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چکید�ه
نقش رسانه های اجتماعی، نقشی غیر قابل انکار، مهم و تأثیرگذار در دنیای 
امروز است. این فضای رسانه ای مانند چاقوی دو لبه هم فرصت است و هم 
تهدید. اگر رسانه های اجتماعی با مدیریت، نظارت و متناسب با شرایط فرهنگ 
اسالمی انقالبی همراه باشد، فرصت بی نظیری برای اشاعه ارزش های انقالب 
اسالمی در سراسر جهان است. اما الزمه این کار، شناسایی و بررسی همه 
جانبه ابعاد و فناوری های مختلف به کار رفته در این نوع رسانه ها است. هدف 
ما در این پژوهش بررسی فناوری  نوین و بسیار ارزشمند در دنیای کسب و 
کار به نام »بازی وارسازی« و نحوه عملکرد آن در فضای مجازی به خصوص 
شبکه های اجتماعی است. بازی وارسازی بر استفاده از عناصر طراحی بازی در 
زمینه های غیر بازی تأکید دارد. مفهومی که بر اساس پیش بینی های به عمل 
آمده، به ارزش 5/5 میلیون دالری در سال 2018 دست پیدا خواهد کرد. بدین 
منظور برای آشنایی با این فناوری در گام اول ابعاد مختلف و نحوه عملکرد آن 
در فرایند جذب و درگیری مخاطبان را بررسی می کنیم. و در پایان پژوهش 
به بررسی عملکرد و نقش این فناوری نوین در موفقیت رسانه های اجتماعی 

همچون فیسبوک و توییتر خواهیم پرداخت.
واژگان�کلید�ی

رسانه های اجتماعی1، بازی وارسازی2 ، درگیری3، مکانیک های بازی4.

1.  Social Media

2. Gamification

3. Engagement

4. Game Mechanics

مقدمه
با ظهور و گسترش صنعت همزمان ارتباطات و 
در امتداد آن اینترنت به  عنوان شبکه ارتباطی 
و اطالعاتی جهانی، فضای جدیدی در عرصه  
زندگی به وجود آمد، که می توان با عناوینی 

همچون »فضای دوم« و »فضای مجازی« از 
آن یادکرد. از سوی دیگر رسانه های اجتماعی 
به  عنوان بزرگ ترین دستاورد اینترنت و فضای 
نامحدود  جمله  از  مختلف  دالیل  به  مجازی 
بودن ارتباطات، بی هویت بودن، آزادی بسیار 
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با   … و  کاربران  بی زمانی  و  بی مکانی  زیاد، 
اقبال عمومی مواجه شده، و هر کدام به  تناسب 
اهداف خود، فعالیت هایشان را گسترش داده اند، 
و طرفداران بسیار زیادی را از همه اقشار جامعه 
به سوی خود کشانده اند. رسانه های اجتماعی 
بستری را به وجود آورده اند. که به فرموده رهبر 
معظم انقالب »فرصتی فوق العاده برای ترویج 
معارف اسالمی است« ایشان همچنین در حکم 
ریاست رسانه ملی به حضور مؤثر و کارآمد در 
رسانه های  کرده اند.  توصیه  مجازی  فضای 
اجتماعی فرصتی است که اگر از آن استفاده 
شود، می تواند ابزاری در جهت اشاعه ارزش های 

انقالبی و اسالمی در سراسر جهان باشد.
برای استفاده بهینه از فرصت های به وجود آمده، 
فناوری های  با  باید  ما  فضای مجازی  این  در 
نوین و قدرتمندی که در حال حاضر در این 
کامال  قرارگرفته اند،  بهره برداری  مورد  فضا 
آشنا باشیم و از آن ها نهایت استفاده را بکنیم. 
یکی از مهم ترین این فناوری ها بازی وارسازی1 
حوزه  آن  اصلی  خاستگاه  که  مفهومی  است 
کسب  و کار است، اما در چند سال اخیر برای 
از جمله فضای  زمینه های دیگر  موفقیت در 
از  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  نیز  رسانه ای 
سوی دیگر افزایش درگیری و جذب مخاطب 
هنوز به  عنوان علت اصلی موفقیت یک رسانه 
از  می توان  راستا  این  در  می شود.  محسوب 
مزایای بازی وارسازی برای بهبود تعامل کاربران 
با رسانه استفاده کرد. بازی وارسازی همچنان 
که در زمینه کسب  و کار و تجارت موفق بوده 
است، در زمینه جذب مخاطب به رسانه نیز 
موفق بوده است، و به  عنوان یکی از ابزارهای 
مورد  رقبا  سایر  از  گرفتن  پیشی  برای  نوین 
استفاده قرار می گیرد. استفاده از بازی وارسازی 
همچون  اجتماعی  رسانه های  در  وفور  به   را 

فیسبوک و توییتر می توان دید.
بازی وارسازی چیست؟

اطراف  در  را  بازی وارسازی  واژه  احتماال  شما 

1.  Gamification

خود شنیده باشید، یا آن را در هنگام خواندن 
یا در  باشید  یا مجله علمی دیده  یک کتاب 
خورده  گوشتان  به  جلسه ای  یا  کنفرانس 
باشد. اما همان  طور که از شکل نوشتاری آن 
برمی آید، اغلب افراد برداشت اشتباهی از این 
اصطالح دارند. مردم چنین تصور می کنند که 
وقتی بخواهیم چیزی را بازی گون کنیم و به 
اصالح آن را گیمی فای2 کنیم، باید آن لفظ را 
حتما تبدیل به بازی کرد. این سردرگمی قابل  
درک است، ولی این  چنین نیست و حقیقت 
چیز دیگری است. در حقیقت بازی کاری بدان 
به  را  خود  وب سایت  یا  کار  که  نیست،  معنا 
یک بازی تبدیل کنی بر اساس تعریف سایت 
»آوردن  یعنی:  بازی وارسازی  بازی وارسازی3، 
یا اضافه کردن ویژگی های شبیه بازی در هر 
چیزی که به  طور معمول و سنتی نمی توان آن 

را یک بازی در نظر گرفت.«
کلمه  به  خاصی  توجه  باید  تعریف  این  در 
بازی گون سازی  از  هدف  داشت.  »ویژگی« 
بلکه  نیست.  بازی  به  چیزی  کردن  تبدیل 
بازی گون سازی با استفاده از درک و آگاهی از 
تمام امیال بنیادی بشر که همه ما را شامل 
می شود. می تواند محیط زندگی و کار را برای ما 
به بازی تبدیل کند و باعث بهبود کسب  و کار 

)Harris and Gorman, 2014( .ما شود
بازی وارسازی چی نیست؟

بازی وارسازی یک مفهوم یک بعدی نیست. انواع 
بازی وارسازی وجود  برای  کاربردهای مختلف 
دارد: معلم ها و آموزش دهنده ها بازی وارسازی 
برای یادگیری سریع تر و  به  منظور کمک  را 
بهتر دانش آموزان با تمرکز بر موضوع یادگیری، 
سازمان ها  و  شرکت ها  می گیرند.  کار  به 
بازی وارسازی را برای ایجاد انگیزه در کارکنان 
و بهبود عملکرد تولیدی آنان به کار می گیرند. 
بنگاه های معامالتی و بازاریابی از بازی وارسازی 
در جهت بهبود وفاداری مشتریان و درگیری 
سودآوری  و  فروش  افزایش  باعث  که  آنان 

2. Gamifying

3. Gamification .org
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 Harris and Gorman,( .می شود بهره می برند
.)2014

تاریخچه بازی وارسازی 
تمام  که  باشیم  گفته ای  به  معتقد  ما  اگر 
تحلیلگران مشهور آمریکا بر سر آن متفق القول 
به   چیز  هیچ   که  بپذیریم  باید  پس  هستند، 
اندازه این سه مقوله زندگی ما را تحت تأثیر 
قرار نداده اند: تلفن همراه، رسانه های اجتماعی 

و بازی وارسازی.
کارشناسان  این  اخیر  گفته های  اساس  بر 
بر  را  تأثیر  بیشترین  آینده  در  بازی وارسازی 
زندگی ما دارد: »بازی وارسازی پروژه ای است 
که در سال 2016 بازاری به ارزش 1/6 بیلیون 
 Fuchs,(  .دالر را به خود اختصاص خواهد داد
منابع  از  بعضی  Sonia , et al, 2014(حتی 

دیگر پیش بینی کرده اند، که این رقم به 5.5 
 Palmer,( برسد.  بیلیون دالر در سال 2018 
Lunceford and Patton, 2012(. طبق تجزیه 

