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Abstract 

In this article, a personalized educational system has been designed and implemented 

using game elements based on the personality traits and motivation of the learner. 

Learners' personality in this system was measured by NEO-FFI questionnaire and their 

motivation was measured by AMS (Academic Motivation Scale). Then, using the 

motivation and personality of individuals, their type of game is obtained based on the 

BrainHex model, and in accordance with the type of learner game, the gamification 

elements are presented to them in a personalized way. The system designed during the 

preparation period of the International Mathematical Competition and it has been 

implemented with 117 participants in the e-school of Tehran Mathhome. To measure 

the effectiveness of the system, the level of academic satisfaction of learners in using 

the system are compared in the control and test groups. The results show that using 

personalized gamification based on personality and motivation has led to a significant 

improvement (the significance level of P-value<0.05 in T-test) in learners' academic 

satisfaction compared to before. Personalization also improved significantly compared 

to controls. 
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و  تیبر اساس شخص یپرداز یشده با کمک عناصر باز یشخص یاریسامانة آموزش یطراح

 رندگانیادگی یلیتحص تیآن بر رضا یاثرگذار یو بررس زهیانگ

 2منتظرغالمعلی ، 1عباسیمحمدحسن 

 چکیده

و  تیشخص هایویژگیبر اساس  یپرداز یشده به کمک عناصر باز یساز یشخص یاریمقاله سامانة آموزش نیدر ا

و  NEO-FFIسامانه توسط پرسشننامة   نیدر ا رندگانیادگی تیو اجرا شده است. شخص یطراح رندهیادگی زهیانگ

و  زهیانگ هایویژگیاستفاده از  باشده است. سپس  دهیسنج AMS یلیتحص زهیتوسط پرسشنامة انگ هاآن زهیانگ

 رننده، یادگی یبه دست آمده و متناسب با نوع باز BrainHex یبر اساس مدل باز هاآن یافراد، نوع باز تیشخص

 یمنادگ آشنده در دوره   طراحنی اسنت. سنامانة    هشدشده، ارائه  یبه صورت شخص هاآن یبرا یپرداز یعناصر باز

 ی. بنرا شده اسنت  اجراتهران  یاضیخانه ر یکیشرکت کننده در مدرسة الکترون 117با  یاضیر یالمللنیمسابقة ب

روه گن در اسنتفاده از سنامانه در دو    رنندگان یادگی یلیتحص تیرضا زانیشده، م یسامانه طراح اثربخشیسنجش 

بنر   یسناز  یدر شخصن  یپرداز یکار باز استفاده از ساز و دهدمینشان  جیشده است. نتا سهیشاهد و آزمون، مقا

 برای Tدر آزمون آماره  P-value<0.05 یفرد باعث شده تا با سطح معنادار زهیو انگ تیشخص هایویژگیاساس 

با  سهیادر مق نیو همچن یساز یاز شخص شینسبت به پ رندگانیادگی یلیتحص تی، رضاهاگروه نیانگیم سهیمقا

 کند. دایبهبود پ یگروه شاهد به طرز معنادار

 ،یلیتحص تیرضا زه،یانگ ت،یشخص ،یساز یهوشمند، شخص یاریسامانة آموزش ،یکیالکترون یریادگی: کلمات کلیدی
 یپرداز یباز
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 مقدمه

 یریادگی رینتواند مس رندهیادگی شودیمعدم ارتباط چهره به چهره است که موجب  ،یکیالکترون یریادگیاز مشکالت  یکی

 یموضوع، شخصن  نیراهکار مقابله با ا ترینمهمکند.  یط یدرستبهخود  یو توانمند ازهایمتناسب با ن یآموزش طیرا در مح

هوشنمند، نسن     یاریآموزشن  یهنا سنامانه اسنت.   رندگانیادگیفرد  همنحصر ب هایویژگیبر اساس  یریادگی طیمح یساز

فنراهم   یو یازهنا یهر فرد را بر اسناس ن  یشخص یمحتوا توانندیمهستند که  یکیالکترون یریادگی یهاسامانهاز  یدیجد

کسنب   دنبنال خنود داشنته باشنند و بنه      یفرد هایویژگیرا متناسب با  یریادگیتجربه  خواهندیم رانیکنند. امروزه فراگ

 یآموزشن  یشنده، محتنوا   یشخصن  یریادگین  طی. در محن (2016، 1ترونگهستند )و خاص  یفرد یهاروش قیدانش از طر

در نظنر   (.2009، 2بیلتسنکی و همکناران  است ) یو یفرد هایویژگیو  یریادگیو نوع  رندهیادگی یفرد یازهایمتناسب با ن

 نند یفرا یرا در ط یداشته و درک و دانش و رندهیادگیبر عملکرد  یمثبت ریتأث یریادگی ندیدر فرا یفرد اتیگرفتن خصوص

 .دهدیم شیافزا یریادگی

هنر فنرد در سنامانه احسناس      ازیمتناسب با هر ن یراه ح  شخص کیبه ارائه  ازین ن،ینو یاریآموزش یهاسامانهدر  بنابراین

 هنای ویژگنی ماننند   رننده، یادگیمختلن    یفنرد  هنای ویژگنی فائق آمد. از  یکیالکترون یریادگی یکاست نیتا بتوان بر ا شودیم

هوشنمند در   یاریسامانه آموزشن  یساز یبا هدف شخص نیشیپ یدر کارها یزشیگو ان یو رفتار یعاطف ،یفراشناخت ،یشناخت

 یخودکارامند و  (2019، 3و همکناران  بنائر ) ینزش انگماننند   یزشیاستفاده شده است. اگرچه از صفات انگ رندهیادگی سازیمدل

