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پــس از انتشــار 3 شــماره از »ماهنامــه مطالعــات بــازی: 
دریچــه« بــا موضوعــات خشــونت، یادگیــری و اعتیــاد، 
شــماره چهــارم آن بــا موضــوع بازی هــای دیجیتــال و 
ســامت بــه حضورتــان ارائــه می شــود. در ایــن شــماره 
ــه  ــته، ب ــماره گذش ــه ش ــا همچــون س ــده ت ســعی ش
موضوعــی در تقاطــع بــا بازی هــای دیجیتــال پرداختــه 
ــاخه های  ــیعی از ش ــف وس ــه طی ــی ک ــود، موضوع ش
دانــش  و  داشــته  معطــوف  خــود  بــه  را  علمــی 
ــزوده  ــری اف ــش بش ــه دان ــه گنجین ــمندی را ب ارزش
اســت. در شــماره پیــش روی شــما بیشــتر بــه تاثیــرات 
مثبــت بازی هــای دیجیتــال بــر ســامت افــراد توجــه 
شــده و یــا بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت کــه بــر 
ــز شــده ایم.  ــا متمرک ــن بازی ه ــی ای ــای درمان ارزش ه
منافــع درمانــی بازی هــای دیجیتــال بســیار گســترده 
ــا را در 7  ــوان آنه ــار می ت ــک اعتب ــه ی ــه ب هســتند ک

ــود: ــته بندی نم ــه، دس طبق
•  بازی های دیجیتال به عنوان ابزار »تن درمانی« )درمان 

فیزیکی(
•  بازی های دیجیتال گزینه ای برای »مدیریت درد«

•  بازی های دیجیتال و »توانبخشی«
مهارت هــای  توســعه  و  دیجیتــال  بازی هــای   •

ذهنــی ناتوانــان  اجتماعــی  و  ارتباطــی 
•  بازی های دیجیتال و »اختاالت تکانشگری«

•  بازی های دیجیتال و »افراد کهنسال«
•  بازی های دیجیتال و »مراقبت های بهداشتی«

ــه  ــدود ب ــوزه مح ــن ح ــات ای ــتردگی ادبی ــه گس البت

ــب  ــن مطال ــا مهمتری ــت ام ــده نیس ــر ش ــوارد ذک م
مرتبــط کــه می تــوان رّدی از آن در ایــن شــماره 
ــرح  ــاال مط ــای ب ــب محوره ــت، در قال ــه یاف از ماهنام

ــت.  ــده اس ش
ــتی و  ــای بهداش ــه کارکرده ــت ب ــد گف ــفانه بای متاس
ــان  ــا آنچن ــور م ــال در کش ــای دیجیت ــی بازی ه درمان
ــام  ــاهد انج ــده و ش ــه نش ــت توج ــته اس ــه شایس ک
کارهایــی جــدی در ســاخت و بهره بــرداری از بازی هــا 
نبوده ایــم.  درمانــی  و  بهداشــتی  مقاصــد  جهــت 
ــه  ــر ب ــوع کمت ــن موض ــه ای ــان از دریچ ــه ایرانی اگرچ
ــن  ــا در حی ــد ام ــاره کرده ان ــال نظ ــای دیجیت بازی ه
ــام  ــا ن ــوزه ب ــن ح ــی ای ــای خارج ــی پژوهش ه بررس
ــی  ــع یک ــه در واق ــم ک ــورد کردی ــی برخ ــردی ایران ف
ــوب  ــوزه محس ــن ح ــگران ای ــته ترین پژوهش از برجس
می شــود؛ جنــاب آقــای دکتــر هــادی خــرازی مــدرس 
ــا  ــتا، ب ــن راس ــکا. در ای ــز آمری دانشــگاه جــان هاپکین
ــه  ــری را ب ــه مختص ــه و مصاحب ــاط گرفت ــان ارتب ایش
طــور اختصاصــی ترتیــب دادیــم کــه امیدواریــم مــورد 

ــرد.  ــرار گی ــرم ق ــان محت ــتفاده مخاطب اس
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مروری بر پژوهش های برتر
معمای بازی های دیجیتال:

دوست سالمتی یا دشمن؟
مروری بر برجســـته ترین پژوهش های حوزه بازی های دیجیتال و ســـالمت

پژوهش های بسیاری وجود دارند که فرضیه اثرات منفی بازی های دیجیتال را بر سامتی تأیید می نمایند. این پژوهش ها 
بر قدرت انکارنشدنی بازی در کاهش سامت روانی و جسمانی تأکید دارند و اغلب آنها معتقدند که آثاری غیرقابل جبران 
بر بازیکنان، به ویژه قشر آسیب پذیِر کودکان و نوجوانان می گذارند. با این حال ذات بازی مانند هر فناوری دیگری در 
کنار اثرات مخرب، آثار مثبت و موثری دارد که برای بسیاری از بازیکنان، پژوهشگران و اهالی صنعت بازی ناشناخته مانده 
است. پژوهش های اندکی تا قبل از یک دهه گذشته برای اثبات تأثیرگذاری مثبت بازی های رایانه ای بر سامت جسمانی 
بیماران طراحی، اجرا و هدایت شده اند. در واقع گرایش تحقیقات دانشگاهی و غیردانشگاهی دنیا تا قبل از سال 2004 به 
سوی باورپذیری مسأله تأثیرات منفی این بازی ها بر سامت بازیکناِن دارای اختال جسمانی بوده است و به طور پراکنده 
و محدود پژوهش هایی انجام شدند که بیانگر اثربخش بودن این رسانه بر سامتی و کاربرد بالینی آن بوده اند. اما به صورت 
جدی در سالهای 2005 تا 2007 شاهد شکل گیری گرایش هایی در مطالعات بازی هستیم که نه تنها به این رسانه به 
عنوان یک ابزار کمکِی درمانی می نگرند بلکه با آزمون علمی، به بررسی اثراتی در بازی می پردازند که تا قبل از این تنها 
به مثابه عامل سرگرمی ساز به آن نگریسته می شد. سیر مطالعات علمی این حوزه تا به امروز به گونه ای تداوم داشته است 
که نتایج تحقیقات ضمن تأیید اثرگذاری بازی های رایانه ای بر سامت جسمانی بیماران، آن را جایگزینی قابل قبول برای 
درمان مرسوم برخی بیماری های فیزیکی به ویژه سکته مغزی می داند. بنابراین طی دهه گذشته که برای صنعت بازی در 
حوزه سامتی دوره درخشانی بوده است، پژوهش ها با رد فرضیات قدیمی اثرگذاری منفِی صرف بر بازیکنان، دریچه های 

جدیدی بر روی علومی مانند پزشکی گشوده اند.
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بازی های درمانی1

اصطاح »بازی های درمانی« با روش مرسوم 
بازی  باشد.  می  متفاوت  درمانی2«  »بازی 
درمانی مفهومی کلی تر و عام تر از بازی های 
روش  یک  درمانی  بازی  باشد.  می  درمانی 
محسوب  درمانی  روان  نوع  از  قدیمی  نسبتاً 
میشود که امروزه به عنوان روشی برای درمان 
مشکات کودکان بین 3 تا 11 سال استفاده 
بازی  از  اغلب  درمان  نوع  این  در  و  میشود 
)کرنبرگ  میشود  استفاده  غیردیجیتال  های 
درمانی  های  بازی  اما   .)1998 همکاران،  و 
بازی  به  نسبت  جدیدتری  علمی  مفهوم  که 
درمانی می باشد، عاوه بر اینکه برای درمان 
تمام سنین مورد استفاده قرار میگیرد، اعمال 
های  بازی  کمک  با  تنها  آن  درمانی  روش 
بازی  از  »ترکیبی  میگیرد.  صورت  دیجیتال 
های رایانه های و اهداف و محتوای درمانی، 
بازی های درمانی یا TGs تعریف می شود. 
این روش به تازگی در درمان اختال طیف 
اختاالت  اضطراب4،  اختاالت  اوتیسم3، 
و  رفتاری6  شناختی  درمان  زبان5،  یادگیری 
میشود«  برده  کار  به  محور  حل  راه  رویکرد 
)رزیِن و همکاران، 2014(. در واقع بازی های 
درمانی فرصتی را برای تعامل با نوجوانان از 
به  بازی  یعنی  آنها  طریق رسانه مورد عاقه 

دست می دهد )متیوز و کویل، 2010(.

بازتوانی مبتنی بر بازی7
 

تجاری  دیجیتال  های  بازی  از  گیری  بهره 
مبتنی  بازتوانی  بخشی،  توان  ابزار  عنوان  به 
همکاران،  و  )لنگ  میشود  نامیده  بازی  بر 
جدید  بسیار  مطالعاتی  حوزه  این   .)2011
به  جسمانی  درمان  در  را  زیادی  توجه  که 
های  کنسول  از  است،  نموده  جلب  خود 
بازی مانند نینتندو ویفیت8 و کینکت9 برای 
به  توجه  با  میکند.  استفاده  بیماران  درمان 
کاربردهای متعددی که این کنسول ها برای 
درمان از خود نشان داده اند، در حال حاضر 
درمان اختاالت بسیاری با کمک این دستگاه 
بازتوانی  مثال  برای  است.  شده  میسر  ها 
مغزی11،  سکته  از  پس  بازتوانی  حرکتی10، 
درمان  و  مغزی12  های  آسیب  بازتوانی 

ها  کنسول  این  کمک  با  تعادل13  اختاالت 
ممکن شده است.

 
  بازی های جدی باکاربردهای 

درمانی

بازی های جدی که توانایی خود را در زمینه 
اند و ضمناً  اثبات کرده  های علمی بسیاری 
سرگرمی را اولویت اساسی خود نمی دانند، 
با کاربردهای درمانی و بهداشتی به ویژه در 
امر آموزش پزشکان و بیماران در طول دوره 
درمان، کاربری گسترده و فراگیری یافته اند. 
پژوهش در این حوزه از سال 2010 به طور 
هدفمند از سرگرفته شده و تبدیل به حیطه 
بسیار فعالی در زمینه کاربرد این بازی ها در 
درمان برخی بیماری ها شده است )شوناور، 
پیتاریک و کافمن، 2011(. این بازی ها در 
درمان سکته مغزی، ضربات مغزی و آسیب 
گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  نخاعی  های 
های  بازی  کمک  با  که  هایی  درمان  تفاوت 
مرسوم  های  درمان  با  میشود  انجام  جدی 
این است که در روش سنتی، درمان گران با 
حضور فیزیکی خود به بیمار روش درمانی را 
توضیح می دهند و اشتباهات درمان شونده را 
در این دوره به وی گوشزد می نمایند اما در 
درمان با کمک بازی های جدی، این آموزش 
)همان،  میشود  داده  بیمار  به  بازی  توسط 
متعاقب  ناتوانی  و  اختال  درمان  و   )2011
اندام  توسط  بایست  می  که  آسیب  یا  سکته 
خاصی انجام شود، توسط بازی جدی کنترل، 
ارزیابی و اطاعات مرتبط با آن به عنوان داده 

های آماری درمان بیمار، ذخیره می شود.

بازی های تمرینی14

از طریق ترکیب ورزش  بازی های دیجیتال 
از  سامتی  کسب  روش  ای  گونه  بازی،  با 
به  که  اند  آمیخته  را  دیجیتال  بازی  طریق 
آن بازی های تمرینی گفته میشود. این بازی 
ها مصرف کالری، ضربان قلب  و  هماهنگی 
می  و  دهند  می  افزایش  را  بدن(  )اعضای 
توانند وضعیت سامت جوانان و نوجوانان را 
بهبود بخشیده و برای آن ها همراه با مزایای 
اجتماعی و علمی باشند )استایانو و کلورت، 

های  بازی  که  تمرینی  های  بازی   .)2011
)وایتراسپون،  شوند  می  نامیده  نیز  فعال15  
جدی  های  بازی  اقسام  از  یکی   ،)2013
 1980 دهه  اواخر  از  که  میشوند  محسوب 
میادی با کمک بازی های آتاری )1987(، 
نینتندو17   سرگرمی  سیستم  و  پد16  پاور 
ترکیب  عرصه  در  را  خود  قابلیت   )1988(
ورزش و سرگرمی برای ارتقای سامتی نشان 

داده اند )بوگاست و نیک، 2009(.

پژوهش های موید تأثیر بازی 
های رایانه ای بر سالمتی و درمان

در  عطفی  نقطه  میتوان  را   2004 سال 
مطالعات بازی با محوریت سامتی و درمان 
دانست. پژوهش های اندکی از سال 1971 تا 
2004 برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه 
میان بازی با سامتی و بهبود بیماران انجام 
عاوه   21 قرن  نخست  دهه  اما  است  شده 
درمان،  در  بازی  بودن  بخش  اثر  تأیید  بر 
که  پردازد  می  فرایندهایی  و  ها  مکانیزم  به 
طی آن بازیهای رایانه ای عاوه بر اینکه می 
قادرند  باشند،  ساز  سرگرمی  عامل  توانند 
درمان  کنار  در  ببخشند،  تسریع  را  درمان 
در  و  گیرند  قرار  استفاده  مورد  مرسوم  های 
نهایت جایگزین درمان هایی شوند که توسط 
درمانگران توصیه میشوند. سیر این پژوهش 
های علمی در سال های اخیر شتاب بیشتری 
میتوان  طوریکه  به  است  گرفته  خود  به 
 260 حداقل  با  را   2015 و   2014 سالهای 
حوزه  این  در  پژوهش  اوج  نقطه  علمی،  اثر 
با این وجود این موضوع طی یک  دانست و 
کرده  پیدا  اساسی  نمو  و  رشد  گذشته  دهه 

است )خرازی و همکاران، 2012(. 
و  دیجیتال  های  بازی  به  مربوط  مطالعات 
جوان  بسیار  حوزه  یک  اکنون  هم  سامت 
با  آن  های  دامنه  که  میشود  محسوب 
غیردانشگاهی  و  دانشگاهی  عمیق  تحقیقات 
کل  طور  به  میشود.  تر  گسترده  روز  به  روز 
در  معتبر  علمی  مقاله  تاکنون مجموع 657 
زمینه بازی های رایانه ای و سامت منتشر 
آمریکایی  پژوهشگران  سهم  که  است  شده 
سایر کشورهای  از  بیش  ها  پژوهش  این  در 
جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  است.  بوده  دنیا 
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و  دنیا  پژوهشگران  ترین  فعال  اختصاص  با 
در  آزمایشگاهی  تحقیقات  معتبرترین  نیز 
حوزه بازی های رایانه ای و سامت، پیشگام 
همچنین  باشد.  می  حوزه  این  در  مطالعه 
پژوهشگران رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه 
به  نسبت  اروپایی  و  آمریکایی  مختلف  های 
کلیه مطالعات انجام شده توسط سایر رشته 
به  را  بیشتری  علمی  آثار  دانشگاهی،  های 

ثبت رسانده اند. 
مطالعات روشمند علمی در حیطه بازی های 
افرادی  های  فعالیت  با  سامت  و  ای  رایانه 
چون آلبرت اسکیپ ریزو18 و استفان گوبل19  
دو  این  است.  گرفته  خود  به  بیشتری  قوت 
این  سردمداران  اکنون  هم  که  پژوهشگر 
میشوند،  محسوب  دنیا  در  مطالعاتی  حوزه 
بازی  با  مرتبط  علمی  آثار  فراوانی  نظر  از 
های رایانه ای و سامت و نیز استنادهای20  
صورت گرفته به مقاالت علمی، در صدر سایر 

پژوهشگران این حوزه محسوب میشوند. 
که  نماید  می  ضروری  نکته  این  ذکر 
وابسته  خاقانه21  های  فناوری  موسسه 
برخورداری  با  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه 
از پژوهشگران برجسته ای در حوزه واقعیت 
مجازی و هوش مصنوعی به مطالعات اساسی 
بازی  کمک  با  یادگیری  و  درمان  زمینه  در 
)موسسه  است  پرداخته  ای  رایانه  های 
موسسه  این  خاقانه، 1395(.  های  فناوری 
مطالعات  بیشترین  حاضر  حال  در  که 
و  ای  رایانه  های  بازی  به  مربوط  تخصصی 
سامت را در دنیا انجام داده است، از وجود 
اساتید برجسته ای چون آلبرت اسکیپ ریزو 
بهره  های خود  پژوهش  برای  ایوان سوما  و 

می گیرد. 
حوزه  این  برجسته  پژوهشگران  درمیان 
استادیار  خرازی،  هادی  دکتر  به  میتوان 
اشاره کرد  آمریکا  دانشگاه جان هاپکینز در 
که پژوهش های خود را در زمینه بازی های 
متمرکز  دیابتی  بیماران  درمان  بر  ای  رایانه 
نظر جایگاه  از  در حال حاضر  و  است  کرده 
دنیا،  در  این حوزه  محققان  میان  در  علمی 

رتبه پنجم را دارا می باشد. 
در  داخلی  های  پژوهش  راستا،  همین  در 
بر سامت،  رایانه ای  بازی های  تأثیر  حوزه 
آغاز شد.  از سال 1380  پراکنده  به صورت 
بررسی  به  زمینه  این  در  پژوهش  نخستین 

رایانه  های  بازی  از  ناشی  های  هیجان  اثر 
ای بر مقدار کورتیزول بازیکنان پرداخت اما 
آغاز  اواخر دهه 1380  از  پژوهش هایی که 
شد به صورت جدی تر به مساله تأثیر بازیهای 
رایانه ای بر سامتی پرداخت. اما سال 1391 
را میتوان سالی نسبتاً پرکار در پژوهش های 
فارسی این حیطه دانست. همچنین دانشگاه 
مازندران،  البرز،  ایران،  پزشکی  علوم  های 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  گرگان،  مشهد، 
دانشگاه گیان و پیام نور مراکز علمی فعال 
در زمینه پژوهش در حوزه بازیهای رایانه ای 

و سامت محسوب می شوند. 
الزم به ذکر است که خأل پژوهشی در زمینه 
بازی های رایانه ای و سامت در کشورمان 
بسیار قابل توجه می باشد. در واقع میتوان 
گفت تا به حال هیچ کتابی توسط پژوهشگران 
و  است  نشده  نگاشته  زمینه  این  در  ایرانی 
مجموع مقاالت علمی این حوزه به کمتر از 
10 مورد می رسد. عاوه بر این گرایش های 
بسیار اندکی از سوی دانشجویان ایرانی برای 
نگارش پایان نامه در این حوزه ماحظه شده 

است.

سرگرمی یاور توانبخشی: 
کنسول های بازی با کاربردی عجیب 

ساخت  فکر  بار  اولین  برای  زمانیکه  شاید 
آنها  سازندگان  ذهن  به  بازی  های  کنسول 
رسید، تصور نمی کردند قابلیتی در دستگاه 
علم  روزی  که  باشد  نهفته  آنها  بازی  های 
گیرد.  بهره  آن  از  درمان  برای  پزشکی 
کنسول های بازی هم اکنون امکان بازتوانی 
)اندرسون،  دور23  راه  از  بازتوانی  مجازی22،  
بازی  سیستم  و   )2010 بیشاف،  و  انت 
توانبخش یا آر.جی.اس24  )کامیرو و همکاران، 
و  اند  را درعلم پزشکی میسر کرده   )2010
در این عرصه اطمینان مطالعات پژوهشگران 
اند که اصطاحاتی  افزایش داده  را تا جایی 
مانند »توانبخشی وی25« )همان، 2010( از 

پژوهش های این حوزه سر برآورده است. 
در  که  فیت26  وی  نینتندو  بازی  کنسول 
کمک  وی27  تعادل  صفحه  یک  از  درمان 
باشد  بفرد می  پلتفرم منحصر  میگیرد، یک 
که برای اندازه گیری وزن و تعادل فرد مورد 

فیزیکی  و 40 حرکت  میگیرد  قرار  استفاده 
)کازماسینا،  کند  می  محاسبه  فرد  در  را 
در  را  بازیکنان  که  کنسول  این   .)2007
می  درگیر  ایروبیک  های  فعالیت  و  تعادل 
کند، در حال حاضر پرفروش ترین کنسول 
بازی در زمینه توانبخشی در دنیا می باشد 

)ام. کاتو به نقل از اوری، 2010(
روی  بر  انجام شده  های  پژوهش  میان  در   
بیماران  درمان  بر  بازی  های  دستگاه  اثر 
بازی  کنسول  مختلف،  های  بیماری  دارای 
ها  کنسول  سایر  از  کینکت  و  نینتندووی 
مشهورتر و پرکاربردتر هستند و امتحان خود 
را در این زمینه به خوبی پس داده اند. برای 
که  دریافتند   )2010( همکاران  و  جو  مثال 
درمان  تقویت  موجب  تواند  می  نینتندووی 
اختاالت  دارای  بیماران  بهبود  در  مرسوم 
متوسط اندام فوقانی شوند. یعنی این کنسول 
می تواند به عنوان یک درمان جانبی در کنار 
درمان معمول که توسط درمانگر توصیه می 

شود، به کار برود.
در پژوهش دیگری در سال 2011، هورکمنز 
و همکاران در بررسی اثر بازی با کنسول وی 
در بیماران سکته مغزی مزمن دریافتند که 
تقویت  و  بهبود  این دستگاه موجب  با  بازی 
فعالیت و تناسب در این بیماران شده است 
همچنین   .)2011 همکاران،  و  )هورکمنز 
در  مشابه  ای  مطالعه  در  همکاران  و  لنگ 
توانبخشی  بررسی  هدف  با   2010 سال 
پویا  تعادل  آموزش  برای  بازی  بر  مبتنی 
اعصاب،  و  تعادل  اختال  دارای  بیماران  در 
بهبود  در  را  کنسول  این  با  بازی  اثربخشی 
و  )لنگ  کردند  گزارش  مثبت  بیماران  این 
همکاران، 2010(. عاوه بر این برای درمان 
و  سپوزنیک  مغزی،  سکته  بیماران  حرکتی 
با  طولی  ای  مطالعه  در   )2010( همکاران 
دو گروه از بیماران سکته مغزی، با قاطعیت 
اذعان داشته اند که فناوری بازی کنسول وی 
با کمک واقعیت مجازی، یک جایگزین امن، 
مطمئن و موثر برای درمان بازتوانی و بهبود 
حرکت پس از سکته مغزی در بیماران می 
باشد. اگمون و همکاران )2011( اطمینان از 
امنیت و امکان پذیری این کنسول بازی را با 
آزمایشی بر روی افراد مسن 84 ساله، تأیید 
نمودند و آن را روش درمانی خانگی مناسبی 
به جای روش های سنتی تر معرفی کردند. 

