Motywacja: koniec grywalizacji
Każdego roku szpital dla dzieci chorych w Toronto, powszechnie znany jako SickKids, leczy tysiące dzieci
walczących z rakiem. Jako wiodący szpital badawczy dla dzieci w Kanadzie, placówka musi ocenić
skuteczność różnych zabiegów, aby móc korzystać z najlepszych terapii, jednocześnie minimalizując
ból u dzieci chorych na raka. Takie informacje byłyby również korzystne dla dzieci chorych na raka na
całym świecie. Ale najpierw szpital potrzebuje codziennych raportów od dzieci o ich aktualnym
poziomie bólu. Jednak dzieci cierpią. Zabiegi są bolesne, a pacjenci nie zawsze są w stanie wypełnić
swoje dzienniki bólu, szczególnie w złe dni. Przy niespójnych raportach lekarze nie mogą ustalić, które
zabiegi działają najlepiej. To, czego naprawdę potrzebuje szpital, to sposób na zainspirowanie dzieci do
konsekwentnego dostarczania krytycznych informacji na temat ich poziomu bólu. W poprzednich
badaniach pacjenci często byli niespójni w wypełnianiu swoich czasopism, więc badacze próbowali
innego podejścia. Przyjrzeli się problemowi z perspektywy dzieci i postanowili zaprojektować
doświadczenie, które angażuje dzieci na innym poziomie. Współpracując z Cundari, agencją
komunikacji z siedzibą w Toronto, zespół stworzył „Pain Squad”, aplikację na iPhone'a, której zadaniem
jest zbieranie codziennych informacji na temat poziomu bólu u dzieci. Aplikacja Pain Squad gromadzi
dzieci jako członków specjalnej policji w celu polowania na ból. Aplikacja przypomina dzieciom, aby
zgłaszały poziom bólu dwa razy dziennie. Jednak przeniesienie raportów z papieru do aplikacji na
iPhone'a nie wystarczyło. Aplikacja musiała zainspirować dzieci. Zespół Pain Squad musiał zrobić coś
więcej niż tylko zbudować aplikację, potrzebowali zaprojektować doświadczenie.
Zaangażowanie graczy na poziomie emocjonalnym
Poziom
Wyzwaniem związanym z nakierowaniem dzieci - lub większości ludzi - na robienie przyziemnych lub
nudnych zadań jest zaangażowanie ich na głębszym, bardziej znaczącym poziomie. Ludzie znajdują
inspirację na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów motywowania ludzi jest przedstawianie
im praktycznych wyzwań, zachęcanie ich do przechodzenia przez kolejne poziomy i angażowanie ich
emocjonalnie, aby osiągnąć jak najlepiej. Grywalizacja właśnie to robi. Podstawą grywalizacji jest
angażowanie ludzi na poziomie emocjonalnym i motywowanie ich do osiągania swoich celów.
Zangażowani mają dużo czasu antenowego. Marketerzy koncentrują się na zaangażowaniu klientów,
pracodawcy koncentrują się na zaangażowaniu pracowników, nauczyciele koncentrują się na
zaangażowaniu uczniów - a lista jest długa. Ale skupienie się na zaangażowaniu często zależy od ilości
interakcji, a nie od jakości - i są to dwie zupełnie różne rzeczy. Nie wszystkie zaangażowania są równe.
Na przykład dziesiątki prac badawczych dotyczących zaangażowania pracowników pokazują między
innymi wysoki poziom zaangażowania i zwiększoną wydajność, zyski, zatrzymanie i jakość, między
innymi korzyściami.
1 Ale większość amerykańskich pracowników nie jest zaangażowana lub, co gorsza, aktywnie
niezaangażowana.
2. Ostatnie badania wskazują, że zaangażowanie nie jest jednowymiarowe i ważne jest, aby odróżnić
zaangażowanie emocjonalne od zaangażowania transakcyjnego. Według Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD), zaangażowanie transakcyjne jest „kształtowane przez troskę
pracowników o zarabianie na życie i spełnianie minimalnych oczekiwań pracodawcy i jego
współpracowników”, podczas gdy zaangażowanie emocjonalne „jest napędzane pragnieniem części
pracowników robienia więcej dla organizacji niż zwykle się oczekuje, a w zamian otrzymują więcej w
postaci większej i bardziej satysfakcjonującej umowy psychologicznej ”

3. Rozróżnienie między zaangażowaniem emocjonalnym a zaangażowaniem transakcyjnym jest
widoczne daleko poza relacjami pracownik / organizacja. Każda interakcja jest równowagą, niektóre
ważą bardziej po stronie emocjonalnej, a inne są bardziej transakcyjne. Jeśli próbujesz stracić kilka
kilogramów i idziesz na siłownię, aby poćwiczyć, zastanów się, jak angażujesz się w tę aktywność. Część
zaangażowania może być transakcyjna - musisz spędzić dwadzieścia minut na bieżni. Ale kiedy
wejdziesz na skalę i zobaczysz, że straciłeś pięć funtów, jest to emocjonalne zaangażowanie. Możesz
zobaczyć postęp w kierunku celu i wiesz, że musisz skupić się na celu, a nie na bieżni. Oczywiście, te
wymiary zaangażowania nie wykluczają się wzajemnie, ale raczej są kombinatoryczne. Problem polega
na tym, że organizacje często polegają głównie na strategiach zaangażowania transakcyjnego w swoich
interakcjach. Musimy skupić się na zaangażowaniu emocjonalnym, jeśli chcemy naprawdę motywować
ludzi.
Nie wszystkie nagrody są równe
Kiedy szpital SickKids opracował aplikację Pain Squad, musiał zająć się rodzajami nagród, które
aplikacja dawała dzieciom. Podczas gdy wielu rodziców i wychowawców jest zaznajomionych z
nagradzaniem dzieci za dobrą pracę z naklejkami, ciasteczkami lub pieniędzmi, dobrze znają
ograniczenia prostych nagród, jeśli chodzi o prawdziwą zmianę zachowania. Według dr Jennifer
Stinson, która prowadziła badania w SickKids, „Poprzednie podobne badania typu dziennikowego
zazwyczaj zachęcają pacjentów do ukończenia dzienników, płacąc im. W tym badaniu chcieliśmy
oderwać się od płacenia dzieciom, a pracując z Cundari, zdecydowaliśmy się użyć grywalizacji do
motywowania dzieci.” Aplikacja mobilna Pain Squad tworzy doświadczenie dla dzieci, w których
odgrywają rolę policjant ze specjalną siłą. Aplikacja zawiera strukturę progresji, tak że gdy dzieci
wypełniają raport o bólu trzy dni z rzędu, przechodzą z debiutanta do sierżanta, aż w końcu zostają
szefem. Podobnie jak awansowanie w grze wideo, ruch w górę w drużynie jest widoczny dla dzieci. W
siedzibie Pain Squad dzieci mogą zobaczyć odznaki, które zdobyły i kiedy muszą wypełnić następny
raport. Aby dodać jeszcze więcej inspiracji, zespół zwerbował niektórych bohaterów z czołowych
programów telewizyjnych w Kanadzie. Obsady z Flashpoint i Rookie Blue współpracowały przy
tworzeniu serii filmów, aby zachęcić dzieci do ukończenia raportów, które są obficie rozrzucone
podczas misji Oddziału Bólu. Według Stuarta Thoma, interaktywnego projektanta / programisty w
Cundari, „Aktorzy wydają się mówić do ciebie, ponieważ zwracają się do ciebie według twojej rangi”.
Aplikacja daje dzieciom poczucie kontroli nad radzeniem sobie z bólem. Według matki jednego z dzieci:
„Sprawia, że czuje się częścią tego”. Zamiast płacić dzieciom za dostarczanie informacji, których
potrzebują naukowcy, Pain Squad angażuje ich w inspirującą misję. Co najważniejsze, przyczyniają się
do czegoś większego niż oni sami
Grywalizacja jest całą motywacją
Pracownicy SickKids uczą się, że zewnętrzne i wewnętrzne nagrody zapewniają bardzo różne wyniki.
W swojej książce „Napęd: zaskakująca prawda o tym, co nas motywuje” Daniel Pink zbadał naukę
motywacji i to, jak zewnętrzne i wewnętrzne nagrody wpływają na zachowanie. Przytoczył w nim liczne
badania pokazujące, że nagrody zewnętrzne nie są wystarczające do podtrzymania zaangażowania, a
czasami mają odwrotny skutek. Zewnętrzne nagrody „mogą zapewnić krótkotrwały wzrost - tak jak
wstrząsy kofeiny mogą sprawić, że będziesz aktywny jeszcze kilka godzin. Ale efekt słabnie - a co gorsza,
może zmniejszyć długoterminową motywację danej osoby. ”Pink stwierdza, że wewnętrzne czynniki
motywujące mają trzy zasadnicze elementy:„ (1) Autonomia - pragnienie kierowania własnym życiem;
(2) Mistrzostwo - pragnienie postępu i poprawy w czymś, co się liczy; oraz (3) Cel - tęsknota za tym, co
robimy w służbie czegoś większego niż my sami. ”Grywalizacja wykorzystuje przede wszystkim nagrody
wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Jak zobaczymy nieco później, rozróżnienie na nagrody wewnętrzne i
zewnętrzne jest jednym ze sposobów, w jaki możemy odróżnić grywalizację od programów nagród.

Wewnętrzne nagrody podtrzymują zaangażowanie, ponieważ angażują ludzi na poziomie
emocjonalnym. Zewnętrzne nagrody można z pewnością wykorzystać do motywowania ludzi, ale
motywacja występuje na poziomie transakcyjnym. Seria reklam MasterCard „Priceless” ujęła zwięźle
różnicę między doświadczeniami emocjonalnymi i transakcyjnymi za pomocą hasła „Są pewne rzeczy,
których nie można kupić za pieniądze. Za wszystko inne można MasterCard.” Zaangażowanie można
kupić, przynajmniej na krótką metę, za pomocą zewnętrznych nagród, ale przy zaangażowaniu
emocjonalym trzeba skupić się na wewnętrznych nagrodach. Przyjrzyjmy się teraz trzem elementom
motywacji (autonomia, mistrzostwo i cel) przez soczewkę grywalizacji.
Autonomia - pragnienie kierowania własnym życiem. W skutecznych rozwiązaniach grywalizacji gracze
decydują się na uczestnictwo, a kiedy to robią, dokonują wyborów, w jaki sposób będą przechodzić
przez wyzwania, aby osiągnąć swoje cele. Gracze mają możliwość odkrywania i uczenia się przy użyciu
różnych ścieżek rozwiązania. W niektórych rozwiązaniach grywalnych nie ma żadnych ścieżek. Gracze
otrzymują cele, narzędzia, zasady i miejsce do „gry” bez kierowania ich na następne kroki.
Mistrzostwo - pragnienie postępu i poprawy w czymś, co się liczy. Wszyscy mamy głęboko zakorzenioną
potrzebę ulepszania aspektów naszego życia, ale często brakuje nam motywacji do podjęcia
pierwszego kroku. Grywalizacja zapewnia pozytywne opinie i łatwe wprowadzanie na pokład, które
mogą motywować ludzi do lepszego działania w wybranym obszarze. Ale mistrzostwo nie jest
osiągalnym celem, to podróż. Po drodze jest wiele drogowskazów wskazujących na postęp, ale nigdy
nie ma punktu końcowego. W praktycznie każdym aspekcie życia - niezależnie od tego, czy chodzi o
bieganie, malowanie czy naukę języka - zawsze jest inny poziom. Grywalizacja polega na tym, żeby coś
poprawić.
Cel - tęsknota za działaniem na rzecz czegoś większego niż my sami. Z definicji rozwiązania grywalizacji
odróżniają się od tradycyjnych gier według ich przeznaczenia. Grywalizacja koncentruje się na jednym
lub kilku z trzech celów: zmianie zachowań, rozwijaniu umiejętności lub napędzaniu innowacji.
Grywalizacja musi się rozpocząć i zakończyć w celu, który koncentruje się na osiągnięciu znaczących
celów gracza. Jak widzieliśmy w aplikacji Pain Squad, dzieci odegrały kluczową rolę w walce z bólem u
pacjentów z rakiem. To cel znacznie większy niż one sami. Cundari zdał sobie sprawę, jak ważne jest
stworzenie środowiska wewnętrznych nagród, aby zmotywować dzieci do uzupełnienia dzienników
bólu. Jak ujął to Cory Eisentraut, dyrektor kreatywny grupy w Cundari:
„Ta aplikacja stała się bardzo silna dla dzieci. W tym czasie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak
mała jest kontrola dzieci nad ich życiem. Nic w ich życiu nie zależy od nich. Nieustannie mówi się im,
kiedy mają iść na spotkania, jakie będą operacje i jak długo będą w szpitalu. Żadne z nich nie zostanie
przez nich rozstrzygnięte. Tyle ich zabrano. Wyciągnięto ich ze szkoły. Muszą pożegnać się ze swoimi
przyjaciółmi na długi czas. Tym, czym naprawdę stała się ta aplikacja, była ich kontrola - narzędzie,
które dało im trochę władzy nad chorobą. Wymiana wartości była czymś więcej niż tylko zabawą,
chodziło o bycie częścią leczenia, będącego częścią ich leczenia. W bardzo realny sposób dane, które
przekazywali lekarzom, nie tylko miały im pomóc, ale miały pomóc przyszłym pacjentom. Nie byliśmy
pewni, czy dzieci naprawdę to dostaną, ale absolutnie tak.”
Nie myl celów biznesowych z celami graczy
Często nie udaje nam się osiągnąć naszych celów nie dlatego, że cel jest mało inspirujący, ale ponieważ
droga do osiągnięcia celu jest zbyt trudna, trwa zbyt długo lub nie wiemy od czego zacząć. Cel nie jest
problemem; jest to droga do osiągnięcia celu, który jest problemem. Określenie tej ścieżki jest jednym
ze sposobów, w jaki może pomóc grywalizacja. Dzieląc cel na serię łatwych do wykonania kroków i
zachęcając ludzi po drodze, rozwiązania grywalizacyjne mogą pomóc im osiągnąć ich cele. Jednym z
kluczowych problemów w wielu rozwiązaniach grywalizacji jest to, że koncentrują się na tym, aby

gracze osiągali cele organizacji, a nie cele graczy. Rozwiązania grywalizacji muszą postawić motywacje
i cele graczy jako pierwsze i uczynić z nich główny cel projektu. To podejście projektowe zorientowane
na gracza nie jest intuicyjne, ale każda decyzja projektowa musi koncentrować się na motywowaniu
graczy i umożliwieniu im osiągnięcia swoich celów. Po pierwsze, projektanci muszą zrozumieć potrzeby
i ambicje graczy. Rozwiązanie musi zbudować szereg wyzwań, które angażują graczy na poziomie
emocjonalnym i motywują ich do osiągnięcia celu, który jest dla nich znaczący. Pain Squad osiągnął tę
synergię i odniósł ogromny sukces.
Według dr Stinsona: W poprzednim badaniu dla dzieci z zapaleniem stawów mieliśmy 76-procentowy
wskaźnik zgodności w okresie od dwóch do trzech tygodni. Zgodność zdecydowanie spadła w drugim i
trzecim tygodniu, myślę, że z powodu braku motywacji. W tym badaniu wykorzystano elektroniczny
dziennik, ale nie miał on motywacji Pain Squad. Korzystając z aplikacji Pain Squad, przeprowadziliśmy
studium wykonalności z udziałem około dwudziestu dwóch dzieci, z których korzystaliśmy dwa razy
dziennie w ciągu dwunastego roku. Mieliśmy prawie 90 procent zgodności i nie różniło się między
pierwszym a drugim tygodniem, ani między chłopcami i dziewczętami. Myślę, że to z powodu
grywalizacji. Naprawdę chcieli podnieść szeregi do końca dwutygodniowego okresu. Oczywiście cele
organizacyjne muszą być również spełnione. Byłoby nierealistyczne oczekiwać, że organizacja poświęci
czas, talent i skarb bez zwrotu z inwestycji. Projekt zorientowany na gracza nie neguje celów
organizacji, ale zastępuje cele gracza jako główny cel. Cele organizacji są produktem ubocznym. Jeśli
cele gracza są zgodne z celami organizacji, cele organizacyjne zostaną osiągnięte w wyniku osiągnięcia
celów przez gracza. Pozytywne wyniki implementacji Pain Squad są jasne. Dzieci czują, że przyczyniają
się do czegoś większego niż one same i zyskują pewną kontrolę nad swoim życiem. Naukowcy z kolei
uzyskują potrzebne dane. To wyraźnie win-win. Czasami graczom należy zapewnić cele do przyjęcia
jako własne. Jak widzieliśmy w Foursquare, celem stawania się „burmistrzem” lokalizacji nie był ten,
który przychodził do ludzi w sposób naturalny, raczej był dostarczany graczom i przyjęli go jako swój
własny. Osiągnięcia mają często znaczenie tylko dla konkretnej społeczności, a projektanci
doświadczeń będą musieli tworzyć nagrody, które będą motywować odbiorców docelowych. Na
przykład „odznaka ognistego ognia” nie jest czymś, co młody chłopak wie, czego chce, dopóki nie
zostanie skautem. W tej społeczności odznaka ma znaczenie. Przeglądając wiele przykładów później,
przekonasz się, że motywacja do osiągania celów jest często tworzona przez społeczność, w której
normowanie społeczne motywuje ludzi do osiągania celów cenionych w społeczności graczy. Mówiąc
prosto, motywacja do osiągnięcia jest często wytwarzana przez projektantów doświadczeń i
przyjmowana przez grupę docelową. W zależności od aplikacji organizacja może zapewnić cele, które
przyjmą gracze. Ale mogą się zdarzyć sytuacje, w których cele graczy i cele organizacyjne nie są po
prostu wyrównane, ani nie mogą być wyrównane. W takich przypadkach grywalizacja może nie być
właściwym podejściem, a oferowanie płacenia uczestnikom lub dostarczania innej namacalnej nagrody
może być jedyną odpowiedzią. Ale nie wszystkie organizacje rozumieją to rozróżnienie między
nagrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi lub jak angażować graczy do osiągnięcia swoich celów.
Wielu wciąż uważa grywalizację za gloryfikowany program lojalnościowy. Albo postrzegają grywalizację
jako sposób na przekształcenie nieprzyjemnego zadania w grę. W następnym rozdziale przyjrzymy się
nieco temu, co odróżnia grywalizację od programów nagród i gier wideo.
UWAGI KOŃCOWE
Grywalizacja angażuje ludzi na poziomie emocjonalnym, który jest znacznie bardziej skuteczny niż
typowe strategie zaangażowania transakcyjnego. Nagrody wewnętrzne mogą podtrzymywać
zaangażowanie, podczas gdy nagrody zewnętrzne mają mniej trwały wpływ i może nawet zniechęcić
graczy. Ludzie są motywowani utrzymywaniem poczucia autonomii, dążeniem do mistrzostwa i
angażowaniem się w cel większy niż oni sami. Projekt zorientowany na gracza zaczyna się od

zrozumienia celów i ambicji graczy i dąży do doświadczenia, które angażuje graczy na poziomie
emocjonalnym, aby pomóc im osiągnąć cel, który jest dla nich znaczący. Grywalizacja przełamuje
większe cele na mniejsze wyzwania praktyczne, zachęcając graczy do przechodzenia przez kolejne
poziomy i angażuje ich emocjonalnie, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Jeśli cele gracza są zgodne z
celami organizacji, cele organizacyjne zostaną zrealizowane w wyniku osiągnięcia przez gracza jej
celów.

Podaj znaczenie graczom
Teraz, gdy rozumiemy, czym jest grywalizacja, musimy również zrozumieć, czym ona nie jest. Istnieje
wiele zamieszania i debat dotyczących podobieństw i różnic między grami wideo, programami nagród
i grywalizacją. Ponieważ dzielą pewne podobne konstrukcje, takie jak punkty i poziomy, ludzie często
myślą, że są takie same i że zasady, które są stosowane do jednego, można zastosować do drugiego.
Ale gry wideo i programy nagród bardzo różnią się od grywalizacji i ważne jest, aby dobrze zrozumieć
te różnice, aby uniknąć nieporozumień. Firmy, które zapewniają nagrody i programy motywacyjne,
postrzegają siebie jako „robiących grywalizację przez długi czas” i mają trudności z odróżnieniem
grywalizacji od programów nagród. Jednak główne motywatory używane w tych różnych podejściach
naciskają różne przyciski. Lojalność, nagrody i programy motywacyjne działają jako zwrot dla graczy,
którzy wykonują określone czynności określone przez organizację sponsorującą. Nie oznacza to, że
grywalizacja jest w jakiś sposób lepsza, ale najlepiej jest wiedzieć, które przyciski próbujesz naciskać,
gdy kierujesz uwagę na zaangażowanie ludzi. Niektóre z najbardziej znanych systemów nagród to
programy lotnicze. Chociaż większość nagród w tych programach byłaby uznawana za namacalną (na
przykład bezpłatne loty lub dostęp do salonu VIP), obejmują one także pewne niematerialne nagrody,
takie jak priorytetowe zameldowanie i wejście na pokład. Rozróżnienie między nagrodami
materialnymi i niematerialnymi w programach linii lotniczych było kluczowe dla historii Up in the Air.
W filmie George Clooney gra Ryana Binghama, konsultanta biznesowego, który specjalizuje się w
zwalnianiu ludzi z organizacji, które zmniejszają zatrudnienie. Większość czasu spędza latając lub w
hotelach, a jego życie jest tak puste, jak jego mieszkanie - nie ma współmałżonka , nie ma prawdziwych
przyjaciół i mały kontakt z rodziną. Jego pasją jest zbieranie punktów dla osób często latających, a jego
celem jest zebranie dziesięciu milionów mil i dołączenie do ekskluzywnej grupy zaledwie sześciu osób,
które to zrobiły. Ta grupa jest tak wyjątkowa, że „Więcej ludzi chodziło na Księżycu”. Nagrodą za
osiągnięcie tego celu jest: „Otrzymujesz dożywotni status dyrektora, spotykasz się z głównym pilotem,
Maynardem Finchem… i umieszczasz twoje imię na boku samolotu. ”Co ciekawe, nagrody, które Ryan
ceni najbardziej, to te, które mają dla niego emocjonalne przywiązanie, a nie darmowe loty.
Moglibyśmy dojść do wniosku, że Ryan Bingham jest emocjonalnie zaangażowany w swój program dla
często podróżujących pasażerów, ale uważam, że jest wyjątkiem. Jako sam podróżnik (choć nie do
końca na poziomie Bingham), mogę zaświadczyć, że nie jestem emocjonalnie związany z programami
nagród. Programy nagród wykorzystują te same mechanizmy gry (punkty, poziomy), co rozwiązania
grywalne, ale najczęściej angażują ludzi na poziomie transakcyjnym. Są to zasadniczo system zwrotu:
„Weź dziesięć lotów i zdobądź jeden za darmo”. Chociaż programy te udowodniły swoją wartość w
czasie, tego typu oferta nie dociera do większości ludzi na poziomie emocjonalnym. Programy
lojalnościowe nie inspirują ludzi. Polegają na zaangażowaniu transakcyjnym, które odwołuje się do
logiki ludzi, a nie ich emocji.

Czym różni się grywalizacja?
Nic dziwnego, że ludzie zbierają punkty, aby skorzystać z bezpłatnego lotu - w rzeczywistości
nielogiczne jest pozostawianie pieniędzy na stole. Podstawową różnicą między grywalizacją a
tradycyjnymi programami motywacyjnymi i premiowymi jest to, że grywalizacja angażuje ludzi w
sposób, który jest dla nich znaczący. Zrozumienie tego rozróżnienia może pomóc organizacjom skupić
się na tym, co sprawia, że grywalizacja jest tak potężną techniką, by zaangażować docelową grupę
odbiorców. Grywalizacja, gry wideo i programy nagród są podobne na kilka sposobów:
* Angażują „graczy” dobrowolnie.

* Używają mechaniki gry, takiej jak punkty i poziomy.
* Są interaktywne.
* Obejmują progresję, aby przenieść graczy na wyższy poziom.

Ale różnice są ważniejsze niż podobieństwa. Gry wideo, programy nagród i grywalizacja angażują ludzi
na bardzo różnych poziomach i mają zupełnie inne cele.

* Gry przede wszystkim angażują graczy na dziwacznym poziomie, aby ich bawić.
* Programy nagród angażują przede wszystkim graczy na poziomie transakcyjnym, aby je
zrekompensować.
* Grywalizacja angażuje graczy na poziomie emocjonalnym, aby ich motywować.
Gry mają tylko jedną misję: zabawiać graczy. Aby to osiągnąć, gry wideo wykorzystują skomplikowane
linie fabularne, grafikę i animację, aby stworzyć realistyczne wrażenia dla graczy. Celem gry jest
zanurzenie graczy w świecie gry i roli, jaką odgrywają w grze.
Programy nagród koncentrują się na rozwijaniu wyższej wartości i powtarzanych transakcji z klientami
lub na nagradzaniu pracowników za osiąganie celów. Najczęściej są to programy lojalnościowe dla linii
lotniczych, hoteli i sklepów, ale obejmują również programy motywacyjne dla pracowników i inne
kategorie. Niekoniecznie oznacza to, że istnieją twarde granice między grami wideo, grywalizacją i
programami nagród. Jak zobaczymy nieco później, programy nagród zapewniają pewne zachęty, które
angażują ludzi na poziomie emocjonalnym. Niektóre rozwiązania w zakresie grywalizacji mają
wymierne korzyści w połączeniu zachęt.
Poważne gry to gry o określonym przeznaczeniu, które istnieją już od dziesięcioleci. Ta kategoria gier
łączy zabawne elementy gier wideo z materiałami edukacyjnymi, aby uczynić naukę przyjemniejszą.
Rozróżnieniem jest w rzeczywistości podstawowy model zaangażowania, struktura zachęt i cel. Aby
zrozumieć i odróżnić główny cel grywalizacji od gier wideo i programów nagród, warto śledzić
pieniądze. Gry wideo, grywalizacja i programy nagród kosztują wszystko. Ktoś to zapewnia, ktoś w to
gra, a jeden z nich za to płaci. Istnieje wymiana wartości. W grach wideo gracz płaci twórcy gier wideo
za wartość rozrywkową gry. W programach nagród i zachęt organizacja sponsorująca (linia lotnicza,
hotel, sprzedawca detaliczny lub pracodawca) płaci graczowi namacalne nagrody za wartość
powtarzającego się biznesu (z klientami) lub zwiększonej wydajności (z pracownikami). W grywalizacji
organizacja sponsorująca i gracze mają pokrywające się cele. Zazwyczaj organizacja sponsorująca płaci
za rozwiązanie gamified, a gracze grają za darmo. Ponieważ cele są dzielone, wartość jest również
dzielona między graczy i organizację sponsora, a między graczem a organizacją sponsorującą nie ma
przepływu pieniędzy ani namacalnych nagród. Jak widzieliśmy, gry wideo, grywalizacja i programy
nagród mają różne cele, angażują ludzi na różnych poziomach i mają różne wymiany wartości. Ale
ponieważ wszyscy używają mechaniki gry, takiej jak punkty, poziomy i tablice wyników, te wspólne
cechy skłoniły ludzi do połączenia trzech, a to zamieszanie jest przyczyną wielu głośnych debat.

Zmiana zachowania po jednym kroku na raz
Jesteśmy stworzeniami z przyzwyczajenia. Pomyśl o swojej porannej rutynie. Jeśli jesteś jak większość
ludzi, działasz na autopilocie. Procedury ułatwiają życie. Tworzą się z czasem, aby stać się
automatyczną odpowiedzią na poszukiwanie przyjemności i unikanie bólu. Ale co, jeśli chcesz zmienić
jakąś część tej rutyny? Możesz mieć chęć rozwinięcia dobrego nawyku lub przezwyciężenia złego
nawyku. W obu przypadkach zmiana jest trudna. Dla większości ludzi niewielka motywacja może mieć
ogromne znaczenie. Czasami potrzebujemy pomocy i wskazówek ekspertów, aby dokonać zmiany, a
innym razem potrzebujemy tylko trochę szturchnięcia. Grywalizacja może zapewnić jedno i drugie.
MOTYWOWANIE ATLETÓW
Geoffrey został wysłał do Iraku w 2008 roku, a kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, stanął w obliczu
wielu stresów w swoim życiu. Był rozwiedziony, a jego dzieci mieszkały po drugiej stronie kraju, w
odległości pięciuset mil. Jak powiedział mi Geoffrey: „Miałem bezczynne ręce i wiemy, co się dzieje,
gdy masz bezczynne ręce. Zacząłem jeść, żeby poradzić sobie ze stresem, aż osiągnąłem 270 funtów.
Potem zadzwoniłem. Geoffrey wiedział, że musi schudnąć. Czytał, że Nike rewolucjonizuje fitness dzięki
Nike+, więc zdecydował się na buty Nike+ z czujnikiem iPod. Stwierdził, że doświadczenie jest
transformujące. Jak wspomina Geoffrey: Będąc absolutnym maniakiem technologii, wypróbowałem je.
Mój pierwszy bieg miał zaledwie 86 kilometrów i nie mogłem oddychać, zanim zdecydowałem się
przestać. Po tym każdy bieg był łatwiejszy. Każdy bieg był dłuższy. Zanim się zorientowałem, straciłem
sześćdziesiąt funtów. Chodzi o to, że nie mogłem przestać. W pierwszym roku zgromadziłem 370 mil.
Nie mogłem na tym poprzestać. Oto jestem prawie cztery lata później i jestem na granicy tysiąca mil.
Zyskałem trochę wagi. Obecnie mam 240 funtów. Ale jestem zdrowszy i szczęśliwszy niż kiedykolwiek
w życiu. Geoffrey to tylko jeden z jedenastu milionów użytkowników Nike+. Od pierwszego
uruchomienia zestawu sportowego Nike+ iPod w 2006 r. Firma Nike wprowadziła na rynek pakiet
produktów mających na celu zmotywowanie sportowców do osiągania swoich celów. Linia produktów
Nike+ została rozszerzona o aplikację na iPhone'a do śledzenia biegania, butów do koszykówki z
czujnikami śledzącymi ruchy i aplikacją treningową Nike + Kinect, która wspomaga pracę w domu, by
wymienić tylko kilka. Misją Nike jest „Wprowadzanie innowacji i inspiracji do każdego sportowca na
świecie. Jeśli masz ciało, jesteś sportowcem. ”Wraz z wprowadzeniem FuelBand, Nike wprowadza
innowacje i inspirację dla jeszcze szerszego grona sportowców. Paliwo FuelBand rejestruje ruch za
pomocą akcelerometru i oblicza wartość dla różnych rodzajów ruchu w punktach NikeFuel, czyniąc
NikeFuel wspólną walutą dla ruchu i umożliwiającą porównywanie różnych rodzajów działań. Sprytną
rzeczą w FuelBand jest to, że akcelerometr może rozpoznawać różne wzory ruchu, takie jak bieganie,
wchodzenie po schodach lub spacerowanie po ulicy. Współpracując z Arizona State University, Nike
stworzył wartości wyjściowe dla poboru tlenu dla każdego z tych uznanych wzorców ruchu, które
zostały zarejestrowane w laboratorium. Następnie FuelBand stosuje współczynnik dla każdego typu
ruchu, aby określić punkty NikeFuel zdobyte za każdą czynność. To był ważny cel dla Nike, ponieważ
firma chce dotrzeć do wszystkich sportowców. Jak mówi Stefan Olander, wiceprezes Nike ds. Sportu
cyfrowego: „Im więcej ludzi się porusza, tym lepiej. Mamy więc produkty, które mogą zainspirować i
umożliwić wszystkim większą aktywność ”. Wydaje się, że działa. W pierwszym roku po uruchomieniu
użytkownicy Nike + FuelBand zdobyli 409 miliardów punktów NikeFuel, co odpowiada czterdziestu
czterem milionom maratonów. Wykorzystana energia jest wystarczająca do zasilenia 6 772 domów. To
dużo motywacji!
PONOWNE ZAPISANIE MODELU ZAANGAŻOWANIA KLIENTA
Cyfrowy dział sportowy Nike zbudował firmę, która angażuje i motywuje sportowców do osiągania
swoich celów, a grywalizacja jest integralną częścią produktów dostarczanych w tej przestrzeni. Nike +

to najnowszy przykład budowania grywalizacji w podstawowej ofercie produktowej, ale Nike nie jest
sam. Wiele organizacji korzysta z grywalizacji w celu zmiany zachowań klientów na wiele
innowacyjnych sposobów. Zmniejszenie wpływu na środowisko jest dobre dla konsumentów, firm i
planety. Opower współpracuje z firmami energetycznymi i wykorzystuje nauki behawioralne do
motywowania ludzi do zmniejszania zużycia energii. Projektuje architekturę wyboru dla konsumentów,
dzięki czemu są zmotywowani do zużywania mniejszej ilości energii. Na przykład Opower odwołuje się
do norm społecznych, udostępniając dane właścicielom domów, porównując ich zużycie energii do
zużycia energii przez sąsiadów. Normy społeczne to oczekiwania, jak powinniśmy się zachowywać w
grupie. Jeśli używasz więcej energii niż twoi sąsiedzi, naturalnie poczujesz, że odbiegasz od
akceptowanych zachowań grupowych; większość ludzi chce dostosować swoje zachowania do
grupowych norm społecznych. Opower wykorzystuje różnorodne narzędzia nauki behawioralnej, takie
jak wyzwalacze i autonomia, do motywowania ludzi do zmniejszania zużycia energii. Wyzwalacze to
wezwanie do działania. Mogą to być proste przypomnienia, które dostarczają wskazówek, jak zmienić
zachowanie. Przedstawienie energooszczędnego zachowania jako wyboru zapewnia ludziom
autonomię, aby mogli stać się bardziej energooszczędni. Od tego zależy sukces firmy. Według Rod
Morrisa, SVP ds. Marketingu i operacji: „Cała przesłanka naszej działalności wiąże się ze zmianą
zachowań. Jeśli nie zmienimy zachowań ludzi, nie otrzymamy zapłaty”. Opower dociera do dwudziestu
dwóch milionów domów i zmotywował ludzi do zmniejszenia zużycia energii o trzy terawaty , to
wystarczająca ilość energii, by zasilić St. Louis i Salt Lake City. Budowanie zachęt do grywalizacji, które
wykraczają poza wymierne nagrody, wymaga innego myślenia o wartościach klienta. Często klienci
przykładają dużą wagę do nagród opartych na samoocenie lub uznaniu społecznym. Jak wspomniałem
wcześniej, EpicMix umożliwia narciarzom i snowboardzistom w Vail Resorts śledzenie pionowych stóp
i nagradzanie osiągnięć za pomocą szpilek. Posiada również tabelę liderów, która umożliwia rywalizację
między przyjaciółmi, rodziną, a nawet zawodowymi narciarzami. Jak się dowiedzieliśmy, uznanie
społeczne jest potężnym motywatorem. Według Darrena Jacoby'ego, dyrektora marketingu relacji z
klientami w Vail Resorts, „Wiesz, część narciarstwa jest chwaleniem. Dzięki temu nasi goście mogą
chwalić się i rywalizować ze swoimi przyjaciółmi ”. Z perspektywy modelu biznesowego Vail Resorts
wykorzystuje grywalizację, aby jazda na nartach była bardziej wciągająca i zwiększa wartość produktu
oferowanego klientom. W sezonie 2010–2011 15 procent gości (około stu tysięcy) aktywowało swoje
konta EpicMix.8 W sezonie 2011–2012 ponad dwieście tysięcy dodatkowych gości aktywowało konta i
udostępniało ponad milion zdjęć w swoich sieciach społecznościowych . Oprócz dodawania wartości
do oferty produktów, grywalizacja może angażować klientów w różnych punktach kontaktowych.
Hiszpański bank BBVA stworzył BBVA Game, aby zachęcić klientów do korzystania z usług online banku.
Gra nagradza graczy za wypełnianie wyzwań, które mają na celu edukowanie ich w zakresie korzystania
z bankowości internetowej i zachęca ich do korzystania z usługi. Gdy gracze zgromadzą punkty, mogą
je wymienić na różne nagrody bezpośrednie lub wykorzystać punkty do „kupowania” biletów w
loteriach na większe nagrody. Korzyści dla klientów obejmują nagrody oferowane za naukę korzystania
z bankowości internetowej, a także wygodę bankowości internetowej. BBVA korzysta z redukcji
kosztów realizowanych, gdy klienci decydują się na korzystanie z usług online, a nie usług kasjerskich.
BBVA Game ma osiemdziesiąt tysięcy użytkowników, z czego 15 procent to polecenia. Wyniki
biznesowe obejmują 5-procentowy wzrost liczby użytkowników bankowości internetowej, którzy
spędzają o 60 procent więcej czasu na stronie. Jedna z najbardziej powszechnych implementacji
grywalizacji w aplikacjach zorientowanych na klienta zapewnia możliwości klientom działającym jako
marka opowiada się za głębszym zaangażowaniem i promowaniem swoich ulubionych marek. Samsung
Nation, program lojalnościowy, nagradza klientów punktami, poziomami i odznakami za odpowiadanie
na pytania innych członków społeczności, oglądanie filmów o produktach lub komentowanie
produktów Samsung. Samsung odnotował 66-procentowy wzrost liczby użytkowników i zwiększył
ponad czterokrotnie liczbę odpowiedzi na pytania na stronie. Ponadto 34 procent użytkowników

