


بازیهایجدی
ماهیتشناسی،ابعادتجاریونمونههایموفق



اعضایپانل

حسینیسید محمد علی سید
دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

فرزانه شریفی
دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

حامد نصیری
دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی



ماهیتشناسی
بازیهایجدی



اهمیت
رشدساختبازیهایجدیدرطیسالیان



اهمیت
رشدتحقیقاتبازیهایجدیدرطیسالیان

براییکدههجستجوشدهاستIEEEوACMپایگاهدردوکلیدواژهها



تعریفواصطالحشناسی
نخستینتعریف

امروزیتعریفبهکهجدیبازیمفهومازتعریفاولین
Clarkراباشدنزدیکآن Abtانجام1970سالدر

:استداده
آموزشیهدفجدیبازیهایکهاستاینمانظر
ها،آنکردنبازیازاولیههدفودارنددقیقیوصریح

کهکردرتفسیاینطورنبایدراایناما.نیستسرگرمی
“.باشندیدنبایاونیستندکنندهسرگرمجدی،بازیهای

”



تعریفواصطالحشناسی
معروفترینتعریف

بهقمتعلجدیبازیتعریفشایعترین
درکهاستآنهاکتابدرچنومایکل
.استیافتهانتشار2005سال

کهاستبازییکجدی،بازی
یخوشسرگرمی،آنساختازاولیههدف

.نیستشوخییاو

“

”



تعریفواصطالحشناسی
بحثپیرامونتعریف

هویتطراحیاهدافواسطهبهجدیبازی تعریف،معروف ترینبراساس

.می یابد

یاتنواهدافبهباید.استجدیبازی،یکدهدتشخیصبخواهدکسیاگر

.تنیسعملیواقعدرامراینکهباشدداشتهدسترسیبازیطراحاولیه



Ritterfeld & Cody & Vorderer

2009

تعریفواصطالحشناسی
مرورتعاریفدیگر

تقریباهمهمتفکراناینحیطهتوافقدارندکهبازیجدی
.استسرگرمیدارایجنبه

Zyda

2005
Alvarez & Michaud

2008

Jantke

2010



Arnab & Petridis & Dunwell & de Freitas

2011

تعریفواصطالحشناسی
مرورتعاریفدیگر

تعاملچندوجهیازطریقارتقایتجربهکاربرانواجدپتانسیلیبرای
: درزمینههایمختلفیازقبیل

... ومیانفردیارتباطات،سالمت،تمرین،آموزش

de Freitas & Liaro kapis

2008



Arnab & Petridis & Dunwell & de Freitas

2011

تعریفواصطالحشناسی
مرورتعاریفدیگر

:استرسانههایمختلفیاکثرپژوهشهاتوافقدارندکهبازیجدیحاوی
...ومحتوایلمسی،صدا،انیمیشن،تصویر،متن

Consolvo & Klasnia & McDonald

2011

Consolvo & Klasnia & McDonald

2008

Lin & Mamykina & Lindtner & Delajoux & Strub

2006

Yim & Graham

2007

Orozco & Silva & elSaddik & Petriu

2012



تعریفواصطالحشناسی
تعریفبحثپیرامون

:ریف نمودبراساس تعاریف می توان بازی جدی را مبتنی بر سه مولفه اصلی تع



تعریفواصطالحشناسی
مفهومیجدیدبنامبازیکردنجدی

مفهوم دیگر است3این مفهوم مشتمل بر 

Serious 

Game

Mod 

Game
Purpose-Shifted 

Game



طبقهبندی

اندشدهروشهاوابزارهایمتعددیبرایطبقهبندیبازیهایجدیمعرفی2002ازسال
اسژتواماتابهحالهیچسیستمطبقهبندیویژژهایبژهسژطحپژ یرشیمژومینرسژیده

بازیهاباشدراپژوهشگراندرتالشندتاطبقهبندیقابلقبولیکهجامعهمهابعادایننوع
.دهندارائه

معیژارمبتنژیاینبازیهابریکطبقهبندیازنقطهنظررویدادنگاری،نخستینسیستمهای
:اینمدلهامیتوانندبهدوطبقهاصلیتقسیمشوندبودندکهیلیرغمتنوع

بنیان-طبقهبندیبازاربنیان-طبقهبندیقصد



طبقهبندی
نبنیا-طبقهبندیقصد

Bergeronکتابشدر2006سال:

بازیهژای-5بازیهژایتمرینژی-4بازیهژایتجژاری-3بازیهژایتبلیاژاتی-2بازیهاییملگرا-1
سیاسیبازیهای-7بازیهایخبری-6پزشکیوسالمت

Alvarez2007سالهمکارانو:
بازیهای-5یملگرابازیهای-4خبریبازیهای-3تبلیااتیبازیهای-2آموزشیبازیهای-1

تمرینیوشبیهسازیبازیهای-6بازاریابی-آموزشی

Despontمقالهاشدر2008سال:

تاثیرتحت-6دادندرس-5رسانیاطالع-4مهارتافزایش-3کردنترغیب-2آگاهیافزایش-1
دادنقرار



طبقهبندی
بنیان-طبقهبندیبازار

Zydaمقالهاشدر2005سال:

تمرینوآموزش-5دفاع-4استراتژیکارتباط-3یمومیسیاستگ اری-2بهداشتیخدمات-1

MichaelوChenکتابشاندر2005سال:

خدماتبازیهای-5شرکتیبازیهای-4آموزشیبازیهای-3دولتیبازیهای-2ارتشیبازیهای-1
هنریبازیهای-8م هبیبازیهای-7سیاسیبازیهای-6بهداشتی

AlvarezوMichaudتحقیقشاندر2008سال:

یملگرایی-7فرهنگ-6سالمت-5ارتباطاتواطالیات-4تبلیاات-3تمرینوآموزش-2دفاع-1



طبقهبندی
Smith)معیاره2طبقهبندی & Sawyer, 2008)

بازیها برای علم و تولیدبازی به عنوان کار
تحقیق

تمرین وبازیها برای بازیها برای آموزش
مهارت افزایی

بازیها برای سالمتیبازیهای تبلیغاتی
قصدها

بازارها

دیپلماسی عمومی و 
نظر سنجی

و سیاست استراتژی
گذاری

جمع آوری اطالعات 
برنامه ریزی/ 

اطالع رسانی عمومی
مهارت افزایی 

کارمندان
سیاسیبازیهای

آموزش سالمت 
عمومی و واکنش 

وهبه سوانح انبنسبت 

دولت و گروه های 
مردم نهاد

برنامه ریزی جنگ و دستور و کنترل
یتسلیحاتتحقیقات 

/   بازیهای جنگی 
برنامه ریزی

مدرسه نظامی
مهارت افزایی 

و نیروهای سربازان
پشتیبانی

سربازگیری و 
تبلیغات

دفاعشیو توانبختندرستی 

برنامه ریزی 
پاسخگویی به سالمت 

اجتماعی

طراحی و تولید 
زیست فناوری

اپیدمیولوژیتجسم و 
شیوهعلم بررسی )

