insufficient budget, negative
attitudes of users about their physical and psychological conditions after experiencing virtual
reality, and poor technological design of virtual reality environments are also among the
limitations of this technology. However, recent meta-analyses confirm the influence of virtual
reality in learning environments. Accordingly, the purpose of this study was to measure the
impact of virtual reality on a serious game for improving oral presentation skills.
Methods: We designed and developed an SG and conducted a quasi-experimental study with
a post-test on 32 graduate students. The research question we sought to answer was “to
what extent can VR impact the effectiveness of SGs in oral presentation training?” The
authors also analyzed the cost-effectiveness of incorporating VR elements. The game focused
on three key skills: eye contact, walking around while presenting, and time management. The
experimental group played the game with the HTC Vive VR system and the control group
played the same game with an HD display, a keyboard, and a mouse. In addition to that, we
collected in-game data while players were playing the game. Mann-Whitney U test and
Student's t-test were used to compare the two groups.
Findings: Results revealed that VR elements did not have a significant impact on the
demonstration of the players' eye contact skills but they increased players' tendency to walk
around the virtual environment. Analysis of players’ performance regarding time
management skills showed no significant difference between the two groups.
Conclusion: It is concluded that even though playing the serious game with an HD display, a
keyboard, and a mouse can be effective, turning the game into a VR experience would result
in further improvement in the demonstration of some of the presentation key skills (walking
around while presenting). However, creating a VR experience requires developers to spend
more time and resources into developing the game. According to researchers, creating a VR
SG for improving oral presentation skills allows for training to be done in the context where
it occurs within. Moreover, the VR SG can be effectively used to overcome public presentation
nerves. Also, due to the challenging economic situations outside the university and the need
to benefit from communication skills and oral presentation, a serious game based on virtual
reality can improve the indicators of oral presentation. Achieving this requires higher
education attention to interactive technologies such as virtual reality.
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به آن نیاز دارند .اهمیت این مهارت تا به آنجاست که بعنوان بخشی از برنامهدرسی آموزشعالی توصیه شده است.
نقش فناوری نیز در بهبود مهارت ارائه شفاهی و بویژه تسهیل بازخورد ،قابل توجه است .بطور خاص ،ترکیب بازی
جدّی و واقعیت مجازی ،حوزه پژوهشی نوینی است که جایگزینی مدرن برای مهارتآموزی سنتی است .محیط
دیجیتالِ تعاملی ،امکان بازخورد بالدرنگ ،واقع گراییِ سناریوی آموزشی ،تجربه مستقیم ،و ماندگاری دانش بدست
آمده ،از جمله فرصتهای واقعیت مجازی برای مهارتآموزی است .نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که بودجه
ناکافی ،نگرش منفی کاربران از وضعیت جسمی و روانشناختی خود پس از تجربه واقعیت مجازی ،و طراحی فناورانهِ
نامرغوب محیطهای واقعیت مجازی ،از محدودیتهای این فناوری نیز هست .بههرحال ،فراتحلیلهای اخیر بر نفوذ
واقعیت مجازی در محیطهای یادگیری صحه میگُذارند .برهمین اساس ،سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی
بر یک بازی جدّی با هدف مهارتآموزی ارائه شفاهی ،هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.
روشها :ضمن طراحی و پیادهسازی یک بازی جدّی ،یک طرح شبهآزمایشی با پس-آزمون برای دو گروه کنترل و
آزمایش و با مشارکت  32دانشجوی تحصیالت تکمیلی اجرا شد تا به این سؤال پژوهش پاسخ داده شود که« :تا چه
اندازه واقعیت مجازی میتواند اثربخشی بازی جدّی را در مهارتآموزی ارائه شفاهی بهبود ببخشد؟» .از این طریق،
هزینه-فایده ترکیب واقعیت مجازی با بازی جدّی نیز بدست آمد .ارتباط چشمی ،حرکت و جابهجایی در حین ارائه
و مدیریت زمان ارائه ،سه جزء اصلی بازی بودند .گروه آزمایش ،بازی را با سربند واقعیت مجازی  HTC-VIVEتجربه
کردند و گروه آزمایش همان بازی را با نمایشگر رایانه-موشواره-صفحه کلید .دادههای کمّی در حین بازی نیز بصورت
سیستمی گردآوری شدند .برای مقایسه دو گروه ،از آزمون مَن-ویتنی یو و آزمون  tدانشآموز استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که واقعیت مجازی ،تغییری در نحوۀ به نمایش گذاشتن «مهارت ارتباط چشمی بازیکنان»
ایجاد نمیکند؛ اما ،تمایل افراد را به جابهجایی و حرکت در حین بازی افزایش میدهد .در تحلیل نتایج مربوط به
عملکرد بازیکنان در «مدیریت زمان» نیز تفاوت معناداری بدست نیامد.
نتیجهگیری :می توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه بازی جدّی بر بستر نمایشگر رایانه-صفحه کلید-موشواره
اثربخش است ،اما با انتقال محیط بازی به واقعیت مجازی ،عملکرد دانشجو در برخی شاخصهای مهارت ارائه شفاهی
(حرکت و جابهجایی در حین ارائه) به نسبت بیشتری ارتقا یافت؛ این امر ،نیازمند صرف هزینه و زمان بیشتری برای
توسعه دهنده بازی نیز هست .مطابق اظهارات پژوهشگران حاضر ،طراحی یک بازی جدّی مبتنی بر واقعیت مجازی
برای توسعه مهارت ارائه شفاهی باعث میشود تا یادگیری در زمینهای رخ میدهد که قرار است همانجا بکار رود.
بعالوه ،می توان از چنین ترکیبی (واقعیت مجازی و بازی جدّی) برای غلبه بر اضطرابِ ارائه شفاهی نیز بخوبی بهره
گرفت .همچنین ،با توجه به چالشبرانگیز بودن موقعیتهای اقتصادی در بیرون از دانشگاه و لزوم بهرهمندی
دانشگاهیان از مهارتهای ارتباطی و ارائه شفاهی ،بازی جدّی مبتنی بر واقعیت مجازی میتواند به نسبت بیشتری،
شاخص های ارائه شفاهی را در افراد پرورش دهد .تحقق این امر ،نیازمند توجه آموزشعالی به فناوریهای تعاملی
همچون واقعیت مجازی است.
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مقدّمه
«ارائه شفاهی» یک شایستگی اصلی برای موفقیت در محیطهای کاریِ
