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Abstract
Knowledge in media organizations exists in the creative mind of the human resource.
Knowledge sharing in these organizations stops in the absence of supportive culture
and system; Gamification is one of the new techniques that organizations use to
enhance employees’ motivation and collaborative culture. The purpose of this research
was to design a supportive-motivational system tailored to the needs of IRIB TV
Employees to increase their participation in knowledge sharing. This study was done
in two phases to identify the motivational needs of the TV staff to gamify the
knowledge sharing process. To this end, in the first phase, we conducted a semistructured interview with 15 staff members. The obtained data was analyzed using the
thematic analysis method. In the second phase, the Delphi method was applied with
the participation of 18 experts using a questionnaire. The components of the designed
model for the gamified knowledge sharing system in the media organization are
motivational needs, game mechanics, behavior, and knowledge sharing emotions.
Motivational needs can be internal or external. Depending on the motivational needs,
the users are categorized into four types: perfectionists, socializers, explorers, and
combatants. The behaviors and emotions of knowledge sharing in the gamified system
also are different for the knowledge provider and the knowledge recipient.
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طراحی مدل بازیوارشده برای بهبود فرهنگ مشارکتیِ
کارکنان رسانهای در فرایند تسهیم دانش
)مورد مطالعه :کارکنان سیمای جمهوری اسالمی ایران(
توحید سلطانی ،1سیاوش صلواتیان ،2سمیه لبافی

3

 .1کارشناسارشد ،دانشکدة ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک) ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 8031/30/30 :ـ تاریخ پذیرش)8031/88/18 :

چکيده
و

دانش در سازمانهای رسانهای در ذهن نیروی انسانی خلّاق قرار دارد .تسـیی دانـش در ایـن سـازمانهـا در خـ فرهنـ
سیست حمایتی از کار میافتد .بازیوارسازی یکی از روشهای جدیدی است که سازمانها بـرای افـاایش انگیـاه و فرهنـ
مشارکتیِ کارکنان به کار میگیرند .هدف از این پژوهش طراحی سیست بازیوار متناسب با نیازهای اصلی کارکنان سیما برای
خلق سیست حمایتیـ انگیاشی در تسیی دانش بود .این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت .هدف از اجـرای ایـن دو مرحلـه
اول شناسایی نیازهای انگیاشی کارکنان و دوم بازیوار کردن فرایند تسیی دانش بود .بنابراین ،در مرحلة اول با پاناده نفـر از
کارکنان سیما مصاحبة نیمهساختاریافته انجام شد .برای تحلیل مصاحبهها روش تحلیل مضمون بـه کـار رفـت .سـس ،،دففـی
اجماع با حضور هجده نفر از مشارکتکنندگان برگاار شد و در این مرحله نیا از اباار پرسشنامه کمک گرفته شد .اجـاای مـدل
طراحیشده برای سیست تسیی دانش بازیوار در سازمان رسانهای دربرگیرندة نیازهای انگیاشی ،مکانیکهای بازی ،رفتـار و
احساسات تسیی دانش بود .نیازهای انگیاشی دو دستهاند؛ درونی و بیرونی .بر اساس نیازهای انگیاشی ،انواع کـاربر در هیـار
دستة کمالطلب ،اجتماعی ،کاشف ،و مبارزهطلب جای میگیرند .رفتار و احساسـات تسـیی دانـش نیـا دو دسـتهانـد؛ رفتـار و
احساسات اهداکنندة دانش و رفتار و احساسات دریافتکنندة دانش.

کليدواژگان
بازیوارسازی ،تسیی دانش ،صداوسیما ،فرهن  ،کارکنان رسانهای.
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مقدمه
سازمانهای رسانهای ،به سبب ماهیت و کارکردشان ،مبتنی بیر اعاتیا انی و در محیطی بیا
ماهیت بهش

متغیر و نوشون ه به سر م برن  .سازمانهای در این شرایط پیروز خواهنی بیود

که توانای سازگاری با تغییرا را داشیته باشین و سیرمای دانشی سیازمان را بببیود و توسی ه
ببخشیین (خجسییتهبییازرزاده 4931؛ رسییو و همکییاران 4931؛

2016

 .)Lavasaniسییازمان

ص اوسیمای جمبوری اسام ایران نیز ،در جایگاه یک سازمان رسانهای ،در محیط بیهشی
رزابت ف ا یت م کن ( .)Labafi et al 2018; Costello & Oliver 2018aاما از حیث برخیورداری
از ویژگ های سازمان یادگیرن ه در شرایط مناسب زرار ن ارد .برای مبیا کیردن شیرایط سیازمان
یادگیرن ه و پاسخ به نیازهای محیط متغیر اجتمات و تکنو وژیک تسیبی در اجیرای می یریت
دانش و توجه به مؤ فههای م یریت دانش نیاز است .یک از توام موفقیت م یریت دانیش در
این سازمان مشارکت هم کارکنیان اسیت (صیوواتیان و همکیاران 4936؛ رسیو و همکیاران
)4931؛ کارکنان که در این شرایط باارزشتیرین سیرمای سیازمان سییمای جمبیوری اسیام
محسوب م شون و صیاحب تجربیه و دانشی هسیتن کیه سیازمان در مواجبیه بیا مسیا و
بحرانهای مختوف نیاز دارد و ع سا یان خ مت در سازمان ،این دانش را بیه دسیت ووردهانی .
موضوع مبم در این مشارکت دانش ارزشوفرین برای سازمان است که در ذهن کارکنیان جیای
دارد و کارکنان برای مشارکت و تسبیم دانش به انگیزانن ههای زوی نیاز دارن  .بنابراین ،م تیوان
نتیجه گرفت سازمان به برنامهای م ون برای نظام انگیزش تسبیم دانش نییاز دارد (صیوواتیان و
همکاران 4936؛  )Mládková et al 2015و کارکنان به روشهای ج ی ی نیازمن ن که بر اسیا
یافتههای ج ی توم م یریت و رفتار سازمان عراح ش هان  .اما سؤال ایین اسیت کیه از یه
روش بای استفاده کرد؟ تحقیقا در ن ده گذشته به منظور همسوسازی رفتیار کارکنیان بیا
اه اف سازمان و درک ببتر از منبع انگیزش انسیان بیر ابزارهیای تشیویق متمرکیز شی هانی .
بازیوارسازی یک از وخرین انگیزانن هها در تحقیقا مربیو
2014

بیه انگییزه اسیت ( & Wiegand

 .)Stieglitzبازیوارسازی را دتردینگ 4و همکارانش (« )1144استفاده از تناصیر عراحی
1. Deterding
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بازی در زمینههای غیربیازی» ت رییف کردنی  .بیازیوارسیازی رویکیردی ج یی در نظرییا
انگیزش است که در سال  1141مطرح ش و در ون تفکر بازی و روشها و مکانیکهای بیازی
در خ مت ح مسا ان و پیشبین م ش بازیوارسازی در محیطهیای کیاری نفیوذ بیشیتری
داشته باش ( .)Pflug & M. Jara 2014در این رویکرد ،با ببرهگیری از مکانییکهیای بیازی ،بیه
کارکنان مأموریت و پاداش ویژه ارا ه م شیود و بیا ایین کیار ،تیاوه بیر حفی انگییز افیراد،
پیشرفتشان سنجی ه م شود .در این رویکرد با دو سطح متفاو روبروییم؛ مکانییکهیای بیازی
تشکی دهن ظاهر بازیوارسازی و درگیریسازی تشکی دهنی سیطح زییرین (.)Epstin 2013
بازیوارسازی این امکان را فراهم م کن که با اضیافه کیردن اشین سیرگرم بتیوان مشیک
سرگرمکنن ه نبودن سیستمهای م یریت دانش را برعرف و کارکنیان را بیه مشیارکت دواعوبانیه
ترغیب کرد ( .)Silic & Back 2017از این عریق م یران سیازمان ص اوسییما می تواننی دانیش
پراکن ه بین کارکنان را برای کسب توانای پاسخگوی به عیف گستردهای از مسا مبیار کننی ؛
همانعور که در یک بررس  ،در زمین بهکارگیری بازیوارسازی در م یریت دانش ،بیه افیزایش
ب درص ی تسبیم دانش با استفاده از بازیوارسازی اشاره ش ه اسیت ( .)Paul 2016اسیکا ین
د ی تغییر جبت به سمت بازیوارسازی سیازمان را شیبر و ایجیاد ییک پایگیاه اعاتیات
بزرگتر و شناخته ش ن افراد به سبب کمکهایشان به این پایگیاه دانشی م رفی کیرده اسیت.
مزایای این رویکرد در سازمانها شام انگیزش و ببرهوری کارکنان ،تنظیم اهی اف و انتظیارا
برای کارکنیان ،مشیتریان و ذینف یان متناسیب بیا اهی اف سیازمان  ،درگیرسیازی کارکنیان بیا
نوووریهای ج ی سازمان  ،تب ی کارکنیان بیه حیام سیازمان ،و ایجیاد روحیی وفیاداری در
ونهاست (.)Epstin 2013; Dale 2014
در این پژوهش ،برای پاسخ به سؤال اصیو « گونیه می تیوان بیه کمیک روشهیای
بازیوارسازی انگیز تسبیم دانش را در کارکنان سازمان ص اوسییمای جمبیوری اسیام
ایران ایجاد کرد؟» بار موضوع بررس ش ؛ نیازهای انگیزش  ،مکانیکهیای بیازی ،رفتیار
تسبیم دانش ،احساسا