(انتشار بیماریها

بازیها برای آموزش 
بیماران و مدیریت 

بیماری

مهارت افزا بازیهای 
برای متخصصان 

سالمت

سیاستهای سالمت 
عمومی و آگاهی 

اجتماعی

/  درمان مجازی
تمرینیبازی های

بهداشت

نظر سنجی

استفاده از موتور های 
بی درنگگرافیکی
برای ساخت بازی 

سینماتیک

اطالعات محصوالتنظر سنجی
نحوه استفاده از 

محصوالت
تبلیغات و بازاریابی 
بوسیله بازی ها

ارتباطات و بازاریابییعملکردهای تبلیغات

آموزش از راه دور
یادگیری از همکاران 

بطور سودمند
کامپیوتر و علوم 

استخدام
یادگیری

/  تربیت معلمان 
تقویت مهارتهای 

کاری

بازیهای مربوط به 
معضالت اجتماعی

اطالع رسانی درمورد 
بیماریها یا خطرات

آموزش

برنامه ریزی دستور و کنترل
استراتژیک

آموزش مستمر و تجسم/ تبلیغات 
اعطای گواهی

افزایی مهارت
کارمندان

تعلیم مشتریان و 
آگاه سازی

اطالعات سالمت 
تندرستیکارکنان و 

شرکت

دستور و کنترل
زیست و نانوطراحی 

فناوری
شبیه ساز پردازش

بهینه سازی
صنعتایمنی حرفه ایو استخدامفروشهاآموزش کارمندانتعلیم نیروی کار



طبقهبندی
Djaouti)معیاره3طبقهبندی & Alvarez & Jessel, 2011)



طبقهبندی
Laamarti)بنیان-طبقهبندیطراحی & Eid & el Saddik, 2014)



کاربردها
آموزشدرکالس

Quest»مدرسهافتتاح to Learn»که2009سالدرنیویورکشهردرراهنماییمقطعدر
.بودمحوربازییادگیریمدلبرکامالمبتنی

.هستندزیادبسیارشدهاندساختهدرسکالسدراستفادهبرایکهبازیهاییتعداد
یملکردافزایش:ابتداییدورهدرمحاسباتوریاضیآموزشدراستفادهپژوهش
رگیرتردوشدنتعاملیتر:متوسطهدورهدردومجهانیجنگتاریخآموزشدراستفادهپژوهش
درساینبادانشآموزانبیشترشدن

بسیاریربتسلط:دانشجویاندررایانهاینویسیبرنامهمهارتهایافزایشدراستفادهپژوهش
میشوندمواجهآنبانویسیبرنامهطولدرکهمشکالتیاز

ویسیبرنامهندانشداشتنبدونمیدهداجازهمعلمانبهکهابزارهاییطراحیبرایپژوهشی
بسازندکالسدراستفادهبرایآموزشیبازیهای



کاربردها
یادگیریمستقل

Lost»بازی in the Middle Kingdom»دومزبانفراگیریبرای
وازیشبیهسبازی)«سومجهانکشاورز»بازیمثلاجتماییبخشیآگاهیوآموزشدراستفاده
دریکشاورز«داشت»دورهسختیهایبهنسبتبازیکنانکردنحساسهدفشکه(مدیریتی
بودتوسعهحالدرکشورهای
IBMبازیازاستفاده CityOneحملبامرتبطشهریمشکالتبامواجههبرایبازیکنانآموزشدر

هوشمندترشهرهایطراحیجهتدرآبمنابعمدیریتوانرژیزیرساختهاینقل،و
Cleanبازیازاستفاده Worldامروزدنیایمحیطیچالشهایآموزشبرای
اقویچتعویضفرآیندتمرینجهتبازییکطراحیمثلپزشکیحوزهدرآموزشهادراستفاده
(واقعیجراحییکازشدهضبطصدایبرمبتنی)جراحی
پروتئینهاساختارکشفبرایFolditبازیمثلواقعیجهاندادههایکشفدربازیهاازاستفاده



کاربردها
خوببودن

ویابتدقبیلازبیماریهاییبروزبایثبلکهچاقیبایثتنهانهتحرکبدونزندگیسبک
استروزدرفیزیکیفعالیتهایافزایشآنچاره:میشودقلبیناراحتیهای

دیجبازیهایتوسطروزمرهفیزیکیفعالیتهایانجامبرایبازیکنانبهبخشیانگیزش
فعالیتهایانجامهببازیکنانترغیببرایکینکتدستگاهوایکسباکسکنسولبازیهایازاستفاده
مدتطوالنی

اوافیاییجارجابجاییوبازیکنقلبضربانازبازخوردارائهبارارویپیادهکهموبایلیبازیهای
میکنندترغیبGPSتوسط
Ubifitبازی GardenوLife is a Village

Monsterبازی and Goldsآهستهدویدنبرایبازیکنانبهدادنانگیزهجهت



کاربردها
تبلیغات

بازیکنانمیاندرخاصخدمتیاومحصولبرند،یکترویججهت
Pepsi،7up،NFL،Formula OneوBurger Kingاستفادهتبلیااتجهتبازیهااز
کردهاند

Amerca’sبازیحتی Armyکهجهتاینازاست،متمرکزسربازانآموزشرویبرکههم
.شودتلقیتبلیااتیبازییکینوانبهمیتواندسربازگیری،برایاستتبلیای

کسببازیهایاثنایدرشدهتبلیغبرندهایبازیکنان،ازدرصد35کهمیدهدنشانپژوهشها
میآورندخاطربهرامسابقهای