 )2011( همکاران  و  شوناور  این  بر  عاوه 
مطالعاتی  با   )2011( همکاران  و  لنگ  و 
آزمایشی بر روی کنسول بازی مایکروسافت 
این  اثربخشی  بررسی  منظور  به  کینکت 
اختال  دارای  بیماران  بازتوانی  بر  کنسول 
این  با  بازی  اثر بخشی  تعادل و درد مزمن، 
دستگاه را در بهبود وضعیت جسمی بیماران 
را در  بهبودی  و  نمودند  تأیید  مورد مطالعه 
این افراد به میزان قابل ماحظه ای خوب و 

موثر گزارش نمودند. 
در پژوهش های محققین ایرانی، پژوهشگران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توانبخشی  دانشکده 
ایران طی یک مطالعه تجربی در سال 1394 
دریافتند که بازی با کنسول ها می تواند در 
بهبود اختاالت ناشی از سکته مغزی مزمن 
و ترس از افتادن در این بیماران موثر باشند. 
بازتوانی  های  درمان  که  باورند  این  بر  آنان 
سنتی برای بیماران تکراری و خسته کننده 
موجب  میتوانند  مدتی  از  و پس  باشند  می 
شوند  بیماران  در  بهبود  انگیزه  کاهش 
)رحیمی شمائی منفرد و همکاران، 1394(.

موضوعات  به  ایرانی  پژوهشگران  همچنین 
های  بازی  نقش  با  رابطه  در  دیگری 
اند  پرداخته  و سامتی  درمان  در  دیجیتال 
بررسی  مانند  هایی  پژوهش  دربرگیرنده  که 
ارتباط بین میزان استفاده از بازی های رایانه 
ای با اختاالت وزن در دانش آموزان ابتدایی 
)کبیر و همکاران، 1392(، رابطه میان زمان 
توده چربی  با  ای  رایانه  بازیهای  از  استفاده 
و  )یوسایی  ابتدایی  آموزان  دانش  در  بدن 
بازی  بخشی  اثر  ارزیابی   ،)1391 همکاران، 
به  مبتایان  توجه  میزان  بر  ای  رایانه  های 
همکاران،  و  )رضائیان  ذهنی  ماندگی  عقب 
ای  رایانه  های  بازی  انجام  رابطه   ،)1394
درپسران چاق و کم وزن با آمادگی جسمانی، 
سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی )رحمانی 
نیا، میرزایی و جعفرزاده باغان، 1389( و اثر 
هیجان های رایانه ای بر مقادیر کورتیزول در 
کودکان )فرجی و همکاران، 1380( میشود.

نتیجه گیری

بازی های دیجیتال قدرت خود را به عنوان 
با  ارتباط  برقراری  در  تعاملی  رسانه  یک 
داده  نشان  متخصص  یا  و  بیمار  بازیکن، 
از  فراتر  هایی  قابلیت  رهگذر  این  از  اند. 
بازی های  برای  یک وسیله سرگرمِی صرف 

و  درمان  که  شد  متصور  میتوان  دیجیتال 
یکی  میتواند  بیماران  در  سامتی  حصول 
با کشف  اینرو  از  باشد.  ها  توانمندی  این  از 
دیجیتال،  بازیهای  در  امکانی  چنین  یک 
مطالعات این حوزه در زمینه سامت بسیار 
وسیع شده است به طوریکه تنها با یک دهه 
از آغاز تحقیقات آن در دنیا پیشرفت بسیار 
از  قابل توجهی در درمان برخی بیماری ها 
با  حرکتی  اختاالت  و  مغزی  سکته  جمله 
های  کنسول  و  دیجیتال  های  بازی  کمک 
اینحال چراغ  با  اما  بازی حاصل شده است؛ 
های دانایی بسیار اندکی از این حوزه برای ما 

روشن شده است. 
و  مداقه  نیازمند  تکامل  برای  دانش  این 
مطالعات علمی و تجربی بسیار بیشتر و عمیق 
تری می باشد تا خود را به عنوان یک روش 
واقعی در درمان برخی بیماری ها نشان دهد 
فراگیر  کاربردی  پزشکی  علوم  زمینه  در  و 
پیدا کند. پژوهش های تجربی صورت گرفته 
بخشی  اثر  اثبات  بر  عاوه  اند  شده  موفق 
را  آن  درمان،  روند  بر  دیجیتال  های  بازی 
جایگزینی مناسب برای روش های سنتی و 
در  نمایند.  معرفی  بازتوانی  هدف  با  مرسوم 
حال حاضر مطالعات گسترده ای در دانشگاه 

ها، بیمارستان ها و مراکز توانبخشی سراسر 
دنیا با جدیت و مداومت صورت می گیرد تا 
خألهای علمی این حوزه را شناسایی نماید 
و امکان درمان با کمک بازی های دیجیتال 
و کنسول های آن به نحو بهتری برقرار شود.

این  مطالعات  پیشگام  ها  دانشگاه  ایران  در 
آن  علمی  پژوهشهای  اما  باشند  می  حوزه 
ندرت  به  ها  بیمارستان  و  درمانی  مراکز  در 
عنوان  به  هنوز  واقع  در  و  میگیرد  صورت 
این  سوی  از  اثربخش  درمانی  روش  یک 
مراکز چندان مورد پذیرفته واقع نشده است. 
امید آن میرود در طول دهه آینده پیشرفت 
با کمک  قابل ماحظه تری در درمان  های 
بازیهای دیجیتال صورت بگیرد و پیش بینی 
این حوزه برای درمان  پژوهشگران برجسته 
های بیشتر با کمک بازیهای دیجیتال محقق 
شود. از آنجا که درمان به کمک بازی های 
تواند  می  نوین  روشی  عنوان  به  دیجیتال 
عرصه پزشکی کشور را در زمینه توانبخشی 
سازد،  متحول  ها  بیماری  برخی  درمان  و 
بایسته است که تحقیقات بیشتری از سوی 
مراکز علمی کشور در این زمینه انجام شود.
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Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke 

rehabilitation: a pilot randomized clinical trial and proof of principle

اثربخشی واقعیت مجازی با کمک فناوری بازی کنسول Wii در بازتوانی 
سکته مغزی: یک پیش آزمون بالینی و اثبات حقیقت
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چکیده: زمینه و هدف: همی پارزی29  که منجر به محدودیت عملکرد یک اندام فوقانی30 می شود، در میان بازماندگان سکته مغزی 
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روش تحقیق: ما در این مطالعه آزمایشی، تصادفی، مشارکتی پنهان31 و بالینی با دو گروه موازی شامل بیماران مبتا به سکته مغزی 
در طول دو ماه، امکان سنجی، ایمنی و اثربخشی واقعیت مجازی را با استفاده از سیستم بازی نینتندو )وی.آر وی( در مقابل درمان 
بازو دریافت  ارزیابی بهبود حرکت  بازتوانی استاندارد را برای  تفریحی32  )بازی کارتی، بینگو و یا »بازی جنگا«( در میان کسانی که 
می کردند، مقایسه کردیم. نتیجه اولیه امکان سنجی بیانگر کل زمان دریافت مداخله بود. نتیجه اولیه ایمنی نیز نشانگر نسبت بیماران 
دچار عوارض جانبی مرتبط با مداخله در طول دوره مطالعه بود. اثربخشی، یک مقیاس نتیجه ثانویه33 ، با آزمون عملکرد حرکتی ولف34، 

جعبه و آزمون بلوکی35  و مقیاس تأثیر سکته مغزی36  در چهار هفته بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: به طور کلی، 22 نفر از 110 )%20( بیمار بررسی شده، به طور تصادفی انتخاب شدند. متوسط سن )دامنه( 61.3 )41 تا 83( سال 
بود. دو شرکت کننده پس از یک جلسه آموزشی حذف شدند. مداخات به طور موفقیت آمیزی در 9 نفر از 10 شرکت کننده وی.آر وی و 
8 نفر از 10 شرکت کننده بازو درمانی تفریحی، صورت گرفت. میانگین مجموع زمان جلسه در گروه درمان تفریحی 388 دقیقه و در گروه 
وی. وی،(   )P0.75364 دقیقه بود. هیچ عوارض جانبی جدی در دو گروه روی نداد. در ارتباط با گروه درمان تفریحی، شرکت کنندگان 
 .14.5 .CI %95 در بازوی وی.آروی، بهبودی چشمگیری در میانگین عملکرد حرکتی در 7 ثانیه )آزمون عملکرد حرکتی ولف، 7.4 ثانیه؛

0.2( پس از تعدیل سن، وضعیت عملکردی خط پایه )آزمون عملکرد حرکتی ولف( و شدت سکته مغزی داشتند.  
نتیجه گیری: فناوری وی.آروی نشان دهنده یک جایگزین امن، امکان پذیر و به طور بالقوه موثر برای تسهیل درمان بازتوانی و بهبود 

حرکت بعد از سکته مغزی است.
واژگان کلیــدی: ســکته مغــزی، واقعیــت مجــازی، بازتوانــی، آزمــون عملکــرد  حرکتــی ولــف، نتیجــه تحقیقــات، ایمنــی، امــکان 

ــازی وی پذیــری، کارآزمایــی بالینــی تصادفــی، سیســتم ب
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SORCAN.COM
Hemiparesis  : فلج یک طرفه راست و یا چپ بدن
Upper extremity
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a secondary outcome measure
Wolf Motor Function Test
Block test : نوعی تست هوش برای سنجش حافظه فضایی و مهارت های حرکتی  
Stroke Impact Scale

33
34

36

در ایـــن بخـــش بـــا پراســـتنادترین مقـــاالت علمـــی دنیـــا در حـــوزه بـــازی هـــای 
ـــار در واقـــع شـــاخص تریـــن  دیجیتـــال و ســـالمت، آشـــنا خواهیـــد شـــد کـــه ایـــن آث
ـــه ای  ـــای رایان ـــازی ه ـــوع ب ـــی در موض ـــی و فارس ـــاالت انگلیس ـــن مق ـــده تری و برگزی
ـــی  ـــه فارس ـــده مقال ـــش چکی ـــی و ش ـــه انگلیس ـــده مقال ـــداد 10 چکی ـــند. تع ـــی باش م
ـــه  ـــگران و عالق ـــرای پژوهش ـــن ب ـــود. همچنی ـــد ب ـــش خواهن ـــن بخ ـــی ای ـــار علم از آث
ـــاالت  ـــا مق ـــنایی ب ـــز آش ـــر و نی ـــورد نظ ـــاالت م ـــل مق ـــت فای ـــکان دریاف ـــدان ام من

ـــود دارد. ـــرک وج ـــای دای ـــاالت تارنم ـــک مق ـــوزه در بان ـــن ح ـــتر ای بیش

معرفی مقاالت پر استناد
در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت
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بلیندا لنگ
چین ین چنگ

 اِوان سوما
بردلی نیومن

البرت اسکیپ ریزو
 مارک بوالس

موسسه فناوری های ابتکاری، دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی، آمریکا

چکیده: استفاده از بازی های ویدئویی تجاری مانند نینتندو وی فیت به عنوان ابزارهای بازتوانی، به تازگی در عرصه درمان جسمانی 
مورد عاقه واقع شده اند. کنترلگرهای ردیابی حرکت37 مانند نینتندووی موت به اندازه کافی برای اندازه گیری دقیق عملکرد در همه 
جزئیات تعادل، حساس نیستند. عاوه بر این، کاربران می توانند بفهمند که چگونه در ردیاب های غیرصحیح با انجام حداقل جنبش 
»تقلب« کنند )به عنوان مثال چرخاندن مچ دست با وی موت به جای چرخاندن کامل بازو(. بازتوانی جسمانی نیازمند ردیابی دقیق 
و مناسب و بازخورد عملکرد می باشد. برای این منظور، ما در حال تولید برنامه هایی می باشیم که پیشرفت های اخیر را در فناوری 
بازی های ویدئویی تجاری وسیله نفوذ قرار دهد تا کنترل کامل بدن از طریق شخصیت های مجازی متحرک را پشتیبانی نماید. جزء 
کلیدی رویکرد ما، استفاده از فناوری دوربین سنجش عمِق38  تازه، دردسترس و کم هزینه است که ردیابی کامل بدن را با نشانگر کمتر39  
در یک رایانه معمولی فراهم می کند. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی شد یک ابزار بازتوانی مبتنی بر بازی های تعاملی برای آموزش 

تعادل بزرگساالن دارای آسیب عصبی می باشد.   
واژگان کلیدی: _

چکیده: اگر چه بخش اعظم توجه به رسانه ها، به اثرات منفی بازی های ویدیویی معطوف شده است، توجه نسبتاً کمتری به اثرات 
مثبت تعامل با این فعالیت پرداخت شده است. بازی های ویدئویی در مراقبت بهداشتی نمونه های فراوانی از راهکارهای ابتکاری را برای 
استفاده از بازی های تجاری موجود به منظور بهبود سامتی و یا آموزش جراحی فراهم می کنند. بازی های ساخته شده توسط تیلور 
به بیماران کمک می کند که با رژیم های درمانی همراهی کنند و پزشکان را برای اینکه چگونه برای بیماران خود را در موقعیت های 
بالینی متفاوت مدیریت نمایند، آموزش می دهد. در این بررسی، نمونه هایی از ادبیات علمی بازی های تجارِی در دسترس و ساخته تیلور 
که به منظور آموزش، تعلیم بیماران و دانشجویان پزشکی و پزشکان مورد استفاده قرار می گیرند، خاصه شده است. سابقه استفاده از 
بازی های ویدئویی برای بیماران به روزهای نخست بازی در دهه 1980 باز می گردد و این چرخش به تمرکزی روی بازی های ساخت 
تیلور برای گروه های مختلف بیماری منجر شد که در مطالعات علمی اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بازی های ویدئویی تجاری 
به دلیل تأثیرشان بر مهارت جراحی مورد عاقه واقع شده اند. به تازگی، بعضی بازی های رایانه ای اصلی به منظور آموزش پزشکان در 
مهارت های بالینی ساخته و ارزیابی شده اند. مطالعات ارائه شده در این مقاله، ساختاری از کار ترسیم اثرات مثبت بازی های ویدئویی را 

در حوزه مراقبت های بهداشتی بیان می کند.
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی، مداخات، فناوری، بهداشت

Development and Evaluation of Low Cost Game-Based Balance

Rehabilitation Tool Using the Microsoft Kinect Sensor

تولید و ارزیابی ابزار بازتوانِی تعادِل کم هزینه مبتنی بر بازی  با کمک 
سنسور مایکروسافت کینکت

Video Games in Health Care: Closing the Gap

بازی های ویدئویی در مراقبت سالمتی: کاهش شکاف
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مجله پزشکی بازتوانی،
جلد 42، شماره 5، سال 2010،

صفحات 437-441

تعداد استنادها: 191

لو یونگ جو
تیان سون یین

دونالد زو
ارنست تیا
پی فن چیا

کریستوفر وی کئونگ کوا
کونگ کنگ هه

مرکز بازتوانی بیمارستان تنتاک ِسنگ، سنگاپور

چکیده: زمینه: دستگاه های بازی رایانه ای تجارِی غیرسفارشی40، با هدف سرگرم کنندگی و به صورت موقعیتی در تمرین درمانی، در 
عرصه بازتوانی به تاخت و تاز پرداخته اند. یکی از این دستگاه ها نینتندووی است. مطالعات بالینی منتشر شده مقبولیت این دستگاه، 

منافع بالقوه آن و عوارض جانبی در بازتوانی بیماران مبتا به ضعف پس از سکته مغزی را بسیار کم ارزیابی میکنند. 
هدف: هدف این مطالعه بررسی امکان استفاده از نینتندو وی به عنوان بازوی کمکی در بازتوانی معمولی بیماران مبتا به ضعف اندام 

فوقانی پس از سکته مغزی است. 
روش تحقیق: بیست بیمار بستری بازتوانی در مدت 3 ماه پس از سکته مغزی با ضعف اندام فوقانی، عاوه بر بازتوانی معمول،  بیش از 
2 هفته 6 جلسه تمرین اندام فوقانی از طریق نینتندووی دریافت کردند. سنجه های نتیجه شامل یک پرسشنامه، آزمون فوگل_مایر41  

برای بررسی عملکرد حرکتی اندام فوقانی و مقیاس آنالوگ بصری42 درد اندام فوقانی می باشد. 
نتایج: در مجموع 16 نفر این مطالعه را به اتمام رساندند. همه این 16 نفر بازی نینتندووی را لذت بخش و اگر چه نه بهتر ولی قابل 
مقایسه با درمان های معمولی ارزیابی کردند. بهبودهای کوچک اما از لحاظ آماری معنی دار در نمرات آزمون فوگل_مایر و شاخص 

موتریسیتی43  دیده شد. 
نتیجه گیری: به نظر میرسد نینتندووی یک دستگاه کمکی عملی برای تقویت درمان متداول در یک گروه از بیماران سکته مغزی نیمه 

حاد با اختاالت متوسط قدرت و عملکرد اندام فوقانی میباشد.
واژگان کلیدی: بازتوانی ، نینتندو وی، تجارِی غیرسفارشی، ضعف اندام فوقانی، بازی های رایانه ای، سکته مغزی

A feasibility study using interactive commercial off-theshelf computer 

gaming in upper limb rehabilitation in patients after stroke

مطالعه امکان سنجی با استفاده از بازی رایانهای تعاملی و تجارِی 
غیرسفارشی در بازتوانی اندام فوقانی در افراد پس از سکته مغزی

شماره 4

Motion tracking controllers
depth sensing camera
Marker less
Commercial off-the-shelf computer gaming

Fugl-Meyer Assessment
visual analogue scale
Motricity Index: تست ارزیابی میزان حرکت اندام فوقانی به ویژه به منظور 

سنجش آسیب ها و یا اثربخشی درمان ها در سکته

41
42

37
38
39
40

43
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تعداد استنادها: 185

استوارت جی.اچ بیدل
مدرسه علوم ورزش، تمرین و سامتی، دانشگاه الفبرو، انگلیس

ناتالی پیرسون
مدرسه علوم ورزش، تمرین و سامتی، دانشگاه الفبرو، انگلیس، مرکز 

حرکات جسمانی و تحقیقات غذایی، مدرسه علوم تمرینی و غذایی، 
دانشگاه دیکین، استرالیا

جما ام. راس
مدرسه علوم ورزش، تمرین و سامتی، دانشگاه الفبرو، انگلیس

راک برایتویت
مدرسه آموزش و یادگیری طول عمر، دانشگاه انجلینای شرقی، انگلیس 

چکیده: هدف: بررسی شواهد تجربی مرتبط با قدرت ردیابی رفتارهای فاقد تحرک از دوران کودکی و نوجوانی می باشد.
انگلیسی از جستجوهای رایانه ای و دستی در سال 2009 تعیین شد. این مطالعات شامل  روش تحقیق: مطالعات منتشر شده به زبان 
مطالعات آینده نگر و مطالعات طولی با حداقل یک رفتار فاقد  تحرک به مدت حداقل دو نقطه زمانی با ضرایب ردیابی گزارش شده و شامل 

کودکان )سن 3 تا11 سال( و نوجوانان )12 تا 18 سال( در خط پایه می باشد.
نتایج: بر اساس اطاعات 21 نمونه مستقل، ضرایب ردیابی )r( در بازه 0.08 )بیش از 16 سال( تا 0.73 )بیش از 2 سال( برای مشاهده 
تلویزیون، از 0.18 )پسران بیش از 3 سال( تا 0.52 )بیش از 2 سال( برای بازی های الکترونیکی / استفاده از رایانه، از 0.16 )دختران بیش 
از 4 سال( تا 0.65 )پسران بیش از 2 سال( برای مجموع زمان استفاده از صفحه نمایش و از 0.15 - )پسران بیش از 2 سال( تا 0.48 )بیش 
از 1 سال( برای مجموع زمان بی تحرکی بدست آمد. مطالعه دوره های پیگیری در محدوده 1 تا 27 سال بود و ضرایب ردیابی تمایل به 

افزایش با پیگیری های کوتاه تر داشتند.
نتیجه گیری: رفتارهای فاقد تحرک در سطوح متوسط از دوران کودکی یا نوجوانی دنبال می شوند. داده ها نشان می دهند که رفتارهای 
فاقد  تحرک ممکن است پایه و اساس چنین رفتارهایی را در آینده تشکیل دهند و برخی ممکن است کمی بهتر از فعالیت بدنی دنبال شوند. 