 و تحلیل و بررسی های مؤسسه گارتنر، در سال 
نوآور  از 50 درصد سازمان های  بیش   2015
از فناوری بازی وارسازی استفاده خواهند کرد.  
)Goasduff and Christy, 2011( صرف  نظر از 
این که آیا بازی وارسازی تغییرات کمی را به 
همراه دارد، یا باعث تغییرات بزرگی در جهان 
خواهد شد. می توانیم بگوییم که بازی وارسازی 
و  نگرانی ها  ایجاد  باعث  شعار  یک  عنوان  به  
امیدواری های زیادی در میان صاحبان کسب  
 Fuchs,( است.  شده  آینده  به  نسبت  کار  و 
2013( این تحول و نفوذ در جامعه به  وسیله 

روش ها، استعاره ها، ارزش ها و صفات بازی در 
سال 2002 به نام »بازی وارسازی« اسم گذاری 
زمان  آن  از  و   )Marczewski, 2013( شد.  
روابط  و  میان شرکت ها  در  زیادی  طرفداران 
عمومی های مختلف پیدا کرد و روز به  روز به 
جذابیت آن برای صاحبان کسب  و کار افزوده 
تشخیص  برای  تالش هایی  زمان،  آن  از  شد. 
تمایزات بین بازی و سرگرمی نیز انجام شد، دو 

اصطالحی که قبال با نام های لودوس1 و پایدیا2 
 Caillois and Barash,(  .نیز خوانده می شدند
1961(سیاستمدار آمریکایی »ال گور« در مورد 

اهمیت بازی وارسازی و تأثیراتی که این فناوری 
می تواند بر روی زندگی آدم ها داشته باشد، در 
هشتمین جشنواره ساالنه »بازی برای تغییر« 
در ژوئن سال 2013 اعالم نمود که: »بازی یک 
نرم جدید است« بر اساس فرض دموکراسی هر 
 Fuchs,( .کسی حق این را دارد، که بازی کند

)Sonia , et al, 2014

سال 2002 که گفته می شود سالی است که 
بازی وارسازی اختراع شد و در اوایل این دهه 
که کم  کم بازی وارسازی در حال تبدیل  شدن 
همچون  زیادی  محققان  بود،  شعار  یک  به 
دیکسون، خالد و نیک )2011( شل )2010( 
ریلهاک )2013( و محققانی دیگر، ابعاد مختلف 
و جذاب بازی وارسازی را مدنظر خود قراردادند. 
بعضی از آن ها ابعاد طراحی را بررسی کرده اند 
و بعضی دیگر هم ابعاد روانشناسی آن را مدنظر 
و  دتردینگ«  »سباستین  برای  داده اند.  قرار 
برنامه های  که  نشان می دهد  این  همکارانش 
کاربردی بازی وارسازی شده، باعث ایجاد یک 
دیدگاه متفاوت شده است. پدیده بازی وارسازی 
مکملی برای پدیده سرگرم سازی است. آن ها 
ارائه می دهند که  را  بازی وارسازی  از  تعریفی 
عبارت است از: استفاده از عناصر طراحی بازی 
 Zichermann and( .در زمینه های غیر از بازی

)Cunningham, 2011

برای  سال 2002  از  که  تعریف هایی  همه ی 
ایده  اساس  بر  است.  ارائه شده  بازی وارسازی 
و نظری است که اساس آن را کامپیوترهای 
دیجیتال و بازی های مخصوص این کامپیوترها 
ماقبل  دوره  حال،  این   با  می دهند.  تشکیل 
قبل تر  خیلی  بازی وارسازی  شدن  دیجیتال 
از کامپیوترهای دیجیتال محبوب بوده است 
قابل   کامپیوتر های  که  این  از  قبل  دهه ها  و 

1.  Ludus

2. paidia
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معرفی  اینیاک2   ،1 زد-3  مانند  برنامه ریزی 
تبدیل  و  بازی وارسازی  از  نشانه هایی  بشوند، 
کار به یک حالت سرگرم کننده در آثار نویسنده 
برای  دید.  می توان  را  تراورس  لیندون  پامال 
مثال می توان به شعر ذکر شده توسط تراورس 
در سری فیلم کمپانی دیزنی در سال 1934 
که بر اساس داستان های این نویسنده ساخته 

شد، اشاره کرد:
در هر کاری که باید انجام شود3** یک عنصر 

سرگرم کننده وجود دارد4
عنصر سرگرمی را پیدا کن، و بکار بگیر5 **این 
 Fuchs, Sonia , et al,( است6  بازی  یک  کار 

.)2014

ساختار بازی وارسازی )بر اساس چارچوب 
)MDA

در قسمت ساختار بازی های رایانه ای چارچوب 
سطح  سه  شامل  که  شد،  معرفی  ام دی ای 
بنیان ها، قابلیت ها و زیبایی شناسی است. این 
چارچوب ساختار بازی های رایانه ای را دتردینگ 
معرفی نموده است و آن را برای تفکر سیستمی 
درباره  ساختار بازی ها و به  کارگیری آن ها در 
این چارچوب  بازی ها مفید می داند.  از  خارج 
توسط »ورباخ« در زمینه بازی وارسازی مورد 
تجدید نظر و بازطراحی قرار گرفته است. ورباخ 
که جز اولین افراد متخصص در این حوزه است، 
تغییرات ملموسی را در این چارچوب اعمال 
نموده است. او به  جای زیبایی شناسی بازی، از 
واژه اجزای  بازی استفاده کرده است؛ و معتقد 
است که زیبایی شناسی بازی کل بازی و اجزای 
آن  اجزای  جز  خود  و  دربرمی گیرد  را  بازی 
به  حساب نمی آید و یک کل است، که نمود 
برای  بیرونی اجزای داخلی خود است. ورباخ 
بازی وارسازی سه سطح در نظر گرفته است؛ 

1.  Z3

2. ENIAC

3. In ev’ry job that must be done

4. There is an element of fun

5. You find the fun, and snap

6. The job’s a game

که شامل بنیان ها، قابلیت و اجزای بازی است. 
این سه سطح هر کدام دارای زیرمجموعه های 
گسترده ای هستند. )شکل 1( این سه سطح 
خود در یک کل بزرگ تر به نام زیبایی شناسی 
برای  را  تجربه  است  قرار  که  می گیرند،  قرار 

بازیکن به وجود آورد.

بنیان 
ها

قابلیت ها

اجزاء و مولفه ها

شکل 1. چارچوب ام دی ای ورباخ برای 
بازی وارسازی

الف( بنیان های بازی
مورد  مفهومی  و  کلی  جنبه های  را  بنیان ها 
بازی وارسازی  سیستم های  یا  بازی  در  توجه 
یا  زبان  دستور  به  را  آن ها  و  می داند  شده، 
قوانین پنهان تشبیه می کند؛ اما برخی به  جای 
بنیان های بازی از عنوان تفکر بازی سازی نام 
بردند؛ که البته مفهومی کلی تر است و لزوم 
تفکر مانند طراحان بازی را برای پیاده سازی 

بستر بازی وارسازی شده مطرح می کند.
ب( قابلیت های بازی

روند  که  هستند  قواعدی  بازی  قابلیت های 
را  آن  که  جنبه ای  یعنی  می سازند؛  را  بازی 
مفرح، چالش برانگیز، راضی کننده و انگیزاننده 
می کند. این احساسات در اثر نیازهای انسانی 
که  می شود،  ایجاد  انگیزشی  ــای  روش ه و 

بنیان های بازی نامیده می شوند.
ج( اجزای بازی

منظور از اجزای بازی، قسمت های تشکیل دهنده 
بازی نیست؛ بلکه عناصر قابل  لمس در بازی یا 
امتیازات،  مانند  بازی وارسازی شده  بسترهای 
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سطح بندی، نشان ها، جدول امتیازات، بازخورد، 
مأموریت، شانس و ... است. این تعریف را غالبا 
با عنوان محرک های بازی دسته بندی می کنند. 
)Zichermann and Cunningham, 2011(  اما 
بعضی هم آن را به  صورت مجزا دسته بندی 
که  است  افراد  این  از  یکی  ورباخ  می کنند. 
عناصر بازی را جعبه  ابزاری برای بازی وارسازی 
می داند و آن را با عنوان عناصر بازی از محرک ها 
متمایز می کند. وی معتقد است سه مورد از 
این عناصر به سبب فراگیری و اهمیت آن ها در 
بازی وارسازی می توان از بقیه مجزا کرد. امتیاز، 
نشان و تابلوی امتیازت )یا جدول رده بندی( 
به  طور مخفف این سه را پی بی ال1 می خواند، 
که در بسیاری از بسترهای بازی وارسازی شده، 
از آن استفاده  شده است. وی معتقد است به  
کارگیری این عناصر همواره اثربخش نیست و 
برای پیاده سازی بازی وارسازی باید انتخاب های 
هدفمند و معنی داری داشته باشیم. )کریمی و 

