دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
فصلنامه مطالعات منابع انسانی
سال ششم ،شماره بیست و پنج
پاییز 69
صص 779-702

یسازیرفتاری،سازوکارینوینبرایبهسازیرفتارسازمانی 
باز 
1



7

محبوبه زَیـّانی ،1امیر هوشنگ تاج فر

چکیده:
یکی از چالشهای مهم سازمانها ،شکاف مشارکت در محیط کار و نحوه ایجاد انگیزش در کارکنانی
است که کمترین مشارکت و انگیزه را ذاتاً در فعالیتهای کاریشان دارند .طبق بررسیهایی که در
انجمن نرمافزارهای سرگرمی سال  4102انجامشده ،نزدیک به  %10بازیکنان بیشتر از  01سال دارند.
با توجه به این آمار میتوان در سازمانها از انواع خاصتر بازیها ،به نام بازیسازی رفتاری استفاده
کرد .این فناوری نوعی فعالیت واقعی است که از طریق یک سیستم بازی مهارت-محور تعیین
میگردد .بازیسازی رفتاری برجستهترین پیشرفت برآمده از تحوالت بازی و سرگرمی میباشد که به
افزایش همگرایی معتقد است .این سازوکار معموالً به فرآیند بهبود خدمات و سیستم بهطوریکه باعث
افزایش انگیزش درونی ،استفاده لذتبخش به همراه پشتیبانی تغییر رفتار با بهکارگیری عناصر ویژه
بازیها ،اشاره دارد .این ابزار یک مفهوم جدید است که از عناصر بازیهای دیجیتال در برنامه
کاربردی غیر بازی استفاده و راهحلی برای درگیر شدن کارکنان در رفتارهای فردی و اجتماعی پایدار،
پیامدهای رفتاری مرتبط با تغییر رفتار کارکنان ،توسعه مهارتها و ارتقاء نوآوری میباشد .نتایج نشان
میدهد که بازیسازی رفتاری موجب انگیزش کارکنان شده و مشارکت شخصی آنها را تقویت میکند
و اگر به صورت هدفمند طراحی گردد منجر به پیامدهای رفتاری اصولی در کارکنان میشود.
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مقدمه 
بازیسازی رفتاری و مشارکت ،موضوعاتی داغ در ادبیات کسبوکار میباشند (رابسوون و همکواران ،
0

 .)42 ،4102مدیران اغلب موظف به افزایش سطح مشارکت و تعامل ،ذینفعان کلیدی مانند مشتریان و
کارکنان هستند و مشارکت کارکنان موضوعی است که در میان مودیران منوابا انسوانی ،شورکتهوای
مشاوره و محققان مورد توجه قرارگرفته است .این عالقه ،ناشوی از افوزایش عودم مشوارکت در میوان
نیروی کار است که منجر به شکاف در مشارکت کارکنان در محیط کوار مویشوود .بوه گفتوه موسسوه
تحقیقاتی روندهای جهانی سرمایه انسانی دلویت ،4هفتادوهشت درصد رهبران کسب و کارها مشارکت
کارکنان را مهم دانستهاند (دلویت.)4102 ،
درک مقدمات انگیزش که منجر به مشارکت میشود ،در طراحی استراتژیهوای داخلوی بورای
مشارکت کارکنان در فرایندهای کاری بسیار مهم اسوت .در مطالعوات انجوامشوده پیراموون مشوارکت
کارکنان ،مشخصشده است که میزان مشارکت بر بهرهوری ،رضایت مشتری ،عملکورد و نتوایج موالی
تأثیر دارد .مشارکت ،حضور فیزیکی کارکنان را در وظایفشان تسهیل کرده و منجر به بهبود کیفیت کار
و رفتار اضافه بر نقش در مقایسه با همکارانی میشود که کمتر در کار مشارکت میکنند.
در نتیجه ،سازمانها بوه دنبوال راههوایی بورای ارتقوای مشوارکت ،ایون مسو له را بوه عنووان
اصلیترین چالش و اولویت برای مدیران دانستهاند .بازیسازی رفتاری 3زمینهای نوظهور است و ابزاری
برای تحریک انگیزه و مشارکت ارائه میکند (ورباخ و هانتر1 ،4104 ،2؛ هامری و کیویسوت.)4103 ،5
بازیسازی رفتاری سازمانی که استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی در محیط کار برای تغییور
رفتارها است ،مبتنی بر درسهایی است که از بازیها یاد گرفته میشود؛ بازیهایی با پاداش بیرونوی و
درونی که منجر به مشارکت و افزایش انگیزه بازیکنان میگردد.

1 . Robson et al
2 . Deloitte Global Human Capital Trends research
3 . Gamification
4 . Werbach & Hunter
5 . Hamari & Koivisto
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بهطور خاص ،مشارکت شناختی ناشی از بازی ها ،این پتانسیل را دارد کوه بوه نحووی فعاالنوه
نتایج غیر بازیسازی را مشارکتیتر کند (بورک .)2 ،4102 ،0بازیسوازی رفتواری ،مهندسوی معکووس
عناصری است که بازی را اثربخش و به زمینه کسبوکار تبدیل مویکنود (وربواخ و هوانتر.)2 ،4104 ،
بازیسازی در چرخه گارتنر برای تکنولوژیهای نوظهور در سال  4104و  4103در رأس انتظارات قرار
داشته و پیشبینی می شود که در مدت پنج تا ده سال آینده بوه او بهورهوری برسود .رهوایی از ابهوام
ناشوی از پویشبینووی شکسوت در اجوورای بوازیسووازی رفتواری بووه سوبب بوودفهمی طراحوی بووازی و
استراتژیهای مشارکت است (گارتنر4104 ،4؛ بورک.)2-1 ،4102 ،
مروریبرمبانینظری
بازیسازی رفتاری سازمانی ،که استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحوی بوازی در محویط کوار ،بورای