واژگان کلیدی: ردیابی، رفتار فاقد تحرک، جوانان

ردیابی رفتارهای فاقد تحرک جوانان: یک بررسی نظام مند
Tracking of sedentary behaviours of young people: A systematic review

شماره 7

CHI, pp. 2113-2122, (2010)

مجموعه مقاالت کنفرانس تعامل انسان و رایانه،
سال 2010، صفحات 2113-2122

تعداد استنادها: 178

گازیهان االنکس
دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه واشنگتن در 

سنت لوئیس، آمریکا
آماندا لزر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سن دیگو، 
آمریکا

مت می
دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه واشنگتن در 

سنت لوئیس، آمریکا
کایتلین کلهر

دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه واشنگتن در 
سنت لوئیس، آمریکا

اغلب  که  جزئی46  فلج  می باشد.  صنعتی  کشورهای  در  بزرگساالن  میان  در  مدت  طوالنی  ناتوانی  اصلی  علت  مغزی  سکته  چکیده: 
بیماران سکته مغزی آن را تجربه کرده اند، می تواند زندگی مستقل را دشوار و یا غیر ممکن سازد. تحقیقی نشان می دهد که بسیاری 
از این بیماران می توانند با انجام صدها حرکت تکراری روزانه با اندام آسیب دیده خود، بهبود یابند. با این حال، تنها %31 از بیماران، 
تمریناتی را که توسط درمانگران آنان توصیه می شود انجام می دهند. بازی های بازتوانی سکته مغزی در خانه، احتماالً به ایجاد انگیزه 
در بیماران سکته مغزی برای انجام تمرینات اساسی و ضروری در بهبود کمک می نمایند. در این مقاله، مطالعه ای سازنده را که ما آن را 
طراحی کرده ایم به همراه بازی های بازتوانی سکته مغزی که توسط کاربر با بیماران سکته مغزی و درمانگران آزمون شده است، توصیف 

می نماییم. ما به توصیف دروسی می پردازیم که آموختیم چه چیزی موجب می شود بازی ها از نقطه نظر درمانی مفید باشند. 
واژگان کلیدی: بازتوانی سکته مغزی، بازی های ویدئویی، طراحی

Towards customizable games for stroke rehabilitation

به سوی بازی های سفارشی برای بازتوانی سکته مغزی

شماره 6

Journal of geriatric physical therapy,

(2011) 34, no. 4: 161-167

مجله علمی درمان فیزیکی سالمندان، 
جلد 34، شماره 4، سال 2011، 

صفحات 161-167

تعداد استنادها: 116

دکتر مایان اگمون
دکتر سینتیا پری

الیزابت فالن
دکتر جورج دمیریس

دکتر هونگ کیو. نگوین
دانشگاه واشنگتن،

دانشکده پژوهش پرستاری برنامه بودجه داخلی 

A pilot study of Wii Fit exergames to improve balance in older adults

بررسی آزمایشی بازی های تمرینی نینتندو وی فیت برای بهبود تعادل در سالمندان

چکیده: هدف: شناسایی ایمنی و امکان استفاده از بازی های تمرینی نینتندو وی فیت برای بهبود تعادل در سالمندان می باشد. 
روش تحقیق: هفت سالمند )5( 84 سال دچار اختال تعادل )نمره مقیاس تعادلی بِرگ44  )بی.بی.اس( > 52 امتیاز( از چهار جامعه 
تداوم مراقبت بازنشستگی45  برای شرکت در یک گروه قبل و بعد از ارزیابی بازی های تمرینی نینتندو وی فیت انتخاب شدند. شرکت 
کنندگان راهنمای فردی )بازدید از حداقل 5 منزل( را برای انجام چهار بازی تمرینی )گام اساسی، ضربه سر فوتبالی، اسالوم اسکی و 
جدول شیب دار( دریافت کردند و از آنها خواسته شد تا حداقل 30 دقیقه، 3 بار در هفته، به مدت 3 ماه این بازی ها را در خانه های خود 
بازی کنند و تلفن پیگیری هفتگی را پاسخ دهند. آنها همچنین یک کارنامه کاغذی را از بازی های تمرینی خود تکمیل کردند و به لذت 
خود بافاصله بعد از هر جلسه نمره دادند. شرکت کنندگان بی.بی.اس، آزمون چهار متری زمان پیاده روی و مقیاس لذت فعالیت فیزیکی 

را در خط پایه و به مدت سه ماه تکمیل کردند. مصاحبه های نیمه ساختارمند در ارزیابی سه ماهه انجام شد. 
نتایج: شرکت کنندگان با اطمینان و به صورت مستقل، به طور متوسط 50 جلسه و با متوسط زمان هر جلسه 31 دقیقه بازی کردند. دو 
مورد از بازی ها برای حصول اطمینان شرکت کنندگان از ایمنی اصاح شد. شرکت کنندگان به لذت متعاقب پس از انجام بازی تمرینی 
امتیاز باالیی دادند و اظهار داشتند که تمرین، تعادل را با فعالیت های روزانه و تمایل به انجام بازی های تمرینی با نوه هایشان بهبود 
بخشید. نمرات تعادل برگ از 49 )2.1( به 53 )1.8( امتیاز )0.017P=( افزایش یافت. سرعت پیاده روی از 1.04 )0.2( به 1.33 )0.84( 

m / s و )0.018P=( افزایش یافت. 
نتیجه گیری: استفاده از وی فیت برای آموزش تعادل کنترل شده به صورت محدود در خانه، برای نمونه انتخاب شده سالمندان امن و 
عملی بود. تحقیقات بیشتر برای تعیین اثربخشی بالینی در یک نمونه بزرگتر و متنوع مورد نیاز می باشد تا مشخص شود که آیا بازی های 

تمرینی وی فیت می توانند در عمل درمان فیزیکی برای ارتقای سطح سامت در سالمندان ادغام شوند.      
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی فعال، تعادل، سالمندان

Berg Balance Scale
continuing care retirement communities
partial paralysis
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enduring impairments
Individualization 
Spheroids
Personalized Training Module (PTM)

47
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شماره 8

Neurorehabilitation using the virtual reality based Rehabilitation Gaming System:  
methodology, design, psychometrics, usability and validation

بازتوانی اعصاب به کمک واقعیت مجازی مبتنی بر سیستم بازی بازتوانی:
روش شناسی، طراحی، روان سنجی، قابلیت  و اعتبارسنجی

Journal of Neuroengineering and Reha-

bilitation, 7, no. 1 (2010): 48-14

مجله مهندسی اعصاب و بازتوانی، جلد 7، 
شماره 1، سال 2010، صفحات 14-48

تعداد استنادها: 173

مونیکا اس. کامیرو
آزمایشگاه سنتزی هوش هیجانی و سیستمهای 
شناختی )اس.پی.ای.سی.ای(، دانشکده فناوری، 

دانشگاه پومپئو فابرا، اسپانیا
سرگئی برمودز بادیا 

آزمایشگاه سنتزی هوش هیجانی و سیستمهای 
شناختی )اس.پی.ای.سی.ای(، دانشکده فناوری، 

دانشگاه پومپئو فابرا، اسپانیا
اِستر دوآرته اولر

پزشکی جسمانی و  بازتوانی، بیمارستان دلو 
اسپرنسه، اسپانیا

پائول اف.ام.جی. وشوقه
موسسه مطالعات پیشرفته کاتاالن )آی.سی، آر، ای، 

ای(، اسپانیا و آزمایشگاه سنتزی هوش هیجانی و 
سیستمهای شناختی )اس.پی.ای.سی.ای(، دانشکده 

فناوری، دانشگاه پومپئو فابرا، اسپانیا

چکیده: زمینه: سکته مغزی یکی از علل مکرر ناتوانی بزرگساالن است که می تواند منجر به اختاالت پایدار47 گردد. با این حال، با 
توجه به انعطاف پذیری طول عمر مغز که قادر است بهبودی را فرض نماید، می تواند با بهره برداری از مکانیزم های سازماندهی مجدد 
عصبی ریشه ای تسهیل شود. در حال حاضر مشخص نیست که چگونه این سازماندهی مجدد را می توان به کار بست. فناوری جدید 
مبتنی بر تکنیک های بازتوانی اعصاب، نویدبخش این موضوع می باشند. در این مطالعه یک سیستم مبتنی بر واقعیت مجازی )وی.آر(، 
سیستم بازی بازتوانی )آر.جی.اس( که مبتنی بر چند فرضیه درمورد مکانیسم های عصبی بهبود ریشه ای است، ساختار آموزش و نقش 

فردی سازی48 را شرح می دهیم. ما روان سنجی آر.جی.اس را در بیماران سکته مغزی و افراد سالم بررسی می نماییم.
توصیف می کنیم. همچنین  اسفرویدز49  نام  به  را  بازتوانی  روان سنجی یک سناریوی  و  آر.جی.اس  کلیدی  مولفه های  روش تحقیق: 
آزمایشی را با 21 نفر دچار سکته مغزی حاد / نیمه حاد و 20 فرد سالم به منظور بررسی اثر پارامترهای آموزش بر عملکرد وظیفه انجام 
طراحی کردیم. این موضوع به ما اجازه تولید یک نمونه آموزش شخصی شده50 )پی.تی.ام( برای تطبیق آناین دشواری وظیفه داد. عاوه 
بر این، انتقال وظیفه بین محیط های فیزیکی و مجازی را مورد مطالعه قرار دادیم. در نهایت، قابلیت استفاده و پذیرش آر.جی.اس را به 

عنوان یک ابزار بازتوانی ارزیابی کردیم.
یافته ها: ما نشان می دهیم که پی.تی.ام اجرا شده در آر.جی.اس اجازه می دهد که به طور موثری سختی و پارامترهای وظیفه را از 
طریق به عهده گیری ویژگی های خاص حرکات بازوها به کاربر، تنظیم کنیم. همچنین نتایج گزارش شده این مطالعه حاکی از انتقال 
مداوم سینماتیک حرکت میان وظایف فیزیکی و مجازی می باشد. عاوه بر این، ارزیابی قابلیت استفاده ما نشان می دهد که آر.جی.اس 

به شدت توسط بیماران سکته مغزی به عنوان یک ابزار بازتوانی پذیرفته شده است.
نتیجه گیری: ما پارادایمی مبتنی بر واقعیت مجازی جدید را برای بازتوانی اعصاب معرفی می کنیم، آر.جی.اس، که اصول بازتوانی خاصی 
را با یک روان سنجی ترکیب می کند تا آموزشی شخصی شده و خودکار را ارائه نماید. نتایج ما نشان می دهد که به طور موثری آر.جی.اس 
ویژگی های منحصر به فرد کاربر را تنظیم می کند؛ در حالیکه استقراِر فاقد نظارت پروتکل های بازتوانِی فردی شده را ممکن می سازد.

واژگان کلیدی: _

ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره چهارم، آبان 95             صفحه 13        ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره چهارم، آبان 95              صفحه 12        

شماره 9

Topics in stroke rehabilitation,

 (2010), 17, no. 5: 345-352

مجله موضوعاتی در زمینه بازتوانی سکته مغزی، 
جلد 17، شماره 5، صفحات 345-352

تعداد استنادها: 119
بلیندا لنگ

همکار ارشد پژوهش، گروه پزشکی واقعیت مجازی، 
موسسه فناوریهای ابتکاری، دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی، آمریکا
شریل فلین 

مشاور و پژوهشگر، گروه پزشکی واقعیت مجازی، 
موسسه فناوریهای ابتکاری، دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی، کالیفرنیا، آمریکا و موسس و مدیر عامل، 
شرکت بلو ماربل گیم، کالیفرنیا، آمریکا

راشل پروفیت 
کارورز تحقیقات، گروه پزشکی واقعیت مجازی، 
موسسه فناوریهای ابتکاری، دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی، کالیفرنیا، آمریکا
چنگ چین-ین 

برنامه نویس تحلیلگر، گروه پزشکی واقعیت مجازی، 
موسسه فناوریهای ابتکاری، دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی، کالیفرنیا، آمریکا
اَلبرت اسکیپ ریزو

مدیرعامل پزشکی واقعیت مجازی، موسسه 
فناوریهای ابتکاری، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 

کالیفرنیا، آمریکا

تعادل،  بهبود  در  معمولی  درمان جسمی  تکنیک های  مطالعه  این  در  چکیده: 
تحرک و راه رفتن بعد از آسیب عصبی نشان داده شده است. این درمان شامل 
آموزش بیماران برای انتقال وزن به اندام آسیب دیده به منظور بهبود تغییر وزن 
در حال ایستادن و راه رفتن می باشد. سیستم های بیوفیدبک بصری51  و صفحه 
محققان  می شود.  استفاده  تحرک  و  تعادل  اختاالت  درمان  برای  اغلب  نیرو52 
به  را  وی فیت  نینتندو  مانند  ویدئویی  بازی  کنسول های  از  استفاده  همچنین 
عنوان ابزار بازتوانی مورد کاوش قرارداده اند. مطالعات موردی نشان داده اند که 
این  با  تعادل شوند.  بازتوانی  بازی های ویدئویی ممکن است موجب  از  استفاده 
حال مطالعات اولیه قابلیت استفاده و شواهد حاکی نشان می دهد که بازی های 
اهداف  به  رسیدن  برای  نیاز  مورد  و خاص  کنترل شده  ورزش  با  فعلی  تجاری 
انجام  مشاهدات  و  متمرکز  گروه  داده های  براساس  نمی باشند.  مناسب  درمانی 
شده در بیماران، یک بازی تولید شده است تا به طور خاص آموزش تغییر وزن 
را با استفاده از یک موتور بازی منبع باز و صفحه تعادل نینتندو وی فیت هدف 
قراردهد. نمونه اولیه با نمونه ای از پزشکان و افراد دچار آسیب عصبی، مورد تسِت 
قابلیت استفاده اولیه قرار گرفتند. به طور کلی، بازخورد مثبت بود و زمینه های 
بهبود شناسایی شد. این پژوهش اولیه از حمایت تولید یک بازی که به طور خاص 

نیازهای کلیدی بازتوانی تعادل را برآورده می سازد، پشتیبانی می کند.
واژگان کلیــدی: آمــوزش تعــادل، بازتوانــی مبتنــی بــر بــازی، بــازی ویدئویــی، 

صفحــه تعــادل وی فیــت

Development of an interactive game-based rehabilitation tool for dynamic balance training

تولید ابزار بازتوانی مبتنی بر بازی تعاملی برای آموزش تعادل پویا

شماره 10

IEEE Pervasive Computing, 9, 

no. 3 (2010): 21-27

مجله محاسبه گسترده آی.ای.ای.ای، جلد 9،
شماره 3، سال 2010، صفحات 21-27

تعداد استنادها: 73
جان پوالک، گری گی، ساهارا بایرن،
امیلی وگنر، دنیال رتلنی، لی هامفریز

دانشگاه ُکرنل

چکیده: هیچ چیز مهمتر از آموزش جوانان در مورد اهمیت عادات غذاخوردن سالم نبوده است. با اجازه دادن به کودکان برای نگهداری 
یک حیوان خانگی مجازی، با یک بازی مبتنی بر مبایل در هنگام غذا خوردن، آنها برای تمرین عادات غذا خوردن سالم ترغیب می شوند. 
بازیکنان عکس های حیوان خانگی را از مواد غذایی که آنها در طول روز مصرف می کنند ارسال می کنند؛ سامت این ماده غذایی سامت 
مواد غذایی نتیجه بازی را تعیین می کند. بررسی طراحی بازی بینشی نسبت به ظرفیت استقرار سامت را در تلفن های همراه فراهم می کند.

واژگان کلیدی: _
Visual biofeedback
force plate

51
52

وقت غذا خوردنه! استفاده از بازی های مبایلی برای ارتقای سالمت تغذیه
It’s Time to Eat! Using Mobile Games to Promote Healthy Eating



شماره 1

فصلنامه علمی پژوهشی
دانشـگاه علوم پـزشکي مازندران،

دوره 22، شماره 98،
اسفند 1391، صفحات 232-222

سمیه یوسایي
دانشجوي کارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذیه، گروه تغذیه و بیوشیمي، دانشکده بهداشت، 

دانشگاه علوم پزشکي تهران
سارا انصاري

گروه تغذیه و بیوشیمي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 
ایوب زماني

گروه تغذیه و بیوشیمي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیر صابر قراملکي

گروه تغذیه و بیوشیمي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران
محمود محمودي

گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران
کوروش جعفریان 

گروه تغذیه و بیوشیمي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران

چکیده: سابقه و هدف: اگرچه مسأله چاقي کودکان یکي از مشکات مهم بهداشتي ایران است، اطاعات درزمینه نقش رسانه در این 
باره محدود مي باشد. هدف مطلعه حاضر ارزیابي ارتباط بین بازي هاي کامپیوتري و تماشاي تلویزیون بـا تـوده چربي و بدون چربي در 

بچه هاي 6 تا 9ساله ساکن شهر تهران مي باشد. 
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعي بر روي111 دانش آموز که به وسیله نمونه گیري چندمرحله اي از مدارس ابتدایي 
شهر تهران انتخاب شده بودند انجام گرفت. اطاعات مربوط به میزان استفاده از رسانه ازطریق پرسشنامه اي که توسط والدین تکمیل 
شد جمع آوري گردید. جهت اندازه گیري ترکیب بدن از دستگاه )Bioelectrical impedance analysis )BIA استفاده شد. الگوي 
خواب و فعالیت فیزیکي با استفاده از دستگاه اکتي گراف اندازه گیري شـد. از ثبت  3روزه جهت بررسي دریافت انرژي و درشت مغذي 

ها استفاده شد.
یافته ها: بین دو جنس از لحاظ مدت زمان تماشاي تلویزیـون و انجـام بـازي هاي رایانه اي تفـاوت معنـي داري وجـود نداشت. اختاف 
آماري معني داري بین میزان ساعات تماشاي تلویزیون و شاخص توده چربي بدن وجود داشت .)p>05/0(در حالیکه بین میزان تماشاي 
 p(.اختاف آماري معني داري دیده نشد )fat free mass index( تلویزیون و بازي هاي رایانه اي بـا شاخص توده بدون چربي بـدن

)05/0>
استنتاج: شاخص توده چربي با تماشاي تلویزیون در ارتباط است. به هرحال تـشخیص درستي ارتباط بـین استفاده از رسانه و افزایش 

هشدار دهنده چاقي کودکان و چربي بدن نیازمند انجام مطالعات بزرگتر و بیشتر مي باشد.
واژگان کلیدی: تلویزیون، ترکیب بدن، بازي هاي رایانه اي، توده چربي بدن، آنالیز ایمپدانس بیوالکتریک
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فصلنامه علمی پژوهشی  دانشگاه علوم 
پزشکي البرز،

دوره 2، شماره 4،
پاییز 1392، صفحات 211-216

کورش کبیر
 متخصــص پزشــکي اجتماعي،معاونــت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي البرز، کرج

 افسون تیزویر
مـدیر گـروه بهداشـت خـانواده معاونـت بهداشـتي، دانشـگاه علـوم پزشـکي البـرز، کرج

سـهیال هادیان
کارشــناس مســئول ســامت نوجوانــان، جوانــان و مــدارس معاونــت بهداشــتي،

دانشگاه علوم پزشکي البرز، کرج، ایران
 زهرا مسلم خاني

کارشناس رایانه

شماره 3

شماره 2

بررسي ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازي هاي کامپیوتري با اختالالت وزن 
دردانش آموزان اول ابتدایي شهرستان کرج در سال تحصیلي

بررسي رابطه بین زمان تماشاي تلویزیون و بازي هاي رایانه اي با توده چربي بدن در 
دانش آموزان ابتدایي رسانه و ترکیب بدن
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بررسی تاثیر استفاده از بازی های رایانه ای بر مهارت های تعادلی و ترس از افتادن 
Single subject design :بیماران سکته مغز مزمن

فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشي:
پاییز 1394، دوره 4، شماره 3،

صفحات 28 - 38

نشاط رحیمی شمائی منفرد
کارشناس ارشد گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

افسون حسنی مهربان
دانشیار، مدیر گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران

قربان تقی زاده
مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 

مالحت اکبر فهیمی
استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

مهدی دادگو
دانشیار، مدیر گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پرشکی ایران، تهران

چکیده: مقدمه و اهداف: مشکات تعادلي یکي از شایع ترین اختاالت ناشي از سکته مغزي به شمار مي روند. این گونه اختاالت 
در بسیاري از مواقع سبب افتادن یا ترس از افتادن در بیماران مي گردند. در این میان، بازي هاي تعادلي رایانه اي به سبب دارا بودن 
ویژگي هاي منحصر به فرد خود، در توانبخشي بیماران با مشکات حرکتي مورد استفاده قرار مي گیرند. در این مطالعه به بررسي تأثیر 

بازي هاي رایانه اي تعادلي بر عملکرد تعادلي و ترس از افتادن بیماران سکته مغزي مزمن پرداخته شد.
انداز  به صورت  بیمار سکته مغزي مزمن و  A-B در چهار  نوع  از  و   single subject به صورت  این مطالعه تجربي  مواد و روش ها: 
 Berg Balance Scale ،گیري هاي مکرر در دوفاز پایه و سپس دوازده جلسه مداخله انجام گرفت. در مطالعه مذکور، آزمون هاي تعادلي
Meter Walking،Functional Reach 5 ،Timed Up and Go  وStep ، حداکثر میزان وزن اندازي در جهات مختلف و میزان انحراف 
از خط وسط جهت بررسي مهارت هاي تعادلي و پرسشنامه ترس از افتادن جهت بررسي میزان ترس از افتادن مورد استفاده قرار گرفتند.

