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 این اساسسؤاالت . اصول و استانداردهاي عمومی طراحی بازي است
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 ضریب محاسبه براي. باشد لیست محقق ساخته می ها شامل یک چک داده
روش ضریب پایایی مرکب استفاده شد و توافق  از پژوهش این در پایایی

اي لیکرت  درجه لیست دربرگیرنده مقیاس پنج این چک.  به دست آمد94/0
 .وتحلیل قرار گرفتند  مورد تجزیهspss افزار ها با استفاده از نرم است و داده

هاي مورد بررسی از نظر   بازيههاي پژوهش حاکی از آن است که هم یافته
) متوسط(دارا بودن اصول و همچنین استانداردها در وضعیت نسبتاً مطلوب 

  .قرار دارند
اي آموزشی، اصول  هاي رایانه اي، بازي هاي رایانه بازي: هاي کلیدي واژه

  اي هاي رایانه اي، استانداردهاي طراحی بازي هاي رایانه احی بازيطر
  
  مقدمه

 را براي خطر یب در یادگیري هستند و فضایی امن و  جذاباریبسي ا وهیش ها يباز
 در دنیایی شبیه دنیایی واقعی و بدون ترس از شکست، ها آن تا کنند یمفراگیران فراهم 

کاستر معتقد است بازي یک بخش اساسی از ). 1391زنگنه،(خطا کنند و تصمیم بگیرند 
 خطر یبیی را براي تمرین ها فرصت و شود یمتجربه یادگیري انسانی محسوب 

 جزء جریان معمول زندگی واقعی افراد که این با ها يباز. آورد  فراهم میها مهارت
 واقعی  بوده و به دلیل عدم جدیت وها آننیستند اما مقیاس کوچکی از دنیاي پیرامون 

 اتفاق ها آن که در زندگی واقعی گونه آننبودن آن کاربران نگران نتایج اعمال خود به 
 شوند و دار عهدهها و وظایف متعددي را  توانند نقش افتد نیستند و به همین دلیل می می
 ,Paras & Bizzocchi( از فعالیت خود لذّت ببرند و را بارها و بارها تکرار کنند ها آن

  ). نقل از گرزین به2005
 مسیري ها نیز در فناوري افتد به دنبال تغییرات سریعی که در دنیا اتفاق می

 ندا شده زمین کره و بشر زندگی ابعاد همه در دگرگونی ایجاد باعث که اند قرارگرفته
)Hernandez and Meyer, 1997 (زندگی، يها هی التمام به ها ي فناوریابی موازات راه به 
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 از یکی وها قرارگرفته   آنتغییرات معرض در و نمانده دور به تحول این از زنی ها يباز
 ,squirck(اند   آوردهوجود به را يا انهی رايها ي بازعنوان با کودکان، زندگی يها جلوه

عنوان   بهيا انهی رايها ي بازدیجیتال، يها  رسانهمیان از یکم و بیست قرن در .)2006
ي ها يبازدر عصر حاضر  .)Becker, 2011 (استشده   هها شناخت  آننیتر یتعامل

ي تعامل با مخاطب خود بکار ها روشو  ي به دلیل جذابیتی که در گرافیکا انهیرا
ي مختلف سنی و ها گروه ابزار سرگرمی و یادگیري در میان نیتر مهم یکی از رندیگ یم

ات فراغت خود را اوق  انگیختهطور به و افراد شوند یممحسوب  جنسیتی و تحصیالتی
 صورت بهو ...)  و شنیاست یپلگوشی همراه، (هاي مختلف   در کنسولها يبازبا این 

  ). 1394کالنتري، (گذرانند  یمآنالین و غیر آنالین 
 از کودکان که آورد شمار به سرگرمی نیز و یادگیري منبع توان ی مرا يا انهی رابازي

 ي،ا انهی را بازي.آورند ی مدست به یادگیري ايبر را يا افتهی می تعمراهبردهاي آن طریق
 شود ی مدانش آموزان ذهنی انتزاعی مهارت افزایش و فضایی تجسم بهبود باعث

)suppes, 2006 .(خود ،ها  برنامهانواع به دسترسی در يریپذ  انعطافدلیل به همچنین 
 يها جه نظام موردتوفراگیران، نیازهاي به پاسخگویی توانایی و غنی محتواي یی،ایپو

هاي رایانه اي از طریق در واقع بازي .)1380 و لطفی، ذوفن(اند   قرارگرفتهآموزشی
رسانند برقراري تعامل معنادار و دوطرفه میان انسان و رایانه کارکرد خود را به انجام می

 حاوي پیامی آموزشی که اینکه این کارکرد ممکن است صرفاً سرگرم کنندگی باشد و یا 
طاهري و حسینی، ( .تی و یا حتّی حاوي یک گفتمان فرهنگی، اجتماعی باشدو تربی
هاي  هاي اخیر بازي  در سالکه اینتوان گفت با توجه به  طور خالصه می به ).1396
اند و با کشش و  ها قرار گرفته عنوان یک پدیده اجتماعی در کنار دیگر رسانه اي به رایانه

اند و با  ان و حتّی بزرگساالن را به خود مشغول داشتهجاذبه فراوان خود کودکان، نوجوان
تبع آن تأثیرات مثبت و منفی این  ها در بین کاربران و به در نظر گرفتن جایگاه این بازي
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هاي  ریزي گسترده و عمومی است که بتوان از ظرفیت بازي ها، نیاز به یک برنامه بازي
  .ثرات منفی استفاده کرداي براي رسیدن به نتایج مطلوب و کاهش ا رایانه

  
  مبانی نظري پژوهش

ها  اي نقش بسیار مهم و تأثیرگذاري بر زندگی انسان هاي رایانه در دوره معاصر بازي
اند و قسمت زیادي از وقت کودکان و حتّی بزرگساالن را به خود اختصاص  داشته
آورده که گرد هم  را ها ترکیبی از اجزاي برانگیزاننده بازياین ) 1392فریمانی،  (.اند داده

زمانی که فرد احساس تعهدي را معتقد است گی . شود یدر هیچ رسانه دیگري دیده نم
بازي . ردیگ ینسبت به آنچه در حال یادگیري است پیدا نکند، یادگیري صورت نم

این هویت یا . سازد ی افراد را متعهد و درگیر م،خوب از طریق هویتي ا انهیرا
هویتی است که فرد در بازي   یا،دهد یي در اختیار بازیکن قرار مکاراکتري است که باز

گذارد تحت اي بر بازیکن میهاي رایانهیکی ازتأثیراتی که بازي .)Gee, 2007( سازد یم
تأثیر رویکردي فرهنگی است که براساس آن مخاطب که همان بازیکن است نقشی 

ه در اینجا منظور بازي رایانه اي ک(فعال در معناسازي محتواي ارائه شده توسط رسانه 
  ).1396مهرابی،( .کندایفا می) است

در دنیاي بازي . هاست ، تعاملی بودن آنيا انهی رايها يعامل دیگر در جذابیت باز
در یک بازي . تصمیم بگیرد و کاري انجام دهد  بازیکنکه این مگر افتد یهیچ اتفاقی نم

است  طه متقابل بین بازیکن و دنیا جا گرفته اي از رابهدرزمینگفتار و کردار  ، خوب
)Prnsky, 2005.( کننده   و فقط مصرفاند دکنندهی، بازیکنان توليا انهی رايها يدر باز

 حتی در سطوح پایین بازي، بازیکنان با . و فقط خواننده نیستنداند سندهیها نو آن. نیستند
 آنکه یک بازي خوب به ضمن. پردازند یعمل و تصمیم خود به طراحی مشترك بازي م