و همکنناران،  بننائر) یریادگینن حنناتیو ترج (2008، 6)شننیح، انتظننارات (2012، 5نیننژو و و)(، اهننداف 2019، 4و منتظننر نیننزرّ)

کمتنر   یکن یالکترون یریادگین  یهنا سامانه یساز یاستفاده شده است، اما در شخص رندهیادگی سازیمدل یبرا تریشپ (2019

 فردی مختل  آورده شده است. هایویژگی، مراجع مرتبط با هر یک از 1در جدول . اندگرفتهمورد توجه قرار 

ه ارائنه  شند  یهوشنمند شخصن   یاریآموزشن  به هدف سامانه یابیدست یبرا نیشیپ یدر کارها یمختلف هایویژگی هرچند

اده اسنتف  نیشن یپ یهنا پنژوهش منظور کمتر مورد توجه بوده و در عمنده   نیبه ا یپرداز یشده است، اما استفاده از راهکار باز

رد کنه  مهم در هر ف رایبه عنوان دو رکن بس تیو شخص زهیاست. انگ هبه ندرت مورد توجه بود یفرد یژگیو نیاز چند زمانهم

 یپنرداز  یمک بازبا ک یساز یهدف شخص یبرا نیشیپ یهاپژوهشدر  زمانهماست، به صورت  گرانیاز د یکننده و زیمتما

 .اندنشدهاستفاده 

 یکن یالکترون یریادگیسامانة  یساز یشخص یبرا رندهیادگی تیو شخص زهیانگ یفرد هایویژگیمقاله  نیا در

 یاریشنده اسنت و سنامانة آموزشن     سازیپیادهشده  یشخص یپرداز یمورد استفاده قرارگرفته و با استفاده از باز

مقالنه آن اسنت کنه بنر اسناس       نین اشنده اسنت. هندف     یبا استفاده از نرم افزار متن باز مودل طراح یهوشمند

 زانین شنود و م  یسناز  یشخصن  یردازپ یبر اساس عناصر باز یاریسامانه آموزش رندگان،یادگی زهیو انگ تیشخص

بنوده   نین ا قین تحق نین در ا یاصل سؤال. در واقع شود یروش بررس نیبا استفاده از ا هاآن یلیتحص تیبهبود رضا

 تیموجب بهبود رضا تواندیمافراد  تیو شخص زهیشده بر اساس انگ یشخص یپرداز یاستفاده از باز ایاست که آ

 شودمشخص  تیو شخص زهیافراد بر اساس انگ یابتدا نوع باز یستیبا برای نی؟ به همشود رندگانیادگی یلیتحص

ننوع   یبرا یمحدود یهامدل. شوداضافه  هاآن یدر صفحه شخص هاآن یمتناسب با نوع باز یو سپس عناصر باز

 قین تلف  ین بنه دل  "BrainHex"مندل   انین م نین ارائه شده است، اما در ا نیشیپ یافراد در کارها یباز یاسشن

پژوهش، مدل کام  و  نیدر ا نیافراد انتخاب شده است. همچن یو ساختار مغز یستیز ،شناختیروان هایویژگی

 یژگن یدو و نین بنر اسناس ا   توانند یمافراد دارد و  زهیو انگ تیبا نوع شخص یارائه شده است که تطابق کاف یقیدق

                                                           
1. Truong 

2. Biletskiy et al. 

3. Bauer et al. 

4. Zarrin and Montazer 

5. Zhou and Winne 

6. Shih 
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شنده در سنامانه بنر     یشخصن  طیمقاله، مح نی. در ا(2014، 1ناک و همکاران) کندرا انتخاب  یپرداز یعناصر باز

در  یشده است. عناصر باز سازیپیاده یپرداز یو با عناصر باز یطراح رندگانیادگی زهیو انگ تیاساس نوع شخص

مقالنه   نین شنده اسنت. ا   یطراحن  رندگانیادگی یدر سامانه مودل برا یسینو رنامهپژوهش با استفاده از ابزار ب نیا

شنده   سازیپیاده ستمیس جهیشرح داده شده، در بخش دوم، نت یبخش اول روش طراحشام  سه بخش است: در 

 قرار گرفته است.  یمورد تحل جیشده و بخش سوم نتا یبررس

زشیاری یادگیرنده با هدف شخصی سازی سامانه آمو سازیمدلاستفاده شده برای  هایویژگیانواع  .1جدول 

 هوشمند در کارهای پیشین

 نوع ویژگی ویژگی فردی مقاالت مرتبط

 سبک یادگیری  )شیبا و کریشنان2، 2019(

 شناختی

 سبک شناختی  )قربانی و منتظر3، 2015(

 ظرفیت حافظه کاری  )نورجانه4، 2017(

 شخصیت  )کارو و سانچز-هورئو5، 2017( و )تلیلی و همکاران6، 2017(

 دانش پیشین  )پالنک و همکاران7، 2017(

 سن )پالس و همکاران8، 2019( 

 جنسیت  )نورجانه9، 2019(

 استعداد کالمی نوشتاری و فضایی  )شیائو و همکاران10، 2018(

 راشناختیف خود ارزیابی  )بیسواس و همکاران11، 2020(

 عاطفی احساسات مثبت و منفی  )فتاحی12، 2019(

 رفتاری تفاوت رفتاری یادگیرندگان در هنگام یادگیری  )هوانگ13، 2019(

 انگیزه )بائر و همکاران، 2019( و )ساپوترو آل همکاران14، 2019(

 انگیزشی

(2012، نیژو و و)  اهداف 

(2019و منتظر،  نیزرّ)  کارامدی-خود 

(2008، حیش)  انتظارات 

 ترجیحات یادگیری )الی15، 2016(
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 پژوهش نهیشیپ