براي  تحقیق  یافته هاي  استفاده شد.  نتایج  بررسي  Visual Analysis جهت  C Bayesian factorو  آماري   آزمون هاي  از  یافته ها: 
متغیرهاي عملکرد تعادلي، میزان وزن اندازي درجهات مختلف و ترس از افتادن معنادار بود. اما گراف هاي میزان تغییرات انحراف از خط 

وسط الگوي مشخصي را نشان ندادند.
نتیجه گیري: بازي هاي رایانه اي مي توانند در بهبود اختاالت تعادلي ناشي از سکته مغزي و ترس از افتادن موثر واقع شوند. هرچند 

تأثیر این گونه تمرینات بر ایجاد تقارن وضعیتي و نوسانات نقطه ثقل نیاز به مطالعات بیشتري دارد.
واژگان کلیدی: سکته مغزي مزمن، بازي هاي رایانه اي، مهارت هاي تعادلي، ترس از افتادن

ب( مقاالت فارسی برگزیده
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شماره 6
فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال 14، 

شماره 2، تابستان1391، صفحه 109-98

فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی، شماره 18،
تابستان 1380، صفحه 162-150

اکرم رضائیان
کارشناس ارشد پرستاري، عضو هیئت علمي دانشکده 

پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
عیسي محمدي

استادیار گروه پرستاري، دانشگاه تربیت
مدرس، تهران

پرویز آزاد فالح
استادیار گروه روانشناسي، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران
کیوان شریعتي نژاد

کارشناسي ارشد آمار زیستي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد

جمشید فرجی، مربی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
احمد علی پور، استادیار دانشگاه پیام نور

سید یعقوب جعفری، کارشناس ارشد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سید علی میررضایی، کارشناس ارشد خون شناسی، سازمان انتقال خون 

استان گلستان

چکیده: هدف این تحقیق، ارزیابی اثربخشی بازی های رایانه ای بر میزان توجه افراد عقب مانده ذهنی بود.
افراد  نگهداری  مراکز  از  انجام شد. دو مرکز  بود که در سال 1383-84  بالینی کنترل شده  کارآزمایی  روش کار: مطالعه حاضر یک 
عقب مانده ذهنی در شهر تهران که حاضر به همکاری بودند، انتخاب شدند. یکی از مراکز به تصادف به عنوان گروه آزمون و مرکز دیگر به 
عنوان گروه شاهد و در هر مرکز تعداد 30 نفر به تصادف انتخاب شدند. برنامه بازی های رایانه ای طی 12 هفته 3 جلسه ای اجرا گردید. 
نمره توجه افراد با استفاده از ابزار تولوز_پیرون در 3 مرحله قبل، بافاصله بعد و 5 هفته بعد از مداخله محاسبه شد. برای مقایسه نمرات 
توجه در مراحل مختلف مداخله از آزمون اندازه گیری تکراری استفاده شد. عملیات آماری با استفاده از SPSS  نسخه ی 19 انجام شد. 
یافته  ها: بر اساس نتایج بافاصله بعد از مداخله، میانگین نمره توجه افراد گروه آزمون 19/33 وگروه شاهد 9/09 بود و مداخله، تأثیر 
معنی داری در افزایش نمره توجه افراد داشت )F1.3 ،001/0<P. 75.2=7/13( همچنین در گروه آزمون پس از 5 هفته از پایان مداخله، 

نمره توجه نسبت به بافاصله بعد از مداخله کاهش یافت. 
نتیجه  گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، بازی های رایانه ای به مدت 35 جلسه می تواند نمره توجه افراد عقب مانده ذهنی را افزایش 

دهد، اما این نمره توجه 5 هفته بعد از مداخله رو به کاهش می رود. لذا این مداخله پایا نیست.
واژگان کلیدی: توجه، رایانه، عقب ماندگی ذهنی

چکیده: روان – عصب – ایمنی شناسی – به حوزه بین رشته ای جدیدی اطاق شود که در آن تعامل عوامل روان شناختی با وضعیت های 
عصب شناختی و ایمنی شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد. مطالعات نشان می دهند که شرایط سوء روان شناختی )مثا تنیدگی های 
مزمن( یا هیجان های منفی با میانجی های عصب شناختی، هورمونی و ایمنی شناختی می توانند، آسیب پذیری جسمانی آزمودنی ها 
را در مقابل آسیب زاهای محیطی افزایش دهند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر بازی های رایانه ای و هیجان های متعاقب آنها بر 
مقادیر کورتیزول صبحگاهی و شامگاهی 16 دانش آموز سال دوم راهنمایی با میانگین سنی 12.6 سال از یک مدرسه راهنمایی نمونه 
شبانه روزی به صورت تصادفی انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی در قالب طرح سولومون، در چهار گروه قرار گرفتند. دو گروه 
آزمایشی، 27 روز و هر روز به مدت شصت دقیقه به بازی های رایانه ای مختلف پرداختند. نمونه های خون صبحگاهی و شامگاهی، در آغاز 
و پایان مطالعه، بر اساس طرح سولومون، از آزمودنی ها گرفته شد و نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس بررسی شدند. یافته های ما 
نشان داد که بازی های رایانه ای به طور معنادار، کورتیزول صبحگاهی )P=0.01( و کورتیزول شامگانی )P>0.05( را افزایش می دهد. با 
توجه به تغییرات روانی فیزیولوژیک ارگانیزم تحت هیجان و آثار ضعیف ساز هورمون کورتیزول بر نظام ایمنی بدن، این نتایج می توانند 

یافته مهمی در مقوله مطالعات تنیدگی – بیماری و حوزه های مشابه باشند.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، کورتیزول، هیجان

فصلنامه علمی پژوهشی علوم زیستي ورزشي،
شمارة  5، تابستان 1389، صفحه 94-71

فرهاد رحماني نیا، استاد دانشگاه گیان
بهمن میرزایي، دانشیار دانشگاه گیان

ابوالفضل جعفرزاده باغان، کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسي میزان تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي پسران چاق و کم وزن و تعیین رابطة آن با 
آمادگي جسماني، سطح فعالیت بدني وترکیب بدني آنان بود. به این منظور 482 نفر از دانش آموزان 9 تا  15سالة مدارس دولتي ) 286نفر( 
و غیرانتفاعي )196نفر( در تحقیق شرکت کردند. نمونه گیري در دو مرحله انجام شد؛ در ابتدا نمونه گیري خوشه اي –تصادفي صورت گرفت 
و تعدادي از مدارس با توجه به موقعیت جغرافیایي انتخاب شدند، سپس دانش آموزان از کاس هاي مختلف به صورت تصادفي انتخاب 
و در تحقیق شرکت داده شدند. قد، وزن و شاخص تودة بدني آزمودني ها به ترتیب 149±1/13سانتي متر،  32/45 ±05/14کیلوگرم 
و 85/19± 04/4کیلوگرم بر مترمربع بود. اطاعات مربوط به تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي به همراه سطح فعالیت بدني 
Cut off-BMI  آزمودني ها از طریق پرسشنامه جمع آوري شد. براي تعیین رده هاي وزني )چاقي، اضافه وزن، وزن قابل قبول و کم وزني( از

و صدک هاي آن استفاده شد. عاوه بر این، میزان آمادگي جسماني با استفاده از آزمون ایفرد ارزیابي شد. براي تجزیه و تحلیل یافته ها 
از ضریب همبستگي کندال، آزمون کروسکال والیس و آزمون یومان ویتني استفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان تماشاي تلویزیون و 
انجام بازي هاي رایانه اي در پسران دانش آموز چاق و کم وزن تفاوت معني داري وجود دارد  )P> 05/0(، به طوري که پسران چاق به 
نسبت پسران کم وزن اوقات بیشتري صرف تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي مي کنند. همچنین یافته ها نشان داد بین میزان 
تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي و سطح فعالیت بدني، تودة چربي، تودة بدون چربي و شاخص تودة بدني رابطة معني داري 
وجود دارد  )P> 05/0(اما بین میزان آمادگي جسماني و میزان تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي رابطة معني داري مشاهده 
نشد. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که سطوح باالي تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي با اضافه وزن و چاقي در کودکان همراه 

است و احتماالً محدود ساختن زمان تماشاي تلویزیون و انجام رایانه اي در جلوگیري از افزایش وزن کودکان مفید است.
واژگان کلیدی: چاقي، کم وزني، بازي هاي رایانه اي، سطح فعالیت بدني

ارزیابي اثربخشي بازي هاي رایانه اي بر میزان توجه مبتالیان به عقب ماندگي ذهنيشماره 4

اثر هیجان های رایانه ای بر مقادیر کورتیزول صبحگاهی و شامگاهی کودکان

بررسي میزان تماشاي تلویزیون و انجام بازي هاي رایانه اي پسران چاق و کم وزن و 
رابطة آن با آمادگي جسماني، سطح فعالیت بدني و ترکیب بدني

شماره 5 چکیده: زمینه وهدف: تغییر شیوه زندگي به صور مختلفي خود را در جوامع شهري نشان مي دهد، خانـه هـاي آپارتمـاني، کمبود 
امکانات ورزشي، شاغل بودن هر دوي والدین، در دسترس بودن انواع سرگرمي هـاي وابسته بـه صفحه مانیتور، کودکان ما را به یک 
زندگي نشسته روبروي مانیتور مي کشاند. چاقي تنها یکي از عـوارض ایـن نـوعی زندگي خواهد بود این در حالي است که سن آشنائي 
کودکان با کامپیوتر در حال کاهش است. مطالعات زیـادي در داخل و خارج از کشور روي مدت زمان اشتغال به این سرگرمي ها در 
نوجوانان دبیرستاني انجام شـده است. اما تاکنون در ایران مطالعه اي بر روي کودکان دبستاني انجام نشده است. از این رو در ایـن مطالعه 

بـه بررسي زمان متوسطي که کودکان بدو ورود به دبستان در برابر صفحه مانیتور صرف مي کنند پرداختیم.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعي و توصیفي برروي تعداد 450 نمونه از دانش آموزان دختر و پسـر مراجعه کننده به پایگاه هاي 

سنجش شهرستان کرج جهت ثبت نام پایه اول انجام شد. 
بحث و نتیجه گیري: نتیجه نشان داد کـه استفاده از سرگرمي هاي الکترونیکـي مجهـز بـه صـفحات نمایش الکترونیکي )مانیتور( به 
تفکیک در مورد تلویزیون6/2 ساعت در روز، ماهواره49/0 سـاعت در روز، کامپیوتر 0.9 ساعت در روز، بازي هاي کامپیوتري 38/0 ساعت 
BMI  در روز و بازي با کامپیوترهاي دستي14/0 ساعت از فعالیت هاي روزانه کودک را به خود اختصاص داد. همچنین در مطالعه حاضر

شرکت کنندگان در مطالعه نیز محاسبه شد و میزان شیوع اختاالت وزن در آنها مورد بررسي قرار گرفت. کـه به ترتیب %15.8 کم وزن، 
% 69.8 داراي وزن نرمال، % 9/8در خطر اضافه وزن و % 4/5دچار چاقي بودند. در مطالعه حاضر همچنین بـه بررسي ارتباط اختاالت 
وزن با میزان استفاده از صفحات نمایش الکترونیکي پرداختیم. اما ارتباطي بـین این دو متغیر پیدا نشد، احتماال متغیرهاي دیگري در 
اختاالت وزن دخالت دارنـد. همچنـین ارتباط بین متغیرهاي دموگرافیک و سایر متغیرها با اختاالت وزن و همچنین ارتباط بین این 

متغیرها با میزان روزانه استفاده از این وسایل بررسي شد.
واژگان کلیدی: نمایه توده بدني، )BMI( بازي کامپیوتري، چاقي، تلویزیون، تغییرات وزن
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چکیده کتاب های خارجی

شماره 1

Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation
(Virtual Reality Technologies for Health and Clinical Applications)

واقعیت مجازی برای بازتوانی جسمانی و حرکتی
)فناوری های واقعیت مجازی برای سالمتی و کاربردهای بالینی(

پاتریس الل. تمر ویس
امیلی اِی. کشنر
میندی اف. لوین

24 جوالی سال 2014
 Springer :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: در حالیکه واقعیت مجازی )وی.آر( زمینه هایی را مانند بازی، باستان شناسی و هنرهای تجسمی تحت تاثیر قرار داده است، 
برخی کاربردهای امیدوارکننده تر آن منبعث از بخش بهداشت و درمان است. به ویژه دلگرمی ها، در به کارگیری فراوان وی.آر برای بهبود 

مهارت های حرکتی براثر تصادف یا بیماری می باشد.
کتاب واقعیت مجازی برای بازتوانی جسمانی و حرکتی، به بررسی دو دهه پیشرفت می پردازد و پیشرفت های پیش رو را پیش بینی 
می نماید. این کتاب همچنین پژوهش حاضر را در زمینه ظرفیت وی.آر برای ارزیابی، اشاره و کاهش محدودیت های مهارت حرکتی و نیز 
استفاده از وی.آر برای پشتیبانی از عملکرد حرکتی و حسی را  از اساسی ترین تا پیچیده ترین سطوح مهارت، عرضه می کند. دانشمندان 
متخصص و پزشکان توضیح می دهند که چگونه مغز رفتار حرکتی را  سازماندهی می کند، اهداف درمانی را به اهداف مشتری مرتبط 
می سازد و میان پلتفرم های وی.آر در تعامل تولید حرکت و تعادل تفاوت قایل می شود. از نظر عملی، همکاران نشان می دهند که 
وی.آر مکمل درمان های موجود در شرایط مختلف از جمله بیماری های انحطاط عصبی54 ، آسیب مغزی پس از سانحه و سکته مغزی 

می باشد. مباحث این کتاب شامل: 
•   انعطاف پذیری عصبی55 و واقعیت  مجازی 

•   چشم انداز و درک در واقعیت مجازی
•   کالیبراسیون مجدد حسی_حرکتی در محیط های مجازی

•   کاربرد بازتوانی با استفاده از بازتوانی وی.آر برای اختاالت باقی مانده پس از سکته مغزی
•   وی.آر مکانیسم های تعادلی و حرکتی56 اختاالت را نشان می دهد

•   کاربردهای فناوری های وی.آر برای ناتوانی های دوران کودکی
کار  به  برای کمک  پویا  زمینه ای  آتی،  و  فوری  عنوان مرجعی سودمند،  به  و حرکتی،  بازتوانی جسمانی  برای  واقعیت مجازی  کتاب 
و  درمانگران(  کار  و  حرفه ای  درمانگران   درمانگران،  گفتار   فیزیوتراپیست ها،  جمله  )از  بازتوانی  متخصصان  نوروسایکولوژیست ها، 

متخصصین مغز و اعصاب گردآوری می کند.

شابک:53 
ISBN-10: 1493909673

ISBN-13: 978-1493909674

تعداد صفحات: 232  صفحه

The ISBN is 13 digits long if assigned on or after 1 January 2007, and 10 digits long if assigned before 2007. An International Standard Book Number consists 
of 4 parts (if it is a 10 digit ISBN) or 5 parts (for a 13 digitISBN): The parts of a -10digit ISBN and the corresponding EAN13- and barcode.
neurodegenerative
Neuroplasticity
locomotor

53

54
55
56

معرفی کتاب های برتر

کتاب هــای موضــوع بازی هــای دیجیتــال و ســالمت، آثــار علمــی بســیار جدیــدی هســتند کــه 
مبتنــی بــر پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه می باشــند. ایــن بخــش بــا معرفــی پنــج چکیــده 
کتــاب خارجــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع علمــی، بــه غنی ســازی پژوهش هــای محققــان کمــک 
ــوع  ــودن موض ــوری ب ــامل مح ــا ش ــن کتاب ه ــی ای ــاب و معرف ــای انتخ ــرد. معیاره ــد ک خواه
بازی هــای دیجیتــال و ســالمت در کتــاب، پژوهشــی بــودن اثــر، ســال انتشــار و درجــه علمــی 

ــد. ــا می باش ــندگان آن ه نویس

در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت
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Serious Games for Healthcare: Applications and Implications

Game-Based Teaching and Simulation in Nursing and Health Care

بازی های جدی برای مراقبت های بهداشتی: کاربردها و مفاهیم

آموزش مبتنی بر بازی و شبیه سازی در پرستاری و مراقبت های بهداشتی

سیلوستر ارناب
یان دانول

کرت دباتیستا

دکتر اریک بی. باومن
31 جوالی سال 2012
 IGI Global  :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

27 جوالی سال 2012
   Springer :انتشارات

نوبت چاپ: 
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: با پیشرفت در فناوری ها و انقاب در بیمار، کارورز و انتظارات عمومی، حوزه مراقبت های بهداشتی جهانی به طور فزاینده ای 
برای حل مشکات به سوی بازی های جدی گرایش پیدا کرده است. بازی های جدی برنامه هایی با اهدافی جدی هستند که با کمک 

فناوری های بازی های رایانه ای تولید و گسترش یافته اند که در اغلب موارد با سرگرمی همراه می باشند.
کتاب بازی های جدی برای مراقبت های بهداشتی: کاربردها و مفاهیم، تولید و کاربرد فناوری های بازی را برای بازی های جدی مرتبط 
با سامتی معرفی می نماید. عاوه بر این، این کتاب پژوهش علمی و صنعتی پیشرفته را به روز رسانی می کند که موجب می شود 
غیرتجاری،  و  تجاری  پژوهشگران  دانش  متراکم سازی  نماید.  مطلع  این حوزه  در  آینده  و  فعلی  پیشرفت های  مورد  در  را  خوانندگان 
تولیدکنندگان و پزشکان در یک جلد نه تنها به جامعه پژوهش و تولید بلکه به منافع سامت عمومی با بهبود آگاهی و نتایج خدمت 

می کند.

چکیده: این کتاب منبعی جامع برای افراد عاقه مند به یکپارچه سازی بازی و شبیه سازی در یک دوره و یا برنامه های درسی می باشد 
و نظریه را با کاربرد عملی همراه با آن بیان می کند. آموزش و شبیه سازی مبتنی بر بازی در پرستاری و مراقبت های بهداشتی، نگاهی 
تازه و جامع در مورد اینکه چگونه فناوری های نوظهور در حال تبدیل به آموزش بالینی هستند، می باشد. هر فردی که به دنبال گزارشی 
دست اول و مستقیم از نحوه شکل دهی فناوری های یادگیری مبتنی بر بازی به عملکرد بالینی می باشد، به این کتاب نیاز دارد. )دکتر 

کورت اسکوایر، استاد دانشگاه ویسکانسین در رشته آموزش( 
این متن نوآورانه دربردارنده استراتژی های عملی برای تولید، یکپارچه سازی و ارزیابی فناوری جدید و در حال ظهور و به طور خاص 
روش های یادگیری مبتنی بر بازی می باشد که در پرستاری و آموزش علوم بهداشتی بالینی سودمند می باشد. متن این کتاب مدل های 
موجود یادگیری تجربی مانند چارچوب های »فکر در عمل« و »تازه کار تا متخصص« بَِنر را ترسیم می کند و نظریه های فعلی پشتیبان 

پدیده از محیط یادگیری ایجاد شده را معرفی می نماید.
فصول این کتاب توضیح می دهند که چگونه شبیه سازی و استراتژی های یادگیری مبتنی بر بازی برای بهبود تفکر آموزشی بالینی و 
نتایج، می توانند طراحی، اجرا و ارزیابی شوند و همچنین قرارگیری در معرض تجارب انتقادی را به منظور آگاهسازی پزشکان در طول 
سفر از مبتدی تا تخصصی افزایش دهند. متن این کتاب همچنین توضیح می دهد که چگونه روش های یادگیری مبتنی بر بازی می تواند 
تصمیم گیری پیچیده و مهارت های تفکر انتقادی را فراهم کند. مطالعات موردی کامًا کاربرد عملی بهره برداری از فناوری را به عنوان 

یک دستگاه تدریس / یادگیری نشان داد.

شابک: 
ISBN-10: 1466619031

ISBN-13: 978-1466619036

تعداد صفحات: 370 صفحه

شابک: 
ISBN-10: 0826109691

ISBN-13: 978-0826109699

تعداد صفحات: 288 صفحه

شماره 3

شماره 5

Virtual, Augmented Reality and Serious Games for Healthcare 1

واقعیت مجازی، افزوده و بازی های جدی برای مراقبت های بهداشتی 1

مینهوآ ما
لَکمی سی. جین
پائول اندرسون

26 آوریل سال 2014
Springer :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: در میان پژوهشگران، عاقه فوق العاده ای برای تولید واقعیت مجازی، افزوده و فناوری های بازی با توجه به برنامه های گسترده 
آنها در پزشکی و مراقبت های بهداشتی وجود دارد. کاربردهای عمده  این فناوری ها تا به امروز شامل شبیه سازی پزشکی، پزشکی از  راه-

دور، آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی، کنترل درد، کمک به بصری سازی57 برای عمل جراحی، بازتوانی در مواردی مانند درمان سکته 
مغزی، ترس و روان زخم58 می شود. بسیاری از مطالعات اخیر مزایای استفاده از واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و یا بازی های جدی را 
در انواع کاربردهای پزشکی شناسایی کرده اند. این مجلد پژوهشی در مورد واقعیت مجازی، افزوده و بازی های جدی برای مراقبت های 
بازی دیجیتال در زمینه  افزوده و فناوری های  بهداشتی1، توصیفی روشنگرانه در مورد نظریات، تولید و کاربردهای واقعیت مجازی، 

پزشکی و بالینی و به طور کلی مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد. 
این کتاب شامل شش بخش می باشد: بخش اول مجموعه ای از کاربردها را در آموزش پزشکی و مدیریت مراقبت های بهداشتی ارائه 
می دهد؛ بخش دوم مربوط به آموزش پرستاری، ادبیات سامت و رفتار سالم می باشد؛ بخش سوم کاربردهای واقعیت مجازی را در  
عصب روانشناختی )روانشناسی اعصاب( ارائه می کند؛ بخش چهارم تعدادی از کاربردهای بازتوانی حرکتی را شالم می شود؛ بخش پنجم 
بازی های درمانی را برای بیماری های مختلف هدف قرار داده است و بخش نهایی کاربردهای واقعیت مجازی را در بهبود و بازیابی بیان 
می دارد. این کتاب برای متخصصان مراقبت های بهداشتی، دانشمندان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویانی که مایل به کاوش کاربردهای 

واقعیت مجازی، افزوده و بازی های جدی در مراقبت های بهداشت بیشتر هستند، نگاشته شده است. 