Samsung Nation dokonuje zakupów na stronie, co więcej niż podwaja liczbę przedmiotów
umieszczanych w koszykach na zakupy. Budowanie motywacji w ofercie produktów, zmiana modeli
interakcji z klientami i prowadzenie głębszych relacji z klientami to tylko niektóre ze sposobów, w jakie
firmy mogą wykorzystać grywalizację w rozwiązaniach ukierunkowanych na klienta. Grywalizacja jest
również wykorzystywana do zwiększenia udziału w badaniach rynku, polepszenia doświadczeń
konferencyjnych i poprawy wyników kredytowych - a lista wciąż rośnie. Aby odkryć możliwości
wpływania na zachowania klientów, organizacje muszą ocenić perspektywy włączenia grywalizacji do
podstawowych produktów, wykorzystać ją w punktach kontaktowych klientów lub stworzyć całkowicie
nowe modele interakcji z klientami. Wszystko zaczyna się od prostego pytania: „W jaki sposób nasi
klienci mogą być zaangażowani i zmotywowani do osiągania swoich celów?”
PROWADZENIE PRACOWNIKÓW DO SUKCESU
Aplikacje skoncentrowane na pracownikach są najszybciej rozwijającym się obszarem rozwiązań do
grywalizacji, a powód nie jest zaskakujący. Jak już wspomniałem, zaangażowanie pracowników jest
ponure w wielu organizacjach, co sprawia, że środowisko jest bogate w cele. Istnieją niezliczone
możliwości wpływania na pracowników w celu zmiany zachowań i poprawy wyników - zarówno dla
pracownika, jak i organizacji. Podobnie jak pracownicy wielu organizacji IT, ośmiuset pracowników IT
w DIRECTV stało się niechętnych do podejmowania ryzyka i nie odważyło się rozpocząć innowacyjnych
projektów, ani nie podzielili się swoimi błędami, aby inni mogli uczyć się na tych błędach. Jednocześnie
pracownicy byli proszeni o więcej, a oczekiwania użytkowników końcowych były takie, że technologia
powinna być szybka, tania i pozbawiona tarcia. Trzeba było coś zrobić, aby przełamać barierę strachu
wśród personelu IT i zachęcić do podejmowania ryzyka, szybkich awarii i organizacyjnego uczenia się.
Aby przenieść grupę IT DIRECTV na wyższy poziom i uzyskać strategiczną przewagę, firma musiała
zachęcać do podejmowania ryzyka i dzielenia się błędami. Według Svena Gerjetsa, wiceprezesa ds.
Dostarczania rozwiązań IT, „Musieliśmy zmienić kulturę de-demonizowania porażki w organizacji IT”.
Aby rozpocząć tę zmianę, DIRECTV uruchomił serię filmów, które zachęcały pracowników do dzielenia
się pułapkami projektu i pomagania koledze unikania popełniania tych samych błędów. Ale w jaki
sposób mogliby być zajęci ludźmi, aby spędzali czas na oglądaniu filmów? Natknęli się na ideę
grywalizacji i widząc sukces w innych organizacjach, postanowili włączyć ją do swojego rozwiązania.
Stworzyli zmiksowane rozwiązanie, aby zmotywować pracowników do oglądania filmów, wymiany
doświadczeń i prowadzenia kultury bardziej tolerancyjnej na ryzyko. Rozwiązanie nazywa się F12: „F”
oznacza „Nieustraszony, Skoncentrowany, Niepowodzenie”, a „12” oznacza dwanaście zobowiązań, w
tym: „Przyznajemy, że lęk przed porażką napędza winę i osłabia naszą wydajność” oraz „Nie możemy
odnieść sukcesu strach w naszych sercach. ”Zobowiązania te zostały stworzone, aby zmusić personel
IT do myślenia inaczej i do promowania innego języka wokół niepowodzenia. Korzystając z mechaniki
gry i projektowania doświadczeń, rozwiązanie zachęca ludzi do przyjęcia nowych sposobów pracy.
Gracze są nagradzani punktami za oglądanie filmów, czytanie artykułów i odpowiadanie na pytania
quizu. Ale według Sven Gerjets: „To są stawki stołowe. Mamy również działania związane z punktami
bonusowymi, ponieważ chcieliśmy, aby ludzie przeszli od uczenia się do działania w inny sposób.
”Rozwiązanie zapewnia również dodatkowe punkty za działania, takie jak prowadzenie sesji lunchowej
i uczenie się lub tworzenie studium przypadku wideo z doświadczeń wyciągniętych z projektu, które
poszło nie tak. Jak opisuje to Russell Bacon, starszy menedżer metamorfozy IT w DIRECTV: „Naprawdę
chcieliśmy, aby ludzie zaczęli uczyć się nawzajem o swoich niepowodzeniach, czyniąc je
bezpieczniejszymi do kolejnej awarii i tworząc ekosystem wymiany wiedzy”. ”W którym
zarejestrowano 120 przypadków, które organizacja zarządzająca projektem wykorzystuje do
„przedwstępnych” projektów. Premortem jest prewencyjne podejście mające na celu uniknięcie
porażki - na początku projektu zespoły projektowe dokonują przeglądu podobnych projektów, aby
zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją, i uniknąć powtarzania jakichkolwiek błędów. Gracze są

kierowani od podstawowego poziomu biernego uczenia się poprzez aktywny poziom dzielenia się
zdobytymi lekcjami, aby ostatecznie wykazać zmianę. Pracownicy mogą nominować osoby, które
naprawdę przyjęły zmiany kulturowe, na takie nagrody jak „F12 Championship” i „Collaboration
Award”. Jednym z kluczowych aspektów rozwiązania było zintegrowanie wewnętrznych platform
mediów społecznościowych i analiza sentymentów, aby zrozumieć, w jaki sposób rozwiązanie był
postrzegany przez pracowników IT. Według Bacon: „Naprawdę wykorzystaliśmy społeczność, aby
dostosować naszą podróż; możemy zrobić coś innego ze względu na opinie, które otrzymujemy na
temat społeczności. ”W rzeczywistości, jedna z wczesnych lekcji, jakich nauczył się zespół F12, pomogła
w prowadzeniu podróży. W pierwszych kilku tygodniach po premierze, około połowa personelu IT była
aktywna w F12, ale zespół chciał zwiększyć uczestnictwo, więc stworzyli nagrodę „Zero to Hero Award”
dla tych graczy, którzy mieli mniej niż dziesięć punktów w grze , aby zachęcić więcej osób do udziału.
Zespół F12 zaoferował bilety na mecz hokejowy trzem nowym graczom, którzy zgromadzili najwięcej
punktów w ciągu trzech dni. Na pierwszy rzut oka zachęta okazała się sukcesem, ponieważ udział
wzrósł do 75 procent. Jednak analiza wykazała, że sentyment wokół rozwiązania F12 znacznie spadł.
Poszukując głębiej, odkryli, że osoby, które wcześnie się przyjęły, postrzegały tę nową nagrodę jako
premię za brak uczestnictwa. Najwyraźniej nie było to przesłanie, które zespół chciał wysłać, więc
szybko wprowadzili odznakę „Pomoc F12”, która była oferowana ludziom, którzy pomogli innym
ludziom zacząć w F12. Udział wzrósł do prawie 95 procent, a sentyment wzrósł powyżej poprzednich
poziomów.
Odkryli również, że punkty i odznaki były w rzeczywistości skuteczniejsze w prowadzeniu samochodu
niż namacalna nagroda za bilety na hokeja, co dowodzi lekcji wyniesionej z Dan Pink, że zewnętrzne
nagrody mogą w rzeczywistości mieć negatywny wpływ. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie F12 okazało
się wielkim sukcesem, nie tylko pod względem adopcji, ale, co ważniejsze, w osiągnięciu prawdziwego
celu. Jak powiedział mi Sven Gerjets: „Ostatecznie nie mierzymy sukcesu gry; mierzymy sukces zmian
kulturowych. ”DIRECTV odnotował wzrost wydajności i wskaźników jakości. Bardziej jakościowo firma
widzi ryzyko obniżenia ciśnienia i zmiany języka wokół awarii. Grywalizacja jest świetnym podejściem
do kierowania ludźmi do zmiany zachowań, aby mogli stać się bardziej skuteczni, ale nie jest to świetne
podejście, aby ludzie mogli tworzyć więcej widżetów. Jeśli problemem jest czysta produkcja, to
program motywacyjny z konkretnymi nagrodami jest prawdopodobnie właściwą odpowiedzią. Na
przykład organizacje sprzedaży często korzystają z konkursów z nagrodami, takich jak wycieczka do
egzotycznego miejsca, dla najlepszych sprzedawców. Ten rodzaj programu motywacyjnego może być
skuteczny w motywowaniu najlepszych wykonawców do cięższej pracy. Ale grywalizacja nie polega na
motywowaniu ludzi do osiągania celów firmy, lecz na motywowaniu ludzi do osiągania własnych celów.
Bardzo niewielu pracowników ma na celu cięższą pracę, ale wielu pracowników jest zmotywowanych
do lepszej pracy. I tam można zastosować grywalizację. Często zachęcanie ludzi do lepszej pracy polega
na skłonieniu ich do przyjęcia znanych strategii sukcesu. Aby osiągnąć tę zmianę zachowania,
grywalizacja może być zintegrowana z procesami, aby szkolić pracowników podczas wykonywania
procesu, na przykład przy użyciu grywalizacji jako zachęty do motywowania sprzedawców do
wprowadzania bardziej szczegółowych informacji o prospekcie lub do zachęcania ich do
skontaktowania się z klientem po spotkaniu. Takie podejście zapewnia bardziej ukierunkowaną zmianę
zachowania i może być użyteczne w kierowaniu pracownikami w bardziej szczegółowy sposób poprzez
proces, pomagając zaradzić problemom w realizacji procesu. Podróże służbowe to przykład tego, jak
grywalizacja może usprawnić proces. Wiele dużych organizacji wdrożyło zarządzany program podróży,
z zasadami, które próbują zrównoważyć preferencje podróżnego pracownika z celami korporacyjnymi
w zakresie obniżenia kosztów podróży. Jednak w niektórych organizacjach pracownicy wybierają opcje
podróży, które nie są zgodne z zasadami podróży służbowych. Obecnie niektóre zarządzane usługi
turystyczne wykorzystują grywalizację, aby zachęcić podróżujących w interesach do dokonywania

lepszych wyborów podczas rezerwacji podróży. Jako osoba podróżująca w interesach przegląda opcje
podróży, jest nagradzany punktami i odznakami za wybranie opcji zgodnych z polityką. W niektórych
przypadkach punkty te można gromadzić i wykorzystywać do wybierania niezgodnych opcji podróży,
gdy są one najbardziej znaczące dla podróżnego. W ten sposób osiągane są zarówno cele organizacji,
jak i pracownika. Organizacje mogą zwiększyć zgodność z zasadami podróży, zapewniając jednocześnie
osobom podróżującym w interesach autonomię wyboru niezgodnych opcji, gdy są one najbardziej
wartościowe dla podróżnego.
PROWADZENIE WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
Grywalizacja i media społecznościowe mają symbiotyczny związek. Jak wspomniałem wcześniej,
rozwiązania grywalizacji często powiązane z portalami społecznościowymi, aby wzmocnić osiągnięcia,
ale relacja działa również w drugą stronę. Grywalizacja może być wykorzystana do kierowania
przyjęciem mediów społecznościowych do współpracy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Podobnie jak wiele organizacji, NTT Data zmagało się z wprowadzeniem swojej wewnętrznej platformy
współpracy społecznej. Z sześćdziesięcioma tysiącami profesjonalistów w trzydziestu sześciu krajach
ma ogromne możliwości współpracy w całej organizacji. Aby wykorzystać te możliwości, NTT Data
wdrożyła platformę społecznościową o nazwie Socially, ale początkowe wyniki były rozczarowujące. Po
trzech miesiącach tylko 250 pracowników korzystało z platformy. CTO Imran Sayeed postanowił
wykorzystać grywalizację do napędzania adopcji. Pracownicy, którzy brali udział w tej stronie, otrzymali
„Punkty Karmy” i mogli śledzić swoje punkty na tablicach wyników. Adopcja wzrosła, a liczba
użytkowników przekroczyła 450 osób w ciągu kilku miesięcy, a współpraca miała miejsce w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach. Uczestnicy korzystali z portalu społecznościowego, aby odpowiadać
na pytania, dzielić się pomysłami i lokalizować ekspertów w poszczególnych obszarach tematycznych.
Gamifikacja rozwiązania była tak wielkim sukcesem, że NTT Data stworzyło centrum doskonałości
grywalizacji, prowadzone przez Naureena Meraja, którego pochodzenie polega na korzystaniu z gier w
celu zachęcania do pozytywnej modyfikacji zachowania. Doświadczenie NTT Data nie jest wyjątkowe,
a prawdopodobnie dopiero na początku fuzji grywalizacji i współpracy społecznej. Dostawcy zaczynają
włączać mechanikę gier do bardziej popularnych platform, takich jak Microsoft SharePoint i IBM
Connections, co rozszerzy grywalizację na wiele organizacji. Gartner wierzy, że integracja grywalizacji,
społeczności i urządzeń mobilnych zwiększa atrakcyjność, użyteczność i skuteczność aplikacji
skierowanych na użytkownika. W 2012 r. Analityk Gartnera Tom Austin przewidział, że „w 2017 r.
Większość nowych aplikacji przeznaczonych dla użytkowników będzie wykazywać fuzję społeczną i
mobilną”. Grywalizacja może odgrywać ważną rolę w zmianie zachowań pracowników. Tak jak
widzieliśmy, że organizacje już korzystają z grywalizacji w celu zmiany kultury korporacyjnej, popychają
ludzi do przestrzegania polityki podróży i napędzają przyjęcie technologii współpracy społecznej. Inne
przykłady obejmują zrównoważony rozwój, promowanie bezpiecznych praktyk pracy oraz
optymalizację obsługi klienta i wydajności projektu. Chociaż lista ta stale rośnie, Gartner uważa
również, że istnieje ogromna szansa na wykorzystanie grywalizacji do zarządzania zmianami. Ja i moi
koledzy rozmawiamy z organizacjami, które wykorzystują grywalizację jako podstawową metodę
transformacji operacji biznesowych. Jednak skuteczne wdrożenie zmian jest trudne. Dr John Kotter,
ekspert od wiodących zmian, „udowodnił, że 70% wszystkich poważnych zmian w organizacjach kończy
się niepowodzeniem. Dlaczego zawodzą? Ponieważ organizacje często nie przyjmują holistycznego
podejścia wymaganego do przejrzenia zmian. ”Grywalizacja może pomóc we wprowadzaniu zmian
poprzez zdefiniowanie jasnej ścieżki transformacji z prostymi krokami i zachętą po drodze. Projekty
zmian nie są przyjazne dla użytkownika. Zwykle inicjatywy zmian w organizacjach polegają na
przytłaczaniu ludzi intensywnym programem szkoleniowym w nowych procesach i aplikacjach,
przekazując im gruby segregator opisujący nowy sposób pracując i wysyłając ich na drogę z obietnicą
kar za nieprzestrzeganie. Nic dziwnego, że wskaźniki sukcesu są ponure. W zarządzaniu zmianami

grywalizacja wymaga lekcji z gier. Nikt nie czyta instrukcji, aby zagrać w Angry Birds. Po prostu
zaczynasz i rozwijasz umiejętności w miarę postępów. Zarządzanie zmianą grywalizacjii jest takie samo:
ten rodzaj wysiłku zmian zakłada, że gracze muszą najpierw podejmować małe kroki i budować swoje
umiejętności w miarę upływu czasu. Trudność wyzwań wzrasta, gdy gracze rozwijają umiejętności,
dopóki w pełni nie wprowadzą zmiany.
MOBILIZACJA SPOŁECZNOŚCI OD INTERESU DO DZIAŁAŃ
American Heart Association (AHA) jest organizacją non-profit, której celem jest budowanie zdrowszego
życia bez chorób układu krążenia i udaru mózgu. Celem AHA jest poprawa zdrowia układu sercowonaczyniowego wszystkich Amerykanów o 20 procent, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zgonów
z powodu chorób układu krążenia i udaru mózgu o 20 procent do 2020 roku. i promowanie zdrowego
trybu życia. AHA jest finansowana przede wszystkim z wkładów i imprez gromadzących fundusze. W
październiku 2010 r. AHA zaczęło poszukiwać innowacyjnych sposobów na zaangażowanie
społeczności w dwa cele: promowanie zdrowego trybu życia i zwiększanie funduszy. W lutym 2012 r.,
Po zapoznaniu się z wieloma alternatywami, AHA zdecydowała się pójść dalej z HeartChase, zestawem
grywalnych rozwiązań do wykorzystania podczas specjalnych wydarzeń organizowanych przez
wolontariuszy w społeczności i wspieranych przez AHA. Podstawowa aplikacja HeartChase to telefon
komórkowy aplikacja, której gracze używają podczas wydarzenia. HeartChase to świetny sposób na
zaangażowanie graczy w zdrowe serce , przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków na wsparcie AHA.
Wydarzenia HeartChase zamieniają społeczność w plac zabaw, w którym drużyny składające się z
dwóch do pięciu graczy przemieszczają się po dziesięciu punktach kontrolnych, wszystkie w ciągu
jednego i pół promienia do dwóch mil od „centrum gry”. Wydarzenie trwa dwie godziny, a w tym
czasie wszystkie zespoły rywalizują, aby zebrać jak najwięcej punktów. Dynamicznie aktualizowana
tablica liderów wyświetla postępy każdej drużyny, co dodaje poziom konkurencji do gry. Według Cami
Thompsona, krajowego dyrektora ds. Rozwoju i planowania strategicznego w AHA, „Tablica wyników
stale się zmienia, co zwiększa ducha rywalizacji i naprawdę motywuje graczy”.
Na każdym z punktów kontrolnych gracze muszą wykonać zdrowe czynności, aby otrzymać punkty.
Działania te mają na celu być proste i przyjemne, aby pomóc graczom zrobić pierwszy krok w kierunku
zdrowszych wyborów. Na przykład typowym wyzwaniem dla graczy może być rutyna tańca Zumba. Po
wykonaniu czynności skanują kod szybkiego reagowania (QR), aby otrzymać punkty. Każde zdarzenie
ma punkty kontrolne, które mogą na przykład poprosić zespoły o udzielenie odpowiedzi na pytania,
takie jak prawidłowe odgadnięcie zawartości sodu w czterech wyświetlanych produktach. Różnica
liczbowa między zgadywaniem zespołu a poprawną odpowiedzią musi zostać usunięta przez zespół
podczas noszenia krokomierza. Oprócz wyzwań związanych z punktami kontrolnymi istnieje sto
ukrytych kart darowizn, które zespoły muszą znaleźć i przeskanować, aby zdobyć dodatkowe punkty.
Zazwyczaj łatwo znaleźć jedną trzecią kart darowizny, jedna trzecia jest trudniejsza, a jedna trzecia jest
bardzo trudna do znalezienia. Te karty darowizn pojawiają się również na mapie w aplikacji HeartChase
po ich znalezieniu. Napędzane przez wolontariuszy fundusze pozyskiwane są zarówno od graczy, jak i
sponsorów społecznych. Każdy członek zespołu jest proszony o zgromadzenie co najmniej 50 dolarów
w darowiznach, aby wziąć udział, ale wielu graczy zbiera więcej, a zespoły zbierają dodatkowe fundusze
na wsparcie ratującej życie pracy AHA i na zdobycie korzyści z gry. Zalety gry dają zespołom określone
korzyści podczas gry w HeartChase, takie jak możliwość przeskoczenia na przód linii w punkcie
kontrolnym lub spowodowania, aby inna drużyna zatrzymała grę na pięć minut i nie zdobywała
punktów w tym czasie. Istnieje również wiele możliwości sponsorowania firm; najczęstszym jest
sponsorowanie wyzwania w punkcie kontrolnym. Sponsoring Checkpoint pozwala na zaangażowanie
firmy w wyjątkowy sposób i daje jej uznanie dzięki aplikacji HeartChase, gdy gracze kończą punkt
kontrolny. Wydarzenia HeartChase są bardzo towarzyskie. Nie tylko wydarzenie, ale wszystkie

działania prowadzące do wydarzenia wykorzystują sieci społecznościowe. Wolontariusze napędzają
uczestnictwo na poziomie lokalnym za pośrednictwem poczty pantoflowej i kanałów
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn. Plansza rekrutacyjna śledzi postępy w
stosunku do celów gracza / rekrutacji przy użyciu pasków postępu i zawiera odliczanie do wydarzenia.
Czterdzieści społeczności pilotowało HeartChase do czerwca 2012 roku z wielkim sukcesem.
Rozwiązanie grywalizacji wprowadziło graczy w łatwe i przyjemne sposoby na ulepszenie ich zdrowego
serca, rozpoczynając je w drodze do zmiany nawyków, które mają trwałe skutki. W kolejnym badaniu
gracze poinformowali, że znaleźli nowe sposoby utrzymania zdrowych nawyków, a w niektórych
przypadkach osiągnęli znaczną utratę wagi. HeartChase to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób
grywalizacja może pomóc zmotywować społeczność zainteresowaną do zmiany zachowań i stać się
społecznością działania. Widzieliśmy już jeden przykład ze szpitala SickKids, który angażuje pacjentów
do uzupełnienia raportów o bólu, a jeszcze inny przykład z Free the Children, który wykorzystuje
We365 do angażowania młodzieży w działania, które mają pozytywny wpływ społeczny. Różnorodność
zastosowań jest nieograniczona. Grywalizacja może być wykorzystywana do motywowania ludzi do
utraty wagi, rzucenia palenia lub poprawy kondycji. A to tylko kilka przykładów, które wykorzystują
grywalizację, aby zmotywować ludzi do zmiany na lepsze. Na przykład MeYou Health ma szereg gier,
które zachęcają ludzi do podejmowania zdrowszych wyborów i podejmowania konkretnych kroków w
celu poprawy ich zdrowia. Jednym z rozwiązań jest codzienne wyzwanie, w którym uczestnicy
codziennie otrzymują e-mail, kierując ich do zrobienia jednego małego kroku w celu poprawy ich
zdrowia, np. Wchodzenia po schodach lub zdrowej przekąski. Daily Challenge to tylko jedno z wielu
rozwiązań, które motywują ludzi do przyjmowania zdrowszych nawyków.
ROZKŁADANE KROKI DO ZMIANY ZACHOWANIA
Niezależnie od tego, czy grupą docelową są klienci, pracownicy czy społeczność zainteresowana,
wszyscy są ludźmi i reagują na podobne bodźce zmieniające zachowania. Są to wspólne kroki, które
można zastosować do wielu różnych aplikacji. Nawyki powstają z czasem i po ich ustaleniu mogą być
trudne do zmiany. Prawdziwym problemem jest to, jak zmienić nasze mózgi i zastąpić stare nawyki
nowymi. Na poziomie szczegółowym istnieje wiele różnych podejść do tworzenia nowych nawyków,
ale na wysokim poziomie istnieją pewne wspólne cechy:
* Wyznaczone cele
* Użyj wyzwalaczy
* Zrób pierwszy krok
* Znajdź spokrewnione dusze
* Uzyskaj wsparcie od przyjaciół
* Buduj złożoność w czasie
* Powtarzaj, aż pojawią się nowe nawyki
* Zachowaj świeżość
Przyjrzyjmy się każdemu z tych kroków, aby zrozumieć, w jaki sposób organizacje opracowały
doświadczenia, które wykorzystują mechanikę gry, aby prowadzić ludzi przez proces transformacji.
Wyznaczone cele.

Pierwszym krokiem w zmianie zachowań jest wyznaczenie celu, który w znaczący sposób angażuje
graczy. Na przykład, jeśli celem jest utrata wagi, celem może być utrata dwudziestu kilogramów.
Śledzenie długoterminowego celu może pomóc ludziom podjąć wszystkie małe kroki po drodze.
Spróbuj wyobrazić sobie siebie w ciasnych dżinsach, których nie byłeś w stanie nosić w ciągu ostatnich
trzech lat, a będziesz miał wizję tego, jak wygląda sukces. Użytkownicy Nike + mogą ustawić cele dla
NikeFuel, spalone kalorie, częstotliwość biegu i / lub odległość. Cele te można udostępniać na
Facebooku i Twitterze, a cele i postępy pojawiają się za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na
stronie internetowej Nike +. HeartChase zachęca uczestników i grupy do ustalania celów zbierania
funduszy. Gamified rozwiązanie może zapewnić drogowskazy na drodze do sukcesu, oznaczając
postępy w osiąganiu celu.
Użyj wyzwalaczy.
Dopóki akcja nie stanie się częścią rutyny, należy przypomnieć ludziom, aby zmienili swoje zachowanie.
Rozwiązanie grywalizacji może dostarczyć tych wyzwalaczy, przypominając graczom o konkretnych
działaniach, które muszą podjąć i kiedy. Na przykład uruchomiona na smartfonie aplikacja z siatką może
przypomnieć, że nadszedł czas, aby wziąć lek lub wypełnić raport o bólu, jak widzieliśmy w przykładzie
Squad of Pain. Rozwiązania Gamified stworzyły bodźce do zmiany zachowań. Nike + SportWatch pyta,
czy jesteś „gotowy na kolejny bieg”, jeśli nie zalogowałeś się w ciągu pięciu dni. Opower wysyła e-maile
lub wiadomości tekstowe do klientów w okresach szczytowego zapotrzebowania, aby zachęcić ich do
podjęcia działań w celu oszczędzania energii.
Zrób pierwszy krok.
Często, gdy myślimy o dokonaniu zmiany w naszym życiu, myślimy w kategoriach wielkich celów, takich
jak kształtowanie lub zmniejszanie zużycia energii. Czasami ogrom celu długoterminowego jest
przytłaczający, uniemożliwiając nam nawet zrobienie pierwszego kroku. Jak zauważył chiński filozof
Laozi: „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”. Kluczem do osiągnięcia większych celów jest
rozbicie zmiany na małe, łatwe do opanowania kroki. Opower sugeruje niewielkie zmiany w
oświadczeniach takich jak: „Kompaktowe lampy fluorescencyjne (CFL) zużywają o 75 procent mniej
energii i działają sześć razy dłużej niż żarówki. Żarówki halogenowe i diody LED zapewniają również
wysokiej jakości oświetlenie przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości odpadów, dzięki czemu można
wybrać wydajne światło, które jest najlepsze dla Twojego domu. ”Kształtowanie jest trudne, ale prosty
konkretny krok, taki jak wchodzenie po schodach zamiast schodów ruchomych, jest czymś, co Może
zarządzać. Użytkownicy Nike + FuelBand będą zdobywać więcej punktów za pokonanie schodów niż
schody ruchome. Gdy gracze wykonają pierwsze kroki, przejście do celu staje się łatwiejsze. Kiedy
Geoffrey, weteran, który chciał schudnąć, powiedział mi, jego pierwszy bieg był mniejszy niż mila, ale
kontynuował i każdy bieg był łatwiejszy i dłuższy.
Znajdź pokrewne dusze.
Wprowadzanie zmian to ciężka praca, ale łatwiej jest, jeśli jesteś częścią większej grupy ludzi, którzy
również dokonują zmiany. Działa to na wielu różnych poziomach. Zmiana środowiska ma kluczowe
znaczenie dla wdrożenia zmian. Kiedy ludzie wokół ciebie robią coś innego, łatwiej jest dokonać takiej
samej zmiany w swoich nawykach. Częścią ludzkiej natury jest chęć dostosowania się do ludzi wokół
ciebie. Opower informuje swoich użytkowników, że są w dobrym towarzystwie dzięki komunikatom
„Oszczędzanie energii jest łatwe. Zapytaliśmy twoich sąsiadów. Siedemdziesiąt siedem procent
mieszkańców Palo Alto skutecznie ustawia termostaty, aby oszczędzać energię. ”Otaczaj się ludźmi,
którzy wprowadzają tę samą zmianę. Możesz także czerpać inspirację z tych ludzi, którzy są przed tobą
w podróży. Rozwiązania grywalizacji mogą być ogromną pomocą, ponieważ nie są ograniczone przez
środowisko fizyczne. Nie musisz dosłownie otaczać się ludźmi przechodzącymi przez tę samą zmianę;

możesz to zrobić praktycznie z grupą ludzi, używając tego samego rozwiązania grywalizacji. Nike +
pozwala łączyć się z przyjaciółmi na platformie Nike +, umieszcza pozycję na liście liderów w stosunku
do znajomych i pozwala rzucać wyzwania znajomym, aby osiągnąć cel lub współpracować w celu
osiągnięcia celów grupowych.
Uzyskaj wsparcie od przyjaciół.
Rozwiązania grywalizacji często są zintegrowane z mediami społecznościowymi, co rozszerza zasięg
Twojej grupy wsparcia na znajomych w mediach społecznościowych. Opower umożliwia graczom
łączenie się ze znajomymi z Facebooka w celu porównania zużycia energii, udziału w konkursach
redukcji zużycia energii i dzielenia się wskazówkami dotyczącymi oszczędzania energii. Rozwiązania
Gamified często publikują aktualizacje postępu (za Twoją zgodą) w kręgach społecznościowych. Nike +
może również łączyć się z Facebookiem, aby Twoi znajomi mogli Cię dopingować w czasie
rzeczywistym.
Buduj złożoność w czasie.
Większość ekspertów zgadza się, że zmiany muszą zaczynać się od prostych kroków, ale bardziej
złożone zachowania mogą być rozwijane z czasem. BBVA Game, rozwiązanie do bankowości
internetowej hiszpańskiego banku, zachęca graczy do rozpoczęcia oglądania filmów instruktażowych;
zaczynają od wypróbowania prostych operacji, takich jak sprawdzanie sald kont i wykonywanie
podstawowych transakcji. Gdy gracze rozwijają umiejętności i pewność siebie, przechodzą do bardziej
złożonych operacji, takich jak dokonywanie przelewów lub płacenie rachunków. Rozwiązanie
grywalizacji zapewnia coaching i wskazówki, aby stopniowo prowadzić ludzi przez procesy i
wprowadzać ich na ścieżkę bardziej złożonej zmiany zachowania.
Powtarzaj, aż pojawią się nowe nawyki.
Po poznaniu nowego zachowania należy je powtarzać przez pewien czas, aż do powstania nowego
nawyku. Próbując zmniejszyć zużycie energii, odłączenie nieużywanych urządzeń lub wyłączenie
klimatyzatora wymaga pewnego wysiłku. Jednak z czasem myślenie o oszczędzaniu energii staje się
nawykiem, a ludzie nieświadomie wyłączają światła, gdy opuszczają pokój i uruchamiają zmywarkę w
okresach poza szczytem. Naukowcy behawioralni mogą nie zgadzać się co do liczby powtórzeń lub
okresu, który jest wymagany do utworzenia nowego nawyku, ale zgadzają się co do potrzeby
powtórzenia nowego zachowania, aż do powstania nawyku. Jak powiedział Geoffrey, po tym, jak zaczął
biec z czujnikiem Nike + iPod, nie mógł przestać, a on nadal jest silny po czterech latach.
Zachowaj świeżość.
W niektórych przypadkach zmiana zachowania jest jednorazowym wydarzeniem (np. rzucenie palenia)
i po utworzeniu nowego nawyku cel zostaje osiągnięty i gracz może przestać korzystać z grywalnego
rozwiązania. W innych przypadkach zachodzą ciągłe zmiany zachowań, które należy wprowadzić. Aby
zachować nowe rozwiązania, EpicMix wciąż dodaje nowe funkcje każdego sezonu, a Nike + nieustannie
wprowadza innowacje i stawia przed nimi wyzwanie. W tych przypadkach długotrwałego stosowania
rozwiązania gamified, ważne jest, aby zmodyfikować rozwiązanie, aby utrzymać zainteresowanie utrzymując je świeże. Niektóre rozwiązania wymagają zmiany ukierunkowania w odpowiedzi na
zmieniające się potrzeby biznesowe lub, jak to często bywa w przypadku rozwiązań wydajnościowych
pracowników, zmiany są wymagane, aby skupić się na różnych aspektach pracy w czasie. Sven Gerjets
z DIRECTV zdaje sobie sprawę z potrzeby zachowania świeżości rozwiązania: „Musisz ewoluować grę,
bo inaczej się zestarzeje”. Gdy pracownicy przyjęli nowy zestaw nawyków, inne obszary mogą wymagać
uwagi, więc rozwiązanie będzie ewoluować z czasem . Zmiana jest trudna, a grywalizacja może być

wykorzystana do zaangażowania i motywowania ludzi do wprowadzania zmian w ich życiu. Przykłady
zilustrowane w tym rozdziale to tylko niektóre z najbardziej popularnych aplikacji. Niemal codziennie
prowadzę rozmowy z klientami, którzy używają grywalizacji do zmiany zachowań na nowy i inny
sposób. Właśnie zaczynamy badać, jak można wykorzystać grywalizację, aby pomóc ludziom dokonać
pozytywnych zmian w ich życiu. Kiedy rozważasz możliwości, szansa jest ogromna.
FINAŁ
* Zorientowane na klienta rozwiązania w zakresie grywalizacji to znacznie więcej niż programy
lojalnościowe na sterydach. Grywalizacja może być wykorzystana do dodania wartości do oferty
produktu, zmiany modeli interakcji z klientami i umożliwienia sieci obsługi klienta. Budowanie
grywalizacji w punktach kontaktowych klienta wymaga innego myślenia o wartościach klienta.
* Aplikacje skoncentrowane na pracownikach są najszybciej rozwijającym się obszarem rozwiązań w
zakresie grywalizacji, a możliwości są ogromne, od zmiany kultury korporacyjnej, przez kierowanie
pracowników do skutecznego wykonywania procesów, po wdrażanie programów transformacji.
Zorientowane na pracowników rozwiązania grywalne zmieniają model zaangażowania i wymiany
wartości między pracodawcą a pracownikiem.
* Grywalizacja jest szczególnie odpowiednia do angażowania społeczności zainteresowanych zmianami
zachowań. Jak już wiemy, słodkim punktem grywalizacji jest to, że cele gracza i organizacji pokrywają
się, a społeczności będące przedmiotem zainteresowania istnieją ze względu na wspólne cele.
* Grywalizacja może odgrywać ważną rolę we wdrażaniu zmian poprzez zdefiniowanie jasnej ścieżki
transformacji z prostymi krokami i zachętą po drodze. Grywalizacja wykorzystuje ustawienie celów,
wyzwalacze i kroki dziecka, aby pomóc ludziom zmienić zachowania. Gracze mogą znaleźć
spokrewnione duchy i pozyskać wsparcie znajomych z udostępniania społeczności. Grywalizacja
pomaga ludziom powtarzać zachowania, dopóki nie staną się nawykami, utrzymają proces w świeżości
i rozwiną zmiany w czasie.