 رفتنه یپذ صنورت  زهین و انگ تیشخصن  یژگن یو با اسنتفاده از و  یپرداز یبر اساس ساز و کار باز یساز یمقاله شخص نیدر ا

زم ال ییآَشننا  در افنراد  تیو شخصن  زهین سامانه الزم است که در ابتدا بنا اننواع انگ   یمعمار یطراح یبرا بیترت نیاست. بد

 یوع بازنمتناسب با  یو عناصر باز شود ییافراد مختل  شناسا یسبک باز ،یباز یکسب شود و سپس بر اساس نوع شناس

 بنندی جمعشود تا با  داده صیتشخ هاآن یدر افراد مختل  نوع باز تیو شخص زهیانتخاب شود. در ادامه بر اساس انگ هاآن

 به دست آورد. یو زهیو انگ تیرا در هر فرد متناسب با شخص یفوق بتوان عناصر باز یهابخش

 زهیانگ -1

  یهدف تعر کیبه  دنیرس یتالش مستمر برا اریاست و به عنوان مع رندهیادگی یفرد هایویژگی ترینمهماز  یکی زهیانگ

(. 1374  ،یسن اسنت ) الزم  یریادگین  یبنرا  ت،ین موفق یبه عنوان عوام  اصل یژگیو نیا (.2010، 1الو و همکارانشود )یم

اسناس   نیو عملکرد خوب بلنند مندت اسنت و همچنن     یریادگی یپردازش محتوا یشرط برا شیپ کی یزشیانگ یریادگی

را بنه   رندگانیادگیاست که  ییروین زهیانگ گریبه عبارت د ،(2019بائر و همکاران، است ) یریادگیاحساس لذت و عالقه به 

 یقبلن  یدر کارهنا  (.2010، 2و همکناران  وننگ یچدهد )یمسوق  یریادگی یهاچالشغلبه بر  یکمک برا نیتالش و همچن

لگاولنت  ، 1998، 4و کانن   انین را، 1970، 3هرمانساست )زبان آموزان ارائه شده  زهیسنجش انگ یبرا یمختلف یهاپرسشنامه

( AMS) یلیتحصن  زشین انگ اسین مق زه،ین سنجش انگ برای هاپرسشنامه نیاز ا یکی(. 2005، 6پوالک و 2006 ،5و همکاران

شنده   یطراحن  یو دانشنگاه  یرستانیدر دو بخش دب نآزمو نیاست. ا کرتیل یادرجه 7 اسیبا مق هیگو 28است که شام  

 یهنا جنبنه پرسشنامه با توجه بنه پاسن ،    نیدر ا .(1993 ،7والراند و همکارانشود )استفاده  هاآناز  کیدر هر  تواندیمکه 

، (یدرونن  یبختو خوشن  تیآن کار و با هدف بنه دسنت آوردن احسناس رضنا     ی)انجام کارها فقط برا یدرون زهیمختل  انگ

 یذاتن  زهی)عدم وجود انگ زهی( و عدم انگجهیبه نت یابیاز رفتارها در انجام کارها فقط با هدف دست یامجموعه) یرونیب زهیانگ

 انگینزه  -2 ،یریادگین دانسنتن و   یبنرا  یذاتن  یزهانگ -1شام   AMSدر  یاصل اسیمق ری. هفت زشودیم( برآورد یرونیو ب

 انگیزه -5 رون،یشده از ب میتنظ یرونیب انگیزه -4 د،یتجربة احساسات جد یابر یذات انگیزه -3دستاورد داشتن،  یبرا یذات

 (.2007 ،8رات  و همکاراناست ) زهیعدم انگ -7شناخته و درک شده و  یرونیب انگیزه-6شده،  یساز یدرون یرونیب

 تیشخص -2

کنه بنه طنور     شودیم یو عاطف یشناخت ،یرفتار یاست و شام  الگوها رندهیادگی یفرد هایویژگیاز  گرید یکی تیشخص

و  یکیولنوژ یب ،یطن یمح راتیین با در نظر گنرفتن تمنام تغ   یژگیو نی. اکندیم  یافراد را توص نیثابت است و تفاوت ب یکل

 تیشخصن  نیهمچنن  (.2017 ،9و همکناران  اندکند )المیم رییبه ندرت تغ ،سالیبزرگتعامالت افراد در  نیو همچن یشخص

 یاد دهننده  با ارتباط ،هاداده آوریجمعمانند  یریادگی کردیو رو گذاردیم ریتأث یحیترج یریادگی یبر نحوه انتخاب محتوا
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تناسنب    ین بنه دل  یاز مدل پنج عامل یپرداز یاهداف باز یبرا تیاستفاده از شخص  یمقاله، به دل نیا در

نج بُعد پدر  تیدر شخص یتفاوت فرد ،یانتخاب شده است. در مدل پنج عامل ،یباز یبهتر آن با مدل نوع شناس

. شنود یمن  نینی تع یریپنذ  تیسنوول م -5و  یسنازگار  -4 رش،یپنذ  -3 ،ییبرون گرا -2 ،ییروان آزرده خو -1

 یپرسشننامه دارا  نین که ا شودیماستخراج  NEO-FFIپرسشنامه  قیمدل از طر نیدر ا رندهیادگی تیشخص