تغییر رفتارها است (ورباخ و هانتر .)41 ،4104 ،انگیزش کارکنان :از منظر ت وری خود تعیینگری موورد
بررسی قرار میگیرد و وقتی انگیزش کارکنان از حالت کنترل شده که توسط سیستم تنظیم میشود ،به
سمت انسجام با ارزشهای یک شخص پیش رفته و منجر بوه انگیوزش خودمختوار مویشوود ،میوزان
انگیزش افراد تغییر میکند (رایان و دسی.)4111 ،3
انگیزش درونی ،به مشارکت در فعالیت به دلیل جذابیت ذاتی آن و ارضای فردی از انجام خوود
آن فعالیت اشاره دارد .تحت انگیزههای درونی ،رفتارها تابعی از کنترل یا پاداش نخواهند بود (گواگن و
دسی .)4115 ،2انگیزش بیرونی :باعث مشارکت در فعالیت به سبب حصول نتیجه میشود .رضایتمندی
ناشی از فعالیتهای بیرونی بیشتر حاصل نتایج فعالیت اسوت و نوه خوود فعالیوت .در نتیجوه ،انگیوزش
بیرونی نیاز به ابزار کمکی مانند پاداشهای ملموس بین فعالیت و نتایج آن دارد (رایان و دسی.)4111 ،

1 . Burke
2 . Gartner
3 . Rayan & Deci
4 .Gagne & Deci
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مشارکت کارکنان ،بر اساس ت وری مشارکت شخصی و به عنووان بیوان شوناختی ،احساسوی و
فیزیکی عملکرد نقش تعریف میگردد (کان .)0221 ،0پیامدهای رفتاری :نشاندهنوده اهودافی هسوتند
که باید به کمک راهکارهای بازیسازی رفتاری و در نتیجه انگیوزش کارکنوان بورای مشوارکت در آن
رفتار خاص ،کسب شوند (بورک.)31 ،4102 ،
بازیسازی رفتاری چیست
بازیسازی رفتاری اصطالحی است که منشأ آن در صنعت رسانههای دیجیتال میباشود .تواریا اولوین
استفاده مستند از این اصطالح ،به سال  4113بازمیگردد ،اما توا سوال  4101کواربرد چنودانی نداشوته
است .با این ح ال ،معنای این اصطالح از مفهوم اولیه خود فاصله گرفته است .هنوز هوم دربواره آن وه
بازیسازی رفتاری ارائه میکند ،سردرگمی وجود دارد و به عنوان بازی ،بازیهای جدی یا ت وری بازی
درک می شود .اگرچه عناصر مشترکی میان بازی و بازیسوازی رفتواری وجوود دارد ،اموا بوازیسوازی
رفتاری درباره انگیزش ،صحبت میکند (بورک.)032-021 ،4102 ،
تفاوت میان بازیسازی رفتاری و بازی جدی اینجاست که این فنواوری از برخوی بخوشهوای
بازیها استفاده میکند درحالی که بازی جدی متشکل از یک روند واقعی برای اهوداف مختلوف اسوت.
بازیسازی رفتاری با ت وری بازی ارتباطی ندارد ،زیرا وابسته به شرایط موذاکره یوا مودلهوای ریاضوی
نیست (ورباخ و هانتر .)45-42 ،4104 ،این فناوری برجستهترین پیشرفت برآموده از تحووالت بوازی و
سرگرمی است که بهطورکلی به افزایش همگرایی معتقد است .بهطور خاص و در عمول ،بوازیسوازی
رفتاری معموالً به فرآیند بهبود خدمات و سیستم بهطوریکه باعث افزایش انگیزش درونوی و اسوتفاده
لذتبخش به همراه پشتیبانی تغییر رفتار با بهکارگیری عناصر ویژه بازیهوا ،اشواره دارد .بوازیسوازی
رفتاری یک مفهوم جدید است که از عناصر بازیهای دیجیتال در برنامه کاربردی ،غیر بوازی اسوتفاده
میکند و راهحلی برای درگیر شدن مردم در رفتارهای فردی و اجتماعی پایدار میباشد (سوو و چنو ،4
.)422 ،4105

1 . Kahn
2 . Su & Cheng
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اصطالح بازیسازی رفتاری تعریفی ندارد که بهطور گسترده پذیرفتهشده باشد اما با ایون حوال،
اکثر آنها دارای ویژگیهای مشترکی مانند طرح و پیش برنده بازیهوا و زمینوه کاربردنود کوه بیشوتر
مربوط به رفتارهای مورد نظر مانند حل مسائل ،شکل دادن رفتار یادگیرندگان ،دستیوابی بوه اهوداف،
خلق ارزش و سایر زمینهها هستند .دو تعریفی که بیشتر از همه نقلشده اسوت متعلوق بوه دترینو
همکاران و ورباخ و هانتر اسوت .دترینو

و

و همکواران در تعریفشوان از تجربوه روانشوناختی و نتوایج

صرفنظر کردهاند (هامری و کی ویست و سارسا)4102 ،0؛ اما تعریفی که متعلق به ورباخ و هانتر است
بازیسازی رفتاری را به عنوان استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی بورای انگیوزش کارکنوان
جهت مشارکت در رفتارهای خاصی میدانند که توسط سیستم بازی تشویق میشود.
عناصر بازیسازی رفتاری
پس از آشنایی مقدماتی با موضوع مورد بحث ،مشخص میشود که اصلیتورین عناصور ایون فنواوری
شامل سه گزینه عناصر بازی ،طرح بازی ،درک انگیزش و مشارکت میباشد .محقق وو معتقد است که
عناصر بازی هم نین ممکن است یک رابط بین بازی و بازیکن باشد که در بازی یا غیر بازی ،فعالیوت
بیشتر هیجانانگیز ،سرگرمکننده و جذاب میشود (گاتاویس و همکاران .)24 ،4102 ،4وربواخ و هوانتر،
سه دسته از عناصر بازی را که برای بازیسازی رفتاری قابلاستفاده میباشند ،طبق تصوویر  0معرفوی
کردهاند.
زیبایی شناختی