تسبیم دانش.
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مباني نظری و پيشينة تحقيق
کارکنان رسانهای به مثابة منبع دانشي

صاحبنظران م یریت در بررسی اسیتراتژی بنگیاه ،رابطی مییان راهبیرد و منیابع ،پیونی بیین
استراتژی و تموکرد و ارزیاب نقش منابع گوناگون در تموکیرد بنگیاه در محییطهیای بیازاری
مختوف به توس سیستمهای عبقیهبنی ی ج یی نییاز دارنی ( .)Chan-Olmsted 2006بیهد یی
تغییرا

بنیادین و ظبور ازتصاد دانیش بنییان و ماهییت متفیاو سیازمانهیای رسیانهای ،ایین

سازمانها به عبقهبن ی ج ی ی از دارای های سازمان نیاز دارن که مزیت رزیابت پایی ار بیرای
سازمان به بار وورد (روشندل اربطان و همکاران  .)4931دارای سازمانها را در تصیر ازتصیاد
دانشبنیان به دو دسته م توان تقسیم کرد :منابع «اموالمحور» و منابع «دانشمحور» که به ترتییب
بر اسا

تقوی ناپذیری در حیق اسیتفاده از امیوال و میرز و حیریم دانیش حفاظیت می شیون

(Harjanti & Noerchoidah 2017؛ شریف و روشندل اربطان  .)4931منابع دانشمحیور همیان
مبار های فن و خوّاق و تمویات منابع انسان هستن  .ازینرو ،بررس منابع دانشمحور مبتنی
بر نیروی انسان برای صنایع رسانهای ،به د ی ف ا یت در محیط متغییر و پیچیی ه ،حسیا تیر
است ( .)Chan-Olmsted 2006کارکنان رسانهای ،به مثاب منبع دانش  ،بیا درک تغیییرا بنییادین
در صن ت رسانه و پذیرش تغییرا  ،مسیر دستیاب بیه اهی اف سیازمان را همیوار می سیازن
(شریف و روشندل اربطان  .)4931این نوع کارکنان با ظبورشان ساختار شیرکتهیا را تحیت
تأثیر زرار م دهن ( .)Kung 2008اهمیت توس منابع انسان در سیازمانهیای رسیانهای نییز در
نظری توس سرمای انسان ریشه دارد .تأکیی تمی نظرییه ایین اسیت کیه افیراد مبیار هیا،
تجربهها ،و دانشهای دارن که برای سازمانها ارزش ازتصادی به همراه م وورد .ب ین ترتییب،
توس منابع انسان با واژ ییادگیری ارتبیاع نزدییک دارد .در ایین مییان گیونگ می یریت
کارکنان دانش در سازمانهای رسیانهای بیرای خویق ییک سیازمان یادگیرنی ه ضیروری اسیت
(شریف و روشندل اربطان 4931؛ .)Quinn 2002
تسهيم دانش

تسبیم دانش یک از موضوتا

گسترد پژوهش بین محققان و دانشگاهیان در حوزههیای
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مختوفی مانن م یریت ،جام

اعاتات  ،جام هشناس  ،ازتصادی است

(2017

 .)Labafiامیا

در م یریت رسانه شرایط بیه گونیهای دیگیر اسیت و پیشیرفت زییادی در زمینی مطا ی
مبار های رسانه ای در این حوزه صور

نگرفته است .یک از دالی این موضوع ممکین

است واز یت باش که کونگ نیز یادوور ش ه است؛ مبار های رسیانهای «تمایی دارد بیه
جای تب ی ش ن به یک دانش م وّن ضمن بمان » و به جای «سوابق تحصیو » از «ترکیب
تجربیا

حاص از این حوزه با زضاو

شخصی و شیبود» ناشی شیود

(2016

.)Dwyer

م یریت ،انجام دادن کارها به وسیو دیگران است و با توجه به اهمییت نییروی انسیان در
سازمانهای رسانهای م یران همیشه در جستوجوی پیشبینی  ،هی ایت ،و کنتیرل رفتیار
کارکنان همسو با اه اف سازمان بودهان (روشندل اربطان و همکاران 4931؛ زوی پیور و
باف  .)4931اما ،سازمانهای رسانهای بر کارکنان دانش و خوّیاق کنتیرل کامی ن ارنی و
نم توانن کارکنان را برای انتقال دانش خود به دیگر اتضای سیازمان مجبیور کننی  .زییرا،
اغوب ،افراد به تسبیم دانش که در سطح ناخودوگاه زیرار دارد تازیه ن ارنی (زوی پیور و
بییاف 4931؛
2017

Mládková et al 2015؛ Labafi 2017؛et al 2018

Labafi؛

& Harjanti

 .)Noerchoidahاذتان به این نکته کیه کارکنیان بیرای تسیبیم دانیش خیود نیازمنی

انگیزهان رو به افزایش است و توجه م یران و پژوهشگران را به ا شها و توام مؤثر بر
تسبیم دانش جوب کرده است؛ مانن اینکه گونه تسبیم دانش ممکن است وض یت فرد و
شبر

وی را در سازمان ارتقا ده ؟ (زو پور و باف 4931؛ .)Labafi et al 2018
باف و همکارانش ( )1142و باف ( )1141است الل کردن بیهاشیتراک گیذاری دانیش

تنصر کوی ی در م یریت دانش سازمان است که جبت خوق ،برداشت و حف فراینی های
تجاری به کار م رود؛ جای که اتضای سازمان بیرای تسیبی و حی مشیکا

و ایجیاد

ای ههای ج ی همکاری م کنن  .وَن دِن هیوف و دِ ریی ر تسیبیم دانیش را شیام ووردن
(اه ا کردن) دانش و کسب (جمعووری) دانش ت ریف کردنی  .اهی ای دانیش مربیو بیه
مکاتبه و ارتبا با دیگران دربار توانای های فکری خیود اسیت؛ درحیا کیه جمیع ووری

864

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،3پاييز 8311

اعاتا

مربو به درخواست از همساالن است تا بتوانن سرمای فکری خود را به اشتراک

بگذارن (.)Van Den Hooff & De Ridder 2004
بازیوارسازی

ریش مفبوم بازیوارسازی به صن ت رسیانههیای دیجیتیال برمی گیردد .امیا ،از ونجیا کیه
اصطاح ج ی است ،پژوهشگران ،با زاویه دی های مختوف ،ت یاریف متفیاو

از ون بیه

دست دادهان  .دتردینگ و همکیارانش ( )1144بیازیوارسیازی را «اسیتفاده از ا میانهیای
عراح بازی در زمینههای غیر بازی» ت ریف کردن  .این ت رییف از بیازیوارسیازی نسیبتا
کو است ،ای های بنیادین را بیان م کن  ،و درک رایج از اصطاح بازیوارسازی را پوشش
م ی ده ی  .در نقط ی مقاب ی هاتییاری 4و هومییاری ( ،)1141بییا تمرکییز بییر خ ی ما

بییازار،

بازیوارسازی را «فراین بببود سرویس با استفاده از تجرب بازیگون ،به منظور خوق ارزش
برای مشتری» ت ریف کردن  .تمایز اصو این ت ریف بیا ت رییف دتردینیگ و همکیارانش
( )1144در نبودن تناصر عراح بازی است که فقط مختص بازیهاست .وربیا  1و هیانتر
( )1141نیز ت ریف مشابه ت ریف دتردینگ و همکیارانش ( )1144ارا یه و بیر «اسیتفاده از
ا مانهای بازی و تکنیک عراح بازی در زمینههای غیر بازی» تأکی کردن  .وربا ()1141
ت ریف او ی خود را اصاح کرد و با تغییر توجه خود از تناصر بازی به بازیوارسازی ،بیه
منز فراین  ،بازیوارسازی را «فراین هر ه بیشتر شبیه بازی کیردن ف ا ییتهیا» ت رییف
کرد .در ایین ت رییف ،وربیا زمینی غییر بیازی را تیامتیر ت رییف کیرده اسیت .نبایتیا،
مارکوفسک  )1149( 9بازیوارسازی را «کاربرد است ار بازی در کارهای دنییای واز ی بیه
منظور اثرگذاری بر رفتار و بببود انگیزه و افزایش درگیرسازی ذهن » ت ریف کرد .بنابراین،
در این پژوهش ،بازیوارسازی «استفاده از ا مانهای عراح بازی در زمینههای غییر بیازی
به منظور اثرگذاری بر رفتار و بببود انگیزه و افیزایش درگیرسیازی ذهنی جبیت افیزایش
ببرهوری منابع انسان سازمان» ت ریف م شود.
1. Huotari
2. Werbach
3. Marczewski
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مطالعات پيشين
جدول  .1پیشینة پژوهش

