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Motiváció a virtuális világokban
A GAMIFICATION MOTIVÁCIÓS RENDSZERÉNEK

ELEMZÉSE LUDOLÓGIAI NÉZŐPONTON KERESZTÜL

gukat szemben, mint a motivációkutatással foglalkozó pszichológusok.
Ilyen kérdés például, hogy egy adott viselkedés miként energizálódik, illet-

ve az energizálódás hogyan tartható fent. A játékok világára átfordítva

tehát, miért játszik az ember, és hogyan lehet rávenni, hogy ne hagyja

abba. Ezekre a kérdésekre a fejlesztők már az 1960-as évek óta keresik a

választ, folyamatosan újabbnál-újabb elméleteket és mechanizmusokat
építve a játékokba. Éppen ezért logikus lépés volt, hogy a motivációs kuta-

tások tudományosan közelítsenek a videojátékok felé, melynek eredmé-

nyeként megszületett a gamification elmélete. Viszont úgy tűnik, hogy a

videojátékokkal foglalkozó tudományág központi kérdései és elméletei

csak elvétve bukkannak fel a gamificationre fókuszáló kutatásokban. Az

alábbi tanulmányban, amolyan problémafelvető esszéként, azt a kérdést

járom körbe, hogy miként segíthetnek a ludológia bizonyos terminusai és
olykor öncélúnak tűnő diskurzusai a gamification kutatói és alkalmazói
számára.

A tanulmány első részében az intrinzik motivációval kapcsolatos, az

írás szempontjából releváns főbb elméletekről, és azoknak kísérleti hátteré-

ről olvashatunk. Továbbá szó lesz még a gamification megszületéséről,
elterjedt használatáról és időközben jelentkező problémáiról. Ahhoz, hogy

az elmélet alapjai és a probléma gyökerei világossá váljanak, érdemes a

gamification folyamatát a videojátékok fejlődésének és ludológiai elemez-

hetőségének tükrében vizsgálni. Éppen ezért a dolgozat második részében
először a videojátékok narratív struktúrájáról olvashatunk, amit aztán a

gamification elemeknek a videojátékok szerkezetében betöltött szerepével,
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és annak motivációs hátterével köthetünk össze. Végül az esszé utolsó

részében egyfajta visszacsatoláskén tisztázzuk, hogy az elméleti háttér során bemutatott intrinzik motiváció milyen módon képes a játékosítás során létrejönni, és miért nélkülözhetetlenek számára a paidia elemek.

1. Elméleti háttér
1.1. Intrinzik motiváció
és a laboratóriumi körülmények közt vizsgált patkányok viselkedése alapján jöttek létre. Ennek eredményeként a motivációkutatást meghatározó

drive-elmélet fogalmazódott meg, mely legtöbbször az éhezés, szomjúság,

szaporodás, a fájdalom kerülésével és egyéb homeosztatikus hiánnyal kapcsolatos hajtóerőként lett definiálva (Atkinson–Hilgard, 2005).

Korábbi állatkísérletek során már kezdett bebizonyosodni, hogy létezik

valamilyen más hajtóerő is, aminek nincsenek homeosztatikus alapjai.

Megfigyelték, hogy a fehérpatkányok az elektromos árammal stimulált
fájdalmat is elviselték annak érdekében, hogy a labirintusban tovább exp-

lorálhassanak (Nissen, 1930). Egy másik kísérletben azt tapasztalták, hogy
a majmok hajlandóak voltak feladatokat elvégezni, hogy jutalomból kinéz-

hessenek a ketrecük párás ablakán, még akkor is, ha feladat megoldása

által homeosztatikus hiányt kellett átélniük, vagy kellemetlen inger érte

őket (Butler, 1953). Továbbá észrevették, hogy a patkányok az útvesztő-

ben való tájékozódás során nemcsak a feladatra és az extrinzik jutalomra
összpontosítottak, hanem a számukra érdekesnek tűnő tárgyak helyeit is
explorálták (Berlyne, 1950).

Ennek az új, explorálással kapcsolatos motivációs elméletnek az igazo-

lását Harry F. Harlow végezte el. 1949-ben nyolc rézuszmajom tanulási
képességeit figyelte két héten keresztül. A majmok egy mechanikus feladványt kaptak, mely a térbeli logikai játékokhoz hasonló zárszerkezet volt.

Ennek kinyitásához, vagyis megoldásához először egy függőleges zárat

kellett kihúzniuk, utána egy horgot kiakasztaniuk, és végül a csapófedelet
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kinyitniuk. A megfigyelést eredetileg két hétre tervezték, és úgy gondolták, hogy a második hét végén lesznek csak képesek a majmok megoldani
a feladatot, hiszen a zárszerkezet meglehetősen bonyolultnak vélték.
A várakozásokkal szemben a majmok mindenféle külső ösztönzés nélkül
elkezdtek játszani az eszközzel, és hamar segítség nélkül oldották meg a
feladványt, sőt, a 13. napon már képesek voltak 60 másodpercen belül

kinyitni a zárat (Harlow, 1950). A kutatásokhoz alapul vett drive-elmélet
nem volt képes magyarázni az eseményt, hiszen a majmokat sikeresség
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esetén nem jutalmazták étellel, sem külső ingerléssel, vagy bármilyen
egyéb jelzéssel. Tehát ez a típusú ösztönzés nem tanult és nem is homeo-

sztatikus eredetű, a kíváncsiság, az explorációra való hajlam egy újfajta

hajtóerő, amit kezdetben harmadlagos drive-ként írtak le, később az int-

rinzik motiváció nevet kapta. Lényege, hogy a cselekvő személy számára a

tevékenység maga az, ami értékes és érdekes, nincs semmilyen külső juta-

lom, a viselkedés oka maga a cselekvő, melyből a motiváció forrása is
származik. Tehát egyfajta ösztönös explorációs tevékenység, kíváncsiság az

érdekes feladatok iránt, ami bármiféle külső megerősítést nélkülöz, csupán
az aurosal és izgalom növekedésével áll kapcsolatban.

Az új motivációs jelenség létezését Harlow 1953-ban megerősítette,

amikor egy új kísérlet során kimutatta, hogy a majmok jutalmazás, vagyis
az eredményesség esetén adott mazsolák hatására romlott a teljesítmé-

nyük. A kísérlettel azonban újabb kérdések merültek fel: mi a kapcsolata

az intrinzik és extrinzik motivált cselekvéseknek, milyen hatással vannak
egymásra?

1.2. Kognitív értékelés elmélet
1971-ben Edward Deci a Soma játékkal kapcsolatos kísérlete jelentette az
intrinzik motiváció kutatásának a következő nagyobb lépését. Egyetemi

hallgatókat két csoportba osztott egy három napon át tartó megfigyeléshez, melyben a kísérleti személyeknek a Soma nevű háromdimenziós

puzzle játékkal kellett játszaniuk, az elemekből előre megadott tervrajzok

alapján kellett a formákat összeépíteniük. A kísérlet során a kísérletvezető
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elhagyta a szobát, hogy behozzon egy új tervrajzot, ám eközben titokban
megfigyelték a kísérleti alanyokat, hogy mennyi ideig játszanak a játékkal

önszántukból. Az egyik csoport jutalmazva volt, a másik nem. Az eredmé-

nyek szerint a nem jutalmazott csoport kezdetben tovább játszott (+5

perc), mint a jutalmazott. Később a kondicionálódás miatt már a jutalmazottak játszottak többet (Deci–Ryan, 1985).