 گوناگون و به سبک خود يها روش  که یک مسئله یا مشکل را بهدهد یاجازه م بازیکن
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 ی و حس واقعکنند ی و کنترل متیعامل  بازیکنان احساس،بنابراین، در بازي. حل کند
  ).Gee, 2007(دارند را اند،   نسبت به آنچه انجام دادهتیمالک

، تعدادي از اند شده یطراحي براي سرگرمی ا انهیراي ها يباز اکثر که یدرحال
 نیز هستند که از حد سرگرمی فراتر رفته و باهدف یادگیري و آموزش تولید ها يباز
هاي  شوند از رسانه تلقی می» هاي جدي بازي«ها که با عنوان  این نوع بازي. شوند می

 یک تجربه استفاده هنري براي انتقال پیام، آموزش یک درس و یا فراهم آوردن امکان
توانند تمام خصوصیات یک بازي را داشته  هاي جدي می حال که بازي درعین. کنند می

هاي جدي  البته این بدان معنا نیست که بازي. باشند اما ممکن است که داوطلبانه نباشند
یک رقابت «: شده است چنین است هاي جدي ارائه تعریفی که از بازي. مفرّح نیستند

براي ) بازي(شود و از تفریح   با یک کامپیوتر با قواعد مشخص انجام میذهنی که
گذاري عمومی و یا ارتباطات  اهداف دولتی، آموزش، رفتار سازمانی، سالمت، سیاست

هاي  هاي جدي، بازي یکی از انواع بازي). 1392فریمانی، (» .کنند استراتژیک استفاده می
 اهداف به رسیدن براي و بوده آموزشی وبچارچ داراي که ییها بازي .آموزشی است

 که شوند ی مشناخته يا انهی راآموزشی يها ي بازعنوان با باشند شده ی طراحآموزشی
 خالقیت، تخیل، قدرت تمرکز، توجه، افزایش همچون زیادي فوایدها   آناز استفاده
 ).1390 ش،تمجیدتا( دارد همراه به آموزش فرایند در را آموزان دانش عملکرد و انگیزه

 Huang yeh (بخشد ی مبهبود را ایده تولید و انتقادي تفکر ها ي بازاین انجامعالوه  به

&Chang, 2010( .  
 بسیاري از رهبران آموزشی قرار توجه موردي آموزشی ها يباز 1960در دهه 

ي باعث رضایت دانش آموزان نسبت به ا انهیراي ها يباز که اینگرفت و با توجه به 
ي ها يباز، در طی چند سال اخیر گرایش به شود یم در امر یادگیري ها شروسایر 

ي زیاد شده است و این نوع یادگیري در کنار معلم در کالس درس به کار گرفته ا انهیرا
 به کار ها يبازي دانش خود را در ا انهیراي ها يبازدانش آموزان با استفاده از . شود یم
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ی به ده شکلاند در جهت  یاي مجازي کسب کرده و از تجاربی که در دنرندیگ یم
دهد که  مطالعات اخیر نشان می). 1393 مرادي،(کنند  ي میریگ بهرهرفتارشان در آینده 

ي یادگیري مبتنی بر بازي توجه دانش آموزان را به خود جلب کرده و باعث ها طیمح
 اختیار بازیکنان قرار ها به دلیل بستري که دراین بازي .شود یم ها آنافزایش انگیزه در 

توانند به نحو مطلوب و مناسبی جهت تحقق اهداف آموزشی بکار روند و   میدهندمی
توان از آنها در آموزش رسمی به عنوان ابزاري ها میبه دلیل قابلیت بالقوه این بازي

ي ها يباز .)1396 اسمعیلی گوجار،( براي یادگیري و افزایش انگیزه استفاده کرد
 و مفاهیم و دنشو یمیی که دارند باعث لذت و رضایت ها یژگیوي به دلیل ا انهیرا

علیرغم وجود ظرفیت  .دنکن یمی منتقل خوب بهي بسیاري از موضوعات را ها تیواقع
اند از محبوبیت  اي آموزشی نتوانسته هاي رایانه اي، متأسفانه بازي هاي رایانه فراوان بازي

 باشند و ضروري است که طراحان و سازندگان این کافی در میان کاربران برخوردار
ها در هنگام ساخت بازي به رعایت اصول و استانداردهاي عمومی طراحی بازي  بازي

  .توجه کنند
هایی صورت گرفته است که از میان  اي آموزشی پژوهش هاي رایانه در حوزه بازي

 با عنوان) 1394 (هاي صورت گرفته توسط هانیه کالنتري، توان به پژوهش ها می آن
کننده تفکر  اي تقویت هاي رایانه طراحی و اعتباریابی الگویی جهت طراحی بازي«

 معین موسوي سادات هدي و سراجی و پژوهش فرهاد» انتقادي نوجوانان شهر تهران
 براي موجود آموزشی اي رایانه هاي بازي محتواي کیفیت ارزیابی «عنوانبا  )1394(

 در »فعال یادگیري و بودن اکتشافی بودن، تعاملی هاي مؤلفه اساس بر ابتدایی دوره
 متخصصان: جدي هاي بازي «عنوان تحت) 2010 (داخل کشور و پژوهش ویتینگتون

 طراحی را چندوجهی یادگیري هاي محیط چطور بازي متخصصان و آموزشی طراحی
 بررسی یک «:ناین عنوا با) 2012 (بویل و هینی آرتور، مک بویل، کانولی، و »کنند می

 در خارج از »فکري و اي رایانه هاي بازي براي موجود تجربی شواهد مورد در نظري
  .اشاره کرد کشور
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  پژوهش روش
 جامعه این پژوهش تمام. است شده استفاده محتوا تحلیل روش از حاضر پژوهش در

 رشیوآ وجود عدم به توجه شوند و با می محسوب تولیدشده آموزشی اي رایانه هاي بازي
 به دسترسی عدم و اي رایانه هاي بازي ملی بنیاد مرکز در آموزشی اي رایانه هاي بازي
 که آموزشی اي رایانه هاي بازي بررسی منظور به تولیدشده، آموزشی هاي بازي همه

 استفاده در دسترس گیري نمونه از پژوهش این در اند قرارگرفته موردپژوهش نوعی به
  .است شده 

  
  گیري هانداز ابزار

 ابزار عنوان به لیستی چک تحقیق در شده مطرح سؤاالت اساس بر پژوهش این در
 پنج مقیاس از ها داده سازي یکم براي لیست چک این در. شد طراحی گیري اندازه

  .شد استفاده لیکرت اي درجه 
  ضعیف خیلی ضعیف     متوسط      زیاد      زیاد     خیلی

    )5         ( )4     (    )3        ( )2( )            1(  
 ها آن از نیمی که گویه چند آن در که است اي فاصله مقیاس یک لیکرت مقیاس

 باید لیکرت مقیاس تهیه براي. دنشو می ساخته هستند نامطلوب دیگر نیمی و مطلوب
 موضوع به مربوط گویه زیادي تعداد ابتدا در. شود گذاشته سر پشت مراحلی

 متخصص پژوهش این در که پاسخگو اختیار در گویه سپس ،شود یم آوري جمع
 خیلی از اي درجه پنج مقیاس یک در را خود پاسخ تا شود می دادهقرار  است موضوع

براي محاسبه ضریب پایایی در این پژوهش از ابزار  .بدهد ضعیف خیلی تا زیاد
صححان افرادي هستند منظور از م. شده است  گیري توافق بین مصححان استفاده اندازه