کاربردها
سالمت

ردجراحتوبیماریازرهاییبهبازیهااینکمکسالمت،برایجدیبازیهایکاربردازمنظور

.استافراد

:سالمتجهتدرجدیبازیهایازاستفادهموارد
سالمتبازبینی
درمانومعاینه

درمانیآموزشهایوپیشگیری
توانبخشی

...وسرطاندیابت،پارکینسون،اوتیسم،درمانبهکمکمسیردرجدیبازیهای



ابعادتجاری
جدیبازیهای



Ambientپیشبینیاساسبر Insight،رشدنرخباجدی،بازیهایازدرآمد،2021سالتا

.رسیدخواهددالرمیلیارد7ازبیشبهدرصد،22.4تجمعی

.استهیچتقریبایدد،اینازایرانیجدیبازیهایسهم

...کرداستفادهفرصتاینازباید

ابعادتجاریبازیهایجدی



ابعادتجاریبازیهایجدی

بازیهایجدی

توسعهدهندگان ناشران توزیعکنندگان خردهفروشان

سازمانها

بخشآموزش

مقاماتدولتی

دانشگاههای
تحقیقوتوسعه

سالمت آموزشوتمرین اطالعرسانی مدیریتبحران

بخشلوازم
فیالکترونیکیمصر

نهادهایارتباطات

آژانسهایبازاریابی

شرکتهایرسانه

بخشتولید

بخشتولید

جی
میان

ان
گر
ازی
ب سرمایهگ اران

IDATE: منبع



مدلپرداختحقاشتراک

مدلتبلیاات

مدلپریمیوم

مدلفریمیوم

ابعادتجاریبازیهایجدی

مدلهایعمومیپولسازیازبازیها



فروشزمان
فروشکاالهایمجازی
فروشمحتوایبازی
هزینهپوششبازی
ح فتبلیاات

ابعادتجاریبازیهایجدی
مدلهایعمومیپولسازیازبازیها

فریمیوممدل



...استجدی،درحوزهبازاریابیصنعتیتجارتغالببرایبازیهایاما

ابعادتجاریبازیهایجدی

بازاریابیصنعتی



.ستتشابهبازاریابیمصرفکنندهوصنعتی،دراصولبازاریابیا

.درترکیببازاریابیمصرفیوصنعتیاستتفاوت

ابعادتجاریبازیهایجدی

بازاریابیصنعتی



ابعادتجاریبازیهایجدی

بازاریابیصنعتی

بازاریابی صنعتیبازاریابی مصرفیمحور

سازمانها و دولتوارمصرف کننده نهایی در خانخریدار

نیازهای تجاریمصرف و استفادهانگیزه خرید

اولیه برای محصول نهاییمادهمحصول نهاییمحصول

دهتا کامال سفارشی شمتنوعیا تنوع محدودانبوهنوع محصول

بیشترکمترپیچیدگی فنی

طوالنی ترکوتاه ترتخابفرآیند تصمیم گیری و ان

زیادکمطرفین معاملهرابطه

باالترپایین ترقیمت به ازای هر محصول



...رازیادمیشنویدWork For Hire (WFH)دراینراستا،اصطالح

ابعادتجاریبازیهایجدی

بازاریابیصنعتی



تواگرچهرویکرداستراتژیک،ازسازمانیبهسازماندیگرمتفاوتاس

استراتژیاز4خصوصادریرصهبازی،خالقیتهابهمراتببیشترهستند،اما

:رایجترینهایآنهابهحسابمیآیند

ابعادتجاریبازیهایجدی

موقعیتیابیاستراتژیکتجاری



مککبهرامخاطبانشوسازمانمیانخالءشما،مشترینهادحالت،ایندر
.میکندتکمیلتعاملیطراحیدرشماتخصص

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

شمامیانمشتریانشماومشتریانِمشتریانواسطهای.1



:موقعیتایندرقرارگیریمراحل
انتخاب. (دهنشاشباعوخالقمشتری،-سازمانتعاملیروابطدارای)نفوذبرایمناسببخش1
انتخاب. .دارندراضعفهایشانپذیرشظرفیتکهبخشاینازمشتریانی2
استفاده. نفوذکلیدیعاملعنوانبهشخصیفروشندگیاز3
تولید. محصول4
انجام. .بشودبخشمهممشتریجذبموجبشمافعالیتشهرتکهزمانیتا4تا2حلقه5

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

شمامیانمشتریانشماومشتریانِمشتریانواسطهای.1



:مالحظات
این. درنوعتایجادامکاننتیجهدروداردصنعتخاصبخشیکدرتعمیقبهنیازاستراتژی1

.میگرددکمزیرساختیلحاظازمحصوالت
در. .دداربسیاریاهمیتبخشیشهرتکسبومشتریانبازیادارتباطبرقراریحالعین2

:موفقشرکتهای
از. Persuasive:آمریکا1 Games

از. Serious:دانمارک2 Games Interactive

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

شمامیانمشتریانشماومشتریانِمشتریانواسطهای.1



فاهداقابلیتباتجاریبازیهایوجدیبازیهایراهکارها،حالت،ایندر
رویطراحیوفنیاصالحشماوظیفهودارندوجودبازاردرزیادیجدی

.استآنهامجددهدفگ اریبرایموجود،بازیهای

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

استفادهازمحصوالتموجودتسهیل.2



:موقعیتایندرقرارگیریمراحل
انتخاب. .دارندراراهکارهااصالحبالقوهتوانکهبخشهایی1
شناسایی. .داردودوجآنهابرایراهکاریچنینامکانکه(جایگزینگزینهزیادیتعدادبا)محصولی2
پیادهسازی. همراهمثالهایواصالحینسخهیک3
معرفی. مناسبمشتریانبهآزمایشینمونه4
با. موجوداثرمالکبامذاکرهمطمئن،بالقوهمشتریانداشتن5
تکرار. .گرددمنعقدقراردادیکهزمانیتا4فرآینداز6
اجرای. راهکار7
بازاریابی. بخشهمانمشتریانبرایراهکاروسیع8

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

استفادهازمحصوالتموجودتسهیل.2



:مالحظات
بخش. .استعمیقبسیاراستراتژیایندرطراحیوفنی1
بنابراین. .کنیدپیدارابمناسبخشبتوانیدتااستنیازمحصوالتمتنوعسازیبرایزیادیانعطاف2

:موفقشرکتهای
TeacherGaming:آمریکا/فنالنداز LLC

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

استفادهازمحصوالتموجودتسهیل.2



بازیایمجرازپیامتانداریدقصدکههستیدکسیهمانشماحالت،ایندر
ابزاریهبلک.نیستهدفساختنجدیبازیشمابرایل ا.شودمنتقلجدی

.استشماپیامتجلیبرایاثربخش

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

...هنری،سیاسی،اجتماعیوترویج.3



:موقعیتایندرقرارگیریمراحل
بازی. .بسازیدراخوداولیه1
پیام. .کنیدشناساییراخودنظرمورد2
با. .ابیدبیرادرآمدیراههایوشویدمطلعآنهانبودنیابودنکنندهپرداختازمخاطبینبررسی3
اگر. .کنیدبرقرارتعاملخودمخاطبانباداشت،وجوددرآمدیراه4
اگر. .استپیامتانوشماترویجبرایوسیلهایبازیایننه،5

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

...هنری،سیاسی،اجتماعیوترویج.3



:مالحظات
هدف. .بیایددستبههمدرآمدهاییاستممکناگرچه.نیستمستقیمدرآمدزاییاصلی،1
هدف. .باشدشمابرایترویجینوعیبهوشدهمنتقلپیامبازی،طریقازکهباشداینبایداصلی2

:موفقشرکتهای
از. Molleindustria:ایتالیا1

از. Anna:آمریکا2 Anthropy

از. Pippin:دانمارک3 Barr
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...هنری،سیاسی،اجتماعیوترویج.3



نیزازیکنانببهمستقیماتجاری،فروششده،گفتهفرضهایپیشخالفبر
.هستندرشدبهروجدیبازیهایحوزهدر

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

تجاریفروش.4



:موقعیتایندرقرارگیریمراحل
شناسایی. هدفمخاطب1
تجزیه. اولیهآزمایشینسخهیکساختومحصولنمایشیبخشطراحیوتحلیلو2
برنامهریزی. بعدیتکاملینسخههایدرگسترشقابلگزینههایبرای3
جذب. (...ووامانبوه،یاخصوصیسرمایهگذارازپسانداز،از)سرمایه4
تولید. همزمانشکلبهمحصولبازاریابیبرنامهطراحیو5
بازاریابی. مصرفیصورتبهمحصول6
انتشار. محصولفروشو7
ایجاد. هدفمخاطبانتمامیدادنپوششزمانتااولیهنسخهدرتنوع8
به. فرهنگیوفنینیازهایوپیشرفتهااساسبرمحصولروزرسانی9

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

تجاریفروش.4



:مالحظات
این. .شودنمیمحدودآنهابهلزومااما.داردکاربردآموزشیبازیهایبرایبیشتراستراتژینوع1
به. .داردوجودمحورسرگرمیوجدیبازیهایترکیبامکانسادگی2

:موفقشرکتهای
KREA:دانمارکاز Media

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

تجاریفروش.4



بایدیامل4.کنیمپیادهجدیبازیهایدررافریمیومموفقمدلبخواهیماگر
:بگیرندقرارنظرمد

متایرهای. کاربرانشناختیجمعیت1

ارزش. شدهارائه2

کانال. توزیع3

رفتار. خرید4

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

تجاریفروش.4



ازیهایبدررافریمیومموفقمدلبخواهیماگرتحقیق،وتجربهحسببر
:بگیرندقرارمدنظربایدنکاتبرخی.کنیمپیادهجدی
از. .باشدبرخوردارCasualبازیهایسرگرمکنندگیوسادگییناصر1
مخاطب. .استجوانانونوجوانانسنیگروهوزنانمناسب،2
شبکههای. .هستندج ابیتوزیعکانالهایاجتمایی،3
فروش. .هستندموفقتربازیدرونمجازیمحصوالت4