 .است کرتیل یسطح 5 اسیمق یدارا هیدر هر بخش( است که هرگو هیگو 12) هیگو 60

 رندگانیادگیدر  یو انتخاب نوع باز یپرداز یباز -3

عنصنر   8اسنت کنه شنام  اسنتفاده از      یریادگین ماننند   یباز ریدر اهداف غ یاستفاده از عناصر باز یپرداز یباز

اسنت. در  « بازخورد»و « نقشه راه» ،«شتازانیپ ستیل»، «محتوا»، «مدال» ،«زهیجا»، «مرحله و سطح» ،«ازیامت»

ارائنه   هنا آن یبنرا  یپرداز یعناصر باز رندگانیادگی زهیو انگ تیاست که متناسب با شخص نیپژوهش هدف ا نیا

در صفحه  هاآن یمتناسب با نوع باز یتا عناصر باز شودافراد مشخص  یمنظور الزم است ابتدا نوع باز نیشود، بد

 یو ساختار مغنز  یستیز ،شناختیروان هایویژگی قیتلف  یبه دل "BrainHex". مدل شوداضافه  هاآن یشخص

و بنر اسناس    کندیم دایفرد پ هاییزهانگو  تیبا نوع شخص یمثبت است که مطابقت بهتر یژگیو نیا یافراد دارا

 وجود دارد که یازمدل، هفت نوع ب نی. بر اساس اکندرا مشخص  یپرداز یعناصر باز تواندیمبهتر  یژگیدو و نیا

 است: ریکه شام  موارد ز رندگی قرار خود عالئق نوع با متناسب هاگروه نیچند نوع از ا ای کیدر  توانندیمافراد 

 یبنه کننند. عنصنر بناز    را تجر یزین لحظات شنگفت انگ  یدر طول باز خواهندیمهستند و  یجستجوگر: افراد کنجکاو -1-3

 یبنرا  زین گر نننوع جسنتجو   نییمناسب است. با سنطح پنا   هاآن یکنجکاو یارضا یباال برا یبا سطح جستجوگر« محتوا» یپرداز

 نبال کنند.را د یبعد هاییتعالفدهد که  زهیانگ هاآنتا به  شودیمنشان داده « نقشه راه»عنصر  رنده،یادگیبه  شتریعالقه ب جادیا

ر چنالش بنه دنبنال احسناس     بن غلبنه   قیو از طر گیردیمقرار  یترسناک تیاست که در آن فرد در موقع یبازمانده: حالت -2-3

اسنت.   در نظنر گرفتنه شنده    ینوع باز نیاز ا ییافراد با سطح باال یداشتن چالش برا یبرا« نقشه راه»عنصر  نیبنابرا؛ رودیملذت 

 .شودیمانتخاب  هاآن یبرا «زهیجا»چالش بزرگ، عنصر  ایافراد به ترس  نیا عالقهعدم   یکم باشد، به دل یژگیو نیاگر ا

ر د یبناز  یه طور کلن بخطر کردن و  ب،یتعق جانیدر واقع همان ه یسبک باز کنان،یگروه از باز نیا یجسورانه: برا -3-3

لبنه  غدر  رندهیادگی یریادگیاحساس  کیتحر یبرا« نقشه راه»عنصر  جان،یبه ه هاآنگروه، با توجه به عالقه  نیلبه است. در ا

 «ازین امت»عنصنر   ،یریپنذ  سنک یو ر جانیعدم عالقه به ه  دلی به ،باشدکم  یژگیو نی. اگر اشودیمداده  شیچالش نما کیبر 

 کم لذت ببرد. جانیبا ه یتا از تجربه باز شودیمنشان داده  رندهیادگیبه 

لنذت   مؤثر ماتیتصم یوتمرکز ر نیو همچن یاستراتژ یهستند که از ح  معما و طراح یکنانیباز هاآنمتفکر:  مغز -4-3

را  یازننوع بن   نین از ا ینییکنه سنطح پنا    یادافنر  یافراد مناسب است و برا نیا یمانند پازل برا «محتوا»ارائه  نیبنابرا؛ برندیم

 خود قرار دهد. شرفتیپ انیدر جر هاآنتا  شودیمنشان داده  «نقشه راه» ،دارند

 سنت یل»و  «مندال »ند. عناصنر  سخت مبارزه کن خواهندیمو  ستندین یبرد آسان راض کیاز  کنانیاز باز یفاتح: برخ -5-3

را  یژگن یو نین ا نییاپن کنه سنطح    یمناسب است و افراد هاآن یدشوارتر دارند برا یهاچالشبر  یروزیبه پ ازیکه ن «شتازانیپ

 .نندیبب گرانیخود را به طور مستق  از د شرفتیتا پ کنندیم افتیرا در« نقشه راه»دارند عنصر 

 هنا آن صحبت کنند و بنه  گرید ددوست دارند با افرا هاآنگروه است،  نیدر ا کنانیلذت باز ی: ارتباط منبع اصلیاجتماع -6-3

بنا   تواننند یمن  قیطر نیابه علت آنکه از  «شتازانیپ ستیل»عنصر را دارند،  یژگیو نیاز ا ییکه سطح باال یافراد یکمک کنند. برا

و افنراد بنا سنطح     شنود یمن  کنند در نظر گرفتنه  دایپ شتریتالش ب یبرا یشتریب زهیکرده و انگ قرارارتباط بر زهیبا انگ رندگانیادگی

 کنند. دایپ دست زهیبه انگ گرانیخود، مستق  از د شرفتیپ دنیتا با د کنندیم افتیرا در« نقشه راه»عنصر  نییپا

