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بـــا توجـــه بـــه پیشـــینه تحقیقـــات در علـــوم 
اجتماعـــی، یکـــی از حوزه هـــای مطالعـــات انتقـــادی 
ـــت و  ـــه اس ـــاص یافت ـــیت« اختص ـــث »جنس ـــه مبح ب
ـــه  ـــیت ب ـــر جنس ـــی ب ـــی مبتن ـــگران از دیدگاه پژوهش
ـــادی و  ـــی، اقتص ـــی- اجتماع ـــف فرهنگ ـــائل مختل مس
سیاســـی می نگرنـــد؛ خصوصـــا پژوهشـــگرانی زن بـــا 

ـــه.  ـــری زنان ـــه نظ نقط
یکـــی از حوزه هایـــی کـــه چنـــد ســـالی اســـت 
ایـــن دیـــدگاه جنســـیتی در آن بـــروز پیـــدا کـــرده 
و دســـتخوش پژوهش هـــای متعـــددی پیرامـــون آن 
شـــده، حـــوزه بازی هـــای دیجیتـــال اســـت. تقاطـــع 
جنســـیت،  و  دیجیتـــال  بازی هـــای  مقولـــه  دو 
ـــازی:  ـــات ب ـــه »مطالع ـــماره از ماهنام ـــن ش ـــوع ای موض
ـــه  ـــه از س ـــی ک ـــت، موضوع ـــه اس ـــرار گرفت ـــه« ق دریچ
ــورد  ــت و آن را مـ ــه آن پرداخـ ــوان بـ ــث می تـ حیـ

توجـــه تحقیقاتـــی قـــرار داد. 
ــه  ــگران، از آن زاویـ ــه پژوهشـ ــدی کـ ــتین بُعـ نخسـ
تحقیقاتـــی بـــه مقولـــه بازی هـــای دیجیتـــال و 
ــاخت  ــد و سـ ــش تولیـ ــد، بخـ ــیت پرداخته انـ جنسـ
بازی هـــای دیجیتـــال اســـت کـــه بـــه بررســـی 
ــه  ــا توجـ ــد بازی هـ ــیتی در تولیـ ــای جنسـ نقش هـ
کـــرده و همچنیـــن ســـعی دارد تـــا نابرابـــری 
ـــه دوم  ـــد. زاوی ـــان ده ـــتمزدها نش ـــیتی را در دس جنس
ـــکل  ـــه ش ـــوط ب ـــه، مرب ـــن عرص ـــگران ای ـــگاه پژوهش ن
و محتـــوای بازی هـــای تجـــاری و پرمخاطـــب بیـــن 
ـــه هایی را  ـــان، کلیش ـــم آن ـــه زع ـــه ب ـــت ک ـــی اس الملل

ـــن  ـــات تمری ـــرده و موجب ـــی ک ـــان بازنمای ـــاره زن درب
ـــم  ـــاالرانه را فراه ـــی پدرس ـــق چارچوب ـــر وف ـــی ب زنانگ
مـــی آورد. همچنیـــن بررســـی نـــگاه ایدئولوژیـــک و 
ابـــزاری بـــه زن بـــه عنـــوان کاالیـــی جنســـی کـــه 
گهـــگاه رفتارهایـــی مردانـــه و خشـــن نیـــز از خـــود 
بـــروز می دهـــد در ذیـــل همیـــن زاویـــه نـــگاه بـــه 
جنســـیت در بازی هـــای دیجیتـــال قـــرار می گیـــرد. 
ـــی  ـــوزه، بازنمای ـــن ح ـــگران ای ـــر پژوهش ـــه نظ از نقط
سیســـتماتیک جنســـیت در بازی هـــا وســـیله ای 
ـــردن  ـــر ک ـــم جنســـیتی و جامعه پذی ـــت ظل ـــرای تثبی ب
ــری  ــه آخـ ــا زاویـ ــیتی اســـت. امـ ــای جنسـ نقش هـ
کـــه می تـــوان ردپـــای آن را در پژوهش هـــای ایـــن 
ـــا  ـــان ی ـــه مخاطب ـــوط ب ـــود مرب ـــتجو نم ـــه جس حیط
کاربـــران نهایـــی بازی هـــای دیجیتـــال )بازیکنـــان( 
ـــران  ـــرا کارب ـــه چ ـــت ک ـــن دس ـــائلی از ای ـــت و مس اس
زن بازی هـــا کمتـــر از کاربـــران مـــرد هســـتند، 
ســـایق و تمایـــات آنهـــا در بـــازی چیســـت و در 
عمـــل منجـــر بـــه تولیـــد چـــه نوعـــی از بازی هـــا 

شـــده اســـت؟
ـــازی،  ـــات ب ـــه مطالع ـــماره از ماهنام ـــن ش ـــدوارم ای امی
ـــر مبحـــث جنســـیت دارد،  ـــه ب ـــزی ک ـــا تمرک ـــد ب بتوان
ــات  ــعه »ادبیـ ــل و توسـ ــاح، تکمیـ ــای اصـ زمینه هـ
ـــوع  ـــن موض ـــون ای ـــق« پیرام ـــری« و »روش تحقی نظ
را نـــزد پژوهشـــگران جـــوان ایرانـــی در رشـــته های 

ـــد.  ـــکل ده ـــط ش مرتب
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مروری بر
پژوهش های

برتر

مردانگی و زنانگی
در بازی های دیجیتال؛

مرور دو دهه پژوهش در حوزه

بازی های دیجیتال و جنسیت

بازی های دیجیتال که هم اکنون چهارمین دهه عمر خود را پشت سر  می گذارند، طیف گسترده ای از مطالعات رشته های گوناگون را 
به سوی خود جذب نموده اند. مطالعات جنسیتی که اغلب سر و شکل فمنیستی به خود گرفته است، از ابتدای قرن جاری به منطقه 
بازی های دیجیتال ورود پیدا کرده است.  این مطالعات که در میانه دهه نخست قرن بیست و یک، دوران اوج خود را سپری کرده 
است، موضوع بازنمایی جنسیت را در این بازی ها بیش از سایر مباحث مرتبط با مطالعات فمنیستی مورد بررسی قرار داده است. در 
میان سه موقعیت جنسیتی در عرصه بازی یعنی بازی ساز، بازیکن و کاراکتر بازی، بیش از همه، تمرکز تحقیقات صورت گرفته بر 
تحلیل نقش کاراکترها بوده است. البته در سال های اخیر مسأله جنسیت بازی سازان زن نیز به عنوان یک حوزه مغفول مورد تحقیق 
و بررسی واقع شده است و ضرورت افزایش مشاغل زنانه در این صنعت، دغدغه جدی  این پژوهش ها تعریف شده است.  می توان سیر 
تحقیقات  این حوزه را در دنیا به سمت تعریف جایگاه زنان و دختران و پررنگ کردن نقش زنانه در بازی تعریف کرد؛ به گونه ای که 
شعار بازی برای دختران هم اکنون برآیند بسیاری از مطالعات صورت گرفته شده و بر قله  پژوهش های علمی  این حوزه خودنمایی 

می کند تا بتواند به  مسیر تحقیقات آینده جهت دهی کند.

جنسیت:
زنانگی و مردانگی

ایـن مفهـوم بـدون درنظرگیـری ویژگی های 
بیولوژیکـی، منطبق با ویژگی های جنسـیتی 
را  مردانگـی  و  زنانگـی  و  تعریـف  می شـود 
اسـاس   بـر  جنسـیتی  تفاوت هـای  حاصـل 
ایـن ویژگی هـا  می دانـد. بـر اسـاس تعریـف 
آدری )1994(  ایـن ویژگی هـا معطـوف بـه 
و  زنـان  در  جنسـیتی  پذیـرش  نقش هـای 
مـردان  می باشـد که بـا توجه بـه تفاوت های 
فرهنگـی، از مکانـی بـه مکان دیگـر متفاوت 
را  جنسـیت  بایـد  واقـع  در  بـود.  خواهنـد 
مفهو مـی  فرهنگـی دانسـت کـه ریشـه های 
فرهنـگ،  هـر  جغرافیـای  در  تاریخـی 
تعییـن کننـده اصـول زنانگـی1 و مردانگـی2  

 می باشـند.

 نقش های جنسیتی:
کاراکتر، بازیکن و بازی ساز 

ــه در  ــه گان ــای س ــل  نقش ه ــت تحلی اهمی
ــال  ــای دیجیت ــیتی بازی ه ــات جنس مطالع
ــه قــدری اســت کــه بایــد بخــش بزرگــی  ب
ــوزه  ــن ح ــده  ای ــام ش ــای انج از  پژوهش ه
ــرد.  ــته بندی ک ــف دس ــه طی ــن س را در  ای
جهت گیــری  بــا  جنســیتی  مطالعــات 
نقــش  زنانــه، دو  بــه جنســیت  نســبت 
ــر  ــا تمرکــز ب کاراکتــر و بازیکــن را اغلــب ب
ــا  ــد و ب ــی  می کنن ــه بررس ــای زنان  نقش ه
رویکــردی نقادانــه بــه بررســی کاراکترهــای 
زنانــه و زنــان بازیکــن بــه تحلیــل محتــوای 
دیگــر،  ســویی  از  بــازی  می پردازنــد. 
ــات  ــه در مطالع بررســی نقــش بازی ســاز ک
ــش  ــر از دو نق ــوزه پررنگ ت ــن ح ــد  ای جدی
قبلــی جلــوه  می کنــد، ســهم زنــان را از 
ــتغال و  ــزان اش ــه، می ــن حیط ــازارکار  ای ب

ــا  ــا توانمندی ه ــاغل ب ــب مش ــزان تناس می
ــد. ــرار  می ده ــه ق ــورد مطالع م

بـه طـور کل بـر اسـاس تحلیل هـای صورت 
تعـداد  کـه  اسـت  شـده  ثابـت  گرفتـه، 
مـوارد  بـا  مقایسـه  در  زنانـه  کاراکترهـای 
مردانـه در بازی هـای دیجیتـال بسـیار کمتر 
بـوده اسـت و کاراکترهـای موجـود نیز اغلب 
ویژگی هـای جنسـی و کلیشـه ای زنانـه را به 
تصویـر کشـده اند )برایـس و راتـر، 2002(. 
بازی هـا  در  زنانـه  کلیشـه ای  کاراکترهـای 
و  افسـانه ای  پرنسـس های  قالـب  در  اغلـب 
زنـان پیـر بامـزه جلـوه  می کننـد؛ ولـی در 
مقابـل در طراحـی و بازنمایـی کاراکترهـای 
مردانـه  می توان اشـکال مختلفـی از بازنمایی 
جنسـیتی  ایـن گـروه را مشـاهده کـرد کـه 
پیـر،  تـا  جـوان  از  متعـددی  در  نقش هـای 
نیرومنـد تـا ضعیـف، خشـن تـا غیرخشـن و 

برنـده و بازنـده قـرار دارد. 
میلــر و ســامرز در تحلیــل محتــوای 49 
مجلــه بــازی آمریکایــی دریافتنــد کــه 
ــی  ــه بازنمای ــل ب ــب تمای ــا اغل ــن بازی ه  ای
کاراکترهــای مردانــه در قالــب یــک قهرمــان 
ــی  ــان همــواره کاراکترهــای اصل ــد و آن دارن
داســتان بازی هــا محســوب  می شــوند. از 
ســویی در اغلــب مــوارد از ســاح بیشــتری 
ــتری  ــای بیش ــد، مهارت ه ــتفاده  می کنن اس
دارنــد و عضانــی و نیرومندتــر هســتند. 
کاراکترهــای زنانــه معمــوالً مکمل هســتند و 
نقــش اصلــی داســتان ها بــه نــدرت بــه آنــان 
ــای  ــن در بازی ه ــود. همچنی ــول  می ش مح
ــت و کشــش  ــان دارای جذابی ــال، زن دیجیت
جنســی بیشــتری هســتند و ســبک پوشــش 
ــذ جنســی  می باشــد  ــر لذای ــق ب ــا منطب آنه

ــامرز، 2007(. ــر و س )میل
کارن  ای. دیـل3 و کاتریـن پـی. تیـل4  نیـز 
بـر اسـاس  پژوهش هـای مکـرر و طولـی، بـه 
مردانـه  تبعیض آمیـز  نقش هـای  نمایـش 
اشـاره  دیجیتالـی  بازی هـای  در  زنانـه  و 
 می کننـد و مـردان را اغلـب در کاراکترهـای 
مهاجـم، خشـن و بهره بردار از زنـان توصیف 

 می کننـد. از نظـر آنان کاراکترهـای زنانه نیز 
در بیشـتر بازی هـای دیجیتالـی نیمه عریان، 
تـا حـدودی خشـن و دارای جاذبـه جنسـی 

معرفـی  می شـوند )دیـل و تیـل، 2007(.
دکتــر جیمز ایــووری5   )2006( در مطالعــه ای 
بــا عنــوان »بــاز هــم بــازی مردانــه: نمایــش 
جنســیت در بررســی آنایــن بازی هــای 
ــای  ــرد کاراکتره ــی6 « نتیجــه  می گی ویدئوی
ــی، علــی رغــم  ــه در بازی هــای دیجیتال زنان
نقــش کمرنــگ و ناچیــز، جــاذب جلــوه 
مدیــون  جذابیــت  ایــن  امــا    می کننــد 
ــرف  ــد. از ط ــان  می باش ــی آن ــش جنس نمای
ــیار  ــردان بس ــت م ــی اس ــر، وی مدع دیگ
ــان و  ــان مخاطب ــر زم ــان در ه ــتر زن بیش
ــد و  ــال بوده ان ــای دیجیت ــان بازی ه بازیکن
ــی  ــا و کاراکترهای ــی فض ــت آن را طراح عل
ــه  ــال مردان ــده امی ــا کنن ــه ارض ــد ک  می دان

 می باشــد. 
ــش  ــا نق ــط ب ــیتی مرتب ــات جنس در مطالع
بازیکــن، بایــد بــه پژوهشــی در جنــوب 
اشــاره  نمونــه   328 بــا  آمریــکا  غربــی 
ــن  ــان بازیک ــه زن ــی آن رابط ــه ط ــرد ک ک
ــا  ــه در بازی ه ــیتی نهفت ــر جنس ــا عناص ب
ــه  ــن مطالع ــت.  ای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع م
نتیجــه  می گیــرد کــه خــود پنــداره7 و 
کارامــدی زنــان پــس از مواجهــه بــا عناصــر 
یــاد شــده، کاهــش  می یابــد. طبق ایــن 
تحقیــق  نویســندگان  ایــن  بازنمایی هــا، 
نتیجــه  می گیرنــد کــه شــاید یکــی از علــل 
ــای  ــام بازی ه ــه انج ــان ب ــل زن ــدم تمای ع
و  غیراصولــی  بازنمایی هــای  مردانــه، 
اســت  از همجنســان خــود  غیرمنطقــی 
ــه  ــر ب ــن را کمت ــان بازیک ــد زن ــه می توان ک
ــر  ــد. از نظ ــوق ده ــازی س ــام ب ــوی انج س
ایــن پژوهشــگران، یــک بازیکــن زن کمتــر 
ــس  ــا جن ــه ب ــدن و مواجه ــه دی ــل ب تمای
ــش  ــف و نمای ــای ضعی ــود در موقعیت ه خ
جســمی دارد )موراویتــز و مســترو، 2009(.



