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 مقدمه

 صورتبه ن،یو چه آنال نیچه آفال ،یاهای رایانهبا گسترش کامپیوتر و اینترنت، استفاده کاربران از بازی

 فراهم و (ها)تبلت همراه یشخص یهاستمیس اختراع و همراه یهاتلفن تیقابل شیاست. با افزا افتهیشیافزا ینماد

را  تیزمان، مکان و موقع یمرزها یاانهیرا یهایاستفاده از باز هامستیس نیا یبر رو یاانهیرا یهایباز شدن

 .رودیم یو در هر مکان هرلحظهدر  یفرد یکه توقع باز یاگونهبهشکسته است 

ه ب ازیدر جهت ن ،یجامع یالزم است که بررس ،یاانهیرا یهایباز از استفاده عیوس گستره نیا به توجه با

 تیاهم ،درازمدتو  مدتکوتاهها در آن ریتأث ،یشناخت یدر جهت بهبود فاکتورها ژهیوبه ب،مناس یاانهیرا یهایباز

 هایازب نیو ساخت ا یو مخرب، نکات طراح دیرمفیغ یهایباز ینیگزیجا ایدرمان  ،یابیجهت ارز هایباز نیا دیتول

 ریوارد زم یابیو ارز یابیارز یارش به بررسگز نیراستا ا نی. در اردیانجام گ ،یو جهان یامنطقه ،یکشور یابیبازار و

 :پردازدیم

 هاآن تیموجود در سطح جهان و مقبول یشناخت یاانهیرا یهایباز 

 یشناخت یاانهیرا یهایبازدر مورد  گرفتهانجام قاتیتحق 

 یشناخت یهایباز یجهان بازار 

 یشناخت یهایباز یمطرح در طراح یهایتکنولوژو  هاپلتفرم 

 رانیدر ا یشناخت یهایباز تیمقبول 

 .گرددیم ارائه

گزارش  نیا مدنظر ریز فیوجود ندارد. لذا تعر یشناخت یهایبازجامع از  فیتعر کیتوجه نمود که  دیبا

 .باشدیم

 یهاهمشخص تیتقو ای یابیارز باهدفمشخص  صورتبهکه  باشندیم ییهایباز یشناخت یهایبازاز  منظور

ار روند. بک هاآن یابیارز ای یشناخت یهامؤلفه تیتقو یبرا توانندیم هایباز ی. البته تماماندشدهیطراح یشناخت

که تمرکز  دباشنیم ییهایباز روندیمبکار  یشناخت یهامؤلفه تیتقو ای یابیارز یبرا مخصوصاًکه  ییهایباز کنیل

 یازسبدن انیروش همانند مرب نی. اپردازندیم هاآن تیتقو ای یابینموده و به ارز یشناخت مؤلفهچند  ای کیبر 

 میو از فرد تحت تعل دهندیممنحصر به آن عضله را ارائه  یخاص، حرکات یاعضله تیتقو یکه برا باشدیم

 تواندینم یطورکلبهاست که ورزش  یهیعضله مربوطه بپردازند. بد تیحرکات، به تقو نیتا با انجام ا خواهندیم

 قرار دهد. تیتحت آموزش و تقو ازیموردنمقدار خاص را به  یاعضله



 اشاره نمود: ریبه موارد ز توانیم یشناخت یهامؤلفه ازجمله

 مدتکوتاه حافظه .۱

 درازمدت حافظه .2

 یکار حافظه .3

 توجه .4

 دست و چشم تطابق .5

 استنتاج .6

 یصوت حافظه .7

 یینایب حافظه .8

 پردازش سرعت .9

 

  هاخالصه یافته

 :باشندیم ریز شرح به قیتحق نیا یهاافتهی خالصه

 فزایشاانجام گرفته و رو به  شناختی بازیهای رویبر  تحقیقساخت و  زمینهدر فعالیت  زیادی بسیارحجم  .۱

 .میباشد

 دارد بیشتر بررسیبه  نیازنشده و  تعیین قطعیبطور  شناختی بازیهای مقبولیت .2

 ی،لوماسیتد، همچون ساده شده ان شناختی فاکتورهای رویبر  تاثیر برایکه مخصوص  بازیهایی تاثیر .3

 دارد بیشتری تحقیقاتبه  نیازنشده و  قطعیهنوز 

اجرا بر  یتقابلبه  نیازکه  آنالین بازیهایمخصوصا  شناختی، بازیهای تولید برایمورد استفاده  تکنولوژی .4

 .میباشدمختلف و حجم کم دارند، عمدتا فلش  سیستمهای روی

ای هها، بسیاری از بستههای هوشمند و تبلتمچون تلفنهای موبایل، ههای سیستمبا توجه به محدودیت .5

 ها ساخته شده اند.  ها بصورت خاص برای این پلتفرمهای شناختی برای این پلتفرمبازی

 وجود دارد. جهانیو  ایاست و امکان ورود با بازار منطقه افزایشبسرعت رو به  شناختی بازیهایبازار  .6

  



 ۱فصل 

 

 

 جهان در موجود يهايباز یبررس

  



 مقدمه

 یرمنطقیغمکتوب  صورتبه هاآنداده  یآورجمعموجود در سطح جهان،  هاییبازبا توجه به تعداد زیاد 

 یاطالعات مختلف به همراه هایباز یناز ا یادیتعداد ز یستاست که ل یدهگرد یهته یاداده یگاه. لذا پاباشدیم

 در. است گردیده ذخیره داده پایگاه این در سنی بازه و کنندهیدتولشرکت  ی،باز (ژانر) سبک ی،همچون نوع باز

 ردنک اضافه داده، تغییر امکان همچنین. است آمده فراهم متغیرها تمامی مبنای بر جستجو امکان داده پایگاه این

ده در حال دا یگاهاست تا بتوان داده موجود را همواره بروز نگاه داشت. پا شدهفراهمهم  هایبازحذف  و جدید بازی

 یگرید یتبه سا تواندیم یدرخواست ستاد علوم شناخت در صورتو  باشدیمدانشگاه تهران مستقر  یتحاضر در سا

 منتقل گردد.

http://aris.ut.ac.ir/cg 

 

 داده پایگاه از استفاده نحوه -۱-۱

 یستبه ل یدسترس یاست. برا شدهرهیذخن پایگاه داده بازی در ای 800 بربالغدر حال حاضر اطالعات 

این بخش، را انتخاب کرد.  مربوطهرفته و منوی  Games Databaseبه بخش  یدآن با یو جستجو بر رو هایباز

. کنندیمرا فراهم  شدهیآورجمعداده  یگاهامکان جستجو در پا هاآناز  هرکدامشامل دو زیر بخش مجزا است که 

 جستجوی. در آوردیمرا فراهم  هایباز یاصل یهایژگیو، جستجو بر اساس Simple Search یاساده  جستجوی

بخش، با انتخاب  ین. در ادهدیمداده را انجام  یگاهدر پا یشرفتهپ ی، جستجوAdvanced Search یا پیشرفته

 ۱.یدداده داشته باش یگاهدر پا یترقیدق یجستجو دیتوانیم یشترب ییاتجز

 .اندشدهرهیذخدر این پایگاه اطالعات زیر، البته در صورت وجود، برای هر بازی 

 بازينام  .۱

 يباز (ژانرسبک ) .2

 یبندهدست هایبازاست که ژانر  ینکته ضرور نی. توجه به ااندشده یبندمیتقس ریز یهادسته به یباز ژانر

معتبر و  یشده است که از ژانرها یسع یتا حد ریز یبنددسته. در ]42[دارند  اریبس یو همپوشان نداشته یقیدق

 معروف استفاده گردد. 

                                                 
 .اندآمدهالف تا ج به ترتیب  یهاوستیپو مدیر سایت در  یاحرفهاطالعات کامل در مورد نحوه استفاده کاربران عادی، کاربر 1

http://aris.ut.ac.ir/cg
http://aris.ut.ac.ir/cg/index.php


o یآموزش 

o نیجورچ 

o یجد یهایباز 

o یسازهیشب 

o اکشن 

o یورزش 

o ادونچر( ییماجرا( 

  نفرهکی/چندنفره .۳

 يتمركز باز .4

 به توجه با که است ذکر به الزم. اندشدهتهگرفدر نظر  ریز یهادستهدر  یباز مدنظر یشناخت یفاکتورها

 یاریبس ریتأثو  ،هاآنقطعی  یبنددسته، عدم توافق کامل بر روی 2یشناخت یفاکتورها یرو بر کامل توافق عدم

شرکت سازنده  ینبوده و با توجه به ادعا یقطع هایدرباز هاآن زیتما ،یفاکتور شناخت نیدر چند هایبازاز 

 . اندگرفتهجامان هایبنددسته

o حافظه 

o ییاجرا عملکرد 

o افتیدر  

o حرکت کنترل 

o توجه 

o یریگمیتصم 

o یکالم یهاییتوانا 

o ییفضا-یریتصو یهاییتوانا 

o یاحساس یهاتیقابل 

 ثانویه شناختی فاكتورهاي .5

 یبرا ،یفاکتور شناخت کیاز  شیدر ب هایباز ریتأثو امکان  یشناخت یهاتیفعالدر  یتوجه به همپوشان با

                                                 
کرده است. لیکن هنوز توافق قطعی برای روی  هاآنفاکتورهای شناختی و رابطه  یآورجمع(، شروع به cognitiveatlas.orgسایت اطلس شناختی )2

 وجود ندارد. هاآن یبنددستهفاکتورها و 



 :باشندیم ریاست که به شرح ز شدهگفتهدر نظر  یهر باز یهم برا هیثانو یشناخت یفاکتورها یازب هر

o سرعت 

o توجه 

o انعطاف 

o مسئله حل 

o یریتصو افتیدر 

o یکار حافظه 

o ییفضا یکار حافظه 

o یبازدار 

o دست و چشم تطابق 

o یریادگی  

o یکالم یهاییتوانا 

o یریگمیتصم 

o جانیه 

o یاجتماع شناخت 

 

 بازي سنیرده  .6

 :است گرفتهانجام ریز یبنددسته ،هایدرباز شدهاعالم یبنددستهوجه به ت با

o خردساالن (minors) 

o کودکان (Children) 

o نوجوانان (Adolescents) 

o جوانان (teenagers) 

o ساالنبزرگ  (Adults) 

o ساالنکهن (elderly) 

 بازينوع  .7

o یقاتیتحق یباز (Research) 



o کالینیکل یباز (Clinical) 

o یعاد (Normal) 

 

 پلتفرم .8

 . انددسته زیر تقسیم بندی شده 9به  یکه بطور کل گرددیمآن اجرا  یبر رو یکه باز یستمینوع س 

 

o تارنما (Web) 

o ندوزیو 

o نتاشیمک 

o iOS 

o دیاندرو 

o تندوین (DS, DS3) 

o یو نتندوین (Nintendo Wii) 

o Xbox 

o شنیاستیپل یسون (Sony PS, PSP, PS2) 

 

 شدهاستفاده تکنولوژي .۹

 ذکر هب الزم. اندشدهیبنددسته ریکه در چهار حالت ز یساخت و ارائه باز یبرا شدهاستفاده یکنولوژنوع ت 

 اجرا رگید یهاپلتفرم در آن در شده دیتول یباز که باشدیم یایتکنولوژ مخصوص، یتکنولوژ از منظور که است

 .باشدیم گرید پلتفرم یبرا یباز دیتول به ازین اجرا یبرا و گرددینم

 

o فلش (Flash) 

o html 

o پتیاسکر جاوا (JavaScript) 

o مخصوص (Nativeا :)همچون  ییهاپلتفرم یمورد برا نیiPad  وXbox باشدیم. 

 

 بازينوع استفاده از  .۱0

 طهینوع استفاده در ح یبر  مبنا یدسته بند نی. اشده است یبندمیتقس ریمورد به سه دسته ز نیا 



 . باشدیم یشناخت

 

o یابیارز 

o یآموزش 

o یبخشتوان 

 

 قیمت .۱۱

مت در قس باشد،یبصورت اشتراک م یکه باز یدر موارد .رسدیمکامل بفروش  طوربه یکه باز یموارد یبرا 

 بدست آمده است.  ۳ها از سایت وی جی سییک مقدار از اطالعات قیمت اشتراک آورده شده است.