هستند.  زهیانگ دارای و گراهدفبلند مدت به طور مشخص  هاییتموفقدسته در  نی: افراد در اابیدست -7-3

 زهین بنه انگ  توانند یمن آنکه   یبه دل «زهیجا»هستند عنصر  ینوع باز نیاز ا ییسطح باال یکه دارا یافراد یبرا

را دارنند،   یژگن یو نین از ا ینییسطح پنا  هک یافراد ی. براشودیمرا پاس  دهد قرار داده  یباز یبرا هاآن یاصل
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شنده در سنامانه    نتعیی اهداف از ترمستق تا بتوانند  شودیمقرار داده « نقشه راه»و « مرحله و سطح»عناصر 

 کسب کنند. یشتریب زهیانگ هاآنباشند و بر اساس عملکرد 

 هنا آنمناسنب بنا سنطح دلخنواه      یهاچالشتا  شودیمداده « بازخورد»عنصر  ،یسطوح متوسط از نوع باز یبرا نیهمچن

 فراهم شود. شانیبرا

 روش پژوهش

 یبنرا  تیو شخصن  زهین بنر اسناس انگ   یبوده است، در گروه مداخله، عناصنر بناز   یامداخلهپژوهش  کیپژوهش که  نیدر ا

عناصنر   نین و پس از اضافه شدن ا شیپ هاآن یلیتحص تیرضا زانیاست و م شدهاضافه  یاریبه سامانه آموزش رندگانیادگی

و نحنوه اضنافه    زهین انگو  تیانتخاب عناصر بر اساس شخص یچگونگشده است. ساز و کار  سهیبا گروه شاهد مقا سهیدر مقا

ننوع   رننده، یادگیهر  تیو شخص زهیبخش با استفاده از نوع انگ نیارائه خواهد شد. در ا  یبخش به تفص نیشدن عناصر در ا

متناسنب   یپرداز یپژوهش ذکر شد انتخاب شده و عناصر باز نهیشیکه در بخش پ BrainHexبا توجه به مدل  یو یباز

 اضافه شده است. رندهیادگی یشخص یریادگیبه صفحه 

 زهیبر اساس انگ یپرداز یانتخاب عناصر باز -1

 است: ریمناسب هر شخص به صورت ز یآوردن عناصر باز به دست یبرا یو نوع باز زهینوع انگ نیب رابطه

 هیشنب  ث،یح نیدارد و از ا دیجد میفرد به کش  مفاه  یبا م یمی: ارتباط مستقیریادگیدانستن و  یبرا یذات انگیزه -

شنناخت و درک،   یدرونن  زهین داشنتن انگ   ین بنه دل  یکنبناز  ،ینوع بناز  نیدر ا رایز؛ است« جستجو گر» یسبک باز

 است. یاز باز یدیجد یازوای کش  به مندعالقه

 یتمندیکسب لذت و رضنا  یبرا یدرون زهیبا انگ تیفعال کیمشارکت در  یدستاورد داشتن: به معنا یبرا یذات انگیزه -

 راین دارد، ز «یابدسنت » یشباهت را به نوع بناز  نیشتریب زه،یانگ نیاست. ا دیجد تیفعال کیتجربه شده هنگام انجام 

 به اهداف است. یابیدست ت،یاولو

تجربنه احساسنات و    یاسنت کنه فنرد بنرا     یدر زمنان  زهین انگ نی: ادیتجربة احساسات جد یبرا یذات انگیزه -

« جسورانه»و « مغز متفکر» یمرتبط با نوع باز شتریو ب پردازدیم یدیجد تیبه فعال د،یجد یحس یهالذت

هنگنام تجربنه    جسنوران دارنند و   ترضنای  احسناس  هاچالشمغز متفکر از ح   یافراد با نوع باز رایز؛ است

 .برندیملذت  جانیاز ه دیاحساسات جد

را  یتیفعنال  ،یشنده خنارج   نینی تع شیاهداف از پ  یشخص به دل کیکه  ی: زمانرونیشده از ب میتنظ یرونیب انگیزه -

دارد، بنه   یسنع  یننوع بناز   نیافراد با ا رایز؛ شباهت دارد «ابیدست» یبه نوع باز اریبس زهینوع انگ نیا ،دهدیمانجام 

 داشته باشند. یروند باز در تیو احساس رضا ابندیشده دست  نییتع شیاهداف از پ

شنباهت   کنند کنه  می یرا درون تیفعال کیانجام   یو دال زهیانگ یکه شخص یزمان شده:  یساز یدرون یرونیب انگیزه -

و از  جناد یا یننه تنهنا بنه هندف برسنند بلکنه چنالش درونن         خواهنند یمن  رایز؛ دارند« فاتحان» یبه نوع باز یشتریب

 .کنند عبورخود  یهاچالش

کنه   شنوند یمن شنخص چننان ارزشنمند     یبنرا  یرونن یب هاییزهانگکه  یشناخته و درک شده: زمان یرونیب انگیزه -

ارتبناط را بنا دو ننوع     نیشتریب زهیانگ نیاست. ا اوانتخاب خود  نیا یبه شکل ،پنداردیم یرا درون هاآن رندهیادگی

بنه اهنداف    دنیرسن  یرا برا هاآنکه  یفکر یهاچالشدر هر دو نوع  رایز؛ دارند« متفکرمغز »و  «یابدست» یباز

 دارد. رندهیادگی یرا برا تیجذاب نیشتریب ،کندیم ریدرگ

 تیبر اساس شخص یپرداز یانتخاب عناصر باز -2

مناسنب را در   یعناصنر بناز   جنه یمشنخص کنرد و در نت   زیرا ن هاآن ینوع باز توانیم ران،یفراگ یتیبا شناخت ابعاد شخص