Wykorzystanie grywalizacji do rozwijania umiejętności
Nauka odbywa się codziennie i wszędzie. Ludzie są niezłomni, aby klasyfikować doświadczenia i
przyswajać wiedzę. Możemy prawie bez wysiłku nauczyć się nowego przepisu lub zapamiętać rozkład
jazdy autobusów. To dlatego, że motywacja jest ściśle związana z nabytymi umiejętnościami lub
wiedzą. Uczenie się przepisu skutkuje satysfakcją z dobrego posiłku, a nauka nowego rozkładu jazdy
autobusów może skrócić czas oczekiwania, więc istnieje wyraźna linia widzenia między motywacją a
nauką. Czasami jednak uczenie się jest trudniejsze, szczególnie, gdy satysfakcja z wykonania jest
opóźniona. Spędzanie lat w szkole w celu przygotowania się do kariery to długi, ciężki slogan. Szkolenia
korporacyjne są często suche, nudne i niełatwo powiązane z celami pracowników. Niezależnie od tego,
czy chodzi o formalną edukację, szkolenia korporacyjne, czy nieformalne uczenie się, grywalizacja może
zapewnić ścieżkę i dodać motywacji do działań edukacyjnych.
INSPIRUJĄCE UCZENIE SIĘ W AKADEMII KHAN
Tanis, jasna dwudziestopięcioletnia kobieta, zawsze walczyła w szkole, a jej nauczyciele niewiele robili,
by budować jej poczucie własnej wartości. W rzeczywistości Tanis był bardzo inteligentna i celowała w
niektórych dziedzinach, takich jak pisanie programów komputerowych. Jednak u nastolatków
zdiagnozowano u niej ostrą depresję. W wyniku jej choroby bała się dzieci w swoim wieku i bała się
nauczycieli. Z biegiem czasu przestała się interesować szkołą, chociaż trzymała się tego do czasu
ukończenia szkoły średniej. Początkowo Tanis chciała iść na studia. Ale ponieważ uczniowie i
nauczyciele wciąż ją przerażali, straciła również zainteresowanie szkolnictwem wyższym. Podczas gdy
jej mąż zawsze bardzo ją wspierał i robił, co w jego mocy, aby czuła się bezpiecznie, jej choroba z
czasem się pogorszyła. W końcu trudno jej było wyjść i pozostać w domu przez większość czasu. W
czerwcu 2012 roku Tanis odkryła Khan Academy. Misją Khan Academy jest „zapewnienie bezpłatnej
edukacji światowej klasy dla każdego w dowolnym miejscu”. Posiada ona szerokie zasoby materiałów
i narzędzi edukacyjnych, z lekcjami dostarczanymi za pośrednictwem filmów z YouTube i
automatycznych ćwiczeń, które pomagają uczniom ćwiczyć swoje nowo nabyte umiejętności, aż
osiągnąć mistrzostwo.
W Khan Academy Tanis otrzymała pozytywne opinie, które zachęciły ją do dalszej nauki. Nikt jej nie
powiedział, że jest głupia. Oprogramowanie wykorzystało jej umiejętności komputerowe, pomagając
jej zainteresować się fizyką i rachunkiem różniczkowym. Kiedy już to opanowała, zaczęła uczyć się
prawdopodobieństw matematycznych. Znalazła nowe znaczenie w swoim życiu i nadzieję na
przyszłość. W Khan Academy każda odpowiednia odpowiedź wygrywa „punkty energetyczne”. Gdy
uczeń szybko rozwiązuje szereg problemów, jest nagradzany odznakami za osiągnięcia. Kiedy
rozwiązuje ciąg dziesięciu problemów z rzędu, opanowuje tę lekcję i może przejść do następnego.
Uczniowie mogą zobaczyć swoje postępy, ponieważ opanowują lekcje na mapie wiedzy. Nagrody, takie
jak punkty i odznaki, są cechami grywalizacji. Ale w jaki sposób odznaki i punkty mogą motywować
ludzi? Prosta odpowiedź brzmi: nie. To właśnie one mają na celu motywowanie ludzi. W przypadku
Tanis oznaczały one postęp w kierunku osiągnięcia pozornie niemożliwego celu i ostatecznie triumfu
sukcesu. Tanis jest zafascynowany nauką, a jej celem jest życie daleko poza Khan Academy. Spędziła
czas szukając kariery, w której mogłaby pracować w cichym otoczeniu, bez stresu związanego z
kontaktami z wieloma innymi kolegami lub publicznością. Postawiła sobie za cel zostać analitykiem
danych. Akademia Khan dała Tanisowi znacznie więcej niż umiejętności matematyczne. Zwiększyło to
jej poczucie własnej wartości i dało jej pewność siebie, by uciec z więzienia depresji. W liście do
Salmana Khana, założyciela Khan Academy, pisze:
Dziękuję Sal. Dałeś mi nadzieję, że mogę naprawdę podążać za moim sercem, a ty dałeś mi sposób, aby
nie czuć się już ciężarem dla męża. Pomogłeś mi nauczyć się uśmiechać i być z siebie dumnym, gdy coś

„dostaję”. Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za rozpacz. Po prostu dziękuję
Sal, dziękuję. Czuję się cała. Czuję, że mam selfworth. Nigdy wcześniej tego nie miałem. W ten sposób
ratujesz mi życie
Tanis jest prawdziwym pogromcą demonów. Podczas gdy wyzwania Tanisa mogą różnić się od twoich
lub moich, w głębi duszy każdy z nas marzy o tym, aby stać się lepszym, pokonać wyzwania i osiągnąć
nasze cele. Grywalizacja może stanowić impuls do podjęcia pierwszego kroku, a także motywacji i
wskazówek, aby osiągnąć swoje cele.
Mistrzostwo dla mas
Salman Khan nie jest nauczycielem ani nie został przeszkolony w nauczaniu. Jego zainteresowanie
korepetycjami zaczęło się jako studenta na MIT, gdzie uczył studentów w pobliskiej szkole. Kilka lat
później zaczął ponownie uczyć się ze swoją kuzynką Nadią, uczennicą szóstej klasy. Nadia świetnie
sobie radziła w szkole, ale zaczęła walczyć z matematyką. Sal pracował wówczas jako analityk funduszy
hedgingowych i zaproponował zdalne nauczanie swojej kuzynki. Począwszy od nauczania jednego
ucznia, a następnie przejścia do innej rodziny i przyjaciół, Salman Khan w końcu założył Khan Academy
w 2008 r., rozwijając pracę, którą prowadził przez ostatnie cztery lata. W 2010 r. Khan Academy
otrzymała duże dotacje od Google i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, a organizacja zaczęła się rozwijać.
Akademia Khan koncentruje się przede wszystkim na pomocy uczniom K-12, dostarczając krótkich
filmów edukacyjnych i ćwiczeń, które umożliwiają uczniom ćwiczenie nowo nabytych umiejętności,
dopóki ich nie opanują. Według Sal Khan, grywalizacja jest ważną częścią podejścia do angażowania
uczniów w naukę w Khan Academy.
Mechanika faktycznie wyprzedza samouczki wideo. Punkty za energię są zbierane za pomyślne
zakończenie różnych działań na stronie internetowej. Odznaki są przyznawane za ukończenie lekcji i
oglądanie filmów i innych działań. Szczegółowe statystyki dotyczące aktywności i postępu umiejętności
w czasie są dostarczane użytkownikom Khan Academy. Pracownicy Khan Academy analizują cykle
interakcji, aby upewnić się, że mechanika gry zapewnia uczniom ciągłą motywację. Obecnie Khan
Academy ma około pięćdziesięciu jeden pracowników i nadal buduje swoją bibliotekę wideo z
samouczkami (ponad pięć tysięcy) i ćwiczy problemy (ponad sto tysięcy). Strona internetowa Khan
Academy jest odwiedzana przez około 10 milionów unikalnych widzów każdego miesiąca, którzy
wspólnie obejrzeli ponad trzysta milionów filmów. Zakończono ponad 1,6 miliarda ćwiczeń, a liczba ta
nadal rośnie w tempie około czterech milionów dziennie. Wczesny pilot Khan Academy pracował z
uczniami siódmej klasy, którzy zmagali się z matematyką. Kiedy uczniowie korzystali z samouczków
Khan Academy, nastąpiła zmiana wydajności w całym zakresie poziomów umiejętności uczniów.
Badanie wykazało znaczące zmniejszenie liczby uczniów o niższych umiejętnościach podstawowych i
znaczny wzrost uczniów z umiejętnościami na poziomie zaawansowanym lub zaawansowanym. Ale
Khan Academy to tylko jeden przykład organizacji, która mobilizuje się do rozwijania umiejętności w
szerokiej społeczności zainteresowań. NASA współpracuje z Centrum Technologii Edukacyjnych (CET),
aby zmotywować uczniów do nauki obszarów STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) i
rozpoznać osiągnięcia dzięki odznakom. Na przykład uczniowie na stronie CET mogą zdobyć „Odznakę
geometrii księżycowego łazika NASA” za użycie geometrii do obliczenia najkrótszej odległości dla
pojazdu Lunar Rover do wykonania trzech zadań. Coraz częściej organizacje takie jak P2P University i
Coursera przyznają certyfikowane odznaki uczniom, aby wykazać się osiągnięciami. Odznaki to
mikrokredytywy, które pozwalają pracodawcom zrozumieć umiejętności i wiedzę, które przyszły
pracownik zdobył zarówno w formalnych, jak i nieformalnych działaniach szkoleniowych. Grywalizacja
pomaga zwiększyć zaangażowanie i motywować ludzi w wielu różnych sytuacjach edukacyjnych.
Istnieje tak wiele możliwości treningowych, że są społecznościami zainteresowanymi. Oto kilka
przykładów:

* Rząd Stanów Zjednoczonych. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wdrożył rozwiązanie
grywalne, aby edukować praktyków służby zdrowia w zakresie najlepszych praktyk dotyczących
prywatności i bezpieczeństwa.
* Duolingo. Duolingo, bezpłatna strona do nauki języków, wykorzystuje grywalizację, aby zaangażować
użytkowników w naukę drugiego języka, jednocześnie tłumacząc sieć.
* Ocalały z Wall Street. Ta zinwentaryzowana zasada uczy potencjalnych inwestorów, jak inwestować
na giełdzie, nie ryzykując prawdziwych pieniędzy.
ENERGIZUJĄCE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
Grywalizacja w uczeniu się wykracza poza formalną edukację i szybko rozszerza się na korporacyjne
środowisko szkoleniowe. Imran Sayeed, dyrektor ds. Technicznych w NTT Data, powiedział mi, że
„szkolenia korporacyjne są jednym z obszarów, w których grywalizacja osiąga największą trakcję w
bazie klientów” 8. Jednak NTT Data wykorzystuje wewnętrznie grywalizację.
Z ponad sześćdziesięcioma tysiącami pracowników, z których wielu znajduje się w siedzibach klientów,
NTT Data stoi przed wyzwaniem w identyfikacji i szkoleniu liderów. Konsultanci mogą pracować w
witrynach klientów przez lata lub nawet dziesięciolecia, a z czasem mogą zacząć odczuwać odłączenie
od organizacji. NTT Data chciała rozpoznać pracowników pod kątem ich umiejętności, uczenia się i
osiągnięć oraz zapewnić, że utrzymują solidny kontakt z firmą. W 2012 roku NTT Data uruchomiła grę
Ignite Leadership, aby zidentyfikować liderów i rozwijać ich umiejętności. Rozwiązanie wykorzystuje
mechanikę gry i projektowanie, aby zaangażować pracowników w proces uczenia się. W pierwszym
roku istnienia programu uczestniczyło w nim siedmiuset pracowników. Rozwiązanie rozpoczyna się od
oceny wiedzy pracownika w pięciu kluczowych obszarach zarządzania: negocjacje, komunikacja,
zarządzanie czasem, zarządzanie zmianami i rozwiązywanie problemów. Intencją jest określenie
mocnych i słabych stron ludzi oraz dostosowanie nauki do skupienia się na budowaniu słabych
obszarów i rozwijaniu zrównoważonych liderów. Szkolenie opiera się na doświadczalnym procesie
uczenia się, w którym uczniowie otrzymują pytania oparte na scenariuszach z rzeczywistego świata
oraz pewne możliwości podjęcia działań w danym scenariuszu. Nie ma jednej właściwej odpowiedzi;
istnieje wiele opcji, choć jeden wybór może być lepszy niż inne. Zespół projektowy uważał, że
zachowanie wiedzy byłoby lepsze, gdyby pracownik doświadczył scenariusza, a nie tylko zadawał
pytania i uzyskiwał odpowiedzi. Analityka postępów pracownika jest dzielona z menedżerem, dzięki
czemu menedżerowie mogą określić, kiedy pracownicy zmagają się z konkretnym tematem i
zapewniają dodatkowe wsparcie. Trening jest zorganizowany jako podróż, a gracze otrzymują punkty i
odznaki, przechodząc przez kolejne poziomy. Tabela liderów pokazuje, jak gracze układają się
przeciwko członkom swojej drużyny oraz w rankingu ogólnym. Rozwiązanie łączy się również z opisaną
wcześniej korporacyjną platformą współpracy Socially, która umożliwia ludziom współpracę przy
różnych tematach związanych z przywództwem. Jedno innowacyjne podejście do współpracy NTT Data
wbudowane w rozwiązanie nazywa się „sharepoints”, które gracze mogą nagradzać innym osobom w
grze, aby docenić ich wysiłek i osiągnięcia w rozwoju przywództwa. Niespodziankowe pytania
ciekawostki, kolejna wyjątkowa funkcja, pojawiają się losowo w grze. Pytania mogą dotyczyć globalnej
strategii, nowej akwizycji lub czegokolwiek, co dotyczy całej firmy. Menedżerowie wyższego szczebla
udzielają pytań, które dają graczom połączenie z osobami, z którymi w inny sposób nie mogą wchodzić
w interakcje - i dodaje element szczęścia do rozwiązania. Według Naureen Meraj, starszego globalnego
dyrektora ds. grywalizacji i strategicznego zaangażowania NTT, „jest to sposób dla starszych liderów na
udział w grze i inwestowanie w potencjalnych przyszłych liderów.” Ponieważ gracze nigdy nie wiedzą,
kiedy starszy menedżer może zadać pytanie , są zmotywowani do regularnego zameldowania się w
systemie. Program jest nadal w fazie pilotażowej, ale wyniki są pozytywne. Jak dotąd pięćdziesiąt osób

uczestniczących w programie przyjęło role przywódcze, co stanowi wzrost o 50 procent w stosunku do
standardowej ścieżki. Gracze wnieśli 220 pomysłów na ulepszenia kont klientów i trzydzieści pomysłów
na istniejące projekty w ramach „Smart Idea Challenge”. Osoby uczestniczące w programie
rekomendują także NTT Data do swoich sieci równorzędnych, co powoduje 30-procentowy wzrost
liczby poleconych. Uczestnicy programu przywództwa wykazać wzrost zadowolenia pracowników i
spadek współczynnika zużycia.
PRZYJĘCIE KLIENTA
Poszerzanie umiejętności klientów w zakresie grywalizacji to obszar, który dopiero zaczyna być badany.
W przypadkach, w których grywalizacja została wykorzystana do zwiększenia wiedzy klientów, projekty
koncentrowały się na sytuacjach, w których klienci muszą pokonać stromą krzywą uczenia się, aby
efektywnie korzystać z produktu lub usługi. Przykładem może być opieka zdrowotna w Stanach
Zjednoczonych. Badania przeprowadzone przez Carnegie Mellon University pokazują, że tylko 14
procent Amerykanów rozumie podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, takie jak odliczenia,
współpłacenie, współubezpieczenie i maksimum z własnej kieszeni. Badania opierają się na dwóch
badaniach Amerykanów w wieku od dwudziestu pięciu do sześćdziesięciu czterech lat, którzy mają
prywatne ubezpieczenie zdrowotne. A problem będzie jeszcze gorszy. Ponieważ ustawa o przystępnej
cenie zmusza więcej amerykańskich osób i rodzin do zakupu opieki zdrowotnej za pośrednictwem
giełd, miliony ludzi, którzy nigdy nie mieli ubezpieczenia zdrowotnego, będą starać się zrozumieć
wymianę, dowiedzieć się, jak wybrać ubezpieczenie zdrowotne i dowiedzieć się, jak korzystać z ich
planuje bardziej efektywnie. Członkowie planu opieki zdrowotnej są proszeni o podejmowanie
złożonych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, a obecnie większość materiałów wykorzystywanych
do ich edukacji jest dostarczana w postaci broszur tekstowych lub stron internetowych. Materiały te
są wykorzystywane w okresie otwartej rejestracji przez kilka tygodni każdego roku. Często nie ma
bieżących materiałów edukacyjnych, które pomogłyby członkom zrozumieć, w jaki sposób efektywniej
wykorzystywać ich korzyści. Wprowadzanych jest wiele nowych rodzajów świadczeń, a członkowie
proszeni są o płacenie więcej z ich kieszeni. Potrzebne było lepsze podejście do edukacji w zakresie
planu ochrony zdrowia.
Organizacje takie jak Capital BlueCross, współpracujące z Change Healthcare Corporation, zapewniają
pomoc w edukowaniu członków w zakresie złożoności ubezpieczenia zdrowotnego. Healthcare
University to rozwiązanie z grywalizacji, które zapewnia serię kursów mających na celu pomóc
członkom w lepszym zrozumieniu ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń zdrowotnych oraz stać się
inteligentniejszymi konsumentami opieki zdrowotnej. Firma Change Healthcare uruchomiła
Uniwersytet Zdrowia w kwietniu 2013 r. Z pięcioma obszarami tematycznymi i cztery lub pięć krótkich
kursów na obszar. Pięć obszarów tematycznych obejmuje:
1. Ubezpieczenie zdrowotne - kurs na temat podstaw ubezpieczenia zdrowotnego, który uczy
członków podstawowej terminologii.
2. Wybór korzyści - obejmuje takie tematy, jak zrozumienie różnicy między HMO a PPO.
3. Sposoby oszczędzania - ten kurs dotyczy takich tematów, jak przejście z markowego leku na lek
generyczny, przejście z trzydziestodniowej na dziewięćdziesięciodniową receptę lub wybranie ośrodka
obrazowania ambulatoryjnego dla MRI.
4. Fakturowanie - moduł, który zapewnia edukację na temat tego, jak stać się twoim własnym
rzecznikiem opieki zdrowotnej.

5. Placówki ubezpieczeń zdrowotnych - wprowadzenie do giełd, które rozpoczęły się w ramach ustawy
o opiece zdrowotnej.
Kursy są zbudowane wokół krótkich (dwu- lub trzy minutowych) animowanych filmów, które
wyjaśniają koncepcje, po czym następuje quiz z pięcioma pytaniami, który odblokowuje grę. Gracze
zdobywają punkty za rejestrację i za każdą z aktywności w ramach kursu (oglądanie wideo, quiz lub
gra). Istnieje również tablica wyników, w której gracze mogą zobaczyć, jak porównują się z innymi
członkami. Kiedy gracz ukończy wszystkie kursy w obszarze przedmiotowym, otrzymuje odznakę.
Odznaki dają graczom poczucie nagrody i postępu w produkcie oraz zachęcają graczy do
kontynuowania podróży w kierunku wykształconych konsumentów opieki zdrowotnej. Blue Cross i
Blue Shield of Minnesota uruchomiły pilotażowy projekt zatrudniający około trzydziestu pięciuset
pracowników. W ciągu sześciotygodniowego okresu pilotażowego śledzono postępy, aby zrozumieć,
czy rozwiązanie grywalne angażuje pracowników w tematy. W rezultacie prawie 40 procent
pracowników zarejestrowało się na szkolenie. Podczas pierwszego uruchomienia gracze mieli dostęp
tylko do dwóch przedmiotów lub dziesięciu kursów. W ciągu sześciu tygodni gracze ukończyli średnio
osiem z dziesięciu kursów. Patrząc na aktywność, poziom zaangażowania był wysoki. Średnio każdy
użytkownik wykonał dwadzieścia siedem działań w produkcie w okresie pilotażowym. Pracownicy
obejrzeli ponad dziewięć tysięcy filmów, wzięli około siedemdziesięciu pięciuset quizów i zagrali prawie
dwadzieścia tysięcy gier. Pod koniec okresu pilotażowego przeprowadzono badanie satysfakcji
użytkowników, a spośród czternastuset zarejestrowanych pracowników czterystu przekazało
informacje zwrotne i uzyskało ogólną ocenę rozwiązania Gamified. Jednym z nieoczekiwanych
rezultatów były naprawdę wysokie wyniki quizów, średnio 98 procent. Jak wyjaśnił Clayton Nicholas,
wiceprezes ds. Strategii i marketingu firmy Change Healthcare, „Kiedy gracze zobaczyli swoje nazwiska
na tablicy wyników i zrozumieli, że są klasyfikowani w stosunku do swoich rówieśników, faktycznie
obejrzeli filmy edukacyjne dwa lub trzy razy, aby kiedy wzięli udział w quizie, aby uzyskać wyższe wyniki
i zdobyć więcej punktów. ”To wzmacnia wartość edukacji. Grywalizacja jest również wykorzystywana
w materiałach szkoleniowych dla produktów, które wymagają od klientów zdobycia podstawowych
umiejętności, zanim będą mogli skutecznie korzystać z produktów. Jednym z przykładów jest Autodesk,
który dostarcza kompleksowe oprogramowanie do wykorzystania w projektowaniu 3D, inżynierii i
rozrywce. Jednym z wyzwań, przed którymi stoi firma, jest luka w wiedzy, którą muszą pokonać
użytkownicy próbni, aby naprawdę zacząć korzystać z oprogramowania. Autodesk opracował
rozwiązanie, które pozwoli na szybkie przyspieszenie użytkowników testowych produktu 3ds Max.
Prowadząc ludzi przez serię samouczków, użytkownicy próbni mogli szybko wejść na pokład i
zrozumieć moc tego narzędzia. Autodesk był w stanie osiągnąć 10-procentowy wzrost pobrań i 40procentowy wzrost wykorzystania wersji próbnej
OPRACOWANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI
Grywalizacja i uczenie się to naturalne dopasowanie. Jak dowiedzieliśmy się z książki Dana Pink'a
„Napęd”, mistrzostwo jest silnym motywatorem. Wszyscy mamy wrodzone pragnienie poprawy.
Ludzie często inspirują się do pracy nad opanowaniem określonej umiejętności lub budowaniem
wiedzy. Wyzwanie polega na tym, aby ludzie nie chcieli się uczyć i rozwijać - już to robią - pomagają im
znaleźć drogę do sukcesu. Rozwiązaniem jest podzielenie procesu uczenia na małe kroki, tak aby każdy
krok rozciągał umiejętności gracza, ale wciąż jest w jej zasięgu. Tylko wtedy może ukończyć podróż i
osiągnąć swój cel. Chociaż istnieje wiele różnic w sposobie zastosowania grywalizacji do uczenia się,
typowymi typowymi krokami są:
* Zdefiniuj cel
* Przełam kroki

* Sprawdź zależności
* Stwórz pętle angażujące teorię / praktykę
* Rekrutuj mentorów i współpracowników
* Świętuj sukces
Zdefiniuj cel. Ralph Waldo Emerson powiedział: „Życie to podróż, a nie cel”. Ale podróż jest wypełniona
punktami. Być może nie wiemy, jaki jest cel, ale musimy znać następny punkt drogi. Ustawienie celu
na następny punkt trasy zapewnia przejrzystość i cel podróży. Jak widzieliśmy w przykładzie NASA,
gracze mają za zadanie osiągnąć „Odznakę geometrii księżycowego łazika NASA” za użycie geometrii
do obliczenia najkrótszej odległości dla pojazdu Lunar Rover do wykonania trzech zadań. Ucząc się
nowej umiejętności lub zdobywając wiedzę, posiadanie jasno określonego celu ma kluczowe znaczenie
dla sukcesu.
* Przełam kroki. Grywalizacja zabiera graczy w podróż, równoważąc umiejętności, które rozwijają, z
poziomem wyzwania, jakie przedstawia gra. Możesz myśleć o tym jak o skrypcie, z odpowiednimi
częściami historii dodawanymi z czasem; wraz z postępem złożoności materiału gracz buduje na
materiale nauczonym wcześniej. Uczący się w grze Ignite Leadership NTT Data udają się w podróż, aby
rozwijać swoje umiejętności przywódcze, szczególnie w obszarach, w których są słabi. Postęp jest
oznaczony punktami i przerywany poziomami i odznakami.
* Sprawdź zależności. Uczenie się jest działaniem progresywnym, którego umiejętności i wiedza
opierają się na wcześniej zdobytym materiale. Musimy być pewni, że nie ma luk w nauce, które
przeszkadzają uczniom w kolejnych materiałach. W swojej książce The One World Schoolhouse Salman
Khan nazywa te luki „szwajcarskim serowarstwem”. Używa rachunku różniczkowego jako przykładu
„najczęstszego tematu, na którym uczniowie spotykają się z Waterloo. Nie dlatego, że rachunek
różniczkowy jest zasadniczo trudny. Dzieje się tak, ponieważ rachunek różniczkowy jest syntezą tego,
co już się wydarzyło ”. Zrozumienie tych podstawowych pojęć tworzy mocną podstawę do nauki
bardziej zaawansowanych tematów. Akademia Khan wykorzystuje mapę wiedzy do identyfikacji
tematów i ich zależności
Twórz pętle angażujące teorię / praktykę. Grywalizacja wykorzystuje cykle zaangażowania, które
dostarczają graczom instrukcji, wyzwań i informacji zwrotnych na temat ich prób ukończenia
wyzwania. Na przykład, studenci Khan Academy są najpierw przedstawiani z krótkim filmem, który
wyjaśnia ten temat, taki jak minilektura na temat podstawowego podziału. Następnie uczniom
przedstawia się problem podziału, który należy rozwiązać. Gracz próbuje rozwiązać problem i
otrzymuje natychmiastową informację zwrotną - jeśli odpowiedź jest niepoprawna, przycisk trzęsie się
„Nie”, ale jeśli odpowiedź jest prawidłowa, pojawia się buźka i zarabia się „liście”. Grywalizacja
przerywa naukę proces w małych, osiągalnych krokach i zapewnia stałą informację zwrotną i zachętę
podczas całego procesu. NTT Data stosuje inne podejście, ponieważ pyta uczniów i zapewnia im
odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Nie ma jednej właściwej odpowiedzi, ale niektóre są lepsze od
innych. Zamiast zdobywać wiedzę poprzez wykłady teoretyczne, uczniowie zdobywają wiedzę poprzez
doświadczenie i dyskusję z rówieśnikami i mentorami. Podejście polega na zaangażowaniu osób
uczących się poprzez uczenie się przez doświadczenie. Uczenie się przez doświadczenie kontrastuje z
innymi formami uczenia się pojęciowego. Dyskusja na temat tego, które podejście jest najlepsze dla
danego typu uczącego się i omawianej dziedziny. W tej debacie wyraźnie wykracza poza zakres tej
książki. Powiem po prostu, że istnieje wiele różnych teorii uczenia się, które można wdrożyć w
rozwiązaniu grywalizacji, ale najczęściej stosowaną metodą jest podejście do uczenia się pojęciowego
opisane w przykładach Khan Academy, BBVA Game i Healthcare University. Przykłady NTT Data i

Duolingo z powodzeniem wykorzystują jednak podejście oparte na doświadczeniu. Wall Street Survivor
łączy eksperymentalne i koncepcyjne podejście do uczenia się.
Rekrutuj mentorów i współpracowników.
Uczenie się najlepiej jest wykonywać w środowisku współpracy, a większość rozwiązań edukacyjnych
zachęcających uczniów do rozwijania sieci rówieśników lub pozyskiwania nauczyciela do angażowania
się i wzmacniania procesu uczenia się. Rozwiązanie NTT Data zachęca do partnerskiej współpracy,
łącząc się z korporacyjną platformą współpracy społecznej i wykorzystuje „sharepoints” do budowania
więzi między uczniami. W tradycyjnych modelach edukacyjnych nauczyciel wykłada w klasie i
przypisuje zadania domowe, aby uczniowie mogli ćwiczyć zdobyte doświadczenia. Wyzwanie związane
z tym modelem polega na tym, że nauczyciele mają niewiele czasu na udzielenie indywidualnej pomocy
uczniom zmagającym się z konkretnym tematem. Khan Academy wykorzystuje model „przerzucania
klasy”, gdzie wykłady i czas ćwiczeń można przypisać jako pracę domową, a czas lekcji poświęcony jest
nauczycielom, pomagającym uczniom pracować w wyzwaniach. Akademia Khan umożliwia również
nauczycielom, rodzicom, wychowawcom lub rówieśnikom stawanie się „trenerami”, którzy mogą
monitorować postępy ucznia, sprawdzać odznaki, które otrzymali, i zachęcać ich do kontynuowania
nauki. Świętuj sukces. Uczenie się jest procesem trwającym całe życie, ale kamienie milowe przychodzą
regularnie. Uznanie osiągnięć jest ważne dla utrzymania zaangażowania. W grywalizacji osiągnięcia są
rozpoznawane na wiele sposobów, a jednym z najczęstszych sposobów jest odznaka. Odznaki są
używane we wszystkich rodzajach rozwiązań grywalizacyjnych (w tym w zmianie zachowań i
innowacjach napędowych), ale mają szczególne znaczenie w rozwijaniu umiejętności, ponieważ
odznaki te reprezentują mikrokredytywy, które można wykorzystać do poświadczenia osiągnięć
umiejętności. Jednym z wyzwań związanych z odznakami w nauce jest to, że są one najczęściej
rozpoznawane przez organizację wydającą, a innym osobom trudno jest je zweryfikować. Ale to się
zaczyna zmieniać. Mozilla i MacArthur Foundation uruchomiły projekt Open Badges, który zapewnia
infrastrukturę techniczną wspierającą wydawanie, zarabianie i wyświetlanie odznak. Uczniowie mogą
zdobywać odznaki, które rozpoznają osiągnięcia zarówno w klasie, jak i poza nią. Odznaki są zbierane
w „plecaku”, który umożliwia uczniom prezentowanie swoich osiągnięć na platformach cyfrowych,
takich jak sieci społecznościowe. Infrastruktura odznaki oferuje zainteresowanym widzom, takim jak
pracodawcy lub pedagodzy, możliwość kliknięcia plakietki w celu weryfikacji wystawcy i kryteriów
osiągnięcia. Grywalizacja okazała się skuteczną metodą angażowania ludzi w działania edukacyjne.
Stanie się to jeszcze ważniejsze, ponieważ coraz więcej działań edukacyjnych przenosi się na dostawy
cyfrowe. Grywalizacja to tylko jedna z wielu sił, które zmieniają sposób, w jaki się uczymy. Szkolenia i
edukacja są przygotowywane do zmiana transformacyjna.
PODSUMOWANIE
* Grywalizacja motywuje ludzi podczas długiego procesu uczenia się i rozszerza klasę, aby zapewnić
możliwości uczenia się rozproszonym geograficznie studentom o różnych umiejętnościach.
* Rozwiązania Grywalizacji przerywają proces uczenia się na małe kroki, tak że każdy krok rozciąga
umiejętności gracza, ale wciąż jest w jego zasięgu.
* Uczenie się najlepiej jest wykonywać w środowisku współpracy, a większość rozwiązań edukacyjnych
zachęcających uczniów do rozwijania sieci rówieśników lub pozyskiwania nauczyciela do angażowania
się i wzmacniania procesu uczenia się.
* Uczenie się jest działaniem progresywnym, którego umiejętności i wiedza opierają się na wcześniej
zdobytym materiale. Rozwiązania Gamified muszą pozostawiać luki w nauce, które przeszkadzają
uczniom w zbliżaniu się do kolejnych materiałów.

