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Marcin Wardaszko
Zastosowanie struktury dwupoziomowej gry do 
zwiększania efektywności szkolenia

Raport z badań prezentowany w artykule pokazuje wpływ podwójnej struktury gry, 
wdrożonej do jednego kursu akademickiego. Pierwsza gra to klasyczna kierownicza 
gra biznesowa, rozgrywana w 4–5-osobowych zespołach. Druga to inwestycyjna 
gra rozgrywana na poziomie indywidualnym. Gra inwestycyjna czerpie swoje dane 
z gry grupowej i jej celem jest maksymalizacja wyników inwestycyjnych bazujących 
na dynamicznym celu opartym na średnich wynikach z rozgrywanej gry kierowni-
czej. Zadaniem tej struktury gry jest motywowanie studentów do lepszego i pełniej-
szego analizowania raportów spółek oraz budowania lepszej strategii decyzyjnej.  
W artykule analizowane są wyniki gry inwestycyjnej na poziomie indywidualnym 
oraz gry kierowniczej w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Słowa kluczowe: poważne gry (serious games), wielopoziomowa struktura gry (multi-level game struc-
ture), efektywność nauczania (effective education), grywalizacja w edukacji (gamification of  education), 
biznesowe gry symulacyjne (business simulation game)

Wstęp

Współczesne badania bardzo często poruszają kwestię motywacji uczestników do 
zajęć z zakresu biznesowych gier symulacyjnych (np. Yakonich i wsp., 1997; Burns, 
Gentry, 1996, 1998). Przyczyny podjęcia tej inicjatywy badawczej przez autora były 
dwojakie. Po pierwsze, jedną z kwestii często poruszanych przez uczestników zajęć  
z zakresu biznesowych gier symulacyjnych było pragnienie bycia ocenianym zarówno 
za osiągnięcia indywidualne, jak i grupowe. Z drugiej zaś strony studenci kierunków 
biznesowych w trakcie studiów są konfrontowani z wieloma grami. Grając po raz 
pierwszy, ich uwagę przyciąga poczucie nowości i nieznajomości tematu, jednakże 
przy trzecim lub czwartym podejściu tracą koncentrację i motywację. Po zidentyfiko-
waniu tych dwóch problemów narodził się pomysł rozszerzenia klasycznej bizneso-
wej gry symulacyjnej poprzez wbudowanie w jej strukturę drugiej gry indywidualnej, 
a co za tym idzie, zgrywalizowanie samej struktury zajęć.

Idea

Podstawową kwestią rozważaną w badaniu było pytanie, w jaki sposób zwiększyć 
motywację i zaangażowanie studentów oraz wdrożyć system indywidualnej oceny 
do struktury zajęć z zakresu gier symulacyjnych. W pierwszej kolejności zajęto się 
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metodą wzajemnych ocen członków zespołu, która zarówno w teorii (Scherpereel, 
2009 i in.; problem ten został poruszony w wielu artykułach ABSEL), jak również 
w praktyce nie dała wyraźnych dowodów, że ma pozytywny wpływ na grę, a przez 
studentów była postrzegana jako kolejny sprawdzian czy zadanie. Zamiarem auto-
ra było zmotywowanie, a nie obciążanie studentów, w związku z tym narodził się 
pomysł grywalizacji metod oceny (Selen, Zimmerman, 2004; Koster, 2005; Reeves, 
Read, 2009; Cunnigham, Zichermann, 2011) i po raz pierwszy wprowadzono ideę 
wdrożenia mechaniki gier również do indywidualnych zadań.

Konceptem, który narodził się z wyżej wymienionych mniejszych idei i prezen-
tacji, było stworzenie drugiej gry – inwestycyjnej – w którą można by grać jedno-
cześnie z symulacyjną grą biznesową, korzystając z danych generowanych przez 
„grę-matkę”. Aby zmotywować studentów, gra inwestycyjna powinna być prosta, 
ciekawa oraz przewidywać nagrodę za osiągnięcia i zaangażowanie. Symulacyjna 
gra biznesowa jest źródłem danych wejściowych i stanowi podstawowy stopień 
zainteresowania/zaangażowania. Projekt gry zakłada, że „grą-matką” może być 
każda gra, która generuje cenę udziału/akcji oraz podstawowe sprawozdania fi-
nansowe.