ابعادتجاریبازیهایجدی
موقعیتیابیاستراتژیکتجاری

تجاریفروش.4



نمونههایموفق
بازیهایجدی



نمونههایموفق

هایحوزهدروجدیاهدافباکهبازیهاستازموفقینمونههایارائهشاملبخشاین
شدهاند؛طراحیمختلف

معرفیراجدیبازیهایحوزهدردانشگاهیبرجستهشخصیتهایوپژوهشگراندومبخش
د؛انگ اشتهجابهخودازحیطهایندرارزشمندیبسیارآثارومطالعاتکهمیکند

وپردازدمیجهاندرجدیبازیهایموفقموسساتوآژانسهامعرفیبهسومبخش

دیجبازیهایمحوریتبادنیامعروفوپرمخاطبساالنهکنفرانسهایباآخربخشدر
.شدخواهیمآشنا



بازیها
رادهشتولیدجدیبازینمونههزارانمیتوانجدی،بازیهاییلمیدستهبندیاساسبر

.میشوندبازارروانهسرگرمیضمنا وجدیاهدافباروزانهکهزدمثال

تهایمراقبوسالمتیادگیری،هایزمینهدربازیهاییازموفقیهاینمونهبخشایندر
:میکنیمیمعرفراهنریفرهنگیوتبلیااتیم هبی،سیاسی،دفایی،ونظامیپزشکی،



ونمونهبازیهایجدیآموزشی
یادگیری

The)تریلاورگان Oregon Trail) هایبازینمونهترینموفقحالییندرونتریقدیمی
.استدرسیآموزشهدفباجدی

.استشدهساخته1971سالدرو(سوتامینهآموزشیمحاسباتکنسرسیوم)MECCمحصول

.استبودهموفقنامعلمهموآموزاندانشآموزشدرهمتریلاورگان

دربازیاینهایآموزشتوجهمورددیگریموضوعهرازبیشجارافیاو«آمریکاتاریخ»درس
.استبودهبعدیهاینسخهواولیهنسخه

.میشودانجاممهمتاریخیشخصیتهایازمعلمانیکمکباتاریخدرسآموزش



بازیاورگانتریل



Second)دومزندگیبازیاولیهنسخه Life)شرکتتوسط2003درLinden Labs

.شدمنتشربازی،اینازمتعددینسخههای2013سالتاوشدمنتشر

موختنآکهدهدمیرااجازهاینآموزاندانشبهواستاجتماییواقعیمحیطیکسازشبیه
.کنندتجربهراآموزدانشگروهیکبا

مناسباهیدانشگتحصیلیهایگروهبرایشرکتاین«دومزندگی:گروهیزندگی»برنامه
.است

تفادهاسبرنامهاینازبزرگهایدانشگاهدیگروزاسگتپپردین،هاروارد،هایدانشگاه
.کنندمی

نمونهبازیهایجدیآموزشیویادگیری



بازیزندگیدوم



نمونهبازیهایجدیآموزشیویادگیری

Power)«3قدرتسیاست»بازی Politics III)شرکتمحصولKellogg Creek

Softwareاست2004سالدر.

کندمیویقتشرابازیکنانوداردتأکیدجمهوریریاستانتخاباتهایرقابترویبربازیاین
.شوندمتمرکزشود،میانتخاباتدرپیروزیبهمنجرکههاییاستراتژیوموضویاتربتا

وواشنگتنجورجدانشگاهجملهازکالجومدرسه400ازبیشدرحاضرحالدربازیاین
.شودمیبردهکاربهدانشجویانودانشآموزانآموزشبرایسی.دیواشنگتن



3بازیقدرتسیاست



.است2012سالمحصولوجدیدجدیبازییک(Foodzy)فودزی

.میدهدآنتنظیمبرایپیشنهاداتیهمراهبهراشماشخصیروزانهغ اییبرنامه

-میکهآنچههرتاثیراتبود،خواهدقادربازیکنوب،تحتوهوشمندتلفنهاینسخهدر

.کندمشاهدهرانوشدمیوخورد

مانندخوبغ اهایخوردنبرایجایزهونشانارائهطریقازراسالمهاییادتبازیاین
.کندمیتشویقسبزیجاتوآبفیبرها،ها،میوه

نمونهبازیهایسالمتیومراقبت
پزشکی



بازیفودزی



واماندایتگزاسدانشگاهمشترکمحصولمحصول(!!Pulse)نبضیا!!پالسبازی
.است2007سالدربریکویکریستیشرکت

.استشدهساختهسالمتیازحفاظتبازاربرایکهاستجدیبازییکازمثالی

دادپیشنهاداوشد؛ارایهداردپرستاریدکترایکهجانسونکلودیاتوسطبازیایناولیهایده
نیزجاآندرماند،میاورژانساتاقیکهمانندنفرهتکتیراندازهایبازینگاهنقطهکه

.داریدقرارزمانیتنگنایدرواستالزمسریعالعملیکس

.ردکهزینهبازیاینساختبرایدالرمیلیوننیموهفتدریاییتحقیقاتدفتر

نمونهبازیهایسالمتیومراقبت
پزشکی



!!بازیپالس



نمونهبازیهایجدینظامیودفاعی

America’s)«آمریکاارتش» Army)شخصاولاکشنژانردرجدیبازیترینموفق
.داردبسیاریمحبوبیتبازیکنانمیاندروشدهساختهتاکنونکهاستتیرانداز

بازارروانهدیگرینسخههای2015تاواست2002آگوستمحصولبازیایناولیهنسخه
.استکرده

ازیادیشهروندمیلیون6ازبیشکنونتاامااستآمریکاارتشبازیاینناشروسازنده
.کنندمیبازیآنالینصورتبهواندکردهدانلودرابازیایناینترنتطریق

در«یدریاینیروییالیمدرسه»درایحرفهابزاریکینوانبهرابازیاینارتشابتدادر
.گرفتکاربهکالیفورنیا،مونتری



بازیارتشآمریکا



Special)«آفیسرآکادمیاسپشیال»بازی Officer Academy)وآنالینصورتبه
.شدبازارروانه2008سالدررایگان

ودهشمنتشرسوئدارتشحرکتیوهیجانیهوشارتقایبرایکهاستجدیبازییک
.استینترنتاوتلویزیونیتبلیااتکاغ ی،تبلیااتجهانیبازاریابیکمپینازبخشی

ارتشردالزمقبلینظامیتجربهبدوناماباالمهارتیسطوحداراینیرویج ببازیهدف
.است

ودهشتولیدسوئدارتشبهورودبرایساختگیورودیآزمونیکینوانبهبازیاین
.دکنمیارائهمحدودزماندرهاییچالشمبنایبرروانیحرکتیهایمهارتازایمجمویه

نمونهبازیهایجدینظامیودفاعی



نمونهبازیهایجدیسیاسی

Take)«ایلینویزیادبه»بازی Back Illinois)هایگروهسفارشبهوخاصهدفیاب
.استشدهطراحیسیاسیبزرگ

.باشندداشتهیفعالنقشانتخاباتدرچگونهبیاموزدشهروندانبهمیخواهدایلینویزیادبه
ویازومیکندمعرفیراکاندیداانتخابدراساسیفاکتورهایشهروندانبهبازیاین

