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یادداشت سردبیر

از حـــوزه  دیگـــری  دریچـــه  ایـــن شـــماره،  در 
ــش  ــه روی دانـ ــال بـ ــای دیجیتـ ــات بازی هـ مطالعـ
ــق  ــی از طریـ ــود. هویت یابـ ــوده می شـ ــری گشـ بشـ
بازی هـــای دیجیتـــال موضوعـــی اســـت کـــه در دی 
مـــاه بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت. »هویـــت« در 
رشـــته های علمـــی گوناگـــون معانـــی مختلفـــی بـــه 
ــاص  ــته ای خـ ــه در رشـ ــرد، همچنانکـ ــود می گیـ خـ
نظیـــر روانشناســـی نیـــز نظریه هـــای متفاوتـــی بـــه 
ـــد.  ـــده می پردازن ـــق و پیچی ـــوِم مغل ـــن مفه ـــف ای تعری
ـــخص  ـــر ش ـــت ه ـــت: هوی ـــد اس ـــز معتق ـــی گیدن آنتون
را نبایـــد در رفتـــار او و در واکنش هـــای دیگـــران 
ــی و  ــد آن را در توانایـ ــه بایـ ــرد، بلکـ ــتجو کـ جسـ
ـــت مشـــخصی  ـــه روای ـــرای حفـــظ و ادام ظرفیـــت وی ب

از زندگینامـــه اش یافـــت.
ــال،  ــای دیجیتـ ــت و بازی هـ ــوم هویـ ــع مفهـ تقاطـ
مقوله هـــای علمـــی متعـــددی را بـــه ذهـــن متبـــادر 
نظرگاه هـــای  از  اینکـــه  جملـــه  از  می کنـــد، 
مختلـــف تئوریـــک چگونـــه می تـــوان هویـــت را در 
ــرار داد؟  ــه قـ ــورد مطالعـ ــال مـ ــای دیجیتـ بازی هـ
آیـــا بازی هـــا می تواننـــد در رونـــد هویت یابـــی 
ـــوع  ـــه ن ـــند؟ چ ـــته باش ـــش داش ـــود نق ـــان خ مخاطب
ـــد  ـــن فرآین ـــی در ای ـــه عوامل ـــیله چ ـــی بوس بازی های
نقـــش ایفـــا می کننـــد؟ تاثیرگـــذاری بازی هـــای 
ـــه  ـــق چ ـــان از طری ـــت بازیکن ـــر روی هوی ـــال ب دیجیت

ــر  ــای تکنولوژیکـــی شـــدت می یابـــد؟ تاثیـ متغیرهـ
ــتفاده از  ــا اسـ ــت بـ ــر هویـ ــال بـ ــای دیجیتـ بازی هـ
ـــای  ـــت؟ جنبه ه ـــنجش اس ـــل س ـــی قاب ـــه روش های چ
ــا کـــه در ســـال های  ارتباطـــی و اجتماعـــی بازی هـ
اخیـــر رونـــد رو بـــه رشـــدی بـــه خـــود دیـــده اســـت تـــا 
ـــی  ـــداره اجتماع ـــر روی خودپن ـــد ب ـــد می توانن ـــه ح چ
ــای  ــند؟ کاراکترهـ ــذار باشـ ــا اثرگـ ــران بازی هـ کاربـ
بـــازی تـــا چـــه حـــد می تواننـــد در برآورده ســـازی 
ـــیت،  ـــه جنس ـــان در زمین ـــی بازیکن ـــای هویت ایده آل ه
ـــدر  ـــا چق ـــوند؟ آواتار ه ـــع ش ـــر واق ـــن موث ـــژاد و س ن
ــران  ــه کاربـ ــای نهفتـ ــروز هویت هـ ــور و بـ ــه ظهـ بـ
و  می کننـــد؟  کمـــک  دیجیتـــال  بازی هـــای 
مســـائلی از ایـــن دســـت کـــه می توانـــد پلـــی 
میـــان بازی هـــای دیجیتـــال بـــه مثابـــه پدیـــده ای 
ــام  ــه نـ ــی بـ ــوم غامضـ ــی و مفهـ فرهنگی-اجتماعـ

»هویـــت« باشـــد.
ــازی:  ــات بـ ــه مطالعـ ــم از »ماهنامـ ــماره ششـ در شـ
دریچـــه«، عـــاوه بـــر رونـــد معمـــول شـــماره های 
گذشـــته، یادداشـــتی اختصاصـــی از خانـــم دکتـــر بهنـــاز 
ـــا  ـــت پژوهش ه ـــا و هوی ـــه بازی ه ـــه در زمین دوران ک
و ســـخنرانی های متعـــدد و متنوعـــی داشـــته اند، 
ـــان  ـــتفاده مخاطب ـــورد اس ـــدوارم م ـــه امی ـــده ک درج ش

ــرد. ــرار بگیـ ــریه قـ ــر نشـ ــو و صاحب نظـ علم جـ
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چیستی هویت
طبـق تعریف پائـول جیمـز )2015(، هویت1  
بـاور،  کیفیـت،  روانشـناختی،  لحـاظ  از 
شـخصیت، نگـرش و تجلیاتـی اسـت که یک 
فـرد یـا گـروه را می سـازد. این فراینـد هویت 
می توانـد خلـق و یـا تخریب شـود. بر اسـاس 
ایـن تعریـف، هویـت قابل تفسـیر می باشـد و 
یـک فـرد بر اسـاس تعریفـی که از خـود دارد 
و بر حسـب شـناختی کـه از محیـط پیرامون 
از خود به دسـت مـی آورد، هویت وجودی اش 
را بازشناسـی می کند. فرایند شـناخت هویت 
اگـر بتوانـد فرد را در مـورد واقعیت نهادی اش 
قانـع کنـد، در نهایـت تبدیـل به خودانـگاره2  
می شـود. خودانـگاره در اصـل همـان مـدل 

ذهنـی فـرد در مـورد خودش اسـت.

هویت در بازی
در  هویــت  مــورد  در  از صحبــت  پیــش 
تعامــل  از مفهــوم  بازی هــای دیجیتــال، 
ــه کــرد.  ــازی بایــد تعریــف دقیقــی ارائ در ب
اذعــان  رافایلــی )1988(  همانطــور کــه 
مــی دارد، تعامــل یــک مفهــوم چنــد بعــدی 
اســت کــه تعاریــف بســیار گســترده ای دارد. 
در برخــی از تعاریــف، بازخــورد3  بــه عنــوان 
نشــانه کلیــدی تعامــل در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. یعنــی اگــر مخاطــب یــا کاربــر پاســخ 
ــام ارســال شــده را بدهــد، خاصیــت  ــه پی ب
تعامــل در فراینــد ارتباطــی ایجــاد می شــود. 
ــد  ــن )2002( معتق ــر، جنس ــویی دیگ از س
اســت تعامــل مقولــه ای چندبعــدی اســت و 
ــل از  ــه نق ــت )ب ــر پنداش ــد آن را متکث بای
اوبــاک، 2005(. وی معتقــد اســت تعامــل 
ــد: خــود را در ســه ســطح منعکــس می کن

1- روابط کاربر و رسانه
2- در رابطــه گســترده تــر میــان 
رســانه و بقیــه ســاختارهای اجتماعــی

3- در توالی میان فرد و جامعه

ــای  ــازی ه ــل را در ب ــه، تعام ــن زمین در ای
دیجیتــال نیــز بایســت ماننــد یــک مثلث در 
نظــر گرفــت کــه بازیکــن، بــازی و ســاختار 
اجتماعــی را در روابــط پویــا بــا یکدیگــر قرار 
ــر اســاس  ــت ب ــر، هوی ــن نظ ــد. از ای می ده
تعاماتــی کــه بیــن ایــن ســه وجــه صــورت 
ــازی و در  ــاخت ب ــول س ــرد، در ط ــی گی م
ــازی معنــی پیــدا می کنــد.  فراینــد انجــام ب

بــر اســاس ایــن نمــودار، شــاخصه های 
ــد از  ــط می توان ــث رواب ــن مثل ــت در ای هوی
ــازی کــه در واقــع  ــه ب ســاختار اجتماعــی ب
ــل  ــود منتق ــوب می ش ــانه محس ــان رس هم
ــن شــاخصه ها از  ــر، ای شــود. از ســویی دیگ
بازیکــن بــه بــازی و بالعکــس قابــل انتقــال 
اســت. امــا آنچــه مســلم اســت، وجــه تاثیــر 
ســاختار بــر بــازی و بــازی بــر بازیکــن بیش 

ــت.  ــر اس ــات، قوی ت ــایر وجوه از س
ــت  ــل، هوی ــا روشــن شــدن موضــوع تعام ب
ــازی براســاس ایــن عنصــر مهــم قابــل  در ب
ــه ای  ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــف می باش تعری
کــه روی موضــوع تعامــل اجتماعــی آنایــن 
ــود،  ــال انجــام شــده ب ــای دیجیت در بازی ه
مشــخص گردیــد کــه بازیکنــان جنبه هــای 
و  کاراکترهــا  بــا  تعامــل  در  را  ایــده آل 
آواتارهــای4 خــود در درون بــازی، مــورد 
توجــه قــرار می دهنــد. آنهــا بــا تکیــه 
ــا،  ــن کاراکتره ــی ای ــای آرمان ــر ویژگی ه ب
ناخــودآگاه مفهــوم تضــاد خویشــتن5 را 
غیر حقیقــی  موقعیــت  بــا  رویارویــی  در 
پژوهــش  اســاس  بــر  می زننــد.  رقــم 

 )2007( همــکاران  و  بســیر  کاتریــن6 
بازیکنــان، شــخصیت های مجــازی خــود 
نســبت  و  برون گــرا  وظیفه شــناس تر،  را 
ارزیابــی  بــه خودشــان کمتــر عصبــی، 
ــی  ــان آنهای ــده در می ــن پدی ــد. ای می کنن
کــه ســامت روانــی کمتــری دارنــد، بیشــتر 

می شــود.  دیــده 
ایــن موضــوع در بســیاری از تحقیقــات 
اثبــات شــده اســت کــه بازیکنــان احســاس 
ــازی  ــای ب ــا کاراکتره ــداری ب ــذات پن هم
می کننــد تــا جایی کــه پــس از تــرک بــازی، 
اثــرات تعامــل بــا کاراکترهایــی کــه فراینــد 
ــا انجــام شــده اســت،  ــا آنه ــی ب ــت یاب هوی
ــن  ــد. در ای ــی می مان ــن باق ــر روی بازیک ب
رابطــه بــه پژوهشــی در دانشــگاه آمســتردام 
بــه  توجــه  بــا  کــه  می کنیــم  اشــاره 
ــات  ــان اثب ــونت آمیز، محقق ــای خش بازی ه
ــای  ــا کاراکتره ــی ب ــه هویت یاب ــد ک کردن
منجــر  دیجیتــال،  بازی هــای  خشــن 
بازیکنــان می شــود.  بــه پرخاشــگری در 
ــونت آمیز و  ــای خش ــا کاراکتره ــان ب بازیکن
ــده  ــه ور ش ــه در آن غوط ــی ک ــز بازی های نی
بودنــد، هویت یابــی می کردنــد )کانیــن و 

.)2007 همــکاران، 
ــز  ــا در مراک ــب پژوهش ه ــور کل اغل ــه ط ب
ــت  ــه هوی ــا در زمین ــی دنی ــی بین الملل علم
ــه منظــور کســب  ــال، ب ــای دیجیت و بازی ه
ــق شــده  ــی تلفی ــا موضوعات ــر ب نتیجــه بهت
را  هویت شــناختی  جنبــه  کــه  اســت 
در بازیکنــان بهتــر نمایــان ســازد. ایــن 
ــات  ــتر تحقیق ــی در بیش ــای تلفیق مولفه ه
اســت.  بــوده  پرخاشــگری  و  خشــونت 
خشــونت آمیز  بازی هــای  در  بازیکنــان 
بیــش از ســایر بازی هــا، اثــرات تغییــر 
هویــت، خودپنــداره و خودانــگاری را نشــان 
ــری  ــای دیگ ــن مولفه ه ــد. همچنی می دهن
قومیــت در  و  نــژاد  همچــون جنســیت، 
ــا،  ــن محوریت ه ــوردار از ای ــای برخ بازی ه
ــناختی  ــای هویت ش ــام پژوهش ه ــرای انج ب

مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. 

Identity 
Self-image
Feedback
Avatar 
Self discrepancy 
Katherine  Bessière

1
2
3
4
5
6

بازی

ساختار اجتماعی بازیکن

مروری بر
پژوهش های برتر

بازیکنان بازی های دیجیتال؛

نقش آفرین یا نقش پذیر؟
شاید هیچ موضوعی در مطالعات بازی مهمتر از شناخت بازیکنان نباشد. این فرایند از زمان تولید بازی تا مرحله فروش و توزیع، در راستای 
جلب توجه و مبتنی بر سلیقه و ذائقه بازیکن ساخته و طراحی می شود. اگر بازیکن نباشد، تولید بازی هم پروسه ای بی هدف می شود که بدون 
در نظرگیری مخاطب، نه تنها از شمول رسانه خارج می شود، بلکه تبدیل به کاالیی صرفاً دارای جنبه اقتصادی و بی هویت می گردد. در واقع 
باید گفت به دلیل حضور عنصری به نام مخاطب به عنوان گیرنده پیام بازی و یک جزء اساسی در چرخه ارتباطی بازی، این رسانه از یک کاالِی 
صرف به یک صنعت فرهنگی دیجیتال ارتقا می یابد و فرایند هویت بخشی به آن صورت می گیرد. هویت در بازیکنان بازی های دیجیتال، امری 
قابل توجه می باشد. موضوع هویت در بازی را باید موضوعی اثرگذار و اثرپذیر دانست که با توجه به تعاملی بودن رسانه بازی، همچون سایر 
رسانه های متعامل، قابلیت بازخورد دو طرفه وجود دارد. در این زمینه، هویت در تعامل با بازی را بایست در سه جایگاه جستجو کرد: بازیکن، 
بازی ساز و کاراکتر بازی. هویت در هر یک از این سه نقش، بر اساس عنصر حیات یعنی زنده بودن و زنده نبودن و نیز سازنده یا ساخته شده، 
متفاوت می باشد. بارزترین جنبه تحلیلی در هویت، مسأله تأثیرات می باشد. اینکه آیا هویت در طی انجام بازی می تواند دستخوش تغییرات 
شود؟ آیا این تغییرات پایدار هستند؟ اثرات برگرفته از نقش های درون بازی، تا چه حد بر هویت و شخصیت مستقل بازیکن در دنیای واقعی اثر 

می گذارد و در چه شئونی بیشترین نمود را دارد؟
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Richard Bartle
University of Essex
Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs
The Four Bartle Types
Killer
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پژوهشهای داخلِی کمرنگ، ایده های بزرگسبک های هویتی

جای آن دارد که در زمینه پژوهش های انجام 
شده در حوزه بازی های دیجیتال و هویت، به 
پژوهش های داخلی نیز اشاره ای داشته باشیم. 
پژوهش های  که  اندکی  فراوانی  رغم  علی 
داشته اند، عمق بخشی  این حوزه  در  داخلی 
گرفته  صورت  خوبی  به  هویت  موضوع  به 
در  داخلی  پایان نامه های  و  مقاالت  است. 
که  هستند  موضوع  این  گویای  زمینه،  این 
توجه به بعد هویت شناختی در برخی ژانرها، 
توجه  مورد  کاراکترها  و  دیجیتال  بازی های 
این  و  است  گرفته  قرار  ایرانی  پژوهشگران 
موضوع نشان دهنده زمینه ای مهیا برای ادامه 

پژوهش در کشور است. 
مساله سبک شناسی هویتی بازیکنان بازی های 
با  مرتبط  موضوعات  سایر  از  بیش  دیجیتال 
توجه  مورد  دیجیتال،  بازی های  در  هویت 
پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است. در میان 
این پژوهش ها، توجه به هویت بازیکنان در قشر 
سنی  گروه های  سایر  به  نسبت  دانش آموزان 
بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. علت 
اصلی این امر را باید میزان انعطاف شخصیتی و 
هویتی در دانش آموزان نسبت به جوانان باالی 
18 سال و سایر گروه ها دانست. این گروه بیش 
از سایر اقشار سنی در جستجوی هویت خود 
هستند و فضای مجازی در بازی های دیجیتال 
به علت جذابیت بیشتر، می تواند بر شکل گیری 

هویت این گروه، اثرگذارتر باشد.
برای مثال شصت فوالدی و همکاران )1394(، 
مقایسه ای  علی  روش  به  پژوهشی  طی 
اصفهان،  شهر  در  تصادفی  نمونه گیری  با 
نمونه ای شامل 60 دانش آموز دختر متوسطه 
در  که  دریافتند  آنها  کردند.  انتخاب  را  اول 
بین سبک های هویت، سبک هویت سردرگم 
از سایر  بازی های دیجیتال بیش  در کاربران 

سبک های هویتی بارز و برجسته می باشد.
از سویی دیگر، در پژوهشی در سال 1393، 
و  هویت یابی  بر  رایانه ای  بازی های  »تاثیر 
توجه  مورد  دانش آموزان«  زندگی  سبک 
 120 که  پژوهشگران  این  است.  گرفته  قرار 

دانش آموز دختر و پسر مقطع اول متوسطه 
شهر مرودشت را به عنوان نمونه آماری خود 
انتخاب کرده بودند، به بررسی اثرات مستقیم 
ابعاد  بر  دیجیتال  بازی های  غیر مستقیم  و 
مختلف هویت یابی و سبک زندگی این گروه 
کاربردی  پژوهش  این  در  آنها  پرداخته اند. 
نتیجه می گیرند که بین بازی های دیجتال با 
بازی های  بین  پسر،  دانش آموزان  هویت یابی 
دیجیتال و سبک زندگی دانش آموزان دختر، 
رابطه معکوس و معنی داری دیده شد. اما بین 
بازی های دیجیتال با هویت یابی دانش آموزان 
دختر، بین بازی های دیجیتال با سبک زندگی 
دانش آموزان پسر رابطه معنی دار دیده نشده 