صلواتیان، 1395(
روش کار بازی وارسازی

به  طور کلی، می توان روش کار بازی وارسازی 
یک سری فعالیت های متوالی تعریف نمود، که 
می تواند برای هر نوع هدفی یا فعالیتی مربوط 
به مدل خاصی از کسب  و کار که قرار است 
بازی وار شود، به کار برده می شود. برای ایجاد 
یک پروژه بازی وارسازی مؤثر می توانید مراحل 

زیر را بپیمایید:
اهداف:  مهم ترین  ساختن  مشخص 
را که شما  مهم ترین قسمت های حرفه  خود 
بازی گون سازی  به  گونه ای  را  قصد دارید، آن 
معمول،  به  طور  سازید.  مشخص  را،  کنید 
انجام  به  مایل  شما  که  حرفه ای  یا  کار  هر 
آن هستید، شامل یک هدف اصلی است که 

می توان به  روشنی آن را مشخص ساخت.
مشخص ساختن اهداف جانبی: یک یا چند 
هدف اساس را که مورد عالقه مردم است، را 
به  گونه ای  باید  اهداف  این  نمایید.  مشخص 

1.  PBL

باشد که توجه افراد را به خود جلب و آن ها را 
به خود جذب نماید. زیرا ما قصد داریم سیستم 
مبتنی بر بازی را بر اساس آن ها ایجاد کنیم. تا 

به بهبود انگیزه و عالقه افراد کمک کند.
مشخص ساختن مکانیک های بازی مورد 
که  نمایید  انتخاب  را  مکانیک هایی  نیاز: 
نیاز  باشد و هم  اهداف شما هماهنگ  با  هم 
انگیزشی افراد را نیز برطرف و پشتیبانی نماید. 
این  از  بعضی  ارتباط(  و  رقابت  )خودانتخابی، 

مکانیک ها عبارت هستند از:
بزرگ  توانایی  آواتارها،  پروفایل ها،  استقالل: 
فعالیت های  رابطه،  ایجاد  توانایی  شــدن، 
اطالع   کنترل  شخصی،  کنترل  جایگزین، 

رسانی.
بهینه،  چالش های  مثبت،  بازخورد  رقابت: 
کنترل های  خود،  پیشرفت  از  شدن  مطلع 
تابلو  مدال ها،  سطح ها،  امتیازات،  مستقیم، 

امتیازات.
با  ارتباط  بالگ ها،  پیام ها،  گروه ها،  ارتباط: 

رسانه های اجتماعی، گفت و گو. 
خود  کاری  بازی  پروژه  کارآمدی:  بررسی 
را از نظر جذب مخاطب، سرگرم کننده بودن 
شاخص های  اســاس  بر  خدمات  کیفیت  و 
رضایت مندی مورد بررسی قرار دهید. بررسی 
تحلیل  و  تجزیه   اساس  بر  سرگرم کنندگی 
معیارهای مرتبط با بازی کردن که توسط سانچز 
گونزالس ارائه  شده است، با آزمایش کاربران با 
استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط کاربران، 
انجام  یا  خاص  معیارهای  با  آن ها  سنجش 
یک یک ارزشیابی اکتشافی توسط کارشناسان 
مورد  بازی وارسازی  سیستم های  همه   در  که 
استفاده قرار می گیرد، صورت می پذیرد. برای 
بررسی اثربخشی پروژه بازی کاری، ما از یک 
و  می کنیم  استفاده  خدمات  کیفیت  مدل 
پارامترهای کیفیت را که قبال ثابت بوده است، 
را تجزیه  و تحلیل می کنیم. این کار را با مقایسه 
پارامترهای کیفی قبل از فرایند بازی کاری و 
به   کاری  بازی  کاربرد  اساس  بر  که  نتایجی 
دست آمده است، انجام می شود. یکی از بهترین 
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مدل های کیفیت خدمات که به  طور تخصصی 
می توان برای بازی وارسازی به کار برد، توسط 
پروفسور دانشگاه واندربیلت اولیور ریچارد، ارائه 
یکی  و  ادغام  دنبال  به  مدل  این  است.   شده 
کردن رضایت مشتری و کیفیت خدمات است. 

)Aparicio, Vela and Sánchez, 2012(
تأثیرات بازی وارسازی

پشتیبانی جامع از احساسات و فراهم کردن 
و  کاربردها  از  مختلف،  تجربیات  زمینه  
پتانسیل های بازی وارسازی محسوب می شود. 
بیرونی  انگیزه های  و  ذاتی  انگیزه های  میان 
تفاوتی وجود دارد. انگیزه های ذاتی مستقیما 
که  حالی   در  می گیرند،  ریشه  فرد  درون  از 
انگیزه های بیرونی اغلب به دنبال هدف بیرونی 
خاصی ایجاد می شوند. )مثال جبران و بهبود 
سنتی  تشویقی  مکانیزم های  مالی(  وضعیت 
بیرونی  انگیزه های  افزایش  اساس  بر  اغلب 
شکل می گرفتند، برای مثال جوایزی مالی در 
نظر گرفته می شدند. این شیوه ها اغلب برای 
افزایش انگیزه در درازمدت دچار مشکل بودند؛ 
زیرا کارایی آن ها بر اثر گذشت زمان کاهش 
می یافت. با این  حال سرویس های بازی سازی 
شده، قادر هستند انگیزه  ذاتی کاربران را )مثال 
برای استفاده از هسته  پیشنهادی( برانگیخته 

کنند.
y  مستند کاربران:  رضایت مندی  افزایش 

روند  مثال  )بــرای  فرد  یک  رفتار  کردن 
آن،  کشیدن  تصویر  به  و  او(  پیشرفت 
قابل دسترس بودن اهداف فردی او را نشان 
می دهد، و بازخوردی سریع را فراهم می کند 
عملکرد  از  خوبی  احساس  کاربر  بنابراین 

فردی خود را تجربه خواهد کرد.
y  بازی وارسازی خوش بینی:  حس  انتقال 

را در فرد  اهداف  بودن  حس دست یافتنی 
برمی انگیزد یا آرزوی تجربه های موفق بعدی 

را در او القا می کند.
y  :اجتماعی تعامالت  در  تسهیل 

برای  راهی  عنوان  به   اغلب  بازی وارسازی 
و  می شود  معرفی  جامعه  یک  به  ورود 

بنابراین امکان تعامالت اجتماعی یا رقابت 
را فراهم می کند.

y  ارائه تجربیات معنی دار: بازی وارسازی به
در حل  که  می دهد  را  امکان  این  کاربران 
مسائل سطح باال شرکت نمایند و در نتیجه 
با بخش های فراتر از قابلیت های فردی خود 

)در شرایط عادی( نیز آشنا شوند.
کنترل،  به  نسبت  را  درکی  مکانیزم ها  این 
استقالل فردی و سرگرمی فراهم می کنند که 
است.  ارائه شده  تجربیات  تمام  هدف محوری 
از  داوطلبانه  به  صورت  که  زیادی  جمعیت 
سرویس های بازی سازی شده استفاده می کنند، 
هم انگیزه و هم عملکرد خود را بهبود می دهند. 
همچنین  و  ذاتی  انگیزه های  این  حال،  با 
جمعیت استفاده کننده از سیستم را می توان 
با تنظیم نمودن تشویق هایی بیرونی افزایش 
داد؛ بنابراین تشویق هایی مانند »نشان ها« نه  
تنها تحریک انگیزه  ذاتی را به دنبال دارند، بلکه 
همچنین انگیزه  بیرونی برای کسب موقعیت 
در  می کنند.  تحریک  نیز  را  بهتر  اجتماعی 
نتیجه بازی وارسازی اجازه  طراحی مکانیزم های 
تشویقی متقاعدکننده ای را می دهد که فراتر از 
تشویق های مالی هستند. دور از واقعیت نیست 
که بگوییم بازی وارسازی پتانسیل باالیی برای 
تغییر الگوهای رفتاری و حمایت از فرایندهای 

آموزشی دارد.
y   ارائه با  بازی وارسازی  رفتاری:  تغییرات 

بازخورد رفتاری مثبت، با تغییرات رفتاری 
می تواند  بازی وارسازی  بود.  خواهد  مرتبط 
کند  معرفی  را  جدیدی  رفتاری  الگوهای 
چنین  نماید.  اصالح  را  سابق  الگوهای  یا 
الگوهای رفتاری اغلب ناخودآگاه و به  صورت 
خودکار هستند، بنابراین طرح های تشویقی 
سنتی اثر کمی روی آن ها دارند. برای فراهم 
بازی وارسازی  مثبت،  احساسات  نمودن 
ممکن است عادات فعلی را بشکند و آن ها 
یا  کند  به روزرسانی  رفتارهایی جدید  با  را 
مناسب،  محرک هایی  پیوسته   تنظیم  با 
رفتارهای جدید را بعد از پیاده سازی، پایدار 
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نماید.
y  :ــوزش آم فرایند  از  پشتیبانی 

