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چکیده
مقدمه :بازیوارسازی را کاربست محرکهای مرتبط با انجام بازی در بسترهای به ظاهر نامرتبط با بازی دانستهاند .در واقع
بازیوارسازی بنا دارد کارهای مرسوم و ماللآور روزمره را در حوزههای گوناگون بگونهای عرضه کند که انجام آن برای
بازیگران/کاربران خوشایند جلوه نماید .پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تعریف مفهوم بازیوارسازی ،کارکردها ومؤلفههای
آن به تشریح ارتباط این مفهوم با فعالیت و خدمات کتابخانهها بپردازد .در این راستا سامانه کتابدان نیز که برای نخستین بار در
ایران با کاربست مؤلفههای بازیوارسازی و در پیوند با وبسایت کتابخانه طراحی شده ،معرفی میشود.
روش :این پژوهش در دو مرحله انجام شده است .در مرحله نخست ،با استفاده از روش مروری و بر اساس مطالعه جامع و نظاممند متون
مرتبط با بازیوارسازی مؤلفههای مرتبط با طراحی یک نرمافزار بازیوارسازی کتابخانهای استخراج شده است .در مرحله دوم ،باتوجهبه
مطالعات بخش نخست برای نخستین بار در کشور سامانهای با نام «کتابدان» با بهرهگیری از سازوکارهای بازیوارسازی در
کتابخانههای دنیا طراحی شده است .فرایند طراحی این سامانه نیز بر مبنای رویکرد شش مرحلهای ورباخ و هانتر انجام پذیرفت.
یافتهها :تجربه پیادهسازی سامانه کتابدان نشان داد که برای طراحی چنین سامانهها و نرمافزارهایی در وبسایتهای
کتابخانهای باید در کنار توجه به مؤلفههای سهگانه بازیوارسازی (مکانیکها ،دینامیکها و ساختارهای بازی) به نظریههای
انگیزشی رایج در این حوزه نیز اهتمام ویژهای داشت .دو نظریه مطرح در این زمینه یعنی نظریههای خودتعیینگری و جریان
میتوانند در طراحی چنین نرمافزارهایی بسیار یاریرسان باشند.
بحث و نتیجهگیری :ضروری است در طراحی نرمافزارها و سامانههای بازیوارسازی کتابخانهای به هدف اصلی
بازیوارسازی ،یعنی خوشایند ساختن فرآیندهای ماللآور روزمره برای کاربران و جذب هر چه بیشتر آنان توجه نمود .پژوهش
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حاضر در بخش طراحی نرمافزار یک پژوهش موردی است که طبیعتاً از تجربههای مرتبط با آن میتوان در پارهای موارد دیگر
نیز بهره جست .با این حال مدیران و کتابداران باید همواره به قابلیتها و ویژگیهای منحصربهفرد کتابخانه و کاربران خود در
طراحی چنین نرمافزارهایی اهتمام الزم را داشته باشند.
کلیدواژهها :بازیوارسازی ،وب سایتهای کتابخانهای ،نظریههای انگیزشی ،مشارکت ،کاربران.

مقدمه
در عصر پسامدرن حاضر که تغییرات عمدهای در سططح جوامطع و رفتارهطای آدمطی اتفطا افتطاده،
فضایی بهوجود آمده است که آن را بهدرست یا بهغلط «عصر پایان هر چیز» 1نامیدهاند (کوموالفه اوپادجی
و هلیسو :)2012 ،2عصر پایان زمان و فضا ،پایان جغرافیا و تاریخ و حتطی پایطان دولطت-ملّتهطا .3در چنطین
شرایطی است که برخی نیز با دیده تردید به ادامه کار کتابخانهها مینگرند .شاید واژه «پایطان» بطرای آدمطی
در بیشتر اوقات دلهرهآفرین بوده و همین ترس ناخواسته موجب شده است تا وی همواره بهاقتضای شرایط
و امکانات محدود خویش در پی جُستن راهحلی برای غلبه بر بحران پایان 4باشطد .بیشطک کتابخانطهها نیطز
بهعنوان یک سازمان در طول حیات خود از این قاعده مستثنی نبودهاند .دلهره پایان کطار کتابخانطهها از هطر
نوع و گونهای ،بهرغم نقش انکارناپذیر آنان در حوزه آموزش و فرهنگ یک جامعه و چالشهای مرتبط با
آن ،همواره یکی از دغدغطههای اصطلی حرفهمنطدان علطم اطالعطات و دانششناسطی ،کتابطداران و مطدیران
کتابخانهها طی چند سال اخیر بوده است (بریندلی.)2006 ،5
برای غلبهبر چنین چالشی ،کتابخانهها نیاز دارند -،همچطون سطایر سطازمانها ،بطرای بقطا در شطرایط
موجود تدابیری اتخاذ کنند تا موجودیت و نحوه عملکردشان به مخاطره نیفتد .یکی از جدیطدترین مفطاهیم
کاربردی مطرحشده در پیوند با چالش یادشده ،اهتمام و توجه ویژه نسبت به مقولطه بازیوارسطازی 6اسطت.
این اصطالح برای نخستینبار توسط «نیک پلینگ» 7در سال  2002مطرح شد ،اما بیش از هشت سال یعنی تا
نیمه دوم سال  2010طول کشید تا مفهوم یادشده توجه جهانیان را بهخود جلب کرد (جمشطیدی و یطاوری،
 .)1392پلینگ خود این اصطالح را بهمعنای طراحی هر چه مطلوبتر رابطکاربرهطای تسطریعکننطده انجطام
بازیها تعریف کرد که از رهگطذر آن محیططی کاربرپسطندتر و بیواسططهتر [بطهلحاظ پطردازش اطالعطات

