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Abstract: After the Covid-19 epidemic and the problem of students attending classes,
especially practical courses that are generally not available to online system which require
physical presence at the school, hence the need to use new technologies for e-learning and
distance learning was further considered. Therefore, in order to provide appropriate and
qualified laboratory courses in medical parasitology and also to see the diagnostic slides of
different parasites, we developed a mobile game-based software which enabled students to
move virtually in the laboratory and view different diagnostic slides. The results showed that
educational concepts, including detection of the parasite slides as well as theoretical concepts
related to each can be provided to students through smartphone’ game-based software. In terms
of user experience, this tool seems to be easy to use for people who are already familiar with
the environment of field games and field movement, however, for people unfamiliar with how
to control the space of environmental games, it seems somewhat strange and complex.
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ان موضوع باعث ان اد نک فرعد عال بورای افودانش

مقدمه
امروزه مفهوم بازیوارسازی که به عنووا یمیمفمیمنو

بووازد

شووناه ه م شووود در عوون د و داهنووقاه عن ینوو ا

مفا م بازی در آمووزش اووازه م د و کوه بوه ووای

بسماری پمو ا کورده اسود (ماراچوه و برننقمور .)2012

کنس ای هنک و هس هکنن ه از روش وای ووذاا و

یمیمفمیمن و در زممنووه ووان ماهنوو مرا وود ووای

هون و م ن بر ف المد ای ادامهدار و تییمول شووه ه

به اش  ،پان اری ،دولد ،حیل و هقل ،آموزش و مووارد

در داهل و هارج از محومط کوار اسو فاده شوود .مدنود

دنقوور کاربرد ووای بووالقوه یسوو ردهای دارد (رابسووو و

بازی ا در آموزش ان اسود کوه بسومار سوریرمکنن ه،

ییارا  )2015که به م ن اس فاده از هصوعومد ا

آموووزش و نووادیمری افووراد م شووود .کاربسوود

ساده ،ابل فه  ،ابل واب ان و ب و مح ودند زماه

و تفیرات بازییوهوه ،در زممنوه ان اسود کوه ما مود

و میوواه و فووردی س و ن  .نی و از مه توورن دلنوول

بازی ه اره  .یاهطور که بازی ای آموزش  ،بازی وای

اس فاده از یمیمفمیمن  ،ت نل آموزش بوه سوریرم و

حوزه سنمد نا بازی ای ه وری وووود دارد ،م تووا

تنونق هوآوری و هن مد م باش  .عنوه بر مووارد فووق

برای بازی ا ،سنم  ،اه ار و سانر زممنه ای کواربردی

یهیمری کوون  19و ع م ووود چن اهو ازی روشو

 ،طراحوو بووازی نووا یمیمفمیمنوو را هموود اه ووام داد

در هصوص کن رل آ و بالط ع ع م امیا حضور کامل

(دتردننگ و ییارا  . )2011چمدی که ا یمود دارد

داهن ونا در کنس درس ،دس ماب به ابوداری وهود

س

در بمنمنه کرد نادیمری و دریمر ساه

کواربر

آموزش مناسو

دروس ،بخصووص دروس آزماننوقا

با محصول نا مفهووم موورد ه ور اسود .در حقمقود ،از

که ما م اً بصورت بورهط ابول ارا وه همسو ن  ،بومش از

بازیوارسازی م توا وهد ان اد وذابمد در نادیمری،

پوومش مووورد هموواز اسوود .بووه عووورت هوواص در رش و ه

اه ام فرانن ای تیوراری نوا کار وای جمرووذاا بورای

اهقلشناس بالمن که داهنو ونا م بانسود در الو
بووا لم ووای تنووخمگ اهقل ووای

مقاعو جمربازییوهووه اس و فاده هیووود .ان و هاعوومد را

دروس آزماننووقا

م توا مهی رن دلمل فرایمری ان زممنهی و نو در

مخ لف آشنا ش ه و عنوه بر دن

اهواع مخ لف آههوا بوا

عرعه ای مخ لف داهسد.