 

 اشتراک هزینه .۱2

 یشناخت نیآنال یهایمثال، باز یبرا .گردد دیمدت دیو با باشدیماشتراک  صورتبهکه  یموارد یبرا 

 از اینگونه میباشند. 4یتیلوماس همچون

 

 آدرس شركت سازنده یا بازي آنالین .۱۳

 

 دكنندهیتولكشور  .۱4

 

 نام شركت .۱5

 

 مقدار فروش .۱6

o کایآمر در 

o اروپا در 

o ژاپن در 

                                                 

3 http://www.vgchartz.com/gamedb/  

Lumosity 4 
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o ایدن هیبق در 

o یجهان فروش کل 

 

 توضیحات .۱7

 .باشدیم یبازخاص در مورد  حاتیافزودن توض یبخش برا نیا

 

 تصویر .۱8

 کیتحت  یباز نیشود. در صورت وجود چند آورده یریتصو هایباز از کی هر یبرا که است شده یسع

 آورده شده است.  ریتصو کیمجموعه، فقط 

 

 بیشتر توضیحات .۱۹

 کرد. افتیرا در یدر مورد باز یاطالعات اضاف توانیمقسمت  نیا در

 

ف ال یوستدر پ یمحتو یریتنحوه مد یناست. همچن ذکرشده یگاهپا داده در خود یگاهاستفاده از پا نحوه

 د آمده است. یوستکامل در پ صورتبه هایباز یناز ا یتعداد یبه ذکر است که معرف الزمآمده است. 
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 ریتأث در قاتیتحق یبررس

 یشناخت يهايباز

 

 

  



 مقدمه

اربران المللی کهای بینکامپیوتری و عرضه آن به بازارسال است که از تولید نخستین بازی  40امروز، حدود 

 حاصل شد، از آن زمان هایباز ینانتشار ا یکه در پ یتوجهقابلگذرد. بنا به پذیرش و استقبال کامپیوتری می

ز مروا یوتریکامپ هاییافتاد که باعث شد صنعت باز به راه یادر دن هاینوع باز ینا یاز طراح یعیسر یانبعد، جر

 هایستمینسل معاصر کاربران س یزندگ ینفکو جزء ال یدیتول یعصنا ینترو پرسود یناز پرطرفدارتر یکیبه 

که در آن، کاربران در  باشدیم یمجاز یدر فضاها یوتریکامپ یهایبازشود. محصول صنعت  یلتبد یجیتالید

. ندکنیمحدود تالش م زمانمدتو در  ییهدف نها یکبه  یدنرس یقرار داشته و برا یاپو یشگرنما یکتعامل با 

 یریپذانعطاف ینمغز و همچن یاز منابع شناخت ژهیوبه یانرژ ینههز صرفبهمنوط  هایباز ینتحقق هدف در ا

 .باشدیها و انگشتان مدست یهدر ناح ژهیوبه یحرکت

ث شده است که های کامپیوتری باعاین مشارکت و همکاری چندگانه بین ذهن و جسم کاربران بازی

 رغمیلکه ع یشوند، کاربر یکاربر انسان یبر رو هایباز نیا ریتأثهای متعددی جذب مطالعه پژوهشگران با نگرش

 یمطالعات یکردهایرو نیتراز مهم یکیو ناشناخته.  رییتغقابل یهاتیاست با ظرف ی، هنوز موجودگسترده قاتیتحق

همچنان و با شدت  زیو تاکنون ن دیمطرح گرد یانسان یبه زندگ یوتریکامپ یهایورود باز یکه از همان ابتدا

مغز صورت  یشناخت یهاکارکرد یبر رو هایباز ریتأثبود که با تمرکز بر مطالعه  یشناخت کردیادامه دارد، رو شتریب

 یهاریمتغ ،ریأثتحت ت یشناخت یهامؤلفهدر کنار  توانسته استسال،  30در حدود  یاباسابقه کردیرو نی. اردیگیم

 ،یزاستفاده از با زانیم ،یباز زمانمدت ،ینوع باز رینظ یوتریکامپ یهایرا در مواجهه کاربران با باز یگریمتعدد د

 قرار دهد. موردمطالعهو سن کاربران  تیجنس

 جهان سطح در تولیدشده شناختی هايبرنامه و هابازيیزان مقبولیت م -2-1

ه مطالعات ب نیصورت گرفته است، عمده ا یوتریکامپ یهایزه مطالعات بازتاکنون در حو آنچهتوجه به  با

 یبرا. دکننیاستفاده م هاآنخود از  یدر زندگ طورمعمولبهاند که افراد جامعه پرداخته ییهاینقش باز یبررس

 یهادر پلتفرم که سیمعروف تتر یگمشده و باز یایکردن اش دایو پ نیجورچ یهایباز ،یامبارزه یهایباز مثال

 در دسترس افراد قرار دارند و گاه به گانیرا صورتبهتاپ معموالً لپ ایتبلت  ل،یموبا یهایگوش وتر،یمتعدد کامپ

 دیردحاضر، مشاهده گ ی. در طول بررسشوندیم لیتبد هایباز گونهنیا کاربران یحیتفر یهاتیفعال ریجداناپذ جزء



انند )م انددشدهیتولو  یطراح یشناخت یهامؤلفه تیتقو باهدفکه تنها  ییهایاز باز مورداستفادهچند  جزبهکه 

cogmed،cognifit ،lumosity ،brain age،Neuroracer که خارج از  دادندیم لیتشک ییهای( عمده موارد را باز

. باشدیم شتریبها در ظاهر کننده بودن آنو سرگرم یحیتفر تیبوده و ماه یشناخت ناتیو سخت تمر یجد یفضا

در دسترس و  یکارهاراه ییوجود دارد، شناسا یدر مطالعات علم هاینوع انتخاب باز نیدر پس ا آنچه قتیدر حق

 هاآنتا همه افراد بتوانند با داشتن حداقل امکانات از  باشدیمغز م یشناخت یکارکردها تیبر تقو مؤثرساده 

 یهارکتش راًیاشاره نمود که اخ زینکته ن نیبه ا دی. البته باندیه نمارا مشاهد هاآنمثبت  جهیاستفاده کنند و نت

وانند تا بت کنندیم یهمکار یپژوهش یهاگروهمحصوالت خود، معموالً با  غیتبل منظوربه یشناخت یهایباز یطراح

 .ندیفزایباستفاده از محصوالت خود  یبر اعتبار و اثربخش ،یبا فراهم نمودن شواهد علم

حائز  اریبس هاآن یاثرگذار یو حت یریکارگکه در به یشناخت یوتریکامپ یهایباز رشیپذ زانیکتور مفا اما

که با  یامطالعهمثال در  یاست. برا قرارگرفته یموردبررساز مطالعات  یکم اریدر تعداد بس باشد،یم تیاهم

بر  یبنم یاپرسشنامهسالمند انجام شد،  تیجمع کیدر  ویمار بنام نتندوین یامبارزه یهایباز از یکی از دهاستفا

داد  پرسشنامه نشان نیحاصل از ا جینتا لیداده شد. تحل موردمطالعهبه افراد  یباز نیا تیو مقبول رشیپذ زانیم

به  هاآنرا در عملکرد مغز  یراتییتغ تواندینم هاآن ازنظر بخش نبوده وافراد نمونه لذت دگاهیاز د ویمار یکه باز

 .]۱[آوردوجود 

و  یشناخت یبهبود کارکردها باهدفو  Lumosity یکمپان یهایکه با استفاده از باز یگریمطالعه د در

آمد که  به دست %83 تیمقبول زانیصورت گرفت، م یکودکان سرطان یشناخت یاز برنامه بازتوان یعنوان بخشبه

های ن پذیرش و رضایت استفاده از بازیپژوهش دیگری نیز در خصوص میزا .]2[باشدیم یامالحظهقابلرقم 

های بهبود حافظه و تقویت شناختی بر روی بیماران سرطانی صورت گرفت که در آن دو روش آموزش استراتژی

 کسانی سهیمقا نیا جهیقرار گرفت. نت سهیبهبود سرعت پردازش اطالعات مورد مقا یوتریکامپاستفاده از بازی 

 مورداستفاده یافزاراست که بسته نرم ذکرقابلبود.  مارانیب یدو روش از سوهر  رشیو پذ تیرضا زانیبودن م

 .]3[بود Posit Science یباز

 یگرفت که توجه به فاکتورها جهینت نیچن توانیصورت گرفته، م یهایتوجه به بررس با :يبندجمع

وده و رنگ بکم اریبس یپژوهش یایکاربران در دن یاز سو یشناخت تیتقو یهایباز تیو رضا تیمقبول رش،یپذ

رار انجام استم نییضمن تع توانندیدارد که م تیفاکتورها بدان جهت اهم نیا یدارد. بررس شتریبه مطالعات ب ازین

را در ساخت  هاینوع از باز نیکننده، طراحان اسرگرم یهاتیاز فعال یعنوان بخشروزانه به یدر زندگ هایباز نیا

 میسته یراتییآنکه امروز شاهد تغ کند. کما یاری رد،یتر که مورد استقبال کاربران قرار گابجذ یهایباز دیتول و



جذاب  یهایکننده، به بازخشک و خسته یرا از ظاهر هاآنو  شدهاعمال یشناخت تیتقو یهایباز یکه در طراح

 یهایباز یمنجر به طراح کینزد یادهنیآتکامل در  ریس نیاست که ا انتظارقابلنموده است.  لیکننده تبدو سرگرم

 پرطرفدار شناخته شود. یهایعنوان بازبه یسوارلیاتومب یهایشود که همانند باز یشناخت تیتقو

 فاكتورهاي بهبود در شناختی هاييباز تأثیر خصوص در جدید تحقیقات -2-2

 شناختی

 یاختشن یاز عملکردها یر برخب یوتریکامپ یهایمثبت باز یرگذاریتأث تیحوزه و قطع نیدر ا شرفتیپ

 طهیدر ح ژهیوبهمتخصص خود  گروهبا پشتوانه  هایباز دیتول عیاز صنا یانسان باعث شده است که امروزه برخ

و بهبود  تیتقو شانیاصلکنند که هدف  ییهایباز ساخت و یطراح به شروع ،یعلوم شناخت یهاشیگرا

 ،قتیدر حق. باشدیم یریپذسرعت و انعطاف ،ییاجرا یارکردهاحافظه، توجه، ک ریمغز نظ یشناخت یهاپردازش

ا ب یاز مراحل باز کیرساندن هر  انیبه پا ایجهت برد  یوتریکامپ یهاینوع از باز نیکه کاربران ا ییهاتالش

 ایمغز و  دهیدبیآس یهاکه امکان فعال نمودن بخش باشدیم یمغز یهاورزش دهند،یانجام م ازیامت نیشتریب

 ،یتشناخ یبخشاز مراکز توان یاریاست که در بس لیدل نیبه هم. ندینمایسالم آن را فراهم م یهابخش تیتقو

 مارانیب رفتهازدست یجهت بازگرداندن توان شناخت درمانگران یاصل یاز ابزارها یکیعنوان به یوتریکامپ یهایباز

 .روندیم بکار

 یایو هم در دن یکینیکل یهم در فضاها یوتریکامپ یهاید بازکاربر یبا توجه به سابقه طوالن نیبنابرا

بر  هایباز نیا یرگذاریتأثاز  یریگجهیمطالعات، نت یکنون گاهیجا یبررس یاست که برا انتظارقابل ،یپژوهش

 .میاز شواهد مواجه باش یاگسترده حجم با یشناخت یعملکردها

 از: دانعبارت کیبه تفک موردسنجش یشناخت یهامؤلفه

 توجه .۱

 یحافظه کار .2

 حافظه .3

 ییفضا -یبصر یهاپردازش .4

 هاچشم و دست حرکات یهماهنگ .5



 اطالعات پردازش سرعت .6

 ییاجرا یکارکردها .7

 مغز در مختلف ینواح تیفعال .8

 توجه -2-2-۱

از  یکیدرکه  باشدیم یتوجه بصر ،یوتریکامپ یهایمهم توجه در مطالعات باز یهامؤلفهاز  یکی

 یوتریکامپ یهایباز ریتأثتحت  یتوجهقابلطور است، به منتشرشده چریدر ژورنال نآن  جیکه نتا ییهاپژوهش

 ندایدر م شدهمیتقسمطالعه نشان داد که توجه  نی. اردیگیقرار م انددهیدآموزشکه  تجربهیدر افراد ب یحت

طور هبال کردن چند هدف بدن باشد،یم شدهمیدوگانه که ملزم به توجه تقس یهادر انجام عملکرد یاثربخش ،ییفضا

در اثر انجام  شوند،یداده م شینما یمدت کوتاه یکه برا یبصر یهامحرک وستهیپ رهیهمزمان و پردازش زنج

 .]4[ابندییبهبود م یوتریکامپ یهایباز

 هدیچیپ طیمح کیطور همزمان و در به دیبا هاآندر  یروزیپ یکه فرد برا یامبارزه یهایباز یرو بر مطالعه

 تیقورا ت شدهمیتقس یتوجه بصر توانندیم هاینوع از باز نینشان داده است که ا زیبه عوامل متعدد توجه کند ن

 نیا ریأثتکه  باشدیم ریو باوال نیگر قیاست، تحق شدهانجامخصوص  نیکه در ا یمطالعات نیتراز مهم یکیکنند. 

قرار  یموردبررس ییفضا یبصر یهاتوجه و پردازش یهاوناز آزم یرا با استفاده از مجموعه کامل هاینوع باز

 تنها درنهای های مبارزهای بازیقین نشان داد که کاربران حرفه. این مطالعه و مطالعه بعدی همین محق]5[اندداده

 عیتوز یراب شتریب یبلکه از منابع توجه باالتر و توانا کنند،یعمل م تجربهیاز کاربران ب ترقها موفتمامی آزمون

کودکان و هم  یبر رو شدهانجامهم در مطالعات  جینتا نیبرخوردارند. ا تربزرگ ییدر گستره فضا توجهشان

 .]6[است شدهمشاهده ساالنبزرگ

 ،اندمتمرکزشدهمحدود،  زمانمدتدر  یژانر استراتژ یهایباز یاز مطالعات که بر رو یتوجهقابلتعداد 

. توجه ]7-9[دهدیم شیتوجه افزا یهاعملکرد کاربران را در آزمون یتوجهقابل طوربه هایباز گونهنیانشان دادند 

 .باشندیم یشناخت یوتریکامپ یهایدر مطالعات باز یموردبررس یهامؤلفه نیترجیاز را یکیآن یهامؤلفهو 



 كاري حافظه -2-2-2

 اری، بساندصورت گرفته یظه کارحاف راتییبر تغ یوتریکامپ یهایباز ریتأث یبررس باهدفکه  یمطالعات

 دشدهیتولو  یطراح یحافظه کار تیتقو منظوربهکه  Cogmed یسهم شرکت باز انیم نیکه در ا باشدیگسترده م

 یحافظه کارکه در آزمایشگاه خود بر روی تقویت توجه و  5نبرگی. پرفسور تورکل کلباشدیم توجهقابلاست، 

 ریتأثبا موضوع  عمدتاً، مقاالت خود را 2000کند از سال مپیوتری فعالیت میکودکان با استفاده از ابزارهای کا

از  یمنتشر نموده است که حاک یمعتبر علم یهاگاهیدر پا ،یبر حافظه کار Cogmed یوتریکامپ یهایانجام باز

 طورهبتاکنون اطالعات  یدر نگهدار یحافظه کار تیظرف رییاست که تغ یدر حال نی. اباشدیمثبت آن م راتیتأث

گرفت  جهینت توانیم منتشرشده. با توجه به مطالعات ]۱۱[ثابت نشده است یوتریکامپ یهایباز ریتحت تأث یقطع

