
  لسمات الالعب العوامل الخمسة مقیاس

  :التوجھ االجتماعي
  .التفاعل مع اآلخرین داخل اللعبةحب أُ . ١
 (R)   .اللعب منفرًدا أُفضلغالبا  .٢

 (R)   .خرینآأشخاص  اللعب معحب أُ ال  .٣

 .نترنت مع العبین آخریناللعب عبر االحب أُ . ٤
 .فرق أو نقابات  اللعب فياأللعاب التي تسمح لي بحب أُ  .٥

  :التوجھ الجمالي
 .خرعالم اَ في  بأننياأللعاب التي تجعلني أشعر حب أُ . ١
 .الستكشافھا أللعاب ذات عوالم أو أكوان ُمفصلةاحب أُ . ٢
  .داخل األلعاب األخرى العناصر المرئیةمن المناظر الطبیعیة أو  باالنبھارغالبًا ما أشعر . ٣
 .اللعبة. أُحب تخصیص ما تبدو علیھ شخصیتي داخل ٤
 .قضاء بعض الوقت في استكشاف عالم اللعبةحب أُ  .٥

  :التوجھ السردي
 .أستمتع بالروایات المعقدة في اللعبة .١
  .األلعاب التي تجذبني نحو قصتھاحب أُ  .٢
   (R)   .عادة ما أتخطى أجزاء القصة أو المشاھد المكملة ألحداثھا أثناء اللعب .٣

 (R)   .یعیق اللعبأشعر بأن سرد أحداث القصة باللعبة غالبا ما  .٤

  (R)   .القصة لیست مھمة لي أثناء اللعب .٥

  :توجھ التحدي
 .أستمتع بالتحدیات فائقة الصعوبة في األلعاب .١
  .الصعوبة من مستوى أعلىب األلعاب ألعب عادةً  .٢

 .األلعاب التي تتحدي قدراتيحب أُ  .٣
 .یعجبني أن التقدم في اللعبة یتطلب مھارة .٤
  .األلعاب عندما یصعب تحقیق األھداف فيیعجبني  .٥

 توجھ الھدف 
 (R)   .عادة ال أھتم إن لم أُكمل جمیع األجزاء االختیاریة في اللعبة .١

    .أشعر بالضغط العصبي إن لم أُكمل جمیع المھام في اللعبة .٢

 .أن أُكمل جمیع المھام واألھداف في اللعبةحب أُ  .٣
 .%١٠٠األلعاب بنسبة  حب إكمالأُ  .٤
  .نھاء المھامحب إأُ  .٥

 النقاطوضع تعلیمات 

  اس���تخدم مقیاس لیكرتالالعب س��ماتن تس���میة وبدو اعش���وائیً مرتبة المش��اركین  عرض البنود علىیجب . Likert 

ذو ( الخماس������ي Likert ، أو مقیاس لیكرتلمزید من الدقة موافقةالدرجة  خاللمن ) نقاط  ذو الس������بع( الس������باعي

  قصیر.من أجل استبیان  ) نقاط الخمس

  الممیزة بعالمة (البنود عكس یجبR.قبل وضع النقاط (  

 أخذ متوس��ط اس��تجابات مقیاس لیكرت من العناص��ر الخمس��ة التي ب قمة من س��مات الالعب، كل س��م نقاط الحتس��اب
  .)Rتنتمي إلى كل سمة، وذلك بعد عكس البنود الممیزة بعالمة (

  



 المراجع 

  :ھذا المقیاس عند استخدام التالي بالبحثرجى االستشھاد ی

Gustavo F. Tondello, Karina Arrambide, Giovanni Ribeiro, Andrew Cen, and Lennart E. Nacke. 

2019. “I don’t fit into a single type”: A Trait Model and Scale of Game Playing Preferences. In 

Proceedings of INTERACT 2019, LNCS 11747. Springer. doi:10.1007/978-3-030-29384-0_23 

 /http://hcigames.com/player-traits: من المعلوماتلمزید 

 

  

  

 

  

  