Struktura, projekt i zasady gry

Struktura podwójnej gry została zasadniczo stworzona z myślą o studentach studiów 
podyplomowych, lecz istnieje również możliwość jej wdrożenia wśród uczestników 
z innych grup docelowych. Jeśli chodzi o studentów, oceny z zajęć z zakresu symu-
lacji biznesowych są wystawiane na podstawie osiągnięć grupowych, podczas gdy 
gra inwestycyjna skupia się na indywidualnych osiągnięciach graczy. „Gra-matka” 
jest wysoce kompleksową interaktywną symulacją menedżerską, rozgrywaną na wy-
soce konkurencyjnym rynku, która generuje mnóstwo danych ze względu na fakt, iż 
spółka posiada pełny moduł księgowości/sprawozdawczości oparty na amerykań-
skich standardach rachunkowości GAAP. Ponadto „gra-matka” została umieszczo-
na w dynamicznym środowisku stworzonym poprzez wprowadzenie dynamicznego 
scenariusza (w trakcie tych zajęć zastosowano standardowy scenariusz, nie różniący 
się niczym od scenariuszy wykorzystywanych na innych zajęciach tego typu).

Zamysłem gry inwestycyjnej była prostota. Na początku kursu każdy uczestnik 
gry otrzyma wcześniej określoną ilość wirtualnej waluty (np. 100 000 zł), za którą 
według własnego uznania zakupi udziały w spółkach (w tym we własnej spółce) 
będących własnością uczestników gry. W każdej rundzie decyzyjnej gracze będą 
mogli podejmować decyzje dotyczące kupna/sprzedaży/wstrzymania się. W trak-
cie gry studenci mają możliwość dowolnej alokacji swojego portfela udziałów/
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pieniędzy, a na koniec każdej rundy otrzymają zestawienie wartości poszczegól-
nych kont. 

W „grze-matce” zarząd może wypłacać udziałowcom dywidendy w wysokości 
od 10% do 30% dochodu netto; w takim wypadku środki z tytułu dywidend zostaną 
przelane na konta osobiste w zależności od ilości posiadanych udziałów. Decyzje 
inwestycyjne studentów nie wpływają na ceny udziałów w „grze-matce”, ponieważ 
opierają się na zasadzie drobnego inwestora (początkowy kapitał pojedynczej spółki 
w „grze-matce” wynosi 50 milionów). Ponadto ilość udziałów w ramach całej gry 
jest niezmienna, a studenci nie mogą odkupować udziałów na rynku (ta opcja zosta-
ła usunięta z gry ze względu na założenie prostoty, lecz należy rozważyć jej wprowa-
dzenie w przyszłości). Celem gry inwestycyjnej będzie maksymalizacja początkowej 
wartości kapitału, mierzonej według średniego zysku symulowanej branży plus 1%. 
Ten cel jest jednocześnie dynamiczny i uchwytny. Z jednej strony zmusza studen-
tów do podejmowania działań, z drugiej zaś – jest postrzegany jako możliwy do 
osiągnięcia. Zasady oceniania są bardzo proste – jeżeli wartość portfela przekroczy 
określony próg (średni zysk symulowanej branży plus 1%), to przyznaje się 100% 
punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli jego wartość jest niższa, wówczas przy-
znaje się 50% punktów. Strata pieniędzy lub brak podjęcia jakichkolwiek działań 
nie wiąże się z karą. Autor popiera zasady grywalizacji (Koster, 2005; Cunnigham, 
Zichermann, 2011) mówiące, że brak nagrody i presja społeczeństwa stanowią wy-
starczającą motywację i podtrzymują zainteresowanie.