تعدادی از اجزا

پیش برندهها

سطحی از انتزاع

پویایی

مولفهها
طراحی کاربر محور

تصویر  :2هرم عناصر بازیسازی ورباخ و هانتر ()1021

1 . Hamari, Koivisto & Sarsa
2 . Gatautis
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پویایی ،0نشان دهنده هدف بزرگ سیستم بازیسازی رفتواری و دارای بیشوترین میوزان انتوزاع
هستند ،زیرا برای تحریک انگیزش جهت اقدام ،طراحی میشووند .ایون عنصور شوامل محودودیتهوا،
احساسات ،روایت ،پیشرفت و روابط بوده و عناصر طبقهبندی بازیها را که توسط هانیوک ،لوبالنوک و
زوبک 4تائید شده ،تشکیل میدهد .پیش برندهها ،3به معنی فرایندهایی هستند که منجر بوه مشوارکت
بازیکن به منظور رسیدن به یک یا چند پویایی میشوند .پیشبرنودههوای اصولی کوه در بوازیسوازی
رفتاری به کار میروند شامل چالشها ،شانس ،رقابت ،همکاری ،بازخورد ،پواداشهوا ،تعوامالت ،برنوده
شدن و عناصر دیگر هستند .مؤلفهها ،2شکل خاصی از پویایی و پیش برندهها میباشود کوه عوالوه بور
نمرات ،مدالها و تابلوی امتیازات ،شامل دستاورد ،سطوح ،سوسیوگرافها ،گروهها ،کاالهای مجوازی و
دیگر اجزا میباشند.
این عناصر در یک سلسله مراتب قرار می گیرنود و هور سوطح بوه عناصور سوطح بواالتر پیونود
میخورد که مجموعاً عناصر پویایی ،تصویر بزرگ این راهکار را شکل میدهند .با این که میزان انتزاع
از عناصر دیگر به پویایی افزایش می یابد ،اما تعداد عناصر کاهش پیودا مویکننود .شوناختهشودهتورین
مؤلفههایی که در این عناصر در بازیسازی رفتاری به کار میرونود ،نموره ،مودال و توابلوی امتیوازات
هستند که هرکدام مزایا و البته محدودیتهای خاص خود را دارند (ورباخ و هانتر10 ،4104 ،؛ هامری و
کیویست4102 ،؛ ورباخ .)4102 ،5عناصر سهگانهی نامبرده ،نمایشگر خود دسوتاورد نمویباشوند بلکوه
نشاندهندهی پیشرفت و دستاوردها در طول سفر کاربر در بازیسوازی رفتواری هسوتند .ایون عناصور،
می تواند برانگیزاننده یا از بین برنده انگیزه باشند ،زیرا انگیزه کاربران برای مشارکت با یکدیگر متفاوت
هستند.

1. Dynamics
2. Hunicke, LeBlanc, Zubek
3. Mechanics
4. Components
5. Werbach
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بازیسازی رفتاری میتواند مکانیسم خوب فکر کردن ،از طریق توانایی به دست آوردن مدالها،
مجموعه امتیازات ،رفتن به سطوح باالتر یا برنده شدن جوایز را در ابتدا فعال کند و سپس در سطوح
باالتر از بنیاد ارتباطی مانند به اشتراکگذاری وظایف ،تبادل ایدهها و بیان نظرات استفاده و بهره ببرد
(روزیک و دومانسیک.)021 ،4105 ،0
پویایی و پیش برندههای چارچوب  4MDAگفتهشده توسط هانیک ،لوبالنک و زوبک در هورم
عناصر بازیسازی رفتاری هم یافت میشوند ،اما از زیباییشناختی صرفنظور شوده اسوت .بور اسواس
عناصر چهارگانه شل 3که در تصویر  4نشان داده شد ،زیباییشناختی عنصری ضروری از طراحی بوازی
است ،زیرا تجربه کاربر با سیستم توسط این عنصر شکل میگیرد .بنابراین ،در تصویر  ،0زیباییشناختی
هرم را احاطه میکند زیرا هدف این است که از طریق بازیسازی رفتاری تجربه کاربر شکل یابد.
طراحی بازی
فرآیند
مشارکت
بازیسازی
رفتاری
کشش
انگیزشی
بازی

داستان
زیبایی
شناختی

زیبایی شناختی

بازی

فناوری

پیش
برنده

پویایی

پیش برنده

عناصر
بازي
بافت غیر بازی

بافت بازی

تصویر  :1ایجاد بازیسازی رفتاری از عناصر و طرح بازی (کاسمدودی و همکاران )1023 ،

هم نین در کنار زیباییشناختی ،یک راهکار بازیسازی رفتاری ،باید طرحی کاربر محور را اجرا
و اهداف و انگیزههای کاربر را با اهداف سیستم همتراز کند (بورک.)43 ،4102 ،

1. Ružić & Dumančić
)2. MDA (mechanics , dynamics and aesthetics
3. Schell
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فرآیند طراحی بازیسازی رفتاری
فرایند طراحی بازیسازی رفتاری توسط ورباخ ،هوانتر و بوورک بوه دقوت و بوا جزئیوات شورح
دادهشده و مراحل شبیهسازی دو فرایند و تشابهات آنها در تصویر  3بوه نموایش گذاشوتهشوده اسوت
(مراحل مشابه با فلش مرتبط شدهاند) .تعریف اهداف کسبوکار نقطه شروع فرایند طراحی بازیسوازی
رفتاری میباشد که بر اساس نوع نتیجهای که یک سازمان میخواهد به آن دست یابد ،طراحی سیستم
بازیسازی رفتاری تغییر میکند .بورک بیان کرده است که اهداف کاربر باید با اهداف سازمانی همتوراز
شوند .هدف باید مشخص (دارای دامنه مشخصی برای بهبود) ،قابل اندازهگیری ،واقواگرایانوه و دارای
محدودیت زمانی بوده و نیز قابل تخصیص به کسانی باشد که هدفگذاری برای آنها انجام میگوردد.
عالوه بر این ،اهداف نباید کامالً کمّی باشند ،بلکه باید انتزاعی باشند تا بتوان به کمیت دستیابی.