1. End-of-everything era
2. Komolafe-opadeji & haliso
3. Nation-state
4. End crisis
5. Brindley
6. Gamification
7. Nick pelling
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جهت انجام تبادالت الکترونیکی برای کاربران فراهم میآید (پریر ،اسکاتلد ،و لیتون .)2012 ،1باتوجهبه
تعریف یادشده ،ضمن آنکه میتوان خاستگاه بازیوارسازی را بهحق مطرتبط بطا حطوزه صطنعت رسطانههای
دیجیتالی دانست (شونن ،)2014 ،2اما باید به یاد داشت که مفهطوم بازیوارسطازی در حطال حاضطر گسطتره
بس طیار وس طیعی همچططون آمططوزش ،بهداشططت و سططالمت ،تجططارت الکترونیططک ،مح طیط زیسططت و غیططره را
دربرمیگیرد.
تاکنون تعاریف بسیار متنوع و متعددی از بازیوارسازی ارائه شده است؛ با این حطال جطامعترین و
در عین حال ،مقبولترین تعریف در بین صاحبنظران این حوزه تعریفی است که بازیوارسازی را بهمنزلطه
«کاربست محرکهای مرتبط با انجام بطازی در بسطترهای نطامرتبط بطا بطازی» میدانطد (دتردینطگ2011 ،3؛
همری و کویویستو2013 ،4؛ دراگوئال و بطادور .)2011 ،5مارکزِوسطکی )2013( 6ضطمن مططرحکطردن ایطن
موضوع که به یقین انجام کارهای روزمره با استفاده از ابزار بازی جذابتر و دلپذیرتر خواهد بود ،تعریطف
شخصی خود را از بازیوارسازی چنین بیان میدارد« :کاربست استعارات و تشبیهات مرتبط با حطوزه بطازی
در قالب فعالیتهای روزمره زندگی بهمنظور تحت تأثیر قرار دادن رفتارها ،بارور کردن انگیزهها و تقویطت
حسّ مسئولیتپذیری و مشارکت بین افراد» .این نگاه روانشناسانه به بازیوارسازی را میتوان در تعریفطی
دیگر نیز دنبال کرد« :بازیوارسازی یعنی فرایند تقویت ارائه خدمات با بهرهمندی از مشطوّ های انگیزشطی
جهت درگیر کردنن تجارب حاصل از بازی و پیامطدهای رفتطاری افطراد» (همطری ،کویویسطتو ،و سارسطا،7
 .)2014مهری ( )1391ضمن بیان تعریفی بهنقل از زیکرمن 8که بازیوارسازی را «فراینطد اسطتفاده از تفکطر
بازیگون ،سازوکارهای ترغیب کاربران و حل مسئله» میداند ،تعریف خود از بازیوارسازی – یا به تعبیطر
خویش «بازیگونسازی» -را چنین ارائه میکند« :بازیوارسازی را میتوان بهمعنای استفاده از مکانیکها،
دینامیکها ،زیبایی و تفکر مبتنطی بطر بطازی بطرای تشطویق افطراد ،ایجطاد انگیطزه در آنطان بطرای انجطام دادن
فعالیتها ،افزایش سطح یادگیری و توانایی حل مسئله دانست».
در حقیقت ،مفاهیمی چون لذت  ،نشاط  ،صرف زمان و تمرکز – همه و همه -مواردی هستند کطه
وقتی به بازیها فکر میکنیم به ذهن متبادر می شوند؛ مواردی که در بسیاری از جنبههای زنطدگی روزمطره
1. Perryer., scott-ladd, & leighton
2. Schönen
3. Deterding
4. Hamari & koivisto
5. Dragoela & bajdor
6. Marczewski
7. Hamari, koivisto, & sarsa
8. Zichermann
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مثل خرید کردن ،کار کردن ،یا خدمترسانی مورد غفلت واقع شده است .بههمین دلیل ،استفاده از عناصر
بازی در محیطهای نامرتبط با بازی را «بازیوارسازی» نامیدهاند و از آن نیطز در حوزههطای متعطددی چطون
صنعت ،محیطهای آموزشی و سالمت بهطره بردهانطد (دتردینطگ ،اوهطارا ،سطیکرات ،دیکسطون ،و نیطک،1
.)2011
بازیوارسازی را از منظرهای مختلفی میتوان بررسی کرد و در آن دو هطدف عمطده را نیطز دنبطال
کرد:
2

