
 

 

 

 (nficatioGami) شنیکیفیمیگ

  یمحمد کیسارا ب مترجم: 



یک گزارش تجربی با استفاده از  گونه سیستم های یادگیری را به بازی تبدیل کنیم؟چ

روش دیزاین اسپرینت و یک طبقه بندی برای عناصر بازی وارسازی )گیمیفیکیشن( در 

 آموزش

گاسپارینی، الکساندرا آرماندو ام. تودا، پائوال تی. پالومینو، ویلک اولیویرا، لوئیز رودریگز، آنا سی. تی. کالک، ایزابال 

 آی. کریستیا و سیجی ایزوتانی

در محیط های آموزشی، افزایش انگیزه و مشارکت دانش آموزان  بازی وارسازییکی از اهداف اصلی  چکیده.

 پژوهش هاهای اخیر،  ، در سالبه بازی تبدیل شدههای آموزشی  تسهیل طراحی سیستم . جهتاست

حال، یکی از با این. اند ها( را پیشنهاد کرده ها و مدل شناسی، چارچوب رویکردهای مختلفی )مانند روش

این مقاله با ارائه . هستند و اثبات مفهومی ارائه نمی دهند نظریاین رویکردها  اکثرمشکالت اصلی این است که 

، برای اولین پژوهشدر این تسریع می کند. این نوع سیستم، وضعیت هنر را  اجرایکمک به  جهتروشی عملی 

اسپرینت، برای  دیزایندر یک سیستم یادگیری با استفاده از روش  بازی وارسازیعناصر  به کارگیریبار، نحوه 

، ما آغازاین، به عنوان نقطه عالوه بر. راهنمایی طراحان و توسعه دهندگان در تکرار این فرآیند را ارائه می دهیم

های آموزشی پیشنهاد  که برای استفاده در محیط بهره می گیریم عنصر بازی 21بندی متشکل از  از یک طبقه

اصلی ما ارائه  . کمکمی شونددهی  سازمانآنها  کاربرداند که در پنج دسته عنصر بازی، با توجه به هدف/ شده

متمرکز بر اهداف آموزشی است که برای متخصصان، طراحان و  بازی وارسازینحوه اجرای سیستماتیک عناصر 

 . عه دهندگان ارزش ویژه ای داردتوس

 بازی وارسازی، دیزاین اسپرینت، طبقه بندی، طراحی، آموزش. کلمات کلیدی.

 مقدمه .1

 شد در دهه گذشته افزایش یافته است مطرحاز زمانی که این تعریف اتخاذ سیستم های به بازی تبدیل شده 

 این سیستم ها استفاده از عناصر بازی مانند برای ارائه یک تجربه بازی از هدف(. 2014)تیبس، الینس و باستن، 

(. این امر توجه کارشناسان آموزش را به خود 2014؛ تیبس و همکاران، 2019است )لندرز،  گونه به کاربران خود

و )بورگز  به شدت تالش می کنددانش آموزان  شرکت دادنحوزه آموزش هنوز با انگیزه و جلب کرد زیرا 

 ؛2016 فاورو، و پائوال ؛2016 ماس، -سگوئی و ماس، -سگوئی و،پارن -مارتی؛ 2011مر، ا؛ لی و ه2014همکاران، 

شامل استفاده از عناصر  بازی وارسازیدر آموزش، آ(.  2018 همکاران، و تودا ؛2016 پارنو، -مارتی و منا -سانچز



، متقاعد کردن و بهبود عملکرد دانش آموزان مشارکتدستیابی به اثرات مثبت در ایجاد انگیزه،  جهتبازی مانند 

 با بقاط(. م2014 فلس، و سیبورن ؛2012 کاپ،؛ 2011است )دتردینگ، سیکارت، ناک، اوهارا، و دیکسون، 

 گذارند و سیستم یر میشناختی تأث های روان بر ویژگی های به بازی تبدیل شده اخیر، سیستم پژوهش های

تأثیر مثبت،  به منظورحال، (. با این2019، زشوند )لندر مؤثر منجر به تغییر رفتار می به بازی تبدیل شدههای 

یا سایر  مشارکتدر غیر این صورت، به دلیل عدم . کند تبعیت مناسبباید از یک فرآیند طراحی  بازی وارسازی

)دی مارکوس، دومینگز،  یا عملکرد را بدتر کندت به رفتارهای نامطلوب منجر شود اثرات رو به کاهش ممکن اس

(. 2011ب؛ زیچرمان و کانینگهام،  2018؛ تودا و همکاران، 2017؛ دیچو و دیچوا، 2014سائنزدی ناوارته و پیجز، 

بازی ند طراحی از فرآی جهت حمایتها را  روشبنابراین، بسیاری از نویسندگان استفاده از چارچوب ها و 

 (. 2017مورا، ریرا، گونزالس و آرندو مورنو، ) پیشنهاد کردند وارسازی

تا  گرفته ، از هدفشاننشان می دهندهایی را  محدودیت بازی وارسازیهای  ها و روش حال، این چارچوببا این

 لمان و مربیانی را که میدهندگان، مع تواند طراحان، توسعه ، که میبه کار رفتهتعداد تعاریف عناصر بازی 

)کویویستو و هاماری، براند کرده و از خود  آشفته، به بازی تبدیل کنندهای یادگیری خود را  خواهند فعالیت

ها بیش از حد عمومی هستند  این، برخی از چارچوبعالوه بر. (2015؛ پدریرا، گارسیا، بریسابوا، و پیاتینی، 2019

و برخی دیگر برای یک شامل نمی شوند های حاصل از حوزه آموزشی را  ویژگیو اهداف یادگیری و سایر 

به عنوان مثال، چارچوب ارائه شده توسط کوتینی (؛ 2017)مورا و همکاران،  بسیار خاص هستند موقعیت مناسب

 مقاالتف، تعاری . در رابطه بافعالیت های تفکر محاسباتی متمرکز بود به بازی تبدیل شدن(، بر 2015و تزلپی )

بازی های  ، زیرا چارچوبتلقی می کنند بازی وارسازیآن را به عنوان یک محدودیت قابل توجه در زمینه 

 آنها از انواع مختلفی از عناصر بازی استفاده می تمامروز( و  مورد، به 40زیادی وجود دارد )بیش از  وارسازی

اثبات  عدماخیر  پژوهش هایاین، نشود. عالوه بر شاملرا درون یک بازی عناصر  تمامکنند که ممکن است 

کند می حمایت  بر آنهامبتنی  های از نظریهکنند که  را گزارش می بازی وارسازی پژوهش هایمفهومی در 

  (.2018)کاسورینن و کنوتاس، 

 جهتکه  گیردجدید را ارائه می کند و به کار می بندی  پرداختن به این موضوع، این کار یک طبقه به منظور

بازی های  و عدم اثبات مفهوم چارچوب آ( 2019)تودا و همکاران،  کاهش مسائل مربوط به تعاریف عناصر بازی

عنصر بازی برای استفاده در محیط های  21از متشکل این طبقه بندی . ایجاد و ارزیابی شده است وارسازی

)تودا و همکاران،  صر بازی گروه بندی شده انددر پنج دسته عن آنها آموزشی است که بر اساس هدف/کاربرد

)ساموئل، باتمتان و  اسپرینت دیزایناین طبقه بندی را با استفاده از روش  به کارگیری، نحوه ب(. سپس 2019



. از این رو پرسش راهنمایی طراحان و توسعه دهندگان در تکرار این فرآیند ارائه می دهیم ( جهت2019کامبی، 

و  اسپرینت دیزاین  چگونه می توانیم محیط های آموزشی را با استفاده از روشطرح می کنیم: پژوهشی زیر را م