بر  ژهیوبهکه اثرات مثبت آن  باشدیم Cogmed نیآنال یباز ،یحافظه کار تیدر تقو یاصل یوتریکه ابزار کامپ

 یدر خصوص حافظه کار میمستق طوربه یفعالشیص توجه/بنق یماریب مبتالبهکودکان سالم و کودکان  یرو

استفاده  ریتأث. ]۱2-۱5[است شدهمشاهده داریبر توجه پا میرمستقیغطور و به ییفضا یو بصر یرکالمیغ ،یکالم

 .]۱6[است دشدهییتأ زین یحافظه بعد از بروز سکته مغز یدر مورد بازتوان نیهمچن نیآنال یبرنامه باز نیاز ا

 حافظه -2-2-3

 راتییتغ عمدتاً و محدود ،اندشدهانجامحافظه  راتییبر تغ یوتریکامپ یهایباز ریتأث یکه بر رو یطالعاتم

 در همکاران و بوت مثال یبرا. اندداده قرار یابیارز مورد یشناخت گرید یپارامترها کنار در را مدتکوتاه حافظه

 اربرانک که نمودند شاهدهپرداختند، م یوتریکامپ یهایازب تجربهیو ب یاحرفه کاربران سهیمقا به که ودخ مطالعه

مدت در حافظه کوتاه ترشیپ هاآنکه اطالعات مربوط به  شوندیم یبصر راتییمتوجه تغ سرعتبه یاحرفه

 یهایباز دیمف راتیتأثاز  یحاک دهندیمقاالت موجود نشان م یبررس آنچه یطورکلبه. ]۱7[بود شدهرهیذخ

 .باشندیآن م یرینوع تصو ژهیوبهمدت بهبود عملکرد حافظه کوتاه بر یوتریکامپ

 یاختشن یهایکه با استفاده از باز یامطالعهمثال  یمحدود است. برا اریحافظه بلند بس یبر رو قاتیتحق

 از حافظه بلندمدت یارشاخهیزنوع حافظه که  نیدر ا یرییانجام شد، نشان داد که تغ یدادیرو حافظه یبر رو

                                                 
Torkel Klingberg5 



ژنو سوئیس و  . اخیراً نیز اشلی و همکارانش در یک پروژه مشترک بین دانشگاه]۱0[است نشده مشاهده باشد،یم

دوو دانشگاه روچستر و ویسکانسین مدیسون آمریکا مشاهده نمودند که عملکرد بازیکنان نسبت به گروه کنترل 

 کهیدرحالشود، مواردی هم دچار کاهش می کند بلکه درتنها فرقی نمیمدت نههای حافظه طوالنیدر آزمون

 .]۱8[باشدیم یامالحظهقابل یبرتر یدارا نیشیمدتشان همسو با مطالعات پکوتاه یحافظه بصر یهاپردازش

 فضایی -بصري هايپردازش -2-2-4

 یوتریکامپ یهایباز ریتأث یهدف در مطالعات بررس یشناخت یندهایاز فرا یکی ییفضا یبصر یهاردازشپ

 کیدر  هاآن یادوره آموزش یحت ای و یوتریامپک یهایاند که انجام بازنشان داده ی. مطالعات متعددشندبایم

. ]۱9-20[دهد شیافزا یتوجهقابل طوربهرا در افراد  ییروابط فضا نیو تخم ییتجسم فضا تواندیم یمقطع زمان

بهبود  زانیاست که م ذکرقابل. البته ]2۱[است شدهمشاهدهو هم در کودکان  ساالنبزرگاین بهبود هم در 

از  ییالکه به سطح با کردندیرا استفاده م ییهایبوده که باز توجهقابلو  شتریب یدر کودکان ییفضا یهاپردازش

ذهنی که یکی از  . در خصوص توانایی چرخش]22[داشتند ازین یباز نیدر ح ینوع پردازش شناخت نیا

 ریتحت تأث تواندیاند که منشان داده قاتیاز تحق یبرخ باشد،یم ییفضا یبصرهای های پردازشزیرمقیاس

های کاغذ مدادی قرار گیرد و عملکرد فرد را حتی در آزمون 6سیمعروف تتر یهمچون باز یوتریکامپ یهایباز

رخش است که بهبود مهارت چ شدهاشاره مسئلهاما در مطالعات دیگر نیز به این ؛ چرخش ذهنی بهبود ببخشد

چرخش  یرا به فرد برا سیتتر یمشابه با خود باز ییهامحرک زین یابیارز یهاکه آزمون دهدیرخ م یزمان یذهن

 .]23[ندیارائه نما

 

 هاچشم و دست حركات هماهنگی -2-2-5

های ، نتایج نخستین مطالعه را در خصوص برتری عملکرد کاربران بازی۱983و همکاران در سال  تیفیرگ

این تحقیق، مشخص گردید که  موجببهدادند، منتشر کردند. ها را انجام نمیرادی که این بازیکامپیوتری بر اف

                                                 
Tetris6 



. در ]24[داشتند شانیهاحرکات دست و چشم نیدر ب یبهتر ی، هماهنگهدف دنبال کردنگروه بازیکنان، در 

های ه بازیکنان بازی، نشان داد ک۱989در سال  لدسیف یمطالعه اوروس زین یحرکت یداریدخصوص سرعت واکنش 

. در مطالعه دیگری ]25[کنندیرا ارائه م یترعیسر یحرکت یدارید یهانسبت به گروه کنترل واکنش یآتاردستگاه 

مشاهده  زینداشتند ن هایباز گونهنیبه ا یلیکه تما یو کودکان یوتریکامپ یهایبه باز مندعالقهکه بر روی کودکان 

 توانیم آنچه. ]26[باشدیم مقابل گروه از باالتر ،مندعالقهدر کودکان  یحرکت یاردید یشد که سرعت واکنش باال

هار نمود، اظ صورت گرفتهبا استناد به مطالعات  یشناخت مؤلفه نیبر ا یوتریکامپ یهایانجام باز ریتأثعنوان به

لبته ا هایباز نیدر انجام ا جربهتیو افراد ب یوتریکامپ یهاینوع پردازش در کاربران باز نیعملکرد ا یسطح باال

 .]27-28[باشدیمرتبط م یهاآموزش افتیبعد از در

 اطالعات پردازش سرعت -2-2-6

 نیفاکتور در ب نیا توجهقابل شیاز افزا یخصوص سرعت پردازش اطالعات مطالعات صورت گرفته حاک رد

 کی کردن دایشاخص زمان واکنش و با پپارامتر که عموماً در قالب  نی. اباشندیم یوتریکامپ یهایباز کنانیباز

 نیدر ب یجهت فلش مرکز صیتشخ ایو  یینایب دانیمحرک درخشان در م ایو  گریحروف د نیحرف خاص در ب

صحت  است که یدر حال نیا اما؛ باشدیتر مکوتاه یوتریکامپ یهایدر کاربران باز شود،یم دهیسنج گرید یهافلش

داشته ن تجربهیکاربران و افراد ب نیب یتفاوت شود،یم یریگر زمان واکنش، اندازهفرد که همواره در کنا یهاپاسخ

. ]6[آورندینم نییبه محرک، پا عیدقت خود را به خاطر پاسخ دادن سر کنانیباز دهدیامر نشان م نیاست که ا

 ژهیوهب یوتریکامپ یهایانجام باز جهیدرنتسرعت پردازش اطالعات  راتییکه در خصوص تغ یمطالعات یطورکلبه

اخص که عمدتاً، با ش باشندیم یشناخت مؤلفه نیمثبت ا راتییاز تغ یحاک ،اندشدهانجام یادر ژانر مبارزه ییهایباز

 یبازتوان یرا وارد فضاها هایباز گونهنیازااستفاده  توانسته است جینتا نی. ااندشده یریگزمان واکنش اندازه

 بیسبا آ مارانیب یدرمان یبسترها ایو  شوندیپردازش اطالعات م یسن، دچار کند شیاافز جهیدرنتسالمندان که 

 .]27-30[دینما یمغز



 اجرایی كاركردهاي -2-2-7

. باشندیم یوتریکامپ یهایباز در مطالعات یپژوهش یهاطهیح نیتراز جذاب یکی ییاجرا یارکردهاک

 ظارانتقابل شود،یشناخته م یمتعدد یفرع یهامؤلفه متشکل از یاسامانه عنوانبه ییاجرا یردهاکارک ازآنجاکه

اد است که بهبود عملکرد افر شدهمشاهدهمثال  یباشد. برا یترگسترده یرهایمتغ یبخش دارا نیا جیاست که نتا

 .]3۱-32، ۱7[باشدیم توجهقابل اریبس شدهجذبمتعدد، مهار و کاهش توجه  فیتکال نیب ییجاجابه یهادر حوزه

 2009در سال  یجالب اریمختلف، مطالعه بس فیتکال نیب ییجاجابه ایو  یریپذرد مهارت انعطافمو در

 نیورچجو  ایازی کامپیوتری با ژانر مبارزهتوسط نلسون و همکارش استراچان، صورت گرفت که در آن اثر دو نوع ب

 کنانیکه باز مطالعه نشان داد نیاز ا مدهآدستبه جی. نتاقراردادند موردمطالعه ینوع کارکرد شناخت نیا یرا بر رو

 اما؛ پاسخ دهند گریاز گروه د ترعیمکان هدف و انطباق اشکال، سر یهادر آزمون توانندیم یامبارزه یهایباز

مطالعات صورت گرفته در  یطورکلبه. ]33[بود نیجورچ یکمتر از گروه با باز یمعنادار طوربه هاآندقت پاسخ 

 یرکمت یانرژ نهیهز تجربه،یدر مقابل افراد ب یوتریکامپ یهایباز یاحرفه کاربران که دهندیم نشانحوزه  نیا

 شتریب ییتوانا رینظ یعوامل متعدد بیترک تواندیکه علت آن م کنندیمتعدد م فیتکال نیب ییجابهرا صرف جا

باشد.  دیجد طیو انطباق با شرا یقبل تیمرتبط در مغز، قدرت باال در مهار فعال یعصب یهاشبکه فعال نمودندر 

 یبر مبنا نیجورچ ،یامبارزه یکار با چهار نوع باز جهیدرنتو مهار پاسخ  یریپذکه انعطاف یگریدر مطالعه د

 مؤلفهو بهبود د ریتأث نیشتریب د،یشد، مشاهده گرد یبررس باالسرعتبا  یهایدر لحظه و باز یاستراتژ ک،یزیف

. شد همشاهد( هاطناب دنیبر یباز) کیزیف نیبر قوان یمبن نیجورچ یباز کنانیدر گروه باز تنها ییکارکرد اجرا

 باشندیمجدد م یدهو سازمان یزیربرنامه ،مسئله حل یهاچارچوب شامل که ییهایباز که داد نشان جهینت نیا

 ریتأثدر برخی دیگر از مطالعات  . حتی]34[مغز بگذارند ییاجرا یرا بر کارکردها یتوجهقابل راتیتأث توانندیم

اربران ک دهدیآن نشان م جهیکه نت شدهیبررس یترقیدق طوربه ،ییجابهبر مهارت جا یوتریکامپ یهایمثبت باز

 هدف و حرکات خود یراحتبه ،یو دست یکالم یهاارائه پاسخ نیب ترعیسر ییجابهعالوه بر جا توانندیم یاحرفه

 .]22[دهند رییتغ طیبسته به شرا زیرا ن

های پژوهشی، بلکه در دنیای رسانه نیز منعکس شد، تنها در حوزهیکی از مطالعاتی که بازتاب نتایج آن نه

سال انجام  85تا  60در افراد سالمند  یو کنترل شناخت یوتریکامپ یهایباز ریتأثبود که در خصوص  یامطالعه

 NeuroRacerگاه کالیفرنیا، بازی کامپیوتری شناختی را تحت عنوان شد. در این مطالعه تیمی از پژوهشگران دانش

 یمطالعه حاصل شد، حاک نیکه از ا یجی. نتاقراردادندکنندگان طراحی نمودند و آن برای یک ماه در اختیار شرکت



از  بود. چند کارانجام همزمان  یبرا یانرژ نهیدر افراد سالمند و صرف هز یکنترل شناخت یلیکاهش روند تحل از

که  تافیبهبود  یباز نیدر اثر انجام ا میرمستقیطور غبه زیافراد ن نیا یو حافظه کار داریتوجه پا گرید ییسو

د دانست که شواه یشانیپ هیگر واقع در ناحکنترل ستمیس تیتقو جهیدرنت توانیفاکتورها را م نیا یتمام

مطالعه  نی. اکندیم دییتأآن را  زیاز مغز ن هیناح نیتتا در ا موج شیبرافزا یمبن یاز الکتروانسفالوگراف آمدهدستبه

 با متناسب یدشوار سطح) شدهیسازیشخص یشناخت ناتیمغز را در پاسخ به تمر یعصب یریپذقدرت انعطاف

 .]35[دهدیم نشان( کندیم رییتغ فرد عملکرد سطح

 هاي مغزيفعالیت -2-2-8

که  باشدیم یشناخت یهامؤلفهاز  یبر برخ یوتریکامپ یهایباز ریتأث دهند،یمطالعات نشان م شتریب نچهآ

های عصبی این اما در خصوص پایه؛ ]36[ماه بعد از انجام بازی نیز ادامه داشته باشد 4تا  یحت تواندیم ریتأث نیا

لب و اباشد که نتایجش بسیار جبرداری مغزی در حال انجام مینتایج، اخیراً مطالعات متعددی با رویکرد تصویر

دستگاه پت اسکن انجام بر روی بازی تتریس و با استفاده از  یامطالعه، ۱992مثال در سال  یبرا است. توجهقابل

غز نشان گلوکز را در کل م سمیاز متابول یترنییسطح پا ،یوتریکامپ یباز نیآن نشان داد کاربران ا جیشد که نتا

آرآی . مطالعه دیگری که با استفاده از دستگاه ام]37[باشدیبخش ماثر یعصب یهااز پردازش یکه حاک دهندیم