ونژی

نی از کاربرد ای مهو یمیمفمیمنو آمووزش اسود.

اسو فاده از یمیمفمیمنو ا و ام بوه توسو ه هرمافووداری

دس رس به آموزش ای پمنرف ه ،مخصوعاً برای موردم

وهد آموزش ان م احث به داهن ونا هیوده و ضوی

کنور ای در حال توس ه ،بوهطور بازدارهو های یورا و

حفظ شورانط م یوول بورای تو رنب م احوث ،ونژیو

تنها برای هخ قوا و رروتینو ا وام وه ابول اسو فاده

بازیوار بود را همد به آ اضافه هیانم .

اسد .حال آ که یمیمفمیمن با شیاری از روه ا کوه

پژو ش ای مخ لف در هصووص توسو ه هرمافدار وای

اش ماق و دریمری داهشآموزا و داهن ونا هسو د بوه

هون کیک آموزش و اسو فاده از آههوا در آموزش وای

نادیمری را تغممر م د ن  ،ادجام شو ه و دس رسو بوه

الی روهمی بههصوص در حوزه اهقلشناس اه ام شو ه

آموزش و شناسان اس

اد ا را تسهمل م هیان .

ای آهها همد آشنا یرده ما را بر آ داشد که بوا

اسد.

نیو از و نو ترن انو را یار ووا اسو فاده از مفووا م

فمفوور و ع و ال ار ( )2019پژو نو دربوواره آموووزش

مرت ط بوا بوازی در طراحو دوره وای آموزشو اسود.

الی روهمی تط مق و اس فاده از ابدار ای دن م ال برای

اس فاده از ان مفهوم روز به روز در حال یس رش اسد.

آموزش اهقلشناس اه ام داده  .آهها هنوا دادهو کوه
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اس و فاده از نووادیمری اهط ووا

در آموووزش داهن و ونا

دامپدشووی بسوومار موفقموودآممد بوووده و از مهارت ووای

آهنن اتخاد یردد .بنابران از رونیرد "ترکم

بوا مو ل

و آ آموزش و " اس و فاده ش و کووه در آ از دو روش

اس لل بالمن در حال رش آهها به عنووا روش وان

نوووادیمری

بوورای حوول منووینت بووالمن پن و م اه م کن و  .آههووا

بهعورت توأم اس فاده یردن کوه در روش اول آمووزش

م ق هوو کووه انوو موضوووع در برهامووه ای آموزشوو

بهعووورت آفننوو نووا آهننوو و در روش دوم آموووزش

اهقلشناسووو  ،از ویلوووه در زنسدشناسووو تیوووامل ،

بهعورت زما حقمق اه ام ش  .برای جل ه بر منینت

زنسدشناس و بمولوژی مولیول مورد هماز اسد (فمفور

زموووا و نوووادیمری از راه دور

زموووا

یاهن ع م دس رس داهنو ونا بوه شو یه انن رهود،

و ییارا )2019

مح وا ای آموزش در ساماههای ذهموره یردنو کوه در

پنا-فرهاه ز و ییارا ( )2018در پژو ن که حاعول

آنن ه همد ابل دس رس باشو  .انو پژو نوقرا هنوا

ییاری چن داهنقاه از اهقلس ا و اسپاهما بووده اسود

داده  ،بریداری کنس وا بوه عوورت زموا حقمقو بوا

نک بس ه کامل م ن بر وا برای آمووزش و نوادیمری

اس فاده از روش سؤالت آزاد ،فرآنن نادیمری را

اند

اهقلشناس اهساه توس ه داده که سه مواژول را ارا وه

م کن ب ن م ن که اس اد م تواه داهش داهن ونا
و م ناس بوا شورانط کونس وهود درس را

م د :

را بسن

الف) نک واح ه ری برای بررس بمیاری ای اهقل ،

تغممر د  .آزمو ای پانا دوره آموزش همد از طرنوق

ا) نک بخش آزماننقا

سؤالت چن یدننهای و پاسخ کوتواه در زموا محو ود و

ج) ممیروسووویوج م وووازی بوووا م یوعوووه کوووامل از

د مق برای ولویمری از ت اه داهن ونا در پاسوخد

اسنن ای بالمن برای مطال ه ان بمیاری ای بودر..