 جدید بندی سیستماتیک طبقه اجرایاصلی ما ارائه نحوه  کمکبنابراین،  کنیم؟ به بازی تبدیلعناصر موجود 

 کارشناسانبرای  و است که بر اهداف آموزشی متمرکز است انیید شده توسط متخصصو تأ بازی وارسازیعناصر 

 اجرای بازی وارسازیدهندگان، معلمان و اساتید( که قصد دارند از این طبقه بندی برای  )مانند طراحان، توسعه

 . ای دارد ارزش ویژه، در محیط های آموزشی خود استفاده کنند

 را با بررسی چارچوب های بازی پژوهش تاریخچهش بعدی مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است: بخمابقی 

در این  طبقه بندیآن کاربرد  عیت ازتبو به  به کار رفتهسپس مدل تحقیق . سازی در آموزش معرفی می کندوار

 . و نتیجه گیری می شود بحثپیامدهای یافته ها پیرامون در نهایت،  .شرح داده می شودپژوهش 

 تاریخچه و آثار مرتبط .1.1

های  عناصر بازی در محیط به کارگیریبر روی  پژوهش هازیرا بسیاری از بازی وارسازی در آموزش تازگی ندارد، 

-وارگاس؛ 2017؛ دیچو و دیچوا، 1395اند )درجه و سلیم،  تمرکز کرده از ابداع این مفهوم پیشآموزشی حتی 

مشارکت در آموزش ایجاد انگیزه و  د بازی وارسازیکاربرهدف از (. 2015و پیاتینی،  موندو، جنرو -انریکز، گارسیا

؛ کاپ، 2012)هوتاری و هاماری،  است نامطلوبدانش آموزان، بهبود عملکرد و آموزش آنها و تغییر رفتارهای 

 بازی وارسازی پیرامون کاربردرا  متناقضیدر این زمینه نتایج  مقاالتحال، با این(. 2014 ، فلس و سیبورن؛ 2012

؛ تودا و 2017)دیچو و دیچوا،  تأثیرات منفی مربوط به یک طراحی ضعیف بود اکثرکه در آن  ندگزارش کرد

 ب(. 2018همکاران، 

، کاربران رفتاری مشخصاتتا  جمعیت شناختیگذارند، از مشخصات  عواملی که بر یک طراحی ضعیف تأثیر می

د نشو را شامل میهای به بازی تبدیل شده  و نحوه طراحی یا توصیه استراتژی های یادگیری زمینه و فعالیت

، اکثر چارچوب های درنظر گرفتن مورد دومبا (. ث 2019؛ تودا و همکاران، 2016)کالک، گاسپارینی و پیمنتا، 

های مفهومی اخیر فاقد  این، چارچوبعالوه بر. موجود یا مفهومی و یا فاقد تعاریف مناسب از عناصر بازی بودند

توسط معلمان و مربیان شد )پدریرا و همکاران،  از اتخاذ آنهاکه مانع  کاربرد آنها بودند رابطه با درشواهد تجربی 

عالوه بر این، فقدان تعاریف مناسب ممکن است طراحان و سایر (. 2016و، پارن -منا و مارتی -؛ سانچز2015

مشابه  متفاوتی برای یک مفهوم سامیاها نه تنها از  کند، زیرا اکثر چارچوب آشفتهمتخصصان حوزه آموزشی را 

)تودا و  SN؛ به عنوان مثال، در بازی وارسازی کنند بلکه از همان تعریف برای مفاهیم مختلف نیز استفاده می



 انجام برخی ضمننوعی از بازخورد ارائه شده به کاربران را به عنوان  “ تصدیق”آ(، نویسندگان  2018همکاران، 

نویسندگان ( 2014، و باندونگ هوانگسو، روسمانسیا) که در چارچوب دیگریاقدامات تعریف می کنند، در حالی

هایی در  این، با در نظر گرفتن چارچوبعالوه بر. تعریف می کنند “نشان”یا  “مدال”همان عنصر را به عنوان 

از این گروه،  یافت.چارچوب را  شش( 2017)مورا و همکاران،  جدیدزمینه آموزش، یک بررسی سیستماتیک 

 . متمرکز شده اند وارسازی بازیروی بر دیگر  چارچوببازی های جدی و پنج روی  بریکی 

( چارچوبی را برای پلتفرم های آموزشی ارائه کردند که به سه گروه تقسیم 2013سیموئس، ردوندو و ویالس )

. تقسیم می شوند بازی که به مکانیک و دینامیک (N = 12) شده بودند. گروه اول عناصر بازی را توصیف کردند

در ادامه، گروه دوم دستورالعمل هایی را با تمرکز بر وظایف یادگیری، البته بدون پیوند دادن این وظایف به 

عناصر بازی برای معلمان ارائه کردند. گروه سوم بر این دستورالعمل ها تمرکز و اهداف را با هویت آموزشگاه 

 از این اهداف کمک به دانش آموزان برای غلبه بر شکست، دستیابی به وضعیت جریان منظورردند. تنظیم ک

حال، این چارچوب شواهد با این. ، تجربه نقش های جدید و افزایش مهارت های آنها بود(1975)چیکسنتمیهایی، 

 . های یادگیری ارائه نکرد کاربرد آن در محیط در رابطه باتجربی 

و  بازی وارسازیچارچوبی را برای حوزه های آموزشی با تمرکز بر پیوند ( 2014در ادامه، وانگسو و همکاران )

عناصر ارائه کردند.  و ارزیابی اجرابا پنج مرحله تجزیه و تحلیل، طراحی، توسعه،  2.0ویژگی های اجتماعی وب 

نویسندگان عناصر بازی را به عنوان  .شوند تعریف می تجزیه و تحلیل بازی و ویژگی های اجتماعی در مرحله

با این  .که بیشتر به وظایف توسعه یافته در مرحله طراحی مرتبط است (N = 7) مکانیک بازی در نظر گرفتند

 . وجود، نویسندگان اعتبار تجربی ارائه نکردند

دوره های تفکر  به بازی تبدیل کردنبا تمرکز بر  بازی وارسازی( یک چارچوب 2015کوتینی و تزلپی )

تقسیم  را به سه دسته رفتار، پیشرفت و بازخورد (N = 18) چارچوب عناصر بازیاین . محاسباتی طراحی کردند

با این وجود، این چارچوب  پیوند زده شده اند.این گروه ها به مهارت ها، رفتارها و تعاریف تفکر محاسباتی  کرد.

کاربرد آن( و عناصر به همچنین فاقد اعتبار تجربی بود )به عنوان مثال، هر نمونه یا اثبات مفهومی در مورد 

 . در زمینه های دیگر شود از اتخاذمانع  می تواندکه  پیوند زده شده است مفاهیم تفکر محاسباتی شدت به

را برای  FRAGGLE افزار، چارچوبی به نام( با توجه به توسعه نرم 2016) مورا، زهاریاس، گونزالز و آرندو مورنو

های بازی وارسازی، افزار و ویژگی  از مهندسی نرم)چابک(  Agile این چارچوب از روشآموزش پیشنهاد کردند. 

