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 چکيده 

سرگرمی  ، تفریح و  طبعیای بوده است که شوخ ها فلسفه غالب در نظریه و عمل سازمان و مدیریت به گونه تا مدتهدف:  

به این مهم واقف  دیجیتال    در عصر  هابار و ناسالم در محیط کار تلقی کرده است. اما، سازمانزیان  هایرا به عنوان فعالیت
ها  ترین دالیلی که آنشوند، بلکه یکی از مهمهای کاری حاضر نمیها فقط برای کار کردن در محیطشده است که انسان

. استها  محیط  قبیل  و نشاط در این   سرگرمی و تجربه    تفریح به  شان  کشاند، نیاز های کاری میرا به سمت و سوی محیط
  و به مدد فناوری های اخیر  در سال   که   استریت منابع انسانی  در مدیوارسازی  بازی   نقش  معرفی و تبیینهدف این نوشتار،  

 است.   وکارها مورد توجه مدیران قرار گرفته کسب مذکور درامر   ه و در راستای توجه ب  های دیجیتالو نوآوری

 وهشی در حوزه مورد توجه پژوهش است. ژ نوع نوشتارهای مفهومی به کمک مرور ادبیات پاین نوشتار از  :روش 

مدیریت منابع انسانی  در  وکار، به کاربردهای آن  وارسازی و نقش آن در کسبمفهوم بازی  مرور  ها ضمنیافته   ها:یافته 

رهنمودهایی برای کاربست درست    وارسازی در مدیریت منابع انسانی و ارائه کارگیری بازی های به مرور ریسک .  پردازدمی
 . است نوشتارهای این یافته از سایر   ،های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش  ه آن، به همرااین مفهوم در 

با تزریق مبانیِ  سازمان  گيری:نتيجه  هایی چون طراحی سازمان،  به کارویژه   نظریه سرگرمیها در تالش هستند که 

های کاری و انجام وظایف مدیریت منابع انسانی، نیاز اساسی کارکنان به سرگرمی و ادراک طراحی مشاغل، طراحی محیط
کرده و سازگاری الزم بین مقتضیات منابع انسانی دیجیتال و فنونِ مدیریتی را برقرار  شادی در محیط کاری را برطرف  

 های نوآوریبه کمک    در سازمان  نظریه سرگرمی وکار، نمود عینی و عملی فلسفِه مبناییِ  وارسازی در کسب. بازیکنند
 است.  دیجیتال

 

 
 سرگرمی  منابع انسانی دیجيتال، نظریه ، مدیریت منابع انسانی،  وارسازیكاربردهای بازیل،  تحول دیجيتا،  وارسازیبازی:  كليدی  وازگان

  



 

2 

 

 ه مقدم

طبعی و سرگرمی را به عنوان نوعی ای بوده است که شوخ و مدیریت به گونه  سازمانها فلسفه غالب در نظریه و عمل  تا مدت 
بیش از آن که به  ،  طبعیبار و ناسالم در محیط کار تلقی کرده است. در این نگاه به کسب و کار، سرگرمی و شوخفعالیت زیان 

به دنیای سرگرمی و دنیای کودکان تعلق دارند. با این وجود، نادیده  شوند که  هایی تلقی میپدیده باشند،    مرتبطهای کاری  محیط
قبیل استرس باالی   زوکارها اهای کاری، منجر به ایجاد مشکالت جدی در کسبگرفتن این مفاهیم در دنیای سازمانی و محیط

وری و در نهایت پایین ک خدمت کارکنان، تضعیف بهره گرایی، نرخ باالی ترشغلی، نقصان در ارتباطات، تضعیف اخالق، غیبت
پیرو تبعات منفی ناشی از نادیده گرفتن    (.2002،  1ها شده است )پون تگ فات آمدن کیفیت کاال و خدمات ارائه شده توسط سازمان 

نظریه فلسفی    ی بر مبانیِ های اخیر و مبتنادبیات مدیریت و سازمان در سال   های کاری، نیاز به سرگرمیِ منابع انسانی در محیط
ها و و انجام کارویژه   های کاریمشاغل و محیططراحی  و سرگرمی در طراحی سازمان،    تفریحای به امر  ، توجه ویژه 2سرگرمی

اند که  وکارهای باهوش به این نتیجه رسیده کسبدر واقع،  .  (2020،  3)تاکاهاشی و کانگ   کرده است  های مختلف مدیریتینقش 
کارکنان خوشحال در محیط کاری، ارتباط تنگاتنگی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد باالی منابع انسانی دارد. این  داشتن  
گذارند، بلکه برآورده کردن نیاز خود به  های کاری قدم نمیبرای کار کردن به محیط  اند که افراد صرفاًوکارها واقف شده کسب

ها را برای کار کردن از رختخواب بیرون  ترین دالیلی است که هر روز صبح آناز مهم   نشاط، ه  طبعی و داشتن تجربسرگرمی، شوخ 
  (.2002کشد )پون تگ فات، می

که ممکن است در ظاهر بدون هدف به نظر برسند )از آنجایی که فقط و فقط به خاطر خودشان انجام   4کننده های سرگرم بازی
داوطلبانه بودن، جذابیت درونی، آزادیِ زمانی، کاهش خودآگاهیِ از خود در هنگام بازی،    های دیگری از قبیلشوند(، ویژگی می

ها مدیران که همین ویژگی؛ (17، ص 2009، 5)برون پردازی و تمایل انجام دهندگان بازی به ادامه آن را دار هستند ظرفیت بداهه 
این  کسب به  را  برده   فکروکارها  قابلیت  هااین ویژگی از    توانندچگونه می  است که  فرو  و     هاییبه عنوان  برای طراحی مشاغل 
 وری شغلی و سازمانی استفاده کنند؟کننده با هدف غایی ارتقای بهره بخش و سرگرم های کاریِ لذت محیط

فناوری   حوزه   شناسی وروان  ه  حوزحاصل تعاملِ  است که به عنوانِیکی از مفاهیم و ابزارهایی  ،  6وارسازی گیمیفیکیشن یا بازی

های کاری مورد توجه فراوان قرار  و نشاط در محیط سرگرمیتفریح، به  در راستای تأمین نیاز کارکنانو ( 2013،  7)دوگان و شوپ 

های دیجیتال و با فهم درست خود از داروینیسم  وکارهای موفق، در عصر دیجیتال، به مدد فناوری گرفته است. در واقع، کسب
 کننده در شغل و سازمانهای بازیِ سرگرمو با هدف تزریق ویژگی(  9، ص  1399جیتال )شامی زنجانی، نبیی و ایران دوست،  دی

  شانه به شانهِ   ، آوری و نوآوریِ جدید، از نظر چرخه حیات خودشود این فن گفته می  اند.این مفهوم را مورد توجه ویژه قرار داده 
که به    یباز  ، یبه لطف توسعه فناور  ها( قرار گرفته است.داده آوریِ کالن) فن   9بیگ دیتاو    8بعدیمانند چاپ سه  هایی  فناوری 
 لین  یانسان برا  لیها از تمااست. سازمان  شده   لی تبد  نیکار روت  نوعی، اکنون به  شددر نظر گرفته می  یحیتفر  تی فعال  کیعنوان  

،  10ا رالکساندر و میس  )پراساد،   کنندیبه اهداف سازمان استفاده م  یابیتدس  یبرا   ت، یموفق  یبرا  یهدف، رقابت و همکار  کی به  
2019) . 
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است،   دیجیتال  انسانی  منابع  مقتضیات  با  متناسب  که  عصری  که  در  و  برنامه  ، وکارهاکسبزمانی  دیجیتالی  تجارب  و  ها 
 سنتیِ   ها و تجاربِبرنامهتری در مقایسه با  های بیشتری را در زمان کوتاه داده دهند،  را در دستور کار خود قرار می  1شده انگاری بازی

و هم برای   کارکنانبهتری را هم برای    است که فرآیند منابع انسانیِ  عاملی  ، این شیوِه نوین.  کنندمیآوری  منابع انسانی جمع
خود برای این اهداف    کارکنانوری باالیی از  های جدیدی ایجاد کنند تا بهره وکارها باید طرحکسب.  کندتضمین میها  وکارکسب 

ها و عناصر جدید بازی برای این فرآیندها  یک رویکرد نوآورانه برای به کار بردن طرح  وارسازیبازیبه دست آورند. بر این اساس،  
ها در راستای و هدایت اقدامات آن   افرادت. این کار به منظور جلب توجه  مفهومی فراتر از بازی کردن اس  ، وارسازیاست. بازی

ی  و انگیزه کارکنان در فرآیندها   ، عجین شدناز پاداش و امتیاز است و مشارکت  فراتر  فرآیند  شود. اینشان انجام میاهداف تجاری 

 . (2021، 2)واردارلیر کند را تضمین میبا انجام بازی کاری 

که    است  هاییگونه در زمینهو تفکر بازی  هاویژگیبه معنی استفاده از  و    است  وکار  کسب ی  هومی جدید در حوزه وارسازی مفبازی
کند وارسازی  مفهومی است که تالش میبازیوارسازی تعاریف مختلفی ارائه شده است. از نظر برخی،  از بازی  ، ماهیت بازی ندارند

)تامس    کندایجاد    هاآن را در    یرا حل و یا رفتار خاص  مسائلخود را افزایش داده،    کارکنانمشارکت    ، تفریحکارگیری سرگرمی و  با به 
شود شناخته می  جدید  هایزمینه  در  آن  عناصر  و  بازی  بر  مبتنی  اندیشهِ  کاربست  به عنوان  وارسازیبازی  همچنین،   .(2014،    3ولی

 اشاره   5  غیر بازی  فضایی  در  افزارهاسخت  و  افزارها نرم  از  ایمجموعه  به  وارسازیبازی  از طرف دیگر،   .(2013  همکاران  و  4)زیخرمن 
خاص   رفتاری  انجام  سبب  و  داده   افزایش  را  کاربران  انگیزه   ایجاد سرگرمی،   با  تا  کندمی  استفاده   هابازی  در  موجود   عناصر   از  که  دارد

  .(2013 همکاران و )دتردینگ شود آنان  توسط
 2002 سال  تا جایی بوده است که  بازی  هایویژگیو    هاارزش  ها، استعاره   ها، روش  وسیلة  به  جامعه  در  وارسازی بازی  نفوذ  و  تحول

 در  و  ابداع  وارسازیبازی  که  است  سالی،  2002سال    شودمی  گفته  .(2013،    6  مارچسکی)  شد  گذارینام  « وارسازیبازی»   نام  به
، نگاه یکسانی نبوده است. وارسازیبازیبا این وجود، نگاه جامعه به امر  .  بدیل شدت فراگیر    شعار  یک  به  اندک اندک  دهه،   این  اوایل

 هانگرانی  ایجاد   باعث  بیش از انکار آن بوده، اما این مفهوموکار  کسب به عبارت بهتر هر چند استقبال از این مفهوم در بین اهالی  
 زیادی   پژوهشگران  زمان،   این  در.   (2013،    7است )فوچس   آینده شده   به  نسبتوکار  کسب   صاحبان  میان  در  زیادی  هایامیدواری  و

 وارسازی بازی  جذاب  و  مختلف  ابعاد  به  همکاران  و  (2013)  11ریلهاک   (2010)  10شل   (2011)  9نیک  خالد و  ، 8دیکسون  همچون
روانشناسی  دیگر  بعضی  و  اندکرده   بررسی  را  طراحی  ابعاد  آنها،   از  بعضی.  نداه توجه کرد قرار  مد  را   آن  ابعاد    پدیده   .اندداده   نظر 

 در  بازی  طراحی  عناصر  از  استفاده »  از  عبارت  را  وارسازی بازی  تعریف  هاآن.  سازی استسرگرم  پدیده   برای  مکملی  وارسازی، بازی
های دیجیتال مطرح رسانه  در زمینه  2008این مفهوم در سال  .  (  2011، 12دانند )زیخرمن و کانینگهام می  «بازی  از  غیر  هایزمینه

های  مورد توجه شرکت  2011در سال  این مفهوم،    رواج پیدا کرد.  « بازیسازوکارهای  چگونگی استفاده از  » شد و با انتشار کتاب  
نتایج یکی از   آغاز شد.  سراسر جهانپیرامون این موضوع در  دانشگاهی فراوانی  های  پژوهش   ، همزمان.  گذاری قرار گرفتسرمایه
وارسازی  بازی  هایی که از فناوری کارکنان%    80دهد که  انجام شده است، نشان می  2018هایی که در امریکا و در سال  پیمایش 

کار  این کاربرد استفاده می  در محل  از  آن لذت می  کنند،  احساس می برند.  بازیها  را  وارسازی آنکنند که  ،  %(   87)   ورتر بهره ها 
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وارسازی  ، بازی2سازمان جهانی فورچون   1000از  %    40نزدیک به    .(2018،  1)زوئی  کندمی  %(  82و شادتر )   %(  84)  جوترمشارکت 

 استفاده  وارسازی بازی  از  دنیا  در  بسیاری  هایسازمان  و  هاشرکت.  (2020و همکاران،    3)سیلیک   اندرا در محل کار خود اجرا کرده 

آن  که  اندکرده  بنگاه شرکت   به  توان  می  جمله  از  و  بانکهایها  مانند  نایک4جهانی  ی  سا5،  سِل 6ن،  سیسکو 7فورس ،   ،8  ،
،  15، الیف فایننشال14پ، سا13، وارنِر برادِدرز 12، زامزی11، بولو وولف10موتورز کانادا   ام، فوردبیکروسافت، آی ی، ما9الینیونایتدایرن 

آرت ،  بِیای الکترونیک  و  مثال،    .(2010،  17)بانچبال   کرداشاره    ، 16آمازون  نیشن برای  پپسی سوندوف18سامسونگ  و  19،  سایر  ، 

ها برای هدایت مشارکت  یا نشانه   و  ، سطوحهاامتیاز از     مشتریان، وفاداری آنالینِ  ی طراحی شده برای سنجش و ارتقایهابرنامه 

وارسازی برای آموزش مدیرانی از بازی  20زیراکس   رود.، به کار میکنندها با برندهایی که استفاده میمشتری و تعمیق روابط آن

و  ها  لش چااین ابزار برای مقابله با  فورس از  کنند، و سلکند که به صورت آنالین برای تکمیل ماموریت همکاری میاستفاده می
برای  می  نیز  استفاده  فروش  مایکروسافتافزایش  خسته  کند.  نسبتا  سیستمفرآیند  ترجمه  مهم  اما  ویندوزکننده  به    7عامل  خود 

. (2015و همکاران،    21)رابسون   وارسازی فراهم کرده استهای مختلف را با بازیهای مختلف و تطبیق آن با کار در فرهنگ زبان
استفاده    ت، از بازیِ امتیازدهی و پاداشمحصوال   ارائه نظرات خود درباره بررسی و    ترغیب مشتریان خود به  براینیز    نایک و آمازون

 (. 2019و همکاران،  22و  موروسین جایا رائو )پراساد  کنندمی
شناسی،  روانهای بسیاری از جمله حوزه سالمت )شامل:  وارسازی در حوزهبازی حوزه دانش نیز از حوزه عملی عقب نبوده و  