اه ام ش  .بنا به ان پوژو ش علو رج از دسود رفو

آ ا م ق ه که کاربر هماز بوه تممول و تفیور اه قوادی

برهوو از ون ووه ای ت ووامل نووادیمری کووه در روش

دارد توووا ب واهووو تنوووخمگ ای بوووالقوه ،تینمک وووای

حضوووری ووووود دارد ،امووا ان و هوووع آموووزش ،ت ربووه

تنخمصوو اضوواف  ،روش ووای درمووا و پمنووقمری از

نادیمری مناس

در شرانط یهیمری کوون  19-ارا وه

بمیاری اهقل را پمننهاد د  .ه انج بررسو هنوا داد

داده اسد(.و ار و ییارا )2020

کووه اک وور داهنو ونا (  42.9موافووق و  57.1کووامنً

از یمیمفمیمن وهد آموزش ،در بره مطال وات همود

بورای مطال اتنوا

بهرهیمری ش ه اسود .از وری و ییوارا ( )2019در

مناس و اسوود .ی نووم اک وور داهن و ونا (71.43

هصوص افودانش کمفمود آمووزش وهود ولوویمری از

موافق و  28.57کامنً موافق) بما کرده که تیرننات

شموع ت شالمدار در بم داهنو ونا مطال وهای اه وام

موافق) م ق بوده که ان سمسو

ارا ه ش ه ابول فهو

سو ن (پنوا-فرهاهو ز و ییوارا

داده  .بورای اه وام مطال وه ،داهنو ونا نوک داهنوقاه

)2018

دول

ع و ال ار و ییووارا ( )2020پژو ن و در هصوووص

و از آههووا هواسوو ه شوو

در منطقه سرم ا در کنور مالدی اه خاا ش ه
وول و ب وو از ف المد ووای

از یهیمری کوون 19-

یمیمفمیمنو  ،پرسنونامه ا را کاموول کننو  .داده ووای

اه ام داده  .در ان پژو ش تنش ش در شورانط کوه

اولمه و فوری پب از م اهله در مورد داهش لپ وسپمروز،

بریداری کنس ا بهعورت حضوری م و ف ش ه اسد،

هیره کل داهش و سراه ام تفاوت در مماهقم هیره داهش

را یار ووای وووایدن مناس و بهعووورت الی روهمی و و

از م اهله ت مم شو  .از م یووع 185

آموزش اهقلشناس

لوب

آ ا لوب
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پرسنونامهای کوه در اب و ا و بنفاعوله پوب از م اهلوه

احساس پمادهروی در محمط آزماننقاه به هرمافدار اضافه

تییموول شو  ،تنهووا  168پرسنوونامه مربووو بووه پاسووخ

ش  .برای پمادهسازی هرمافودار در اب و ا م بانسود نوک

شونم ه

موتور مناسو بازیسوازی اه خواا م شو  .یدننوه ای

بوده در ان مقاله مورد ت دنوه و تحلمول ورار یرفود.