متنوع است که دانشگاهیان به آن نیاز دارند ] 1و  .[2حتی سیاستگذاران
آموزشی نیز معتقدند که یک مهارت پایه برای دانشجویان است؛ چرا که
اغلب در کسب مهارت سخنرانی عمومی ناتوان میمانند و یکی از
ترسهای آنها در موقعیتهای اجتماعی نیز هست ] .[3اهمیت این
مهارت تا به آنجاست که برخی پژوهشگران مانند ] 2و  [4و توصیه
کردهاند بهعنوان بخشی از برنامهدرسی آموزشعالی مورد توجه قرار
گیرد؛ بهگونهای که دانشجویان پیش از فارغالتحصیلی آن را بیاموزند.
در دو دهه اخیر ،تعداد قابل توجهی از گزارشهای پژوهشیی ،شیواهدی
را مبنی بر اثربخشیی برخی راهبردهایِ آموزشیی (بهعنوان مثال ،ارزیابی
توسیط همتا ،و فیلمبرداری از ارائه) منتشیر کردهاند که در پرورش و یا
بهبود مهارت ارائه شییفاهی تأثیرگذار هسییتند ] .[4عالوه بر این ،نقش
فنیاوری در تمرین ارائیه شیییفیاهی و تسیییهییل بیازخوردِ بیا کیفییت ،حیائز
اهمیت اسییت که در مرور نظامند پژوهشهای متمرکز بر ارائه شییفاهی
مورد توجه کافی قرار گرفته اسیت ] .[5بعنوان مثال ،برخی پژوهشیگران
معتقدند که واقعیت مجازی میتواند این مسییئله را بهبود ببخشیید ].[6
بیازی برای ییادگیری ییا بیازیهیای جیدّی 4نیز ییک محیط ایمن برای
یادگیری هسییتند ] [7که با تأثیرگذاری بر مهارتآموزی ،تغییر رفتار ،و
نگرش ییادگیرنیده ] [8قیادرنید روشهیای سییینتیِ مهیارتآموزی را بهبود
بخشند ].[9
ترکیب بازی جدّی و واقعیت مجازی ،حوزه پژوهشییی نوینی اسییت که
جیایگزینی مُیدرن برای روشهیای مهیارتآموزیِ سییینتی اسیییت ].[10
پژوهشیییگران چنین اسیییتید ل میکننید کیه وظیایب مبتنی بر واقعییت
مجازی بر توسیعه شیایسیتگیهای دانشیجویان تأثیر بسیزایی دارد؛ از این
جهیت که با فرآهم آوردن یک محیط دیجیتالِ تعاملی امکان بازخورد را
تسیهیل میکند ] .[3ضیمن اینکه ،میزان واقعگرایی سیناریو بازی ]،[11
تجربیه مسیییتقیم ] ،[12و تعیامیل ] [13را افزایش میدهید و بر میانیدگیاری
دانشِ بیهدسییییت آمیده ] [14تیأثیرگیذار اسییییت .در نتیجیه ،چنین
پتانسییییلهایی میتواند تجربه بازیکن از یادگیری اصییییل را در محیط
بازیهای جدّی بهبود ببخشییید ] [14و انتقال مهارتِ بدسیییت آمده به
کُنش واقعی را تسییهیل میکند ] .[15البته نباید این نکته را نیز از نظر
دور داشت که بودجه ناکافی ،نگرش منفی کاربران از وضعیت جسمی و
روان شییینیاختی خود پس از تجربیه واقعییت مجیازی ،و طراحی فنیاورانیهِ
نیامرغوب محیطهیای واقعییت مجیازی ،از محیدودییتهیای این فنیاوری نیز
هسیییت .بیههرحیال ،فراتحلییلهیای اخیر بر نفوذ واقعییت مجیازی در
محیطهای یادگیری صحه میگُذارند ].[3
در پژوهش ] ،[16راهبردهای بازخورد فوری در مهارتآموزیِ سخنرانی
براساس مخاطبانِ مجازیِ تعاملی بررسی شد .در این آزمایش ،عملکرد
ارائه شفاهی برحسب جنبههایی همچون تماس چشمی ،طرز ایستادن و
حرکات ارائهدهنده ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مخاطبِ
مجازیِ تعاملی ،بهطرز معناداری عملکرد ارائهدهنده را افزایش میدهد.
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همچنین در نتایج پژوهش چنین اظهار شده بود که مهارت ارائه شفاهی
بخاطر ماهیت پویای خود از جمله تعامالت چندگانۀ فرد با محتوا و
مخاطبان ،تعامل با محیط و جابهجایی در موقعیت ارائه ،میتواند در
محیطهای مبتنی بر واقعیت مجازی بهبود یابد.
از نظر ] ،[17واقعیت مجازی از این نظر برای سناریوی مهارتهای
اجتماعی همچون ارائه شفاهی مناسب است که دسترسی به همتایان را
در فرآیند مهارتآموزی آسان نموده؛ تجربه نوینی است که بازخورد آنی
میدهد؛ و میتوان سناریوهای آموزشیِ متنوعی را برای آن تعریب نمود.
بنابراین ،میتوان چنین اظهار نمود که واقعیت مجازی در وظایفی که
جنبه مهارتی دارد ،بسیار مورد استفاده و مفید است.
پروژه ] [18نیز یک محیط همیارانهِ مبتنی بر واقعیت مجازی است که
در یک اتاق سخنرانی سیر میکند .این اتاق برای ارائهدهنده طراحیشده
تا یادگیرندگان را بهطور همزمان در سخنرانی شرکت دهد .اتاق ،حاوی
یک صفحهنمایش بزرگ است که میتوان فایلها را بهصورت تصویری
ارائه داد .همچنین ،میتوان از ابزارهای تعاملی مانند ارتباط صوتی یا
تصویری برای تکمیل توضیحات خود بر روی ارائه استفاده کرد؛ اشتراک
فایلهای ویدئویی نیز امکانپذیر است .در این محیط یادگیریِ مجازی،
کتابخانۀ مجازی نیز وجود دارد که شامل یک قفسۀ کتاب و تعدادی میز
است .ارائهدهنده ،مجموعهای از فایلها و نوشتهها را در سیستم
بارگذاری میکند و سیستم آنها را در قفسۀ کتابخانه سازماندهی
میکند .یادگیرندگان میتوانند وارد کتابخانه شوند و کاتالوگ و
نوشتههای سخنرانی موجود را استخراج کنند .با کلیک بر روی هر کتاب،
مطالب مرتبط با آن کتاب خاص بر روی نزدیکترین میز خالی قرار
میگیرد .کاربر میتواند یادداشتها را مطالعه کند ،ورق بزند و همچنین
در صورت نیاز آنها را دانلود و در کامپیوتر شخصی خود نگهداری نماید.
عالوه بر این ،پیوندها و وبسایتهای خارجی مفید نیز در دسترس
یادگیرندگان قرار میگیرد.
همچنین ،در پاسخ به اهمیت مهارت ارائه شفاهی در آموزشعالی ،برخی
پژوهشگران ] 3و  5و  [16شاخصهایی را طراحی کردهاند تا بتوان در
فرآیند ارزیابی تکوینی ،عملکرد ارائهدهنده را سنجید .بهعنوان مثال:
محتوا ،ارتباط چشمی ،زمان ،تعامل با مخاطب ،طرز ایستادن و حرکات
فیزیکی ارائهدهنده ،و کیفیت صدا.
مدیریت زمانِ ارائه مورد توجه ] [19نیز قرار گرفت .از نظر ایشان ،ارائه-
دهنده باید بر حسب موضوع ،سطح و نوع مخاطب ،راهبردهایی را برای
تقسیم زمان خود اتخاذ کند و به موقع ،ارائه خود را خاتمه دهد.
همچنین ،محتوای نامناسب (مانند تصاویر متحرک زیاد) نیز میتواند
باعث اتالف وقت شود .مسئله دیگر ،ایستادن در یک محل ثابت و
خواندن محتوای اسالیدهاست .ارتباط دیداری شاخص دیگری است که
نباید بر روی فرد یا نقطه خاصی بیش از حد متمرکز شد .ارائهدهنده با
توزیع نگاه خود بایستی به مخاطبان بفهماند که فهم همه آنها از موضوع
برایش مهم است .صحبت کردن با صدای یکنواخت و بدون هیجان نیز
مخاطبان را خوابآلود و از دنبال کردن مطلب باز میدارد.
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در جمعبندی پژوهشهای انجام شده میتوان چنین اظهار کرد که
بسیاری از آنها سه شاخص  -1ارتباط چشمی بعنوان بازخورد
غیرکالمی  -2مدیریت زمان بهعنوان رایجترین مسئله در نخستین
تجربههای ارائه و  -3حرکت و پویایی ارائهدهنده در موقعیت ارائه ،را در
مهارت ارائه شفاهی-علمی مهم برشمردهاند .بگونهای که بر میزان
ماندگاری و انگیزش مخاطبان تأثیرگذاشته و تعهد مخاطبان را برای
گوش دادن فعال ،افزایش میدهد.
هدف پژوهش حاضر نیز سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر

با کاهش میزان ارتباط چشمیِ دانشجو (بعنوان بازیکن) ،رنگ نوارها زرد
شده و بازیکنان مجازی به نشانه کمتوجهی به ارائهدهنده ،حرکات
نامتعارف (خوابآلودگی ،صحبت با سایر بازیکنان مجازی) از خود نشان
میدهند .شاخص حرکت و جابهجایی نیز با محاسبه میزان مسافت طی-
شده بهدست میآمد .شاخص مدیریت زمان در سمت چاپ بازی بصورت
میزان زمان اختصاص داده شده و زمان سپری شده قابل مشاهده بود؛
ضمن اینکه سیستم میزان اختصاص زمان برای هر اسالید را محاسبه
میکرد.
برای یکسیییان نمودن میزان تسیییلط آزمودنیها ،محتوای ارائه پیش از
شروع بازی با هر نفر مرور گردید .به عالوه ،آموزشهای زم برای انجام
بازی و اسیتفاده از کنترلکنندهها نیز داده شید .متغیرهای وابسیته ،در
حین بازی اندازهگیری شیدند .بدین صیورت که در حین بازی ،میانگین
میزان توجه آزمودنی به کاراکترهای غیر قابل بازی (ارتبیاط چشیییمی)،
مسیافت طی شیده در بازی (میزان جابهجایی کاراکتر بازیکن در محیط
کالس) ،و زمان صییرف شییده برای ارائه هر اسییالید ،اندازهگیری و ثبت
شید .در پایان ،از آزمونهای آماری مناسیب برای تحلیل دادهها اسیتفاده
شد.