زیر هدف ها  به  را  اهــداف  بــازی وارســازی 
می کند.  تقسیم  کوچک تر(  )هدف هایی 
زیر  این  حل  ــرای  ب می توانند  کاربران 
هدف ها، از آزمایش و خطا استفاده کنند و 
در هر سطح مهارتی خاص را بیاموزند. اگر 
زیر هدف ها به  صورت »از آسان به سخت« 
طراحی شوند، می توان محتواهای آموزشی 
 Blohm( .را به کمک آن ها به افراد آموخت

)and Leimeister, 2013

رسانه های نوین و ارتباط جمعی
بر  جمعي  رسانه های  به  مربوط  نظریه های 
آن ها  کاربري  و  نوین  تکنولوژی های  اساس 
مدام بازنگري شده است. پیش  از این، شاهد 
ورود نوع جدیدي از رسانه ها بوده ایم، که طیف 
تکنولوژی های  به  مربوط  امکانات  از  وسیعي 
اجتماعي براي ارتباط همگاني را گسترش و 
تغییر داده اند. با این  حال، پیشگویي کم و کیف 
آنچه رخ خواهد داد، بسیار زود به نظر می رسد، 
پیشگویي  است،  برخوردار  اهمیت  از  آنچه  و 
احتماالت و آزمودن نتایج اساسي اجتماعي و 
فرهنگي است که تاکنون پدید آمده است. در 
اینجا پنداشتي بنیادین وجود دارد که رسانه 
انتقال  براي  کاربردي  تکنولوژي  یک  فقط 
مفاهیم نمادین معین نیست یا فقط طرفین 
یک تبادل را به هم مرتبط نمی سازد. بلکه نمونه 
اجتماعي  رابطه های  مجموعه  یک  از  کاملي 
تعامل  نوین  تکنولوژي  با جلوه های  است که 
دارد. نظریه جدید فقط هنگامي به شایستگي 
مورد نیاز است، که تغییري بنیادین در شکل 
نهادهاي اجتماعي مربوط به تکنولوژی رسانه ها 
و در رابطه های اجتماعی که رایج هستند یا در 
آنچه در عبارت »ساختار ذائقه ها و احساسات 
باشد.  آمده  وجود  به  می شود،  نامیده  غالب« 

)کاستلز، 1380(
در  اینجا  در  بحث  مورد  نوین«  »رسانه های 
واقع مجموعه متمایزي از تکنولوژي ارتباطي 
نو  کنار  در  را  معیني  خصایص  که  هستند، 

شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن 
وسیع براي استفاده شخصي به  عنوان ابزارهاي 
ارتباطي، دارا هستند. توجه ما به  طور مشخص 
بر مجموعه ای از فعالیت هایی مطرح هستند، 
به  ویژه بیشتر در موارد استفاده همگانی آن، 
»اینترنت« متمرکز است که تحت عنوان شامل 
استفاده  بازرگاني،  آگهی های  آنالین،  اخبار 
موسیقي  دانلود  مانند  تولیدي  برنامه های  از 
و موارد مشابه، شرکت در بحث ها و گفت و 
گوها، استفاده از شبکه جهاني وب، جستجوي 
اطالعات و شکل های بالقوه و خاص ارتباطي. 
نگاه ما کمتر متوجه ایمیل شخصي، بازی ها 
توسط  شده  ارائه  خصوصي  خدمات  دیگر  و 

اینترنت است. )هارپر، 1387(
رسانه های  ویژگی های  تعریف  بر  بحث  این 
جدید، کاربرد آن ها و همگامي آن ها با تجربیات 
مختصر  نسبتا  تاریخچه  دارد.  نظر  ارتباطي 
نظر در  تفاوت  از  پر  تاکنون  نوین  رسانه های 
مورد فواید و هزینه های آن است. اما به  طور 
کلی رسانه های نوین مورد استقبال )حتی از 
سوی رسانه های قدیمی( قرار گرفتند و عالقه 
حتي  و  خوش بینانه  پیش بینی های  فراوان، 
غلو شده و تأکید بیش  از حد و اندازه درباره 
اهمیتي که دارند، متوجه آن ها شد، اما با وجود 
حدیث های  و  حرف   اندک  اندک   ماجرا،  این 
آگاهانه تری به گوش می رسد، و در کنار این 
خوش بینی اخطارهایي به عواقب گسترده شدن 
این پدیده به  ویژه در نبود چارچوب های قانوني 
پنداشته ای  و کنترل های الزم دیده می شود. 
ازآنچه  بسیار  نوین  رسانه های  آثار  به  مربوط 
در واقع می تواند وجود داشته باشد، باالتر رفته 
است تا جایي که پژوهش هایی در این زمینه 
در کار کم کردن این توقعات هستند. هدف 
اصلي بحث ما این است که وضعیت کنوني را 
مورد بررسی اولیه قرار داده و نظریه و تأثیرات 
واقعي رسانه های نوین را مورد ارزیابی دوباره 

)Feldmann, 2005( .قرار دهد
رسانه های اجتماعی

رسانه  اجتماعی کاربرد تکنولوژی متحرک وب 
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پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوسویه 
برای  رسانه هایی  اجتماعی،  رسانه های  است. 
تعامالت اجتماعی هستند، که از تکنیک های 
گسترش پذیر1  و  دسترس  در  بسیار  ارتباطی 
اصطالح  از  استفاده  می کنند.  استفاده 
پیوسته  طور  به   اجتماعی«  »رسانه های 
نخستین بار در جوالی 2006 به کار گرفته 
شد. کریس شیپلی )مؤسس و مدیر پژوهش 
جهانی گروه راهنمای جهانی2 اغلب به  عنوان 
اصالح  از  که  می شود  شناخته  فردی  اولین 
کرد.  استفاده  اجتماعی  رسانه های  امروزی 
اجتماعی،  رسانه های  است،  معتقد  شیپلی 
و  گفت  برای  آتی  رویدادهای  هدایت کننده  
گو است؛ رویدادی است که بحث درباره آن 
و  اجتماعی  شبکه   ویکی،  وبالگ نویسی،  در 
رسانه های  فروم های  با  مرتبط  فناوری های 
این  البته  می شود.  گرفته  کار  به  مشارکتی 
شارکی،  تینا  توسط  قبال  همچنین  اصطالح 
سال  در  سنتر3  بیبی  سایت  کنونی  رئیس 
1997 برای توصیف نوعی از جامعه گرداننده 
محتوای اینترنت به کار گرفته شد. دارل بری 
نیز در سال 1995 این اصطالح را برای توصیف 
سیستم های نرم افزاری چندرسانه ای که موجب 
ذهن  تجربه   و  جامعه  مشارکت  آسان سازی 
از فضا به اشتراک گذاشته بود، به کاربرد .به 
 هر حال، هیچ تعریف جهانی جامع و شناخته  
شده ای برای رسانه های اجتماعی مانند سایر 

تعاریف حوزه  ارتباطات، وجود ندارد.
بریان سولیس در تعریف رسانه های اجتماعی 
محتوای  از  اجتماعی  رسانه های  می گوید، 
از  درستی  و درک  تشکیل  شده  دموکراتیک 
تنها  آن ها  نقش  زیرا  دارد؛  مردم  نقش  روند 
نیست،  اطالعات  کردن  منتشر  و  خواندن 
بلکه آن ها اطالعات را تولید و برای دیگران به 

اشتراک می گذارند.
می کند،  عنوان  دیگر  تعریفی  همچنین 

1.  (scalable)

2. Guideword

3. Babycenter.com

آنالین  ابزارهای  اجتماعی توصیف  رسانه های 
محتوا،  اشتراک  برای  آن  از  مردم  که  است 
پروفایل ها، نظرات، دیدگاه ها، تجربیات و افکار 
استفاده می کند. بنابراین رسانه های اجتماعی 
تسهیل کننده  گفت و گوها و کنش های متقابل 
این  است.  مردم  از  گروه هایی  بین  آنالین 
ابزارها شامل بالگ ها، تابلوهای پیام پادکست، 
میکروبالگ، نشانه گذاری ها، شبکه ها و ویکی ها 
است. برخی از تحلیل گران، تعریف رسانه های 
اجتماعی را به  عنوان یک اصطالح قابل تعویض 
با وب 2 معرفی کرده اند. آن ها اذعان می کنند 
که رسانه های اجتماعی با تعریف وب 2، توضیح 
نسل کنونی وب سایت های تعاملی است که در 
آن پایگاه های داده ای »آجاکسی« و »ار اس اس« 
برای ارائه  شخصی، انعطاف پذیر و تجربه  وب به 
وجود آمده است. وب سایت هایی که با استفاده 
از فناوری وب 2/0 در عمق اجتماعی، تعامل، 
طرح های  کردن  وصل  و  جامعه  شکل گیری 

مشترک به کار می روند. )افتاده، 1389(
ویژگی های رسانه های اجتماعی

هیچ  که  تصور  برخالف  اجتماعی  رسانه های 
و  ویژگی ها  دارای  ندارند،  اصولی  و  قاعده 
ویژگی   14 هستند.  حرفه ای  ساختارهای 
رسانه های اجتماعی در ادامه، به  صورت خالصه 

معرفی می شوند:
رسانه های  اساس  طرفه:  دو  گوی  و  گفت 
اجتماعی بر پایه  گفت و گو بنا نهاده شده است.