پردازند، یا  هاي آزمون، هنگام مشاهده رفتار افراد یا فرآیندها می که به تصحیح برگه
رو به این نوع پایایی،   ازاین.کنند بندي می هاي رفتار را درجه محصوالت یا فرآورده
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گویند و براي محاسبه ضریب  بندي کنندگان می پایایی بین مصححان یا پایایی بین درجه
براي تعیین پایایی  .پایایی بین مصححان، از ضریب پایایی مرکب استفاده شد

 مصحح 3اي آموزشی از  هاي رایانه لیست محقق ساخته تحلیل محتواي بازي چک
قبل از شروع فرآیند کدگذاري، . ها پرداختند استفاده شد که مستقالً به کدگذاري مؤلفه

ي پژوهشگر دریافت کردند و سپس به مصححان آموزش الزم براي کدگذاري را از سو
هاي  اي آموزشی بر مبناي اصول و استانداردهاي طراحی بازي هاي رایانه تحلیل بازي

 شده 85/0طبق محاسبات صورت گرفته ضریب توافق میان داوران . اي پرداختند رایانه
  . درصد به دست آمد94و با قرار گرفتن در فرمول ضریب پایایی مرکب، پایایی 

  

  
  

  
  

 تکنولوژي گروه استادان سوي از لیست چک پژوهش، این در روایی تعیین براي
  .گرفت قرار تأیید مورد طباطبائیآموزشی دانشگاه عالمه 

 اساس بر بلکه نیست یکسان و خاص معیار یک سؤاالت همه به دهی نمره معیار
 نظر در ناسبمت معیار سؤاالت از یک هر براي پیشین تحقیقات نتیجه و نظري مطالعات

 پژوهشگر سوي از سؤال هر براي موردنظر معیارهاي منظور بدین است؛ شده  گرفته
  .است شده تبیین تحلیلگران براي

  
 استانداردهاي اساس بر تولیدشده آموزشی اي رایانه هاي بازي آیا: 1 سؤال

  اند؟ شده ساخته جدي اي رایانه هاي بازي طراحی
 مورد بازي نُه این از هریک به مربوط استاندارد نمیانگی ،اول سؤال به پاسخ براي

 68 نمرات که است صورت این به استاندارد میانگین محاسبه روش. گرفت قرار بررسی
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 1 جدول در. شد تقسیم سؤاالت تعداد بر و جمع باهم بازي، هر براي لیست چک سؤال
  . است شده گزارش بازي هر به مربوط استاندارد میانگین
  

  بازي هر به مربوط استاندارد یانگین م-1جدول 
  وضعیت  میانگین بازي

  نسبتاً مطلوب  38/2  آرشیتکت
 نسبتاً مطلوب  44/2  بازي با مختصات

 نسبتاً مطلوب 63/2  بسکتبال

 نسبتاً مطلوب  79/2  فوتبال ریاضی

 نسبتاً مطلوب  65/2  سازي روبات

 نسبتاً مطلوب  66/2  خرس خوابالو

 بتاً مطلوبنس  47/2  بازي با ریاضی

 نسبتاً مطلوب  46/3  داالن سبز

 نسبتاً مطلوب  12/3  قیفاووس

  
 بازي آن وضعیت استاندارد، میانگین بر عالوه بازي هر  براي1 جدول به توجه با

 با آن استانداردهاي میانگین بازي، هر وضعیت تعیین منظور به. است شده مشخص نیز
) 68/3-5 (مطلوب و) 34/2-67/3 (بمطلو نسبتاً ،)1-33/2 (نامطلوب دامنه، سه

 دارا نظر از بازي 9 این همه شود، می مشاهده نیز جدول در که طور همان. گردید مقایسه
  .دارند قرار) متوسط (مطلوب نسبتاً وضعیت در استانداردها بودن

  
شده توسط   تولیدشده با عناصر ارائهی آموزشاي رایانه هاي بازي آیا: 2سؤال 

   دارد؟ مطابقتيباز یمتخصصان طراح
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که هر عنصر از   عنصر متفاوت در نظر گرفته شد15ها  براي بررسی محتواي بازي
بازي با توجه به میانگین آن  در ادامه وضعیت هر. است شده تعدادي سؤال تشکیل

 .شود گزارش می

 سرگرمی

  :شده است عنصر سرگرمی از دو استاندارد تشکیل
 .کننده است دکننده و کنترلکننده، نابو بازي داراي قدرت خلق .1

  .است برخوردار فکري و گروهی فیزیکی، هاي سرگرمی انواع از یکی از بازي .2
متوسط،  خیلی خوب، خوب، (ها  ابتدا فراوانی و درصد انتخاب گزینه2در جدول 

است و سپس میانگین و  شده براي عنصر سرگرمی گزارش) ضعیف و خیلی ضعیف
  .است  آورده شدهوضعیت هر بازي در عنصر سرگرمی

 
 هر تی و وضعنیانگیمی به همراه  عنصر سرگرمي براها نهی و درصد انتخاب گزی فراوان-2جدول 

  ی در عنصر سرگرميباز

  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
خیلی 
  بازي  ضعیف

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی

ین
انگ

می
ت  

ضعی
و

  

  5/2  50  1  0  0  0  0  50  1  0  0 یتکتآرش
نسبتاً 
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

  نامطلوب  2 0 0  100  2 0 0 0 0 0 0

 نامطلوب  2  0  0  100  2  0  0  0  0  0  0 بسکتبال

 فوتبال
 یاضیر

0  0  0  0  0  0  2  100  0  0  2  
 نامطلوب

  3  0  0  50  1  0  0  50  1  0  0 سازي روبات
نسبتاً 
  مطلوب
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 خرس
 خوابالو

0  0  0  0  0  0  2  100  0  0  2  
 نامطلوب

 با بازي
 یاضیر

0  0  0  0  0  0  2  100  0  0  2  
 نامطلوب

  مطلوب  4 0 0 0 0  0  0  100  2 0 0  سبزنداال

  5/3 0 0 0 0  50  1  50  1 0 0 قیفاووس
نسبتاً 
  مطلوب

  
 دارد، قرار مطلوب حد در سرگرمی نظر از سبز داالن بازي فقط دامنه، به توجه با

) متوسط (مطلوب نسبتاً حد در نیز قیفاووس و سازي روبات آرشیتکت، هاي بازي
  .هستند سرگرمی عنصر در نامطلوبی وضعیت ارايد دیگر بازي پنج ولی هستند

  
  رقابت
  :است شده تشکیل استاندارد چهار از رقابت عنصر

 و هوش اي، حافظه فرسایشی، واکنشی، زمانی، هاي رقابت انواع از یکی از بازي. 1
  .است برخوردار منابع در رقابت یا و منطق

  .دارد وجود تناسب بازي سبک و رقابت بین. 2
  .هستند حل قابل بازي در شده طراحی هاي رقابت. 3
  .نیستند مشکل یا ساده ازحد بیش شده طراحی هاي رقابت. 4
 خوب، خوب، خیلی (ها گزینه انتخاب درصد و فراوانی  ابتدا3جدول  در 

 میانگین سپس و شده است گزارش رقابت عنصر براي) ضعیف خیلی و ضعیف متوسط،
  .است شده دهآور رقابت عنصر در بازي هر وضعیت و
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 ي هر بازتیضع و ونیانگی مبه همراه عنصر رقابت يها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -3جدول 
 در عنصر رقابت

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  ازيب

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

نسبتاً   3  25  1  25  1  0  0  25  1  25  1 یتکتآرش
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