Po przypisaniu kont nazwiska studentów będą ukryte. Aby umożliwić studentom 
porównanie swoich wyników z wynikami innych graczy, każdy uczestnik będzie miał 
podgląd rankingu przedstawiającego stan kont, który będzie zawierał jedynie numery 
rachunków znane wyłącznie poszczególnym graczom. Numery kont zostaną wyge-
nerowane losowo i automatycznie przypisane do poszczególnych studentów.

Eksperyment

Nowy model gry i jego wdrożenie do mechanizmu kursu, struktura społeczna i sys-
temy oceniania budzą wiele pytań i niewiadomych, dlatego też autor zdecydował  
o przeprowadzeniu testu na małej grupie studentów uczestniczących w jednym kur-
sie. Głównym celem tego eksperymentu jest sprawdzenie mechanizmu gry oraz ob-
serwacja zachowań uczestników. Drugim celem jest zebranie i analiza danych o tym 
mechanizmie.

Zgodnie z paradygmatem eksperymentalnym, odnośnie do tego badania nie 
sformułowano żadnych hipotez. Na początku projektu pojawiło się jednak kilka 
pytań badawczych, między innymi następujących:
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1. Czy gra inwestycyjna jest wystarczająco absorbująca (interesująca)?
2. Czy gra inwestycyjna jest intuicyjna (łatwo się w nią gra)?
3. Czy cel gry inwestycyjnej jest realistyczny i ilu graczy go osiągnie?
4. Czy gra inwestycyjna zmotywuje studentów do bardziej wnikliwej analizy da-

nych?
Po uzyskaniu zgody władz uczelni autor stworzył fakultatywny kurs z zakresu 

zaawansowanych strategicznych gier biznesowych, który zaoferował grupie stu-
dentów stacjonarnych i zaocznych studiów magisterskich w semestrze jesiennym 
2011/2012. W ciągu miesiąca na kurs zapisało się 28 studentów, spośród których  
26 osób pomyślnie ukończyło zajęcia (dwie osoby musiały zrezygnować w trak-
cie semestru z przyczyn zewnętrznych). Większość uczestników kursu stanowili 
studenci kierunku zarządzanie i przedsiębiorczość (blisko 60%), natomiast resztę 
– studenci innych kierunków finansowych. Poza kilkoma wyjątkami poziom ocen 
studentów były raczej poniżej średniej.

Rysunek 1. Struktura celów osobistych uczestników gry symulacyjnej  
w eksperymencie.

Źródło: opracowanie własne

Kurs w semestrze jesiennym obejmował cztery spotkania odbywające się w nie-
dzielne popołudnia, co 2–3 tygodnie. Obie gry były rozgrywane w ramach ćwiczeń 
na zajęciach. Na początku zajęć autor przedstawił progi procentowe dla poszcze-
gólnych ocen. Pomimo szczegółowych wyjaśnień dotyczących systemu oceniania, 
przedstawieniu dynamicznego celu nowej gry inwestycyjnej oraz podstawowych za-
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sad gry, grupa nie została poinformowana o samym eksperymencie ani o powodach 
zajęć, ponieważ autorowi zależało na naturalnym zachowaniu studentów, podobnie 
jak w przypadku innych kursów z zakresu symulacji biznesowych. Po drugie, autor 
pominął informacje dotyczące sposobu gry w grę inwestycyjną. Następnie studenci 
otrzymali małe kartki papieru, na których znajdowały się przypisane im indywidu-
alne numery kont. Autor zapytał również studentów o ich doświadczenie z zakresu 
inwestowania i dowiedział się, że żaden z nich nie posiada doświadczenia w praw-
dziwym inwestowaniu na giełdzie lub w fundusze inwestycyjne. Ponadto autor po-
prosił studentów o wyznaczenie osobistych celów, by sprawdzić, czy istnieją różnice 
w porównaniu z innymi grupami. 