 .1جذب و مشارکت بیشتر مخاطب؛
 .2تغییرات رفتاری کاربران.
بططدیهی اسططت کطه بازیوارسططازی بططه مقولططه مشططارکت کططاربران و مشططتریان ،در کنططار برنامططهریزی
هوشمندانه برای تغییر رفتار آنان ،اهمیت بسیاری میدهد و تمامی ابزارها و محرکهای خود را هم در این
راستا بسیج میکند .گاه این پندار نادرست در مورد بازیوارسازی شکل میگیرد که برای بازیگون کردن
یک فرایند کافی است شما محیط کاری خود را مانند یک بازی ویدئویی طراحی کنید یا صرفاً از اجزایطی
چون امتیاز ،3نشان 4و جدول ردهبندی( 5یا تابلوی امتیازات) استفاده کنید .ایطن تصطور کطامالً اشطتباه اسطت.
نبای طد مفهططوم بازیوارسططازی را صططرفاً بططه اسططتفاده از ای طن مفططاهیم پای طه فروکاسططت ،بلکططه بای طد دانسططت
«بازیوارسازی یعنی تفکر نظاممند و هوشمندانه در کنار طراحی هنرمندانه و در راستای رسطیدن بطه هطدفی
که از طراحی آن در ذهن میپرورانید» .این امر مستلزم استفاده از فناوری ،الگطوریتمنویسطی و طراحیهطای
خالقانه و نوآورانه است (ورباخ و هانتر.)2012 ،6
آنچه از تعاریف باال حاصل میشود توجه بازیوارسازی به فعالیتها و فراینطدهای کطاری روزمطره
بهنحوی است که ضمن دلپذیر کردن انجام دادن آن فعالیتها برای افطراد ،در عطین حطال جنبطههایی چطون
تغییرات رفتاری ،تقویت حسّ مشارکت ،افزایش مسئولیتپذیری ،ارتقای سططح یطادگیری و توانطایی حطل
مسئله را نیز مد نظر قرار دهد.
متخصصان حوزه بازیوارسازی ،سه مؤلفه اصلی را برای بازیها و بازیوارسازی ذکطر مطیکننطد کطه
عبارتاند از :محرّکها( 7مکانیک بازی) ،ساختارها( 1دینامیک بازی) و عناصر بازی( 2شکل .)1
1. Deterding, O’hara, Sicart, Dixon,& Nacke
2. Engagement
3. Point
4. Badge
5. Leader board
6. Werbach & hunter
7. Mechanics
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شکل  .1هرم اجزای بازیوارسازی (ورباخ و هانتر)2012 ،

 .1ساختارهای بازی (دینامیک بازی) :ساختارهای بازی را جنبههای کلی و مفهومی مورد توجه در بازی یا
نظامهای بازیوارسازیشده میدانند و آنها را به دستور زبان یا قوانین پنهان تشبیه میکنند .اما ،برخی
بهجای ساختارهای بازی از عنوان «تفکر بازیسازی» 3نام بردهاند که البته مفهومی کلیتر است.
 .2محرّکهای بازی (مکانیک بازی) :محرّکها اجزای بهنسبت خاصتری به نسبت سطاختارها هسطتند کطه
به منحصربهفرد شدن هرچه بیشتر کنش بازیکنان میانجامند .در حقیقت ،محرّکها ،مؤلفههای موجطود در
ذهن طراح بازی هستند که بهنوعی هدایتکننده کنشهای بازیکنان بهسمت مسیرهای از پطیش تعیینشطده
محسطوب میشطوند .شطاید بتططوان در تعریفطی سطاده تفاوتهطای محططرک و سطاختار را چنطین مططرح کطرد:
«محرکها ابزارهای ساخت بازیها هستند ،درحالی کطه سطاختارها چگطونگی تعامطل کطاربر دارای تجربطه
حاصل از بازی تعریف شدهاند» (زیکرمن و کانینگهام.)2011 ،4
 .3عناصر (اجزای) بازی :عناصر قابلیتهای خاصی هسطتند کطه میتواننطد در رابططکاربرهطای طراحیشطده
برای یک بازی لحاظ شوند؛ این سطح از مؤلفههای بازیوارسازی ملموسترین سطحی است که در وهلطه
نخست به ذهن هر طراح و بازیکنی میرسد .عناصر یک بازی میتوانند شامل شکلکها ،5نشانها ،مراحل،
امتیازات ،تابلوی امتیازات و غیطره باشطد (کطوتی .)2013 ،6از آنجطا کطه عناصطر بطازی بطیش از سطاختارها و

