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چکیده
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری روایتي است و هدف از آن بررسي آموزش شيمي آلي با استفاده
از بازی ميباشد .در این مقاله یافتههای حاصل از تحقيق پژوهشگران در سالهای اخير مورد بررسي قرار گرفته
تا با تجزیه و تحليل آنها یک جمعبندی کلي در این زمينه انجام شود .این مقاله در جستوجوی انگليسي
کلمات کليدی آموزش ،بازی و شيمي آلي در پایگاههای علمي انجام و از مقاالت جدید برای این مطالعه
استفاده شد .از دادههای مقاالت برای نوشتن قسمت یافتههای این مقاله استفاده شد و یافتههای پژوهش
شامل  5بازی درباره آموزش مبحثهای مختلف شيمي آلي ميباشد که درباره هر کدام از آنها به طور خالصه
توضيح داده شده است .نتایج پژوهش نشان ميدهد که درک مبحثهای شيمي با توجه به انتزاعي بودن آنها
سخت است ،ولي ميتوان با اجرای بازیهای آموزشي همراه با تدریس ،این درس را برای دانشجویان شيرین
و لذتبخش کرد .همچنين این بازیها باعث افزایش کار مشارکتي بين دانشجویان شده و انگيزه آنها برای
یادگيری را افزایش ميدهد .در بقيه درسها نيز باید از بازیهای آموزشي استفاده کرد تا دانشجویان با عالقه
و انگيزه بيشتری مفاهيم را یاد بگيرند.
کلیدواژهها :آموزش شيمي ،بازی ،تدریس شيمي ،شيمي آلي ،دانشجوی شيمي
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مقدّمه
شيمي آلي به یک قسمت ضروری در زندگي روزمره تبدیل شده است و تقریبا در همه جنبهها
کاربرد دارد .و همچنين به عنوان یک موضوع چالشبرانگيز برای دانشجویان برای یادگيری شناخته
شده است ،که دانشجویان نياز دارند بين مفاهيم ،پيوندهای زیادی ایجاد کنند که در نتيجه به مرتبه
باالیي از تفکر احتياج است (شوثميت 1و همکاران .)2020 ،و همين موضوع باعث شده دانشجویان
اغلب در کالسهای شيمي آلي با اضطراب و ترس شرکت کنند .اگر چه بيشتر دانشجویان برای
یادگيری شيمي تالش ميکنند ،اما بسياری از آنها نميتوانند به هدف خود برسند ،چون شيمي یک
موضوع دشوار است .بنابراین ،بيشتر دانشجویان با اميد به این که در امتحانهای دانشگاه قبول شوند
ترجيح ميدهند موضوعاتي مانند شيمي آلي را حفظ کنند تا اینکه آنها را درک کنند (سن.)2020 ،2
به منظور بهبود یادگيری دانشجویان ،بسياری از مربيان شيمي تالش کردهاند تا قالب سخنراني-
آموزش را که به طور سنتي «منفعل» است ،به شکل فعالتری از یادگيری تبدیل کنند .مدرسان
مفهوم یادگيری مبتني بر بازی را به منظور ترویج مشارکت فعال دانشآموزان آزمایش کردهاند.
یادگيری مبتني بر بازی به عنوان استفاده از بازیها یا شبيهسازیها در هر شکلي برای تحقق اهداف
یادگيری خاص تعریف ميشود .همراه با پيشرفت تکنولوژی ،امکانات ترکيب یادگيری مبتني بر بازی
در شيمي آلي به شکلهای مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است .تغيير به سمت یادگيری مبتني
بر بازی تا حد زیادی به دليل ماهيت جذاب بازیها است .اگرچه شواهد تجربي قابلتوجهي از اثرات
یادگيری مبتني بر بازی هنوز در دسترس نيست ،اما شواهدی وجود دارد که استفاده از بازیها
ميتواند به طور بالقوه یادگيری دانشآموزان را بهبود ببخشد .با این حال ،بسياری از بازیهای آموزشي
در حال حاضر به سادگي سؤالها و تمرینها را در یک فرمت بازی با تفکر کمي برای مکانيک بازی
و چگونگي افزایش یادگيری دانشجویان ایجاد کردهاند (ژانگ 3و همکاران.)2020 ،