نخسـتین بـار از اصطـاح شـکاف پرداخت جنسـیتی8 اسـتفاده کرد و  ایـن مفهوم را ناشـی از تفاوت 
پرداخـت بـه زنـان و مـردان در صنعـت بازی هـای دیجیتـال دانسـت.  این پژوهـش بر این باور اسـت 
کـه همـواره میـزان دریافـت مردانـه بیـش از زنـان بوده اسـت و به طـور میانگیـن  ایـن درآمدها در 
اغلـب مشـاغل مرتبـط بـا ایـن صنعـت و در کشـورهای مختلـف، بـه طـور چشـمگیری باالتـر بوده 

 .)2002 )فـورث،  اسـت 
در ایـن زمینه الزم اسـت به مطالعه مک دیویت9  )2013( اشـاره ای داشـته باشـیم کـه در تحلیل دو 
دهـه صنعـت بـازی در آمریـکا، عامل اشـتغال را به عنوان هسـته مرکزی کار خـود در نظر  می گیرد. 
وی صنعـت بـازی را در  ایـن کشـور، صنعتـی مردانـه تلقـی  می کنـد و آن را عامـل اصلـی عـدم 
پیشـرفت نسـبت بـه کشـور ژاپـن  می داند. وی معتقد اسـت اگـر صنعت  این کشـور تمایـل به حفظ 
تـوازن میـان مردانگـی و زنانگی در اشـغال جایگاه کاری داشـت، شـاید بعد از دهـه 1980 همچنان 
آمریـکا صنعـت برتـر دنیـا در بازی های دیجیتال شـناخته  می شـد و ژاپـن گوی سـبقت را نمی ربود. 
نیوبـری در پژوهشـی کـه بـا کمـک لنـز مطالعـات فرهنگـی بـه بررسـی وضعیت اشـتغال زنـان در 
صنعـت بازی هـای دیجیتـال در کشـور آمریـکا  می پـردازد، آن را صنعتـی مردسـاالرانه  می پنـدارد 
کـه علـی رغـم تظاهـر بـه تمایـل بـرای حضـور زنـان در  ایـن بخش، بـه شـدت گرایش بـه تبعیض 
جنسـیتی در برخـورداری از موقعیت هـای شـغلی دارد. وی در مطالعـه خود اظهار  مـی دارد که »این 
صنعـت در برابـر تغییـر شـیوه کار جنسـیتی و تبعیض آمیـز کـه زنـان را دور نگـه مـی دارد، مقـاوم 
اسـت« و در مجمـوع کاِر بـازی10  بـرای زنـان کار خوبـی اسـت اما به هیـچ وجه دربردارنـده ویژگی 
خـاص و چشـمگیری بـرای آنـان نمی باشـد و زنـان را همـواره بـا چالش و نـا امنی مواجه  می سـازد 

)نیوبـری، 2013(.
در کنـار  ایـن عوامـل،  ایـن مطالعـه معتقد اسـت که تعداد مـردان هم از نظـر جایگاه بازی سـاز و هم 
بازیکـن در کل دنیـا بیـش از زنـان  می باشـد و بـا در نظـر گیـری  ایـن موضـوع، فضای مردانـه برای 
ورود زنـان بـا مشـکات بیشـتری همـراه خواهـد بـود و درواقـع  می تـوان آن را »کاری پسـرانه11 «  
)پرسـکات و بـاگ، 2014( دانسـت. امـا پژوهش هـا راه حـل موفقیت آمیـز بـرای ورود بـه  این عرصه 
مردانـه را تشـویق زنانـی  می داننـد کـه اسـتعداد و عاقه منـدی الزم بـرای مشـاغل مرتبـط بـا بازی 
دارنـد تـا  ایـن امر موجـب تقویت انگیزه های نسـل های بعـد برای حضـور جدی در  این صنعت شـود.
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با تاش محققان در نشان دادن عدم برابری در ساخت بازی برای مخاطبان زن و مرد، در چند سال اخیر شاهد تولید بازی هایی هستیم که 
به طور خاص زنان و دختران را به عنوان مخاطبان اصلی خود هدف گرفته اند. البته  این بازی ها را بایست تا حدی جبرگرایانه ارزیابی کرد زیرا 
تعیین کننده ارزش ها و روش بازی مشخصی برای زنان و دختران  می باشند و آزادی تغییر و انتخاب را تا حد زیادی از آنان سلب  می نمایند. 
در حقیقت بازی های دخترانه12 را باید بازی هایی دانست که عاوه بر نشانه گیری زنان و دختران به عنوان مخاطب بازی،  این قشر را در فرایند 
تولید و فروش نیز به طور ویژه ای مد نظر قرار  می دهند )پرسکات و باگ، 2014(. به عنوان مثال بازی هایی مانند سیمز13 را باید از محبوبترین 
بازی های ساخته شده در دهه اخیر دانست که بخش زیادی از مخاطبان خود را از میان دختران و زنان به دست آورده است. بازی هایی از  این 
دست که مخاطب را با فضای خانواده، سبک زندگی واقعی و فضاهای زنانه مانند فروشگاه و آرایشگاه مواجه  می کنند، شانس بیشتری برای 

محبوبیت در میان زنان دارند. 
بازی های دخترانه اغلب کدهای جنسیتی مشابهی را در ساختار خود گنجانده اند که ضمن تمایز از سایر بازی های مردانه، موجب همانندی 
نشانه هایی در ذهن زنان و دختران بازیکن  می شوند.  این نشانه ها در مواجهه با بازی های مشابه از مکانیزم تداعی ذهنی استفاده  می کنند و 

مخاطب به دلیل آشنایی قبلی و حس مثبت نسبت به المانهای بصری، گرایش به انجام بازی های زنانه بیشتری پیدا  می کند.

دنیـا در  متعـددی در سـطح   پژوهش هـای 
عرصـه  در  زنانـه  مشـاغل  بررسـی  زمینـه 
بـازی انجـام شـده اسـت. یکـی از تحقیقات 
نتیجه بخـش کـه با نمونه ای شـامل 500 نفر 
زِن شـاغل در صنعـت بـازی در سـطح دنیـا 
انجـام شـد، بـه بررسـی انگیزه هـا، تناسـب 
محیـط کار و رضایـت شـغلی پرداخـت.  این 
 2008 سـال های  فاصلـه  در  کـه  پژوهـش 
تـا 2011 انجـام شـد،  ایـن سـه شـاخص را 
بـه عنـوان معیارهایـی روانشناسـانه در نظـر 

گرفـت و دریافـت کـه  ایـن صنعـت در تمام 
دنیـا تمایـل بـه اسـتخدام زنانـی دارد کـه 
انگیـزه کافـی و نگرشـی مثبـت نسـبت بـه 
تطبیـق  قـدرت  و  بازی سـازی  کار  محیـط 
آن  افـراد  و  محیط هـا  بـا  این گونـه  خـود 
دارنـد. همچنیـن رضایـت شـغلی در طیـف 
قـرار  بررسـی  مـورد  متغیرهـا  از  وسـیعی 
گرفـت و نشـان داد کـه دو عامـل نگـرش 
منفـی شـخصی و توانمنـدی پاییـن بیـش 
از همـه عوامـل  می توانـد در رضایت شـغلی 

بـاگ،  و  )پرسـکات  باشـد  تأثیرگـذار  فـرد 
 .)2014

در  فاکتـور  مهمتریـن  شـغلی  ارتقـای 
زنـان بـرای تـداوم حضـور در  ایـن صنعـت 
موقعیت هـای  کمبـود  و  شـناخته  می شـود 
اصلی تریـن  از  زنـان  بـرای  پاره وقـت  کاری 
صنعـت  زن  ایـن  کارکنـان  دغدغه هـای 
محسـوب  می شـود )دیامونـد و وایت هـاوس، 
زمینـه  در  دیگـر  پژوهشـی   .)2007
بـرای  زنـان،  بـرای  مشـاغل  ویژگی هـای 
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بازی های صورتی:
بازی برای دختران در برابر بازی برای همه زنان بازی ساز:

تحول در گرایش به مشاغل طراحی بازی
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نتیجه گیری
مطالعات جنسیت که بیشتر با عنوان مطالعات فمنیستی شناخته  می شود، از نخستین دهه ظهور رسانه های بصری پا به عرصه ارتباطات نهاد. 
بدیهی است که بازی به عنوان یک رسانه تعاملی دیجیتال، در امتداد  پژوهش های  این حوزه قرار گیرد و محلی برای بررسی ابعاد جدید بازنمایی 
جنسیت باشد. تحقیقات بازی های دیجیتال و جنسیت مقوله های متفاوتی را تعریف کرده اند که به نوعی  می توان آنها را بخشی از تحقیقات 
گذشته در سایر رسانه ها دانست که به بازی نیز تعمیم داده شده اند. برای مثال تقسیم جنسیتی، تفاو ت های جنسیتی، مشاغل زنانه، بهره کشی 
جنسی، ترجیحات جنسیتی، بازنمایی و زنانگی از مفاهیمی  است که به تحقیقات  این عرصه سرایت کرده اند. در واقع باید گفت مطالعات بازی 
و جنسیت در راستای مطالعات رسانه ای و جنسیت محسوب  می شود و نه در ایران بلکه در دنیا نوآوری چشمگیری در  پژوهش های  این حوزه 

مشاهده نمی شود. 
تحقیقات نشان داده اند که زنان جوان و میانسال، بازی را فضایی برای روابط اجتماعی و خانوادگی،  ایجاد ارتباطات جدید و آشنایی با محیط های 
مجذوب کننده تلقی کرده اند. اما آنچه مسلم است مسأله سرگر می  در بازی برای  این گروه از بازیکنان همواره جز اولین ترجیحات بوده است. 
با  این حال از لحاظ توانمندی های جنسیتی، دسترسی و انجام بازی، بایست مردان را جنسیت غالب در بهره مندی از این رسانه دانست. البته 
به گفته برخی محققان موضوع دسترسی به فناوری که در ذیل مطالعات تقسیم جنسیتی قرار  می گیرد، اندک اندک در حال خروج از دایره 
 پژوهش های  این حوزه است. چرا که در حال حاضر برخورداری از مبایل هوشمند، مسأله تقسیم جنسیتی در دسترسی به فناوری بازی را 

تقریباً رد  می کند.
بسیاری از مفاهیم  قدیمی  مطالعات جنسیت که به حوزه بازی وارد شده اند، به مرور به علت عدم برخورداری از شواهد کافی در این رسانه رد 
 می شوند. اما مفهو می که محققان همواره در  پژوهش های دو دهه گذشته بر آن تکیه داشته اند و همچنان استوار در خیل عظیم مفاهیم فاقد 
کاربرد  این حوزه، جلوه  می کند مسأله شکاف جنسیتی16 است که در تحقیقات اولیه  این حوزه کمتر با  این عنوان و به صراحت مطرح  می شد 
اما در مطالعات جدید به ویژه از سال 2010 به بعد  می توان به وضوح در اغلب پژوهش ها آن را دید. تأکید غالب پژوهش ها بر این بوده است که 
طراحی و تولید بازی ها نبایست مانع بهره مندی یک جنسیت خاص از بازی، آگاهی از دانش موجود در آن و محرومیت جنسیت دیگر شود.  این 
موضوع که تقریباً بسیاری از مفاهیم نگران کننده  این حوزه را پوشش  می دهد، در صورت پیاده سازی در ساختار تولید و طراحی بازی ها  می تواند 

موجب افزایش فضای مردانه و عدم بهره مندی زنان از  این رسانه شود. 

بازی های  در  جنسیتی  مطالعات  بر  مروری 
دیجیتال به خوبی نشان  می دهد که روند  این 
تحقیقات از زمان شروع در دو دهه گذشته 
فراز داشته است  نقطه  تنها یک  به حال،  تا 
در  این  مطالعات  افول  شاهد  آن  از  پس  و 
عرصه هستیم. نخستین تحقیقات در زمینه 
بازی های دیجیتال و جنسیت که با آثار دکتر 
آنقدر  شاید  آغاز شد،  کفای14   بی.  یاسمین 
جداسازی  دنبال  به  جدی  صورت  به  هم 
مقوله جنسیت به عنوان یک مقوله منحصر 
نبوده اند.  حیطه  در  این  مطالعه  قابل  و 
مطالعات اولیه اغلب پیرامون نقش جنسیت 
رایانه ای  بازی های  در  دختران  یادگیری  در 
کوتاهی  مدت  از  پس  اما  شده اند.  نگاشته 
شد  آغاز  زمینه  در این  جدی تری  مطالعات 
به  موفق  دهه  یک  از  کمتر  گذشت  با  که 
نتیجه گیری های مصممی  در عرصه بازی های 
طوری که  به  شد.  جنسیت  و  دیجیتال 
شدند  موفق  پژوهشی  حوزه های  از  بسیاری 
تأیید  را  علمی خود  فرضیه های  قاطعیت  با 
از شمار  پژوهش های  ترتیب  بدین  و  نمایند 
تنها  نه  امروز  تا جایی که  بعدی کاسته شد؛ 
موضوع جدیدی در مطالعات دیده نمی شود، 
را  اخیر  سال های  تحقیقات  باید  حتی  که 

تکرار  پژوهش های پیشین دانست.
فراتر  که  حوزه  علمی  این  آثار  مجموع 
از  سوم  یک  تقریباً  نمی رود،  اثر   300 از 
علمی  مقاالت  حاصل  را  خود  دستاورهای 
از  زیادی  بخش  که  زمینه  می داند   در  این 
دانشگاه  محققان  تاش های  مدیون  آن 
تاکنون  که  مقاالت  است.  این  پنسیلوانیا 
داده اند،  اختصاص  به خود  را  استناد   3360
منتشر  پراکنده ای  علمی   مجات  در  اغلب 
که  داشت  اذعان  صراحت  با  باید  و  شده اند 
انتشار مجله و برگزاری کنفرانس بین المللی 
با محوریت بازی های دیجیتال و جنسیت در 
دنیا بی سابقه بوده است و  این خود  می تواند 
دلیلی بر شمار اندک  پژوهش های علمی این 
حوزه و انتشار ژورنالیستی مقاالت آن باشد.

نکته قابل توجهی که در مطالعات  این حوزه 
زن  پژوهشگران  تعداد  چشم  می خورد،  به 

است که اگرچه فراوانی آنان از مردان کمتر 
حوزه های  سایر  با  مقایسه  در  اما  می باشد، 
مطالعاتی بازی های دیجیتال، تعداد بیشتری 
را به خود اختصاص داده اند. زنان 18 درصد 
از کل پژوهشگران موضوع بازی های دیجیتال 
و جنسیت را تشکیل داده اند و از میان هشت 
زن  نفر،  پنج  حوزه  این  نخست  پژوهشگر 
حوزه ها  سایر  در  موضوع  این  که   می باشند 
بی سابقه بوده است. دکتر کفای نیز به عنوان 
نخستین و برترین پژوهشگر  این حیطه و فرد 

پیشگام در  این مطالعات شناخته  می شود.
به  و  باید سال کلید خوردن  را  سال 1996 
بازی های  مطالعات  شدن  شناخته  رسمیت 
سال های  آثار  دانست.  جنسیت  و  دیجیتال 
بی.  یاسمین  رهبری  به  اغلب  که  نخست 
کفای منتشر شده اند، از نظر علمی دنباله روی 
بررسی  و  جنسیت  و  رسانه  مطالعات 
مفاهیمی  همچون کلیشه سازی جنسیتی15 در 
 2008 سال  اما  بوده اند.  دیجیتال  بازی های 
شده  یاد  حوزه  مطالعات  اوج  سال  باید  را 
حجم  بر  اینکه  عاوه  سال  در  این  دانست. 
انتظار  مورد  فراوانی  از  بیش  به  پژوهش ها 
از  زیادی  در سال های دیگر  می رسد، بخش 
چالش های فکری و ذهنی محققان در زمینه 
بازی و جنسیت در  این سال برطرف  می شود 
آنان  تحقیقات  از  بسیاری  نتایج  واقع  در  و 
به ثمر  می رسد.  این سال را باید سال شروع 
به پژوهش علمی  در زمینه بازی و جنسیت 
در بسیاری از پژوهشگران جوانی دانست که 
بهره مند  قبل  سال های  مطالعات  حاصل  از 
ابعاد جدیدی در  برای روشن سازی  و  شدند 
 این حیطه گام برداشتند. پس از سال 2008 
بازی و  رفته رفته از حجم و تنوع مطالعات 
جنسیت کاسته شد تا جایی که در چند سال 
موضوعات  تنوع  جدی  کاهش  شاهد  اخیر 
سایر  به  جنسیت  مقوله  شدن  کشیده  و 
مطالعات علمی  بازی های دیجیتال هستیم. 

دانشگاه های  مانند  علمی  آمریکایی  مراکز   
پنسیلوانیا، میسوری، میشیگان و کالیفرنیای 
واکاوی  و  پژوهش  سردمدار  باید  را  جنوبی 
تصریح  باید  سویی  از  دانست.  حوزه  در این 

با  ارتباط موضوع جنسیت  به دلیل  کرد که 
سایر مفاهیم علمی  نظیر نژاد، روابط جنسی، 
هویت و رفتار اغلب مطالعات انجام شده به 
همزمان  و  است  بوده  میان رشته ای  صورت 
دربردارنده چندین مولفه  می باشد. بر همین 
خاص  طور  به  علمی که  مراکز  تعداد  اساس 
و  دیجیتال  بازی های  موضوع  بر  متمرکز 
جنسیت باشند و آن را فارغ از سایر مفاهیم 

علمی  بررسی نمایند، اندک است.
شمار  پژوهش های داخلی در زمینه بازی های 
دیجیتال و جنسیت، چه در قالب کتاب و چه 
مقاالت و پایان نامه های دانشگاهی به کمتر از 
انگشتان یک دست  می رسند. به نظر  می رسد 
بازی  رسانه  در  جنسیت  مطالعات  ضرورت 
در کشور ما هنوز بر همگان مشخص نشده 
است و پژوهش در  این رسانه در مقایسه با 
سایر رسانه های دیجیتال مهجور مانده است. 
زمینه  در  این  داخلی  علمی   تحقیقات  اگر 
به  باشد،  می تواند  داشته  بیشتری  گسترش 
شکل گیری بینش جدید در خصوص جایگاه 
زن در بازی کمک کند؛  این امر به ویژه در 
قابل  نتایج  دیجیتال  ایرانی  بازی های  مورد 
یقیناً  داشت.  خواهد  همراه  به  را  توجهی 
به نقش زن در  بازی سازان داخلی  نگاه  نوع 
مقایسه با همتایان خارجی خود متفاوت بوده 

است.
حال  در  که  داشت  اذعان  باید  کل  طور  به 
حاضر نه در  ایران بلکه در دنیا  پژوهش های  
پیش  در  را  کننده ای  نگران  سیر  حوزه  این 
عمر  گفت  بتوان  شاید  عبارتی  به  گرفته اند. 
مطالعات  این حوزه بسیار کوتاه بوده است و 
به دلیل روشن شدن اغلب فرضیه های علمی 
 در  این زمینه و یافتن پاسخ های قطعی برای 
مطالعات  اکنون  هم  پژوهشگران،  سواالت 
دوران  در  جنسیت  و  دیجیتال  بازی های 
انحطاط به سر  می برد. پس از  این نیز بایست 
منتظر  پژوهش های غیرخاقانه و تکراری در 
موضوعات وابسته به جنسیت و بازی باشیم.