Az intrinzik motiváció ellentéte az extrinzik motiváció, melyről akkor

kívüli olyan cél, mely a végzett folyamattól független módon kielégülést
nyújt. Előzetes elvárásaink szerint azon egyének, akik jutalmazva vannak

tevékenységükért, szorgosabban és eredményesebben dolgoznak. Ám való-

jában feladatmegoldásaik rosszabb minőségűek, több hibát tartalmaznak

és kevésbé alkalmaznak kreatív megoldásokat, mint a nem jutalmazott
alanyok, akik saját indíttatásból végzik a feladatokat. Viszont nem feltétlenül a jutalom megléte az, ami a legnagyobb hatást gyakorolja a motiváció-

ra. Ha extrinzik jutalommal illetünk egy intrinzik motivált cselekvést,
akkor csökken a motiváció és a teljesítmény is. Ennek több oka is van.
Egyrészt a jutalmazás egyfajta szabályként működő kognitív forgatóköny-

vet hozhat létre, melynek hatására a tevékenység leértékelődik, automatikussá válik, értelmet csak a jutalom függvényében nyer a cselekvő számára.

Másrészt a tevékenységet folytató alanyban megváltozik az okság helyének

érzékelése, az intrinzik belső helye külsővé válik. A feladatok végrehajtá-

sának külső oka során egy, a cselekvő felé irányuló kontrolláló hatással

találkozhatunk, míg a belső ok az információs aspektus, mely során az
egyén teljesítménye lévén saját magáról nyerhet új információt. Az észlelt

kontrolláló hatás azért veszélyes az intrinzik motivációra nézve, mert a

külső tényezők miatt csökkenhet a cselekvőben a kompetencia érzése,
ezáltal a motiváltságot passzivitás válthatja fel. Ha embereket két csoportba osztunk, akiknek azonos feladatért azonos jutalmat adunk azzal az egy

különbséggel, hogy az első csoport számára tisztázzuk, hogy kapni fog

jutalmat, míg a másodikat erről nem tájékoztatjuk, akkor az eredmények

egy fontos kritériumra világítanak rá (Condry, 1977). Az első csoport el8. ÉVF. 1. SZÁM
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várja a jutalmat, még akkor is, ha az feladatidegen, így a motiváció okának

helye belülről elmozdul kifele, és csökken. Ez azért történik, mert a juta-

lom a teljesítményért cserébe kapható, ami miatt erőteljes kontrolláló jel-

leg lép fel. Minél erőteljesebb a kontrolláló aspektus, annál nagyobb az

intrinzik motivációra tett negatív hatása. Hasonló folyamat figyelhető meg

a leszállítás modell során, mely szerint, ha a jutalmak megszerzését nagyon
alaposan megindokolja magának a cselekvő, akkor a motiváció oka szintén
külsővé válik.
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Fontos kiegészítés, hogy az extrinzik jutalmazás lehet endogén is, vagy-

is nem feladatidegen, hanem a folyamat szerves része, akárcsak a pénz a

rulettben. Az ilyen esetekben nem csökkenti, sőt, akár fokozhatja is a játék

iránti elkötelezettséget, hiszen a motiváció oka továbbra is a folyamat vég-

zésében marad, a külső jutalom a játék kontextusán belül (is) rendelkezik
értékkel (Kruglanski, 1975).

Ugyanakkor az információs aspektus során felléphet az intrinzik moti-

vációra erősítő hatással rendelkező öndetermináció is. Az öndetermináció
során a cselekvő személy olyan tevékenységeket végez, melyek képesek

kielégíteni három pszichológiai alapszükségletét, így a személy megismerheti saját erejét és önmaga irányítását. Az ehhez kapcsolódó pszichológiai

alapszükségletek az autonómia, a kompetencia és a másokhoz való kötő-

dés, tartozás (Ryan–Deci, 2000). Az öndetermináció jelenségét pozitív

verbális megerősítés által is elő lehet segíteni, ugyanis a tevékenységet

végrehajtó személy számára a verbális megerősítés információs aspektusa
jelentősebb, mint a kontrolláló, így a motiváció forrása belső marad.
1.3. Gamification

Játék során olyan önkéntes részvéten alapuló tevékenységről beszélhetünk,

melyben a testi és szellemi munkát magáért a folyamat kedvéért végezzük

el. A játék, és azon belül is a videojáték az egyik legsikeresebb módja az

intrinzik motiváció kialakításának. A játékok ezen attribútuma miatt jött
létre a gamification, mely alapfeltevése, hogy a játékban megtalálható int-

SCIENTIA PANNONICA

MOTIVÁCIÓ A VIRTUÁLIS VILÁGOKBAN

rinzik motivációt kiváltó elemeket az élet olyan területeire is át lehetne
ültetni, melyeknél a motiváció kialakítása nehezebb.

A gamification, magyarul játékosítás fogalmát 2003-ban Nick Pelling

angol származású játékprogramozó alkotta meg. Kezdetben nem került a
tudományos érdeklődés középpontjába, azonban 2011-től kezdve egészen
napjainkig hatalmas rajongás övezi az elméletet, jelentősen megszaporodtak a játékosítást és annak hatását elemző tudományos kutatások. A gami-

kenység, mint például a tanulás, önmagában nem nyújt elegendő izgalmat

és szórakozást ahhoz, hogy a tevékenységet végző ember a tevékenység

ideje alatt végig motivált maradjon. Mindeközben a játékok, különösképpen a videojátékok remek szórakozást nyújtanak, ezért célszerű, hogy a

játékok motivációs erejét kölcsönző elemeket átültessék az egyébként
unalmas feladatokba, így azokat vonzóbbá téve (Attali–Arieli-Attali,
2015). A játékos elemek száma igencsak változó, a legtöbb esetben a pon-

tok, jelvények és a ranglista tipikusan ilyen elemek, valamint gyakran elő-

forduló jellemző a folyamatjelző sáv, teljesítménygrafikonok, küldetések,

jelentőségteljes történetek, az avatarok szerkesztése, a profilfejlesztés. Az
elmélet számára a kihívást az jelenti, hogy ezek a tevékenységek többnyire

nem kapcsolódnak a szórakoztatóipari ágazatokhoz, valamint általában

nem digitális térben zajlanak (Deterding és mtsai, 2011). A célja, hogy
ösztönözze a felhasználókat, növelje bennük a feladat iránti elkötelezettsé-

get és segítse a tevékenység során felmerülő problémák megoldását.

A játékos elemek alkalmazása a játékoktól idegen környezetben egyál-

talán nem új ötlet, hiszen már hasonló módszereket alkalmaztak a vállala-

tok a marketing területén a különböző hűségprogramokkal, pontgyűjté-

sekkel, melyek több tanulmány szerint is hatékonyan működnek. Manap-

ság már komolyabb kísérletek zajlanak az egyre szélesebb körű felhaszná-

lására, úgy, mint az általános iskolai oktatásban (Kapp, 2012; Zichermann–Cunningham, 2011), a felsőoktatásban (Bíró, 2013), a média szer-

vezésében, edzésben és a biztonságos vezetés tanításában (Sailer és mtsai,
2013).
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Ahogy az évek múlásával a játékosítás egyre népszerűbb téma lett, és

egyre több kutatás foglalkozott vele, úgy elkezdtek megjelenni az elmélet

problémái a gyakorlatban. Az oktatás játékosításával foglalkozó legújabb
kutatások több alkalommal mutattak ki a motiváció és a játékosított kör-

nyezet között negatív kapcsolatot, melyek alapján a gamification elmélete

szerint kialakított környezetben tanuló csoport gyengébb teljesítményt ért
el, mint a hagyományos keretek közt tanuló kontrollcsoport (Hanus–Fox,