Spośród dziewięciu różnych celów studenci mogli wybrać maksymalnie trzy 
pozycje; trzech studentów zdecydowało się na wyznaczenie specyficznych celów, 
takich jak „rozwój umiejętności w zakresie podejmowania decyzji”, „zrozumienie 
kluczowych decyzji w spółce” oraz „wygranie gry inwestycyjnej”. Na podstawie 
większości odpowiedzi można stwierdzić, że był to raczej typowy zestaw. W tej 
grupie studentów na szczycie celów osobistych niemal zawsze znajdowały się: zro-
zumienie sposobu funkcjonowania biznesu, wygrana, rozrywka oraz rozwój umie-
jętności pracy w grupie.

Gry rozpoczęły się jednocześnie po wstępie i wykładzie wprowadzającym na 
temat mechanizmu „gry-matki”. W „grze-matce” studenci dzielili się na pięć ze-
społów składających się z czterech do sześciu osób, a na początku każdej rundy de-
cyzyjnej wraz z innymi materiałami rozdawane były karty na decyzje inwestycyjne. 
Studenci zostali poproszeni o oddanie ich przed zakończeniem rundy decyzyjnej.  
W trakcie całych zajęć nikt nie poprosił o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podej-
mowania decyzji w ramach gry inwestycyjnej.

Bezpośrednio po zakończeniu obu gier studenci zostali poproszeni o wypełnie-
nie krótkiej ankiety, koncentrującej się na ich subiektywnych opiniach o obu grach, 
zastosowanych przez nich strategiach, źródłach informacji oraz systemie oceniania.

Wyniki

W ramach kursu obie gry zostały pomyślnie ukończone i w obu przypadkach roze-
grano pięć rund decyzyjnych. Analiza wyników przebiegnie dwuetapowo. Najpierw 
autor przeanalizuje zachowania i strategie decyzyjne studentów. Następnie dokona 
analizy danych pochodzących z obu gier. 

Przed rozpoczęciem analizy zachowań uczestników autor chciałby przytoczyć 
rozmowę pomiędzy uczestnikami kursu, której był świadkiem w bufecie.

Student A patrzy na kartkę z rankingiem kont inwestycyjnych, a Student B 
rozpoczyna rozmowę.
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Student B: Jak sobie radzisz w grze inwestycyjnej? Czy masz dobre wyniki?
Student A składa kartkę z rankingiem, chowa ją i odpowiada: Jest dobrze, dopóki 

wartość mojego portfela jest wyższa niż twojego.
Powyższa anegdota stanowi przykład dwóch istotnych zachowań typowych dla 

uczestników eksperymentu. Pierwsza postawa to niechęć do omawiania i dzielenia 
się komentarzami i uwagami na temat gry inwestycyjnej. Podczas gdy strategiczna 
gra symulacyjna była tematem numer jeden w trakcie rund decyzyjnych i przerw, co 
jest dosyć typowe dla tego typu kursu, to temat gry inwestycyjnej nie był w ogóle 
poruszany. Ponadto studenci podejmujący decyzje inwestycyjne separowali się od 
grupy, nawet podczas żywiołowych dyskusji. Czekali również na odpowiedni mo-
ment, by w odosobnieniu oddać formularz decyzyjny (gdy przy biurku wykładowcy 
nie było nikogo lub niewielu innych studentów). Drugim charakterystycznym za-
chowaniem była bardzo konkurencyjna postawa wobec wartości portfela, prezen-
towanej w rankingu. Studenci dążyli nie tylko do osiągnięcia wyniku wyższego niż 
zakładano, lecz również do zdobycia jak najwyższej pozycji w rankingu. Kolejne 
zachowanie zostało zaobserwowane w odniesieniu do metodologii oceniania – na-
wet jeżeli student nie grałby w grę inwestycyjną i tak otrzymałby 50% obiecanych 
punktów. Żaden uczestnik nie zastosował jednak tej strategii.

Ankieta wypełniana przez studentów bezpośrednio po zakończeniu obu gier 
zawierała dwa ważne pytania istotne z punktu widzenia sformułowanych pytań ba-
dawczych. Pierwsze pytanie dotyczyło informacji wykorzystanej do podjęcia decyzji 
inwestycyjnej i należało wpisać własne pozycje. Studenci mogli wybrać maksymal-
nie trzy opcje. 