طراحی ورزیدگی و تجربه کاربر(بورک)

طراحی بازیسازی(ورباخ و هانتر)

نتایج کسب و کار و معیارهای
موفقیت

تعریف اهداف کسب و کار

مخاطبان هدف

توصیف رفتارهای هدف

اهداف دیدار

توصیف بازیکنان

مدل مشارکت

طراحی چرخه فعالیت

فضا و سفر بازی

سرگرمی

اقتصاد بازی

استقرار ابزار مناسب

بازی ،آزمون و تکرار

تصویر  :3شبیهسازی بین فرآیندهای طراحی ورباخ و هانتر ( )1021و بورک ()1022
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توصیف رفتار هدف باید مشخص و هم نین شاخص هایی که بر اجورای سیسوتم بوازیسوازی
رفتاری نظارت دارند نیز آن را همراهی کنند .شاخصها باید حصول رفتار مطلوب سیستم را سونجیده و
از اجرای تغییرات اطمینان حاصل کنند .به منظور رسیدن به رفتار هدف ،تدوین کننودگان بوازیسوازی
رفتاری ،باید در ابتدا انگیزه روانشناختی و اهداف کارکنان را توسط پروفایل شخصی آنهوا تشوخیص
داده و سپس اقدام به طراحی نمایند زیرا این عوامل از مشخصات طراحی کاربر محور میباشد.
مدل نوع شناسی بازیکنان که توسط بارتل تدوینشده و مبتنی بر رفتار بازیکن اسوت ،یکوی از
نوع شناسیهای بازیکنان در بازیهاست که بوه میوزان زیوادی جهوت درک کواربران در بوازیسوازی
پذیرفتهشده است (زی رمن و کانینگهام.)40 ،4100 ،0
این مدل هم نان که در تصویر  2نشان دادهشده است ،تمرکز بور کارکنوانی دارد کوه کواربران
راهکارهای بازیسوازی رفتواری هسوتند؛ بنوابراین ،کواربران سیسوتم جوایگزین بازیکنوان مویشووند.
جهان نمایشی ،محیط و جهانی است که به کمک بازیسازی رفتاری خلقشده و بازیکنان سفر خوود را
در آن انجام می دهند درک نوع شناسی کاربر ،بخشی از فرایند طراحی است ،زیرا هر دسوته از کواربران
از نظر انگیزهها و رفتارها در سیستم بازیسازی رفتاری ،با دیگری تفاوت دارند .در این مدل کاربران به
چهار گروه تبدیل میگردند .گروه اول ،برندگان هستند که با اهداف سیستم انگیزه پیداکرده و به جموا
کردن امتیاز و رفتن به سطوح باالتر عالقه دارند .آنها به دنبال چوالش و رقابوت در سیسوتم هسوتند.
گروه دوم ،کشندهها یا قاتالن میباشند که رقابتی هستند ،پاداشها و امتیازات بورای ایون گوروه مهوم
است ،اما اثربخشترین ابزار برای قابلمشاهده بودن دستاوردهای آنها تابلوی امتیازات میباشد.
سطح باالتر

رقابتی

برندگان

قاتالن

جهان نمایشی

کاربران سیستم

افراد اجتماعی

تعاملی

کاشفان
رابطه و تعامل

صویر  :2نوع شناسی بارتل ()2116

1. Zichermann & Cunningham
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سومین گروه از کاربران ،جستجوگران یا کاشفان هستند که هدف آنها تعامول بوا راهکارهوای
بازیسازی رفتاری است و پیشرفت و داستان ،محرکهای مهمی برای این نوع از بازیکنان مویباشوند.
آخرین دسته یا گروه چهارم از کاربران ،اجتماعی کننودگان هسوتند کوه هودف آنهوا ایجواد رابطوه و
احساس وابستگی با سایر کاربران سیستم است .برای آنها همکاری مهمتر از رقابت اسوت ،زیورا ایون
افراد برای تعامل با سایر کاربران انگیزه دارند (ورباخ و هانتر .)20-22 ،4104 ،با کسب کردن تجربه در
مسیر بازیسازی رفتاری ،نوع کاربر میتواند تغییر کنود .بور اسواس نووع کواربر ،بوازیسوازی رفتواری
حلقههای مشارکتی را که فرایندی پیوسته هستند و نشاندهنده سطح کالن اقدامات کارکنان میباشند
مورد توجه قرار میدهند ،در این مدل مشارکتی بازخورد توالش کواربر شناسواییشوده و بوا توجوه بوه
حلقههای مشارکتی انگیزه او را برای اقدامات بیشتر در سیستم افزایش میدهند .این کار با ایجاد تعادل
میان چالشها و مهارتهای کارکنان در کنار پیشرفت آنها صورت مویگیورد .قودم بعودی در فراینود
طراحی بازیسازی رفتاری ،استقرار مجموعه ابزارهای مناسوبی اسوت کوه فضوای سیسوتم را تعریوف
میکنند .عناصر این فناوری فضا را تشکیل و مجموعه مقرراتی را در سیسوتم ایجواد مویکننود .بورای
انجام این راهکار الزم نیست همه عناصر آن را اجرا کنیم ،بلکه در هنگوام تحلیول اقودامات کواربر در
سیستم ،گزینش و ترکیب آنها باید مدنظر قرار گیرند وقتی بازیسازی رفتاری تدوین میشوود ،موورد
آزمون قرارگرفته و برای حصول اهداف سازمان ،تغییراتوی در آن صوورت مویگیورد .راهانودازی اولیوه
سیستم ،برای مشارکت مخاطبان هدف ،نیاز به وجود ویژگیهای کافی دارد؛ اما تودوین کننودگان نیواز
دارند با بازگویی مخاطبان ،درباره تعامل کارکنان با این روش چیزهایی یواد گرفتوه و بوهطوور مسوتمر
ویژگیهای سیستم را ارتقا دهند.
بازیسازی رفتاری سازمانی به عنوان ابزاری برای انگیزش و مشارکت کارکنان
بازیسازی رفتاری ابزاری برای انگیزش و مشارکت کارکنان و نیز مبتنی بور نظوام روانشناسوی ،علووم
رفتاری و سیستم های خودجوش است .انگیزش ،مفهوم بنیانی این فناوری می باشود .بورای رسویدن بوه
چشم انداز و اهداف سازمانی باید زمینه آن را ،محیط کار در نظر گرفت کوه در ایون صوورت بوازی سوازی
سازمانی نامیده می شود .به گفته ورباخ و هانتر ،بازی سازی سازمانی مزایای شخصوی و سوازمانی را ارتقوا
داده و باعث ارضای اهداف فردی و سازمانی کارکنان میشود.