2015).
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A probléma gyökere a játékosítással foglalkozó elméleti írásokban ta-

lálható. A legtöbb kutatás csak felsorolásszerűen említi meg a gamification

működésének elemeit, és ugyan némiképp foglalkozik azok konkrét pszi-

chológiai motivációs hátterével, szinte egyik sem próbál meg mélyebb

betekintést nyerni a játékok szerkezetébe, hogy ludológiai nézőponton
keresztül mutathassa be, mi is tulajdonképpen a játékosítás. Véleményem

szerint a lehetséges motivációs elemzést a ludológiai szempontok képesek
érdemlegesen kiegészíteni, néhány alaptézisnek hitt kijelentésnél pedig az
ellentmondásokat megmagyarázni. Továbbá megváltoztathatja a játékosító

elemek korábbi hierarchiájáról tett feltételezéseinket, esetleg új elemeket

fedezhetünk fel a videojátékok motivációs rendszerének ludológiai elemzésével. Feltételezhetjük, hogy amennyiben a videojátékok rendelkeznek

egyszerre ludus és paidia elemekkel, akkor az elemek egymástól való elsza-

kítása után nem képesek a kezdeti intrinzik motivációs állapotot növelni,

sőt csökkentik azt, helyét az extrinzik motiváció veszi át.

Annak érdekében, hogy ennek a hipotetikus kijelentésnek az első részét

alátámaszthassuk, a tanulmány most következő részében a játékokkal foglalkozó tudományágat, vagyis a ludológiát és annak központi problémakörét érdemes áttekinteni egy lehetséges videojáték-szerkezetelemzésen ke-

resztül. Az írás utolsó tartalmi egységében a hipotézis második fele kerül
vizsgálat alá a videojátékok történeti fejlődésének nagyobb fordulópontja-

in, és azoknak a gamification és a motivációs elméletek szempontjából
releváns vonatkozásain keresztül.
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2. A videojátékok ludológiai elemzése
2.1. Történeti áttekintés
Videojátéknak tekinthetjük azokat a programokat, melyek egy módosított
virtuális világban helyezkednek el, ahol a játékos előre meghatározott esz-

közök segítségével képes változásokat okozni, melyeket grafikai megjelení-

tés és/vagy hanghatás által követhet nyomon.

Az első olyan program, melyet hivatalosan is videojátéknak tekinthe-

Two 1 volt, melyet csupán egy bemutató programnak szántak a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium látogatóinak. A játékot azonban hatalmas

érdeklődés kísérte, hamar világhírű ismertségre tett szert, rájöttek az em-

berek a videojátékban rejlő potenciális lehetőségekre. És hogy mekkora
lehetőség is rejlik benne? Egyes becslések szerint 2014-ben a világ körül

1.78 milliárd ember játszott már legalább egy alkalom során videojáték-

kal. 2 Az 1950-es években számítógépekkel csak a nagyobb kutatóközpontok rendelkeztek, így a játékok elterjedésére egészen az 1970-es évekig

várni kellett, amikor megjelentek az első otthoni videojáték-konzolok 3,

közülük is elsőként az 1973-as Magnavox Odyssey. Az 1970-es években
egymás után jelentek meg az újabbnál újabb konkurens konzolok, melyek
túlnyomó részben az eredeti Tennis for Two játék továbbgondolásai vol-

tak, főként Tennis és Pong címen megjelentetve azokat. Ennek köszönhe-

tően a piac gyorsan túltelítődött, bekövetkezett az első, 1977-es video-

játékkrach (Rojas, 2011).

Az 1980-as évekre újból magára talált a videojáték-ipar, három otthoni

konzol szakította ki magának a legnagyobb részt a piacból, a Mattel Intel-

levision, a ColecoVision és az Atari 2600. A hardveres fejlődésnek kö1

Lásd: Tennis for Two (1958): http://computingforever.com/wp-content/uploads/2014/09/And-

2

Forrás: Number of video gamers worldwide in 2020: http://www.statista.com/statistics/293304/

3

Konzol: fix hardveres architektúrával rendelkező elektronikus szórakoztatóipari berendezés,

Then-There-Were-Graphics-Image-02.png.
number-video-gamers/

melynek fő funkciója a játékprogramok futtatása.
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tünk, az 1958-ban William Higinbotham által szerkesztett Tennis for
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szönhetően egyre összetettebb grafikai megjelenítést tettek lehetővé, valamint elterjedt a gépekhez utólagosan vásárolható játékokkal való kereske-

delem is. A technikai fejlődés azonban nem volt eléggé gyors ahhoz, hogy
kiszolgálja a konzolgyártók várakozásait, túl gyorsan túl sok gépet adtak

ki, mai árfolyamnak megfelelően általában 500 és 1000 USD közötti értékben, amit a kevés újítás miatt az emberek nem vásároltak meg, így ki-

robbant az 1983-as második videojátékkrach. Az esemény egyik emblema-

tikus velejárója volt, amikor az E.T., a földönkívüli film megjelenésére az
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Atari konzol- és játékgyártó vállalat olyan sok el nem adott példányt gyár-

tott le a film alapján készített játékból, hogy 2 millió kazettát ástak el az
új-mexikói sivatagban (Rojas, 2011).

Azonban, ahogyan erősebb ütemben megindult a személyi számítógé-

pek fejlődése, úgy a videojátékok is egyre jobban elterjedtek. Időközben a

konzolok is vissza tudtak térni a piacra a Nintendo Entertainment
Systemnek köszönhetően, melynek 8 bites processzorát az évtized végén

már a 16 bites processzorok szorongatták meg a CD-ROM meghajtókkal
együtt, melyek a korábbi kazettás megoldásokat leváltva jóval nagyobb

tárhelyet biztosítottak, így megteremtve a háromdimenziós játékok létrejöttének lehetőségét. A fejlődés ezután már nem állt le, a folyamatos növe-

kedés a kilencedik generációig, vagyis egészen a mai napig tart. Jelenleg az
Xbox Series X, a Playstation 5 és a Nintendo Switch képviseli a fő irányvonalat a konzolok terén, melyek mellett meghatározó szerepet kapnak

továbbra is a személyi számítógépekre tervezett játékok és a piacra újonnan
belépő okostelefonok, tabletek.

2.2. A ludológia születése
A ludológiát röviden úgy írhatnánk le, mint a játékkal foglalkozó tudományág. A szó eredete a latin „ludo” kifejezésből származik, ami játszást
jelent. A játékokat, a bújócskától kezdve a sakkon keresztül, egészen a

barkochbáig az idők folyamán minden korban más és más tudományterület vette górcső alá. Régebben a logika, majd a 19. század végétől a törté-

nelem és az antropológia, később a kulturális tanulmányok foglalkoztak
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vele. Ahogyan azonban a videojáték egyre nagyobb iparággá nőtte ki magát, és az 1980-as évektől kulturálisan is egyre elfogadottabb szórakozási

forma lett, úgy megkerülhetetlenné vált egy új tudományos megközelítés a
játékok és különösképpen a videojátékok elemzéséhez, így létrejött a ludológia. Egészen pontosan 1997-ben került erre sor, amikor megjelent Janet

Murray: Hamlet on the Holodeck című írása, melyben a játékokat történet-

mesélő „cyberdrámá”-nak írta le. A tanulmány rendkívül komoly vitákat
telmezni, vagy sem. Ez a ludológia egyik legnagyobb kérdése mind a mai

napig. Mivel a ludológia tudományága új – videojátékokkal alig 20 éve

foglalkoznak tudományos keretek között – sokszor más tudományterüle-

tekről vette át a kutatási módszereit és fogalmi keretét, így többek közt

például az irodalomtudománytól. Ennek a teljes mértékben átvett narratológiai értelmezési keretnek a helyessége azonban kétséges. A legtöbb ludológiai elmélet szerint a játék több mint egyszerűen a narratíva egy bonyo-

lultabb és részletesebb kiterjesztése. A különbség első jele a reprezentáció
és a szimuláció témakörében keresendő (Frasca, 2003).