Rysunek 2. Źródła podejmowania decyzji w grze inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne
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Trzy pierwsze odpowiedzi są ciekawe, a najpopularniejsze dotyczyły wyników 
finansowych i historii spółki, co stanowi mocne poparcie dla głównego zamysłu  
i celów niniejszej gry. Jednak wyniki dotyczące intuicji są nieco niepokojące i wy-
magają dalszej analizy. Autor sądził, że skład drużyn i decyzje własnej spółki znajdą 
się wyżej na liście. Przyczyny tego stanu rzeczy to niechęć do omawiania z innymi 
decyzji podejmowanych w ramach gry inwestycyjnej oraz fakt, że większość studen-
tów uczestniczących w zajęciach wcześniej się nie znała. To również stanowi cieka-
wy temat dalszych badań dotyczących grup, w których istnieją przyjaźnie, i takich,  
w których takie przyjaźnie nie istnieją. W drugiej części dwóch studentów stwierdzi-
ło, że istotnym aspektem była dla nich również dynamika cen akcji. Autor zamierza 
uwzględnić tę odpowiedź w przyszłości przy tworzeniu kolejnych wersji ankiety.

Jeżeli chodzi o pytanie otwarte na temat strategii, zauważalne są trzy mocne tren-
dy. Pierwszy, pojawiający się w kilku odpowiedziach, to strategia, która początkowo 
ma charakter spekulacyjny, a ostatecznie przekształca się w strategię zabezpieczenia. 
Wszyscy ci studenci ukończyli grę z wartościami portfela inwestycyjnego, które były 
mniej więcej wokół średniej wartości portfela. Drugi trend dotyczył liczby osób, 
które ostatecznie zastosowały podejście czysto spekulacyjne. Skupiali się wyłącznie 
na wynikach finansowych, możliwych dywidendach oraz potencjale wzrostu cen 
udziałów. W tej grupie końcowe wyniki gry oscylowały (z kilkoma wyjątkami) po-
niżej średniej całej grupy. Kilku studentów wybrało strategię inwestowania głównie 
w swoją własną spółkę i zakup kilku udziałów od innych spółek, które według nich 
wykazywały największy potencjał wzrostu. Tych czterech studentów osiągnęło naj-
wyższe wyniki w rankingu. 

Rysunek 3. Średnia liczba spółek utrzymywanych w portfelu i średnia liczba 
transakcji na rundę

Źródło: opracowanie własne
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Dane ilościowe potwierdzają obserwacje z zebranych danych jakościowych. Po-
czątkowo większość studentów stosowała bardzo racjonalne strategie, charaktery-
zujące się wysokim stopniem zróżnicowania portfela, następnie większość z nich 
próbowała strategii mniej lub bardziej spekulacyjnych, by ostatecznie powrócić do 
bardziej zróżnicowanej. Statystycznie nie istniała żadna istotna współzależność 
pomiędzy liczbą spółek w portfelu (Pearsons 0,0949) a liczbą transakcji (Pearsons 
-0,016). Autor ma świadomość, że fakt ten może wynikać z małej próbki danych  
i w przyszłości posłuży za podstawę analizy ilościowej. Pozostałe dane również 
potwierdzają wyżej wspomniane obserwacje. 

Rysunek 4. Liczba osób powyżej i poniżej kryterium celu w grze inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne

Dane przedstawione na rysunku 4 również potwierdzają wcześniej opisane ob-
serwacje. Na początku racjonalna strategia idealnej dystrybucji nie przynosiła ko-
rzyści, ponieważ cel opierał się na średnim współczynniku wzrostu branży plus 1%, 
w związku z tym studenci potrzebowali lepszej strategii. W drugiej rundzie wielu  
z nich znacząco poprawiło swoje wyniki, co zachęciło ich do bardziej spekulacyjne-
go podejścia do swoich działań. Ponieważ wielu studentom strategia ta nie przyno-
siła pożądanych efektów, większość z nich powróciła do bezpieczniejszej strategii 
przybliżającej ich do osiągnięcia celu. 