عنوان

نویسنده

خالصة پژوهش
در این پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه و به شیو پیمایشى ،توام انگیزش
مؤثر بر اشتراک دانش در یک سیازمان پژوهشیى ی صین تى در شیبر تبیران

شناسای و رتبهبن ی
توام انگیزش مؤثر بر
اشتراک دانش در یک

اخوان و رحیم
()4934

سازمان صن ت

شناسای و با استفاده از وزمون فری من رتبهبن ی ش ن  .نتایج تحقیق نشیان
داد ،براى اشتراک دانش ،توام انگیزشى درونى نسبت به توامی انگیزشیى
بیرونى از او ویت بیاالترى نیزد کارکنیان برخوردارنی و توامی انگیزشیى
«ارتبا دوستانه و صمیم » و «ترفیع شغو » بیه ترتییب مبیم تیرین توامی
انگیزش درون و بیرون مؤثر بر اشتراک دانشان .
رفیاه

این پژوهش با ه ف پیشنباد ا گوی تمویات بازیوارسازی خ ما

و اجتمات ارا هش ه بیه کارکنیان سیازمان ص اوسییما ،بیه منظیور افیزایش
انگیزش ایشان ،به روش تحوی محتوای کیف انجام ش  .وسیبهای مربیو

ا گوی تمویات
«بازیوارسازی» خ ما
رفاه و اجتمات
ارا هش ه به کارکنان

در سه مقو کو مرتبط با منابع انسان و ساختاری و فراین ی احصا ش ن .
ج فری ()4931

سازمان ص اوسیمای

در نبایت ،با تجزیهوتحوی دادهها ،ا گوی تمویات مشتم بر بیار مؤ فیه
ارا ه ش  .4 :ایجیاد تناسیب مییان ارزییاب تموکیرد بیا خی ما

رفیاه و

اجتمات دریافت از عریق سین جیامع می یریت ارزییاب تموکیرد نییروی
انسان ص اوسیما (مانا)؛  .1زابویتهای بازیوارسیازی در ارا ی خی ما

جمبوری اسام ایران

مصادیق ون؛  .9زوانین و مقررا
اجرای  ،شام اصاحا

ارا ی خی ما ؛  .1ا زامیا

و

و فراینی های

ساختاری و فراین ی.

ه ف از این پژوهش بررس تأثیر انگیزههای فردی بر رفتار بهاشتراکگذاری
دانش ،با توجه به نقش ت ی ی کننی

بررس تأثیر انگیزههای

ارزشهیا ،بیود .بیر اسیا

اعاتیا

فردی بر رفتار

ج فری و

جمعووریش ه از دویست و هف ه کاربر ف ال ای هشیبر (بیر اسیا

بهاشتراکگذاری دانش

همکاران

کرجس و مورگان) ،تأثیر انگیزههای درون بر رفتار بهاشتراکگذاری دانش

()4931

به تأیی رسی  .اما ،ارزشهای کاربران نقیش ت ی ی کننی ه در روابیط مییان

با توجه به نقش
ت ی کنن گ ارزشها

جی ول

نوعدوست و شبر عوبی بیا رفتیار بیهاشیتراکگیذاری دانیش ن اشیت و
فرضیههای مرتبط با ارزشها به تأیی نرسی .
در این تحقیق ،محقق با استفاده از روش تحوی محتوای کیف به مؤ فههای

عراح م ل نگهداشت
کارکنان دانش در
سازمانهای رسانهای

دست یافت و سپس از عرییق تکنییک د فی  ،ب ی از تی وین پرسشینامه و
رزم فردوی

وزمون میانگین ،مؤ فهها را مورد تأیی یا ت م تأیی زرار داد .در نباییت پینج

()4931

مؤ ف نظام پرداخت و جبران خ ما  ،ویژگی هیای سیازمان ،ویژگی هیای
شغ  ،توس

مسیر شغ  ،و شوکهای کاری به دست ومی کیه بیا ون می

برای نگهداشت کارکنان دانش در سازمانهای رسانهای عراح ش .
ا گوی پیشنبادی

صوواتیان و

پژوهشگران در این پژوهش بیه شناسیای منیابع و مراکیز دانشی سیازمان

م یریت دانش برای

همکاران

ص اوسیما پرداختن و زیرساختهای الزم را برای برزراری م یریت دانیش

سازمان ص اوسیما

()4936

برشمردن .
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ادامه جدول  .1پیشینة پژوهش

عنوان

نویسنده

بازیوارسازی شیوههای
تسبیم دانش :ار وب
مفبوم پیشنبادی برای

سینگسُمرانسو

خالصة پژوهش
4

و هئو ()1141

یادگیری سازمان

با این تحقیق مفبوم بازیوارسازی از عرییق «شییوههیای بیهاشیتراکگیذاری دانیش
بازیوارش ه» وارد حوز م یریت دانش ش  .هی ف محققیان ارا ی ییک یار وب
نظری ،از عریق بهکارگیری مکانیکهای بازی متناسب با انگیزههای کارکنان ،بود.

تأثیر بازیوارسازی بر

در این تحقیق یک نظرسنج ونالیین اجیرا شی کیه در ون صی و بی و هفیت

شیوههای تسبیم دانش

شرکتکنن ه از یک سازمان بزرگ ،جبت تسبیم دانش داخ سازمان  ،سیسیتمهیای

کاربر :روابط بین انگیز
کاری ،انتظارا تموکرد ،و

سیویک 1و بَک
()1141

درگیری ذهن کار

ت ام اجتمات و انگیزش را به کار گرفتن  .ایین مطا یه سیا قهیای مبیم انگییزش
شغو را نشان داد ( ذ  ،مزایای متقاب  ،به رسمیت شناختن) که بیه درگییری شیغو
و امی به تموکرد منجر م شون .
این پژوهش به صور مطا موردی در گروه توس نرمافزار بیا دو رویکیرد انجیام
ش ؛ یک رویکرد بر اسا

کاربرد بازیوارسازی در

خورادو 9و

حوز م یریت دانش

همکاران ()1141

و رویکرد دیگر بر اسا

ارتباعا ایمیو و اسناد ا گو و راهنمای یک رهبر پیروژه
1

مکانیکهای شناختهش بازیوارسیازی بیه تنیوان PBL

(امتیاز ،م ال ،ردهبن ی) .سیپس ،پژوهشیگران بیه تجزییهوتحویی نتیایج پیژوهش و
مقایس رویکردها پرداختن  .در نتیج پژوهش وم ه است مکانیکهای بازیوارسیازی
سبب بببود پای ار جنبههای مانن مشارکت ،همکاری و کمیک ،و پیاالیش دانیش در
فراین های توس نرمافزار م شود.

م یریت دانش پروژه
بهسادگ بازی کردن!
مکانیکهای بازی در
سیستمهای م یریت دانش
پروژه

در این پژوهش با بیست و هفت نفر از کارکنان به روش نیمیهسیاختاریافته مصیاحبه

شاخت 1و می شه

ش و در نبایت با تحوی مصیاحبههیا ،بیا هی ف شناسیای مشیکا پیروژههیای

()1141

م یریت دانش ،پژوهشگران از مکانیکهای بیازی بیرای عراحی سیسیتم می یریت
دانش ببره بردن .