جام ان یبرا یقشر مخ در طول آمادگ تیرا بر فعال یوتریکامپ یهایتجربه انجام باز ریتأثکارکردی انجام شد، 

در  یشانیپ شیپ هیناح شتریب تیاز فعال یمطالعه حاک نیا جهی. نتقرارداد یموردبررس شدهتیهدا یحرکات بصر

. در ]38[دانست یینایب دیجد یهابا محرک ییعلت آن را آشنا توانیبود که م یوتریکامپ یهایاربران بازک

 یددع یاهکه با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگراف صورت گرفت، مشاهده شد که در پاسخ به محرک یامطالعه

کامپیوتری بیشتر از گروه مقابل  هایاربران بازیک در P300 وابسته به رخداد تانسیلپ دامنه ده،یچیپ طیشرا در و

 .]4[شدهای بصری مرتبط با فعالیت باتواند حساسیت بیشتر این کاربران نسبت به محرکباشد. علت این امر میمی

در کاربران  یشناخت شدهتیتقو یکارکردها یعصب یهایکه در خصوص همبستگ یشواهد یطورکلبه

اند نشان صورت گرفته بارهنیدراکه تاکنون  ی. مطالعاتباشدیمحدود م اریت است، بسدر دس یوتریکامپ یهایباز

ود را در مغز انسان به وج یکارکرد راتییتغ تواندیتنها منه یوتریکامپ یهایو تکرار انجام باز نیکه تمر دهندیم

و  شتریبه انجام ب ازیهنوز ن ریتأث نیقاطع از ا ریتفس اما؛ شود زین یساختار راتییموجب تغ تواندیآورد، بلکه م



 .]39[دارد ینیچننیا مطالعات ترقیدق

 

 SharpBrainsشركت  ینظرخواه -2-3

 یمغز جد تیآموزش و ترب یهابستهکه  یاز افراد SharpBrainsکه از طرف شرکت، یاینظرخواهطبق  بر

 یبعد از استفاده از بسته آموزش هاآن وردنظرمکه نتیجه  اعتقاددارنداین افراد  %48است  شدهانجام ،اندگرفتهرا بکار 

درصد افراد هم  43و  اندنگرفتهرا  موردنظردرصد این افراد معتقد هستند که نتیجه  نهاست.  آمدهدستبهمغز 

 مطمئن نیستند.

ها بر هاي كامپیوتري و تاثیر آنهاي مطرح در حوزه مطالعات بازيچالش -2-4

 هاي شناختیعملکرد

های کامپیوتری صرف نظر از ه در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه تاثیرات شناختی بازیتقریباً آنچه ک

های ایی بازیها، وجود دارد، عملکرد بهتر کاربران حرفهتفاوت در نوع مولفه شناختی و نوع و نحوه اجرای بازی

و افرادی  اییاز افراد بازیکنان حرفه عبارتی دیگر همواره دو گروهباشد. بهتجربه میکامپیوتری به نسبت افراد بی

شوند. در مطالعاتی که بدون اجرای مداخالت آموزشی، این دو گروه مورد اند وارد مطالعه میکه تجربه بازی نداشته

های مطالعه اثر بگذارد و تواند بر عملکرد افراد و در نهایت خروجیگری میگیرند، عامل مخدوشمقایسه قرار می

. های شناختی آنها دانستشود که عملکرد برتر بازیکنان باتجریه را تنها ناشی از سطح باالی پردازشمانع از آن 

توان عامل دیگری را نیز در نظر گرفت که همانا آگاهی این بازیکنان از عبارت دیگر، در توجیه این برتری میبه

آنها در مطالعات است. برای درک بهتر  باشند که علت اصلی حضورهای کامپیوتری میتخصصشان در انجام بازی

بعدی دارید، به یک مطالعه های سهاین موضوع، تصور کنید که شما به دلیل تخصصی که در حوزه رسم طرح

طالعه هایتان در این مشوید. آشکار است که این امر به شما انگیزه باالیی در نشان دادن تخصص و تواناییدعوت می

رتری رود که بهمین دلیل انتظار مید سطح عملکرد شما را به طور قابل توجهی باال ببرد. بهتواندهد که خود میمی

تاثیر آگاهیشان از علت دعوت آنها به مطالعه باشد. بر عملکردهای شناختی بازیکنان باتجربه تا حدی نیز تحت



های ا رعایت برخی از استراتژیشوند بشود مطالعاتی که در این حوزه انجام میهمین اساس است که پیشنهاد می

 گری کاهش یابد.گیری همراه باشند تا اثر چنین عوامل مخدوشنمونه

شوند که گروهی از گیرند، دو گروه از افراد وارد مطالعه میاما در مطالعاتی که افراد تحت آموزش قرار می

کار باشند. آشعنوان گروه کنترل میهکنند و گروه دیگر بهای کامپیوتری خاصی را دریافت میآنها تجربه بازی

های کار رفته در این مطالعات بسیار اهمیت دارد. عمده مطالعات اینچنینی بر روی بازیاست که نوع کنترل به

. است ها به گروه کنترل انجام شدهایی و آموزش انها به گروه مداخله و در مقابل آموزش نوع دیگری از بازیمبارزه

ایی)برای توجه( و گروه کنترل با بازی تتریس )برای کی از مطالعات گروه مداخله با یک بازی مبارزهبرای مثال در ی

ها از هر چرخش ذهنی( آموزش دیدند. آزمون میدان مفید دیداری) )برای توجه( و آزمون چرخش ذهنی مکعب

بازی بر عملکرد چرخش ذهنی و دو گروه بعمل آمد. قابل انتظار است که گروه آموزش تتریس با فهم تاثیر این 

ها نشان شان، عملکردهای بهتری را در هر یک از  آزمونایی با فهم تاثیر آن بر توجهگروه آموزش بازی مبارزه

عبارتی دیگر انتظار واحدهای نمونه از آموزش مداخله باشد. بهدهند که این امر حاکی از اثرات تمایزی پالسیبو  می

همین خاطر است که ارزیابی میزان ارتباط ادراک شده بین آموزش و لکردشان اثر بگذارد. بهتواند بر نتیجه عممی

ات ایی که تاکنون در مطالعها بعمل آید. مسالهکننده در مطالعه باید در این نوع از پژوهشنتایج آزمون افراد شرکت

 محدودی مورد توجه قرار گرفته است.

های کامپیوتری بر عملکردهای شناختی مطرح تاثیر مطالعات بازی هایی که در حوزهیکی دیگر از چالش

های حل مساله به جای تغییرات کارکردهای بنیادین شناختی است. شود، احتمال تغییر بنیادین استراتژیمی

زیرا که د. پذیر باشراحتی امکانتواند بهها به تغییرات حافظه و ادراک نمیعبارتی دیگر، نسبت دادن تاثیر بازیبه

های فرد در انجام تواند بر استراتژیها میمدت استفاده از این بازیمدت و کوتاهمشاهده شده است تجربه طوالنی

های کامپیوتری، جستجوی های شناختی اثر بگذارد. برای مثال کالرک و همکاران نشان دادند کاربران بازیآزمون

های جستجو و ردیابی دهند که همین امر عملکردشان را در آزمونمی تری انجامتر و دقیقدیداری را به طور عمیق

نگر و ثبت حرکات چشم در حین های گذشته. پروتکل تفکر با صدای بلند، گزارش]30[کنددیداری تقویت می

ییر غتواند محققین را در بررسی تغییرات و استناد آنها به کارکردهای شناختی و یا تهای ارزیابی میاجرای آزمون

 های حل مساله کمک کند.استرتژی

د و باشهای کامپیوتری توانمندسازی شناختی مطرح میچالش دیگری که در خصوص بررسی تاثیر بازی

ی هاباشد که برای دو بخش مهارتها را مبهم و نامشخص نماید، اثر انتقال میتواند نتیجه استفاده از آنگاه می

ود. شهای الزم در زندگی روزانه مطرح میگیری و تفکر( و مهارتپیچیده)تصمیم هایآموزش نیافته به ویژه مهارت



ایی طراحی شوند که عالوه بر بهبود مهارت هدف، سایر گونهتوانند بههای شناختی می، بازیبر اساس این چالش

های ازیایند. برای مثال بکارکردهای شناختی را نیز تقویت کرده و اثر این بهبود را به زندگی واقعی نیز منتقل نم

تواند کند، میکه در آن فرد یک زندگی حقیقی را در دنیای مجازی تجربه می Simsایی همچون سازی شدهشبیه

گیری و مدیریت بودجه که جزئی ریزی، مدیرت زمان، تصمیمایی از کارکردهای شناختی مانند برنامهبخش عمده

 باشند را مورد هدف قرار دهد. گی روزانه میاز کارکردهای شناختی پرکاربرد در زند

های کامپیوتری برای تقویت عملکردهای شناختی توان در خصوص استفاده از بازیآخرین چالشی که می

های طراحی شده با هدف بهبود کارکردهای توان در دو بخش بازیباشد که میبه آن اشاره نمود، نوع بازی می

دارند، برای تفریح و سرگرمی که کارکردهای شناختی را نیز به طور ضمنی در بر های طراحی شدهشناختی و بازی

اند، اشاره نمود. مطالعاتی که تاکنون با تمرکز بر مقایسه تاثیر این دو نوع بازی بر کارکردهای شناختی انجام شده

حالی که برخی دیگر در ]۱0[ندکنهای شناختی را تایید مینتایج متناقضی در بر دارند. برخی از آنها تاثیر بازی

دانند. یکی از مطالعاتی که اخیراً نیز در این خصوص انجام شده است، مطالعه شات و های عادی را موثرتر میبازی

بر روی   portal2)بازی تقویت شناختی( را با بازی معمولی  Lumosity باشد که دو بازی ( می20۱5همکاران )

مساله، شناخت فضایی، استمرار و . فاکتورهای مورد ارزیابی در این پژوهش، حلدانشجو مقایسه نموده است 77

تنها بهبود در هر سه کارکرد شناختی در دست آمده، نهباشد که بر اساس نتایج بهمیزان رضایتمندی از بازی می

رضایت و عالقه باالتر بود، بلکه میزان  Lumosityتوجهی نسبت به گروه به طور قابل  portal2گروه بازی 

نه بر پایه برنامه  Lumosityهای نیز بیشتر بود. البته قابل ذکر است که در این مطالعه بازی   portal2کاربران 

هفته انجام شدند  2ساعت در طی  ۱0های آزاد برای روزانه تعیین شده از سوی خود مجموعه، بلکه به صورت بازی

های . اهمیت مساله تاثیر بازی]4۱[ورد اثربخشی این مجموعه موثر باشدتواند بر قضاوت در مکه این امر خود می

ویژه برای افراد سالمند که در معرض ابتال به اختالالت شناختی نظیر دمانس و آلزایمر کامپیوتری شناختی به

ر تالشند محقق از دو مرکز استنفورد و ماکس پالنک د 69باشند، تا بدان حد است که اخیراً تیمی متشکل از می

های شناختی که تعدادشان نیز روز به روز در حال افزایش است را به طور منطقی تا تاثیر حقیقی استفاده از بازی

 های تبلیغاتی نشان دهند.دور از سوگیریو به

 

  



  7هاي كامپیوتري شناختیمراكز و محققین معتبر حوزه بازي -2-5

 داخل كشورمحققین  -2-5-۱

 مرکز وابسته محققین دیفر

 پژوهشکده علوم شناختی حامد اختیاری 1

پژوهشکده علوم شناختی و  دانشگاه شهید بهشتی حمیدرضا پوراعتماد 2

 مغز

 پژوهشکده علوم شناختی مهدی تهرانی دوست 3

 پژوهشکده علوم شناختی جواد حاتمی 4

پژوهشکده علوم شناختی و  دانشگاه شهید بهشتی وحید نجاتی 5

 مغز

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار مدرس مسعود دلبری 6

و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پرستاری اکرم رضائیان 7

 مشهد

 محقق اردبیلی دانشگاه حسین قمری گیوی 8

 هادی مرادی 9

 

، های هوشمندیک پیشرفته و سیستمرباتآزمایشگاه 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 پژوهشکده علوم شناختی رضا مرادیعلی 10

هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسی برق و  مجید نیلی 11

 کامپیوتر، دانشگاه تهران

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه روان پرویز آزاد فالح -مریم وفایی 12

 

 

 

                                                 

 این لیست در سایت هم قرار داده شده و بروز رسانی میگردد.7 

http://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&au=10733&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ece.ut.ac.ir/lab/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF


 بین المللیمحققین  -2-5-2

 # نام مرکز محققین و اعضای اصلی مرکز کشور سایتوب

www.klingberglab.se/ سوئد Torkel Klingberg-Rita Almeida klingberglab 1 

www.hopelab.org آمریکا The Omidyar Group HopeLab 2 

www.brain.akiliinteractive.com کاآمری Eddie Martucci-Jeffrey Bower Akili Interactive Labs 3 

www.anti-

aginggames.com/games.html 
 Bruce S. McEwen-Linda آمریکا

Kaplan Anti-Aging Games 
4 

www.archimage.com/health-

games.cfm 
 آمریکا

 Archimage 
5 

http://walterboot.net/index.html 
 -Walter R. Boot -Dan Blakely آمریکا

Tim Wright 
Attention and Training Lab 

6 

www.axonsports.com 
- Fadde -Frey-Maruff-Ward آمریکا

Leonard Zaichkowsky AXON 
7 

http://cms.unige.ch/fapse/people/baveli

er 
 سوئیس

Daphné Bavelier Bavelier Lab 
8 

http://beckman.illinois.edu آمریکا Pauline L. Baniqued Beckman Institute for Advanced Science and 