های نظامی( حوزه های اجتماعی پزشکی، آموزشدرمان اختالالت فکری و ذهنی، درمان فراموشی( حوزه آموزش )شامل: آموزش

؛  2012،  23)گیبسون   آموزش،  )شامل: تجارت الکترونیک، بازاریابی، بازاریابی محتوا، تجاری و محصوالت(وکار  کسبرسانه، حوزه  

مطالعاتی   .به کار رفته است (2021، واردارلیر؛ به نقل از  2011، و همکاران 24دیتردینگ) و سالمت (0212، واردارلیربه نقل از 

؛  به  2019، 27؛ شری و سینگ 2017، 26؛ بولر 2014، 25)ورباک در منابع انسانی وجود دارد وارسازی بازی نیز در مورد استفاده از 

کاربر دادنِ  مشارکت و    ی ریادگیکردن    نهیشی در ب  یسع  است،  مشترک  این مطالعات  که در همه  ی زیچ.  (2021،  واردارلیرنقل از  

  یندهایانجام فرا  ،ی ریادگیدر    تیجذاب  جادیجهت ا  توانیم  ی انگاری از باز  قت،یمفهوم مورد نظر( است. در حق  ایبا محصول )و  

  ن یا  ی ریفراگ  لیدل  نیمهمتر  توانی را م  تیخاص  نیو ا  ،کردگونه استفاده  ی باز  ریمقاصد غ  ی جذاب برا   ریغ  ی کارها  ای  یتکرار

 مختلف دانست. ی هادر عرصه دیجد نهیزم

ها را در محور  همگام با تحویل دیجیتال در دنیای مدرن سازمانی و با اهمیت یافتن محیط کار دیجیتال که کارکنان و تجربه آن

در مدیریت منابع    ،وارسازی بازی   (، نوآورِی دیجیتالی172ِ، ص  1399دوست،  ایرانخود قرار داده است )شامی زنجانی، نبیی و  
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نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدیران منابع انسانی با هدف داشتن کارکنان شاد و بامهارت باال در سازمان و نیز به    انسانی

ها و وظایف و نیز  وارسازی در انجام کارویژه(، از مفهوم بازی 2009،  1منظور تضمین بقا، رشد و سودآوری آن )استورات و برون

به    وارسازی و مطالعات آن در مدیریت،، پس از مرور مفهوم بازی و بازی نوشتاردر این    اند.های خود استفاده کردهایفای نقش 

و شده و رهنمودهایی جهت کاربست آن در سازمان  پرداخته  وارسازی در مدیریت منابع انسانی  بررسی کاربردهای مختلف بازی 

 شود.ارائه می سازمان مد نظر قرار بگیرد، هایی که باید پیرامون استفاده از این ابزار دیجیتال در نیز ریسک

 

 سازمان و مدیریتآن در مطالعات  پیشینه ؛وارسازیبازی بازی و
؛ به نقل از بلستاکوا  2013)دوگان و شوپ،  فناوری«  شناسی و  فصل مشترک روان» به عنوان    ، وارسازیبازیشود که مفهوم  گفته می

؛  به نقل 2013)مارچسکی    مورد استفاده قرار گرفت  2002در سال    3ینگلبار توسط نیک پ( نخستین2019،  2سوالژ  – و پی ووار  

  خته با ارتباطات مشارکتِ آمیرا به عنوان    وارسازیبازینظریه    ( 2010)  4رمن چدر قرن بیست و یکم، گیب زی.  (2021از واردارلیر،  

حل   از    مسائل برای  استفاده  زی بازی    سازوکاربا  گیب  کرد.  کانینگهامچتعریف  کریستوفر  و  که  ( 2011)   5رمن   واژه  معرفین، 

تعریف    مسائل« و حل    کاربرانبازی برای درگیر کردن    قواعدتفکر و    شیوه استفاده از  » هستند، آن را به عنوان    « وارسازیبازی» 
غیربازی برای افزایش انگیزه و   امور بازی در  سازوکار استفاده از فلسفه بازی، تفکر بازی و   وارسازیبازیکنند. به طور خالصه، می

بر فراهم  و  است    گرفته شده   یشناساز اصول روان   یوارسازیمفهوم باز.  (2021)واردارلیر،    است  مسائلحل    رایب   کاربرانتشویق  

،  7؛ به نقل از والز 2014،  6دارد )بورک تمرکز    ها آن یِفرد  یو اثربخش   زه یانگ  ش یکارکنان جهت افزا  یلذت برا  و   یکردن سرگرم

شناسیم، ای که باید به آن دقت داشت آن است که منظور از بازی که در اصالح انگلیسی آن را با واژه گیم مینخستین نکته.  (2021
اصطالح انگلیسی خود، پِلِی است که با نوعی ساختار مشخص به دنبال دستیابی به اهداف خاصی ساز یا در  آن نوع از بازیِ سرگم 

 (؛ 2012، 9کلسون ینوارسازی، منظور از بازی عبارت است از ) (، در مفهوم بازی2001) 8است.  بنابراین، و از نظر مارونِی

 کننده + اهداف+ ساختاربازی= بازیِ سرگرم
  ، نوعیمتفاوتی هستند. بازی  کاماًلدرک شوند، اما مفاهیم    یمفاهیم مشابه   ممکن است به عنوان  وارسازیبازیاگرچه بازی و  
به کمک آن، افراد با اهداف و عواقب خاصی مانند برد و باخت،    است که  یندیفرا  در واقعاست.    یک سری قواعدسیستم بسته با  

، وارسازیبازی   در عوضگذرانند.  یم  را  یاوقات خوبگرفته و    ادیو    کرده ارتباط برقرار  یر شده،  پذجامعه،  شده ، سرگرم  کرده معاشرت  
به    کنندگانمشارکت شوند. در این فرآیند،  به یک فرآیند واقعی زندگی اضافه می  ی آنو اجزا  سازوکار بازی  نوعی پویایی است که

. (2021)واردارلیر،    کنندهایی که باید در پویایی بازی با انگیزه باال انجام دهند تمرکز میشوند و بر فعالیتبازیکنان تبدیل می
های کاری به  کننده را همراه با هدفی مشخص و در قالب ساختاری معین در محیط بنابراین، زمانی که بتوانیم نوعی بازیِ سرگرم 

  افراد   رضایت  ، وارسازیبازیوکارها با استفاده از  به نوعی فرآهم شده است. کسبوکار  کسب وارسازی در  واقع بازی  کار بگیریم، در
های معاشرت  افزایش و اجتماعی تعامالت تسهیل اهداف،  به دستیابی موفقیت در حس ایجاددهند و با شان را ارتقاء میعملکرد از
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  1)بوهم  آوردمی  فراهم  را  وفادارتر  و  مشتاق  کارکنانی  ایجاد سرگرمی،   با  و  کرده   ایجاد  دفر  در  را  تسلط  و  مختاری  خود  حس  گروهی، 

 .(2013،  2و لیمیستر 

وارسازی، بازی   ترین شکلِترین و ملموس مستقیم   .هستند  5عناصرو    ، 4سازوکارها   ، 3یباز  هایییایشامل پو  وارسازیبازی   هایجنبه

رتبههایی  است که در شکل   آناجزای   امتیازات،  اجرا می،  و جستجوهاها، سطوح  بندی مانند  این  در یک سیستم   عناصر، شوند. 
 ند. سازوکارها، دههستند را شکل می  چالش، رقابت، بازخورد، پاداش یا همکاری    هایی مانندمشوق بازی را که معادل    سازوکارهای

ای بر کننده بلکه تاثیر تعیین  ، سازی یا مدیریت کردتوان به طور مستقیم پیاده یایی را نمیپو.  است  وارسازیبازی  جزء   ترینانتزاعی 

 ( 1  شکل)وارسازی در  . مروری بر مفاهیم بازی(2020و همکاران،    7چا یفردر ؛ به نقل از  2016و همکاران،  6شپاکووا )  دارد  هامشوق 

 است.  داده شده نشان 
 

 
 ( 2020و همکاران،   چایفردروارسازی )های بازیجنبه . 1 شکل

 

این چارچوب نشان  (.  2)شکل    اندداده وارسازی در مدیریت ارائه  ( چهارچوبی را برای تجزیه و تحلیل بازی 2019)  8ی و بوئ  کیوان

ها  جامع، هم به نفع سازمان  نگاِه  و در یکوارسازی در مدیریت از طریق چندین وجه اشتراک  بازی  سازی و کاربستپیاده دهد که  می
تواند در دو سطح عمل کند: یکی از طریق شده در مدیریت میانگاریهای بازیو هم به نفع کارکنان است. استفاده از سیستم 

 .  هایِ تعاملیتماس نتایج نقطهده و یادگیری از تعامل با سازمان و تاثیر بر کارکنان، و دیگری از طریق مدیریت دا 
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 (. 2019ی، و بوئ  کيوان) تیری در مد  وارسازیبازی  ليو تحل هیچارچوب تجز: 2شکل 

 

طراحی موثر   دِها، ارائه یک فرآیندر سازمان  شده انگاری بازیهای کاربردی  برنامه  دهد که به منظور توسعهچارچوب نشان می  این
 )پراساد،   محور باشد  مندوارسازی باید کارهای کارکنان ضروری است. بازیبا تمرکز بر اهداف سازمان، نیازهای سازمان و انگیزه 

رآیند طراحی، تاثیر آن  دهنده درک فوارسازی در مدیریت نشان تجزیه و تحلیل بازی  . بنابراین، چارچوبِ (2019الکساندر و میسرا،  
ها را افزایش  و پتانسیل نوآورانه آن   ارائه کرده ها  به سازمان  هایی راتواند بینش های تولید شده توسط برنامه است، که میو داده 

ست را تغییر دهد، مهم ا  یمدیریت  یک حوزِه  تواند وارسازی میدهد. به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد بررسی کند که چگونه بازی 
کند که در نظر  . این امر از این ایده پشتیبانی میدبه عنوان یک راهنما در نظر بگیررا    مذکور  شده در چارچوب  داده که عناصر نشان 

برای ایجاد ارتباط  ،  و عملیات  فناوری، انتخاب  عملکرد،  سازمانوکار  کسب طرح  ها،  استراتژی   در زمان تدوینگرفتن مدیریت داده  
تواند به پژوهشگران و مدیران کمک کند تا تعامالت در حال  این چارچوب می .  اهداف استراتژیک حیاتی است  روشن بین داده و 

تواند به عنوان این چارچوب می ،  های مدیریت سازمانی را ترسیم کنند. همچنینوارسازی و زمینهبازی  هایِبین استراتژی  ظهور
 که مدنظر است،   رشته مدیریت  ای ازوابسته به حوزه نگاشت برای مدیریت نوآوری عمل کند. به عنوان مثال،    استراتژیِ  نوعی

توان  انگیزد. این مفاهیم مدیریتی را میمی  ترکیبی از عناصر از جنبه طراحی وجود خواهد داشت که مفاهیم مدیریتی خاصی را بر
هایی مانند  . بنابراین، جنبهکردگیرندگان و ذینفعان فراهم  هایی را برای تصمیم بینش   گونه، ه و این از قبل در سیستم ترسیم کرد

تواند  می  موارد  اینمند شود.  نوآوری بهره   وارسازی به عنوان یک محرکِتوانند از بازیسازی خدمات میتحلیل رفتاری و شخصی 
به منظور ایجاد    شده انگاریبازی   هایِسیستم   هایوانند از داده تگیرندگان میو تصمیم  نفعانذیزیرا    ؛ها نوآورانه باشدبرای سازمان 

 ها و رویکردهای جدید استفاده کنند. تغییرات در فرآیندها و اجرای سریع ایده 

تکامل فن و  با  بازیسیستم   مانند  امکاناتیآوری  رفتار شده انگاریهای  برای  نیت کارکنان  از محصول و  استفاده  تاریخ  ردیابی   ،
از برنامه هآوری داده فرصت جمع.  خواهد بودپذیر  امکانمتفاوت   در  تواند  می ها(و یادگیری از آن مده ) آهای کاربردی به دست  ا 

وارسازی در  تجربیات مناسب برای کارکنان درگیر در سازمان کمک کند. چارچوب پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل بازی  کسب
های عالوه بر چهارچوب بحث شده، مطالعات مختلفی به واکاوی جنبه.  (2019،  یو بوئ  کی وانآورد )فرآهم می را    امکانمدیریت این  
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(  1) جدول در با تأکید بر مدیریت منابع انسانی،  ها اند که بخشی از آن پرداخته  وارسازی و کاربردهای آن در مدیریتمختلف بازی 

 اند.نشان داده شده 

 
 ت یری مد در یوارسازی باز یهاپژوهش (. 1) جدول

 افته ی و سال  پژوهش

 2011و همکاران،  1ویت
وارسازی وجود دارد هایی که برای بازیکنندگان یک رقابت ایده آنالین در مورد انگیزهدر این پژوهش به تحلیل اکتشافی شرکت

 .شده استپرداخته 

 2014، 2دیل
تواند نیروی کار باانگیزه و  کار که میووارسییازی به عنوان یک عامل تغییر کسییباین پژوهش نگاهی انتقادی به پتانسیییل بازی

 متعهد را پرورش دهد، دارد.

 2015رابسون و همکاران، 
و به ارائه یک چارچوب  وکار  کسیبهای جدید و نوآورانه در این پژوهش به بررسیی چگونگی ترغیب مدیران به اسیتفاده از روش

 .پرداخته است هاهیجان، پویایی و ساطوکاروارسازی شامل: کلی از سه اصل بازی

 .بوده استکار و کاربرد آن در استخدام ووارسازی در کسبهای مدرن در مورد بازیهدف این پژوهش شناسایی دیدگاه 2017، 3ملوین جوی 

 پردازد.می ،وارسازی از باال استآل از مقاومت در برابر بازیشکل ایدهکه یک 5 نییاز پا وارسازیبازیاین پژوهش به بررسی  2017،   4وودکاک و جانسون 

 پرداخته است.وارسازی بر انگیزش و مشارکت و حفظ وفاداری و تعهد سازمانی کارکنان این پژوهش به بررسی تاثیرات بازی 2018حسین و همکاران، 

 2019و همکاران،  6اسحق
وری و افزایش سیطح انگیزش کارکنان از طریق بررسیی دقیق متون مرتبط و  وارسیازی در بهبود بهرهکاربرد بازی  در این پژوهش،

وارسیازی برای  های بازیوارسیازی و ابزارها و تکنیکتجربی به منظور بررسیی چگونگی اسیتفاده از بازیانجام یک پژوهش  سیپس  
 باال بردن سطح عملکرد پرداخته است. 