با استفاده از موتور بازیسازی یونیتی طراحی و پیادهسازی شد .سه

نتایج و بحث

شاخصهای کلیدی مهارت ارائه شفاهی دانشجویان است .بدین صورت
که شاخصها در یک بازی جدّی گُنجانده شدند .بر همین اساس ،سؤال
پژوهش اینگونه مطرح شد« :تا چه اندازه واقعیت مجازی ،شاخصهای
ارائه شفاهی را در بازی جدّی بهبود میبخشد؟» .با پاسخ به این سؤال،
هزینه-فایده ترکیب واقعیت مجازی با بازی جدّی نیز بهدست خواهد
آمد.

روش تحقیق
یک بازی جدّی برای پرورش و سنجش مهارت ارائه شفاهیِ دانشجویان
شاخصِ کلیدی مربوط به ارائه شفاهی در سناریوی بازی گُنجانده شدند:
 -1ارتباط چشمی  -2حرکت و جابهجایی در حین ارائه  -3و مدیریت
زمان ارائه .بمنظور ارزیابی میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر
شاخصهای مذکور ،یک طرح پژوهش شبهآزمایشی با پس-آزمون برای
دو گروه کنترل و آزمایش اتخاذ شد 32 .نفر از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که در یک کارگاه آموزشی با محوریت «روشهای پژوهش
کیفی» در ترم تحصیلی  97-98شرکت کرده بودند ،بهصورت تصادفی
به دو گروه کنترل و آزمایش گُماشته شدند .گروه آزمایش ،بازی را با
سربند واقعیت مجازی  HTC-VIVEتجربه کردند و گروه کنترل همان
بازی را با نمایشگر رایانه-موشواره-صفحه کلید .شکل  1نمایی از این
بازی را نشان میدهد .شکل  1نشان میدهد که «شاخص ارتباط
چشمی» بصورت نوارهای رنگی بر سر بازیکنان مجازی تعبیه شده است.