ایجاد دیالوگ ها به  وسیله  مخاطبان: کاربران 
همیشه مولد یک گفت و گو به شمار می روند.

در  کاربران  بودن  درگیر  درگیری:  ایجاد 
رسانه های اجتماعی، یکی از راه های بازگشت 

آن ها به این رسانه ها است.
تشویق به مشارکت: در رسانه های اجتماعی 
در  مشارکت  به  تشویق  را  کاربران  همیشه 

فرایندها می کنند.
کمک  و  همکاری  همکاری:  کردن  فعال 
عوامل  از  یکی  یکدیگر  به  مخاطبان  کردن 

توسعه کاربران رسانه های اجتماعی است.
در  کاربران  هویت  شخصیت:  برانگیختن 



شماره 33
مرداد 96

19

18

رسانه های اجتماعی استحکام می یابد.
رسانه های  در  محتوا  تولید  نبودن:  گران 
اجتماعی در قیاس با رسانه های جمعی، بسیار 
ارزان تمام می شود؛ به عبارت بهتر، تولید محتوا 

رایگان است.
از وظایف کم تا وظایف زیاد: وظایف کاربران 
و  آسان  وظایف  از  اجتماعی  رسانه های  در 
تبدیل  حرفه ای  و  بزرگ  وظایف  به  کوچک، 

می شود.
افزایش اعتبار: رسانه های اجتماعی، فضایی 
برای ایجاد اعتبار توسط اشخاص، شرکت ها و 

سازمان ها است.
اعتدال و برابری: امکانات رسانه های اجتماعی 

برای تمام کاربران یکسان است.
اصلی  بنیان  کاربر:  توسط  محتوا  تولید 
توسط  محتوا  تولید  بر  اجتماعی  رسانه های 

کاربران قرارگرفته است.
توسط  محتوا  تولید  محتوا:  مالکیت  حس 

کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شود.
افزایش صداقت: ایجاد صداقت در پروفایل ها، 

باعث افزایش ارتباطات هوشمند می شود.
مهم  محتوای  داغ:  محتوای  برای  مکانی 
رسانه های جمعی و سایر رسانه ها در رسانه های 

اجتماعی انتشار می یابد. )افتاده، 1388(
رسانه های  در  بازی وارسازی  بررسی 

اجتماعی
حوزه   در  ــازی  ــازی وارس ب ــرات  اث مــورد  در 
رسانه های اجتماعی، نیز پژوهش هایی صورت 
گرفته است. بیستا1، نپال2، کولینو3 و پاریس4 
)2012( یک مدل بازی وارسازی را برای جوامع 
آنالین تعریف نمودند. هر چند این مطالعه در 
رسانه های  سرویس  توسط  بازی سازی  مورد 
اجتماعی واقعی نیست و تنها در مورد جوامع 
آنالین است، اما اطالعات مرتبطی را در مورد 
می کند.  ارائه  بازی وارسازی  از  استفاده  نحوه  

1. Bista
2. Nepal
3. Colineau
4. Paris

به  رغم   ،)2012( همکاران  و  بیستا  گفته   به 
تفاوت های میان پورتال های تجاری و جوامع 
اجتماعی، درگیر نمودن بازدیدکنندگان هنوز 
رسانه  یک  موفقیت  اصلی  علت  عنوان  به  
از  می توان  به  این  ترتیب  می شود.  محسوب 
مزایای بازی وارسازی برای بهبود تعامل کاربران 
بنابر  نمود.  استفاده  اجتماعی  رسانه های  در 
گفته  بیستا و همکاران سه چالش در جوامع 
آنالین وجود دارد، که می تواند با بازی وارسازی 

درگیر باشد: 
1. راه اندازی )جمع آوری اولیه  پایگاه کاربر(، 

2. نظارت )مشاهده  فعالیت های کاربر(،
ادامه   به  کاربر  شدن  )درگیر  پایدارسازی   .3
استفاده که پس از مراحل اولیه رخ می دهد(.

 ،)2011( »چرچیل«  و  »آنتین«  گفته   به 
مشوق  و  انگیزشی  عنصر  رایج ترین  مدال ها 
مثال  برای  هستند.  اجتماعی  رسانه های  در 
ویکی پدیا از بارن استار5 استفاده می کند، که 
ارزشمند است که  انجام کار  مدالی به سبب 
سایر کاربران به فرد می دهند. سایر مثال های 
عبارت   چرچیل  و  آنتین  توسط  ارائه  شده 

هستند از »استوک آوِرفلو6« و »فوراسکوئر«.
»هاماری7« و »کویستو8« یک جامعه را معرفی 
به  را  یکسانی  سالیق  و  اهداف  که  کردند، 
اشتراک می گذارند. به گفته  آن دو، در چنین 
شبکه ای فرصت تعاملی معنی دار میان کاربران 
انجام  هدف دار  اقداماتی  آمد،  خواهد  فراهم 
بیشتر  سرویس  از  دریافتی  منافع  و  می شود 
خواهد شد. عالوه بر این مؤلفان بیان می کنند 
که برای ساختن یک سرویس بازی سازی شده، 
عناصر اجتماعی نیز ضروری هستند؛ بنابراین 
سرویس رسانه های اجتماعی و بازی وارسازی 
حال  این   با  بود.  خواهند  یکدیگر  پشتیبان 
که  کرده اند  نشان  خاطر  کویستو  و  هاماری 
نگرش یک کاربر نسبت به سرویس بازی سازی 

5. Barnstar
6. StackOverflow
7. Hamari
8. Koivisto

ی
اع

تم
ج

ی ا
ها

نه 
سا

ر ر
ن  د

ی آ
ین

فر
ش آ

نق
 و 

ی
از

س
وار

ی 
از

ب



شماره 33
مرداد 96

20

17

شده، تعیین خواهد کرد، که او به استفاده از 
سرویس ادامه بدهد یا نه؛ و این که سرویس 
را به دیگران نیز پیشنهاد بکند یا نکند. برخی 
از رسانه های اجتماعی از پاداش های خارج از 
سیستم استفاده می کنند. مثال زمانی که کاربر 
استارباکس  کافه   پنج  در  فوراسکوئر  توسط 
متفاوت، اعالم حضور1 می کند، یک نوشیدنی 
ویکی مدیا2که  شد.  خواهد  برنده  رایگان 
مانند  پروژه هایی  برای  دولتی  غیر  بنیاد  یک 
وب سایت  چندین  و  ویکی واژه3  و  ویکی پدیا 
دیگر است، از سیستم قدردانی کاربران برای 
بهتر  محتوای  تولید  مسیر  در  آن ها  تشویق 
نامیده  این ویژگی ویکی الو  استفاده می کند. 
می شود، که نماد یک قلب در صفحه  پروفایل 
کاربر  نماد،  این  روی  کلیک  با  است.  کاربر 
می تواند پیام های قدردانی متعددی را به سایر 
استفاده  طرح  پیاده سازی  بفرستد.  کاربران 
از ویکی الو4 در سال 2011 صورت پذیرفت. 
بررسی صورت گرفته روی کاربران نشان می داد 
باتجربه«  ویراستاران  توسط  »دیده شدن  که 
دلیل کم بودن ویرایش ها محسوب می شد، در 
حالی  که »تعریف های صورت گرفته از مقاله ها 
کاربرانی  برای  رایج ترین علت  ویرایش ها«،  یا 

بود که مرتبا متون را ویرایش می کردند.
»کپچا5« نه  تنها توسط رسانه های اجتماعی، 
بلکه توسط بسیاری از سرویس های مبتنی بر 
وب اتخاذ شده است. کپچا ها تصاویری هستند 
صورت  به   حروف  و  اعــداد  آن ها  داخل  که 
نامرتب دیده می شود. خواندن کپچا، برای کاربر 
انسانی تقریبا ساده است، اما برای رایانه دشوار 
محسوب می شود. الزم است حروف و اعداد به 
 صورت صحیح، از روی شکل خوانده شوند و 
در قسمت مربوطه نوشته شوند. این  گونه کاربر 
انسانی قابل  تشخیص خواهد بود. از کپچا به 