کرد. این چارچوب بر کمک  های یادگیری استفاده مطابق با اهداف یادگیری، برای به بازی تبدیل کردن سیستم



آنها استفاده از مرحله اصلی تعریف، ایجاد، اجرا و یادگیری بود.  4به توسعه دهندگان و طراحان متمرکز و شامل 

توضیحی پیرامون ، هیچ شواهد تجربی و مجدد .انتخاب مکانیک بازی در نظر گرفتند بازیکن را برای مشخصات

 . عناصر بازی ارائه نشد که بتوان از آنها استفاده کرد

( که 2016) آموزش توسط آنا و همکاران طراحی شد به بازی تبدیل کردن در نهایت، جدیدترین چارچوب برای

مرحله  7این چارچوب در . آموزشی توسعه دادند حوزهحور را برای کاربر م بازی وارسازییک چارچوب  در آن

دانشجوی  139این چارچوب با  ؟چقدر ؟کجا چگونه؟ چه زمانی؟ چرا؟ ؟چیزی چه سازماندهی شد: چه کسی؟

و کارایی آن بر انگیزه، عملکرد و  کاربرد پیرامونشواهد تجربی اعمال شد و  ثبت نام شده در یک دوره آنالین

چارچوب این حال، با این .آن دارد کاربرد پیراموناین تنها چارچوبی است که شواهد تجربی . مشارکت ارائه داد

که چارچوب های یادگیری متمرکز بود، درحالی استفاده از عناصر بازی ارائه شد و بر روی سیستم پیرامون اندکی

نه یا ابزار دیجیتال( استفاده بدون رایا بازی وارسازی)یعنی استفاده از  جدا شده وارسازیبازی تواند با  ما می

 شود. 

کدام از آنها هیچ نوع اعتبارسنجی را برای عناصر بازی  هیچبا درنظرگرفتن آثار مرتبط می توان مشاهده کرد که 

را ارائه اعمال این عناصر در شرایط چارچوب نحوه  و اطالعات استفاده از این عناصر به عنوان مثالمورد استفاده 

)به  ندشواهد جزئی ارائه کرد سایریناستفاده از آن ارائه کرد و  پیرامونشواهد تجربی  اثریک  اند. تنها نکرده

ها  چارچوب اکثر، مشمولتعاریف و تعداد عناصر  ند(. در رابطه باعنوان مثال، نحوه عملکرد سیستم را ارائه کرد

ها( بدون در عنوان نوعی بازخورد )به عنوان مثال، نقاط، سطوح و نشان اند که بهکرده تمرکز تنها بر عناصری 

ما  پژوهشمی دانیم،  جاییکهتا . کنند عمل میپردازی  روایت و داستان ازقبیلساز،  نظر گرفتن عناصر زمینه

سیستم های یادگیری  هت به بازی تبدیل کردنجی است که از مجموعه ای معتبر از عناصر بازی پژوهشاولین 

شواهد  پژوهش هابرخی از  مقایسه ای بین آثار ما و آثار مرتبط ارائه می دهد. ظاهرا 1جدول . استفاده می کند

آنچه در نظر گرفته یا روی آن متمرکز شده  ارزیابی جهتهایی  روش معنی عدماند، به  تجربی جزئی ارائه کرده

 . نحوه استفاده از عناصر بازی ارائه نمی دهند پیرامونها روش صریحی  یچ یک از چارچوبهمچنین، ه. است

 . مقایسه آثار مرتبط1 جدول

آیا شواهد تجربی را  تعداد عناصر بازی اثر

 ارائه می کند؟

آیا اعتبارسنجی 

عناصر بازی را ارائه 

 می کند؟

آیا نحوه استفاده از 

بازی را ارائه عناصر 

 می کند؟

سیموئس و همکاران 

(2012) 

تا حدی، در یک محیط  12

یادگیری دیجیتال 

خیر، سیستم را با  خیر

 عناصر بازی ارائه کرد



 استفاده می شود

وانگسو و همکاران 

(2014) 

 خیر خیر خیر 7

کوتینی و تزلپی 

(2015) 

 خیر خیر خیر 18

مورا و همکاران 

(2015) 

 خیر خیر خیر واضح نیست

کالک و همکاران 

(2019) 

بله، در محیط یادگیری  17

 استفاده می شود

خیر، سیستم را با  خیر

 عناصر بازی ارائه کرد

بله، اعتبارسنجی مطابق  بله 21 پژوهش ما

 با نظر متخصصان

 بله

 

 روش تحقیق .2

تمرکز آن )گوگل ونچرز( توسعه یافته است.  GV توسط استفاده می کند که اسپرینت دیزاینما از روش  پژوهش

از طریق طراحی، نمونه سازی و آزمایش ایده ها است )به عنوان یک  کسب و کارپاسخگویی به سواالت مهم 

را اثبات کند(. برای طراحی  پژوهشاثبات مفهوم، یعنی مدل عملی که می تواند مفهوم نظری ایجاد شده توسط 

استفاده  مناسب سود -هزینه  نرخبا  ی جدید و تعریف استراتژی های بازاریابیویژگ 50والت جدید، توسعه محص

های اسکرام، بدون نیاز به  های چابک، مانند اسپرینت طراحی اسپرینت با مقایسه آن با سایر روش. شده است

. ده شده استنشان دا 1، همانطور که در شکل کندی یادگیری یک ایده تمرکز میبر رو اندازی آن ساخت و راه

زمان ها  سازی ماه های بحث و فشرده بر کردن چرخه ین ترتیب، یکی از مزایای اصلی این روش امکان میانبد

 (.2019)ساموئال و همکاران،  در یک هفته است

 

 (2019)کناپ و همکاران،  اندازی راه و ساخت بدون، یادگیری برای اسپرینت میانبر . طراحی1 شکل

 ساخت

 راه اندازی ایده

 یادگیری



های قبلی این مقاله بیان شد، یکی از مشکالت اصلی اثربخشی در زمینه بازی وارسازی، همانطور که در بخش 

انتخاب می ها و/یا کاربردها است. بنابراین،  های منسجم برای ایجاد استراتژیها و روش آن فقدان دستورالعمل 

والت جدید، در ها و محص با یک روش سیستماتیک و تثبیت شده برای ایجاد و اعتبارسنجی ایده که کنیم

را برای اهداف آموزشی ارزیابی و امکان  بازی وارسازیبندی  کار کنیم تا کاربرد تجربی طبقه مراحل مفهومی آنها

برای  گاماولین  فراهم کنیم. اساس آن محصول دیجیتال بر راه اندازیو  ساخت آیندهاثبات مفهوم را برای 

 .با آن است سروکار داشتن جهتو تیم مناسب  صحیحاسپرینت، تنظیم صحنه، ایجاد چالش  دیزایناستفاده از 

 یده آل برای هر روز هفته یک مرحله(. به پنج مرحله تقسیم می شود )به طور ا اسپرینتپس از آن، 

از  .هفته سازماندهی کند مابقیباید مراحل بعدی را برای  ساختاریافتهروز اول بحث های  درک و بحث: .1

است )کناپ و  انتخاب هدف برای کار و ایجاد یک هدف بلند مدت و ترسیم چالش جمله وظایف شامل

 (؛2019همکاران، 

و بهبود  های موجود به منظور ترکیب ایده وفکری انجام  بارش، اسپرینتدر روز دوم  ها: حل تمرکز بر راه .2

)کناپ و همکاران،  سپس، با تأکید بر تفکر انتقادی، به مرحله طرح پیش می رویمشود. آنها بررسی می 

 (؛2019

 مرحله به مرحلهدر اینجا، تیم یک راه حل را برای کار، آزمایش و اعتبار سنجی انتخاب و یک طرح  تصمیم: .3

 (؛2019)کناپ و همکاران،  برای نمونه اولیه ایجاد می کند

مرحله چهارم، تیم نمونه اولیه را با تمرکز بر آزمایش با مشتریان )کاربران نهایی( ایجاد  در روز/ نمونه اولیه: .4

)کناپ و  در اینجا، تمام برنامه ریزی ها برای مرحله نهایی اسپرینت بررسی و سازماندهی می شود .می کند

 (؛2019همکاران، 

شامل آزمایش نمونه اولیه، مصاحبه با مشتریان و/یا یادگیری با  مرحله این رسنجی:و اعتبا آزمایش .5

و  خیراست یا  شدنیایده  اینداند که آیا  در نتیجه، تیم می .به نمونه اولیه استنسبت مشاهده واکنش آنها 