م

دی از ویله ،Unreal Engine, ،Fox Engine

افدانن م ن دار در داهش لپ وسپمروز برای داهن ونا

 RAGE ،Unityو ...در دس و رس بووود .از ان و ممووا ،

د ن یاه که در هصوص لپ وسوپمروز مطوال

مورد اس فاده رار یرفود .انو

پب از آموزش به اشد توسط یمیمفمیمنو منوا ه

موتور تولم بازی نوهم

ش ( .)p<0.01ه انج ،هناهقر تمرمر م اهله آموزش بوا

موتور بازیسازی برای اولوم بوار در کنفوراهب وهواه

اس فاده از یمیمفمیمن در به ود داهش لپ وسپمروز در

توس هد ن یا اپل در سال  ۲۰۰۵برای سمس

عامل

بم وواها اسود و هنوا م د و کوه یمیمفمیمنو

 Mac OS Xم رف ش و از آ زما توا بوه حوال بور

م تواه به ابداری کارآم برای ولویمری از شوموع انو

روی بسماری از سیو ای دنقر همد توس ه ناف ه اسود .از

بمیاری در وی مود داهنو ونا ت و نل شوود (آژاری و

دلنل اه خاا ان موتور بازیسازی به دلنل م و د ،از

ییارا )2019

ویله سادی اس فاده ،چن سیون بود و پنو م اه از

مواد و روش ها

واوا اسیرنپد م توا اشاره کرد .بنا به یف ه سازه یا

طراح هرمافودار بور م نوای ان واد فضوان منوابه

ان موتور بازی ،در سال  2019بمش از 50

یه اهواع

آزماننقاه ای حقمق و ووود لم ای مخ لف اهقل ای

بازی ای دهما (شامل بازنهای موبانل  ،راناههای و م ن

یوهووایو بووا ابلموود حرکوود و واب ووان در فضووای

بوور کنسووول بووازی) از انو موتووور بووازی بهووره بردهاهو .

آزماننووقاه و حضووور در محوول لم ووای تنخمصووو

ی نم به طور مماهقم  129مملمو یمیر در مواه بوا

طرحرنوودی ش و  .بنووابران به وورن را یووار در طراح و

در

اسوو فاده از سوورونب ای عوووت و موو

نوووهم

ارت ا داش هاه (دانلد .)2018

هرمافدار ،اس فاده از مفهوم یمیمفمیمن بود .در فرآننو

سیو ای مخ لف با

تولم بازی یام اول طراح اسد که بخش ای مخ لف

از دو زبا برهامههونسو وواوا و  C#بورای پمادهسوازی

را در بوور م یموورد .طراح و وهووا  ،طراح و سمس و ،

هرمافدار اس فاده ش  .در طراح واسوط کواربری ،منووی

طراح مرحله ،طراح رابط کاربری و طراحو عو ا از

تن میات با ونژی امیا ت مم کمفمد یرافمک تصوونر

بخش ای مه طراح به شیار م روهو  .بوا توووه بوه

و همد ت مم ممدا حساسمد کن رلکنن ه بازی ،در ه ر

مورد اه ار ،از هرم افدار 3ds Max

یرف وه شو  .در سوید سورور ،کلموه تصواونر لم وای

فضای آزماننقا

و  Blenderبرای طراح محومط بوازی و بصریسوازی

اهقل ا که در زنور ممیروسویوج تصوونربرداری شو هاه

اس فاده ش  .تنش ش کوه محومط آزماننوقاه ،ممد وا،

باریذاری یردن  .هرمافدار برای سیوی اه رون طراح و

اشماء ،لم ا و بهطور کل عناعر مووود در فضای آ به

پمادهسازی یردن .

هوب ش مهسازی یرده تا به داهنو و احسواس حضوور

یافته ها

در آزماننقاه القاء یردد .لم ا بر روی سه ممد دوطرفوه

هووورم افووودار توسووو ه ناف وووه کنووووه )MVP( ،

چم ه ش و در کنار آهها ممیروسیوج همود ورار یرفود.

 Minimum Viable Productاسد و ط م اً پوب

ولوه ای بصری ی و هورپردازی فضا و طراح ولوه

از اسوو فاده توسووط داهنوو ونا و اهووذ بازهورد ووا،

عوت ع ای یام فرد در حم واب وان  ،وهود ان واد

بخش ای اضوافه و نوا تصوحمحات لزم در آ اعیوال و
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ود مات بمن ر ،مطابق هماز ا در آ ان واد هوا و شو .