1. check-in

2. wikimedia

3. wiktionary

4. WikiLove

5. CAPTCHA

 عنوان راهی امنیتی استفاده می شود که کاربر 
انسانی را از کامپیوتر مجزا می کند یا از ساخت 
می کند.  جلوگیری  خودکار  به  صورت  اکانت 
روش های  کپچا،  از  گسترده  استفاده   به رغم 
شده  مطرح   آن  زدن  دور  برای  نیز  متعددی 
هسته    ،)2015( بال6«  »بانچ  گفته   به  است. 
بازی وارسازی، اطالعات آماری است. به  اصلی 
اعتقاد او، جمع آوری اطالعات آماری و مشتقات  
هدایت شرکت کنندگان را میسر می سازد. بیستا 
و همکاران نیز، مثال هایی از قبیل تعداد بازدیدها 
در یوتیوب، تعداد الیک ها در فیس بوک و تعداد 
چک -این ها )اعالم حضور( در فوراسکوئر را مانند 

دستاورد، رقابت و پاداش می دانند.
)Facebook( فیس بوک

این شبکه  اجتماعی، در سال 2004 تأسیس  
با   2013 دسامبر  تا  فیس بوک  است.  شده 
بزرگ ترین  به  فعال،  کاربر  میلیارد   1/23
شبکه  اجتماعی تبدیل  شده بود. قابلیت اصلی 
را  افراد  پروفایل کاربری است، که  فیس بوک 
شوند.  دوست  کاربران  سایر  با  می سازد  قادر 
همچنین کاربران فیس بوک قادر خواهند بود 
گروه هایی تشکیل دهند که پیوستن به آن ها 
یا  باشد  گروه  فعلی  کاربران  دعوت  به  منوط 
انتخاب  کاربر  باشد.  آزاد  کاربران  تمام  برای 
می کند که تعداد افرادی که در فیس بوک با او 
دوست هستند، در پروفایل نمایش داده شود یا 
این که مخفی بماند. می توان تعداد دوستان را 
مخفی نمود، به  گونه ای که فقط برای دوستان 

آن کاربر به نمایش دربیاید.
شامل  فیس بوک  کاربران  اصلی  فعالیت های 
کامنت  شخصی،  مشخصات  به روزرسانی 
و  عکس ها  اشــتــراک گــذاری  به  گذاشتن، 
)پسندیدن(  کردن  الیک  و  وب  لینک های 
که  زمانی  است.  کاربران  سایر  فعالیت های 
قادر  کاربران  سایر  می کند،  الیک  کاربری 
گذاشته   پست  برای  او  الیک  بود،  خواهند 
که  دارد  بخشی  پست  هر  ببینند.  را  شده 

6. Bunchball
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تعداد الیک های دریافت شده و همچنین نام 
افرادی که آن را الیک کرده اند، نشان می دهد. 
الزم نیست که کاربران پست را در فیس بوک 
خوانده باشند، اگر وب سایتی مجهز به دکمه  
از  مستقیما  می توانند  کاربران  باشد،  الیک 
فیس بوک  در  را  مطلب  این  وب سایت  همان 
الیک کنند. همچنین برای فیس بوک محیط 
چت طراحی  شده است که کاربران می توانند 
با دوستان خود صحبت نمایند و الزامی نیست 
همزمان  بحث،  در  شرکت کنندگان  تمام  که 
پس  باشد،  آفالین  کاربر  )اگر  باشند  آنالین 
از آنالین شدن پیام ها را می بیند(. در صفحه  
پروفایل هر فرد یک پنل »کوییز« قرار دارد، 
که برای جمع آوری اطالعات بیشتر در مورد 
کاربر در نظر گرفته  شده است. این پنل شامل 
سؤاالتی مثال در مورد تیم ورزشی مورد عالقه  
کاربر است و حاوی چندین گزینه است، که 
یا  کند  انتخاب  آن ها  میان  از  می تواند  کاربر 
این که پاسخ خود را که در گزینه ها موجود 
نیست، بنویسد. انتخاب انتشار پاسخ یا صرفا 
انتقال آن به فیس بوک، در اختیار کاربر است. 
روشی مشابه همین روش نیز برای جمع آوری 
اطالعات در صفحه  مشخصات شخصی کاربر 

به کار می رود.
مراحل ساخت پروفایل برای یک کاربر جدید 
به سه بخش تقسیم می شود. در اولین مرحله، 
از کاربر درخواست می شود آدرس ایمیل خود 
شده،  ثبت   کاربران  میان  از  تا  نماید  وارد  را 
را  کاربر جدید  این  است  آن هایی که ممکن 
بشناسند، پیدا شوند. در مرحله  دوم، اطالعاتی 
در مورد تحصیالت و شهری که در حال حاضر 
در آن سکونت دارد، از کاربر پرسیده می شود. 
در مرحله  سوم، نیز از کاربر خواسته می شود 
تصویری از خود »آپلود« نماید یا با »وب کم« 
عکسی از خود گرفته و قرار دهد. همچنین هر 
کدام از این سه مرحله را می توان اسکیپ1 کرد 
)بدون انجام دادن آن به مرحله  بعد رفت(. در 

1.  skip

مجموع، بازی وارسازی در فیس بوک بسیار کم 
به چشم می خورد و قابل  توجه ترین کاربرد آن 
در سیستم جمع آوری اطالعات کوییز-مانند، 
الیک  است.  کاربران  پروفایل  صفحات  در 
کردن و تعداد دوستان را نیز می توان به  عنوان 

سیستم امتیازدهی محسوب نمود.
)Quests( کوئست

این رسانه  اجتماعی از کاربران خود می خواهد 
که کارهای خاصی مرتبط با ورزش که کوئست 
نامیده می شود، را انجام دهند. برخالف سایر 
قابل  کاربران  تمام  برای  چالش ها، کوئست ها 
 دسترسی هستند و نیازی نیست که کاربر عضو 
گروه های خاصی باشد. زمانی که یک کوئست 
تکمیل شود، کاربر به میزان خاصی امتیاز به  

عنوان پاداش دریافت می کند.
همیشه چندین کوئست برای کاربر وجود دارد. 
ساده تر  درخواست ها  این  تازه،  کاربران  برای 
هستند و تکمیل آن ها سریع تر انجام می شود، 
زیرا به فعالیت زیادی نیاز ندارند. برای مثال، 
یک کوئست برای سطح مبتدی »10 فعالیت 
ورزشی را طی هفته انجام بده« است. با این  حال 
با پیشرفت کاربر، این درخواست ها نیز سخت تر 
می شوند و نیاز به تالش بیشتری دارند و زمان 
بیشتری برای تکمیل خواهند برد. کوئست های 
پیشرفته تر عبارت  هستند از »مسافت یک مایل 
را زیر 5 دقیقه بدو« و »تریالتون یا ورزش های 
سه گانه  المپیک را انجام بده«. در این صورت 
باید مسافتی معادل یک مایل )معادل  کاربر 
1.6 کیلومتر( را شنا کند، 206 مایل بدود و 
که  زمانی  کند.  دوچرخه سواری  مایل   24/8
مقدار  شود،  تکمیل  گفته  شده  درخواست 
کاربر  امتیازات  به  کوئست،  توسط  امتیازی 
افزوده می شود. همچنین آن کوئست به لیست 
کارهای انجام  شده توسط کاربر اضافه می شود 
و نمی تواند مجددا توسط او انجام شود. عالوه 
بر سایر ویژگی ها، نام آن کوئست نیز در فید 

فعالیت ها به نمایش در می آید.
)+Google( گوگل پالس

اجتماعی  شبکه   سرویس  ــالس،  پ گوگل 
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گوگل است. این سرویس در سال 2011 به 
 صورت آزمایشی شروع به کار نمود. عالوه بر 
عناصر مشترکی که در پروفایل کاربری تمام 
شبکه های اجتماعی وجود دارد، در این شبکه 
کاربران قادر خواهند بود، حلقه ای1 را تشکیل 
در  مشابه  عالیق  با  افرادی  آن  در  که  دهند 
یک زمینه، محتواهایی در همان زمینه را به 
اشتراک بگذارند و این محتوا تنها برای اعضای 
فید  مانند  باشد.  قابل  مشاهده  حلقه  همان 
فیس بوک، گوگل پالس نیز این ویژگی را دارد 
که به روزرسانی های صورت گرفته در حلقه های 
مختلف )که کاربر عضوی از آن ها است( را به 
ارائه می کند. همچنین   صورت تجمیع شده، 
سیستم توصیه ای گوگل پالس نیز »1+« است، 
که کارکردی مشابه الیک در فیس بوک دارد. 
مشابه فیس بوک، در گوگل پالس نیز کاربر قادر 
است به فعالیت سایر کاربران یا مطالب موجود 
در اینترنت »1+« بدهد. سیستم کامنت گذاری 
نیز برای فعالیت کاربران قابل  دسترسی است و 
حتی می توان به نظرات )کامنت ها( نیز »1+« 
داد. هر پست را می توان به اشتراک گذاشت، 
در این صورت آن پست دقیقا به  صورت مشابه 
در پروفایل کاربر قرار می گیرد. عالوه بر این 
ارائه  نیز  را  هانگوت2  سرویس  پالس  گوگل 
می دهد که سیستمی برای مکالمه  تصویری، 
ده شرکت کننده )حداکثر( به  صورت همزمان 
است. وقتی که یک کاربر جدید عضو می شود، 
گوگل پالس تعدادی از کاربران  که ممکن است 
او بشناسد را به  عنوان دوست پیشنهاد می کند. 
این کاربران بر اساس عالیق، تحصیالت یا سایر 
اطالعاتی که کاربر در پروفایل خود وارد کرده 
است، انتخاب می شوند. پس از صفحه  پیشنهاد 
دوست، گوگل پالس در مورد افراد مشهوری 
که کاربر عالقه دارد آن ها را فالو )دنبال( کند 
یا کانال های یوتیوب مورد عالقه  کاربر سؤال 
او  یوتیوب  اکانت  با  اکانت کاربر  اگر  می کند. 
یکسان باشد، کانال های توصیه  شده به او تا 