Technology  

9 

  

https://bisimulations.com 
-Arthur Alexion- Pete Morrison آمریکا

Mark Dzulko-John Givens 

Bohemia Interactive Simulations 10 

www.breakawaygames.com آمریکا  BreakAway 11 

www.caspianlearning.co.uk انگلستان Cindy Hmelo -Silver Caspian 12 

http://crlt.indiana.edu آمریکا The Omidyar Group Center for Research on Learning and Technology 13 

www.fmhs.auckland.ac.nz/en/faculty/c

br.html 
 .Andrew J. Latham- Lucy L. M نیوزلند

Patston-  Lynette J. Tippett 

Centre for Brain Research, The University of 

Auckland 
14 

www.ismart-project.com/index.php/en/ یونان   cMinds 15 

http://www.cogsci.rpi.edu آمریکا 
Mei Si  

Cognitive Science Department  

Rensselaer Polytechnic Institute 

16 
 

www.creo.ca/en/projects/serious-

games 
 کانادا

  CREO Studios 
17 

https://www.dakim.com 
-Dan Michel-Jerry Robinson آمریکا

Gary Small Dakim brain fitness 
18 

http://bradlove.org انگلستان 
Bradley C. Love 

Department of Cognitive, Perceptual and Brain 

Sciences, University College London 

19 
 

www.csd.uwo.ca/faculty/sedig کانادا Kamran Sedig Department of Computer Science & Faculty of 

Information and Media 

20 

  

 

http://www.hopelab.org/
https://bisimulations.com/
http://www.breakawaygames.com/
http://crlt.indiana.edu/
http://www.creo.ca/en/projects/serious-games/
http://www.creo.ca/en/projects/serious-games/
http://bradlove.org/


 

www.cs.ucl.ac.uk انگلستان Brian D. Glass Department of Computer Science 21 

http://mcc.ku.dk دانمارک 
Andreas Lindegaard Gregersen 

Department of Media, Cognition and 

Communication 

22 
 

leolearning.com انگلستان   Epic  23 

www.filamentgames.com 
 Alex Stone-Dan Norton-Dan White-Lee آمریکا

Wilson  filament games 
24 

www.gainsthroughgaming.org آمریکا Anne Collins McLaughlin-Jason Allaire-

Maribeth Gandy 

Gains Through Gaming Lab 25 

  

www.gamesforchange.org 

- Asi Burak-Emily Treat آمریکا

Susanna Pollack Games for Change 

26 

www.gel.msu.edu 
 Brian Winn-Carrie Heeter-Casey آمریکا

O'Donnell-Patrick Shaw-Rabindra 

Ratan-Wei Peng 

Games for Entertainment and Learning 

Lab 
27 

  

www.tc.columbia.edu/centers/gamesresearc

hlab 
 آمریکا

Jessica Hammer-Dan Hoffman Games Research Lab 
28 

http://gazzaleylab.ucsf.edu/ آمریکا Adam Gazzaley Gazzaleylab 29 

www.healthmedialab.com آمریکا   Health Media Lab 30 

www.icivics.org/games 
 Louise Dube- Carrie Ray-Hill- Erin آمریکا

Braun iCivics 
31 

www.focuseducation.com/ifocus-system-

standard.html 

 Luke Hohmann آمریکا

 

ifocus 32 

 

www.innovationgames.com/about آمریکا W. Todd Maddox Innovation Games 33 

http://neuroscience.utexas.edu 
 آمریکا

Abraham Lawrence 

Institute for Neuroscience, University of 

Texas 
34 

www.learning.com 
 Keith Oelrich-Cliff Green-Suketu آمریکا

Pandya Learning.com 
35 

www.portointeractivecenter.org/lifeisgame 
-Verónica Orvalho-Cristina Queirós آمریکا

António Marques-Samanta Alves LIFEisGAME  
36 

www.lumosity.com/hcp/our_team 
 Michael Scanlon-Joe Hardy-Faraz آمریکا

Farzin-Daniel Sternberg Lumos Labs 
37 

www.mycognition.com 

 Keiron Sparrowhawk-Raj Kumar-John انگلستان

Harrison-Jurriaan van Rijswijk 

Mycognition 38 
 

www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx سنگاپور Adam C. Oei-Michael D. Patterson Nanyang Technological University 39 

www.playattention.com   play attention 40 

 

http://www.gamesforchange.org/bio/asi-burak/
http://www.gamesforchange.org/bio/emily-treat/
http://www.gamesforchange.org/bio/susanna-pollack/
http://www.healthmedialab.com/
https://www.icivics.org/games
http://seriousgamesnet.eu/companies/view/359
http://www.biosci.utexas.edu/directory/details_INS.asp?id=2460
http://www.learning.com/
http://www.portointeractivecenter.org/lifeisgame/
http://www.playattention.com/


 

 # نام مرکز *و اعضای تایید شده مرکزمحققین  کشور سایتوب

www.play2prevent.org آمریکا Lynn E. Fiellin-Kimberly Hieftje-Lindsay 

Duncan-Erika Montanaro 

play2PREVENT 41 
  

www.playerresearch.com دانمارک Ben Lewis Evans-Ugo Bui-Xuan Player Research 42 

www.ranj.com هلند Michael Bas-Marcus Vlaar-Albert-Jan 

Pomper-Bruno Jordaan-GAF van Baalen- 

RANJ 43 

  

www.realseriousgames.com استرالیا   Real Serious Games 44 

www.savivo.com کپنهاگ  Stephan Stephensen Savivo 45 

www.sealund.com آمریکا  Barbara Sealund Sealund 46 

www.sms.hest.ethz.ch سوئیس Riener, Robert Sensory-Motor Systems Lab 47 

www.seriousgamesinstitute.co.uk انگلستان Pam Kato serious games institute 48 

www.seriousgames.net دانمارک   Serious Games Interactive 49 

www.seriousgamesinternational.com سنگاپور   Serious games international 50 

www.med.tohoku.ac.jp/english/org/cooperate/156/

index.html 

 ژاپن
Kawshima, Ryuta-Nozawa, Takayuki-

Araki, Tsuyoshi 

Smart Ageing International 

Research Center 
51 

 

www.sri.com/about آمریکا   SRI 52 

www.totemlearning.com انگلستان Helen Routledge  TOTEM 53 

http://virtual-campus.eu پرتغال   Virtual Campus 54 

www.virtualheroes.com آمریکا   Virtual Heroes 55 

 

 *در بعضی از مراکز نام اعضا ذکر نشده است.  

http://www.ranj.com/
http://www.realseriousgames.com/
http://www.seriousgames.net/


 ۳فصل 
 

 

 

 جهانی بازار بررسی

  



 مقدمه

 در لذا. تیسن یرپذامکانبازار  یناز ا یقیو ارائه آمار دق یبررس ی،شناخت هاییبازبا توجه به نوپا بودن بازار 

 ا ارائه داد.آماری ر ]8SharpBrains ]43توسط موجود آمار به توجه با که است شده این بر سعی بخش، این

 ش و پیشرفت بازار حوزه سالمت مغزسترگ -3-1

 .دهدیمرا نشان  یکاحوزه سالمت مغز در آمر یولوژیکب یهادستگاهو  هایبازنمودار زیر پیشرفت بازار 

 

 
 سال آینده 5 بینییشپو  سال گذشته ۱0 ولحوزه مغز در ط یولوژیکب یهادستگاهو  هایباز: ارزش بازار ۱شکل 

 

 . علتباشدیم یشرفتدر حال پ یینما صورتبهحوزه سالمت  هاییبازبازار  ،شودیم مشاهده گونه کههمان

القه ع ین. اباشدیم شانیمغز هایییتوانا یشافزا یبرا کنندگانمصرفساالنه، عالقه و دغدغه  یدشد یشافزا ینا

 ینهزم ینکه در ا یدجد یهاشرکتاز  یاری. البته با توجه ظهور بسباشدیم یسن یهارده یو دغدغه در تمام

 .است یبا آگاه هایباز یهو ته یازهان یقدق یبه کاربران بررس ینمتخصص یشنهادپ ،نمایندیم یتفعال

را انجام  یمغز یهاتیقابل یابیارز بارکیدرصد افراد در آمریکا ساالنه  SharpBrains 83طبق آمار  بر

                                                 
 گزارش کامل را به قیمت هزار دالر تهیه نمود. توانیم8
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درصد  83. شمارندیمیک مسئله مهم سالمت  عنوانبهشناخت انسان را درصد افراد سالمت مغز و  94. دهندیم

گرفته و منتظر نظر و دستور دکتر  به عهدهمعتقدند که هر فرد باید مسئولیت سالمت و توانمندی مغز خود را 

 .نگردد

 ییهاتشرکحضور دارند. البته  یکادر آمر عمدتاًبرتر در حوزه سالمت مغز  یهاشرکتالزم به ذکر است که 

 هم حضور دارند. یااسترال یل،اسرائ یس،در انگل

 یو تقاضا برا گرددیم یینگسترش بازار محصوالت سالمت مغز توسط کاربران تع SharpBrainsگزارش  به

امکانات  (،non-invasiveنداشته باشد ) یبه جراح یازتوسط کاربران باشد، ن استفادهقابلکه  باشدیم یمحصوالت

 عنوانهبداشته باشد نه  یچابک و بهتر بودن، سالمت یبر روو بیشتر تمرکز  عف مغز را داشته باشدبازداری از ض

 .باشدیمکاربران  یبودن آن برا استفادهقابلو  یسسرو یمتق یگردرمان استفاده شود. نکات مهم د

 

 بازار به ورود براي پیشنهاد 

 

 :باشدیمدر سه جنبه  یشناخت یوتریکامپ هاییبازورود به بازار  یبرا ینمتخصص پیشنهاد

 ت . لذا الزم اسباشندیم شدهساخته هاییباز ییکارااز  ینانبه اطم یاز: کاربران نیاعتبار علم کسب

 .یندنما یافتدر یعلم ییدتأ یبا مستندات کاف شدهیهته هاییبازکه 

 سازییشخصوجه به کاربر با ت توانندیمکه  هایییبازکاربران،  ی: با توجه به گوناگونسازییشخص 

 خواهند بود ترموفقشود 

 مغز داشته باشد. یدر همه عملکردها یپوشش کاف شدهیهته یکه مجموعه باز الزم استبودن:  جامع 

 یهاتلفن یبر رو یو باز ینآنال هاییباز ،اییانهرا هاییباز صورتبهدر بازار  یارائه باز یموجود برا یهامدل

 .باشندیمهوشمند 

 

 مغز سالمت محصوالت بازار -3-2

. دهدیممختلف نشان  یهابخشرا در  2007و  2005 یهاسالزیر بازار محصوالت سالمت مغز در  2 شکل

ورزش اهداف  و نظامی ،هاشرکت. بازار دهدیمنشان  2020تا سال  بینییشپبازار را با مشخصات بیشتر و  3 شکل



تا  دباشنیم هاآنمغز کارمندان و سالمت  هاییتقابل یشافزا دنبال به هاشرکت. نمایندیم یبخود را تعق مدنظر

مغزی  ۹و درمان صدمه یریجلوگ به دنبالدر ارتش و ورزش  یگرد ی. از سویندنما یریجلوگ یداز کاهش تول

 .باشندیم

 
 : چهار گروه اصلی مشتری محصوالت چابکی و سالمت مغز2شکل 

                                                 
Concussion9 



 
 2020تا سال  شدهبینییشپصوالت سالمت مغز و درآمد : چهار مشتری اصلی بازار مح3شکل 

 

نشان  داشتن یقاتیتحق ییدتا-بازار و توان یزسا یدر بازار را به ازا یگرباز یاصل یهاشرکتلیست  4 شکل

 .دهدیم

 



 
 در بازار هاآن یگاهسالمت مغز و جا ٔ  ینهدرزم یاصل یهاشرکت: لیست 4شکل 

 

 سیتأس 2005در سال  ،باشدیم نهیزم نیمطرح در ا یهاشرکتاز  یکیکه  یتینمونه شرکت لوماس یبرا

کشور جهان  ۱80میلیون عضو در  60بازی وارد بازار گردید. این شرکت در حال حاضر  40با  2007و در سال 

شرکت در حال گسترش  نی. اباشدیم Androidو  iPad۱0iPhone ,۱۱ یخود بر رو یهایبازدارد و در حال گسترش 

والت محص یگذارمتیق. باشدیم یو پرتغال یاکره ،یژاپن ،یآلمان ،ییایاسپان ،یفرانسو یهازبانخود به  یهایباز

 299٫95دالر(، تمام عمر ) 90دالر(، دوساله ) 60دالر(، ساالنه ) ۱۱٫95حق اشتراک ماهانه ) صورتبهشرکت 

شرکت در قرار  نیا تی. از علل موفقباشدیماده( نفر خانو 5 یبه ازا هرماهدالر در  8٫33) یخانوادگ طرح و دالر(

 نیبا چند یهمکار ،یمجاز یگسترده فضا غاتیبه استفاده از تبل توانیمبازار،  یاصل انیگرفتن در جمع مدع

 .دینام معتبر مجالت در جینتا چاپ و دستورالعمل یسادگ ا،یدانشگاه معتبر دن

                                                 
 کشور جهان 72ی آموزشی در هابرنامهدر بخش  ۱شماره 10
 کشور جهان ۱۱۱ی آموزشی در اهبرنامهدر قسمت  ۱شماره 11



 

 :2020که تا سال  شودیم برآورد

فراهم  یهاشرکتو  انیمتقاض یبرا یمحصول اصل عنوانبهسالمت مغز  یبرا تالیجید یهاحلراه .۱

 سالمت خواهد بود یهاستمیسآورنده 

 واقعاً یهاحلراهبزرگ امکان فراهم آوردن  یهادادهو  یساختار گسترده ابر یبر مبنا محصوالت .2

 .آورندیمرا فراهم  شدهیسازیشخص

 و ابزار شکل خواهد گرفت. کنندگانمصرفحول  شاداب اختراع یاقتصاد ستمیس کی .3

 و مغز سالمت واحد ،یسازبدنو  یسالمت جسمان یهاباشگاهدر کنار  ندهیتوقع داشت که در آ توانیم

 .باشد داشته وجود هم مغز تیتقو

 

 مغز سالمت يبرا نیآنال يهايباز ارائه يبرا رانیا بازار یبررس -3-3

توقع  توانیم( 6مختلف )شکل  یهاستمیس( و از طریق 5)شکل  رانیادر  نترنتیا نفوذتوجه به آمار  با

 عیرس نترنتیبرخوردار گردد. الزم به ذکر است که استفاده از ا یاز استقبال خوب نیآنال یهایبازداشت که ارائه 

دارد.  رانیدر ا عیسر نترنتیرا دارد که نشان از گسترش ا مورداستفاده یمقام اول در تکنولوژ ADSLهمچون 

 (.7)شکل  باشدیمدر منطقه را دارا  نترنتیمقام اول در نفوذ ا رانیالزم به ذکر است که ا

 

 

 

 

 

 



 استان ایران 5در  نترنتیاز ا استفاده : تعداد کاربران و ضریب نفوذ۱ جدول

 

 

 ۱393توسط کاربران در سال  شدهاستفاده: درصد تکنولوژی 5شکل 



 

 20۱3منطقه در سال  یر کشورهاد نترنتیا نفوذ: ضریب 6شکل 

 

  



 4فصل 

 

 

 هاپلتفرم بررسی

 مناسب هايتخصص و

 شناختی هايبازي تولید براي 

  



 مقدمه

 سن ازنظر نیو همچن وتریبا کامپ ییآشنا زانیم ازنظر ،یشناخت یهایمخاطبان باز یگوناگونبا توجه به 

 عهستو که درسیمخاطبان، به نظر م یکیزیف یپراکندگ و باشند مسن اریتوانند کودکان خردسال تا افراد بسیکه م

 :چراکه باشدیم نهیگز نیدر بستر وب بهتر هایباز نیا یارائه و

 اده از امکان استف هرلحظهدارند و در  یدسترس هایبازبه  توانندیم نترنتیبه ا یبا دسترس کاربران

 .رادارند ستمیس

 باشدیمآسان  اریبس دیجد یهایباز جادیو ا یبروز رسان امکان. 