موروسین جایا رائو و  پراساد و  
 2019، وایدیا

 پرداخته است.وری را از سازمان به دست آورند  که حداکثر بهرهی  وارسازی و استخراج منابعاین پژوهش به بررسی دو روش بازی

،   پراساد، الکساندر و میسرا
2019 

 با  وارسیازی سیازمان یاس اثر بخشیی بازیوارسیازی از طریق توسیعه مقگیری درک کارکنان نسیبت به بازیهدف این مطالعه اندازه
 بوده است.وارسازی استفاده کرده کارمند خدمات مشاوره و برون سپاری جهانی شرکتی که از بازی 176مرور ادبیات 

 2019ی، ئوانیک و بو 
چارچوب جامع برای  وارسیازی یک های مدیریتی و بازیمطالعه که به زمینه  203این پژوهش از طریق بررسیی سییسیتماتیک از 

 دهد.های مدیریتی ارائه میوارسازی در زمینهتجزیه و تحلیل بازی

 2019و همکاران،  7جورجیو 
شیده در انگاریو بررسیی اعتبار سیاختار یک روش ارزیابی بازی  کارکنانوارسیازی در انتخاب  این پژوهش به بررسیی تاثیر بازی

، مسییری مناسیب  شیدهانگاریبازیها به یک ارزیابی  سینجی و تبدیل آنهای روانویژگیدهد که پردازد و نشیان میانتخاب می
 .استآینده و عملکرد در این زمینه  هایپژوهشبرای 

 2020، 8ویوِک و نانتاگوپان 
رسیازی منابع  واهای کارمندیابی و انتخاب، آموزش و توسیعه و نگهداشیت منابع انسیانی بر اقدامات بازیبه بررسیی تأثیر کارویژه

 انسانی پرداخته است. 

 2020، 9موراسکی 
وارسیازی در پژوهشیی که به کاربرد و پیامدهای اسیتفاده از بازی  45شیناسیی مرو ادبیات، به بررسیی  در این پژوهش با کمک روش

 مدیریت منابع انسانی پرداخته شده، توجه شده است. 

 2020، 10بهاله و سرین 
و منافع   دادهوارسیازی را گسیترش  اده از بازیو درک اسیتفپرداخته  وارسیازی در منابع انسیانی  این پژوهش به بررسیی روندهای بازی

 .داده استمورد بررسی قرار  را های مختلف مدیریت منابع انسانیوارسازی در جنبهمختلف بازی

 2020سیلیک و همکاران،  
نفری از کارکنان شیییامل دو گروه گواه و    398که به بررسیییی یک نمونه  بوده اسیییت ماهه   12این پژوهش یک مطالعه طولی  

 .شده استوارسازی در رضایت و تعامل شغلی ارائه مایش از یک شرکت چند ملیتی برای بررسی تاثیر بازیآز
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 افته ی و سال  پژوهش

 2020و همکاران،   1فردریش 
و به تجزیه و تحلیل مزایا و خطرات    پرداختهگذاری دانش  بازی بر انگیزه و رفتار به اشتراک  سازوکاراین پژوهش به بررسی تاثیر  

 .توجه کرده استوارسازی اجرای بازی

 2021، 2والس 
گذاری بر منابع انسانی و دستیابی به وارسیازی و سیرمایهاین مطالعه به بررسیی چگونگی دسیتیابی به رقابت سیازمانی از طریق بازی

 .پرداخته استموفقیت از طریق منابع انسانی 

   2021همکاران،  و 3حامدی 
ها و دو آزمایش میدانی  ی عمیق با کارکنان و مدیران آناز جمله مصیاحبهشیناسیی آمیخته،  با اسیتفاده از روش  ،در این پژوهش

و یک سیری    پرداخته شیدهها ر رفاه کارکنان و تعامل شیغلی در رضیایت شیغلی آنوارسیازی ببزرگ به بررسیی چگونگی تاثیر بازی
 .شده استهای عملی را برای مدیران فراهم نگرش

 

 وارسازی در مدیریت منابع انسانیبازی و پیامدهای کاربردها
د  میلیار  25سودی نزدیک به    دستیابی به  وبه ویژه در منابع انسانی    از خود،   یمثبت  اندازه ، چشم 2002با ظهور در سال  وارسازی  بازی
های معاصر  توسط سازمانوارسازی  بازی  فنونفزاینده از    بازتابی از استفادِه  ، . این رشد آینده ود نشان داداز خ  2018تا سال  دالر  

برای  ابزار پایدار    نوعیای به عنوان  گسترده   به طور   وارسازیبازیتر،  ها است. از همه مهمبرای مشارکت و حفظ نیروی کار آن

از در سال .  (2018،  4)باتاکریا، کِساری ژنا و پرادون  است  توسعه مهارت، و یادگیری شناخته شده  های اخیر حجم قابل توجهی 

بازآفرینی و بهبود    های مدیریت منابع انسانی به منظوروارسازی در کارویژه ها توجه خود را به عناصر طراحی بازی و بازیپژوهش 
  از  بهتر  و  شتریب  توانندیم  ی وارسازیباز  کمک  به  رانیمد  شودیم  گفته(.  2020اند )موراسکی،  دانش منابع انسانی معطوف داشته

 یهانقش   و  هاژه یکارو  در  و   ی مختلفهاوه ی ش  به   یوارسازیباز .  آورند  دست  به  دهند،   انجام  دارند  انتظار  خود  کارکنان  از   که  آنچه
و آموزش،    یری ادگی  ، یانسان  یروی مثال، جذب و استخدام ن  ی . براردیمورد استفاده قرار گ  تواندیم  یانسان  منابع  تیریمد  مختلف

 کار  به  هاآن  در  یسازواریباز  که  است  ییهانهیزم  جمله  از  یانسان  منابعنگهداشت    زیکردن کارکنان با شغل و سازمان و ن  نیعج
 (. 2020و نانتاگوپان،  وِکیو)  است شده  گرفته

در گرو انگیزه دادن به کارکنان برای رسیدن به اهداف خود است و آن    کنند، وارسازی استفاده میهایی که از بازیسازمان موفقیت  
کلید رقابت سازمانی است. مدیریت منابع انسانی با مدیریت   ، پوشانی داشته باشند. منابع انسانیاهداف باید با اهداف سازمان هم 

پردازد. به انتخاب، آموزش و توسعه و رهبری منابع انسانی می  نخستها در ارتباط است. این حوزه در درجه  درون سازمان  کارکنانِ
هترین شیوه استفاده از منابع انسانی مطالعات تجربی و میدانی برای کشف بدر بر گیرنده  زیرا    ؛مدیریت منابع انسانی یک علم است

دهد توضیح می  « 6کارکنانمزیت رقابتی از طریق  » در کتاب خود با عنوان    ( 1994)  5ففرمزیت رقابتی است. جفری    نوعیبه عنوان  

 توسعه ی شناسایی،  های مدیریت استعداد براخود با اطمینان از اینکه از بهترین استراتژی   کارکنانتوانند از طریق  ها میکه سازمان
استفاده می برتر در سازمان  استعدادهای  آورند.  و حفظ  به دست  به عنوان مشاور کنند، یک مزیت رقابتی  انسانی  مدیران منابع 

  (.2021)والز،  های موثری ایجاد کنند که از این استعداد استفاده کنندها کمک کنند سیستمکنند تا به آن ها عمل میسازمان
مهم که    نکته  است  بازیآن  مدل کاربرد  به  محدود  نیست،    و  وکارهای کسب وارسازی  الکترونیک  آنتجارت  از  سایر   در  بلکه 

شناسایی و مطرح ،  موفقیتابت،  رق  بهوارسازی بر نیاز طبیعی افراد  بازی  هایشیوه   .توان استفاده کردنیز می وکار  های کسب ل مد
زندگی، تغییر -برای ایجاد تعادل کار وارسازی ها همین مفاهیم را به کمک بازی برای مثال شرکت. مرکز داردتو خودابرازی  شدن
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های بسیاری برای کسب ها روشسازمان .  (2019،  پراساد و  موروسین جایا رائو و وایدیاکنند )استفاده میدر رفتار و افزایش انگیزه  
به مدیریت  مدیران منابع انسانی    ، آن  به کمکهایی است که  وارسازی یکی از روشجهانی امروز دارند. بازی  مزیت رقابتی در اقتصادِ

 وارسازی است تر بازیدر مدیریت منابع انسانی بخشی از حوزه گسترده   1های جدیبازیاستفاده از  در واقع،    پردازند.می  هااستعداد 

های گذاری کامل در کار ویژه وری سازمانی و سرمایهبرای افزایش بهره   دتوانوارسازی میبازی.  (2021،  ز؛ به نقل از وال2015،  2فتزر )

-. استفاده از بازیشودهای پاداش استفاده  های ارزیابی عملکرد و سیستممنابع انسانی مانند استخدام، آموزش کارکنان، سیستم 
 . (2021)والز،  مانی کمک کندگذاری در منابع انسانی به افزایش اثربخشی سازتواند از طریق سرمایه وارسازی می

 ، وارسازیبازی ها با فرآیند تحول دیجیتال،  ها به سازمانو نفوذ آن  4 افزوده و واقعیتِ  3واقعیت مجازی  مانندهایی  توسعه فناوری با  

امروزه،     .ه استها و جه در زندگی سازمانی، اثر گذاشتهای اجتماعیِ بیرون از سازمان چه در محیط   به طور مستقیم در زندگی انسان
و  ، سرگرمیآموختنشفافیت،  با در برگرفتن  وارسازیبازی، بینسرگرمی در حال افزایش است. در این   همراه بااهمیت کار کردنِ 

بازی  بارقابت   با  هاطراحی  این موارد را  استفاده   به دالیل مختلفی  وارسازی بازیاز  وکارها  کسب .  دهدتطبیق میدنیای واقعی  ، 
. بازی با داشتن  ها هستندترین ، از جمله مهمها، انگیزش کارکنان و تشویق وفاداریکنند؛ عواملی مانند ایجاد رقابت میان تیممی

. با این (2021؛  به نقل از واردارلیر،  2000،  5کند )تورا میسرگرمی به عنوان یک استراتژی، راهی برای رسیدن به اهداف انتخاب  

کند  هدایت میهدف اصلی    و سوی  سمت  به  سازمان را  سیستمی است که  وارسازی، بلکه، بازی.  نیست  رمی هدف اصلیحال، سرگ
از واردارلیر،  2021،  والز) باید به آن توجه داشت آن است که  .  (2021؛  به نقل  های جدی و مفهوم بین بازی نکته دیگری که 

دارد  تمایز  وارسازیبازی بازی   ؛وجود  جدزیرا  واقعی میهای  بازی  درگیر  را  کارکنان  بازیی  که  حالی  در    مفهومِ   وارسازیکنند 
توان  این بینش را می  پردازد. با این حال، سازمانی می  های زندگیِبه کاربرد عناصری مثل بازی در تمام جنبه   واست    یترگسترده 

 . (2021)والز،    ع انسانی و اثربخشی سازمانی بدست آوردها با مدیریت منابهای جدی و چگونگی ارتباط این بازیبا استفاده از بازی

، فتزر)  انجام شد  « 7امریکن آرمی »   به نام  بازی ویدئویییک  استفاده از    با  امریکا  توسط ارتش   6بازی جدی شود، نخستین  گفته می

ابزار استخدام برای جذب    نوعیبه عنوان    این بازیجذب جوانان بود، از    به دنبال. از آنجا که ارتش  (2021،  والز؛ به نقل از  2015
 . استفاده کرد. این بازی به یک ابزار کارمندیابی بسیار موثر تبدیل شدزیرک و خبره بودند، دیجیتالی از نظر  کهی جمعیت

افزایش عملکرد، (،  2021)والز،  تعداد  با اس  کارکنانِو حفظ    عجین کردنجذب، آموزش، توسعه،    یبرا  توانیمی  وارسازیباز  از
و همکاران،    8جوهو )  کرد  استفاده نیز  برای تغییرات در محیط سازمان متغیر    مشارکتو    کارکنانها، تغییر در رفتار  افزایش مهارت 

جذب استعداد، انتصاب  وارسازی و استفاده از آن را در منابع انسانی باعث  بازینیز  (،  2015)  9سیمپسون و جنکینز  راز نظ(.  2015
سازمان  در  توسعه  و  یادگیری  کارکنان،  نگهداشت  کردن،  عجین  شغل،  به  میکارکنان  مهم  شود.ها  از  برخی  به  ادامه  ترین در 

بازی پژوهش کاربردهای  و  کاربردها  وارسازی  این  اثربخشی  که  انسانی  هایی  منابع  مدیریت  داده در  قرار  تأیید  مورد  اشاره  را  اند 
 شود: می

به دیده شدن  • نياز  ارائه پاداش  10برآورده كردن  که  با  است  آن چیزی  دیده شدن  و  به مطرح  نیاز   :

ها مفهوم پاداش، که قرن کند.  های ملموس و غیرملموس به کارکنان میبه ارائه پاداش  ناگزیر  راوکارها  کسب 
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رفتار   تغییر  قرار گرفته   کارکنانبرای  استفاده  مفاهیم کلیدی    مورد  از  بازی است. هدف سیستم    در است، یکی 
، کلسونین)  ها را به دست آورند تا این پاداش   عادت دهنداست که افراد را بیشتر به وضعیت موجود    آنوارسازی  بازی

و ایجاد کرد تا با یکدیگر    کنانکار توان برای  وارسازی را می. یک پلتفرم بازی( 2021؛  به نقل از واردارلیر،  2015
وارسازی، ها در کارکنان به کمک بازیسازی ارزش درونی اجتماعی شوند. ، وکارهای کسبچارچوب ارزش در یک 

 1ز ستارا  به عنوان مثال، بیگگیرد.  همراه اعطای پاداش و برآورده کردن نیاز کارکنان به دیده شدن صورت می
که هدف آن افزایش عملکرد کارکنان   استبایل و یک برنامه کاربردی پاداش  دارای یک وب و درک مبتنی بر مو

 ها در یک محیط اجتماعی است.  وری با تشویق آن و بهره 

به نحوی    یمحیط کار  بایدراضی،    کارکنانداشتن    برای  بهبود ادراک كاركنان از كيفيت زندگی كاری: •

و از آن حمایت کنند. به این ترتیب، کسب و    با آن انطباق دهنددوست داشته باشند، خود را    ها آن راآنباشد که  
است توجه زیادی به استفاده از روش  آنان  کار و حفظ انگیزه    با ها افزایش تعامل کارکنان  کارهایی که هدف آن

دارندبازی خود  کاری  فرآیندهای  در  گون)  وارسازی  از2011،  2گال یمک  نقل  به    نظریه   .(2021واردارلیر،    ؛  
کننده  اصالح کرد تا سرگرمای  به گونه   یتوان به راحتیرا م  یکار  هایکه تمام سازمان  کندیم  انیب  وارسازییباز

همین امر سبب    (.2018و همکاران،    نی؛ به نقل از حس2012ورباک و هانتر ،   ؛2017  ، 3فیشر و جذاب باشند ) 

 شود تا ادراک کارکنان از داشتن یک زندگیِ کاریِ باکیفیت تقویت شود. می

محیطی شفاف،  با فرآهم کردن  وارسازی  بازی  روحيه كاركنان: رضایت شغلی و  و    سازمانی  تعهدتقویت   •

  در یک ک فرد و  دهد تا پیشرفت خود به عنوان یاجازه می  ها، به آنکارکنان  برایکننده  انگیز و سرگرم هیجان 
  کندکمک می  ئل سازمانیدر حل مسا   ها راشده و آن تقویت روحیه کارکنان    همین امر منجر به ببینند.  را  گروه  