است )فاحی و همکاران، 1393(. 
پژوهشگران دیگری قرارگیری بازیکنان ایرانی 
را  غیربومی  دیجیتال  بازی های  معرض  در 
انجام  داده اند.  قرار  خود  پژوهش  موضوع 
براساس  می بایست  پژوهش هایی  چنین 
مولفه های بسیاری از جمله هویت ملی، دینی، 
شود.  انجام  شخصی  و  جنسیتی  خانوادگی، 
پژوهشی  در  همکاران  و  فاح  زمینه  این  در 
دانش آموز   487 شامل  ای  نمونه  گسترده، 
مقطع متوسطه در استان مازندران را با روش 
انتخاب  چندمرحله ای  خوشه ای  نمونه گیری 
دیجیتال  بازی های  که  دریافتند  آنها  کردند. 
و  خانوادگی  دینی،  ملی،  هویت  بر  غیربومی 
جنسیتی دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد و 
بر هویت شخصی آنها تأثیر معنی داری ندارد. 
عاوه بر این، اختاف معنی داری بین دختران 
در  دیجیتال  بازی های  تأثیر  در  پسران  و 
از جمله دینی، خانوادگی،  متغیرهای هویت 
جنسیتی و شخصی وجود دارد. آنها همچنین 
پسران  هویت  در  تأثیر  که  گرفتند  نتیجه 
کل  صورت  به  و  می باشد  دختران  از  بیش 
استفاده زیاد و نامناسب از بازی های دیجیتال 
دانش آموزان  هویت  تضعیف  سبب  غیر بومی 
همکاران،  و  )فاح  می شود  متوسطه  دوره 

.)1392

مورد  مولفه های  دیگر  از  نیز  دینی  هویت 
توجه پژوهشگران ایرانی در بررسی بازی های 
است. حاجی  بوده  در حوزه هویت  دیجیتال 
مقاله ای  در   )1392( دبستانی  و  حیدری 
دینی  هویت یابی  نحوه  »بررسی  عنوان  با 
بازیگران مونث بازی ویدیویی سیمز در تقابل 
با بازی« با انتخاب بازی غیرایرانی، به بررسی 
بازیکنان  بر  بومی  غیر  محصول  اثرگذاری 
محوریت  که  پژوهش  این  پرداخته اند.  بومی 
خود را بر موضوع هویت دینی متمرکز نموده 
بازیکنان  با  عمیق  مصاحبه  روش  به  است، 
بازي سیمز 3 و مشاهده نحوه تعامل آنان با 
می دارند  اذعان  آنان  است.  شده  انجام  بازي 
فرهنگي  زمینه هاي  مهمي چون  ویژگي هاي 
و مذهبي مخاطب و مشارکت وي در ساخت 
روایت در بازي در تاثیرپذیري او موثرند. این 
مطالعه نتیجه می گیرد که »هرچند در موارد 
جزئي مقاومت هایي از سوي بازیکنان در برابر 
بازیکنان  اما  مي شود،  دیده  بازي  ایدئولوژي 
ترویج  که  بازي  اصلي  هژموني  برابر  در 
نداشته  مقاومت  توان  است،  مصرف گرایي 
غالب  رمزگان  در  هال17   بندي  دسته  در  و 

مي گنجند«.
هویت فرهنگی نیز از دیگر دغدغه های پژوهشی 
بازی های  مطالعه  زمینه  در  ایرانی  محققان 
دیجیتال بوده است. در این راستا، حق وردی 
طاقانکی و همکاران )1394(، در پژوهشی که 
با عنوان »بازی های رایانه ای و هویت فرهنگی« 
که در شهرکرد با نمونه ای شامل 342 دانش 
که  گرفتند  نتیجه  گرفت،  انجام  پسر  آموز 
بین هویت دینی ملی و جهانی دانش آموزان 
تفاوت  دیجیتال  بازی های  غیرکاربر  و  کاربر 
میان  آنها  عبارتی  به  دارد.  وجود  معناداری 
استفاده از بازی های دیجیتال و هویت فرهنگی 

دانش آموزان رابطه معناداری مشاهده کردند. 
ایرانی  پژوهش های  اشاره شد،  همان طور که 
بر  هویت  و  دیجیتال  بازی های  زمینه  در 
زیادی  عمق  از  اندک،  نسبتاً  گستره  خاف 
برخوردار است.شاید بتوان حوزه هویت و بازی 

ایـن موضـوع بـه روش هایی کـه افـراد هویت 
خـود را می سـازند و یـا مـورد بازنگـری قـرار 
پژوهشـی  در  می شـود.  مرتبـط  می دهنـد 
کـه بـه شناسـایی سـبک های هویـت افـراد 
هویـت  نـوع  اسـت، سـه  داشـته  اختصـاص 

اصلـی مشـخص گردیـده اسـت:

1- سبک اطالعاتی: فرد در جستجو و ارزیابی 
و اعمال اطاعات مورد عاقه و مرتبط با خودش 

است.
2- سبک هنجاری: انتظارات و استانداردهای 

مهم برای فرد برجسته می شود. 
3- سبک سردرگم/اجتنابی: توسط واکنش 
می شود.  مشخص  خاص  وضعیت  و  تعلل 

)برزونسکی، 1992(.

در  هویـت  دسـته بندی،  ایـن  اسـاس  بـر 
بازیکنـان بازی هـای دیجیتـال نیـز می توانـد 
اطاعاتـی، هنجاری و اجتنابـی تعریف گردد. 
شـاخص های  خارجـی  پژوهش هـای  در  امـا 
سـبک های  شناسـایی  در  متعـددی  بسـیار 
هویتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد کـه 
اصلـی  سـبک های  شـمار  آنهـا  اسـاس  بـر 
می رسـد.  مـورد   30 از  بیـش  بـه  فرعـی  و 
معـروف  هویتـی  سـبک های  میـان  در  امـا 
در بازیکنـان بازی هـای دیجیتـال، بایـد بـه 
چهـار سـبک ریچـارد بارتـل7 اشـاره کنیـم. 
ایـن اسـتاد برجسـته دانشـگاه اسـکس8  در 
کشـور انگلسـتان، در مقالـه ای تحـت عنـوان 
بازیکنانـی  پیـک:  خشـت،  گشـنیز،  "دل، 
کـه بـه MUDهـا توجـه می کننـد9" کـه در 
سـال 1996 منتشـر شـده اسـت، بـه توضیح 
چهـار سـبک هویتـی خـود کـه مبتنـی بـر 
پژوهش هـای متعـددی می باشـد و در میـان 
پژوهشـگران بـه چهارگونـه بارتـل10  معروف 
می باشـد، پرداختـه اسـت. بارتـل کـه زمینـه 
اصلـی پژوهـش خود را بـر مطالعـه بازی های 
بـه طـور  نمـوده اسـت،  دیجیتـال متمرکـز 
بازی هـای  بازیکنـان  مختصـر چهـار سـبک 
دیجیتال را به شـرح ذیل تعریف کرده اسـت:

1- قاتـل11  )گشـنیز(: در عملکـرد دنیـای 
دیگـر  بازیکنـان  بـازی  تجربـه  یـا  و  بـازی 

می کننـد.  دخالـت 
2- برتـری طلـب12  )خشـت(: نشـانه های 
وضعیتـی را بـا تفـوق و غلبـه بـر چالش هـای 
جمـع  بـازی،  دنیـای  قوانیـن  بـر  مبتنـی 

می کنـد.
3- کاوشـگر13  )پیک(: سیستم های نظارت 

بـر اداره دنیای بازی را کشـف می کند.
گفتـن  بـا  )دل(:  جـو14   معاشـرت   -4
داسـتان هایی در دنیـای بـازی، روابطـی را بـا 
دیگـر بازیکنان برقرار می کنـد )بارتل، 1996(.

 

چهارگونـه بارتـل در پژوهـش هایـی که قصد 
دارند براسـاس سـبک های شـخصیتی، هویت 
بازیکنـان را در بـازی و یـا ژانری خـاص مورد 
عنـوان  بـه  قـرار دهنـد، می تواننـد  بررسـی 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـبک ها  اصلی تریـن 
بگیرنـد. بـرای نمونـه، در پژوهشـی بـه نـام 
"پدیـده سـال، منفـور محبـوب" کـه مرکـز 
تحقیقـات بازی هـای دیجیتال )دایـرک15( در 
سـال جـاری بـر روی بازیکنـان بـازی کلـش 
آو کلنـز16  در کشـور انجـام داد، بـر اسـاس 
گونه هـای بارتل، چهارگونـه بازیکنان کلش را 
از لحاظ سبک شـخصیتی و هویتی شناسایی 

نمود.  و معرفـی 

Achiever
Explorer
Socializer
DIREC
Clash of Clans

12
13
14
15
16
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بازیکنان بازی های دیجیتال بیش از مخاطبان 
بازی  با  تعامل  فرایند  در  دیگری،  رسانه  هر 
خود را بازشناسی می کنند. تعامل که بستری 
بازی  کاراکترهای  کنش  با  فرد  رابطه  برای 
می باشد، فرد را در جریان قدرتمندی از بایدها 
و نبایدهای ذهنی و رفتاری قرار می دهد. این 
فکری  درگیری  موضوع  می شود  موجب  امر 
در  و  بازی  معرض  در  قرار گیری  اثر  در  فرد 
محیط  به  غوطه وری،  مانند  عمیقی  فرایند 
از خروج  بازیکن پس  و  کشانده شود  واقعی 
مدتی  تا  دقیقه  یک  از  واقعی  غیر  دنیای  از 
از  که  جدیدی  تعریف  از  سال ها،  اندازه  به 
خویشتن پیدا کرده است، لذت ببرد و یا حتی 
که  همان طور  ببرد.  کار  به  زندگی  در  را  آن 
ذکر شد، هویت فرایندی است که ساخته و 
تخریب می شود. هویت امری دائمی و در عین 
ارزش های  و  باورها  از  است که  ناپایدار  حال 

فردی سرچشمه می گیرد. 
مساله  همان  یا  هویت یابی  اساس،  همین  بر 
بازی های  از  بازیکن  فرد  اثرپذیری شخصیت 
بازی ها  سایر  از  بیش  می تواند  خشونت آمیز 
در ژانرهای دیگر، کاراکتر واقعی فرد را دچار 
اغلب  رو،  این  از  نماید.  روانشناختی  چالش 
پژوهش هایی که در سال های اخیر انجام شده 
یا عدم  و  تاثیر پذیری  بررسی  بر  است، عاوه 
تاثیرپذیری بازیکنان از کاراکترهای خشن، در 
پی میزان ماندگاری اثرات خشونت موجود در 
افراد  رفتاری  انگیزه های  بر روی  بازی  فضای 
بوده اند. این پژوهش ها همواره موید اثرگذاری 
خشونت حاکم بر فضای بازی بر روی رفتار و 
هویت بازیکنان بوده اند. در این راستا، مطالعات 
نشان داده اند که بازی های اکشن اول شخص 
اثرات  ماندگاری  و  هویت یابی  در  تیرانداز18  
درون بازی بر روی بازیکنان موثرتر می باشند.

بازی های  زمینه  در  بین المللی  پژوهش های 
دیجیتال و هویت سیر گسترده ای نداشته اند 
که  باشد  این  شاید  موضوع  این  دلیل  و 
فرضیات  تایید  به  موفق  پژوهشگران  اغلب 
و  بازی شده اند  بر  خود در تحقیقات هویتی 
زمینه  این  در  کمتری  ناشناخته  موضوعات 
با  نیز  داخلی  پژوهش های  است.  مانده  باقی 

بررسی  به  فرهنگی  و  دینی  ملی،  رویکردی 
دیجیتال  بازی های  در  بازیکنان  هویت 
پرداخته اند. این پژوهش های امیدوار کننده که 
هم اکنون از لحاظ کمی، شمار زیادی ندارند 
در  می توانند  و  برخوردارند  باالیی  تعمق  از 
سالهای آتی زمینه ساز تولید بازی های داخلی 

با هویت ایرانی اسامی باشند. 

Stuart Hall
First person shooter

17	
18

نتیجه گیری

را از حوزه های پژوهشی موفق در ایران قلمداد 
کرد که در سال های آینده بیشتر مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. دغدغه اصلی پژوهشگران 
داخلی در این زمینه، معموالً اثرپذیری هویت 
بوده  غیربومی  بازی های  از  ایرانی  بازیکنان 
این موضوع  است. نمونه های منتخب گویای 
هستند که دانشجویان و محققان ایرانی بسیار 

بازیکنان  فرهنگی  و  دینی  ملی،  برای هویت 
ایرانی اهمیت قائل می باشند و به عنوان یک 
عدم  یا  اثرپذیری  بر  مشترک  و  مهم  فرضیه 
بازی های  این  از  ایرانی  بازیکنان  اثرپذیری 
وارداتی در تحقیقات خود متمرکز می باشند. 
نه  آینده ای  در  می تواند  پژوهش ها  این  سیر 
چندان دور در گسترش تحقیقات این حوزه 

و افزایش ظرفیت ساخت بازی های دیجیتال 
بومی با توجه به هویت ملی، دینی، فرهنگی 
ایرانی  بازی سازان  و  و شخصیتی منجر شود 
را تشویق به ساخت و تولید بیشتر این گونه 

معرفی مقاالت پر استنادبازی ها کند.  

مــا در ایــن بخــش بــا انتخــاب پراســتنادترین مقــاالت علمــی بــا موضــوع 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــی برت ــی و پژوهش ــار علم ــت، آث ــال و هوی ــای دیجیت بازی ه
را گــردآوری و ترجمــه کرده ایــم. ایــن مقــاالت در دو بخــش خارجــی و فارســی 
ارائــه شــده اند کــه در واقــع شــاخص تریــن پژوهش هــای علمــی ایــن حــوزه 
در دنیــا و ایــران محســوب می شــوند. 12 چکیــده مقالــه انگلیســی و 8 چکیــده 
مقالــه فارســی از آثــار علمــی ایــن بخــش خواهنــد بــود. بــرای پژوهشــگرانی 
کــه تمایــل بــه مشــاهده و مطالعــه اصــل مقــاالت دارنــد، امــکان دانلــود کلیــه 

آثــار در بانــک مقــاالت تارنمــای دایــرک فراهــم می باشــد.

در حوزه بازی های دیجیتال و هویت
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شماره 1

CyberPsychology & Behavior. August 
2007, 10(4): 530-535

مجله علمی روانشناسی سایبر و رفتار، جلد 10، 
شماره 4، سال 2007، صفحات 530-535

تعداد استنادها: 343

کاترین بسیر
ای. فلمینگ سیزی

سارا کیسلر
دانشگاه کارنگی ملون، پنسیلوانیا، آمریکا

چکیده: بازیکنان در دنیای بازی های نقش آفرینی فانتزی، ممکن است به مثابه هیوالهای شکارچی از طریق کاراکترهایی که خود به صورت 
ایده آل درآمده باشند، ایفای نقش کنند. ما بازیکنان بازیWorld of Warcraft را مورد مطالعه قرار داده ایم. در این تحقیقات دریافتیم که 
بازیکنان جنبه های ایده آل را در کاراکتر هایشان دریافته اند. به طور میانگین، شرکت کنندگان، شخصیت های مجازی خود را وظیفه شناس تر، 
برونگرا و نسبت به خودشان کمتر عصبی، ارزیابی کردند. این پدیده در میان آنهایی که سامت روانی کمتری داشتند، بیشتر دیده شد. در 
این مقاله ما درمورد مفاهیم نظریه تضاد خویشتن19 برای مطالعه تعامل اجتماعی آناین و طراحی و برنامه ریزی های آن بحث خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: بازی های آناین، هویت، غوطه وری، تأثیر اجتماعی، خود مجازی، تضاد خویشتن، اکتشاف خود

The Ideal Elf: Identity Exploration in World of Warcraft

World of Warcraft  خوِد ایده آل: اکتشاف هویت در

شماره 2

Developmental  Psychology
Vol. 43, No. 4, 1038–1044,2007

مجله روانشناسی رشدی 
جلد 43، شماره 4، سال 2007، صفحات 1038-1044

تعداد استنادها: 246

اِلی ای. کانین )دانشگاه وی یو آمستردام( 
ماریه نیه بیفانک )دانشگاه وی یو آمستردام( 

برد ِجی. بوشمن )دانشگاه میشیگان و دانشگاه 
وی یو آمستردام(

افزایش  بر  تأثیر چشمگیری  بازی های ویدئویی خشونت آمیز،  قرار داده است که  آزمایش  را مورد  این فرضیه  چکیده: تحقیق حاضر، 
پرخاشگری بازیکنان دارند، زمانی که آنها با کاراکترهای خشن بازی هویت خود را می یابند. پسران نوجوان هلندی با مقاطع تحصیلی کمتر 
)تعداد 112 نفر( به صورت تصادفی برای یک بازی ویدئویی خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز فانتزی یا واقعی انتخاب شدند. در مرحله 
بعد، با یک رقیب مجازی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، به طوری که برنده می توانست بازنده را با صدایی بلند از طریق هدفون منفجر کند. 
شرکت کنندگان اظهار داشتند که میزان باالی صدا می تواند موجب آسیب شنوایی دائمی شود. قرارگیری عادتی در معرض بازی های 
ویدئویی، حس پرخاشگری و هیجان طلبی را تحت کنترل قرار می دهد. همان طور که انتظار می رفت، خشن ترین شرکت کنندگان، همان 
افرادی بودند که بازی خشونت آمیز انجام می دادند و تمایل داشتند همانند یکی ازکاراکترهای خشن داخل بازی باشند. این شرکت کنندگان 
از سطوح باالی صداهایی استفاده می کردند که به رقیب شان آسیب شنوایی دائمی وارد کند؛ حتی در صورتی که رقیبشان آنها را تحریک 
نکرده بود. این نتایج نشان می دهد که هویت یابی با کاراکترهای خشن بازی های ویدئویی، منجر به پرخاشگری در بازیکنان می شود. به 