  مطلوب  4  0  0  0  0  25  1  50  2  25  1

 مطلوب  4  0  0  0  0  25  1  50  2  25  1 بسکتبال

 فوتبال
 یاضیر

 مطلوب  4  0  0  0  0  25  1  50  2  25  1

 مطلوب  4 0 0 0 0 0 0  100  4 0 0سازي روبات

 خرس
 خوابالو

 مطلوب  4  0  0  0  0  25  1  50  2  25  1

 با بازي
 یاضیر

 مطلوب  75/3 0 0 0 0  25  1  75  3    

 مطلوب  5/4 0 0 0 0 0 0  50  2  50  2  سبزداالن

 مطلوب  4 0 0 0 0 0 0  100  4 0 0 قیفاووس

  
 در عنصر رقابت، بازي آرشیتکت در وضعیت نسبتاً مطلوب و 3با توجه به جدول 

اند عنصر رقابت را  ها توانسته بنابراین بازي ها در وضعیت مطلوب قرار دارند؛ سایر بازي
  .در حد مطلوب ایجاد کنند

  
  مسیر بازي

  :شده است صر مسیر بازي از چهار استاندارد تشکیلعن
 .است اصلی قهرمان یک داراي بازي .1

 .است مشخص هدف داراي بازي .2
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 .شود بازي داراي یک ضدقهرمان است که مانع تحقق اهداف می .3

 .شده است  مشکالتی تعبیه،در مسیر رسیدن بازیکن به اهداف .4

متوسط،  خیلی خوب، خوب، (ها  ابتدا فراوانی و درصد انتخاب گزینه 4 در جدول 
است و سپس میـانگین و       شده  براي عنصر مسیر بازي گزارش    ) ضعیف و خیلی ضعیف   

  .است این عنصر آورده شده وضعیت هر بازي در
 هر تی و وضعنیانگیمبه همراه مسیر بازي  عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزی فراوان-4جدول 

  ي در آن عنصرباز
  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب

  بازي
ین درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی

انگ
می

ت  
ضعی

و
  

نسبتاً   75/2  50  2 0 0 0 0  25  1  25  1 یتکتآرش
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

نسبتاً   50/2 50  2 0 0 0 0  50  2  0  0
 مطلوب

نسبتاً   75/2 50  2 0 0 0 0 25  1  25  1 بسکتبال
 مطلوب

 فوتبال
 یاضیر

نسبتاً   25/3 0    50  2  0  0 25  1 25  1
 مطلوب

نسبتاً   75/2 50  2 0 0 0 0 25  1 25  1 سازي روبات
 مطلوب

 خرس
 خوابالو

نسبتاً   3 50  2 0 0 0 0  0  0  50  2
 مطلوب

 با بازي
 یاضیر

نسبتاً   5/2 50  2 0 0 0 0  50  2  0  0
 مطلوب

 مطلوب  5  0  0 0 0 0 0  0  0  100  4  سبزداالن

نسبتاً   75/3  25  1 0 0 0 0  25  1  50  2 قیفاووس
 مطلوب
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ر مسیر بازي تنها بازي داالن سبز در وضعیت مطلوب قرار دارد ولی سایر در عنص 
  .ها داراي وضعیت نسبتاً مطلوب هستند بازي

  ضرباهنگ
  :شده است عنصر ضرباهنگ از سه سؤال تشکیل

  .شده است دیده تدارك بازي نوع با متناسب بازي ضرباهنگ .1
 .استشده   تقسیممتعادل شکلی به بازي سراسر در ضرباهنگ وزن .2

  .شده است بازیکن فراهم استراحت براي فرصتی مرحله هر از پس .3
متوسط،  خیلی خوب، خوب، (ها  ابتدا فراوانی و درصد انتخاب گزینه5در جدول   

است و سـپس میـانگین و        شده  براي عنصر ضرباهنگ گزارش   ) ضعیف و خیلی ضعیف   
  .است وضعیت هر بازي در این عنصر آورده شده

 
 هر تی و وضعنیانگی مبه همراه عنصر ضرباهنگ ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان - 5جدول 

   عنصرنی در ايباز
  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب

  بازي
 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی

  وضعیتمیانگین

نسبتاً   3 0 0 0 0  100  3 0 0 0 0 یتکترشآ
 مطلوب

 با بازي
 مختصات

نسبتاً   3 0 0 0 0  100  3 0 0 0 0
 مطلوب

  مطلوب  4 0 0 0 0 0 0  100  3 0 0 بسکتبال

 فوتبال
 یاضیر

  مطلوب  4 0 0 0 0 0 0  100  3 0 0

نسبتاً   3 0 0 0 0  100  3  0  0 0 0سازي روبات
  مطلوب

 خرس
 خوابالو

  مطلوب  4 0 0 0 0  0  0  100  3 0 0
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 با بازي
 یاضیر

نسبتاً   3 0 0 0 0  100  3  0  0 0 0
  مطلوب

  مطلوب  33/4 0 0 0 0  0  0  67/66  2  33/33  1  سبزداالن

نسبتاً   33/3 0 0 0 0  67/66  2  33/33  1  0  0 قیفاووس
  مطلوب

  
 بـازي بـسکتبال، فوتبـال ریاضـی و داالن سـبز در            5با توجه به اطالعات جدول      

هـا داراي وضـعیت       عنصر ضرباهنگ از وضعیت مطلوبی برخوردارند ولی سـایر بـازي          
  .نسبتاً مطلوبی هستند

  بازخورد
  :است شده د تشکیل استاندار3عنصر بازخورد از 

 .وجود دارد بخشی لذت و جذاب هاي پاداش بازي در .1

 او عملکرد سطح هرچه( شده است تعریف بازیکن عملکرد به توجه با بازخورد .2
 ) .کند می دریافت بهتري پاداش یا تر قويبازخورد  رود می باال

 )مرحله یک تکرار مانند (کند می ایجاد محدودیت بازیکن براي بازي در شکست .3

 
 هر تی و وضعنیانگی مبه همراه بازخورد عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -6جدول 

  عنصرنی در ايباز

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

  نامطلوب  33/1 67/66  2  33/33  1 0 0  0  0 0 0 یتکتآرش
 با بازي
 اتمختص

 وبنامطل  2 67/66  2 0 0 0 0  33/33  1 0 0

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1 0 0 بسکتبال
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 فوتبال
 یاضیر

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1 0 0

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1 0 0سازي روبات

 خرس
 خوابالو

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1 0 0

 با بازي
 یاضیر

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1 0 0

نسبتاً   67/3 33/33  1 0 0 0 0 0  0  67/66  2  سبزداالن
 مطلوب

 نامطلوب  2 67/66  2 0 0 0 0 33/33  1  0  0 قیفاووس

  
هاي مورد بررسی در عنصر بازخورد داراي وضعیت نامطلوبی هستند، فقـط              بازي

  .بازي داالن سبز در عنصر بازخورد داراي وضعیت نسبتاً مطلوبی است
  چالش

  :شده است  استاندارد تشکیلعنصر چالش از شش
 .دارد قرار بازي انتهاي در ها چالش ترین سخت .1

 .دارد قرار بازي انتهايتا  ابتدا از مرتب شکلی به ها چالش زنجیره .2

 .دارد وجود  چالشهر وقوع از پیش هایی فرصت و منابع بازي در .3

 که دان شده مرتب شکلیبه  انتها تا ابتدا از ها چالش بازي قواعد به توجه با .4
 .سازند می ممکن بازي پایان را در نتیجه یک به رسیدن