ابانتخدررایمومیآموزشوپزشکیشاخصشهروندی،حقوقاقتصادی،یواملمیخواهد
.دهدقرارتوجهموردخود،نظرموردفرد

بازیاینشودمیگفته.شدمنتشرآمریکا2004سالانتخاباتازپیشیکماهبازیاین
.استکردهایفا2008و2006انتخاباتآرایدربسزایینقش



ایلینویزیادبهبازی



نمونهبازیهایمذهبی

Captain)«تاریکیگنبددرمقدسکتابکاپیتان»بازی Bible in the dome of

Darkness)بهآتاریدستگاهبرای1994سالدرکهاستماجراییاکشنبازییک
.بودشدهطراحیوساختهمسیحیانآموزشمنظور

باراتییباوشوندبازیکنیبورازمانعمیخواهندروباتهاوشیاطینبازی،مراحلطیدر
»مانند ازراویمتعدد،دروغهاییاو«نزنمسیحیاخداازحرفیوباشخودتارباب 
مقدستابکدنبالبهبایدموفقیتبرایبازیکنامامیکنند؛منصرفشهردرمسیرادامه
.کندپیداخاتمهمرحلههرتابگردد

.شدم هبیجدیبازیهایتولیدبراییطفینقطهبازیاین



کتابمقدسدرگنبدتاریکیبازیکاپیتان



نمونهبازیهایتبلیغاتی
Pepsi)«پپسیمهاجمان» Invaders)کوکاکوالبرای1983سالدرآتاریشرکتتوسط

.استشدهطراحی

,Pحروفوبیگانگان:استآبیینصرهایهمهتخریببازیاینهدف E, P, S, I.

دروکندمیح فراپپسیمهاجمانهمهانیمیشنیشخصیتیکشودمیتمامبازیوقتی
.شودمیظاهر«استبرندهکوکاکوال»پیامنهایت

.بوددهشساختهکوکاکوالشرکتفروشبخششرکتکارکنانآموزشبرایبازیاین

.شودشتربیمدتبهکارکنانکردنبازیمانعتابودشدهطراحیدقیقهسهدربازیمراحل
برابردرهاآناتحادوکارکنانبیشترانسجامبازی،ساختازکوکاکوالشرکتاصلیهدف
.بودپپسیبرند



پپسیمهاجمانبازی



نمونهبازیهایتبلیغاتی

Chex)«کوئستچکس»بازی Quest)شرکتمحصولDigitalCaféدرواست
.شدهساخته1996سال

هایبهجعفروشبهبازیفراینددرتیراندازیباکهاستتیراندازشخصاولبازییک
.کندمیکمکChexبرندحبوبات



چکسکوئستبازی



نمونهبازیهایفرهنگیوهنری

Versailles)«1685ورسای» 1997سالدرواستCryoشرکتمحصول(1685
.استشدهطراحیوتولید

کهاچر.دانستجدیبازیهایدرفرهنگیسرگرمیهایسبدسرگلبایدرابازیاین
.استآمیختهفرهنگیآموزشماهیتباراسرگرمی

ازپسکهشدبازیهاییسردمداروفروختنسخههزار300ازبیشاروپادربازیاین
؛میکشندتصویربهرافرهنگوهنرتاریخ،مشابهنسبتا یناوینیباخودش

،«شدهفراموششهرچین»،«خیانت:بیزانس»،«1156مصر»همچونبازیهایی
ورسایازپسکههستندبازیهاییجملهاز«سزارآروزی:روم»بازیو«وایکینگها»

.شدندتولیدهنریوفرهنگیهدفبا1685



1685ورسایبازی



نمونهبازیهایفرهنگیوهنری
Tactical)تاکتیکییراقیبازی Iraqi)اطالیاتییلومموسسه»توسط2006سالدر

.استشدهطراحیوساخته«جنوبیکالیفرنیایدانشگاه

مایی،اجتهاینشانهمعنییربی،زبانیراق،اجتماییوضعیتبابازیکنبازی،ایندر
ترهایکاراکباچهرهبهچهرهارتباطاتدلیلبهوشودمیآشنافرهنگییاداتوهاژست
.بیاموزدرایراقمنطقهیربیزبانتواندمیبیشتریسهولتبابازی،داخل

میبازیسایت80انجامبازبانان،انگلیسیویژهبهفراگیرانکهکندمیتضمینبازیاین
.بیاموزندخوبیبهرایربیزبانوفرهنگآداب،توانند،

جامعهردماموریتانجامقصدکهپزشکانیوپلیسهاها،نشانآتشبرایبازیاینانجام
.استشدهتوصیهدارند،رایراق



عراقیتاکتیکیبازی



پژوهشگرانوشخصیتهایبرجسته
هایبازیزمینهدرمختلفحوزههایمحققانازگستردهاییلمیبانکتهیهبادایرک

آناساسبروشناساییرابرترمحققانیلمیمعیارهایجدی،بازیهایجملهازدیجیتال
.نمایدمیمعرفیبهاقدام

.تندهسجدیبازیهایزمینهدردنیامحققاناثرگ ارترینومهمترینازپژوهشگرسه

تنادهایاستعدادیلمی،آثارمجموعبخش،ایندرپژوهشگراناینمعرفیوارزیابیمعیار
پژوهشهایتنوعوکیفیتهمچنین.استاچنظیرشاخصهاییوآنهاآثاربهگرفتهصورت
فیمعرمالکهایدیگرازدنیا،درجدیبازیهایمفهومارتقایزمینهدرافراداینیلمی
.استافراداین



پروفسورسارادِفریتاس
Sara De Freitas

کشوردرواقعمرداکدانشگاهدرآموزشیتکنولوژیرشتهاستادفریتاس،د دکترخانم
.استاسترالیا

جدیبازیهایزمینهدرارزشمندیلمیکتاب7ومقاله60است؛38ویاچشاخص
.گرفتهاندقراراستنادموردبار2700ازبیشکهاستکردهمنتشر

Serious)جدیبازیهایموسسهمدیروبنیانگ ار Games Institute)کشوردر
.استانگلیس

کاآمریکشورسویازرافناورییلومدرزنبانفوذترینجایزه2010و2009سالهایدر
.استکردهدریافت



دکترفرانچسکوبلوتی
Francesco Bellotti

.استایتالیاکشوردرجنوآدانشگاهمصنوییهوشگروهاستادیاربلوتیدکتر

65است؛23ویاچشاخص.میشودشناختهدنیادرجدیبازیهایحوزهمحققدومین
درویارآثبهگرفتهصورتاستنادهایدارد؛جدیبازیهایزمینهدرکتابویلمیمقاله

.استمورد1047جدیبازیهای

نحوهها،مکانیزمشناختجدی،بازیهایدربلوتیدکترتحقیقاتیزمینههایمهمترین
.استجدیبازیهایمعماریوآموزشیومشارکتیجدیبازیهایطراحی



بازیهایروهگمدیروآلمانکشوردردارمشتاتدانشگاهارتباطاتگروهاستادگوبلدکتر
.میباشددانشگاهایندرجدی

بهنزدیکوداردیلمیمقاله62جدیبازیهایحوزهدرواست18اچشاخصدارای
.استگرفتهصورتزمینهایندرویآثاربهاستناد500

نیزومدلسازیوارزیابیکنترل،بعدسهبرجدیبازیهایمطالعاتزمینهدر
.استمتمرکز(Edutainment)سرگرمآموزی