 کنند میوارسازی استفاده  هایی که از بازیسازمان.  (2018؛ به نقل از حسین و همکاران،  2017  و همکاران،   )حامدی
بازی  ، طبق شواهد بدست آمده   (.2013،  4)گیرس و براون  برندوری بهره میاز روحیه سالم کارکنان و افزایش بهره 

؛  5201،  5درانن کومار و راگاو)   تواند تعامل کارکنان، انگیزه کارکنان، و رضایت شغلی را افزایش دهدمی  ارسازیو
امکان    نی به کار ا  وارسازییباز  .(2020به نقل از موراوسکی،   ؛2019و همکاران،    شهری؛  1820و همکاران،    6لیو 

تعهد کارکنان به سازمان   ، رضایت شغلی وهیروح تتقوی به همین امر منجر که باشد،  ترکه لذت بخش  دهدیرا م
 شود.میو کار 

سازی در کارکنان احساس  واردهد که بازیهای اخیر نشان میپژوهش   :آموزش در سازمان  یادگيری و  بهبود •

های یادگیری ارتقا ها را در محیطاعتماد به نفسِ ناشی از موفقیت در انجام وظایف را ایجاد کرده و انگیزه آن
فرصت    ک ی   زیوارسایباز(.  2020؛ به نقل از موراوسکی،  2019،  8؛ استندیکا و دِف 2017،  7دهد )جورج و ساتون می
در   یتعامل و ماندگار  شی افزا  نیو همچن  ، یو اهداف سازمان  های رفتار با توجه به استراتژ  رییتغ  یکننده برا دواریام

 ، ی؛ به نقل از موراوسک2016)جورج و ساتون،    کندیکار بودن، فراهم م  ان یدر جر  احساسِ  ش ی با افزا  یری ادگی  طیمح
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)  1لر یم  (.2020 ا(  2018و همکاران  تاک  نیبر  کارکنان و   ی، وفادارشده انگاریبازی  که آموزشِ  کنندمی  دی نکته 
برای ایجاد  ،  استفاده از عناصر طراحی بازی  .دهدیم  شی آموزش افزا  یاثربخش  شِی افزا  ق یرا از طر  یمشتر  تیرضا

نیز در مطالعات گذشته  شده  آموخته   مورد دانشِنگرش خود ارزیابی نسبت به رفتار خود از طریق بازخورد فوری در  
تواند  می  وارسازیاستفاده از بازی.  (2020؛ به نقل از موراوسکی،  2015  ، 2پتروزی و آمیکوچی)  مورد تأیید بوده است

به نقل از   ؛2019و همکاران،    3کورنوس )  کند  ترغیب را برای به دست آوردن و به کار بردن دانش جدید    کارکنان
توانند به عنوان  می  شده انگاریبازی   های یادگیریِکه محیط   همچنین، مشخص شده است   .(2020موراوسکی،  

به نقل از موراوسکی،  ؛8201و همکاران،   4)کلگ های اطالعاتی برای بهبود خدمات به مشتری عمل کنندپلتفرم
استفاده   آوریتابمندان خود در مورد  های بازی برای آموزش کاراز شیوه   ، شرکت ساپ، به عنوان مثال.  (2020

های  و توسعه، کارمندان را از ایده   ، آموزشبرای تسهیل یادگیری  وارسازیاستفاده از مفاهیم بازی. بنابراین،  کندمی
تواند به حمایت و توسعه می  آموزشدر یادگیری    وارسازیبازیکند.  دور می  اجباری  آموزش  دانش قدیمی براساس

 ،های یادگیریتوسعه رهبری از نمونه و    آموزش ایمنی و بهداشت  ها کمک کند.از یک کارمند در مسیر تسلط آن
بازی کردن    . (2021)واردارلیر،    اندکرده وارسازی با موفقیت استفاده  که از مفاهیم بازی  ای هستندتوسعه   و  آموزش

و فرآیند یادگیری را   داده را در فرآیند یادگیری افزایش    کارکنانمشارکت و انگیزه  یک رویکرد نوآورانه است که  
پایدار میسرگرم   ، موثر، کارآمد، جذاب  از واردارلیر،  2019،  5)کرسی و کهرامان  سازدکننده و  نقل  به  . (2021؛  
از سازمان الکترونیکی و شبیهبسیاری  از آموزش  از دوره سازی به عنوان بها در حال حاضر  های آموزش  خشی 

می استفاده  خود  والز،  2009وهمکاران،    6لسون یو)  کنندکارکنان  از  نقل  به  آن   (2021؛  در  مفاهیم که  از  ها 
 شده بهره گرفته شده است.انگاری بازی

کارمندان ها به دنبال  بسیاری از سازمان  :مدیریت استعدادكارمندیابی، استخدام و  سازی معيارهای  بهينه  •

اند تا  ی کمتری فرایندهای کارمندیابی و انتخاب خود را دوباره طراحی کرده هانوآور هستند. با این حال، کسب و کار
هایی که همگام با تحوالت اخیر، از  در این میان هستند سازمان   .(2021)واردارلیر،   چنین افرادی را پیدا و انتخاب کنند

به عنوان مثال،کمک به افزایش درک کارکنان از جذابیت  گیری از استعدادها ) هره بهبود ب   برایبازی    عناصر طراحیِ
در اند.  استفاده کرده   ( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛2019؛ جورجیو و همکاران،  2019و همکاران،    7ویل ب)(  محیط کار

و و  یبه عنوان مثال، جورجدر مراکز ارزیابی و شناسایی استعداد استفاده شده است )   وارسازی های اخیر از بازیپژوهش 
توانند به شناسایی  عناصر طراحی بازی می    .( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛2016و همکاران،    8؛ تن سلی2019همکاران،  

هزینه مهارت کاهش  و  کارکنان  نرم  استخدام های  کنند.    نامناسبهای  های  آواتارها کمک  )نمادها(،    9انتخاب 
و و  یجورج)   های نرم باشدتواند یک معیار حمایتی برای شناسایی مهارتسرایی، پاداش، و میزان پیشرفت می داستان 

استفاده از عناصر طراحی   (2017و همکارانش )   10پرموزیک   -چامورو  .(2020به نقل از موراوسکی،   ؛ 2019همکاران،  
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های آنالین و ایفای نقش  شود افرادی که از انجام بازیادعا می همچنین،  ند.  اه عداد را تایید کردبازی برای شناسایی است
، وکارسازی کسب شبیه   ِبازی . (2020موراوسکی، )های هماهنگی و رهبری بیشتری هستند دارای مهارت، برندلذت می 

فرآیندهایِ می  شده انگاریبازی  استخدامِ  از  همکاران)  کنندپشتیبانی  و  واردارلیر،  2020،  بویل  از  نقل  به  . (2021؛  
برای ارزیابی    مورد نیاز  هایهای مفیدی برای به دست آوردن داده وارسازی، پورتال ها و رویکرد بازیبازی همچنین،  

شغلی  می  متقاضیان  بازی  بر  مبتنی  دقیق  ارزیابی  کارمهستند.  فرآیند  زیادی  حد  تا  بخشد تواند  بهبود  را    ندیابی 
وارسازی  . عالوه بر این، بازی(2021؛ به نقل از واردارلیر،  2020،    3و کنارودی  2بودالیی؛  2020،  و همکاران  1کیرووسکا )

  بر روی رفتار ایجاد کند  را  تواند یک انتخاب هدفمندو پلتفرمی را فراهم کند که می  داده تواند مشارکت را افزایش  می
همکاران  4نارایانان ) واردارلیر،  2016،  و  از  نقل  به  بازی.  (2021؛   فردرویکرد  به  منحصر  ابزار  که  ی  وارسازی  است 

انتخاب،    هاسازمان و  استخدام  سنتی  مفهوم  تغییر  برای  می  بهرا  تشویق  مدرن  و  جدید  روشهارویکردهای   ی کند. 
مهمتر  یبرا   وارسازیبازی بر  کارا  ندیفرا  یهاچالش   نیغلبه  همان  که  هستند،    ییاستخدام  گرفته استخدام  کار  به 
انتخاب کارکنانی    درها  سازماناجرای بازی در استخدام نباید یک انتخاب باشد، بلکه باید به یک هنجار برای  شوند.  می
 . (2021؛  به نقل از واردارلیر، 2019، 5یک نناد) دیل شود که برای سازمان بسیار مناسب خواهند بودتب

توان است که از طریق آن می  6پایمتریکس   ، ی در مبحث کارمندیابی و استخدامکاربرد  هایبرنامهیکی از  برای مثال،  
های شناختی و ظرفیت ها مهارتی قرار داد؛ این بازی های مختلف مورد ارزیابرا با استفاده از بازی  یشغل  متقاضیان
دهند که تعیین کنند آیا داوطلبان ها این امکان را میکننده سنجند و به استخدام را می  داوطلبان استخدامی  احساسی

این   یا خیرشغل برای  مناسب هستند  نمونه   .(2021)والز،    ها  از  دیگر  بازییکی  از  استفاده  ارزیابی  های  در  وارسازی 
 وتِ یهتل مار»   با عنوان  یباز  نی. ا شودمیاستفاده    7ماریوت  هایمجموعه هتل توسط  ها  متقاضیان شغلی و انتخاب آن

تلف و انجام مخ  یهادر نقش   یفرصت را دارند که با باز   نیا  ن. کارکنا دهدیها را ارائه مکار در هتل   طیشرا  «، 8من
بزنند  ی، امختلف حرفه   یکارها را محک  باز  . همچنین، خود  از  را    نیا  کننده مشارکت،  یهر زمان  با   داردفرصت  تا 

استخدام    یاز روند واقع  یبخشو بازی را به عنوان  ،  شده   هتل  تیساوب   وارد « 9»واقعی انجامش بده   نهیاستفاده از گز
    .(2019سوالژ،  –)بلستاکوا و پی ووار شغلی را تکمیل کند  یهاو پرسشنامه  یشغل شنهاداتیپ  خود ادامه دهد و

 

وارسازی بر ارتقای جذابیت سازمانی که با تقویت تأثیر بازی   تقویت برند كارفرمایی و جذابيت سازمانی: •

کمتری در ادبیات به  توجه    البته  که  است  وارسازیدیگر بازی  یکی از اثراتبرند کارفرمایی بسیار در ارتباط است،  
ها برای از بازیها  شود که اگر سازمان، جنین استدالل می10دافعه-انتخاب-جاذبهبر اساس نظریه  .  آن شده است

سازمان    در ساختن  کارکنانبر اساس این مدل،  .  یابدمی افزایش  شان  جذابیت   ، استخدام و انتخاب استفاده کنند
توانند محیط را بلکه کارکنان نیز می  ، دهندها رفتار کارکنان را تغییر مییطنه تنها مح  به این معنا که  نقش دارند.
 . وارسازی در مدیریت منابع انسانی مفید است. این مدل برای استفاده از بازی(2016،  11)جاج و رابینز   تغییر دهند
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ارزش زیرا یک سازمان می انگیزه تواند  تحلیها و ویژگیها،  تجزیه و  را  ل کند و سپس ساختار و های کارکنان 
اثربخشی سازمانی بررسی کند. بازی اجازه است که به سازمان  فنیوارسازی  فرهنگ سازمان را برای تعیین  ها 

و از این طریق برای    (2021محقق کند )والز،  دهد تا این تناسب بین اهداف سازمانی و اثربخشی فردی را  می
 تر شود.متقاضیان خوبِ شغلی جذاب 

 شود، وقتی که بازخورد دادن در شرکت به عنوان یک فرهنگ تلقی    :های مدیریت دانشتقویت فعاليت •

های بالقوه، ابزار مفیدی برای افزایش کیفیت به ها و پاداشاستفاده از عناصر طراحی بازی مانند امتیازات، نشان
؛  2020؛ فردریش و همکاران،  2017،  1به عنوان مثال آراجو و پستانا دانش و رفتار تعاملی هستند )   گذاریاشتراک 
گذاری، به عبارت بهتر، ترغیب کارکنان به تولید، اشتراک   .( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛2019و همکاران،    2تسورما 

آن انگیزه  نیز  و  در محیط کاری  دانش  کاربست  و  تبذخیره  در  از طریق ها  دانش صریح  به  دانش ضمنی  دیل 
های احتماال در سال وارسازی ممکن است.  وارسازیِ فرآیند مدیریت دانش در سازمان به کمک فنون بازیبازی
های دانش اساسی یادگیری سازمانی و توسعه شبکه  ءبه عنوان جزوارسازی از بازیهای اجتماعی رسانه  نیز،  آینده 

 (. 2014)دِیل،  یاد کنند

وارسازی تاثیر مثبتی روی تغییر فرهنگ سازمانی بازی   ها و تقویت فرهنگ سازمانی:نهادینه كردن ارزش  •

و   شبکه ویژگیدارد  فرصت  مانند  سازمانی  سرگرم های  محیط  تیمیسازی،  فرصت  و  جذاب،  و  بهبود   کننده  را 
وارسازی  استفاده از سازوکارهای بازی  .( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛10:  2015،    درانن کومار و راگاو)   بخشدیم

 های سازمانی در حین انجام بازی تأیید شده است. برای نهادینه کردن ارزش 

به   .را تغییر دهد  مختلف از جمله کارکنان و مشتریان  تواند رفتار ذینفعانوارسازی میبازی  انگيزش كاركنان: •

هیجان کمک  و    3تقویت   مرتبطِ  دو روشِ  ابو  های انگیزشی رفتار انسان  به محرک   وارسازی، این دلیل که بازی
و    کارکنانوکار از طریق پاداش دادن به  های کسب تواند تغییر رفتار مطلوب را در زمینه وارسازی میبازی.  کندمی

تر برای کارکنان یا مشتریان بخش منجر به نتایج رضایت  این امر  فتارهای مطلوب مشتری ایجاد کند، در نتیجهر
ها مثبت و تقویت مثبت،  آمیختن هیجانوارسازی با در هم بازیشود.  شده میانگارینسبت به یک زمینه غیربازی 

وارسازی  ابزارهای بازیو    هاپلتفرم  (.2015همکاران،    دهی انگیزش کارکنان را انجام دهد )رابسون وتواند جهت می
  هستند  هاسازمانبرای مشارکت فعال در این    کارکنانانگیزه دادن به    دردر حال تبدیل شدن به عوامل کلیدی  

و سازمان کمک کند تا اهداف کارمندان  تواند به  وارسازی می بازی  .(2021؛  به نقل از واردارلیر،  2019،  4آرکی )
برای   مندان، انگیزه کارشده انگاریبازیبه درستی    در یک سیستمِ    را با انگیزه بیشتری دنبال کنند.وکار  کسب 

 .کندمیکننده را ممکن و داشتن تجربیات سرگرم داده افزایش آن استفاده از 

  یادگیری   ها و ارتقایآن  ، تشویق افراد  انگیزه   بردنبرای باال    ی مفید و جالب  یابزار   وارسازیبازی  حل مسئله: •