   

 پژوهش های مخروطی:
از شروع، تا اوج و فرود
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شماره 1

Psychological science, 18, 

no. 10 (2007): 850-855

مجله علمی علم روانشناسی، جلد 18، شماره 
10، سال 2007، صفحات 850-855

تعداد استنادها: 766
جین فنگ، یان اسپنس، جی پَِرت

دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

چکیده: ما یک تفاوت جنسیتی ناشناخته در توزیع توجه فضایی و ظرفیتی اساسی که شناخت فضایی را در سطح باالتر پشتیبانی می 
کند، نشان می دهیم. قابل ذکر است که ما متوجه شدیم یک بازی ویدئویی اکشن عمًا می تواند این تفاوت جنسیتی را در توجه فضایی 
از بین برده و به طور همزمان این نابرابری جنسیتی را در توانایی چرخش ذهنی که فرایندی سطح باالتر در شناخت فضایی است،  کاهش 
دهد. تنها پس از 10 ساعت آموزش با یک بازی اکشن، افراد، تغییرات قابل توجهی را در توجه مکانی و چرخش ذهنی در زنان بیشتر از 
مردان دریافتند. گروه کنترل که یک بازی غیراکشن را بازی می کردند، هیچ بهبودی را نشان نداند. با توجه به اینکه مهارت های فضایی 

برتر در علوم ریاضی و مهندسی مهم هستند، این یافته ها دارای پیامدهای عملی برای جذب زنان و مردان به این زمینه ها هستند.
واژگان کلیدی: تفاوت های جنسیتی، بازی های اکشن، ادراک فضایی

Playing an action video game reduces gender differences in spatial cognition

انجام بازی های ویدئویی اکشن، تفاوت های جنسیتی را در ادراک فضایی کاهش می دهد

شماره 2

Sex Roles, 38, no. 5 (1998): 425-442

مجله علمی نقش های جنسی، جلد 38، 
شماره 5، سال 1998، صفحات 425-442

تعداد استنادها: 605
تریسی ال. دیتز

دانشگاه فلوریدای مرکزی

چکیده: این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا، به تصویر کشیدن زنان و استفاده از تم های خشونت آمیز را در نمونه ای شامل 33 
بازی ویدئویی محبوب نینتندو و سگا، بررسی می نماید. پیشنهاد می شود بازی های ویدئویی، مانند دیگر اشکال رسانه، بر هویت کودکان 
تأثیرگذار است. این تحلیل نشان می دهد که نقش های جنسیتی سنتی و خشونت در بسیاری از بازی های ویدئویی نمونه مرکزیت 
دارد. در 41 درصد از بازی ها هیچ شخصیت زنی وجود نداشت. در 28 درصد از آنها زنان به عنوان ابزار جنسی به تصویر کشیده شده 
بودند. حدود 80 درصد از بازی ها تجاوز یا خشونت را به عنوان بخشی از استراتژی یا هدف شامل می شدند. در حالیکه 27 درصد از 
بازی های موجود، خشونت اجتماعی قابل قبول را نشان می دهند، نزدیک به نیمی شامل خشونت مستقیم علیه دیگران و 21 درصد 

خشونت علیه زنان را به تصویر کشیده بودند. بسیاری از کاراکترهای بازی ها انگلیسی بودند.
واژگان کلیدی: جنسیت، خشونت، بازی های ویدئویی، رفتار پرخاشگرانه، جامعه پذیری شخصیت

An Examination of Violence and Gender Role Portrayals in Video Games: 
Implications for Gender Socialization and Aggressive Behavior

بررسی تصاویر خشونت و نقش جنسیت در بازی های ویدئویی:
پیامدهایی برای جامعه پذیری جنسیتی و رفتار پرخاشگرانه

الف( مقاالت خارجی برگزیده

معرفی مقاالت پر استناد

بــا گــردآوری و انتخــاب پراســتنادترین مقــاالت علمــی دنیــا در حــوزه بازی هــای دیجیتــال و 
جنســیت، بــا برتریــن  آثــار علمــی و پژوهشــی در ایــن زمینــه آشــنا خواهیــد شــد. ایــن بخــش 
ــن  ــاخص تری ــع ش ــه در واق ــد ک ــی می باش ــی و فارس ــده انگلیس ــده ش ــاالت گزی ــامل مق ش
ــده  ــداد 15 چکی ــوند. تع ــوب می ش ــا محس ــران و دنی ــوزه در ای ــن ح ــی ای ــای علم پژوهش ه
مقالــه انگلیســی و ســه چکیــده مقالــه فارســی از مقــاالت علمــی ایــن بخــش خواهنــد بــود. 
ــر و  ــورد نظ ــاالت م ــل مق ــت فای ــکان دریاف ــدان ام ــه من ــگران و عالق ــرای پژوهش ــن ب همچنی
نیــز آشــنایی بــا مقــاالت بیشــتر ایــن حــوزه در بانــک مقــاالت تارنمــای دایــرک وجــود دارد.

در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت
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شماره 6

Convergence, 9, no. 1 (2003): 21-46

مجله علمی همگرایی، جلد 9، شماره 1، 
سال 2003، صفحات 21-46

تی. ال. تیلورتعداد استنادها: 228

چکیده: این مقاله به بررسی مسائل جنسیت و بازی های رایانه  ای با نگاهی به جمعیت رو به رشد زنان در محیط های چند نفره آناین 
انبوه نقش آفرینی )MMORPG( می پردازد. این مطالعه بررسی می کند که چه چیزهایی به طور سنتی به عنوان فضاهای مردانه دیده 
می شود و به دنبال درک دالیل مختلف احتمالی زنان برای مشارکت است. از طریق داده های قوم نگاری و مصاحبه، تم ها از تعامل 
اجتماعی، تسلط و موقعیت، مشارکت تیم و اکتشاف به عنوان فعالیت های قانع کننده بازیکنان زن درگیر در فضای آناین در نظر گرفته 
شده اند. با توجه به اینکه این بازی های آناین اغلب شامل یک بخش جنگی می شوند، مسئله خشونت مورد بحث است. به جای دیدن 
این گروه بازیکنان به عنوان یک گروه نابهنجار، این مقاله به بررسی چگونگی تمرکز بر لذت هایی می پردازد که زنان از بازی کسب 
می کنند و ممکن است نیاز به درکی پیچیده تر از دو مقوله جنسیت و بازی های رایانه ای داشته باشد. در نهایت، در این مقاله توجه به 

نحوه طراحی که بر این سبک در حال ظهور تأثیرگذار است، مورد بررسی و کاوش می باشد.
واژگان کلیدی: ام.ام.او.آر.پی.جی، زنان، لذت های چندگانه، بازی های آناین

Multiple Pleasures Women and Online Gaming

زنان با لذت های چندگانه و بازی آنالین

شماره 3

Journal of Computer-Mediated Commu-

nication, 11, no. 4 (2006): 910-931

مجله علمی ارتباطات رایانه ای، جلد 11، 
شماره 4، سال 2006، صفحات 910-931

تعداد استنادها: 339

تیلو هارتمن
دانشکده ارتباطات اَنِنبرگ، دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی، لس انجلس
کریستف کلیَمت

بخش پژوهش روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه 
موسیقی و درام هانوفر

چکیده: به طور متوسط، دختران و زنان کمتر از پسران و مردان با بازی های ویدئویی درگیر هستند و زمانی که بازی می کنند اغلب 
ترجیح می دهند بازی های مختلفی را انجام دهند. این مقاله دو مطالعه ای که عدم تمایل زنان آلمانی را نسبت به بازی های ویدئویی 
بررسی کرده است، گزارش میکند. مطالعه نخست تحلیل متقارن رتبه بندی پاسخ دهندگان زن )تعداد=317( از بازی های ویدئویی را اجرا 
کرد و نشان داد که عدم تعامل اجتماعی معنی دار در پی محتوای خشونت آمیز و کلیشه سازی نقش جنسی جنسیت از شخصیت های 
بازی ایجاد می شود که از مهم ترین دالیلی بود که چرا زنان بازی ها را دوست ندارند. مطالعه دوم، یک نظرسنجی آناین )تعداد=795( 
بودکه نشان داد پاسخ دهندگان زن کمتر به عناصر رقابتی در بازی های ویدئویی جذب می شوند و توضیحی برای اولویت های جنسیتی 
خاص بازی را پیشنهاد میکند. این یافته ها با توجه به نظریه ارتباطات در سرگرمی های تعاملی و پیامدهای آنها برای کاربست طراحی 

بازی های ویدئویی مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جنسیت، بازی های رایانه ای، دختران، آلمان، کلیشه، نقش های جنسیتی

جنسیت و بازی های رایانه ای: کاوش عدم تمایل دختران
Gender and Computer Games: Exploring Females’ Dislikes

شماره 4

The virtual census: representations of gender, race and age in video games

سرشماری مجازی: بازنمایی جنسیت، نژاد و سن در بازی های ویدئویی

New Media & Society, 11, 

no. 5 (2009): 815-834

مجله علمی رسانه های جدید و جامعه، 
جلد 11، شماره 5، سال 2009،

صفحات 815-834

تعداد استنادها: 264

دیمیتری ویلیامز
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، آمریکا

نیکول مارتینز
دانشگاه ایندیانا، آمریکا

میا کانسالوو
دانشگاه اهایو، آمریکا
جیمز دی. ایووری

دانشگاه ایالتی و موسسه پلی تکنیک ویرجینا، آمریکا

چکیده: برای پاسخ به سواالتی در مورد بازنمایی جنسیت، نژاد و سن در قیاس با جمعیت ایاالت متحده، تحلیل محتوایی در مقیاس 
بزرگ از کاراکترهای بازی های ویدئویی انجام شد. نمونه شامل 150 بازی از یک سال و در 9 پلتفرم به همراه نتایج مربوط به فروش 
بازی ها بود. این نوآوری امکان تحلیل و بررسی نتایج را نسبت به بازی هایی که در واقعیت توسط عموم انجام شده بود، فراهم می کند 
بازنمایی  بیانگر  نتایج  بازی های ویدئویی محبوب تعمیم داده شود.  به محتوای  ادعاها  امکان را می دهد که نخستین  این  نتیجه  و در 
سیستماتیک بیش از اندازه از مردان، سفیدپوستان و بزرگساالن و یک بازنمایی سیستماتیک بسیار اندک از زنان، اسپانیایی ها، بومیان 
آمریکا، کودکان و بزرگساالن می باشد. به طور کلی، نتایج با آنچه در پژوهش های تلویزیونی نمایش داده شده است، مشابه است. این 

پیامدها برای هویت، مدل های شناختی، زیرساخت و پژوهش بازی، مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: سن، مقایسه، کنسول ها، تحلیل محتوا، جنسیت، هویت، مسابقه، جمعیت، رتبه بندی، بازی های ویدئویی

چکیده: کاراکترهای بازی های ویدیوئی آیکون هایی در فرهنگ مورد عاقه جوانان هستند، اما تحقیق در مورد نقش آن ها در جامعه 
پذیری جنسیتی بسیار کم است. تحلیل محتوایی از تصاویر کاراکترهای بازی های ویدئویی از مجات بازی پرفروش آمریکا نشان داد 
از کاراکترهای زن )62 درصد( به عنوان مهاجم به تصویر کشیده می شوند.  که کاراکترهای مرد )83 درصد( به احتمال زیاد بیش 
کاراکترهای زن به احتمال زیاد بیش از کاراکترهای مرد به عنوان جاذبه جنسی )60 درصد در مقابل یک درصد(، نیمه عریان )39 درصد 
در برابر 8 درصد( و به عنوان ترکیبی از روابط جنسی و خشونت )39 در مقابل یک درصد( نشان داده می شوند. یک مطالعه در مورد 
نوجوانان تأیید کرد که کلیشه های کاراکتر مرد به عنوان شخصیت های تهاجمی و زن به عنوان نمونه جسمی رابطه جنسی عینی شده 
حتی توسط افراد غیربازیکن حفظ می شوند. در این مقاله مطالعات در قالب نقشی که رسانه در جامعه پذیری تبعیض جنسی بازی می 

کند، مورد بحث واقع شده است. 
واژگان کلیدی: بازی ویدئویی، کلیشه، نقش های جنسی، خشونت، مجله، تحلیل محتوا

شماره 5

Sex Roles, 57, no. 11 (2007): 851-864

مجله علمی نقش های جنسی، جلد 57، 
شماره 11، سال 2007، صفحات 851-864

تعداد استنادها: 254
کارن ای. دیل

کاترین پی. تیل
دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری،

کالج لنوار راین

Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles:
Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media Depictions

کاراکترهای بازی های ویدئویی و جامعه پذیری نقش های جنسیتی:
ادراک جوانان در آینه تصاویر رسانه ای
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Personality and Individual Differ-

ences, 40, no. 3 (2006): 609-619

مجله علمی  شخصیت و تفاوت های فردی، 
جلد 40، شماره 3، سال 2006،

صفحات 609-619

تعداد استنادها: 188

کلودیا کایسر پول
دانشگاه تریر، آلمان

کریستین گیسر
دانشگاه جنووا، سوئیس

ولفگانگ لِمان
دانشگاه اتوفون گریک ماگدبرگ، آلمان

چکیده: این مطالعه نشان می دهد که بازی رایانه ای چه میزان بر عملکرد آزمون چرخش ذهنی )MRT( و تفاوت های جنسیتی تأثیر 
می گذارد. اشخاص مورد مطالعه، 861 کودک دبیرستانی آلمانی )متوسط سن = 14.67 در بازه سنی 10 تا 20 سال( بودند. تحلیل طبقه 
پنهان17  با استفاده از اطاعات میزان عملکرد بازی رایانه ای، سه نوع بازیکن را مشخص کرد: »غیربازیکنان«،«بازیکنان بازی شبیه ساز 
و اکشن« و »بازیکنان بازی تمرینی مهارتی و منطقی«. تفاوت های جنسیتی زیادی با توجه به گمارش گروه یافت شد. گروه بازیکن 
بازی تمرینی مهارتی و منطقی و نیز ، زنان بیشتری را نسبت به مردان شامل می شد )82.9 درصد( و به همین ترتیب گروه غیربازیکنان 
)81.9 درصد(. در مقابل، مردان در طبقه بندی بازیکنان بازی شبیه سازی و اکشن، حضور بیشتری داشتند )81.7 درصد( . همان طور که 
انتظار می رفت، مردان به طور میانگین در آزمون چرخش ذهنی، عملکرد بهتری نسبت به زنان نشان دادند)d = 0.63(. عاوه براین، نتایج 
 partial( آنووا مشخص کرد که تفاوت هایی بین توانایی »بازیکنان شبیه ساز و اکشن« و »غیر بازیکنان« در چرخش ذهنی وجود دارد
g2 = .01(؛ مانند تفاوت های سنی )partial g2 = .04(. در پسران، طبقه بندی »غیربازیکنان« به طور میانگین امتیازهای پایین تری 
نسبت به »بازیکنان شبیه ساز و اکشن« کسب کرد. در زنان، ترجیحات بازی رایانه ای شبیه به عملکرد MRT نبود. نتایج در چارچوب 

کنش متقابل طبیعت پرورش تفاوت های جنسیتی در توانایی های فضایی مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: توانایی فضایی، چرخش ذهنی، بازی رایانه ای، تفاوت های جنسیتی

شماره 7

The relationship between computer-game preference, gender, and mental-rotation ability