Hogy megértsük a problémát, képzeljünk el egy embert, amint egy vi-

deojátékkal, a példa kedvéért egy autószimulátorral játszik. Amit ő átél, az

szimuláció, megtapasztalja azt, hogy milyen élmény egy autósofőr szerepébe bújni, megtudja, hogy milyen fizikai törvények szerint mozog az
autó, valamint hogy a különböző gombok és pedálok milyen változást

hoznak a vezetés során. Ha egy külső szemlélő figyeli azt, ahogyan játszik

a másik személy az autószimulátorral, akkor az ő számára az egész folyamat már nem több, mint egy reprezentáció, akárcsak a televízióban egy

film. Tehát észrevehetjük, hogy a videojáték legnagyobb különbsége a
szokásos narratív műfajokkal szemben, hogy interaktív, változásokat vihe-

tünk végbe, mely során nyerhetünk és elbukhatunk. Egyes elméletalkotók
szerint a videojátékokat éppen azért sosem lehet művészetnek tekinteni,
mivel teljesíteni kell bennük (Rogert, 2010).

A szimulációt két részre oszthatjuk a ludológia szerint. Ezek a paidia,

vagyis játszás, és ludus, vagyis játék. A paidia olyan játék, amely nem ren8. ÉVF. 1. SZÁM
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robbantott ki annak kapcsán, hogy a játékokat lehet-e narrativikusan ér-
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delkezik merev szabályokkal, és amelyben fontos szerepet kap az emberi
képzelőerő, nincs tisztázott végkimenetele, inkább az apró célok elérésére
összpontosít, nem kötelező, hogy legyen nyertese. Nem arról szól, hogy

mit kell megtenni, hanem hogy mit tehetünk meg. Ilyen például, amikor

kisgyerekként egy szerepbe képzeljük magunkat és katonásat vagy tűzoltósat játszunk, de ide tartozik még az olyan játék is, ahol egy struktúra men-

tén szabály nélkül alkothatunk, mint a rajzolás és legózás. Ezzel szemben a

ludus során a fantázia a háttérbe vonul, és előkerülnek az egységes, kötött,
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merev szabályok. Mindig van a játéknak tisztázott kimenetele, általában

győztese és vesztese is. Tipikus példája ennek a sakk (Caillois, 2001, 14–
35). A videojátékokban a két típus keveredik, egyaránt találkozhatunk

konkrét szabályokkal, ám a korábbi nézetekkel szemben, véleményem
szerint, az emberi képzelőerő is fontos része a játékos folyamatoknak.

A videojátékok a korai narratív vizsgálódások szerint narratívával ren-

delkező alkotások. Logikus, hiszen mindennek van narratívája, elég csak

arra gondolnunk, hogy az emberi ismeret is narratívákon keresztül konst-

ruálódik meg. A legtöbb játékban tetten érhető valamilyen történet, melyet a narratívák segítségével ismerünk meg, mivel a legtöbbször rendel-

keznek valamilyen főszereplővel, időkezeléssel vagy cselekménnyel. Ezt jól

szemléltethetjük a világ egy első otthoni játékkonzola, az 1976-os Mag-

navox Odyssey segítségével. A gép önmagában csak két világító fénypon-

tot tudott megjeleníteni a tévé képernyőjén, melyeknek irányítása csavarható távirányítókkal történt. Ez ugyan akkoriban már így önmagában is

érdekes lehetőségnek tűnt, ám nyilván kevésnek bizonyult volna ahhoz,

hogy megalapozza a videojátékok mai népszerűségét. A „varázslat” lényege

az volt, hogy a képernyőre lehetett illeszteni a konzolhoz kapott fóliákat,
melyek értelmet adtak a szimulációnak, megmagyarázva, hogy a két fehér
fénypont igazából focisták a kapu előtt, vagy síelő emberek a havas hegyoldalakon, esetleg szellemek a kísértetjárta kastélyban.

Az ellenkező véleményen álló korai ludológiai reakciók viszont azt

hangsúlyozták, hogy itt sokkal többről van szó, mint egyszerű történetek-

ről; a játékokban más a viszony a játék és játékos közt, mint egy könyv
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esetében az olvasó és az olvasott történet közt, így a játékok nem foghatóak fel narratív szerkezetként. Ennek többek közt az az oka, hogy a játék-

ban az idő két síkon is telik: az egyik a játék történetén belüli idő, míg a
másik a játékos által a játékra szánt idő (Juul, 2001). Ez pedig el is vezet
minket a ludológia egyik legfontosabb, mostanra már-már amolyan alaptételként kezelt kijelentéséhez, miszerint a játékokat nem lehet hagyomá-

nyos módon, „kívülről”, csak a történetükön keresztül kutatni, hanem

annak kontextusának is. Ez Jesper Juulnál a videojáték virtuális világának
fontosságában csúcsosodik ki (Juul, 2010), de hasonló következtetésekkel

találkozhatunk Jeff Howard Quest-definíciójában is, melyet lényegében a
narratív nézőpont és a ludológia szintéziseként képzelt el (Howard, 2008).

A gamification témakörét illetően viszont Henry Jenkins nézőpontja lehet
leginkább a segítségünkre.
2.3 Az emergens narratíva
Jenkins szerint a narratív elméletek túlságosan is gyakran megfeledkeznek
arról, hogy a játéknak nem feltétlenül kell magában tartalmaznia a narratí-

vát, elég csak teret adnia neki. Gondoljunk a detektívtörténetekre, melyekben a néző számára jelentős élményt nyújt, hogy a műfaj sémáját fel-

ismerve az elszórt nyomok alapján megpróbálja megtippelni a gyilkos kilé-

tét, majd várni, hogy kiderüljön, következtetései helyesek voltak-e. A játé-

kokban is hasonlóval találkozhatunk, csak esetükben a játékosok a feltevé-

seiket konkrétan a gép ellen kell letesztelniük, ahol ennek megfelelően
elbukhatnak vagy továbbjuthatnak. A játékban azonban az interaktivitás

miatt nem garantált, hogy a befogadó ugyanúgy találkozik az elhelyezett

narratív töredékekkel vagy nyomokkal, ahogyan azt a fejlesztők eltervezték, ezért a hagyományos médiumokkal szemben sokkal redundánsabb
szerkezetet kell a tervezőknek felállítaniuk. Ennek megfelelően a játékké-

szítők két narratívát készítenek: az egyik strukturálatlan, maga a játékos
vezérli, ahogyan felfedezi a világot, és fényt derít a titkokra. A másik

strukturált, előre elrendezett a mise-en-scene-ben, csak arra várva, hogy
8. ÉVF. 1. SZÁM
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kulcsfontosságú szerepet kell tulajdonítani a magának a szimulációnak és
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felfedezzék. A strukturálatlan narratíva határozza meg például a The Sims

című franchise-t is, melyben karakterünkkel olyan hétköznapi feladatokat
kell elvégeznünk, mint a mosás, takarítás vagy a lakberendezés, így az erő-

teljes központi narratíva helyett a készítők a potenciális narratívákban
gazdag környezet megteremtésével tudják becsalogatni a játékosokat.