 (.2019)کناپ و همکاران،  دهد می خاتمهبه اسپرینت 

 بندی خود در ایجاد، نمونه استفاده از طبقه سنجیاسپرینت برای اعتبار دیزاینخود، از روش  پژوهشبرای 

، ما به رابط پژوهشدر این مرحله از . آموزشی استفاده کردیم به بازی تبدیل شدهسازی و آزمایش یک برنامه 

بازی های  در عوض، تمرکز ما بر روی طراحی استراتژی .برنامه و بنابراین نمونه اولیه کاربر توجهی نداشتیم

به عنصر بازی برای بهبود تجربه یادگیری در یک سیستم آموزشی  21توان از  بود )یعنی چگونه می وارسازی

 (. استفاده کرد بازی تبدیل شده



برای حوزه آموزش تشکیل شده  بازی وارسازیعنصر  21از  آ( 2019)تودا و همکاران،  به کار رفتهطبقه بندی 

در  بازی وارسازیجمع آوری و بر ایجاد یک برنامه درسی برای  مقاالتاین عناصر بازی از  (.2است )شکل 

 21و یک تعریف برای هر یک از  یک مفهوم، در کنار مترادف های آننویسندگان . آموزش متمرکز شده اند

خصصان نیز تو آموزش )اکثر م بازی وارسازیمتخصص در زمینه  19این طبقه بندی توسط  .عنصر تعریف کردند

بنابراین، به طور یید شد و به پذیرش کلی عناصر، مفاهیم و تعاریف آن دست یافت. مدرس و استاد بودند( تأ

یید شده توسط متخصصان رویکرد یک جایگزین پیشرفته و تأ خالصه، ما این رویکرد را انتخاب کردیم زیرا این

 . ما توسعه یافته است های آموزشی متناسب با نیاز برای محیط به خصوصاست که 

 

 ب( 2019. طرح طبقه بندی )تودا و همکاران، 2 شکل

 طبقه بندی

 بازی وارسازی

نادر
 



طبقه بندی به پنج بعد  ین عناصر به صورت سلسله مراتبی از طریقاب(،  2019مطابق با تودا و همکاران )

. مهمتر شده اندمتصل شخصی و تجربه دانش آموز  محیط، تعامل اجتماعی/ اندازه گیری، عملکرد/ مربوط به

(، تا متخصصان حوزه 2هستند )جدول  مقاالتجایگزین موجود در  اسامیحاوی مترادف عنصر  21اینکه تمام 

در بخش بعدی نحوه استفاده از  .بتوانند از توصیه های این طبقه بندی در کنار سایر چارچوب ها استفاده کنند

 . خود و نتایج حاصل از آن را شرح می دهیم پژوهشاین روش در 

 آ( 2019. عناصر بازی وارسازی و تعاریف )تودا و همکاران، 2 جدول

 بُعد شرح مفهوم

ها و مترادف  مثالبرخی از  اقدامات خاص بازیکنان را تحسین می کند.که نوعی بازخورد  تصدیق

 ها نشان ها، مدال ها و جام ها هستند.

 عملکرد

 .دهند های تصادفی و احتمالی که شانس رویدادهای خاص را افزایش یا کاهش می ویژگی شانس

 سرنوشت.، اقبالمثال ها / مترادف ها: تصادفی، 

 زیست محیطی

 .دو یا چند بازیکن برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر رقابت می کنند هنگامیکه رقابت

 تعارض.مترادف ها: بازیکن در مقابل بازیکن، تابلوی امتیازات،  مثال ها/

 اجتماعی

که دو یا چند بازیکن برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری می هنگامی مشارکت

 مشترک.موریت های ر تیمی، مأثال ها / مترادف ها: کام .کنند

 اجتماعی

مترادف ها:  ارزش های بازی و سایر عناصر؛ مثال ها/ پولی کردنتراکنش های درون بازی،  اقتصاد

 .، مبادلهتراکنشبازار، 

 زیست محیطی

ها:  مترادف ها/مثال .تصمیماتی که بازیکن موظف به گرفتن آنها برای پیشرفت بازی است انتخاب تحمیلی

 (.های اجباری )متفاوت از روایت ها، انتخاب قضاوت

 زیست محیطی

جهت کسب مزایای جدید تدریجی برای بازیکنان  روشیالیه های سلسله مراتبی بازی،  سطح

 .مثال ها / مترادف ها: سطوح شخصیت، سطح مهارت .فراهم می کند پس از پیشرفت

 عملکرد

 ثیر اقدامات بازیکنی که تحت تأ، انتخاب هاییعنی ترتیب وقایع رخ داده در یک بازی؛ روایت

هایی که بازیکن برای گذراندن یک سطح استفاده  ها: استراتژیمترادف ها/مثال ؛هستند

بد تأثیرگذار بر پایان، سیستم کارما  یا عمل(، همچنین اعمال خوب/ اختفاکند )می

 ()متفاوت از انتخاب تحمیلی

 تخیلی

مثال ها / مترادف ها:  .به بازیکن ارائه می شود مستمراطالعات جدید و به روز شده به طور  تازگی

 .، به روز رسانی هاغافلگیری هاتغییرات، 

 شخصی

 ها/ مثالیا مکانی، از کوتاه مدت تا بلند مدت؛  ت پذیرکمیهدایت کردن اقدامات بازیکنان.  اهداف

 عطف. تجسس ها و نقاطموریت ها، ترادف ها: مأم

 شخصی

مترادف ها: امتیازات،  واحد مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد کاربران؛ مثال ها/ امتیاز

 .، امتیازات تجربهحذفی هاتعداد 

 عملکرد

 .به بازیکنان اجازه می دهد تا خود )و پیشرفت خود( را در یک بازی قرار دهندمفهوم این  پیشرفت

 .پیشرفت، نقشه ها، مراحلهای نوارمترادف ها:  مثال ها/

 عملکرد

 شخصیمثال ها / مترادف ها: پازل  ؛کندتفکر به مجبور چالش های درون بازی که باید بازیکن را  پازل ها



 .های واقعی، وظایف شناختی، اسرار

 زیست محیطی .مترادف ها: موارد محدود، کمیاب، مجموعه مثال ها/ منابع محدود و قابل جمع آوری؛ نادر

 ها/ مثالمجدد آغاز کنند.  /مجدد انجام دهندبازیکنان می توانند یک عمل را  هنگامیکه نوسازی

 .اضافی، تقویت، تجدید ها: مدت مترادف

 شخصی

مثال ها / مترادف ها: عنوان، وضعیت، طبقه  در بازی؛ عناوین بازیکنان برای جمع کردن شهرت

 .بندی

 اجتماعی

مثال / مترادف: تحریک بصری،  ؛بازیکنان برای ایجاد تجربیات جدیداستفاده از حواس  احساس

 .تحریک صوتی

 شخصی

مثال /  (؛)های( دیگر )قابل بازی و غیرقابل بازی فشار از طریق تعامالت اجتماعی با بازیکن فشار اجتماعی

 .، اصنافهمتایانمترادف: فشار 

 اجتماعی

مترادف ها:  نتایج درون بازی آنها؛ مثال ها/ پیراموناطالعات قابل مشاهده برای بازیکن،  آمار

 .، شاخص ها، داده های بازی ارائه شده به کاربرHUDنتایج، نوار سالمت، نوار جادویی، 

 شخصی

؛ ( در بازی، از طریق متن، صدا یا منابع حسینمایشنامهیک  مانندنحوه بیان داستان بازی ) داستان پردازی

های صوتی یا  های متحرک، صف هایی که از طریق صحنه داستانها: مترادف ها/ مثال

 .شوند های متنی درون بازی روایت می صف

 تخیلی

 زیست محیطی زمان سنج. مترادف ها: شمارش معکوس، ساعت، مثال ها/ فشار در طول زمان در بازی؛ فشار زمان

 

 کاربرد .3

بازی  یحاطردر این بخش، هدف ما توضیح این است که چگونه از روش دیزاین اسپرینت جهت پیشنهاد 

ایده اصلی ما آ( است، استفاده کردیم.  2019بندی پیشنهادی تودا و همکاران )سازی از طبقه  وارسازی که نمونه

این  بازی وارسازی بود. یحاارزیابی طر استفاده از روش دیزاین اسپرینت به منظور تفکر، پیشنهاد، نمونه سازی و

تیم متشکل از پنج متخصص )هر کدام با بیش از پنج سال تجربه( در زمینه آموزش، علوم کامپیوتر، طراحی 

( 1993توسط نیلسن و الندوئر ) ای د نیز توصیهاعدتاین  .است (HCI) و تعامل انسان و کامپیوتر بازی وارسازی

 است. 