1. Dynamics
2. Components
3. Game design thinking
4. Zichermann & cunninghum
5. Avatar
6. Kuutti
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محرکها در معرض دید مخاطبان و کاربران قرار میگیرند و نسبت به آن دو عینیتطر هسطتند ،در ادامطه –
بهاختصار -به هر یک از آنها پرداخته میشود:
 .1امتیاز :مردم عاشق امتیاز هستند .همه دوست دارند بهنحوی امتیاز بهدست آورند و این امر امتیاز را تبدیل
به یک انگیزاننده فو العاده کرده است .امتیاز میتواند بطهعنوان جطایزه در شطرایط مختلطف بطه کطاربر داده
شود .بهعالوه ،از امتیاز میتوان برای ایجاد رفتارهای متنوع در کاربر و نشاندهنده وضعیت کطاربر اسطتفاده
کرد.
 .2مرحله :مرحله را میتوان سطوح مختلف در یک برنامه دانست .رنگهای مختلف کمربند در
ورزشهای رزمی ،عناوین شغلی در صنعت و درجههای نظامی در ارتش همگی مثالهایی از مرحله هستند.
مرحله نشاندهنده رسیدن شما به نقطه خاصی است در مسیری که طی میکنید .شما با رسیدن به این نقطه،
کارهایی انجام دادهاید که باید با احترام و شناخته شدن توسط دیگران ،پاداش داده شوند.
 .3نشانها و مدالهای پیروزی :جامها ،نشانها و مدالها ابزار قابل مشاهدهای هستند که رسطیدن بطه مرحلطه
خاصی از هدف بازی و کامل کردن یک رقابت به دیگران را ترسیم میکنند .یکی از راههطای اثربخشتطر
کردن رقابتها ،ایجاد تاالرهایی است که کاربران پیروزیهایشان را به رخ دیگران بکشند.
 .4تابلوی امتیازات :بیشتر بازی های موفق از یک جدول برای نمایش بطاالترین امتیطازات اسطتفاده میکننطد.
نمایش افرادی که بیشترین امتیاز را دارند در آنها اشطتیا و شطهرت ایجطاد میکنطد .عطالوه بطر آن ،بطازیگر
میتواند درکی از راهبردی بهدست آورد که باید در مورد دیگر کابران بازی داشته باشد.
 .5مسابقات :مسابقات کاربران را قادر میسازد یکدیگر را بهچالش بکشطند و بطرای بهدسطت آوردن امتیطاز
بیشتر در یک فعالیت با هم رقابت کنند .در یک مسابقه ،کاربری که بیشترین امتیاز را بهدست آورده است،
برنده جایزه اصلی میشود ،در حالیکه دیگر کاربرانِ بازنده ،پاداشهای دیگری مثطل «تجربطه» را بهدسطت
میآورند.
بازیوارسازی دانشی میانرشتهای محسوب میشود که از علوم مختلف بهره جسته است .بیشطک
یکی از این علوم ،فناوریهای اطالعاتی و رایانهای است .در واقع ،بهطور خاصتر میتوان به دانش ساخت
و طراحی بازیهای رایانهای اشاره کرد که بیتردید زمینهساز شکلگیری این دانش بوده است (بلکیطور 1و
همکاران .)2013 ،از سوی دیگطر ،شطبکههای اجتمطاعی 2نیطز کطه جنبطه دیگطری از فناوریهطای اطالعطاتی
محسوب میشوند ،میتوانند به بازیوارسازی ارتباط بیابند.
1. Belchior
2. Social networks
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یکی دیگر از این علوم که اهمیت فراوان برای بازیوارسازی نیز دارد ،علطم روانشناسطی اسطت .کاربسطت
مطلوب نظریههای روانشناسی مرتبط با بازیوارسطازی ضطرورت انکارناپطذیری اسطت کطه میتوانطد تطاثیر
بسزایی در پیادهسازی صحیح بازیوارسازی داشته باشطد .نظریطههای روانشناسطی در بازیوارسطازی از دو
جنبه حائز اهمیت هستند:
 .1ایجاد انگیزه :انگیزههای برانگیخته شده ممکن است باعث شود شما کارهطایی را انجطام دهیطد کطه حتطی
علتش را نمیدانید و یا حتی دور از ذهن بهنظر میرسند؛ اما اگر انگیزه داشطته باشطید بیشطک آن را انجطام
میدهید (ورباخ و هانتر .) 2012 ،آنها معتقدند توجه به نکات انگیزشطی و ضدانگیزشطی بطه تطأثیر مثبتطی در
انتخططاب سططازوکارهای مططرتبط بططا بازیوارسططازی میانجامططد .در بُعططد انگیزش طی و در پیونططد بططا موضططوع
بازیوارسازی به دو نظریه بیش از سایر نظریههای روانشناسی توجه شده است :نظریطه خطودتعیینگری 1و
نظریه جریان.2
نظریه خودتعیینگری به عواملی توجه میکند که یا تسهیلکننده و یا تضعیفکننده انگیزه ،چطه از
بُعد درونی و چه از بُعد بیرونی هستند .این نظریه که توسط رایان و دسی )2000( 3مطرح شطد ،یطک نظریطه
انگیزشی است که تمرکز عمده آن بر سه موضوع اصلی بیانگیزگطی ،4انگیطزه درونطی 5و انگیطزه بیرونطی