 یبر اسناس مندل پننج عنامل     تیپژوهش شخص نیشد، در ا انیکه قبالً ب طورهمانقرار داد.  هاآن یشخص یریادگیصفحه 

 ارائه شده است: نجایدر ا یمتفاوت باز یشناس ونهبا گ یتیابعاد شخص نیکه رابطه ا شودیممشخص  گمان،ید
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 ت،یتنرس، عصنبان   ،یاضنطراب، خسنتگ   یهنا حالنت  یدارا همنواره  یژگیو نیاز ا ییسطح باال ی: افراد داراییروان آزرده خو -

« بازماننده » یبنا ننوع بناز    هنا آن (،2008 ،1تامپسون و همکارانهستند ) ییو تنها یافسردگ، گناه، احساس حسادت ،یدیناام

 .کنندیمرا تجربه  یدیو ترس شد جانیدر لبه هستند و ه یبازهر دو به دنبال  یرازدارند،  یتنگاتنگ ارتباط

ننند.  ابنراز ک  گنران یا ددر ارتبناط بن   یپراننرژ  یرونیب یدارند احساس خود را در رفتارها  یتما گراهابرون: ییبرون گرا -

و بنه   نگنرا یارتباط بنا د  یارهر دو از برقر رایز ،گذاردیم یرتأث «یاجتماع» یبر نوع باز میبه طور مستق ادیز ییبرونگرا

 . برندیمخود لذت  هاییدهاگذاشتن  اشتراک

بنه   حیتنرج  ،یو توجه بنه احساسنات درونن    یشناخت ییبایز تیفعال، حساس  یمانند تخ ی: شام  ابعاد مختلفرشیپذ -

« تفکنر م مغنز »و « جستجوگر» یمربوط به سبک باز شتریب ت،یبُعد از شخص نیاست. ا یو روشنفکر یکنجکاوتنوع، 

دارد کنه   یو سنع  اسنت  یبناز  یایو کاوش در دن دیات جدیبه کسب تجرب مندعالقه کنیباز ،هایبازنوع  نی. در ااست

ر دو هن  یکنه بنرا   کنند  دایدست پ یح  معماها به چالش بکشند تا به حس لذت از باز یخود را برا یتخالقهوش و 

 باال مشهود است. یرشپذحالت در افراد با 

وع فراد بنا نن  در ا شتریب یژگیو نیگرفتن تعهدات است. ا یبه انجام کار خوب و جد  یتما ی: به معنایریپذ تیمسوول -

 .شودیم دهیو سخت کوش هستند د قیکه هدف گرا، دق «ابیدست» یباز

 هنای یبازکه  یفرادمطابقت دارد. ا یو همکار یمهرورز ،یمانند مهربان هایییژگیوبا  یتیشخص یژگیو نی: ایسازگار -

و  گنران یبنا د  یشنتر یاز اعتمناد و ارتبناط ب   رایز؛ برخوردار هستند یبهتر یاز سازگار ،دهندیم حیرا ترج «یاجتماع»

هسنتند  « فاتح» ینوع باز هیشب شتریدارند، ب یکم یسازگار زانیمکه  ی. در مقاب  افرادبرندیملذت  یهمدل احساس

 ممکنرین دارنند و از شکسنت دادن دشنمنان غ    یشنتر یب یخودخواهانه و عدم همدل یکه رفتارها ی دل نیو فقط به ا

 .برسند یروزیتا به پ برندیملذت 

 شده یسامانه طراح یمعمار -3

 یاضن یر المللیینبابقة مس یدرس آمادگ برای مودل باز متن افزارنرمشده با استفاده از  یهوشمند طراح یاریآموزش سامانه

 محتنوای . دارنند  حضنور  ،اندبودهآشنا  یکیالکترون یریادگیبا  شیشرکت کننده که از پ 117شده که در آن درس  یطراح

رفع  یهاکالسو  یرو اجبا یاریاخت هایینتمر و هاونآزم ،یو متن یصوت ،یریتصو یدرس شام  محتوا نیارائه شده در ا

و اننواع   یهن درس، گن  گرو  یکن یو رین نظ هنایی یماننه پ نین هستند و عالوه بر ا یآموزش اریاشکال برگزار شده توسط دست

 نرنندگا یادگی یامتمن  یبخش از سامانه برا نیشده است. ا  یتعر رندگانیادگی یبرا یاریو اخت یاجبار یگروه هاییتفعال

 زه،ی، جنا طحسن و مرحله  از،یشام  امت یپرداز یسامانه، شام  ساز و کار ارائه عناصر باز یساز یشک  است و شخص کی به

نه سناما  یعمنار بنوده اسنت. م   رنندگان یادگی زهینقشه راه و بازخورد برحسب نوع انگ شتازان،یپ اهةیس ،یباز یمدال، محتوا

و  AMSتوسنط آزمنون    رنندگان یادگی تیو شخصن  زهین صورت است که در ابتدا انگ نیبه ا ر،یشده مطابق شک  ز یطراح

NEO-FFI در هنر بُعند    هاآن تیو شخص زهیانگ زانیو م گیریاندازه ت،یو شخص زهیانگ ییسامانه شناسا ریبا استفاده از ز

 یر بناز شده و سپس، عناصن  شخصم رندگانیادگی ینوع باز تیو شخص زهیبا داشتن نوع انگ بیترت نی. بدشودیممشخص 