نوآوری پژوهش

برخ پژوهشها فقط بر مکانیکهای امتیاز و نشان و ج ول برن گان متمرکزن که سه مکانییک
پایه در عراح بازیوارسیازی هسیتن  .ایینگونیه سیسیتمهیا ،کیه مبتنی بیر نشیان و می ال و
ردهبن یان  ،پوینتیفیکیشن 6نامی ه م شون که بیرای سیسیتمهیای انگیزشی بون می

مناسیب

نیستن  .ه ف پژوهش پیش رو رفع این مشک با ببرهگیری از سایر مکانیکها و ج ول تنیاوب
1. Singhsomransukh
2. Silic
3. Jurado
4. Point
5. Schacht
6. Pointification

ي کارکنان رسانهای در فرايند تسهيم دانش ...
طراحي مدل بازیوارشده برای بهبود فرهنگ مشارکت ِ

865 

مکانیکهای بازی مارکوفسک بود .برخ پژوهشها ،مانن پژوهش شیاخت و می شیه (،)1141
مشخص نکردهان که مبتن بر ک ام نیازها عراح ش هان  .در پژوهش پیش رو ،از ونجیا کیه بنیا
بود از ار وب مارکوفسک ( )1141استفاده شود ،مطا ا مبتن بر شناسای نیازها انجام شی
و برخاف کار مادکووا 4و همکارانش ( )1141س

ش نیازها به صور دزیق و مشیخص و

از عریق مصاحبه بیا کارکنیان سیازمان شناسیای شیون  .ایین موضیوع بیه اسیتفاد درسیت از
مکانیکهای انگیزش و عراح سایر اجزا ،شام احساسا و رفتارهیا ،کمیک می کنی  .همی
پژوهشهای بررس ش ه از پرداختن به جز ییا سیسیتم بیازیوار ،کیه سیبب درگیرسیازی در
سیستم و ایجاد ت ام مناسب با کاربر م شون  ،اجتناب کردهان ؛ حت پژوهش سینگسُمرانسیو
و هئو ( ،)1141که نزدیکترین پژوهش به پژوهش پیش روست .این موارد شام احساسیا و
رفتار هستن  .پژوهش حاضر بر کشف ارتبیا بیین احساسیا و رفتیار تسیبیم دانیش و تیأثیر
استفاده از اصول بازیوارسازی بر این دو تنصر متمرکز ش ه است.
مدل مفهومي
بنا بر ت ریف وَن دِن هوف و دِ ری ر ( )1111تسبیم دانش شام اه ا کردن دانش و کسب
دانش است .برای دستیاب به نین ه ف  ،بای کارکنان برانگیخته شون تا دانش خیود را
با بقیه به اشتراک بگذارن ؛ ی ن هم دانش خود را به دیگران انتقیال دهنی هیم از دیگیران
بیاموزن  .حال بای دی نیازهای انگیزش برای مشیارکت در تسیبیم دانیش یسیت؟ ایین
سؤال ما را به بحث نظریههای انگیزش در تسبیم دانش وارد م کن  .بیا توجیه بیه دالیی
فرهنگ در کشور ایران ،از نظریات که انگیزش درون را م نظر زرار م دهن پاسخ خوب
دریافت نم شود و به د ی اینکه به احتمال فراوان افراد با انگیزههای بیرون نیز برانگیختیه
م شون به نظری ماز و توجه ش

(1954

 .)Maslowنیازهای شناسای شی ه بیر مبنیای کیار

راد ،)1149( 1که به هرم بازیوارسازی مشتریان م روف است (شک  ،)4به شناسای انواع
کاربران سیستم بازیوار کمک م کن .
1. Mládková
2. Rod
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شکل  .1هرم بازیوارسازی مشتریان ()Rod, 2013

همانعور که وربا ( )1141اسیت الل کیرده اسیت شناسیای کیاربران زی م اصیو در
عراح سیستم بازیوار اسیت .کیاربران نی نیوعانی ؛ کمیالعویب ،اجتمیات  ،کاشیف،
از شناسای نیازها ،با توجه به ار وب  ،BMEMبای سه ب

مبارزهعوب .ب

رفتییار و احساسییا

و مکانییکهییا ،مشییخص شییون

(2017

دیگر ،ی ن

 .)Marczewskiبییا توجییه بییه

ار وب مارکوفسک و ت ریف بازیوارسازی الزم است مکانیکهای بیازی متناسیب بیا
انگیزهها به کار رون  .بنابراین ،در این پژوهش از ج ول تناصر بازیوارسازی مارکوفسک
ببره گرفته ش  .این ار وب کمک کرد مکانیکهای انگیزشی متناسیب بیا نیوع بیازیکن
جبت انگیزش و درگیرسازی کارکنان برگزی ه شود .وزت کاربر بیا سیسیتم بیازیوارشی ه
درگیر م شود و رفتارهای مشخص ش ه را انجام م دهی  ،بیر اسیا

رفتیار انجیامداده در

داخ سیستم احساسی در او پ یی ار می شیود ( .)Marczewski 2017ایین احساسیا

بیا

مکانیکهای بازی رابط متقاب دارن  .در تین اینکه مکانیکها سبب تو ی ایین احساسیا
م شون  ،احساسا

نیز بر نوع مکانیک بهکاررفته تیأثیر می گذارنی ()Robson et al 2015؛

ذ

از کمیک کیردن بیه دیگیران توسیط مکانییک شیبکههیای اجتمیات .

مانن احسا
احساسا

به تجرب کاربر هنگام درگیر ش ن با سیستم اشیاره می کنی  .احساسیا

مثبیت
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سبب وفاداری کاربر به سیستم م شود و به برزراری رخه تا زمان رسی ن به ه ف نبیای
کمک م کن  .در ار وب ارا هش ه رابط بین کیاربر و فراینی بیازیوارسیازی و تسیبیم
دانش یک رابط رفتوبرگشت ت ریف م شود.

شکل  .2چارچوب مفهومی پژوهش

روش تحقيق
ه ف از این پژوهش دستیاب به درک و بینش تمیق در زمین پ ی

انگییزه بیین کارکنیان

سیمای جمبوری اسام ایران ،جبت عراح سیستم انگیزش  ،مبتن بیر بیازیوارسیازی
برای تسبیم دانش ،بود .بنابراین ،پژوهش با رویکرد اکتشاف و در دو مرحوه انجام گرفت:
ه ف از مرحو اول شناسای نیازهای انگیزش و احساسا

و رفتارهای تسبیم دانیش

بین کارکنان سیما بود .این مرحوه ب ین منظور انجام گرفت کیه ارا ی راهکارهیای عراحی
سیستم تسبیم دانش بازیوار 4توسط پان د ف (در مرحوی دوم) مبتنی بیر دادههیای ایین
مرحوه بود .بنابراین ،به صور

ه فمن و با رتایت تنیوع حرفیههیای شیام می یر شیبکه،

تبیهکنن ه ،کارگردان ،مجری ،م یران ،ای هپردازی پیانزده نفیر از کارکنیان سییما ،کیه سیابق
)1. Gamified knowledge sharing system (GKSS
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رسانهای در سازمان داشیتن  ،جبیت مصیاحب نیمیهسیاختار شناسیای

همکاری و تو ی ا

ش ن  .برای تحوی متن مصاحبهها از روش تحوی مضمون استفاده ش .
ه ف از مرحو دوم بازیوار کردن فراین تسبیم دانش بود .به د یی

ن ب ی ی بیودن

موضوع و نیاز به بحث و گفتوگو و ارا ی بیازخورد بیه مشیارکتکننی گان ،روش د فی
اجماع برای این پژوهش برگزی ه ش  .بنابراین ،هج ه نفیر از خبرگیان میرتبط بیا موضیوع
پژوهشی شام حوزههای م یریت رسانه ،م یریت دانش ،منیابع انسیان  ،بیازیوارسیازی،
م یران سیمای به روش ه فمنی و گوو یهبرفی شناسیای شی ن  .هیر دو رانی بیر اسیا
پرسشنام محققساخته اجرا ش و بر اسا
رفتارها و احساسا

میزان اجماع خبرگان به شناسای مکانیکهیا و

در تسبیم دانش پرداخته ش .

يافتههای تحقيق
برای تحوی مصاحبهها از ک گذاری باز و محوری استفاده ش  .در مرحو اول  113کی بیه
دست وم که ب

از حذف ک های تکراری و اصاح ک ها  111زیرمقو ه و  41مقو ه باز

مان  .در ادامه هشت انگیز اصو بر اسا

ت اد بیشترین مقو ه شناسای شی کیه مطیابق

هرم بازیوار راد در بار دست کمالعوب ،اجتمات  ،کاشف ،مبیارزهعویب جیای گرفتنی .
ابت ا انگیزههای کارکنان بر اسا

نظری سوسوه مراتب نیازهای ماز و اسیتخرا و در ادامیه

انواع کاربران شناسای ش ن .
انگيزهها

جايگاه

انگیز کسب جایگاه در بخش سیما ب ین گونه است که کارکنان سیما زمان که به اتتبار و
جایگاه واز

خود در سازمان دست پی ا نم کنن تصمیم م گیرن سازمان را ترک کننی و

وارد محیط حرفهایتر شون  .در بسییاری از شیرکتهیا کارکنیان ،بیهخصیو

کارکنیان

بااست ادتر ،برای کسب موز یت ببتر از شرکت به شرکت دیگر م رون « :به همین د ی ما
با مشکو روبهرو هستیم که تا کس تجربه در ص اوسیما کسب م کنیه ییا می رونینش از

ي کارکنان رسانهای در فرايند تسهيم دانش ...
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ص اوسیما و به سینما م رف ش م کنن یا خودش زود می ره و در ییک محییط حرفیهای
خودش رو جا م ده» (مصاحبهشون