* Rozwiązania Grywalizacji mogą implementować koncepcyjne lub empiryczne podejścia do uczenia
się lub kombinację obu.
* Odznaki i inne nagrody mają szczególne znaczenie w rozwijaniu umiejętności, ponieważ reprezentują
mikrokredytywy, które można wykorzystać do poświadczenia zdobywania umiejętności.

Wykorzystanie grywalizacji do napędzania innowacji
Dni, kiedy innowacje zostały przypisane do małej grupy wielkich mózgów, dobiegły końca. Organizacje
przeszły na model crowdsourcingu dla innowacji. Wykorzystanie mądrości tłumu niesie ze sobą wiele
perspektyw na wyzwanie innowacji, a każde z nich reprezentuje wyjątkowy punkt widzenia, który
inaczej postrzega problem. Ale w jaki sposób tłum się rozwija? Pozostawieni samym sobie, ludzie
zoptymalizują swój stan w ramach ograniczeń środowiska. Ta optymalizacja jest stała i widać ją w
sposobie wykonywania zadań w miejscu pracy, wybierania inwestycji na giełdzie lub codziennego
dojazdów do pracy, by wymienić tylko kilka przykładów. Naukowcy nazywają to zjawisko „pojawieniem
się” i jest to całkiem przeciwieństwo centralnego planowania wielkich mózgów. To zbiorowe działania
wielu osób, ograniczone przez reguły, które samoorganizują się w złożone, adaptacyjne systemy, często
z radykalnie nowymi wynikami. Weźmy giełdę jako przykład nowego systemu. Rynek idzie w górę lub
w dół z powodu zbiorowego działania wielu inwestorów indywidualnych działających w ramach zasad.
Niewidzialna ręka opisana przez Adama Smitha jest w rzeczywistości zbiorowym działaniem wielu ludzi
i jest systemem wyłaniającym się. Rynki akcji wykorzystują mądrość tłumu do efektywnej alokacji
kapitału. Grywalizacja może zapewnić strukturze zaangażowanie, motywację i skupienie działalności
innowacyjnej tłumu, niezależnie od tego, czy są to pracownicy, klienci czy społeczności będące
przedmiotem zainteresowania. Gamified innowacyjne rozwiązania zapewniają graczom przestrzeń do
gry i tworzą cele, zasady, nagrody i inne aspekty modelu zaangażowania gracza, ale nie definiują wyniku
- gracze mogą wprowadzać innowacje w tej przestrzeni.
IDEA GENERATION W DWP
Departament Pracy i Emerytur Wielkiej Brytanii (DWP) jest odpowiedzialny za politykę socjalną i
emerytalną oraz jest kluczowym graczem w walce z ubóstwem dzieci. Jest to największy departament
świadczący usługi publiczne w Wielkiej Brytanii, a zatrudniający ponad 100 000 pracowników DWP
dysponuje ogromnymi zasobami ludzkimi, które mogą wykorzystać do innowacji. Wyzwaniem było
wykorzystanie całej tej kreatywności na pierwszej linii i opracowanie pomysłów w sensowny zestaw
potencjalnych projektów, które można wdrożyć. Zdaniem Davida Cotterilla, dyrektora ds. Innowacji:
„Ludzie chcieli pomóc w poprawie sytuacji, a jedyne, co musieliśmy zrobić, to stworzyć dla nich
uporządkowany sposób, dając im motywację do tego. Aspektem związanym z grami jest ta zachęta.
”DWP stworzyło rynek pomysłów zwanych„ Pomysłową Ulicą ”, które pracownicy mogliby wykorzystać
współuczestniczyć i współpracować, i gdzie mogliby zyskać uznanie za swój udział w innowacjach.
Uruchomiona w 2008 r. i oparta na platformie innowacji przedsiębiorstwa Spigit, DWP włączyła
mechanikę gry do Idea Street z zamiarem stworzenia środowiska, które pracownicy mogliby
zainteresować. Stosując mechanikę gry do problemu innowacji, DWP opracowało rynek innowacji,
który umożliwił pracownikom udział w innowacjach, nagradzając ich za pomocą systemu punktowego.
Punkty, zwane DWPeas, są przyznawane za generowanie pomysłów i za wkład we wszystkie etapy
rozwoju. Pracownicy mogą wnosić swoje pomysły, rozwijać pomysły innych, a nawet wykorzystywać
swoje DWPeas do inwestowania w pomysły, które uważają za najbardziej obiecujące. Gdy pomysł
zostanie wybrany do realizacji, „akcjonariusze” zostaną nagrodzeni większą liczbą DWPeas. I
odwrotnie, ci sami akcjonariusze mogą utracić DWPeas za pomysły, które nie zostały wybrane do
realizacji. Rezultatem jest aktywny rynek pomysłów, nad którymi pracują pracownicy. Rynek zawiera
nawet „indeks buzzów”, który podkreśla najbardziej aktywnie omawiane pomysły. Na przykład, jeśli
pomysł zgłoszony przez pracownika powoduje wzrost wskaźnika buzzów, inni pracownicy będą
zachęcani do komentowania lub przyczyniania się do rozwoju pomysłu. Zespoły z obiecującymi
pomysłami często rekrutują menedżerów z władzą budżetową, którzy mogą być zaangażowani w
tworzenie pomysłów i ostatecznie pomóc w zdobyciu inwestycji. W przypadkach, gdy nikt w zespole
nie może przenieść pomysłu na wyższy poziom, zespół ds. Innowacji kieruje pomysłem do

odpowiedniego menedżera w celu sprawdzenia. Pracownicy są bardzo zaangażowani w Idea Street.
Początkowa implementacja Idea Street przyciągnęła około 450 użytkowników i wygenerowała około
czterysta pomysłów, z których sześćdziesiąt trzy przeszły do wdrożenia w ciągu pierwszych osiemnastu
miesięcy. Pracownicy chcą być w środku najbardziej obiecujących pomysłów, które napędzają stały
udział. Sam rynek pomysłów zapewnia system punktacji do oceny najbardziej obiecujących pomysłów
gracze będą inwestować tylko w pomysły, które ich zdaniem zostaną wybrane do realizacji. Mechanika
gry została skutecznie wykorzystana do przekształcenia Idea Street w angażujące doświadczenie
gracza. Idea Street zapewnia kierownictwu DWP portfel rankingowy złożonych pomysłów, które mogą
wybrać do wdrożenia. W ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy firma DWP zainwestowała w projekty
o zyskach w wysokości 21 mln GBP (34 mln USD) w zakresie świadczeń. Motywacją dla pracowników
jest większe uznanie i poczucie, że ich wkład ma znaczenie. W jednym projekcie pracownik centrum
telefonicznego DWP przedstawił i opracował pomysł na stworzenie wewnętrznych materiałów
marketingowych za pomocą sieci utalentowanych pracowników już na pokładzie. Pomysł został
przyjęty, a pracownik, który przedłożył i poprowadził pomysł przez ten proces, został zaproszony do
pracy nad tymczasowym zadaniem w biurze stałego sekretarza (szefa) DWP, uzyskując wgląd w
wewnętrzne funkcjonowanie na najwyższym poziomie organizacja. W kwietniu 2012 r. DWP
przekształciło aplikację i ponownie uruchomiło platformę zarządzania innowacjami. W
zaktualizowanym procesie generowania pomysłów, tłumy pracowników, które są obsługiwane przez
społeczność, przesuwają się w górę tabeli wyników; najlepsze pomysły przekazywane są mentorom
pomysłów, którzy współpracują z zespołami w celu opracowania pomysłów. Ponowne uruchomienie
zostało wsparte dużym wysiłkiem marketingowym i wyższym kierownictwem, a wyniki są imponujące.
W ciągu ośmiu miesięcy od odnowienia pięćdziesiąt siedem tysięcy pracowników zgłosiło się do
społeczności i złożyło łącznie pięćdziesiąt siedemset pomysłów, z których ponad pięćset odniosło
sukces, a siedemnaście setek jest rozważanych
ROZWÓJ PRODUKTU W QUIRKY
Ludzie są naturalnie kreatywni i chętni do wyrażania siebie. Innowacja może wykraczać poza
pracowników do całej zainteresowanej społeczności. Quirky, firma zajmująca się tworzeniem
produktów crowdsourcingowych, angażuje społeczność wynalazców i projektantów do zgłaszania,
rozwijania i udoskonalania pomysłów na nowe produkty konsumenckie. Wykorzystując zbiorową
inteligencję ponad sześciuset tysięcy członków, społeczność dostarcza pomysłów, a Quirky zapewnia
infrastrukturę i wsparcie w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji produktów. Od rozpoczęcia
w 2009 r. Quirky wprowadził na rynek ponad czterysta produktów. Od „groomera miotły” - szufelki,
która czyści frędzle kurzu z miotły - do „rekwizytów” - uchwytów słuchawkowych - do „trzpienia” cytrusowej głowicy rozpylającej, którą wbijasz w cytrynę - produkty są dziwaczne. Wynalazcy pochodzą
z różnych środowisk, a jedyne kwalifikacje mają świetne pomysły i współpracują, aby uczynić produkt
prawdziwym. Dziwaczny używa „wpływu” jako systemu punktowego. Wpływ wpływa bezpośrednio na
część opłat licencyjnych za produkty, które są uruchamiane. Członkowie społeczności zarabiają na swój
wkład w rozwój produktu. Największa część wpływów jest przyznawana wynalazcom, którzy
przedstawiają zwycięskie pomysły na produkty, ale mniejsze udziały mogą zdobyć uczestnicy, którzy
głosują nad najlepszymi pomysłami, współpracują przy opracowywaniu produktu, sugerują i głosują
nad nazwami produktów lub grają „ gra cenowa. ”Po wybraniu pomysłu na produkt jest on oznaczony
plakietką„ Robimy to ”. Każdy pomysł ma tysiące współpracowników, którzy kształtują produkt od
pomysłu do uruchomienia. Quirky to świetny przykład wschodzącej gry, która wykorzystuje kreatywne
talenty dużej społeczności, wykorzystując konstrukcję gry rynkowej, gdzie wpływ jest walutą. Proces
jest lepki.
BARCLAYCARD RING GAMY KOKREACJA KLIENTA

Gartner definiuje współdziałanie klientów jako wspólną inicjatywę między firmami i ich klientami,
umożliwiającą wspólne projektowanie produktów i usług. Inicjatywy te obejmują tworzenie towarów,
usług i doświadczeń - firmy zwiększają swoje wyniki, czerpiąc z kapitału intelektualnego klientów. W
cyklu Hype na bankowość cyfrową 2013 firmy Gartner współdziałanie z klientami znajduje się w fazie
„wyzwalania technologii”. Innymi słowy, jest na krawędzi krwawienia. W kwietniu 2012 r. Barclaycard
połączył współdziałanie klientów z grywalizacją i wprowadził zupełnie nowy rodzaj karty kredytowej o
nazwie Barclaycard Ring.
Barclaycard odpowiadał na trzy destrukcyjne siły: (1) zaufanie do banków w USA było bardzo niskie,
(2) organy nadzoru bankowego naciskały na prostotę, przejrzystość i uczciwość, i (3) eksplozja mediów
społecznościowych stworzyła okazję do zaangażowania klientów. Odpowiadając na te czynniki, bank
postanowił wykorzystać mądrość tłumu w nowy sposób. W rezultacie powstała prosta karta
kredytowa, bez nagród i bez opłat. Ma raczej prostą strukturę i niski współczynnik 8 procent. W
porównaniu do średniej stawki 15 procent na amerykańskich kartach kredytowych, pomysł zaczął się
dobrze. Jedną z prawdziwych różnic była przejrzystość produktu. Produkt Barclaycard Ring działa jako
oddzielne centrum zysku, a zyski generowane przez społeczność są dzielone ze społecznością.
Społeczność głosuje nad tym, co zrobić z zyskiem: oddać ją członkom społeczności w formie kredytu na
oświadczenie, zebrać ją i przeznaczyć na wkład charytatywny lub połączyć te dwie opcje. Barclaycard
udostępnia miesięczne dane finansowe i zapewnia szczegółowe sprawozdanie roczne dla karty Ring ze
społecznością, wyszczególniając przychody, wydatki i zysk. Członkowie mogą wyraźnie zobaczyć, gdzie
zyski są przeznaczane na marketing, udziałowców i podatki, a także część Giveback, która trafia do
członków kart i wybranych przez nich organizacji charytatywnych. Jak powiedział mi Paul Wilmore,
dyrektor zarządzający rynkami konsumenckimi w Barclaycard US: „Jest to poziom przejrzystości,
którego żaden inny bank nie chciał ani nie mógł pokazać swoim posiadaczom kart”. produkt działa
lepiej, co zmienia sposób myślenia o karcie kredytowej i zachowaniu. Na przykład w październiku 2012
r. Barclaycard zapytał społeczność Ring, czy firma powinna zmienić politykę opłat późnych. Istniejąca
polityka zezwala członkom na trzydniowy okres karencji przed naliczeniem kary za opóźnienie.
Barclaycard zaproponował wyeliminowanie trzydniowego okresu karencji i zezwolił na jedną
spóźnioną płatność na rok. Z jego analizy wynika, że Barclaycard wygenerowałby 15-procentowy
dochód z późnych opłat, co skutkowałoby wyższymi zyskami dla społeczności. Członkowie głosowali
zdecydowanie za przyjęciem tej polityki. Byli gotowi ukarać tych członków, którzy zwyczajowo spóźniali
się z płaceniem, aby generować większy zysk dla społeczności. Takie zachowanie może wydawać się
sprzeczne z intuicją, ale ponieważ większość członków opłacała rachunki na czas, nie wpłynie to
negatywnie. A wielu chciało zwiększyć zyski dla społeczności. Gdy klienci zostali poproszeni o udział w
podejmowaniu decyzji i korzyściach z tych decyzji, zachowywali się bardziej jak udziałowcy niż klienci.
Grywalizacja jest wykorzystywana przez Barclaycarda do motywowania członków do uczestnictwa w
rozwoju społeczności. Członkowie uzyskują status uczestnictwa w społeczności, sugerując i głosując na
pomysły dotyczące ulepszenia produktu. Istnieje pięć poziomów statusu: brąz, srebro, złoto, platyna i
pallad, a status każdego członka jest widoczny dla społeczności, dodając wagi ich wkładom. Członkowie
otrzymują również odznaki za takie działania, jak rezygnacja z papieru, wkład w społeczność lub
rekrutacja nowych członków. Wielobarwny pierścień działa jak pasek postępu, aby pokazać
zaangażowanie członka w społeczność i produkt. Barclaycard stworzył także sekcję ekspertów z
zaproszeniami, w której eksperci wykradają nowe funkcje produktu i pełnią rolę rady doradczej,
dostarczając opinii na temat wprowadzania nowych rzeczy do społeczności. Barclaycard Ring ma około
dwudziestu tysięcy członków: około połowa to „aktywni podglądacze”, a około 10 procent to aktywni
współpracownicy społeczności.
JAK GRYWALIZACJA SPEŁNIA INNOWACJE

W grywalizacji innowacyjne rozwiązania są zwykle oparte na konkurencji. Rozwiązania te różnią się od
rozwiązań mających na celu motywowanie zmian zachowań i rozwijanie umiejętności, które są bardziej
wspólne. Powód jest prosty: gdy organizacje szukają innowacyjnych pomysłów, często muszą
zidentyfikować niewielką liczbę najlepszych pomysłów, więc struktura konkurencji działa dobrze.
Grywalizacja może wykorzystać następujący zestaw podejść do rozwiązań innowacyjnych:
* Dołącz do graczy
* Zachęcaj do pomysłów
* Wybierz pomysły
* Opracuj pomysły
* Rozpocznij uruchamianie
Dołącz do graczy. Aby wykorzystać mądrość tłumu w innowacjach, organizacje muszą najpierw
zaangażować, zmotywować i skupić tłum. Wymagana jest masa krytyczna graczy, aby
crowdsourcowane rozwiązania innowacyjne odniosły sukces, a zbudowanie bazy graczy będzie
wymagało pewnego wysiłku. Na przykład DWP odkryło, że muszą przyciągnąć około 5 procent bazy
pracowników do Idea Street, aby osiągnąć masę krytyczną. W tym celu uruchomiono kampanię
marketingową, aby zachęcić graczy do zalogowania się na Idea Street. Po osiągnięciu masy krytycznej
rozwiązanie może wystartować, ponieważ gracze przyciągną nowych graczy, a rozwiązanie może stać
się wirusowe. Zachęcanie graczy do przyłączenia się jest szczególnie ważne w rozwiązaniach
skierowanych do pracowników, ponieważ czasami pracownicy muszą przezwyciężyć myśl, że udział w
innowacjach nie jest częścią ich pracy. Kierownictwo musi zapewnić silne wsparcie, aby zachęcić ludzi
do uczestnictwa. Gdy gracze wejdą na platformę innowacyjną, odkryjemy, że cele ludzi są naturalnie
zbieżne z uczestnictwem w innowacjach na kilka różnych sposobów. Uczynienie ludzi częścią zmiany
daje im poczucie autonomii. Pracownicy naturalnie chcą mieć wpływ na sposób organizacji ewoluować.
To samo dotyczy rozwiązań skierowanych do klientów i społeczności. Członkowie Barclaycard Ring są
zmotywowani do współpracy w społeczności, aby wprowadzić zmiany w produkcie karty. W końcu są
interesariuszami i wynik będzie bezpośrednio dotknięty rezultatem. Jak widzieliśmy w QUirky , proces
wprowadzania wynalazku na rynek jest złożony, a współpraca w projektach daje członkom poczucie,
że są częścią czegoś większego niż oni sami. Szukaj pomysłów. Generowanie pomysłów to proces
twórczy, a odbiorców docelowych należy zachęcać do przedstawiania odważnych pomysłów. W
większości rozwiązań innowacyjnych, składanie pomysłów jest nagradzane dużą ilością punktów,
udziałów, wpływów lub jakiegokolwiek innego elementu nagrody. Jak widzieliśmy w przykładzie
„Quirky”, największa część wpływów jest przyznawana wynalazcy, który przedstawia zwycięski pomysł
na produkt. To samo dotyczy ulicy Idea w DWP. Gracze, którzy przedstawiają pomysły, odgrywają
szczególną rolę w rozwiązaniach innowacyjnych. Zazwyczaj są postrzegani jako „właściciele” idei i to
oni kierują wsparciem i rozwojem idei. Kiedy zabiegamy o pomysły, organizacje muszą zastanowić się
nad określeniem granic wokół pomysłów. Na ogół dobrym planem jest posiadanie szerokiej przestrzeni
innowacji i widowni, z pewnymi granicami, na których koncentrują się pomysły. Quirky, na przykład,
poszukuje wynalazków w obszarze produktów konsumenckich, podczas gdy DWP poszukuje
pomysłów, które odnoszą się do jego portfela procesów i usług, a Barclaycard Ring poszukuje
pomysłów, które dotyczą jednego konkretnego produktu karty kredytowej.

Wybierz pomysły. Siła tłumu naprawdę zaczyna się pokazywać w wyborze pomysłów. W tej fazie
pomysły są oceniane i głosowane przez członków społeczności, aby upewnić się, że najlepsze pomysły

są najlepsze. W przykładach Quirky and Barclaycard Ring członkowie proszeni są o głosowanie nad
nowymi pomysłami. W podejściu DWP pracownicy mogą inwestować w pomysły, które ich zdaniem są
najbardziej obiecujące. Ten etap głosowania jest zazwyczaj zablokowany czasowo, aby proces
składania i selekcji przebiegał dynamicznie. Niezależnie od przyjętego podejścia, społeczność musi
kierować procesem wyboru pomysłów. Zaletą tego podejścia jest to, że wykorzystuje mądrość tłumu
do oceny i wybierania najlepszych pomysłów z dużej liczby zgłoszeń.
Rozwijaj pomysły. Jednym z głównych wyzwań stojących przed innowatorami lub wynalazcami jest to,
że brakuje im wielu umiejętności wymaganych do opracowania pomysłu do punktu, w którym można
by go rozważyć do uruchomienia. W tym miejscu członkowie społeczności mogą wnieść swój
wyjątkowy talent do rozwijania pomysłów. W przykładzie Quirky istnieje ustrukturyzowany proces
opracowywania wynalazku, który może obejmować tysiące członków społeczności przy podejmowaniu
decyzji dotyczących projektu, nazw produktów i cen. W przykładzie DWP zespoły tworzą pomysły i
rozwijają je do punktu, w którym można je oceniać do uruchomienia. We wszystkich przypadkach
rozwój kierowany przez społeczność pozwala ludziom przyczyniać się do pomysłów, które nie są ich
własnymi, i budować lepszą propozycję.
Dostań się do uruchomienia. W pewnym momencie kauczuk spotyka się z drogą i trzeba zainwestować
prawdziwe pieniądze w zrobienie pomysłu na następny krok. Różne organizacje stosują różne
podejścia, dostosowane do wewnętrznych procesów inwestycyjnych i zarządzania, ale wszystkie
organizacje muszą zapewnić odpowiedni proces wprowadzania innowacji od etapu pomysłu do etapu
projektu. W przykładzie DWP kierownik jednostki biznesowej, która ostatecznie „sponsoruje”
innowację, musi stać się mistrzem tej idei. W Dziwacznym przykładzie społeczność dyskutuje i głosuje
nad pomysłami, które należy wziąć do produkcji. W przykładzie Barclaycard Ring Barclaycard dokonuje
przeglądu pomysłów wybranych przez społeczność i określa, które z nich powinny pójść naprzód, a
czasem społeczność jest proszona o głosowanie nad przyjęciem pomysłu.
Jedno słowo ostrzeżenia: członkowie społeczności muszą mieć pewność, że ich pomysły są poważnie
rozważane i przynajmniej niektóre „zwycięskie” pomysły muszą iść naprzód i ostatecznie zostać
wdrożone. Organizacja ryzykuje utratę zaufania społeczności, jeśli pomysły nie zostaną podjęte dalej
lub jeśli zbyt długo będą się marnować przed podjęciem decyzji. Proces podejmowania decyzji musi
być jak najbardziej przejrzysty, aby wzbudzić zaufanie członków społeczności, że ich pomysły są
rozważane w uczciwy i otwarty sposób. Jak widać, mądrość tłumu jest potężną siłą do innowacji, ale
musi być zaangażowana i skupiona. Grywalizacja przynosi korzyści innowacjom, angażując tłum w
tworzenie pomysłów i działania rozwojowe. Tworzy przestrzeń do zabawy, w której mogą pojawić się
innowacje i oferuje wskazówki do skupienia generowania pomysłów. Ukierunkowuje innowacje na
korzyść przedsiębiorstwa.
Podsumowanie
* Grywalizacyjne innowacyjne rozwiązania są zazwyczaj oparte na konkurencji. Różnią się one od zmian
zachowań i rozwiązań rozwoju umiejętności, które polegają na większej współpracy.
* Grywalizacja może zapewnić strukturę do angażowania, motywowania i koncentrowania działań
innowacyjnych tłumu i pozostawia graczom swobodę wprowadzania innowacji w tej przestrzeni.
* Czasami ludzie muszą przezwyciężyć myśl, że udział w innowacjach nie jest częścią ich pracy.
Kierownictwo musi zapewnić silne wsparcie, aby zachęcić ludzi do uczestnictwa.
* W większości rozwiązań innowacyjnych, składanie pomysłów jest nagradzane dużą ilością punktów,
udziałów, wpływów lub jakiegokolwiek innego elementu nagrody.

* Siła tłumu naprawdę zaczyna się pojawiać w wyborze pomysłów. W tej fazie pomysły są oceniane i
głosowane przez członków społeczności, aby upewnić się, że najlepsze pomysły są najlepsze.
* Społeczność ma kluczowe znaczenie w rozwijaniu pomysłów do punktu, w którym można je
uruchomić jako projekty. Członkowie społeczności mogą pomóc wypełnić luki w umiejętnościach
twórcy pomysłu i wspólnie opracować najcenniejsze pomysły.
* Członkowie społeczności muszą mieć pewność, że ich pomysły są poważnie brane pod uwagę i że
przynajmniej niektóre z „zwycięskich” pomysłów będą bardziej zaawansowane, aby stać się
wdrażanymi projektami.

Projektowanie zorientowane na gracza
Doświadczenia są osobistymi spotkaniami, które występują przez pewien okres czasu i mogą głęboko
wpływać na nasze postrzeganie, budować naszą wiedzę i kierować naszymi działaniami. W rozwiązaniu
grywalizacjim doświadczenie gracza jest zaprojektowane jako podróż i odbywa się w przestrzeni
zabaw, która może obejmować zarówno świat fizyczny, jak i wirtualny. Kiedy mówię design, nie mam
na myśli projektu technicznego; raczej mam na myśli projektowanie doświadczeń. Podczas gdy
projektowanie techniczne jest ważne, skupiamy się na bardziej wymagającej pracy przy projektowaniu
doświadczenia gracza. Ponadto projekt doświadczenia nie jest taki sam, jak projekt użytkownika, który
koncentruje się na interfejsie człowiek-komputer, chociaż projektanci mogą stanowić część zespołu. W
rzeczywistości projekt doświadczenia jest całkowicie odmienny od typowego podejścia do
projektowania oprogramowania i wymaga innego zestawu umiejętności, aby odnieść sukces. Opiera
się na dyscyplinach myślenia projektowego, naukach behawioralnych i systemach emergentnych.
Proces projektowania doświadczenia gracza
Proces projektowania doświadczenia gracza rozbija etapy tworzenia aplikacji grywalnej i porządkuje
zadania w logicznym porządku. Projekt skupia się na osiąganiu celów gracza i redukuje zarówno czas,
jak i ryzyko związane z projektowaniem grywalnego rozwiązania. W kolejnych dwóch rozdziałach
zilustrujemy etapy procesu projektowania badając, w jaki sposób YakTrade, fikcyjny pośrednik
rabatowy, opracowuje rozwiązanie grywalne, aby przenieść inwestycje społeczne na wyższy poziom.
YakTrade to internetowy broker prowadzący działalność w Stanach Zjednoczonych, przeznaczony dla
inwestorów indywidualnych poniżej czterdziestu lat. Jej klientami nie są starsi, wysoko
wykwalifikowani klienci indywidualni, poszukujący stabilnych instytucji finansowych; są to osoby o
wysokich umiejętnościach technologicznych, które rozwijają swoje portfele i szukają pośrednika, który
je rozumie. Strategia YakTrade polega na skupieniu się na tej nowej generacji budowniczych bogactwa.
YakTrade to młoda firma na młody rynek. Rozpoczęty w 2009 roku, kiedy inwestorzy stracili wiarę w
rynki finansowe, wielu ludzi wątpiło, że YakTrade przetrwa, ale dyrektor generalny Melissa Green
postrzega rzeczy inaczej. Po pierwsze, w 2009 r. nie było miejsca, w którym rynki mogłyby pójść dalej,
a podczas gdy inne domy maklerskie były w trybie obniżania kosztów, YakTrade znajdowało się w trybie
wzrostu. Docelowa baza klientów właśnie zaczęła działać jako inwestorzy i nie uległa poważnemu
spaleniu w wypadku z 2008 r. Po drugie, brak zaufania do tradycyjnych domów maklerskich stał się
zaletą dla firmy. YakTrade nie dysponował zasobami umożliwiającymi prowadzenie badań, ale
inwestorzy stali się bardzo sceptyczni wobec profesjonalnych porad, więc nie miało to większego
znaczenia. Ponieważ główni pośrednicy dyskontowi przeszkolili swoich klientów w oczekiwaniu na
badania, był to koszt, który musieli ponieść, dając YakTrade przewagę kosztową. Po trzecie, młodsi
inwestorzy YakTrade mają inne spojrzenie na zarządzanie finansami osobistymi. Nie sądzą, aby
dyskusje na temat inwestowania były wyciszone, prywatne rozmowy z osobistym doradcą
finansowym. Młodsi inwestorzy chcą być częścią społeczności ludzi o podobnych poglądach, a to
zapewnia YakTrade. Yakker jest prywatną platformą mediów społecznościowych YakTrade. Podobnie
jak Facebook, Yakker pozwala klientom YakTrade dzielić się pomysłami, strategiami inwestycyjnymi i
poradami w społeczności. To właśnie CEO Melissa Green nazywa „inwestowanie społeczne” - wirtualna
wersja ducha społeczności, która rozkwita w tradycyjnych spotkaniach klubów inwestycyjnych.
Wreszcie młodsze pokolenie, które YakTrade celuje w technologię, jest samoukiem. Nie są
przyzwyczajeni do dzwonienia do obsługi klienta w celu uzyskania pomocy; zamiast tego pytają
społeczność o Yakkera. Podczas gdy YakTrade zapewnia obsługę klienta, wolumeny połączeń są
znacznie niższe niż ich konkurenci ”. To pozwala im skupić dodatkowe zasoby na edukacji, co jest ważne
dla tych nowych inwestorów. Klienci YakTrade chcą budować portfele wysokiej jakości, które będą
rosły z czasem, a strategia YakTrade pozwala jej prosperować wraz ze swoimi klientami. Wysokiej

jakości doradztwo inwestycyjne oparte na crowdsourcingu zwiększa wartość platformy mediów
społecznościowych i ogólnej oferty produktów YakTrade, zachowując dotychczasowych klientów i
przyciągając nowych. YakTrade wprowadzi inwestycje społeczne na wyższy poziom. Jednakże, podczas
gdy YakTrade zapewnia zasoby edukacyjne na platformie o nazwie Yakademy, kursy są raczej suche i
nudne i nie są w pełni wykorzystywane przez klientów. W swojej wstępnej analizie Melissa i jej zespół
dowiedzieli się, że pewni siebie, dobrze wykształceni inwestorzy aktywniej zarządzają swoimi
portfelami - zwiększając przychody z prowizji. Jednak wielu klientom YakTrade brakuje podstawowej
wiedzy inwestycyjnej. Ponadto, podczas gdy wiele osób dzieli się strategiami handlowymi na Yakkera,
a niektóre porady są doskonałe, duża część rad dzielonych przez klientów ma niską wartość, a co
gorsza, może być samoobsługowa lub może zachęcać inwestorów do realizowania strategii utraty. W
rezultacie niedoświadczonym inwestorom trudno jest sortować pszenicę od plew.
To, czego tak naprawdę potrzebują klienci YakTrade, to wgląd w bazę wiedzy inwestora i jej
długoterminowy sukces inwestycyjny. Mike, dyrektor ds. Rozwiązań w zakresie zaangażowania
klientów w dziale IT YakTrade, odpowiada za media społecznościowe (Yakker), edukację inwestorów
(Yakademy) oraz aplikacje do obsługi klientów. Yakker ma tętniącą życiem społeczność, ale wyzwaniem
jest to, że wszystkie głosy mają taką samą wagę, i szczerze mówiąc, ludzie z mniej cennymi
informacjami mają tendencję do dzielenia się najbardziej. Cenne rady udzielane przez doświadczonych
inwestorów zostają zagłuszone przez bełkot. Mike chce nadać większą wagę głosom, które dostarczają
bardziej wartościowych porad. Wyzwanie polega na udostępnieniu społeczności narzędzi do
identyfikowania osób z najcenniejszą radą do dzielenia się, podniesienia profilu tych użytkowników i
upewnienia się, że ich głosy są słyszalne ponad hałasem. Szukając rozwiązań tych początkowych
problemów ze społecznością, Mike z początku odrzucił szum wokół grywalizacji jako kolejną modę.
Następnie uczestniczył w konferencji i uczestniczył w studium przypadku opisującym, w jaki sposób z
powodzeniem wykorzystano grywalizację, aby zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą za
pomocą narzędzia do współpracy w dużej firmie konsultingowej. Wydawało się, że to potężna
technika, którą mógłby zastosować do platformy Yakkera. Nieco więcej badań doprowadziło Mike'a do
zrozumienia, że grywalizacja może być również wykorzystywana do angażowania ludzi w szkolenie. Być
może, pomyślał, mogą gamifikować Yakkera i Yakademy, aby przenieść koncepcję YakTrade na wyższy
poziom. Grywalizacja mogłaby pomóc inwestorom podjąć konkretne kroki niezbędne do osiągnięcia
większego sukcesu, a także umożliwić im zademonstrowanie swoich osiągnięć za pomocą odznak lub
innego rodzaju tokena. Te symbole osiągnięć umożliwiłyby społeczności wpływ na wiedzę i sukces
inwestora, aby określić względną wagę porad tej osoby, jednocześnie budując reputację bardziej
kompetentnych i odnoszących sukcesy inwestorów. Mike omówił możliwości wykorzystania
grywalizacji z Tomem Blackem, wiceprezesem ds. Usług dla inwestorów. Początkowo Tom sceptycznie
podchodził do budowania gier wokół portfeli finansowych ludzi. Mike wyjaśnił, że grywalizacja nie
dotyczy gier, lecz zaangażowania i motywacji. Tom nadal był ostrożny, ale zrozumiał, że inne
organizacje odniosły wielki sukces przy użyciu grywalizacji i zgodziły się na dalsze zgłębianie tego
pomysłu. Mike skontaktował się z Jessicą w Kaleftic, agencji mediów cyfrowych, która pomogła
YakTrade w zaprojektowaniu i uruchomieniu witryny społecznościowej. Odkrył, że Kaleftic niedawno
ukończył kilka projektów grywalizacji. Jessica uważa, że pomysły Mike'a mogą pomóc YakTrade i jego
klientom. Jak już mówiliśmy, grywalizacja nie polega na uderzaniu punktów i odznak w aktywność i
oczekiwaniu, że w magiczny sposób stanie się bardziej wciągająca. Chodzi o zrozumienie celów i
motywacji graczy oraz zaprojektowanie doświadczenia, które inspiruje ich do osiągania celów. Tom i
Mike zdają sobie sprawę z możliwości zapewnienia bardziej efektywnego szkolenia i
crowdsource'owania lepszych porad od społeczności. Ale to nie będzie łatwe. Stworzenie grywalnego
rozwiązania, które angażuje ludzi na poziomie emocjonalnym, wymaga głębokiego zrozumienia graczy.
Ich cele nie zawsze są racjonalne lub łatwe do zidentyfikowania, i nie są one prawdopodobnie jednolite