Dalsza analiza danych skupia się na wynikach gry i postrzeganiu obu gier przez 
studentów. W pierwszym pytaniu na formularzu autor poprosił uczestników o wy-
rażenie zdania na temat jasności gier, zasad kursu i systemu oceniania, ważności 
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drugiego pytania badawczego. Uczestnicy odpowiadali w skali od 1 (niejasne) do 7 
(jasne), a średni wynik wyniósł 6,54, ze standardowym odchyleniem 0,58, co wska-
zuje na prawdziwość twierdzenia, iż gra inwestycyjna jest wystarczająco łatwa i in-
tuicyjna. Następnie autor poprosił studentów o wyrażenie zdania na temat obu gier 
poprzez ich porównanie. Tym samym autor stworzył również wzorzec dla gry in-
westycyjnej będącej „grą-matką”. Uczestnicy gry ponownie oceniali grę w skali od 
1 (bardzo mi się nie podoba) do 7 (bardzo mi się podoba). Średnia ocena końcowa 
w przypadku gry inwestycyjnej wyniosła 6,42, ze standardowym odchyleniem 0,76, 
a w przypadku strategicznej symulacji zarządzania 6,04, ze standardowym odchy-
leniem 1,02. Różnica nie jest wprawdzie duża, jednak z punktu widzenia statystyki 
jest ona znaczna. Zależny test t dla dwóch populacji dał wynik p=0,048, co jest war-
tością na granicy akceptacji. Na tej podstawie można wysnuć następujący wniosek: 
studentom podobała się bardziej gra inwestycyjna niż strategiczna gra symulacyjna 
– najprawdopodobniej wynika to z poczucia nowości. Z drugiej strony wyniki an-
kiety dotyczącej zadowolenia ze strategicznej gry symulacyjnej są dość typowe dla 
tego typu kursów, a poziom radości oscyluje blisko wyniku równego 6.

Ponadto autor ponownie poprosił uczestników o ocenę wartości edukacyjnej 
obu gier poprzez ich porównanie. Uczestnicy gry oceniali obie gry w skali od 1 
(brak wartości edukacyjnej) do 7 (bardzo wysoka wartość edukacyjna). Średni wynik 
w przypadku gry inwestycyjnej wyniósł 5,88, ze standardowym odchyleniem rów-
nym 0,82, natomiast w przypadku strategicznej gry symulacyjnej wynik był równy 
5,92 ze standardowym odchyleniem 1,08. W tym wypadku różnica jest niewielka  
i nieistotna z punktu widzenia statystyki. Wynik zależnego testu t dla dwóch popu-
lacji dał wynik równy p=0,394. Autor jest nieco zaskoczony takimi wynikami, gdyż 
spodziewał się wyraźnej przewagi strategicznej gry symulacyjnej. Wyjaśnieniem tego 
stanu rzeczy może być fakt, że uczestnicy gry nie mieli doświadczenia w inwesto-
waniu, więc gra miała dla nich wartość edukacyjną. Warto również wspomnieć, że 
nie istniała żadna istotna współzależność statystyczna pomiędzy wynikami obu gier 
i ich oceną, co świadczy o tym, że studenci szczerze wyrażali swoje zdanie.

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło udziału gry inwestycyjnej w końcowym 
wyniku. Studenci wyrażali swoją opinię na skali od 1 (bardzo niska) do 7 (bardzo 
wysoka). Średni wynik wyniósł w tym wypadku 4,71, ze standardowym odchyleniem 
równym 1,24 oraz rozbieżnością 1,54, co wyraźnie wskazuje na to, że większość stu-
dentów nie ma konkretnego zdania na ten temat. Autor podjął więc próbę nieznacz-
nego zwiększenia udziału procentowego gry inwestycyjnej w końcowej ocenie do 
30%, a następnie zbadał to jeszcze raz. W rezultacie nie stwierdzono żadnej istotnej 
współzależności statystycznej pomiędzy wynikami obu gier a opinią studentów. 