، چالش های پروژه را ترسیم و اهدافی را برای اعضای تیم هدف بلندمدت را تعیین و بحث(، درکدر روز اول )

پیشنهاد شود که قابلیت  بازی وارسازی یحاشد که طر گرفتهدر نتیجه، تصمیم . کردند تنظیماجرای پروژه 

 یشنهادی در طبقهپ بازی وارسازیعناصر  اجرایو  به بازی تبدیل شدههای مختلف  استفاده در اجرای سیستم

 .چالش، چهار چالش برای هدایت تعریف شد ترسیمدر مرحله . بندی را داشته باشد

 



 مدیریت پروژه:

در این مرحله، هدف اصلی تعریف یک معماری  (:2و  1معماری کلی طراحی بازی وارسازی )روز تعریف  (1

و تعریف چگونگی سازماندهی عناصر بود )یعنی هر عنصر  به بازی تبدیل شدهکلی از یک سیستم آموزشی 

 . فکری انجام شد بارشاین کار از طریق یک جلسه  (.در چه صفحاتی باید ظاهر شود

سازماندهی  نحوهدر این حالت، هدف اصلی تعریف (: 3پیاده سازی عناصر بر اساس طبقه بندی )روز  (2

فعالیت های موجود در سیستم بود )به عنوان مثال، هنگام و روابط داخلی بین عناصر و  بازی وارسازیعناصر 

(؛ به منظور دستیابی باید به عنوان پاداش به کاربر تغییر کنند بازی وارسازی اتمام یک فعالیت، کدام عناصر

 ها و رویدادها را در سیستم ترسیم کردیم و هر کدام را با عناصر بر اساس توصیه این مرحله، ما فعالیت به

 ث(. 2019آ؛ تودا و همکاران،  2018)تودا و همکاران،  قبلی مطابقت دادیم آثارشده در  ارائههای 

در این مرحله، هدف اصلی نوشتن مستندات طراحی بازی  (:4و  3پیشنهاد طراحی بازی وارسازی )روز  (3

سازی استراتژی  به عبارت دیگر، این امر به معنای رسمیوارسازی با خالصه کردن نتایج مراحل قبلی بود. 

های به بازی تبدیل شده )استراتژی به بازی تبدیل شده در محدوده این کار رویدادی است که یک کار و یک 

عنوان مثال، انجام یک ورود )وظیفه( و دریافت  دهد، به را به هم پیوند می ارائه شده بازی وارسازیعنصر 

 ((.: تأییدبازی وارسازیر نشان )عنص

طراحی در یک  به کارگیریدر این مرحله، هدف اصلی  (:5)روز  بازی وارسازینمونه سازی طراحی  (4

 . سیستم یادگیری بود

از طریق  در روز دوم )تمرکز بر راه حل ها(، اعضای تیم آنچه را که در روز قبل تعریف شده بود، بازبینی کردند.

نشست ها و جلسات بارش فکری، تیم آنچه پیشنهاد شده بود را مجددا تجزیه و تحلیل و هر گونه تغییری را که 

سپس، یک طرح کلی از پیشنهاد به دنبال ارتباط هر عنصر توانست بر سیستم نهایی تأثیر بگذارد ایجاد کرد. می

 به) ترلو و تعاریف با استفاده از تفاسیراین  تعریف شد.سازی عناصر  پیاده بازی وارسازی و بحث پیرامون نحوه

https://www.trello.com   ایجاد شده مراجعه کنید(، طراحی سیستمی برای مدیریت پروژه های تیمی

 اند.



 

 طراحی بازی وارسازی. فلوچارت )روندنمای( 3 شکل

 

های آموزشی و  در سیستم بازی وارسازیدر روز سوم )تصمیم(، اعضای تیم به جزئیات نحوه اجرای هر عنصر 

را به پایان رساند و به  بازی وارسازیدر پایان روز، تیم طراحی . چگونگی ارتباط این عناصر با یکدیگر پرداختند

دنبال تعریف این بود که چگونه عناصر پیشنهاد شده در طبقه بندی را می توان در یک سیستم آموزشی، از 

(. یک مثال 3گروه بندی، سازماندهی و پیاده سازی کرد )شکل به بازی تبدیل شده طریق استراتژی های 

خواهند داشت، مانند  تصویری ه عناصر خاصی دسترسیدر این صفحه، دانش آموزان ب .طراحی صفحه اصلی بود

، امتیاز)گروه های آنها(، پیشرفت آنها در سیستم ) مشارکتجدول امتیازات هفتگی )مسابقه و فشار زمانی(، 

این عناصر بر اساس )اهداف(.   موریت هایی که به آنها محول شده بودنیز مأ( و تصدیق و شهرتسطح، پیشرفت، 

کردند، ترکیب و  آموزان تأیید می ها را با دانش که آن ترکیب پژوهش هاییو سایر  بندیطبقه های توصیه

 د(.  2019)تودا و همکاران،  پیشنهاد شدند

و همه اعضای تیم با این  بحث شده بودبین همه اعضای تیم  بازی وارسازیدر روز چهارم )نمونه اولیه(، طراحی 

هایی را که در نمونه اولیه فعالیت  فکری دیگر، تیم  بارشسپس، از طریق یک جلسه . پیشنهاد موافقت کردند

و اعتبارسنجی(، نمونه اولیه را تجزیه و تحلیل کردیم و تعامالت  آزمایشدر روز پنجم ) .وجود دارند تعریف کردند

تکمیل  تأیید ورود

 تأیید

 مشخصات یادگیری خانه

 ذخیره

 نادر

 تصدیق

 امتیاز

 فشار زمان رقابت

 مشارکت

 سطح

 اهداف

 پیشرفت

 شهرت

 شانس

 انتخاب تحمیلی

 روایت

 تازگی

 پیشرفت

 پازل ها

 نوسازی

 احساس

 اقتصاد دوستان

 انتخاب تحمیلی داستان پردازی

 امتیاز

 فشار اجتماعی

 آمار



رایج برای تعریف  افزار توسعه نرم شیوهرا از طریق آزمایش جداول تصمیم، که یک  بازی وارسازیعناصر 

ین یک روش سیستماتیک برای آزمایش ترکیب ا. افزاری است، آزمایش کردیم ها و رویدادهای نرم محدودیت

توان در  گیری را می ای از آزمایش جدول تصمیمنمونه(. 2013)یورگنسن،  های ورودی و خروجی آنها است

 تواند در نمونه اولیه انجام شود و ستون عملی است که می “ رویداد ”مشاهده کرد، که در آن هر ردیف  3جدول 