بازیهای آموزشي معموال برای کمک به دانشجویان برای مقابله با چالشهایي که در فرآیند
یادگيری با آن مواجه ميشوند ،مورد استفاده قرار ميگيرند .بازیها یک ابزار آموزشي مفيد هستند
که افراد را قادر ميسازند تا دانش خود را در یک محيط سرگرمکننده و چالش برانگيز ایجاد کنند.
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مطالعات متعددی کشف کردهاند که بازیها در فرآیند یادگيری تاثيرگذار هستند (سن .)2020 ،یک
توافق کلي در ميان مربيان وجود دارد که بازیها اثرات مثبتي بر دستاورد ،حل مسأله ،ادراک،
خالقيت ،استدالل ،عالقه و تعامل در یادگيری کار دارند .بازیها در توسعه ذهن و سرعت بخشيدن
به فرآیند یادگيری ،کمک به یک محيط غيررسمي در کالس با ترویج تعامل بيشتر بين همساالن و
انگيزه یادگيری مفيد هستند .دانشجویان با شرکت در بازیها ،اطالعات را بهتر پردازش ميکنند و
مفاهيم را بسيار سادهتر یاد ميگيرند و درک ميکنند .آنها حواس خود را درگير ميکنند و به
احتمال زیاد یادآوری بيشتری از آنچه هنگام شرکت در یک فعاليت بازی برای یادگيری آموختهاند
دارند (جونيور 1و همکاران.)2019 ،
برخي از عناصر بازیها که ميتوانند به دانشجویان انگيزه دهند و یادگيری را تسهيل کنند عبارتند
از:
مکانيک پيشرفت( 2نقاط  /عالئم  /تابلوهای رهبری) ،داستان و شخصيتها ،کنترل بازیکن،
بازخورد فوری ،فرصتهایي برای حل مشکل مشارکتي ،یادگيری پراکنده با چالشهای فزاینده و
فرصتهایي برای تسلط و افزایش ارتباط اجتماعي (شوثميت و همکاران.)2020 ،
بنابراین در این مطالعه سعي کردیم مقاالت اخير در زمينه آموزش شيمي آلي با استفاده از بازی
را بررسي کرده و خالصهای از نحوه انجام بازی در هر مورد را توضيح داده و ویژگيهای آنها را بيان
کنيم.
پیشینه پژوهش
در پژوهشي جونيور و همکارانش ،یک بازی رایانهای تعاملي را بررسي کردند که دانشجویان دوره
کارشناسي را در بررسي مفاهيم استریوشيمي درگير ميکند .در این بازی دانشجویان با پاسخ دادن
به  230سؤال جدید که در سه سطح دشواری طرح شدهاند ،موضوعهای مهم درباره استریوشيمي را
یاد ميگيرند و بازخورد دانشجویان و مربياني که بازی را انجام دادهاند ،مثبت بوده است (جونيور 4و
همکاران.)2016 ،
در پژوهشي دیگر وینتر و همکارانش ،درباره یک بازی موبایل برای دانشجویان شيمي آلي که
درباره وارونگي ساختار صندلي حلقه سيکلوهگزان ميباشد را مورد بررسي قرار داده و به این نتيجه
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رسيدند که در جامعه آماری بررسي شده ،اکثر دانشجویان یادگيری خود را با این بازی بهبود بخشيدند
(وینتر 1و همکاران.)2016 ،
در پژوهشي ایستوود ،بازی مولکولسازی برای آموزش شيمي آلي را بررسي کرده است .که این
بازی یک فعاليت مبتنيبر تيم است که در آن دانشجویان برای حل مسئله شيمي آلي مسابقه ميدهند
و سپس جواب را با استفاده از ابزار مدلسازی ميسازند (ایستوود.)2013 ،2
روش پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری روایتي است .برای انجام این مطالعه در جستوجوی انگليسي
از کلمات کليدی آموزش ،بازی و شيمي آلي در پایگاههای علمي انجام شد .با توجه به مقاالتي که
در این زمينه بودند سعي شد از بين این مقاالت ،جدیدترین و با اهميتترین مقاالت انتخاب و یک
مطالعه خوب در زمينه آموزش شيمي آلي با استفاده از انجام بازی انجام شود.
یافتههای پژوهش
 -1آموزش طبقههای ترکیبات آلی با بازی پیشانی (اُهالوران)2017 ،3