افدار ،فضای آزماننقاه بهیوههای ش مهسازی ش ه اسود

در واسط کاربری ،در اب ا ،یدننه ای شروع ،تن میوات،

که داهن و احساس حضور وا

در محومط آزماننوقاه

دربوواره مووا و هووروج ت مووه شوو ه اسوود .در منوووی

اهقلشناس را داش ه باش  .سوه ردنوف ممود آزماننوقاه

«تن میات» ،دو یوهه تن م در ه ر یرف ه شو ه اسود.

یراه بوا لمهوا ،ممیروسویوج و سوانر ت همودات رانوج

تن م اول مربو به کمفمد یرافمک هرمافدار اسود کوه

مووود در آزماننقاه ،م یوعاً چهار دس ه اهوواع اهقل وا

م تواه از همل ک تا همل زناد م غمر باش  .تن وم

را در م رض دنو داهنو و ورار م د نو  .لم وا در 4

دنقر مربو به حساسمد کن رلکنن ه ای بوازی اسود

بخش تقسوم شو هاه کوه شوامل لم وای تنخمصو

که مربو به حرکد وای  360°و همود حرکود چهوار

ترماتود ا ،تکناه ه ا ،سس ود ا و هیاتود ا س ن .

وه ووه در فضووای هرمافوودار اسوود .منوووی «دربوواره م وا»

مح وای ارا ه ش ه در ال

ان هرمافدار شامل لم ای

توضمحات مخ صر درباره تم منوارکد کننو ه در انو

تنخمص

پژو ش ارا ه داده اسد و یدننه هروج همود بورای هوارج

و ایاهه اسد .با حضور م ازی در کنار ر لم ،هام

ش

از فضوای هرمافودار اسو فاده م شوود .اعول ترن

منوی هرمافدار منوی شروع اسد که کواربر را بوه فضوای
آزماننقاه م ازی

با توضمحات مربو

اهقل ،فرم و محل وانقدنن

به ر ک ام به عورت
مربو

به آ هنا داده

م شود (شیل .)1

اند م هیان  .در وا ع در ان هورم

شکل .1اطالعات و ویژگی های مربوط به الم تشخیصی انگل در نمای نرمافزار پس از رسیدن به کنار میز و الم مربوطه بهصورت خودکار به نمایش درمیآید

Figure 1. Information and features of the parasite diagnostic slide in the software view after reaching the
side of the table and the corresponding slide will be automatically displayed

با اه خاا ر لم امیا دن

اهقول مربوطوه بوا ابلمود

بدرینیووووووووووان فوووووووووورا

م یووووووووووردد.

ی نم در فضای آزماننقاه بر روی ممد ا م یوعواً 4

یدننووه رموود و در عووورت عووحمز بووود یدننووه س و د

دس قاه راناهه ت مه یردن ه اسد که با حضوور در کنوار

م یردد و به سوال ب

من قل م شود .در ر مرحله از

آهها یدننه "بازی ک " ظا ر م شوود و بوا ورود بوه آ

ان آزمو بازیوار امیا بازیند به فضوای آزماننوقاه

آزمو بازیوار ظا ر م شود .در ان وض مد به ترتمو

ووود دارد (شیل.)2

ت ادی سؤال مربو به اهقل وا یوراه بوا تصواونری از
لم ا ظا ر م شود که در عوورت اه خواا پاسوخ جلوط
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شکل .2آزمون بازیوار چهار گزینهای و چند مرحلهای

Figure 2. Four-option and multistage game test

عنوه بر ان  ،بخن مربو به بازی با لوله ای آزموانش

هرمافدار چهار واح نادیمری الی روهمیو بورای مطال وه

در فضووای آزماننووقاه ت مووه ش و ه اسوود کووه م توووا

یوهووه ای پنسوویودنوم ،یوهووه ای اه اموبووا ،یوهووه ای

مح وای لوله ای آزمانش را با نی نقر ترکم کورد کوه

شمس وزوما و یوهوه ای آمم

ال ووه فقووط ون ووه سووریرم دارد و حوواوی مح وووای

ش ه اسد .ان برهامه برای سمسو عامل ای اه رونو و

آموزش همسد.