ارتباط میان ترجیحات بازی رایانه ای، جنسیت و توانایی چرخش ذهنی

Leisure Studies 22 (2003) 1–15

مجله علمی مطالعات فراغت، شماره 22،
سال 2003، صفحات 1-15

تعداد استنادها: 180

جو برایس
دانشکده روانشناسی، دانشگاه لنکشایر مرکزی، انگلیس

جیسون راتر
،)CRIC( تحقیقات خاقیت و رقابت  ESRCمرکز

دانشگاه منچستر، انگلیس

چکیده: افزایش محبوبیت بازی های ویدئویی و فناوری های مرتبط با آن، گواه تقارب فناوری های جدید و اوقات فراغت می باشد. میزان 
و محبوبیت صنعت بازی در مقابل نسبت کمبود درِک بازی های رایانه ای به عنوان یک فعالیت در اوقات فراغت قرار می گیرد. تحقیقات 
قبلی بر روی بازی های رایانه ای، بیشتر به تمرکز بر جنبه های منفی مانند خشم، اعتیاد و انزوای اجتماعی تمایل دارد تا نگریستن به 
عنوان یک فعالیت که قسمتی مهم از اوقات فراغت بسیاری از افراد را شکل می دهد. این مقاله، به بررسی رابطه بین جنسیت و اجتماع 
تا مشخص شود که کدام  استفاده شده اند  مقاومت  و  فراغت  اوقات  مفاهیم  رایانه ای می پردازد.  بازی های  و فضای سازماندهی شده 
فعالیت های رسانه ای اوقات فراغت که وابسته به فناوری هستند مانند بازی های رایانه ای، قسمتی از تغییرات وسیع در میزان دسترسی 
زنان به فضاهای تفریحی شخصی و عمومی می باشد. بازی های رایانه ای هنوز به عنوان یک فعالیت جنسیتی، ظرفیت آن را دارد تا مفهوم 
سنتی مردانگی، زنانگی و فعالیت های اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، محبوبیت بازی های محلی و آناین میان زنان 
و گروه های تولید بازی های مخصوص بانوان مشخص می کند که فعالیت-های اوقات فراغت و فضاها بیش از پیش وابستگی خود را به 

جنسیت از دست می دهند و می توانند مکان هایی برای مقاومت در مقابل مفاهیم اجتماعی اوقات فراغت را فراهم کند.
واژگان کلیدی: پویایی جنسیتی، بازی ویدئویی، جنسیت، انزوای اجتماعی

شماره 9

Gender dynamics and the social and spatial organization of computer gaming

پویایی جنسیتی و سازمان فضایی اجتماعی بازی های رایانه ای

Simulation & Gaming 41(2), 2010, 238–259

مجله علمی شبیه سازی و بازی، جلد 41، 
شماره 2، سال 2010، صفحات 259-238

تعداد استنادها: 173

بردلی اس. گرینبرگ، جان شری،
دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا

کنث الچالن، کالج بوستون، آمریکا
کریستن لوکاس، دانشگاه نبراسکا-لینکلن، آمریکا

آماندا هولمزترام، دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا

نیز  و  شهر  حومه  و  روستایی  مناطق  یازدهم  و  هشتم  پنجم،  مقاطع  دولتی  مدارس  دانش آموزان  توسط  پرسشنامه هایی  چکیده: 
دانشجویان دو دانشگاه در ایاالت متحده تکمیل شده است )تعداد=1242( از آنها درمورد گرایش شان به بازی های ویدئویی سوال شد تا 
در مورد زمینه ای که بر تأثیرات پژوهش ممکن است سازمان دهی شود، درک بهتری به دست آید؛ مانند: میزان زمانی که بازی می کنند، 
انگیزه شان برای بازی و همچنین نوع بازی هایی که ترجیح می دهند. طرح مفهومی برای این تحقیق، میزان استفاده و عاقه مندی بصری 
بود. برای مثال، مردانی که دوبرابر میانگین هفتگی زنان بازی کردند، در تمام انگیزه های مورد آزمایش، قوی-تر از زنان بودند و بازی های 
فیزیکی را ترجیح دادند در حالیکه زنان بازی های سنتی تر و فکری را اولویت قرار دادند. بازیکنان جوان تر، انگیزه های فانتزی خود را 
در بازی و بازیکنان مسن تر بیشتر رقابت را در بازی،  انتخاب می کردند. اولویت بازی های فیزیکی بین مردان مسن تر کاهش یافته و به 
طور کل انگیزه ها در سنین میانی برای بازی کردن مردان و زنان نسبت به جوان-ترها و گروه های سنی مسن تر، قوی تر بودند. تحلیل 

رگرسیون، مغایرت قابل توجهی را در بازی کردن برای مردان نسبت به زنان نشان می دهد.
ــت،  ــات فراغ ــای اوق ــل، فعالیت ه ــای جنســیتی، تخی ــی، تفاوت ه ــت، گیم پل ــودکان، رقاب ــنی، ک ــای س ــدی: تفاوت ه واژگان کلی

ــی ــازی ویدئوی ــای ب ــی، ژانره ــای ویدئوی ــدی، بازی ه ــان، اســتفاده و رضامن ــای فیزیکــی، زم ــا، بازی ه انگیزه ه

شماره 10

Orientations to Video Games Among Gender and Age Groups

جهت گیری هایی به بازی های ویدئویی در میان گروه های جنسیتی و سنی

Mass Communication & Society, 

2006, 9(1), 103–114

مجله علمی ارتباطات جمعی و جامعه، 
جلد 9، شماره 1، سال 2006،

صفحات 114-103

تعداد استنادها: 186
جیمز دی. ایووری

دانشکده ارتباطات، دانشگاه و موسسه 
ایالتی پلی تکنیک ویرجینیا 

چکیده: با وجود افزایش محبوبیت بازی های ویدئویی، اکثریت مخاطبان رسانه ها همچنان مرد می باشند. یکی از دالیل آن می تواند این 
باشد که شخصیت در حال نمایش در بازی های ویدئویی، برای مردها طراحی شده است. این تحلیل محتوا، از بررسی بازی های ویدئویی 
یک سایت اینترنتی پرمخاطب استفاده کرده تا محبوبیت و به تصویر کشیدن کاراکتر زن و مرد بازی های ویدئویی را مورد بررسی قرار 
دهد. مطابق با یافته های مطالعات قبلی، کاراکترهای زن، کمتر استفاده می شوند و به همان میزان جذابیت جنسی بیشتری در مقابل 
همتایان مرد خود دارند. عاوه بر این یافته ها، روش  خاقانه این مطالعه یعنی استفاده از بررسی های بازی ویدئویی آناین به عنوان یک 

معیار غیرمستقیم محتوای بازی های ویدئویی، نوید ابزاری برای تحلیل محتوای آتی بازی های ویدئویی را می دهد.
واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، جنسیت، نمایش جنسیت، کاراکتر، بازی آناین

شماره 8

Still a Man’s Game: Gender Representation in Online Reviews of Video Games

باز هم بازی مردانه: نمایش جنسیت در بررسی آنالین بازی های ویدئویی
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بازیکنان شکل دهند. در طی  را در تصورات  را دارند که نقش های جنسیتی  این ظرفیت  بازی های ویدئویی  چکیده: کاراکترهای 
بازی  فعلی  از مجات  مقاله  نه  و  آموزند. چهل  را می  و نقش ها  رفتارها  از ظاهر،  اجتماعی  انتظارات  بازیکنان  اجتماعی،  فرایندهای 
آمریکایی کدگذاری شدند که به 115 کاراکتر کدگذاری شده منتج شد. این تحلیل محتوای مقاالت مجات بازی های ویدئویی، بررسی 
می کند که چگونه کاراکترها به تصویر کشیده می شوند و بر تفاوت های جنسیتی تمرکز می کنند. مردان بیشتر شبیه به قهرمان ها 
و کاراکترهای اصلی بودند، از ساح بیشتری استفاده میکردند، مهارت های بیشتری دارند و عضانی و نیرومندتر هستند. زنان معموالً 
کاراکترهای مکمل هستند که عاوه بر بیگناهی دارای جذابیت و کشش جنسی بیشتر می باشند و بیشتر لباس های بدن نما برتن می 
کنند. درک اینگونه پیام های بازی های ویدئویی، نخستین قدم مهم در فهم تأثیراتی است که بازی ها و مجات ممکن است بر رفتار 

و نگرش داشته باشند.
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی، رسانه، تأثیرات رسانه ای، جنسیت، تفاوت های جنسیتی

شماره 11

Sex Roles 57(9), (2007):733-742

مجله علمی نقشهای جنسی، جلد 57،
شماره 9، سال 2007، صفحات 733-742

تعداد استنادها: 154
مونیکا کی. میلر
دانشگاه نوادا، رنو

آلیشیا سامرز
شورای ملی قضات دادگاه اطفال و خانواده 

Gender differences in video game characters› roles, appearances, and attire as 
portrayed in video game magazines

تفاوت های جنسیتی در نقش های کاراکترهای بازی ویدئویی، شمایل و پوشش 
به تصویر کشیده شده در مجالت بازی ویدئویی

شماره 12

Simulation & Gaming, 36, no. 4 (2005): 464-482

مجله علمی شبیه سازی و بازی، جلد 36، 
شماره 4، سال 2005، صفحات 464-482

دایان کرتعداد استنادها: 143
موسسه آموزش، دانشگاه لندن

چکیده: در این مقاله، نویسنده به بررسی اولویت های بازی رایانه ای دختران از طریق مشاهدات یک باشگاه بازی در یک مدرسه دولتی 
دخترانه در بریتانیا می پردازد. نویسنده معتقد است سایق در بازی کردن، تغییرپذیر و محل بخصوص دارند. اولویت بازی کردن قطعاً 
به ویژگی های بازی های خاص مربوط می شود، اما با این حال، به شناخت و آگاهی بازیکن از این صفات نیز بستگی دارند. بازیکنان، این 
صاحیت ها را براساس الگوهای دسترسی و همکاری فرهنگی که با آن رو به رو می شوند، درکنار هم جمع می کنند. اجزای تشکیل دهنده 
این اولویت ها مانند دسترسی، توسط جنسیت شکل می گیرند و به عنوان نتیجه، اولویت بازی کردن ممکن است در بین خطوط تفکیک 
جنسی آشکار شود. چندان سخت نیست که اطاعاتی تولید شود که نشان دهنده ذائقه های جنسیتی باشد؛ اما تفکیک چنین نتایجی از 

شیوه های مختلفی که در شکل گیری آنها نقش دارند، کوته نگری است.
واژگان کلیدی: دسترسی، ویژگی ها، بازی های رایانه ای، زمینه، جنسیت، فرهنگ همسان، لذت، ترجیحات، ذائقه، شایستگی بازی

Contexts, gaming pleasures, and gendered preferences

زمینه ها، لذت های بازی و اولویت های جنسیتی

شماره 13

شماره 14

Proceedings of Computer Games and Digital 

Cultures Conference, Frans Mäyrä. Tampere: 

Tampere University Press, 2002.

New Media & Society, 9, no. 4 (2007): 555-576

مجموعه مقاالت کنفرانس بازی های رایانه 
ای و فرهنگ های دیجیتال، فرنس مایرا، 
تمپر: انتشاران دانشگاه تمپر، سال 2002

مجله علمی رسانه های جدید و جامعه، جلد 
9، شماره 4، سال 2007، صفحات 555-576

تعداد استنادها: 129

تعداد استنادها: 127

جوان برایس
دانشکده روانشناسی، دانشگاه لنکشایر مرکزی، انگلیس

جیسون راتر
،)CRIC( تحقیقات خاقیت و رقابت  ESRCمرکز

دانشگاه منچستر، انگلیس

پَم رویس، دانشگاه کاتزتاون، آمریکا
جون لی، دانشگاه ایالتی بویی، آمریکا

باسانیاف آندرابویان، دانشگاه فناوری میشیگان، آمریکا
مارک هپسون، دانشگاه جورج میسون، آمریکا

ام. کانسالوو، دانشگاه اوهایو، آمریکا

چکیده: رویکردهای جنسیت و بازی های رایانه ای توسط تحلیل محتوا و متن به منظور درک وسیع تر از بازی، احاطه شده اند. این مقاله 
بازی های رایانه ای را برای محتوای بازی های تفکیک جنسیتی شده، فضاهای بازی و فعالیت های آن بررسی می کند. این مطالعه نشان 
می دهد، با وجود محبوبیت کلیشه ای بازی کن رایانه ای به عنوان یک پسر نوجوان ضداجتماعی، شواهدی رو به رشد از بازی کردن زنان 
وجود دارد. این مقاله همچنین، نیاز به بررسی رابطه بین جنسیت و این فعالیت را در سطحی عمیق تر به عنوان یک موضوع روزمزه تأیید 
می کند. نویسندگان، امکان بررسی بازی های رایانه ای را به عنوان یک مکان بالقوه، برای به چالش کشیدن کلیشه های غالب جنسیتی 

مرتبط با تولید و مصرف اوقات فراغت معاصر را تأیید می کنند.
واژگان کلیدی: جنسیت، فضاهای فراغت، فناوری جنسیتی، بازی های رایانه ای

چکیده: این مطالعه بررسی می کند که چطور تفاوت های شخصی در استفاده از بازی های رایانه ای، با جنسیت تقاطع دارد و بازی ها 
و جنسیت چگونه متقابًا یکدیگر را تشکیل می دهند. این پژوهش بر زنان بالغ با توجهی ویژه به تفاوت ها در سطح بازی تمرکز دارد؛ 
درست مانند ترجیحات جنسیتی. سه سطح از مصرف بازی شناسایی شده است. برای بازیکنان  قوی، فناوری و جنسیت در تا حد زیادی 
یکپارچه شده است. این زنان، از چندین تجربه بازی کردن از جمله مهارت های مبتنی بر بازی و رقابت، لذت می برند. بازیکنان متوسط، 
به منظور مقابله با زندگی واقعی شان، بازی می کنند. گزارش شده است که این زنان از کنترل محیط بازی و یا به طور متناوب بازی هایی 
که آنها را از فشارهای زندگی واقعی شان دور می کند، لذت می برند. در نهایت، »افراد غیربازیکن« که در این مطالعه شرکت داشتند، از 
بازی کردن و فرهنگ بازی، انتقاد سنگینی ابراز کردند. برای این زنان بازی، اتاف وقت و یا کاالیی محدود است که می تواند در سایر 

عرصه ها مصرف شود.
واژگان کلیدی: بازی های دیجیتال، فوکو، جنسیت، هویت، بازی، فناوری، بازی های ویدئویی، زنان

Killing Like a Girl: Gendered Gaming and Girl Gamers› Visibility

Women and games: technologies of the gendered self

مثل یک دختر بکش: بازی جنسیتی و دیدگاه بازیکنان دختر

زنان و بازی ها: فناوری های خوِد جنسیتی



شماره 3

شماره 2

فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست،  
مقاله 9، دوره 1، شماره 4، تابستان 1381

تهمینه شاوردی
فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسامی

چکیده: ارتباط زنان و بازی های ویدئویی درسال های اخیر توجه گسترده اکادمیک و اجتماعی را به خود جلب کرده است. دراین میان 
نقش زنان دربازی های ویدئویی مقوله تحقیقاتی مهمی دردهه های اخیر بوده است. هدف ازانجام این پژوهش بررسی محتوایی نقش زنان 
دربازی های رایانه ای بود. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوایی نقش زنان و با استفاده از منابع متنی و کامپیوتری و بررسی بازی های 
کامپیوتری بود. دراین شیوه پژوهشی تحقیقات پیشین که به بررسی این موضوع پرداخته بودند انتخاب شدند و تحت بررسی و مرور 
بیشتر قرارگرفتند. نتایج نشان داد نوع خاص استفاده ازشخصیت زنان دراین بازی ها مشابه نوع تفکر انسان ها در زمان های بسیار دور و 
زمانی است که زن موقعیت فعلی را در بسیاری از جوامع نیافته بود و تنها نقشی حاشیه ای داشت. یافته های این بررسی نشان داد که 
نقش زن دراین رسانه نوظهور بسیار ظاهری، کمرنگ، خوارشده و اغواگرانه است و زنان به عنوان هدیه هایی جهت برد مردان دربازی به 

آنها تقدیم می گردند. این تحقیق برساخت و طراحی بازی های رایانه ای مناسب با نقش و حضور مناسب زنان تاکید دارد.
واژگان کلیدی: نقش زن، محتوی، بازی های رایانه ای

چکیده: بازی وسیله ای برای »اجتماعی شدن« یا آشناسازی افراد با هنجارهای رایج در یک جامعه است تا بتوانند این هنجارها را درک 
کنند و در رفتار خود به کار ببرند. بازی های الکترونیکی نقش قابل توجهی در پرکردن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان دارند و نیمة دهة 
1980 را باید نقطه عطف موفقیت این گونه بازی ها به حساب آورد. بررسی ها حاکی از آن است که امروزه سه عنصر خشونت، هیجان و 
جنسیت، عمده ترین موضوعات این بازی ها هستند. بررسی محتوای این بازی ها از زاویه اجتماعی، نشانگر تأثیری است که روی برداشت 
کودکان از نقش جنسیت دارد. زیرا در این بازی ها زنان اغلب در نقش هایی منفعل ظاهر می شوند و در موارد افراطی، شکل قربانی را به 
خود می گیرند. در حالی که مردان نقشی فعال و آغاز کنندة عملیات بازی را دارند .همچنین این بازی ها برای پسران، جذابیت بیشتری 
دارد و تمایات دختران را در نظر نگرفته است. به همین دلیل بازی های کامپیوتری بیشتر جنبه سرگرمی مردانه دارد و دختران تمایل 