A történetet mi magunk hozhatjuk létre a strukturálatlan részekből, ami

tökéletes példáját szolgáltatja az emergens narratíva fogalmának (Jenkins,
2005).

170

Az emergens narratíva visszavezet bennünket paidia fogalmához, mely

során a narratívát szintén a játékosoknak kell megalkotniuk. Az emergens
játék lényege, hogy egy egyszerű szabályrendszert létrehozva a már kész
játékban egy olyan játék, vagyis játékmechanizmus jön létre, amelynek a

készítők nem is voltak a tudatában. Ilyen például a Project Gotham Ra-

cing autóversenyzős játékban a „macska-egér játék”, melynek a lényege,

hogy a versenyzők önkéntesen két csapatba válnak szét, és a futam megnyerése helyett céljuk az ellenfél leglassabb autójának feltartóztatása.

A játék során az a csapat nyer, amelyiknek a leglassabb autója előbb ér
célba, mindenki más körideje lényegtelen, holott a játék eredeti szerkezet-

ében pont azon volt a hangsúly. Hasonlót tapasztalhatunk a Grand Theft

Auto játékok esetében is, ahol a legtöbb játékos a program által kínált
virtuális világot nem a feladatok teljesítésére használja, hanem úgy tekint
rá, mint egyfajta virtuális játszótérre, ahol mindent szabad.

3. A videojátékok története
Amikor a gamification definíciójában ismertetett játékelemeket kell ponto-

san meghatározni, akkor az egyik módszer egy olyan lista felállítása, mely

arra törekszik, hogy minden olyan elemet összegyűjtsön, amely a játékokban megtalálható. Ezzel a módszerrel a játékok mennyisége miatt valószí-

nűleg nem lehet pontos listát készíteni. Másik lehetőségként felmerül az

olyan konkrét játékok elemzése, melyekre egy-egy elem tipikusan jellemző, és feltehetőleg nagymértékben hozzájárul a játék sikeréhez vagy kudar-

cához (Sailer és mtsai, 2013, 30). Az itt választott harmadik lehetőség,
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hogy a videojátékok fejlődésének játéktörténeti és ludológiai áttekintőjén
keresztül vizsgáljuk azt, hogy mik azok a mozzanatok és fejlődési irányok,

melyekkel a játékkiadók próbálták rávenni a felhasználókat, hogy folyama-

tosan vegyék, és sok időt töltsenek el programjaikkal. Láthattuk, hogy a

videojátékok kezdetben laboratóriumi körülmények közt születtek meg,

meglehetősen kezdetleges formában, ám mégis nagy érdeklődést kiváltva.

Az első játék felismerhetetlenül különbözött a mai játékoktól nemcsak
felépítésének is köszönhetően. Éppen ezért mondhatni, hogy a gamificati-

on ott kezdődik, amikor a fejlesztők rájöttek, hogy a játékok komoly üzletággá alakíthatóak, és megkezdődött a „játékok játékosítása”. Emiatt, ha a

gamification működését kívánjuk megfigyelni, érdemes a videojátékok
történeti fejlődésének tükrében a főbb játékosítási elemeket megvizsgálni.
3.1. Pontok számolása
Az első tömeggyártásba került játéktermi arcade gép az 1971-ben megje-

lent Computer Space volt, mely már a kezdetektől fogva alkalmas volt
pontszámolásra, viszont csak a játék ideje alatt. Vagyis a pontszámok csak

tájékoztató jellegűek voltak, egymással csak korlátozottan lehetett verse-

nyezni, főként, hogy ez a gép csak 15-ig volt képes számolni, utána nullá-

zódott, eltörölve az eddigi eredményeket. A következő lépés a Pong, mint

az egyik első közismert otthoni videojáték volt. A program már két játé-

kost is tudott egyszerre szórakoztatni, így a játékmenet miatt célszerű volt

egy pontszámláló mechanizmus beépítése. Erre azonban kezdetekben nem
volt lehetőség, mivel a Magnavox Odyssey nem rendelkezett ehhez a folyamathoz megfelelő hardverrel, így a lehetőség kiaknázása csak a későbbi

generációkban indult meg.

A pontok a játékokban alapvetően úgy funkcionálnának, mint a beha-

viorista tanuláselmélet szerinti rögzített arányú teljesítmény utáni megerő-

sítés, (Ferster–Skinner, 1957) amelyek a narratíváknak köszönhetően kie-

gészülnek, további jelentéseket nyernek. Egy olyan visszacsatolási rendszer

jött létre, mely egyrészt valós idejű, másrészt kizárólag pozitív kimenetellel
8. ÉVF. 1. SZÁM
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grafikai megjelenítési és technológiai, hanem szerkezeti, játékmechanikai
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rendelkezik. A hagyományos iskolai osztályzati rendszer szerint, ha

„egyes” érdemjegyet kapunk, akkor azt egyértelműen negatívumként éljük

meg, mivel eredményünket a korábbi átlagunkhoz viszonyítjuk, így az

egyes garantáltan negatív hatással rendelkezik. A játékosított környezetben

az érdemjegyek pontokkal való felcserélése során a korábbi „egyes” érdemjeggyel minősített teljesítmény is rejthet magában pontokat, ami már pozi-

tív visszacsatolás lehet, hiszen a számolás nem a korábbi átlag, hanem a
nullától való távolság szerint értékelendő (Sheldon, 2012).
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Két okból lehet pontot gyűjteni a videojátékokban. Egyrészt az elért

eredmények objektív méréséhez, melynek segítségével más játékosokkal

versenghetünk. Ezekre úgy tekinthetünk, mint ranglistákra. Másrészt a
játékon belüli fejlődésért az úgynevezett tapasztalati pontok gyűjtése is
fontos részét alkotja a játékok felépítésének.
3.1.1. Ranglista
A ranglista mai jelentésének kialakulása a játéktermi időkre vezethető

vissza. A High Score, amit manapság úgy gondolunk el, mint egy lista a

legmagasabb pontszámot elérő játékosokról, kezdetben teljesen más volt.
Egészen pontosan a Sea Wolf nevű 1976-os játékgépben jelent meg, ahol

azt a cél szolgálta, hogy a játékos egy bizonyos, előre megállapított pont-

szám elérésekor csak akkor játszhatott tovább, ha újból pénzt dobott a
gépbe.

Később azonban a hardveres fejlődés során lehetőség nyílt a játékosok

pontszámának elmentésére. Ezt először a Space Invaders című program-

ban valósították meg, ahol a többi játékos pontszámával lehetett immáron

versengeni. A program következő részében, a Space Invaders Part II-ben

már három karakterből álló nevet is be lehetett írni, hogy konkrét játékosokhoz lehessen csatolni a pontszámokat. A High Score hagyomány foly-

tatódott a konzoljátékok világában is. Ahogyan egyre nagyobb játékostábor alakult ki a konzolok népszerűsége miatt, elkezdtek megjelenni a já-

tékhoz kapcsolódó közösségi terek, elsőként a magazinok, köztük a Nin-
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tendo hivatalos magazinja, az 1988-tól kapható Nintendo Power 4, mely
többek közt az otthon elért pontokat gyűjtötte össze. Az internet hiányá-

ban a játékosok egyszerűen lefényképezték a tévéképernyőjükön szereplő
pontszámot és levélben küldték el az újság számára, melyben a legmaga-

sabb pontszámot elért játékosok nevei megjelentek. Motivációs szempontból azonban a ranglista kétoldalú lehet, hiszen a tetején a kompetencia