1.  circle

2. Hangouts

دنبال  یوتیوب  در  که  کانال هایی  به  حدی 
می کند، مشابهت خواهد داشت. زمانی که یک 
بخش  می شود،  ایجاد  جدید  کاربری  حساب 
کوچک نوار-مانندی روند پیشرفت در تکمیل 
مشخصات را نشان خواهد داد. همچنین این 
نوار فعالیت هایی مانند »اضافه کردن تصویر به 
پروفایل« و »تنظیم تاریخ تولد« را نیز پیشنهاد 

می کند.
کاربران  به  توییتر  مانند  نیز  پالس،  گوگل 
خود این امکان را می دهد که هشتگ هایی به 
پست ها و کامنت های خود اضافه کنند. هشتگ 
یک کلمه است که با عالمت هشتگ )#( آغاز 
می شود. هشتگ ابزاری برای گروه بندی پیام ها 
است. تا افراد قادر باشند آن هشتگ را جستجو 
را  آن  پیام های شامل  از  و مجموعه ای  کنند 
به دست آورند. کافی است روی یک هشتگ 
کلیک شود تا صفحه ای از پست های عمومی 
حاوی آن هشتگ و نیز لیستی از هشتگ های 
مرتبط پدیدار شود. برای مثال اگر کاربر روی 
پست های  تمام  کند،  کلیک  #هنر  هشتگ 
مانند  نیز هشتگ هایی  و  این هشتگ  شامل 
#رنگ آمیزی، #کار_هنری و #عکاسی پدیدار 

می شوند.
)Instagram( اینستاگرام

اینستاگرام سرویسی با هدف به اشتراک گذاری 
تصاویر و کلیپ های ویدئویی کوتاه با دیگران 
است. این سرویس در سال 2010 بنا نهاده شد 
و در سال 2012 توسط فیس بوک خریداری 
تلفن  به  وابسته  اپلیکیشنی  اینستاگرام  شد. 
همراه است و روشی سریع و آسان برای آپلود 

عکس محسوب می شود.
از آنجایی که این سرویس در اصل برای تلفن 
همراه طراحی  شده است، بخشی از آن که با 
وب قابل  استفاده است، هیچ قابلیتی برای آپلود 
یا مدیریت محتوا ارائه نمی کند. استفاده از این 
سرویس بدون تلفن همراه ناممکن است، زیرا 
ایجاد حساب کاربری از طریق ابزارهای دیگر 
امکان پذیر نیست. با این  حال می توان تصاویر 
را با نسخه های تحت وب دید، الیک کرد یا 
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در مورد آن ها نظر داد. پروفایل کاربری نیز از 
طریق نسخه  تحت وب قابل  ویرایش است.

مشابه بسیاری از سرویس های اجتماعی دیگر، 
را  کاربران  سایر  توسط  شده  آپلود  محتوای 
می توان الیک کرد در مورد آن نظر گذاشت 
یا آن را توسط سرویس هایی مانند فیس بوک و 
توییتر به اشتراک گذاشت. هنگام آپلود کردن 
تصاویر می توان فیلترهای دیجیتال متعددی 
را روی آن اعمال کرد تا تصویر جلوه  متفاوتی 
سفید  و  سیاه   نظیر  فیلترهایی  باشد.  داشته 
جلوه  قدیمی  برای  می توان  را  تصویر  کردن، 
دادن عکس اعمال کرد یا این که تصویر را با 
فیلترهای رنگی متعددی نمایش داد. همچنین 
می توان تصاویر را برش زد یا در هنگام آپلود 
از قاب  )برای زمانی که تصویر  نمود  کوچک 
در نظر گرفته  شده توسط اینستاگرام بزرگ تر 
باشد(. می توان برای آپلود از تصاویر موجود در 
حافظه  تلفن همراه استفاده کرد، یا تصویری 
جدید با دوربین تلفن همراه گرفت و مستقیما 
آن را آپلود نمود. اینستاگرام از عناصر بازی به 
 ندرت استفاده نموده است )و یا اصاًل استفاده 
به  آن  شباهت  نزدیک ترین  اســت(.  نکرده 
بازی، تعداد پست ها، فالوورها1، فالووینگ ها2 و 
همچنین تعداد الیک های دریافت شده توسط 

محتوای هر پست است.
)LinkedIn( لینکدین

لینکدین یک سرویس اجتماعی است، که به  
طور خاص برای شبکه های حرفه ای )شغلی( 
کاربران  لینکدین،  در  است.  شده  طراحی  
ارتباطی حرفه ای را با سایر افراد یا شرکت ها 
لینکدین،  اصلی  قابلیت  می دهند.  تشکیل 
با  است.  افراد  حرفه ای  پروفایل  دادن  ارائه 
که  بود،  خواهند  قادر  کاربران  پروفایل  این 
اطالعاتی را در مورد تحصیالت خود، تجربه  
کاری، سرگرمی ها و سایر فعالیت هایشان ارائه 
خود  پروفایل  از  کاربر  یک  که  زمانی  کنند. 
سنجش  عنوان  با  را  بخشی  می کند،  بازدید 

1.  follower

2. following

قدرت پروفایل3 مشاهده می کند که در پنل 
قرار دارد و نشان دهنده  میزان  سمت راست 
معیار  این  است.  مشخصات  بودن  تکمیل 
کاربر را تشویق خواهد کرد که پروفایل را با 
اطالعات بیشتری در مورد خود تکمیل نماید. 
بر اساس درجه   لینکدین  ارتباط کاربران در 
اولین  است.  یکدیگر  به  آن ها  بودن  نزدیک 
درجه  ارتباط، مختص کاربرانی است که توسط 
خود فرد به شبکه اضافه  شده اند )کاربر آن ها 
را می شناسد(. درجه  دوم، متعلق به کسانی 
آشنایی  آن ها  با  اول  درجه   افراد  که  است 
دارند. درجه  سوم، نیز متعلق به کسانی است 
دارند.  آشنایی  آن ها  با  دوم  درجه   افراد  که 
یکی از ویژگی های منحصر به  فرد لینکدین، 
آن است که به کاربر اجازه می دهد تا کاربران 
هر  تأیید(.  )دکمه   نمایند  تصدیق  را  دیگر 
از مهارت های خود را  کاربر می تواند لیستی 
در صفحه  پروفایل انتشار دهد. افرادی که در 
مهارت های  می توانند  دارند،  قرار  اول  درجه  
توسط  مهارت هایی که  نمایند.  را تصدیق  او 
سایر کاربران تأیید شده اند، در صفحه  پروفایل 
برجسته می شوند، که نشان می دهد آن کاربر 
شناخته  سایرین  توسط  مهارت هایی  چه  با 
برای  بود  خواهید  قادر  گونه  این   می شود. 
از  دیگر  یکی  کنید.  پیدا  کار  خود،  دوستان 
ویژگی های دیگر لینکدین آن است، که کاربر 
برای خود  را  کار«  عنوان »جوینده   می تواند 
برنامه،  این  انتخاب  صورت  در  کند.  انتخاب 
که  می شود،  دریافت  کاربر  توسط  عالمتی 
می دهد.  نشان  را  او  شغلی  برنامه   وضعیت 
این برنامه در سایر شبکه ها وجود ندارد. روی  
از بازی وارسازی  هم رفته لینکدین بسیار کم 
کاربر،  پروفایل  بخش  در  تنها  می برد.  بهره 
نواری جهت نشان دادن پیشرفت در تکمیل 
یک  همچنین  دارد.  وجود  کاربری  اطالعات 
نشان نیز برای افرادی که به دنبال کار هستند 

ارائه می شود.