6

است و بهموازات آنها به نیازهای بنیادین آدمی توجه میکند .این نیازها به «نیازهای روانشطناختی اساسطی»
یعنی نیطاز بطه خودمختطاری ،7احسطاس شایسطتگی ،8ارتبطاط 9و غوطهورسطازی 10نیطز معروفانطد (خطوارزمی،
کارشکی و عبدخدایی.)1391 ،
11

نظریه جریان نیز که توسط سیژنت میهایلی مطرح شده است به حالت ذهنی ویژهای هنگام انجطام
یک کُنش اطال میشود که در آن کُنشگر در زمان انجام یک کار در احساسی از تمرکطز نیطرو ،پایبنطدی
کامل به کار و خشنودی در فرآیند انجام کار غوطهور میشود .به سخن سادهتر ،نظریه ،جریان وضطعیتی را

1. Self-determination theory
2. Flow theory
3. Ryan & deci
4. Amotivation
5. Intrinsic motivation
6. Extrinsic motivation
7. Autonomy
8. Competency
9. Relatedness
10. Immersion
11. Czikszentmihalyi
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ترسیم میکند که شخص با گیرایی کامل به آنچه سرگرم انجام آن است مشغول میشود و در بیشتر اوقات
نیز هیچگونه احساس کسالت و خستگی نمیکند (برولمن.)2013 ،1
 .2رفتارشناسی :رفتارشناسی به بررسی کنشها و واکنشهای انسان میپردازد یا به بیان دیگر ،آنچطه انسطان
از محیط پیرامون دریافت میکند و پاسخی که به آن میدهد .یکی از نظریههای رایج در این حیطه «نظریطه
اقتصاد رفتاری» 2است که خود ترکیبی از اقتصاد و روانشناسطی اسطت .اقتصطاد رفتطاری مبطانی خطود را بطر
اساس رفتارهای واقعی آدمی بنا مینهد و بر این اصل اسطتوار اسطت کطه همطواره مطردم تصطمیم درسطت را
نمیگیرند .بنابراین میتوان گفطت کطه بازیوارسطازی بیشطتر بطه نظریطههای اقتصطاد رفتطاری توجطه دارد تطا
نظریههای اقتصاد سنتی (ورباخ و هانتر.)2012 ،
امروزه ،یکی از مهمترین و اصلیترین دغدغههای کتابخانهها در سراسر دنیا چگونگی جطذب هطر
چه بیشتر کاربران و فراهم کردن محیطی جذاب و کاربرپسند ،بهلحاظ فیزیکی و دیجیتالی برای آنان است.
کورت ،کورت ،و مدائیل )2010( 3اساسطیترین پرسطش پطیش روی کتابخانطهها را در حطال حاضطر چنطین
مطرح میکنند که آیا ضرورت دارد کتابخانهها نوآور باشند .آنها پاسطخ میدهنطد« :بطهطبع کتابطداران نیطاز
دارند که شیوههایی را بیابند تا بر اساس آنها خالقیت کاربران بیش از پیش شکوفا شطود و شطرایطی فطراهم
آید تا فعالیت در محیط کتابخانطه بطرای کطاربران جطذاب بطه نظطر رسطد» .یکطی از مهمتطرین و جدیطدترین
تحوالت رخداده در حیطه فناوریهای نوین که به جذابتر شدن فضطاهای کطاری بطهلحاظ دیجیتطالی نیطز
منجر شده است ،بحث استفاده از مفهوم بازیوارسازی و مؤلفههای آن در وبسایت کتابخانههاست.
موضوع بازیوارسازی در وبسایت کتابخانهها طی سالهای اخیر در کشورهای پیشطرفته و حتطی
کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژهای یافته است .ایطن امطر ،از آن رو حطائز اهمیطت اسطت کطه مطدیران
کتابخانهها دریافتهاند نهادهای تحت رهبریشان در عصر حاضر همچون سایر سازمانها نیاز دارند تا ضطمن
توجه به نیازهای کاربران و اهداف سازمانی خود ،در این راستا تالش کنند که رویکردهای خطدماتی خطود
را در قالب بازی درآورند (رادهاکریشطنان)2013 ،4؛ موضطوعی کطه میتوانطد فرصطتهای بیبطدیلی را در
اختی طار کتابخانططهها قططرار دهططد .در حقیقططت ،تلفی طق بازیوارسططازی ،فعالیتهططای کتابخانططه و کارکنططان و
مراجعهکنندگان میتواند در نهایت به رضایت و خشنودی کارکنان و کاربران کتابخانه بینجامد (شکل .)2