شکل  -1بازی پیشانی برای آموزش طبقههای ترکیبات آلی
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بازی با این شروع ميشود که معلم یک یادداشت چسبناک برای هر دانشجو ميگذارد تا روی
پيشاني خود بگذارد (شکل  .)1در این بازی طبق جدول 12 ،1طبقه از ترکيبات آلي و نام آنها برای
یک کالس  24نفره استفاده ميشود .مهم است که به دانشجو بگویيد آنچه را که روی برگه نوشته
شده است نگاه نکند .یادداشتهای چسبناک را ميتوان به صورت جداگانه توزیع کرد و یا برعکس بر
روی یک ميز جلو قرار داد تا دانشجویان بتوانند آن را تحویل بگيرند .این سؤاالت در مورد جنبههای
خاصي از یک طبقه یا ترکيب ميپرسند و هر پاسخ فقط یک اطالعات را ميدهد .دانشجویان معموال
نميتوانند فقط با یک سؤال طبقه ترکيب خود را بفهمند اما ميتوانند با چند سؤال آن را بفهمند.
قوانین بازی

این قوانين ساده در برگههای دانشجویان ارائه شده است و به آنها امکان ميدهد بازی را به
سرعت درک کنند.
•

فقط ميتوانيد سؤاالت زیر را مطرح کنيد.

•

فقط مي توانيد به هر سؤال «بله» یا «خير» پاسخ دهيد.

•

از هرکسي یک سؤال بپرسيد ،سپس بگذارید یک سوال از شما بپرسد و سپس به سراغ
شخص دیگری بروید.

•

نام شخصي را که به سؤال شما پاسخ داده است بنویسيد.

لیست سؤاالت بله/خیر

این سؤاالت در برگههای دانشجویان ارائه ميشود و ساختار آنها در بحث است.
 )1آیا مولکول من پيوند دوتایي دارد؟
 )2آیا مولکول من دارای پيوند سهگانه است؟
 )3آیا مولکول من حاوی یک و تنها یک اتم اکسيژن است؟
 )4آیا مولکول من حاوی دو اتم اکسيژن است؟
 )5آیا مولکول من همانطور که نشان داده شده حاوی یک و تنها یک گروه  Rاست؟
 )6آیا مولکول من همانطور که نشان داده شده حاوی دو یا چند گروه  Rاست؟
 )7آیا مولکول من حاوی نيتروژن است؟
هنگامي که همه افراد یادداشت بر پيشاني خود دارند و ليستي از سؤاالت بله/خير را دارند،
ميتوانند آزاد بایستند ،در کالس حرکت کنند و از ليست از همسایگان سؤال کنند .هنگامي که هر
دانشجو بفهمد مولکول او چيست ،از استاد ميپرسند که آیا درست است .اگر درست باشد ،مي توانند
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جدول :1طبقههای ترکیبات آلی انتخاب شده برای این بازی
ردیف

ساختار

طبقه

1

آلکن

2

آلکين

3

آروماتيک (بنزن)

4

الکل

5

اتر

6

کتون

7

آلدهيد

8

کربوکسيليک اسيد

9

استر

10

آمين

11

آميد

12

نيتریل
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به قسمت جلوی اتاق منتقل شوند« ،حلقه برنده» ناميده ميشود ،و منتظر شخصي که جفت تطبيق
(نام یا ساختار) مولکول را در پيشاني دارد ميماند .دو نفر در کالس یک جفت تطبيق دارند (نام و
ساختار) ،اما آنها نميدانند که آن شخص کيست تا زماني که هر دو مولکول خود را کشف کنند و
یکدیگر را در حلقه برنده پيدا کنند .ممکن است آنها از کنار آن شخص رد شده باشند و حتي در
اوایل بازی از آنها سؤالي پرسيده باشند .این بازی به خوبي کار ميکند زیرا بحث ساختاری را در
اختيار دانشجویان قرار ميدهد که منجر به حل مسئله مشارکتي ميشود همانطور که در شکل 2
نشان داده شده است (اُهالوران.)2017 ،

شکل  -2محیط کالس در طول بازی شامل درگیرکردن بحث ساختاریافته و حل مسئله مشارکتی
است.
 -2استفاده از اپلیکیشن Organic Fanatic

یک بازی کاربردی گوشي همراه مبتنيبر مسابقه برای پشتيباني از یادگيری ساختار و واکنش
ترکيبات آلي (شوثميت و همکاران Organic Fanatic .)2020 ،یک بازی کاربردی مبتنيبر مسابقه
رایگان ،متمایز و تعاملي به سبک بازی است که به عنوان منبعي برای تسهيل یادگيری در شيمي
آلي است (شکل .)3این بازی در مجموع شامل  270سؤال چند گزینهای و  1080پاسخ مرتبط است
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که ميتواند از  9دسته مختلف که براساس گروه عاملي مرتب شدهاند ،انتخاب شود (الکلها ،آلکانها،
آلکنها ،آمينها ،مواد آروماتيک ،کربوکسيليک اسيدها ،استرها ،هالوآلکانها ،اترها).