که در   یباز   ی. اجزا(2021؛  به نقل از واردارلیر،  2012،  5)کاپ   است  دیگرانارتباط با    نیز  و  مسائلحل    ایشان در
 وح ها، سطمشارکت، نشان  ازاتیشامل امت)پاداش    ستم ی س  نوعی  توانند به عنوان یم  ، شوندیاستفاده م  وارسازیبازی
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تمرینی اساسی برای  و    (2021؛  به نقل از واردارلیر،    2011،  دیتردینگ و همکاران( عمل کنند )ازات یو جدول امت
 .  باشندحل مسائل واقعی سازمان از حمله مسائل حوزه منابع انسانی 

وارسازی را در های بازیاست که تاثیر روش  هاییمؤسسه یکی از    1انجمن مدیریت منابع انسانی  بهبود عملکرد: •

در یکی از مطالعاتی که توسط  .  (2021؛  به نقل از واردارلیر،  2016،  2)پتروسکیکند  بررسی می   زمینه منابع انسانی
 شناسی دانشگاه فرانکفورد انجام شده است، تأثیر اهدافِ شناسی و عصب این انجمن و با همکاری دپارتمان روان

مشخص شده در بازی بر عملکرد منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، در  
گراتر شده  تدوین شوند، افراد هدف  شده انگاریبازی های  صورتی که بخشی از اهداف عملکردِ کاری توسط شیوه 

  (. در واقع در این مورد، از فنون 2021اردارلیر،  و با انگیزه بیشتری دستیابی به آن اهداف را پیگیری خواهند کرد )و 
. (2017،  3و ی باتاگل)  شودبهبود عملکرد استفاده می  کننده کردنِو سرگرم  کردن  برای جذاب   درون آن، بازی و پویاییِ

  یِ دانشحوزه  هوش،    ای  یعموم  ییاز جمله توانا  ، یعملکرد شغل  یدیکل  یهاشاخص   یریگاندازه   یبرا   یوارسازیباز
 د یاست، مف  4مدل شخصیتی پنج بزرگشده توسط    یریگاندازه   یتیشخص  یهای ژگیوو    تیخاص مربوط به موقع

( کرا است  از  1992،  5کوستا و مک  نقل  به  باز(2021،  والز؛   ، یابیخودارز  یسنت  یهاروش  تواندیم  یوارسازی. 
موقع  هوش  یهاآزمون  قضاوت  طر   یتیو  از  باز  یعناصر  ق یرا  بخشد.    یمثل  بازیبهبود    وارسازیبنابراین، 
 . بهبود بخشندکند تا عملکرد خود را هایی را از طریق انگیزه و پاداش برای کارکنان فراهم میفرصت 

به رسمیت  ارزیابی عملکرد    برای  های جدیدنوآوریوارسازی را به عنوان یکی از  نیز بازی  6انجمن توسعه استعداد 
فناوری اطالعات    که در حوزه   7ی با نام پِرِسیتنت سازماندر یک نمونه،    .( 2014استعداد،  انجمن توسعه  )   شناخته است

ارائه  از  بازی خدهندگان  فعال است، یکی  نام  دمات  به  اِ  وارسازی  برای،  8می به  ارزیابی    نوعیتوسعه    را  سیستم 
است که   ای طراحی شده این سیستم به گونه  ، به کار گرفت.کندبازی را ترکیب می   ی مثلعملکرد که مفاهیم

 .  ( 2021)والز،  سال ارائه دهد پایانارزیابی در طول سال را به جای بررسی عملکرد در 
 

  قرار گرفته است،   تأییدمورد  کارمندان    یاجتماع  یزندگ  بر  وارسازیبازی  ریتأث  عالوه بر آن که  تقویت ارتباطات: •

و نیز برقراری ارتباطات  کارکنان برای بهبود    انگیزه ارتقای    وارسازی درزی ها حاکی از آن هستند که باپژوهش 
 ( تأثیر گذار است.2021؛  به نقل از واردارلیر، 2016روابط اجتماعی )پتروسکی، 

پذیری در سازمان جای بحثی وجود ندارد و در رابطه با اهمیت جامعه  پذیری و آشناسازی كاركنان:جامعه •

نهان بسیاریِ را بر سازمان پهای آشکار و  تواند هزینهپذیری اثربخش چگونه میمشخص است که عدم جامعه
کند.   بازیتحمیل  فرآیندهای  مفاهیم  در  دارند.    و  پذیریجامعهوارسازی  کاربرد  نیز  کارکنان    عناصر آشناسازی 

آماده می  وارسازیبازی فرآیند  بلندمدت    تطبیق   هایبرنامه  سازیِتواند در  باشد  کارکنان  شغلی  را   یتعامل  وموثر 
آماده   (با ارائه راهنمایی اولیه و بازخورد) به سرعت برای وظایف جدید خود    کند که به کمک آن کارکنانفراهم  

 
1 Society for Human Resource Management (SHRM) 
2 Petroski 
3 Battaglio 
4 Big Five Model 

5 Costa and McCrae 
6 Association for Talent Development 
7 Persistent 
8 Emee 
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پذیری، مفهوم یادگیری  مشخص است که در فرآیند جامعه  .(2021؛  به نقل از واردارلیر،  2021،  1پسون یلشوند )
با شناسایی ،  یادگیریشایستگیِ کارکنان را در  تواند  وارسازی میاستفاده از عناصر بازیدر محور آن قرار دارد.  

بازخورد  روش  دادن  و  کارکنان  گامیادگیری  به  آن  فرآیند  کردن  تبدیل  و  کند،  تقویت  کوچک،  فرآیند  .  های 
مورد توجه بوده   (2021)واردارلیر،  های بازی است که امروزه در محل کار  ترین شیوه یکی از محبوب   پذیریجامعه
 است.

 اجتماعی   هایبازی، سیستم پاداش، رسانه   هایی همانندنوآوری   نگهداشت كاركنان:ارتقای تعلق شغلی و   •

... تضمین  نتوانمی  و  در  مخصوصاًد  سازمانی،  حاض  تعلق  نسل  مورد  سازماندر  در  کارِ  ر  فرهنگ  یک  در  و  ها 
دهد که وارسازی و مشارکت فعال نشان میشده در زمینه بازی. مطالعات انجامدیجیتالی شده، بسیار کارآمد باشند

؛  به نقل از 2019،  2یو کانل  وکسل)ی  موثر است  ، شده برای دستیابی به نتایج مطلوب  شده انگاریبازی یادگیری  
بر مشکالت   ندشده، می تواوارسازی و وظایف ارائه شده توسط بازیتجربه یادگیری تعاملی ارائه .  (2021واردارلیر،  

شود کار ه و حس تعلق سازمانی را در کارکنان ایجاد کند. همین موضوع سبب میمربوط به تعامل فعال غلبه کرد
سایت برای مثال، وب   یابد.  کردن در چنین محیط کاری برای فرد جذاب شده و تمایل وی برای ترک خدمت کاهش

آنالین فن  3یِمِکسپتی  سفارش غذای  بازی    خودوکار  کسب در  وارسازی  بازی  از  این    4موهتار   یِمِکسپتیبا  برای 
به نوعی تغییر    عجین شدن کارکنان با شغل و سازمان را روش    ، وارسازیدر واقع، بازی.  منظور بهره گرفته است

 همین امر،   دهد.را افزایش می   کارکنانعالقه  ،  جذابیت بصری  و  کنجکاویوارسازی، با ایجاد حس  بازی .  داده است
در این  شود.  کند که باید یاد گرفته  ها را به دنیایی دعوت میو آن   کرده ارتباط برقرار    کارکناناز نظر عاطفی با  

از این مفاهیم در یک محیط ایجاد می  کارکناناحساسی برای  و تعلق  ها یک تعامل  راستا، بازی کنند. استفاده 
؛  به نقل از  2004،  5الزارو )  دهدکارکنان را با توسل به درک سرگرمی افزایش  و تعلق  تواند تعامل  سازمانی می

تواند با می  وارسازیبنابراین، بازی  های نگهداشت کارکنان را پایین آورد.( و از این طریق هزینه 2021واردارلیر،  
رک  بوبه مشارکت در فعالیت، حداقل در یک زمان خاص، به حفظ کارمندان کمک کند. طبق گفته    کاربرانتشویق  

های های داخلی ضروری به جای پاداش جایگزینی تغییر نگرش با پاداش  وارسازی، بازی  موفقیت  ، کلید( 2014)
وارسازی  کند از پویایی بازیلتفرم یا برنامه شرکت میدر یک بازی یا یک پ  مندخارجی است. هنگامی که یک کار

. خود این  ها مطابقت داردآن   ی چالش با سطح مهارتکه    دهداین اطمینان را می  کارکنان  به  که  کند، استفاده می
  کاربران به    6لوم ببه عنوان مثال، بازی زندگی میندشود.  های معنادار میا مشوق ها بو نگهداشت آن حفظ    امر سبب

  کارکنان/کاربران ساده است که هدف آن بهبود کیفیت زندگی    دهد که چگونه بهتر زندگی کند. این یک بازیِیاد می
کننده، ساده وارسازی یک روش سرگرم در هنگام انجام کارهایی است که واقعا مهم هستند. به همین دلیل، بازی

 است.  ها به ماندگاری در سازمانمایل آن و در نهایت ارتقای ت و موثر برای افزایش شادکامی کارکنان

های جبران مانند سیستم  یهایزمینهوارسازی در  کاربست بازی  (، امکان بالقوه 2021از نظر والز )  جبران خدمات: •

توانند از مفاهیمی مثل بازی در صدور کمیسیون و سایر  ها میسازمان  وجود دارد. برای مثال، خدمات و پاداش،  
 استفاده کنند. شود، ها میآنعملکرد ارتقای و  عجین شدن کارکنانافزایش  منجر به هایی کهمشوق 
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دهد. کاهش هزینه ها را در بلندمدت کاهش می هزینه   ، وارسازیاستفاده از بازی   های پرسنلی:مدیریت هزینه •

.  باشدمرتبط    کارکنانچرخه زندگی    مکان تنظیم یک بازی با نیازهای فعلی و استفاده از آن در مراحل مختلفِبا ا
برای  توانند  های آفالین نیز میهای آنالین استفاده شود، زیرا بازی الزم نیست تنها از پلتفرمنکته مهم آن است که  

سازد. به منظور تر را ممکن میهای کوچک رسازی در سازمان وابازی  استفاده ازشوند. این امر    این منظور استفاده 
)بلستاکوا    ترین عامل تمایل به نوآوری استها در یک سازمان، بودجه زیادی مورد نیاز نیست. مهماستفاده از بازی 

است کافی  های پرسنلی،  وارسازی برای مدیریت هزینهبنابراین در استفاده از بازی  .(2019سوالژ،    – و پی ووار  

  اشتیاق برای نوآوری در سازمان وجود داشته باشد.

 

وارسازی به شکل واقعی و عملی در سازمان و مدیریت منابع انسانی را  نحوه کاربرد مفاهیم بازی در این نوشتار، از به منظو آن که  

شویم،   انسانیِمتوجه  منابع  مدیریت  عنوان  ،  1براوو  شده انگاریبازی  سیستم  نمونه به  از  نوآوری یکی  ترکیب  در  موفق  های 

  که با اهدافی نظیر،   شده انگاری منابع انسانیِ بازی  ِاین سیستم   شود.، معرفی میهای مدیریت منابع انسانیوارسازی با کارویژه بازی
ها با شغل و و عجین شدن آن کارکنان    میان، بهبود تعامل  کارکنان توسط همکارانشان  برآوردن نیاز به مطرح شدن یا شناسایی

کارکنان را در     ، (2020همکاران،    سیلیک وطراحی شده است )   توسط دیگران  هاآن  وریبهره   شناسایی و دیده شدنِو  ان  شکار

را    لذتو    ها ، مشوقدر حین کار،  2های جستجوگرانه از نوع بازی بازی مداوم  با انجام نوعیِ  سازد تا  قادر می  نقش کاربران سیستم، 

بندی  گرِ رده ها یا تابلوهایِ نشان صفحهها،  با استفاده از چالش   براوواست،    داده شده نشان   (3  شکل)همانطور که در    تجربه کنند.

 شود:های ذیل را شامل میکارویژه  از جملهمدیریت منابع انسانی سازمان به رسمیت شناختن و جوایز، کل سیستم و  3بازیکنان

 ؛آیندهای ارجاع(های جدید و فربرای استخدام پذیریجامعهبه عنوان مثال، فرآیند مدیریت استعداد ) -1
 ؛ها و بهترین تجارب کارکنان( گذاری داستانبه عنوان مثال به اشتراک گذاری دانش ) به اشتراک -2

گذراندن تمام مراحل   ، در هنگام4ها نشان  دریافت  مورد شناسایی قرار گرفتن یابه عنوان مثال  آموزش اجباری منابع انسانی )  -3

 ؛ آموزش( 
شده؛ تبریک گفتن به کارمندان دریافت بازخورد در مورد وظایف تکمیل   یابرای مثال ارسال  )  ی و گروهیهای تیمیهمکار    -4

 . برای سالگرد کارشان(
 

 
1 BRAVO 
2 a quest-style board game 
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 ( 2020و همکاران،  کيليس) اووشدهِ برانگاریابع انسانیِ بازی سيستم مدیریت مننمایی از   :  3 شکل

 

در    زشیانگ  فنون بازی و    عناصرشامل ادغام   در مدیریت منابع انسانی،   وارسازیبازی   بندی از این بخش باید گفت کهدر یک جمع 
باز  هیتجربه شب  نوعیان به عنوان  کنکار  روزمره وظایف  ، انجام  ای کهکارکنان سازمان است؛ به گونه   مدیریتِ   شود درک    یبه 

مدیریت منابع انسانی  هایها و نقش ها، کارویژه ترکیب اقدامدر مدیریت منابع انسانی،  وارسازیبازی . (2020سیلیک و همکاران، )
 . وارسازی برای دستیابی به نتایج و پیامدهای مورد انتظار و مطلوب آن استهایی بازی ها و فناوریبا نوآوری 
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اند، اما کاربست این مفهوم و ابزار در نظمِ  کرده   وارسازی اشاره های گذشته به کاربردها و پیامدهای مثبت بازیهر چند که پژوهش 
اندرکاران سازمانی مورد توجه  باید توسط دست   ، گیری از آنهایی همراه است که برای حداکثر بهره ات و چالش طرسازمانی با مخا

 قرار گیرد.  
 