شمار .)2

جدول  .2کدگذاری باز و محوری

مفاهیم

کد محوری

خبرگ  ،ارتقا ،مقام سازمان  ،برن بودن ،شبر
جایگاه

سازمان  ،شبر

شخص  ،نیروی خبره

قدرت

انگیز ز ر

بین م یران به گونه ای دیگر خود را نشان می دهی ؛ جیای کیه کارکنیان بیر

حسب ز ر

و مقام که در سازمان دارن به تسبیم دانش توجه م کنن  .م توان اینگونه

برداشت کرد که افرادی که به ز ر
به ز ر

نیاز بیشتری دارن به بهاشتراکگذاری دانش بیا توجیه

برانگیخته م شود .مصاحبهشون های دربار مناسبا

موانع انگیزش تسبیم دانش مناسبا

ز ر

ز ر

است» (مصاحبهشون

گفته اسیت« :یکی از
شمار .)4

دستاورد

کارکنان زمان که احسا

کنن با تسبیم دانش به دستاوردهای مطووب م رسن دانیش خیود

را با بقیه به اشتراک م گذارن  .از دستاوردهای تسبیم دانش م توان بیه پیشیرفت همکیاران،
جوب توجه مخاعب و دریافت بازخورد مثبت ،و پیشرفت شغو اشاره کیرد کیه کارکنیان در
مصاحبه ب انها اشاره کردهان  .یک از کارکنان دربیار انگییز دسیتاورد گفتیه اسیت« :اینکیه
برنامهای ساخته بشه که مورد توجه مخاعب زرار بگیره و برنامه پرسروص ا باشه ببیم انگییزه
م ده که دانش و داشتههای خودم رو با بقییه بیه اشیتراک بیذارم .اینکیه مخاعیب برنامیه رو
ت ریف م کنه من خودم شخصا بال درم ورم» (مصاحبهشون

شمار .)3

خودمختاری

خودمختاری این امکان را به کارکنان م ده که با وزادی تم  ،هیمسیو بیا هی ف اصیو ،
بیشترین دانش خود را در برخورد با مسا

به کار گیرن  .مصاحبهشیون های در ایین رابطیه

گفته است« :م خوام بگم اون راحت تر بود تم کنه تا حرف بزنیه .منظیورم اینیه اون بیه
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می داد» (مصیاحبهشیون

شیو خودش که راحت تر بود داشت انتقیال دانیش رو صیور
شمار .)1
اجتماع

ارتباعات که در گروههای کاری اتفاق م افت مکانیسم مبم است که اتضیا را بیه تبیادل
اعاتا
تو ی کنن

تشویق م کن « .یک مسئو دیگر هم است و اون هم این اسیت زمیان کیه ییک
محتوا یا یک برنامهساز توویزیون بتونه ت ام و ارتباعا

اتضای شبکه برزرار کنه این ارتباعا

میانفیردی ببتیری بیا

انسان خیو اثر م ذاره روی اینکه کارکنیان تمایی

پی ا کنن که انگیزه پی ا کنن دانششان رو به اشتراک بگذارن » (مصاحبهشون

شمار .)9

کمک کردن

در حقیقت تسبیم دانش به افراد فرصت م ده تا از این عریق به دیگران کمک کنن ؛ مث
پاسخ دادن به سؤاال

مردم در انجمن یا ح کردن مشک همکاران .مصاحبهشیون های در

این زمینه گفته است« :در بحث به اشتراک گذاشتن دانش ذ

بردن از کمیک بیه دیگیران

باتث م شه که من برای انتقال تجربیاتم ترغیب بشم» (مصاحبهشون

شمار .)3

يادگيری

فرصت یادگیری و تمق بخشی ن به دانش شخص اغوب مشوز زوی بین کارکنیان اسیت
که منجر به موفقیت در کار رسانهای م شود« :خوب هنر این است که انتبیا نی اره و افیراد
رو به ذوق م وره .تو هنر و رسانه این دوسویه است .گاه اوزا
یاد م گیره .گاه اوزا

استاد از شیاگرد ییزی

من خودم تحت تأثیر کارهای دانشجو زرار م گیرم .بیرای همیین

است که پایان ن اره و ر اه رش همیشه وجود دارد بیرای ببتیرین شی ن و بیشیتر دانسیتن»
(مصاحبهشون

شمار .)1

امنيت

یک از توامو که مانع تسبیم دانش م شود تر

از محروم شی ن از منیابع اسیت؛ ی نی

نگران امنیت شغو و دروم بودن .مصیاحبهشیون های دربیار تیر
توضیح داده است« :تر

از محی ودیت منیابع

و نگران از اینکه به خاعر مح ودیت منابع ،من محروم بشم اگر
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کس دیگری دانش من رو کسب کن  .این باتث می شیود کیه مین دانشیم را بیه اشیتراک
نگذارم» (مصاحبهشون
انواع کاربر

شمار .)1

8

کمالگرا

مطابق شک  ،9کمالگراها بیشتر از سایر انواع بازیکنان هستن  .کمالگراهیا ،بیرای تسیبیم
دانش ،ز ر

و جایگاه و خودمختاری و دستاورد را ترجیح م دهن و بیشتر به دنبال انجام

دادن کارهای هستن که به ونها شأن و جایگاه و حس ز ر

ب هی « :اگیر ییک رسیانهای

خودش برن باشه احتمال اینکه کارکنانش انگیز بیشتری برای کار توی اونجا داشته باشین
خیو بیشتره» (مصاحبهشون

شمار .)44

اجتماعي

اجتمات ها ب ین د ی دانش را با یکدیگر به اشتراک می گذارنی کیه بیه افیراد مجموتیه
کمک کرده باشن « :کار اینجا هم اشتراکگذاری دانش است؛ ی ن دانش داره منتقی کنیه،
ی ن مشارکت بکنیه بیا دیگیران ،حاضیر باشیه دیگرانی رو هیم بیا خیودش رشی بی ه»
(مصاحبهشون

شمار .)49

کاشف

کاربران با شخصیت کاشف تازهمن ن

یزهای ج ی کشف کنن  .اشتیاق برای ح مسئوه

و یافتن راهح های خوّازانه این کارکنان را به یادگیری و کسب دانش تشویق م کنی  .ایین
افراد گونه م توانن در حرف خود موفق باشن ؟ مطابق گفتی مصیاحبهشیون گان ،حرفی
رسانه انتبا ن ارد .این ویژگ افراد را به یادگیری بیشتر تشویق م کن و ونهیا را سیر ذوق
م وورد« :خوب هنر این است که انتبا ن اره و افراد رو به ذوق م وره .تو هنر و رسانه ایین
دوسویه است .گاه اوزا

استاد از شاگرد یزی یاد م گییره .گیاه اوزیا

مین خیودم

تحت تأثیر کارهای دانشجو زرار م گیرم .برای همیین اسیت کیه پاییان نی اره و راه رشی
همیشه وجود دارد برای ببترین ش ن و بیشتر دانستن» (مصاحبهشون

شمار .)1
1. User type
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مبارزهطلب

مبارزهعوبها در پایین هرم زرار دارن  .ونها به امنیت خیوی اهمییت می دهنی  .ایین نیوع
کارکنان خواهان امنیت شغو  ،تأمین امکانا

شیغو  ،و رفیع دغ غیههیای او یی کارکنیان

هستن  .در غیر این صور  ،از تسبیم دانش خودداری م کنن  .از دی مبارزهعوبها دانیش
امنیت م وورد .یک از توامو که مانع تسبیم دانش م شود تر

از محروم ش ن از منیابع

است؛ ی ن نگران امنیت شغو و دروم خود هستن « :بحث دغ غههیای شخصی توامی
است که یک از توام دغ غ ما

است» (مصاحبهشون

شمار .)2

شکل  .3انواع کاربران و نیازهایشان در سیستم تسهیم دانش بر اساس طبقهبندی راد از بازیکنان

مکانيکها

«ابزارهای انگیزش متناسب با نیازهای اصو کارکنان سییما بیرای تسیبیم دانیش کی امهیا
هستن ؟» سؤا

بود که با خبرگیان مطیرح کیردیم .در دور اول د فی  ،مکانییک میرتبط بیا

انگیییزههییای تسییبیم دانییش توسییط کارکنییان ،بییر اسییا

ییار وب مارکوفسییک  ،بییا

مشارکتکنن گان د ف به بحث گذاشته ش  .در این مرحویه برخی از مکانییکهیای بیازی
حذف ش ن  ،برخ تغییر کردن  ،و برخ با اجماع باالی  61درص تأییی شی ن  .پیس از

ي کارکنان رسانهای در فرايند تسهيم دانش ...
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اتمال اصاحا
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پرسشنام دور اول ،پرسشنام دور دوم عراح ش و باز مکانییکهیای

بازی متناسب با هر انگیزه با اجمیاع بیاالی  61درصی تأییی شی ن  .نبایتیا مکانییکهیای
متناسب با هر انگیزه به صور

ج ول  9دروم .