 .شودیمو به سامانه اضافه  صیتشخ یمتناسب با هر نوع باز یپرداز
 

                                                           
1. Thompson et al. 
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 معماری سامانه آموزشیاری هوشمند .1شکل 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

، یک دوره دو ماهه بوده که در پایان دوره پس از ارائنه شخصنی سنازی بنازی پنردازی شنده،       در این مقاله شده ارائهدرس 

گروه مختلن  تقسنیم شنده و رضنایت      5رضایت تحصیلی یادگیرندگان سنجیده شده است. به این منظور دانش آموزان به 

 :شده به شرح زیر است ارائه یهاگروه، با یکدیگر مقایسه شده است هاآن یلیتحص

 ی سازی بازی پردازی شده بر اساس شخصیت و انگیزهشخص -1

 عناصر بازی پردازی( همهاز  استفادهازی پردازی شخصی نشده )ب -2

 بدون بازی پردازی(شاهد )گروه  -3

 شخصی سازی بازی پردازی شده بر اساس شخصیت -4

 شخصی سازی بازی پردازی شده بر اساس انگیزه -5

 آورده شده است: 2که در جدول  شدطراحی  یاپرسشنامهبرای سنجش میزان رضایت دانش آموزان 

 پرسشنامه رضایت تحصیلی .2جدول 

 پرسش شماره

 چقدر محتوای آموزشیِ سامانه مورد رضایت شما بوده است؟  1

 چقدر از روند سامانه راضی هستید؟  2

 ارائه شده، نحوه امتیاز گیری و حس رقابتی آن رضایت دارید؟ هایبازیچقدر از شک   3

 چقدر از شرکت در دورۀ آموزش الکترونیکی همراه با بازی رضایت دارید؟ 4

 اگر دورۀ آموزشی دیگری همراه با بازی طراحی شود، چقدر تمای  دارید از آن استفاده کنید؟ 5

. بنه طنور   شنود یمن مشناهده   هاگروه یکتفکنتایج میانگین و انحراف معیار حاص  از این پرسشنامه به  3در جدول 

بنه شنرکت در    هنا آنبازی پردازی شده، باالتر اسنت و همچننین تماین      یهاگروهمیانگین میزان رضایت از سامانه در 

 مشابه نیز باالتر است. یهادوره
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 پرسشنامه رضایت تحصیلی سؤاالتمختلف در پاسخ به  یهاگروهمقایسه میان  .3جدول 

 5 سؤال 4 سؤال 3 سؤال 2 سؤال 1 سؤال گروه

1 
 83/3 41/3 75/3 58/3 33/3 میانگین

 33/1 99/0 75/0 51/0 77/0 انحراف معیار

2 
 75/3 41/3 66/2 58/2 91/2 میانگین

 05/1 31/1 07/1 31/1 08/1 انحراف معیار

3 
 7/3 - - 6/2 2/2 میانگین

 94/0 - - 26/1 78/0 انحراف معیار

4 
 4/4 6/3 6/3 3 4/3 میانگین

 89/0 54/0 54/0 70/0 14/1 معیارانحراف 

5 
 4 4/3 6/3 2/3 4/3 میانگین

 71/0 14/1 14/1 44/0 14/1 انحراف معیار

کنه   طنور همنان ده اسنت.  بهره برده ش Tمختل ، از آزمون آماره  یهاگروهمقایسه میانگین سامانه در  تریقدقبرای بررسی 

ه مینزان  میانگین نظرات دانش آموزان بنا گنروه شناهد مقایسنه شنده کن       5و  2،1پرسش  3، در شودیممشاهده  4در جدول 

ماین  بنه اسنتفاده از    تباالتر از گروه شاهد اسنت، ولنی مینزان     2 و 1رضایت از محتوا و روند سامانه به طرز معناداری در گروه 

 سامانه در آینده، تفاوت معناداری ندارد.

 t( بر اساس آزمون 3)گروه  هدمختلف و گروه شا یهاگروهمقایسه میان  .4جدول 

 5 سؤال 2 سؤال سؤال آماره گروه

1 
T-value 38/3 45/2 273/0 

P-value 003/0 023/0 778/0 

2 
T-value 74/1 03/0 117/0 

P-value 097/0 976/0 908/0 

4 
T-value 4/2 65/0 31/1 

P-value 032/0 527/0 194/0 

5 
T-value 4/2 34/1 621/0 

P-value 32/0 204/0 545/0 

زی بندون  مختلن  شخصنی سنازی بنا بنازی پنردا       یهنا گروهدر  4و  3 یهاپرسشاثر شخصی سازی پاس  به  مشاهدهبرای 

در پرسنش   5و  2و  1شخصی سازی مقایسه شده است که تفاوت معناداری در میانگین رضایت دانش آموزان در سامانه در گنروه  

 االتر است.ببه طرز معناداری نسبت به بازی پردازی شخصی نشده  1میانگین گروه نیز  4، در پرسش شودیممشاهده  3

 tآزمون  ساسبر امختلف بازی پردازی با گروه دارای همه عناصر بازی پردازی  یهاگروهبرای  3 سؤالمقایسه  .5جدول 

 5گروه  4گروه  1 گروه 

T value 86/2 84/1 67/1 

P value 009/0 088/0 129/0 

 tزمون آ بر اساسمختلف بازی پردازی با گروه دارای همه عناصر بازی پردازی  یهاگروهبرای  4 سؤالمقایسه  .6جدول 

 5گروه  4گروه  1 گروه 

T value 1/2 297/0 25/0 

P value 041/0 770/0 981/0 
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 یریگ جهینت