 رسدیمبه حداقل  هاستمیس یبه نصب نداشته و عدم سازگار ازین هابرنامه. 

 کاربران وجود دارد. تیو حما قاتیتحق یمرتب برا طوربهداده  یآورجمع امکان 

شکل م نیو همچن ندارند نصب به ازین های)وب( باز تارنما. در بستر باشدیممهم  اریموارد بس از سوم نکته

 یاجرا یالزم برا افزارنرمباشند. تنها یم شده ترکنترل اریمخاطب بس یشخص وتریبا کامپ یعدم سازگار بودن باز

 نیا یاجرا و هست موجود هاوتریکامپهمه  یبر رو فرضشیپ صورتبهکه  هستتحت وب مرورگر وب  یهایباز

 نتاش،یمک ندوز،یو یهاعاملستمیس یبرا که ستین یازین گریدانیببه. هست عاملستمیس از مستقل هایباز

 نآنوع مرورگر وب و نسخه  ،است ازیکه ن یاکرد. تنها مالحظه دیتول یاجداگانه یهایباز دیاندرو ای و نوکسیل

 هب خاص نسخه کی لیتحم کرد، محدود ترجیرا یهانسخه به دیتول هنگام در نتوان زین مورد نیا اگر ؛ کهاست

و  شدهفتهگر در نظر دیباند کاربران با یپهنا تیتوجه داشت که با محدود دی. البته بابود نخواهد سازمشکل کاربر

 استفاده کرد. نییحجم پا یهایبازاز 

 :دارد وجود وب تحت یهایازتوسعه ب یبرا هیپا یفنّاور 3 یکل صورتبه

۱. javaScript/HTML5 

2. webGL 

3. Flash 

 نیا اساس بر یباز دیتول سرعت شیافزا و یسازساده یبرا هایفنّاور نیا زا کی هر هیبر پا یادیز یهاابزار

ا د دارد. ابزارهوجو زین هاابزار گونهنیازا استفاده بدون یسینوبرنامه امکان نیهمچن. است آماده وجود به هایفنّاور

باال  را ترعیسرو  ترساده یسینوبرنامه امکانآماده،  یهاتکه کد نیو همچن یمعموالً با فراهم کردن امکانات جانب

 زبان رد کد خط نیدل چندارا که مع یعمل کد، خط کی با توانیم هاابزار نیا از استفاده با گرید یبرند. به معنیم

 یبندهیال لیدهند. البته به دلیکاهش م را آن یدگیچیرا باالبرده و پ دیت تولعرس ایزام نیاست را انجام داد. ا هیپا



 نیتواند کمتر باشد. همچنیم نامناسب یسازادهیخاص و در صورت پ درامو یدر بعض دشدهیتول یباز یاجرا تعرس

 .باشد شتریتواند بیم زیبا مرورگر وب کاربر ن قیمشکالت عدم تطب

 :میپردازیباال م یهایفنّاوراز  کیمختصر هر  یسردر ادامه به بر

 (فناوریهاي تولید بازي تحت تارنما )وب -4-1

4-۱-۱- webGL 

 یکیگرافو از پردازنده  را دارد یبعدسه یکیفگرا یهاطیمح شینما ییاکه نوظهور است، توان یفنّاور نیا

استفاده  یفنّاور نیاز ا google Map حاضر حال در. دارد یکیگراف شینما در ییباال اریبس ییتوانا. کندیم استفاده

 نید بدون تفاوت اجرا شود اما هنوز به انها بتواهمه مرورگر است که در نیا یفنّاور نی. هدف سازندگان اکندیم

لِ حاضر حا در است رانیا در مرورگر نیترراستفادهپکه  internet Explorer مرورگر نیهمچن است، دهینرس هدف

ناسب ارند مد ازیباال ن یکیکه پردازش گراف یوتریکامپ یهایباز یبرا یفنّاور نیکند. اینم یبانیپشت یفنّاور نیاز ا

 یفنّاور نیکه از ا یسازیباز یموتورها همان ای هاابزار نیهمچن. است دهیلِ حاضر به بلوغ خود نرسااست اما در ح

فقط موتور  یسازیقدرتمند و مطرح باز یهاابزار نیمحدود هستند. در حال حاضر از ب اریاستفاده کنند بس

 .ندکیم استفاده یفنّاور نیاز ا cocos یسازیباز

4-۱-2- javaScript/HTML5 

 از یاریکنند و بسیم استفاده یفنّاور نیا از وب تحت یهایدهندگان بازتوسعه از یاریلِ حاضر بسار حد

ست ا نینسبت به فلش ا یفنّاور نیا یبرجسته تیکنند. مزیم یبانیپشت یفنّاور نیاز ا یخت بازسا یهاموتور

؛ کنندیم ینبایشتپ یفنّاور نیاز ا فرضشیصورت پوب به یهاورگرو مر ستین یاافزونه چیبه نصب ه یازیکه ن

 یها وجود داشته است. حتمختلف مرورگر یهادر نسخه یحت و مختلف یهامرورگر در یادیاما همواره مشکالت ز

 یرنّاوف نیبر ا یمبتن یهایباز اجراشدنمشکالت و درست  نیاز ا یریجلوگ یبرا یاریبس یهاروش نکهیباوجودا

. دیآینم حساببه نظر نیا از مطمئن بستر کی نیا بازهم اما است، شدهیمعرف هانسخه همه و هامرورگردر همه 



. تاس خاص نسخه کی با مرورگر کی از استفاده به کاربر کردن محدود مشکل نیا یبرا موجود یهاحلراه از یکی

 و unity ،Game maker ،cocos، constructکنند یم یبانیپشت یفنّاور نیا از که یمعروف یسازیباز یهاموتور

libGDX  .باشدیم 2048 یباز اندشدهساخته یتکنولوژ نیا از استفاده با که ییهایباز نیترمعروف ازهستند. 

 (Flashفلش ) -4-۱-3

 از یکی. ردیاز بازار را در دست بگ یاریبس سهماست و توانسته است  Adobeمحصول شرکت  یفنّاور نیا

 نیاست که ا illustrator و photo shop مانند Adobeشرکت  گرید یهاسازگار بودن با ابزار یفنّاور نیا یهاتیمز

 که ردک استفاده یبردار ریوتصا از توانیم فلش در نیهمچن. ببرد باال را دیت تولعرسو  تیفیتواند کیم یژگیو

و خطوط  هایبودن باز نینالآبا توجه به  یژگیو نیا کنند ویم اشغال یکسلیپ ریوتصا از یکمتر اریبس حجم

مختلف نسبت به  یهانژدر ور نامناسب یاست. مشکل اجرا مالحظهقابل اریبس رانیدر ا نترنتیا سرعتکم

HTML5 یهااز نمونه یکیدارد.  ازیمرورگر وب ن یافزونه فلش برا بدر این فنّاوری بسیار کمتر است اما به نص 

 .باشدیم Lumosity تیاستفاده کرده است سا یتکنولوژ نیاکه از  یموفق

 خاص موارد -4-۱-4

 یهافرمپلتبه استفاده از  ازین یگاهو تبلت ها،  لیموبا یهاستمیساست که در  ینکته ضرور نیبه ا وجهت

 تیحما را فلش یفنّاور میمستق طوربه تواندینم( iPad) پد یآمثال اپل  ی. براهست( Native) ستمیس خاص

 با را یباز نکهیا ای نمود استفاده کنندیم تیحما را فلش مثالً که یگرید یمرورگرها از دیبا ای جهیدرنت. دیمان

اند، شدهبا استفاده از فلش نوشته یطور عادها که بهاز برنامه یاریها نوشت. بسدستگاه نیبه ا مختص یهابرنامه

 یدارا کند،یفلش کار م یبا استفاده از فنّاور یعاد یهادستگاه که در WizIQ یو تعامل نیمثالً برنامه کالس آنال

برنامه خاص خود را شروع  ،یباز ایمربوط به برنامه  تیسامحض اتصال به وبخاص هستند که به یابرنامه

 کرده است. یبرنامه جدا طراح کی iPad یبرا زین Lumosityنمونه  ی. براندینمایم

مثال  یراوجود دارد. ب یو مسائل جانب ستمیکه مسئله عدم تطابق با س است یورضرنکته  نیتوجه به ا البته

نصب  پد یآ یبر رو دیبا ،گرددیماجرا  یراحتبهوب  یمرورگرها یبر رو یعاد طوربهکه  NeuroNationبرنامه 



. تسینممکن  یتراحبههم  شتریب یهاپردازش یبوده و ارسال اطالعات برا اریبه انتقال داده بس ازیگردد که ن

 .گرددینماجرا  یدرستبهعدم مطابقت  لیبه دل شدهنصبنمونه، برنامه  کیدر  نیهمچن

 با ،یاانهیرا یهایباز دیتول یبرتر موجود در جهان برا یهایتکنولوژاز  یاخالصه یصفحه بعد بررس جدول

 :باشندیم ریز قراربهجدول  نیدر ا شدهگرفته در نظر یهامؤلفه. دهدیمارائه  را وب یرو بر دیتول تمرکز

 یتکنولوژ (technology :)برتر مطرح در بازار یهایتکنولوژ 

 Fast Dev.یسینوبرنامهو  دی: سرعت تول 

 تیحق مالک ینگهدار جهیدرنتکردن کد و  ی: عدم امکان کپحق نشر. 

 Web/standaloneیباز صورتبه ایاجرا تحت وب را دارد  تیقابل دشدهیتول یباز ای: آ ( جداnative )

 .گرددیماجرا 

 Learning time چه مقدار است؟ یسینوبرنامهزبان  یریادگی: سرعت 

 Networking :دارد؟ را شبکه یرو بر یاجرا تیقابل ایآ 

 Timing accuracy یکارها یبرا ایچقدر است؟ )آ یسینو یزبان باز نیدر ا یزمان یریگاندازه: دقت 

 (مناسب است؟ یقاتیتحق قیدق

 Data collection داده وجود دارد؟ یآورجمع: امکان 

 Scriptingوجود دارد؟ یپردازش یهابرنامهنوشتن  یبرا ی: چه زبان 

 Extensibility :است؟ موجود برنامه و یباز گسترش یبرا یزبان چه 

 Export؟باشدیم اجراقابل ییهاطیمحدر چه  دشدهیتول ی: باز 

 Web browser support؟باشدیم اجراقابلتحت مرورگر تارنما  دشدهیتول یباز ای: آ 

 Size of Game: ریفلش تصاو کهییازآنجامورد  نی. در اکندیرا مشخص م یینها یحجم خروج 

 یتوجهقابل صورتبهرا  ییموتورها حجم نها ریتوانسته است از سا کندیم یبانیپشترا  یبردار

است در موتور اول که  شدهساختهبا دو موتور  یزبا کی گروهنمونه که توسط  کیکاهش دهد. در 

Game Maker و در  تیلوبایک 3000از  شیب یینها لیحجم فا ندوزیو یبوده است در خروج

 هیپابر  یموتورها ریکه در سا رودیم انتظاراست )بوده  تیلوبایک ۱200حدود  HTML یخروج

HTML تیلوبایک 200موتور فلش حدود در  یهمان باز کهیدرحالحدود باشد(،  نیدر هم زین 

 بوده است.