شابک: 
ISBN-10: 3642548156

ISBN-13: 978-3642548154

تعداد صفحات: 568 صفحه

شماره 2

The Health Effects of Video Games: What You Need to Know

اثرات سالمتی بازی های ویدئویی: آنچه باید بدانید

اِدتوتو ایوزه 
17 نوامبر سال 2011

   CreateSpace Independent  :انتشارات
نوبت چاپ: اول

زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: ادتوتو ایوزه در کتاب جدید خود دوباره در جستجوی جلب توجه به یکی دیگر از اثرات بهداشتی نادیده گرفته شده استفاده 
از رایانه می باشد. در این کتاب او به دنبال کمک به بازیکن برای دستیابی به تعادل در زندگی و درک اثرات بهداشتی فعالیت آنها و در 
نتیجه ارائه اطاعات به منظور توانمندسازی تصمیم گیری آگاهانه فردی و نه مبتنی بر جهل می باشد. اگر شما یک بازیکن هستید و یا 
بازیکنی را سراغ دارید و یا به طور بالقوه بازیکن هستید، این کتاب را باید مطالعه کنید. اگر می خواهید زندگی سالمی داشته باشید؛ بدون 
استفاده بلند مدت از رایانه که به یک منبع خودتخریبی تبدیل شود، نیاز به اطاعات ارائه شده در این کتاب دارید. بسیاری از بازیکنان 
به بازی به عنوان شکلی از اوقات فراغت می نگرند. متاسفانه، بازی به عنوان یک امر ذاتی در استفاده از رایانه، برای اینکه شکلی از آرامش 
باشد غیرممکن است درحالیکه بازی واقعاً آرامش بخش است؛ بازی تنشی غیرطبیعی است که برای سیستم انسان بسیار نگران کننده 
است چراکه ما برای مقابله طبیعی با آن کدگذاری نشده ایم. این موضوع اهمیت دارد که بازیکنان این اطاعات را )از طریق این کتاب( 
دریافت می کنند، در حالیکه هر جای دیگری قابل دسترس نیست و تلقی بازی کردن جسورانه، ریشه در اعتیاد ناشی از استفاده از رایانه 
دارد. اینکه آیا با کنسول یا تلویزیون یا تلفن همراه برای بازی کردن استفاده می کنید، در هرحال استفاده رایانه ای می باشد و تأثیر 
سامتی ذاتی دارد که به دلیل نفع شخصی نیاز به دانستن آن دارید. این اطاعات در حال حاضر موجود است، بنابراین از این فرصت 

فراهم شده توسط این کتاب استفاده نمائید و به دلیل ناآگاهی، از تبدیل شدن به یک قربانی جلوگیری کنید.

شابک: 
ISBN-10: 1467925098

ISBN-13: 978-1467925099

تعداد صفحات: 54 صفحه

شماره 4

visualization
trauma
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الف( چکیده رساله و تز خارجی

معرفی رساله و پایان نامه
در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت

پژوهــش هــای دانشــگاهی محققــان ایرانــی و غیرایرانــی در قالــب رســاله و تــز در حوزه 
بــازی هــای رایانــه ای و ســالمت در ایــن بخــش معرفــی شــده انــد. گزینــش پژوهــش 
ــان  ــگاهی مولف ــدرک دانش ــون م ــاخص هایی چ ــاس ش ــر اس ــش ب ــن بخ ــی ای ــای علم ه
ــامل  ــمت ش ــن قس ــد. ای ــر می باش ــگارش اث ــال ن ــگاه و س ــی دانش ــه علم ــار، رتب آث
ــان  ــه از محقق ــت پایان نام ــن هف ــی و همچنی ــز انگیس ــاله و ت ــده رس ــج چکی ــی پن معرف
ایرانــی در حــوزه بازی هــای دیجیتــال و ســالمت می باشــد. عــالوه بــر ایــن قــادر 
ــای  ــاالت تارنم ــک مق ــود را از بان ــر خ ــورد نظ ــای م ــل پژوهش ه ــه فای ــود ک ــد ب خواهی

ــد. ــذاری نمائی ــرک بارگ دای

سال 2015
تز مقطع کارشناسی ارشد
رشته رسانه های جدید و

فرهنگ دیجیتال

استفانی ِد اسمیل
دانشگاه اوترخت دانشکده علوم انسانی

رتبه علمی دانشگاه: 62

با بررسی شعارهای مترقی و خوش بینانه در مورد بازی های جدی در مراقبت های بهداشتی به عنوان نقطه شروع،  چکیده: این تز 
به تحلیل شعارهای پیشرفت در رسانه های پزشکی و برنامه ها به عنوان بلوک های تکرارشونده ساختمان گفتمان در تاریخ رسانه ها 
می پردازد. این تز همچنین استدالل می کند که روایت تاریخ بازی های جدی  شعاری که از درون ارزش ها و اعتقادات اساسی در مورد 
نوآوری فناورانه برمی خیزد  بخشی از یک سنت دیرین در تاریخ رسانه های پزشکی است که فرضیات ایدئولوژیکی و تخیلی خاص را 
در مورد فناوری سهیم می شود. قراردادن این مفروضات در مورد بازی های جدی سامتی در درون سنت رسانه های پزشکی، اسطوره 
شفافیت )ون دیک، 2005(، در حال حاضر در فرهنگ پزشکی بصری، به عنوان لنزی برای تمرکز این تحلیل رسانه  ای باستان شناختی 
استفاده می شود. روش پیشنهادی این تز به عنوان تحلیل گفتمان مواد مفهوم سازی شده است؛ رویکرد جدیدی که تئوری گفتمانی 
اِرکی هوتامو را از مکتب انگلو امریکن و نظریه مواد فردریش کیتلر از مکتب آلمانی باستان شناسی رسانه مفهوم سازی می-کند. این 
مطالعه با استفاده از دستگاه میکروسکوپ و اشعه ایکس به عنوان دو مطالعه موردی  باستان شناسی رسانه، چند پیوستگی و ناپیوستگی  
را در ایده ها و آرمانهای حول شعارهای خوش بینانه که زمینه ساز درک تاریخی خاصی از گفتمان بازی های جدی سامتی هستند، 
نشان می دهد. این مطالعه دارای چندین یافته کلیدی می باشد: اول، شعارهای خوش بینانه پیشرفت در مورد بازی های جدی سامتی 
برساختی تاریخی می باشد. دوم، گفتمان های فناورانه بخشی از یک الگوی تکرارشونده نوآوری رانده شده توسط تمایل برای دید بهتر و 
دانش بیشتر هستند. سوم، بازی ها منادی توانایی هایشان برای غوطه ورسازی بازیکن هستند، اما تازگی فناوری نوری همواره محلی برای 
شیوه غوطه وری لذت بخش بوده است. در نهایت، این ایده که بازی ها دارای توانایی بصری سازی بدن  هستند، بخشی از یک ایده مدرن 
است که ابزارها می توانند حقیقت عینی را تصرف کنند. یک عدم پیوستگی مهم این است که فعالیت های بازی   لذت جسمی، عمل 
علمی، نسبت ذهنی  در حال حاضر با شعار بازی های جدی سامتی همگرا شده است. ارزش چنین مطالعه رسانه ای_باستان شناسی در 
مورد بازی ها در مراقبت های بهداشتی در دو قسم است. اول، فهم این موضوع که شعار امروزین بازی های جدی در مراقبت های بهداشتی 
می تواند با تحلیل این موضوع که چگونه بلوک های ساختمان گفتمانی خاص فراتر از فناوری ها و تاریخ های مختلف می روند، درک 
شود. دوم، این تحقیق تاریخ بازی های جدی سامتی را از یک رابطه طوالنی میان انسان و ابزارهای نوری مجدداً مفهوم سازی می کند. 

اساتید:  جوست راسنز، ایمار ِد وریز

شماره 1

A Media-Archaeological Study on the Rhetoric of Progress about Serious Health Games

بررسی رسانه ای باستان شناختی بر شعار پیشرفت در مورد بازی های جدی سالمتی
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چکیده: سکته مغزی با 80 درصد افرادی که پس از آن معلولیت های حرکتی را تجربه می کنند، از علل شایع ناتوانی طوالنی مدت 
در میان بزرگساالن کشورهای صنعتی است. بازیابی نیازمند ورزش روزانه با دفعات زیاد تکرار و اغلب بدون نظارت درمانگر می باشد. 
بازی های ویدئویی حرکتی می توانند به ایجاد انگیزش در افراد مبتا به سکته مغزی برای انجام تمرینات الزم به منظور بهبود کمک 
کنند. ما فضای طراحی بازی های ویدئویی را برای بازتوانی سکته مغزی با استفاده از نینتندو وی و وب کم هایی به عنوان دستگاه های 
وروردی کاوش می کنیم و نیز دروسی را در مورد اینکه چه چیزی بازی ها را از نظر بازتوانی سودمند می سازد، به اشتراک می گذاریم. 
ما با یک مطالعه موردی شش هفته ای، امکان استفاده از بازی ها را برای درمان خانگی سکته مغزی نشان می دهیم. همچنین نشان 
می دهیم که ورزش با بازی ها حتی می تواند به بازیابی سکته مغزی پس از 17 سال کمک کند و نیز درس هایی را در زمینه سیستم های 
بازی مورد استفاده در خانه به عنوان بخشی از درمان سرپایی، به اشتراک می گذاریم. ما در مورد درمان خانگی به عنوان یک موضوع 
مهم، اذعان می داریم که تمرینات بدون نظارت منجر به صدمات حرکتی می شود که می تواند مانع بهبود شود و مسائل جدید مربوط به 
سامتی را در پی داشته باشد. ما با قابلیت اعتماد، صدمه باالتنه را در تمرینات شانه با استفاده از یک مهار سفارشی62 شناسایی می کنیم 
و دست به تولید یک بازی )iii( می زنیم که از ورزش و صدمه به عنوان دو ورودی استفاده می کند. همچنین بازخورد درون بازی را 
که باعث کاهش صدمه به روش های متعدد می شود، فراهم می کنیم. ما روش های جایگزینی را برای کاهش صدم هدر آزمایش های 
کنترل شده بررسی می کنیم و نشان می دهیم که استفاده از تکنیک های شرطی سازی عامل در کاهش قابل توجه رفتار جبرانی نسبت 

به روش های موجود موثر می باشند.   

چکیده: مقدمه: بازماندگان سکته مغزی مزمن اغلب با تداوم نقص اندام فوقانی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، همراه 
می باشند و به طور سنتی به آنها  بازتوانی اندکی پیشنهاد می شود. بازی تجاری می تواند به عنوان روشی انگیزشی برای تکمیل  بازتوانی 

عمل کند.
هدف: بررسی اثربخشی بازی های تجاری به عنوان مداخله ای برای بازیابی حرکتی بهتر در سکته مغزی مزمن می باشد.

روش تحقیق: ده شرکت کننده پس از سکته مغزی مزمن یک برنامه 16 جلسه ای را با استفاده از نینتندو وی به مدت 15 دقیقه در 
دو هفته با دست آسیب دیده تر خود به پایان رساندند. اقدامات انجام شده در چهار جلسه آزمون شامل: تست عملکرد دست جبسون 

.)SIS(مقیاس سکته مغزی ،)NHPT( آزمون نه سوراخ میخ ،)BBT( آزمون جعبه و بلوک ،)JHFT(
نتایج: بهبود قابل توجهی با آزمون هایJHFT،BBT  و NHPT از پیش آزمون تا پس آزمون دیده شد. همانطور که توسط  SIS  تعیین 

شده بود، افزایشی در کیفیت درک شده از زندگی از پیش آزمون تا پس آزمون وجود داشت.
نتیجه گیری: بازی تجاری می تواند منبعی علمی و بادوام برای افرادی با سکته مغزی مزمن باشد.

شماره 2

Effectiveness of commercial video gaming on fine motor recovery in chronic stroke within
community-level rehabilitation

اثربخشی بازی های ویدئویی تجاری در بهبود حرکتی بهتر در سکته مغزی مزمن در
بازتوانی سطح جامعه

سال 2014
تز مقطع کارشناسی ارشد 

رشته جنبش شناسی بشر59 
کاتلین سی. پاکین

دانشگاه ویندسور

اساتید: 
جی. کراولی

سی. مک گان
اس. هورتون

Efficacy Before Novelty: Establishing Design Guidelines in Interactive Gaming for
 Rehabilitation and Training

تاثیر قبل از تازگی: ایجاد راهنمای طراحی در بازی تعاملی برای بازتوانی و آموزش

سال 2013
تز مقطع کارشناسی ارشد 

رشته تعامل انسان رایانه

مونیکا زاچینسکی
دانشگاه کارلتون

رتبه علمی دانشگاه: 600-501

شماره 3

چکیده: بازی های تعاملی به عنوان مکمل هایی کم هزینه و فیزیوتراپی خانگی وعده داده شده اند. اگر اطاعات اندازه گیری بدنی به 
طور موثری گردآوری شده باشد، سیستم های بازی به منظور فراهم سازی گزارش دهی و داده های پیشرفته سهولت و توانایی را پیشنهاد 
می کنند. در حال حاضر سیستمهای تجاری در دسترس لزوما برای بازتوانی طراحی نشده اند و در نتیجه، کیفیت ارائه آموزش و سطح 

مشارکت، در نیازهای بیماران باقی می ماند. 
متغیرهای بسیاری در درک کاربر کمک می کنند. این تز در پی تطبیق انسداد و نقص دید60 ؛ یادگیری و جهت گیری است و ارائه 
بازخوردی در تاش برای تعیین اینکه آیا ارائه نمایش بصری ایده آل که ادراک مطرح61  و خودکارآمدی کاربر را بزرگنمایی می کند، 
تعیین اینکه آیا روش های مکمل برای آموزش مهم هستند یا خیر و تعیین اینکه آیا ارائه بازخوردی ایده آل وجود دارد که ادراک مطرح، 
اعتماد به نفس و انگیزش را در برخواهد داشت. این اطاعات می تواند راهنمایی برای طراحی روشن و حمایتگر، آموزش تعاملی و یا 

سیستم های بازتوانی ارائه کند که می تواند کاربران را مشارکت دهند، از آسیب جلوگیری نمایند و کمک به حفظ تناسب اندام کند.

سال 2008
تز مقطع کارشناسی ارشد 

رشته مهندسی پزشکی

ُکنال جایانت دوشی
موسسه فناوری نیوجرسی

رتبه علمی موسسه: 600-501

چکیده: محیط بازی واقعیت مجازی )وی.آر( به مثابه ابزاری برای بازتوانی بیماران مبتا به اختاالت اندام فوقانی، تکانه موفقیت سریعی 
می باشد. سیستم های آموزشی حرکتی مبتنی بر واقعیت مجازی، از محیطی مهیج، انگیزشی و سازگار برخوردار است که در آن حرکت 
اندام در دنیای مجازی نمایش داده می شود و تکراری از حرکت تولید شده در دنیای واقعی توسط اندام بیمار می باشد. هدف از این تز 
ایجاد یک سیستم بازی عمومی که می تواند به تعداد متنوعی از دستگاه های رابط انسان)HID(  مرتبط شود و تولید گرافیک های غنی به 
 HANDS»منظور ایجاد یک محیط مجازی که شباهت نزدیکی با جهان واقعی دارد، می باشد. در این صورت، محدودیت های فعلی بازی
UP«، توسط آزمایشگاه عصبی عضانی بسط یافته که تنها یک ورودی دوربین وب را می-پذیرد و از تشخیص نشانگر رنگ برای بازتولید 
 )VRML( حرکات اندامی در محیط ساده دو بعدی استفاده می کند. جهان های سه بعدی طراحی شده در زبان مدلسازی واقعیت مجازی
با استفاده ازSIMROBOT  و جعبه ابزار واقعیت مجازی در MATLAB  برای ایجاد تجسم بهتر کنترل می شود. دستگاه های رابط انسان 
فعلی که برای بازی های ویدئویی واقعیت مجازی استفاده می شوند، گران قیمت هستند و امکان خرید آنها برای استفاده خانگی وجود 
ندارد. انواع مختلف HID جدید مانند Flock of Birds، Nintendo Wiimote و DOF V3 6 IMU برای کاربری آنها در محیط بازی 
مجازی مورد آزمایش قرار گرفتند. هر سه دستگاه مجموعه مزایا و معایب خود را نشان داد. این اثر شامل درک و حل و فصل این مشکات 

و رابط قراردادن دستگاه ها با سیستم بازی می باشد.

اساتید:
دکتر ریچارد ای. فولدز
دکتر سرگئی آداموویچ

دکتر لیزا سیمون

شماره 5

Motion-Based Video Games for Stroke Rehabilitation with Reduced Compensatory Motions

بازی های ویدئویی مبتنی بر حرکت برای بازتوانی سکته مغزی با حرکات جبرانی کاهش یافته

سال 2011
رساله مقطع دکترای 
رشته علوم کامپیوتر

گازیهان االنکس
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس

رتبه علمی دانشگاه: 60

اساتید: پروفسور کایتلین کلهر، جک 
انگسبرگ، کریس گیل، سیندی گریم، 

روبرت پلس، گرویا کاتالین رومن

شماره 4

Creating new visualization and human interface devices for therapeutic video games

خلق بصری سازی جدید و دستگاه های رابط انسان برای بازی های ویدئویی درمانی

Human Kinetics
Lack of visibility
pose understandingcustom harness

59
60
6162
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1393
پایان نامه مقطع دکترای 
تخصصی رشته روانشناسی

شهال مصور
دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی، 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی بازی های کامپیوتری مبتنی بر تئوری PASS با تحریکات تعادلی حرکتی مغزی 
بر کارکردهای عصب روان شناختی و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش-

آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان نارساخوان پایه سوم و چهارم و پنجم دوره ابتدایی شهر 
اصفهان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بدین منظور از بین مراکز اختاالت یادگیری شهر 
اصفهان، مرکز ناحیه 3 به عنوان یک خوشه برگزیده و تعداد 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای 
پژوهش شامل فرم مصاحبه بالینی ، آزمون هوش کودکان وکسلر 4، آزمون عصب روان شناختی نپسی و آزمون خواندن ونارساخوانی 
بود. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره )MANCOVA( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مداخات بازی های 
کامپیوتری مبتنی بر تئوری PASS در تاثیر بر افزایش کارکردهای حسی حرکتی، دقت دیداری حرکتی، پردازش بینایی-فضایی موثرتر 
از تحریکات تعادلی حرکتی مغزی بوده است. همچنین، بین دو گروه آزمایشی در خرده مقیاس های کارکردهای اجرایی و توجه و زبان 

و حافظه دانش آموزان نارساخوان تفاوت معنا دار وجود نداشت و هر دو روش باعث افزایش این کارکردها شده بودند.
واژگان کلیدی:  نارساخوانی، عملکرد عصب روانشناختی، تئوری پاس

استاد راهنما: مهناز استکی، آنیتا 
باغدا ساریانس 

 استاد مشاور: احمد عابدی، 
سوزان امامی پور 

شماره 1

مقایسه اثر بخشی بازی های کامپیوتری مبتنی بر تئوری PASS با تحریکات تعادلی-حرکتی-مغزی 
بر کارکردهای عصب روانشناختی و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

ب( چکیده پایان نامه های فارسی
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 پایان نامه مقطع 
کارشناسی ارشد رشته 

علوم ورزشی

حسین گلدوزیان
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی و زمان واکنش دانش آموزان 9 تا11 سال بود. روش 
پژوهش، علی- مقایسه ای و جامعه آماری، متشکل از دانش آموزان پسر مدارس ناحیه 5 شهرستان مشهد در دامنه سنی )9-11 
سال( بود. دو نمونه 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل سازماندهی شدند. ماک انتخاب گروه 
تجربی، تجربه انجام بازی رایانه ای حداقل 8 ساعت در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هیچ گونه 
تجربه-ای در این زمینه نداشتند، یا تجربه آنها کم بود. پس از آشنایی دانش آموزان با فرآیند تحقیق، ابتدا زمان واکنش توسط 
آزمون زمان واکنش دستگاه وینا ثبت شد و برای تعیین مهارت های حرکتی افراد، از آزمون استاندارد اولریخ استفاده شد. نتایج 
نشان داد بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی تأثیر معناداری داشته است. این مهارت ها شامل 2 خرده آزمون جابه جایی و کنترل 
شی است. بازی های رایانه ای در مهارت های جابه جایی بین دو گروه تأثیر معناداری نداشته اما در مهارت های کنترل شی تأثیر 
معناداری داشته است. همچنین نتایج تاثیر این بازی ها بر زمان واکنش دانش آموزان نشان داد بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت 
معناداری وجود داشته است. به عبارتی کودکانی که این بازی ها را انجام داده اند از مهارت کنترل شی باالتری برخوردارند و سرعت 
زمان واکنش آنها نیز بیشتر است. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود تبحر حرکتی، زمان واکنش دانش آموزان، در 

نتیجه انجام بازی های رایانه ای بود.
واژگان کلیدی: بازی رایانه ای، مهارت حرکتی، زمان واکنش، کودکان، نظریه بازی ها، تجزیه و تحلیل داده ها

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی و زمان واکنش دانش آموزان 9 تا11 سال بود. روش 
پژوهش، علی مقایسه ای و جامعه آماری، متشکل از دانش آموزان پسر مدارس ناحیه 5 شهرستان مشهد در دامنه سنی )11-9 سال( 
بود. دو نمونه 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل سازماندهی شدند. ماک انتخاب گروه تجربی، 
تجربه انجام بازی رایانه ای حداقل 8 ساعت در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هیچ گونه تجربه ای در 
این زمینه نداشتند، یا تجربه آنها کم بود. پس از آشنایی دانش آموزان با فرآیند تحقیق، ابتدا زمان واکنش توسط آزمون زمان واکنش 
دستگاه وینا ثبت شد و برای تعیین مهارت های حرکتی افراد، از آزمون استاندارد اولریخ استفاده شد. نتایج نشان داد بازی های رایانه ای 
بر تبحر حرکتی تاثیر معناداری داشته است. این مهارت ها شامل 2 خرده آزمون جابه جایی و کنترل شی است. بازی های رایانه ای در 
مهارت های جابه جایی بین دو گروه تأثیر معناداری نداشته اما در مهارت های کنترل شی تأثیر معناداری داشته است. همچنین نتایج تأثیر 
این بازی ها بر زمان واکنش دانش آموزان نشان داد بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. به عبارتی کودکانی 
که این بازی ها را انجام داده اند از مهارت کنترل شی باالتری برخوردارند و سرعت زمان واکنش آنها نیز بیشتر است. به طور کلی، نتایج 

پژوهش حاضر حاکی از بهبود تبحر حرکتی، زمان واکنش دانش آموزان، در نتیجه انجام بازی های رایانه ای بود.
واژگان کلیدی: بیماری ام.اس، هماهنگی دو دست، بازی رایانه ای، زنان

استاد راهنما: 
حمیدرضا طاهری 

استاد مشاور: مهدی 
سهرابی

شماره 2

1392
پایان نامه مقطع 

کارشناسی ارشد رشته 
علوم ورزشی

محمدرضا پازوکی  
استاد راهنما: فاطمه پسنددانشگاه شیراز

شماره 3

تاثیر بازی رایانه ای بر هماهنگی دو دست بیماران زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

تاثیر بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی و زمان واکنش کودکان 9 تا 11 سال



best practice checklist

Distractology 
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1392
پایان نامه مقطع 

کارشناسی ارشد رشته 
علوم ورزشی

هما حاجی صادقی
دانشگاه آزاد اسامی واحد تفت

دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 

چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای پسران دبستانی8-7 ساله چاق و کم 
وزن و رابطه آن با فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی در شهر یزد بود. 