 .گیرند هستند که تحت تأثیر آن عمل قرار می بازی وارسازیهای زیر عناصر 

 . نمونه آزمایش جدول3 جدول

 انتخاب تحمیلی فشار اجتماعی فشار زمان رقابت تصدیق امتیاز رویداد

A1 : دانش آموز یک سوال را

 انجام دادصحیح به طور 

 خیر تاحدی خیر بله تاحدی بله

A2 دانش آموز عکس :

 پروفایل خود را انتخاب کرد

 بله خیر خیر خیر خیر خیر

A3 دانش آموز به رتبه :

صفحه اعالن جدیدی در 

 دست یافت نتایج

 خیر بله تاحدی بله بله بله

A4 :سوال را به 5موز دانش آ 

انجام  و صحیح متوالیطور 

 داد

 خیر تاحدی خیر بله بله بله

 

 

 گیری تصمیم جدول آزمایش نمونه دادن نشان برای تعامل . نمودار4 شکل

A1آبی تیره : 

دانش آموز یک سوال را به 

 طور صحیح دریافت کرد

یک امتیاز دانش آموز 

 کسب می کند

سوال را به  5دانش آموز 

 طور صحیح انجام داد

به موفقیت دانش آموز 

 دست یافت
 امتیاز اضافه کرد 5سیستم 

سیستم امتیازی برای 

 موفقیت اضافه می کند

سیستم صفحه اعالن نتایج 

 را با امتیازی بروز می کند

دانش آموز موقعیت را در صفحه 

 اعالن نتایج افزایش می دهد



A4نارنجی : 

به دانش آموز یک سوال را ”رویداد  A1 در آن ردیف اول است، که 3نحوه درک جدول  رابطه بایک مثال در 

دانش آموز در حال پاسخ دادن به یک سوال مرتبط با محتوای خاصی  هنگامیکه و است “انجام داد طور صحیح

توان آن  یکه م کسب می کنندآموزان به درستی پاسخ دهند، یک امتیاز  دانش . هنگامیکهاست، ایجاد می شود

می  صفحه اعالن نتایجکرد. به روز رسانی در  اضافه( رقابت) در صفحه اعالن نتایج( و تصدیق) موفقیترا به یک 

کاهش دهد و بر یا تواند بر فشار اجتماعی در سیستم تأثیر بگذارد، زیرا دانش آموز می تواند رتبه خود را افزایش 

از  برای نمایش مثالیرا  A4 و A1 نمودار تعاملی از رویدادهای یک 4شکل  .سایر دانش آموزان تأثیر بگذارد

 . دهدمی نشان رویکرد 

دانش آموزان می توانند پیشرفت و  که در آن، خانگیاین سیستم از سه صفحه اصلی تشکیل شده است: صفحه 

آموزشی خواهند ؛ صفحه یادگیری، که در آن دانش آموزان فعالیت های تکامل خود را در سیستم پیگیری کنند

صفحه . ، که در آن دانش آموزان به تمام اطالعات خود دسترسی خواهند داشتمشخصات صفحه و داشت؛

دانش آموزان می توانند اقالم خاص را خریداری در آن صفحه به نام فروشگاه است که زیردارای یک  خانگی

دانش آموزان در آن درس خواهند  آن در موریت( است کهتنظیمات وظیفه )مأصفحه یادگیری دارای سه  .کنند

صفحه به نام دوستان است که دانش آموزان می توانند سایر اعضا را زیردارای یک  مشخصاتصفحه . داشت

پرسونا  شیوهاین صفحات با استفاده از سناریوها طراحی شده و با استفاده از . مشاهده کرده و آنها را دنبال کنند

یجاد کاربران هدف محور، مبتنی بر نقش و تخیلی است که با سیستم تعامل ارزیابی شدند، که مبتنی بر ا

به عنوان (. 2015؛ پریس، راجرز، و شارپ، 2013؛ نیلسن، 2017دی بوربا، گاسپارینی و لیختنو، ) خواهند داشت

و ممکن  انجام دهداشتباه به طور ، دانشجوی کارشناسی و رقیب مشتاق، که تمایل دارد سواالت را یسمثال، گر

یا سینتیا که دوست دارد در زندگی واقعی لباس . است به دلیل تکانشگری بودنش متوجه عملکرد سیستم نشود

برای آزمایش نمونه های اولیه استفاده می  شیوهاین  .بخرد و توسط نماد فروشگاه در سیستم جذب شود و غیره

پالومینو و  همانطور که در. کنند تصوررا  شود و می تواند به طراحان کمک کند تا رفتارهای درون سیستم

شده به بازی تبدیل ارزیابی سایر سیستم های آموزشی  جهت شیوهمی شود، از این  مشاهده آ( 2019همکاران )

 . نیز استفاده شده است

در تمام صفحات )در  امتیاز عنصر ”به شرح زیر است:  امتیاز اجرای عنصر بازی وارسازییک مثال برای طراحی 

دانش آموز برای هر فعالیت انجام شده هفت )یا . نشان داده می شود (XP) تجربه امتیازاتثابت( و با  یسربرگ

یک عدد مشخص با توجه به مشخصات سیستم( امتیاز و در صورت انجام صحیح فعالیت دو امتیاز اضافی کسب 



را تکمیل می کند، امتیازات به روز می هر بار که دانش آموز یک گروه فعالیت عالمت بزنید(. می کند )پاسخ را 

پیشنهادی را  بازی وارسازیطرح  4جدول   .“خواهد شد نمایان مشخصاتمجموع امتیازات نیز در صفحه . شود

 . ترکیب می کند

 . طرح بازی وارسازی پیشنهادی4 جدول

 شرح طرح مفهوم

 اعالن فورابنابراین، کاربر  .شود موفقیت نمایش دادهباید در همه صفحات و از طریق بازخوردهای  تصدیقعنصر  تصدیق

 .کند سیستم را دریافت می موفقیت هایهای تمام 

عنصر شانس باید در صفحه یادگیری ظاهر شود و شامل یک گزینه تصادفی است که برای افزایش جایزه به  شانس

 .کاربر ارائه می شود

داده  نمایشدانش آموز  10هفتگی با حداکثر  صفحه اعالن نتایجباید در صفحه اصلی و توسط  رقابتعنصر  رقابت

 .شود

داده  نمایشدانش آموز  5حداکثر دارای باید در صفحه اصلی و با تشکیل تیم های تصادفی  مشارکتعنصر  مشارکت

 .شود

سکه هایی نشان داده شود که می توان از آنها برای خریدهای درون باید در هر صفحه ظاهر و با  اقتصاد  عنصر اقتصاد

 .بازی استفاده کرد

خود برای اولین  مشخصاتهنگام مشاهده  .نمایش داده شود مشخصاتنصر انتخاب تحمیلی باید در صفحه ع انتخاب تحمیلی

هنگام استفاده از  عکساین  .کنندرا برای نمایش آنها در سیستم انتخاب  عکس پروفایلبار، کاربران باید بتوانند 

این، دانش آموز باید در حین استفاده انواع مختلفی از انتخاب ها را انجام دهد . عالوه برسیستم تکامل می یابد

 (. با سکه ه عنوان مثال، انتخاب بین صندوق ها)ب

 .داده شود نمایشبا فاز )به ترتیب برنز، نقره، طال و الماس(  خانگیعنصر سطح باید در صفحه  سطح

عنصر روایت باید در صفحه یادگیری ارائه شود که با توانایی کاربر برای انجام فعالیت های اضافی نشان داده می  روایت

 های اضافی، از سایر کند، ممکن است برای کسب سکه می تکمیلرا  سوالدر مواقعی که کاربر یک . شود

 .موریت جدید انجام دهدصفحات سیستم بازدید کند یا فورا یک مأ

در صفحه یادگیری، باید با نکاتی نشان داده  .باید در صفحه یادگیری و صفحه فروشگاه ظاهر شود تازگی عنصر تازگی