ویژه بازیکنان با کاراکترهای خشونت آمیز در بازی های واقع گرا و بازی هایی که در آن غوطه ور شده بودند، هویت یابی می کردند.
واژگان کلیدی: رفتار پرخاشگرانه، هویت یابی آرزو، بازی های ویدئویی خشونت آمیز، واقع گرایی، غوطه وری، پسران نوجوان

I Wish I Were a Warrior: The Role of Wishful Identification in the Effects 
of Violent Video Games on Aggression in Adolescent Boys

آرزو داشتم یک جنگجو بودم: نقش هویت یابی آرزو در تأثیرات بازی های 
ویدئویی خشونت آمیز بر پرخاشگری پسران نوجوان

الف( مقاالت خارجی برگزیده

شماره 4

“Live in Your World, Play in Ours”: Race, Video Games, and Consuming the Other

»در دنیای خودت زندگی کن، در دنیای ما بازی کن« نژاد، بازی های ویدئویی و مصارف دیگر

Studies in Media & Information Lit-
eracy Education 3.4 (2003): 1-9

مجله علمی مطالعاتی در رسانه و آموزش 
سواد اطاعاتی، جلد 3، شماره 4، سال 

2003، صفحات 1-9

تعداد استنادها: 133
دیوید لئونارد

دانشگاه ایالتی واشنگتن

چکیده: پژوهش بازی های رایانه ای و مطالعات تولیدات بازی ها به عنوان زمینه ای در حال رشد، حوزه ای غنی می باشد که به تحلیل 
در  و جنسیت  نژاد  بررسی محوریت   به  مقاله،  این  بازی های مختلف می پردازد.  زیرمتن های  و  رویدادها  استعاره ها،  از  نشانه شناختی 
داستان، ساخت کاراکتری و ایدئولوژی هایی از پلتفرم بازی های ویدئویی می پردازد و توجه خاصی به پیاده سازی کلیشه ها، رابطه بین 
لذت بردن از بازی، فانتزی بودن و نژاد و ارتباط اینها به عنوان ابزارهایی برای قدرت، دارد. بازی های ویدئویی به عنوان ابزار قدرتمندی 

برای هژمونی با استنباط بر رضایت ایدئولوژیک از طریق طیف وسیعی از طرح های برتری نژاد سفید پوست، نمایان شده اند.
واژگان کلیدی: هویت، بازی های ویدئوی، هژمونی، جنسیت، ایدئولوژی

براساس نمونه های خودپنداره اجتماعی – یا نقشی که  بازی  این مقاله به معرفی توضیحی در زمینه هویت یابی کاراکتر یک  چکیده: 
 روان شناختی توسط بازیکن در یک بازی ویدئویی ساخته شده است، می پردازد. در تضاد با مفاهیم معمولی، رابط رسانه ای کاربر-کاراکتر 
)برای مثال تعامل فرا اجتماعی یا نظریه وضعیت موثر20 (، هویت یابی در بازی های ویدئویی، یک تغییر موقت از خودپنداره بازیکنان از 
طریق صفات با ارزش کاراکترهای بازی می باشد. مفاهیم لذت بردن رسانه ای، میزان سنجش شناسایی هویت و تأثیرات رسانه ای در ادامه 

مورد بحث قرار خواهند گرفت.
واژگان کلیدی: تجربه بازی ویدئویی، هویت یابی، تغییرات لذت بخش، خود پنداره

شماره 3

Communication Theory, volume 19, 
issue 4,(2009) pp 351-373

مجله علمی نظریه ارتباطات، جلد 19، شماره 
4، سال 2009، صفحات 351-373

تعداد استنادها: 184

کریستوفر کلیم )دانشکده ارتباطات، دانشگاه یوهانس 
گوتنبرگ ماینس، آلمان(

دوروتی هفنر )دانشکده پژوهش روزنامه نگاری و 
ارتباطات، دانشگاه هانوفر، آلمان(

پیتر ُوردرر )دانشکده علوم ارتباطات و مرکز پژوهشهای 
پیشرفته رسانه )CAMeRA(، آمستردام، هلند( 

The video game experience as “true” Identification: A theory of 
Enjoyable Alterations of players’ self-perception

تجربه بازی ویدئویی به مثابه هویت یابی »صحیح«:
نظریه تغییرات لذت بخش بازیکنان از خودپنداره

self discrepancyaffective disposition theory 1920
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شماره 5

شماره 6

ICEC, pp. 39-48, (2007)

Media Psychology, (2012)15:2, 197-221

مجموعه مقاالت کنفرانس آی.سی.
ای.سی، سال 2007، صفحات 39-48

مجله علمی روان شناسی رسانه، جلد 15، 
شماره 2، سال 2012، صفحات 197-221

تعداد استنادها: 107

تعداد استنادها: 64

دوروتی هفنر)دانشکده پژوهش روزنامه نگاری و 
ارتباطات، دانشگاه هانوفر، آلمان(

کریستوفر کلیم )دانشکده ارتباطات، دانشگاه یوهانس 
گوتنبرگ ماینس، آلمان(

پیتر ُوردرر)دانشکده علوم ارتباطات و مرکز پژوهشهای 
پیشرفته رسانه )CAMeRA(، آمستردام، هلند(

ژان ون لوی
سدریک کورتوا

مالنی ِد ُفخت
لیفه ِد ماِرز

گروه تحقیقاتی رسانه و فناوری اطاعات و ارتباطات، 
دانشگاه ِگنت، بلژیک

بازی مورد بحث قرار گرفته است.  انجام یک  از  بازی به عنوان سازوکاری برای لذت بردن  این مقاله، هویت یابی کاراکتر  چکیده: در 
هویت یابی از لحاظ خودپنداره بازیکن در هنگام انجام بازی توضیح داده می شود: در هنگام هویت یابی با یک کاراکتر یا نقش ارائه شده 
توسط بازی، بازیکنان با دریافت صفات مربوط به کاراکتر، تصورشان از خود را تغییر می دهند. برای مثال، آنها هنگام هویت یابی با یک 
سرباز، خود را شجاع تر، حماسی و قدرتمندتر تصور می کنند. بحث های علمی برای کیفیت لذت بخشی در مورد چنین تغییرات موقتی از 
خودپنداره ارائه شده است. بازی های رایانه ای به عنوان یک تسهیل کننده مهم برای هویت یابی، مد نظر قرار می گیرند. سپس آزمایشی بر 
روی بازیکنان بازی»Battlefield 2«، فرضیات را در زمینه روابط بین تعامل، هویت یابی و لذت بردن از بازی تقویت کرده است. تأثیرات 

مفهوم هویت یابی در پژوهش و برنامه هایی در زمینه سرگرمی های رایانه ای مورد بحث واقع شده اند.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، بازی های ویدئویی، لذت، هویت یابی، تجربه

چکیده: این مقاله، مقیاسی برای اندازه گیری هویت یابی بازیکن در بازی های چندنفره انبوه آناین )MMOGs( را پیشنهاد می دهد. سه 
بُعد بدست آمده از ادبیات نظری، هویت یابی آواتار، هویت یابی گروهی و هویت یابی بازی به دست آمده است که به موجب آن، شناخت 
هویت آواتار دومین عامل است که خود متشکل از شناسایی شباهت، شناسایی تمایل و حضور تجسم یافته می باشد. طبق نتایج حاصل 
از یک مطالعه مقطعی از 544 نفر بازیکن بازی World of Warcraft، ساختار عاملی پیشنهاد شده توسط ابزار اندازه گیری، تأیید شد و 
ساختارها با موفقیت برای اعتبار همگرا مورد آزمایش قرار گرفت. پس از آن، حمایت از اعتبار قانونی با آزمایش 9 فرضیه نظری ریشه ای 
که ساختار هویت یابی را با انگیزه برای انجام بازی های MMOG مرتبط می ساخت، بدست آمد. نتایج حاصل نشان می دهند که هویت یابی 
آواتار با نقش آفرینی، سفارشی سازی و فرار )از واقعیت(، هویت یابی گروهی با اجتماعی شدن و ارتباط و نیز هویت یابی بازی با فرار )از 
واقعیت(، کشف، پیشرفت و سازو کارها به طور مثبتی در ارتباط است. این یافته ها مشخص می کند که مقیاس هویت یابی بازیکن از 

اندازه ای قابل اعتماد از هویت یابی در بازی های آناین برخوردار است که برای تحقیقات بعدی نیز قابل استفاده می باشد.
MMORPG ،واژگان کلیدی: هویت یابی، هویت بازیکن، مقایس اندازه گیری

Identification with the Player Character as Determinant of Video Game Enjoyment

هویت یابی با کاراکتر بازیکن به مثابه عامل تعیین کننده لذت در بازی ویدئویی

چکیده: در این مقاله، استدالل می کنیم که به نقش بازی های ویدئویی در کاوش و توسعه هویت، توجه کافی نشده است. علی رغم ظرفیت 
اثبات شده بازی های ویدئویی برای ایجاد تعامل بین دانش آموزان در یادگیری معنی دار، این مطالعه منجر به شکست بسیاری از تاش های 
ناموفق در سرگرم آموزی21  بوده است. بعد از بحث در مورد نقش بالقوه ای که دنیای مجازی می تواند در شکل گیری هویت جوانان ایفا کند و 
ارتباط بین هویت و تعامل، یک مطالعه موردی از دوره ای پنج هفته ای که طی آن 14 دانش آموز مقطع متوسطه در دو بازی چندنفره انبوه 
آناین )MMOG( به عنوان شیوه ای برای کشف مسائل مربوط به تنوع و طراحی فناوری شرکت کردند، ارائه می دهیم. دانش آموزان به وسیله 
تغییر جنسیت، سن یا ملیتشان و استفاده از آن تجربه های مجازی به عنوان سکوی پرشی برای بحث های کاسی، پروژه و تکالیف، با هویت های 
جایگزین در نظر گرفته شدند. در پایان دوره، اغلب دانش آموزانی که در ابتدا، فقدان تنوع در همسایگی خانه شان را توصیف کرده بودند، حس 
جدیدی از توانمندی و پیچیدگی بیشتر در درک فرهنگ ها و فناوری های دیگر بعد از اینکه بازی های چندنفره انبوه آناین را تجربه کردند، از 
خود ابراز داشتند. قابل ذکر است، دانش آموزان درجه باالیی از تعامل و انگیزه را هنگام یادگیری فناوری و طراحی کاربر محور در روند اجرا از 
خود بروز دادند. با توجه به تحقیقات این پروژه و براساس سایر بازی ها و فعالیت هایی که با میل و اشتیاق بسیاری بخاطر برداشت شخصی شان 
از هویت به انجام می رسانند، ما پیشنهاد می کنیم که هویت ممکن است کلیدی برای برتری یافتن تعامل/یادگیری در بازی های آموزشی باشد.

MMOG ،واژگان کلیدی: سرگرم آموزی، هویت، هویت یابی، سرگرمی سازی آموزش

چکیده: این پژوهش، تعامل عملکرد بازیکن، تجربیات خودکارآمدی مربوط به بازی و نتایج اثرات حاصل از لذت بردن در بازی را مورد مطالعه 
قرار می دهد. ما فرض کرده ایم که عملکرد یک بازیکن، لذت بردن از طریق ظرفیت بازی را برای برانگیختن تجربیات خودکارآمدی مربوط به 
بازی، تحریک می کند. در محیط آزمایشگاهی شرکت کنندگان )تعداد= 213 نفر( یک بازی پرشی و دویدنی را انجام دادند. عملکرد آنان در 
طول مدت بازی، توسط نرم افزار log-file ضبط شد و اثر بخشی و لذت نیز با پرسشنامه ای ارزیابی شد. همانطور که پیش بینی می شد، هم 
عملکرد بازیکنان و هم تجربه خودکارآمدی مرتبط به بازی به طور قابل توجهی گویای لذت بردن از بازی بود. عاوه بر این، نتایج نشان دادند که 

تجربه خودکارآمدی مرتبط به بازی، به میزان قابل ماحظه ای واسطه ارتباط بین عملکرد بازیکن و لذت بردن از بازی می باشد.
واژگان کلیدی: لذت از بازی، خودکارآمدی، عملکرد، بازی رایانه ای

شماره 7

شماره 8

Innovate: Journal of Online Education 3.6 (2007): 5.

CYBERPSYCHOLOGY,BEHAVIOR, AND SO-
CIAL NETWORKING
Volume 14, Number 9, 2011

مجله علمی خاقیت: مجله آموزش آناین، 
جلد 3، شماره 6، سال 2007، مقاله پنجم

مجله علمی روانشناسی سایبر، رفتار و 
شبکه های اجتماعی، جلد 14، شماره 9، 

سال 2011، صفحات 555-557

تعداد استنادها: 62

تعداد استنادها: 57

جویی جی. لی
کریستوفر ام. ُهدلی

سابینه ترپت
لئونارد راینه

دانشکده روانشناسی، دانشگاه هامبورگ، آلمان

Leveraging Identity to Make Learning Fun: Possible Selves and Experiential 
Learning in Massively Multiplayer Online Games (MMOGs)

The Pleasures of Success: Game-Related Efficacy Experiences as a 
Mediator Between Player Performance and Game Enjoyment

استفاده از اهرم هویت برای سرگرمی سازی آموزش: خودهای احتمالی و 
)MMOG( یادگیری تجربی در بازی های چندنفره انبوه آنالین

لذت  موفقیت: تجارب اثربخش مرتبط با بازی به عنوان 
یک میانجی بین عملکرد بازیکن و لذت از بازی

Player identification in online games:
validation of a scale for measuring identification in MMORPGs

هویت یابی بازیکن در بازی های آنالین:
MMORPG اعتبار یک مقیاس برای اندازه گیری هویت یابی در بازی های

edutainment21
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DiGRA 2005: Changing Views: 
Worlds in Play, 2005 

کنفرانس علمی دیگرا، تغییر دیدگاه ها: 
جهان ها در بازی، سال 2005

تعداد استنادها: 30
کاترین بیویس 

دانشگاه دیکین، استرالیا

چکیده: مشارکت جوانان در فرهنگ دیجیتالی آناین، یکی از کارآمدترین ابزارهایی است که بر مدیریت فناوری اطاعات و ارتباطات و 
دانش جدیدی که در میان آنها در حال ظهور است، مسلط می شوند. این مقاله بر پروژه کوچکی که به بررسی ابعاد جنسیتی نوجوانان در 
فعالیت های آنان در داخل و خارج از مدرسه با بازی های رایانه ای چند نفره یا مستقل می پردازد، تمرکز دارد. این مطالعه به بررسی شیوه های 
بازی کردن گروهی از دانش آموزان در یک واحد درسی انگلیسی و اجتماعی و نیز شیوه های بازی در فعالیت های گروهی از بانوان جوان 
آسیای جنوب شرقی، در یک گیم نت که تیم Counterstrike مخصوص به خود را دارد، می پردازد. تحقیقات نشان دادند که تخصص فقط 
بخشی از مهارت های خاص، استراتژی ها و آشنایی ها نیست، بلکه به طور گسترده تری در پویایی پیچیده ای از فعالیت ها و مشارکت های داخل 
و خارج از مدرسه و همینطور زمینه هایی که نیاز به درنظرگیری ساختار مبتنی بر برنامه آموزشی و تحصیلی در رابطه با برابری جنسیت 

دارند، یافت می شوند.
واژگان کلیدی: جنسیت، یادگیری، هویت، برنامه درسی، انگلیسی، بازی های رایانه ای

شماره 9

Pretty good for a girl: gender, identity and computer games

کاماًل مناسب برای یک دختر: جنسیت، هویت و بازی های رایانه ای

Computers in Human Behavior, 
no. 1 (2013): 257-263

مجله علمی رایانه ها در رفتار انسان، شماره 1، 
سال 2013، صفحات 257-263

تعداد استنادها: 28

لی دونگ دونگ
البرت کین لیائو

انجلین خو 
موسسه ملی آموزش، دانشگاه فنی نانینانگ ، سنگاپور

دهد.  توسعه  را  ویدئویی  بازی های  در   ،)22PAI( بازیکن  آواتار  هویت یابی  اندازه گیری  برای  ابزار  یک  دارد  نظر  در  مقاله  این  چکیده: 
تحقیقاتی جهت بررسی بر روی بیش از 1000 دانش آموز در مدارس ابتدایی و متوسطه سنگاپور انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان 
داده اند که PAI می تواند به شکل مفهوم سازی شده  و قابل اعتماد از چهار نظر اندازه گیری شود: احساسات در طی بازی کردن، جذب در 
طول بازی کردن، نگرش مثبت نسبت به آواتار بازی و اهمیت آواتار برای هویت یابی هر نفر. این چهار عامل، مدل قابل قبولی از داده های 
مناسب، رضایت بخش، قابل اطمینان و معتبر را نشان دادند. ساختار اعتبار توسط رابطه بین PAI و سبک هویت یابی پشتیبانی شده بود. 
نتایج نشان می دهند که آن دسته از دانش آموزان با سبک هویت یابی پراکنده به شکلی قابل توجه، امتیازهای باالتری را در جذب و اهمیت 

هویت یابی به ثبت رساندند. سودمندی مفهوم و ابعاد در رابطه با عواقب رفتاری و رشد و نمو، مورد بحث قرار گرفته اند.
واژگان کلیدی: هویت یابی، هویت، بازی ویدئویی، ارتباط آواتار بازیکن، اندازه گیری