 زمینه چالش یک حل در که موفقیت اند شده مرتب شکلی به ها چالش زنجیره .5
 .کند می فراهم را چالش بعدي به ورود

 که دیگري اطالعات با در ترکیب توان می را چالش هر در شده کسب اطالعات .6
 .بست بکار بازي ديبع هاي چالش حل  برايشد خواهند کسب
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متوسط،  خیلی خوب، خوب، (ها  ابتدا فراوانی و درصد انتخاب گزینه 7 در جدول 
شـده اسـت و سـپس میـانگین و            براي عنصر چالش گـزارش    ) ضعیف و خیلی ضعیف   

  .است این عنصر آورده شده وضعیت هر بازي در
  

 ي هر بازتی و وضعنیانگی مبه همراه عنصر چالش ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -7جدول 
  عنصرنیدر ا

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

نامطلوب  67/1  67/66  4  67/16  1  0  0  67/16  1  0  0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
نامطلوب  33/1  67/66  4 33/33  2  0  0  0  0  0  0

نامطلوب  2  33/33  2 33/33  2 33/33  2  0  0  0  0 بسکتبال

  5/2 33/33  2  67/16  1 33/33  2  0  0  67/16  1 یاضی رفوتبال
نسبتاً 
  مطلوب

  67/2 33/33  2  67/16  1  0  0  50  3  0  0 سازي روبات
نسبتاً 
  مطلوب

نامطلوب  67/1  50  3  33/33  2  67/16  1  0  0  0  0  خوابالوخرس
نامطلوب  33/2  50  3  0  0  67/16  1 33/33  2  0  0 یاضی با ربازي

  مطلوب  17/4  0  0  0  0  0  0 33/83  5  67/16  1 سبز داالن

  مطلوب  33/4  0  0  0  0  67/16  1 33/33  2  50  3 قیفاووس
  
بــازي داالن ســبز و قیفــاووس در عنــصر چــالش داراي وضــعیتی مطلــوب و بــازي 

  .ها داراي وضعیتی نامطلوب هستند سازي داراي وضعیتی نسبتاً مطلوب و سایر بازي روبات
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  : و راهنماییآموزش اولیه و کمک
  :شده است عنصر آموزش و کمک و راهنمایی از چهار استاندارد تشکیل

 هاي راهنمایی و آموزش باشدداشته  نیاز بازیکن که هرکجا بازي سرتاسر در .1
 .شود می ارائه او به الزم

 شدن پیروز براي الزم شرایط شود و می داده نمایش بازي زمینه پیش از قسمتی .2
 .شود می فراهم یادگیري اهداف از بازیکن نمطلع ساخت درنتیجه و

 .است شده داده قرار دفترچه راهنما بازي منظور به بازیکن آموزش براي .3

 و تعبیه آن در بازي نیاز هاي مورد مهارت که شده تعبیه ساده درس تعدادي .4
 .شوند می آموخته

ط، متوس خیلی خوب، خوب، (ها  ابتدا فراوانی و درصد انتخاب گزینه 8 در جدول 
است و سپس میانگین و وضعیت  شده گزارش براي این عنصر ) ضعیف و خیلی ضعیف   

  .است هر بازي آورده شده
  

 و نیانگی مبه همراه آموزش و کمک عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -8جدول 
   عنصرنی در اي هر بازتیوضع

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد ینفراوا درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

  نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
 نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0

 نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0 بسکتبال

 فوتبال
 یاضیر

 نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0

  75/2  25  1  0  0  50  2  25  1  0  0 سازي روبات
نسبتاً 
  مطلوب
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 خرس
 خوابالو

  نامطلوب  25/2  50  2  0  0  25  1  25  1  0  0

 با بازي
 یاضیر

  نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0

  3  25  1  0  0  25  1  50  2  0  0  سبزداالن
نسبتاً 
  مطلوب

  3  25  1  0  0  25  1  50  2  0  0 قیفاووس
نسبتاً 
  مطلوب

  
سـبز و  سـازي، داالن   ازنظر عنصر آموزش و کمک و راهنمایی تنها سه بـازي روبـات       

  .ها داراي وضعیتی نامطلوب هستند قیفاووس داراي وضعیت نسبتاً مطلوب هستند و بقیه بازي
  دموي بازي

  :شده است عنصر دموي بازي از سه استاندارد تشکیل
 .شده است استفاده توجه جالب مد از بازي شروع از قبل .1

 در هشد مطرح معماهاي حل نهایی راه و ها نشانه به شدن نزدیک بازي دموي .2
 .دهد می نشان خوبی به را بازي داستان

 .دهد می نشان جذاب و شکل برانگیزاننده به را بازي هاي صحنه بازي دموي .3

 خیلـی خـوب، خـوب،     (هـا   ابتدا فراوانی و درصـد انتخـاب گزینـه         9 در جدول   
اسـت و سـپس      شده  براي عنصر دموي بازي گزارش    ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    

  .است این عنصر آورده شده بازي درمیانگین و وضعیت هر 
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 هر تی و وضعنیانگی مبه همراه دموي بازي عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان - 9 جدول
   عنصرنی در ايباز

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصدیفراوان درصدیفراوان درصدیفراوان درصدیفراوان  درصدفراوانی
  وضعیت  میانگین

  نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 بسکتبال

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 یاضی رفوتبال

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 سازي روبات

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 خوابالوخرس

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0یاضی با ربازي

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0  سبزداالن

 نامطلوب  1 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 قیفاووس

  
سه سؤال مربوط به عنصر دموي بازي براي هر نـه بـازي در                هر 9با توجه به جدول     

  .بنابراین وضعیت هر نه بازي در عنصر دموي بازي نامطلوب است حد ضعیف است؛
  رابط کاربرها

  :شده است  و استاندارد تشکیلرابط کاربرها از د عنصر
 .کنند اجرا می خوبی به را شده ارائه هاي برنامه کاربرها رابط .1

 .است بدن و وضعیت انگشتان با متناسب ها دکمه قرارگیري محل .2

 خیلـی خـوب، خـوب،      (هـا    ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه        10در جدول   
است و سـپس     شده  زارشبراي عنصر رابط کاربرها گ    ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در
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 تی و وضعنیانگی مبه همراه رابط کاربرها عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان - 10 جدول
  عنصرنی در ايهر باز

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

  مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
 مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1

 مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1 بسکتبال

 مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1یاضی رفوتبال

 مطلوب  4  0  0  0  0  50  1  0  0  50  1 سازي روبات

 خرس
 خوابالو

 مطلوب  4  0  0  0  0  50  1  0  0  50  1

 با بازي
 یاضیر

 مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1

 مطلوب  5/4  0  0  0  0  0  0  50  1  50  1  سبزداالن

 مطلوب  5  0  0  0  0  0  0  0  0  100  2 قیفاووس

  .ها داراي وضعیت مطلوبی هستند در عنصر رابط کاربرها همه بازي
  

  :ساخت مکانیک، منوها، عوامل و فضاي بازي
  :شده است  استاندارد تشکیل6 از  فضاي بازي ساخت مکانیک، منوها، عوامل وعنصر

  .کند انتخاب شده ارائه در منوهاي را بازي دشواري سطح تواند می بازیکن .1
 .کند انتخاب شده ارائه داخل منوهاي از را بازي موضوعی زمینه تواند می بازیکن .2