شکل -3بازی کاربردی برای یادگیری ساختار و واکنش ترکیبات آلی

ترکيبي از سؤاالت و پاسخهای متني و شکلي وجود دارد که در شکل 4نشان داده شده است.
بازخورد فوری در مورد درست بودن پاسخ انتخاب شده شکلي و صوتي ارائه ميشود .همچنين چندین
سطح در بازی وجود دارد ،آسان ،متوسط و سخت ،که در آن سؤاالت با پيشرفت بازیکن(ها) در بازی
دشوارتر ميشوند.
 Organic Fanaticرا ميتوان در چندین حالت بازی کرد .در حالت تکنفره ،هدف این است که
بازیکن به سؤاالت در چندین دسته و سطح دشواری در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد (شکل .)5
بازیکنها با وارد کردن نام خود بازی را شروع ميکنند .یک زمانسنج شمارش معکوس همراه با
دستورالعملها و نکات برای آمادهسازی بازیکن قبل از اینکه سؤاالت برای حل ارائه شود ،ارائه ميشود.

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی
یک گروه عاملي را انتخاب کرده و بعد سؤال نشان داده ميشود .هنگامي که به یک سؤال در یک
گروه پاسخ داده شد ،نميتوان آن دسته را در همان تالش بازی دوباره انتخاب کرد.

شکل  -4سه عکس از  Organic Fanaticنشاندهنده انواع مختلف گروههای عاملی و سطح
دشواری است که میتواند همراه با سؤاالت و پاسخهای نماینده متن و شکل انتخاب شود.

شکل  -5چهار شکل از  Organic Fanaticکه نشاندهنده حالت پخش یک نفره ،وارد کردن
نام بازیکن ،شمارش معکوس مقدماتی و پایان تالش یک بازی تک نفره است

پژوهش در آموزش شيمي ،سال سوم ،شماره  ،1بهار 1400

در حالت چند نفره ( 2−6بازیکن) ،فقط یک گوشي هوشمند الزم است که گروهي از دانشجویان در
برابر ساعت مقابل یکدیگر رقابت کنند (شکل  .)6همه بازیکنها ابتدا نام خود را وارد ميکنند و سپس
بازی را شروع ميکنند.

شکل  -6چهار عکس از  Organic Fanaticکه نشاندهنده حالت چند نفره است ،نام انتخابی
برای هر بازیکن ،عالمتگذاری روی تکتک بازیکنها و نتیجه حذف یک بازیکن از بازی

پيشبيني این است که این بازی برای دانشجویاني که از متوسطه دوم به دانشگاه ميآیند سودمند
خواهد بود .به عنوان مثال شامل تمرین برای واکنشهای جانشيني آروماتيک الکتروفيلي بنزن است.
دامنه دشواری سؤاالت از آسان به سخت است (شوثميت و همکاران.)2020 ،
 -3استفاده از اپلیکیشن Chirality-2

این بازی توسعه یک برنامه بازی چند منظوره گوشي همراه برای پشتيباني از آموزش شيمي آلي
مقطع کارشناسي است (جونز 1و همکاران .)2018 ،در این برنامه برای حل معماها و پاسخ به سؤاالت
از رابطهای صفحه لمسي کشيدن و رها کردن برای کاربران استفاده ميکند (شکل  .)7عنوانهای
تحت پوشش گروههای عاملي ،طبقهبندی ساختار ،نيروهای بينمولکولي ،ایزومرها ،مرکزهای کایرال
و نامگذاری مولکولها هستند .در زیر یک نمای کلي از هر سطح آورده شده است.
Jones

1

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی

شکل  -7اپلیکیشن Chirality-2
سطح -1شناسایی گروه عاملی (شکل -8الف)