و  انتخاب  دبستان ها  بین  از  تصادفی هدفمند  به صورت  یزد  ساله شهر  پسر 7-8  دانش آموز  تعداد 90  منظور  بدین  مواد و روش ها: 
به عنوان نمونه در آزمون شرکت نمودند. جهت جمع آوری داده ها در بخش میزان فعالیت بدنی از پرسشنامه )Pre-PAQ( و برای ارزیابی 

فاکتورهای آمادگی جسمانی از تست ایفرد استفاده شد. سپس داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفتند. 
نتایج: نتایج نشان داد که از بین فاکتورهای آمادگی جسمانی تنها دو 45 متر با میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای رابطه 
معنادار و معکوسی داشت ولی در خصوص ترکیب بدن و میزان فعالیت بدنی و ارتباط آن ها با تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای 

رابطه معناداری مشاهده نشد. 
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد که میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای تنها بر روی یکی از فاکتورهای 
آمادگی جسمانی )دو 45 متر( موثر بود و ارتباطی بین میزان فعالیت بدنی و ترکیب بدن با تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای 

وجود نداشت.
واژگان کلیدی: آمادگی جسمانی، بازی رایانه ای، ترکیب بدن، تماشای تلویزیون، چاقی، کم وزنی، کودکان دبستانی، یزد )شهر(

استاد راهنما: محمدرضا صادقیان شاهی 
استاد مشاور: مهدیه مانوری شمسی

شماره 4

1392
پایان نامه مقطع کارشناسی 

ارشد رشته روانشناسی، 
گرایش روانشناسی و آموزش 

کودکان استثنایی

گیتی سخن سنج 
دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران مرکزی، 

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازی های رایانه ای بر ادراک بینایی دانش آموزان کم توان ذهنی ناحیه یک شهر 
کرج به روش نیمه آزمایشی بدون گروه کنترل انجام شد. آزمودنی های این تحقیق 9 دانش آموز 13 تا 17 سال مشغول به تحصیل در 
پایه پنجم ابتدایی مجتمع آموزشی ایمان که در دسترس پژوهشگر بوده اند، انتخاب شدند. برای سنجش میزان ادراک بینایی از آزمون 
فراستیگ در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. مقایسه و تجزیه و تحلیل داده های آزمودنی ها نشان داد که بازی های 
و زمینه و هماهنگی حرکتی  ارتباط فضایی، تشخیص شکل  ادراک فضایی،  ثبات شکل،  آزمون ها  بینایی و خرده  ادراک  بر  رایانه ای 

چشم ها به طور معناداری تاثیر مثبت دارد. مقایسه مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از t وابسته انجام شد.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، ادراک بینایی، دانش آموزان کم توان ذهنی

استاد راهنما: مهناز استکی
استاد مشاور: مهدیه صالحی

شماره 5

شماره 6

شماره 7
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پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی عمومی 

1390
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی

استاد راهنما: احمد علی پور 
استاد مشاور: مجید صفاری نیا

استاد راهنما: فریدون یاریاری 
استاد مشاور: علیرضا مرادی

افسانه باقرزاده خورسندی
دانشگاه پیام نور استان تهران، 

دانشکده علوم انسانی 

ریحانه پاکت چی 
دانشگاه تربیت معلم،

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده: پژوهش حاضر بصورت نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و پیش آزمون و پس آزمون به منظور بررسی تأثیر یک دوره بازی 
ویدئویی تعاملی پرتحرک بر مدیریت وزن و خودکارآمدی و عزت نفس کودکان دارای اضافه وزن انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 
شامل کلیه دختران مقطع راهنمایی دارای اضافه وزن که در سال تحصیلی90-89 در منطقه یک شهر تهران تحصیل می کردند، بودند 
که با روش نمونه گیری در دسترس 52 دختر داوطلب واجد شرایط معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه ورزش 
با DDR و ورزش معمولی )ایروبیک( قرار گرفتند. کلیه آزمودنی ها قبل از اولین و بعد از آخرین مداخله به پرسشنامه-های خودکارآمدی 
شرر و عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادند شاخص توده بدنی داوطلبان طی 12 جلسه هربار قبل از اولین و بعد از آخرین مداخله مورد 
اندازه گیری قرار می گرفت. پس از جمع آوری اطاعات و داده ها با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که DDR به کاهش وزن بیشتر کودکان و کاهش BMI در مقایسه با گروهی که ورزش ایروبیک انجام 
می دادند منجر شده است. همچنین DDR به افزایش معنادار خودکارآمدی کودکان دارای اضافه وزن منجر شده و این گروه در مقایسه با 
کودکانی که ایروبیک انجام می دادند افزایش خودکارآمدی بیشتری را نشان دادند. همچنین DDR به افزایش عزت نفس کودکان دارای 

اضافه وزن منجر شد ولی در مقایسه با کودکانی که ایروبیک انجام می دادند این افزایش از نظر آماری معنادار نبود.
واژگان کلیدی: بازی ویدئویی تعاملی پرتحرک، مدیریت وزن، خودکارآمدی، عزت نفس، اضافه وزن

چکیده: هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان مبتا به اختال یادگیری 
نارساخوانی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بازی های موجود مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس از بین آن ها یک بازی که با فرهنگ 

و سطح تحصیلی دانش آموزان همخوان بود، انتخاب شد. 
نمونه: جهت بررسی تأثیر این بازی، تعداد 20 نفر آزمودنی نارساخوان )10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل( از دانش آموزان 
پایه ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و بر اساس سن، بهره هوشی و آزمون حافظه بینایی همتا سازی شدند. 

سپس مداخله از طریق آموزش بازی رایانه ای در گروه آزمایشی اجرا گردید. 
ابزار: با استفاده از آزمون حافظه بینایی آندره ری و آزمون کیم کاراد و به صورت طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه 

کنترل تأثیر بازی های رایانه ای بررسی شده و نتایج با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که بازی های رایانه ای انتخاب شده تأثیر مثبت معناداری بر حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان دارد. 

واژگان کلیدی: حافظه بینایی، بازی رایانه ای، نارساخوانی

 تأثیر یک دوره بازی ویدئویی تعاملی پر تحرک بر مدیریت وزن، افزایش خودکارآمدی و عزت نفس
کودکان دارای اضافه وزن

تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان دچار اختالل یادگیری 
»نارساخوانی«

بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای پسران دبستانی8-7 ساله چاق و کم وزن و 
رابطه آن با فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی در شهر یزد

تأثیر بازی های رایانه ای بر ادراک بینایی دانش آموزان کم توان ذهنی
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در بررسی جامع مجموع مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و سامت در دنیا به 657 مقاله بر می خوریم که در واقع شاکله اصلی آنها را 
مفاهیم حوزه بازی های دیجیتال، سامتی، توانبخشی و مراقبت بهداشتی تشکیل می-دهد. این تعداد مقاله به طور کل در 339 مجله و 
119 کنفرانس علمی منتشر شده اند که سهم مجات علمی در انتشار مقاالت این حوزه بیشتر از کنفرانس ها بوده است. به عبارتی می توان 
گفت از مجموع مقاالت این حوزه علمی، 467 مقاله در مجات و 190 مقاله در کنفرانس های علمی منتشر شده اند و مجات علمی 71.08 

درصد و کنفرانس ها 28.91 درصد در انتشار مقاالت بازی های رایانه ای و سامت سهم داشته اند. 
در میان مجات پرکار این حوزه، مجات "بازی های برای سامتی: پژوهش، توسعه و کاربردهای بالینی"، "پژوهش اینترنت پزشکی" و " 
مجله بین المللی فناوری بازی های رایانه ای" بیش از سایر مجات در انتشار مقاالت مرتبط با بازی های رایانه ای و سامت سهم داشته اند. 
عاوه بر این کنفرانس های علمی "عوامل انسانی در سیستم های محاسبه گر"،  "مهندسی در پزشکی و جامعه بیولوژی" و "محاسبه 

فراگیر و ارتباطات" در پذیرش و انتشار مقاالت این موضوع فعال تر از سایر کنفرانس ها عمل کرده اند. 
در ارزیابی فراوانی انتشار مقاالت با موضوع بازی های دیجیتال و سامت طی 25 سال گذشته، سال 2015 و سپس 2014 بیشترین فراوانی 
مقاالت منتشر شده این حوزه را به خود اختصاص داده اند. همچنین روند تولید مقاالت علمی این زمینه علمی، از سال 2008 روند صعودی 

به خود گرفته است به طوری که می توان گفت از این لحاظ یک حوزه مطالعاتی بسیار جوان می باشد. 
تعداد پژوهشگران موضوع بازی های دیجیتال و سامت در دنیا در مجموع 81 نفر می باشد که از این تعداد 19 پژوهشگر یا 22.22 درصد 
آنان فعال و 63 نفر یا 77.77 درصد کمتر فعال ارزیابی می گردند. درمیان پژوهشگران فعال این زمینه علمی، دکتر "البرت اسکپ ریزو" 
و "استفان گوبل" از نظر شاخص هایی مانند تعداد مقاالت مرتبط با حوزه بازی های دیجیتال و سامت و تعداد استنادات در صدر سایر 
پژوهشگران حوزه مزبور قرار می گیرند. همچنین جمعیت پژوهشگران این حوزه را 81 تشکیل می دهند که از این تعداد 64 نفر یا 79.01 

درصد مردان و 17 نفر یا 20.98 درصد زنان  تشکیل می دهند. 
در بررسی پیشینه پژوهشی محققان فعال این حوزه، دیوید کویل به عنوان پیشگام مطالعات بازی های دیجیتال و سامت در میان 19 
پژوهشگر فعال این حوزه شناخته می شود. همچنین بلیندا لنگ، چی ین-ین چنگ و ای.دی ماینت از متأخرترین پژوهشگران فعال در تولید 
آثار علمی این حوزه محسوب می شوند. عاوه بر این باید سال 2011 را به عنوان سال اوج پژوهش محققان فعال حوزه بازی های دیجیتال 
و سامت دانست. در واقع سال 2015 به طور کل از نظر فراوانی آثار و سال 2011 از لحاظ فراوانی آثار علمی پژوهشگران فعال، سال های 

پرکاری در این حوزه محسوب می شوند.
با توجه به پراکندگی پژوهشگران این حوزه در سراسر دنیا و عدم تمرکز مکانی این موضوع، فراوانی پژوهشگران وابسته به یک دانشگاه 
خاص کمتر می باشد به طوری که دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با برخورداری از سه پژوهشگر فعال و دانشگاه های لوون و فنی دارمشتات با 
دو پژوهشگر فعال، از مراکز علمی پرکار دنیا در این حوزه علمی محسوب می شوند. بنابراین حضور دو پژوهشگر فعال در این زمینه در یک 

مرکز علمی یا دانشگاهی خاص به ندرت دیده شده است و اغلب محققین از دانشگاه های مختلفی بوده اند. 
بر اساس فراوانی رشته های دانشگاهی که به موضوع بازی های دیجیتال و سامت بیشتر پرداخته اند، علوم کامپیوتر بیشترین فراوانی مقاالت 
علمی این حوزه را به خود اختصاص داده است. عاوه بر این رشته های پزشکی، واقعیت مجازی، مراقبت های درمانی و پاتولوژی فراوانی آثار 

علمی تولید شده بیشتری داشته اند. در ادامه با اصلی ترین مولفه های اینفوگرافیک آشنا خواهید شد:

•    مجالت علمی مرتبط با این حوزه

•    پژوهشگران فعال این حوزه

•    کشورهای فعال در این حیطه

•    زبان های پژوهشی فعال در این زمینه

•    رشته های دانشگاهی غالب در موضوع بازی های دیجیتال و سالمت

اطالع نگاشت

اعــداد و نمودارهــای آمــاری، نمایشــگران تصویــری اطالعاتــی هســتند کــه 
هــدف آن هــا ارائــه ســریع و ســاده اطالعــات پیچیــده اســت. تحلیــل اطالعــات 
ــالمت، در  ــال و س ــای دیجیت ــازی ه ــوزه ب ــی در ح ــای علم ــش ه ــاری از پژوه آم
قالــب اینفوگرافیــک بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. بــا چنــد مولفــه اساســی 
پژوهشــی در ایــن حــوزه در قالــب جــداول آمــاری آشــنا خواهیــد شــد. پیــش از 
ورود بــه بخــش آمــاری، الزم اســت بــا توضیحاتــی در ایــن زمینــه آشــنا شــوید.
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در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت
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•  از میان مجات علمی، Games for Health Journal و Journal of Medical Internet Research با انتشار 17 مقاله نسبت به سایر مجات این حوزه مقاالت 
 The ACM Conference on Human Factors in Computing Systems )CHI(، International ،بیشتری منتشر نموده اند. همچنین از میان کنفرانس ها

Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society و International Conference on Pervasive Computing هر یک با پذیرش 9 
مقاله در حوزه سامت و بازی های دیجیتال، نسبت به سایر کنفرانس ها آثار علمی بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

•  تعداد مجات علمی منتشر کننده مقاالت علمی در حوزه بازی های دیجیتال و سامت 339 مجله و تعداد کنفرانسهای علمی که مقاالت این حوزه به آنها ارائه 
شده است، 119 کنفرانس می باشد.

•  تعداد کل مجات علمی و کنفرانس های علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های رایانه ای و سامت 458 مورد می باشد.

•  مجله Journal of Medical Internet Research  با 2823 مورد استناد، پراستنادترین مجله علمی فعال در زمینه بازی های رایانه ای و سامت است.
•  استناد نسبت به هر مقاله، در مجله Journal of Medical Internet Research 3.1 می باشد که از این نظر در صدر سایر مجات علمی فعال این حوزه قرار 

می گیرد.
•  شاخص SJR مجله Journal of Medical Internet Research با 1.24 بیش از سایر مجات منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های رایانه ای و سامت می باشد.
•  شاخص اچ مجله Journal of Medical Internet Research 69 می باشد و از سایر مجات علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های رایانه ای و سامت می 

باشد بیشتر است.

تعداد مقاالت ارائه شده به مجات علمی در این حوزه نسبت 
به مقاالت علمی ارائه شده به کنفرانس های علمی بیش از دو 
برابر است.  همچنین تعداد 467 مقاله به 339 مجله علمی و 

تعداد 190 مقاله به 119 کنفرانس علمی ارائه شده اند.

مجات علمی63  و مجموعه مقاالت کنفرانس ها64  که در طی 20 سال گذشته بیشترین مقاالت را 
در حوزه بازی های دیجیتال و سامت منتشر نموده اند:

اطاعات آماری مجات علمی در حوزه بازی های دیجیتال و سامت:

فراوانی مقاالت حوزه بازی های دیجیتال 
و سامت به تفکیک مجات و مجموعه 

مقاالت کنفرانس های علمی:

71%

29%

تعداد مقاالت در مجالت علمی تعداد مقاالت در کنفرانسھای علمی

شاخص  ناشرنام مجلهردیف
اچ

65SJR ضریب
تاثیر66

 ضریب
 تاثیر 5
ساله

 مجموع
استنادات

متوسط 
استناد به هر 

مقاله

مدت 
انتشار 
)سال(

1
 Journal of Medical

Internet Research

 Journal of

 Medical

 Internet

Research

691.243.4284.4928233.117

2
 International Journal

 of Computer Games

Technology

 Hindawi

 Publishing

Corporation
110.25__200.6710

3
 Disability and

 Rehabilitation:

Assistive Technology

 Taylor and

.Francis Ltd190.71__2781.4911

4
 IEEE Computer

 Graphics and

Applications

 IEEE Computer

Society670.680.9111.252271.0735

5
 International Journal

of Stroke

Wiley-

Blackwell331.183.833.539602.949

6
 Telemedicine Journal

and E-health

 Mary Ann

.Liebert Inc390.381.671.797430.8614

تعداد مقاالت در مجات علمی
تعداد مقاالت در کنفرانسهای علمی

شاخص SJR ، بازدید مجات موجود در Scopus را از سال 1996 تا به امروز نشان می دهد. 
 ضریب تاثیر : این شاخص نشان دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می شود. 

65
66

Academic journals 
Proceedings of conferences

63
64

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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International Journal of Stroke
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M/C journal

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology

International Journal of Computer Games Technology
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IEEE International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR)

ACM Multimedia Conference

international conference on Entertainment Computing (ICEC)

IEEE International Conference on Serious Games and
Applications for Health (SeGAH)

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine
and Biology Society (EMBC)

IEEE International Conference on Pervasive Computing and
communications (percom)

The ACM Conference on Human Factors in Computing
Systems (CHI)
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فراوانی سال های انتشار مقاالت در حوزه بازی های دیجیتال و سامت:

باالترین میزان شاخص اچ67  در پژوهشگران برتر حوزه بازی های دیجیتال و سامت:

نسبت جمعیت پژوهشگران فعال و کمتر فعال 
در حوزه بازی های دیجیتال و سامت در دنیا: 

جنسیت پژوهشگران در حوزه 
بازی های دیجیتال و سامت:

در طی 25 سال گذشته:
•  سال 2015 با 132 مقاله )20.1 درصد(، 
آمار بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده در 

حوزه بازی های دیجیتال و سامت را به خود 
اختصاص داده است. 

•  در طی 25 سال گذشته، کمترین آمار 
انتشار مقاالت در حوزه بازی های رایانه ای و 

سامت متعلق به سال 2001 می باشد )هیچ 
مقاله ای در این سال در این حوزه منتشر 

نشده است(.
•  در طی 10 سال گذشته، کمترین آمار 

انتشار مقاالت در حوزه بازی های رایانه ای و 
سامت متعلق به سال  2007 می باشد.

•  7.25 درصد )131 مورد( از مقاالت پژوهشگران فعال در حوزه پژوهشی بازی های دیجیتال و سامت، منحصراً در حوزه سامت بوده 
است. بقیه مقاالت آنها در سایر موضوعات بوده است.

•  12.10 درصد )2969مورد( از استنادها به پژوهشگران فعال در حوزه بازی های دیجیتال و سامت، منحصراً استناد به مقاالت حوزه 
سامت آنها بوده است. 