کمتری برای پرکردن اوقات فراغت خود از این طریق دارند.
واژگان کلیدی: بازی های الکترونیکی، بچه ها، خشونت، زنان، نقش

ب( مقاالت فارسی برگزیده

شماره 15

The effects of the sexualization of female video game characters on gender 
stereotyping and female self-concept

اثرات جنسی کاراکترهای زن بازی ویدئویی در کلیشه سازی جنسیتی و خودپنداره زن

Sex Roles, Volume 61, Issue 11, (2009), 808-823

مجله علمی نقش های جنسی، جلد 61،
شماره 11، سال 2009، صفحات 808-823

تعداد استنادها: 114

ای. بم موراویتز
دانشکده ارتباطات، دانشگاه میسوری-کلمبیا، آمریکا

دی. مسترو
دانشکده ارتباطات، دانشگاه آریزونا، آمریکا

چکیده: مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت قرارگیری در معرض کاراکترهای زن شهوت انگیز بازی های ویدئویی در تصورات 
غالب جنسیتی و خودپنداره زنان در آستانه بزرگسالی، از یک طرح آزمایشی استفاده می کند. تئوری توسعه جنسیتی و تمایز باسی و 
بندورا )1999( برای توضیح این رابطه مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت کنندگان این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی 
)تعداد = 328( در یک دانشگاه بزرگ جنوب غربی ایاالت متحده می باشند. دانشجویان به صورت تصادفی برای انجام بازی به عنوان یک 
»قهرمان شهوت انگیز«، یک قهرمان غیرشهوت انگیز و یا غیر بازی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه آناین را تکمیل کردند. خودکارآمدی 
زنان به طور منفی متأثر از بازی با کاراکتر شهوت انگیز زن بود. نتایج این مطالعه با احتیاط پیشنهاد می کند که بازی در نقش یک قهرمان 

شهوت انگیز نامطلوب، عقاید مردم را درمورد زنان در دنیای واقعی تحت تأثیر قرار می دهد.
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی، نقش های جنسیتی، کلیشه سازی جنسیت، اثرات رسانه ای، نظریه شناخت اجتماعی

اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ 
فرصت ها و چالش ها، اصفهان، 1394

نقش زن در بازی های رایانه ای

مریم اسماعیلی
استادیارگروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

آزاده اسپنانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان

زیبا سجادی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان

نقش و تصویر زن در بازی های الکترونیکی

شماره 1

چکیده: این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم )سیمز( از نظر ارزش های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می پردازد و 
بازنمایی ارزش های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده آمریکایی  آیا خانواده سیم به  می کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. 
با رویای  می پردازد؟ خانوده سیم چه مبنایی را برای استواری جامعه و خانواده آمریکایی پیشنهاد می کند؟ سرانجام، این نگاه چقدر 

آمریکایی موفقیت فاصله دارد؟
واژگان کلیدی: ارزش های اجتماعی، رایانه ای، ارزش های خانوادگی، جنسیت، بازی های ویدئویی، دختران، رویای آمریکایی موفقیت، 

الدولوجی )روایت از طریق کشف فضای بازی(

فصلنامه علمی پژوهشی زن در 
توسعه و سیاست، مقاله 3، دوره 4، 

شماره 4، زمستان 1385

خانواده سیم )سیمز(: فراسوی جنسیت و نژاد

مسعود کوثری
عضو هیات علمی گروه ارتباطات،

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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چکیده کتاب های خارجی

معرفی کتاب های برتر
شماره 1در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت

Race, Gender, and Deviance in Xbox Live:
Theoretical Perspectives from the Virtual Margins

نژاد، جنسیت و انحراف در ایکس باکس الیو:
دیدگاه های نظری از حواشی مجازی

کیشونا ال. گری
ویکتور ای. کاپلر

14 آوریل سال2016
Routledge :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: کتاب نژاد، جنسیت و انحراف در ایکس باکس الیو، یک چهارچوب نظری مورد نیاز را برای بررسی رفتار و بدن انحرافی در یکی 
از بزرگترین جوامع مجازی بازی یعنی ایکس باکس الیو، فراهم کرده است. تحقیقات قبلی در زمینه بازی های ویدئویی، عمدتاً بر روی 
خشونت و بررسی خشونت ناشی از مصرف این رسانه تمرکز داشته است. این دامنه محدود، درک جرم شناسان را از بازی های ویدئویی 
و فرهنگ آنها منحرف کرده است. ایکس باکس الیو ثابت کرده است که برای کاربران خود، بیش از یک بستر بازی است. ایکس باکس 
الیو خود را به یک سرگرمی چندرسانه ای برای بیش از 20 میلیون کاربر تبدیل کرده است. این کتاب ماهیت تعامات اجتماعی را در 
ایکس باکس الیو بررسی می کند، که اغلب توسط رفتارهای انحرافی نظیر نژادپرستی و روابط جنسی تفسیر می شوند اما به آنها محدود 
نمی شوند. متن این کتاب، بازی های رایانه ای را در یک چهارچوب هژمونیک که سفیدبودن و مردانگی را به عنوان هنجار می شناسد، 
قرار می دهد. تجربیات بدن های به حاشیه رانده شده در چهارچوبی انحرافی قرار داده شده اند؛ در حالیکه برای مطابقت با هنجار مسلط 

و تبدیل شدن به قربانیان نژادپرستی، تبعیض جنسی و انواع دیگر آزار و اذیت، شکست می خورند.

112 صفحه
ISBN 18-10: 1138143324

ISBN-13: 978-1138143326

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.

18

آشنایی با کتاب های حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت، دید عمیقی به عالقه مندان و پژوهشگران این 
حوزه می دهد. این بخش با معرفی هشت چکیده کتاب انگیسی به غنی سازی پژوهش های محققان 
موضوع  بودن  محوری  کتاب ها،  این  معرفی  و  گزینش  در  نظر  مورد  شاخص های  کرد.  خواهد  کمک 
بازی های دیجیتال و جنسیت، پژوهشی بودن اثر، سال انتشار و درجه علمی نویسندگان آنها می باشد. 
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Video Girl: A Quick Evolution of Female Characters in Video Games

دختر ویدئویی: تکامل سریع کاراکترهای زن در بازی های ویدئویی

مندی اوویات

1 دسامبر سال 2014
CreateSpace Independent Publishing Platform :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: زنان چگونه در بازی های ویدئویی به تصویر کشیده می شوند؟ آیا جنسیت روش طراحی کاراکترها را عوض می کند؟ کتاب 
»دختر ویدئویی: تکامل سریع شخصیت های زن در بازی های ویدئویی )علوم اجتماعی/مطالعات زنان(« اکتشاف کاراکترهای بازی های 
ویدئوی در دهه اول قرن بیست و یکم بوده است. صنعت بازی های ویدئویی، در چند دهه اخیر تبدیل به یکی از صنایع به سرعت در حال 
رشد شده است و در سالهای اخیر بازیسازان، با اضافه کردن چندین بازیکن و غیربازیکن دیدنی و جذاب زن در بازی هایشان، بازی کردن 
زنان را به رسمیت شناخته اند. این کتاب، یک بررسی کوتاه از کاراکترهای زن در بازی های ویدئویی و بازیکن زنی که توسط بازیکن 
غیرویدئویی در ذهن ایجاد شده است. این کتاب به بررسی تأثیرگذارترین کاراکترهای تولید شده از سالهای 2001 تا 2010 می پردازد 

و گذشته “Lara Croft” و »Delves«  را در فیلم »بازیکن« مطالعه می کند.

44 صفحه
ISBN-10: 1505508894

ISBN-13: 978-1505508895

شماره 4

Gender Divide and the Computer Game Industry

تقسیم جنسیتی و صنعت بازی های رایانه ای

جولی پرسکات
ژان بوگ

28 فوریه سال 2014
IGI Global :انتشارات

نوبت چاپ: دوم
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: کتاب تقسیم جنسیتی و صنعت بازی های رایانه ای، از دیدگاه جنسیتی به صنعت بازی می نگرد و روش های مختلفی که حضور 
کمتر زنان را در این صنعت تداوم می بخشد، برجسته سازی می کند. این منبع، مروری جامع بر روی مسأله جنسیت، بازی های رایانه ای 
و بخش فناوری اطاعات و ارتباطات فراهم می کند. این موضوع، دانشجویان و دانشگاه های متعدد را با نگرانی نسبت به صنعت بازی های 

رایانه ای، اشتغال های مردساالرانه و پیچیدگی های جنسیتی در نیروی کار مواجه می کند.

321 صفحه
ISBN-10: 1466645342

ISBN-13: 978-1466645349

شماره 3

نگریسته  به جنس مخالف  مردان جوان عاقه مند  انحصاری  قلمروی  عنوان  به  ویدئویی  بازی های  به  است که  زیادی  چکیده: مدت 
می شود. در یک چشم انداز رسانه ای که تحت سلطه این گونه بازیکنان است، گیمرهایی که با این الگو تناسب ندارند، از جمله زنان، 
افراد رنگین پوست، افراد دگرجنس گرا، اغلب در انجمن ها و کانال های عمومی بازی های آناین مورد خشونت قرار می گیرند. بحث درباره 
بازنمایی این گروه ها در بازی، غالباً محدود و گذرا بوده است. در مقابل، کتاب بازی  در حاشیه براساس، نظریات فمنیستی، هنجارستیز و 
پسا استعماری هویت نوشته شده است و از روش های کیفی مخاطب پژوهشی برای ایجاد اطمینان نسبت به اینکه کدام بازنمایی مهمتر 
است، استفاده می کند. در این کتاب، آدرین شاو، استدالل می کند که بازیکنان بازی های ویدئویی، نژاد، جنسیت و تمایات جنسی را به 
صورت هم زمان تجربه می کنند. او می پرسد: چگونه بازیکنان کاراکترها را شناسایی می کنند؟ چگونه شناسایی هویت آنها را از تعامل شان 
جدا می سازند؟ نقش فانتزی در بازنمایی چیست؟ اهمیت درک منطق بازار چیست؟  شاو در پرداختن به این سواالت، نشان می دهد که 

بازنمایی چه میزان برای شرکت کنندگان اهمیت پیدا می کند.

شماره 2

Gaming at the Edge: Sexuality and Gender at the Margins of Gamer Culture

بازی در حاشیه: تمایالت جنسی و جنسیت در حواشی فرهنگ بازیکن

آدریان شاو
1 ژانویه سال 2015

University Of Minnesota Press:انتشارات
نوبت چاپ: دوم

زبان کتاب: انگلیسی

304 صفحه
ISBN-10: 0816693161

ISBN-13: 978-0816693160

Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play

جنسیت و  تمایالت جنسی در فرهنگ های بازی آنالین: بازی پرحرارت

جنی ساندن
مالین اسونینگسن

22 سپتامبر سال2013 
Routledge :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: کتاب جنسیت و تمایات جنسی در فرهنگ های بازی آناین: بازی پرحرارت، کتابی است درباره بازیکنان زن و برخورد مشتاقانه 
و احساساتی آنان با بازی آناین »Wolrd of Warcraft« و فرهنگ های بازیکنان آن. این موضوع احساسات و اشتیاق جدی زنان را در 

بازی ها نیاز دارد و به عنوان مثال توجه به سواالتی از لذت بردن و میل به فناوری.
نویسندگان از یک رویکرد منحصر به فرد که آن را »مردم نگاری دوقلو« می نامند، بهره می گیرند که دو داستان را به موازات یکدیگر امتداد 
می دهد. اسونینگسن فرهنگ بازی »مستقیم« را مطالعه می کند و هر آنچه را که مربوط به هنجار باشد با بررسی تجربیات بازیکنان زن 
در بافت بازی مردساالرانه، تصریح می کند. ساندن، فرهنگ بازی »دگرجنسگرا« را از طریق ظرفیت دگرجنسگرایی جریان اصلی فرهنگ 

»World of Warcraft« بررسی می کند. 
تحقیقات دانشگاهی در فرهنگ بازی در حال شکوفایی است. با این حال، هنوز در بازی ها مطالعات فمینیستی درباره جنسیت و تمایات 
جنسی در حال انجام است. نویسندگان با گذر از ایده های فمینیستی کاربردی، کاربردپذیری و جایگاه شغلی همچون گرایش اخیر به 
تأثیرگذاری و پدیده شناسی در نظریه فرهنگی،  دگرجنسگرایی و مطالعات فمنیستی را در خصوص فرهنگ های بازیکن آناین به طریقی 

که واقع و ترسیم شده است، بسط داده اند.

246 صفحه
ISBN-10: 0415719704

ISBN-13: 978-0415719704

شماره 5
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Gender Inclusive Game Design: Expanding The Market

From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer Games

طراحی بازِی دربرگیرنده جنسیت: گسترش بازار

از باربی تا مورتال کامبت: جنسیت و بازی های رایانه ای

شری گرینر ری

جاستین کسلز
هنری جنکینز

سپتامبر سال 2003
Cengage Learning  :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

28 فوریه سال 2000
The MIT Press  :انتشارات

نوبت چاپ: دوم
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: درک فناورانه دختران و زنان امروزی بیشتر از هر زمان دیگری می باشد و پژوهش ها نشان می دهند که آنها بیش از 52 درصد 
کاربران اینترنت و 70 درصد بازیکنان آناین را تشکیل می دهند. پس چرا صنعت بازیسازی، همچنان بازی هایی را تولید می کند که در 
درجه اول، مردانی در رده سنی 13 تا 25 سال هدف قرار می گیرند؟ با وجود این تمرکز عمیق، بازیسازان، نه تنها ممکن است درآمد 
احتمالی خود را به شدت محدود کنند، بلکه ممکن است تصویر بزرگتری را از دست بدهند. در حال حاضر صنعت بازی  نسبت به بازار 
فروش مورد نظر آن، رشد بیشتری دارد. برای اینکه صنعت همچنان درحال رشد باشد و قوی بماند، بازیسازان بایست به دنبال گسترش 
بازار فروش خود باشند؛ یعنی طراحی  عناوینی که پذیرای مخاطبان زن باشند. به مدت چندین دهه، صنعت سرگرمی موفق به رشد 
پایدار شده است، زیرا تنوع مخاطبین خود را در نظر گرفته است. محصوالت پرفروش امروزی، شامل فیلم ها، ضبط ها و یا کتاب ها اغلب 
عناصری هستند که به طور مستقیم به بسیاری از بخش های مختلف بازار فروش فروخته می شوند، در حالیکه موانع کمی برای دسترسی 

دیگران می باشند. با درک مسائل و موانع مرتبط به جنسیت، صنعت بازی می تواند از یک استراتژی رشد مشابه بهره مند شود. 
این کتاب به موضوعاتی می پردازد که به بازیسازان و طراحان برای درک تفاوت های واقعی بین رویکرد جنسیت ها، کشمکش ها و معیار 
سرگرمی و پاسخ آن یاری می کند. این کتاب همچنین به بررسی تفاوت های سیستم  پاداش، ترجیحات محیط بازی و معیار های انتخاب 
نماد )آواتار( می پردازد و اینکه چگونه این موضوعات همگی در طراحی بازی، بدون در نظر گرفتن ژانر به کار گرفته می شوند. با درک این 
تفاوت ها طراحان می توانند این دانش را در ژانرهای سنتی که صنعت بازی های رایانه ای معاصر را شکل می دهند، اعمال کنند و شروع 
به تغییر آینده بازار فروش خود نمایند. شاید سوال واقعی که بازیسازان بایست از خود بپرسند این باشد که«اگر بازیکن زن باشه چی؟«

به  فناوری  و  بازی ها  بررسی می کنند که چگونه فرضیات درمورد جنسیت،  مورتال کامبت«  تا  باربی  »از  نویسندگان کتاب  چکیده: 
طراحی، ساخت و فروش بازی ها به عنوان صنعتی که به دنبال ایجاد بازار دخترانه است، شکل می دهد. آنها بازی های رایج در بازار را 
توصیف و تحلیل می کنند و روش هایی تاکتیکی برای جلوگیری از کلیشه هایی که در راهروی فروشگاه های اسباب بازی چیره شده اند، 
ارائه می کنند. ترکیبی پویا از دیدگاه ها و نظرات پژوهشگران رسانه ها و فناوری، فرهیختگان، روانشناسان، بازیسازان بازی  های پیشتاز 