dla grupy docelowej. Potrzebny jest proces odkrywania. Projekt doświadczenia grywalizowanego musi
budować rozwiązania od dołu poprzez zastosowanie procesu zwanego myśleniem projektowym.
Projektanci są z natury empirystami. Nie podchodzą do problemu z uprzednio przyjętymi koncepcjami
rozwiązania. Identyfikują podstawowe i czasami ukryte potrzeby użytkowników jako podstawę do
zrozumienia, co jest potrzebne do rozwiązania problemu. Ich podejście polega na gromadzeniu wielu
informacji, poszukiwaniu relacji i syntezowaniu rozwiązania. Cory Eisentraut, dyrektor kreatywny
zespołu ds. Aplikacji Pain Squad, powiedział: „Wiemy, że najlepsza praca wychodzi z problemu i oddaje
się w miejsce klienta lub użytkownika końcowego”. etapy projektowania Pain Squad, Cundari
zastanawiał się nad wywołaniem aplikacji „Gumshoe” i opowieścią o prywatnym detektywie. Ale kiedy
przetestowali tę koncepcję z dziećmi, odkryli, że żadne z dzieci nie miało pojęcia, czym jest gumka.
Zmusiło ich to do przemyślenia ich podejścia i zmiany fabuły na policję; i oczywiście siły policyjne mają
wbudowaną strukturę progresji, którą łatwo włączono do rozwiązania. Jak wspominał Cory:
„Uderzając, zmusiło nas to do znalezienia się w znacznie lepszym miejscu. To była dla nas naprawdę
duża wygrana. ”
ZASTOSUJ MYŚLENIE PROJEKTOWE
Kiedy projektanci myślą o projektowaniu, niektórzy z nich chcą rozwiązać problemy, które są znacznie
większe niż stworzenie eleganckiego designu dla kolejnego gadżetu konsumenckiego. Ci ludzie są
zwolennikami myślenia projektowego, które wykorzystuje najlepsze podejścia do projektowania i
stosuje je do niezliczonych problemów. Według jednego z liderów myślenia projektantów, Tima
Browna, prezesa i dyrektora naczelnego IDEO, „myślenie projektowe to podejście do innowacji
skoncentrowane na człowieku, które czerpie z zestawu narzędzi projektanta do integracji potrzeb ludzi,
możliwości technologii i wymagań dla sukcesu biznesowego. ”Zasady myślenia projektowego można
zastosować do szerokiego zakresu problemów i mogą zwiększyć konwencjonalne podejście do
rozwiązywania problemów. Doświadczeni projektanci w grywalizacjipowinni uważać na tradycyjne
podejścia do projektowania oprogramowania. W rozwoju oprogramowania jednym z najczęstszych
sposobów rozwiązywania problemów jest rozkład.
Rozkład ma duży problem i dzieli go na znacznie mniejsze indywidualne problemy, które można
rozwiązać. Następnie agreguje małe rozwiązania w większe rozwiązanie, aby rozwiązać większy
problem. Chociaż takie podejście jest odpowiednie dla wielu złożonych problemów z
oprogramowaniem, nie jest ono najlepsze do projektowania doświadczeń związanych z grą. Takie
podejście uwzględnia oczywiste wymagania użytkowników, ale zazwyczaj nie bierze pod uwagę
zaangażowania i motywacji użytkowników. Inżynierowie oprogramowania rzadko pytają
użytkowników, co ich motywuje. Oprogramowanie jest utylitarne, więc celem jest uzyskanie czegoś
praktycznego, takiego jak wprowadzenie zamówienia sprzedaży lub zaplanowanie spotkania. To jest
dobre dla oprogramowania zaprojektowanego z myślą o użyteczności i wydajności, ale nie dla
oprogramowania zaprojektowanego z myślą o motywacji. Bez dogłębnego zrozumienia celów i
motywacji gracza typowe podejście do projektowania oprogramowania prawdopodobnie doprowadzi
do rozwiązania, które spełnia specyfikacje, ale nie angażuje publiczności. Według IDEO „myślenie
projektowe jest głęboko ludzkim procesem, który wykorzystuje umiejętności, które wszyscy mamy, ale
pomijane przez bardziej konwencjonalne praktyki rozwiązywania problemów. Opiera się na naszej
zdolności do intuicji, rozpoznawania wzorców, konstruowania pomysłów, które są emocjonalnie
znaczące, a także funkcjonalne, oraz do wyrażania siebie za pomocą środków wykraczających poza
słowa lub symbole ”. Przeanalizujmy to stwierdzenie, aby zrozumieć, jak myślenie projektowe ma
zastosowanie do grywalizacji. Myślenie projektowe jest „głęboko ludzkim podejściem”. Podobnie,
grywalizacja musi zaczynać się od podejścia skoncentrowanego na graczu. Projektanci grywalnych
rozwiązań muszą zacząć od zbadania celów i motywacji graczy, zanim zastanowią się, jak wdrożyć

rozwiązania. Po drugie, myśliciele projektujący muszą być „intuicyjni w rozpoznawaniu wzorców” i
muszą to robić stosując podejście empiryczne - badając, zbierając dane i rozpoznając wzorce relacji,
aby w pełni zrozumieć naturę problemu, który należy rozwiązać. Po trzecie, myślenie projektowe jest
używane do „konstruowania pomysłów”, a jak odkryjemy, rozwiązania grywalizacyjne są budowane z
czasem, zamiast przyjmować podejście typu „wodospad”, w którym projekt jest sfinalizowany przed
rozpoczęciem rozwoju. Po czwarte, rozwiązanie musi być „znaczące emocjonalnie” - skuteczne
rozwiązania w zakresie grywalizacji angażują graczy na poziomie emocjonalnym. I wreszcie „wyrażaj
się za pomocą środków wykraczających poza słowa lub symbole”. Grywalizacja wykorzystuje słowa i
symbole, ale wykorzystuje je do tworzenia znaczących doświadczeń. W rękach kompetentnego
projektanta narzędzi grywalizacja może być potężnym środkiem motywowania ludzi do osiągania
swoich celów. W tej części zrozumiemy proces projektowania doświadczenia gracza w zakresie
grywalizacji, w tym wiedzę ekspertów projektantów.
KROK PIERWSZY: Zdefiniuj wyniki biznesowe i metryki sukcesu
Kiedy zaczynają, Jessica pyta Toma o pierwsze kluczowe pytanie: Jakie są cele biznesowe YakTrade w
gamifying Yakker i Yakademy?
Tom odpowiada, że istnieje wiele celów:
1. Umożliwić klientom posiadanie wiedzy, aby skutecznie inwestować
2. Przeprowadzić crowdsourcing wysokiej jakości badań od społeczności klientów
3. Aby zwiększyć przychody prowizyjne
4. Zwiększenie wzrostu i utrzymania klientów
Ale Jessica chce szczegółów. Dokładnie, jaki musi być wskaźnik ukończenia studiów
Yakademy można uznać za sukces? Jak będzie mierzona jakość badań crowdsourcingu i jakie są cele?
Jaki jest docelowy procentowy wzrost przychodów prowizyjnych na klienta? Jakie są cele wzrostu i
utrzymania klientów? Tom musi poświęcić czas na konsultacje z niektórymi menedżerami YakTrade,
aby jasno określić cele biznesowe. Grywalizacja jest jednym z najnowszych błyszczących obiektów,
które mogą się pojawić, a wiele organizacji chce dodać ją do swojej kolekcji. Często rozmawiam z
klientami, którzy chcą wdrożyć rozwiązanie gamified - każde rozwiązanie, nie ma znaczenia co. Po
prostu chcą trochę grywalizacji. Grywalizacja jest fajna, a klienci są zachwyceni trendem, a nie
wpływem na biznes. Grywalizacja sama w sobie stała się celem. Zwykle pytam tych klientów, jakie
wyniki biznesowe starają się osiągnąć, a to przywraca rozmowę na ziemię.
Spędziłem większość mojej kariery pomagając organizacjom w ocenie przełomowych trendów i
technologii dla korporacyjnych wdrożeń. Nauczyłem się, że zasada numer jeden to: Nie inwestuj w
żaden trend ani technologię (w tym grywalizację) bez wcześniejszego określenia wyników
biznesowych, które spodziewasz się osiągnąć. Dzisiaj wielu ludzi w organizacjach jest oczarowanych
samą grywalizacją i wydaje się, że tak jest bardziej skupiony na „robieniu czegoś” niż na osiągnięciu
jasno określonego wyniku biznesowego. To gwarantuje awarię. Jedno logiczne pytanie uwypukla
koncepcję: Jak organizacja może osiągnąć sukces bez określenia, jaki jest sukces? Gdy organizacja
określi potrzebę biznesową, do której może się odnieść gamifikacja, następnym krokiem jest
zdefiniowanie docelowych wyników i metryk sukcesu z wystarczającą szczegółowością. Wielu
biznesmenów opisuje wyniki biznesowe w niejasnych terminach, takich jak „poprawa zaangażowania
klientów” lub „kierowanie innowacjami produktu”. Jednak dodanie szczegółów zapewni wyraźniejszy
kierunek, stworzy miarę sukcesu i wyznaczy granice inwestycji. Grywalizacja nie jest rozwiązaniem

wszystkich problemów związanych z zaangażowaniem, a określenie jasno określonych wyników
biznesowych pomoże określić czy nadaje się do danego wyzwania biznesowego. Docelowe wyniki
biznesowe powinny być realistyczne, osiągalne, wyraźnie określone i powinny obejmować wskaźniki
sukcesu. Na przykład:
* Zwiększ ruch w witrynie o X procent w ciągu X miesięcy
* Zwiększ referencje klientów o X procent w ciągu X miesięcy
* Zwiększ wartość zakupów online członków o X procent w ciągu X miesięcy
* Zwiększenie liczby nowych klientów poprzez sprzedaż wewnętrzną o X procent w ciągu X miesięcy
* Uruchom X projektów innowacyjnych w ciągu X miesięcy
* Zmniejsz średni czas wejścia na pokład do X dni
* Zwiększyć zrozumienie kursu o X procent
Oprócz identyfikacji wyników biznesowych, organizacje muszą zrozumieć zakłócenia w biznesie, które
napędzają ruch w kierunku grywalizacji. Zakłócenia w działalności gospodarczej są zmianami w
środowisku biznesowym i są najczęściej spowodowane czynnikami zewnętrznymi w stosunku do
organizacji, takimi jak klienci migrujący do nowych kanałów lub konkurenci wprowadzający innowacje
w szybszym tempie. Podstawowy trend, który zakłóca biznes, zapewnia kontekst dla docelowych
wyników biznesowych. Ważne jest również sprawdzenie zgodności wyników biznesowych z
określonymi strategiami biznesowymi. Jakie strategie wspiera inicjatywa, która może być powiązana
ze sposobem, w jaki liderzy biznesu będą promować ten pomysł
KROK DRUGI: Zdefiniuj docelową publiczność
Jessica dostrzega kluczowe znaczenie poznania publiczności dla grywalnego rozwiązania Yakkera.
Yakker ma ponad pięćset tysięcy klientów, więc Jessica zaczyna od pytania o informacje demograficzne
- grupy, poziom wykształcenia, płeć i status rodziny. Jaka jest średnia wartość netto ich klientów? Czy
są małżeństwem czy singlem? Czy są właścicielami swoich domów i czy mają kredyty hipoteczne? W
wielu przypadkach na pytania, które zadaje, nie można odpowiedzieć danymi w systemie, chociaż Mike
zapewnia zespołowi projektowemu Kaleftic wszelkie informacje, które może uzyskać z istniejącego
systemu. Ale to nie wystarczy. Więc Jessica i jej zespół spędzają czas na Yakker. Yak z klientami z
różnych obszarów geograficznych, którzy mają różny wiek i sytuację finansową. Odkrywają, że tylko
około 20 procent klientów jest aktywnych w Yakker, więc badają grupę klientów, aby dowiedzieć się,
dlaczego więcej nie uczestniczy. Organizują grupę skupiającą klientów, która spotyka się w Yakker, aby
dzielić się pomysłami.
Społeczność klientów w YakTrade ma pewne podobieństwa, ale równie wiele różnic. Chociaż są one w
większości młodsze, baza klientów obejmuje znaczną część starszych inwestorów i nieproporcjonalnie
dużą liczbę kobiet. Obejmuje niezależnych właścicieli firm, specjalistów i wykwalifikowanych
pracowników. Wielu klientów to rodzice (zarówno samotni, jak i żonaci), więc podczas gdy większość
klientów oszczędza na emeryturę, wielu z nich oszczędza także na edukację swoich dzieci. Zespół Jessiki
słucha więcej niż rozmawia. Chcieli dowiedzieć się, co klienci cenią w Yakker i Yakademy, czego nie
cenią, co uniemożliwia im uczestnictwo w społeczności i co motywuje ich do przyłączenia się. Robią
obszerne notatki i odkrywają, że są wspólne tematy w tym, co ludzie mówią. To prowadzi ich do
ewolucji mapy motywacyjnej i cele programu zaangażowania. W końcu zaczynają charakteryzować
niektóre wspólne cechy osobowości i motywacje do „personas” - fikcyjnych ludzi, którzy reprezentują
niektóre typowe historie, które słyszą od klientów. Bardzo ważne jest zdefiniowanie grupy docelowej

dla każdego rozwiązania grywalnego. Jak wspomniano w rozdziale 2, docelowym odbiorcą rozwiązań
grywalizowanych, ogólnie mówiąc, są klienci, pracownicy lub społeczność o wspólnych
zainteresowaniach. Organizacje mają różne kluczowe wymiany wartości z każdym z tych odbiorców:
klienci zazwyczaj wymieniają gotówkę na produkt lub usługę; pracownicy wymieniają czas i pracują za
gotówkę; społeczności mogą istnieć, aby wymieniać informacje, budować sieci społecznościowe lub
dążyć do wspólnego celu, by wymienić tylko kilka. Podczas gdy każda z tych docelowych grup
odbiorców ma pewną podstawową wymianę wartości, zwykle zdarza się wiele złożonych wymian
wartości. . Grywalizacja często dotyczy problemów, które są poza podstawową wymianą wartości. W
przykładzie Pain Squad podstawowa wymiana wartości między szpitalem a pacjentami zapewnia
leczenie. Zbieranie danych dotyczących bólu było poza podstawową wymianą wartości. Celem
zdefiniowania grupy docelowej jest określenie granic ludzi, których organizacja musi zaangażować.
Ogranicza to liczbę różnych typów graczy, którymi należy zająć się za pomocą rozwiązania, a zatem
kieruje i kieruje decyzjami projektowymi. Na przykład w przypadku Pain Squad grupą docelową byli
chłopcy i dziewczęta w wieku od ośmiu do osiemnastu lat, u których zdiagnozowano raka. Według dr
Stinsona z SickKids: „To szeroki zakres wiekowy, a znalezienie czegoś, co spodobałoby się ludziom w
tym przedziale wiekowym zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt, było trudne. Praca z storyboardami
z dziećmi naprawdę pomogła nam upewnić się, że jesteśmy na dobrej drodze. ”Jak widzieliśmy we
wcześniejszych przykładach, American Heart Association, Khan Academy i Quirky wszystkie określają
swoją grupę docelową jako wspólnoty interesów - ochotników, studentów i wynalazcy odpowiednio.
Dane DWP, DIRECTV i NTT definiują swoich pracowników jako odbiorców docelowych. Nike, Change
Healthcare i Barclaycard definiują swoich klientów jako odbiorców docelowych. Wyraźne zrozumienie
grupy docelowej może zapobiec nierównomiernym celom graczy, co skutkuje rozwiązaniami, które
angażują niewłaściwą grupę docelową lub po prostu nie angażują ludzi w ogóle. Proces zbierania
informacji pomaga projektantom w doświadczeniu zrozumieć demografię odbiorców: płeć, grupę
wiekową, dochód, lokalizację i wszelkie inne czynniki, które mogą wpływać na motywacje graczy.
Oczywiście demografia nigdy nie zapewni jednorodnej publiczności. Nawet w najtrudniejszych grupach
demograficznych istnieją indywidualne odmiany typów osobowości, które również muszą zostać
zidentyfikowane i skategoryzowane
Poznaj odbiorców docelowych
Po zidentyfikowaniu grupy docelowej należy poświęcić dużo czasu na poznanie ich. Jak mówiliśmy,
wielcy projektanci budują pomysły od dołu, obserwując odbiorców, zbierając dane i identyfikując
relacje. Nie lekceważ, jak ważne jest spędzanie czasu z grupą docelową. Porozmawiaj z nimi, poznaj
ich, dowiedz się, kim są. Zapytaj ich, co lubią i czego nie lubią, a także co działa, a co nie. Jeśli grupą
docelową są pracownicy, zapytaj ich o pracę i sposób jej wykonywania. Jeśli grupą docelową są klienci,
dowiedz się, co cenią i czego nie. Zapytaj ich, dlaczego kupują produkty Twojej firmy zamiast ofert
konkurencji. Zapytaj ich, w jaki sposób można poprawić jakość produktu lub usługi. Zbieranie danych
będzie kierowane celami biznesowymi, ale nie powinno być ograniczone przez nich. Użyj otwartych
pytań. Bądź przygotowany na uchwycenie nieoczekiwanych wyników. Słuchaj i obserwuj wskazówki
motywacyjne, które odzwierciedlają cele biznesowe. Jak zobaczymy później, cele graczy są często
dostosowane do celów biznesowych, ale są inaczej określone. Podobnie jak dwie strony tej samej
monety, cele biznesowe i cele gracza mogą mieć różne oblicza, ale często reprezentują to samo.
Organizacje rzadko projektują grywalne rozwiązania dla jednego typu demograficznego lub
osobowości. Zrozumienie motywacji grupy docelowej pozwala projektantom na zaangażowanie jak
największej liczby odbiorców. Im bardziej rozumieją osobowości graczy, tym większe
prawdopodobieństwo, że odpowiednio określą motywacje i cele graczy. Większość docelowych
odbiorców nie będzie jednorodnych, ale specyficzne i wspólne cechy staną się widoczne. Aby
zrozumieć podobieństwa, kategoryzuj cechy i twórz osoby do ich reprezentowania.

Utwórz minimotywy gracza
Persona to wyobrażona osoba, która reprezentuje niektóre wspólne cechy charakteru grupy ludzi. Na
przykład, projektując We365, Free The Children i TELUS stworzyli osobowość o nazwie Hannah. Jest
piętnastoletnią dziewczyną, która dba o przyczyny. Mieszka w środowisku miejskim w Kanadzie i jest
aktywna w mediach społecznościowych. Następnie zespół zadał pytanie: „Czego chce Hannah?”. Po
Hannah zespół We365 zaczął tworzyć osobowości dla chłopców i innych osób. Tworzenie postaci
pomaga uniknąć abstrakcyjnych dyskusji na temat celu, jakim jest szybki zwrot lub długoterminowy
wzrost. Każda grupa ma różne cele i motywacje, ale gdy stworzono fikcyjne postacie, aby je
reprezentować, łatwiej jest zidentyfikować ich różne cele i motywacje. Jest to również możliwe mieć
bardziej ukierunkowane dyskusje na temat każdej osoby. Kiedy zespół Jessiki uzupełnia profil widowni
YakTrade, wygeneruj cztery osobowości:
Daniel jest samotnym trzydziestosześcioletnim architektem o wysokich dochodach, który oszczędza na
emeryturę. Jego portfel składa się głównie z akcji blue-chip i amerykańskich funduszy giełdowych. Jego
podejście do inwestowania jest analityczne i długoterminowe. Nie „gra” na rynku. W kategoriach
względnych jego jedyna ekspozycja na realne ryzyko dotyczy samego rynku. Jego portfolio jest solidne
i dobrze się spisuje. Zalogował się na Yakkera i odpowiedział na kilka pytań dotyczących równoważenia
portfela, ale nie wydawało się, aby warto było dzielić się swoimi radami. W wolnym czasie Daniel
wolontariusz w radzie planowania społeczności, wykorzystując swoją wiedzę jako architekt, aby
zamienić wolne działki i budynki w przestrzenie rekreacyjne w bardziej zubożałych obszarach miasta.
Amanda jest trzydziestoośmioletnią nauczycielką, a jej mąż jest radiologiem i mają dwoje małych
dzieci. Ich łączny dochód jest wygodny i oszczędzają zarówno na edukację dzieci, jak i na emeryturę.
Amanda dba o finanse gospodarstw domowych, ale tak naprawdę nie rozumie ani nie wierzy w giełdę.
Szuka porad inwestycyjnych u rodziców i większość portfela jej rodziny inwestuje w obligacje o niskim
ryzyku, ale ich portfel jest słabszy. Amanda regularnie sprawdza Yakkera i widzi, że inni ludzie radzą
sobie lepiej ze swoimi portfelami. Zaczyna czuć, że powinna przenieść część swoich inwestycji na akcje,
ale brakuje jej wiedzy i pewności, by zmienić swoje portfolio. Robert jest pięćdziesięcioośmioletnim
dyrektorem ds. Kont w firmie programistycznej. Jest rozwiedziony, jego dzieci są dorosłe i ma znaczny
dochód do dyspozycji. On postrzega giełdę jako grę, a on jest graczem. Ma dość wiedzy o giełdzie, żeby
być niebezpiecznym. Uważa, że giełda jest grą z wewnętrznym dostępem i że klucz do sukcesu jest
dobrze połączony. Jest aktywnym handlarzem, zawsze goniąc za następną plotką. Ogólnie rzecz biorąc,
jego portfolio traci pieniądze, ale wie, że jeśli uda mu się przejść do następnej wielkiej rzeczy, będzie
szalenie bogaty. Jest bardzo aktywny w Yakker, gdzie jest kimś w rodzaju centrum plotek, zbierając i
rozpowszechniając najnowszą „szufelkę z poufnymi informacjami”. Robert odkrywa również, że
platforma Yakker jest bardzo przydatna w promowaniu firmy programistycznej, dla której pracuje i
produktów, które sprzedaje w swoim czasie praca. W końcu ma opcje na akcje w firmie i otrzymuje
prowizję od sprzedaży. Promowanie firmy i jej produktów jest wielką zaletą platformy. Niektórzy
członkowie Yakkera krytykują go za rezygnację z tematu, ale nie martwi się. W końcu każda reklama
jest dobrą reklamą. Sarah zaczęła karierę cateringową dwanaście lat temu, ale ta mała firma zaczęła
zatrudniać siedemdziesiąt osób, a teraz świadczy usługi cateringowe dla korporacyjnych stołówek i
szpitali. Jest mężatką, ma troje dzieci, a jej pozostający w domu mąż zarządza dziećmi i domem. Przez
lata nadzór nad pieczeniem kurczaków i lasagne stracił apel, a Sarah pozostawiła większość
codziennego zarządzania działalnością gastronomiczną swojemu dyrektorowi operacyjnemu. Biznes
cateringowy stał się jej złotymi kajdankami. Marzy o tym, aby rozwijać swoje portfolio, aż jej dochody
z inwestycji umożliwią jej sprzedaż firmy cateringowej, aby mogła mieć więcej czasu ze swoją rodziną.
Sarah poświęciła dużo czasu i wysiłku, aby rozwinąć swoją wiedzę inwestycyjną z Yakademy i innymi
źródłami i to się opłaca. Jej portfel inwestycyjny regularnie przewyższa profesjonalnie zarządzane

fundusze. Śledzi blisko trzydzieści firm i jest bardzo aktywna w Yakker. Jej rady są wysoko cenione i
przyciągnęła spore grono zwolenników. Z tymi definicjami osób grających, Jessica i zespół wiedzą
wystarczająco dużo o graczach, aby kontynuować projekt. Tworząc osobowości, Jessica i jej zespół
mogą uznać, że celem Sarah jest ponadprzeciętny wzrost portfela przy użyciu aktywnego zarządzania i
strategii średniego ryzyka, podczas gdy celem Daniela jest solidny wzrost bez konieczności codziennego
zarządzania portfelem. Amanda chciałaby poprawić wydajność swojego portfolio, ale brakuje jej
wiedzy i pewności siebie, podczas gdy Robert obstawia dużą wygraną. Pod koniec tego kroku
projektanci powinni mieć listę osobowości wraz z celami i motywacjami dla każdego z nich.
Tworząc osobowości, Jessica i jej zespół mogą uznać, że celem Sarah jest ponadprzeciętny wzrost
portfela przy użyciu aktywnego zarządzania i strategii średniego ryzyka, podczas gdy celem Daniela jest
solidny wzrost bez konieczności codziennego zarządzania portfelem. Amanda chciałaby poprawić
wydajność swojego portfolio, ale brakuje jej wiedzy i pewności siebie, podczas gdy Robert obstawia
dużą wygraną. Pod koniec tego kroku projektanci powinni mieć listę osobowości wraz z celami i
motywacjami dla każdego z nich.
KROK TRZECI: Zdefiniuj cele gracza
Zespół Jessiki rozumie teraz cele i motywacje klientów YakTrade. Podczas gdy zespół potwierdził swoje
oczekiwania, że wszyscy inwestorzy chcą uzyskać przyzwoity zwrot z inwestycji, odkryli, że strategie
inwestycyjne są często niezgodne z celami klienta pod względem tolerancji ryzyka i zarządzania.
Jednym z największych problemów jest brak wiedzy, a innym jest to, że członkowie społeczności
wokalnej, tacy jak Robert, mają zbyt duży wpływ, co prowadzi wielu inwestorów do podejmowania
złych decyzji. Więcej rad Daniela byłoby mile widziane na forum, a Daniel prawdopodobnie
przyczyniłby się więcej, gdyby został uznany za swój wkład. Sarah dostarcza bardzo cennych informacji,
ale jej sygnał konkuruje z sygnałami ludzi takich jak Robert, którzy dostarczają mniej cennych
informacji. Ludzie tacy jak Amanda skorzystają z możliwości określenia jakości porad - od oddzielenia
Sarah i Roberts - które są oferowane przez członków Yakkera. Jessica i jej zespół odkrywają także
niespodziewane cele klientów. Na przykład niektórzy klienci promują akcje w firmach, których są
właścicielami lub produkty i usługi firm, w których mają udziały. Jessica omawia ten nieoczekiwany cel
gracza z Tomem i Mikiem, którzy są świadomi, że Yakker jest wykorzystywany w celach komercyjnych.
Platforma nigdy nie była przeznaczona do tego celu, ale niechętnie zamykała klientów, którzy
opowiadają się za własnymi firmami. Oczywiste jest, że promowanie firm i usług nie leży w interesie
większości klientów YakTrade ani samego YakTrade, ale dyskusja cenzurująca jest delikatną kwestią.
Idealną sytuacją jest pozbawienie znaczenia postów niezwiązanych z inwestycją. Teraz cele gracza
zaczynają nabierać kształtu. Oczywiste jest, że indywidualni inwestorzy mają różne cele w zakresie
ryzyka / zwrotu, są pod wpływem różnych źródeł i istnieją ogromne luki w wiedzy. Ostatecznie zespół
określa cztery cele dla graczy:
1. Rozwijanie podstawowej wiedzy inwestycyjnej
2. Podkreślając kompetentnych inwestorów za ich wkład i sukcesy
3. Posiadanie narzędzi do filtrowania sygnałów z szumu
4. Wykorzystanie platformy do promowania niepowiązanych produktów i usług
Jessica i zespół czują się dobrze z tymi celami, ponieważ są one w większości dostosowane zarówno do
celów gracza, jak i wyników biznesowych. Gamifying YakTrade ma teraz zwiększone
prawdopodobieństwo sukcesu. Teraz nadszedł czas, aby przeanalizować, gdzie wyniki biznesowe i cele
graczy pokrywają się i gdzie nie. Nic dziwnego, że klienci nie podzielają głęboko celów YakTrade w

zakresie zwiększenia przychodów, wzrostu i utrzymania. Zespół Jessiki ustalił już, że YakTrade nie
wspiera korzystania z platformy Yakker do promowania firm i produktów. W porządku; nie mogą
oczekiwać, że wszystkie cele zostaną wyrównane. Zamiast tego ważne jest, aby skupić się na
nakładaniu się, wspólnych celach. Często cele są określane na różne sposoby przez graczy i organizację.
Obszar nakładania się - słodki punkt grywalizacji - określa przestrzeń możliwości angażowania graczy w
osiąganie ich celów, a jednocześnie osiągania celów biznesowych.
PODSUMOWANIE
* Ważne jest, aby użyć procesu odkrywania przy projektowaniu gry zręcznościowej. Zdobycie
głębokiego zrozumienia celów biznesowych i celów gracza pozwala projektantowi skomponować
rozwiązanie zamiast rozkładać problem. Typowe podejścia do projektowania oprogramowania
prawdopodobnie doprowadzą do rozwiązania, które spełnia specyfikacje, ale nie angażuje
publiczności.
* Jasność ma kluczowe znaczenie w definiowaniu celów biznesowych. Projektanci muszą upewnić się,
że cele są realistyczne, osiągalne, wyraźnie określone i zawierają wskaźniki sukcesu.
* Stworzenie grywalnego rozwiązania, które angażuje ludzi na poziomie emocjonalnym, wymaga
głębokiego zrozumienia graczy. Ich cele nie zawsze są racjonalne, mogą nie być łatwe do
zidentyfikowania i prawdopodobnie nie będą jednolite wśród odbiorców docelowych.
* Zdefiniuj grupę docelową, zrozum demografię i opracuj osobowości, które reprezentują najbardziej
typowe osobowości i cele graczy.
* Obszar nakładania się określonych wyników biznesowych i odkrytych celów gracza jest słodkim
punktem dla grywalizacji.