1. Brühlmann
2. Behavioral economics theory
3. Kurt, kurt & medaille
4. Radhakrishnan
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کاربران

خشنود
بازیوارسازی

ی کتابخانه و کارکنان

شکل  .2کاربرد بازیوارسازی در کتابخانهها

در حقیقت ،تمام تالشهای مربوط به بازیوارسازی فرایندها در یک کتابخانه -یا بهطور کلی یک
سازمان  -در جهت کسب بیشترین لذت و خشنودی از انجام دادن یک کار یا فعالیت همراه با بیشترین
میزان بازدهی برای کاربران و کارکنان است (برولمن .)2013 ،از منظر دتردینگ ،)2011( 1پیامد اتخاذ
بازیوارسازی در فرایندهای سازمانی-از جمله کتابخانهها -افزایش مشارکت کارکنان و کاربران سازمان،
ارتقای اثربخشی ،باال رفتن سطح وفاداری کاربران و در نهایت ،کسب لذت و خشنودی حاصل از انجام
یک فعالیت خواهد بود.
معرفی سامانه کتابدان
در پیوند با موضوع بازیوارسازی وبسایتهای کتابخانهای ،تاکنون در انگلستان سه طرح اجرایی
در زمینه بازیوارسازی با نامهای «درخت لیمو»( 2ویژه کتابخانه دانشگاهی هادرسفیلد ،)3بوکطداین( 4ویطژه
کتابخانه دانشگاهی منچستر) و «درخت پرتقال»( 5ویژه کتابخانههای عمومی) توسط شرکت «آرآیتیاچ»

6

اجرا شده اسطت .در کانطادا ،ایطاالت متحطده امریکطا و هنطد نیطز کتابخانطههای دانشطگاهی ،عمطومی و حتطی
آموزشگاهی تالش داشتهاند تا با استفاده از مؤلفههای بازیوارسازی فضطای مطلطوبتر و خوشطایندتری را
برای ارائه خدماتشان به کاربران فراهم آورند (برولمن.)2013 ،
سططامانه «کتططابدان» نی طز بططا الهططام از طرحهططای یادشططده و بططا همکطاری شططرکت پططوتِن (پویاسططازان
تجارتهای نوین) برای نخستین بار در کشور طراحی و اجطرا شطد .طراحطی ایطن سطامانه در راسطتای انجطام

1. Deterding
2. Lemon tree
3. Huddersfield
4. Bookedin
5. Orange tree
)6. Running in the halls (rith
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بخشی از رساله دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و با مساعدت مطالی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهردر وبسایت کتابخانهای این دانشگاه اجرا شد.
فرایند طراحی این نرمافزار بر مبنای رویکرد ششمرحلهای ورباخ و هانتر )2012( 1انجام شد:
 .1مشخص کردن اهداف کسبوکار؛
 .2تعیین رفتار مطبوع کاربر؛
 .3معین کردن کاربران  /بازیگران؛
 .4تعیین چرخه فعالیت2؛
 .5توجه به لذتبخش بودن فرایندهای طراحیشده؛ و
 .6بهرهمندی از ابزارهای مناسب.
بهمنظور اجراییشدن این مراحل در گام نخست میبایست هدف از طراحی چنین سطامانهای تعیطین
میشد .گام نخست پایهگذاری نظریههای علم بازیوارسازی و روانشناسی در این طرح بود کطه باتوجهبطه
مباحث مطرحشده پیشین و سنخیت دو نظریه خودتعیینگری و جریان با مفهوم بازیوارسازی ،این نظریهها
بهعنوان پایه این بستر تعریف شدند .مرور پیشینههای مرتبط نشان داد کطه نظریطه خطودتعیینگری در بیشطتر
موارد بهعنوان نظریه غالب در پیوند با بازیوارسازی مطرح بوده است .این گزینهها در یک گروه متمرکطز
با حضور روانشناس مجموعه بررسی شد و عملی بودن آن تأیید و راهبردهای کلی برای آن تعریطف شطد.
مسأله اساسی دیگر زیرساختی بود که باید بستر بازیوارسازیشده روی آن پیاده میشد .گزینههای پیشرو
وب و گوشی همراه بود که باتوجهبه ماهیت پژوهش بستر وب تأیید شد (شکل .)3