بازیسازی رفتاری ،سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی
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هدف راهکارهای این فناوری ،کارکنان هستند که به دلیل فرصتهای موجوود بورای توأثیر بور
رفتار و تحریک عملکرد سازمانی ،سریاترین رشد را در بخشهای بازیسوازی رفتواری دارنود (وربواخ،
 .)4102،22بنابراین ،بازیسازی رفتاری سعی بر این ندارد که اثر مستقیم بر رفتار بگذارد بلکه به دنبال
این است که برانگیزش تأثیر بگذارد.
ایجاد انگیزه به وسیله بازیسازی رفتاری
بازیسازی رفتاری مبتنی بر کشش انگیزشی بازیها و ابزاری برای انگیزش کارکنوان جهوت نیول بوه
اهدافشان است؛ بنابراین ،ارضای نیازهای شایستگی ،خودمختاری و وابستگی که برای بوازیهوا رایوج
هستند ،شبیه سه نیاز روانی میباشند که در ت وری خود تعیینگری آمده و فرایندهای مثبت را پورورش
میدهند .ورباخ و هانتر و بورک مدعیاند که بازیسازی رفتاری دارای مفهوم ضمنی ایون سوه عنصور
انگیزشی است و انگیزهای که به کموک ایون فنواوری ایجواد شوود ،دارای مفواهیمی از ت ووری خوود
تعیینگری میباشد .این فناوری ،از ابزارها برای ارضای این سه شرط روانی که منجر به نتایج مطلووب
میشوند ،استفاده میکند .طراحی راهکارهای بازیسازی رفتاری که امکان انتخاب را در هنگام مواجهه
با چالشها برای کارکنان فراهم میکند ،حسی از خودمختاری را به وجوود آورده و از طریوق امتیوازات،
پاداشها و ارتقا ،عالئم شایستگی دریافت میشود که پیشرفت به سمت سطوح باال را نشان مویدهنود
(ورباخ و هانتر21-52 ،4104 ،؛ بوورک)01-40 ،4102 ،؛ و بورای ارضوای حوس وابسوتگی ،از طریوق
پویایی های اجتماعی ،مانند کار در گروهها و کار با گروهها بورای رسویدن بوه یوک هودف مشوترک و
همکاری استفاده میگردد (ورباخ و هانتر.)11-10 ،21 ،4104 ،
شناسایی شرایطی که این سه نیاز روانی را حمایت کند ،امکان طراحی راهکارهای بوازیسوازی
رفتاری را که منجر به تسهیل رفتارهای ناشی از انگیزش درونی میگردند ،فراهم میکنند .بارد ،دسوی
و رایان بیان میکنند که این نیازها میتوانند از طریق گرایش خودمختاری کارکنوان و ادراک آنهوا از
حمایت سرپرست خود ،ارضا شوند .حمایت خودمختار در سیستم بازیسوازی رفتواری بوا ارائوه اهوداف
واضح و روشن به کارکنان ،انتخابهای معنادار و اطالعات به شکل بازخورد آنی در قالب امتیاز ،تابلوی
امتیازات و سایر عناصری که اطالعات مربوط به پیشرفت فرد را نشان میدهند ،حاصل میشود.
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ایجاد کانون رابطه علت و معلولی که در آن اقدامات به عنووان آن وه بوهطوور درونوی حاصول
میشود ،ادراک می گردد ،منجر به حس خودمختواری بیشوتری خواهود شود (دسوی و رایوان.)4111 ،0
خودمختاری ،ادراک انگیزشی را که تحت کنترل است و با پواداش بیرونوی تنظویم مویشوود ،کواهش
میدهد .هرچند انگیزانندههای بیرونی رایجترین انگیزانندههوای موورد اسوتفاده در تحریوک مشوارکت
کارکنان هستند ،اما انگیزش درونی ارزش بیشتری دارد با این حال بور اسواس بیانوات بوورک ،انگیوزه
درونی در حین تغییر رفتار ممکن است به چالش کشیده شود ،زیرا کارکنان در برابر تغییر ،ممکن اسوت
مقاومت کنند .انگیزش بیرونی در امتداد خط طیف خود تعیینگری و میوان رفتوار کوامالً کنتورل شوده از
طریق پاداش و تنبیه به سمت انگیزشی یکپارچه حرکت می کند که دارای حسی از خودمختواری اسوت و
اهداف و ارزش های سیستم را در فورد درونوی مویکنود .ایون هموان موورد امتیوازات ،مودال هوا و سوایر
مکانیسم هایی است که ابتدا ،توسط کاربر به عنوان عاملی بیرونی ادراک میشود ،اما هودف آن اجتمواعی
سازی کاربر در سیستم بازی سازی رفتاری است .وقتی کارکنان یک تنظیم کننده رفتاری را معنوادار درک
کند ،آن قاعده درونی شده و به باالترین سطح خودمختاری انگیزش بیرونوی موی رسود (وربواخ و هوانتر،
.)21-21 ،4104
طبق بیانات بورک ،پاداشهای بیرونی برای تحریک مشارکت کافی نیسوتند زیورا فقوط در کوتواه
مدت نتیجه بخش بوده و انگیزه درونی فرد را در بلندمدت کواهش موی دهنود .بور اسواس گونوه شناسوی
انگیزش بیرونی ،می توان مدعی شد که انگیزش بیرونی که کنترل کننده است موی توانود در کوتواه مودت
مؤثر باشد .با این حال ،پاداشهای بیرونی مانند قواعد یکپارچه که دارای مشخصوه خودمختواری باشوند،
قادرند در بلندمدت هم نتیجه دهند .پاداشهایی که در موارد «پاداش بوه شورط تکمیول» و «پواداش بوه
شرط مشارکت» به عنوان کنترلیترین پاداش ادراک شوند ،تأثیری مخرب بر انگیوزه بیرونوی دارنود؛ اموا
«پاداشهای مشروط به عملکرد» ،حس شایستگی را منتقل کرده و اثور منفوی کنتورل را موی کاهود .در
نهایت ،راهکار بازیسازی رفتاری باید به روشی پاداش دهد که سه نیاز روانی خوود تعیوینگوری ارضوا و
تقویت گردد .این کار انگیزه درونی را حفظ ،انگیزه بیرونی را درونی و زمینه مشارکت و یوادگیری را ارتقوا
میدهد.