érzése miatt motiváltak lehetünk, az alján viszont nem. Ezt meg lehet

(nincsen egy direkt vesztes) a csapaton belüli együttműködés és kötődés
erősítése, a valahova tartozás élménye mellett.
3.1.2. Tapasztalati pontok
A játékok során gyűjthető pontok egy másik csoportjába a tapasztalati
pontok tartoznak. Ezek olyan jutalmak, melyek a játékon belül nyerik el

jelentőségüket, általuk a játékos új eszközöket, játszható karaktereket és

pályákat nyithat meg. Továbbá segítik a virtuális szerepélmény kibontakozását, hiszen a tapasztalati pontok gyűjtése során a játékos átveszi karakte-

re személyiségét, aki a jelentéktelen személyből magasabb szintre fejlődhet
a virtuális világ felfedezése révén. A célelmélet szerint a motivációt a belső
összehasonlító folyamatok során nyerhetjük. Ennek érdekében világosan

kijelölt célokra van szükség, mivel azok jobban motiválnak, mint az általá-

nos célok. Ezt a folyamatot figyelhetjük meg a játékok fejlődésében is.
A kezdeti célok, miszerint a játék végigjátszása, illetve más játékosok

pontszámának megdöntése volt a feladat, átalakult. Annak érdekében,

hogy az egész játék ne egyetlen végső célt tartalmazzon, hanem helyette

sok apró, gyorsan és viszonylag könnyen teljesíthető feladatból álljon öszsze, már az 1979-es Galaxian játékkal bevezették a szinteket (level). Ezek

egymásra épülő fejlődési csomópontokként foghatóak fel, melyek rövidebb
és gyorsabban elérhető célokat teremtettek a játékosok számára. Hasonló
újítások voltak a questek, melyek lényegüket tekintve rövid, önmagában
4

Lásd: Nintendo Power (1988). http://www.gogaminggiant.com/wp-content/uploads/2010/04/
Cliff_BNintendoPower-zoomout.jpg
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változtatni csapat alapú ranglistával, mely képes a vereséget kompenzálni
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értelemmel bíró, a számítógép által vezérelt karakterekkel azonosítható
küldetést jelentik. Nagyszerűségük abban rejlik, hogy a játékosok motivál-

tabbak, ha tudják a konkrét célt, annak narratívikus értelmét és jutalmát
(Sailer és mtsai, 2013).

3.2. Gyűjthető kitüntetések, trófeák, jelvények és közösség
Az egyik első játék, melyben a feladatok elvégzéséért titkos jutalmakat

érhettünk el, az E-Motion című Amiga játék volt, a funkció Secret Bonus

néven vált híressé. Azóta hasonló elven működve megjelentek az achieve-
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mentek, melyek legnagyobb előnye, hogy manapság az összes játékban
elért eredményeket platformonként egy helyre lehet feltölteni és az interneten megosztani másokkal, mint az Xbox Live, a PlayStation Network és
a PC-s Steam, ahol a játékosoknak lehetőségük van egymás eredményeit

megnézni, kommunikálni, és közös játszmákat indítani. De mik is az achi-

evementek pontosan? Olyan játékmenetbeli feladatok, melyek nem kötőd-

nek szorosan a játék narratívájához, plusz kihívásként szolgálnak. Tipikus
példája a rejtett elemek összegyűjtése, valamint a játék magasabb nehézségi szinten való újrajátszására vonatkozó feladatok. Jelentős szerepet kapnak

az intrinzik motiváció során a trófeák és jelvények, egyrészt, mivel növelik
a célirányos magatartás motivációját a tisztán elkülönített és megfogalmazott célok által (Hamari, 2015), másrészt az egyéni eredmények összeha-

sonlítási lehetőséget adnak a játékosok számára (Domínguez és mtsai,

2013). Ezt egészítik ki az olyan közösségi terek, mint az Xbox Live, a

Steam és a PSN, melyek egyszerre nyújtanak lehetőséget a versenyzésre, a

közösség létrehozására, illetve termékeny talajt nyújthatnak együttműkö-

dések kezdeményezéséhez. A videojátékokban, és így a játékosított kör-

nyezetben is, a közösség az, melynek viszonyában lehet fejlődni, vagy

nyerni. Külön kiemelendő, hogy a játékokban az NPC-k 5 is lehetnek a

„közösség” tagjai (Bíró, 2014).

Az Atari az 1980-as években a játékok egy új típusát tervezte bevezetni

Swordquest néven. Ennek során a játékos megvehette a programot egy
5

NPC: Non Player Character, vagyis a számítógép által vezérelt, nem játszható karakterek.
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kazettán, amihez egy képregényt is csomagoltak. Ahogyan a játékos ját-

szott a programmal és egyre inkább megismerte azt, titkos kódokat fedez-

hetett fel, melyeket a képregénnyel összeolvasva új információkat szerzett
meg. Az első ember, aki végigjátszotta a programot, komoly jutalmat ka-

pott, melynek valós értéke mintegy 25.000 amerikai dollár volt. Elvileg

négy részt terveztek a játéknak, melynek mindegyik első végigjátszója vé-

gül egymás ellen küzdhetett volna meg, hogy megszerezzék a játék törtékrach miatt nem került sor. A téma szempontjából az eset azért rendelke-

zik különös érdekességgel, mert ez volt az első játék, melyben a virtuálisan
gyűjthető tárgyakat a valós világgal ötvözték. Manapság is több olyan

program létezik, melyek a valóságot és a virtuális teret ötvözve próbálják a

játékok által felkínált szerepet még könnyebben átélhetővé tenni.
3.3. Folyamatjelző sáv és azonnali visszacsatolás

A HUD 6 szóval jelölik azokat az interfészeket, melyek az információkat
közlik a játékos számára. Ez a rendszer már az első konzolok megjelenése-

kor valós időben mutatta ki az adatokat, bármiféle késleltetés nélkül.

A HUD körébe olyan elemek tartoznak, mint az életerőt jelző sáv, a tájékozódást segítő mini-map, akciójátékok esetén a lőszer mennyisége, a cél-

kereszt, az iránytű. A játékok fejlődése során a lista egyre inkább bővült,

sőt, a Sega játékgyártó vállalat 1998-ban megalkotta a VMU-t (Visual

Memory Unit), mely egy különálló eszköz volt, saját képernyővel, mint a
játék számára egy második képernyő, amin csak információs elemek fog-

laltak helyet, így mosva össze a virtualitást a valósággal. Az egyik leggyakrabban előforduló eleme a HUD-nak a folyamatjelző sáv, mely általában a
tapasztalati pontok mennyiségét ábrázolja két fejlettségi szint között. Lé-

nyege a haladás és a választott út szimbolizálása, szerkezetéből adódóan

egyértelmű célt állít a játékosok számára, ösztönzi a fejlődést, erősíti a

kompetencia érzését azáltal, hogy mesterré válnak a játékban (Sailer és
mtsai, 2013).
6

HUD: heads-up display, vagyis szem elé vetített kijelző.
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netének központjában álló kardot. Erre azonban a 1983-as videojáték
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3.4. Személyre szabott kihívás
Alapvető igazságnak tűnik, hogy ha az ember játszik, akkor nyerni szeret-

ne. A győzelemtől boldogabbak, a vereségtől pedig szomorúbbak leszünk.
Nyilvánvalónak tűnhet, hogy ez így van a videojátékok terén is, azonban a

játékosok a videojátékokban nem szeretnének mindig nyerni, sőt, elvárják,

hogy néha veszítsenek, és kudarc érje őket. Játékbeli vereségről akkor beszélünk, amikor a játékos néhány feladatot sikertelenül teljesített és ezért
büntetést kap. Ez lehet energiabüntetés (a játékos energiát veszít, melyre a
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karakter bizonyos funkcióinak működtetése során van szüksége), életbüntetés (mely a játék megszüntetéséhez vezet), vagy visszaesés-büntetés (ko-

rábbi feladathoz való visszatérés). Végső soron mindegyik oda juttat, hogy
egy korábbi feladatot vagy feladatrészt kell újból elvégezni, ugyanis a vide-

ojátékok történelmének kezdetén a játéktermi gépekbe vereség esetén
újból pénzt kellett dobni, ha tovább szerettünk volna játszani (Juul, 2009).