  منابع انسانی مدیریتوارسازی در های استفاده از بازیریسک
وارسازی  هایی همراه است. بازیو ریسک   با چالش وکارها  کسب ای در سازمان و  شکی نیست که استفاده از هر ابزار، مفهوم و شیوه 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. در صورتی که این مفهوم یا ابزار مدیریتی به درستی و در بستر مناسب خود مورد استفاده قرار  
دگی الزم و کافی در کاربست آن را نداشته باشد، ممکن است سازمان با مسائلی رو برو شود. در این بخش  آماوکار  کسب نگیرد و یا  

   شود.پرداخته می  د، شابها ها و  مخاطراتی که ممکن است از این محل متوجه سازمان به برخی از چالش 
سال آینده   2شده در  انگارییک کاربرد بازیهای جهان حداقل  ترین شرکت از بزرگ %    70دهند که  چه مطالعات نشان می  اگر

وکار فعلی در رسیدن به اهداف کسب  شدِهانگاریهای کاربردی بازی از برنامه%    80خواهند داشت، هشدارهایی وجود دارد که حدود  

ه است که مشخص شد همچنین      (.2015؛ به نقل از رابسون و همکاران،  2012؛ گارتنر،  2011،  1)گارتنر   شکست خواهند خورد

منابع  زیبا موضوعات متما اخالقی است، اما در یک سری مسائل شده  کار گرفتههی بمختلف تجاریاهداف  باوارسازی بازی هرچند

یکی از   (.2018،  2وان کیم )   استدرگیر شده   کشیِ بیشتر از کارکنان، مانند متهم شده به عنوان نوعی ابزار استثمار و بهره یانسان

از آن برای بهبود  ند و  روارسازی ندانگرش مثبتی به بازی بسیاری از مدیران سنتی    وارسازی در سازمان آن است کههای بازی چالش 
همانند واکنشی   ، مدیران« در میان این دسته از  وارسازیبازی» نسبت به اصطالح    کنند. نگرشنمی وری و کارایی استفاده  بهره 

دانست مرتبط میوقت و آن را بیشتر با پوچی و اتالف داشتوجود در گذشته  « های اجتماعیرسانه» از استفاده نسبت به که است 
 (.2014تا با پیامدهای مثبت )دِیل، 
نباید    .در نظر گرفته شوند  ای وجود دارد که بایدبالقوه   خطراتمدیریت منابع انسانی  در    وارسازیبازیدر هنگام طراحی و اجرای  

و    3اشامیآلگ)   کندعناصر طراحی بازی را تعیین می  کارکنان است کهو نیازهای  ی محیط کاری  هاویژگی فراموش کرد که این  

 و نه برعکس.   ( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛2020،  6لر و هومنر ایس؛  2016و همکاران،    5؛ مارلو 2001،  4؛ الی 2017همکاران،  

ممکن است نگرش مندان  کار از آن بستگی دارد. همه    کارکنانبه محتوا و چگونگی درک    وارسازیبازیموفقیت فرآیند  یعنی،  
تفاوت باشند. شایستگی پایین کارکنان برخی بیو    برخی نسبت به آن مشتاقمشابهی نسبت به بازی نداشته باشند؛ ممکن است  

تواند موانعی برای اجرای هر ابزار جدید ایجاد کند، حتی بهتر می  کارمندیابیِهای  های منابع انسانی و عدم نیاز به روش در بخش 
عناصر طراحی بازی  آن دسته از  دریافتند که    (2020یلر و هومنر )اسبرای مثال،  .  (2021)واردارلیر،    اگر از نظر فنی امکان پذیر باشد

کاهش    ، باشدمنفی    هابازی  زمانی که بازخورد،  اما  دهندافزایش  را    انگیزش کارکنانتوانند  می  ، دهندمثبت ارائه می  هایکه بازخورد

، ( 2019و شهری و همکاران )  (2018)  7. به همین ترتیب، با اشاره به مطالعه فورسیثانگیزه کارکنان پیامد طبیعی آن خواهد بود

تواند  میاز یک سو    آید(مدیران به دست می  که از طریق کنند که شفافیت عملکرد ) استدالل می  (2017و همکاران )   اشامیآلگ
 ؛2017و همکاران،  اشامیآلگ)  تواند باعث فشار و مقایسه معکوس شودمیاز سوی دیگر عدالتی درک شده را کاهش دهد، اما بی

 
1 Gartner 
2 Wan Kim 
3 Algashami 
4 Lai 

5 Marlow 
6 Sailer and Homner 
7 Forsyth 



 

20 

 

 در را    1اجتماعی  وریطفره تواند  های بزرگ میعالوه بر این، معرفی عناصر طراحی بازی در تیم  .( 2020به نقل از موراوسکی،  

: 2015،    دراننکومار و راگاو)  های کاری نمایان سازدهای کاهلی و تنبلی سازمانی را در گروه ه و نشانهآورد  دنبالجمعی به    اقدامات
با ارائه همراه هستند، دیده شده است که در عناصر طراحی بازی که  دسته از    همچنین، در آن.  ( 2020به نقل از موراوسکی،   ؛ 10

ها کاهش آناعتماد به نفس  افزایش یافته و  جدایی    کنند، تمایالشان بهعیفی دریافت میضمورد کاربران/کارکنانی که اغلب بازخورد  
 .  (2020به نقل از موراوسکی،  ؛ 2017و همکاران،  اشامیآلگ) یابد می

، جانسون و وودکاک به آن توجه داشت، توسط وکار کسب های وارسازی در محیط هایی که باید در کاربرد بازی دیگر از چالش  یکی

  که آن را نوعی ،  « 2از باال   وارسازیبازی» ،  نخست:  شوندیقائل م  زی وارسازی تمادو نوع بازی  ها بینآن( بیان شده است.  2017)

فعال   از مقاومتِ یشکلکه ، « نییاز پا  وارسازیبازی » و دوم،  دانند و می  تیریکار توسط مد یهاوه یکردن ش یو منطق یسازنهیبه 
  کاربست و    باال از    وارسازیبازیاز مقاومت در برابر    یآلشکل ایده   « از پایین  وارسازیدر واقع، »بازی  در برابر کنترل در کار است.

توسعه   و نوعی حامی براییک ابزار خنثی نیست  وارسازیبازی ، جانسون ووودکاک از نظر  .است های کاری و محیط بازی در کار

سرمایه  اقتصادی  روابط  نئولیبرال بیشتر  آن .  است  3داری  راستا  همین  که  در  هستند  باور  این  بر  باال    وارسازیبازیها   وضعاز 

  نوعی دهنده  نشان  ، از پایین  وارسازیبازی  است. در حالی کههای زندگی روزمره،  جنبه   استانداردسازی  با  ی استهای نظارت سیستم 
 شوند.  جدی در نظر گرفته میذاتاً  هایی است که فعالیت بازی در و  طنزاز طریق  ، زندگی روزمره  درواقعی بازی 

که    اندوارسازی تمایل داشته در حالی که طرفداران اولیه بازیکنند:  چنین استدالل می   جانسون  ووودکاک  در تشریح تمایز مذکور،  
فعال  یو سرگرم  یباز به  زندگ  شیپ  یهات یرا  افتاده  در آن  وارسازی  بازیکه    است  یک حوزه اصلی،  اما کار  ، ما وارد کنند  یِپا 

داری دهیم. کار برای عملکرد سرمایه بیشتر ما در اکثر اوقات انجام میای است که  است. کار، فعالیت اولیه  داشتهترین کاربرد را  بیش 
شده دارد. در اصل این یک کار ساده است: کارگران را برای یک دوره زمانی    مهم است و نیاز به مدیریت موثر نیروی کار خریداری

وارسازی به عنوان نوعی ابراز کارآمد برای  زیدر چنین نظمی و در اغلب موارد با د.  ن گیربه کار میمشخص  یک قرارداد    بامشخص  
محدود  یا    تقویتتواند برای  برای زندگی می  وارسازیهای بازیاستفاده از سیستم داری به کار گرفته شده است.  تأمین اهداف سرمایه

؛  131ص    2002، 4)پلنت  ستبقا ا  برایکار صرفا    اما   از زندگی است،   جزئی  بازیاز آنجایی که  کار مورد استفاده قرار گیرد.    کردن

وارسازیِ از باال و کنترلی است، وارسازی که بازی ، نیاز است که بر خالف شکل رایج بازی (2017،  جانسون  ووودکاک  به نقل از   

ری ضرو  5از پایین به شدت برای جبران ایدئولوژیک نئولیبرال   وارسازیمفهوم بازیسازیِ از پایین شود.  وار ای به بازیتوجه ویژه 

صرفا بخشی از    کهآن کند، نه  را به بازی تبدیل می  کار(غیربازی ) یک امر  وارسازی است که  تر بازیاست و در واقع شکل واقعی 
، معادل مدیریت  از نظریک بازی است، اعمال کند. کار و نظم آن    در تضادها را به چیزی که  یک بازی را در نظر بگیرد و آن

همانطور  کند که قبال بازی نبوده است.  وارسازی از پایین، بازی را به جایی اضافه میبازی  تواند باشد.نیست، و هرگز نمی   یبازیگوش

کنترل کار است.   از پایین شکلی از مقاومت فعال در برابر اشکال موجودِ  وارسازیبازیکند  (  اشاره می319  ، ص 2008)  6یانیس   که

دار و بازیگوشانه، به جای چیزی  ها به چیزی خنده ها را از طریق تغییر شکل آندهد و آنخود اختصاص می  ها را بهاین کار فعالیت
نوعی سیاست و واژه جدیدی است که به جای حمایت از سرمایه، از پایین،    وارسازیبازیدر نهایت،  .  دهدانجام میجدی و مهم،  

بنابراین، آنچه که مدیران منابع انسانی باید مورد توجه قرار دهند آن است    .(2017،  جانسون  ووودکاک  )  کنداز کارکنان حمایت می
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های منابع انسانی، باید ریسک توجه صرف به سرمایه و یا  وارسازی در انجام کارویژه های خود و کاربست بازیکه در ایفای نقش 
 کنند در نظر بگیرند. میوارسازیِ از باال معرفی ، آن را بازیجانسون  ووودکاک آنچه 

مانند حریم خصوصی   وارسازیِ فرآیندهای کاری، در هنگام بازی   هاآوری داده در مورد جمع  مسئله احتمالیچند    عالوه بر موارد فوق، 
  خود باشدوکار  کسب در    وارسازیبازی هایی هستند که باید مورد توجه مدیران سازمانی در کاربست  از جمله ریسک و امنیت نیز  

های مذکور  به چالش   وارسازی در مدیریت منابع انسانی نیازمند توجه جدیدیبنابراین، کاربست موفِق باز  .(2019،  یو بوئ  کیوان)
 است. 

 

 وارسازی در مدیریت منابع انسانی رهنمودهایی برای کاربست بازی
ها باشند و چه   مراکز علمی و دانشگاه ن، دانشجویانِها نیاز به ایجاد انگیزه و تعامل با ذینفعان دارند، چه این ذینفعاهمه سازمان

  وارسازی رویکردی برای دستیابی به این هدف است . بازییک کسب و کاران  یکارمندان و یا مشتر  یک بیمارستان و یا  بیماران
هایی است که باید مورد توجه قرار  های سازمانی نیازمند ظرافت وارسازی در محیطکاربست بازی  ،(. اما2015)رابسون و همکاران، 

اشته  وارسازی وجود نددر مورد چگونگی اجرای بازی  شمولیجهان  قاعدِه سفت و سخت وهیچ    هرچند باید اذعان داشت که   گیرد.
با این وجود در این    (.2018و همکاران،    نیحس)  استتفاوت   کسب وکارها مآن براساس نوع صنعت و ماهیت محیط کارِ  کاربستو  

و به خصوص مدیران منابع وکارها  کسبهای گذشته نافعیتِ توجه  زمینه خطوط راهنما و رهنمودهایی وجود دارد که در پژوهش 
 ها مورد تأیید قرار گرفته است. انسانی به آن 

وارسازی  یباز  یاکثر کاربردهار محیط کاری بر این مورد دقت داشته باشند که  وارسازی دمدیران منابع انسانی باید در کاربست بازی
خاص،    یوهایسنار  که این شکل از انگیزش فقط در  است  بوده   یملموس و خارج  یهابر ارائه پاداش   ی مبتن  های کاری، در محیط

 از ین  وارسازیی باز  ستمی، سوارسازی در مدیریت منابع انسانیبازی  دارِیپا  یایمزامندی از  بهره   یحال، برا  نی. با اکندیخوب عمل م
با ارائه    ( 2014)  کلسونین  ، های اخیردر سال (.  2018ژنا و پرادون ،    یکِسار  ا، ی)باتاکر دارد  کارکنان یدرون شزیبه انگ  توجه جدیبه  

 .بوده است یباز فنون های کارکنان به کمکفعالیت   به دنبال تزریق انگیزش درونی به ، « 1معنادار  وارسازیی»باز مفهوم

این نظریه .  (2004،  3)دسی و رایان  است  شده   بنا  2سازیِ ارگنیزمی یکپارچهنظریه  مبتنی بر مفروضات    « وارسازی معناداربازی» 

زیاد آن فعالیت را خارج از   کنند، به احتمالدر انجام یک فعالیت پیدا می  و نافع  ارتباط شخصی  نوعیکند که وقتی افراد  تشریح می
به عبارت دیگر، این  داند.  می  معناداراست که یک فعالیت را    و نافع  ، این ارتباط شخصیدهند. طبیعتاًانگیزه درونی خود انجام می

  « وارسازی معناداربازی» برای    هاییاستراتژی  ( 2012نیکلسون )   کند.بیرونی را تبیین می  سازی انواع انگیزشِیند درونیانظریه فر
، هارسد الزم است مدیران منابع انسانی بر اساس این استراتژی کند که به نظر میمی براساس مفاهیم بازی و مشارکت افراد ارائه  

های تناسب زیادی با ارزش ،  هاهای کاری را انجام دهند. مخصوصا به این دلیل که این استراتژی وارسازی در محیط چیدمان بازی
که با هدف ارتقای عجین شدن و   هادر حال فعالیت هستند. این استراتژیوکارها  کسب اکنون در  که هم   دارنددید کارکنانی  نسل ج

 عبارت هستند از:  تواند مورد استفاده قرار گیرند، مشارکت کارکنان در کار می

برای   کارکناند که  کنفرصتی فراهم می  « معناداروارسازی  بازی» در    سرگرمی: به طور مداوم، مفهوم  و انتخاب  4سرگرمی  •

انتخاب  استقالل کاریآزادی عمل و    ، انجام یک فعالیت ای را برای اینکه چگونه، کجا، و چه زمانی گزینه ،  داشته باشند. 
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برای ورود و پذیری را به کارمندان انعطاف برخط، های بازیهمچنین،  دهد.خواهند با بازی درگیر شوند، ارائه میمی کارکنان
  انعطاف،  توان نیاز کارکنان بهوارسازی در محیط کاری میبنابراین، با بازی دهند.  بازی بدون توجه به زمان و مکان ارائه می

 آزادی عمل و استقالل کاری در انجام کارهایشان را برآورده کرد. 

ها و ها روایتئویی هستند که محور این بازیهای ویدوکارکنان عالقمند به بازی   امروزه نسل جدیدِ  :1شرح و توصيف •

ای داشته )اصغری صارم ها در مدیریت و توسعه منابع انسانی نقش ویژه ها و داستانروایت  هاست.های مستتر در آنداستان 
کند به کارمندان کمک می  داده ودر مورد بازی افزایش   کارکنانحس کنجکاوی و هیجان را در میان    ( و1395و همکاران،  

 تا مسیر تسلط خود را بیابند، اطالعات فنی را برای درک آسان تشریح کنند و ابهام در هدف را از بین ببرند. به عنوان مثال،

رای کارکنان فرآهم تعامل جذاب را ب  نوعی،  است  برای کارکنان  تناسب اندام  برنامه کاربردیِ  که یک  2زامبی ران  اپلیکیشن

اندام  را برای دستیابی بهها  تا مشارکت آن  آوردمی بنابراین، تزریق روایتاهداف تناسب  افزایش دهد.  ها در ها و داستان، 
ی است که برای حداکثر کردن انگیزش و مشارکت کارکنان برای ورود و ادامه بازی با تریم نکاتوارسازی، یکی از مهمزیبا

 جه قرار گیرد. تعیینِ شده کاری، باید مورد تواهداف پیش 

در دسترس یک کارمند بیشتر باشد، ارتباط او با    اطالعاتچقدر  دهد که هروم توضیح می: منطق پشت این مفهاطالعات •

به عنوان   س، یآف  کروسافتیارائه آموزش در ما  یبرا  کروسافت، یتوسط ما  23یرو ه  بون یمثال، ر  یبرا  سیستم بیشتر خواهد بود.