Projektowanie rozwiązania Grywalizacji
Podczas kolejnego spotkania statusowego Jessica analizuje cele rozwiązania grywalizacyjnego u Toma
i Mike'a. Są zadowoleni ze sposobu, w jaki projekt się rozwija i sugerują, że teraz, gdy cele są znane,
zaczynają tworzyć serię konkursów, aby zmotywować klientów do korzystania z Yakademy i wnieść do
Yakkera więcej badań jakościowych. Jessica nie zgadza się z tym podejściem. Zamiast tworzyć
konkurencyjne środowisko za pomocą konkursów, zaleca stworzenie środowiska współpracy, w
którym każdy może skorzystać z ulepszania platform. Gdy omawiają tę sprawę dalej, Tom i Mike zdają
sobie sprawę, że zdefiniowanie struktury gry ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rozwiązania. Nie
tylko muszą zastanowić się, w jaki sposób skłonić ludzi do wspierania wkładów innych klientów, muszą
także zająć stanowisko w sprawie struktury wynagrodzeń, z której będą korzystać, dowiedzieć się, jak
klienci mają się nawzajem zachęcać i określić, jak utrzymywać zaangażowanie klienta przez długi czas.
Motywacja do uczestnictwa musi pochodzić od samych klientów. Uczestnicy zostaną uznani za rozwój
wiedzy, wkład społeczności i jakość badań. A społeczność określi jakość badań. Zespół YakTrade będzie
również wykorzystywał negatywne uznanie społeczności, aby zmniejszyć wykorzystanie platformy
Yakker do promocji firmy i produktów.
KROK CZWARTY: OKREŚL MODEL GRACZA
Po zdefiniowaniu zakresu rozwiązania gamified i określeniu celów i motywacji graczy nadszedł czas na
podjęcie decyzji o tym, jak ustrukturyzować rozwiązanie grywalizacyjne. Model zaangażowania gracza
opisuje sposób interakcji graczy z rozwiązaniem. W efekcie opisuje sposób pozycjonowania
rozwiązania. Wiele osób ma z góry przyjęte wyobrażenia o tym, jakie są gry, i popełniają błąd, stosując
swoje uprzedzenia do problemu. W rzeczywistości parametry zaangażowania rozwiązania to wybory,
których należy dokonać, a każdy z tych wyborów będzie miał ogromny wpływ na sposób interakcji ludzi
z rozwiązaniem i innymi graczami. Wyzwaniem w grywalizacji jest przemyślenie implikacji każdego z
parametrów gry i dokonanie świadomych wyborów dotyczących struktury doświadczenia. Przyjrzyjmy
się niektórym z najczęstszych parametrów, które należy opracować w fazie projektowania:
Współpraca / konkurencja. Jednym z podstawowych parametrów jest równowaga konkurencji i
współpracy w doświadczeniu grywalnym. W tej dziedzinie wielu ludzi myli gry z grywalizacją.
Najczęstszym założeniem jest to, że gry są konkurencyjne, a „mała konkurencja nigdy nikogo nie
skrzywdzi”. Jest to pokerowy sposób myślenia, w którym ludzie dochodzą do wniosku, że każda gra jest
konkurencyjną grą zerosum, podobnie jak poker. W wielu rozwiązaniach grywalnych (ale nie we
wszystkich) założenie to jest po prostu błędne. Gry takie jak poker są skuteczne w kierowaniu
określonym zestawem zachowań - mentalnością konkurencyjną, która zwycięża wszystkich. Czasami
gracze rywalizują ze sobą, a czasem rywalizują z „domem”. Jednak w większości rozwiązań grywalnych
nie ma jednego zwycięzcy, a gracze zachęcają innych graczy do sukcesu. Gry oparte na współpracy
częściej kierują zachowaniami ściśle powiązanymi z celami rozwiązania. Na przykład, jeśli wyzwaniem
jest przeszkolenie pracowników w zakresie polityki firmy, celem nie jest zdobycie zwycięzcy, a raczej
przeszkolenie jak największej liczby osób. Tworzenie konkurencyjnej struktury gry nie jest w tym
przypadku odpowiednie. W aplikacjach opartych na współpracy, gracze są nagradzani za pomoc lub
zachęcanie innych graczy do osiągnięcia swoich celów. Jak widzieliśmy w przykładzie Nike +, przyjaciele
są proszeni o dopingowanie graczy. Podobnie jak większość tych parametrów, poziom konkurencji i
współpracy jest kontinuum i może istnieć połączenie podejść opartych na współpracy i
konkurencyjnych. Najczęstszym sposobem łączenia współpracy i konkurencji jest tworzenie struktur
zespołu w grze. Gracze współpracują w zespole, a zespoły rywalizują ze sobą.
Wewnętrzny zewnętrzny. Jak omówiliśmy wcześniej, rozwiązania, w których gracze są nagradzani
przede wszystkim rzeczami materialnymi, to programy nagród. Gracze otrzymują zwrot pieniędzy za

robienie czegoś, czego chce organizacja. Rozwiązania Gamified polegają przede wszystkim na
wewnętrznych nagrodach, ale nie oznacza to, że zewnętrzne nagrody nie mają miejsca w rozwiązaniach
grywalizacyjnych. Jak widzieliśmy w przykładzie gry BBVA, może istnieć kombinacja nagród
wewnętrznych i zewnętrznych. Klienci BBVA mają przede wszystkim motywację do korzystania z Gry
BBVA, aby dowiedzieć się, jak korzystać z usług bankowości internetowej. Jednak BBVA osłodzi ofertę,
oferując dodatkowe nagrody, takie jak loterie na bilety na imprezy sportowe, jako dodatkową zachętę.
Multiplayer / Solitary. W grach karcianych most ma inną dynamikę niż pasjans. Różnica polega na tym,
że w brydżu gracze wchodzą ze sobą w interakcję, podczas gdy w pasjansie gracze wchodzą w
interakcję z grą. To samo dotyczy grywalizacji. W wielu aplikacjach grywalnych gracze wchodzą w
interakcję tylko z rozwiązaniem i nie ma interakcji między graczami, jak widzieliśmy w przykładzie Pain
Squad. W innych grywalnych rozwiązania wymagają wielu interakcji między graczami; widzieliśmy to
dzięki rozwiązaniu innowacyjnemu Quirky. Projektanci rozwiązań Grywalizacji muszą na samym
początku ustalić, czy rozwiązanie będzie zaprojektowane do obsługi interakcji dla wielu graczy, czy też
gra będzie pomiędzy graczem a grą.
Kampania / Bez końca. Domyślnie wiele osób uważa, że aplikacja z grą gamified powinna być
nieskończona, ale często celem jest zaszczepienie nowego nawyku lub nauczenie się nowych
umiejętności, a te aplikacje powinny mieć naturalny koniec. Dobrym przykładem są rozwiązania
edukacyjne; uczenie się jest nieskończone, ale trening w konkretnych umiejętnościach to kampanie.
Specjalne kursy szkoleniowe mają naturalny koniec, po ukończeniu kursu i nabyciu nowych
umiejętności. Ale grywalizacja systemu zarządzania uczeniem się będzie prawdopodobnie
pozycjonowana jako niekończąca się gra, ponieważ szkolenie jest stałym działaniem w organizacjach.
Emergent / Scripted. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, niektóre aplikacje grywalne są lepiej
przystosowane do gry skryptowej, podczas gdy inne są lepiej przystosowane do wschodzących
rozgrywek - wschodzące rozgrywki są najlepsze, gdy ich wynik jest nieznany, jak w przypadku rozwiązań
innowacyjnych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom projektanci skupiają większą uwagę na przestrzeni
gry, tworząc strukturę dla nowych gier. W sytuacjach, w których wynik jest znany, lepiej jest grać w
skryptach. Zarówno w przypadku zmiany zachowania, jak i rozwiązań szkoleniowych, wynik jest znany
- wiemy, co chcemy zmienić lub uczyć się od graczy. W rozwiązaniach skryptowych projektanci skupiają
większość swojej uwagi na podróży gracza.
KROK PIĄTY: Zdefiniuj PRZESTRZEŃ GRAJĄ I ZAPLANUJ PODRÓŻ
Teraz, gdy zdefiniowano cele rozwiązania, zespół Jessiki zaczyna konceptualizować, jak będzie
wyglądać rozwiązanie. Muszą podejmować decyzje o podejściu, z którego będą korzystać, o
platformach, na których będą dostarczane, io tym, jak będzie angażować klientów. Jak sobie
przypomnisz, celem rozwiązania jest:
1. Badania jakości crowdsource
2. Zwiększenie wiedzy inwestorów
3. Nagradzaj najlepszych współpracowników
Badania dotyczące jakości crowdsourcingu i nagradzanie najlepszych autorów są zarówno zmiana
zachowania, jak i przestrzeń do zabawy, aby wpłynąć na to zachowanie, to sama platforma Yakker.
Platforma zostanie dostosowana, aby umożliwić graczom rozpoznawanie i nagradzanie najlepszych
wykonawców, a także będzie zawierać filtry, które pomogą zidentyfikować wysokiej jakości badania.
YakTrade ma już znaczne informacje na temat swoich klientów - ich indywidualnych udziałów, wyników
portfela i spółek, które śledzą. Aby chronić poufność klienta, informacje te można podać jako procent

całego portfela bez podawania rzeczywistych wartości pieniężnych. Informacje te są obecnie prywatne,
ale mogą być upublicznione według uznania klienta. Zespół postanawia również zmodyfikować listę
obserwacyjną klientów, aby przechwytywać rekomendacje dotyczące zapasów (kupować, trzymać,
sprzedawać) oraz ceny docelowe dla posiadanych i śledzonych zapasów. Rozszerzą także profil klienta,
aby umożliwić klientom opisanie strategii inwestycyjnych i podstawowych narzędzi decyzyjnych przy
wyborze inwestycji (na przykład analiza wykresów technicznych, wskaźniki nastrojów, wycena akcji,
zalecenia analityków lub inne źródło). Informacje można również zestawiać w całej bazie klientów, aby
ocenić zalecenia dla różnych zasobów. Na przykład, jeśli tysiąc klientów śledzi Google, Caterpillar lub
Citigroup, średnie zalecenia i cena docelowa mogą być udostępniane inwestorom. Inwestorzy mogą
wyszukiwać osoby, które mają podobne cele inwestycyjne, aby określić, kogo powinny przestrzegać,
na podstawie ich sukcesów. Osoby śledzące innego inwestora są powiadamiane, gdy inwestor
dokonuje zmian w swoich portfelach lub rekomendacjach. Z technicznego punktu widzenia jest to
prosta zmiana, która pozwoli klientom opcjonalnie ujawnić już istniejące informacje. Zwiększanie
wiedzy inwestorów jest celem rozwoju umiejętności, a YakTrade ma już platformę Yakademy, która
zapewnia lekcje wideo na temat podstaw inwestowania, ale niewiele osób ogląda filmy. Tom i Mike
nie mogli zrozumieć, dlaczego materiał kursu nie był używany. W poprzednich projektach Jessica
dowiedziała się, że osiągnięcia były wartościowe tylko wtedy, gdy były trudne do zdobycia. Bierne
oglądanie wideo było po prostu zbyt łatwe. Teraz platforma zostanie zmodyfikowana, aby ułożyć lekcje
wideo w logiczną i progresywną strukturę. Dla każdego kursu wideo będzie test treści. Uczniowie
muszą zdać test przed przejściem do następnego filmu. Podczas gdy testy zapewniają, że uczący się
zrozumiał treść, ich prawdziwym celem jest potwierdzenie, że uczeń się pojawił. Aby przenieść naukę
na wyższy poziom, zespół opracuje również pytania do studium przypadku do programu nauczania;
wymagają one odpowiedzi eseistycznych, aby wykazać się dogłębnym zrozumieniem materiału. Inni
uczniowie będą musieli ocenić odpowiedzi swoich rówieśników, aby odblokować ocenę na podstawie
własnych pytań dotyczących studium przypadku. W ten sposób przegląd partnerski jest
wykorzystywany do kontroli jakości osiągnięć edukacyjnych. Projektanci aplikacji gamified muszą
określić zarówno przestrzeń gry, jak i drogę gracza. Przestrzeń do zabawy może być wirtualnym
miejscem, które istnieje tylko wewnątrz sieć komputerów, jak widzieliśmy w przykładzie Khan
Academy, lub może to być połączenie wirtualnych i rzeczywistych środowisk, takich jak Nike +. Podróż
gracza jest ścieżką, którą określasz, aby gracze mogli wziąć rozwiązanie.
Zagraj w kosmos. Jest to środowisko, które zapewniasz graczom, aby angażowali się w grę i między
sobą. W przeciwieństwie do gier wideo, większość rozwiązań grywalnych nie ma skomplikowanych
wirtualnych światów z wysokiej jakości animacją, symulacjami i awatarami. Większość rozwiązań
grywalnych zapewnia bardzo podstawową przestrzeń do gry, która może pokazywać profile graczy,
postępy i wszystkie narzędzia niezbędne graczowi do zaangażowania się w rozwiązanie. Na przykład
Khan Academy zapewnia graczom profil, linki do filmów szkoleniowych uporządkowanych według
tematów, ćwiczenia do rozwijania i testowania umiejętności oraz przestrzeń, w której nauczyciele
mogą zobaczyć postępy uczniów. Niewiele jest takich, które wyglądają jak gra wideo; nie jest to
krytyka, po prostu stwierdzenie, że elementy podobne do gier wideo nie są wymagane, aby utrzymać
graczy zaangażowanych. Gry innowacyjne często zapewniają bogaty zestaw narzędzi do użytku przez
graczy. Quirky oferuje przestrzeń do zgłaszania pomysłów, głosowania nad pomysłami innych i
dostarczania danych wejściowych do badań rynkowych, projektowania produktów, kolorów,
materiałów, wykończeń, nazwy produktu i cen. Ponieważ rozwiązania innowacyjne nie mają znanego
wyniku, nacisk kładziony jest na przestrzeń gry, a nie na podróż gracza. W tych rozwiązaniach podróż
gracza koncentruje się głównie na czynnościach związanych z wejściem na pokład, aby zaznajomić
graczy z przestrzenią gry, zanim zaczną wprowadzać innowacje.

Podróż gracza. Opisuje ścieżkę, jaką gracze pokonują w rozwiązaniu. Od wciągania graczy do poziomów
zaawansowanych, projektanci muszą starannie balansować wyzwania i umiejętności w miarę
postępów gracza, aby utrzymać zaangażowanie. Rozwiązania Gamified mają na celu przedstawienie
graczom serii działań lub pętle zaangażowania, które muszą opanować gracze. Każda próba ukończenia
akcji jest zwykle powtarzana z pewnym rodzajem sprzężenia zwrotnego (dobrego lub złego), aby
rozpoznać wysiłek gracza. Te działania muszą być trudne dla gracza, ale muszą być również osiągalne,
biorąc pod uwagę jej poziom umiejętności. Często działania te są grupowane w misje lub wyzwania,
które gracze muszą wykonać, aby zdobyć odznakę, przejść do następnego poziomu lub zdobyć inną
formę uznania.
KROK SZÓSTY: Zdefiniuj ekonomię gry
Zespół Jessiki zaczyna opracowywać system punktów i nagród, który zmotywuje graczy do
wykorzystania społeczności i jej zasobów oraz pomoże im osiągnąć indywidualne cele inwestycyjne.
Wiele osiągnięć będzie dotyczyć wydajności portfolio, więc motywacja już istnieje; brakuje tylko
uznania. Ale w innych obszarach klienci muszą być zmotywowani do robienia rzeczy, których wcześniej
nie robili, takich jak rekomendowanie akcji lub szkolenie. Zespół musi być kreatywny w definiowaniu
nagród, które są zarówno trudne do osiągnięcia, jak i wysoko cenione przez graczy. Kluczem do
rozwiązania jest wykorzystanie wiedzy najlepszych wykonawców, aby były widoczne w całej
społeczności. W tym celu wykorzystają tabele liderów „mędrców”, które pokazują wydajność portfela
w różnych okresach. Pokażą również tabele liderów „beaconów” - tych, którzy mają najwięcej
zwolenników. W ten sposób względny nowicjusz, taki jak Amanda, może szybko określić, kogo powinna
przestrzegać, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Podczas gdy tabele liderów rozpoznają
najlepszych graczy, zespół musi również rozpoznać osiągnięcia każdego gracza. Biorąc lekcję od
skautów i skautek, wybierają odznaki jako podstawowy system nagród. Uznając, że same odznaki mają
niewielką wartość, muszą upewnić się, że nagrody mają znaczenie dla graczy. Struktura, którą
wprowadzają, oferuje łatwe do zdobycia odznaki do wczesnego uczestnictwa, aby zachęcić członków
do rozpoczęcia. Obejmują one oglądanie pięciu filmów i wypełnianie pytań testowych. Ale szybko
zwiększają poziom wyzwań, dzięki czemu odznaki najwyższego poziomu są bardzo trudne do
osiągnięcia. Zapewnia to poziom niedoboru na najwyższych poziomach, co czyni te odznaki wysoce
pożądanym
Przykłady wyższych poziomów wyzwań obejmują odznaki klasy mistrzowskiej dla osób, które celują w
studiach przypadków. Podczas gdy silna wydajność portfela jest swoistym odznaką, zespół decyduje
się na wybranie wyjątkowej wydajności portfela dzięki odznakom takim jak „Top Gun” dla klientów,
którzy osiągnęli wzrost portfela w pierwszej dziesiątce społeczności w ciągu jednego roku; „Długi ogon”
dla klientów, którzy z powodzeniem wybierają akcje o małej kapitalizacji, które osiągają lepsze wyniki;
oraz upragniony znaczek „Pro” dla portfeli przewyższających S&P 500 ponad pięć lat. Aby zachęcić ludzi
do wydawania zaleceń, zespół tworzy plakietki dla osób, które śledzą dziesięć, dwadzieścia lub
trzydzieści firm. W przyszłości zalecenia zostaną uszeregowane pod kątem wyników, aby nagradzać
osiągnięcia klientów w dokładnym przewidywaniu zwycięzców. Gry, programy nagród i rozwiązania w
zakresie grywalności mają ekonomię w grze, chociaż zazwyczaj nie jest to gospodarka oparta na
pieniądzach. Gospodarka w grze składa się z zachęt i nagród, które gracze otrzymują za pomyślne
wykonywanie zadań, wypełnianie wyzwań lub osiąganie celów. Kluczowe jest zrozumienie celów i
motywacji graczy, aby stworzyć ekonomię gry, która implementuje projekt zorientowany na gracza.
Jak omówiłem w części 1, gry wideo częściej korzystają z niematerialnych nagród, które bawią graczy
do ich angażowania. Programy nagród to wymiana wartości, w której gracze otrzymują głównie
namacalne nagrody za wykonywanie zadań, które wartości organizacji. Jak wiemy, jednym z
kluczowych wyróżników aplikacji gamified jest obliczone wykorzystanie wewnętrznych nagród, aby

stworzyć znaczące doświadczenie dla graczy. Istnieją cztery podstawowe waluty, które gracze
gromadzą w ekonomii gry - zabawa, rzeczy, kapitał społeczny i poczucie własnej wartości - i są one
realizowane za pomocą mechanizmów gry, takich jak punkty, odznaki i tabele wyników. Te
mechanizmy gry są po prostu symbolami różnych walut motywacji stosowane do nagradzania graczy.
Zabawa jest podstawową walutą gier. Rzeczy są podstawową walutą programów nagród. Poczucie
własnej wartości i kapitał społeczny są głównymi nagrodami za rozwiązania gamified. Ważne jest, aby
spojrzeć na nie jako na wytyczne, a nie na sztywne kryteria. Gry z pewnością wykorzystują samoocenę
i kapitał społeczny jako część swojej ekonomii gry - gracze zwiększają poziomy, moce i rozpoznawalność
w całej grze. Programy nagród wykorzystują również poczucie własnej wartości - pamiętaj, że
naprawdę ważną nagrodą dla Ryana Binghama w „Up in the Air” było zdobycie jego imienia na boku
samolotu. Ponadto BBVA wykorzystała nagrody (rzeczy) jako nagrodę w swoim rozwiązaniu gamified,
podobnie jak Samsung Nation. Lepiej być pragmatykiem niż purystą. Czasami gracze potrzebują
namacalnych nagród, aby zaangażować się w niektóre zadania, które nie mają dla nich wewnętrznej
wartości. Dodatkowo niektóre z czysto zabawnych aspektów gier mogą stworzyć bardziej wciągające
doświadczenie dla graczy. Cele i motywacje graczy w naturalny sposób poprowadzą projektantów do
zdobycia nagród w postaci poczucia własnej wartości i kapitału społecznego, ale projektanci powinni
być również otwarci na korzystanie z innych nagród w celu zaangażowania graczy w razie potrzeby.
Zabawa. Chociaż rzadko używane w aplikacjach grywalnych, w grach wideo proste elementy zabawy
stanowią dużą część ekonomii gry. Gry wideo mają ciągły zapał światła i dźwięki, które sprawiają, że
gra jest ekscytującym przeżyciem. Zaawansowana grafika i fabuła sprawiają, że gracze czują, że ratują
świat lub wygrywają bitwę. Jak widzieliśmy na przykładzie Pain Squad, do motywacji wykorzystano
fabułę z oddziałem policji. To ważne elementy projektowania gier. Większość zabawnych
mechanizmów gry ma przelotny wpływ na ekonomię gry - nie są one często trwałe ani nie oferują
namacalnych nagród. W aplikacjach grywalnych najczęstszym zastosowaniem zabawy jest nagroda za
niespodziankę - niespodziewane, losowe nagrody, które angażują graczy z poczuciem, że nigdy nie są
pewni, co wydarzy się później. Widzieliśmy przykład tego wcześniej z programami szkoleniowymi NTT
Data, które wykorzystywały niespodziewane pytania od menedżerów wyższego szczebla, aby zachęcić
ludzi do regularnego zameldowania się w systemie.
Rzeczy. Ta waluta obejmuje materialne przedmioty, które można zebrać, a czasem wymienić w ramach
rozwiązania. Są one często realizowane jako punkty, które można wymienić na gotówkę lub nagrody.
Wymierne nagrody są tak naprawdę domeną programów nagród, ale czasami są wykorzystywane w
aplikacjach gamified, gdy pożądane zachowanie nie jest zgodne z celami gracza. Ale zbyt często
doświadczają projektantów, którzy nie mają ani kreatywności, ani jasnego zrozumienia celów i
motywacji graczy, a zatem muszą polegać na „rzeczach”, aby utrzymać graczy zaangażowanych. Jak
wiemy, większość programów premiowych opiera się na wymiernych nagrodach jako podstawowych
symbolach waluty w ich gospodarkach
Samoocena. Jak dowiedzieliśmy się od autora Dana Pinka, autonomia, mistrzostwo i cel są głównymi
wewnętrznymi motywatorami, a aplikacje gamified używają wielu różnych mechanizmów gry do
rozpoznawania osiągnięć. Gry i aplikacje grywalne zapewniają graczom wyzwania, dają stałą
informację zwrotną na temat postępów i rozpoznają osiągnięcia z pochwałą, wyrównywaniem,
dostępem do ekskluzywnych usług lub odznakami osiągnięć. Wszystkie te nagrody działają na rzecz
budowania poczucia własnej wartości gracza i utrzymania zaangażowania w grę.
Kapitał społeczny. Ludzie są zmotywowani, gdy inni w swoich kręgach społecznych rozpoznają ich
osiągnięcia. Projektanci aplikacji gamified mogą motywować graczy z uznaniem jako nagrodę w
aplikacji gamified. Krąg społeczny często obejmuje innych graczy w grze, gdy interakcja gracza jest
wbudowana w rozwiązanie. Można go również rozszerzyć na zewnętrzne sieci społecznościowe, takie

jak Twitter, Facebook lub LinkedIn, w celu zwiększenia wpływu rozpoznawania kręgów społecznych.
Na przykład aplikacje gamified mogą łączyć się z Facebookiem, aby publikować osiągnięcia na ścianie
użytkownika (za zgodą), tak jak robi to aplikacja Vail EpicMix. Kapitał społeczny jest potężnym
motywatorem i obejmuje nagrody, takie jak status, wzajemne uznawanie składek gracza lub inne
osiągnięcia gracza.
Wzmacnianie motywacji w mediach społecznościowych
Grywalizacja YakTrade, Jessica i zespół Kaleftic wykorzystali Platformę Yakker znacznie wykracza poza
swój pierwotny cel, aby stać się platformą do angażowania klientów w podróż do bardziej udanych
inwestycji. Yakker jest czymś więcej niż miejscem do dyskusji o inwestycjach, stał się platformą do
określania, którzy członkowie społeczności dokonują najlepszych wyborów inwestycyjnych i
zapewniają wkład o najwyższej wartości. Dodając dynamiczne nagrody i uznanie, staje się ono bardziej
wciągające, dzięki czemu nawet ludzie tacy jak Daniel są zmotywowani do dzielenia się swoimi
strategiami inwestycyjnymi. Osiągnął również pożądany efekt de-podkreślenia złych rad i pogłosek, że
ludzie tacy jak Robert przyczyniają się do społeczności. Wykorzystując reputację, Robert i ludzie tacy
jak on tracą wpływy - nie są już hubami rozpowszechniającymi złe rady, lecz stają się samotnymi
głosami, na które większość ludzi nie zwraca uwagi. Najlepsi wykonawcy to gwiazdy rocka i dostarczają
cennych porad mniej kompetentnym klientom. Ludzie są zwierzętami społecznymi. Od dnia narodzin
jesteśmy uzależnieni od rodziny i przyjaciół dla naszego wzrostu i sukcesu, a nawet dla naszego
przetrwania. Jako zwierzęta społeczne współpracujemy i konkurujemy w ramach naszych sieci, aby
rozwijać umiejętności, osiągać cele zawodowe, a nawet wybrać partnera. Jesteśmy głęboko dotknięci
przez nasze sieci społecznościowe i zależą od nich, ale charakter naszych sieci społecznościowych na
zawsze się zmienił. Nie jesteśmy już ograniczeni fizycznym kontaktem z kręgiem przyjaciół w naszych
miastach, szkołach, miejscach pracy, miejscach kultu lub klubach. Dzisiaj możemy utrzymać większy
krąg przyjaciół poprzez regularne kontakty wirtualne za pomocą mediów społecznościowych. Aplikacje
zabójców zawsze koncentrowały się na łączeniu ludzi, a dzięki ponad miliardowi użytkowników
Facebook na zawsze zmienił sposób interakcji i zaangażowania ludzi. Jako platforma do zaangażowania,
Facebook zapewnia niezrównaną możliwość łączenia się i dzielenia się informacjami z najważniejszymi
dla nas przyjaciółmi. Podczas gdy Facebook jest najbardziej widoczny, istnieje wiele innych sieci
społecznościowych, z którymi się łączymy, takich jak profesjonalne sieci (np. LinkedIn) i korporacyjne
sieci społecznościowe (np. Yammer), które również odgrywają ważną rolę w naszym ogólnym profilu
sieci społecznościowych. Sieci społecznościowe zapewniają okno do naszych osobowości, miejsce, w
którym możemy dzielić się naszymi komentarzami, zdjęciami, artykułami - wszystko, co naszym
zdaniem może być interesujące dla naszej sieci przyjaciół. Internetowa osobowość, którą tworzymy,
ma ogromny wpływ na sposób, w jaki nasi przyjaciele nas widzą. Użytkownicy Facebooka rozpoznają
uczucie zaskoczenia, gdy dowiesz się, że twój kuzyn jest miłośnikiem opery lub twój stary kumpel z
liceum bierze lekcje latania. Kto wiedział, że to ma w sobie? W rzeczywistości społeczne uznanie
naszych osiągnięć jest potężnym motywatorem. Ponieważ zarówno grywalizacja, jak i sieci
społecznościowe angażują ludzi przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, istnieją między nimi
wyraźne i uzupełniające się powiązania. Coraz częściej ludzie dzielą się swoimi osiągnięciami w sieciach
społecznościowych. LinkedIn dodał niedawno certyfikaty, wyróżnienia i nagrody oraz publikacje,
między innymi, aby pomóc członkom w budowaniu własnej marki.
Sieci społecznościowe oferują wirtualne środki podobne do umieszczania stopnia na ścianie biura lub
trofeum na półce. Są megafonem dla twoich osiągnięć, które nie ograniczają się do przestrzeni
fizycznej. Rozwiązania grywalne często umożliwiają użytkownikom publikowanie swoich osiągnięć w
witrynach sieci społecznościowych, co pozwala im na zwiększenie osobistych marek. Jak zauważył Paul

Wilmore z Barclaycard: „Kiedy ludzie osiągają wyższy poziom statusu, w rzeczywistości gratulują im
inni członkowie społeczności”.
KROK SIÓDMY: GRAJ TEST I ITERUJ
Jessica i zespół Kaleftic zdają sobie sprawę z tego, że mało prawdopodobne jest, aby dostali wszystko
w teorii, więc angażują grupę fokusową podczas testowania rozwiązania. Gdy opracowują wczesne
storyboardy dla nowych aplikacji Yakker i Yakademy, testują je z grupą fokusową, aby uzyskać ich
opinie. Po włączeniu gier do rozwiązań, najpierw wprowadzają je do grupy fokusowej, włączają ich
opinie, a następnie mają ograniczone wdrożenie do 5 procent odbiorców. Przechwytując dane
dotyczące wszystkich interakcji z klientami w pętlach zaangażowania, są w stanie zobaczyć, co działa,
a co nie, i dostroić mechanikę gry przed ostatecznym wdrożeniem. Strojenie trwa po uruchomieniu,
wprowadzając zmiany w oparciu o opinie klientów i dodając dodatkowe funkcje. Ponieważ rozwiązanie
ma na celu zapewnienie długoterminowego zaangażowania, będą okresowe aktualizacje z nowymi
wyzwaniami i osiągnięciami, aby zagwarantować, że gracze pozostaną zaangażowani w czasie. Gry
wideo mają podejście rozwojowe, które może trwać latami i kosztować miliony dolarów, przechodząc
etapami od początkowego pomysłu do finansowania i przygotowania do produkcji, do rzeczywistej
produkcji gier wideo, a wreszcie do marketingu i dystrybucji. Gra wideo jest uruchamiana z wielką
pompą. Jeśli początkowa sprzedaż jest dobra, gra może być sukcesem i cały czas, wysiłek i pieniądze
się opłaca. Opracowanie gry wideo jest przedsięwzięciem długoterminowym, o wysokim ryzyku i
wysokim koszcie. Często ludzie inicjują inicjatywę grywalizacyjną z założonym założeniem, że jest to jak
tworzenie gry wideo. Że będzie długi cykl rozwoju, a gotowy produkt zostanie wdrożony. W
rzeczywistości grywalizacja zwykle nie działa w ten sposób. W przeciwieństwie do gier wideo na
konsolę, z grywalizacją, produkt nigdy nie jest ostateczny. Będzie nadal ewoluować długo po
premierze. W rzeczywistości pierwsze uruchomienie rozwiązania gamified powinno zawierać
wystarczającą liczbę funkcji, aby zaangażować odbiorców i osiągnąć cele biznesowe. Rozwiązania
Gamified powinny ewoluować z czasem, aby dodawać nowe funkcje, angażować odbiorców na nowe
sposoby i utrzymywać je w świeżości. Od pierwszego dnia premiery zaczniesz się wiele uczyć o
odbiorcach i ich interakcji z rozwiązaniem. Ta wiedza pokieruje ewolucją rozwiązania w czasie. Podczas
gdy badaliśmy wiele teorii dotyczących motywacji, w praktyce trudno jest przewidzieć, co będzie
motywować ludzi. Zaprojektowanie wielkiej grywalnej aplikacji w teorii i osiągnięcie wielkiego sukcesu
to dwie bardzo różne rzeczy. Chociaż opisane tutaj podejście pomoże uniknąć niektórych poważnych
pułapek w projektowaniu aplikacji gamified, nie spodziewaj się, że za pierwszym razem dostaniesz ją
w 100 procentach. Rozwiązania do grywalizacji są opracowywane iteracyjnie. Skorzystaj z pilotażowej
grupy graczy, którzy mogą przetestować rozwiązanie i przekazać informacje zwrotne w fazie
projektowania / rozwoju. Wczesne koncepcje można testować za pomocą storyboardów, jak
widzieliśmy w przykładzie Pain Squad. W przypadkach, w których rozwiązanie jest skierowane do
bardzo dużej grupy odbiorców, stopniowe uruchamianie, które ujawnia rozwiązanie dla niewielkiego
odsetka odbiorców, pozwoli na dodatkowe strojenie, zanim rozwiązanie zostanie udostępnione
szerszej publiczności. Zbierz dane o wszystkich interakcjach graczy z rozwiązaniem. Po wydaniu
rozwiązania dane te będą nieocenione przy określaniu, które cykle zaangażowania działają, a które nie.
Umożliwi to z czasem dostrojenie aplikacji, modyfikując te aspekty rozwiązania, które nie angażują
graczy.
PDOSUMOWANIE
* Model zaangażowania gracza określa sposób interakcji graczy zarówno z rozwiązaniem, jak i innymi
graczami. Określa również strukturę nagrody i cykl zaangażowania.

* Większość rozwiązań grywalnych nie przypomina światów gry, a raczej są one implementowane jako
warstwa mechaniki gry, oprócz działania, które często rozgrywa się w świecie rzeczywistym.
* Podróż gracza przedstawia graczom serię akcji lub pętli zaangażowania, które muszą opanować, aby
przejść przez rozwiązanie.
* Ekonomia gry musi być dostosowana do celów i motywacji graczy, aby zapewnić graczom nagrody zabawę, rzeczy, kapitał społeczny lub poczucie własnej wartości - za pomyślne wykonywanie zadań,
wypełnianie wyzwań lub osiąganie celów.
* Integracja z mediami społecznościowymi umożliwia rozpoznawanie osiągnięć graczy przez sieci
równorzędne i jest potężnym wzmacniaczem motywacji.
* W przeciwieństwie do gier wideo, rozwiązania gamified powinny ewoluować z czasem, aby dodawać
nowe funkcje, angażować publiczność na nowe sposoby i utrzymywać je w świeżości.