شماره 10

Player-avatar identification in video gaming: concept and measurement

هویت یابی آواتار بازیکن در بازی ویدئویی: مفهوم و اندازه گیری

چکیده: این مطالعات براساس نظریه نقش اجتماعی و نیز استفاده و رضامندی، شناختی از محبوبیت به اصطاح بازی های صورتی، 
بازی  یک  انجام  درحین  انگیزه ها  تجربه  سن  و  بازی کردن  زمان  هویت یابی،  نقش های  بررسی  به  اولین بار  مطالعات  می کند.  فراهم 
نقش آفرینی آناین، می پردازد. با تکیه بر یک نظرسنجی از 2261 دختر بین 10 تا 17 سال، نتایج ما نشان می دهند که هویت یابی با 
کاراکترهای داخل بازی یک روند مهم در توجیه انگیزه های بازی کردن دخترها می باشد. عاوه بر این، هویت یابی و انگیزه ها با زمان بازی 
کردن، شدیدتر می شوند. اگرچه سن، تأثیر منفی بر هویت یابی می گذارد اما سن و سال به مهم ترین محرک در انجام بازی های صورتی 

مرتبط نمی باشد: تعامل اجتماعی. این تحقیقات، پیامدهای علمی و عملی بسیار مهمی از بازی های صورتی در بین دخترها دارد.
واژگان کلیدی: بازی، دختر، هویت یابی، انگیزه، استفاده و رضامندی، نظریه نقش اجتماعی

شماره 11

Computers in Human Behavior, 
no. 6 (2013): 2640-2649

مجله علمی رایانه ها در رفتار انسان، شماره 6، 
سال 2013، صفحات 2640-2649

تعداد استنادها: 19

ایوا اِی. ون ریجمرسدال )دانشکده پژوهش ارتباطات، دانشگاه 
آمستردام، هلند(

ِجرون َجنز )دانشکده تاریخ، فرهنگ و ارتباطات اراسموس، دانشگاه 
اراسموس روتردام، هلند(

آسِکر پیترز )دانشکده رسانه، ارتباطات و سازمان، دانشکده علوم 
رفتاری، دانشگاه توئنته، هلند( 

گودا ون نورت)دانشکده پژوهش ارتباطات، دانشگاه آمستردام، هلند(

Why girls go pink: Game character identification and game-players’ motivations

شماره 12

Bulletin of Science, Technology & Society, 2012

بولتن علوم، فناوری و جامعه، 
سال 2012، صفحات 1-9

کریسِتل مارتینتعداد استنادها: 14
دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

 World چکیده: این مقاله به بررسی هویت یابی جوانان در رابطه با منابع اطاعاتی که در بازی های ویدئویی همانند بازی چند نفره انبوه آناین
of Warcraft انتخاب می کنند، می پردازد. از این مطالعات، چندین هویت شناخته شده است که آنها خود ترکیبی از مهارت شرکت کنندگان و 

مرحله بازی هستند؛ درست همانند سبک بازی کردن و شیوه های اطاعاتی که آنها در رابطه با موفقیت در مدرسه استفاده می کنند.
واژگان کلیدی: هویت، بازی های ویدئویی، جوانی، انسجام اطاعات، نقشه افقی اطاعات

Video games, identity, and the constellation of information

بازی های ویدئویی، هویت و انسجام اطالعات

چرا دخترها صورتی می شوند: هویت یابی کاراکتر بازی و انگیزه بازی بازیکنان

player avatar identification22
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شماره 1

چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های هویت در کاربران و غیر کاربران بازی های رایانه ای در دانش آموزان دوره متوسطه اول 
بود. روش پژوهش علی مقایسه ای و روش نمونه گیری بصورت تصادفی بودکه از بین دانش آموزان دختر متوسطه اول در سال تحصیلی 1394 
- 1393 انتخاب گردید. از جامعه مورد نظر 60 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شد که 30 نفر از آنها بازی های رایانه ای انجام می دادند و 
30 نفر دیگر با بازی های رایانه ای آشنایی نداشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هویت برزونسکی)1992( بودکه بر روی دانش آموزان 
هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SSPS - 18 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در بین سبک های 

.p<0.05هویت، سبک هویت سردرگم در کاربران بازی های رایانه ای بیشتر بود. با این وجود، تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنی دار نبود
واژگان کلیدی: سبک های هویت ، بازی های رایانه ای

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در 
علوم رفتاری و اجتماعی، تهران، 1394

بررسی مقایسه ای سبکهای هویت در کاربران وغیر کاربران بازی های رایانه ای

مهتاب شصت فوالدی 
 کارشناسی عمومی مشاور و روانشناسی شاغل در آموزش و پرورش ناحیه4 اصفهان ایران

امیر قمرانی 
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های خاص دانشگاه اصفهان ایران

غالمرضا منشئی 
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان خوراسگان اصفهان ایران

شماره 2

چکیده: هویت فرهنگی به یکی ازمفاهیم و موضوعات محوری درپژوهش ها بدل شده و عوامل متعددی براین حوزه اثرگذارند که یکی از این 
عوامل رسانه ها می باشند. امروزه نقش و جایگاه رسانه ها درحدی است که نمی توان زندگی را بی حضور آنها قابل تصوردانست. رسانه ها فقط 
وسیله سرگرمی نیستند بلکه دربسیاری ازجنبه های فعالیت اجتماعی و فردی ما دخالت و نقش دارند. در این میان رسانه نوظهور بازی های 
رایانه ای و ویدیویی  باتوجه  به  ویژگی منحصربفرد خود نسبت به سایر رسانه ها با این سوال مطرح می شود که ایا هویت فرهنگی نوجوانانی 
که با این رسانه اشنا و از آن استفاده می کنند، نسبت به نوجوانانی که چنین تجربه ای ندارند متفاوت است؟ به همین منظور پژوهش مذکور 
برای پاسخ به این سوال صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که جامعه اماری آن دانش اموزان پسرمتوسطه شهرکرد 
به تعداد 3126نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه اماری 342 محاسبه گردید و ابزار جمع اوری داده  ها پرسشنامه 
محقق ساخته می باشد. نتایج این تحقیق فرضیه پژوهش را که عبارت است از وجود رابطه بین استفاده از بازی های رایانه ای و هویت فرهنگی 
دانش اموزان را مورد تایید قراردارد. یعنی بین هویت دینی ملی و جهانی دانش اموزان کاربر و غیرکاربر بازی های  رایانه ای تفاوت معناداری 

وجود دارد، هرچند که چه بین رشته تحصیلی و سن دانش اموزان کاربر وغیرکاربر بازی های رایانه ای تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
واژگان کلیدی: هویت فرهنگی ، بازی رایانه ای ، دانش آموزان ، رسانه

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

بازی های رایانه ای و هویت فرهنگی

مهدی حق وردی طاقانکی
دانشجو کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی واحدشهرکرد 

دانشگاه آزاداسامی
محمدتقی محمودی

استادیار دانشگاه آزاد اسامی شهرکرد
فردوس منتظرالظهور

استادیار دانشگاه آزاداسامی شهرکرد

ب( مقاالت فارسی برگزیده
شماره 3

شماره 4

چکیده: امروزه بازی های رایانه ای به عنوان بخشی ازصنعت سرگرمی به شمار می ایند به گونه ای که زمینه های تکنولوژیک و عوامل 
گوناگون تجارت و صنعت را به یکدیگر پیوند می دهد. کودکان ونوجوانان به عنوان عناصراصلی به شدت ازشخصیت های مطرح شده دراین 
بازی ها وابسته شده و ازآنان الگوبرداری می کنند. انتقال پیام تعامات تجارب و هیجان دراین بازی ها می تواند در هویت یابی آنان نقش 
اساسی ایفا کند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای برهویت یابی دانش آموزان دختر مناطق روستایی شهراهواز انجام شد. 
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت پیمایشی است نمونه اماری 100دانش اموز دختر درسال تحصیلی95-94 می باشد. 21 
سوال بسته در زمینه بازی های رایانه ای و هویت یابی مطرح شد نتایج این بررسی نشان داد می دهد که بازی های رایانه ای برهویت یابی 

دانش آموزان مناطق روستایی شهر اهواز تاحدودی تاثیر دارد.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، هویت یابی

چکیده: رشد سریع بازی های رایانه ای به شکل های گوناکون باعث اشغال بخش عمده ای از اوقات فراغت گروه های سنی مختلف به ویژه 
کودکان و نوجوانان شده است. این امر می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر ابعاد مختلف هویت یابی و سبک زندگی آن ها داشته باشد. 
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بین بازی های رایانه ای بر هویت یابی و سبک زندگی دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه 
شهر مرودشت انجام گردید. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت، حجم نمونه مورد مطالعه 120 نفر بود که از 
طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه بازی های رایانه ای، پرسشنامه گسترش 
یافته سنجش عینی منزلت هویت )EOM-EIS( ، پرسشنامه سبک زندگی )LSQ( بود. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های 
آماری ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کلی نمرات بازی های رایانه ای 2/59 بود. بین بازی های رایانه ای با 
هویت یابی دانش آموزان پسر، بین بازی های رایانه ای و سبک زندگی دانش آموزان دختر، رابطه معکوس و معنی داری دیده شد. اما بین بازی های 

رایانه ای با هویت یابی دانش آموزان دختر، بین بازی های رایانه ای با سبک زندگی دانش آموزان پسر رابطه معنی دار دیده نشده است.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، هویت، هویت یابی، سبک زندگی

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

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و 
روان شناسی، مرودشت، 1393

تاثیر بازی های رایانه ای برهویت یابی دانش آموزان دخترمناطق روستایی شهراهواز

تاثیر بازی های رایانه ای بر هویت یابی و سبک زندگی دانش آموزان

نسرین انصاری دزفولی 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دبیرعلوم اجتماعی

عبدالخالق فالحی
برنامه ریزی دانشگاه شیراز، ابواب جمعی اداره کل آموزش و پرورش فارس

میترا یوسفی
دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

هادی آدابی نیک
کارشناس بهداشت عمومی
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شماره 5

شماره 6

چکیده: این تحقیق با هدف اصلی شناسایی تأثیر بازی های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان براساس مؤلفه های هویت ملی، 
دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه  یابی است. جامعه آماری، شامل: کلیه دانش آموزان 
دختر و پسر دوره متوسطه استان مازندران به تعداد 29757 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 487 نفر با روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده 
است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط متخصصان مربوطه تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 0/91 
 )ANOVA( دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه t تک نمونه ای، آزمونt از آزمون به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها 
استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازی های رایانه ای بر هویت ملی، دینی، خانوادگی، جنسیتی دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد و 
بر هویت شخصی آنها تأثیر معنی داری ندارد. هم چنین، اختاف معنی داری بین دختران و پسران در تأثیر بازی های رایانه ای در متغیرهای 
هویت )دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی( وجود دارد. این تأثیر در هویت پسران بیشتر از دختران است و تأثیر بازی های رایانه ای 
بر هویت دانش آموزان برحسب پایه و رشته تحصیلی اختاف معنی داری ندارد. به طور کلی، نتایج نشان داد، استفاده زیاد و نامناسب از 

بازی های رایانه ای غیر بومی سبب تضعیف هویت دانش آموزان دوره متوسطه می شود.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، هویت ملی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت جنسیتی، هویت شخصی

چکیده: امروزه بازی های رایانه ای، به عنوان رسانه ای تعاملی، محیطی برای کاربران خود فراهم کرده اند که موجب ایجاد حس حضور در آنها 
می شود. حس حضور در فضای مجازی بازی های رایانه ای، به هم ذات پنداری و حتی فراتر از آن، به یکی شدن کاربر با شخصیت درون بازی منجر 
می شود. یکی شدن کاربر با شخصیت درون بازی، هویتی مجازی برای او به وجود می آورد. با گذشت زمان و تداوم حضور در فضای بازی های 
رایانه ای، هویت واقعی کاربر با هویت مجازی درهم می آمیزد و تغییر و تحول آن تابعی از متغیرهای عناصر مجازی می شود. پرسشی که مقاله 
حاضر در صدد پاسخ به آن برآمده، چگونگی به وجود آمدن حس حضور در کاربران بازی های رایانه ای و کیفیت تأثیرگذاری هویت مجازی این 
رسانه نوظهور بر هویت واقعی مخاطب است. از این رو با توجه به دیدگاه نظریه پردازان حوزه رسانه های تعاملی و با گردآوری داده ها به صورت 
کتابخانه ای و تبیین آنها به صورت توصیفیـ  تحلیلی، این فرض بررسی می شود که به واسطه فرم زیبایی شناختی سینمایی، روایت های تعاملی 
و ظرفیت های منحصر به  فردی که این رسانه در اختیار بازی های رایانه ای قرار می دهد، زمینه ایجاد محیطی فراهم می شود که به تبع ایجاد 

حس حضور در کاربر، هویت واقعی او را دستخوش دگرگونی می کند.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، حس حضور، فضای مجازی، هویت مجازی، هویت واقعی

فصلنامه علمی پژوهشی فناوري اطاعات و 
ارتباطات در علوم تربیتي، دوره 3، 4 )پیاپی 12(، 

تابستان 1392، صفحه 83-59

فصلنامه علمی پژوهشی  تحقیقات 
فرهنگی ایران دوره 7، شماره 26، 

تابستان 1393، صفحه 48-25

تأثیر بازی های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

عناصر شکل دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی های رایانه ای

وحید فالح
استادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری

 قهرمان محمودی
استادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری

 سیده شهین کاظمی
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری

بهروز مینایی  
 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

علی رازی زاده
دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب

شماره 7

شماره 8

چکیده: بازي هاي ویدئویي به عنوان یکي از اثرگذارترین و محبو بترین رسانه هاي پیرامون ما در عصر حاضر شناخته شده است. این مقاله، 
با نگاه به بازي »سیمز «3 به نحوه تاثیر این رسانه در هویت یابي دیني بازیگران مي پردازد. ویژگي هاي مهمي چون زمینه هاي فرهنگي و 
مذهبي مخاطب و مشارکت وي در ساخت روایت در بازي در تاثیرپذیري او موثرند. مدل پایه رمزگذاري رمزگشایي استوارت هال به کمک 
مولفه هاي دیگري از جیمز گي که براي »تعمیق« و »کاربردي تر کردن « این مدل جهت بازي هاي ویدئویي مناسب دیده شده اند، راهنماي 
محقق در این زمینه مي باشد. روش کار در این تحقیق بر اساس مصاحبه عمیق با بازیگران بازي سیمز 3 و مشاهده نحوه تعامل آنان با بازي 
مي باشد و نتایج کار نیز نشان مي دهد که هرچند در موارد جزئي مقاومت هایي از سوي بازیکنان در برابر ایدئولوژي بازي دیده مي شود، اما 
بازیکنان در برابر هژموني اصلي بازي که ترویج مصرف گرایي است، توان مقاومت نداشته و در دسته بندي هال در رمزگان غالب مي گنجند.

واژگان کلیدی: نظریه دریافت، بازي ویدئویي، سیمز 3، هویت یابي، سایبرفضا، سایبورگ، رسانه تعاملي، مصرف،  مصاحبه عمیق

چکیده: مقدمه: با توجه به خصلت بازي مآبانه رسانه هاي جدید که آنها را داراي کیفیتي متفاوت از رسانه هاي روایتي قدیمي تر مي سازد این 
سوال مطرح مي شود که آیا هویت جواناني که از دوره نوجواني با رسانه هاي جدید آشنا بوده و به آن مي پردازند با هویت جواناني که این تجربه 

را نداشته اند تفاوتي دارد؟ 
روش: جامعه آماري پژوهش پسران گروه سني 18 تا 28 سال در شهر تهران بودند. از این جامعه، بر مبناي سابقه آشنایي با بازي هاي رایانه اي، 
زماني که صرف انجام بازي مي شود و طول دوره آشنایي و کاربري بازي رایانه اي، دو گروه از بازیکنان قهار و کساني که تجربه کاربري بازي 
رایانه اي را ندارند )یا تجربه اندکي دارند( به روش نمونه گیري در دسترس و گلوله برفي، انتخاب شدند. گروه بازیکنان قهار به ترتیب شامل یک 
گروه 43 نفره )که به پرسشنامه ها پاسخ دادند( و یک گروه 18 نفره )که در مصاحبه شرکت کردند( و گروه مقایسه شامل یک گروه 36 نفره 
)که به پرسشنامه ها پاسخ دادند( و یک گروه 14 نفره )که در مصاحبه شرکت کردند( بودند. این پژوهش روش کیفي )مصاحبه( و کمي )اجراي 
پرسشنامه هاي سنجش عیني منزلت هویت من و شش بعدي فرایند هویت( را براي جمع آوري اطاعات بکار گرفته و از تحلیل مصاحبه و 

آزمون t جهت تحلیل اطاعات استفاده کرده است.
یافته ها: گرچه هر دو گروه به هویت خویش عاطفه، الزام رفتاري و تعهد دارند اما تعهد گروه بازیکنان قهار مشروط و موقتي است. 

نتیجه گیري: در مجموع یافته ها بر تاثیر بازي هاي رایانه اي بر شکل گیري هویت جوانان تاکید مي کند.
واژگان کلیدی: هویت، منزلت هویت، تعهد، جستجوگري، بازي رایانه اي، بازیکن

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 
سال ششم، شماره 22

فصلنامه علمی پژوهشی علوم رفتاري،  
سال ششم، شماره 4

بررسی نحوه هویت یابی دینی بازیگران مونث بازی ویدیویی سیمز در تقابل با بازی

نقش بازي هاي کامپیوتري در شکل گیري هویت جوانان  

حامد حاجي حیدري
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 سیدمهدي دبستاني
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عامه طباطبایی

بهناز دوران
گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران

 پرویز آزادفالح
گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 علي فتحي آشتیاني
مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران

 رضا پورحسین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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چکیده کتاب های خارجی

معرفی
کتاب های برتر

نتایج پژوهش های حوزه بازی های دیجیتال و هویت که در قالب کتاب های علمی منتشر 
شده اند، از آثار معرفی شده این بخش می باشند. 5 چکیده کتاب خارجی که براساس 
معیارهایی چون محوری بودن موضوع بازی های دیجیتال و هویت، پژوهشی بودن اثر، 

سال انتشار و درجه علمی نویسندگان انتخاب شده اند، از آثار این بخش می باشند. 