1. Deci & Ryan
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ارتقای مشارکت کارکنان با بازیسازی رفتاری
ارضای نیازهای روانی خود تعیینگری ،منجر به ارضای شرط روانشناختی معنواداری بورای مشوارکت
شخصی میشوند (می و گیلسون و هانتر)4112 ،0؛ که با همراهی شرایط ایمنی و دسترسیپذیری بایود
به وجود آیند ،زیرا کارکنان تنها به شرطی مشارکت میکنند که برخی کاراییهوای انگیزشوی را ادراک
نمایند .کارکنان در رفتارهای طراحیشده در این فناوری در صورتی مشارکت خواهند کورد ،کوه منوابا
شناختی ،احساسی و فیزیکی کافی را در اختیار داشته باشند .فناوری بازیسازی رفتاری به اقودام اشواره
دارد؛ بنابراین ،در این ابزار ،هدف رسیدن به مشارکت رفتاری است که برای رسیدن به آن ،به مشارکت
شناختی (خصیصهای) و احساسی (حالت) نیاز میباشد (شاک و هارد .)4104 ،4برای تسوهیل مشوارکت
رفتاری ،سیستم بازیسازی رفتاری باید حلقههای فعالیت را ،از لحاظ حلقههوای مشوارکت و پیشورفت
ایجاد کند که بخشی از فرایند طراحی آن میباشد .حلقههای مشارکت یکی از اساسیترین اصول ایون
محیط هستند که نشان دهنده مشارکت در سطح کارکنان میباشند ،اما حلقههای پیشورفت متشوکل از
مشارکت در سطوح عالی هستند .با ارضای نیازهای خود تعیینگری ،وقتی سیستم ،بازخوردی در قالوب
مؤلفهها ارائه میکند ،کارکنان به گونهای رفتاری مشارکتی از خود نمایش میدهند زیرا بازخورد ،عاملی
برای به وجود آمدن انگیزه بیشتر ،برای مشارکت میباشد (ورباخ و هانتر.)25 ،4104 ،
هدف
نهایی

انگیزه
انگیزه

بازخورد

اقدام

بازخورد

اقدام
سطح n

انگیزه
اقدام

سطح 3
سطح 4

سطح 0

اجتماعی سازی سازمانی

بازخورد

تصویر  :5حلقههای مشارکت و پیشرفت (ورباخ و هانتر)16-19 ،1021 ،

1. May: Gilson & Harter
2. Shuck & Hard
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برای اجرای حلقههای پیشرفت ،الزم است به این نکته توجه کنیم که حلقه مشارکت در سطوح
باال ،بر هر سطح از پیشرفت تأکید دارد؛ بنابراین ،برای رسیدن به هدف نهایی ،کارکنان چرخههوایی از
انگیزش و مشارکت را در حین پیشرفت در سیستم ،همانطور که در تصویر  5نشان داده شده ،تجربوه
میکنند .به گفته ورباخ و هانتر و بورک پیشرفت که سفر بازیکن هم نامیده میشود ،فرایندی مرحلهای
است که با اجتماعی سازی سازمانی 0آغاز میگردد و مسیر حرکت به سطوح عالی را تشکیل مویدهود.
این مسیر حرکت میتواند با افزایش سختی و چالش در هر مرحله باشد کوه بوا توجوه بوه ایون مسویر
انگیزش ،ارزش حاشیه ای اقدامات به هدف نهایی بسیار نزدیک است ،وجوود انگیوزش ابوزار محوور یوا
نتیجه محور ،کششی از هدف کانونی یک فرآیند هدفگرا میسازد .در موورد انگیوزش نتیجوه محوور،
کارکنان خطر کرده و خسرانی شدید را تجربه میکنند تا به مشارکت شناختی ،احساسی و رفتاری برای
رسیدن به هدف نهایی ادامه دهند (توری-تیلر و فیشباخ.)4100 ،4
برای اجتناب از کاهش انگیزه در مورد انگیزش ابزار محور که ناشی از میانبرهوای فیزیکوی یوا
ذهنی در میانه راه تعقیب هدف است ،برای کوتاه کردن فاصله رسیدن به هدف اصولی ،هودف کوانونی
باید به اهداف کانونی کوچکتر خرد شود .عالوه بر اینکه ،نزدیکی به هدف ،انگیوزه را زیواد مویکنود،
نزدیکی زمان نیز ارزش پاداش را افزایش میدهد که این رویکورد در طراحوی مکانیسومهوای پواداش
اهمیت زیادی دارد .نیکلسون 3و بورک بیان کردند که طراحی کاربر محور بر چالشهایی تمرکز میکند
که به کاربران برای رسیدن به اهدافی که معنادار هستند ،انگیزه میدهد .برای تعوادل میوان چوالش و
مهارت الزم است یک وظیفه کامالً انجام و کانالی برای جریان ایجاد گردد که کاربر کوامالً جوذب آن
شده و در فعالیت مشارکت کند.
حالت جریان و مشارکت ،مفاهیم متفاوتی هستند ،جریان نشاندهنده او جذب شناختی اسوت
و اغلب در بازیها تجربه میگردد ،درحالی که مشارکت به مشارکت رفتاری و احساسوی هوم نیواز دارد
(می و گیلسون و هانتر.)4112 ،