در صفحه فروشگاه، باید  .ظاهر می شودحین از دست دادن سه سوال متولی در یک ردیف توسط کاربر  کهشود 

 .با فروش اشیاء خاص نشان داده شود

دنباله این درخت می تواند تمام  .نشان داده شود سوال و باید با یک درخت خانگیباید در صفحه  اهداف عنصر هدافا

 را نشان دهد که دانش آموز در سیستم دارد.موریت هایی ای از مأ

دانش آموز  .نشان داده شود (XP) تجربه امتیازاتثابت( و با  یباید در تمام صفحات )در سربرگ امتیاز عنصر امتیاز

و در صورت انجام صحیح فعالیت امتیاز اضافی کسب کند )پاسخ را برای هر فعالیت انجام شده امتیاز باید 

 عالمت بزنید(

باید  خانگیصفحه . به عنوان نوار پیشرفت نمایش داده شودو  یادگیری و خانگی باید در صفحات یشرفتپ عنصر پیشرفت

در درخت فعالیت نشان داده شود که نشان می دهد چه مقدار از هر گروه فعالیت  چرخشیبا یک نوار پیشرفت 

در صفحه یادگیری باید با یک نوار پیشرفت نشان داده  .تکمیل شده و چه مقدار باقی مانده است تا تکمیل شود



 .شود که نشان می دهد چقدر تکمیل شده و چقدر برای تکمیل هر گروه فعالیت باقی مانده است

عنصر پازل باید در صفحه یادگیری ارائه و با پیشنهاد چالش های غافلگیرکننده )غیر اجباری( مرتبط با موضوع  ازلپ

 . مورد مطالعه نشان داده شود

باید در  نادراقالم  .نمایش داده شود محافظباید در صفحه فروشگاه ظاهر و باید به صورت یک سری  نادر عنصر نادر

 .فروشگاه سیستم با ارزش خرید موجود باشد که می توان از طریق سکه خریداری کرد

و باید از طریق امکان انجام فعالیت هایی که دانش آموزان در آن اشتباه  یادگیری باید در صفحه نوسازی عنصر نوسازی

دانش آموزان نباید هزینه ای داشته انجام فعالیت هایی که از دست داده اند برای  .می کنند نشان داده شود

 .باشد

سطوح . دانش آموز نشان داده شود انحصاریو باید با عنوان / نمایش  خانگیعنصر شهرت باید در صفحه  شهرت

 .مختلف سلسله مراتبی را می توان از طریق توالی های خاص در سیستم به دست آورد

باید در صفحه یادگیری و باید با بازخورد فوری )بصری و شنیداری( در رابطه با هر اقدام/پاسخ از  احساس عنصر احساس

 .اند از دست دادهآن را یا هر سوال را عالمت زده دهد آیا آنها پاسخ سوی کاربران نشان داده شود، که نشان می

، هر زمان که کاربر در رتبه بندی سقوط یک پیام هشدارو باید با  مشخصاتعنصر فشار اجتماعی باید در صفحه  فشار اجتماعی

 .نمایش داده شودیک همکار از او فراتر می رود( کرد )

اده شود، وجود داشته باشد و باید با تمام اطالعات پیشرفت کاربر نشان د مشخصاتباید در صفحه  آمار عنصر آمار

 .نمایش داده می شود مشخصاتدر صفحه  که به طور پیش فرض پیش از این

)و داستان آن(  عکس پروفایلوجود داشته باشد که با تکامل  مشخصاتباید در صفحه  داستان پردازی عنصر داستان پردازی

 (.یک دانش آموز نشان داده شود )بنابراین با عنصر انتخاب تحمیلی مرتبط است

وجود داشته باشد و باید با یک شمارش معکوس هفتگی نشان داده شود  خانگیعنصر فشار زمان باید در صفحه  فشار زمان

  (.)بنابراین با عنصر رقابت مرتبط است

 

 بحث ها و محدودیت ها .4

پیش از شروع بحث های مربوط به پژوهش ما، تأکید این موضوع مهم است که پژوهش ما برخی محدودیت های 

ذاتی را برای این نوع پژوهش ایجاد کرده است. در ابتدا، از آنجاییکه این یک فرآیند انتقادی و خالقانه است، 

 جهت (.بحث ها تمامتند کردن نمی توان همه تصمیمات طراحی را سیستماتیک کرد )به عنوان مثال، مس

مشابه استفاده شده است )روش  پژوهش هایشناخته و در  مقاالتکاهش این محدودیت، از فرآیندی که در 

حال، ما با این ممکن نبود.ارزیابی با کاربران  انجامدر آخرین مرحله )روز پنجم( . اسپرینت( استفاده کردیم دیزاین

 . است HCI یک تکنیک معتبر پرسونا استفاده کردیم که شیوهاز 

. ما به وجود داردآ(  2019) بندی توسط تودا و همکاران عناصر محتوا از طبقه اجرایاین، محدودیت عالوه بر

 2019؛ پالومینو و همکاران، 2012و روایت اشاره می کنیم )کاپ،  پردازیبه داستان  خصوصعناصر محتوا به 

 بازی وارسازیبه عنوان مثال، جدول تناوبی عناصر اما ذکر شده است،  مقاالتدر  پیش از اینکه اگرچه  ب(



(، فاقد 2019کالک )کالک و همکاران،  مدل مفهومی بازی وارسازی( و 2016و همکاران،  )توندلو مارکزوسکی

وه نح در رابطه باها یا فرآیندها( است که طراحان را  های معتبر سیستماتیک )به عنوان مثال، چارچوب رویه

 متونبه  منظم( تأثیر تبدیل متون 2017) زبه عنوان مثال، آرمسترانگ و لندر. کند اجرای آنها راهنمایی می

که  کنند هایی کردند که داستانی را روایت می در نتیجه کاربران را وادار به تعامل با متن ورا بررسی  دستنویس

ب(. مثال دیگر پژوهش چامپاگنات،  2019)تودا و همکاران،  گیرد قرار می پردازی در عنصر بازی داستان

که در یادگیری کاربرد دارد، سروکار  پردازیاست که به طور مستقیم با مفهوم داستان ( 2010دلماس و اوگراد )

تعاملی ارائه کردند و  پردازی( را به طور خاص برای داستان 2008سفر قهرمان کمپبل )کمپبل،  نوعیآنها . دارد

 به کار گرفت.در زمینه آموزشی را وضیح دادند که چگونه می توان این مدل ت

اغلب به چارچوب/فرآیند خاص یا خود توسعه یافته برای اجرای آن عناصر تکیه می در این حالت، نویسندگان 

استفاده ها وجود دارد که ممکن است برای داستان پردازی  هایی برای توسعه داستاندرحالیکه گزینه  کنند.