3. profile strength
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)Twitter( توییتر
سرویس  و  اجتماعی  شبکه   یک  توییتر 
سال  در  که  است،  میکروبالگ  ارائه دهنده  
2006 بنا نهاده شد. این شبکه 241 میلیون 
 500 روزانــه  و  دارد  ماه  هر  در  فعال  کاربر 
)توییتر،  می شوند.  ارســال  توییت  میلیون 
که  است،  این  توییتر  اصلی  قابلیت   )2014
به کاربران اجازه می دهد تا 140 حرف، پیام 
متنی )توییت( را ارسال کنند. این توییت ها را 
می توان به  صورت عمومی یا خصوصی ارسال 
نیز  توییتر  کاربران  فیس بوک،  مشابه  کرد. 
قادر هستند توییت های یکدیگر را فالو کنند 
در  کاربران  پروفایل های  نمایند.  بازتوییت  یا 
توییتر عمومی است. صفحه  پروفایل، اطالعات 
مثال  نشان می دهد،  کاربر  مورد  در  را  اندکی 
تعداد توییت های پست شده توسط او یا تعداد 
فالوورهایش یا تعداد افرادی که او فالو می کند. 
هنگام بازدید از پروفایل یک کاربر، پست های 
بازتوییت  یا پست های  او  توییت شده توسط 
صفحه   همچنین  می شود.  داده  نشان  شده، 
پروفایل شامل لیستی از تصاویر و ویدئوهایی 
به  خود  توییتر  در  را  آن ها  کاربر  که  است، 
اشتراک گذاشته است. بخش نمادین توییتر، 
کاربران  توییتر  در  است.  هشتگ  از  استفاده 
به  هشتگ  چند  یا  یک  افزودن  با  می توانند 
نمایند.  دسته بندی  را  آن ها  خود  توییت های 
هشتگ ها کلماتی هستند که با عالمت هشتگ 
)#( آغاز می شوند. همچنین با افزودن عالمت 
)@( به اول نام کاربری یک فرد، می توان او 
را منشن1 کرد یا پاسخ او را داد. مانند سایر 
سرویس ها، از قبیل فیس بوک و گوگل پالس، 
کاربران توییتر نیز می توانند از حساب توییتر 
خود برای ثبت نام یا ورود به سایر سرویس های 
توسط سیستم  کار  این  نمایند.  استفاده  وب 
کِوت2 صورت می گیرد. درمجموع توییتر یک 
کوچک  شده  و  هدفمند  اجتماعی  سرویس 
است، که از هیچ کدام از عناصر بازی به  صورت 

1. mention

2. quath

صریح و روشن استفاده نمی کند. نزدیک ترین 
شباهت آن با عناصر بازی، آمار فالوورها و تعداد 

)Pellikka, 2014( .بازتوییت ها است
نتیجه گیری

که  مجازی  دنیای  ابزارهای  و  وب سایت ها 
روزگاری موضوعی جدید و حاشیه ای محسوب 
تبدیل  فراگیر  پدیده ای  به  حال  می شدند، 
شبکه های  تحوالت  که  ابزارها  این   شده اند. 
داشته اند،  نقش  آن ها  گسترش  در  ارتباطی 
به  از طریق »اینترنت همراه« هم  این روزها 
گروهی  به  هستند.  دسترس  قابل    سادگی 
از رسانه های آنالین که در این فضای جدید 
متولد شده اند، عنوان رسانه های اجتماعی داده 
 شده است. رسانه هایی که به  تدریج به منبع 
ارتباطات  ابزار  کارآمدترین  و  اطالعاتی  مهم 
اجتماعی تبدیل گشته است. ثبت حدود 110 
تکنوراتی  از طریق سایت  میلیون وبالگ که 
پیگیری می شوند، مشاهده روزانه حدود 100 
میلیون ویدئو در سایت یوتیوب و فعالیت 864 
میلیون کاربر فعال به  صورت روزانه در سایت 
فراوان  اهمیت  نشانه های  همگی  فیس بوک، 
آمار  این  اجتماعی هستند.  پدیده رسانه های 
ارقام همه نشان دهنده تهدید بزرگی است  و 
تهدید  را  ارتباط  جمعی  رسانه های سنتی  که 
تنها رسانه  به  عنوان  ما،  می کند. رسانه ملی 
مهم ترین  از  یکی  و  در کشور  فراگیر  جمعی 
رسانه های جمعی اسالمی در منطقه و جهان 
رسانه های  اما  است.  مواجه  خطر  این  با  نیز 
اجتماعی و به  طور کلی فضای مجازی، شبیه 
لبه عمل می کند. همان  طور که  چاقوی دو 
عمل  جمعی  رسانه های  صاحبان  خطری 
از آن  با عنوان یک فرصت  می کند، می تواند 
بهره برد. و سیاست های خود را از طریق آن 
پیش برد. رسانه ملی جمهوری اسالمی برای 
استفاده از این فضای رقابتی جدید الزم است 
که پیش از پیش در این فضا فعالیت داشته 
ابعاد  کامل  و  جامع  بررسی های  با  و  باشد. 
مختلف این فضای رسانه ای، کاربرها و مخاطبان 
آن، ابزارهای مورد استفاده در آن و فناوری های 
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و  شناسایی  را  آن  در  استفاده  مورد  نوین 
کامل  بهره گیری  در جهت  و  آن  با  متناسب 
از آن سیاست های مناسبی را وضع کند. یکی 
از مهم ترین بخش های فضاهای رقابتی رسانه، 
فناوری های نوین رسانه ای است. فناوری هایی 
که علت موفقیت بسیاری از رسانه ها است. این 
فناوری های نوین در رسانه های اجتماعی، برای 
کسب اعتبار و مخاطب بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته است. به  عنوان  مثال رسانه اجتماعی 
همچون فیس بوک با به  کارگیری جدیدترین 
توانسته  ارتباطی  فناوری های  کارآمدترین  و 
است، جمعیت بیش از یک میلیارد نفری را 
به  سوی خود بکشاند. یکی از فناوری های نوین 
و بسیار کارآمد در فضای رسانه ای به  خصوص 
رسانه های اجتماعی فناوری بازی وارسازی است. 
این فناوری مورد استفاده بسیاری از رسانه های 
موفق همچون فیس بوک، توییتر، لینکدین و 
... شده است. و توانسته است رسالت خود را 
به  که جذب و درگیری حداکثری مخاطبان 
رسانه های مورد نظر بوده است، را به بهترین 
نحو به انجام برساند. فناوری بازی وارسازی که 
بر اساس گفته دتردینگ یعنی با استفاده از 
عناصر طراحی بازی در زمینه های غیر بازی، 
طراحی بازی مانند بنیان های بازی، قابلیت های 
بازی و اجزا و مؤلفه های طراحی بازی باعث 
می شود که فرد باکمال میل و با انگیزه درونی 
فعالیت یا کاری را انجام دهد که شاید رغبتی 
برای انجام آن ندارد یا در مرور زمان انگیزه الزم 
برای انجام آن را از دست بدهد. این فناوری 
اثربخش،  و  کارآمد  ابزارهای  داشتن  وجود  با 
بی شک یکی از مهم ترین فناوری های اثربخش 

در زمینه های مختلف است. 
رسانه ملی ما، برای فعالیت در فضای مجازی 
جامع  مطالعات  باید  اجتماعی  رسانه های  و 
و شاملی را انجام دهد و فناوری های نوین و 
مدنظر  بازی وارسازی،  همچون  را  سودمندی 
قرار دهد و از آن استفاده الزم را ببرد. فعالیت در 
این فضای رسانه ای که با ویژگی های همچون 
همه زمانی  و  همه جایی  گزینشگر،  مخاطبان 

بودن، ارتباطات تعاملی و دوطرفه از رسانه های 
سنتی و ارتباط جمعی مانند تلویزیون متمایز 
جز  که  است  آمادگی هایی  مستلزم  شده اند. 
آن  ابعاد  تمام  دقیق  و  موشکافانه  بررسی  با 
امکان پذیر نیست. مخاطبان رسانه های سنتی 
در این فضای نوین رسانه ای تبدیل به کاربرانی 
شده اند که با رسانه در تعامل مدام هستند و 
خود آن ها یک منبع مهم تولید محتوا هستند. 
لذا برای جذب و نگهداری چنین مخاطبانی 
که توقع و انتظاراتشان نسبت به توانایی ها و 
ظرفیت های رسانه های سنتی بسیار باالتر رفته 
است. باید از فناوری ها و ابزارهایی استفاده کرد، 
که نه  تنها آن ها را بتوان جذب کرد، بلکه با 
کاربرانی  بتوان  خود  به  آن ها  ساختن  درگیر 

وفادار را به ارمغان آورد. 
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