دکتراستفانگوبل
Stefan Göbel



سایرمحققانبرجستهدربازیهایجدی

دنیادردیجبازیهایمطالعاتیحوزهبرمهمیوگستردهبسیارتأثیراتنیزمحققسهاین
یرصهدرمحققانازبسیاریپژوهشیودرسیمنابعآنهامقاالتبرخیوکتابهاداشتهاند؛
:استجدیبازیهای

ریترفیلداوتهدکتر

جسشلپییرژاندکتر

گرمورینوپابلو



آژانسهاوموسسات
ودهستنافزایشحالدرروزبهروزجدیبازیهایزمینهدرتخصصیمراکزوموسسات
.گسترانندمیراجدیبازیهایحوزهدریلمیدامنههای

یمعرفجدیبازیهایخاصمحوریتبارابینالمللیموفقموسسهسهبخش،ایندر
.مینمائیم



Glass Labموسسه

بهوابسته،استشدهشناختهبسیارجدیبازیهاییرصهدرکهگلسلبآمریکاییموسسه
.میباشدتیآی.امدانشگاه

تجاریالدیجیتبازیهایقابلیتبررسیموسسه،اینیملکردمحورهایمهمترینازیکی
.استجدیبازیهایبهشدنتبدیلبرای

وجویاندانشدانشآموزان،براییادگیریجنبهبرمتمرکزچیزی،هرازبیشموسسهاین
.استآموزشییلمیاستانداردهایاساسبرجدیبازیهایدرمعلمان

آموزشیسیتیسیمبازیموسسهاینشدهتولیدبازیمهمترینونخستین
(SimCityEDU: Pollution Challenge!)است.



Glass Labموسسه

:شودمیتقسیماصلیبخشسهبهجدیبازیهایزمینهدرموسسهاینخدمات

بازیساختوطراحی

پژوهش

گیرییادزمینهدربازیسازانسایرجدیبازیهایمحتوایکیفیارتقایآموزشومشاوره



موسسهگلسلب



موسسهبازیهایجدی
Serious Games Institute-SGI

کشوردرواقعکاونتریدانشگاهدر2007سالدرفریتاسد سارادکترتوسطموسسهاین
.شدتاسیسانگلستان

.استترمتنوعوترگستردهبسیارجدیبازیهایزمینهدرموسسهاینپژوهشیحوزههای
محوریتباموسساتویلمیمراکزسایربهنسبتموسسهاینبرتریدلیلموضوعاین

.استجدیبازیهای



موسسهبازیهایجدی
Serious Games Institute-SGI

وادگیرییمانندزمینههاییدرجدیبازیهایآنالینفروشبرایبخشیموسسهاینسایت
.داردآموزش

بهراخودهشدساختهجدیبازیهایمیتوانندنیززبانغیرانگلیسیوفراملیبازیسازان
.دهندرارقدیگرکشورهایکاربرانفروشواستفادهمعرضدرسایتایندرآنالینصورت
.شوندبرخوردارخودجدیبازیارزیابیوتستامکانازمیتوانندهمچنین



هبازیهایجدیسموس



مرکزپژوهشهایبازیهایدیجیتال
Center for Digital Games Research

Health)«سالمتبازیهایپژوهش»ملیبرنامهمبنایبرمرکزاین Games

Research)استشدهتاسیسشد،اجراموفقیتباکهآمریکاکشوردر.

سانتاکالیفرنیادانشگاهنظرزیر2013سالدرمرکزملی،طرحآمیزموفقیتاجرایازپس
.شدتاسیسرسمیصورتبهباربارا

درسفارشیجدیبازیهایارزیابیسالمتی،هدفباجدیبازیهایطراحیبیماران،آموزش
ازیادگیریوسالمتیسرگرمیسالمت،ارتقایبرایدیجیتالفناوریهایشناساییسالمت،حوزه

.استموسسهاینرویکردهایاصلیترین



مرکزپژوهشهایبازیهایدیجیتال
Center for Digital Games research

یسالمتارتقایآموزشبرایبازیوارسازیروشهایازجدی،بازیهایبریالوهمرکزاین
یاوساختهمرکزاینتوسطبازی446کنونتازمینهایندر.کندمیاستفادهنیزبیمارانبه

.استشدهحمایت

رایانه،ومهندسییلومبیولوژیکی،یلومحوزههایازپژوهشگرانیرامرکزاینمتخصصان
.دهندمیتشکیلانسانییلوموهنررفتاری،واجتمایییلوم



مرکزپژوهشهایبازیهایدیجیتال
Center for Digital Games research

:ازیبارتندمرکزاینفعالیتاصلیهایزمینه

طراحی. جدیبازی1

سالمتی. 2

یادگیری. 3

سرگرمی. 4

فناوری. 5



مرکزپژوهشهایبازیهایدیجیتال
Center for Digital Games research

:EyeSpyبازیمرکزاینشدهساختهبازیهایمهمترینازیکی The Matrixداردنام.

بازیکنفرادابنفسایتمادارتقایومدیریتیخودهدفباکهاسترایگانآنالینبازییک
.دهدمیانتقالامنیتاحساسبازیکنبهبازیفراینددرکهشدهطراحی

.استگیلمکدانشگاهبازیایناصلیسازنده



مرکزپژوهشهایبازیهایدیجیتال



کنفرانسها
آشناجدیبازیهایزمینهدردنیاشدهشناختهوساالنهکنفرانسسهبهبخشایندر

.میشویم

جدیهایبازیموضوعیالقهمندانوپژوهشگرانازبسیاریگردهماییمحلکنفرانسهااین
.استجهاندر

حوریتمدیجیتال،بازیهایزمینهدردیگرکنفرانسهایازکنفرانسهااینتمایزدلیل
.استجدیبازیهای



کنفرانسبازیبرایتغییر
Games For Change – G4C

صورتبهودوره12دراست،نامهمینبهمرکزیبهوابستهکهتاییربرایبازیکنفرانس
.استکردهآغاز2004سالازراخودکارومیشودبرگزارساالنه

ایناریبرگز.استجدیبازیهایزمینهدربینالمللیکنفرانسهاینخستینازیکی
.میگیردورتصاستغیرانتفاییشرکتیککهتاییربرایبازیشرکتتوسطکنفرانس



کنفرانسبازیبرایتغییر
Games For Change – G4C

:ازیبارتندآنهاستاجرایدنبالبهتاییربرایبازیکنفرانسسالههرکهاصلیبرنامه4
بازی برای تغییر دانش آموزی. 1

تاثیرگذاری با بازی. 2

چالش های بازی و رقابت. 3

بازی برای تغییر با بازی های عمومی. 4

موزیآدانشتاییربرایبازیچالشنامبهگ شتهسالازکردهاضافهجدیدیبخش
(Student Challenge)آموزاندانشآنطیومیشودبرگزارنیویورکشهردرکه

تامیپردازندخودشانواقعیدنیایمورددردیجیتالبازیهایخلقبهمتوسطهمقاطع
.بگ ارنداثرخودجامعهبربتوانند



کنفرانسبازیبرایتغییر



کنفرانساروپایییادگیریمبتنیبربازیها
European Conference on Games Based 

Learning-ECGBL

یادگیریوجدیبازیهایزمینهدرالمللیبینرویدادبزرگترینینوانبهکنفرانساین
.شودمیشناخته

برگزاراتریشکشوردرواقعگرازشهردر2016سالاکتبردرکنفرانسایندورهیازدهمین
.شودمی

حوزهبهمندیالقهافرادوپژوهشگران،DGBLیرصهبازیسازانکنفرانس،اینمخاطبان
.باشندمییادگیری