عصر حاضر، افراد شاغل در صنعت و بازیکنان دختر را شامل می شود.
193 صفحه

ISBN-10: 1584502398

ISBN-13: 978-1584502395

360 صفحه
ISBN-10: 0262032589

ISBN-13: 978-0262032582

شماره 7

شماره 8

Beyond Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming

فراتر از باربی و مورتال کامبت: دیدگاه های جدید در مورد جنسیت و بازی

یاسمین بی. کفای
کری هیتر
جیل ِدنر

جنیفر وای. سان

25 فوریه سال 2011
The MIT Press :انتشارات

نوبت چاپ: دوم
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: ده سال پس از پیشگام شدن کتاب »از باربی تا مورتال کامبت«، که مسیر کلیشه سازی جنسیتی و مسائل اجتماعی و اقتصادی 
مربوط به نفوذ بازی های دیجیتال را برجسته کرد، تعداد زنان و دختران بازیکن به طور قابل توجهی افزایش یافت. با وجود این، نابرابری 
جنسیتی در بازی هنوز پابرجا است. ممکن است زنان در بازی World of Warcraft رزمنده باشند اما لباس های«دخترانه« می پوشند 
که از جاذبه جنسی آن برای ترویج بازی در نمایش تجاری استفاده می شود. محتوای تولید شده توسط بازیکن، بازی را متحول کرده است؛ 
اما بازی های اندکی عرضه شده اند که به دختران امکان »تغییرات« )تغییرات بازی ساخته شده توسط بازیکنان( می دهند. نویسندگان این 
کتاب در زمینه برابری جنسیتی استدالل می کنند که این موضوع نیاز به افزایش تعداد کلی بازیکنان زن، بیش از تعداد رو به رشد فعلی 
دارد. کتاب »فراتر از باربی و مورتال کامبت: دیدگاه های جدید در مورد جنسیت و بازی« از نظریه پردازان رسانه های جدید، طراحان بازی، 
مربیان، روانشناسان و متخصصان صنعتی بهره مند شده است تا بررسی کند که چگونه جنسیت با زمینه های گسترده تر بازی های دیجیتال 
امروزی همانند بازی کردن، صنعت بازی و طراحی و بازی های جدی مرتبط و هم راستا می شود. نویسندگان این کتاب در خصوص ظهور 
بازی های انبوه چند نفره آناین )MMO ها( و تجربه دختران و زنان بازیکن در جوامع بازی، صنعت همچنان مردساالرانه بازی، نیاز به 
دیدگاه های مختلف در طراحی بازی و دغدغه های مربوط به جنسیت در بازی های جدی در حال ظهور )بازی هایی که هدفشان تنها 

سرگرمی نیست بلکه آموزش، متقاعد کردن، یا تغییر رفتار است( بحث می کنند.

400 صفحه
ISBN-10: 0262516063

ISBN-13: 978-0262516068
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سال 2014
رساله مقطع دکترای رشته آموزش

اریک جی. نیمی
دانشگاه ایلینویز شمالی

چکیده: این مطالعه با به کارگیری یک تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق، اطاعاتی را در ارتباط با تقاطع رشد دانشجویان 
مرد، بازی های ویدئویی و مؤسسات آموزش عالی دو ساله فراهم آورده است. این پژوهش با استفاده از یک نمونه شامل 13 شرکت 
کننده، بررسی می کند که چگونه دانش آموزان پسر در موسسات آموزش عالی دو ساله از بازی های ویدئویی برای برساخت مردانگی 
خود استفاده می کنند. این مطالعه شواهدی در مورد اینکه مردان کالج، تعاریف متعددی را از مردانگی با انجام بازی های ویدئویی می 
سازند، فراهم کرده است. عاوه بر این، مزایای بررسی شده شامل استراتژی های دانشگاهی و محل کار برای موفقیت می شود. در نهایت، 

فرصت هایی برای موسسات دو ساله به منظور تعامل بیشتر با این جمعیت دانشجویی نیز گنجانده شده است. 

اساتید:
سونیا آرمسترانگ

لیزا بائومگارتنر 

شماره 1

The games men play: how community college men use video games to construct masculinity
بازی هایی که مردان بازی می کنند:

چگونه جامعه مردان کالج از بازی های ویدئویی برای برساخت مردانگی استفاده می کنند

رساله و پایان نامه

معرفی
رساله و

پایان نامه
در حوزه بازی های

دیجیتال و جنسیت

پژوهش های دانشگاهی محققان در قالب رساله و تز در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت در 
این بخش معرفی شده اند. گزینش پژوهش های علمی این بخش بر اساس شاخص هایی چون 
مدرک دانشگاهی مولفان آثار، رتبه علمی دانشگاه و سال نگارش اثر میباشد. این قسمت شامل 
معرفی پنج چکیده رساله و تز انگیسی در حوزه یاد شده می باشد. عالوه بر این قادر خواهید 

بود که فایل پژوهش های مورد نظر خود را از بانک مقاالت تارنمای دایرک بارگذاری نمائید.

Roles of female video game characters and their impact on gender representation

نقش کاراکترهای زن بازی های ویدئویی و تأثیر آنها بر بازنمایی جنسیتی

پائولینا اِوا ریکوفسکا
دانشگاه آپساال

رتبه علمی دانشگاه: 81
اساتید: اِلز نیگرن

شماره 2

سال 2014
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته مطالعات رسانه و ارتباطات

چکیده: با توجه به محبوبیت بسیار زیاد بازی های ویدئویی، نویسنده به بررسی حضور به تصویر کشیده شده در این بازی ها می پردازد. 
از خصوصیات  بهتر  به منظور بسط درکی  ویدئویی،  بازی های  مانند جنسیت در  پدیده عمومی،  تحلیل کامل یک  این مطالعه  هدف 
آن در این شکل رسانه ای و توسعه بخِش کلی دانش در بازی های ویدئویی به عنوان یک موضوع پژوهشی است. همانطور که ادبیات 
نظری قبلی نشان می دهد، جنسیت در بازی های ویدئویی را می توان به کمک کاراکتر مغرضانه و جنسی آن و یا با گرایش به برابری 



چکیده: این پایان نامه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه کلیشه های جنسیتی بر روایت، مکانیک بازی و تجربه سه بازی ویدئویی 
کنسولی مختلف )Venetica، WET و Velvet Assassin( با قهرمان زن تأثیر می گذارد. هر بازی در فصول مورد مطالعه جداگانه ای قرار گرفته 
است و در مورد اینکه چگونه جنسیت، با هر ساختار روایت، بازنمایی تصویر و تعامل یکپارچه و درهم تنیده شده است، بحث می کند. 
تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد هر مطالعه ارائه شده است؛ همانطور که جنسیت در چندین بخش  از هر بازی، با نقش شخصیت اول زن 
به عنوان قهرمان، بازنمایی او در طول بازی )مثًا تصویر بدن، لباس و ساح( و تجربه بازی، قرار داده شده است. در نتیجه، این پایان نامه 
نشان می دهد که جنسیت کاراکتر اصلی در یک بازی ویدئویی بر تمامیت اثر می گذارد. به ویژه، هر سه قهرمان زن مورد بحث در این 
پایان نامه ویترین کلیشه های مرتبط با بازنمایی جنسی غالب از کاراکترهای بازی های ویدئویی زن می باشند؛ درست مانند کلیشه های 
زنانه و مردانه سنتی مشابه در ارتباط با قهرمانان زن در فیلم و تلویزیون. این مطالعه سایر بازنمایی  های مشکل ساِز قهرمانان زن را تنها 

با بازی هایی که برای آنها طراحی شده و به همان اندازه در روایت، مکانیک بازی و گیم پلی خود کلیشه وار هستند، در نظر می گیرد.

شماره 3

Playing nice:
the limitations and stereotypes placed on female hero representations in video games

خوب بازی کردن:
محدودیت ها و کلیشه های نهاده شده در بازنمایی های قهرمانان زن بازی های ویدئویی

لینت ال. سیسِنروس
دانشگاه تگزاس شمالی

اساتید: جورج الرک لش، هری بنشاف،
ژاکلین ویکری،آالن آلباران، مارک واردل

“I play to beat the machine”:
masculinity and the video game industry in the united states

» من بازی می کنم که به ماشین ضربه بزنم«: مردانگی و صنعت بازی ویدئویی در ایاالت متحده

سال 2010
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

ان لیدیم مک دیویت
دانشگاه فلوریدای مرکزی

شماره 5

چکیده: این پایان نامه صنعت بازی ویدئویی را از اولین بازی که در سال 1958 در ایاالت متحده آمریکا ساخته شد تا زمانی که این 
صنعت در سال 1985 در تسلط ژاپن درآمد و اینکه چگونه مردانگی طبقه سفید متوسط در حوزه بازی ویدئویی منعکس شد، مورد 
بررسی قرار می دهد. بخش اول به بررسی پیش بینی های مردانگی طبقه سفید متوسط در فرهنگ ایاالت متحده می پردازد و اینکه اینها 
چگونه تحت تأثیر انواع بازی های ویدئویی بازیسازان، قرار می گیرند. بخش دوم به بررسی بازتاب این فرهنگ مردانه که صنعت بازی 
ویدئویی را در دهه های 1970 و 1980 در میان سازندگان، گیمرها و رسانه ها احاطه کرده بود، می پردازد؛ در حالیکه نشان می دهد چگونه 
قلمروی مردانه بازی های ویدئویی ساخته شد. بخش آخر، به بررسی یک انتقال پس از انتشار PAC-MAN در دهه1980 می پردازد که 
منجر به تعداد زیادی بازیکن و بازیساز زن شد؛ درست مانند صنعتی که مخاطبان گسترده تری را در آغوش گرفته باشد. این مطالعه با 
سقوط صنعت بازی ویدئویی در ایاالت متحده در سال 1983 که به جای شرکت های آمریکایی مانند آتاری، به شرکت های بازی ویدئویی 

ژاپنی، امکان تسلط بر حوزه بازی ویدئویی را در سراسر جهان می دهد، پایان می پذیرد.

سال 2013
پایان نامه مقطع کارشناسی 

ارشد رشته ارتباطات

سال 2014
پایان نامه مقطع  کارشناسی ارشد رشته هنر

مارشا جین نیوبری
دانشگاه سایمون فریزر

رتبه علمی دانشگاه: 251-300

لنز  از یک  استفاده  با  پایان نامه  این  آماری و فرهنگی محسوب می شوند.  بازی های دیجیتال، زنان الیه های پرت  چکیده: در صنعت 
مطالعات فرهنگی، تجارب زنان بازی ساز را با هدف فهم عمیق تِر نگرش های زنان مشغول به کار در عرصه بازی و تعیین اینکه آیا کار در 
صنعت مردساالر بازی می تواند »کار خوبی« برای زنان باشد یا خیر، بررسی می کند. در قیاس با دیگر بخش های فرهنگی، زنان مشغول به 
کار در عرصه بازی با موانع منحصر به فردی برای حفظ مشاغل در این صنعت برخوردار از جایگاه باال روبرو هستند. کلیشه های جنسیتی 
بسیاری از زنان را از مشارکت کامل در فرهنگ صنعت بازی باز می دارد که به نوبه خود برای هر فردی که با ذهنیت«ممکن است خوب 
باشد« تناسب نداشته باشد، تبعیض قائل می شود. زنان شاغل در عرصه بازی، از صنعتی که به نظر می رسد تمایل به تنوع جنسیتی دارد 
تا بتواند صفوف در حال رشد بازیکنان زن را جذب نماید، سیگنال های مختلطی دریافت می کنند این در حالیست که این صنعت در برابر 

تغییر شیوه کار جنسیتی و تبعیض آمیز که زنان را دور نگه می دارد، مقاوم است.

اساتید:
فردریک لزیج
آلیسون بیل

کاترین موری
لزلی رگان شید

شماره 4

Gender and the games industry: The experiences of female Game Workers

جنسیت و صنعت بازی ها: تجربیات زنان شاغل در عرصه بازی
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و قدرت زن توصیف و تعریف کرد. نویسنده برای توضیح این نتایج متنوع، طبقه نقش را به عنوان یک عامل مهم در بازنمایی کاراکتر 
براساس استفاده از چارچوب نظری کنش متقابل نمادین، به ویژه رویکرد نمایشی مربوط به ای. گافمن معرفی می کند. وی سپس با 
تحلیل گفتمان کیفی، دو کاراکتر شخصیت اصلی و پشتیبان را از 22 بازی مختلف بررسی می کند. نویسنده درمی یابد که تفاوت قابل 
مشاهده ای در رفتار زنان بسته به نقش بازنمایی شده آنها، وجود دارد. کاراکترهای رهبر بیشتر احتمال دارد که قوی، مستقل و خودکفا 
باشند در حالیکه کاراکترهای پشتیبان اغلب نیاز به کمک فوری دارند و وابسته به دیگران هستند و به احتمال زیاد مورد آزار و اذیت 
قرار می گیرند. نتایج ارائه شده می تواند برای برخی انواع پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد تا مطالعات حوزه بازی های ویدئویی را 

به موضوع پژوهشی جدیدی تبدیل نمایند.
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مجموع مقاالت علمی حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت 101 مورد و تعداد کل استنادهای صورت گرفته به این مقاالت، 3360 مورد 
ارزیابی شده است که از این تعداد 2934 استناد متعلق به هشت پژوهشگر برتر این حوزه می باشد. مجموع مقاالت مرتبط با بازی های 
دیجیتال و جنسیِت این پژوهشگران، 90 مورد می باشد. در واقع می توان اذعان داشت، 90 مورد از مجموع کل مقاالت این حوزه توسط 
هشت پژوهشگر برتر نگاشته شده است. همچنین تعداد کل پژوهشگران بازی های دیجیتال و جنسیت، 142 نفر ارزیابی می شود که 94 
درصد از این مجموع، پژوهشگران گذری و کمتر فعال بوده اند. مردان 82 درصد از جمعیت پژوهشگران عاقه مند به حوزه مطالعاتی بازی های 
دیجیتال و جنسیت را تشکیل داده اند. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، سال 2008 طی بیست سال گذشته، سال بسیار پرکاری برای 
این حوزه بوده است و پس از آن تا سال جاری شاهد کاهش و سیر نزولی مطالعات جدی در این زمینه می باشیم. اما سال شروع به پژوهش 
در این حوزه را باید 1996 دانست که به لطف مطالعات گسترده دکتر یاسمین بی. کفای کلید خورد.  در خصوص منابع علمی منتشر 
کننده مقاالت این حوزه باید به مجله علمی نقش های جنسی19 اشاره داشت که بیش از سایر مجات بین المللی در انتشار مقاالت این حوزه 
جدیت داشته است. باید خاطر نشان ساخت که تا کنون فصلنامه و یا مجله علمی و معتبری با محوریت بازی های دیجیتال و جنسیت 
منتشر نشده است و بدین ترتیب اغلب مقاالت این حوزه در سایر نشریاتی که حول محور بازی، فضای مجازی و یا جنسیت بوده اند، منتشر 
شده اند. همچنین دو کنفرانس بین المللی ICA و محاسبات گسترده20 در انتشار مقاالت بازی و جنسیت اهتمام داشته اند. در واقع مجات 
علمی منتشر کننده مقاالت این حیطه، 84 درصد و کنفرانس ها 17 درصد از تعداد کل مقاالت را به خود اختصاص داده اند.  از سویی دیگر 
باید اظهار داشت کشور آمریکا و سپس چین، سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها در انجام پژوهش های مرتبط با این حوزه داشته اند و به 
همین ترتیب زبان های انگلیسی و چینی زبان های غالب پژوهشی بازی و جنسیت بوده اند. گفتنی است کشور آمریکا با برخورداری از پنج 

پژوهشگر فعال این حوزه، نسبت به سایر کشورها، مرکزیت علمی بیشتری داشته است. 

مجالت:
مجات علمی21  و مجموعه مقاالت کنفرانسها22  که در طی 20 سال گذشته بیشترین مقاالت را 

در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت منتشر نموده اند: 
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فراوانینام کنفرانسردیف

1Annual Conference of the International Communication Association ICA2

2Pervasive Computing2

اطالع نگاشت
در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت

ــا  ــات و داده ه ــری اطالع ــگران تصوی ــت ها نمایش اطالع نگاش
ــات  ــاده اطالع ــریع و س ــه س ــا ارائ ــدف آن ه ــه ه ــتند ک هس
پیچیــده اســت. تحلیــل اطالعــات آمــاری از پژوهش هــای 
ــب  ــیت، در قال ــال و جنس ــای دیجیت ــوزه بازی ه ــی در ح علم

ــت. ــده اس ــش داده ش ــک نمای اینفوگرافی

 Sex ،از میان مجات علمی   •
Roles با انتشار 9 مقاله نسبت 

به سایر مجات این حوزه مقاالت 
بیشتری منتشر نموده است. از میان 

 Pervasive و ICA ،کنفرانس ها
Computing هر یک با پذیرش 
دو مقاله علمی، نسبت به سایر 

کنفرانس ها مقاالت بیشتری را در 
زمینه بازی های دیجیتال و جنسیت 

در مجموعه مقاالت خود منتشر 
نموده اند. 