ارتباط چشمی (میزان توجه به کاراکترهای غیرقابل بازی)
شاخص ارتباط چشمیِ هر دانشجو (بعنوان بازیکن) بدین صورت
پیادهسازی و اجرا شد که در حین بازی ،حرکات سر بازیکن بررسیشده
و نقطه دید وی در محیط مجازی متناسب با وضعیت سر تنظیم میشد.
بازیکن با قرار دادن نقطه دید بر صورت حضار میتوانست با آنها ارتباط
چشمی برقرار کند .سطح توجه حضار ،بهصورت نواری رنگی در با ی
سرشان نمایش داده شده و بهطور هوشمند بازخورد آنی ارائه میکردند.
بنابراین برای دریافت بازخورد مناسب از حضار و همچنین کسب امتیاز
بیشتر در بازی ،بازیکن موظب بود در حین ارائه با همه حضار تا حد
قابل قبولی ،ارتباط چشمی برقرار نماید .هوش مصنوعیِ کاراکترهای
غیرقابل بازی و واکنشهای آنها در بازی ،به کمک ماشینهایِ حالتِ
طبقهای مدلسازی شد.

شکل  :1نمایی از بازی جدّیِ پژوهش حاضر
Fig. 1: A screenshot of the serious game
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اهمیت این شاخص از آنجاست که داشتن عدالت در تقسیم نگاه بین
مخاطبین ،امکان برقراری یک ارتباط پویا را فرآهم میآورد .با این حال،
بیشتر افراد این فرصت را با نگاه کردن به صفحه نمایش ،سقب و یا زمین
هدر میدهند .هنگامی که ارائهدهنده با مخاطبین تماس چشمی بر قرار
نمیکند ،به تدریج حواس خود را از دست داده و پیامها را بخوبی دریافت
نمیکنند].[20
محدودۀ میزان ارتباط چشمی در هنگام ارائه در گروه آزمایش بین 42
تا  87درصد و در گروه کنترل بین  43تا  78درصد بود .میانگین متغیر
مذکور برابر با  54درصد در گروه آزمایش و  62درصد در گروه کنترل،
اندازهگیری شد .همچنین ،واریانس میزان ارتباط چشمی در گروه
آزمایش ،مقدار  0/036و در گروه کنترل ،مقدار  0/015را اختیار نمود.
شکل  ،2نمودار جعبهای میزان ارتباط چشمی را با کاراکترهای غیرقابل
بازی در دو گروه نمایش میدهد.
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شکل  :3نمودار چارک -چارک برای ارتباط چشمی
Fig. 3: Quantile-Quantile diagram for eye contact

بر این اسییاس ،میتوان نتیجه گرفت که در گروه کنترل ،عملکرد نیمی
از آزمودنیها در خصیوص میزان توجه ،شیبیه به هم بوده اسیت .با توجه
بیه عیدم نرمیال بودن توزیع دادههیا در هر دو گروه ،برای مقیایسیییه ،از
آزمون مَن-ویتنی یو اسیییتفیاده شییید .آزمون میذکور بیا توجیه بیه غیر
پارامتریک بودن ،فرضییی را در مورد توزیع دادهها در نظر نمیگیرد .رد
شیدن فر صیفر در این آزمون (معناداری کمتر از  )0/05نشیاندهندۀ
متفاوت بودن دو جمعیت مقایسییهشییده میباشیید .شییکل  4نتیجه این
آزمون را نمایش میدهد.

شکل  :2ارتباط چشمی با کاراکترهای غیرقابل بازی در دو گروه
Fig. 2: Eye contact with non-player characters in both groups

آزمون شپیرو-ویلک برای انجام آزمون نُرمال بودن دادهها بهعمل آمد.
نتایج این آزمون در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  :1نتایج آزمون نرمال بودن دادهها برای متغیر ارتباط چشمی
Table 1: Test of normality for eye contact
Sig.

df

Statistic

Group

0.563

16

0.954

Test

0.012

16

0.847

Control

مطیابق جیدول  ،1بیا در نظر گرفتن مقیدار  0/05برای خطیای نوع ییک،
معنیاداری بیا تر از  0/05بیه معنیای نرمیال بودن توزیع دادههیاسیییت.
بنیابراین ،میزان ارتبیاط چشیییمی در گروه آزمیایش دارای توزیع نرمیال
اسیت؛ اما در گروه کنترل ،نیمی از دادهها در نزدیک نقطۀ میانگین قرار
گرفتهاند .این موضوع در شکل  3به خوبی قابل مشاهده است.

شکل  :4آزمون من-ویتنی یو برای ارتباط چشمی
Fig. 4: Mann-Whitney U test for eye contact

مقدار معناداری این آزمون برابر با  0/152محاسییبه گردید که از 0/05
بیشیتر اسیت .بنابراین فر صیفر رد نمیشیود و میتوان نتیجه گرفت
اسییتفاده از واقعیت مجازی در بازی جدّی حاضییر ،تغییری در نحوه به
نمایش گذاشتن «مهارت ارتباط چشمی بازیکنان» ایجاد نمیکند.