دمتقلحاظازاماشوندمیبرگزاریادگیریوجدیهایبازیحوزهدرزیادیکنفرانسهای
شودمیمحسوبکنفرانسنخستینواستترقدیمیبقیهبهنسبتکنفرانساین



کنفرانساروپایییادگیریمبتنیبربازیها



کنفرانسبازیبرایسالمتی
Games for Health UK Conference-G4H

مپامالدکترمدیریتبا(SGI)جدیبازیهایموسسهتوسطساالنهکنفرانساین هککاتو.ا 
.شودمیبرگزاراست،جدیبازیهایحوزهدردنیااساتیدترینبرجستهازیکی

.شودمیبرگزارکاونتریدانشگاهحمایتباوانگلیسکشوردرسالهرکنفرانساین

یمراقبتهاوسالمتهموارهواستشدهبرگزارهدورهسهدرکنونتاکنفرانساین
.استبودهکنفرانسبرگزاریاصلیمحوریتبهداشتی

بازیهاییرصهبازیسازانروانپزشکان،وروانشناسانایصاب،یلوممتخصصانپزشکان،
ایننومخاطباکنندگانشرکتتریناصلیازدانشگاهاساتیدوسالمتحوزهدرجدی

.هستندکنفرانس



کنفرانسبازیبرایسالمتی
Games for Health UK Conference-G4H

کنترلی،جسمانتوانبخشیزمینهدراستقرارسالمتیبرایبازیهاجاریسالکنفرانس
.شودبرگزارمزمنبیماریهایبامقابلهروانیوذهنیروشهایدیابت،انواع

واقعیتوبازیوارسازیجدی،بازیهایکناردرکنفرانسایندربارنخستینبرایامسال
.میشونددادهآموزشومعرفیکارگاههادرآموزشیابزاروروشهاینوانبهنیزمجازی



کنفرانسبازیبرایسالمتی



کنفرانسمشترکبازیهایجدی
Joint Conference on Serious Games-JCSG

.میشودگزاربراسترالیادرگریفیتزدانشگاهتوسط2010سالازکنفرانساین

نفرانسکدیجیتال،بازیهایحوزهدربینالمللیبزرگکنفرانسدوادغامبا2015سالاز
.شدمشترک

جدیبازیهایحوزهمتنوعموضویاتازترکیبیبهکنفرانسها،دیگربرخالفکنفرانساین
.داردتوجه

:کنفرانساین
سازی،بازیرویداد

پژوهشیویلمیدستاوردهای
جدیبازیهایحوزهکارگاههایترینتخصصی



کنفرانسمشترکبازیهایجدی



مروریبرشِششمارهاز
دریچه:ماهنامهمطالعاتبازی



دردیجیتالبازی هایحوزهمطالعاتزمینهدرکشورپژوهشیتخصصینشریهنخستینحقیقتدر«دریچه:بازیمطالعات»ماهنامه

انسانی،علومپژوهشیدامنهسهازبازی،رسانهمطالعاتیحوزه هایتمامیبرمتمرکزوکالنرویکردیباکهمی شودمحسوبکشور

صورتالعاتمطفراترکیبضمناًومی کندنگاهزمینهایندرگرفتهصورتمطالعاتبهکاربردیوایحرفهعلومواجتماعیعلوم

.می دهدقرارمخاطباختیاردرمنسجمصورتیبهراگرفته

هگشودعالقه مندانوبازیکنانبازی سازان،پژوهشگران،رویبهحوزه ایصورتبهراعلمیدریچه٦کنونتاکهبازیمطالعات

شاملکهحوزههردرگرفتهصورتعلمیآثارمهمترینچکیدهترجمهشاملاولبخش.می شودتشکیلکلیبخشسهازاست،

درعلمیمقالهرورم.استزمینههردردنیامعتبردانشگاه هایازبرجستهنامه هایپایانوکتابهاروزترینبهمقاالت،پراستنادترین

.می کندشایانیکمکبازیمطالعاتازحوزههردرخوانندهبینشتقویتوایجادبرشمارههرابتدای

تصورپژوهشهایکلتعدادشاملاطالعاتی.می دهدتشکیلراحوزههرپژوهش هایازآماریداده هاینگاشتاطالعدوم،بخش

مراکزبندیرتبهنیزوفعالپژوهشگرانودانشگاههامحوریت،هردرمطالعاترشدروندحوزه،هرپژوهشگرانتعدادگرفته،

.هستندشمارههردربخشاینآمارهایمهمترینازعلمیشاخص هایاساسبرپژوهشگرانوعلمی

اولژوهشگرانپمعرفیشاملاست،حوزههردرالمللیبینپژوهشگرانبرجسته ترینبامصاحبهدربردارندهاغلبکهسومبخش

.شودمیالمللیبینمعتبرکنفرانس هاینیزوعلمیمجالتمعرفیزمینه،هماندردنیاپنجمتا

زمینهدرعلمیهایحوزهترینپرچالشوترینبرجستهتحلیلوطرحبهخود،شدهمنتشرشمارهشِشدربازیمطالعاتماهنامه

پژوهشهایردمطالعاتی،اهمیتدلیلبهوهستندمحوریشدهانتخابموضوعاتراستاایندرکهاستپرداختهدیجیتالبازیهای

