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یک نمونه ساده از بازی وارسازی



تغییر رفتار مخاطب بدون 
استفاده از قوه قهریه و اجبار، 

همراه با ایجاد احساس 
رضایتمندی درونی در آنها



« ا ب ازينامرتبط ب [ به ظاهر]بسترهاي كاربست محرك هاي مرتبط با انجام بازي در »
(.2013؛ هامري و كويويستو، 2011؛ دراگوئال و بادور، 2011دتردينگ، )

مفهوم بازی وارسازی

ووممرسفعاليت هايانجامساختنخوشايندترضمنتااستآنبربازي وارسازي
حس  تقويترفتاري،تغييراتچونجنبه هاييحالعيندرافرادبرايروزمره

نيزرامسئلهحلتواناييويادگيري،سطحارتقاءمسئوليت پذيري،افزايشمشاركت،
.دهدقرارنظرمد 



آموزش و يادگیري
بهداشت و سالمت
محیط زيست
حمل و نقل
جهانگردي
تجارت الکترونیک
و  ...

ازیابعاد گوناگون بازی وارس



بازی وارسازی در آموزش و یادگیری

Duolingo - The world's best way to learn a language

https://www.duolingo.com/


بازی وارسازی در بهداشت و سالمت

https://www.fitnesssyncer.com/



• Zombies, Run!

• Fitocracy

• Nike+ Run Club

• Couch to 5K

• JEFIT

• Strava

• Fitbit App

های بازی وارسازی در حوزه سالمتAppنمونه 

https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#ZombiesRun
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#Fitocracy
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#Nike
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#CouchTo5K
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#JEFIT
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#Strava
https://www.gamify.com/gamification-blog/best-fitness-apps-in-2021#FitbitApp


بازی وارسازی در حوزه محیط زیست



بازی وارسازی در حمل و نقل



اجزاء بازی وارسازی



به چه دلیل باید در حوزه آموزش  
( حوزه آموزش پزشکی و علوم سالمتبه طور خاص)

بازی وارسازی را اجرا نمود؟





بازی وارسازی در آموزش علوم سالمت

 بحران مشارکت(Engagement Crisis)



 انگیزه بخشی به یادگیرندگان(Motivating Learners)

ایجاد جو هدف گذاری
رقابتی سالم

پاسداشت 
کامیابی ها

ایجاد اشتیاق
و هیجان

ایجاد 
عالقمندی

بازی وارسازی در آموزش علوم سالمت



 انگیزه بخشی به یادگیرندگان(Motivating Learners)

بازی وارسازی در آموزش علوم سالمت



 تقویت کار تیمی(Improving Cooperative Teamwork)

بازی وارسازی در آموزش علوم سالمت



جلب مشارکت هر چه بیشتر یادگیرندگان

وفادارسازی یادگیرندگان نسبت به آموزش های ارائه شده

افزایش روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری

پیامدهای بازی وارسازی در آموزش علوم سالمت



بازی وارسازی برای نیل به اهداف خود نیازمند 
بهره مندی از نظریه های روانشناسی مرتبط است



(مدل تَچان)نظریه جریان 

تدسازرازمانحسابِکهشده ایدکاریانجامسرگرمآن قدرتاکنونآیا
ماشتوجهمی شوند،محوشمادیدِازظاهربهاطراف،چیزهایتمامبدهید؟

رقغآن قدروهستیدآنانجاممشغولکهمی شودکاریبهمعطوفتماما
لحظاتآندر.می کنیدفراموشهمراخوردنغذتحتیکهشده ایدآن

.یدمی کنشادیحتیوانرژیاحساسمی دهید،انجامکهکاریبهنسبت

غوطه وری، )به این حالت تَچان 
گفته ( غرقگی، کار عمیق، جریان

می شود



(مدل تَچان)نظریه جریان 



(مدل تَچان)نظریه جریان 





Benefits of Flow State

 Better emotional regulation

 Greater enjoyment and fulfillment

 Greater happiness

 Greater intrinsic motivation

 Increased engagement

 Improved performance

 Learning and skill development

More creativity



(  ییادگیر-فرآیند یاددهی)چگونه در حوزه آموزش 
می توان به حالت تَچان دست یافت؟



 Applying gamification

 Overlearning a skill or concept

 Slightly extending oneself beyond one's current ability level

 Goal setting

 Avoiding distraction



(SDT)نظریه خودتعیین گری 

سهبرنآعمدهتمرکزکهاستانگیزشینظریه ایخودتعیین گرینظریه
.استبیرونیانگیزهودرونی،انگیزهبی انگیزگی،اصلیموضوع

نما تماشای یک فیلم بر پرده سی: مثال
یا انجام یک فعالیت خاص



(SDT)نظریه خودتعیین گری 

حدچهتانکهایواستتکالیفانجامبرایفردتواناییمعنایبه«شایستگی»
داردنقشنظرمورداهدافبهرسیدنبرایفردتوانایی



ارسازینکات مهم در پیوند با نظریه های انگیزشی و بازی و

بااییبازی هبایدکاربرانانگیزهسطحباالبردنمنظوربهمفهومی؛چالش های
پاپیشوسادهبازی هاییبخواهیماینکهتاکردطراحیبیشترمفهومیچالش های

.نماییمطراحیافتاده
ست هاشکآنهادرکهکردطراحیشکلیبهرابازی هابایدسودمند؛شکست های

.باشندمفیدبازخوردهایویادگیریبرایمقدمه ای
دشواروآسانبازی هایمیانتوازنیکاربرانمهارتسطحاساسبردقیق؛تنظیمات

.کنیدبرقرار
سدربرایتالشوشکستآگاهانهپذیرشبرایرضایتبازی؛دوامافزایش

کلیشبهرامجازیدنیایقابلیت هایتامی سازدمهیاراکاربرانآن،ازگرفتن
.سازندمرتبطواقعیدنیایچالش هایبامؤثرتر

زیبابرمبتنیراهبردهایوخوببازی هایطراحیباراموردایناعتمادسازی؛
.جامدمی انکاربردرذهنیآگاهینوعیشکل گیریبهخوداینکهکنیدایجاد

حلمهارت هایتقویتبابایستیرادرونیانگیزهدرونی؛انگیزه هایتقویت
دهایبازخوردریافتباهمزمانبازیدرکامیابیازحاصلرضایت مندیومسأله
.کردایجادپاداش هاومداوم

رایبمنابعواطالعاتبهعادالنهدسترسیساختنفراهمدسترسی پذیری؛
.استضروریامریبازییکانجامبامرتبطمهارت هاییادگیری

بهدکنیفراهمکاربرانبرایراتازه ایوجدیدموقعیت هایعمیق تر؛یادگیری
وانتقادیتفکربهوآمدهبیرونخودذهنیامنحیطه هایازآنانکهنحوی

.آورندرویچالش هاحلمنظوربهمسألهحلراهبردهای



ریبحث و نتیجه گی

ختن، بازی وارسازی یک نسخه مطلوب برای برانگی
سمت انگیزه بخشی و جلب توجه یادگیرندگان به

آموزش های ارائه شده، اما نه لزوماً نسخه 
!شفابخش

(  SDT)« خودتعیین گری»توجه به نظریه های مهم 
در طراحی سیستم های ( FLOW)« جریان»و 

بازی وارسازی برای یادگیرندگان حوزه سالمت



سپاس فراوان