•    تعداد مجات علمی منتشر 
کننده مقاالت علمی در حوزه 

بازی های دیجیتال و جنسیت 59 
مجله و تعداد کنفرانس های علمی 
که مقاالت این حوزه به آنها ارائه 

شده است، 14 کنفرانس می باشد.
•    تعداد کل مجات علمی و 

کنفرانس های علمی منتشر کننده 
مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و 

جنسیت 73 مورد می باشد. 

Sex Roles
Pervasive Computing
Academic journals 
Proceedings of conferences

19
20
21
22
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شاخص SJR ، بازدید مجالت موجود در Scopus را از سال ۱۹۹۶ تا به امروز نشان می دهد. 
رضیب تاثیر : این شاخص نشان دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نرشیه داده می شود. 

23
24

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

مقاالت کنفرانس های علمی:

فراوانی مقاالت به تفکیک سال های انتشار، در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت:

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

تعداد مقاالت در مجات علمی
تعداد مقاالت در کنفرانسهای علمی

شاخص ناشرنام مجالت علمیردیف
اچ

شاخص   
23SJR

ضریب تاثیر24 
)2014(

ضریب تاثیر 
5 ساله 
)2014(

مجموع 
استنادات

میانگین 
استناد به ازای 

هر مقاله

مدت 
انتشار

1Sex Rolesspringer751.181.39_6591.7341

2
Computers in 

Human Behavior

Elsevier 

Limited961.682.883.7247523.6132

3
Cyberpsychology 

Behavior and Social 

Networking

Mary Ann 

Liebert 

Inc.
931.412.18_10942.519

4

International 

Journal of 

Technology and 

Human Interaction

IGI 

Global110.180.67_1742.2610

5
Mass 

Communication & 

Society

Taylor & 

Francis190.891.051.541301.119

•   شاخص اچ مجله Computers in Human Behavior، 96 می باشد و از سایر مجات علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت، بیشتر است. 
•   میانگین استناد به ازای هر مقاله، در مجله Computers in Human Behavior، 3.61 می باشد، و از سایر مجات علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های 

دیجیتال و جنسیت، بیشتر است.
•   مجله علمی Sex Roles نسبت به سایر مجات برتر این حوزه، از قدمت انتشار بیشتری برخوردار است. 

•   89 درصد )90 مورد( از مجموع مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت متعلق به پژوهشگران فعال این حوزه می باشد )توسط هشت پژوهشگر فعال این حوزه 
نگاشته شده است.(

•   9 درصد )2934مورد( از استنادها به پژوهشگران فعال این حوزه، منحصراً استناد به مقاالت حوزه جنسیت آنها بوده است. 
•   87 درصد )2934مورد( از مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت حوزه بازیهای دیجیتال و جنسیت، متعلق به پژوهشگران فعال این حوزه بوده است.  
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83%

تعداد مقاالت در مجات علمی

 تعداد مقاالت در کنفرانس هاي
علمی

پژوهشگران:

اطاعات 10 پژوهشگر برتر حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت:

تعداد کل نام پژوهشگرردیف
مقاالت

تعداد مقاالت 
در حوزه بازی 

های دیجیتال و 
جنسیت

تعداد کل 
استنادها به 

پژوهشگر

تعداد استنادها 
به پژوهشگر در 
حوزه بازی های 
دیجیتال وجنسیت

شاخص 
نام دانشگاهاچ

1Yasmin B. Kafai26618871166739University of Pennsylvania

2
Elizabeth Behm-

Morawitz35167465210University of Missouri

3Jan Van Looy168146614514Ghent University

4Carrie Heeter12713413037525Michigan State University

5
 Suzanne de

Castell26711276827928
University of Ontario 

Institute of Technology

6
 Gabriela T

Richard226164275
Pennsylvania State 

University

7Mia Consalvo1946305085824Concordia University

8Dmitri Williams96561185863154
University of Southern 

California

•   سال 2008 با 13 مقاله )12.9 
درصد(، آمار بیشترین تعداد مقاالت 

منتشر شده در حوزه بازی های 
دیجیتال و جنسیت را به خود 

اختصاص داده است. 
•   در طی 20 سال گذشته، کمترین 
آمار انتشار مقاالت در حوزه بازی های 

دیجیتال و جنسیت متعلق به سال 
2002 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 

دیجیتال و جنسیت متعلق به سال 
2014 می باشد.

در طی 20 سال گذشته:



باالترین میزان شاخص اچ25  در پژوهشگران برتر حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت:

جدول مقایسه سال های پژوهشی پژوهشگران حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت:
6%

94%

پژوهشگران فعال

(کمتر فعال)پژوهشگران گذري 

پژوهشگران فعال
پژوهشگران گذری)کمتر فعال(

•   تعداد کل پژوهشگران حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت ، 142 نفر میباشد.
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 نخستین پژوهشگران از نظر سال شروع به
پژوهش در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت نام پژوهشگر  نخستین پژوهشگران از نظر سال

شروع به پژوهش نام پژوهشگر

1996 Yasmin B. Kafai 1980
1. Suzanne de Castell

2. Carrie Heeter

2003
1. Carrie Heeter

2. Mia Consalvo 1981 Dmitri Williams

2004 Suzanne de Castell 1990 Yasmin B. Kafai

1994 Mia Consalvo

1998 Jan Van Looy

کشورها:
کشورهایی که در حوزه بازی های دیجیتال و 

جنسیت پژوهش های بیشتری داشته اند: 

کشورترتیب

آمریکااول

چیندوم

کاناداسوم

انگلیسچهارم

بلژیکپنجم

فرانسهششم

دانلمارکهفتم

هلندهشتم

استرالیانهم
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شــاخصی عــددی اســت کــه می کوشــد بهــره وری و تأثیرگــذاری علمــی دانشــمندان را بــه صــورت کمــی منایــش دهــد. ایــن شــاخص بــا در نظــر گرفــن تعــداد مقــاالت پــر اســتناد افــراد و تعــداد دفعــات اســتناد 
شــدن آن مقــاالت توســط دیگــران محاســبه می شــود. از ایــن شــاخص می تــوان بــرای تأثیــر گــذاری علمــی گروهــی از دانشــمندان نیــز بهــره بــرد، شــاخص اچ بــرای محاســبه تأثیرگــذاری علمــی دانشــگاه ها و 
دانشــمندان یــک کشــور نیــز قابــل اســتفاده اســت. بــه زبــان دقیق تــر، وقتــی اچ-ایندکــس بــرای شــخصی بــه میــزان h اســت، یعنــی تعــداد h مــورد اثــر انتشــاراتی (مثــل مقالــه) دارد کــه بــه هــر کــدام از آن هــا 
دســت کم h بــار اســتناد شــده اســت. مثــالً اگــر می گوییــم شــاخص تأثیرگــذاری علمــی فــردی از طریــق شــاخص اچ بــه میــزان ۵ محاســبه شــده اســت، منظورمــان ایــن اســت کــه ایــن شــخص ۵ اثــر انتشــاراتی، 

مثــل مقالــه، دارد کــه بــه هــر کــدام از ایــن ۵ مقالــه، دســت کم ۵ بــار اســتناد شــده اســت. 

25

نسبت جمعیت پژوهشگران فعال و کمتر فعال )گذری( 
در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت در دنیا:

جنسیت پژوهشگران در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت:

کشوری که بیشترین پژوهشگر فعال )کشورهای دارای پژوهشگر فعال( در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت را 
به خود اختصاص داده، کشور امریکا با 5 پژوهشگر فعال است. 

امریکا با برخورداری از 8 پژوهشگر و چهار دانشگاه فعال در زمینه بازی های دیجیتال و جنسیت، تنها کشور فعال از لحاظ مراکز علمی و 
پژوهشگر در دنیا محسوب می شود.

زبان پژوهش:
پنج زبان اصلی که 
در حوزه بازی های 

دیجیتال و جنسیت 
پژوهش انجام شده 

است:

کشورترتیب

انگلیسیاول

چینیدوم

فرانسویسوم

یونانیچهارم

ژاپنیپنجم

مرد
%81زن

19%

مرد

زن
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یاسمن  کفای، شهروند آمریکایِی آلمان تبار، در اواخر دهه 1980 برای ادامه تحصیات در دکتر 
دیجیتال و یادگیری کشور فرانسه و سپس آمریکا را برگزید. در سال 1993 موفق به زمینه رسانه های 

دکترای  مدرک  خود از دانشگاه هاروارد شد و هم اکنون استاد دانشگاه پنسیلوانیا در این کشور می باشد. اخذ 
وی در دوران جوانی به اهمیت طراحی بازی برای یادگیری واقف بود؛ درست زمانی که بازیسازان به بازی بیش از طراحی اهمیت 
می دادند. این پژوهشگر در ابتدای جوانی به عنوان پیشگام یادگیری کودکان به کمک بازی های دیجیتال شناخته شد و این موضوع 
موجب شد با کمک های علمی وی دو دهه بعد حوزه ای به نام بازی های جدی شکل بگیرد که امروزه یکی از اصلی ترین حوزه های 
پژوهشی در بازی های دیجیتال محسوب می شود و روز به روز به وسعت دامنه آن افزوده می گردد. به عبارتی دکتر کفای را می توان 

بنیانگذار مطالعات بازی در عرصه یادگیری کودکان دانست. 
تفکرات خاقانه کفای در اهمیت یادگیری در بازی های دیجیتال باعث شد نزد کودکان دنیا مشهور و محبوب شود. وی تا کنون 
دست به طراحی و راه اندازی دو پایگاه اینترنتی26  زده است که در آن میلیون ها کودک از سراسر جهان به نشر خاقیت ها و 

ایده هایشان در زمینه طراحی کاراکترهای بازی تحت عنوان یک پروژه می پردازند. 
کفای عاوه بر تمایل به پژوهش در زمینه یادگیری، مطالعات گسترده ای در زمینه جنسیت نیز داشته است. با توجه به جهت گیری 
پژوهش های وی به بازی های دیجیتال در زمینه رسانه های نوین، موضوع جنسیت را غالباً در رسانه یاد شده بررسی کرده است. 
کتاب معروف وی به نام "ورای باربی و مورتال: چشم اندازی جدید به جنسیت و بازی27 " که در سال 2011 تجدید چاپ شد،  
گویای دیدگاه های علمی وی در خصوص بازی های دیجیتال و جنسیت می باشد که با همکاری طیف گسترده ای از پژوهشگران 

جنسیت و سایر محققان حوزه بازی های دیجیتال اقدام به نگارش آن نموده است. 
در طول دهه گذشته، کفای پژوهشی را برای تهیه یک گزارش علمی هدایت کرد به نام "در زیر میکروسکوپ: یک دهه مداخات 
برابری جنسیتی در علوم28 " )2004( و در کمیسیون ملی جنسیت، فناوری و آموزش مشارکت داشته است که حاصل آن گزارش 

"دختراِن دانای فناوری: آموزش دختران در عصر رایانه )انجمن آمریکایی زنان دانشگاهی، 2000(29" بوده است.
کفای تاکنون جوایز علمی متعددی را از سوی نهادهای بین المللی کسب کرده است که از مهمترین آنها می توان به جوایز بنیاد 
ملی علوم30، بنیاد اسپنسر31  و بنیاد مک آرتور32  اشاره کرد. عاوه بر این برای سنجش بهتر جایگاه علمی این پژوهشگر می توان 
به شاخص های بین المللی ارزیابی محققان اشاره کرد. دکتر کفای در حال حاضر از شاخص اچ 39 برخوردار است که نسبت به 
سایر پژوهشگران این عرصه، یکی از باالترین شاخص ها می باشد. همچنین وی تا کنون مجموع 266 مقاله علمی نگاشته است که 
از این بین 18 مورد آن در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت است. تعداد کل استنادهای صورت گرفته به آثار کفای 8711 
مورد است که 667 مورد آن به حوزه مزبور اختصاص دارد. به طور کل وی از مجموع شاخص ها و معیارهای علمی سنجش، در 
بین پژوهشگران حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت، بیشترین امتیاز را دارا می باشد. برای آشنایی بیشتر با این پژوهشگر، آثار و 

تألیفات علمی به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
/http://www.yasminkafai.com

یاسمین بی. کفای 

https://scratch.mit.edu/ و http://ecrafting.org/
Beyond Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming
Under the Microscope: A Decade of Gender Equity Interventions in the Sciences
Tech-Savvy Girls: Educating Girls in the Computer Age (American Association of University Women, 2000)
National Science Foundation
Spencer Foundation
MacArthur Foundation

26
27
28
29
30
31
32

در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت

معرفی
پژوهشگران برتر

)Yasmin B. Kafai(
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دکتر ژان ون لوی هم اکنون استادیار دانشگاه گنت 
فناوری  و  بلژیک می باشد و در زمینه رسانه ها  در 
اطاعات و ارتباطات در دانشگاه بلژیک به پژوهش و 
تدریس مشغول می باشد. وی در سال 2006 موفق 
به اخذ مدرک دکترای خود شد و تز این مقطع را 
با عنوان فهم فرهنگ بازی های رایانه ای33  انتخاب 
در   2008 و   2007 سال های  در  همچنین  کرد. 
دانشگاه اومیا در کشور سوئد به تحصیل در مقطع 
دانشگاه  در   2008 سال  از  و  پرداخت  پسادکترا 
گنت با درجه استادیار و به عنوان پژوهشگر مقطع 

پسادکترا مشغول به فعالیت شد. 
تمرکز پژوهشی این محقق برجسته دانشگاهی بر 
حوزه بازی های دیجیتال می باشد اما در این زمینه 
زمینه  در  مطالعه  و  تحقیق  به  بیشتری  گرایش 
جنسیت،  کلیشه ای  تهدید  روانشناختی  اثرات 
بازی های جدی، بازی های تمرینی و واقعیت افزوده 
نشان داده است. در واقع می توان گفت جهت گیری 
دیجیتال  بازی های  حوزه  در  لوی  دکتر  پژوهشی 
تقریبا غیر متمرکز و پراکنده بوده است اما در انجام 
عمل  موفق  شده  یاد  عناوین  از  یک  هر  مطالعات 
جای  به  خود  از  معتبری  پژوهشی  نتایج  و  کرده 

گذاشته است. 
از نظر شاخص های ارزیابی پژوهشگران، دکتر لوی از 
شاخص اچ 14 برخوردار می باشد و مجموع مقاالت 
از این تعداد  علمی وی به 168 مورد می رسد که 
14 مورد آن در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت 
می باشد. عاوه بر این تعداد کل استنادهای صورت 
گرفته به آثار وی 661 مورد می باشد که 45 مورد 
آن در حوزه مذکور بوده است. برای آشنایی بیشتر 
با دکتر لوی می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.ugent.be/ps/
communicatiewetenschappen/en/
research/mict/contact/team/jan-van-looy

وی در تدریس در دانشکده رسانه و اطاعات دانشگاه 
این  در  است.  شده  نایل  استادی  درجه  به  میشیگان 
دانشگاه به مطالعه و بررسی بازی های جدی می پردازد. 
پژوهشی  و  علمی  فعالیت  ساله   30 دوران  در  وی 
جنسیت،  و  بازی  فناوری،  زمینه  در  مطالعه  به  خود 

سبک های بازی و انواع بازیکنان پرداخته است. 
دکتر هیتر که در زمینه بازیهای دیجیتال و جنسیت 
سومین زن برتر از لحاظ رتبه علمی شناخته می شود، 
اغلب آثار پژوهشی خود را در این زمینه با همکاری 
وی،  اذعان  به  است.  نگاشته  بی. کفای  یاسمین  دکتر 
تا کنون 50 جایزه ملی و بین المللی از سوی نهادهای 
متعدد در زمینه مطالعات بازی های دیجیتال دریافت 
نموده است که همگی گواه جایگاه علمی و اعتبار آثار 

وی می باشد. 
علمی  آثار  از  گرفته  های صورت  ارزیابی  به  توجه  با 
دکتر هیتر، وی هم اکنون از شاخص اچ 25 برخوردار 
مقاله  عنوان   127 تا کنون  این  بر  عاوه  می باشد. 
نگاشته است که از این تعداد 13 مورد آن در حوزه 
همچنین  است.  بوده  جنسیت  و  دیجیتال  بازی های 
4130 مورد استناد به مجموع آثار علمی وی صورت 
بازی های  زمینه  در  آن  مورد   375 که  است  گرفته 
آثار  از  اطاع  برای  است.  بوده  جنسیت  و  دیجیتال 
علمی و زندگی نامه این پژوهشگر می توانید به آدرس 