در حوزه بازی های دیجیتال و هویت

شماره 1

Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft® Reader

World of Warcraft  فرهنگ دیجیتال، بازی و هویت: یک خواننده

هیلده جی. کورنلیوسن
جیل واکر رتربرگ

30 سپتامبر سال 2011
MIT Press :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: بازی  World of Warcraftمحبوب ترین بازی انبوه چندنفره آناین در جهان می باشد که دارای بیش از هشت میلیون بازیکن فعال )از مارس 
2007( در سراسر اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و استرالیا، با میانگین شگفت انگیز بیست ساعت بازی در هفته، می باشد. این کتاب به بررسی پیچیدگی های 

این بازی از دیدگاه هایی که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترش بیش از پیِش  دنیای بازی های دیجیتال را کاوش می کنند، می پردازد. 
نویسندگان این کتاب، خود را در دنیای بازی World of Warcraft، با انجام صدها ساعت بازی غوطه ور کرده اند و به تهیه مصاحبه و مطالعه بر روی طراحی 
بازی که توسط شرکت بلیزارد اینترتینمنت23  انجام شده است و نیز سازنده بازی که توسط رابط کاربری بازیکن ساخته تغییر یافته است، پرداخته اند. 
تجزیه و تحلیل و تفاسیری که این نویسندگان ارائه داده اند، بر اساس تجربه های دسته اول این بازی می باشد. نویسندگان به بررسی شیوه هایی که دنیای 
بازی، دنیای واقعی را بازتاب می دهد، پرداخته اند؛ مثاً بررسی موضوعاتی مانندWorld of Warcraft به عنوان یک داستان تخیلی سرمایه داری و ساختار 
جنسیتی بازی، انسجام دنیای بازی از لحاظ جغرافیایی، اسطوره شناختی، روایت و درکی از مرگ به عنوان یک وضعیت موقت، جنبه های بازی کردن 
از جمله استراتژی و شیوه بازی در نام گذاری بر روی کاراکترها. دیدگاه های متفاوت نویسندگان این کتاب که از حوزه های مطالعات بازی، تحلیل متنی، 
مطالعات جنسیتی و مطالعات پسا  استعماری نشأت می گیرند، نشانگر گستردگی و سرزندگی بهره وری فعلی از بازی های چند نفره انبوه آناین می باشد.

312 صفحه
ISBN-10: 0262516691

ISBN-13: 978-0262516693
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شماره 2

شماره 5

The Functions of Role-Playing Games:
How Participants Create Community, Solve Problems and Explore Identity

Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games

عملکرد بازی های نقش آفرینی: شرکت کنندگان چگونه یک اجتماع را 
می سازند و به حل مشکالت و جست و جوی هویت می پردازند؟

بازی کردن به عنوان فرهنگ: مقاالتی درباره واقعیت، هویت و تجربه در بازی های فانتزی

سارا لین باومن

جی. پاتریک ویلیامز
سین کیو. هندریکز
دبلیو. کیث وینکلر

6 آوریل سال 2010
McFarland  :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

21 مارس سال2006
McFarland  :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: مطالعات این کتاب می کوشد با ارائه چارچوبی نظری برای فهم بهتر عملکرد روانی و جامعه شناختی دنیای بازی های نقش آفرینی، 
رویکردی تحلیلی نسبت به آنها داشته باشد. نقش آفرینی گاهی اوقات با رد کردن خیال بافی و به طور بالقوه خطرناک، در واقع به رشد و 
تشویق خاقیت، خود آگاهی، انسجام گروهی و تفکر غیر تک بعدی کمک می کند. این کتاب به مشاهده مشارکتی دقیقی در مردم نگاری 
 19 با  دقیق  مصاحبه های  همچنین  با  می دهد.  ارائه  کتاب  متن  در  که  است  پرداخته  نقش آفرینی  بازی های  در  شرکت کنندگان  از 

شرکت کننده برتر در صدر جدول، اکشن آناین و بازی های مجازی آشنا خواهید شد.

چکیده: از سال 1970 که بازی های فانتزی نقش آفرینِی صدر جدول ظهور کردند، بازی های فانتزی سهم انحصاری در فرهنگ و برداشت 
عموم مردم از واقعیت های اجتماعی در آمریکا و سراسر جهان، داشته اند. این سهم به طور فزاینده ای به عنوان صنعت بازی نمایان شده 
و با اضافه شدن بازی های استراتژیک و سایر محصوالت نوآورانه، همانند پیشرفت های اخیر در فناوری ساخت بازی های ویدئویی، متنوع 
گردیده است. این کتاب به بیان اغلب تحقیقات فعلی در خصوص بازی های آناین پرداخته و به بررسی ابعاد فرهنگی و ساختارگرایانه 

در بازی های فانتزی به عنوان فعالیتی در اوقات فراغت، می پردازد. 
هر فصل این کتاب، برخی از جنبه های اجتماعی یا رفتاری بازی های فانتزی را مورد مطالعه قرار می دهد و دیدگاهی از تأثیرات فرهنگی، 
زبان شناختی، جامعه شناختی و روانی بازی ها را در دو حالت فردی و اجتماعی فراهم می کند. در بخش اول، سناریوی تقاطع دنیای 
فانتزی و واقعی مورد بحث قرار گرفته است و چگونگی ساخت یک دنیای فانتزی که به طور کامًا منطقی به ساختن واقعیت اجتماعی 
یک بازیکن مربوط می شود بررسی شده است. زیرا از آنجا که فرضیه اولیه بازی های فانتزی، هویت مجازی است، بخش دوم، به رابطه 
بین بازی کردن و جنبه های مختلف هویت، می پردازد. سومین و آخرین بخش، تجربیات شخصی بازیکنان را که می تواند درباره حقیقت 

تجربه انسان ها کمک کند، بیان می کند.

216 صفحه
ISBN-10: 0786447109

ISBN-13: 978-0786447107

224 صفحه
ISBN-10: 0786424362

ISBN-13: 978-0786424368

شماره 4

Promoting online discussion participation by integrating 
identity-enhancing features from digital games

افزایش مشارکت در بحث های علمی آنالین:
با همگرایی ویژگی های ارتقای هویت در بازی های دیجیتال

ای یائو لیائو
22 جوالی سال2009

VDM Verlag  :انتشارات
نوبت چاپ: اول

زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: این پژوهش دربردارنده چهار ویژگی ارتقای هویت )IDE( در یک انجمن آناین، به منظور بهبود مشارکت در بحث های آناین 
در  همگی  معموالً  رتبه بندی می باشد که  و  امتیازدهی  اثرات مخصوص، سیستم های  آواتارها،  ویژگی های هویت یابی، شامل  می باشد. 
بازی های دیجیتال یافت می شوند. از دیدگاه جامعه شناختی، نظریه های ارتباطات، رفتارگرایی و فراشناختی، آواتار و اثر شخصی می تواند 
بازنمایی ایستا از هویت مجازی دانش آموزان را افزایش دهد در حالیکه سیستم های امتیازدهی و رتبه بندی، از نظارت خود دانش آموزان 
و یک بازی دیجیتال همانند محیطی رقابتی، برخوردار است. این آزمایش در 6 بخش از یک دوره پایه فناوری آموزشی و یک دوره پایه 
فلسفه در دو دانشگاه میدوسترن انجام شده است. نتایج نشان می دهند انجمن هایی که با ویژگی های هویت یابی طراحی شده اند، به طور 
قابل توجهی می توانند در ترویج مشارکت در بحث ها و افزایش احساس رضایت دانش آموزان، تأثیرگذار باشند. همچنین ما دریافتیم که 

دانش آموزان رشته های مختلف، اولویت های متفاوتی در هر یک از ویژگی های افزایش هویت دارند.

124 صفحه
ISBN-10: 3639173406

ISBN-13: 978-3639173406

شماره 3

زاک وگونر
7 می سال 2009

McFarland   :انتشارات
نوبت چاپ: اول

زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: با وجود اینکه بازی های ویدئویی هم اکنون، یکی از محبوب ترین تفریحات دنیا هستند، تأثیرات روانی دنیای مجازی بر روی بازیکنان 
در دنیای واقعی، در حال افزایش است. این کتاب به بررسی رابطه بین هویت مجازی و غیرمجازی در بازی های نقش آفرینی می پردازد. با 
استفاده از ساختارهای نظری پروفسور جیمز پائول جی از هویت دنیای واقعی، هویت دنیای مجازی و هویت ایجاد شده، این تحقیقات روابطی 
پویا، متفاوت و بسیار پیچیده ای را بین آواتار مجازی و حس بازیکن از خود و توصیه هایی از واژه شناسی برای آینده محققان هویت نشان می دهد.

207 صفحه
ISBN-10: 0786441097

ISBN-13: 978-0786441099
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My Avatar, My Self: Identity in Video Role-Playing Games

آواتار من،خوِد من: هویت در بازی های ویدئویی نقش آفرینی



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی95             صفحه 23         ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی 95              صفحه 22        

پامال ام. اندروز
دانشگاه ایالتی فلوریدا

چکیده: این مطالعه به مسأله ای در دانش پاسخ می دهد که رابطه میان آواتارهای مجازی و کاربر فیزیکی آنها را توصیف می کند. در 
بازیLife on the Screen ، شری ترِکل نقاط لغزش در شخصیت آواتار را که با درک کاربر از خود به منظور ایجاد خود حقیقی و مبتنی 
بر تجربیات واقعی و مجازی اش تلفیق شده است، شناسایی می کند )Turkle 184-5(. اگرچه تلفیق با شخصیت مجازی کارایی های 
مختلفی برای بازی های مهم یا پروژه های آموزشی فراهم کرده است، همانند کاس های درسی که میزبان بازی Second Life می باشند، 
اما فرآیندهایی که هویت یابی را از طریق یک آواتار ممکن می سازند، تا حد بسیار زیادی نادیده گرفته شده اند. این پروژه، چندین الیه 
از نفوذ را که بر چگونگی سرگرم شدن کاربران با هویت به منظور ایجاد عملکردهای موفق اجتماعی درون یک جامعه آناین که به یک 
اثر تخیلی مرتبط است، بررسی می کند. در انجام این کار، کاربر باید انگیزه هایش را برای ایجاد یک شخصیت، اینکه چگونه این انگیزه ها 
اجازه می دهند تا آواتار از نظر اجتماعی مقبولیت به دست آورد و اینکه چگونه این عملکردهای اجتماعی به صحنه ایجاد شده توسط 
اثر تخیلی متصل می شوند، در نظر بگیرد. این پروژه با استفاده از انجمن بازی های نقش آفرینی آناین مبتنی بر یک اثر تخیلی به عنوان 
منبعی جهت تجزیه و تحلیل، از تحقیقات بازی ها، نمایشنامه ها و تئوری هویت یابی جهت ایجاد یک چهارچوب برای بحث در مورد 

فرآیندهایی که از طریق آن کاربران می توانند آواتار های مجازی شان را هویت یابی کنند، استفاده خواهد کرد.

سال 2013
تز مقطع کارشناسی ارشد رشته نگارش و باغت

شماره 1

Avatar and self: a rhetoric of identity mediated through collaborative role-play
آواتار و خود: بیانی در مورد هویت میانجی شده از طریق نقش آفرینی مشارکتی

الف( چکیده رساله و تز خارجی

معرفی رساله و پایان نامه
در حوزه بازی های

دیجیتال و هویت

نتایج پژوهش های دانشگاهی برتر که در قالب رساله و تز با موضوع بازی های دیجیتال و هویت 
نگاشته شده اند، از آثار علمی این بخش خواهند بود. انتخاب و ترجمه چکیده این رساله های 
دانشگاهی مبتنی بر شاخص هایی چون مقطع تحصیلی، رتبه علمی دانشگاه و سال نگارش اثر 
می¬باشد. در این قسمت با 6 چکیده رساله خارجی و دو پایان نامه فارسی در حوزه یاد شده 
آشنا خواهید شد. عالوه بر این قادر خواهید بود فایل پژوهش های مورد نظر خود را از بانک 

:The presentation of self in everyday playمقاالت تارنمای دایرک بارگذاری نمائید.
On actor-networks and identity performance in facebook games

بازنمایی خود در بازی روزمره: شبکه های عامل و عملکرد هویت در بازی های فیسبوکی

سوئن ِد آندرید ِد سیلوا
دانشگاه اوترخت

اساتید:
دکتر مارکو توبیاس شفر 

دکتر رنه گلس

شماره 2

سال 2013
تز مقطع کارشناسی ارشد

رشته مطالعات رسانه و عملکرد 

چکیده: این پایان نامه، دیدگاه های تئوری شبکه بازیگران و تحقیقات بازی های رایانه ای را به عنوان چهارچوبی علمی جهت تحلیل نقش 
فناوری در ایجاد و عملکرد هویت یابی بازیکنان، ترکیب می کند. با در نظر گیری این موضوع که نفوذ فناوری های دیجیتال در زندگی روزمره 
مردم بیشتر می شود، مواد مصنوعی نقشی بیش از پیش تأثیرگذار در مسیر شکل دهی و درک جامعه ایفا می کنند. این بازی وار شدن و 
رسانه ای شدن فرهنگ، امکاناتی جدید برای درک هویت یابی به خصوص در رابطه با استفاده، تصاحب و داللت دوباره بخشیدن به فناوری 
فراهم می کند. نویسنده پیشنهاد می کند که خودهای معاصر، تنها ُخرد و پراکنده نیستند، بلکه فناورانه و بازی ساز می باشند و این اعمال 
اجتماعی که ساختار هویت یابی را شکل می دهند، بر کارایی های فناوری، بیش از پیش تکیه می کنند. شبکه های اجتماعی بازی، برای به 
تصویر کشیدن اینکه چگونه فناوری خود را در جامعه نمایان کرده و اینکه چگونه مواد مصنوعی درک انسان ها از خودشان را تحت تأثیر 
قرار داده است، استفاده می شوند. نویسنده، با توجه به این موضوع که در شبکه های اجتماعی بازی، هویت یابی در حال تبدیل به بخشی از 

بدن، تخیل و فناوری است، بحث و نتیجه می گیرد.



سال 2010
تز مقطع کارشناسی ارشد 

رشته برنامه درسی و آموزش

چکیده: این پایان نامه به بررسی عملکرد هویت و تجسم از طریق قومیت شناسی آناین، در بازی Final Fantasy XIV می پردازد. نظر 
ما این است که هویت آناین باید عملکردی باشد که از طریق گفتار و رفتار به نمایش گذاشته می شود و از طریق آواتار که به مثابه 
جسمی برای بازیکن تلقی می شود، تجسم شود. همچنین هویت آواتار توسط مفهوم هویت معتبر که نشان می دهد چگونه از یک جسم 
انتظار می رود تا همراهی یک هویت را با خود داشته باشد، محدود شده است. این پایان نامه در سه حوزه مشارکت می کند. ابتدا در شرایط 
اساسی که این پایان نامه دانش جامعه شناختی اصلِی مربوط به تعامات اجتماعی آناین را که از یک بازی آناین و فضایش که تحت 
تحقیقات جامعه شناختی قرار دارد، مشارکت می کند. در مرحله دوم، پایان نامه مشارکتی نظری از طریق چارچوبی نظری درباره اینکه 
چگونه، هویت تجسم یافته در یک بازی آناین توسط شیوه ای اجرایی که بر جسم آواتار توام با گفتار و رفتارهای بازیکن تمرکز کرده، 
انجام می دهد. در نهایت، این پایان نامه مشارکتی روش شناختی را از طریق کاربرد واقعی اش با استنباط عکس در مصاحبه های آناین و 
عاوه بر آن گفتگوهای مرتبط به قومیت شناسی، ارائه می دهد. برنامه کاری 11 ماهه، شامل 36 ماه به طور غیرهمزمان، مصاحبه های 
استنباط عکس، مشارکت گسترده در مشاهده بازی ها در بیش از 11 ماه و مشاهده انجمن اصلی که نزدیک به 6 ماه ادامه داشت، انجام 
شده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که هویت آناین و تجسم در این حوزه ها، توسط هنجارهایی که در زندگی روزمره ایجاد شده اند، 
مانند دگرجنسگرایی و نژاد پرستی، به شدت محدود شده است. همچنین طراحی بازی تحت تأثیر هنجارها و ارزش های سازندگان آنها، 
از جمله وضعیت ظاهری آواتار قرار دارد. احتماالت ممکن برای عملکرد هویت و تجسم توسط افراد حاضر در جامعه که فضای بازی را 
از زندگی واقعی به صورت جداگانه به واقعیت تبدیل می کنند و آواتارهای ناهنجاری را شامل آن نمی کنند، به شدت محدود شده است.

شماره 4

Performative Identity and the Embodied Avatar:
An Online Ethnography of Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV هویت عملکردی و آواتار مجسم شده: یک قومیت شناسی آنالین بر بازی

اِما جین هاتکینسون
دانشگاه وارویک

سال 2013
رساله مقطع دکترای رشته جامعه شناسی 

زینگ یانگ لیو
دانشگاه ویکتوریا

چکیده: این پژوهش به بررسی تأثیر گذاری بازی های ویدئویی بر هویت جوانان قرن 21 از دو لحاظ می پردازد: هویت شخصی و هویت 
هویت  با  را  خودشان  هویت  و  بسازند  جدید  هویت هایی  می توانند  جوان  بازیکنان  ویدئویی،  بازی های  انجام  طریق  از  اول،  اجتماعی. 
تبدیل  به سازندگان آن  پذیرندگان فرهنگ،  از  تا  بازیکنان جوان کمک می کنند  به  ویدئویی  بازی های  آواتارشان تطبیق دهند. دوم، 
شوند. براساس کدگذاری باز از داده ها، دو موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که از تأثیرات روی هویت، نفوذ و دیگر رسانه / 

دستگاه ها در تأثیر گذاری بازی های ویدئویی آگاه هستند.