1.Onboarding

 -4اشاره دارد به مکانیزمی از طریق کارکنان جدید،که دانش الزم ،مهارت و رفتار را برای تبدیل شدن به اعضای موثر سازمانی بدست می آورند
2. Toure-Tillery & Fishbach
3. Nicholson

بازیسازی رفتاری ،سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی
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در نتیجه حالت جریان میتواند در بازیسازی رفتاری نشان داده شود اما در مشوارکت مشواهده
نمیشود زیرا سیستمهای بازیسازی رفتاری متشکل از تکنیکهایی مانند بازی هستند.
بازیسازی رفتاری به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار
بر اساس نظرات گارتنر و بورک ،هدف بازیسازی رفتاری ،تغییر رفتوار ،توسوعه مهوارتهوا یوا ارتقوای
نوآوری است .این سه هدف بیانکننده بازیسازی رفتاری سازمانی هستند کوه اهوداف آن کارکنوان و
جواما کاری میباشد .در بازیسازی رفتاری سازمانی اهداف شخصی باید با اهداف سوازمانی هومتوراز
گردد تا در نهایت ،مزایای شخصی و سازمانی زیادی را به همراه آورد ،درحالیکه اهداف کسوبوکوار و
رفتار هدف به همپیوسته و متصل هستند و باید با شاخصهای کلیدی عملکرد خاصی پیگیوری شووند
که اطالعاتی برای فرایند مورد نظر فراهم گردد .فرصتهایی برای این فناوری در حوزه مدیریت تغییر،
وجود دارد که میتواند باعث مشارکت کارکنان در تغییر رفتارها و پذیرش عادتی جدید شود کوه بورای
فرایندهای سازمان الزم هستند.
برای تغییر عادات به یادگیری نیاز است و انگیزه برای یادگیری ،با کسب دانش و مهارتهوای
جدید ارتباط دارد .تغییر با تعریف اهداف روشن و ارائه مشوق در طول فرایند تغییر اجورا مویشوود کوه
تغییر رفتار را شبیهسازی میکند .فاگ بیان میکند که عالوه بر انگیزش ،امکان اجرای رفتوار هودف و
محرک برای تقویت رفتار وجود دارد (فاگ)4112 ،0؛ که این محرکها در یوادگیری تغییور رفتوار خوود
فعاالنه ،نقشی حیاتی ایفا میکند .وقتی کارکنان رفتار جدید را یاد میگیرند ،الزم اسوت توا زموانی کوه
عادتی جدید شکل بگیرد ،تکرار شود (بورک.)22-52 ،4102 ،
همانطور که در تصویر  5نشان دادهشده است ،کارهایی که در فناوری نوین بازیسازی رفتاری
انجام میشود ،تکراری است .انگیزش در مرحله اجتماعی سازی سوازمانی کنتورل مویشوود؛ بنوابراین،
پاداشهای بیرونی برای تشویق به مشارکت در رفتار هدف هستند .از منظر ت وری خوود تعیوینگوری،
کارکنان در سطح اولیه ،کانون علت و معلولی خوارجی را ادراک مویکننود .بوا تکورار حلقوه مشوارکت،
درونیسازی تسهیل می شود که این هم منجر به یکپارچگی اهداف سازمانی با اهداف کارکنان شوده و
این باعث انگیزه خودمختارتر و ادراک کانون علت و معلولی درونی میشود (گاگن و دسی.)4115 ،

1. Fogg
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وقتی قواعد بیرونی یکپارچه شوند ،کارکنان حسی از خودمختاری معناداری سیسوتم را دریافوت
می کنند که امکان عملکرد بهتر را فراهم مینماید .در نتیجه ،کارکنوان بوهطوور شوناختی ،احساسوی و
رفتاری در رفتار هدف مشارکت میکنند (شاک و ریو.)4102 ،0
برای راهکار بازیسازی رفتاری الزم است میان انگیزه و چالشها تعادل برقرار شود تا بتوان هر
نوع کاربری را حفظ کرد تا در انجام وظایف مشارکت کنند .سیستمهای بازیسازی رفتاری بایود بورای
اجتناب از آثار متضاد پاداشها طراحی شود .بورک بیان کرد که پاداشهای بیرونی برای حفظ مشارکت
کافی نیستند و در برخی موارد آثاری متضاد ،مانند کاهش انگیزه درونی را در پی دارند که توسط ت وری
ارزیابی شناختی شرح داده میشود .در بعضی مواقا ،کاربران در سیستم طراحیشده ،راههای گریوزی را
پیدا خواهند کرد و سعی می کنند که تقلب کنند این منجر به رفتاری مبتنی بر تمایل به برنوده شودن و
نه مشارکت در انجام وظیفه است.
بنابراین ضمن اینکه تدوین کنندگان سیستم باید با یادگیری از کاربرانی کوه راههوای گریوز را
یافته اند روش خود را بهبود بخشند ،تعریف اهداف و رفتارهای هدف به هموراه بوهکوارگیری ابزارهوای
مناسب و نظارت درست ،نیز امری الزم و ضروری است .برخالف بازیسازی مشتریان ،در بازیسوازی
رفتاری سازمانی ،کارکنان نمی توانند اقدامات خود را متوقف کنند ،زیرا این روش بوه نووعی ،مشوارکت
اجباری است که توسط مدیران انجام میگیرد .بازیسازی رفتاری ،شکلی از طراحی انگیزشوی اسوت و
باید مشارکت کارکنان را به روشی لذتآفرین و نه تنش زا ،تسهیل کند (وربواخ و هوانتر-002 ،4104 ،
 .)002مشکالت و مسائلی که میتوانند در این فنواوری ظهوور کننود ،مربووط بوه مسوائل اخالقوی و
رفتارهایی هستند که میتوانند دستکاری شوند.
راهکارهای بازیسازی رفتاری باید برای کمک به کارکنوان در اجورای وظایفشوان بوه روشوی
اخالقی و سازگاری با شیوه های توسعه منابا انسانی طراحی شوند .بوازیسوازی رفتواری در آینوده بوه
عنوان ابزاری برای انگیزش و مشارکت کارکنان ،باید در زمینه فناوریهای جدید و تعامول کواربران در
آن زمان خاص در نظر گرفته شود (بورک.)053 ،4102 ،