حرکت و جابهجایی بازیکنان در حین ارائه محتوا
شاخص حرکت و جابهجایی بازیکن با محاسبه میزان مسافت طی شده
توسط ارائهدهنده به صورت عددی حقیقی با واحد متر بدست میآمد.
محدوده میزان حرکت بازیکنان در هنگام ارائه پس از حذف مقادیر دور
افتاده در گروه آزمایش بین  35/72و  128/65متر و در گروه کنترل
بین  14/16تا  52/76متر بود .میانگین متغیر مذکور برابر با 71/9930
در گروه آزمایش و  27/2353در گروه کنترل اندازهگیری شد.
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وارییانس میزان حرکیت بیازیکنیان در گروه آزمیایش مقیدار  519/962و در
گروه کنترل مقدار  203/174را اختیار نمود .شییکل  ،5نمودار جعبهای
میزان «جیا بیه جیایی کیاراکتر بیازیکن در محیط کالس در حین ارائیه» را
نشان میدهد.

می توان نتیجیه گرفیت کیه واقعی نبودن حس تعیامیل در گروه کنترل،
باعث کاهش تمایل این افراد به حرکت در محیط مجازی شیدهاسیت .با
توجه به عدم نرمال بودن توزیع دادهها در هر دو گروه ،برای مقایسیه ،از
آزمون مَن-ویتنی یو اسیتفاده شید .نتایج این آزمون در شیکل  7نشیان
داده شده است.

شکل  :7آزمون من-ویتنی یو برای میزان جابهجایی بازیکنان در حین ارائه
Fig. 7: Mann-Whitney U test for travel distance while presenting

شکل  :5میزان جابهجایی بازیکن در حین ارائه
Fig. 5: Players’ travel distance while presenting

مطیابق آزمون نرمیال بودن شیییپیرو-ویلیک ،پس از حیذف دادههیای
دورافتیاده ،دادههیای گروه آزمیایش ،کیامالر نرمیال و دادههیای گروه کنترل،
نرمال نیست .جدول  2نتایج آزمون مذکور را نشان میدهد.
جدول  :2نتایج آزمون نرمال بودن دادهها برای متغیر میزان جابهجایی
Table 2: Test of normality for travel distance while presenting
Sig.

df

Statistic

Group

0.675

16

0.961

Test

0.003

16

0.798

Control

مراجعه به نمودار چارَک -چارَکِ این متغیر در گروه کنترل ،مشیییخص
میکند که تقریبار نیمی از آزمودنیها در بازی ،مسافت کمتری را نسبت
به میانگین پیمودهاند .شکل  6حاوی این اطالعات است.

کمتر بودن شیاخص معناداری از  0/05به معنی رد شیدن فر صیفر در
این آزمون اسییت و میتوان نتیجه گرفت که به طور کلی ،اسییتفاده از
عنیاصیییر واقعییت مجیازی در بیازی جیدّی ،تمیاییل افراد برای حرکیت در
محیط بازی را افزایش میدهد .مقایسیۀ نقشیههای حرارتی در میان دو
گروه ،نشیان دهندۀ این اسیت که اگر چه میزان حرکت در گروه آزمایش
بیشیتر اسیت ،اما در هر دو گروه ،اغلب بازیکنان ،بیشیترِ زمانِ ارائه را در
یک محدودۀ مشیخص از کالس صیرف نمودهاند .این به این معنی اسیت
کیه بیشیییتر بیازیکنیانِ گروه آزمیایش از عمیل تلیهپورت (جیابیهجیایی از ییک
نقطه به نقطهای دیگر بدون نیاز به راه رفتن به صیییورت فیزیکی) برای
جیابیهجیایی اسیییتفیاده نکردهانید کیه دلییل آن میتوانید طبیعی نبودن این
نوع جابهجایی باشیید .نقشییۀ حرارتی موقعیت بازیکنان در پیوسییت 1
آورده شده است.

مدیریت زمان
یک مدت زمان مطلوب برای ارائه محتوا توسییط متخصییص موضییوعی
تعیین شیید ( 10دقیقه) و پیش از بازی به اطالع دانشییجویان رسییید.
بهعالوه ،مدت زمان اختصیاصیافته به هر اسیالید نیز توسیط سییسیتم
اندازهگیری میشییید .بعبارت جزئیتر ،مدیریت زمان در حین ارائه و به
صورت عددِ حقیقیِ نرمالشده (بین  0تا  )1از طریق رابطۀ زیر محاسبه
و ثبت گردید.
| 𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝐴 ∑𝑛𝑖=0|𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑆𝑙𝑖𝑑𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 −
𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑙𝑏𝑖𝑠𝑠𝑜𝑃𝑡𝑠𝑟𝑜𝑊

شکل  :6نمودار چارک -چارک برای شاخص عملکردی حرکت در حین ارائه
Fig. 6: Quantile-Quantile diagram for travel distance while presenting

1−

در رابطیه میذکور ،انیدیس 𝑖 مشیییخص کننیدۀ شیییمیارۀ اسیییالیید و
𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝐸 زمان ایدهآلی است که توسط سازندۀ اسالیدها
برای اسالید 𝑖م مشخص شده و پیش از شروع بازی به اطالع آزمودنیها
رسیید 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑆𝑙𝑖𝑑𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 .زمانی اسیت که بازیکن در بازی صیرف ارائۀ
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اسییالید 𝑖م نموده اسییت و 𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑙𝑏𝑖𝑠𝑠𝑜𝑃𝑡𝑠𝑟𝑜𝑊 بدترین زمان قابل
کسییب در بازی اسییت که از حل معادله نمایشدادهشییده در رابطۀ زیر
قابل محاسبه است.
𝑛

| 𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑡𝑠𝑟𝑜𝑊 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∑|𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑆𝑙𝑖𝑑𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 −
𝑖=0