 او به است بازیکن سطح پیشروي گویاي که هایی لیست چک بازي طول در .3
 .شود یم داده نمایش
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 هاي پایگاه و منابع به او دستیابی و کنترل مخاطب پیشروي سطح به توجه با .4
 .یابد می افزایش بازي هاي چالش براي حل اطالعاتی

 .است موجود بازي قوي در و جذاب شکلی به )مکانیک( نیرو اعمال ابزار .5

 يباز پیچیدگی به توجه با مسائل بازي حل براي موردنیاز ابزارهاي و امکانات .6
  .شده است تعیین

 خیلـی خـوب، خـوب،      (هـا   ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه        11در جدول   
اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در

 هر تی و وضعنیانگی مبه همراه بازخورد عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -11جدول 
   عنصرنی در ايباز

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیتمیانگین

نامطلوب  5/1  33/83  5 0 0 0 0  67/16  1  0  0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
نامطلوب  83/1  67/66  4 0 0  67/16  1  67/16  1  0  0

  مطلوب  83/3  67/16  1 0 0 0 0  50  3  33/33  2 بسکتبال
 فوتبال

 یاضیر
  مطلوب  83/3  67/16  1 0 0 0 0  50  3  33/33  2

نامطلوب  2  67/66  4 0 0 0 0  33/33  2 0 0سازي روبات

 خرس
 خوابالو

1  67/16  2  33/33  1  67/16  0 0 2  33/33  3  
نسبتاً 
  مطلوب

 با بازي
 یاضیر

1  67/16  2  33/33  0 0 1  67/16  2  33/33  83/2  
نسبتاً 
  مطلوب

نامطلوب  33/2  50  3  33/33  2 0 0  67/16  1  67/16  1  سبزداالن
نامطلوب  83/1  67/66  4 0 0  67/16  1  67/16  1 0 0 قیفاووس
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 هـاي فوتبـال ریاضـی و بـسکتبال در عنـصر      شده تنها بازي   بازي بررسی  9از بین   
 . داراي وضعیت مطلوب هستندساخت مکانیک، منوها، عوامل و فضاي بازي

  تحلیل مخاطب
  :ده استش  استاندارد تشکیل6از  تحلیل مخاطب عنصر

 .است شده مخاطب طراحی دیجیتالی سواد سطح با متناسب بازي .1

 .شده است طراحی مخاطب سواد سطح با متناسب بازي .2

 .است شده طراحی مخاطب شغل با متناسب بازي .3

 .است شده طراحی مخاطب سن با متناسب بازي .4

 .شده است طراحی مخاطب تحصیالت با متناسب بازي .5

 .شده است مخاطب طراحی اطالعاتی نیازهاي پیش با متناسب بازي .6

 خیلـی خـوب، خـوب،    (هـا   ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه   12 در جدول   
اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در

  
 تی و وضعنیانگی مبه همراه تحلیل مخاطب عنصر ي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان - 12 جدول

  عنصرنی در ايبازهر 

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  بخیلی خو
  بازي

 درصدیفراوان درصدیفراوان درصدیفراوان درصدیفراوان  درصدفراوانی
  وضعیتمیانگین

  83/2  67/16  1  67/16  1  33/33  2  33/33  2  0  0 یتکتآرش
نسبتاً 
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

  مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5

  مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5 بسکتبال
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 فوتبال
 یاضیر

  مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5

 مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5سازي روبات

 خرس
 خوابالو

 مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5

 با بازي
 یاضیر

 مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5

 مطلوب  67/4 0 0 0 0 0 0 33/33  2 67/66  4  سبزداالن

 مطلوب  83/4 0 0 0 0 0 0 67/16  1 33/83  5 قیفاووس

  
جز بازي آرشـیتکت، در عنـصر تحلیـل مخاطـب داراي وضـعیت             ها به   همه بازي 
  مطلوبی هستند

  )تعاملی کردن (زنده کردن بازي
  :شده است استاندارد تشکیل 5 زنده کردن بازي از عنصر

 .دنشو می بازیکن باعث هدایت نوشتار صدا، تصویر، ترکیب با بازخوردهاي .1

 از بازي در بازیکن  پیشرويبا و شده استفاده خوبی به بازي در زیر موارد از .2
 :شوند می ارائه بازیکن درخواست به بسته شده و کاسته ها آن تعداد

 بازیکن غیر شخصیت توضیحات .3

 تصویري کننده هدایت عناصر .4

 گفتاري کننده هدایت عناصر .5

 نوشتاري کننده ایتهد عناصر .6

 خیلـی خـوب، خـوب،    (هـا   ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه   13 در جدول   
اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در
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 و نیانگی مبه همراه زنده کردن بازي عنصر ي براها نهی گز و درصد انتخابیفراوان -13جدول 
   عنصرنی در اي هر بازتیوضع

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

  4/3  20  1 0 0 0 0  80  4 0 0 یتکتآرش
نسبتاً 
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

 نامطلوب  6/1  80  4 0 0 0 0  20  1 0 0

 نامطلوب  4/1  80  4 0 0  20  1 0 0 0 0 بسکتبال

 فوتبال
 اضییر

  نامطلوب  8/1  80  4 0 0 0 0 0 0  20  1

  4/2  60  3 0 0 0 0  20  1  20  1سازي روبات
نسبتاً 
  مطلوب

 خرس
 خوابالو

 نامطلوب  2/2  60  3 0 0  20  1  0  0  20  1

 با بازي
 یاضیر

 نامطلوب  8/1  80  4 0 0  0  0  0  0  20  1

  6/3  0  0 0 0  40  2  60  3  0  0  سبزداالن
نسبتاً 
 مطلوب

  8/2  40  2 0 0  20  1  20  1  20  1 قیفاووس
نسبتاً 
 مطلوب

  
سازي، داالن سبز و قیفاووس در عنـصر زنـده کـردن      هاي آرشیتکت، روبات    بازي

ها وضعیتشان در این عنـصر نـامطلوب    فعال وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند اما سایر بازي    
  .است
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  سازي داستان بازي پیاده
  :شده است سؤال تشکیل 8سازي بازي از   پیادهعنصر

 .شود مواجه چالش با دوباره و عقب بازگشته به تواند می بازیکن شکست ورتص در .1

 .است شده ارائه او به بکار برد چالش یک حل براي باید بازیکن که اطالعاتی .2

 براي توان می را شود می ارائه به بازیکن داستان جریان در که اي پراکنده اطالعات .3
 .داد پاسخ آن کمک به بازي را چالش و کرده ترکیب باهم منطقی اي نتیجهبه  رسیدن

 .است شده بازیکن اجتناب به غیرضروري و تکراري اطالعات ارائه از .4

 یک حل گام آخرین انتخاب قطعی از پیش بازي نتیجه نمایش پیش امکان .5
 .دارد وجود چالش

 .شده است استفاده بازي در اي محاوره هاي دیالوگ از .6

 به چالش یک حل از را پس بازیکن هایی دیالوگ طریق از بازي هاي شخصیت .7
 .کنند می هدایت بعدي چالش

 و شود می ارائه بازي در پیام شنیداري یک و دیداري پیام یک فقط هرلحظه در .8
  .شوند نمی ها دیالوگ واضح شدن شنیده مختلف مزاحم اصوات

 خیلـی خـوب، خـوب،      (هـا    ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه        14در جدول   
اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   )  خیلی ضعیف  متوسط، ضعیف و  

  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در
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 و نیانگیبه همراه مي  داستان بازيزسا ادهی عنصر پي براها نهی و درصد انتخاب گزیفراوان -14جدول 
   عنصرنی در اي هر بازتیوضع