ذیل مراجعه نمائید:
http://carrie.seriousgames.msu.edu/

مقام  این حوزه در  را در  بازی های دیجیتال و جنسیت جایگاه علمی وی  پژوهش های وی در زمینه 
پنجمین پژوهشگر برتر دنیا و چهارمین زن پژوهشگر این حوزه قرار داده است. وی که به طور کل به 
موضوع جنسیت در مطالعات خود عاقه مند است، بخشی از تمرکز پژوهشی خود را به سوی بررسی 
به تدریس در  این استاد برجسته در حال حاضر  بازی های دیجیتال سوق داده است.  این مساله در 
دانشگاه اونتاریو در کشور کانادا می پردازد و عاقه مند به پژوهش در زمینه ارتقای روش های یادگیری 
در فضاهای مجازی در دختران می باشد. وی حتی در موضوعات جدید پژوهشی خود، جنسیت را اولویت 
موضوع بررسی خود قرار می دهد و به طور که تحقیقات خود را همواره بر یک بعد جنسیتی خاص متمرکز 

می نماید. 
 از نظر شاخص های بین المللی ارزیابی پژوهشگران، دکتر کستل از مجموع 267 اثر علمی برخوردار است که از این تعداد 11 مورد را 
در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت نگاشته و مجموع این آثار تا کنون 2768 استناد را به خود اختصاص داده اند که 279 مورد آن 
منحصراً در حوزه مزبور می باشد. عاوه بر این دکتر کستل از شاخص اچ 28 برخوردار می باشد. برای آشنایی با این پژوهشگر می توانید 

به پایگاه ذیل مراجعه نمائید:
http://expertfile.com/experts/drsuzanne.decastell

کری هیتر
)Carrie Heeter(

Understanding Computer Game Culture (2010)33

ژان ون لوی 
)Jan Van Looy(

)Suzanne de Castell( سوزان ِد کستل

دکتر موراویتز مدرک دکترای خود را از دانشگاه آریزونا دریافت کرده است و هم اکنون استادیار دانشگاه های 
میسوری، کالیفرنیای جنوبی و آریزونا است. تمرکز پژوهشی این استاد برجسته جوان بر جنسیت، نژاد، 
قومیت و روابط جنسی میانجی شده در کلیشه سازی، درک از خود و سامتی است. وی در اغلب آثار 
علمی خود به بررسی بازنمایی فرهنگی در متن رسانه های تعاملی می پردازد، یعنی دقیقاً جایی که کاربر 
می تواند بازنمایی مجازی را خلق کند و با آن تعامل نماید. او رویکردی روانشناختی به رسانه دارد تا بتواند 
تاثیرات جسم انگاری مجازی و حضور را در فضاهای مجازی چون بازی های دیجیتال و سایر جهان های 
مجازی بررسی کند. بنابراین جنسیت به عنوان نخستین اولویت روانشناختی و جامعه شناختی مورد توجه 

موراویتز در بررسی بازی های دیجیتال قرار گرفته است.
از نظر شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، وی از مجموع 35 مقاله علمی برخوردار است که 16 مورد آن در حوزه بازی های دیجیتال 
و جنسیت نگاشته شده است. همچنین تعداد کل استنادهای صورت گرفته به آثار وی تا کنون 746 مورد است که از این تعداد 52 مورد 
منحصراً در حیطه ذکر شده می باشد. عاوه بر این، دکتر موراویتز از شاخص اچ 10 برخوردار می باشد. باید اشاره داشت که این پژوهشگر 
جوان با توجه به اینکه در نخستین دهه پژوهشی زندگی خود به سر می برد، پیشرفت نسبتاً چشمگیری را در حوزه بازی های دیجیتال و 
جنسیت و به طور کل در کسب شاخص های علمی داشته است. برای آشنایی بیشتر با آثار و زندگی نامه دکتر الیزابت بم موراویتز به آدرس 

زیر مراجعه کنید:
https://communication.missouri.edu/faculty/behm-morawitz

الیزابت )لیزا( بم-موراویتز 
)Elizabeth )Lissa( Behm-Morawitz(
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ساله   9 دوران  طول  در  جامعه  و  جمعی  ارتباطات  انگلیسی  مجله 
علوم  مطالعاتی  جایگاه  ارتقای  برای  تاش  در  همواره  خود،  حیات 
ارتباطات و رسانه بوده است. ناشر این مجله علمی تیلور و فرانسیس 
پذیرفته  علمی  پژوهشهای  از  ساالنه شش شماره حاصل  و  می باشد 
شده را منتشر می نماید. بنای اصلی این نشریه بر انتشار مقاالتی در 
مداومت  تاریخ  و  حقوق  فلسفه،  مردم شناسی،  جامعه شناسی،  زمینه 
دارد. انتشار مقاالت علمی در کلیه رشته های علمی نام برده شده از 
جنبه مطالعاتی و دامنه موضوعی با رشته ارتباطات که محوریت اصلی 
این مجله می باشد، مرتبط است.گفتنی است که موضوع جنسیت از 
محورهای اصلی مقاالت انتشار یافته مجله ارتباطات جمعی و جامعه 
رسانه های  در  آن  با  مرتبط  موضوعات  و  جنسیت  مساله  می باشد. 
زوایای  و  ابعاد  از  و  به چالش کشیده می شود  این مجله  در  مختلف 

متعددی به آن نگریسته می شود. حوزه 
یک  عنوان  به  نیز  دیجیتال  بازی های 
رسانه از قاعده این مجله مستثنی نبوده 
و تا کنون سه مقاله مبتنی بر روش های 
و  دیجیتال  بازی های  زمینه  در  علمی 
جنسیت در این مجله منتشر شده است. 
از لحاظ شاخص های بین المللی سنجش 
و ارزیابی مجات علمی، مجله ارتباطات 
و   19 اچ  شاخص  از  جامعه  و  جمعی 

SJR 0.89 برخوردار است. همچنین ضریب تأثیر آن در حال حاضر 
1.05 و ضریب تأثیر پنج ساله آن 1.54 می باشد. در مجموع تا کنون 
به مقاالت منتشر شده توسط این مجله 130 بار استناد شده است و 
بر این اساس می توان گفت که نسبت استنادهای صورت گرفته به هر 
یک از مقاالت این مجله علمی، 1.11 می باشد. برای آشنایی بیشتر با 

این مجله می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.tandfonline.com/toc/hmcs20/current

مجله رایانه ها در رفتار انسان
Computers in Human Behavior

مجله روانشناسی سایبر، رفتار و شبکه اجتماعی
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking

مجله  انگلیسی رایانه ها در رفتار انسان که از سال 1985 شروع به کار کرده است و در حال حاضر سردبیر آن 
رابرت تنیسون34  می باشد. رایانه ها در رفتار انسان، همواره محوریت انتشار آثار علمی خود موضوعاتی اعم از 
علوم رایانه، روانشناسی و انسان شناسی قرار داده است. این مجله علمی که در زمینه انتشار مقاالت علمی در 
حوزه بازی های دیجیتال بسیار پرکار می باشد و تقریباً در اغلب موضوعات مرتبط با این حوزه آثار زیادی را 

منتشر نموده است، به طور ویژه استفاده از رایانه ها را از بعد روانشناختی را مورد کند و کاو قرار می دهد. 
به طور کل موضوع جنسیت از مسائل مورد توجه این مجله علمی می باشد و در واقع از ابعاد متفاوتی به آن در 
مقاالت این نشریه نگریسته شده است. اما در زمینه بازی های دیجیتال و جنسیت، تاکنون چهار مقاله علمی 

را به چاپ رسانده است که هر یک بعد جدیدی را در موضوع جنسیت در بازی بررسی می نمایند. 
مجات  ارزیابی  علمی  شاخص های  نظر  از  انسان،  رفتار  در  رایانه ها  مجله  ساله   31 انتشار  دوران  طول  در 
پژوهشی،  از شاخص اچ 82 برخوردار بوده و مجموع استنادها به این نشریه علمی از ابتدای شروع به کار، 
3421 و میانگین استناد به هر مقاله آن، 3.79 می باشد. عاوه بر این، شاخص SJR آن 1.58 ارزیابی شده است. باتوجه به شاخص های گفته 
شده، این مجله در سال 2014، از ضریب تأثیر 2.694 و ضریب تأثیر پنج ساله 3.642 برخوردار بوده است. این مجله با انتشار شش عنوان 
مقاله در حوزه یادگیری دربازی های رایانه ای، از ابتدای شروع به فعالیت، در واقع یکی از فعال ترین مجات علمی در انتشار محتوای مرتبط 

با این حوزه در دنیا محسوب می شود. برای آشنایی بیشتر با این مجله علمی می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.journals.elsevier.com/computers-in-human-behavior

مجله روانشناسی سایبر، رفتار و شبکه اجتماعی به طور ویژه به بررسی موضوعات پزشکی، علوم اجتماعی، روانشناسی 
و علوم رایانه. ماری آن لیبرت ناشر این مجله آمریکایی است و در حال حاضر دکتر برندا کی. ویِدرهولد35  سردبیر 
آن می باشد. این مجله علمی به مدت 19 سال به طور مداوم منتشر شده است و همواره آسیب شناسی مسائل 
اجتماعی ناشی از فضای مجازی را در صدر موضوعات مورد بررسی خود قرار داده است.  از گرایش های علمی اصلی 

و اولیه این مجله در انتشار موضوعات مرتبط با حوزه بازی های دیجیتال می توان به اعتیاد و جنسیت اشاره کرد. در واقع در جستجویی سطحی 
در بین مقاالت پراستناد و یا آخرین آثار علمی منتشر شده آن می توان دریافت که اختصاص علمی ترین مقاالت این حوزه در مجله مزبور، 
 SJR در دو زمینه یاد شده می باشد. همچنین براساس شاخص های علمی ارزیابی مجات پژوهشی دنیا، شاخص اچ این مجله 93، شاخص
آن 1.41، مجموع استنادهای صورت گرفته به آن 1094 و میانگین استناد به هر مقاله این مجله 2.5 ارزیابی می شود که از نظر شاخص های 
نام برده شده در حوزه مطالعاتی بازی های دیجیتال و جنسیت، رتبه اول را دارا می باشد. همچنین ضریب تاثیر این مجله علمی 2.18 ارزیابی 
http://www.liebertpub.com/cyber              :شده است. برای آشنایی بیشتر با این مجله علمی می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید

در این بخش پرکارترین مجالت علمی دنیا در انتشار مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت 
اچ،  شاخص  چون  معیارهایی  پژوهشی،  مجله  پنج  این  معرفی  و  انتخاب  مالک  اند.  شده  معرفی 

شاخص اس.جی.آر، ضریب تاثیر و ضریب تاثیر پنج ساله و ... بوده است. 

معرفی
مجالت علمی برتر
در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت

این مجله علمی که به طور جدی در حوزه علوم کامپیوتر منتشر می شود، از سال 2007 تاکنون توسط IGI Global به طور 
مداوم به انتشار مقاالت و آثار علمی مرتبط با زمینه خود پرداخته است. این مجله آمریکایی به موضوعاتی که در رابطه با 
تعامل انسان و رایانه باشد، گرایش زیادی نشان می دهد به طوریکه هر صورتی از فناوری های نوین که انسان به نوعی با آن 
در ارتباط است و در واقع ماشین انسانی محسوب می شود، در حوزه انتشارات این مجله می گنجد. در واقع هر نقطه ای که 
انسان و فناوری یکدیگر را ماقات می کنند، ذیل مباحث اصلی پژوهش های این مجله قرار می گیرد. موضوع جنسیت از 
محورهای اصلی و اساسی اعام شده توسط این مجله است و آن را از جنبه تأثیر در اقتباس و استفاده از فناوری های نوین 
نام برده شده مد نظر قرار داده است. رسانه بازی نیز از جمله فناوری هایی محسوب می شود که این مجله نسبت به انتشار موضوعات مرتبط با جنسیت 
تمایل نشان داده است و تا کنون سه پژوهش خاص را در این زمینه منتشر نموده است. از نظر شاخص های علمی ارزیابی مجات، فناوری و تعامل انسانی 
از شاخص های اچ 11 و SJR 0.18 برخوردار است. عاوه بر این ضریب تأثیر آن 0.67 می باشد و مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت آن 174 

و نسبت استناد به هر مقاله آن 2.26 می باشد. برای کسب اطاعات بیشتر در مورد این مجله علمی به پایگاه ذیل مراجعه نمائید:
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-technology-human-interaction/1084

مجله بین المللی فناوری و تعامل انسانی
International Journal of Technology and Human Interaction )IJTHI(

Robert TennysonBrenda K. Wiederhold 3435
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Conference of the International Communication Association )ICA(

International Conference on Pervasive Computing

کنفرانس انجمن بین المللی ارتباطات )آی.سی.ِای(

کنفرانس محاسبات گسترده

کنفرانس انجمن بین المللی ارتباطات که به طور ساالنه برگزار می شود، تاکنون موفق به برگزاری 66 دوره در زمینه ارتباطات 
در پژوهش و عمل شده است. این کنفرانس که به طور کل پیرامون ارتباطات میانجی شده و انسان برگزار می شود، بالغ بر 50 
سال در قالب انجمن به فعالیت می پرداخته است اما از سال 2003 با همکاری سازمان ملل به عنوان یک انجمن غیردولتی به 

حیات خود ادامه داده است. 
ارتباطات و  انسانی داشته است، در پذیرش مقاالت خود موضوع جنسیت را در  این کنفرانس که توجه ویژه ای به مسائل 
رسانه های مختلف مد نظر قرار داده است. گرچه شمار مقاالت ارائه و پذیرفته شده در حوزه جنسیت در بازی های دیجیتال به 
کنفرانس های علمی بین المللی اندک می باشد، اما این کنفرانس را می توان یکی از مرتبط ترین رویدادهای ساالنه جهان به شمار 
آورد که به موضوع جنسیت و بازی های دیجیتال بهایی ویژه داده است. گفتنی است شصت و هفتمین دوره این کنفرانس در 
ماه می سال 2017 در کشور آمریکا، شهر سن دیگو  برگزار خواهد شد. برای کسب اطاعات بیشتر در خصوص آخرین دوره 

این کنفرانس به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
https://www.icahdq.org/conf/ 

این کنفرانس پانزده ساله، به عنوان پیشگام در موضوع محاسبات گسترده و ارتباطات در دنیا، توسط موسسه مهندسان برق 
و الکترونیک36  برگزار می شود. اگر چه موضوع جنسیت و بازیهای دیجیتال به طور مستقیم به محوریت این کنفرانس مرتبط 
نمی باشد اما با توجه به اهمیتی که حوزه بازی های دیجیتال همواره برای این کنفرانس داشته است، مسأله جنسیت به عنوان 

یکی از مسائل جانبی مورد توجه آن اهمیت خود را در پذیرش دو مقاله منعکس کرده است. 
این کنفرانس از سال 2003 فعالیت خود را از سر گرفته است و محلی برای گردهمایی مهندسان، پژوهشگران، دانشگاهیان، 
اساتید و افراد مرتبط با موضوع ارتباطات و کامپیوتر بوده است. شانزدهمین دوره این کنفرانس در مارس سال 2017 و در 

هاوایی برگزار می شود. به منظور آشنایی بیشتر با این کنفرانس به تارنمای زیر مراجعه نمائید:
http://www.percom.org/

معرفی
کنفرانس های علمی برتر

ــزار  ــاالنه برگ ــور س ــه ط ــال ب ــای دیجیت ــون بازی ه ــه پیرام ــی ک ــای علم ــا کنفرانس ه ــر دنی در سراس
ــتر  ــیار بیش ــا بس ــوزه ه ــی ح ــا در برخ ــن کنفرانس ه ــی ای ــا فراوان ــتند ام ــاد هس ــیار زی ــوند بس می ش
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از حوزه های ــیت یک ــال و جنس ــای دیجیت ــوع بازی ه ــد. موض ــایرین می باش از س
ــی  ــار پژوهش ــا آث ــت ام ــته اس ــا نداش ــابه در دنی ــوع مش ــا موض ــی ب ــون کنفرانس ــت، تاکن ــم اهمی رغ
پذیرفتــه شــده ایــن حــوزه، از ســوی کنفرانس هــای علمــی بــا موضوعــات نســبتًا مشــابه بــوده اســت. 
برایــن اســاس دو مــورد از کنفرانس هایــی کــه اقــدام بــه پذیــرش آثــار علمــی ایــن حــوزه نمــوده انــد، 
ــک از  ــورد هری ــر در م ــی و دقیق ت ــات تفصیل ــب اطالع ــکان کس ــم. ام ــی می نمائی ــش معرف ــن بخ در ای
کنفرانس هــا از طریــق لینکــی کــه در انتهــای توضیحــات هــر کنفرانــس درج شــده اســت، وجــود دارد.

در حوزه بازی های دیجیتال و جنسیت
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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