در ایین رابیطییه ،انییدییس 𝑖 مشیییخیصکینینییدۀ شیییمییارۀ اسیییالییید و
𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝐸 نشییاندهندۀ زمان ایدهآل برای اسییالید 𝑖م و
𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑡𝑠𝑟𝑜𝑊 متغیر مجهولی اسیییت که از حل معادلۀ مذکور با
قید مشخصشده در رابطۀ زیر محاسبه گردید.

با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها در هر دو گروه ،برای مقایسیه ،ابتدا
شییاخص لوین برای این متغیر محاسییبه شیید .شییاخصِ لوین برای این
متغیر برابر بیا  0/278بیدسیییت آمید کیه از مقیدار  0/05بیشیییتر اسیییت.
بنیابراین میتوان در نظر گرفیت کیه وارییانس دادههیا در هر دو گروه،
مسییاوی اسییت و میتوان از آزمون  tدانشآموز برای مقایسییۀ دو گروه
اسییتفاده نمود .جدول ،4نتایج آزمونِ  tبرای متغیر «مدیریت زمان» را
نمایش میدهد.
جدول  :4نتایج آزمون  tبرای مدیریت زمان

𝑛

𝑒𝑚𝑖𝑇𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 ≤ 𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝑒𝑑𝑖𝑙𝑆𝑡𝑠𝑟𝑜𝑊 ∑ ≤ 0
𝑖=0

در رابطیۀ فوق 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒،حداکثر زمان اختصیییاصیافتیه به بازیکنیان
برای ارائه در بازی است .شاخص مدیریت زمان در هنگام ارائه در گروه
آزمیایش ،بین  0/47تیا  0/81و در گروه کنترل بین  0/50تیا  0/79بود.
مییانگین متغیر میذکور برابر بیا  0/6590در گروه آزمیایش و  0/6590در
گروه کنترل انیدازهگیری شییید .همچنین وارییانس این متغیر در گروه
آزمیایش ،مقیدار  0/010و در گروه کنترل ،مقیدار  0/006را اختییار نمود.
شییکل  ،8نمودار جعبه ای امتیاز «مدیریت زمان» را در دو گروه نمایش
میدهد.

Table 4: Results of t test for time management
95% CI
0.0291

-0.1011

Std. error
difference
0.0318

Mean
difference
-0.0359

Sig. (2)tailed
0.267

df
30

t
-1.129

بیا توجیه بیه اینکیه معنیاداری آزمون  ،tاز مقیدار  0/05بیشیییتر اسیییت،
بنابراین فر صیفر در این آزمون (یکسیان بودن میانگین) رد نمیشیود
و میتوان نتیجیه گرفیت کیه تفیاوت معنیاداری در مهیارت میدیرییت زمیان
بین دو گروه ،مشیاهده نشیده اسیت .در توضییح علت این موضیوع ،نخسیت
باید به این مساله اشاره نمود که حس گذر زمان به طور مستقیم ،متأثر
از قرارگرفتن در حیالیتِ جرییان میبیاشییید .از طرف دیگر ،برقراری تعیادل
بین چیالش و مهیارت بیه طور مسیییتقیم بر حیالیتِ جرییان تیأثیر میگیذارد
] .[22شیییکیل  9میزان چیالش بیازیکنیان در بیازی را در دو گروه نمیایش
میدهد.

شکل  :8امتیاز مدیریت زمان بازیکنان در حین ارائه
Fig. 8: Players’ time scores while presenting

مطابق آزمونِ نرمال بودن شپیرو-ویلک ،دادههای هر دو گروه نرمال
است .جدول  ،3نتایج آزمون مذکور را نشان میدهد.
جدول  :3آزمون نرمال بودن شپیرو-ویلک برای متغیر مدیریت زمان
Table 3: Shapiro-wilk test for time management
Sig.

df

Statistic

Group

0.580

16

0.955

Test

0.136

16

0.914

Control

شکل  :9میزان چالش بازیکنان در دو گروه
Fig. 9: Players’ challenge in both group

بر اسیاس شیکل  ،9بهطورکلی ،میزان چالش در گروه کنترل بیشیتر از
گروه آزمیایش اسیییت کیه بیا توجیه بیه اظهیارات بیازیکنیان ،دلییل آن را
میتوان در نیاآشییینیا بودن آنهیا بیا بیازیهیای کیامپیوتریِ اولشیییخص،
جسیییتجو نمود .لذا ،با فر ثابت بودنِ میزان مهارت افراد ،از آنجایی
کیه اضیییافیه نمودن واقعییت مجیازی میزان چیالش بیازیکنیان را افزایش
نمیدهید .پس تیأ ثیر قیابیل توجهی نیز بر قرار گرفتن افراد در حیالیت
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جریان نداشیته و مطابق انتظار ،حس گذر زمان در هر دو گروه ،مسیتقل
از بهکارگیری واقعیت مجازیِ تقریبار یکسان ،میباشد.