ZZL(HRM)_2015_2(103)_Wardaszko_M_133-147



142 Komunikaty z badań

Rysunek 5. Wyniki gry inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony na rysunku 5 „doskonale zdywersyfikowany portfel” to sztuczny 
portfel stworzony do celów porównawczych, w którym fundusze zostały idealnie 
podzielone na wszystkie pięć spółek i który przewiduje kumulację kapitału w czasie. 
Ten portfel stanowi wzorzec dla celów porównawczych. Istnieją ogromne różni-
ce pomiędzy najwyższymi a najniższymi wynikami. Natomiast średnie wartości są 
wprawdzie niższe niż wzorcowy portfel, jednak różnica ta nie jest duża. Ponadto 
pięciu studentów osiągnęło bardzo wysokie wartości swoich portfeli inwestycyj-
nych, znacznie przekraczające wartości wzorcowe, co było zaskakujące. 

Wskaźniki wzrostu portfela inwestycyjnego były o wiele wyższe niż wskaźniki 
wzrostu w branży będącej przedmiotem gry, co spowodowane jest najprawdopo-
dobniej dwoma aspektami. Przede wszystkim scenariusz „gry-matki” przewiduje 
wzrost rynkowy i gospodarczy od okresu 1 do 3, a następnie pojawia się recesja  
i kurczenie się rynku, by uczestnicy gry mogli stawić czoło kryzysowi gospodarcze-
mu. Po drugie, po trzecim okresie studenci skumulowali znaczącą ilość kapitału,  
z którego część stanowiła gotówka. Od okresu 3 i później studenci musieli osiągnąć 
cel i zaczynali bardziej agresywne inwestowanie, a uzyskane do tej pory informacje  
i doświadczenie pozwalały im na większą skuteczność. Patrząc na cel gry inwesty-
cyjnej z punktu widzenia doświadczeń, można stwierdzić, że był stosunkowo łatwy 
do osiągnięcia. Chociaż zamiarem autora było wprowadzenie systemu stanowiącego 
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raczej zachętę do gry niż wyzwanie, poziom agresywności celu oraz stopień wyzwa-
nia powinny być przedmiotem dalszych badań. Możliwe, że postawienie bardziej 
wymagającego celu zmotywowałoby studentów do większego wysiłku. 

Rysunek 6. Średnie wyniki wzrostu gry inwestycyjnej i gry symulacyjnej

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki strategicznej gry biznesowej były całkiem niezłe jak na tego typu kurs. 
Stosowane przez zespoły strategie charakteryzowały się spójnością i konsekwencją. 
W grach na tym poziomie studiów średnio jedna spółka bankrutowała z powodu 
niezrozumienia i/lub mylnego zrozumienia mechaniki gry lub jej zasad. W grze 
będącej przedmiotem niniejszego eksperymentu żadna drużyna nie zbankrutowała. 
Wprawdzie jedna z drużyn wciąż zmagała się z niskimi wynikami, jednak nigdy 
nie groziła jej upadłość. Rysunek 7 umożliwia porównanie wyników osiągniętych 
w grze będącej przedmiotem niniejszego eksperymentu z grupą kontrolną. W grę 
kontrolną grali studenci specjalizacji zarządzanie strategiczne, uznawanej za najbar-
dziej prestiżową i pożądaną przez większość studentów zarządzania, gdzie kryteria 
przyjęć są najbardziej wymagające spośród wszystkich specjalizacji. Oba kursy od-
bywały się w tym samym semestrze, rozgrywany był również identyczny scenariusz. 
Jedyną różnicę stanowił fakt, iż w grze kontrolnej studenci byli oceniani wyłącznie 
na podstawie wyników drużynowych oraz grali w siedmiu zespołach o tej samej 
wielkości co w grupie badanej. Zdaniem autora, różnica liczby zespołów nie jest 
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istotna, gdyż wartości i zmienne gry skalują się wraz z liczbą drużyn uczestniczących 
w grze. Ponadto wcześniejsze badania nie wykazały żadnego statystycznie istotnego 
związku pomiędzy liczbą uczestniczących drużyn a końcowymi wynikami drużyn  
w konkretnej grze (Gentry, 1980; Wardaszko, 2007). W grupie kontrolnej zbankru-
towała jedna drużyna, a średnie wyniki tej grupy nie odbiegały znacząco od wyni-
ków osiągniętych w ramach tego samego kursu odbywającego się rok wcześniej. 
Porównując przedstawione dane, można stwierdzić, że wyniki gry będącej przed-
miotem niniejszego eksperymentu były o wiele lepsze niż wyniki gry modelowej. 