Az energiabüntetés manapság azért a legelterjedtebb, mert nem egy-

szeri hiba eredménye a büntetés (több kisebb levonás eredménye), így

annak oka kevésbé nyilvánvaló: ha egy egyértelműen beazonosítható pont
lenne az, ahol egy rossz döntés miatt véget ér a játék, akkor az arra utalna,

hogy a játékos saját teljesítményében vagy készségében leledzik a hiba
forrása, így frusztráció alakulna ki. Ellenkező esetben pedig, ha a játék

vége felé számtalan kis hiba halmozódna fel, akkor a játékos nem érezné
magát felelősnek a győzelemért, sem pedig a kudarcért, így nem lenne
semmilyen negatív vagy pozitív élménye, ami pedig a motiváció elveszté-

séhez, passzivitáshoz, és a játék befejezéséhez vezetne. A győzelem vereség
nélkül nem vezet elégedettséghez. A negatív élményre szükség van ugyan-

is, bár a játékosok nem kedvelik, ha saját hibájukból veszítenek, azonban

annak a lehetősége, hogy elveszíthessék a játékot, szignifikánsan együtt jár
a pozitív értékeléssel. Az erre vonatkozó kutatás során egy prototípusjátékkal kellett a kísérleti személyeknek játszaniuk, majd utána a játék érté-

kelésével kapcsolatban töltöttek ki egy kérdőívet. A játékosokat három
csoportba sorolták be: nem fejezték be a játékot, vesztettek pár életet, vagy

egyáltalán nem vesztettek életet. Az átlagolt eredményeket megfigyelve
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kijelenthető, hogy a győzelem önmagában nem elegendő, a legpozitívabb
eredmények akkor születtek, amikor párszor vereséget szenvedtek, de az-

tán végigjátszották a játékot (Juul, 2009). Tehát nem attól élvezik jobban

az emberek a játékokat, ha folyamatosan csak nyernek benne. Fontos az
egyensúly. A játék nem lehet sekélyes és érdektelen. A vereség szinte fon-

tosabb, mint a győzelem, mivel újragondolásra készteti a játékost, ez által

szubjektív élménnyel szolgál; a játékos nem pusztán gépiesen és automati-

a győzelem és a kudarc közti kontraszt, ez a tapasztalat helye a játékokban,

az alkalmak, amikor képességeinket fejleszthetjük, kipróbálhatunk új ötle-

teket, és azonnali visszajelzést kapunk róla. A lényeg, hogy a tevékenység

sikeressége és az érte kapott jutalom összefüggésben álljon a teljesítmén-

nyel. Ha ez megtörténik, akkor a játékos jogosnak érzi a vereséget vagy a

győzelmet, erősíti benne a kompetencia érzetet (internális). Viszont, ha az

összefüggés nem explicit, akkor a cselekvő az esetleges győzelmet vagy

vereséget könnyen a környezet javára írja, szerencse vagy a véletlen ered-

ményeként értelmezi (externális), ami passzivitást és motiválatlanságot von

maga után (Rotter, 1996).

Ha a gamification pszichológiai hátterével foglalkozó tudományos cik-

ket olvasunk, akkor a legtöbb alkalommal megtalálhatjuk benne a flow
elméletet is. A flow-élmény során a cselekvő teljesen átadja magát a tevé-

kenységének, melyben teljesen elmerül, és közben örömét leli benne. En-

nek eléréséhez fontos, hogy a tevékenység végig megfelelő mértékű kihívást nyújtson (Csíkszentmihályi, 1990). Tehát ahhoz, hogy a játék kiváltsa

a flow-élményt, végig a flow keskeny csíkjában kell egyenes arányban nö-

vekednie a kihívás mértékének, lavírozva az egyre növekvő nehézségi szint
felett jelentkező szorongás és az emelkedő szint alatt felmerülő unalom
között. Vagyis az elmélet egységesen növekvő nehézséget vár el az idő
függvényében. A videojátékok azonban nem így működnek. A játék nehézségének hullámoznia kell, néha picit könnyebbnek, néha picit nehe-
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kusan fog játszani egy kognitív forgatókönyv szerint. A vereség több, mint
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zebbnek, és ez a szabálytalanság vezet az élvezethez 7. Ennek több oka is

van. Egyrészt a játékokat nem egyszerre játsszák végig a játékosok, elkez-

dik, eljutnak egy darabig, majd abbahagyják, és lehet, hogy csak napok

elteltével folytatják. Éppen ezért muszáj, hogy adott időközönként egy-egy

könnyebb szakaszt iktassanak be, hogy lehetőséget nyújtson a játékosnak

visszazökkennie a feladatok végrehajtásához szükséges ismeretekbe. To-

vábbá fontos megemlíteni azt a tényt, hogy akárcsak a nagy hollywoodi
filmekben, a játékokban is rengeteg pénzbe kerülnek a nagyobb és látvá-
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nyosabb jelenetek, a robbanásokkal, csatajelenetekkel és misztikus helyszí-

nekkel, melyekkel a játéktervezők mindenképpen fel akarják hívni a játékosok figyelmét, így ezek közben a legtöbbször könnyebb feladatokat ad-

nak, ha egyáltalán adnak. Mindehhez pedig hozzájárulnak még az olyan

részletek is, melyek a játék narratív vonalát lendítik előre, melyek szintén a

játékos teljes figyelmét igénylik, így szintén elmaradnak a nagyobb kihívások ezeken a részeken. Másrészt a hullámzó nehézség által a játékosnak a
könnyebb részeknél lehetősége adódik a tökéletesen kompetens állapot

megtapasztalására, míg a nehezebb részeknél újragondolhatja korábbi

stratégiáját, megtapasztalhatja a folyamatot, mely során ő maga is fejlődik.

Végül, a teljesítménnyel kapcsolatban az emberekben él a vágy, hogy a
feladatokat a lehető legjobban végezzék el. A probléma az, hogy az aktuá-

lis feladat irányába hamar lecsökkenhet a motiváció, amelyet úgy lehet
fenntartani, ha az érdeklődésünknek megfelelő új feladatokat választunk.
A folyamatosan érkező új feladatok pedig mindenki számára más nehézségűek, így elkerülhetetlen a kihívások szintjének ingadozása.

4. Visszacsatolás
Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy a videojátékok sokszínűsége

miatt közel lehetetlen univerzális kijelentéseket tenni a róluk, így az eddig

leírtakra is könnyűszerrel lehet találni kivételeket. Példának kedvéért a
közismert Tetris játékok esetén nehéz paidia elemeket találni, lévén a
7

Lásd: Flow a videojátékokban: http://www.jesperjuul.net/text/fearoffailing/
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program nem rendelkezik sem történettel, sem pedig főszereplővel.