شکل  .3نمایی از صفحه نخست سامانه کتابدان

1. Werbach & hunter
2. Activity loop
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در گام دوم باید رفتار مطبوع کاربران تعیین میشد .تعریف رفتار مورد نظر توسط کاربر یکی از
مهمترین بخشهای طراحی بستر بازیوارسازی است که بعضاً فراموش شده و بهطور معمول ،در مواردی
رخ میدهد که صاحبان کسبوکار آشنایی صحیح و عمیقی با بازیوارسازی ندارند و صرفاً به
کپیبرداری میپردازند .رفتار مطبوع در طراحی این سامانه ایجاد تغییرات رفتاری در کاربران و جذب آنان
به استفاده از خدمات کتابخانهای بود .به بیان دیگر ،در طراحی سامانه کتابدان نیت طراحان این بود که
این سامانه بتواند بیشتر از یک سامانه معمولی کتابخانهای استفاده شود؛ در نتیجه کاربران بیشتر به
کتابخوانی و استفاده از خدمات کتابخانه عالقهمند شوند (شکل .)4

شکل  .4نحوه ثبتنام مراحل فعالیت در سامانه کتابدان

در گام سوم مشخص کردن کاربران /بازیگران مد نظر قرار گرفت .از آنجا که کاربران ،دانشجو بودند،
باید طراحیها و سازوکارهای الزم برای برآورده کردن نیازهای آنان بهطور ویژه مورد نظر قرار میگرفت.
در گام چهارم بهمنظور نیل به اهداف از پیش تعیینشده و مشخص کردن چرخه فعالیت
بازیوارسازی ،به سازوکار جهش خالقانه 1توجه شد .بر اساس این سازوکار طراحیشده:
-1کاربر کتاب میخواند امتیاز میگیرد در جدول ردهبندی با دیگران رقابت میکند؛
-2کاربر کتاب

میخواند

در چالشهای موجود مثل سرعت در زمان خواندن کتاب یا ارائه خالصه

کتاب یا طرح پرسش شرکت میکند امتیاز میگیرد و در جدول ردهبندی کتابخوانان با سایر رقبا به
رقابت میپردازد.
2

حلقه مشارکت در این سامانه با فعالیت و امتیاز طراحی شده است ،یعنی با همان سه عامل تعریف
فعالیت ،امتیاز و نمود آن در جدول که بازخورد و انگیزه را بهوجود میآورد.
1. Creative leap
2. Engagement loop
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در گام پنجم باید به موضوع لذتبخش بودن و شادیآفرین بودن فعالیت بازیوارسازی توجه
میشد .نکته جالبی که در طراحی بسترهای بازیوارسازیشده دیده میشود همین غفلت از عنصر شادی و
لذت است.
بسیاری از بسترها تا حدی درگیر ریزهکاریهای فنی میشوند که هیچ نشاطی در کاربر ایجاد
نمیکند .همواره باید در یک بستر بازیوارسازیشده از خود بپرسیم «آیا این چیزی که طراحی کردهایم
برای کاربر جذاب است یا خیر؟» راهبرد اتخاذشده در این بخش ،طراحی یک رابطکاربر جذاب و نیز
اضافه کردن یک شخصیت خیالی بهنام کتابدان با چاشنی مؤلفههای بازیوارسازی بود .بهعالوه،
بهچالشکشیدن دوستان و کاربران دیگر جذابیت کار را بسیار باال میبرد (شکل .)5

شکل  .5شخصیت کتابدان

در گام پایانی نیز باید از ابزارهای مناسب (مانند امتیازات ،نشانها و تابلوی امتیازات) برای ایجاد
جوّ رقابتی و توأم با سازوکارهای بازیوارسازی استفاده میشد .در این بخش ،مطابق شکل  6چهار نشان
مختلف به کاربران /بازیکنان اختصاص مییافت (شکل .)6