Rysunek 7. Porównanie wyników gier symulacyjnych w grupie badawczej  
i kontrolnej

Źródło: opracowanie własne

Wnioski z badania

Powyższe rozważania przedstawiają cały proces tworzenia, wdrożenia i testowania 
idei wprowadzenia drugiej gry do kursu z zakresu strategicznych symulacji bizneso-
wych. Eksperyment przedstawiony w niniejszej pracy całkowicie spełnił swój cel oraz 
stanowił dobry test „grywalności” i możliwości gromadzenia danych od uczestników 
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gry. Gra inwestycyjna jest prosta i intuicyjna oraz na podstawowym poziomie stanowi 
wystarczającą zachętę do gry dla studentów. Pomimo że jej wpływ na „grę-matkę” 
wciąż stanowi przedmiot dyskusji, pierwsze przedstawione dane stanowią wystarcza-
jącą podstawę do kontynuowania tego projektu z różnymi ustawieniami wyprowa-
dzonymi jako wnioski ze szczegółowych danych. Istnieje wprawdzie mnóstwo pytań, 
na które nie znaleziono odpowiedzi, jednak niniejsza gra może służyć w przyszłości 
dwóm celom. Może stanowić zachętę dla studentów do grania w symulacyjne gry 
biznesowe oraz interesujący instrument badawczy, jako typowa gra w połączeniu  
z jakąkolwiek grą produkującą cenę udziałów i sprawozdania finansowe. 

Zastosowanie gry symulacyjnej rozgrywanej na poziomie indywidualnym do 
wspierania, badania i oceny gry symulacyjnej rozgrywanej na poziomie zespołowym 
i grupowym jest podejściem nowym i unikalnym. Analogią do takiego ujęcia może 
być gra złożona jako super pozycja funkcji w grze symulacyjnej, którą można by 
opisać następującym wzorem:

 

gdzie wynikiem końcowym gracza f(x) jest wynik gry zespołowej gran, której wy-
niki są podstawą do indywidualnej gry grai. Uczestnik takiej gry porusza się niejako 
na dwóch płaszczyznach: na pierwszej płaszczyźnie, jako członek zespołu, gracz 
uczestniczy w rozgrywce konkurencyjnej, na drugiej – gracz indywidualnie podej-
muje decyzje w grze, której podstawą są wyniki z gry zespołowej. Wynikiem takiej 
struktury rozgrywki jest budowa dualnej struktury strategii gracza odnoszącej się do 
całkowitego rezultatu obydwu rozgrywek. W kontekście edukacyjnym taka struktu-
ra kursu wymaga od uczestnika głębszego zrozumienia mechanizmów i zależności 
panujących zarówno w każdej z gier, jak i je łączących, co ewidentnie kontrybuuje 
do efektywności uczenia się. 
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Implementation of  a Multilevel Game Structure  
for Increasing Training Effectiveness

Summary
The report on research presented in the article shows the impact of  the double–ga-
me structure employed in a college course. The first game is a classic managerial 
business game played in teams consisting of  four to five people. The second is an 
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investment–style game played on an individual level. The investment game draws 
on data from the group game and its objective is the maximizing of  investment 
results based on a dynamic target grounded on average results of  the managerial 
game. The goal of  such a game structure is the motivating of  students to analyze 
company reports better and more fully as well as to build better decision–making 
strategies. The article analyzes the results of  the investment game on an individual 
level as well as of  the managerial game as compared with a control group.
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