انگیزههای تسبیم دانش حکایت از ون کیرد کیه دالیی کارکنیان سییما از بیه اشیتراک
نگذاشتن دانش یکسان نیست .بنابراین ،مکانیکهای پیشنبادی بای متناسب با انگییزههیای
درون و بیرون باش  .در پژوهش حاضر از ج ول تناوب تناصر بازی مارکوفسیک ببیره
گرفته ش  .همان عور که ج ول  9نشان م ده مکانیک متناسب با نیازهیا اسیتخرا شی ه
است .س

ش ه مکانیکها متنوع باشن و تمرکز بر پاداش بیرون نباش  .برخ مکانیک بیا

ه ف ارضای نیازهای درون کاربران در نظر گرفته ش ه است که استفاد بون م

از ایین

سیستم را تضمین م کن ؛ مسئوهای که اکثر سیستمهای م یریت دانش با ون روبهرو هستن .
جدول  .3انگیزهها و مکانیکهای انگیزشی مرتبط با تسهیم دانش بین کارکنان سیما

انگیزه
ز ر

جایگاه

دستاورد

مکانیکهای بازی

درصد اجماع

جایگاه اجتمات

2282

رزابت

1181

اه اف نوعدوستانه

2282

تیمها

1181

کمک کردن

ج ول برن گان

6686

شبکههای اجتمات

1181

جایگاه اجتمات

3181

شبکههای اجتمات

2282

ج ول برن گان

2989

جایگاه اجتمات

11

اجتماع

نشانها و افتخارا

1181

تیمها

2989

امتیازا

2989

کنجکاوی

411

جستوجو

11

نایاب

3486

نشان و افتخارا /
کوکسیون
گواه

خودمختاری

انگیزه

مکانیکهای بازی

درصد اجماع

2989

یادگیری

6686

شخص سازی

2282

پوتفرمهای خازیت

2282

جستوجو

11

نفر
امنیت شغو

از باخت

3181

پاداش برنامهریزیش ه

1181

رزابت

6686
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رفتارها و احساسات تسهيم دانش

رفتارها و احساسا

تسبیم دانش ابت ا از عریق مصاحبه بیا کارکنیان سییما شناسیای و در

ادامه برای عراح سیستم بازیوار تسبیم دانش با مشارکتکننی گان در دور اول د فی بیه
به تأیی رسی ن  .پس از اتمال اصیاحا

بحث گذاشته ش ن و اکثر رفتارها و احساسا

در ران دوم ،بنا به ار وب مفبوم پژوهش و ت ریف که از تسبیم دانش ارا ه ش ه بیود،
رفتارها و احساسا

اه اکنن ه و دریافتکنن

دانش شناسای ش ن  .درص اجمیاع در هیر

دو دور  61درص در نظر گرفته ش  .رفتارها و احساسا

تسبیم دانش در ج ولهای  1تیا

 1مشخص ش ه است.
جدول  .4رفتارهای مرتبط با اهداکنندة دانش

رفتارهای اه اکنن

رفتار تسهیم دانش

درصد اجماع

تو ی برنامه و محتوا

34%/6

صحبت کردن و توضیح دادن دربار

دانش

ا شها و

مسا
مشارکت دادن افراد در پروژهها

11%
34%/6

جدول  .5رفتارهای مرتبط با دریافتکنندة دانش

رفتارهای دریافتکنن

دانش

رفتار تسهیم دانش

درصد اجماع

دریافت و تماشای برنامه و محتوای تبیهش ه

29%/9

مطرح کردن مسا
مطا

و سؤاال

حوز کاری

اسناد دانش

مشارکت کردن در پروژهها

29%/9
11%
66%/6

جدول  .6احساسات مرتبط با اهداکنندة دانش

احساسات تسهیم دانش
ذ
احساسا

اه اکنن

دانش

بردن از کمک کردن به دیگران

درصد اجماع
29%/9

تازه داشتن به دی ه ش ن توسط مردم و همکاران

411%

تازه داشتن به موضوع و برنام تو ی ی

66%/6

احسا

خطر ناش از از دست دادن پاداش

11%
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جدول  .7احساسات مرتبط با دریافتکنندة دانش

احساسا

دریافتکنن

دانش

احسا
احسا

احساسات تسهیم دانش

درصد اجماع

تازه داشتن به یادگیری

29%/9

خطر ناش از بهروز نبودن دانش
خطر ناش از از دست دادن جایگاه
سازمان

11%
34%/6

شکل  .4رفتارها و احساسات کارکنان در فرایند تسهیم دانش

بحث و نتيجه
در پژوهش پیش رو نیازهای انگیزشی تسیبیم دانیش بیین کارکنیان سییمای جمبیوری اسیام
مکانیکهای بازی ،رفتار تسبیم دانش ،و احساسا تسبیم دانیش شناسیای شی ن کیه هیر ییک
اجزای م ل تسبیم دانش بازیوار در یک سازمان رسیانهای خی متمحیور را تشیکی می دهنی .
همانعور که کاستوو و ا یور )1142b( 4است الل کردهان انگیز کارکنان وژانسهای رسیانهای دو تی
یا وژانسهای تأمین ما دو ت در خ مت به مردم متفاو از همتایان ایشان در بخیش خصوصی
1. Costello & Oliver
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است ،در این پژوهش نشان داده ش در محیط دانشمحور کارکنیان بیرای تسیبیم دانیش نیازمنی
انگیزههای متفاو ان  ،شیام جایگیاه ،زی ر  ،دسیتاورد ،خودمختیاری ،کمیک کیردن ،اجتمیاع،
یادگیری ،امنیت ،که به نوت متناسبان با کمالگراها ،اجتمات ها ،کاشیفهیا ،و مبیارزهعویبهیا.
ا بته ،انگیز یادگیری که به کاربر کاشف اشاره م کن بین کارکنان بسیار ض یفتر از سایر انگیزههیا
بود که در یک محیط متغیر و پیچی ه ،که نیاز به یادگیری می اوم دارد ،جیای بررسی دارد .ییین 4و

همکیارانش ( )1146است الل کردهان که انگیز ارا دانش ب ی از می ت کیاهش و انگییز کسیب
دانش ب از م ت افزایش م یاب  .ب ین د ی که افراد ب از م ت دانش برای ارا یه کیردن نی ارد
و مجبورن دنبال یادگیری باشن  .کاربران کمالگرا بیشیتر بیه دنبیال تیأمین انگییزههیای جایگیاه و
شبر و دستیاب به خودمختاریان  ،کیاربران اجتمیات خواهیان کمیک بیه همکیاران و ت ویق
سازمان ان  ،و سرانجام کاربران مبارزهعوب بیشتر به دنبال انگیزههای ما ان  .در حا کیه کو یادره
و اغار 1و ( )1142در پژوهش خود در زمین بازیوار کردن محیط وموزش اسیتفاده از مکانییک
بازی نشان را برای کاربران کاشف و امتیاز و ج ول برن گان را برای کاربران مبیارزهعویب مناسیب
دانستهان  .ونها مکانیک بازی ج ول برن گان را بی ین د یی بیرای کیاربران مبیارزهعویب مناسیب
دانستهان که ا مان جایگاه را برای این کاربران در نظر گرفتهان  .درحا که در پیژوهش حاضیر ،بیر
مبنای هرم راد ،که بر اسا

نظری هرم ماز و تنظیم شی ه اسیت ،انگییز جایگیاه در بیاالی هیرم و

مرتبط است با کمالگراها .مکانیکهای بازی جایگاه اجتمیات  ،تییمهیا ،شیبکههیای اجتمیات  ،و
اه اف نوعدوستانه با کاربر اجتمات مرتبط است .کو ادره و اغار ( )1142تأثیر مکانییک بیازی
تیم روی اجتمات ها را مثبت و روی کمالگراها و کاشفها و مبارزهعوبها منف اتام کیردهانی .
مکانیک اه اف نوعدوستانه وزت به کار م رود که افراد به دنبال ونان که روابیط خیود را تقوییت
کنن ی

(2015

 .)Suhمکانیییکهییای جسییتوجییو و نایییاب و کنجکییاوی بییرای کییاربر کاشییف و

مکانیکهای بازی سیرمایهگیذاری و پیاداش برنامیهرییزیشی ه و نفیر از باخیت بیرای کیاربر
مبارزهعوب تأیی ش هان که بر اسا