 IOSابل اسو فاده اسود .ه وانج انو پوژو ش هنوا
م د

بحث
یمیمفمیمنووو  ،بوووه علووود فضوووای دننامموووک و

وای آزاد در ه ور یرف وه

که ان هرمافودار بهعوورت م نواداری در به وود

کمفمد آموزش اهقلشناس هقش داشو ه و نوک رسواهه

وذابمد ای بصری که ان اد م کن  ،م تواه در مموا

و ن در دهمای تازهپای آمووزش از طرنوق هرمافدار وای

هسل و ن  ،بخصوص داهن ونا و داهشآموزا وانقواه

موبانل باش (پنا-فرهاه ز و ییارا )2020

ونژهای داش ه باش  .آموزش از ان امر مس ن همسد و

در شرانط که به علد یوهیمری کوونو  19-حضوور

مطال ووات مخ لووف هنووا م د نو کووه یمیمفمیمنو

داهنو ونا در داهنووقاه محو ود یردنو ه و اسوواتم بووه

کمفمد آموزش را بال برده اسد .به عنووا هیوهوه پنوا-

آموزش م ازی م ادرت م ورزه اس فاده از هرمافدار ای

فرهاه و ز و ییووارا ( )2020در پژو ن و بووه توس و ه

آموزش م ن بر یمیمفمیمن م تواه یدننه مناس

ای وشووین بوورای آموووزش

برای آموزش دروس عیل علوم پانوه پدشوی  ،یاهنو

اهقلشناس و پرداه ن و  .آ ووا از یمیمفمیمن و بوورای

اهقلشناس  ،ونروسشناس  ،ممیرواشناس و  ...باش .

پونان و زن ان عیلیرد هرمافدار اس فاده کردهو  .بورای

ال ه اس فاده از هرمافدار وای م نو بور یمیمفمیمنو

هرمافوودار بوورای یوشوو

ان کار از موتور بازیسازی نوهم

اس فاده ش  .در انو

هماز به مهارت ح ا ل در کن رل نک بازی موبانل دارد
که به طور م یول افراد با سنم بالتر از انو مهارت وا
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چکیده :پب از یهیمری کوون  19-و بروز منیل در هصوص حضور داهن ونا در کنس ای آموزش  ،به هصوص
آموزش در وس عیل که عیوماً به عورت آهنن

ابل ارا ه ه وده و هماز به حضور فمدنی در محل تحصمل داره ،

ضرورت اس فاده از فناوری ای هون برای آموزش الی روهمی و راه دور بمن ر م ه ر رار یرفد .بنابران  ،ما برای ارا ه
مناس و با کمفمد دروس آزماننقا

اهقلشناس پدشی و دن
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موبانل م ن بر بازی وارسازی توس ه دادن که با اس فاده از آ  ،امیا حرکد م ازی در فضای آزماننقاه و منا ه
لم ای مخ لف تنخمص

برای داهن ونا فرا

یردن  .ه انج هنا داد که م توا بصورت

ابل ول مفا م

آموزش  ،شامل لم ای تنخمص اهقل ا و همد مفا م تئوری مرت ط با ر ک ام را از طرنق هرمافدار یوش
م ن بر بازی وارسازی در اه مار داهن ونا

وشین و

رار داد .در هصوص ت ربه کاربری ،به ه ر م رس ان ابدار برای افرادی

که نً با فضای بازی ای محمط و دارای حرکد مم اه آشنان داش هاه کاربری آسا دارد ،اما برای افراد ها آشنا با
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