 

 وب یرو بر دیتول تمرکز با ،یاانهیرا یهایباز دیتول یراب جهان در موجود برتر یهایاز تکنولوژ یا: خالصه2 جدول
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 خاص يهادستگاه و هاكنسول يرو بر يباز توسعه -4-2

 Xbox يباز كنسول يرو بر يباز توسعه -4-2-۱

 افزاررمناز  یساخت باز یاست. برا ندوزیو یبرا یبه توسعه باز هیشب اریپلتفرم بس نیدر ا یوسعه بازت

visual studio با زبان یسینوبرنامهبه دانش  ازیشود و نیاستفاده م c# که کروسافتیما وجود دارد. شرکت 

کرده است  ایمه دهندگانتوسعه یبرا Microsoft XNA نام به هاابزار یسر کی است، یباز کنسول نیا یاسازنده

 شود.یاضافه م visual studio به ابزار نیا. کرد استفاده ابزار نیا از دیبا xbox یبر رو یتوسعه باز یکه برا

Microsoft XNA هیابر پ.net فن و  ندوزیو ندوز،یو یاجرا بر رو تیکه قابل یمختلف یهاا ورژنفرمورک است ب

 شدهشناخته یکیفااست که ابزار توسعه گر directX از net.ت همان نمونهااز جه یاریرا دارد. از بس باکس کسیا

 افتکروسیما یهاپلتفرم همه یرو بر توسعه قصد که یکسان یبرا اولدر درجه  XNAاما  باشد،یم کروسافتیما

 .است شدهیطراح دارند را

هستند که با استفاده  یادیز یهاها و موتورابزار xbox یبرا native به زبان یسینوبرنامهاز  یجدا نیهمچن

گرفت. از  xbox یبرا اجراقابل یاز آن خروج تیدرنهارا مستقل از پلتفرم توسعه داد و  یباز توانیم هاآناز 

 Unreal Engine 4 (Xbox One) ،Unity (Xboxاشاره کرد:  ریموارد ز به توانیم هاابزار نیا نیترمعروف

One/Xbox360) ،CryEngine (Xbox One/Xbox360)، GameMakerStudio1.4(Xbox One) 

 شنیاستیپل هاي بازيتوسعه بازي بر روي كنسول -4-2-2

 تایو شنیاستیپل ،4 شنیاستیپل ،3 شنیاستیپل شامل هاپلتفرم دست نیا یبر رو یوسعه بازت

 یونس تیسا در دیبا هاآموزش و اطاعات و هاابزار افتیدر یبرا درواقع. است نهیپرهز اریبس لیموبا شنیاستیپل و



 یهاستفاده از موتوراگر بازی با ا حتی. ۱2شود پرداخت نهیهز و کرده نامثبت است هاکنسول نیا یاسازنده که

پرداخت  و نامثبتبه  ازیکنسول ن یآن بر رو یاجرا یبرا تیدرنها ،ه شوندختاس زیمستقل از پلتفرم ن یسازیباز

 .است نهیهز

 زبان یرو بر تسلط به ازین یباز ساخت. هستند CellOs عاملستمیس هیبر پا شنیاستیپل یباز یهاکنسول

 دارد را خود خاصِ یکیفگرا یهاکتابخانه پلتفرم نیدارد. البته ا OpneGL یکیفا++ و کتابخانه گریس یسینوبرنامه

 هستند. OpenGl هیبر پا واست  PSGL و libGCM هاآن یهامنا که

 اریدر اخت هاآن نامثبتدارد که پس از  PhyreEngine بانام گانیرا یسازیبازموتور  کی یسون

کنند: یم یانبیپشت شنیاستیپل یهاکه از کنسول یسازیباز یهاموتور نیتردهد. مهمیقرار م دهندگانتوسعه

Unreal Engine4 (PS4) ،Unity (PS3/PS4) ،CryEngine (PS3/Ps4) ،Game Maker 

Studio1.4(PS3/PS4/PS Vita) 

 نتندوین يهاي بازتوسعه بازي بر روي كنسول -4-2-3

 هاندهدهتوسعهفرم مخصوص به  نتندوین تیسا در که است ازین هاکنسول نیا یبرا یخت بازاس منظورهب

 نتندو،ین یهایخت بازاس یبا شما تماس خواهند گرفت. برا نتندوین گروه نامثبت. پس از دیکن نامثبتو  پرکردهرا 

 توانندیم پلتفرم دو نیا با شدهساخته یهایباز. همه است موجود یتیونیو  Nintendo Web Frameworkابزار  2

 امکانات و نیدورب کنسول، نیا خاصِ یباز یدسته شامل هایژگیو نیا. کنند دایپ دست نتدوین یهایژگیو همه به

 .دهد قرار کنسول نیفروشگاه ا یخود را بر رو یتواند بازیم دهندهتوسعههر  نی. همچنباشدیمآن  یعااجتم

 iPad & iPhone يرو بر يباز توسعه -4-2-4

 نیا .باشدیم Unix-Based عاملستمیس کینام دارد که  iOSهمراه اپل  یهادستگاه عاملستمیس

را که  آن یاپل حساب کاربر یهادستگاه یو اجرا بر رو یسینوبرنامه یبرا دیبسته است و با کامالً عاملستمیس

 اتیانجام شود و عمل یدستگاه اپل یبر رو دیبا یینها دی. تولدالر( ۱00در حدود )کرد  یداریخر باشدیم انهیسال
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استفاده  یینها لیکامپا یمک بوک برا کیاز  دیبا مثالً. ردیآن شرکت صورت گ ستمیاکوس یبر رو دیبا لیکامپا

 یه را برابرنام سانیو برنامه نو ستین ادیاپل ز یهادستگاهدر  ریو رزولوشن تصو زیانواع سا نکهیا لینمود. به دل

 داتیباعث شده که در اغلب تول (iPhone6, iPad, iPhone4,5) سندینویم، هادستگاهاز  یشمارانگشتانواع 

 20۱2در سال  یاست که طبق آمار یدر حال نی. ایدیندرواو بعد  دیایاو اس آن ب یابتدا ورژن آ یلیموبا افزارنرم

 360 یبر رو دیبازار جواب دهد با یهادستگاهدرصد  90 یبخواهد بر رو دیندروا عاملستمیسدر  یابرنامهاگر 

 یسینوبرنامه. زبان باشدیم یابیو خطا آزمونمرحله  یبرا یخود مشکل بزرگ نیشود و ا آزمون (حدوداً)دستگاه 

تمرکز  ییگرا یبحث ش یبوده که بر رو++C  یهامیپارادابا  یکه زبان باشدیم Objective-Cاو اس  یآ یاصل

 یکه تمام امکانات برا باشدیم Xcodeاپل  یرسم سینوبرنامه طیمح (.ستینآن دشوار  یریادگی) دارد یاژهیو

 (دستگاه و ... یزنده بر رو آزموناعم از ) باشدیمرا دارا  ستمیاکوس نیدر ا یسینوبرنامه

 آمده: ریدر ز iOSدر  یسازیباز یمشهور برا یموتورهامورد از  5 یباز دیتول یبرا

۱. Cocos2d 
2. Sparrow 

3. Flash (باشدینم ی)موتور باز 
4. GameSalad 

5. Unity 

 نیپلتفرم بودن ا یکه با در نظر گرفتن مالت باشدیم Unity و Cocos2d هانیا نیدر ب یابزار نیترمتداول

اما  باشندیمپلتفرم  یمالت زین گریالبته موارد د .اندقرارگرفتهمورد استقبال  شتریب iOSو  Android یدو بر رو

بدون کد  یباز دیلتو GameMaker مانندبه GameSalad. رسندینمدو  نیبه ا FPSسرعت عملکرد و  ازلحاظ

تنها  Sparrow .شودیم دیدر تول ت،یفیاز جهت ک ت،یمحدود جادیباعث ا نیکه ا کشدیم دکیرا  یسینو

 .باشدیم Objective-Cزبان  نیز با Cocos2dاست. Objective-Cو با زبان  کندیمرا ساپورت  ی iOS یهادستگاه

 العادهفوقو عملکرد  باشدیمپالس  پالس یس یسینوبرنامهبا زبان  یسازیبازاز این موتور  Cocos2d-xورژن  اما

 آن دانست ادیز یسیکد نو توانیمموتور را  نیا ی. دشواردارد یاس او یآ و یدیندروا یهادستگاه یبر رو ییباال

 یسازیبازشده است. دو موتور  ترآسانموتور  نیدر ا دیموتور تول نیا یبرا دیجد یابزارهاکه البته با اضافه شدن 

Cocos2d-x  وSparrow  باشندیمکدباز. 



  يسازيباز يهاموتور تیمحبوب -4-3

 یاهآمار یسازیباز یهاشرکت و یباز دهندگانتوسعه توسط مختلف یهاموتوراستفاده  زانیدر رابطه با م

. ستنده دارترپرطرف یسازیباز یهاموتور کدام که گفت توانیم یبیتقر صورتبه اما است، منتشرشده یمتناقض

ف مختل دهندگانتوسعه( و یا کنسول خانگی یشخص وتریکامپ ل،یموبا) مختلف یهاپلتفرم یبرا نیهمچن

 .دیکنیمشاهده م ریرا در ز آمار نیاز ا یها متفاوت هستند. برخآمار نیمستقل( ا سازانیباز ایها )شرکت

 

 یسازیباز یهاشرکت و یباز هندگاندتوسعه توسط مختلف یهاموتوراستفاده  زانیم :7شکل 

 

 هب توانیم موتور نیا موفق یهانمونه از است، داشته را استفاده نیشتریب Unreal یسازیبازآمار باال موتور  طبق

 یهانمونه توانیم زین موتورها ریسا با رابطه در نیاشاره کرد. همچن Thief و Gears Of War و Dead Island یباز

موتور  یبرا Far Cryو  Crysis یهایباز یسر نیهمچن. Trinigyبرای موتور  Stronghold3ل زد. مثا را ریز

CryEngine .یهایباز Fallout، Oblivion  وCivilization یسازیبازموتور  یبرا Gamebryo. 

 

 



 

 لیامربوط به پلتفرم موب یهانمودار آمار: 8شکل 

 

بازار را در دست  نیریاز سا شتریب Cocos و Unity یسازیباز یهارموتو لیاموب یهایدربازر امآبر طبقِ 

 نیترمعروفو از  Angry Birds Epic یباز به توانیم Unity با موتور شدهساخته یهایباز نیترمعروفدارند. از 

 اشاره کرد. Bad Land به توانیم Cocosبا موتور  شدهساخته یهایباز
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 به جوامع و یرانیا جامعه يازهاین

 سطح بهبود جهت یشناخت يهايباز

 یزندگ

  



 مقدمه

ای شناختی پرداخته های رایانهدر این مرحله، به بررسی شرایط بومی، ملی و مذهبی ایران در تولید بازی

 ند،نکیم نییآن( را مخاطبان آن تع ریو چه غ ی)چه شناخت هایباز تیعوامل موفق نیتراز مهم یکی ازآنجاکهشد. 

 شیکه پ رسدیبه نظر م رونیازابرخوردار است.  یاژهیو تیآنان از اهم یازهاین نیتوجه به ذائقه مخاطبان و همچن

محصول  تیبه موفق یشتریفاکتور کمک ب نیا یابی( ارزیشناخت ریو غ ی)اعم از شناخت هایو توسعه باز یاز طراح

 هگوننیانسبت به  نیجامعه، نظر و نگرش والد نیدر ب یانهایرا یهایباز تیعوامل مقبول گریخواهد کرد. از د

 قیاز طر ه،یاست. الزم به ذکر است که اطالعات اول شدهیبررسمستند  نیدر ا زیفاکتور ن نیا که هاستیباز

 یهایباز یمل ادیبن اتیبا استفاده از تجرب نیچنحوزه و هم نیتوسط متخصصان ا نیشیپ شدهیآورجمعمستندات 

 است. شدهیآورجمع یاانهیرا

 یهایباز یو نکات مهم طراح هاتیاولو نیبخش، تدو نیمطرح شد، هدف از انجام ا نیازاشیپکه  طورهمان

راهم است. با ف یرانیدر جامعه ا هایباز گونهنیابهتر  تیو مقبول شتریب یرگذاریتأثدر جهت  یشناخت یاانهیرا

 توانیها، مبه آن افراد نگرش و یاانهیرا یهایباز مصرف ثیح از کشور یکنون تیوضع از یقیآوردن اطالعات دق

 فراهم کرد. ندهیدر آ هایباز دیتول یبرا یترجامع یزیربرنامه

گروه کودک و نوجوان به شمار  ژهیوبهمردم  یحیتفر یابزارها نیاز پرطرفدارتر یکی یاانهیرا یهایباز

بازی داخلی و خارجی دارای مجوز وجود دارد که تعداد زیادی از  2800د مثال در کشور ما حدو یبرا رود،یم

[. با توجه به این موقعیت استفاده از این محصول با مقاصد 40است ] خودکردهمخاطبان در سنین مختلف را جذب 

فاده از و است ییشناسا ،رونیازا. رسدیهوشمندانه به نظر م یانتخاب ره،یو غ یبخشتوانآموزشی، بازتوانی، 

الزم است که  و رسدیبه نظر م یالزم و ضرور یامر میمفاه گونهنیاانتقال  یبرا یاانهیرا یهایباز یهاتیظرف

ر د شیمایدو پ نیازاشیپشود.  ییجامعه شناسا نیدر ب ییهاشیمایبا انجام پ نهیزم نیمهم در ا یفاکتورها

 یگریپژوهش د ن،یاست. عالوه بر ا گرفتهانجام یانهایراهای توسط بنیاد ملی بازی ۱392و  ۱389 یهاسال

ست. ا شدهانجامدانشکده ارتباطات دانشگاه تهران  دیاز اسات یکیتوسط  شیمایدو پ نیا ترقیعم لیتحل منظوربه

 یهایباز یمل ادیسه پژوهش، با مشاوره با کارشناسان بن نیمستند، جهت برآورد اهداف خود عالوه بر ا نیدر ا

 .میاپرداخته یرانیا جامعه طیشرا یازهاین برآورد به ،یاهانیرا

 یهایباز با انیپاسخگو ییِآشنا از یکل ریتصو به یابیاز دست اندعبارتبخش،  نیدر ا رگذاریتأثموارد  ازجمله

 شتریب لیتما ،یاانهیرا یهایباز بودن رسانبیآس و دیمف ها در رابطه باآن نیو والد کنندگانیبازنگرش  ،یاانهیرا



و  جیموارد با توجه به نتا نیا هیکل که رهیغ و یخارج و یرانیا یهایباز ،یباز یهاسبک کیتفک به یباز انجام به

انه رس کی عنوانبه توانیمرا  یباز گر،ید ی. از نگاهاندشدهدادهگزارش پوشش  نیدر ا ر،یاخ یهاپژوهش یهاافتهی

ه سن ب شدهثابتانتخاب نوع رسانه است که  ،شودیممطرح  هارسانهرابطه با که در  یاز نکات یکیدر نظر گرفت. 