دهد. بنابراین، ها قرار میکه اطالعات الزم برای کاربران این برنامه را در احتیار آن  است  شده   یطراح  کیبرنامه استراتژ  کی
 های معنادار، باید به امر دسترسی اطالعات مورد نیاز کارکنان توجه کافی کرد. برای طراحی بازی

  ای  گریکارکنان به عنوان باز  نیب  یبه تعامل اجتماع  نهیزم  نیدر اشدن و تعامل    نعجی : مفهوم  4عجين شدن و تعامل  •

 ها ده ی ا   یگذاربه اشتراک   یهاپلتفرم  گری گفتگو، و د  یهاگفتگو، انجمن   یفضاها   ق یاز طر   تواند یمامر    نیا  کارمند اشاره دارد.

  خالقانه  یهاده یتا ا   کندیم  ق یکارمندان خود را تشو   ورکیوی شرکت مستقر در ن  کی  5لفامثال، مشاوره بلوو  ی برا  .فرآهم شود

در این برنامه    شرکت گفتگو کنند.  شبکهِ  درونِآن،  بحث به اشتراک بگذارند و درباره برنامه شرکت و ابتکارات    یرا برا  خود
 کنند.د، کسب امتیاز میدهنهای خود انجام میگذاری ایده کارکنان به ازای مشارکتی که در به اشتراک 

های کاری، کارکنانی هستند که با  ها که در محیطبه کاربران بازی   وارسازیِ معنادارمفهوم بازاندیشی در بازی   :بازاندیشی •

دهد تا توقف کرده و با بازگشت به مراحل قبلی به مرور کلیِ عملکردِ خود در کل بازی  اند این اجازه را میها عجین شده بازی
توان فهمید که چگونه یک کاربر/کارمند وارسازی آن است که به کمک آن میترین کاربرد این امکان در بازیازند. واضحبپرد

 ای شدن را طی کرده است.مسیر حرفه 
ها وارسازی در سازمان چهارچوبی تحت عنوان »چهارچوب سازوکارها، پویایی برای کاربست بازی نیز  (  2015رابسون و همکاران )

هایی سازمالنیِ  که مرور آن و استفاده از این چهارچوب توسط مدیران منابع انسانی در خلق تجربه   دهندرا پیشنهاد می  6هایجانو ه
بودانگاری بازی بسیار مناسب خواهد  آن.  شده  پویایی ها،  از نظر  آن   هاها و هیجانسازوکارها،  به کمک  ها سه اصلی هستند که 
در سازمان باید به   شده انگاریبازیدر طراحی تجارب    منابع انسانی، یران  ین راستا مدمدر هوارسازی را تعریف کرد.  توان بازیمی
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بین آن تعامل  باشند.  این اصول و چگونگی  را داشته  این سه اصل و  ها دقت کافی  به معرفی  ادامه  تجارب  مختلف    عناصردر 
 شود. پرداخته می شده انگاری بازی

،  2بازیکنان،  1طراحان    چهار نقش حضور دارد:  شده انگاریبازی  بهدر هر تجر:  شدهانگاری بازی نقش افراد در تجارب  -1

منفعل یا فعال و اینکه آیا به طور    طیف ازدرگیر شدن در یک    همه این افراد از نظر میزانِ  .4گران )ناظران(مشاهده و    3تماشاگران 

در   بازیکنانکنند که  ای را ایجاد، مدیریت و حفظ میطراحان، تجربه شوند، متفاوت هستند.  غالب در این تجربه جذب یا غرق می
  ناظران .  دهندر  تاثیر قرارا تحت  نانبازیکرفتار    ندتوانوارسازی میدر محیط بازیکسانی هستند که    ، تماشاگرانکنند.  آن رقابت می 

افرادی که در یک    نقش  گذارند. درک، اما به هیچ وجه بر این تجربه تاثیر نمیهستند افرادی هستند که از بیرون شاهد این تجربه  
 وارسازی بسیار مهم است. درگیر هستند، برای درک بازیشده انگاریبازی تجربه 

خواهند یک زمینه غیر بازی را به بازی تبدیل کنند، ن و کسانی که میهستند که طراحا  هاییها تصمیمسازوکار:  سازوكارها   -2

های مختلفی که باید بازی انگاری شود، اتخاذ  برای مشخص کردن اهداف، قوانین، تنظیم، متن اصلی، انواع تعامالت، و موقعیت
ن، باید سازوکارهای مشخصی طراحی و در  وارسازی در مدیریت منابع انسانی و هدف و زمینه آ بنابراین در کاربست بازی کنند.می

 نظر گرفته شود. 

سازوکارهایی  شود. بر خالف ظاهر می با یکدیگر در رقابت اشاره دارد که بازیکنانانواع رفتار به بازی،   این عنصر در :پویایی -3

می تعیین  طراح  توسط  بازیکه  پویایی  پیروی  شوند،  چگونگی  توسط  توسط  ب  انتخا  سازوکاراز    بازیکنانوارسازی  شده 
 ، این رفتارها باید در راستای هدف غاییِ مدنظرسازمان هدایت شود. شده انگاریبازی در تجارب   شود.کنندگان ایجاد میطراحی

کار    کیکه در    است  بازیکنانی  انیم  در  ختهیبرانگ  یهاو واکنش   یذهن  یِحاالت عاطف  ، یوارسازیباز  در  هیجان :  هاهيجان  -4

 . کنندیرا دنبال و سپس اجرا مبازیکنان، سازوکارها  هستند که چگونه    نیاحساسات محصول ا .کنندیشرکت م  شده انگاری بازی
پویایی هیجان  در  موجود  عمل شده انگاریبازیکار    کیدر    هاهای  سطح  در  تنها  نه  احساس  ، انهیگرا،  سطح  در    د یبا  نیز  یبلکه 

 ی که از باز  یدر صورت  بازیکنان  نکهیبا فرض ا  (.2015؛ به نقل از رابسون و همکاران،  2004،  5)لبالنک   کننده و جذاب باشندسرگرم

در نظر گرفته   یباز  یبرا  کارکنان سازمانهدف تعامل    نی تربه عنوان مهم  دیبا،  لذت  جادیادامه نخواهند داد، ا  یلذت نبرند به باز 

 (.2015؛ به نقل از رابسون و همکاران، 2015، 6)اسویتسر و وایت  شود

دهد که چگونه این و نشان می  (4شکل  )   گیرددر بر میرا    هاهیجان ، پویایی و  سازوکار  وارسازی وابستگیِدر کل، اصول بازی  
دهد که چگونه تغییرات کوچک در یک  روند. همچنین نشان می  به کار  کارکنان/بازیکنانکار    توسعهتوانند برای ایجاد و  اصول می
شدن این  وارسازی به روشن های متفاوتی ایجاد کند. عالوه بر این، اصول بازیتواند بر دو اصل دیگر تاثیر بگذارد و تجربه اصل می

؛ به نقل از رابسون و  2004)لبالنک،  کنندکارها را به شکل متفاوتی درک می بازیکنان، کند که چگونه طراحان و مساله کمک می
   (.2015همکاران، 
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 ( 2015)رابسون و همکاران،   وارسازیبازیاز اصول   MDEچارچوب :  4 شکل

 

یک  آمیز  ک موفقیترو چگونگی ارتباط این اصول با یکدیگر، کلید د  هاهیجانوارسازی، پویایی، و  بازی  سازوکارِک  ر در نتیجه، د

توجه مدیران در طراحی چنین تجربه   شده انگاریبازی تجربه   باید مورد  گیرد.است که  قرار  در یک    هایی در سازمان  بنابراین 

شدنِ  جمع عجین  و  تعامل  سطوح  افزایش  دنبال  به  که  انسانی  منابع  مدیران  به  طریق  بندی،  از  خود  کارکنان 

شود. این مدل، در قالب  پیشنهاد می (2015اِی رابسون و همکاران ) وارسازی در کار هستند، مدل هشت مرحلهبازی 

هدف غایی سازمان که مدیریت ارشد به دنبال دستیابی به آن است تعین  .  1شود:  هشت توصیه به شرح ذیل ارائه می

مشخص شود: این به معنای مشخص کردنِ آن هدف و نتیجه مورد انتظارِ سازمانی  وارسازی  هدف اصلیِ بازی .  2شود.  

شناسایی شود: در   کاربران.  3شده هستند.  انگاری است که مدیران به منظور رسیدن به آن، به دنبال ایجاد تجربه بازی 

وادار یا ترغیب به مشارکت  ها را  ای آنها وجود دارد، چه انگیزه این گام باید مشخص شود که چه منفعتی برای آن

توجه و تأثیر   شدهانگاری بازی ها به چه چیزی عالقه دارند؟ در این مرحله باید همه ذینفعان چنین تجربهِ کند و آن می

های  شناسایی بستر یا فرهنگی که در آن بازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت از دیگر توصیه.  4ها شناسایی شود.آن

طراحی بازی  .  5ای را به دنبال نخواهد داشت.  توجه به آن قطعاً چیزی جز شکست چنین تحربه مهمی است که عدم  

و سازوکار بازی: در این گام باید به انتخاب آن دسته از عناصر بازی که کاربران/کارکنان در حین انجام کار درگیر با آن 

 1هدف تعیین ِاثربخشی و نرخ بازگشت سرمایه   گیری، بانیاز است یک طرح سنجش و اندازه .  6هستند، پرداخته شود.  

شودشدهانگاری بازی تجربهِ   ایجاد  باید  7  .،  هفتم،  گام  برای   .در  مدونی  تجربه  پیادهبرنامهِ  درستِ  ابالِغ  و  سازی 

  اثربخشی و ارزش افزوده بازی در نهایت نیاز است،  .  8د  به جامعه هدف در سازمان تنظیم و اجرا شو  شدهانگاری بازی 

 در آینده ممکن شود.وارسازی های احتمالی و بهبود تجارب بازی تعدیل  پایش مستمر صورت بگیرد تاقالب  در
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 و ارائه پیشنهادات گیرینتیجه
توسعة منابع انسانی در سیازمان، مسیتلزم مقابلیه بیا نیروهیای مقاوم و بازدارنده و تقویت نیروهای مدیریت و  دستیابی به اهداف  

تواند به  ها، میتوسعة منابع انسانی موجود در سازمان   مدیریت و  بازتولیید نظیم ساختاریِ  در این میان، تسهیلگر و پیشران است.  
توسعة منابع مدیریت و  نقطة شروعی برای دستیابی به شرایط مطلوب  و    ام شودهیا و ابزارهیای مختلف مدیریتی انجکمیک کینش 

به    ، یمنابع انسان  تیریو مد  فناوری  نیدر مورد ارتباط ب  ریاخ  های پژوهشتمرکز  (.  1396باشد )اصغری صارم و همکارن،  انسیانی  

  ،1صدا  یسازه یو نما   تالیجیمصاحبه د  مانند  هاییدارد که حوزه   دیتاک  ایی دیکل  یهاشرفت ی بر پ  هاعنوان یکی از این ابزارها و کنش 

تحل  ه یتجز تحل  هی تجز  ، یاجتماع  یهارسانه   لیو  بازکالن   لیو  و  پ  یوارسازی داده  به هم  - و چامورو  نزبورو یو)  دهندیم   وندی را 

والز،  6201،  2ک ی پرموز از  نقل  به  بازی.  (2021؛  بین،  این  سال   ، وارسازیدر  در  و که  اندیشمندان  ویژه  توجه  مورد  اخیر  های 

. جستجوی با سرعت زیادی مورد توجه افراد قرار گرفت  وارسازیبازیمفهوم  اندرکان مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است.  دست 

مورد از آن در همین دو سال   13000حدود  ، که  دهدوارسازی را نشان میدر مورد بازینتیجه را    15500بیش از    3اسکالر گوگل  

)بلستاکوا    میلیارد دالر خواهد رسید  11این بازار به ارزش    2020کنند که تا سال  بینی میکارشناسان بازار پیش اند.  شده   اخیر ایجاد 
احت و یا ها همه جا هستند. ما در حین سفر، در حین استربازیاین میزان توجه ناشی از ان است که    .(2019سوالژ،    –و پی ووار  

 ها و سازمانوکارها  کسب بنابراین،  برای خود و دیگران ایجاد کنیم.    یهای لذت بخشتجربه   ، کنیم تا به سادگیدر حین کار، بازی می
 .  ( 2015رابسون و همکاران، کنند )  ترغیبهایی مانند بازی و مشتریان خود را با انگیزه   در تالش هسستند تا کارکناننیز 

و توسعه    در مسیر شده  انگاریوکار غیر بازی شده بهتر از یک کسبانگاریوکار بازییک کسب ها حاکی از آن هستند که  پژوهش 
 هاوکاربرای توسعه کسب   را  روشی  ،فاده از منطق بازیها با استو مدیریت سازمان   ، وارسازیبازی  .کنددستیابی به اهداف عمل می

عناصر طراحی بازی .  (2018؛ به نقل از حسین و همکاران،  2017)فیشر،    کندفراهم می،  ودآوریوری و سبهبود بهره از طریق  
و و همکاران، یجورج) ها را بهبود بخشند  آنکنند و عملکرد شغلی  از کارکنان در سازمان را تقویت  توانند رفتارهای مورد نظر  می

 وارسازی، کارکنان را نه تنها با فراهم کردن دسترسی بیشتر به اطالعات عملکرد قابل بازی  .(2020به نقل از موراوسکی،   ؛2019
 . ( 2021حامدی و همکاران،  کند ) مند میبخش کردن و بامعنا کردن کار، ترغیب و انگیزه مقایسه و فوری بلکه با  لذت   مشاهده، قابل 

ها برای استفاده از بازی  بربیشتر  » توان یافت. این مفهوم  را می « یبازی جد» وارسازی، مفهوم  بازی  پیرامون  و  در نشریاتهر چند  

به منظور مفید های جدی نیست.  لزوما براساس بازی وارسازی  بازی اما باید توجه داشت که  «.  مرتبط است  4دستیابی به نتایج جدی

 تعریف ،  . گام دومکندی موفقیت را تعریف  وارسازی و معیارها نتایج بازی  در گام نخست،   وارسازی، یک سازمان بایدبودن بازی
بعدی شامل:هدف است. گام اهداف کارمند  های  کارمند  ، تعریف  تعامل  است.  و  تعیین مدل  تجربه  نهایت،   که  ساختاربندی  در 