Typowe pułapki projektowe
Niedawno odbyłem rozmowę z klientem dostawcy oprogramowania, który chciał zmobilizować ofertę
oprogramowania firmy. Jego oświadczenie wstępne brzmiało: „musimy tylko dodać kilka punktów i
odznak, co wydaje się łatwe”. Jego perspektywa jest dość typowa dla wielu ludzi - że grywalizacja jest
technicznie bardzo łatwym problemem do rozwiązania - i mają rację. Ale, jak teraz rozumiesz,
wyzwaniem związanym z grywalizacją jest projektowanie doświadczenia gracza, a nie technologii.
Wiele organizacji postępuje bez wyraźnego zrozumienia natury wyzwania, a wiele z nich zawodzi.
Rozwiązania grywalne zawodzą z trzech głównych powodów:
1. Wyniki biznesowe nie zostały jasno określone.
2. Rozwiązanie grywalne zostało zaprojektowane, aby osiągnąć cele organizacyjne, a nie cele gracza.
3. Rozwiązanie angażuje ludzi na poziomie transakcyjnym, a nie poziom emocjonalny.
Osiągnąwszy tak daleko w książce, doceniasz te większe problemy, więc nie będziemy już dłużej o nich
rozmawiać. W tym rozdziale zbadajmy niektóre z mniej powszechnych, ale wciąż ważnych pułapek,
których należy unikać przy opracowywaniu rozwiązań grywalizacyjnych.
NIEPOWODZENIE SIĘ DO GOSPODARKI GRY
Te same siły, które mają zastosowanie do realnych gospodarek, dotyczą także gospodarek gier.
Wszystkie gry mają ekonomię, a punkty, odznaki i nagrody stosowane w grywalizacji mają wartość
wewnętrzną. Projektanci gier sieciowych określają „podaż pieniądza” w gospodarce gry. Jeśli zaleją grę
łatwymi do zdobycia odznakami, zdewaluują odznaki dla ludzi, którzy już je trzymają. Jeśli zwiększą
poziom punktów wymagany do osiągnięcia, wprowadzają inflację cenową. W rozwiązaniach
grywalizacyjnych nieuzyskane punkty są niezrealizowana wartość przez graczy i może stworzyć
niezrównoważoną ekonomię gry. Gracze powinni być zmotywowani do wykorzystywania punktów do
realizacji wartości.
Projektanci rozwiązań grywalizacyjnych muszą być świadomi swojego wpływu na graczy, jeśli
wprowadzą zmiany w ekonomii gry. Jedną z podstawowych atrakcji grywalizacji jest to, że zapewnia
przejrzystość. Demotywujące jest dokonywanie jakichkolwiek zmian, które mają negatywny wpływ na
graczy. Gracze wiedzą, jakie nagrody mogą oczekiwać za wysiłek, który inwestują. Majstrować przy
grze gospodarka niszczy zaufanie, co z kolei szkodzi zaangażowaniu. Chociaż nie musisz być
ekonomistą, aby zarządzać ekonomią gry, musisz mieć świadomość wpływu, jaki wywierasz na zmiany
w gospodarce gry.
SKRÓT DO GRY
Ludzie kochają skróty. Kto może ich winić? Po co ciężko pracować nad zrozumieniem motywacji i celów
graczy, kiedy można po prostu prodować ludzi do działania za pomocą darmowych rzeczy, takich jak
odznaki? Prowadzę prawie codzienne rozmowy z klientami, którzy słyszeli szum wokół grywalizacji i
doszli do wniosku, że jest to szybkie, łatwe i skuteczne. Wszystko, co muszą zrobić, to dodać odznaki,
aby ludzie mogli robić to, co chcą. Brakuje im środka. Skacząc z tego, co organizacja chce nagradzać za
to tęskni za całym punktem grywalizacji. To tylko szybka droga do niepowodzenia. Jak dowiedzieliśmy
się w poprzednich rozdziałach, udana grywalizacja to proces. Obejmuje on czasochłonną pracę na rzecz
rzeczywistego zrozumienia odbiorców docelowych oraz ich motywacji i celów. Nie ma możliwości
zebrania tej wiedzy bez poświęcenia czasu na zrozumienie graczy. Mógłbyś zgadywać ale po prostu
zgadłbyś. Google odgadł i najwyraźniej pomylił się. W lipcu 2011 r. Firma Google wprowadziła „Odznaki
Google News”. Chodziło o to, by zaangażować czytelników Google News, pokazując im „jak żarłoczny

jest czytnik wiadomości, zdobywając odznaki Google News, czytając artykuły o swoich ulubionych
tematach. Im więcej czytasz, tym wyższą odznakę otrzymasz, zaczynając od Brązu awansując na
pozycję Silver, Gold, Platinum i wreszcie Ultimate. ” Google oferował ponad pięćset odznak na różne
tematy i różne poziomy, a odznaki można było dzielić z przyjaciółmi„ Opowiadać o swoich
zainteresowaniach, pokaż swoją wiedzę, rozpocznij rozmowę lub po prostu pochwal się tym, jak dobrze
czytasz. ”
Niestety, ten konkretny projekt wydawał się od początku skazany na porażkę. Nie było jasne, dlaczego
ludzie cenią te odznaki. Wydaje się, że nie zgadza się z motywacjami ludzi ani nie oznacza osiągnięcia
żadnego znaczącego celu. Być może Google doszedł do tego samego wniosku. Google ogłosił, że
zaprzestanie wydawania odznak Google News zaledwie piętnaście miesięcy później. Medal of Honor
to najwyższy honor wojskowy przyznany amerykańskiemu personelowi wojskowemu i jest
przyznawany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych za osobiste akty męstwa, ponad i poza
obowiązkiem. Ale to też jest kolejna odznaka. Punkty, odznaki i poziomy są jednymi z wielu
mechanizmów gry, które są używane w grywalizacji, ale reprezentują postęp i osiągnięcia. Nie są to
same osiągnięcia. Są po prostu drogowskazami na drodze do mistrzostwa.
Jedną z pułapek w grywalizacji jest tendencja do skupiania się na punktach, adge i liderach, a nie na
znaczących osiągnięciach, które reprezentują.
NIEZAWODNIE KONKURENCYJNY
Jak omówiliśmy w poprzednim rozdziale, większość rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem
grywalności jest najlepiej umiejscowiona przy użyciu modeli zaangażowania zespołowego, a nie
konkurencyjnych. Ponieważ wiele osób uważa grywalizację za rozszerzenie gier, błędne przekonanie,
że grywalizacja jest konkurencyjna, jest powszechne. Jak odkryliśmy w części 1, głównym celem
grywalizacji jest motywowanie ludzi - ogólnie rzecz biorąc, możliwie najszersza publiczność. Natomiast
główny cel w Grze to zabawiać lub bawić ludzi. W grach head-to-head prawie zawsze jest wyraźny
zwycięzca. W grywalizacji najczęściej chcemy, aby wszyscy wygrali. Jest to prawdą w rozwiązaniach
treningowych, które próbują pomóc każdemu w nauce. Zwykle w rozwiązaniach dotyczących zmiany
zachowań jest prawdą, że zachęcają wszystkich do przyjęcia nowego zachowania. Istnieją wyjątki, w
których hybrydowe struktury konkurencyjne / współpracy mogą być skuteczne, najczęściej w
rozwiązaniach innowacyjnych. Najczęściej spotyka się graczy, którzy tworzą drużyny i współpracują ze
sobą w swoich zespołach konkurować z innymi zespołami. Ta struktura jest przydatna, ponieważ
stwarza presję rówieśniczą dla każdej osoby, która ma występować w zespole. Rozwiązania
innowacyjne są wyjątkiem w grywalizacji, w której konkurencyjne gry dają pożądane rezultaty. Często
w rozwiązaniach innowacyjnych celem jest wybranie jednego „najlepszego” rozwiązania, a zwycięzcą
jest tylko jeden, więc są konkurencyjne gry. Zbadajmy jeden przypadek, w którym bezpośrednia
konkurencja jest odpowiednia w grywalizacji. Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów
Badawczych Obrony (DARPA) wykorzystywała konkursy (zwane wielkimi wyzwaniami) do rozwijania
nowych technologii przez wiele lat. Zwycięzcy tych wyzwań są nagradzani nagrodą pieniężną i, co
ważniejsze, prestiżem, który idzie w parze ze zwycięstwem. Kiedy piszę tę książkę, DARPA prowadzi
wyzwanie robotyki, „aby stworzyć przełomowe badania i rozwój, aby przyszłe roboty mogły
wykonywać najbardziej niebezpieczne działania w przyszłych operacjach reagowania na katastrofy,
razem z ich ludzkimi odpowiednikami, w celu zmniejszenia liczby ofiar, unikaj dalszych zniszczeń i ratuj
życie ”. Zespoły pochodzą z najbardziej prestiżowych uniwersytetów, NASA i firm obronnych. Nagroda
dla zwycięskiej drużyny wynosi 2 miliony dolarów. Ponieważ celem DARPA jest opracowanie
zaawansowanych technologii i wybranie jednego „najlepszego” rozwiązania, odpowiednie jest
zastosowanie konkurencyjnej struktury gry. Podczas gdy konkursy i inne konkurencyjne gry mogą być
odpowiednie dla niektórych problemów, istnieje wiele rozwiązań, w których są one nieodpowiednie,

ale wciąż powszechnie używane. Konkurencyjne gry mogą być bardzo angażujące dla najlepszych
wykonawców, ale mogą być nieciekawe lub wręcz demotywujące dla wszystkich, z wyjątkiem kilku
wybranych. Dzieje się tak często w przypadku konkursów sprzedaży, w których najlepiej sprzedający
się sprzedawca otrzymuje wycieczkę do egzotycznego miejsca. Ta struktura może stworzyć silną
konkurencję dla już najwyższej klasy sprzedawców, ale niewiele robi, aby przesunąć środkowe i dolne
szczeble sprzedawców, gdzie istnieje większa szansa na zwiększenie ogólnych przychodów.
TWORZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI UMIEJĘTNOŚCI / WYZWANIA
Angry Birds jest proste. Gracze otrzymują ptaka z preinstalowanej procy. Jedyne, co trzeba zrobić, to
odciągnąć ptaka i pozwolić mu odejść. Ptak leci w powietrzu i pojawia się stos rzeczy, a jeśli masz
szczęście trafić w cel przy pierwszym starcie, niektóre rzeczy spadają i punkty migają na ekranie. Na
drugim pociągnięciu procy odkrywasz, że możesz celować. Gratulacje, nauczyłeś się grać w Angry Birds.
Angry Birds, podobnie jak większość wspaniałych gier wideo, nie wymaga od graczy czytania
obszernych instrukcji, aby zacząć. Gry wideo mogą stać się niezwykle złożone, ale wyzwanie staje się
coraz bardziej skomplikowane. Gracze są uczeni gry, ponieważ mają oczywiste rzeczy do zrobienia.
Stworzenie prostego doświadczenia pokładowego jest jedną z rzeczy, na które naprawdę grają gry
wideo, i jedną z rzeczy, których projektanci rozwiązań gamified mogą się uczyć. Jednym z
powszechnych wyzwań w rozwiązaniach gamified jest to, że nauka gry jest często trudna, a utrzymanie
zaangażowania jest trudne. Gracze powinni mnie zarobić i zaangażować rozwiązanie w samym
rozwiązaniu. Pierwsze kroki powinny być oczywiste, a wczesne osiągnięcia powinny być bardzo łatwe
do osiągnięcia. Gracze muszą czuć, że od razu coś osiągają. W Duolingo anglojęzyczni gracze uczący się
hiszpańskiego są przedstawiani z frazami do wypełnienia, jak „Soy un / una hombre”. Gracz zaczyna od
wybrania właściwego artykułu - masz pięćdziesiąt pięćdziesiąt szans. Jeśli odgadłeś „una”, pomyliłbyś
się, ale łatwo wywnioskować, że „un” jest poprawne. Gratulacje, nauczyłeś się czegoś od razu. Zrób to
dobrze, wygraj punkty!
Utrzymanie zaangażowania wymaga zrównoważenia umiejętności i wyzwania w czasie. W Duolingo,
podobnie jak wiele przykładów, które widzieliśmy, rozwiązania stają się z czasem dość złożone i nadal
rzucają wyzwanie nawet najbardziej zaawansowanym graczom. Ale są świetnymi przykładami
łagodnego łagodzenia ludzi przed rozwiązaniem, zanim dodadzą wyzwania i złożoności, gdy gracze
rozwijają swoje umiejętności. Pamiętaj, że projektanci gier sieciowych muszą starannie balansować
umiejętności i wyzwania gracze przechodzą przez rozwiązanie. Mihály Csíkszentmihályi, badacz
psychologii pozytywnej, opisał stan osoby, która jest w pełni zaangażowana w działalność, która
równoważy umiejętności i wyzwania, osiągając stan „przepływu”.
CELOWANIE ZŁEJ WIDOWNI
Jednym z problemów, który czasami pojawia się w rozwiązaniach grywalnych, jest kierowanie do
niewłaściwej grupy odbiorców za pomocą obrazów i nagród. Jeśli twoja publiczność jest czytelnikami
powieści romantycznych, rozdawanie biletów na mecze zapaśnicze lub wyścigi monster trucków
prawdopodobnie nie jest najlepszym sposobem na ich nagrodzenie. Twoje rozwiązanie redukcji energii
prawdopodobnie nie powinno być ozdobione słodkimi, rozmytymi niedźwiedziami. Używanie koni
wyścigowych do reprezentowania pracowników w rozwiązaniu do zarządzania wydajnością
prawdopodobnie spowoduje wysłanie niewłaściwego komunikatu. Wszystko, co wygląda jak
FarmVille, prawdopodobnie nie trafi. Przyczyn tych rozbieżności może być wiele między rozwiązaniem
grywalnym a grupą docelową. Najczęstsze przyczyny to:
* Nie znając grupy docelowej. Bez jasności co do osób, na które się kierujesz, łatwo jest źle dopasować
strukturę kontekstu i nagrody do aplikacji grywalzacji.

* Przyciąga publiczność, dowolną publiczność. Wiele organizacji używa wskaźników, takich jak liczba
unikalnych użytkowników i działań na stronie internetowej, jako kluczowych wskaźników
zaangażowania. Te dane nie są przydatne, jeśli publiczność, którą przyciągasz, nie jest odbiorcą, który
kupuje Twoje produkty. W niektórych przypadkach wydaje się, że rozwiązania w zakresie grywalizacji
są tak zaprojektowane, aby w ogóle przyciągnąć dowolną publiczność.
* Budowanie gry, którą chciałbyś. Czasami rozwiązania grywalne nie wydają się być dostosowane do
grupy docelowej, a raczej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przyciągać ludzi takich jak zespół,
który je zbudował. Łatwo wpaść w pułapkę budowania gry, którą chciałbyś i utracić stronę docelowej
grupy odbiorców.
Oczywiście rozwiązanie niedopasowanych problemów z widownią jest proste. Musisz rozwinąć
głębokie zrozumienie demografii grupy docelowej, motywacji i celów oraz rozwiązań projektowych,
które ich zaangażują.
MOTYWACJA MANDUJĄCA
Rozwiązania grywalizacyjne najprawdopodobniej odniosą sukces, gdy gracze zdecydują się na
korzystanie z systemu. Niezależnie od jakości rozwiązania gamified, jest mało prawdopodobne, aby
dobrowolny udział 100 procent docelowych odbiorców. Niektórzy ludzie po prostu nie zamierzają się
angażować. Chociaż nie stanowi to problemu dla większości rozwiązań grywalizacyjnych, w niektórych
przypadkach może być problematyczne. Udział opt-in jest szczególnie trudny w rozwiązaniach
skierowanych do pracowników, gdzie uczestnictwo jest czasem narzucane przez zarządzenie, a nie
przez wybór pracownika. Rodzaje najczęściej dotkniętych rozwiązań obejmują rozwiązania w zakresie
szkoleń, zarządzania zmianami i zarządzania wydajnością, w których uczestnictwo pracowników jest
czasami obowiązkowe. Ostatnie badania wykazały, że zgoda jest kluczowym czynnikiem sukcesu
gamified rozwiązań. W badaniu terenowym, mającym na celu określenie wpływu zgody na rozwiązanie
do zarządzania wydajnością, naukowcy doszli do wniosku: „W naszym eksperymencie polowym
stwierdzamy, że gry, na które wyrażono zgodę, zwiększają pozytywny wpływ w pracy, ale gdy brakuje
zgody, zmniejszają pozytywne afekt i wydajność ”. Idealnie, grywalne rozwiązania nie powinny być
wymuszane na grupie docelowej; użytkownicy powinni mieć możliwość włączenia się do rozwiązania.
Obowiązkowe uczestnictwo może prowadzić do negatywnych wyników i może spowodować, że
przynajmniej część odbiorców zignoruje rozwiązanie lub negatywnie zareaguje na uczestnictwo.
DODAWANIE PRACY DO PRACY
Często grywalizacja jest implementowana jako warstwa gry na szczycie istniejącego procesu. W miarę
możliwości mechanika gry powinna być w przejrzysty sposób zintegrowana z rozwiązaniem, które
wspiera proces, a nie wdrażane jako oddzielne rozwiązanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku
rozwiązań dla pracowników. Na przykład, jeśli rozwiązanie oparte na Gamified koncentruje się na
zachęcaniu sprzedawców do wprowadzania danych kontaktowych do rozwiązania CRM, mechanizmy
gry śledzące wprowadzanie informacji kontaktowych muszą być wbudowane w rozwiązanie CRM, a nie
wdrażane jako oddzielne rozwiązanie, które wymaga od sprzedawców powielić wysiłek zarówno w
rozwiązaniu CRM, jak iw oddzielnym rozwiązaniu gamified. Poprzez zintegrowanie przechwytywania
pożądanych działań z istniejącymi systemami, nie ma dodatkowej pracy ze strony graczy, aby ich
działania były policzone.
Tworzenie samodzielnych rozwiązań grywalizacyjnych, gdy działania są już wspierane przez inne
rozwiązanie, dodaje pracy do pracy, a gracze szybko będą się tym obrażać, powodując ich wyłączenie.
GRYWALZIACJA SYSTEMU

Bernie Madoff, makler giełdowy z Wall Street i prezes własnej firmy inwestycyjnej, prowadził piramidę
Ponziego, który w ciągu kilku dziesięcioleci oszukał tysiące inwestorów z miliardów dolarów, aż w
końcu został złapany w 2008 roku. Było to największe oszustwo finansowe w USA historia. Schemat
Ponziego nie zarabia na inwestycjach; raczej wykorzystuje kapitał od nowych inwestorów, aby zwrócić
zyski obecnym inwestorom. Ten typ oszustwa został nazwany na cześć Charlesa Ponziego, który
prowadził taki program w latach dwudziestych, ale ten typ systemu istnieje od XVIII wieku.
Najwyraźniej istnieją zasady zapobiegające tego typu programom, ale Bernie Madoff znalazł luki, które
pozwoliły mu na grę w systemie. Schemat Ponziego wymaga kilku niezbędnych składników: zaufanych
inwestorów, firmy audytorskiej spełniającej wymogi i sennych regulatorów. Schemat Ponziego jest
formą grania w system - obejście zasad, aby osiągnąć cel - w tym przypadku zarabianie dużych
pieniędzy. Bernie Madoff uciekł z około 18 miliardów dolarów, dopóki nie został złapany i skazany na
150 lat więzienia. „Im większe ryzyko, tym większa nagroda” jest wspólnym wyrażeniem opisującym
profil ryzyka / zysku inwestycji. W grywalizacji jest odwrotnie : im większa nagroda, tym większe ryzyko
- ryzyko, że ktoś spróbuje zagrać w system. Jednym z zagrożeń grywalizacji jest to, że wygrana staje się
celem gracza, a nie grą. Kiedy wygrana staje się celem, niektórzy gracze poszukują luki w rozwiązaniu,
która pozwala im rozwijać się i osiągać cele bez wykonywania działań zdefiniowanych w rozwiązaniu.
Oczywiście prowadzi to do niezamierzonych konsekwencji. Bliżej celów rozwiązania dopasować do celu
gracza, tym mniej prawdopodobne jest, że gracze będą szukać luk i skrótów do osiągnięcia celów.
Podczas gdy korzyści z kradzieży pieniędzy od inwestorów są ogromne, nagrody za grę w grywalne
rozwiązanie nie są tak znaczące. Ale jeśli gracze znajdą szparę w zbroi systemu, skorzystają z nich. Na
przykład Digg, serwis społecznościowy, był ofiarą własnej społeczności. W 2005 roku użytkownik, który
został nazwany KoolAidGuy, odkrył, jak promować historie na stronie głównej, wykorzystując lukę w
systemie. On (lub ona) używał go do promowania artykułów na pierwszej stronie i ujawniał lukę
publicznie. Nic dziwnego, że wierni użytkownicy Digg byli zdenerwowani. Jeden użytkownik napisał:
„Każdy, kto czyta Digg, zna użytkownika, który nazywa się KoolAidGuy. Krótko mówiąc, ten użytkownik
zaczął od pokazania społeczności Digg błędu w systemie, jednak długo po tym, jak problem stał się
widoczny, nadal spamuje Digg, całkowicie niszcząc jego wartość. ”Nauka wyciągnięta z tego jest taka,
że nawet gdy nie ma pieniędzy w stawka, ludzie mogą znaleźć szczeliny w systemie i wykorzystać je, po
prostu dlatego, że mogą. Aby zmniejszyć ryzyko, projektanci gamifikacji muszą myśleć jak haker i
pracować nad analizą struktury i reguł rozwiązania, aby znaleźć luki, zanim gracze to zrobią.
PODSUMOWANIE
* Gracze cenią i polegają na ekonomii gry i oczekują, że pozostanie ona równa. Zachowaj ostrożność
podczas regulacji lub możesz uszkodzić zaufanie, co z kolei spowoduje uszkodzenie zaangażowania.
* Udana grywalizacja to proces komponowania wciągającego doświadczenia dla grupy docelowej.
Zaplanuj spędzenie znacznego czasu, aby uzyskać prawdziwe zrozumienie graczy i ich motywacji i
celów.
* Jedną z pułapek w grywalizacji jest tendencja do skupiania się na punktach, odznakach i tabelach
liderów, a nie znaczących osiągnięciach, które reprezentują.
* Rozsądnie wykorzystuj konkurencję, ponieważ często nie jest ona zgodna z celami biznesowymi i
może zmniejszyć motywację zawodników osiągających słabe wyniki.
* Aby utrzymać zaangażowanie gracza, stwórz łatwe doświadczenie na pokładzie, a następnie
zrównoważyć umiejętności i wyzwania z czasem.
* Rozwiązania grywalizacyjne najprawdopodobniej odniosą sukces, gdy gracze zdecydują się na
korzystanie z systemu.

* Jednym z zagrożeń grywalizacji jest to, że wygrana może stać się celem gracza, a nie grą. Następnie
gracze mogą szukać luk w grze.

Zarządzanie dla sukcesu
Projekty grywalizacyjne muszą być proponowane, finansowane i zarządzane tak, jak każda inna
inicjatywa zmiany. Szerszy temat zarządzania projektami zmian wykracza poza zakres tej książki i
istnieje wiele innych doskonałych zasobów na ten temat. Na razie skupmy się na obszarach, w których
projekty grywalizacji różnią się od innych inicjatyw zmian. Najważniejszą różnicą w projektach
grywalizacyjnych jest podejście projektowe.
SPRZEDAŻY GAMIFIKACJI LIDEROM BIZNESOWYM
Grywalizacja to niefortunne słowo. Być może lepiej nazwać to „motywacją”, ale byłoby to również inne
głupie słowo. Prawdziwym problemem jest to, jak większość ludzi rozumie grywalizację. Jak mówiliśmy
wcześniej, gry i gry dzielą niektóre z tych samych mechanizmów gry, takich jak punkty, odznaki i tabele
wyników, ale związek między grami i grywalizacją kończy się na tym. Grywalizacja dotyczy motywacji,
a nie zabawy. Ale wielu ludzi traci to rozróżnienie i sprawia, że grywalizacja jest trudna do sprzedania.
Biorąc pod uwagę fakt, że na gamifikacji napisano tak wiele słów, że „grywalizacja zamienia pracę w
zabawę”, łatwo zrozumieć, jak biznesmeni mogą zareagować. Wielu liderów biznesu uważa się za
nadzorców poważnych organizacji; nie bawią się dobrze. Są z tego bardzo dumni i z pewnością nie
zmienią się ze względu na najnowszy trend. Jeśli próbujesz zainicjować projekt grywalizacji, być może
będziesz musiał dostosować perspektywy interesariuszy do grywalizacji, zanim w ogóle rozważą
zainwestowanie w nią. Rozwiać mit, że grywalizacja dotyczy zabawy. Jeśli możesz przekonać
kierownictwo wyższego szczebla, że gamifikacja to tak naprawdę motywowanie klientów,
pracowników i społeczności będących przedmiotem zainteresowania, jesteś na najlepszej drodze do
przekonania ich o korzyściach. Pierwsi entuzjaści grywalizacji zrobili skok wiary w to, że projekty, w
które inwestują, wrócą. Pochwalam ich wiarę. Wielu z tych ludzi było prawdziwymi wyznawcami i byli
gotowi zaryzykować inwestowanie pieniędzy bez ustalonej historii zwrotu z tych inwestycji.
Prawdopodobnie nie będziesz miał szczęścia. Większość liderów biznesu obawia się ryzyka. Nie chcą
być pierwszymi ludźmi; raczej chcą być szybkimi zwolennikami. Będą szukać sprawdzonych
przykładów, w jaki sposób grywalizacja może osiągnąć wyniki biznesowe. Wiele wczesnych studiów
przypadków dotyczących grywalizacji skupiało się na tym, co organizacje robią i nie uwzględniło
osiągniętych wyników biznesowych. Każdego dnia pojawiają się kolejne udane przypadki , pojawiają
się w badaniach Gartnera, na konferencjach poświęconych grywalizacji i mediach. Konieczne jest
zebranie przykładów sukcesów w innych organizacjach, aby przekonać kierownictwo, że te sukcesy
można powielić w Twojej firmie. W przypadku większości inicjatyw związanych z grywalizacją w
przyszłości konieczne będzie uzasadnione uzasadnienie inwestycyjne uzasadniające inwestycję.
ROLE I UMIEJĘTNOŚCI PROJEKTU GAMIFIKACJI
Większość rozwiązań informatycznych koncentruje się na zwiększaniu wydajności i / lub efektywności
procesów biznesowych. Grywlizacyjne rozwiązanie jest jakościowo inne. Grywalizacyjne rozwiązanie
jest zaprojektowane przede wszystkim do angażowania i motywowania użytkowników. Nic dziwnego,
że projekt grywalizacji jest inny niż w przypadku większości innych projektów informatycznych i aby
odnieść sukces, wymaga wielu różnych umiejętności. Rozwiązania grywalizacyjne są nieuchronnie
dostarczane za pomocą oprogramowania, ale wymagają one szerokiego zakresu umiejętności
wykraczających poza tradycyjne umiejętności twórców oprogramowania. Ludzie tacy jak strategowie
ds. Cyfrowych, psycholodzy behawioralni, projektanci doświadczeń i specjaliści ds. marketingu powinni
również należeć do zespołu. W zależności od zastosowania (do zmiany zachowań, rozwijania
umiejętności lub zwiększania innowacyjności) może być wymagana wiedza innych specjalistów, w tym
wiedza specjalistów ds. Innowacji, nauczycieli, trenerów lub trenerów. Wymagana będzie również
wiedza specjalistyczna na dany temat. Na przykład, w opisanym wcześniej projekcie YakTrade,

potrzebni byliby specjaliści posiadający wiedzę z zakresu inwestowania i finansów. Użytkownicy
końcowi muszą być również reprezentowani, zwykle w grupach tematycznych lub pilotażowych.
Główne zespoły zajmujące się projektami grywalizacyjnymi są generalnie dość małe (często mniej niż
dziesięć osób zaangażowanych w pełnym wymiarze godzin), ale szerszy zespół projektowy obejmie
wiele osób o specjalistycznych umiejętnościach, które pracują nad projektem w niepełnym wymiarze
godzin. W porównaniu z innymi projektami zmian, rozwiązania grywalizacyjne wydają się być dość
małe, zarówno pod względem zasobów, jak i kosztów. Ale rozwiązania grywalizacyjne nie są darmowe.
Wymagają zasobów i planowania, jak każdy inny projekt. Ponieważ są małe, czasami nie są traktowane
poważnie w organizacjach i cierpią z powodu „projektu hobby”. Projekty te często mają duży wpływ
na organizację i należy im nadać status zgodny z wpływem biznesowym, a nie wielkością projektu
Lider jednostki biznesowej najbardziej zbliżonej do grupy docelowej będzie prawdopodobnie
sponsorem każdej inicjatywy związanej z grywalizacją. Jeśli docelową grupą docelową są klienci,
prawdopodobnym kandydatem jest dyrektor ds. Marketingu, a jeśli docelową grupą docelową są
pracownicy, a aplikacja jest szkoleniem, wiceprezesem ds. Zasobów ludzkich lub dyrektorem szkolenia
są prawdopodobnie sponsorzy. Z wyjątkiem przypadków, w których rozwiązanie grywalizacyjne jest
specjalnie ukierunkowane na dział IT, dział IT powinien odgrywać rolę wspierającą w opracowywaniu
rozwiązań w zakresie grywalizacji, przy czym sponsorem jednostki biznesowej będzie lider.
Zaangażowany będzie dział informatyki (IT), zwłaszcza jeśli rozwiązanie będzie wymagało integracji z
rozwiązaniami korporacyjnymi. Na przykład zespół programistów BBVA musiał współpracować z
korporacyjną bankowością internetową i zespołami ds. Bezpieczeństwa, aby umożliwić integrację z
usługami bankowości internetowej. Nawet jeśli rozwiązanie jest samodzielne i nie wymaga integracji z
żadnymi systemami korporacyjnymi, zaleca się współpracę z grupą IT, ponieważ mogą one zwiększyć
wartość w wyborze architektury technologii, negocjowaniu umów z zewnętrznymi dostawcami usług i
wspieraniu aplikacji w czasie .
WYBÓR PODEJŚCIA TECHNICZNEGO
Platformy do grywalizacji i dostawcy zapewniają pełen zestaw narzędzi i usług, które przyspieszają
projekty grywalizacyjne. Zasadniczo istnieją trzy podejścia do opracowania rozwiązania do grywalizacji:
niestandardowe oprogramowanie, specjalnie zaprojektowane rozwiązania i uogólnione platformy
grywalizacji.
Niestandardowy rozwój. Takie podejście zapewnia największą elastyczność, ale może nie być
najbardziej opłacalne. Jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie grywalizacyjne jest projektowane,
rozwijane i wdrażane przy użyciu zasobów wewnętrznych i / lub zewnętrznych. Organizacje, które mają
wewnętrzną organizację IT, mogą chcieć wykorzystać te zasoby do opracowania grywalnego
rozwiązania. W przypadku tych organizacji należy wziąć pod uwagę kilka punktów. Typowe zespoły
rozwoju IT często nie mają żadnego doświadczenia w opracowywaniu rozwiązań gamified. Często mają
umiejętności techniczne (rozwiązania gamified nie są zazwyczaj skomplikowane technicznie), ale
brakuje im umiejętności, aby zrozumieć, jak angażować i motywować ludzi. Standardowe zestawy
umiejętności rozwojowych muszą zostać rozszerzone o ludzi, którzy rozumieją projektowanie
doświadczenia. Często analizy są pomijane przez wewnętrzne zespoły ds. Rozwoju IT. Jak zobaczymy,
rozwiązania grywalne zazwyczaj ewoluują wraz z upływem czasu, gdy dostrojone jest rozwiązanie
optymalizujące wrażenia gracza. Wymaga to gromadzenia i analizowania interakcji między graczami, a
to wymaga rozwiązania od samego początku prac projektowych. Ryzyko to można w pewnym stopniu
złagodzić, wykorzystując doświadczenie rosnącej liczby organizacji oferujących niestandardowe
rozwiązania w zakresie grywalizacji. Organizacje te mają doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań
gamified i mogą wykorzystać swoją wiedzę na temat projektowania i analizy doświadczeń.
Niestandardowe rozwiązania w zakresie grywalizacji są opracowywane w ramach większych,

tradycyjnych dostawców usług outsourcingu rozwoju, ale istnieje również szybko rosnąca liczba
butikowych dostawców usług. Ci mniejsi dostawcy często ewoluują od dostarczania reklam i cyfrowych
usług medialnych do dostarczania rozwiązań w zakresie grywalizacji. Niektóre przykłady
wypromowane w tej książce to Cundari, agencja reklamowa i brandingowa, która opracowała Pain
Squad, a także nieistniejący Natron Baxter, który opracował HeartChase dla American Heart
Association i miał portfolio niestandardowych rozwiązań gamified dla różnych klientów.
Rozwiązania specjalnie zaprojektowane. Na rynku pojawia się coraz więcej specjalnie
zaprojektowanych rozwiązań. Najważniejsze z nich to rozwiązania horyzontalne, które dotyczą coraz
większej liczby obszarów, takich jak zarządzanie innowacjami, centra obsługi telefonicznej i zarządzanie
relacjami z klientami. Rośnie również liczba pionowo ukierunkowanych rozwiązań, takich jak szkolenia
w zakresie usług finansowych, usługi restauracyjne / żywnościowe i opieka zdrowotna. Rozwiązania
zaprojektowane specjalnie do tego celu mają tę zaletę, że są testowane na rynku, co zmniejsza ryzyko
awarii, a także mogą być tańsze niż rozwiązania opracowane na zamówienie. Z drugiej strony nie
zapewnią długoterminowej przewagi konkurencyjnej, ponieważ te same rozwiązania są dostępne
również dla konkurentów. Organizacje, które planują wdrożenie rozwiązania opartego na Gamified,
powinny ocenić rynek, aby ustalić, czy dostępne jest sprawdzone rozwiązanie, które sprosta
wyzwaniom biznesowym.
Uogólnione platformy grywalizacyjne. Platformy te wspierają integrację mechaniki gry i analityki graczy
w rozwiązania, które mają wiele różnych zastosowań. Dostępna jest niewielka liczba uogólnionych
platform i dostawców grywalizacji wspierających projektowanie i wdrażanie szerokiej gamy rozwiązań
gamified. Platformy grywalizacyjne zapewniają uniwersalne narzędzia do grywalizacji, takie jak
mechanika gry i analizy graczy, które można zintegrować z szeroką gamą rozwiązań na wielu
platformach komputerowych. Ponieważ te platformy grywalizacyjne były głównie wykorzystywane do
rozwiązań skierowanych do konsumentów, sprzedawcy mają największe doświadczenie w tej
dziedzinie oraz platformy dostosowane do tego rynku. Ponieważ grywalizacja zaczyna być szerzej
stosowana w innych obszarach biznesowych, dostawcy zaczęli oferować rozwiązania i usługi, które
mogą wspierać grywalizację wewnętrznych funkcji biznesowych w organizacjach. Uogólnione
platformy grywalizacji są zazwyczaj dostarczane jako oprogramowanie jako usługa (SaaS) i zapewniają:
• Mechanika gry i nagrody: Korzystając z interfejsów API, usługi te zapewniają podstawową mechanikę
gry, taką jak punkty, odznaki, tabele wyników i misje. Organizacje użytkowników końcowych mogą
wykorzystać te usługi do zaangażowania użytkowników i poprowadzenia ich przez podróż gracza.
• Narzędzia zarządzania: umożliwiają organizacjom użytkowników końcowych zarządzanie rejestracją
użytkowników i innymi narzędziami administracyjnymi, a także aspektami integracji grywalizacji.
• Integracja z mediami społecznościowymi lub usługi: Zapewniają one połączenia z popularnymi
serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook i / lub mogą zarządzać siecią społecznościową lub
innymi społecznościami w ramach rozwiązania gamified.
• Analytics: zbieranie i analiza działań użytkowników jest potrzebna, aby umożliwić projektantom
rozwiązań gamified zrozumienie aspektów gry, które użytkownicy uważają za angażujące - a których
nie uważają za angażujące - aby umożliwić dostrojenie rozwiązania. Analytics zapewnia również
mechanizm określania, czy rozwiązanie grywalne spełnia cele biznesowe.
Wykorzystanie platform grywalizacyjnych dostarczanych przez dostawców może znacznie skrócić czas,
koszty i ryzyko związane z rozwojem dzięki zastosowaniu specjalistycznego zestawu narzędzi
dostawców. Koszty można zminimalizować, gdy organizacje podejmujące inicjatywę grywalizacyjną
wykorzystują infrastrukturę dostawcy w chmurze, co jest szczególnie ważne w przypadku rozwiązań o