:ازعبارتندماهنامهاینشدهمنتشرموضوعشِش.اندشدهمطالعاتیهایحوزهبهتبدیلدنیاعلمیمراکز



بازیهایدیجیتالوخشونت:شمارهاول

العاتمطکلیهعینیرویکردیباماهنامهنخستشماره

نای.استدادهقرارکاوشموردرادنیاگرفتهصورت

منضبرخیهستند،متناقضکمابیشکهمطالعات

ونتخشدیجیتالبازی هایاثرگذاریازمثبتارزیابی

ستهدانضروریبازیکنادراکیرشدبرایراآنهاآمیز،

نسبتا  اتکاملنفیازطیفیدرراآنهامنفیاثرگذاریو

وزهحایندرمطالعاتیهمچنین.کنندمیبیانمنفی

بازیکنادراكورفتاربربازیتاثیربرقویا کههستند

رامخاطببراکشنبازی هایاثراتودارندتاکید

برمطالعاتاینعمده.می کنندتوصیفپرخاشگرانه

یزنوآیوواایالتیدانشگاهدرماهنامهارزیابیاساس

.استگرفتهصورتآمریکاکشوردراوهایو



بازیهایدیجیتالویادگیری:شمارهدوم

عنوانبهرایادگیریموضوعکهدوشمارهماهنامه

حوزهعنوانبهمی کند،معرفیخوداصلیمحوریت

یلتحلموردروزآمدوقویبسیارجریانیومطالعاتی

رایبدانشگاهیوعلمیمراکزآنطیکهمی گیردقرار

بازی هایمثبتوقدرتمنداثرگذاریازاستفاده

ادگیرییسطحارتقایمنظوربهبازیکنانبردیجیتال

یادگیریدوم،شمارهدرماهنامهاین.می برندبهره

DGBLامروزکهآنچهیادیجیتالبازی هایبرمبتنی

ولوژیتکنقدرتمندجریانعنوانبهرامی شودشناخته

برتاییدیمهرحقیقتدرومی کندمعرفیآموزشی

.می زنددیجیتالبازی هایمثبتاثرگذاری



بازیهایدیجیتالواعتیاد:شمارهسوم

بهدیجیتالبازی هایبهاعتیادموضوعباسومشمارهدر

اصطالحینیزومطالعهقابلوعلمیموضوعیعنوان

زهرگشایدآن،مطالعهبدونکهمی شویمآشناعامیانه

بهجیتالدیفضایدراعتیادواژهبهنسبتمطلوبیدیدگاه

ضمنشمارهایندر.کنیمدركنتوانیمرابازیویژه

ازتزگریفیماركدکترارزشمندپژوهش هایبهپرداختن

وی،بااختصاصیمصاحبه ایدرترنت،ناتینگهامدانشگاه

بررسیالدیجیتبازیهایبهاعتیادمطالعاتبرحاکمفضای

معرضدراندازهازبیشقرارگیرینوعهروشده

دودمرکامالبازیبهاعتیادعنوانبهدیجیتالبازی های

نتهایادردیجیتال،بازی هایبهاعتیادحقیقتدر.شودمی

ی گیردمقرارعلمیمعیارهایبرمبتنیوروانشناختیطیف

درمانوشناساییقابلپژوهشگراننظرازامروزهکه

.شودمیمحسوب



بازیهایدیجیتالوسالمت:شمارهچهارم

دیجیتالبازی هایوسالمتموضوعبهچهارمشماره

بخشکهمی پردازدجذابوجدیدحوزه ایعنوانبه

وپزشکانجامعهازآنمخاطبانازبزرگی

ماهنامهدررااصلینقش.هستندتوان درمانگران

باامروزهکهمی کنندایفابازیکنسولهایچهارم

رگرمسدستگاهیازدیگرخود،قابلیتهایبهافزودن

یابت،ددرمانتوانبخشی،برایابزاریبهصرفکننده

.شده اندتبدیلحرکتیاختالالتواوتیسم



بازیهایدیجیتالوجنسیتو:شمارهپنجم
بازیهایدیجیتالوهویت:شمارهشِشم

میانازراخودمخاطبانکهششموپنجمشماره های

علوموانسانیعلومرشته هایدانشجویانومحققان

وایمحتبهمتفاوت،رویکردیبامی خوانند،فرااجتماعی

نسیتج.پردازندمیآناثراتازبیشتردیجیتالبازی های

همملموس،غیروانتزاعیموضوعاتیعنوانبههویتو

مندقدرتجریاندرهمرابازیکنندهسرگرمرسانهاکنون

وتلویزیونمانندرسانه هاییازپسوبرده اندفروخود

اولماهنامهدوایندر.نهاده اندبازیعرصهبهپارادیو

دیگریکباسپسوبررسیمجزاطوربههویتوجنسیت

همرباثرگذاروتفکیکقابلغیرمولفه هاییعنوانبه

دواینارانتشاصلیدلیلموضوعاینشاید.شده اندتحلیل

.استدیگریازپسیکیماهنامه



کسبوکاربازیهایدیجیتالو:شمارههفتم

حوزهدرگرفتهصورتمطالعاتبررسیبهشماره،ایندر

د،برنجایگذاریاصطالحات.استشدهپرداختهکسب وکار

بسیارهحوزمطالعاتدرتبلیغاتیبازیهایومحصولجایگذاری

خارجی،پژوهش هایدرکهحالیدراما.هستندتکرارپذیر

کمکبهتبلیغاتاثرگذارینحوهزمینهدرزیادیبررسی های

سیاربمطالعاتاینکشورداخلدراست،گرفتهصورتبازی

درفرینیکارآمسالهبررسیبهبیشتروهستندشمارانگشت

.شودیممحسوبخوبیشروعالبتهکهاندپرداختهبازیزمینه

بدیلتبرایموجودموانعومشکالتبررسیبرایحالاینبا

حوزههفرهیختاساتیدازیکیباعمل،بهبالقوهفرصتاین

جزوزمینهایندرکهمحمدیانمحموددکترتبلیغات،

اصیاختصمصاحبهیکشوندمیمحسوبخبرگانمهمترین

ودهششناساییموجودخالهایامکانحددرتاگرفتهصورت

.گرددروشنکاروکسبایرانیپژوهشگرانبرایمسیر



...بهزودی

https://t.me/DIRECآدرسبهدایركکانالدر

...کنیددنبالراباشید_منتظر#

و  بازیهای دیجیتال

ژانر

و  بازیهای دیجیتال

کاربردهای جدی

و  بازیهای دیجیتال

سواد رسانه ای

https://t.me/DIREC


ماچهکسانیهستیم؟



داستاندایرک

بازیهایملیادبنیاززایشیمجمویهیکینوانبه،(دایر ک)دیجیتالبازیهایتحقیقاتمرکز
یپژوهشهستههایآمدنهمگردبرایرافضاییتاشدتاسیس1394سالدررایانهای
نظرانصاحبومتخصصینهمچنینوکشوردانشگاههایبهترینآموختگاندانشازمتشکل

یملیاتیوتعریفباوآوردهفراهمدیجیتالیبازیهایصنعتبامرتبطمختلفحوزههایدر
جهتدرازار،بتحقیقاتورفتاریمطالعاتبرتمرکزباتحقیقاتیمتعددپروژههایساختن
،ارتباطاتبازرگانی،حوزههایرویبریمدتا کهخودپژوهشییالیاهدافپیشبرد

.برداردگاماست،متمرکزجامعهشناسیوروانشناسی



مخاطبیندایرک

:میشوندحسوبمتحقیقاتمرکزمخاطبشرکتهاوافرادازوسیعیطیف،دایر کفعالیتهاینوعبهتوجهبا

یالیمدیرانوسیاستگ اران

خارجیوداخلیکنندگانتوزیعوناشران،بازیسازان

خارجیوداخلیخطرپ یرگ ارانسرمایه

مکملصنایع

صنعتدرتبلیااتبهیالقمندشرکتهای

دانشگاهیانوپژوهشگران



مزایایدایرک
استفادهمزایاینمهمتریزیر،در.داردباالییبسیارحساسیتحوزهایندانشتهیهبرایواستایراندربازیصنعتآمارهایارائهرسمیمرکزدایر ک،

:استمالحظهقابلدایر کخدماتاز

آماروشناسیجامعهارتباطات،بازرگانی،هایحوزهدرمتخصصتحقیقاتیمرکزیهسته

«رایانهایبازیهایملیبنیاد»بامشترکهمکاری

کشورسراسردرنفری15000ازبیشآمارینمونههایازاستفاده

کشورسراسردرپرسشگرنفر100ازبیشباهمکاری

روستائیمناطقوشهرستانهاکالنشهرها،شاملکشورتماماطالیاتپوشش

(یلمینظریاشباعسطحتاکیفیپژوهشهایودرصد97تا95بیناطمینانسطحباکمیپژوهشهای)اطالیاتباالیتعمیمقابلیت

حوزهخبرگانتوسطگزارشهایمیقبررسیوتحلیلامکان

کشوربرترپژوهشگاههایودانشگاههاباهمکاری

وابستهصنایعدیگرودیجیتالبازیهایصنعتحوزهدرجهانیبازارتحقیقاتسازمانهایباهمکاری



بامادرتماسباشید

:بگ اریدمیاندرماباراخودانتقاداتوپیشنهاداتسواالت،لطفا

کوچهشنب.زادهزیرکخیابان.وراوینیخیابان.خاطرسلیمانخیابان.مطهریخیابان.تهران:نشانی
4طبقه.32پالک.غربیگلزار

021-88345591(412):تلفن

www.direc.ir:وبسایت

https://t.me/DIREC:تلگرام
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