   .(2019سوالژ،  –)بلستاکوا و پی ووار  وارسازی باشدآمده از طریق بازیدست های بهسازمان باید قادر به خواندن داده 

وارسازی، رهنمودهایی برای کاربست آن در مدیریت منابع انسانی ارائه شد.  در این نوشتار پس از مرور تاریخچه و کاربردهای بازی
جنبه بسیار مهم   نوارسازی در مدیریت منابع انسانی کماکان در چندیمطالعات حوزه بازی  این نکته اشاره شود کهاما نیاز است به  

ها، های آندارای نقص بوده و نیاز است که پژوهشگران آتی در پر کردن این شکاف پژوهشی در آینده تالش بیشتری کنند تا یافته 
گرچه  ها را مورد تأیید قرار دهد. برای مثال،  درکاران مدیریت منابع انسانی در سازمانانوارسازی برای دستنافعیت کاربست بازی

به عنوان مثال، جورجیو و همکاران، )   اندگرفته را در نظر    وارسازیبازی   مدتطوالنی  های بالقوه منابع انسانی ریسک   پژوهشگران
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ایوان 2019 امل مورد بررسی قرار  هنوز به طور ک  آن  مدت اثرات کوتاه   اما،  ( 2014و همکاران،    2؛ سوکس 2019و همکاران،    1؛ 

استفاده از عناصر طراحی بازی    اصول اخالقیِازتاب  ب  چندانی از خود در  منابع انسانی تمایل  ست. همچنین، پژوهشگراننگرفته ا 
که    بر این امر اجماع وجود دارد  طور کلی  نکته دیگر آن است که هرچند  اند.از خود نشان نداده برای تاثیر بر رفتار و انگیزه کارکنان  

را توصیف    وارسازیبازی خودِ  هایی که  و جنبه  هاگرها، شاخص نشان  اماگذارد،  می  مثبت  بر رفتار و انگیزه کارکنان تاثیر  وارسازیبازی
نیستند. توافق  مورد  رو،    کنند،  این  را    پژوهشگراناز  ما  درک  باید  انسانی  بالقوه  از  منابع  سیستم و    وارسازی بازیخطرات 

به عنوان  )  تعمیق بخشند و طراحی یک عنصر طراحی بازی    ل ترکیب چندین عنصر طراحی بازی(به عنوان مثا)  شده انگاری بازی

؛  2015و همکاران،    5؛ مکلر2015،  4ر یبرانژ  یسکو وچفران   -  ک؛ مارا2018،  3؛ آرمسترانگ و الندز 2017و همکاران،    میاشامثال آلگ

. کندرا برجسته می  6نیاز به مطالعات مبتنی بر شاخص   ها، چالش بنابراین، این    .(2020به نقل از موراوسکی،   ؛ 2020اسلر و هومنر،  

چگونه   شده و مشخص شود کهبیشتر درک  مدیریت منابع انسانی،  در    وارسازیبازیاثرات    خواهند کرد کهاین قبیل مطالعات کمک  
ها را در دستیابی به اهداف خود یاری  افزوده به دنبال داشته و آن ها ارزش ، برای سازمانو چه زمانی استفاده از عناصر طراحی بازی

 خواهد کرد.  
اند  شده   یکار   یدر زندگ  وارسازیبازیکاربرد    ش ی ها، باعث افزاتبلت   و  همراه   یهاتلفن دید نظیر  های جیآوردانش و فن هر چند که  

هستند.    وارسازیبازیکشف پدیده    ابتدای بررسی ومنابع انسانی در    پژوهشگران(،  2019،  پراساد و  موروسین جایا رائو و وایدیا)
ها و ابزارهای منابع انسانی را بهبود بخشد. با این  تواند شیوه می  وارسازیبازیای وجود دارد که استفاده از  تاکنون، توافق گسترده 

بر رفتار کارکنان    وارسازیبازی های  در مورد اثرات عناصر طراحی بازی فردی، و سیستم   پژوهشباید به اعمال و    پژوهشگران حال،  
ای از روابط علت و معلولی، اظهارات  طیف گسترده   اساس،   این  بر های کاربردی ممکن ادامه دهند.  های برنامه ی از زمینهدر بسیار

در   .( 2020موراوسکی،  )  به دست آورد  مدیریت منابع انسانیتوان در مورد چگونگی و زمان افزودن ارزش به  کلی بیشتری را می
ایجاد    و مدیران منابع انسانی در  هابرای کمک به سازمان  کوتاه   پنج دستورالعملِ  (، 2015نش )نهایت، و به نقل از رابسون و همکارا

 دهیم:وارسازی ارائه میارزش با استفاده از اصول بازی و کسب

باید  بلکه این فرآیند یا تجربه،  وارسازی شود.  یک فرآیند نباید صرفا به خاطر خود بازی، بازی  را مشخص كنيد.هدف بازی  .  1

وارسازی برای ها باید پتانسیل استفاده از بازیمحیطی باشند. سازمان  توانند مالی، اجتماعی یا زیستمیبا اهدافی هدایت شود که  
وارسازی و تعیین علیت بین معیارهای بازی  دن به آن اهداف را ارزیابی کنند.ایجاد و تنظیم رفتارها و نتایج مورد نظر برای رسی 

 اهداف اشتغال مهم است.

بازیکنان در تجارب  و نتایج مربوط به    هاهیجان، پویایی،  سازوکارهاارتباط بین    فهمِ   .های مختلف را بشناسيدهمه نقش .  2 

هم است که درک کنیم چه موقع تماشاگران یا ناظران را جمع کنیم و چگونه م  برای مثال.  شده بسیار حائز اهیمت استیانگاربازی
 تواند به رفتارها و نتایج مختلف در یک فرآیند انرژی داده و هدایت کند. ها میمشارکت آن 

. تقلب کنندوارسازی  بازیفرآیند  در    دوست دارند  شده انگاریکارکنان یا افراد درگیر در تجربه بازی  .به بازی بگيریدبازی را  .  3

های . مهم است که هم جنبه، این کار را انجام دهندبا تبانی و شکستن قوانین بازی  دوست دارند، ناظران و تماشاگرانی  بازیکنان
 . باشدیادگیری و تغییر تواند برای مثال، جنبه مثبت چنین رفتارهایی میها را درک کنید. های منفی این تالشمثبت و هم جنبه
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انتقال دهيد.    تعدیلرا    اربتج.  4  تغییر جنبه و  کار  بازی  کارِ  سازمان، روشِ  مختلفهای  با  کند.  تغییر  باید  نیز  وارسازی 

امه دهند  د که افراد به بازی ادنباید طوری تنظیم شو  سازوکارهاشده به طور مداوم نیاز به نظارت دارد، بر این اساس،  انگاری بازی
 کنند. است، حرکت  از نظر تجربه کلی()  تریا جذاب  از نظر احساسات(انگیزتر ) جان و به سمت چیزی که هی

وارسازیِ یک تجربه سازمانی باید بدانید که بازی پایانی چه زمانی  بازی در نهایت در    برای بازی چيست؟  نهایی   بازی.  5

است. طراحان باید تصدیق کنند که این مرحله وجود   شده انگاریبازی یک فرآیند    چرخه حیاتِمرحله نهایی    ، بازی پایانیاست.  
، تماشاگران، و ناظران برای بازگشت و بازیکنانه  ک  ای باشندگونه به  ،  گیری این فرآیندها باید قادر به تنظیم و نتیجه دارد، و آن 

 . (2015)رابسون و همکاران،  جدید تالش کنندشده انگاریبازیتعامل با فرآیندهای 
وکار  کسبوارسازیِ تجارب سازمانی باید با توجه به بسترهای آن سازمان یا  فهم و کاربست این پنج رهنمود عملی برای بازی

 افزا در سازمان تبدیل شود.  وارسازی به یک امر ارزش کامل انجام شود تا ابزار یا پدیده بازی خاص و با دقت و ظرافت 
آنجا که سیستم ایجاد میفرآیندها، داده ، حول  شده انگاریبازی های  از  شوند، هنوز مشخص نیست که چگونه آن  ها و کارکنان 

 های پژوهش برای    (، پیشنهادهایی را2019اساس، وانیک و بوئی )بر هیمن  .  کردبه طور دقیق و مناسب مدیریت  باید  عناصر را  
به شرح ذیل ها  با هدف درک هر یک از این مسائل و فرصت و    وارسازی در مدیریت منابع انسانیبازی  در حوزه کاربستآینده  

 : کندتوصیه می

 انسانی ادغام کنیم؛های دیگر مدیریت منابع ا حوزه را بوارسازی در کار چگونه بازی (1

 وارسازی در کار چیست؟  بازی عناصر اصلی یک برنامه کاربردیِ (2

 حفظ کنیم؛  را شده در محل کار انگاریچگونه یک فعالیت بازی (3

 ؟  کدامندوارسازی در محیط کار ها برای ساخت یک برنامه کاربردی با بازیبهترین پلتفرم  (4

های پویا  آوری با استفاده از فن   را  در کاری پویایی و سیال بودن  هااستعاره   و سایراجتماعی    1پویایی و سیالیتِچگونه می توان    (5

 وارسازی تبدیل کرد؛ به بازی

 ؛  یکپارچه کنیموارسازی بازی بارا  سازمانچگونه فرهنگ  (6

 دهد، و اگر چنین است، چگونه؟  میتاثیر قرار  را تحت در کار وارسازیبازی ، آیا فرهنگ(7

هایی برای مدیران، کارکنان و  بینش و زمانی که به دنبال  ای،  رشته های بین زمینه  به ویژه در ،  سازمان  ومدیریت    دروارسازی  بازی
وارسازی در بازی .  کندهای زیادی را برای مطالعه و پژوهش ایجاد میفرصت   ها هستیم، تر سازمانجهت مدیریت اثربخش   رهبران

زیست، پایداری، آموزش و پرورش عمومی، مدیریت محیط   هایی مانندگیرد. حوزه توانند مورد بررسی قرار  های دیگر نیز میحوزه 
و مواردی از این قبیل    و حفاظت از داده   یهای جدید، نوآوری شرکتهای دولتی و سیاستاثربخشی تیم، مسائل مربوط به شیوه 

فرصت این امر،  به طور متفاوت به کار گرفته شود، که    وارسازی در کشورهای مختلفبازی،  همچنین، ممکن است  آن هستند.   ملاش
، سرگرمی، دی وشا  تفریح، در بر گیرنده  وارسازیکه بازییی  . از آنجاآوردبیشتر در این زمینه، به ارمغان    هایپژوهش دیگری برای  
  کرد هایی مطالعه  توان با چنین سیستم ، مسائل مدیریت منابع انسانی را میاستداده محور    گیریِ، یادگیری و تصمیم عجین شدن

های  درگیر در فرآیند  هایی که مرتبط با ذینفعاندر آن زمینهبلکه    ، های سازمانیتمام زمینه  در  نه تنهارا    گی و انسجامیکپارچو  
   (.2019)وانیک و بوئی،  ایجاد کرد عصر تحول دیجیتالتر در تر و نوآورانه ای جذاببه شیوه  سازمانی است

 
1 mobility 



 

28 

 

شود و  حل دیگری در حوزه مدیریت منابع انسانی باید با احتیاط اجرا  وارسازی درست مانند هر راه الزم به تاکید است که بازی
. سناریوی بازی باید به خوبی در نظر  های مورد بحث در این نوشتار در کاربست آن، مورد توجه مدیران منابع انسانی باشدریسک 

ها باید در نظر گرفته  های الزم برای آنح انگیزشی کارکنان و مشوق سطو  باید به اندازه کافی اصالح شود    فناوریگرفته شود،  
ای صورت گیرد. این سیستم باید به طور کامل وارسازی باید مراقبت ویژه هنگام توسعه یک سیستم با استفاده از عناصر بازی  .شود

ممکن مدرن،    فناوریهای  ویژگی  نند سایرِهمازیرا  ،  (2019سوالژ،    –بلستاکوا و پی ووار  )  شودتست شود و هر گونه خطا بررسی  

ی دیجیتال  افته و ممکن است اسیر مدهای دنیا های دیجیتالی باشد که شهرت یو فناوری  از آن جمله نوآوری   وارسازی نیزبازی   است
روز به ها بهاگر آنوارسازی مراقب باشند. حتی  های بازیمدیران باید در مورد استفاده کورکورانه یا اجرای گسترده فناوری  باشد.

های حلها راه  نظر برسند، برای موثر بودن، باید با فرهنگ و استراتژی کلی سازمان متناسب باشند و در آن گنجانده شوند. آن
جادویی نیستند، و برای مدیران چالش برانگیز است که تعادل درست بین مشغول نگه داشتن کارمندان خود بدون افزودن استرس  

توانند مشکالت  ها نمی کننده باشند، آنهای بازی ممکن است سرگرمنظر از اینکه چگونه شیوه کارشان را پیدا کنند. صرف  بیشتر به  
برای مثال،    های تحت فشار، یا سطوح پایین انگیزش شغلی.سازمانی را حل کنند، مانند فرهنگ ضعیف، تعارضات تیمی، سازمان

 کاری  تحمیلِ  نوعی  تجربه شغلی را به عنوان  در  به احتمال زیاد هر گونه بازیِ  دارد،   اربرای انجام ک  کمیانگیزه  کارمندی که  
تواند اثرات مثبتی  وارسازی و اثرات روانی آن می. عالوه بر این، استفاده از بازیکنونی تلقی خواهد کردوظایف    مجموعهِ  اضافی بر
با زمینه و یا فرهنگ سازمانی نباشد ممکن است   اگر کاربرد ان متناسب. اما  های محل کار در شرایط خاص داشته باشدبر چالش 

بودن  داوطلبانه  بر جنبه  وارسازی، باید  های بازیبرای افزایش پذیرش و استفاده از شیوه برای مثال،    های منفی را بیشتر کند.هیجان 
  . شوداهداف خود دور می  از  داده وخود را از دست    کننده ، ارزش سرگرمباشد. زمانی که یک فعالیت با بازی اجباری  آن تأکید شود

به هم ریختن   ، . در نتیجهبخش از مشخصات کار هستندو مخاطرات اقتصادی    ی انتظارات عملکردهمچنین، نباید فراموش کرد که  
ید به آن توجه کافی دارد و با  خطر بالقوه دیگری که وجودشود.  منجر به از بین رفتن بازی و ارزش کار می،  کارها در  این ویژگی

انتخاب،   نوعیبه جای    ، وظیفه  نوعیبه عنوان    شده انگاریو تجاربِ بازی  در ایجاد کار  مدیران،   ت آن است که ممکن استداش
و همکاران،    ی )حامد  تبدیل کندسازمانی  به یک شکل اضافی از مقررات  کننده،  ی تجربهِ سرگرم از نوعچرخه جادویی بازی را  

های تواند زمینهنوعی شمشیر دولبه است که در صورت کاربست درست آن، میوارسازی  بازیباید چنین گفت که    در پایان.  (2021
تر در عصر دیجیتال را برای منابع انسانی را فراهم کند و در صورتی که به صورت ضعیفی بخش وری باالتر و تجربه کارِ لذت بهره 

  ایجاد و به وجود آورد. هارکنان و سازمانکاهای جدی و جدیدی را برای آسیب اجرا شود، 
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