شماره 3

The Influence of Video Games on 21st Century Youth Identity

اثر بازی های ویدئویی بر هویت جوان قرن 21

چکیده: هدف از این پایان نامه، بدست آوردن یک درک جامع از عوامل اجرایی طراحی بازی، فرم های مختلف ایجاد هویت می باشد؛ 
درست مانند انتظاری که از یک آواتار در بازی نقش آفرینی چند نفره  انبوه  آناینWorld of Warcraft داریم. یافتن این موضوع که تا چه 
میزان طراحی عناصر بازی بر هویت های بازیکنان تأثیر می گذارد و جذابیتی که برای آنها ایجاد می کند تا به بازی ادامه دهند و همواره 
به دنیای آناین بازگردند، هدف من در این پایان نامه بوده است. عاوه بر این، من درباره تعداد هویت های بازیکنان و چگونگی و میزان 

تأثیر محیط آناین بر هویت های آفاین، کنجکاو بودم.
محدوده بازی های نقش آفرینی چند نفره انبوه آناین هنوز به اندازه سایر ژانرهای بازی مورد بررسی قرار نگرفته اند. تحقیقات درباره 
World of Warcraft در زمینه های مختلفی انجام شده است. نویسندگان درباره ساعت های بسیاری که آنان صرف کاوش در دنیای 
خیالی با آواتارهایشان کرده اند و مقاله هایی که بر روی جنبه های مختلف بازی اما نه درباره هویت یابی عوامل جذب برای بازی کردن در 

بازی در ترکیب با شکل گیری هویت تمرکز کرده است، نوشته اند.
در مقابل، این تحقیق چشم اندازی از داخل که توسط مصاحبه ها و مشاهدات بدست آمده، فراهم کرده است. این پژوهش، مشخص 
می کند که بازیکنان باید با بازی World of Warcraft آشنا شوند تا بتوانند بازی را شروع کنند و ادامه دهند. تغییرات انگیزه بازیکنان 
 Azeroth شامل موفقیت های شخصی )مبارزه با ارباب ها و افزایش رتبه( و پاداش هایی به عنوان انگیزه برای آغاز، هنگامی که آنها دنیای
را کاوش می کنند، تا رضایت فراهم شده توسط جامعه هنگامی که بازیکن به درجات باال می رسد، هنگامی که آنها قصد انجام مراحل 
طوالنی بازی و پیوستن به اتحادیه ها )Guilds( را دارند، می باشد. گروه های همفکر بازیکنان، چنین اهداف مشترکی را برای موفق شدن 

در بازی آناین World of Warcraft دنبال می کنند. 
بازی کردن در کنار یکدیگر و حرف زدن با سایر بازیکنان در یک اتحادیه، موجب ایجاد یک تجربه مشترک و تقویت احساس وابستگی 
می شود. گذراندن ساعت های بسیار جهت بازی در World of Warcraft با یکدیگر به بازیکنان اجازه می دهد دوستی و اعتماد میان 

یکدیگر ایجاد کنند و موجب به اشتراک گذاری اطاعات شخصی می شود.
این پژوهش، همچنین توضیح می دهد که چرا من معتقدم که آواتارها در بازی World of Warcraft، نمایانگر هویت های بازیکنان در 

زندگی واقعی شان و اینکه چگونه هویت بازیکنان توسط دنیای آناین و آفاین تحت تأثیر قرار گرفته و شکل می گیرد.
زمانی که جهت بازی کردن صرف می شود، دارای عواقب منفی نیز می باشد؛ از قبیل جداشدن بازیکن از دنیای واقعی، مسائل و مشکات 

خانوادگی و شخصی مانند تحصیات ناتمام و بیکاری که در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته اند.

شماره 5

Relinquishing and discovering self:
A case study investigation of gamer identity in an online world

واگذاری و کشف خود: مطالعه موردی هویت بازیکن در یک جهان آنالین

میرکو پوتشر
دانشگاه فناوری اوکلند

اساتید:
 دکتر فرنسس نلسون

سال 2011
تز مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات رسانه

THE SIMS 2: Reflective learning and identity construction

بازی THE SIMS 2: یادگیری انعکاسی و ساخت هویت

هوی چان سیائو
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

اساتید:
کارن کیفر بوید
پاتریشیا امبرگی

وندا بی. نایت
ویلیام کلی

کریستین مارمه تامسون

شماره 6

سال 2007
تز مقطع دکترای رشته آموزش هنر

ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی95             صفحه 25         ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی 95              صفحه 24        



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی95             صفحه 27         ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی 95              صفحه 26        

به دلیل  به خود جلب کرده اند که  را  بازی های دیجیتال توجه دانشمندان در رشته های مختلف  از بیست سال،  برای بیش  چکیده: 
توانایی های بالقوه شان به عنوان یک ابزار آموزشی مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیقات اخیر، به بررسی اینکه چگونه بازی های دیجیتال 
به یادگیری در زمینه های مختلف )برای مثال، نشانه شناسی بازی ها، حوزه های دانش مربوط به یادگیری، مهارت توسعه از طریق حل 
و  بازی های دیجیتالی  در  این حال،  با  است.  پرداخته  یادگیری( کمک می کند،  برای  به عنوان شبکه هایی  بازی ها  و جوامع  مشکات 
فرصت هایی که برای یادگیری از طریق تفکر و اندیشیدن ارائه می دهند، اغلب تحقیقات بر روی تفکری که باعث می شود به عنوان یک 
بازیکن به طور آگاهانه و هدفمند در هر مرحله از حل مشکل، ایده هایی بکار ببرد، تمرکز می کند. تحقیقات نسبتاً کمی بر روی تفکر 
عمیقی که در درگیری های عاطفی بازیکنان، تجربه داستان، ساختار هویت یابی درون بازی و هر تفکری که منجر به چنین یادگیری 
معناداری در حین بازی شود، تمرکز  کرده است. این تحقیقات با استفاده از بازی دیجیتال The Sims 2 برای فهم اینکه چگونه انجام 
بازی های دیجیتال محیط داستانی تعاملی فراهم می کند که از طریق آن بازیکنان ممکن است به بازی، کشف و توجیه کردن خودشان 
با داستان های بچگانه، بپردازند، طراحی شده است. در نهایت، هدف از این مطالعات، این است که دریابیم آیا تجربه بازی داستانی و به 

اشتراک گذاری در بازی The Sims 2، یادگیری و ساختار هویت یابی  را تشویق می کند.
این مطالعات براساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیقات جمع آوری شده از منابع متعدد، مشخص می کند که بازی دیجیتال 
The Sims 2 یک محیط داستانی تعاملی فراهم می کند که به بازیکنان این امکان را می دهد که تجربه بازی خود را از طریق گیم پلی، 
داستان، به اشتراک گذاری، بحث و اندیشیدن بسازند. این تجربیات داستانی بازی کردن در همین هنگام، الهام بخش بازیکنان برای ساختن 
و رونمایی از ابعاد هویت خودشان شد. عاوه بر این، به وسیله بازپس گیری و به اشتراک گذاری تجربیات داستانی بازی کردن از طریق 
تفکر و اندیشیدن، داستان سرایی و گفتگوهای فکری و عقانی با دیگران، بازیکنان را قادر می سازد تا درک و معنی جدیدی دریابند که 

از طریق آن می توانند مقصود پشت پرده بازی خود را بررسی کنند.

شماره 1

چکیده: عوامل فردی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر در ساخته شدن هویت نقش دارند و یکی از این عوامل اجتماعی رسانه ها هستند. 
با توجه به خصلت بازی مآبانه رسانه های جدید که آنها را دارای کیفیتی متفاوت از رسانه های روایتی قدیمی تر می سازد این سوال مطرح 
می شود که آیا هویت جوانانی که از دوره نوجوانی با رسانه های جدید آشنا بوده و به آن می پردازند با هویت جوانانی که این تجربه را 
نداشته اند تفاوتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر به بررسی نقش بازی های رایانه ای، یکی از رسانه های پرطرفدار عصر 
حاضر، در شکل گیری هویت جوانان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش پسران گروه سنی 18 تا 28 سال )در شهر تهران( در نظر گرفته 

شده است. از این جامعه، بر مبنای سابقه آشنایی با بازی های رایانه ای، زمانی که صرف انجام بازی می شود و طول دوره آشنایی و کاربری 
بازی رایانه ای، دو گروه از بازیکنان قهار و کسانی که تجربه کاربری بازی رایانه ای را ندارند )یا تجربه اندکی دارند( انتخاب شدند. گروه 
بازیکنان قهار به ترتیب شامل یک گروه 43 نفره )که به پرسشنامه ها پاسخ دادند( و یک گروه 18 نفره )که در مصاحبه شرکت کردند( و 
گروه مقایسه شامل یک گروه 36 نفره )که به پرسشنامه ها پاسخ دادند( و یک گروه 14 نفره )که در مصاحبه شرکت کردند( بودند. این 
پژوهش با به کارگیری روش های کیفی )مصاحبه، مشاهده، تحلیل بازی( و کمی )اجرای پرسشنامه های جمعیت شناختی، شخصیت نئو، 
شش بعدی والدگری، سنجش عینی منزلت هویت من، شش بعدی فرایند هویت و آزمون من کیستم( ضمن هدف قرار دادن شناخت 
ویژگی هویت شکل گرفته در فضای رسانه های جدید )هویت لهوی( و ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی کاربران قهار بازی های 
رایانه ای، به مقایسه هویت دو گروه بازیکنان و کسانی که تجربه بازی ندارند )و یا تجربه اندکی دارند( پرداخته است. نتایج این پژوهش 
ضمن ارائه تعریف هویت لهوی و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی کاربران قهار بازی ها، حاکی از آن است که گرچه 
هر دو گروه به هویت خویش عاطفه، الزام رفتاری و تعهد دارند اما تعهد گروه بازیکنان مشروط و موقتی است. در بررسی سهم متغیرهای 
)از  به ترتیب متغیرهای گرمی  از منزلت های هویت مشخص شد  رایانه ای در پیش بینی تغییرات هر یک  بازی  شخصیت، والدگری و 
ابعاد والدگری(، باوجدانی )از عوامل شخصیت(، ساختار )از ابعاد والدگری( و بازی رایانه ای سهم معناداری در پیش بینی تغییرات منزلت 
هویت یافته دارند. بازیکنان ضمن آنکه ارزیابی مثبتی از بازی های رایانه ای داشتند، در هیچ یک از پنج عامل اصلی شخصیت و همچنین 

در هیچ یک از ابعاد والدگری با گروه مقایسه تفاوت معناداری نداشتند.
واژگان کلیدی: هویت، هویت لهوی، هویت روایتی، بازی رایانه ای، بازی ویدئویی

پایان نامه مقطع دکتری تخصصی رشته 
روانشناسی عمومی 
سال دفاع: 1389

نقش بازی های رایانه ای در شکل گیری هویت جوانان

بهناز دوران
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

استاد راهنما:پرویز آزادفاح
اساتید مشاور: رضا پورحسین،

علی فتحی آشتیانی

شماره 2

چکیده: این پژوهش به بررسی ارتباط بین استفاده از بازی های رایانه ای و هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر فسا در استان فارس 
می پردازد. تحقیقات که تاکنون به انجام رسیده اند، بیشتر متمرکز بر تفاوت های دختران و پسران بوده اند و ضمن آن توصیفاتی نیز از 
استفاده دختران از بازی ارائه داده اند. اما این تحقیقات این واقعیت را نادیده انگاشته اند که در میان افراد یک جنس هم تکثر زیادی 
وجود دارد. به همین دلیل، تحقیق حاضر به مسئله بازی دختران به صورت مجزا پرداخته است. با توجه به این که بازی کردن با رایانه، 
فعالیتی مردانه محسوب می شود، این پژوهش تمایل دختران به بازی را بر اساس هویت جنسیتی آن ها توصیف و تبیین می کند. مقیاسی 
زنانه،  مردانه،  در چهار دسته  را  پاسخگویان  که  است  بم  ابزار هویت جنسیتی  است  استفاده شده  برای سنجش هویت جنسیتی  که 
فراجنسیتی و نامتمایز قرار می دهد. تحقیقات نشان داده اند که افرادی که دارای هویت فراجنسیتی هستند، احتمال این که فعالیت های 
مربوط به جنس مخالف را انجام دهند، بیشتر است. این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از اطاعاتی که با اجرای پرسشنامه در میان 
258 نفر از دختران دانش آموز 14 تا 16 ساله به دست آورده است، نشان می دهد که افرادی که در هر یک از این گروه های هویتی جای 
می گیرند چه تفاوتی در وابستگی به بازی  دارند. نتایج حاکی از آن بود که هویت جنسیتی با استفاده از بازی ارتباط دارد، به این ترتیب 
که میانگین وابستگی به بازی های رایانه ای در افراد دارای هویت فراجنسیتی بیشتر از دیگران و خصوصاً هویت زنانه است و این تفاوت، 
تفاوتی معنادار است. بعاوه میزان وابستگی به بازی های رایانه ای با نمره هویت فراجنسیتی ارتباط مثبت و با نمره هویت زنانه ارتباط 
منفی دارد. انتخاب انواع مختلف بازی بعد دیگری از استفاده از بازی های رایانه ای بود که ارتباط آن با هویت جنسیتی اثبات گردید. 
متغیر دیگری که بر استفاده از بازی موثر تشخیص داده شد، تمایل به بازی در جمع است که بنا بر یافته های پیشین یکی از مشخصات 
اصلی بازی دختران در مقابل پسران است. احساس آزادی برای بازی که با عواملی چند از جمله نظارت والدین ارتباط دارد و پایگاه 

اجتماعی-اقتصادی افراد، دیگر متغیرهای موثر بر متغیر وابسته این تحقیق هستند.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، دختران، هویت جنسیتی، رفتار بازی، وابستگی به بازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  
علوم ارتباطات

سال دفاع: 1390

دختران و بازی های رایانه ای: بررسی ارتباط بین هویت جنسیتی و استفاده از 
بازی های رایانه ای در میان دختران 14 تا 16 ساله شهر فسا

اسماعیل پرویزی
دانشگاه عامه طباطبایی،

دانشکده علوم ارتباطات

استاد راهنما: علیرضا حسینی پاکدهی 
اساتید مشاور:  محمدتقی کرمی

ب( چکیده پایان نامه های فارسی



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی95             صفحه 29         ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی 95              صفحه 28        

تحلیل  و  بررسی  با  بازی  مطالعات  ماهنامه 
آمارهای پژوهشی در حوزه بازی های دیجیتال 
و هویت، موفق به استخراج 87 مقاله در این 
حوزه شده است. در واقع تعداد کل مقاالت 
با موضوع بازی و هویت را باید همین تعداد 
دانست که نزدیک به 2415 مورد استناد به 
کلیه این آثار تا این لحظه صورت گرفته است. 
از سویی دیگر، به دلیل عدم انتشار مجات 
بازی های  موضوع  با  کنفرانس هایی  و  علمی 
به  مقاالت  ارائه  و  چاپ  هویت،  و  دیجیتال 
این دو بخش همواره با پراکندگی مواجه بوده 
است به طوریکه به سختی می توان بیش از دو 
مقاله این حوزه را در یک کنفرانس و یا مجله 

علمی جستجو و مشاهده کرد. 
سال  بیست  طی  در  حوزه  این  مقاله   87
در  و  منتشر  علمی  مجله   49 در  گذشته 
تعداد  ارائه شده اند. همچنین  کنفرانس   16

مقاالت در مجات علمی این حوزه 68 مورد 
بوده  مورد   19 علمی  کنفرانس های  در  و 
است. از این رو باید گرایش پژوهشگران در 
زمینه بازی های دیجیتال و هویت را بیشتر 
انتشار مقاالت در مجات علمی دانست.  بر 
وجود  عدم  باید  را  موضوع  این  اصلی  دلیل 
کنفرانسی با موضوعیت هویت و بازی دانست 
و عاوه بر این تعداد کنفرانس های بین المللی 
آنها مانند جنسیت به موضوع  که محوریت 

هویت نزدیک باشد تقریباً صفر می باشد. 
سالهای 2016 و 2015 را باید سال اوج انتشار 
و  بازیهای دیجیتال  مقاالت علمی در حوزه 
هویت دانست. فراوانی انتشار مقاالت در این 
سال بیش از سایر سالها بوده است. عاوه بر 
باالی  انتشار  فراوانی  از  نیز  این سال 2012 
مقاالت برخوردار است. از این رو باید حوزه 
مطالعاتی بازیهای دیجیتال و هویت را حوزه 

ای کامٌا جدید و جوان تلقی نمود. 
پژوهشگران هویت و بازی که نگارندگان آثار 
علمی در این زمینه می باشند، تا کنون 53 
نفر بوده اند که از این بین مردان 85 درصد 
از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند 
و مانند سایر حوزه های علمی در مطالعات 
محسوب  پژوهشگر  غالب  جمعیت  بازی، 
می شوند. این پژوهشگران اغلب از سوی مراکز 
علمی و مطالعاتی وابسته به کشور آمریکا می 
باشند و در دانشگاه های متعلق به این کشور 
سویی  از  نمایند.  می  تدریس  یا  و  تحصیل 
دیگر، زبان انگلیسی نیز زبان غالب پژوهش 
در این عرصه می باشد که بیشتر در رشته 
های روانشناسی، تبلیغات و بازرگانی، روابط 
در  سیاسی  علوم  و  کامپیوتر  علوم  عمومی، 
انتشار مقاالت این حوزه نمود پیدا کرده است. 