نتیجهگیری
موقعیتهای اقتصادی در بیرون از دانشگاه ،چالشبرانگیز هستند و
فارغالتحصیالن دانشگاهی باید از مهارتهایی همچون مهارت ارتباطی،
ارائه شفاهی ،و یا برنامهریزی بهرهمند باشند .بنابراین ،بهرهمندی از
دانش موضوعات علمی به تنهایی کافی نیست و دانشگاهیان نیاز دارند
مهارتهای همچون مهارتهای ارتباطی و ارائه شفاهی را در خود بهبود
ببخشند تا چشمانداز شغلی خود را افزایش دهند .در همین راستا،
گُنجاندن سنجش و پرورش چنین مهارتهایی در برنامه درسی
دانشگاهی ضرورت دارد ] 2و  4و .[23
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که واقعیت مجازی ،تغییری در نحوۀ به
نمایش گذاشتن «مهارت ارتباط چشمی بازیکنان» ایجاد نمیکند؛ اما،
تمایل افراد را به جابهجایی و حرکت در حین بازی افزایش میدهد .در
تحلیل نتایج مربوط به عملکرد بازیکنان در مدیریت زمان نیز تفاوت
معناداری بهدست نیامد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بازی جدّی بر بستر نمایشگر رایانه-
صفحه کلید -موشواره اثربخش است .البته ،با انتقال محیط بازی به
واقعیت مجازی ،عملکرد بازیکن در برخی شاخصهای مهارت ارائه
شفاهی (حرکت و جابهجایی در حین ارائه) به نسبت بیشتری ارتقا یافت.
این امر ،نیازمند صرف هزینه و زمان بیشتری برای توسعهدهنده بازی
نیز هست.
مطابق اظهارات پژوهشگران حاضر ،ترکیب واقعیت مجازی و بازی جدّی
به تحقق گزارههای نظریه یادگیری اقتضایی کمک بسزایی میکند؛
مبنی بر اینکه «یادگیری در زمینهای رخ میدهد که قرار است همانجا
بهکار رود» ] [24و «یادگیری» فرایند خلق معنا در موقعیت است ][23
که واقعیت مجازی به نسبت بیشتری از نمایشگر رایانه-صفحهکلید-
موشواره به این امر تحقق میبخشد.
با تأمل بر نتایج فوق و همچنین مطالعاتِ انجام شده در طول پژوهش
حاضر میتوان چنین اظهار نمود که:
 ترکیب واقعیت مجازی و بازیهای جدّی ،حوزه پژوهشی نوینی استکه جایگزینی مُدرن برای مهارتآموزیِ سنتی است و بهتازگی مورد
توجه بسیاری قرار گرفته است.
 توسعه بازی های جدّی بر بستر واقعیت مجازی نیازمند صرف زمان وهزینه با ست .بنابراین ،سنجش میزان تأثیر هر یک از عناصر واقعیت
مجازی اهمیت مییابد.
 سنجش و پرورش مهارت ارائه شفاهی برای موفقیت در محیطهایکاری و دانشگاهی حائز اهمیت است.
 گُنجاندن مخاطبانِ مجازی منفی بر کاهش اضطراب در ارائه شفاهیتأثیرگذار است .پژوهش ] [24نیز بر این امر صحه میگذارد.
 -در آموزشعالی ،مطالعاتِ تجربی با تمرکز بر تاثیر واقعیت مجازی بر
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مهارت ارائه شفاهی اندک است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
 گُنجاندن مفهوم «طرحوارۀ ذهنی» در طراحی بازیهای جدّی مبتنیبر واقعیت مجازی ،اثربخش است و در انتقال مهارت ارائه شفاهی به
محیط واقعی تأثیر میگذارد .این مهم در پژوهش حاضر با طراحی
نوارهای رنگی در ارتباط چشمی لحاظ شده بود.
 ارائه بازخورد آنی و بالدرنگ بر اثربخشی مفهوم یادگیری در بازیهایجدّی حائز اهمیت است .در پژوهش حاضر ،عملکرد بازیکن در مدیریت
زمان بهصورت آنی و در حین بازی ارائه میشد.
مشارکت نویسندگان
طراحی و پیییادهسییییازی نرمافزار واقعیییت مجییازی :فرجییاد داوری ،مجتبی
وحیدیاصل ،پرستو علیخانی.
اجرا و تحلیل آزمون :فرجاد داوری ،پرستو علیخانی.
ارزیابی علمی مقاله :مجتبی وحیدیاصل ،مرتضی رضاییزاده.
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