•  19.93 )131 مورد( از مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و سامت متعلق به پژوهشگران فعال این حوزه می باشد )توسط 10 پژوهشگر 
فعال این حوزه نگاشته شده است.(

•  تعداد کل پژوهشگران حوزه بازیهای دیجیتال و سامت، 
81 نفر میباشد. تعداد کل نام پژوهشگرردیف

مقاالت

تعداد مقاالت 
در حوزه بازی 
های دیجیتال 

و سامت

تعداد کل 
استنادها به 

پژوهشگر

تعداد استنادها 
به پژوهشگر 

در حوزه بازی 
های دیجیتال و 

سامت

شاخص 
نام دانشگاهاچ

1
 Albert Skip

Rizzo17821423576133
 University of Southern California

Institute for Creative Technologies

2Stefan Göbel1572195119115
TU Darmstadt Multimedia 

Communications, Head of Serious 

Games

3Evan Suma8513118850019
Institute for Creative Technologies, 

University of Southern California

4
 Vero Vanden

Abeele751355118213Katholieke Universiteit Leuven

5Hadi Kharrazi601335015710
Assistant Professor, Johns Hopkins 

University

6
 Sergi Bermúdez

i Badia7812101741217
Assistant Prof. Universidade da Madeira 

/ Researcher Madeira-ITI

7Atif Alamri124128105514
Associate Professor, King Saud 

University

8Ralf Steinmetz971101405616548
Professor for Multimedia 

Communications, TU Darmstadt

9
 Mónica

Cameirão32867337711Madeira-ITI, Universidade da Madeira

10David Coyle45869016912
Lecturer in Computer Science, 

University College Dublin

اطاعات 10 پژوهشگر برتر حوزه بازی های دیجیتال و سامت:

0

20

40

60

80

100

120

140

19
85

19
86

19
87

19
89

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

22%

78%
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79%

21%
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•  مردان با 79.01 درصد )64 نفر(، بزرگترین 
قشر پژوهشگر از نظر جنسیت در حوزه بازی 

های دیجیتال و سامت می باشند.
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شاخصی عددی است که می کوشد بهره وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد 
دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می شود. از این شاخص می توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، شاخص اچ برای محاسبه 
تأثیرگذاری علمی دانشگاه ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. به زبان دقیق تر، وقتی اچ-ایندکس برای شخصی به میزان h است، یعنی تعداد h مورد اثر انتشاراتی 
)مثل مقاله( دارد که به هر کدام از آن ها دست کم h بار استناد شده است. مثًا اگر می گوییم شاخص تأثیرگذاری علمی فردی از طریق شاخص اچ به میزان 5 محاسبه شده 

است، منظورمان این است که این شخص 5 اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام از این 5 مقاله، دست کم 5 بار استناد شده است.

67



 سال های اوج فعالیت پژوهشی 18 پژوهشگر فعال حوزه بازی های دیجیتال و سامت:جدول مقایسه سال های پژوهشی متقدم ترین پژوهشگران حوزه بازی های دیجیتال و سامت:

دانشگاه هایی که بیشترین پژوهشگر فعال دنیا را در حوزه بازی های دیجیتال و سامت 
دارا می باشند:

 کشورهایی که بیشترین 
پژوهشگر فعال )کشورهای 
دارای پژوهشگر فعال( در 
حوزه بازی های دیجیتال 

و سامت را به خود 
اختصاص داده اند:

زبان مقاالت:

 رشته های  دانشگاهی 
که بیشترین مقاالت را در 

حوزه بازی های دیجیتال و 
سامت کار کرده اند:

اوج فعالیت 18 پژوهشگر فعال در حوزه بازی های دیجیتال و سامت در سال های 2011، 2012 و 2014 بوده است.

سه دانشگاه در دنیا با 7 پژوهشگر فعال خود، از جایگاه نخست در حوزه پژوهش در زمینه بازی های دیجیتال و سامت 
برخوردارند که عبارتند از:

5 زبان اصلی که در حوزه بازی های دیجیتال و سامت بیشترین مقاالت به آن زبان ارائه شده است:

3 کشور در دنیا با 12 پژوهشگر فعال خود، از کشورهای فعال در حوزه پژوهش در زمینه بازی های دیجیتال و سامت محسوب می 
شوند. سایر کشورهای فعال در حوزه پژوهشی بازی های دیجیتال و سامت عبارتند از: انگلیس، اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ترکیه و عربستان.

جدول مقایسه سال های پژوهشی متاخرترین پژوهشگران حوزه بازی های دیجیتال و سامت: 

ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره چهارم، آبان95             صفحه 37        ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره چهارم، آبان95              صفحه 36        

 نخستین پژوهشگران از نظر سال شروع به
پژوهش در حوزه بازی های دیجیتال و سامت نام پژوهشگر  نخستین پژوهشگران از نظر سال

شروع به پژوهش نام پژوهشگر

2004 David Coyle 1984 Ralf Steinmetz

2005
1. Albert S. Rizzo

2. Hadi Kharrazi 1991 E.D. Mynatt

2006 Minhua Ma 1993 Stefan Göbel

2007
1. Mónica Cameirão

2. Sergi Bermúdez i 

Badia
1994 Stef Desmet

 متاخرترین پژوهشگران از نظر سال شروع به
پژوهش در حوزه بازی های دیجیتال و سامت نام پژوهشگر  متاخرترین پژوهشگران از نظر

نام پژوهشگر سال شروع به پژوهش

2010

1. Stef Desmet

2. Gazihan lankus

3. Caitlin Kelleher

4. Abdulmotaleb El Saddik

5.  Ralf Steinmetz

6. Atif Alamri

7. Vero Vanden Abeele

8. Evan Suma

9. Stefan Göbel

2006

1. Vero Vanden 

Abeele

2.  Atif Alamri

2011
1. Belinda Lange

2. Chien-Yen Chang

3. E.D. Mynatt
2005

1. Evan Suma

2. Gazihan Alankus

_ _ 2004
1. Sergi Bermúdez i 

Badia

2. Belinda Lange

_ _ 2003 David Coyle

_ _ 2002 Caitlin Kelleher

همانطور که در جدول شماره فوق ماحظه می شود، تعداد متاخرین پژوهش در این حوزه نسبت به متقدمین بسیار بیشتر می باشد. تجمع 
متاخرین در سال 2010 از نظر شروع به پژوهش زیاد است به طوریکه 9 پژوهشگر فعال این حوزه در این سال شروع پژوهش نموده اند. 

•  University of Southern California    •  Technische universitat Darmstadt    •  Katholieke Universiteit Leuven

• انگلیسی   • چینی  • یونانی  • فرانسوی  • آلمانی
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علوم رایانه پزشکي واقعیت مجازي مراقبت هاي 
درماني

پاتولوژي 
(آسیب شناسي)

پاتولوژی
)آسیب شناسی(

مراقبت های
درمانی

واقعیت مجازی        پزشکی           علوم رایانه
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بــرای اطــالع کافــی از آثــار علمــی حــوزه بازی های 
ــا نویســندگان  دیجیتــال و ســالمت الزم اســت ب
ــر  ــم. ب ــدا کنی ــترین پی ــنایی بیش ــار آش ــن آث ای
ایــن اســاس در ایــن بخــش پنــج پژوهشــگر 
و  رایانــه ای  بازی هــای  موضــوع  برجســته 
ــات  ــر اطالع ــالوه ب ــوند. ع ــی می ش ــالمت معرف س
فــردی هــر یــک از محققــان، شــاخص های علمــی 
ــی،  ــاالت علم ــداد مق ــاخص اچ، تع ــر ش ــان نظی آن
تعــداد اســتنادات و ســایر اطالعــات علمــی مرتبط 
ــا زمینه هــای پژوهشــی آنــان نیــز شــرح داده  ب
شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت مهمتریــن 
ــن  ــان در ای ــن محقق ــی ای ــاب و معرف ــالک انتخ م
ــا  ــا ب ــط آنه ــی مرتب ــاالت علم ــی مق ــش، فراوان بخ
ایــن حــوزه و تعــداد اســتنادهای صــورت گرفتــه 

ــد. ــان می باش ــار آن ــه آث ب

معرفی
پژوهشگران 

برجسته
در حوزه بازی های
دیجیتال و سالمت

تحصیلی  مدرک  ریزو  اسکیپ  البرت  دکترای خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه دکتر 
موسسه ایالتی نیویورک دریافت کرد. البرت ریزو در حال  در  پزشکی  مجازی  واقعیت  بخش  مدیر  حاضر 

کالیفرنیای  دانشگاه  به  وابسته  ابتکاری68  جنوبی می باشد. دکتر ریزو پژوهش در زمینه طراحی، تولید فناوری های 
و ارزیابی سیستم های واقعیت مجازی را با هدف ارزیابی بالینی، درمان و توانبخشی هدایت می نماید. اصلی ترین تمرکز پژوهشی این 
استاد برجسته، بر بازی های دیجیتال است و در این زمینه به موضوعاتی نظیر توانبخشی حرکتی، درمان دیابت، درمان اوتیسم، درمان 
اختاالت استرس پس از آسیب69 و درمان اختاالت روانی به کمک بازی پرداخته است. دکتر ریزو عاوه بر موضوعات خاص نامبرده 
شده، به طور کلی به ارزیابی تأثیر بازی های رایانه ای و واقعیت مجازی بر بازتوانی بیماران سکته مغزی و نیز طراحی سیستم های 

واقعیت مجازی بازی برای درمان اینگونه بیماری ها می پردازد.
عاوه بر این، در دامنه حرکتی، او موفق به تولید سیستم های بازی واقعیت مجازی به طور خاص برای بازتوانی جسمانی پس از سکته 

مغزی و آسیب های مغزی و نیز آموزش استفاده از پروتز شده است. 
وی در سال 2015 به دلیل تحقیقات ارزشمند در زمینه پیشرفت درمان به کمک واقعیت مجازی موفق به دریافت جایزه پیشگام 
پزشکی70  از سوی انجمن نقشه برداری مغز و درمان شناسی )SBMT(71  و بنیاد نقشه برداری مغز72  شد. همچنین در سال 2010 از 

سوی انجمن روانشناسی آمریکا73  جایزه "مشارکت برجسته در درمان تروما )آسیب(74" را دریافت کرد.
با توجه به شاخص های ارزیابی علمی پژوهشگران، دکتر البرت ریزو از شاخص اچ 33 برخوردار می باشد. وی همچنین 178 مقاله 
علمی در حوزه واقعیت مجازی و بازی های دیجیتال نگاشته است که از این تعداد 21 مورد فقط در حوزه بازی های رایانه ای و سامت 
می باشد. الزم به ذکر است که مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت این پژوهشگر 4235 مورد می باشد که از این تعداد 761 

استناد منحصراً در حوزه بازی های رایانه ای و سامت بوده است.
برای آشنایی بیشتر با این پژوهشگر به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://ict.usc.edu/profile/albert-skip-rizzo/ 

)Albert Skip Rizzo(البرت ِاسکیپ ریزو

ورو وندل ابیل استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کاتولیک لوِون75 در کشور بلژیک می باشد. وی در حال 
حاضر دروس تعامل انسان و رایانه، روش های کاربر محور و طراحی مشارکتی، شکل دهی اجتماعی و پذیرش 

فناوری را در این دانشگاه تدریس می کند. 
این  بازی وارسازی77 می باشد؛  ارزیابی های  بازی76 و خود  بر  ارزیابی مبتنی  بر  تمرکز کلی پژوهشی وی 
تمرکز با نگرشی خاص بر توجه ادراکی و فرآیند انگیزشی در بازی ها / بازی وارسازی و اینکه چگونه آنها 
پایبندی به و / قابلیت اطمینان اندازه گیری را افزایش می دهند، متمرکز است. اما در حال حاضر دکتر 
ابیل به تحقیق بر روی پروژه های تحقیقاتی در حوزه تأثیر بازی های دیجیتال بر بازتوانی بیماران، بازتوانی 

مبتنی بر بازی78 و بازی درمانی79 می پردازد. 
از لحاظ شاخص های بین المللی ارزیابی پژوهشگران، دکتر ابیل از شاخص اچ 13 برخوردار می باشد. همچنین 
مجموع مقاالت علمی این استاد دانشگاه 75 مورد می باشد که 13 مقاله آن در حوزه بازی های رایانه ای و سامت 
بوده است. عاوه بر این تعداد کل استنادهای انجام شده به آثار علمی این پژوهشگر 551 است که 182 مورد آن در حوزه بازی های رایانه ای 

و سامت بوده است. برای آشنایی بیشتر با این دکتر ورو وندل ابیل به آدرس زیر مراجعه نمائید:
https://projects.groept.be/~emedia/?page_id=239 

ِورو َونِدن َابیل
)Vero Vanden Abeele(
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Institute for Creative Technologies 
Post-Traumatic Stress Disorder
Pioneer in Medicine Award
Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT)

68
69
70
71

Brain Mapping Foundation
American Psychological Association
Trauma
Katholieke Universiteit Leuven

72
73
74
75

game-based assessment
gamification of self-assessments
Game-based rehabilitation
Game therapy

76
77
78
79
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استفان گوبل
)Stefan Göbel(

دکتر استفان گوبل استادیار دانشگاه فنی دارمشتات 
در آلمان عضو شورای علمی، مدرس و رئیس گروه 
بازی های جدی در آزمایشگاه چند رسانه ای این 
دانشگاه می باشد. وی متولد سال 1971 در آلمان 
مقطع  در  کامپیوتر  علوم  رشته  التحصیل  فارغ  و 
گوبل  دکتر  است.  دارمشتات  دانشگاه  از  دکترا 
کلیدی  بسیار  رشته ای  میان  تحقیقات  همچنین 
در حوزه بازی های جدی داشته است که بخشی از 
این تحقیقات مربوط به حوزه بازی های رایانه ای 
و سامت، نقش بازی های جدی در بهبود بیماری 
و مراقبت های بهداشتی و نیز بازی های تمرینی80 
پژوهشی  اینکه موضوعات  به  توجه  با  است.  بوده 
ساخت،  شامل  دانشگاه  استاد  این  عاقه  مورد 
اندازه گیری تاثیر( بازی های  کنترل و ارزیابی )و 
این  علمی  تجربیات  عمده ترین  می باشد،  جدی 
تفریحی81  تربیت  ابزار  زمینه  در  دانشگاه  استاد 
برای  جدی  بازی های  و  داستان گویی  بر  مبتنی 
آموزش و سامتی است و آثار علمی وی بیشتر بر 

این حوزه ها متمرکز شده است.  
بر اساس شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، 
دکتر گوبل از شاخص اچ 15 برخوردار می باشد. 
که  است  نگاشته  علمی  مقاله  کنون 157  تا  وی 
دیجیتال  بازی های  حوزه  با  مرتبط  آن  اثر   97
این تعداد 21 مورد آن در حوزه  از  بوده است و 
بازی های رایانه ای و سامت بوده است. همچنین 
استاد  این  به  گرفته  صورت  استنادهای  مجموع 
که  است   951 جدی،  بازی های  حوزه  برجسته 
و  رایانه ای  بازی های  حوزه  در  آن  مورد   191
و  آثار  با  بیشتر  آشنایی  برای  می-باشد.  سامت 
آدرس  به  استفان گوبل  فعالیت های علمی دکتر 

زیر مراجعه نمائید:
https://www.kom.tu-darmstadt.de/kom-
multimedia-communications-lab/people/
staff/stefan-goebel/cv-stefan-goebel-
engl/ 

دکتر ایوان سوما مدرک دکترای خود را در رشته علوم 
کامپیوتر  علوم  دانشکده  از  در سال 2010  کامپیوتر 
دانشگاه کارولینای شمالی دریافت کرد. او هم اکنون 
دانشجوی پسادکترا در رشته فناوری های اطاعاتی و 
ارتباطاتی می باشد. دکتر سوما که استادیار پژوهش 
دانشگاه  به  وابسته  ابتکاری  فناوری های  موسسه 
عنوان  با  حاضر  حال  در  است،  جنوبی  کالیفرنیای 
به  موسسه  این  آزمایشگاه  در  تحقیقات  ارشد  عضو 
فعالیت های تحقیقاتی خود در حوزه واقعیت مجازی 

و بازی های رایانه ای و سامت می پردازد. 
اهرم  پژوهشگر  این  عاقه  مورد  حوزه  اصلی ترین 
سیستم های  برای  بدن  حرکت  و  حرکتی82  ورودی 
سامتی،  برای  ویدئویی  بازی های  مانند  تعاملی 
بازتوانی، آموزش و یادگیری می باشد. همچنین سایر 
حوزه های تحقیقاتی مورد عاقه این پژوهشگر، تعامل 
کاربردی  رابط  و  مجازی  رایانه، محیط های  و  انسان 

سه بعدی می باشد. 
طبق شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، شاخص 
اچ دکتر سوما 19 می باشد. همچنین در حال حاضر 
85 مقاله علمی در حوزه واقعیت مجازی، بازی های 
از  رایانه نگاشته است که  انسان و  رایانه ای و تعامل 
این تعداد 13 مورد آن در حوزه بازی های رایانه ای و 
سامت می باشد. عاوه بر این، تعداد کل استنادهای 
صورت گرفته به مقاالت این پژوهشگر، 1188 مورد 
بازی های  حوزه  در  منحصراً  استناد   500 که  است 
اطاعات  برای کسب  است.  بوده  و سامت  رایانه ای 
به  سوما  دکتر  آثار  و  علمی  فعالیت های  از  بیشتر 

آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://ict.usc.edu/profile/evan-suma/ 

ایوان ِای. سوما
)Evan Suma(

هادی خرازی 

بخش ویژه: مصاحبه با دکتر هادی خرازی

)Hadi Kharrazi(
ایرانی األصل  استادیار  مدرک دکتر هادی خرازی،  دریافت  از  پس  آمریکا،  کشور  در  هاپکینز83  جانز  دانشگاه 
خود را در سال 2005 در دانشگاه دالهوزی84 کانادا ادامه داد. وی در دکترای پزشکی از دانشگاه تهران، تحصیات 

به طور حال حاضر در رشته های پزشکی و سامت  پژوهش  در  تدریس مشغول می باشد. عائق وی  به  عمومی 
تصمیم گیری کلی شامل: انفورماتیک بهداشتی85، انفورماتیک  پشتیبانی  سیستم های  بالینی87،  انفورماتیک  پزشکی86، 

زمینه بازی های رایانه ای و سامت، تحقیقات این استاد دانشگاه بر تأثیر بازی های بالینی88، انفورماتیک بهداشت جمعیت89 می شود اما در 
رایانه ای بر آموزش و کنترل دیابت متمرکز شده است.  بر اساس شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، دکتر خرازی در حال حاضر از شاخص 
10 برخوردار می باشد. همچنین تاکنون 60 مقاله علمی به رشته تحریر درآورده است که از این تعداد 13 مورد آن منحصراً در حوزه بازی های 
رایانه ای و سامت بوده است. عاوه بر این تعداد کل استنادهای انجام شده به مقاالت دکتر خرازی 350 مورد بوده که 157 استناد به مقاالت 
حوزه بازی های رایانه ای و سامت صورت گرفته است. برای کسب اطاعات بیشتر در مورد این پژوهشگر می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.hopkinsmedicine.org/profiles/results/directory/profile/0295332/hadi-kharrazi

آیا واقعًا بازیهای دیجیتال بر سالمتی 
اثرگذار هستند؟ اگر موثر هستند، در 
حال حاضر برای چه نوع بیمارانی مورد 

استفاده قرار میگیرند؟
دیجیتال  )بازی های  سامتی  بازی های  بله 
درمانی( قادرند بر رفتار سامتی بیماران و نتیجه 
آن اثرگذار باشند. قوی ترین شواهد این موضوع در 
می باشد   Exergames مانند  تمرینی  بازی های 
یک  می شود  خواسته  کاربر/بیمار  از  آن  در  که 
فعالیت جسمانی را متناسب با اهداف بازی انجام 
بیماران  رفتار  تغییر  در  بازی ها  انواع  سایر  دهد. 
مانند افزایش پایداری دارو، کاهش اضطراب های 
و  از عمل در کودکان  مانند اضطراب قبل  خاص 
ارائه  انتخاب های خود مانند  از  بیمار  آگاه-سازی 
گزینه های  مورد  در  دیابتی  بیماران  به  اطاعات 
مختلف درمان برای عوارض دیابت، خود را موثر 
نشان داده اند. برای آشنایی بیشتر مقاله ای که به 
تازگی یافته هایی را در این زمینه به روشی بسیار 
سیستماتیک خاصه کرده است، معرفی می کنم:
»Serious games for improving 
knowledge and self-management in 
young people with chronic conditions: a 
systematic review and meta-analysis«  
)http://jamia.oxfordjournals.org/
content/230/1/23(

عاوه بر این توصیه می کنم از طریق این آدرس، 
برای  »بازی ها  مجله  علمی  آثار  از  فهرستی 

سامتی90« را مطالعه فرمائید.
 http://www.liebertpub.com/overview/
games-for-health-journal/588/ 

در حال حاضر بزرگترین دغدغه 
جهانی در اثرات منفی استفاده 
از بازی های دیجیتال در فرایند 

درمانی چیست؟
به  زمینه  این  در  علمی  آثار  تعدادی 
انتشار رسیده اند اما اغلب در نشان دادن 
فاقد  یا  و  بوده اند  ناتوان  معنی دار  نتایج 
چارچوب  در  کافی  نمونه  اندازه های 
مواردی  حال،  این  با  بوده اند.  )نمونه( 
خشونت آمیز  رفتارهای  که  هستند 
دیجیتال  بازی های  توسط  شده  تحریک 
مستقیم  روابط  اما  کرده اند  گزارش  را 
این خصوص همچنان  علی و معلولی در 
بیشتر  اطاعات  برای  است.  سوال برانگیز 
مجات  به  توانید  می  زمینه  این  در 

ارتباطاتی_رفتاری مراجعه نمائید.