یافتهها اهمییت پیول و تیر

از از دسیت دادن جایگیاه بیه

سبب تسبیم دانش را نشان م ده .
1. Yin
2. Kocadere & Çağlar
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در سیستمهای بازیوار عراح ش ه دو مکانیک بازی جایگاه اجتمیات و جسیتوجیو
برای ایجاد انگیزههای متفاو
اجتمات در حا

و برای دو نوع کیاربر بیه کیار می رونی  .مکانییک جایگیاه

برای ایجاد انگیز ز ر

در کاربران کمالگرا در نظر گرفته شی ه اسیت

که در انگیز اجتماع برای کاربر اجتمات نیز مؤثر است .مکانیک جسیتوجیو ،تیاوه بیر
انگیز یادگیری در کاربر کاشف ،برای ایجاد انگیز خودمختیاری در کیاربر کمیالگیرا نییز
حاظ ش ه است .به تبار

دیگر ،هر مکانیک بازی می توانی  ،بیر اسیا

انگیزههای متفاوت را سبب شود

(& Çağlar 2018

انیواع کاربرهیا،

 .)Kocadereانگیزههیای تسیبیم دانیش

کارکنان و مکانیکهای بازی مؤثر در شک  1دی ه م شود .هشت انگیزه شناسای و هج ه
مکانیک مرتبط همراه انواع کاربر مشخص ش هان  .انگیزهها در هست سیستم و مکانیکهای
بازی مرتبط با ون در الیههای دوم زرار دارن .

شکل  .5مکانیکهای بازی مرتبط با نیازهای انگیزشی تسهیم دانش و همچنین انواع بازیکنان در سیستم بازیوار
تسهیم دانش در بخش سیما
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رفتار تسبیم دانش جزء سوم م ل تسبیم دانش بازیوار این پژوهش را تشکی می دهی
که در زسمت یافتهها وم ه است .داویر )1146( 4دربار رفتار تسبیم دانش در رسانه اسیت الل
م کن به د ی اینکه دانش در رسانه از عریق تجربه کسب م شود و به سمت ضیمن بیودن
سوق دارد پژوهشهای می یریت رسیانه در ایین ترصیه بویو

نی ان ن اشیتهانی  .هی ف

بازیوارسازی تغییر رفتار است که به کمک مکانیکهای بیازی اتفیاق می افتی  .در پیژوهش
حاضر مکانیکهای مختوف متناسب با نیازهای تسبیم دانش کاربران پیشینباد می شیود؛ مثی
امتیاز ،نشان ،ج ول برن گان ( )Blohm & Leimeister 2013; Hamari et al 2014که به نیوت
به کاربر بازخورد م دهن  .هاماری )1141( 1و مکور 9و همکارانش ( )1141تأثیر مثبیت نشیان
بر ف ا ییت کیاربران را بررسی و ون را میانع خیرو از سیسیتم م رفی کردنی کیه اهی اف
تحققیافته ،جایگاه دانش  ،و تموکرد در تسبیم دانش را نشان م ده  .احساسا

جیزء وخیر

رخ م ل تسبیم دانش بازیوار است که به گفت هُرنونگ و اسیمُونیک ،)1142( 1بیرخاف
پیشین عوالن م یریت دانش ،به ارتبا احساسا
بیشتر تحقیقا

با م یریت دانش کمتر توجه ش ه است و

احساسا را یک انگیزه م رف کردهانی

( Chennamaneni et al 2012; Vuori

 .)& Okkonen 2012; Lin 2007احساسا سبب وفاداری و درگیر ش ن کیاربران بیا سیسیتم
م شون که از مکانیکها تأثیر م گیرن  .مکانیکهای مانن نشان کیه بیر کیاربران کمیالگیرا
تأثیرگذارن سبب خوق احسا
در این پژوهش س

ذ

م شون .

ش با ببرهگیری از پیشین م یریت و دنیای بازیهای کیامپیوتری

به م یران سازمان سیمای جمبوری اسام ایران در رفع مشک ت م مشارکت کارکنیان در
تسبیم دانش کمک شود .تمرکز بر الی سرگرم بود که مسئو اصو سیستمهای می یریت
دانش است و سبب ت م مشارکت کارکنان در سیستمهای م یریت دانش م شود .تاوه بر
این ،در این پژوهش به بررس تسبیم دانش در سیازمانهیای رسیانهای پرداختیه شی کیه

1. Dwyer
2. Hamari
3. Mekler
4. Hornung
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همانعور که وم کمتر مورد توجیه پژوهشیگران زیرار گرفتیه اسیت .احساسیا

موضیوع

دیگری بود که از زاویهای دیگر بررس ش ؛ درحا که در پژوهشهای پیشیین احساسیا
یک انگیزه در نظر گرفته ش ه است .در این مطا ه به شناسای انگیزهها ،مکانیکهای بازی
مؤثر ،رفتارها ،و احساسا
بررس و اثبا
رفتار و احساسا

تسبیم دانش پرداخته ش  .ا بته مطا ا

جامعتر و دزیقتر برای

مکانیکهای ارا هش ه برای هر انگیزه و تناسب ون با انواع کیاربر و مت ازبیا
نیاز است .تاوه بر ایین ،مطا یا

دیگیری الزم اسیت کیه بیر فبیم و

ببرهگیری از ارتبا بین «انواع کاربران» با سبک انتقال دانش در شبکههای اجتمات و انواع
شخصیتها در زمین تسبیم دانش تمرکز کن  .پیشنباد م شود در پژوهشهای وت نیازهای
انگیزش تسبیم دانش م یران و کارکنان سازمان ص اوسیما به عور ج اگانه بررس شود و
همچنین سیستم م یریت دانش بازی وار و جذب دانش برونسازمان از مخاعبیان سیازمان
ص اوسیما عراح شود .به د ی تفاو
احساسا

فرهنگها و در نتیجیه تفیاو

نیازهیا و رفتارهیا و

شناسای ش ه نم توان نتایج این پژوهش را به هم سازمانها ت مییم داد و ایین

پژوهش مح ود به ایران و سیمای جمبوری اسام ایران در جایگاه یک سازمان رسیانهای
است.
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منابع
اخوان ،پیمان؛ اکبر رحیم (« .)4934شناسای و رتبهبن ی توام انگیزشی میؤثر بیر اشیتراک
دانش در یک سازمان صن ت » ،نوووری م یریت :)1(4 ،صص 411ی .491
ج فری ،سی محم بازر؛ مس ود ورینفر؛ سی مب ی ا وان (« .)4931بررس تأثیر انگییزههیای
فردی بر رفتار بهاشتراکگذاری دانش با توجه به نقیش ت ی ی کننی گ ارزشهیا (مطا ی
موردی :ای هشبر)» ،م یریت فناوری اعاتا  :)1(2 ،صص 119ی .111
ج فری ،محم تق (« .)4931ا گیوی تموییات بیازی وارسیازی خی ما

رفیاه و اجتمیات

ارا ییهشیی ه بییه کارکنییان سییازمان ص اوسیییمای جمبییوری اسییام ایییران» ،پایییاننامیی
کارشناس ارش م یریت رسانه ،دانشگاه ص اوسیما.

خجستهبازرزاده ،حسن (« .)4931تفاو سازمانهای رسانهای با سازمانهای صن ت » ،رسیانه و
فرهنگ :)1(41 ،صص 14ی .92
رزم فیردوی ،فاعمیه « .4931 .عراحی می ل نگب اشیت کارکنیان دانشی در سیازمانهیای
رسانهای ».پایاننام کارشناس ارش  ،دانشگاه تبران ،تبران.
رسو  ،رضا؛ تادل وذر؛ ناهی پاپیان (« .)4931مفاهیم مؤثر بر دانشبنیان شی ن رسیان موی »،
م یریت سازمانهای دو ت  :)1(1 ،صص 61ی .32

روشندل اربطان  ،عاهر؛ سی مب ی شریف ؛ سیمیه بیاف ( .)4931می یریت رسیانه :مفیاهیم،
نظریهها ،و رویکردها ،تبران ،دانشگاه تبران.