nieznanym lub bardzo zmiennym zapotrzebowaniu, ponieważ usługi są świadczone w elastycznym
modelu chmury. Zdecydowanie największe ryzyko w grywalizacji to źle zaprojektowane rozwiązania, a
największą barierą sukcesu jest brak umiejętności projektowania grywalizacji w organizacjach. Oprócz
oferowania technologii wspierających grywalizację, dostawcy tych platform zapewniają również
konsultantom doświadczenie w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań gamified. W niektórych
przypadkach oferują także specjalistyczne umiejętności w dziedzinach takich jak nauki behawioralne.
Poniżej znajduje się lista niektórych bardziej popularnych zastosowań ogólnych dostawcy platformy do
grywalizacji:
* Bunchball (bunchball.com) - Założona w 2005 r. Firma Bunchball zapewnia platformę Nitro
gamification, a także niektóre zintegrowane rozwiązania i interfejsy API dla wielu rozwiązań dla
przedsiębiorstw.
* Badgeville (badgeville.com) - Założona w 2010 roku Badgeville oferuje platformę behawioralna do
grywalizacji, a także niektóre zintegrowane rozwiązania i interfejsy API dla rozwiązań korporacyjnych.
* BigDoor (bigdoor.com) - założona w 2009 r. Firma BigDoor zapewnia platformę grywalizacji, która
koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach skierowanych do konsumentów.
Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się charakter usług dostawców gier, pamiętaj, aby szukać
aktualnych informacji i statusu dotyczących tych i innych dostawców. Przykłady użyte w tej sekcji mają
być właśnie takie - przykłady. Nie stanowią one pełnych list ani nie powinny być uważane za adnotację.
PROMOWANIE I URUCHAMIANIE
W filmie Field of Dreams Kevin Costner gra rolnika uprawiającego kukurydzę z Iowy (Ray Kinsella), który
słyszy głos, mówiąc: „Jeśli go zbudujesz, przyjdzie.” Ray interpretuje wiadomość, że jeśli zbuduje boisko
do baseballu, zagrają duchy Shoeless Joe Jacksona i Chicago White Sox. Ray buduje pole, a Shoeless
Joe i White Sox przychodzą, a także wielu ludzi, którzy przychodzą oglądać mecz baseballowy.
Zbudował go i przyszli. To wspaniale, że w filmach można marzyć „jeśli je zbudujesz, przyjdą”, a twoje
marzenie może się spełnić. Prawdziwe życie nie działa w ten sposób. Organizacje często nie doceniają
wysiłku promocyjnego wymaganego do przyciągnięcia i zaangażowania grupy docelowej. W niektórych
przypadkach rozwiązanie będzie promowane wśród ogółu społeczeństwa, jak widzieliśmy w Quirky i
Khan Academy. W innych przypadkach pojawi się ograniczona liczba pracowników, klientów lub
wcześniej ustalonej wspólnoty interesów. Niezależnie od tego, czy masz już istniejące relacje z grupą
docelową, gracze muszą być zachęcani do udziału. Jak już ustaliliśmy, nawet jeśli masz niewoli
odbiorców do swojego rozwiązania, najlepiej jest zachęcić graczy do włączenia się w rozwiązanie,
zamiast wymagać obowiązkowego uczestnictwa. Będziesz musiał promować rozwiązanie grywalne,
aby zwiększyć uczestnictwo. Powinieneś zacząć planować, jak będziesz sprzedawać swoje rozwiązanie
od samego początku. Jeśli masz zespół marketingowy w swojej organizacji, powinni oni od początku
stanowić część zespołu projektowego. Jeśli nie masz szczęścia mieć wewnętrznego zespołu
marketingowego, możesz zaangażować zewnętrznego partnera marketingowego. Należy opracować
plan marketingowy, który skupia się na działaniach promujących rozwiązanie. Charakter planu zależeć
będzie w dużej mierze od grupy docelowej i charakteru wszelkich wcześniejszych relacji z nimi.
Rozwiązania zewnętrzne koncentrują się zazwyczaj na nietradycyjnych kanałach, takich jak obecność
w mediach społecznościowych, filmy na YouTube, reklamy Google i Facebook, blogi i inne kanały. W
każdym razie musisz budować świadomość wśród odbiorców docelowych, jako pierwszy krok do
zaangażowania ludzi w rozwiązanie. Rozwiązania skoncentrowane wewnętrznie będą wymagały planu
marketingowego, który wykorzystuje wewnętrzne media społecznościowe, pocztę elektroniczną lub
inne bardziej kreatywne podejścia. Zespół w DWP, opisany w rozdziale 5, odkrył, że nie docenili wysiłku
wymaganego do przyciągnięcia graczy do Idea Street. Sadzenie nasion zainteresowania poprzez

skuteczny marketing Idea Street było kluczem do rozwoju masy krytycznej uczestników, która
pozwoliła mu ostatecznie stać się wirusową. Zespół zajmujący się innowacjami zmierzył się z tym
wyzwaniem, wykorzystując wszystkie typowe strategie marketingowe, ale także wykroczył poza nie.
Zespół rozwinął zainteresowanie, siedząc w foyer budynków DWP i podpisując ludzi bezpośrednio, a
nawet rozdając „DWPeas” (rodzaj, który ludzie jedzą) potencjalnym uczestnikom, aby wzbudzić
zainteresowanie. Ze względu na społeczny charakter wielu rozwiązań grywalizowanych, ważne jest,
aby osiągnąć masę krytyczną, zanim rozwiązanie stanie się naprawdę skuteczne. Gracze mogą stać się
jego najlepszymi zwolennikami. Jedną z rzeczy, które Zynga robi naprawdę dobrze (lub irytująco
dobrze), jest wykorzystanie Facebooka do rozpowszechniania informacji o swoich grach. Publikowanie
osiągnięć, które są wystawione na znajomych na Facebooku, to świetny sposób, aby Twoja wiadomość
stała się wirusowa. Tworzenie świadomości, budowanie bazy użytkowników i osiąganie masy
krytycznej są ważnymi krokami w pomyślnym uruchomieniu grywalnego rozwiązania. Zaplanuj
promocję rozwiązania i zainwestuj w budowę bazy użytkowników od samego początku projektu.
ZARZĄDZANIE ŚWIADCZENIAMI
Realizacja korzyści rozpoczyna się na początku projektu z określeniem docelowych wyników
biznesowych. Po rozpoczęciu projektu musi on stale dostosowywać się do wyników biznesowych, które
są rozwiązywane. Na początku projektu należy określić lub ustanowić system pomiarowy w celu
określenia środków, które będą stosowane. Linia bazowa umożliwia określenie, czy projekt odniósł
sukces w osiąganiu docelowych wyników biznesowych, które zostały zdefiniowane na początku
projektu. Po zakończeniu projektu korzyści muszą być zbierane, śledzone zgodnie z harmonogramem i
przekazywane. Za realizację korzyści odpowiada sponsor projektu, dyrektor finansowy i dyrektor ds.
Informatycznych. Koncentruje się na wynikach biznesowych, które są często szersze niż proste miary
zwrotu z inwestycji. Projekty grywalizacyjne koncentrują się na obszarach, które mają związek
przyczynowy z przychodami, kosztami i zyskami. Wskaźniki wiodące, takie jak zwiększanie ruchu w
witrynie, zwiększanie retencji w zakresie uczenia się i uruchamianie projektów innowacyjnych,
przewidują wyniki biznesowe niższego szczebla. Zespoły projektowe powinny rozumieć i komunikować
związki przyczynowe między wskaźnikami wiodącymi, na których koncentruje się projekt, a wpływem
na wyniki biznesowe. Dość często projekty grywalizacji przynoszą nieoczekiwane korzyści. Na przykład
rozwiązanie do zarządzania innowacjami może mieć nieoczekiwaną korzyść polegającą na poprawie
komunikacji między obszarami biznesowymi lub rozwiązanie skierowane na klienta w celu promowania
poparcia dla marki może również skutkować udzielaniem przez klientów wsparcia produktowego.
Podczas cyklu zbierania korzyści członkowie zespołu projektowego powinni zwracać uwagę na
nieoczekiwane korzyści i rejestrować je również. Komunikowanie sukcesu projektu spełnia obietnicę i
zamyka pętlę dla uczestników projektu. Sukcesy projektu powinny być szeroko komunikowane, a nie
tylko pod względem osiągniętych wyników biznesowych. Często anegdotyczne dowody mogą mieć
głębszy wpływ na postrzeganie sukcesu projektu przez ludzi - te historie ożywiają projekt. Uzyskaj
opinie od graczy, aby zrozumieć, w jaki sposób rozwiązanie pomaga im osiągnąć ich cele i przekazać te
historie zainteresowanym stronom. Żaden projekt nie idzie dokładnie tak, jak zaplanowano.
Nieuchronnie pojawią się pewne niepowodzenia, których można było uniknąć. Wartość tych
niepowodzeń polega na wyciągnięciu z nich wniosków, dzięki czemu inne projekty mogą ich uniknąć.
Zrozumienie, dokumentowanie i przekazywanie „wyciągniętych wniosków” jest cenne dla przyszłych
projektów, a także jest jasnym wskaźnikiem dojrzałości zarządzania zmianą. Oprócz informowania o
osiągniętych korzyściach, zespoły projektowe powinny również przekazywać wyciągnięte wnioski.
* Nie spodziewaj się, że „jeśli go zbudujesz, przyjdą”. Planujesz zainwestować czas i pieniądze, aby
wprowadzić na rynek gamified rozwiązanie poprzez uruchomienie masy krytycznej graczy.

* Realizacja świadczeń rozpoczyna się na początku projektu i musi być śledzona, zbierana i
komunikowana.
* Uważaj na nieoczekiwane korzyści i zapisuj je również.
* Uchwyć lekcje budowania pamięci organizacyjnej

Grywalizacja 2020: co przyniesie przyszłość
Niektóre organizacje są dziś sceptycznie nastawione do żywotności i długowieczności grywalizacji jako
środka do angażowania i motywowania docelowych odbiorców, a ludzie walczą o zrozumienie trendu
i jego długoterminowych implikacji. W badaniu przeprowadzonym przez Pew Research Center w 2012
r. 53% ankietowanych osób stwierdziło, że do 2020 r. Wykorzystanie grywalizacji będzie powszechne,
podczas gdy 42% przewiduje, że do 2020 r. Grywalizacja nie będzie ewoluować do większego trendu, z
wyjątkiem konkretnej dziedziny. We wstępie zobaczyliśmy, że w cyklu Hype 2013 dla nowych
technologii, Gartner umieszcza grywalizację w pobliżu „szczytu zawyżonych oczekiwań” i zmierza w
„dolinę rozczarowania”. w 2014 r., głównie z powodu braku zrozumienia projektu doświadczenia i
strategii zaangażowania graczy, co skutkowało wieloma nieudanymi aplikacjami. Ale wierzymy
również, że grywalizacja, stosowana z prawidłowymi zasadami projektowania, będzie miała znaczący
wpływ na wiele dziedzin, a w niektórych dziedzinach wykorzystanie grywalizacji będzie
transformacyjny. W tym rozdziale omówimy niektóre scenariusze grywalizacji w ramach czasowych na
2020 rok. Jasne miejsca, takie jak Khan Academy, Quirky i Nike +, dowodzą, że grywalizacja może być
z powodzeniem wykorzystywana do motywowania ludzi do osiągania swoich celów. Są one
przykładami trzech szerokich obszarów, w których grywalizacja jest najskuteczniej wykorzystywana:
rozwijanie umiejętności, napędzanie innowacji i zmiana zachowań. Gartner odnosi się do chmury,
mobilności, społeczeństwa i informacji jako powiązania sił, które napędzają zmiany transformacyjne, a
każdy z nich odegrał ogromną rolę w wzroście gamifikacji do tej pory. Foursquare, oryginalny
standardowy nośnik grywalizacji, wykorzystał wszystkie te trendy i technologie. W rzeczywistości
Foursquare było możliwe tylko dzięki szerokiej akceptacji smartfonów wyposażonych w technologie
GPS i podobnie jak wiele aplikacji na smartfony, większość obliczeń w Foursquare odbywa się w
chmurze. Wdrożenie wirusa Foursquare było w dużej mierze możliwe dzięki integracji z narzędziami
społecznościowymi, takimi jak Facebook. Foursquare był w stanie przechwycić informacje oparte na
lokalizacji, aby zaoferować użytkownikom kontekstowe oferty w sposób, który nigdy wcześniej nie był
możliwy.
W roku 2020 ludzie będą patrzeć na świat zupełnie inaczej, dzięki technologiom, które pojawiają się
dzisiaj. Komputery będą nie tylko wiedziały, gdzie jesteś, będą widzieć, co robisz, wyczuwasz swój
nastrój, poznasz swoje nawyki, rozumiesz swoje potrzeby i dostarczasz potrzebnych informacji w
dowolnym miejscu i czasie. Nastąpi zasadnicza zmiana w sposobie interakcji z technologią. Zamiast być
pasywnym narzędziem, stanie się istotnym partnerem, który przewiduje Twoje potrzeby i zapewnia je.
Rola smartfona zostaje odwrócona, przechodząc od modelu ciągnięcia do modelu przekazywania
informacji. Na przykład zamiast wymyślać, że musisz przejść przez miasto w celu umówienia się na
spotkanie, w przyszłości smartfon sprawdzi Twój harmonogram, a wiedząc, gdzie musisz być, sprawdzi
warunki ruchu, obliczy czas musisz się tam dostać i zadzwonić po taksówkę. Być może zaskakująco,
twój smartfon pokieruje dużą częścią twojego życia.
PRZYSZŁE SCENARIUSZE
Grywalizacja będzie nadal ewoluować i tworzyć nowe nieciągłości w przyszłości. Chociaż grywalizacja
nie będzie wyłącznie odpowiedzialna za te zmiany, zapewni narzędzia do interakcji z graczami i
warstwę motywacyjną do napędzania zaangażowania. Istnieje szereg tendencji przyczyniających się do
tych nieciągłości. Myśląc o grywalizacji w roku 2020, musimy pomyśleć o tym w kontekście tego, jak
będziemy w tym czasie wchodzić w interakcje z technologią. Dojrzewanie innych pojawiających się
technologii, w tym kontrola gestów, wykrywanie emocji, wyświetlacze montowane na głowie i
rzeczywistość rozszerzona, przyczyni się do dalszej grywalizacji w wielu dziedzinach dzięki płynnej
integracji technologii z naszym codziennym życiem. Inne trendy, takie jak rząd partycypacyjny, masowe
otwarte kursy online (MOOC), crowdsourcing i mikrokredytacje również będą odgrywać rolę w

ewolucji grywalizacji. Łącznie te trendy zasadniczo zmienią sposób myślenia o uczeniu się,
rozwiązywaniu problemów i rozwoju osobistym. Będą ewoluować nowe modele, które staną się
zagrożeniem dla status quo dla tradycyjnych nauczycieli, twórców polityki publicznej i osobistych
trenerów wszelkiego rodzaju. Przyjrzyjmy się niektórym scenariuszom grywalizacji w 2020 r. W każdym
z trzech obszarów zastosowania: rozwijanie umiejętności, napędzanie innowacji i zmiana zachowań
DEMOKRATYZACJA NAUKI
Dostęp do zaawansowanej edukacji, szczególnie dla osób w krajach rozwijających się, jest zbyt
kosztowny i dostępny tylko dla elity. Wyższe wykształcenie pozostaje odznaką z wyboru, jeśli chodzi o
wejście na rynek pracy, ale sytuacja się zmienia. Pracodawcy są mniej zainteresowani tym, skąd
pochodzisz lub uczelnią, do której chodziłeś, niż umiejętnościami, które przynosisz do stołu. Istnieje
wiele sposobów uczenia się, a grywalizacja, wraz z innymi trendami w edukacji, zmienia sposób, w jaki
ludzie myślą o nauce, zaawansowanej edukacji i uznawaniu osiągnięć umiejętności. Angażowanie
uczniów w naukę. Jak widzieliśmy, grywalizacja została zastosowana do szkoleń i edukacji na wiele
różnych sposobów, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. W najprostszej formie
grywalizacja jest stosowana jako warstwa gry do materiałów szkoleniowych w celu przyspieszenia pętli
zwrotnych i zapewnienia nagród za uznanie społeczne, które zwiększają zaangażowanie uczniów /
graczy w uczenie się, co skutkuje lepszymi efektami uczenia się. Bardziej zaawansowane podejścia do
projektowania grywalizacji będą się rozwijać z czasem.
Dostęp do zaawansowanej edukacji. MOOC i zasoby edukacyjne, takie jak Khan Academy, zmieniają
oblicze edukacji. W ciągu ostatnich kilku lat duża liczba kursów oferowanych przez uniwersytety stała
się dostępna online i bezpłatna dla każdego, kto jest zainteresowany rejestracją. Na przykład Coursera
oferuje obecnie ponad pięćset kursów z ponad stu uniwersytetów i partnerów i zarejestrowała ponad
pięć milionów kursów studentów. Wielkości klas są ogromne, często w dziesiątkach tysięcy, ale czas
poświęcony profesorom jest zminimalizowany dzięki wykładom wideo na żądanie, testom online i
wzajemnej weryfikacji zadań. Większość kursów realizowanych za pośrednictwem bezpłatnych usług
doręczania online nie zapewnia punktów kursu. To jednak ewoluuje. Niektóre kursy na Coursera są
teraz zawarte w Signature Track, który (za opłatą) zapewnia sprawdzone certyfikaty ukończenia kursu.
W rezultacie kursy wysokiej jakości są dostępne dla każdego, kto ma komputer i połączenie z
Internetem, niezależnie od tego, gdzie się znajdują lub jakie są ich środki ekonomiczne. Uznawanie
osiągnięć umiejętności. Kluczowym elementem edukacji jest szerokie uznanie zdobytych umiejętności.
Umiejętności mogą być osiągnięte dzięki szkolnictwu wyższemu, doświadczeniu zawodowemu lub
niezależnemu badaniu, ale instytucje szkolnictwa wyższego mają wirtualny nadzór nad uznawaniem
osiągnięć wiedzy i zazwyczaj zapewniają takie uznanie (w formie dyplomu) studentom, którzy opłacili
swoje opłaty i uczęszczał na zajęcia. To może się wkrótce zmienić. Jak już wcześniej wspomnieliśmy,
certyfikowane odznaki, takie jak te dostarczane przez projekt Mozilla Open Badges i Coursera's
Signature Track, zapewniają instytucjom i uczniom przenośne elektroniczne środki do prezentacji
osiągnięć. Otwarte plakietki mogą być wydawane przez każdą organizację, a wydawanie i kryteria mogą
być weryfikowane z organizacją wydającą. Te odznaki są stosunkowo nowe, ale instytucje szybko je
przyjęły. Zaletą otwartych identyfikatorów jest to, że zapewnia infrastrukturę do weryfikacji osiągnięć
na wspólnej platformie. Wartość otwartej odznaki będzie oparta na wiarygodności organizacji
wydającej i kryteriach osiągnięcia. Oczywiście wartość osiągnięcia jest określana przez potencjalnych
pracodawców, a nie przez emitentów. W najbliższym czasie grywalizacja będzie wykorzystywana
przede wszystkim do tworzenia bardziej wciągających materiałów szkoleniowych. Jednak do 2020 r.
Edukacja zaawansowana będzie miała charakter globalny, przy zwiększonej równości dostępu do
edukacji i bardziej otwartym uznawaniu zdobytych umiejętności poprzez odznaki. Alternatywy dla
formalnego szkolnictwa wyższego mogą ewoluować, aby uczynić edukację bardziej angażującą,

szeroko dostępną i szeroko uznaną. Osoby uczące się nie będą hamowane przez geografię lub status
społeczno-ekonomiczny. Pracodawcy będą mieli szerszy wybór wykwalifikowanych kandydatów. Kraje,
które tradycyjnie cierpią z powodu niedoboru wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, będą miały
dostęp do nowej lokalnej puli talentów. Wpływ ten będzie znaczący dla instytucji edukacyjnych,
organizacji i gospodarek rozwijających się.
MOC ZAINTERESOWANA
Jak już widzieliśmy, grywalizacja i innowacja tworzą wspaniałą parę. Barclaycard, Quirky i DWP
demonstrują siłę wspólnego tworzenia pomysłów. Tego typu rozwiązania innowacyjne będą nadal
rosły, ale w przyszłości rozwiązania gamified również zaczną napotykać naprawdę trudne problemy.
Termin „niegodziwy problem” został po raz pierwszy użyty przez Horsta Rittela i Melvina Webbera do
opisania klasy problemu, której nie można było rozwiązać za pomocą podejść naukowych. Opisali
problemy polityki publicznej jako „nikczemne”, w przeciwieństwie do problemów naukowych, które są
„oswojone”. W swojej analizie napisali: Problemy polityki nie mogą być ostatecznie opisane. Co więcej,
w pluralistycznym społeczeństwie nie ma nic takiego jak niekwestionowane dobro publiczne; nie ma
obiektywnej definicji kapitału własnego; polityki, które reagują na problemy społeczne, nie mogą być
sensownie poprawne lub fałszywe; i nie ma sensu mówić o „optymalnych rozwiązaniach” do
problemów społecznych, chyba że narzucone zostaną surowe kwalifikacje. Co gorsza, nie ma
„rozwiązań: w sensie ostatecznych i obiektywnych odpowiedzi”. Złe problemy najczęściej występują w
kontekście społecznym i mogą podlegać polityce publicznej. Globalne przykłady obejmują zmiany
klimatyczne, zrównoważony rozwój, handel narkotykami i regulacje finansowe. Lokalne przykłady
obejmują problemy takie jak rozbudowa autostrad, zamykanie szkół i rozmieszczenie składowisk
odpadów. Problemy te powinny być rozwiązywane przez politykę publiczną, ale wyzwaniem jest
znalezienie drogi do przodu. Nieuchronnie, problemy te mają interesariuszy z różnymi punktami
widzenia i interesami związanymi z wynikiem, a nie ma jednego rozwiązania, które zaspokoiłoby
interesy wszystkich interesariuszy.
Problemy oswojone mają rozwiązanie, złe problemy nie. Problemy oswojone są jak łamigłówki, złe
problemy są jak gry. Według Sądu Najwyższego Indii, różnica między łamigłówką a grą polega na tym,
że w układance wynik jest z góry określony, aw grze nie jest. potrzeba stworzenia gamified
wschodzących rozwiązań. Ponieważ większość niegodziwych problemów mieści się w sferze polityki
publicznej, polityka jest główną barierą w rozwoju. Rozwój polityki publicznej może obejmować wkład
ze strony ekspertów rządowych, grup interesu i obywateli. Sama polityka jest tworzona przez twórców
polityki w rządzie. Zespoły te starają się zrównoważyć koszty i kompromisy, aby stworzyć propozycję
polityki, często w formie nowych przepisów, które zostaną poddane głosowaniu przez wybranych
urzędników. Politycy niechętnie podejmują jakiekolwiek kroki, które pozbawią prawa wyborcze dużej
części elektoratu, a ponieważ z definicji nikczemne problemy nie mają optymalnego rozwiązania, jak
jelenie w reflektorach, politycy wahają się, czy w ogóle coś zrobić. Ponieważ polityka publiczna jest
nieuchronnie opracowywana przez zamknięty krąg w ramach rządowego zespołu ds. Rozwoju polityki,
zainteresowane strony nie zawsze uważają, że ich interesy są odpowiednio reprezentowane. Jest to
rodzaj problemu z wieżą z kości słoniowej, o którym mówiliśmy wcześniej, gdzie innowacja jest wysoce
scentralizowana z grupą wielkich mózgów, które często są odłączone od interesariuszy i problem, który
należy rozwiązać. Interesariusze czują się pozbawieni praw obywatelskich, ponieważ nie odegrali
bezpośredniej roli w rozwoju polityki. Możliwy jest inny sposób. Ostatnio rządy przekazują część władzy
decyzyjnej ludziom, których reprezentują. Ruchy są małe, ale zaczynają się. Na przykład:
* Szereg społeczności, takich jak Harford County w Maryland4 i miasto San Francisco, używa gamified
rozwiązań do angażowania obywateli i przechwytywania pomysłów na projekty poprawy społeczności.
* Niektóre społeczności wdrażają budżetowanie partycypacyjne na co najmniej część swojego

ogólnego budżetu. Oznacza to, że społeczność identyfikuje priorytety projektów, a priorytety są
opracowywane w postaci propozycji wydatków, nad którymi głosuje społeczność. Proces ten został
wprowadzony po raz pierwszy w Porto Alegre w Brazylii i został przyjęty przez wiele innych gmin na
całym świecie.
* Finlandia wdrożyła ustawę o inicjatywie obywatelskiej, która umożliwia zwykłym obywatelom
proponowanie ustaw, jeśli mogą zebrać pięćdziesiąt tysięcy podpisów do wniosku. Otwarte
ministerstwo w Finlandii jest organizacją non-profit, która współpracuje z grupami obywateli w celu
opracowania prawodawstwa w ramach inicjatywy obywatelskiej. Otwarte Ministerstwo korzysta z
różnych procesów rozwojowych, ale ostatnio zgromadziło propozycję reformy praw autorskich w
Finlandii. Istnieje wiele innych inicjatyw w demokracji uczestniczącej i zmierza w dobrym kierunku, ale
można zrobić więcej. Rządy nadal są pełne kontrolia uczestnictwa obywateli. Urzędnicy publiczni
muszą uznać, że to nie ich rząd. Rolą rządu musi być ułatwianie rozwoju polityki publicznej przez
interesariuszy i obywateli. To tutaj grywalizacja może odgrywać rolę w rozwiązywaniu złych
problemów. Zamiast rozwiązań w zakresie projektowania rządowego dla złych problemów, musi
zaprojektować grywalne rozwiązania, które umożliwią rozwój polityki przez interesariuszy i obywateli.
Dopiero wtedy pojawią się wspólne rozwiązania dla nikczemnych problemów przy szerokim poparciu
interesariuszy i obywateli, zapewniając w ten sposób wsparcie publiczne dla polityków, którzy ryzykują
wsparcie zmiany legislacyjnej
TWÓJ SMARTFON STAJE SIĘ TWOIM OSOBISTYM COACHEM
Obecnie istnieje kilkadziesiąt aplikacji, które mogą modyfikować osobiste zachowania, ale są one
stosunkowo niewyszukane i często mają niewiele więcej niż systemy przypominające, w których
niektóre punkty i odznaki są spoliczkowane. Bardziej skuteczne systemy integrują się z sieciami
społecznościowymi, aby wzmocnić motywację dzięki uznaniu społecznemu. Przykłady obejmują
aplikacje grywalne, które pomagają ludziom schudnąć, rzucić palenie, poprawić kondycję, poprawić
postawę, zarządzać finansami osobistymi, przyjmować leki i poprawiać pamięć. Podczas gdy projekt
grywalizacji będzie stale ulepszany, aby zapewnić motywację do rozwoju osobistego, do 2020 r.
Przyjęcie aplikacji do rozwoju osobistego znacznie wzrośnie, napędzane przez dojrzewanie nowych
technologii, takich jak wyświetlacze montowane na głowie, rzeczywistość rozszerzona, interfejs języka
naturalnego, kontrola gestów i wykrywanie emocji. Wszystkie te technologie umożliwią grywalnym
programom rozwoju osobistego rozmowę z tobą, zobaczą, co robisz, wiesz, jak się czujesz i
dostosowujesz w zależności od swojego stanu. Nie będziesz już musiał wyjmować smartfona i otwierać
aplikacji. Twój osobisty asystent będzie po prostu tam, kiedy go potrzebujesz. Wyobraź sobie
supersmart i wrażliwy Siri. Kontrola gestów. Umożliwia to rozpoznawanie gestów na wolnym
powietrzu, umożliwiając użytkownikowi sterowanie urządzeniami bez dotykania czegokolwiek. Dzięki
kontroli gestów komputer może „zobaczyć” to, co robisz. Najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym
urządzeniem do kontroli gestów jest obecnie kontroler Microsoft Kinect, który jest już wykorzystywany
w niektórych rozwiązaniach do grywalizacji do treningu rehabilitacyjnego i fitness. Technologia jest już
dostępna w rozsądnych cenach i będzie się rozwijać w kolejnych latach.
* Wykrywanie emocji. W przyszłości komputer nie tylko zobaczy, co robisz, ale także wyczuje, jak się
czujesz. Wykrywanie emocji jest obecnie najbardziej rozwinięte w analizie głosu i jest używane głównie
w centrach telefonicznych do wykrywania wściekłych rozmówców. Jednak technologia rozwija się
również w kierunku analizy mimiki twarzy i ruchów ciała. Gdy komputery będą w stanie określić, czy
jesteś zły, zestresowany, szczęśliwy lub przygnębiony, będą w stanie szybko dostosować się do
aktualnego nastroju.

* Wyświetlacze montowane na głowie. Technologia ta istnieje już od jakiegoś czasu, głównie w
zastosowaniach wojskowych. Na przykład piloci mają wyświetlacz wbudowany w kask, który dostarcza
informacji oprócz tego, co widzą przez wizjer (rzeczywistość rozszerzona). Google Glass będzie
pierwszym powszechnie dostępnym wyświetlaczem montowanym na głowicy, przeznaczonym na
rynek konsumencki. Do 2020 roku technologia stanie się mniej inwazyjna, przechodząc na ekrany typu
heads-up, w których wyświetlacz jest zintegrowany z soczewkami kontaktowymi lub połączony z nimi.
We wszystkich przypadkach użytkownik postrzega obraz wirtualny w idealnej odległości oglądania,
chociaż nie ma ekranu.
* Rozszerzona rzeczywistość. Rozszerzona rzeczywistość stanowi pomost między światem cyfrowym a
światem fizycznym. Dodaje informacje kontekstowe do rzeczywistych scen przy użyciu tekstu i grafiki.
W dzisiejszych aplikacjach konsumenckich rzeczywistość rozszerzona jest najczęściej dostarczana na
smartfony, gdzie kamera wyświetla sceny w czasie rzeczywistym, a informacje są rozszerzane z innych
źródeł. Obecnie technologia jest najczęściej wykorzystywana w specjalistycznych aplikacjach, często w
połączeniu z wyświetlaczami montowanymi na głowicy, jak w opisanym powyżej przykładzie
wojskowym. Wraz z rozwojem technologii wyświetlaczy konsumenckich montowanych na głowach,
pojawią się technologie rozszerzonej rzeczywistości.

Włączenie doradztwa eksperckiego do zindywidualizowanych systemów coachingu osobistego wraz z
tymi technologiami umożliwi bogatsze doświadczenie coachingowe. Na przykład prosty,
zindywidualizowany system rozwoju osobistego, taki jak te dostępne obecnie, może nakazać ci
wykonanie dwudziestu pompek i nagradzanie punktów za ich wykonanie - ponieważ jest to
zaprogramowane. Dzięki włączeniu tych nowych technologii i porad ekspertów w przyszłości,
doświadczony osobisty trener fitness może nakazać wykonanie pompek, ocenić i skorygować postawę
podczas wykonywania pompek, ocenić wysiłek, dostosować liczbę push-upy pasujące do Twojego
poziomu sprawności i zachęcają Cię na każdym kroku. To bogatsze osobiste doświadczenie
coachingowe będzie atrakcyjne dla wielu aplikacji. Opieka zdrowotna, rządy i inne organizacje, które
promują zdrowszy styl życia, lepsze finanse osobiste lub inne zmiany w stylu życia, mogą skorzystać z
grywalizacji, aby głębiej zaangażować docelową grupę odbiorców bez ponoszenia kosztów
zatrudniania trenerów. Organizacje te muszą konkretnie określić wymaganą zmianę zachowania i
grupę docelową oraz zacząć wykorzystywać grywalizację w aplikacjach, które rozwiązują te zmiany
zachowań.
WNIOSEK: POWTARZANIE MOTYWACJI W POŁĄCZONYM ŚWIECIE
Nikt nie wygrywa rasy ludzkiej. Jedynym sposobem na zwycięstwo w życiu jest ustalenie własnego
kursu, ciężka praca, aby osiągnąć swoje cele i przyczynić się do czegoś, co jest większe niż ty sam. Nie
wygrywamy tego wyścigu indywidualnie, wszyscy razem wygrywamy. Zainspirowani ludzie mogą robić
te rzeczy, bez względu na to, jaki kurs wybiorą. Ludzie się nie zmienili. Zawsze byliśmy motywowani
tymi samymi rzeczami. Zmienił się świat, w którym żyjemy i sposób, w jaki z nim współpracujemy. Nie
jesteśmy dłużej otoczeni tylko przez naszą rodzinę, przyjaciół i społeczność. Jesteśmy teraz połączeni
w czasie rzeczywistym ze wszystkimi rodzajami społeczności poprzez technologię. Nasze połączenia
zmieniły się z czysto fizycznych na cyfrowe, eliminując bariery skali, czasu i odległości. Grywalizacja nie
jest nowa. Mechanika gry i projektowanie były wykorzystywane do angażowania i motywowania ludzi
do osiągania swoich celów w całej zarejestrowanej historii. Grywalizacja polega na przemyśleniu
motywacji w świecie, w którym częściej łączymy się cyfrowo niż fizycznie. Chodzi o budowanie
motywacji w świecie zaangażowanym cyfrowo. A my dopiero zaczynamy tę podróż. Grywalizacja
będzie się rozwijać przez wiele lat. Mam nadzieję, że Gamify dało ci nowy sposób myślenia o motywacji

i że razem możemy pomóc ludziom żyć szczęśliwszym i bardziej spełnionym życiem, motywując ich do
osiągania swoich celów.