شکل  .6نشانهای اعطاشده به کاربران/بازیکنان

بر این اساس کاربران  /بازیکنان در قالب چهار دسته مختلف تقسیمبندی میشدند:
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 .1کتابدان سریع :به کاربرانی تعلق میگیرد که زودتر از میانگین زمان خوانش یک کتاب ،آن را تحویل
دهند؛
 .2کتابدادن مشتا  :اگر کاربری بیش از یکبار از چند حوزه موضوعی کتاب به امانت بگیرد ،این نشان
را دریافت میکند؛
 .3کتابدان محبوب :اگر یادداشتها و خالصههای ارائهشده توسط یک کاربر بیش از  20تأیید دریافت
کند ،این نشان به وی تعلق میگیرد؛
 .4کتابدان فعال :اگر یک کاربر بیش از  20خالصه برای کتابهای مطالعهشده توسط خود بگذارد ،این
نشان را دریافت میکند.
عالوه بر بحث نشانها ،کاربران قادرند وضعیت خود را بر اساس امتیازات بهدستآمده و در قالب تابلوی
امتیازات مالحظه کنند (شکل .)7

شکل  .7تابلوی امتیازات سامانه کتابدان

نتیجهگیری
بازیوارسازی در محیط کتابخانهها که با نام «بازی کتابخانهای» 1شناخته میشود ،بیشتر اوقات
قابلیتی است مبتنی بر فضای وب که بنا دارد تعامل کاربر با محیط کتابخانهها را بهبود بخشد .در چنین
بستری زمانی که کاربر منبعی را از کتابخانه امانت میگیرد ،سپس آن را بازمیگرداند اطالعات مذکور به
نرمافزار بازیوارسازی کتابخانه انتقال مییابد و موجب پیشرفت کاربر و حرکت رو به جلوی وی در
1. Librarygame
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فرایند بازی میشود .هر نوع پرسوجوی اطالعاتی با مسئول بخش مرجع ،معرفی منابع اطالعاتی مرتبط با
نیازهای اطالعاتی سایر کاربران ،تعامل با نرمافزار و غیره میتواند تسریع حرکت کاربر در مراحل بازی
کتابخانهای را سبب شود و امتیازات بیشتری را برای وی بهارمغان آورد.
شاید بتوان مهمترین پیامدهای ناشی از کاربست مؤلفههای بازیوارسازی در کتابخانهها را چنین
برشمرد:
 استفاده از بازی بهمثابه مبنایی برای بهبود یادگیری کاربران ،آموزشهای کتابخانهای به آنان و غیره؛
 مشارکت دادن هر چه بیشتر کاربران در فعالیتها و خدمات کتابخانهای بهواسطه بهرهگیری از عنصر
«سرگرمی»؛
 افزایش میزان استفاده از منابع کتابخانهای در مقایسه با حاالت معمول؛ و
 ذخیرهسازی و صرفهجویی در زمان کارکنان کتابخانه در راستای رسیدگی به امور زیربناییتر
(بروسارد.)2011 ،1
سامانه کتابدان برای نخستینبار در کشور بهشکل عملی به بحث استفاده از مفهوم بازیوارسازی
و مؤلفههای آن در وبسایت کتابخانهها ورود کرده است .این سامانه در نظر دارد تا با لحاظ کردن
مؤلفههای بازیوارسازی در بستری مبتنی بر وب ،در راستای ایجاد تغییرات رفتاری در کاربران و جذب هر
چه بیشتر آنان به استفاده از خدمات کتابخانهای گام بردارد.
کتابخانهها باید سازمانهایی باشند که باقدرت و بهصورت جمعی یاد میگیرند و بهطور دائمی
خود را بهنحوی تغییر میدهند که بتوانند با هدف موفقیت در مجموعهسازی ،بهنحو بهتر و مؤثرتری
اطالعات را گردآوری ،مدیریت و استفاده کنند (نظرزاده زارع و همکاران )1393 ،بنابراین ،میتوان انتظار
داشت که مؤلفههای بازیوارسازی بهواسطه ماهیت منطبق با انگیزه انسانیشان و در صورت طراحی مناسب
بتوانند بستری را فراهم کنند که بهواسطه آن امکان پذیرش تغییرات در سطح کتابخانهها از سوی مدیران-
سپس کارکنان و کاربران -راحتتر اتفا افتد .در پیمودن این مسیر ،بازیوارسازی میتواند ضمن
جذابتر کردن فرایندهای کاری برای مدیران ،کارکنان و کاربران ،راه را برای پذیرش ایدههای نو در
محیط کتابخانهها هموارتر کند و «انگیزه» کاربران و افراد شاغل در کتابخانه را برای همگامی با تغییرات
رخداده در کتابخانه ارتقاء بخشد.

1. Broussard
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