شریف  ،سی مب ی؛ عاهر روشندل اربطان ( .)4931از سرمای شبرت تیا شیبر

رسیانهای،

تبران ،توم و فرهنگ .
صوواتیان ،سیاوش؛ سی مرتض موسیویان؛ محسین اییراندوسیت (« .)4936ا گیوی مفبیوم

پیشنبادی م یریت دانش برای سیازمان ص اوسییمای جمبیوری اسیام اییران» ،ان یشی
م یریت راهبردی (ان یش م یریت) :)1(44 ،صص 413ی .421
زو پور ،ورین؛ سمیه باف (« .)4931ارا م ل زمینهای پنبانسازی دانش در شرکتهای تو یی
نرمافزار» ،پژوهشهای م یریت منابع سازمان  :)4( ،صص 413ی .414

844 

... ي کارکنان رسانهای در فرايند تسهيم دانش
ِ طراحي مدل بازیوارشده برای بهبود فرهنگ مشارکت

References
Akhavan, P. & Rahimi, A. (2013). The Identification and Prioritization of
Motivational Factors Affecting Knowledge-sharing in an Industrial-Research
Organization, Innovation Management Journal, 1(2), pp. 107-135. (In Persian)
Blohm, I. & Leimeister, J. M. (2013). Gamification: Design of IT-Based Enhancing
Services for Motivational Support and Behavioral Change, Business &
Information Systems Engineering (BISE), 5, pp. 275-278.
Chan-Olmsted, S. (2006). Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and
Brand Management in Changing Media Markets, London: Routledge.
Chennamaneni, A., Teng, J. T., & Raja, M. (2012). A unified model of knowledge
sharing behaviours: theoretical development and empirical test. Behaviour &
Information Technology, 31(11), pp. 1097-1115.
Costello, J. & Oliver, J. (2018). Human Resource Management in the Media. In A.
Albarran & B. Mierzejewska (Eds.), Handbook of Media Management and
Economics (2nd ed., pp. 95-110). Abingdon, UK: Routledge.
Costello, J. & Oliver, K. (2018). Media Employees Display of Public Service
Motivation in Their Online Professional Identities, Paper presented at the
IRSPM Annual Conference 2018, UK.
Dale, S. (2014). Gamification: Making work fun, or making fun of work? Business
Information Review, 31(2), pp. 82-90.
Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design
elements to gamefulness: defining gamification, Paper presented at the
Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference:
Envisioning future media environments.
Dwyer, P. (2016). Managing creativity in media organizations, Managing Media
Firms and Industries (pp. 343-365): Springer.
Epstein, Z. (2013). Enterprise gamification for employee engagement.
Gholipoor A. & Labbafi S. (2015) Knowledge Hiding Model in Software Company,
Organizational Resource Management Research, 5(1), pp. 129-151. (In Persian)
Hamari, J. (2017). Do badges increase user activity? A field experiment on the
effects of gamification, Computers in Human Behavior, 71, pp. 469-478.
Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does Gamification Work?-A Literature
Review of Empirical Studies on Gamification, Paper presented at the HICSS.
Harjanti, D. & Noerchoidah, N. (2017). The Effect of Social Capital and
Knowledge Sharing on Innovation Capability, Jurnal Manajemen dan
Kewirausahaan, 19(2), pp. 72-78.
Hornung, O. & Smolnik, S. (2018). It’s Just Emotion Taking Me Over: Investigating
the Role of Emotions in Knowledge Management Research, Paper presented at
the Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System
Sciences.
Huotari, K. & Hamari, J. (2012). Defining gamification: a service marketing
perspective, Paper presented at the Proceeding of the 16th International
Academic MindTrek Conference.
Jafari, M. T. (2018). An Operational Model for Gamification of Social and Welfare

8311  پاييز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

844

Services Provided to IRIB’s Employees, MA Thesis in Media Management at
IRIB University. (In Persian)
Jafari, S., Arianfar, M., & Alvani, S. (2016). The Effect of Individual Motivations
on Knowledge Sharing Behavior Considering the Moderating Role of Values
(The case of Ideshahr). Journal of Information Technology Management, 8(2),
pp. 253-272. (In Persian)
Jurado, J. L., Fernandez, A., & Collazos, C. A. (2015). Applying gamification in the
context of knowledge management. Paper presented at the Proceedings of the 15th
International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business.
Khojasteh Bagherzadeh, H. (2015). The Differences between Media Organization
and Industrial Organization. Interdisciplinary Studies in Media and Culture,
5(10), pp. 21-38. (In Persian)
King, R. Unified Business Model Gamification. A New and Proven Strategy to
Massively Engage, Acquire, and Retain Customers. Retrieved from
https://www.slideshare.net/RodKing/rod-gamification-pyramid-templaterodking.
Kocadere, S. A. & Çağlar, Ş. (2018). Gamification from player type perspective: A
case study. Journal of Educational Technology & Society, 21(3), pp. 12-22.
Kung, L (2008). Strategic Management in the Media : Theory to Practice, London:
Sage Publication.
Labafi, S. (2017). Knowledge hiding as an obstacle of innovation in organizations a
qualitative study of software industry. AD-minister (30), pp. 131-148.
Labafi, S., Khajeheian, D., & Williams, I. (2018). Impact of Media Richness on
Reduction of Knowledge-Hiding Behavior in Enterprises. Evaluating Media
Richness in Organizational Learning (pp. 135-148): IGI global.
Lavasani, Z. S. A. (2016). Study The Effects Of Knowledge Management On The
Management Of Media Organizations.
Lin, H.-F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge
sharing intentions. Journal of information science, 33(2), pp. 135-149.
Marczewski, A. (2013). Gamification: a simple introduction.
Marczewski, A. (2017). A Revised Gamification Design Framework.
Maslow, A. H. (1954). Personality and motivation. Harlow, England: Longman, 1, 987.
Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N., & Opwis, K. (2017) .Towards
understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic
motivation and performance. Computers in Human Behavior, 71, pp. 525-534.
Mládková, L., Zouharová, J., & Nový, J. (2015). Motivation and knowledge
workers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, pp. 768-776.
Paul, P. V. (2016). Knowledge Management using Gamification.
Pflug, K. & M. Jara, J. (2014). Workplace Fun and Games Motivate Employees.
World at Work span magazine, pp. 48-54.
Quinn, S. (2002). Knowledge management in the digital newsroom: Taylor &
Francis.
Rasooli, R., Azar, A., & Papian, N. (2016). Effective Concepts on Transforming
National Media into a Knowledge-based Organization, Quarterly Journal of
Public Organizations Management, 4(2), pp. 67-98. (In Persian)

844 

... ي کارکنان رسانهای در فرايند تسهيم دانش
ِ طراحي مدل بازیوارشده برای بهبود فرهنگ مشارکت

Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J. H., McCarthy, I., & Pitt, L. (2015). Is it all
a game? Understanding the principles of gamification, Business Horizons, 58(4),
pp. 411-420.
King, Rod. Unified Business Model Gamification. 2016. A New and Proven
Strategy to Massively Engage, Acquire, and Retain Customers. Retrieved from
https://www.slideshare.net/RodKing/rod-gamification-pyramid-templaterodking.
Roshandel Arbatani, T., Sharifi, S. M., & Labafi, S. (2018). Media Management:
Concepts, Theories & Approaches, Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
Salavatian, S., Mousavian, S., & Irandost, M. (2017). Proposing a Knowledge
Management Model for IRIB Organization, Strategic Management Thought,
11(2), pp. 149-184. (In Persian)
Schacht, S. & Maedche, A. (2015). Project Knowledge Management While Simply
Playing! Gaming Mechanics in Project Knowledge Management Systems. In T.
Reiners & L. C. Wood (Eds.), Gamification in Education and Business (pp. 593614). Cham: Springer International Publishing.
Sharifi, S. M. & Roushandel Arabtani, T. (2015). From Reputational Capital to
Media Reputation, Tehran: Scientific and Cultural Press. (In Persian)
Silic, M. & Back, A. (2017). Impact of Gamification on User's Knowledge-Sharing
Practices: Relationships between Work Motivation, Performance Expectancy
and Work Engagement.
Singhsomransukh, S. & Heo, D. (2017). Gamification of Knowledge Sharing
Practices: A Proposed Conceptual Framework for Organizational Learning,
Paper presented at the ICICKM 2017 14th International Conference on
Intellectual Capital Knowledge Management & Organizational Learning:
ICICKM 2017.
Suh, A., Wagner, C., & Liu, L. (2015). The effects of game dynamics on user
engagement in gamified systems, Paper presented at the 2015 48th Hawaii
International Conference on System Sciences.
Van Den Hooff, B. & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the
influence of organizational commitment, communication climate and CMC use
on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6), pp. 117-130.
Vuori, V. & Okkonen, J. (2012). Knowledge sharing motivational factors of using
an intra-organizational social media platform, Journal of knowledge
management, 16(4), pp. 592-603.
Werbach, K. & Hunter, D. (2012). For the win: How game thinking can
revolutionize your business: Wharton Digital Press.
Werbach, K. (2014). (Re) defining gamification: A process approach, Paper
presented at the International conference on persuasive technology.
Wiegand, T. & Stieglitz, S. (2014). Serious Fun-Effects of Gamification on
Knowledge Exchange in Enterprises, Paper presented at the GI-Jahrestagung.
Yin, H., Yamamoto, K., Kuramoto, I., & Tsujino, Y. (2016). Light Quest: A
Gamified Knowledge-sharing System to Increase Motivation to Provide Longtail Knowledge. Paper presented at the Proceedings of the 13th International
Conference on Advances in Computer Entertainment Technology.