Ugyanakkor az iparág jelenlegi húzócímeire egyaránt igaz, hogy vajmi

keveset deríthetünk ki a sikerükről, ha önmagában csupán a történetet, a

metaszabályokat, a gyűjthető pontokat vagy a fejlődési rendszerét nézzük,

figyelmen kívül hagyva azt a paidiára épülő magot, amit hívhatunk akár
emergens narratívának, questnek, vagy a virtuális világ kontextusának.

A gamification célja lényegében az intrinzik motiváció megteremtése,

többnyire kihagyják az alkalmazása során. A játékosított tanulási környe-

zettel kapcsolatos kísérletek általában figyelmen kívül hagyják azt a tényt,
hogy a játékosított környezetben a kísérleti személyek plusz feladatokat
kapnak, míg a kontrollcsoport a szokásos napirendje szerint tanul. Ennek

következtében, ha a teljesítményben megmutatkozó különbségeket mérik,

akkor a játékosított környezet mindig nyer, hiszen több időt töltenek gya-

korlással. Az első olyan kísérlet, melyben erre a részletre is odafigyeltek, és
a kontrollcsoport számára is volt kijelölt gyakorlási lehetőség, meglepő

eredményeket mutatott (Attali–Arieli-Attali, 2015). Hagyományos tanítói
környezetet hasonlítottak össze játék alapú környezettel, ahol a feladatok
azonosak voltak. A játékosítás elemei közül a valós idejű visszajelzést és a

pontszámlálást, vagyis a pontgyűjtést alkalmazták. Az eredmény azt mutatta, hogy a gamification szerint tervezett feladatok nem segítették a diá-

kokat, sőt, néhány esetben még rosszabb eredményeket is produkáltak.

Számos új kutatási beszámolóban olvashatunk hasonló eredményekről

(Domínguez et al., 2013; Hanus–Fox, 2015). Véleményem szerint a videojátékok nem ok nélkül próbálnak egyre nagyobb mértékben reálisnak
tűnni, egyre újabb történeteket bemutatni és egyre érdekesebb szerepeket

felkínálni. A videojátékok azért népszerűek, mert a játékost képesek teljes

mértékben bevonni úgy, hogy a virtuális világot tekintse a játék ideje alatt
a valóságnak. Ennek a tökéletes szerepélménynek a bekövetkezésében

nagy szerepet kapnak a paidia játékelemek, hiszen a játékba való „beleélés”

nem egy passzív folyamat, szükség van hozzá az emberi képzelőerőre is.
A paidia játékelemeket, mint a történet, a közösség, az alternatív valóság,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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ám azokat a játékos elemeket, melyek ennek létrehozásában segíthetnének,
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a legtöbb gamification kutatás kihagyja. Ezek nélkül azonban nem valósul

meg eredményesen az intrinzik motiváció.

A gyűjthető pontokra és jelvényekre gondolhatunk úgy, mint külső ju-

talmak, melyekről Skinner 1953-ban már bemutatta, hogy pozitív motivációs képességekkel rendelkeznek, azonban a későbbi kísérletek bizonyították, hogy a belső motivációt aláássa a külső jutalom. Viszont fontos szem

előtt tartani, hogy a játékosítás által az intrinzik motivációt kívánjuk megteremteni. A gamification során a pontgyűjtési lehetőség paidia elemek
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nélkül elveszti értelmét, megszűnik, mint Kruglanski által leírt endogén
jutalmazás, helyette extrinzik motivációs eszköz lesz. Képzeljük el, hogy a
játékban a történetnek megfelelően a pontok gyűjtésével egyre nagyobbak,
egyre erősebbek leszünk, egyre több lehetőség nyílik meg a játékos számá-

ra. A paidia elemek hiányában, többek közt a történet jelenléte nélkül a

kompetenciaérzés megszűnik, a pontok csupán külső jutalmazási eszközökké alakulnak, melyek a feladattól idegen módon lesznek jelen, kontroll

aspektusuk megnő, mely miatt az intrinzik motiváció megszűnik. További

lényeges szempont, hogy az önmagában vett, narratív magyarázat nélküli
pontverseny kortól függően a gyerekeknél csökkentheti az intrinzik motivációt (Vallerand, Gauvin, Halliwell, 1986).

A folyamatjelzés mint gamification elem szintén a történet által nyer ér-

telmet a videojátékok terén. A folyamat, amit jeleznek, a szintek közti

fejlődés, esetleg egyes questek teljesítési százaléka háttértörténet nélkül
értelmezhetetlenek és érdektelenek.

A pontok kiegészítve a folyamatjelző sávokkal a játékok során az in-

formációs aspektust erősítik. Együttes erővel lehetőséget nyújtanak a játé-

kosnak a kompetencia és az autonómia érzésére, mely során megismerheti

saját teljesítményének erejét és önmaga irányítását. Ez kiegészülve a kü-

lönböző platformok által biztosított közösségi terekkel, melyek a másokhoz való kötődés élményét adják meg, képes megfelelő környezet biztosí-

tására az öndetermináció számára. Ennek oka, hogy mindegyik alapvető

pszichológiai alapszükségletet képesek kielégíteni ilyen formán a játékok.
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A közösségi terek, a narratív céllal rendelkező feladatok és tapasztalati
pontok mind-mind paidia elemek.

Hasonló történik a játékbeli avatarok készítésekor. A folyamat szerepe,

hogy a játékos egy olyan karaktert alkothasson meg, mely a virtuális térben
az ő reprezentációja, tehát értelmét a virtuális térben nyeri el, a játékos

érzelmileg kötődhet a karakteréhez, sőt, annak megszerkesztése kompe-

tenciaérzéshez vezethet (Sailer et al., 2013). Ha a paidia elemeket innen is

csolódik semmilyen élmény vagy érzelem, így a játékos közömbössé válik
iránta.

Összegezve tehát, a gamification eredményessége a paidia és a ludus

elemek együttes használatában rejlik. Természetesen el kell fogadnunk a
tényt, hogy a gamification csupán a ludus elemek alkalmazásával képes
egyes tevékenységek motivációs erejét növelni, ám véleményem és az itt
ismertetett következtetések szerint csakis extrinzik módon. Éppen ezért a

játékosítással foglalkozó vizsgálatok számára ideális kutatási területet

nyújthatnak az olyan összehasonlító vizsgálatok, melyek a paidia esetleges

hiányát próbálják bemutatni.
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Motivation in virtual worlds

The analysis of the motivation system of gamification
from a ludological point of view

Abstract:
Video game developers often find themselves faced with the same questions as

psychologists working in the field of motivation research. For example, such a

question could be, how a given behavior energizes and how that energization is
maintained from then on. Translating this into the world of games, why someone
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plays games and how they can be convinced not to stop playing. Developers have

been searching for answers to these questions since the 1960's, continuously add-

ing new theories and mechanics into their games. For this reason, it was logical
that motivational research would close in on videogames, the result of which was
the birth of the theory of gamification. But it seems, the central questions and

theories of research dealing with videogames, only rarely turn up within research

of gamification. In this research, as a sort of problem solving essay, I deal with the

question of how specific terminology and the often self-serving discourse from
ludology can help researchers and employers within the field of gamification.

In the first part of the study, we read about the main theories relating to in-

trinsic motivation, as well as their experimental backgrounds. It will also mention

the birth of gamification, its broader use and the problems that have arisen since

then. To understand the foundation and the problems regarding this theory, in
the second part of the essay we first read about the narrative structure of video-

games, which we then connect to elements of gamification in the structure of
video games and its motivational background. Finally, in the last part of the essay,

as a form of feedback, we clarify how intrinsic motivation that we introduced

during the theoretical background can be established, and why it cannot do without elements of paidia.
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