مجالت:
مجات علمی24  و مجموعه مقاالت کنفرانس ها25  که در طی 20 سال گذشته بیشترین مقاالت را در 

حوزه بازی های دیجیتال و هویت منتشر نموده اند: 

واکاوی آمارهای پژوهشی بازی های دیجیتال و هویت

 Computers ،از میان مجات علمی  •
in Human Behavior با انتشار 6 مقاله 
نسبت به سایر مجات این حوزه مقاالت 

بیشتری منتشر نموده است. کنفرانس 
 CSEDU، IEEE Engineering های

in Medicine and Biology Society و 
DiGRA هر یک با 2 مقاله، نسبت به سایر 
کنفرانس ها مقاالت ارائه شده بیشتری در 

حوزه بازی های دیجیتال و هویت داشته اند. 
•  تعداد مجات علمی منتشر کننده 

مقاالت علمی در حوزه بازی های دیجیتال 
و هویت 49 مجله و تعداد کنفرانس های 

علمی که مقاالت این حوزه به انها ارائه شده 
است، 16 کنفرانس می باشد.

•  تعداد کل مجات علمی و کنفرانس های 
علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های 

دیجیتال و هویت 65 مورد می باشد. 

Academic journals 
Proceedings of conferences
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اطالع نگاشت
در حوزه بازی های دیجیتال و هویت

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 
علمــی در حــوزه بازی هــای دیجیتــال و هویــت، در قالــب 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــک نمای اینفوگرافی
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فراوانی مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و هویت به تفکیک مجات و مجموعه مقاالت کنفرانس های علمی: 

 اطاعات آماری مجات علمی در حوزه بازیهای دیجیتال و هویت: 

فراوانی سال های انتشار مقاالت در حوزه بازی های دیجیتال و هویت: 

تعداد مقاالت در کنفرانس های علمی
تعداد مقاالت در مجات علمی

•  مجله Computers in Human Behavior  تعداد 4752 بار مورد استناد واقع شده است که نسبت به سایر مجات پژوهشی این حوزه باالترین میزان می باشد. 
•   تعداد استنادها نسبت به هر مقاله در مجله Computers in Human Behavior 3.61 می باشد.

•   شاخص اچ مجات Computers in Human Behavior، 96 و Cyberpsychology Behavior and Social Networking، 93 می باشد و از سایر مجات علمی 
منتشر کننده مقاالت حوزه بازیهای دیجیتال و هویت می باشد بیشتر است. 

باالترین درصد مقاالت علمی منتشر شده در حوزه بازیهای دیجیتال و هویت، مقاالت ارائه شده به 
مجات علمی بوده است. یعنی تعداد مقاالت ارائه شده به مجات علمی در این حوزه نسبت به مقاالت 

علمی ارائه شده به کنفرانسهای علمی بیش از سه برابر است.  
78%

22%

تعداد مقاالت در مجالت علمی تعداد مقاالت در کنفرانسھای علمی

شاخص ناشرنام مجله علمیردیف
اچ

SJR26 ضریب
تاثیر27

ضریب تاثیر 
5 ساله

مجموع 
استنادات

استناد به 
ازای هر 

مقاله

مدت انتشار 
)سال(

1
 Computers in Human

Behavior
Elsevier Limited961.682.883.7247523.6132

2

 British Journal

 of Educational

)Technology )BJET

British Educational 

Communications and 

Technology Agency, 

Wiley

631.611.63_8542.2221

3
 Mass Communication

and Society

Taylor & Francis 

(Routledge)190.891.05_1301.119

4

 Cyberpsychology

 Behavior and Social

Networking

Mary Ann Liebert Inc.931.412.18_10942.519

در طی 20 سال گذشته:
بیشترین  آمار  •   سالهای 2016 و 2015 
تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه بازیهای 
دیجیتال و هویت را به خود اختصاص داده 
اند. همچنین سال 2012 با 11 مقاله یکی 

از سال های پرکار این حوزه بوده است. 
•   در طی 10 سال گذشته، کمترین آمار 
انتشار مقاالت در حوزه بازیهای دیجیتال و 

هویت متعلق به سال 2009 می باشد.

•  تعداد کل پژوهشگران حوزه بازیهای دیجیتال و هویت، 53 نفر می باشد. 
•  مردان با 85 درصد )45 نفر(، بزرگترین قشر پژوهشگر از نظر جنسیت 

در حوزه بازیهای دیجیتال و هویت می باشند.
در  متعددی  علمی  آثار  که  پرکار  و  فعال  پژوهشگران  از  حوزه  این    •
زمینه بازیهای دیجیتال و هویت نگاشته باشند، برخوردار نمی باشد. اغلب 
پژوهشگران این حوزه به صورت گذری در این زمینه قلم فرسایی نموده اند.

پژوهشگران:

کشورها: 

رشته های دانشگاهی: 

جنسیت پژوهشگران در حوزه بازی های دیجیتال و هویت:

10 کشور دنیا، با 206 مقاله پژوهشی در زمینه تحقیقات علمی در حوزه بازی های دیجیتال و هویت، 
فعالتر عمل کرده اند. 

رشته های  دانشگاهی که بیشترین مقاالت را در 
حوزه بازی های دیجیتال و هویت کار کرده اند: 

مراکز علمی سردمدار پژوهش در زمینه بازی های دیجیتال و هویت:

85%

15%

مرد زن

مرد
زن

دانشگاهرتبه

1VU University Amesterdam

2Institute for social research (University of Michigan)

3University of sussex

4Liverpool John Moores University

5Cornell University

6Indiana University

7Mississippi State University

8University of Milano-Bicocca

9Macquarie University

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. 
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معرفی
پژوهشگران برتر

پژوهش هــا و آثــار علمــی کــه تــا اینجــا از نظــر گذرانــده ایــد، در واقــع متعلــق بــه 
برتریــن پژوهشــگران هویــت و بازی هــای دیجیتــال بــوده اســت. در ایــن بخــش 
بــا برتریــن محققــان ایــن حــوزه همــراه بــا زندگینامــه و شــرح فعالیت هــای علمــی 
آشــنا خواهیــد شــد. عــالوه بــر اطالعــات فــردی هر یــک از محققــان، شــاخص های 
علمــی آنــان نظیــر شــاخص اچ، تعــداد مقــاالت علمــی، تعــداد اســتنادات و غیــره 
ــاب و  ــالک انتخ ــن م ــت مهمتری ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس ــرح داده ش ــز ش نی
معرفــی ایــن محققــان در ایــن بخــش، فراوانــی مقــاالت علمــی آنهــا در ایــن حــوزه 

و تعــداد اســتنادهای صــورت گرفتــه بــه آثــار ایشــان می باشــد. 

در حوزه بازی های 
دیجیتال و هویت

برد جی. بوشمن که هم اکنون استاد دو رشته 
ارتباطات و روانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو 
یو  وی  دانشگاه  در  ارتباطات  علوم  رشته  و 
آمستردام میباشد، تمرکز اصلی پژوهشی خود 
را بر مطالعات بازی های دیجیتال خشونت آمیز 
قرار داده است. اما در این میان نیز باید اشاره 
حوزه  در  او  برجسته  پژوهش های  که  کنیم 
بازی های دیجیتال و هویت، وی را در جایگاه 
دنیا  در  حوزه  این  برتر  پژوهشگر  نخستین 
مطالعات  حوزه  در  واقع  در  می کند.  معرفی 
خشونت و بازی پس از کریگ اندرسون، رتبه 
دوم علمی و در حوزه هویت رتبه نخست را 

کسب می کند.
کارشناسی  اوهایو، مدرک  دانشگاه  استاد  این 
روانشناسی  رشته  در  در سال 1984  را  خود 
از دانشگاه ایالتی وبر اخذ نمود. سپس اولین 
مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته آموزش 
و پرورش متوسطه در سال 1985 از دانشگاه 

ایالتی یوتا، دومین مدرک کارشناسی  ارشد را 
در رشته روانشناسی در سال 1987 از دانشگاه 
میسوری و سومین مدرک کارشناسی   ارشد را 
در رشته آمار از همان دانشگاه در سال 1990 
اخذ نمود. وی همچنین مدرک دکترای خود 
دانشگاه  از  اجتماعی  روانشناسی  رشته  در  را 

میسوری در سال 1989 دریافت کرد.
دکتر بوشمن با احتساب مقاالت و کتب منتشر 
علمی  اثر  عنوان   286 حاضر  حال  در  شده، 
حال  در  همچنین  دارد.  روانشناسی  علوم  در 
بوشمن 69 می باشد  اچ دکتر  حاضر شاخص 
و مجموع استنادهای صورت گرفته به تألیفات 

وی 27093 مورد می باشد.
بوشمن در طول دوران 25 ساله فعالیت علمی 
در  دانش  مرزهای  گسترش  بر  عاوه  خود 
زمینه خشونت و به ویژه خشونت در بازی های 
هویتی  مطالعات  انجام  به  اقدام  دیجیتال، 
بازیکنان و کاراکترها نموده است. در این راستا 

در سال 2007، یک تدبیر علمی هوشمندانه 
به همراهی تیم تحقیقات خود به انجام رسانده 
به  تحقیقات  این  نتیجه  باعث شده  که  است 
عنوان منبع علمی مقاالت زیادی در دنیا قرار 
بگیرد. وی با درنظر گیری هویت به عنوان یک 
مولفه اثرپذیر در طی انجام بازی، آن را بسیار 
متاثر از بازی های خشونت آمیز دانسته است. در 
واقع برآیند تحقیقات بوشمن، یک مطالعه میان 
رشته ای بین خشونت و هویت بوده است. پیش 
از وی هویت به عنوان یک مقوله مجزا در رسانه 
بازی در نظر گرفته می شد. نتایج این پژوهش 
با عنوان "آرزو داشتم یک جنگجو بودم: نقش 
هویت یابی آرزو در تأثیرات بازی های ویدئویی 
نوجوان"  پسران  پرخاشگری  بر  خشونت آمیز 
در  بیشتر  اطاعات  برای  است.  شده  منتشر 
مورد دکتر برد جی. بوشمن می توانید به آدرس 

زیر مراجعه نمائید:
http://www.comm.ohio-state.edu/people/
faculty/userprofile/67.html

رشته  تمام  استاد  حاضر  درحال  وردرر  دکتر 
مانهایم  دانشگاه  در  رسانه  و  ارتباطات  علوم 
سال  در  وی  می باشد.  آلمان  کشور  در  واقع 
دوران  گذراندن  از  پس  و  شد  1959متولد 
دانشگاه  در  روانشناسی  رشته  در  تحصیات 
هایدلبرگ، موفق به تدریس در دانشگاه های 
سنین  در  برجسته  استاد  این  شد.  آلمان 
ارتباطات  رشته  در  استادی  مرتبه  به  جوانی 
نائل شد  و این موفقیت را باید بیشتر به سبب 
رسانه های  حوزه  در  وی  علمی  پژوهش های 

دیجیتال دانست. 
موضوع  وردرر،  پژوهشی  محوریت های  عمده 
قرارگیری در معرض رسانه ها بوده است. وی 
معتقد است که حاصل تحقیقاتش در زمینه 
از  رسانه های متعدد، دستیابی به نمای بازی 
بوده است که در  رسانه ها در دهکده جهانی 

آن مردم تمایل باالیی برای تعامل با یکدیگر 
نشان می دهند.

از جمله حیطه های تحقیقاتی مورد عاقه وی، 
بازی های دیجیتال است که در این زمینه با 
تحقیقات  از  حاصل  نتایج  پیگیری  و  انتشار 
علمی خود یکی از چهره های سرشناس علمی 
است.  شده  حوزه  این  در  علمی  مراکز  در 
موضوع هویت بازیکنان یکی از محوریت های 

اصلی پژوهش های دکتر وردرر می باشد. 
دکتر وردرر 27 عنوان کتاب علمی را به تنهایی 
و یا با همکاری تیم های پژوهشی متعدد نگاشته 
است که در زمینه بازی های دیجیتال و هویت 
باید به کتاب برجسته فرایند شناختی درگیر با 
هویت یابی بازی های ویدئویی28  اشاره نماییم.

کنفرانس  عنوان  از 14  بیش  در  تا کنون  وی 
علمی در دنیا به عنوان دبیر، مجری و داور اصلی 

شرکت نموده است که از این لحاظ از بسیاری 
از محققان این حوزه متمایز می گردد. از لحاظ 
شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، دکتر 
وردرر از مجموع 7996 استناد برخوردار است. 
تاکنون  وی  علمی  مقاالت  مجموع  همچنین 
168 مورد است. این استاد برجسته از شاخص 
اچ 43 نیز برخوردار است که می توان گفت به 
طور کل در قیاس با سن و سوابق تحصیلی و 
پژوهشی وی، جایگاه علمی خوبی را درمیان 
سایر اساتید این حوزه به خود اختصاص داده 
با شرح حال  بیشتر  به منظور آشنایی  است. 
مختصر و آثار علمی این پژوهشگر می توانید به 

آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://mkw.uni-mannheim.de/english/prof_
dr_peter_vorderer/ 

برد ِجی. بوشمن

پیتر ُوردرر

Cognitive Processes Involved in Video Game Identification28
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یادداشتی از دکتر بهناز دوران،
پژوهشگر ایرانی حوزه بازی های دیجیتال و هویت

بخش ویژه

بازی های دیجیتال و هویت
بهناز دوران )گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج((

موضوع تاثیرپذیری هویت از بازی های دیجیتال 
حاصل تعامل عوامل متعددی است و از زوایای 
گیرد:  قرار  بررسی  مورد  می  تواند  مختلف 
بازی  »بازیکن«  دیجیتال،  بازی   »محتوا«ی 
دیجیتال، »وسیله« بازی دیجیتال و کلیت بازی  
دیجیتال به عنوان یک »رسانه«. این عوامل در 
فضای جداگانه از یکدیگر قرار ندارند و در تعامل با 
یکدیگرند. لذا باید به صورت جمعی و باهم مورد 
توجه قرار بگیرند. اما به دلیل سهولت مطالعه و 
بحث، هریک از آنها به تفکیک بررسی می شوند:

از منظر نخست محتوای بازی  های دیجیتال، با 
چگونگی بازنمایي هویت های مختلف )برای مثال 
زنان، قومیت ها، ملیت ها و پیروان ادیان مختلف( 
در بازی ها و روایت هایی که پیرامون آنها شکل 
می گیرد، از طریق فرایند یادگیری مشاهده ای 
و شکل دادن طرحواره های شناختی، می توانند 
بر هویت بازیکنان و بازنمایی ذهنی آنها از هویت 

دیگران تاثیر بگذارند. 
آزمایش  جایگاه  می  تواند  بازی  همچنین 
هویت  های گوناگون باشد به طوریکه فرد حتی 
واقعیش  جنسیت  مخالف  جنسیتی  می  تواند 
انتخاب و تجربه کند. بازي ها به افراد شانسی 
هویت  ها  یا  جایگزین  هویت  های  اجرای  برای 
و تخیاتی که از نظر اجتماعی منع شده و یا 
پنهان کردن هویت خودشان می دهند. در بعضی 
به  و  است  بین متنی  لذت  یک  امر  این  موارد 
اجرای کاراکترهایي از دیگر رسانه ها مانند جیمز 
باند29  یا هری پاتر30  متصل است. به طوری که، 
جایگزین  هویت  های  اجرای  یا  کردن  امتحان 

یکی از لذت های کلیدی برای استفاده از این 
رسانه است. 