شکلي از یک مولکول به کاربران ارائه ميشود و از یک رابط کشيدن و رها کردن برای انتقال
قطعهها با نام گروههای عاملي به مکان صحيح استفاده ميکنند .پس از ضربهزدن روی نماد پيکان
در پایين سمت راست صفحه ،بازی جواب داده شده را بررسي ميکند و بازخورد مناسب را ارائه
ميدهد .یک واقعيت تصادفي حاوی اطالعات بيشتر در مورد مولکول ،قبل از رفتن به مولکول بعدی
نمایش داده ميشود .هر دفعه بازی پنج مولکول ارائه ميشود و با هر بار شناسایي صحيح یک گروه
عاملي ،یک امتياز داده ميشود .پاسخهای نادرست نمره (0صفر) کسب ميکنند.
سطح -2طبقهبندی ساختار (شکل -8ب)

تعدادی از قطعهها که نامها و ساختارها را نشان ميدهد به کاربر نشان داده ميشود ،سپس باید
جفت قطعهها (به عنوان مثال ،ساختار با نام آن) مطابقت داشته باشد .مثال در شکل5ب ساختار و
نام الکلها ،آمينها ،آلکيل هاليدها و کربوکاتيونهای نوع  2 ،1و  3را نشان ميدهد .جفتهای صحيح
هنگام انتخاب حذف ميشوند .جفتهای نادرست حذف نميشوند .تنظيمات مختلف دشواری (از
طریق حالتهای مختلف بههمراه زمان) برای این سطح به شرح زیر ارائه شده است.
استاندارد :زمانسنج تا زمان کاملشدن سطح شمارش ميشود .هرچه زمان باقيمانده کمتر باشد،
امتياز بهتری خواهد داشت.
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امتحان زماني :1زمانسنج از  10ثانيه شروع ميشود و شمارش معکوس دارد .برای هر جفت صحيح
 2ثانيه اضافه ميشود.
حداکثر :2زمانسنج از  300ثانيه شروع ميشود و تا زمان کاملشدن سطح ،شمارش معکوس ميکند.
سطح-3نیروهای بینمولکولی (شکل -8ج)

این سطح شبيه سطح 1است ،اما بازیکنها نيروهای بين مولکولي را شناسایي ميکنند .یک
واقعيت تصادفي حاوی اطالعات بيشتر در مورد مولکول ،قبل از رفتن به سؤال بعدی نمایش داده
ميشود .در هر دفعه بازی پنج مولکول ارائه ميشود و با هربار شناسایي صحيح نيروی بينمولکولي،
یک امتياز داده ميشود در حالي که پاسخهای نادرست نمره (0صفر) را کسب ميکنند.
سطح-4ایزومرها (شکل -8د)

به بازیکن پنج جفت ایزومر (از یک گروه 18تایي) ارائه ميشود و باید نوع آنها را تشخيص دهد.
پس از ارسال پاسخ ،به بازیکن بازخورد فوری داده ميشود که آیا انتخاب او درست بوده است یا خير.
دو حالت بازی امکانپذیر است .در حالت استاندارد ،برای هر پاسخ صحيح  1امتياز داده ميشود ،در
حاليکه پاسخهای نادرست امتياز (0صفر) را کسب ميکنند .در حالت حداکثر ،تایمر از  10ثانيه
شروع ميشود و شمارش معکوس دارد .اگر به زمان صفر ثانيه برسيد یا پاسخ نادرستي داده شود،
سطح تمام ميشود.
سطح-5مرکزهای کایرال (شکل -8ه)

به بازیکنها یک مولکول ارائه ميشود و باید مرکزهای کایرال را شناسایي کنند .این بازی نشان
ميدهد که کدام یک از اتمهای انتخاب شده به درستي یا نادرست شناسایي شدهاند و همچنين
آنهایي که باید شناسایي ميشدند اما شناسایي نشدهاند را هم نشان ميدهد .یک سؤال اضافي
ميپرسد که مولکول چند استریوایزومر دارد .هربار که این سطح بازی ميشود ،پنج مولکول به طور
تصادفي نشان داده ميشود تا اطمينان حاصل شود که بازیکن هربار تجربه متفاوتي دارد .در این
سطح 2 ،امتياز برای یک انتخاب صحيح و  1امتياز برای پاسخ صحيح به سؤال اضافي تعلق ميگيرد.
پاسخهای نادرست نمره (0صفر) کسب ميکنند.
سطح -6نامگذاری مولکولها (شکل -8و)