با استفاده از ساز و کار  رندهیادگی تیو شخص زهیبر اساس انگ یکیالکترون یریادگی یساز یمقاله شخص نیا در

آموزش  هاییستمسدر  یاگستردهبه طور  یمختل  فرد هایویژگیاست.  پذیرفتهصورت  یپرداز یعناصر باز

و  یلیتل ،2017هورئو، -کارو و سانچز) یتیشخص هایویژگی انیو از آن م اندشدهاستفاده  یشخص یکیالکترون

در  یساز یبا هدف شخص زین (2019همکاران،  آل، ساپوترو 2019)بائر و همکاران،  زهیو انگ (2017همکاران، 

 نین در ا رانیفراگ تیو شخص زهیانگ بیحال، ترک نی. با ااندگرفتهقرار  یمورد بررس یکیآموزش الکترون طیمح

 سنتم یس کین  جناد یا یبنرا  زمنان هنم به طور  ریدو متغ نیمقاله ا نیدر ا .قرار نگرفته است یمورد بررس نهیزم

در مطالعنات   زین یپرداز یهرچند باز ن،ای بر عالوه. اندشدهشده، در نظر گرفته  یشخص یکیالکترون یریادگی

حال، کمتر به  نیا با(. 2019، بائر و همکاران، 2019پالس و همکاران، است )قرار گرفته  یمختل  مورد بررس

 یریادگین  سنتم یس کین اسناس،   نین قنرار گرفتنه اسنت. بنر ا     یمنورد بررسن   یساز یشخص یبرا یعنوان ابزار

 یبنا سناز و کنار بناز     تیو شخصن  زهیشده است که بر اساس آن انگ شنهادیمطالعه پ نیدر ا دیجد یکیالکترون

 یلیتحص تیآن در بهبود رضا ریو تأث تهوشمند استفاده شده اس یاریسامانه آموزش یساز یدر شخص یپرداز

اسنتفاده   AMSارائه شنده، از آزمنون    یهاآزمون انیاز م زه،یسنجش انگ یقرار گرفته است. برا یمورد بررس

 صیتشنخ  دردو آزمنون   نیحاص  از ا جیاست. نتا هشداستفاده  NEO-FFIآزمون  زین تیشخص یشده و برا

عناصر  ،ینوع باز صیبه کار گرفته شده است. با تشخ رندگانیادگی یبازنوع  نیو همچن تیو شخص زهینوع انگ

هوشمند به صورت  یکیبه سامانه آموزش الکترون یو تیو شخص زهیبا نوع انگ متناظرهر فرد  یبرا یپرداز یباز

 یآمنادگ  یبنرا  یاضن ی، از درس آمنوزش ر شنده  یسننجش سنامانه طراحن    یاست. برا هشدشده اضافه  یشخص

است در  بودهدورۀ دوماهه  کیدرس که  نیمنظور در ا نیبهره برده شده است. به ا یاضیر المللیینب تمسابقا

 سنه یحاصن  از مقا  جیو نتنا  شند  یمتناسب با اهنداف پنژوهش طراحن    یلیتحص تیدوره پرسشنامه رضا یانتها

 یسناز  یشخصن  لنت در حا آمنوزان داننش  یلیتحصن  تیکنه رضنا   دهند یمدوره نشان  نیمختل  در ا یهاگروه

ارائه شده و روند سنامانه   محتوی در هاگروه ریاز سا یبه طرز معنادار زهیو انگ تیبر اساس شخص پردازییباز

ارائه شده  یاز محتو تیفقط رضا ،ییبه تنها زهیو انگ تیشده بر اساس شخص یشخص یهاگروهباالتر است. در 

ارد. نند  هنا گنروه  ریبنا سنا   یاز روند سامانه تفاوت چنندان  تیاز گروه شاهد باالتر است و رضا یبه طرز معنادار

 یشخصن  یپنرداز  بنازی  گروه با آموزاندانش تیرضا سهیبا مقا زین یپرداز یباز یساز یاز نحوه شخص تیرضا

 یبه طنرز معننادار   تیو شخص زهیشده بر اساس انگ یدر حالت شخص دهدیمنشده انجام شده است که نشان 

 ییبنه تنهنا   زهین انگ ایو  تیدر حالت استفاده از شخص کهدرحالی یابدیم شیافزا یدازپر یاز نحوه باز تیرضا

 نشده است. رندگانیادگی تیموجب بهبود معنادار رضا

شده با سناز و کنار    یسامانه هوشمند شخص یبا هدف طراح ندهیآ یهاپژوهشدر  تواندیممقاله  نیا جینتا

روش  کین به عنوان  تواندیمروش  نیکه ا دهدیمنشان  جینتا نی. همچنردیمورد استفاده قرار گ یپرداز یباز

بنه   تنوان یمن پنژوهش،   نین ا هنای یتمحندود . از ردیمورد توجه قرار گ یلیتحص تیرضا شیافزا یبرا یکاربرد

بنا   تواندیمبودن آن  خود اظهاریکسب اطالعات کاربران اشاره کرد که با توجه به  یاستفاده از پرسشنامه برا

کاربران  یاشبکه یبودن سامانه، از رفتارها تردقیق یبرا یآت یدر کارها توانیم بیترت نیخطا همراه باشد. بد

پژوهش به  نیدر ا یپرداز یاضافه کردن عناصر باز نیاستفاده کرد. همچن هاآن تیو شخص زهیانگ نیتخم یبرا

کنار  به صورت خود نیماش یریادگی یهاروشبا  آتی یهاپژوهشدر  تواندیمصورت فرد به فرد بوده است که 

 .ردیصورت پذ
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