از نتایج پژوهش های خود در 
بازی های  تاثیرات  خصوص 
بیماران  درمان  در  دیجیتال 

دیابتی توضیح دهید:
از  استفاده  مورد  در  می کنم  پیشنهاد 
دیابت  درمان  در  دیجیتال  بازی های 
آدرس  به  را  لیبرمن  ِدبرا  دکتر  مقاله 
این  در  همچنین  نمائید.  مطالعه  زیر 
از  بخشی  نگارش  در  من  زمینه، 
رویکردی  »انفورماتیک سامت:  کتاب 
که  داشته ام  همکاری  بیمارمحور92« 
مطالعه آن می تواند مفید فایده واقع شود. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3440150/

آیا انتظار می رود که روزی بازی های دیجیتال در برخی زمینه ها 
با درمان سنتی جایگزین شوند؟

در  پشتیبان  و  حمایت کننده  معیارهای  عنوان  به  می توانند  دیجیتال  بازی های 
مداخات سنتی به کار گرفته شوند؛ مانند تحریک و توانمند سازی یک بیمار برای 
اما در حال حاضر بازی های دیجیتال نمی توانند به عنوان  اقتباس رفتاری خاص، 
درمان اصلی در شرایط پزشکی جدی استفاده شوند. گفتنی است که در سامت 
رفتاری، ثابت شده است که استفاده از بازی های دیجیتال بر نتایج سامتی تاثیراتی 
مورد  در  مثال،  برای  است.  بوده  بحث برانگیز  همواره  موضوع  این  اما  است  داشته 
بیش فعالی91 برخی دانشمندان بر این باورند که بازی های دیجیتال این اختال را 
کاهش می دهند )html.798/http://www.additudemag.com/adhd/article( در 
اختال  این  نشانه های  و  بازی های دیجیتال عایم  برخی دیگر معتقدند  حالی که 
http://www.webmd.com/add-adhd/childhood-adhd/( می کنند  تشدید  را 

.)features/adhd-and-video-games-is-there-a-link
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مجله علمی بازی ها برای سالمتی:
پژوهش، تولید و کاربردهای بالینی

Games for Health Journal:
Research, Development, and Clinical Applications

مجله آمریکایی بازی ها برای سامتی، به عنوان تخصصی ترین مجله دنیا در حوزه بازی های 
رایانه ای و سامت، به مدت پنج سال و به صورت دوماهنامه منتشر می شود. این نشریه در 
و  روانی  و  بهبود سامت جسمانی  برای  بازی  فناوری  کاربردهای  و  استفاده  تولید،  راستای 
نیز رفاه منتشر می شود. به عقیده این مجله علمی، بازی ها با شتاب فراوانی در حال تبدیل 
به ابزاری مهم برای بهبود رفتارهای بهداشتی اعم از عادات سالم در سبک زندگی و اصاح 
رفتار، خود مدیریتی بیماری به ویژه بیماری های مزمن به منظور انگیزش و حمایت از فعالیت 
فیزیکی شده اند. بازی به طور فزاینده ای برای آموزش متخصصان مراقبت های بهداشتی در 
بیماری های  به  پاسخ  برای  بیمار و همچنین  بر  نظارت  روش های تشخیص، روش پزشکی، 
واگیردار و بایای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این مجله در میان مقاالت خود عاوه بر 
بازی های رایانه ای و ویدئویی به نقش واقعیت مجازی در سامتی نیز پرداخته است؛ در واقع 
اصلی ترین مأموریت این مجله علمی بررسی نقس و تأثیر واقعیت مجازی به ویژه بازی ها در 

سامتی، درمان و مراقبت می باشد. 
با  این مجله منتشر شده است و  از  تاکنون پنج جلد و 26 شماره  از سال 2012  همچنین 
رایانه ای و سامتی، در صدر سایر  بازی های  انتشار حداقل 17 مورد مقاله علمی در حوزه 
مجات علمی دنیا در این حوزه قرار می گیرد. الزم به ذکر است که تاکنون مجله بازیها برای 
مورد شاخصهای  در  اطاعاتی  و  است  نگرفته  قرار  بین المللی  علمی  ارزیابی  مورد  سامتی، 
علمی این مجله در اختیار نداریم. به منظور آشنایی بیشتر با مقاالت این مجله علمی به آدرس 

زیر مراجعه نمائید:
http://online.liebertpub.com/loi/G4H 

در ایـــن بخـــش پنـــج مـــورد از تخصصـــی تریـــن مجـــالت علمـــی در 
حـــوزه بـــازی هـــای دیجیتـــال و ســـالمت معرفـــی شـــده¬اند. مـــالک 
انتخـــاب و معرفـــی ایـــن مجـــالت پژوهشـــی، معیارهایـــی چـــون 
شـــاخص اچ، شـــاخص اس.جـــی.آر، ضریـــب تأثیـــر و ضریـــب تأثیـــر 

پنـــج ســـاله ایـــن مجـــالت مـــی باشـــد.

معرفی
مجالت علمی برتر
در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت
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eHealth93

فنــاوری  المللــی  بیــن  مجلــه 
ای رایانــه  هــای  بــازی 

مجله علمی پژوهشی
پزشکی اینترنتی

بازتوانــی:  و  ناتوانــی  مجلــه 
کمکــی فنــاوری 

مجله ام / سی:
مجله رسانه و فرهنگ

International Journal of Computer 
Games Technology

Journal of Medical
Internet Research

Disability and Rehabilitation: 
Assistive Technology

m/c journal:
A Journal of Media and Culture

مجله بین المللی فناوری بازی های رایانه ای، نشریه ای است که پژوهش و بررسی های صورت گرفته در 
زمینه فناوری بازی را با درنظرگیری طیف وسیعی از رسانه های دیجیتال تعاملی منتشر می کند. این 
نشریه که با محوریت بازی های رایانه ای و فناوری های مربوط به آن منتشر می شود، از سال 2007 تا 
به حال مدت 10 سال فعالیت داشته است.  این مجله آمریکایی در زمینه بازی های رایانه ای و سامت، 
مراقبت  بازی های  به  مربوط  از موضوعات  مقاالت طیفی  این  است که  منتشر کرده  مقاله علمی   14

بهداشتی درمانی و بازتوانی با کمک بازی های رایانه ای را دربر می گیرد.
با توجه به شاخص های ارزیابی مجات علمی، فناوری بازی های رایانه ای از شاخص اچ 11 و شاخص 
SJR 0.25 برخوردار می باشد. همچنین مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت این مجله 20 
و نسبت استنادها به مقاله آن 0.67 می باشد. برای کسب اطاعات در مورد مجله بین المللی فناوری 

بازی های رایانه ای، به آدرس ذیل رجوع نمائید:
http://www.hindawi.com/journals/ijcgt/ 

که  می باشد  بین المللی  و  میان رشته ای  مجله ای  کمکی،  فناوری  بازتوانی:  و  ناتوانی  انگلیسی  مجله 
است.  بازتوانی  فرایند  ارتقای  و  ناتوانی  به  مربوط  جنبه های  تمام  از  بهتر  فهم  تقویت  در جستجوی 
و  بهداشتی  پزشکی، حرفه های  به آن می پردازد،  بین المللی  نشریه  این  محوری ترین موضوعاتی که 
مهندسی است. عاوه بر این، پزشکان، کار درمانگران، فیزیوتراپیست ها، گفتار درمانگران، روانشناسان 
نشریه  این  مخاطبان  ترین  عمده  از جمله  مهندسی  و  ارگونومی  آموزشی،  مشاغل  پرستاران،  بالینی، 

هستند. 
این مجله بر اساس شاخص های علمی ارزیابی مجات، از شاخص اچ 19 و شاخص SJR معادل 0.71 
برخوردار است. همچنین مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت این مجله 20 و نسبت استنادها 
به هر مقاله آن 1.49 می باشد. برای اطاعات بیشتر در مورد مقاالت علمی مجله ناتوانی و بازتوانی به 

آدرس ذیل مراعه نمائید:
http://www.tandfonline.com/loi/iidt#20.Vzhm8fl96Uk 

این مجله که در سال 1998 به عنوان جایگاهی برای تحلیل ذهنی عموم و نقد رسانه و فرهنگ آغاز 
به کار کرد، مجله ای دانشگاهی می باشد که در طوب دوره هجده ساله حیات خود مبادرت به انتشار 9 
مقاله علمی در حوزه بازی های رایانه ای و سامت نموده است. الزم به ذکر است که این مجله تاکنون، 
مورد ارزیابی علمی بین المللی قرار نگرفته است و اطاعاتی در مورد شاخص های علمی این مجله در 

اختیار نداریم. به منظور آشنایی بیشتر با مجله ام/سی به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal 

مجله پژوهشی پزشکی اینترنتی که به اختصار JMIR نیز نام دارد، در سال 1999 فعالیت خود را آغاز 
اینترنتی  بهداشتی در عصر  و مراقبت های  با سامت  اطاعات مرتبط  نشریه که در حوزه  این  نمود. 
پیشرو می باشد، نخستین نشریه بین المللی در تمام جنبه های پژوهش، اطاعات و ارتباطات در زمینه 
مراقبت های بهداشتی با کمک اینترنت و فناوری های وابسته به اینترنت است؛ حوزه بسیار وسیعی که 
امروزه سامت الکترونیک93 نامیده می شود. این مجله کانادایی که محوری ترین موضوع آن پزشکی 
می باشد، در طول دوره هفده ساله انتشار خود، 17 مقاله علمی در حوزه بازی های رایانه ای و سامت 

منتشر کرده است.  
بر اساس شاخص های بین المللی ارزیابی مجات علمی، شاخص اچ این مجله، 69 و شاخص SJR آن 
1.24 است که در واقع می توان گفت از نظر هر دو شاخص، از جایگاه علمی بسیار خوبی برخوردار 
این مجله  این دارای ضریب نفوذ 3.428 و ضریب نفوذ پنج ساله 4.49 می باشد.  بر  می باشد. عاوه 
تاکنون 2823 استناد را به خود اختصاص داده است و نسبت استنادها به هر مقاله آن 3.1 می باشد. 

برای آشنایی بیشتر با مجله علمی پژوهش پزشکی اینترنتی، به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://www.jmir.org/ 
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VISUALIZATION94

معرفی کنفرانس های
علمی برتر

در سراســر دنیــا ســاالنه کنفرانس هــای علمــی بســیاری بــا موضــوع بازی هــای 
دیجیتــال و ســالمت برگــزار می شــوند بــه صــورت تخصصــی بــر موضــوع 
نقــش بازی هــای رایانــه ای و کنســول های بــازی در بهبــود ســالمتی بیمــاران و 
بازتوانــی برخــی بیماری هــا متمرکــز می باشــند. در ایــن بخــش پنــج مــورد از 
ــی  ــوزه را معرف ــن ح ــی ای ــای علم ــن کنفرانس ه ــن و حرفه ای تری تخصصی تری
ــک از  ــورد هری ــر در م ــی و دقیق ت ــات تفصیل ــب اطالع ــکان کس ــم. ام می نمائی
ــس درج  ــر کنفران ــات ه ــای توضیح ــه در انته ــی ک ــق لینک ــا از طری کنفرانس ه

شــده اســت، وجــود خواهــد داشــت.

در حوزه بازی های دیجیتال و سالمت

کنفرانس ِای.سی.ام در مورد 
عوامل انسانی در سیستم های 

رایانه ای )سی.اچ.آی(

The ACM Conference on Human 
Factors in Computing Systems )CHI(

کنفرانس عوامل انسانی در سیستم های رایانه ای، با بیش از 30 
برترین  در جهان،  علمی  نشست های  برگزاری  در  سابقه  سال 
سیستم های  و  انسانی  عوامل  حوزه  در  بین المللی  کنفرانس 
نوآوری در  به دلیل  این کنفرانس  رایانه ای محسوب می شود. 
با فناوری های دیجیتال، همواره  انسان  زمینه چگونگی تعامل 
است.  بوده  جهان  پیشرو  پژوهشگران  و  محققان  توجه  مورد 
را  پیشرفت ها  بهترین  از  گزینشی  بسیار  ویترینی  سی.اچ.آی 
در علومی نظیر علوم کامپیوتر، روانشناسی شناختی، طراحی، 
علوم اجتماعی، عوامل انسانی، هوش مصنوعی، گرافیک، بصری 
سازی94، طراحی چندرسانه ای و سایر رشته ها فراهم می آورد. 
با  کنفرانس  این  محوری  موضوعات  باالی  ارتباط  به  توجه  با 
حوزه بازی های رایانه ای و سامت، در طول سال های برگزاری 
کنفرانس  این  در  علمی  مقاله   9 تاکنون  علمی،  رویداد  این 
پذیرفته شده اند. موضوعات اصلی این مقاالت تاکنون در زمینه 
بازتوانی جسمانی با کمک بازی های رایانه ای، بازی های مبتنی 
بر حرکت، بازی های درمانی و بررسی تأثیر کنسول های بازی 

بر توانبخشی افراد پس از سکته مغزی و آسیب بوده است. 
همچنین الزم به ذکر است که جدیدترین دوره این کنفرانس 
در تاریخ 7 تا 12 ماه می سال جاری میادی در سن خوزه واقع 
در کشور آمریکا با عنوان CHI4good برگزار شده است. برای 
کسب اطاعات بیشتر در خصوص آخرین دوره این کنفرانس به 

آدرس ذیل مراجعه نمایید:
https://chi2016.acm.org/wp/ 
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کنفرانس بین المللی آی.ای.ای.ای 
انجمن مهندسی در پزشکی و 

زیست شناسی )ای.ام.بی.سی(

International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society 
)EMBC(

پزشکی  در  مهندسی  انجمن  بین المللی  کنفرانس 
بین المللی  انجمن  به  وابسته  که  زیست شناسی  و 
مهندسی در پزشکی و زیست شناسی می باشد، توسط 
موسسه مهندسان برق و الکترونیک95 برگزار می شود و 
تا کنون 37 دوره را پشت سر گذاشته است. این انجمن 
بیش از 9100 عضو از 97 کشور در سراسر دنیا دارد.  
با توجه به ارتباط اساسی این کنفرانس با حوزه پزشکی، 
و  رایانه ای  بازی های  تاکنون 9 مقاله علمی در حوزه 
این  است.  شده  پذیرفته  کنفرانس  این  در  سامت 
فوقانی  اندام  بازتوانی  خصوص  در  موضوعاتی  مقاالت 
توانبخشی  بازی  رایانه ای، سیستم  بازی های  با کمک 
انطباقی و بازتوانی خانگی با کمک بازی های رایانه ای 

برای درمان سکته مغزی را در برگرفته است.
الزم به ذکر است سی و هشتمین دوره این کنفرانس 
فلوریدا  در   2016 سال  آگوست   20 تا   16 تاریخ  در 
واقع در آمریکا برگزار خواهد شد. موضوع دوره آتی این 
کنفرانس "توانمندسازی تصمیمات مراقبت بهداشتی 
برای  است.  تعیین شده  فناوری96"  از طریق  شخصی 
آشنایی بیشتر در خصوص این کنفرانس به آدرس ذیل 

مراجعه نمائید:
http://embc.embs.org/2016/ 

کنفرانس بین المللی محاسبات سرگرمی
)آی.سی.ای.سی(

International conference on 
Entertainment Computing )ICEC(

الزم به ذکر است که هجدهمین دوره این کنفرانس در تاریخ 22 و 23 ماه 
آگوست سال جاری میادی در شهر پاریس برگزار خواهد شد. این کنفرانس 
که با گردهمایی دانشمندان دانشگاهی، محققان و پژوهشگران برجسته از 
اشتراک گذاری  به  و  تبادل  بر  را  خود  هدف  برگزار می شود،  دنیا  سرتاسر 
سرگرمی  جنبه های  تمام  در  شرکت-کنندگان  تحقیقات  نتایج  و  تجارب 

)95 .WASET( .رایانه ای بنا گذاشته است
گفتنی است تا کنون 8 عنوان مقاله علمی در حوزه بازی های رایانه ای و 
بازتوانی  نظیر  پذیرفته شده است که موضوعاتی  این کنفرانس  سامت در 
مبتنی بر بازی، بازی های مراقبت بهداشتی درمانی و بازی های ویدئویی و 
سامت را شامل می شود. برای آشنایی با موضوع هجدهمین دوره برگزاری 

کنفرانس به آدرس زیر مراجعه نمائید: 
https://www.waset.org/conference/08/2016/paris/ICEC 

کنفرانس بین المللی محاسبه 
فراگیر و ارتباطات )ِپرکام(

IEEE International Conference 
on Pervasive Computing and 
communications )percom(

از کنفرانس های  این کنفرانس بین المللی که یکی دیگر 
موسسه مهندسان برق و الکترونیک می باشد، تاکنون 15 
دوره را پشت سر گذاشته است. این رویداد علمی که در 
نوع خود برترین اتفاق علمی ساالنه دنیا در حوزه محاسبات 
فراگیر و ارتباطات می باشد معتقد است که موضوعی که 
به آن می پردازد تبدیل به زمینه بسیار فعالی در پژوهش 

)95 .percom( .شده است
گفتنی است تعداد مقاالت پذیرفته شده این کنفرانس در 
حوزه بازیهای رایانه ای وسامت از نخستین دوره تا کنون 
9 مورد می باشد. این مقاالت طیف وسیعی از بازتوانی با 
کمک بازیهای رایانه ای تا سنجش اثربخشی وسایل جانبی 

کنسول های بازی را در بر گرفته است.
ماه  تا 17   12 تاریخ  در  کنفرانس  این  دوره  شانزدهمین 
مارس سال 2017 در هاوایی واقع در آمریکا برگزار خواهد 
شد. برای اطاعات بیشتر در خصوص موضوع، زمان و ثبت 

در این کنفرانس به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.percom.org/ 

کنفرانس ِای.سی.ام چند رسانه ای

کنفرانس ای.سی.ام چند رسانه ای که رویدادی برای پژوهشگران و پزشکان 
تا کنون 23  در سراسر دنیا چه در حوزه دانشگاه و چه صنعت می باشد، 
دوره را پشت سر گذاشته است.  این کنفرانس از سال 1993 بنای خود را بر 
نمایش پیشرفتها و دستاوردهای علمی و نیز محصوالت صنعتی خاقانه در 
حوزه چندرسانه ای گذاشته است. این رویداد علمی در طول دوران برگزاری 
خود 8 مقاله در زمینه بازیهای رایانه ای و سامت را پذیرفته است که موضوع 
محوری این مقاالت عبارتست از بازتوانی با کمک بازی های رایانه ای، بازی 

های درمانی و بازی های مراقبت بهداشتی درمانی.
الزم به ذکر است که بیست و چهارمین دوره این کنفرانس در تاریخ 15 تا 
19 اکتبر سال 2016 در شهر آمستردام واقع در کشور هلند برگزار خواهد 
شد. برای کسب اطاعات بیشتر در مورد این کنفرانس به آدرس زیر مراجعه 

کنید:
http://www.acmmm.org/2016/ 

ACM Multimedia Conference
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درباره ما 
مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایِرک(، به عنوان یک شرکت زایشی از بنیاد ملی بازی های 

رایانه ای در سال 1394 تاسیس شد تا فضایی را برای گرد هم آمدن هسته های پژوهشی 
متشکل از دانش آموختگان بهترین دانشگاه های کشور و همچنین متخصصین و صاحب نظران 

در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت بازی های دیجیتالی فراهم آورده و با تعریف و عملیاتی 
ساختن پروژه های متعدد تحقیقاتی با تمرکز بر مطالعات رفتاری و تحقیقات بازار، در جهت 

پیشبرد اهداف عالی پژوهشی خود که عمدتاً بر روی حوزه های بازرگانی، ارتباطات، روان شناسی و 
جامعه شناسی متمرکز است، گام بردارد. 

گزارش های ما
نمونه ای از مهم ترین گزارش های ما در صنعت بازی های دیجیتال، به شرح زیر است:

- گزارش نمای باز صنعت بازیهای دیجیتال ایران )اطاعات مهم و کلیدی صنعت(
- گزارش های سه گانه پلتفرم های بازی موبایلی، بازی کامپیوتری و بازی کنسولی

- گــزارش اطاعــات بــازار )بازی هــای محبــوب، برندهــای پرفــروش، ســخت افزارهای پــر کاربــرد 
و ...(

- گزارش خوشه بندی رفتار بازیکنان
- گزارش بازی کردن آناین

- گزارش اختصاصی شهر تهران
- گزارش مقایسه 11 کان شهر اصلی ایران

سایر خدمات دایِرک
عــاوه بــر گزارش هــای تولیــد شــده، دایــِرک خدمــات تکمیلــی دیگــری را نیــز ارائــه می دهــد. 

برخــی از ایــن خدمــات در زیــر قابــل ماحظــه هســتند:
ــت در  ــترش فعالی ــور گس ــه منظ ــی ب ــی و خارج ــرکت های داخل ــه ش ــی ب ــاوره اطاعات - مش

ــت صنع
- اجرای پروژه های تحقیقاتی سفارشی مرتبط

- گردآوری منابع علمی مطالعات بازی های دیجیتالی مشتریان دایِرک

مزیت های دایِرک
در زیر، مهمترین مزایای استفاده از خدمات دایِرک قابل ماحظه است:

ــات، جامعه شناســی و  ــی، ارتباط ــای بازرگان ــی متخصــص در حوزه ه ــزی تحقیقات - هســته مرک
آمــار

- همکاری مشترک با »بنیاد ملی بازی های رایانه ای« 
- استفاده از نمونه های آماری بیش از 15000 نفری در سراسر کشور

- همکاری با بیش از 100 نفر پرسشگر در سراسر کشور
- پوشش اطاعات تمام کشور شامل کان شهرها، شهرستان ها و مناطق روستائی

- امکان تحلیل و بررسی عمیق گزارشها توسط خبرگان حوزه
- همکاری با دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور

ــی در حــوزه صنعــت بازی هــای دیجیتــال و  ــازار جهان ــا ســازمان های تحقیقــات ب - همــکاری ب
دیگــر صنایــع وابســته



دریچه ای برای نظاره کردن به بازی های دیجیتال

سواالت و پیشنهادات خود را از راه های زیر به ما برسانید:
تلفن: )داخلی: 413(021-88345591

info@direc.ir
www.direc.ir