Time Trial
Extreme

1
2

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی
شکلهای  10مولکول آلي به بازیکن نشان داده ميشود (از یک گروه 30تایي) و باید نام صحيح را از
چهار گزینه انتخاب کند .در این سطح ،مجموعهای از پاسخها برای هر مولکول به طور تصادفي تغيير
شکل ميیابد تا بازیکن با تالشهای متعدد در سطح ،نتواند به سادگي موقعيت پاسخ صحيح را
بياموزد .برای هر پاسخ صحيح یک امتياز داده ميشود و پاسخهای نادرست نمره (0صفر) را کسب
ميکنند (جونز و همکاران.)2018 ،

شکل  -8عکسهای صفحه از برنامه که سطح  1تا  6را نشان میدهد .پاسخ های درست و
نادرست به ترتیب با سبز و قرمز نشان داده شدهاند.
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 -4بازی بمب زمانی :یک بازی سرگرمکننده و چالش برانگیز نظریه ساختاری ترکیبات آلی (جونیور
و همکاران)2020 ،

این یک بازی سه زبانه (پرتغالي ،انگليسي و اسپانيایي) ،رایگان ،پویا و آسان برای بازی است که
به دانشجویان اجازه ميدهد نظریه ساختاری شيمي آلي را مرور کنند (شکل .)9

شکل  -9بازی بمب زمانی

برای شروع ،روی بزرگترین دکمه واقع در مرکز صفحه اصلي کليک کنيد (شکل-10الف) .از
صفحه اصلي همچنين ميتوانيد رتبهبندی بازیکنها ،تغيير تنظيمات بازی یا قوانين بازی را بخوانيد.
هنگام شروع بازی ،به نظر ميرسد دو صفحه به ترتيب پارامترهای بازی را با انتخاب گروههای انتخاب
شده از عناوین تنظيم ميکنند (شکل-10ب) که سؤاالت مربوط به بازی و یکي از سه حالت بازی
مربوط به دشواری را تعيين ميکند (شکل-10ج) .در همه حالتها ،بازیکن باید به  20سؤال چند
گزینهای به درستي پاسخ دهد تا بمب ساعتي خلع سالح شود .با این حال ،هر حالت دارای یک سطح
دشواری است .در حالت مبتدی و متوسط ،بازیکن  15دقيقه برای خلع سالح بمب زمان دارد و زمان
موجود برای انجام مأموریت ،هر بار که بازیکن پاسخ اشتباه مي دهد به ترتيب  2و  4دقيقه کاهش
ميیابد .در حالت سوم (پيشرفته) ،بازیکن باید بمب را در عرض  10دقيقه خلع سالح کند و هيچ
پاسخ نادرستي نداشته باشد .وقتي بازیکن به درستي پاسخ ميدهد (شکل-10د) ،سؤال جدیدی روی
صفحه ظاهر ميشود و تعداد پاسخهای صحيح در پایين صفحه جمعبندی ميشود .اگر پاسخ نادرستي
انتخاب شود ،بازی با رنگ قرمز نشان ميدهد.

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی

شکل(-10الف) صفحه اصلی بازی که در آن بازیکن میتواند (ب) موضوعات مورد عالقه را انتخاب
کند( ،ج) حالت بازی را انتخاب کند و (د) به یک سوال پاسخ دهد.

وقتي مأموریت به پایان رسيد ،بازیکن برنده ميشود و صفحهای برای بازی ظاهر ميشود که در
آن ميتوانند تعداد کل سؤاالت پاسخ داده شده در مورد هر موضوع را بررسي کنند .بازیکنها ميتوانند
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با کليک روی دکمه سمت راست باالی صفحه ،امتيازهای خود را در سيستم عاملهای مختلف
رسانههای اجتماعي به اشتراک بگذارند (شکل-11الف).