1. Shuck & Reio

بازیسازی رفتاری ،سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی
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بحثونتیجهگیری 

بازیسازی رفتاری سازمانی ،استفاده از عناصر و تکنیک های طراحی بازی در محیط کار بورای کسوب

پیامدهای رفتاری است که به عنوان ابزاری برای ارتقای انگیزش کارکنان در جهت مشارکت ،از منظور
ت وریهای انگیزش و مشارکت توسط سیستم این فناوری تشویق میشود ،که در راستای رسویدن بوه
این هدف استفاده از پاداش های بیرونی در مراحول اولیوه فنواوری و بورای اجتمواعیسوازی سوازمانی
کارکنان ،جهت رفتار هدف ،کارایی دارند درصوورتیکوه انگیزاننودههوای درونوی در پایوداری انگیوزه و
مشارکت کارکنان در بلندمدت دارای اهمیت میباشند.
ت وریهای انگیزشی بررسیشده شامل ت وری خود تعیینگری و ت وری فرعی آن ،یعنی ارزیابی
شناختی بودند و به بررسی نحوه خود تعیینگری شودن رفتوار فورد بوا پواداشهوای بیرونوی و درونوی
پرداختند ،بازیسازی رفتاری مدعی است میتواند ت وری مشارکت شخصی را ارائه دهد که بر شرایطی
روانی تأکید دارد و منجر به مشارکت کارکنان در محیط کار میشوود .در زمینوه بوازیسوازی رفتواری،
انگیزه و مشارکت کارکنان در مسیر تعقیب هدف ،متقابالً افزایش مییابند .انگیزه مشارکت را میسازد،
درحالیکه مشارکت ،انگیزه ادامه مشارکت در یک رفتار هدف را تقویت میکند.
این رابطه از طریق مشارکت رفتاری به پیامدهای رفتاری تبدیل میشود .این فناوری پدیدهای
خطی نبوده و تکراری است و طراحی آن دارای فرایندی مستمر است ،زیرا باید تغییر در انگیزه کارکنان
در حین پیشرفت در سیستم را لحاظ کند .این راهکارها دارای یک چرخه عمر هستند به هموین دلیول
مدیران باید بدانند چه وقت انگیزاننده ها در تحریک تغییر رفتار و اجورای تغییور در سیسوتم ،اثوربخش
نیستند تا سیستم بهطور مرتب نوسازی شود تا فرصتهای برابری را برای مشوارکت و کسوب پواداش
فراهم کند .وقتی کارکنان رفتار هدف را یاد گرفته باشند ،سیستم باید برای رفتار هدف بعدی ،حذف یوا
نوسازی شود .به گفته ورباخ و هانتر و بورک ،اهداف سازمان ،اولوین گوام فراینود طراحوی بوازیسوازی
رفتاری هستند .اگرچه اهداف کسبوکار به عنوان بخشی از بازیسازی رفتاری واردشوده ،اموا نیواز بوه
قرار دادن اهداف سازمان ،مقدم بر بازیسازی رفتاری است ،زیرا ایون فنواوری ابوزاری بورای انعکواس
اهداف سازمان در نتایج رفتاری است و راهکار آن باید بر اساس اهداف تعریفشده سازمان تدوین شود.
بر اساس نتایج به دست آمده ،میتوان مدل نظری ارائه داد که در تصویر  2نمایش دادهشده است.
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انگیزش کارکنان
بازیسازی رفتاری

پیامدهای رفتاری

اهداف سازمان

مشارکت شخصی

بازخورد
تصویر  :6مدل نظری

پیشنهادها 
در جهان امروزی یکی از راهکارها برای توسعه مدیریت منابا انسوانی ،بوازیسوازی رفتواری سوازمانی

است که باعث پرورش و تشویق کارکنان به یادگیری رفتارهای جدید و یادگیری از طریوق اشوتباهات
میگردد .پیش از سرمایهگذاری در این فناوری اولین گام تعریف اهوداف سوازمان و ارزیوابی ضورورت
انجام آن است؛ و قبل از طراحی باید مؤثرترین انگیزانندهها برای مخاطب هدف شناسایی شوند.
به دلیل مستمر بودن فرایند بازیسازی رفتاری در حین پیشرفت در سیستم ،پویش برنودههوای
بازی باید نهتنها تغییرات در سطح کارکنان بلکه در محیط سازمان را هم لحاظ کننود .در فعالیوتهوای
انگیزشی کمتر ذاتی با بازیسازی رفتاری به انگیزش بیرونوی قواعود یکپارچوه مویتووان رسوید ،زیورا
کارکنان برای ارزش ابزاری در رفتار هدف درگیر میشوند .هم نین این فناوری مویتوانود زموانی کوه
کارکنان مزایای رفتار هدف را یاد گرفتند و به طور مستقل در فعالیوت مشوارکت کردنود ،حوذف شوود.
رفتارهای پایدار میتوانند با ایجاد انگیزه ابزار محوور در بوازیسوازی رفتواری لحواظ شوود؛ اسوتفاده از
ابزارهای درست در تعقیب هدف اصلی ،نتایجی پایداری به همراه خواهد داشت.
اولویت راهکار بازیسازی رفتاری ،معناداری سیستم از طریق هومتورازی اهوداف کارکنوان بوا
اهداف سازمان است .این فناوری نوین دارای چرخه عمر است وقتی کارکنان رفتار هدف را یواد گرفتوه
باشند ،سیستم باید برای رفتار هدف بعدی ،حذف یا نوسازی شود.
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