منفی  تاثیرات  از  شده  ابراز  نگرانی های  عمده 
منظر  همین  از  هویت  بر  دیجیتال  بازی های 
یعنی »محتوا« صورت می گیرد: تولید کنندگان 
بازی  های دیجیتال، می توانند تصاویر و القائات 
هویتی مورد نظرشان را با اهداف و انگیزه های 
در  تجاری(،  یا  سیاسی  مثال  )برای  گوناگون 
محتوای بازی ها و داستان ها و کاراکترهای آن 
بگنجانند، کاراکترهای مورد نظر را خلق کنند، 
امکانات و ماموریت هایی از پیش تعیین شده و 
هدفمند برای هریک قائل شوند و در بستر روایتی 
که خلق می کنند، به واسطه فرایندهای یادگیری 

و شناختی، به اهداف خویش نائل شوند. 
با  بازیکنان  دیجیتال،  بازی های  در  آنجاکه  از 
کاراکترهای بازی در سطوح مختلف همانندسازی 
می کنند و عاملیت آنهاست که بازی را پیش 
می برد، تاثیر چگونگی هویت بازنمایی شده بر 
کاربران، در مقایسه با رسانه های دیگر، دوچندان 
می شود. در بازی های دیجیتال، از ابتدای شروع 
بازی، بازیکن با انتخاب یا خلق شخصیت مورد 
نظر، کنترل بازی را به دست می گیرد و با هر 
اتفاقات  یا  حریف  بعدی  حرکت  خود  حرکت 
بعدی بازی را رقم می  زند. آشکارترین داللت بر 
این امر »من« نامیدن کاراکترهای بازي است. 
برای مثال وقتی که کاراکتری می میرد بازیکن 
نمی گوید: »کاراکترم ُمرد« بلکه می گوید: »من 
بازی کشته می شود  کاراکتر  زماني که  ُمردم«. 
بازیکن آزرده می شود و زماني که کاراکتر بازی 

موفق می  شود، بازیکن خوشحال می شود. به نظر 
برخی، آنچه در بازی جریان دارد انفعال پنهان 
است که طی آن فعالیت و هیجان، رضامندانه 
به فرد یا شی دیگر واگذار می شود که در نتیجه 
در جایگاه فرد عمل می کند. در واقع کاربر بازی، 
»توهم« آزادی، انتخاب، عمل و تولید روایت های 
دلخواه خود را دارد چرا که انتخاب ها، آفرینش ها 
و  امکانات  به  محدود  او  فعالیت های  دامنه  و 
گزینه ای از پیش تعیین شده در بازی توسط 

سازندگان بازی است. 
با این همه، بسته به محتوای بازی ها، تفاوت های 
ویژگی های فردی بازیکنان)سن، جنسیت، تجربه 
فرهنگی-  گوناگون  زمینه های  و   )... و  بازی 
اجتماعی که در آن قرار دارند، چگونگی تاثیرات 
بازی و شدت و ضعف آن متغیر خواهد بود. ضمن 
آنکه هر فرد می  تواند تفسیری متفاوت از بازی 
و محتوای آن داشته باشد. برای مثال چگونگی 
اهمیت  می تواند  بازی  در  کاراکترها  بازنمایي 
کمتری داشته باشد از آنچه که فرد می  تواند با 
آنها انجام دهد: در طی بازی دیجیتال بازیکن 
بلکه  نمی کند  همانندسازی  آواتار  با  منفعانه 
فعاالنه آواتار را بازی می کند و توانایي  های کاراکتر 
مهمتر از بازنمایي کاراکتر در طی بازی هستند. 
تحلیل  با  باید  بازی  محتوای  تحلیل  بنابراین 
چگونگی تفسیر کاربران و چگونگی بازی کردن 

همراه شود. 
موضوع دیگری که می تواند تا حدی به محتوا ربط 
داده شود، ژانر بازی است. ویژگی های بازی هایی 
مانند ِد سیمز31  و سیویلیزیشن تو32  را که طرح 

و کاراکترهای روایت مرسوم )مانند بازی رایانه 
ای تامب ریدر33 ( را ندارند در نظر بگیرید. در 
این بازی ها، فرد با کل فرایند یا سیستم به جای 
یک شخصیت خاص )مانند فیلم( همانندسازی 
و  اتفاقات(  و  ها  )کنش  رویدادها  می کند. 
موجودات34  )کاراکترها و وسایل صحنه35( وجود 
دارند اما آنها در یک توالی ثابت و علی مانند روایت 
کاسیک، مرتبط نیستند. کارکرد غالب کاربر 
روایت های کاسیک،  برخاف  بازی ها،  این  در 
شکل دهندگی و نه تفسیرگری است. گرچه به 
طور کلی، کاربر بازی دیجیتال در مقایسه با نقش 

ایستا و تفسیرگر بیننده فیلم، فعال است.
صرف نظر از محتوا، »بازیکن« بودن و کسب 
همچون  بازی،  برای  الزم  مهارت های  ارتقا  و 
مهارت  های شناختی، حرکتی و چاالکی بازیکن 
به نفس فرد(  اعتماد  افزایش  و   ( بازی  اثر  در 
برچسب  که  خاصی  اجتماعی  ارزش  حتی  و 
می تواند  باشد،  داشته  است  ممکن  »بازیکن« 
هویت وی را نیز متاثر می  سازد. در این میان 
اثر بازی های دیجیتال برخط36  بر هویت بازیکن 
بیشتر است چرا که فرد به جای آنکه با ماشین 
بازی کند، با یک انسان بازی می کند. همچنین 
گروه های  دیگر  و  »گیلد38«ها  ها،  »کلن37« 
افراد  هویت  بر  بازی ها،  حول  در  شکل گرفته 
تاثیرگذارند و معموال افراد با گروه همانندسازی 
را  افراد  دیگر  از  تصورشان  بازیکنان  می کنند. 
طریق عملکرد آنها در طی بازی شکل می دهند 
چرا که سبک بازی یک فرد می تواند چیزهایي 
)مانند اضطراب و توانایي تفکر تاکتیکی( را دربارة 
وی آشکار سازد. جهان بینی و عقاید فرد از طریق 
اعمال ممکن و ترغیب شده توسط بازی فیلتر 
می شود و سپس از طریق جنبه های برخط بازی 
به دیگر بازیکنان انتقال می یابد، آنها را برای دیگر 
بازیکنان بازنمایي می کند و بر نظر و جهان بینی 

دیگر بازیکنان اثر می گذارد.
پیرامون  عناصر  بازی،  تجربه  از  دیگری  بعد 
مجات  طرفداران،  سایت های  چون  بازی 
بازی،انجمن ها و همچنین جنبه های رسمی تر 
شامل مسابقات و بازی های حرفه ای را شامل 
که  چرا  هستند  مهم  اجزا  این  همة  می شود. 
تعیین می کنند اهمیت یک بازی چگونه است 
و یا بازیکنان چگونه می توانند به شهرت برسند.

انجمن ها اغلب معنایي بیش از تبادل اطاعات 
و بحث های راهبردي دارند. آنها خرده فرهنگی 
بازی خاص شکل می دهند که  اطراف یک  را 
این  می کنند.  تعلق  احساس  آن  به  بازیکنان 
خرده فرهنگ، اصطاحاتی را شکل می دهد که 

تنها توسط اعضای آن به صورت کامل فهمیده 
بازی ها  دیگر  خرده فرهنگ  اعضای  و  می شود 
و ژانرها به صورت نسبی آن را فهمیده و برای 
غیربازیکنان غیرقابل فهم است. این اصاحات 
و زبان خاص بازی، همچنین افراد باسابقه تر را 
در طبقات اجتماعی ساخته شده پیرامون یک 
بازی برجسته تر می سازد. در اینجا زبان وسیلة 
تمایز افراد باتجربه از تازه واردان و در نتیجه راهی 
برای تثبیت جایگاه فردی است. بنابراین زبان 
خرده فرهنگی ابزاری برای قشربندی اجتماعی و 

شکل دهی هویت می شود.
انجام  ای  »وسیله«  چه  طریق  از  بازی  اینکه 
شود نیز می تواند بر هویت افراد اثر گذار باشد. 
بازی  »وسیله«  یک  »نداشتن«  یا  »داشتن« 
خاص، می تواند در گروه هماالن، فرد را دارای 
هویتی همگون با گروه سازد، موقعیت او را ارتقا 
بخشد یا به تنزل جایگاه او منجر شود. همچنین 
مطالعات پیشین نشان داده که رایانه در مقایسه 
و  محبوبیت  از  بازیکنان  میان  در  کنسول،  با 
این  از  بخشی  است.  برخوردار  باالتری  جایگاه 
اقبال ناشی از قابلیت اتصال به اینترنت، انجام 
بازی های شبکه ای و برخط و همزمان پرداختن 
به فعالیت های دیگر همچون جستجو و چت 
کردن است که حس کنترل و خودمختاری را در 
فرد ایجاد کرده و گویی هویت او دیده شده و به 
رسمیت شناخته می شود. به نظر می رسد این 
حس در گوشی های هوشمند، که امکان تحرک 
را برای فرد میسر ساخته و به واسطه انعطاف 
پذیری های منحصر به فرد خود، امکان شخصی 
سازی و انجام فعالیت های متنوع و همزمان را 
میسر  کاما  افراد  برای  مکان،  و  زمان  از  فارغ 

ساخته است، دو چندان باشد. 
و باالخره اینکه، بازی های دیجیتال به عنوان یک 
»رسانه«، دارای ویژگی های متفاوتی نسبت به 
رسانه های سنتی پیشین است که این ویژگی 
متفاوت، می تواند هویت کاربران آن را تحت تاثیر 
قرار دهد. این منظر، دیدگاه جدید و نوپایي است 
که اندیشمندانی چون دمول39  به آن پرداخته 
اند. دمول با طرح نظریه »هویت بازیگوشانه40« 
معتقد است بازي رایانه اي، بر خاف رسانه های 
سنتی که روایتی خطی و یک طرفه دارند، یکي 
از رسانه هایي است که چند خطي41، تعاملي42  
و مجازي43  هستند. کسي که بازي مي کند، 
فعاالنه این »ساختار« را دروني کرده و در نتیجه 
هویتش تغییر مي کند. به طوریکه انتظار مي 
رود کاربر بازي رایانه اي، فراتر از همانندسازي 
با کاراکترهاي بازي و تاثیرپذیري از روایت هاي 

در  بردن  دست  توان  ضمن  بازي،  در  موجود 
روایت ها و بازسازي کاراکترها و فضاهاي موجود؛ 
تحت تاثیر فضاي »بازي مآبانه44 « آنها قرار گیرد. 
انعطاف پذیري، برگشت پذیري و عدم قطعیت 

برخي از ویژگي هاي این فضا هستند.
در همین راستا، پژوهش های انگشت شماری 
انجام شده که رساله دکتری اینجانب نیز یکی 
از آنها است. این رساله به بررسی نقش بازی های 
دیجیتال در شکل گیری هویت جوانان پرداخته 
و در پی پاسخ به این سوال بود که با توجه به 
نظریه دمول، آیا هویت بازیکنان بازي هاي رایانه 
اي با هویت کساني که تجربه بازي را نداشته 
)یا تجربه اندکي دارند( متفاوت است؟ در این 
پژوهش هویت دو گروه بازیکنان و غیربازیکنان 
به روش های کیفی و کمی ارزیابی شده و تعهد، 
عاطفه و الزام رفتاري آنها نسبت به هویتشان 
مورد مقایسه قرار گرفت.  در واقع تفاوت هاي 
از جمله  از طرق مختلف  احتمالي در هویت، 
ارزشي که فرد براي هویت خویش )در پایگاه 
هاي مختلف( قائل است، جستجو شد. ارزشي 
که هر فرد براي هویت خویش قائل است در 
تعهد، تعلق خاطر یا عاطفه اي که به آنها دارد و 

الزام رفتاري در قبال آنها ، آشکار مي شود.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که هر 
دو گروه به هویت خویش، عاطفه اي مثبت و 
الزام رفتاري داشتند. اما  گرچه هر دو گروه به 
انتخاب هاي خویش متعهد بودند، تعهد بازیکنان، 

موقتي و مشروط بود. 
اینکه چرا تعهد موقتي یا مشروط بود، به نظر 
مي رسد تعاملي بودن، انعطاف پذیري و روایت 
بي انتهاي بسیاري از بازي هاي رایانه اي، همواره 
براي فرد فرصتي براي انتخاب و تجدید نظر در 
انتخاب های انجام شده؛ بدون نگراني از گرفتار 
سازد.  مي  فراهم  را  محتوم؛  پایاني  در  شدن 
بنابراین، فرد به شرط کسب رضایت و برآورده 
شدن انتظارات، به گزینه اي خود را متعهد مي 
سازد و این انتخاب ضامن تعهدي ابدي نیست. 
با درون سازي این تصویر است که فرد به هویت  
خویش نیز تعهدي موقت و مشروط پیدا مي کند.

به نظر می رسد، ماهیت رسانه هاي  بنابراین 
جدید همچون بازي هاي رایانه اي، هویتي با 
انعطاف و تعهدي موقت و مشروط را پرورش مي 
دهد که این امر مي تواند تبعات رفتاري و تغییر 
در سبک زندگي را به دنبال داشته باشد. اینکه 
این تبعات چیست و آیا این هویت و تبعات آن 
مثبت تلقي شود یا خیر، امري است که نیازمند 
مطالعات بیشتر و ضروري و اجتناب ناپذیر است. 

Tomb Raider
existents 
settings 
Online 
Clan 
Guild

Mul JD
Ludic identity 
Multilinearity 
Interactivity 
Virtuality 
Playful 

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

James Bond
Harry Potter
The Sims 
Civilization II

29
30
31
32



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی95             صفحه 37         ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره ششم، دی 95              صفحه 36        

مجله رایانه ها در رفتار انسان
Computers in Human Behavior

 31 دوران  در  انسان  رفتار  در  رایانه ها  مجله 
بازی های  موضوع  همواره  خود  فعالیت  ساله 
حوزه های  اساسی ترین  از  یکی  را  دیجیتال 
مورد بررسی قرار داده است. سردبیر این مجله 
رابرت تنیسون  می باشد و اعم موضوعات علمی 
از علوم  این مجله عبارتست  منتشر شده در 
رایانه، روانشناسی و انسان شناسی. این مجله 
انتشار مقاالت علمی در  علمی که در زمینه 
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 
را  روانشناختی  بعد  از  را  رایانه ها  از  استفاده 

مورد کاوش قرار می دهد. 
در زمینه بازی های دیجیتال و هویت، تاکنون 
شش مقاله در این مجله علمی برجسته منتشر 
شده است که هر مقاله بر اساس شواهد علمی 
هویت  موضوع  از  ویژه ای  شناخت  جدید، 

کاراکترها و بازیکنان ارائه می دهد. 
جنبه  از  انسان  رفتار  در  رایانه ها  مجله 
شاخص های علمی ارزیابی مجات پژوهشی، 
مجموع  و  بوده  برخوردار   96 اچ  شاخص  از 
استنادها به این نشریه علمی از ابتدای شروع 
به کار، 4752 و میانگین استناد به هر مقاله 
شاخص  این،  بر  عاوه  می باشد.   3.61 آن، 
SJR آن 1.65 ارزیابی شده است. باتوجه به 
سال  در  مجله  این  شده،  گفته  شاخص های 
2014، از ضریب تأثیر 2.694 و ضریب تأثیر 
برای  است.  بوده  برخوردار   3.642 پنج ساله 
آشنایی بیشتر با این مجله علمی می توانید به 

آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.journals.elsevier.com/computers-
in-human-behavior

مجله ارتباطات جمعی و جامعه
Mass Communication & Society

ساله  دوران 10  در طول  انگلیسی  مجله  این 
حیات خود، همواره در تاش برای ارتقای جایگاه 
است.  بوده  رسانه  و  ارتباطات  علوم  مطالعاتی 
ناشر این مجله علمی تیلور و فرانسیس می باشد 
پژوهش های  از  حاصل  شماره  ساالنه شش  و 
علمی پذیرفته شده را منتشر می نماید. بنای 
انتشار مقاالتی در زمینه  بر  این نشریه  اصلی 
و  حقوق  رسانه،  مردم شناسی،  جامعه شناسی، 
در  علمی  مقاالت  انتشار  دارد.  مداومت  تاریخ 
از جنبه  برده شده  نام  کلیه رشته های علمی 
مطالعاتی و دامنه موضوعی با رشته ارتباطات که 
محوریت اصلی این مجله می باشد، مرتبط است.

گفتنی است که موضوع هویت یکی از محورهای 
ارتباطات  مجله  یافته  انتشار  مقاالت  اصلی 
جمعی و جامعه می باشد. موضوع هویت یکی 
از موضوعات مورد توجه این مجله علمی بوده 
هویت  شناخت  انداز  از چشم  اغلب  که  است 
بازیکن به واسطه انجام بازی های دیجیتال به 
این موضوع نگریسته است. این مجله تا کنون 
با  را  علمی  روش های  بر  مبتنی  مقاله  چهار 
موضوع و محوریت بازی های دیجیتال و هویت 
منتشر نموده است. گفتنی است به دلیل اینکه 
موضوع بازی های دیجیتال و هویت همواره با 
داشته  تاقی  جنسیت  و  خشونت  موضوعات 
است و اغلب در پژوهش های علمی هویت را 
با یکی از متغیرهای نام برده شده مورد بررسی 
قرار داده اند، شاید به ندرت بتوان مقاالتی را در 
زمینه هویت در بازی ها یافت که به تنهایی و 
شده  منتشر  هویت شناسی  جنبه  صرف  به 
باشد. از این رو تعداد مقاالت با خلوص هویتی 
در مجات علمی تقلیل پیدا می کند. الزم به 
ذکر است که از لحاظ شاخص های بین المللی 
مجله  علمی،  مجات  ارزیابی  و  سنجش 
ارتباطات جمعی و جامعه از شاخص اچ 19 و 
است. همچنین ضریب  برخوردار   0.89 SJR
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 انگلیسی فناوری آموزشی
British Journal of Educational 
Technology

این مجله علمی که از سال 1988 انتشار خود 
را در زمینه موضوعات علمی در حوزه فناوری 
پنج  توسط  است، در حال حاضر  نموده  آغاز 
سردبیر برجسته با تخصص فناوری و یادگیری 
گفت  بتوان  شاید  شود.  می  اداره  آموزش  و 
تعداد مقاالت حوزه بازیهای دیجیتال در این 
مجله بیش از 20 اثر علمی در طول سالهای 
انتشار می باشد و موضوعاتی که در بردارنده 
مباحث هویتی می باشد نیز از تعداد یاد شده 
بیشتر باشند، اما محوریت مقاالت منتشر شده 
چهار  تاکنون  یابی  هویت  و  هویت  عنوان  با 

مقاله علمی بوده است.
ارزیابی مجات،  علمی  لحاظ شاخص های  از 
برخوردار  اچ 63  از شاخص  آموزشی  فناوری 
 1.61 آن   SJR شاخص  همچنین  می باشد. 
به  انجام شده  می باشد و مجموع استنادهای 
مقاالت این نشریه در طول سال های فعالیت 
در  مجله  این  نفوذ  ضریب  است.  بوده   854
مقایسه  باشد که در  حال حاضر 1.633 می 
فناوری،  موضوع  با  مرتبط  علمی  مجات  با 
جایگاه خوبی ارزیابی می شود. برای آشنایی 
بیشتر با این مجله علمی می توانید به آدرس 

ذیل مراجعه نمائید:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
)ISSN(1467-8535 

علمی  مجالت  پرکارترین  با  بخش  این  در 
بازی های  حوزه  مقاالت  انتشار  در  دنیا 
دیجیتال و هویت آشنا خواهید شد. مالک 
انتخاب و معرفی این سه مجله پژوهشی، 
شاخص  اچ،  شاخص  چون  معیارهایی 
تاثیر  ضریب  و  تاثیر  ضریب  اس.جی.آر، 

پنجساله بوده است.

معرفی
مجالت علمی 

برتر
در حوزه بازی های 

دیجیتال و هویت

Robert Tennyson45
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