شکل( -11الف) صفحه تبریک( ،ب) بررسی پاسخ سؤاالت( ،ج) نظرات سؤاالت و (د) صفحه ترک
خورده

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی
عالوهبراین ،بازیکنها ميتوانند با کليک روی دکمه «قهرمانان »1داده های خود را در «گالری
قهرمانان» ثبت کنند (شکل-11الف) ،یا حتي برای بررسي تمام سؤاالت پاسخ داده شده (شکل-11
ب) با کليک بر روی دکمه «بازخورد» (شکل-11الف) ،که تمام سؤاالت پاسخ داده شده را با گزینه
صحيح برجسته شده با سبز نشان ميدهد .پس از آن برای هر سؤال ،بازیکن ميتواند به یک نظر
کوتاه (شکل-11ج) دسترسي پيدا کند تا بداند چرا گزینه صحيح نشان داده شده صحيح است و
اینکار را ميتوان با کليک بر روی عالمت سؤال (؟) در پایين شکل-11ب انجام داد .از طرف دیگر،
هنگامي که یک بازیکن موفق به خلع سالح بمب ساعتي نميشود ،برنامه صدای انفجار را شبيهسازی
ميکند و شکلي که شبيه صفحه ترکخورده است ظاهر ميشود (شکل-11د) .در این صفحه،
بازیکنها دارای همان گزینههای پس از بازی هستند که در باال توضيح داده شده است ،با این تفاوت
که نميتوانند دادههای خود را در گالری قهرمانان ثبت کنند (جونيور و همکاران.)2020 ،
 -5بازی پازل برای ساختن مولکولهای آلی (اُهالوران)2019 ،

شکل -12پازل مولکولهای آلی

به دانشجویان هر کدام یک یادداشت چسبناک داده ميشود که یک عنصر (  N ،H ،Cیا )O
روی آن با پيوندهای آن در یک پيکربندی خاص نوشته شده است (شکل .)12در مجموع هشت اتم
کربن ،هشت اتم هيدروژن ،شش اتم اکسيژن و دو اتم نيتروژن با پيکربندیهای مختلف پيوند وجود
دارد .در مجموع  24اتم وجود دارد ،اما اگر کمتر از  24دانشجو باشد ،به برخي از دانشجویان ميتوان
Heroes

1
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دو یا چند یادداشت چسبناک داد .دانشجویان یادداشتهای چسبناک خود را به صفحات الگو ميبرند،
که هر یک مربوط به یک مولکول متفاوت است و به دیوارهای مختلف کالس چسبانده ميشود.
دانشجویان باید با ساختن مولکول یادداشتهای چسبناک متناسب را تعيين کنند .آنها در جهتهای
مختلف گسترش ميیابند و در گروههای کوچکي از سه تا پنج دانشجو به صفحات الگو نزدیک
ميشوند .هفت صفحه الگو با هم پازل را تشکيل ميدهند که کالس به طور مشترک حل ميکند
(شکل .)13
قوانين مربوط به دانشجویان به شرح زیر است:
 -1اتم خود را در یکي از هفت مولکول الگو قرار دهيد -2 .پيوند در مولکول باید از نظر شيميایي
صحيح باشد -3 .شما باید قسمت چسبناک را در قسمت باال ردیف کنيد (آن را نچرخانيد) -4 .اگر
اتم شما متناسب نيست ،یک مولکول الگوی متفاوت را امتحان کنيد -5 .اتم شما ممکن است بيش
از یک مولکول الگو متناسب باشد.

شکل -13صفحات الگو که به دیوارهای کالس چسبانده شده است تا دانشجویان بتوانند
مولکولها را بر روی آنها ایجاد کنند.