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

نسبتاً   63/3  25  2  0  0  5/12  1  5/12  1  50  4 یتکتآرش
  مطلوب

 با بازي
 مختصات

نسبتاً   75/2 5/37  3  5/12  1 5/12  1 5/12  1  25  2
 مطلوب

نسبتاً   5/2 5/37  3  25  2 5/12  1 0  0  25  2 بسکتبال
 مطلوب

 فوتبال
 یاضیر

نسبتاً   5/2  5/62  5  0  0  0  0 0  0  5/37  3
 مطلوب

  نامطلوب  13/2  5/62  5  0  0  5/12  1 5/12  1  5/12  1سازي روبات
 خرس
 خوابالو

نسبتاً   38/2  5/62  5  0  0  0  0 5/12  1  25  2
 مطلوب

 با بازي
 یاضیر

نسبتاً   5/2  5/62  5  0  0  0  0 0  0 5/37  3
 مطلوب

نسبتاً   25/3  25  2 5/12  1  5/12  1 5/12  1 5/37  3  سبزداالن
 مطلوب

نسبتاً   3  5/37  3 5/12  1  0  0 5/12  1 5/37  3 قیفاووس
 مطلوب

  
سازي داراي وضعیت نامطلوبی است، اما سـایر          سازي در عنصر پیاده     بازي روبات 

  .ها در این عنصر وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند بازي
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  جذابیت دیداري شنیداري
  :شده است استاندارد تشکیل 8 جذابیت دیداري شنیداري از عنصر

 )کوتـاه  زمـانی  کـشش  بـا  زیـاد،  بم، (مناسب صداي از مثبت حس القاء براي .1
 .است شده استفاده

) طـوالنی  زمـانی  کـشش  بـا  کم، زیر، (مناسب صداي از منفی حس القاء براي .2
 .است شده استفاده

 .است پایین از دید زاویه مثبت حس القاء براي .3

 .است باال از دید زاویه منفی حس القاء براي .4

 .است شده  استفاده)نارنجی قرمز، زرد، (گرم هاي رنگ از مثبت حس القاء براي .5

 .است شده استفاده )بنفش آبی، سبز، (سرد هاي رنگ از منفی حس القاء براي .6

 .شده است طراحی روشن فضا مثبت حس القا براي .7

  .است شده طراحی تیره فضا منفی حس القا براي .8
 خیلـی خـوب، خـوب،      (هـا   ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه        15در جدول   

اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   ) فمتوسط، ضعیف و خیلی ضعی    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در
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 نیانگی به همراه ميداری شنيداری دتی عنصر جذابي براها نهی و درصد انتخاب گزی فراوان-15جدول 
  عنصرنی در اي هر بازتیو وضع

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 رصدد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی
  وضعیت  میانگین

  نامطلوب  2  50  4  25  2  0  0  25  2  0  0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
0  0  4  50  0  0  0  0  4  50  5/2  

نسبتاً 
  مطلوب

  نامطلوب  2  75  6 0 0 0 0 0 0  25  2 بسکتبال
 فوتبال

 یاضیر
3  5/37  0 0 0 0 0 0 5  5/62  5/2  

نسبتاً 
  مطلوب

  5/2  5/62  5 0 0 0 0 0 0  5/37  3سازي روبات
نسبتاً 
 مطلوب

 خرس
 خوابالو

3  5/37  0 0 0 0 0 0 5  5/62  5/2  
نسبتاً 
 مطلوب

 با بازي
 یاضیر

  نامطلوب  5/1  5/77  7 0 0 0 0 0 0  5/12  1

  25/3  5/37  3 0 0 0 0  25  2  5/37  3  سبزداالن
نسبتاً 
 مطلوب

  75/2  5/37  3  0  0  50  4  5/12  1  0  0 قیفاووس
نسبتاً 
 مطلوب

  
هـاي آرشـیتکت، بـازي بـا ریاضـی و             در عنصر جذابیت دیداري شنیداري، بازي     

هـا داراي وضـعیت نـسبتاً مطلـوبی        بسکتبال وضعیت نامطلوبی دارند؛ امـا سـایر بـازي         
  .باشند می
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  بندي گیري و جمع نتیجه
  :شده است  تشکیل استاندارد4بندي از  گیري و جمع  نتیجهعنصر

 و بندي جمع به آن در شده تعبیه ابزار کمک با بازي پایان در توان می .1
 .رسید نهایی گیري نتیجه

 چالش هر حل در که هایی و مکانیک اطالعات منابع، از فهرستی بازي پایان در .2
 .شوند می ارائه اند حیاتی داشته نقش

 .کند را مشاهده خود بازي فیلم تواند می بازیکن بازي پایان در .3

 ها آن نتایج ترکیب و شیوه کوچک هاي چالش حل توالی از طراحی یا نقشه .4
 .شود می داده نمایش بازي پایان در تر هاي بزرگ چالش حل رايب

 خیلـی خـوب، خـوب،    (هـا   ابتدا فراوانی و درصد انتخـاب گزینـه    16  در جدول 
اسـت و سـپس      شـده   گـزارش  براي عنصر مـوردنظر   ) متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف    
  .است این عنصر آورده شده میانگین و وضعیت هر بازي در

 
 و نیانگی به همراه مبندي گیري و جمع نتیجه عنصر ي براها نهینتخاب گز و درصد ایفراوان -16 جدول

  عنصرنی در اي هر بازتیوضع

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب
  بازي

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان  درصد  فراوانی

  وضعیت  میانگین

  نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0 یتکتآرش
 با بازي

 مختصات
 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0

 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0 بسکتبال

 فوتبال
 یاضیر

 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0
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 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0 سازي روبات

 خرس
 خوابالو

 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0

 با بازي
 یاضیر

 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0

 نامطلوب  1  100  4 0 0 0 0 0 0 0 0  سبزداالن

 نامطلوب  75/1  75  3  0  0  0  0  25  1  0  0 اووسقیف

  
بنـدي داراي    گیـري و جمـع       بازي مورد بررسی در این پژوهش در عنصر نتیجه         9

 .وضعیت نامطلوبی هستند

 

  بندي گیري و جمع نتیجه
اي آموزشی تولیدشده بر اساس  هاي رایانه در پاسخ به سؤال اول که آیا بازي

 هر طور که اشاره شد براي اند همان شده اي ساخته نههاي رایا استانداردهاي طراحی بازي
 تعیین منظور شد و به مشخص نیز بازي آن وضعیت استاندارد، میانگین بر عالوه بازي

 نسبتاً ،)1-33/2 (نامطلوب دامنه، سه با آن استانداردهاي میانگین بازي، هر وضعیت
 صورت هاي حلیلت طبق. گردید مقایسه) 68/3-5 (مطلوب و) 34/2-67/3 (مطلوب

 بودن دارا نظر از بازي 9 این همه شود، می مشاهده نیز 1 جدول در که طور همان گرفته
   .دارند قرار) متوسط (مطلوب نسبتاً وضعیت در استانداردها
  :براي پاسخ به سؤال دوم پژوهش به شرح زیر است شده انجام هاي تحلیل نتایج
 مسیر داستانی بازي، ضرباهنگ، رابط سرگرمی، رقابت، اصل 7 در سبز داالن بازي

اصل بازخورد، آموزش اولیه،  5 در مطلوب، کاربرها، چالش و تحلیل مخاطب وضعیت
 نسبتاً سازي داستان بازي و جذابیت دیداري شنیداري وضعیت تعاملی کردن بازي، پیاده
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 داراي بندي، دموي بازي و ساخت مکانیک ها گیري و جمع اصل نتیجه 3 در و مطلوب
  .است نامطلوب وضعیت