( به کار رفته است(، مقاالت هنوز فاقد یک فرآیند 2017شود )به عنوان مثال، توسط لندرز و همکاران )

شود اما هستند، اگرچه تحقیقات در این جهت انجام می  GES سیستماتیک برای افزودن عنصر بازی روایت به

پژوهش بنابراین، ث(.  2019نو و همکاران، ؛ پالومی2015مارکزوسکی، اخیراً ظهور کرده اند )به عنوان مثال، 

، به نفع طراحان خواهد بود و تکمیل می کندعناصر بازی محتوایی  اجرایآتی که این زمینه را از نظر نحوه  های

ها( مورد عالقه  ، اهداف و پازلمشارکتاستفاده از این عناصر همراه با سایر عناصر رایج بازی )به عنوان مثال، 

بنابراین، ما خواستار  .از تجربیات آنها نیز استفاده خواهد شد ب( و 2019)پالومینو و همکاران،  کاربران است

  .این موضوع هستیم در رابطه باتحقیقات بیشتر 

از فرآیندهای چالش برانگیز بود. این امر به دلیل  یکدیگراین، تعریف مجموعه ای از عناصر برای استفاده عالوه بر

پیرامون ترکیب عناصر بازی ارائه می دهد را  واضحیاست که دستورالعمل ها و توجیهات  پژوهش هاییفقدان 

؛ تودا و 2017است )دیچو و دیچوا، به آن اشاره شده  بازی وارسازیکه به عنوان یک جنبه مهم در طراحی 

دارد و بنابراین، ف خاصی در این اثر، هد ر عنصر از طبقه بندی به کار رفته، هطرفاز یک ب(.  2018همکاران، 

که اهداف مشابهی  دیگر، برخی از عناصر وجود دارند طرفیاز استفاده می شود.  های مختلف فرصتدر  احتماال

نشان داده شده است. به عنوان مثال، ممکن است کسی به دنبال  2که با گروه بندی آنها در شکل دارند، همانطور

باشد که شامل نمایش عملکرد کاربران )یک گروه( بر اساس  )مجموعه عناصر بازی( بازی وارسازی طرحایجاد 

ویکرد سطح باال وجود دارد که ها، دو ر برای تعریف این مجموعه است.تعامالت اجتماعی آنها )گروه دیگر( 

 .محور و داده نظریههای  : بینشبررسی شده اند



جهت تعریف عناصر بازی برای  را خودمختاری نظریه به مربوط های نظریه نظریه محور در حالیکه رویکردهای

ح بازی طر انتخاب برای مثال، ه عنوانبروش های داده محور ( 1985 ریان، )دسی و بررسی می کننداستفاده 

از سویی دیگر، رویکردهای  (.2017)مدر، پالمباوم و آلبایراک،  کنند می تکیه داده های کاربردیوارسازی به 

و محققان از مزایای آنها نسبت به رویکردهای نظریه محور در زمینه بازی وارسازی دفاع محور اخیرا ظهور  داده

بازی تعریف طرح های  پیرامون نحوه پژوهش هایی، موضوعبا توجه به این (. 2017اند )مدر و همکاران،  کرده

 پژوهشکه این یک آنجایی وجود، ازبا این  ث(. 2019)تودا و همکاران،  شده است آغازبر اساس داده ها  وارسازی

ایجاد آن  نحوهاست و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا هم درک  تکمیل نشدههنوز اما است،  جدیدمیدانی 

در  نظریه محورهای  ها از طرح برای شناسایی مؤثرتر بودن این طرح نیزرا بهبود بخشد و  داده محورهای  طرح

 باشد. ید رویکردهای ترکیبی مورد نیاز یا شا -تأثیرگذاری بر رفتار کاربران 

ارائه کردیم مورد  پژوهشکه توسط طرحی که ما در این  ح بازی وارسازیطریکی دیگر از موضوعات مرتبط با 

با انواع مختلف کاربران با هدف  سازگار باز وارسازی یعنی ارائه طرح. توجه قرار نگرفت، شخصی سازی است

شده نوع خاصی  به بازی تبدیلهای  که سیستم(. از آنجایی2019است )اولیویرا و بیتنکورت،  بهبود تجربیات آنها

از عهده آن برآمد )کالک، اوگاوا، سازی جنبه مهمی است که باید  های اطالعاتی هستند، بعد شخصی از سیستم

دی برای تطبیق کاربران عنوان رویکر سازی به شخصی(. 2015؛ لیو و استیسی، 2018و پیمنتا،  گاسپارینی

که یک گام  (2014 فلس، و سیبورنشود ) شده ظاهر میتبدیل  بازیبه یکسان های  مختلف در سیستم

)الوو، مونترات، دسمارایس و  ضروری است، زیرا کاربران رفتارها، تفسیرها، ترجیحات و تجربیات متفاوتی دارند

برای همه آنها  بازی وارسازی یکسان(، بنابراین، بعید است که طرح 2018؛ اورجی، تندلو و ناک، 2019جورج، 

 . کار کند

آینده  پژوهش های .می کنیم تأکید باید بررسی شوندرا که  یکدیگرنزدیک به  پژوهشی مسیردو بر بنابراین، ما 

را در  بازی وارسازیتواند اثربخشی  سازی می د که آیا استفاده از رویکردهای شخصیباید بیشتر بررسی کنن

سازی که نه تنها بر  این است که رویکردهای شخصی یدیگرر. مقایسه با طراحی عمومی بهبود بخشد یا خی

تمرکز کنند تا طرح به بازی دهند نیز باید  ای که انجام می کنند، بلکه بر روی وظیفه روی کاربران تمرکز می

پیرامون در نتیجه، ایجاد دستورالعمل . انجام شود فعلیکار  نیزهای کاربران و  شده با هدف ارضای اولویتتبدیل 

های سیستمهای بازی وارسازی  طرح شخصی سازینحوه  رابطه بادر  متخصصانتصمیم  از آن نحوه گسترش

  .کند می حمایتخود 

حلی را  دهد تا راه شد که این روش به اعضای تیم اجازه می بیاناسپرینت،  دیزایناده از روش با توجه به استف

توانند نظرات خود را  خالقانه پیشنهاد کنند، که در آن اعضای تیم می -به سرعت و از طریق یک رویکرد انتقادی



د و از پیشنهادات همکاران را نق حالیشنهاد راه حل به اشتراک بگذارند و درعین هر مرحله از پ در رابطه با

و ارزیابی هایی انجام  بیشتر پژوهش هایبنابراین، می توان با استفاده از این روش  کنند.پیشنهادات خود انتقاد 

 بسنجد.  بازی وارسازی د اثربخشی روش را در فرآیند طرحداد که بتوان

 نتایج و پژوهش آینده .5

های توان از عناصر بازی وارسازی برای به بازی تبدیل کردن محیط  گونه میکند که چ این اثر روشی را ارائه می

به بازی تبدیل شده که  های یادگیریبندی خود را با سایر آثار مربوط به  فعالیتما طبقه  یادگیری استفاده کرد.

چابک در کنار  اند، مقایسه کردیم. ما همچنین از یک فرآینداز طریق ترسیم سیستماتیک موجود یافت شده 

از طریق این اثر، روش جدیدی را پیرامون نحوه به بازی تبدیل کردن  طبقه بندی ارائه شده استفاده کردیم.

 اعتقاد داریمهمچنین  .سیستم های یادگیری با استفاده از روش های متفاوت از سایر چارچوب ها ارائه می دهیم

 اکثرای موجود در زمینه آموزش استفاده شود، زیرا تعاریف آن ه تواند در اکثر چارچوب بندی می که این طبقه

 . دهد های قبلی را پوشش می عناصر موجود در چارچوب

تواند در کنار  بندی می اینکه آیا این طبقه پیرامونتحقیق  به منظورآینده، ما بر طراحی آزمایشی  جهت پژوهش

ما . کنیم دهنده آن استفاده شود، تمرکز می عناصر تشکیل بر اساس داده محور به بازی تبدیل شدههای  توصیه

پرسونا )به عنوان مثال، ارزیابی های دانش آموزان از  شیوهقصد داریم با استفاده از انواع دیگر ارزشیابی به غیر از 

همچنین قصد  .انجام دهیم 3سیستم(، تجزیه و تحلیل عمیق تری در مورد سناریوهای ارائه شده در جدول 

شده طراحی  به بازی تبدیلپیشنهادی در این مقاله، یک سیستم آموزشی  بازی وارسازیداریم بر اساس طرح 

به بررسی  خصوصما به . طولی با ارزیابی تجربه دانش آموزان در آن سیستم انجام دهیم پژوهشکنیم و یک 

 مند هستیم.وزان عالقه بر تجربه جریان و نتایج یادگیری دانش آم ازی وارسازیبتأثیر 
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