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی
این ممکن است در ابتدا آسان به نظر برسد ،اما در واقع چالشبرانگيز است ،زیرا دانشجویان در
ابتدا نميدانند که اتم آنها به کدام مولکول تعلق دارد .آنها فقط ميتوانند بفهمند که مولکول کامال
ساخته شده و پيکربندیهای پيوند از نظر شيميایي معنا پيدا ميکنند .همچنين ،دانشجویان در ابتدا
نميدانند چه مولکولهایي باید در صفحات الگو تشکيل شوند ،زیرا آنها به عنوان مولکولهای
ناشناخته ارائه ميشوند .با آزمایش و خطا باید بفهمند جواب صحيح برای هر صفحه الگو چيست.
دانشجویان باید با تکيهبر دانش خود از ساختارهای نقطهای لوئيس و بحث درباره راهحلهای ممکن،
آن موارد را کشف کنند .به عنوان مثال ،دانشجویي که دارای یک اتم با پيوندهای رو به پایين است،
آن را در باالی یک مولکول قرار ميدهد و دانشجویي که دارای یک اتم با پيوندهای به سمت باال
است ،این دو اتم را بههم متصل ميکند .این دو اتم نهتنها باید از نظر شيميایي با یکدیگر متناسب
باشند ،بلکه با اتمهای همسایه که به چپ و راست اضافه ميشوند نيز متناسب هستند .وقتي همه
مولکولها جمع شده باشند پازل حل ميشود (شکل  .)14این هفت مولکول به طور خاص برای
جلوگيری از تکرار یا ترکيب نادرست انتخاب شدهاند .بازی حدود  10دقيقه طول ميکشد (اُهالوران،
.)2017
نتیجهگیری
داشتن مفاهيم انتزاعي که ممکن است برای درک چالشبرانگيز باشند و اغلب شامل فعاليتهای
یادگيری که نيازمند نبوغ و مهارتهای حل مسئله باالتر هستند ،یکي از خصوصيات درس شيمي
آلي است .با این حال ،صرفنظر از این که دانشجویان موضوع را چگونه ميبينند ،مجبور به فراگرفتن
آن هستند چون این درس بخشي از برنامه درسي است و یک موضوع اصلي در نظر گرفته ميشود.
به عنوان مربيان شيمي ،تشخيص این مشکالت و استفاده از استراتژیهای مختلف تدریس برای
افزایش تجربه یادگيری دانشجویان در کالس درس و همچنين فراهم کردن منابع مناسب برای
مطالعه خود  -هدایتشونده امری ضروری است .یکي از این رویکردها شامل یکپارچهسازی برنامههای
کاربردی تلفن همراه در برنامهدرسي دوره و آموزش کالسي است .نسل فعلي دانشجویان از گوشيهای
هوشمند استفاده ميکنند و به نظر ميرسد که به طور منظم از آنها استفاده ميکنند زیرا این
گوشيهای هوشمند و دستگاهها ،کامپيوترهای چند منظوره هستند که به عنوان بازیگر ویدئو،
سيستمهای بازی ،مرورگرها ،نوازندگان موسيقي و سيستمهای جهتیابي خدمت ميکنند و
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قابليتهای بسيار ارزشمندی دارند که پتانسيل عظيمي برای استفاده در آموزش شيمي دارند (جونيور
و همکاران .)2020 ،پس اگرچه شيمي آلي به عنوان یکي از دروس مفيد و کاربردی و البته دشوار
برای دانشجویان به حساب ميآید ،ولي با اجرای بازیهای آموزشي ميتوان یادگيری این درس را
برای آنها شيرین و لذتبخش کرد .در این بازیها به دليل داشتن شور و هيجان کافي ،دانشجویان
با اجرای آن خواه و یا ناخواه مجبور به یادگيری آن ميشوند و پس از گذشت مدتي کوتاه متوجه
ميشوند که آن مفاهيم سخت و پيچيده را یادگرفتهاند .عالوهبراین چون این بازیها امکان این را
دارند که دانشجویان با مشارکت هم بازی را انجام دهند پس از این طریق ميتوان کار مشارکتي را
هم در بين دانشجویان افزایش داد و در آنها این حس را بهوجود آورد تا کارها را با کمک همدیگر
انجام دهند .پيشنهاد ميشود در بقيه درسها نيز از بازی هنگام آموزش استفاده شود ،حتي اگر یک
بازی ساده هم همراه با آموزش باشد در یادگيری دانشجویان مؤثر خواهد بود و انگيزه آنها را برای
یادگيری افزایش ميدهد.
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Abstract
This study is a narrative review study and its purpose to investigate the
teaching of organic chemistry by using games. In this article, the findings of
researchers in recent years are reviewed to analyze them and make a general
conclusion in this area. This article was conducted in English search for keywords
of education, games and organic chemistry in scientific databases and new
articles were used for this study. The data of the articles were used to write the
findings of this article and the research findings include 5 games about teaching
different topics in organic chemistry, each of which is briefly described. The
results show that it is difficult to understand the topics of chemistry due to their
abstraction, but it is possible to make this lesson sweet and enjoyable for students
by playing educational games along with teaching. These games also increase
collaborative work among students and increase their motivation to learn. In other
lessons, educational games should be used so that students can learn the concepts
with more interest and motivation.

Keywords: Chemistry education, Game, Chemistry Teaching, Organic
Chemistry, Chemistry student.
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