اصل رقابت، ضرباهنگ، رابط کاربرها، مکانیک و  5 در ریاضی فوتبال بازي
سازي  اصل مسیر داستانی بازي، چالش، پیاده 4 در مطلوب، وضعیت تحلیل مخاطب

بازخورد،  اصل 6 در و مطلوب نسبتاً وضعیت داستان بازي و جذابیت دیداري شنیداري
 بندي از گیري و جمع  بازي، زنده کردن بازي و نتیجهسرگرمی، آموزش اولیه، دموي

  .است برخوردار نامطلوب وضعیت
اصل رقابت، ضرباهنگ، بازخورد، رابط کاربرها، مکانیک و  6 در بسکتبال بازي

سازي  مسیر داستانی بازي و پیاده اصل 2 در مطلوب، وضعیت داراي تحلیل مخاطب
سرگرمی، چالش، آموزش اولیه، دموي  اصل 7 در و مطلوب نسبتاً داستان بازي وضعیت

 بندي وضعیت گیري و جمع زنده کردن بازي، جذابیت دیداري شنیداري و نتیجه بازي،
  .دارد نامطلوبی

رقابت، چالش، رابط کاربرها و تحلیل مخاطب  اصل 4 در قیفاووس بازي
ضرباهنگ، آموزش اولیه، زنده  بازي، اصل سرگرمی، مسیر 7 در مطلوب، وضعیت

 مطلوب نسبتاً وضعیت سازي داستان بازي و جذابیت دیداري شنیداري ردن بازي، پیادهک
  .دارد نامطلوب بندي وضعیت گیري و جمع بازخورد، دمو، مکانیک و نتیجه اصل 4 در و

 اصل رقابت، ضرباهنگ، رابط کاربرها و تحلیل مخاطب 4 در خوابالو خرس بازي
سازي داستان بازي و جذابیت  انیک، پیادهمسیر بازي، مک اصل 4 در مطلوب، وضعیت
اصل بازخورد، چالش، آموزش اولیه، دموي بازي، زنده  7 در و مطلوب نسبتاً وضعیت

  .است نامطلوب وضعیت داراي گیري بندي و نتیجه کردن بازي و جمع
 8 مطلوب، رقابت، رابط کاربر و تحلیل مخاطب وضعیت اصل 3 سازي روبات در

شنیداري، سرگرمی، مسیر بازي، ضرباهنگ، چالش، آموزش اولیه اصل جذابیت دیداري 
بازخورد، دموي بازي، مکانیک و  اصل 4 و مطلوب نسبتاً وضعیت و تعاملی کردن بازي

  .برخوردارند نامطلوب وضعیت سازي داستان بازي از پیاده
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 مطلوب، رقابت، رابط کاربر و تحلیل مخاطب وضعیت اصل 3 در با ریاضی بازي
سرگرمی، بازخورد، چالش، آموزش اولیه، دمو، زنده کردن بازي، جذابیت  صلا 7 در

 مسیر اصل 4 و مطلوب نسبتاً گیري وضعیت بندي و نتیجه دیداري شنیداري و جمع
  .دارند نامطلوب سازي داستان بازي وضعیت بازي، ضرباهنگ، مکانیک، پیاده

 اطب وضعیترقابت، رابط کاربرها و تحلیل مخ اصل 3 در مختصات بازي
سازي داستان بازي و جذابیت دیداري شنیداري  مسیر بازي، پیاده اصل 4 در مطلوب،
 ياصل سرگرمی، بازخورد، چالش، آموزش اولیه، دمو 8 در و مطلوب نسبتاً وضعیت

  .دارد نامطلوب وضعیت بندي گیري و جمع بازي، مکانیک، زنده کردن بازي و نتیجه
 وضعیت 7 طلوب در اصل رابط کاربرها،م وضعیت 1 داراي آرشیتکت بازي

سازي داستان بازي، سرگرمی،  مسیر بازي، ضرباهنگ، پیاده: در اصول مطلوب نسبتاً
نامطلوب در اصول بازخورد،  وضعیت 7 رقابت، تحلیل مخاطب و زنده کردن بازي و

  .است گیري بندي و نتیجه چالش، آموزش اولیه، دموي بازي، مکانیک، جذابیت و جمع
هاي آموزشی که امروزه  هاي صورت گرفته، مشخص شد که بازي  تحلیلطبق
ها  شوند در سطح مطلوب نیستند و از جذابیت اندکی در مقابل سایر بازي تولید می

 اهمیت و نقش به توجه د و بانکن برخوردارند و مخاطبین کمی را به خود جلب می
 رسد ی منظر به مهم امر، این هب توجه یادگیري؛ فرآیندهاي بهبود در آموزشی يها يباز

 هدرزمین کشوروپرورش   آموزشحوزه در يا مالحظه  قابلو مؤثر اقدامات هنوز زیرا
 انجام معتبر الگوهاي بر مبتنی و شده يزیر  برنامهو صحیح آموزشی يها ي بازطراحی
   .است نگرفته

ي شناخته ا هاي رایانه بدین منظور باید استانداردها و اصول عمومی طراحی بازي
تر کردن این  اي آموزشی و براي هرچه جذاب هاي رایانه شوند و براي تولید بازي

 يها  شرکتحاضر حال این در حالی است که در .ها استفاده کرد ها از آن بازي
 تولیدي محصوالت واند  شده  مطرحآموزشی يها ي بازتولیدکنندگانعنوان   بهخصوصی
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 ها ي بازاینکنندگان   استفادهاکثر که یی ازآنجاو رسانند ی مفروش به بازار در نیز را خود
 در اصولی يها يریگ  جهتنیز و مناسب استانداردهاي تعیین هستند نوجوانان و کودکان
  .رسد ی منظر به ضروري آموزشی يا انهی رايها ي بازطراحی و ساخت با ارتباط

  
  :شود که شنهاد میهاي تحقیق به متولیان امر پی در پایان با توجه به یافته

هاي آموزشی به اصول و استانداردهاي طراحی  در هنگام طراحی و تولید بازي .1
اي براي رسیدن به  هاي رایانه ها و امکانات مختلف بازي بازي توجه شود و از ظرفیت
 .اهداف آموزشی استفاده شود

 منظور افزایش بعدي فنی یا آموزشی کنار گذاشته شود و سعی شود به نگاه تک .2
 .کیفیت محصول هر دو نگاه با هم تلفیق شوند

هاي آموزشی  شود که به هنگام طراحی و تولید بازي به تولیدکنندگان توصیه می .3
کننده، کارشناس محتوا، طراح آموزشی،  تهیه: از تیم تخصصی کامل و مجرب شامل

ده اي استفا هاي رایانه نویس بازي گرافیست رایانه، متخصص صوت و تصویر و برنامه
 .هاي آموزشی مؤثر و کارآمدتري را روانه بازار کنند کنند تا بتوانند بازي

اي،  هاي رایانه آمده طراحان آموزشی، بنیاد ملی بازي دست با توجه به نتایج به .4
توانند در جهت  اي و مراکز آموزشی مرتبط می هاي رایانه هاي تولیدکننده بازي شرکت

 اصالح نقاط ضعف گام بردارند تا بتوان توجه به اي و هاي رایانه بهبود کیفیت بازي
 .ها کمتر توجه شده را به سطح مطلوب رساند هایی که به آن مؤلفه
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