در  کنند،یتماشا م ونیزیاز نوجوانان تلو شتریب ساالنبزرگمثال، کودکان و  یدارد. برا یعوامل بستگ ریافراد و سا

از  شتریران نوجوان بدخت گر،یدر مثال د ای. دهندیگوش م یقیدو گروه به موس نیاز ا شتریمقابل نوجوانان ب

 .دهندیبه مجالت عالقه نشان م نیریسا

 میبتوان ات میپردازیم یاانهیرا یهایبازنگرش افراد نسبت به  یبر رو رگذاریتأثعوامل  نیا یادامه به بررس در

 یهایزبهتر با تیبه مقبول لین منظوربه یشناخت یهایباز یطراح یو نکات مهم در چگونگ هاتیاولو ییشناسا با

 ادیکه توسط بن ریسه پژوهش اخ جیاز نتا یافاز را خالصه نیا یها. دادهمیببر یپ هاآن شتریب یرگذاریتأثو 

. میاآوردهفراهم  دهندیم لینهاد تشک نیدر ا ربطیذاز افراد  وجوپرس نیچنصورت گرفته و هم یاانهیرا یهایباز

که  یاز نقد یاخالصهپرداخته و  ۱392و  ۱389 یهات گرفته در سالصور یهاشیمایپ جینتا مروربهدر آغاز امر، 

ا ر نهیزم نیحاصل از مشورت با متخصصان ا جینتا زیگزارش ن ی. در انتهامیکنیها رفته است را ذکر مبر آن

 .مینیبیم

 ۱3پیمایش اول -5-1

 نیچنو هم یاانهیرای ها[، به بررسی میزان استفاده از بازی4۱] شدهانجام ۱389پژوهش اول که در سال 

 از یمختلف پرداخته است. بخش یرهایمتغ برحسبکنشگران جامعه،  نیدر ب هایباز نینگرش نسبت به ا

 انزیاز م اندعبارت باشندیپژوهش م نیکه در ارتباط با اهداف ا شدهانجام شیمایشده در پ دهیسنج یفاکتورها

 نیچنهم و یاانهیرا یهاینسبت به باز انیها، نگرش پاسخگوذائقه آنو  قیعال ،یاانهیرا یهایافراد با باز ییآشنا

 توانیم ،یعلم و دیمف اطالعات نیچن داشتن اریاخت در سال. با ۱5 ریز دهندگانپاسخ نیوالد دگاهید

 یرانیو ذائقه ا بافرهنگمطابق  ندهیدر آ یشناخت یهایو توسعه باز یطراح یبرا یترمدون و بهتر یهایزیربرنامه

 یهاتهافیاست که خالصه  دهیبه انجام رس یاخوشه یریگنمونهو با روش  یمذکور، در سطح مل شیمایبهره برد. پ

 در ادامه آمده است. باشد،یم قیتحق نیا باهدفدر رابطه  آنکه

                                                 
 آمده است. 40مطالب این بخش از منبع  هیکل13



ای آشنایی های رایانهدرصد اعالم کردند که با بازی 79٫6برابر با  یتیجمع ،موردمطالعه افراد هیکل انیم از

 2 حدود یباز بار هر در افراد نیا متوسط طوربه .کنندیم استفاده هایباز نیا از هاآن از درصد 54٫4دارند و 

 یباز هاشب و عصرها معموالً اندکرده اظهار درصد 6۱٫۱ یعنی هاآن از یمین از شیب و کنندیم یباز ساعت

 شروع سن افراد که بودند آن از کمتر و سال ۱5دادند که  لیتشک یرا افراد کنانیباز درصد نیشتریب. کنندیم

 و سال 5 را خود یباز زمانمدت درصد 67٫4 نیچن. هماندکرده اعالم سالگی ۱5 تا 7 یسن فاصله در را خود یباز

 ییاآشن رانیا ساخت یرانیا یهایباز با درصد 5۱٫6 کنندگان،یباز هیکل انی. از ماندکرده ذکر نییپا سال به 5

 یباز سه ،یرانیا شاهزاده و نادر ریشمش تهران، در GTA یفارس یهایباز ها،یباز نیا نیب از که داشتند

 [.4۱] باشندیم کنانیباز موردعالقه

 جینتا با مطابق. دهدیم لیتشک را کنانیباز ذائقه و قیعال زانیم پژوهش، نیا مهم یمحورها از گرید یکی

 نیب از و کنانیباز موردعالقه لیوسا از PS3 و لیموبا یگوش ،PS2 ،PS1 ها،کنسول نیب از ش،یمایپ نیا از حاصل

 یگوش. است بوده کنانیباز موردعالقه یهاسبک از Racing، Adventure و Sport، Action، Fighting ژانرها،

. شدند شناخته هادستگاه و هاکنسول نیپرکاربردتر عنوانبه PS2 و یخانگ وتریکامپ ،PS1،PSP، Sega ل،یموبا

 .شدند شناخته هاکنسول نیکاربردترکم جزء زین( Wii) یو نتندوین و( Amiga) گایآم

 مقابل در دارند، یاانهیرا یهایباز به یمثبت نگرش که اندداشته انیب نمونه کل از درصد ۱3٫4 نیچنهم

 خصوص در. داشتند یاانهیرا یهایباز به نسبت یمنف ینگرش درصد ۱7٫8 و نینابیب نگرش درصد 68٫8

. باشندیم کنانیباز محبوب و موردعالقه بازی 3 بیترت به شمارگر و FiFA، GTA یهایباز ،یخارج یهایباز

 دوستان به هایباز نیا هیته یبرا اندگفته درصد 22٫5. خرندیم را یاانهیرا یهایباز زین درصد 63٫7حدود 

 .ندریگیم قرض هاآن از و کرده مراجعه

 جینتا. گرفت قرار کاوش مورد زین سال ۱5 ریز انیپاسخگو نیوالد نگرش ن،یوالد دگاهید تیاهم به توجه با

 معتقدند نیوالد درصد 29٫6 که داد نشان یاانهیرا یهایباز یابیارز خصوص در ن،یوالد دگاهید از آمدهدستبه

 یبرا را یوتریکامپ یهایباز درصد از والدین، ۱5٫3 و د؛یمف تا هستند رسانبیآس شتریب یوتریکامپ یهایباز

 دیمف شتریب یوتریکامپ یهایباز درصد، 27٫6 ازنظر مقابل، در .کردند یابیارز رسانبیآس و دیرمفیغ کودکان

 .انددانسته سودمند و دیمف کودکان یبرا را یوتریکامپ یهایباز زین گرید درصد ۱2٫2. رسانبیآس تا هستند

 از را شانیهابچه ها،آن از یتوجهقابل درصد ن،یوالد توسط فرزندان یباز کنترل و نظارت نحوه خصوص در

 نیبد کنترل، نیا. کنندیم محدود یخاص ساعات به را خود فرزندان یباز و کنندیم منع کردن یباز ادیز

. دانندیم فرزندانشان وسطت یباز ازحدشیب انجام در را هایباز بودن دیرمفیغ و رسانبیآس ن،یوالد که معناست



 که دارند یگرفتار قدرآن معتقدند و کنندینم کنترل را فرزندانشان یباز زمانمدت ها،آن از یکم درصد

 نظارت زانیهستند. م تفاوتیب موضوع نیا به نسبت و نندیبیم یکار سرگرم را فرزندشان شوندیم خوشحال

 .باشدیم درصد 30 از کمتر هم یباز دیخر در هاآن

 درصد. است آمدهدستبه یامالحظهقابل یهاافتهی ،یاانهیرا یهایباز به نسبت انیپاسخگو نگرش رامونیپ

 یبرا سالم حاتیتفر از و کنانیباز یذهن تیخالق جادیا باعث یوتریکامپ یهایباز معتقدند انیپاسخگو از یشتریب

 از البته و باشند افراد آموزش یبرا یمناسب لهیوس توانندیم هایباز نیهمچن. شودیم یتلق فراغت اوقات گذران

 یهاییتوانا شیافزا سبب یوتریکامپ یهایباز ازآنجاکه. کرد کنترل بهتر منزل در را افراد توانیم هایباز قیطر

 یوتریکامپ یهایباز کنانیباز یطرف از. دارد همراه به زین را هاآن نفساعتمادبه شیافزا شودیم افراد یذهن

 دوستانشان با را خود اوقات شتریب کنانیباز شودیم باعث هایباز چون کنندیم برقرار ارتباط گرانید با یراحتبه

 از یمین بیقر گر،ید طرف از. کندیم یانیشا کمک افراد شدن یاجتماع ندیفرا به ند،یبرآ نیا کنند؛ یسپر

 کاهش باعث تواندیم یوتریکامپ یهایباز معتقدند و رنددا یاانهیرا یهایباز به نسبت یمنف نگرش انیپاسخگو

 به ییتنها در را اوقات شتریب شوندیم مجبور افراد یباز قیطر از .شود یجسم و یروح یهایناراحت و مشکالت

 در. کندیم مختل را لیتحص حال در افراد یلیتحص یزندگ یحت و کندیم تلف را هاآن وقت نیبنابرا؛ برند سر

 زنند، دست خشن یرفتارها به افراد شودیم باعث( زدوخورد ای اکشِن ژهیوبه) وتریکامپ یهایباز نکهیا خصوص

 نیا با انیپاسخگو درصد 70 بیقر شودیم ادآوریاعت ،مرورزمانبه و ردیگیم را کنانیباز از یادیز وقت یباز انجام

 درصد ۱0٫6 فقط که یاانهیرا یهایباز بودن ادآوریعتا مورد در ژهیوبه .هستند موافق کامالً و موافق هادگاهید

 .بودند مخالف دهیعق نیا با نمونه افراد

 که ییهاآن و نداشتند ییآشنا یاانهیرا یهایباز با که یافراد نیب در هایباز به نسبت نگرش سهیمقا

 که یافراد از یکم درصد که دهدیم نشان خصوص، نیا در مرهایگ نگرش با کردندینم یباز یول داشتند ییآشنا

 دارند یمنف نگرش هاآن چهارمکی به کینزد مقابل درصد(. در 3٫9) دارند یمثبت نگرش ندارند ییآشنا هایباز با

 با. کندیم صدق زین دهندینم انجام یباز یول دارند ییآشنا یاانهیرا یهایباز با که یافراد مورد در نسبت نیا

 نیا که یمثبت نگرش گرید یهاگروه به نسبت مرهایگ که افتیدر توانیم زین شنگر شاخص نیانگیم سهیمقا

 یهایباز به نسبت انیپاسخگو از یریکث درصد که کرد استنتاج توانیم درمجموعاست.  5۱٫49 با برابر زانیم

 یهایباز نشوند کنترل یلیخ کنانیباز اگر کهیطوربه ؛یمنف نگرش هم و دارند یمثبت نگرش هم یاانهیرا

 اوقات از ینیمع ساعات اگر باشد دیمف تواندیم هایباز یطرف از .باشد رسانبیآس هاآن یبرا تواندیم یاانهیرا

 کنانیباز یاجتماع یحت و یذهن و یفکر تیخالق باعث چراکه شود داده اختصاص یسرگرم نوع نیا به فراغت



 نگرش زنان به نسبت مردان که یمعن نیبد بود توجهبجال مردان و زنان نیب در مذکور یهادگاهید. شودیم

 تفاوت زین یآمار آزمون و بوده زنان از شتریب مرد کنانیباز درصد که است ذکر به)الزم  دارند هایباز به یمثبت

 نگرش باالتر یسن یهاگروه به نسبت نوجوانان و کودکان نیهمچن (.داد نشان خصوص نیا در را یداریمعن

 .رنددا ترمثبت

سال طراحی شود، بازار  ۱5 ریافراد ز یبرا یباز کهیدرصورتکه  رسدیبه نظر م نیآمار، چن نینگاه به ا با

 یباال بودن نسب گری. از طرف ددیگرد مشاهده یباز انجام و سن نیب یمعنادار رابطه چراکهبهتری خواهد داشت، 

 7دود افراد از ح نیا نیب یشروع باز ن،یست. عالوه بر افرض ا نیا کنندهنیتضم یرانیا یهایافراد با باز ییآشنا

ه در برنام هایباز نیبا گنجاندن ا توانیم ،رونیازاکه همزمان با سن ورود افراد به مدرسه است.  شدهاعالمسالگی 

 گر،یفراهم کرد. از طرف د اندشدهیطراح یکه با اهداف علم هایباز یبرا یشتریمدارس، مخاطبان ب یآموزش

مار به ش دشدهیتول یهایباز یبرا یگرید یغاتیخود رسانه تبل ها،یها در مدارس در رابطه با بازبچه یگفتگو

اند، اشتهد هایباز ریسا نیرا در ب تیمقبول نیشتریب یرانیا یذکر آن رفت، سه باز نیازاشیپکه  طورهمان. رودیم

هموارتر کرد.  هایباز دیراه را در جهت تول ها،یباز نیبه ا یشناخت یهاتیبا اضافه کردن قابل توانیم جهیدرنت

 کرد. نیتضم دیاز تول شیها را پآن یاحتمال تیموفق ها،یباز نیمشابه با ا ییهایباز یبا طراح توانیم نیچنهم

 ۱4دوم شیمایپ -5-2

ات مهم پیش از اقدام به طراحی بازی، جهت افزایش احتمال موفقیت آن در جامعه باید به یک سری نک

اربران کپیش و در حین طراحی بازی توجه کرد. بهترین منبع اطالعاتی در رابطه با این زمینه، استفاده از تجربه 

 شیمایپ رونیازا ست،ین یکاف شیمایپ کی جهیاکتفا کردن به نت ج،یبودن نتا ترقیدق یبرا اما؛ هستند هایباز نیا

مشابه  یباهدف زین شیمایپ نیگفته شد، ا ترشیکه پ طورهمان. میدهیقرار م مدنظربخش  نیدر ا زیرا ن یگرید

 آمده ادامه در آن خالصه که است گرفتهانجامدر سطح کشور  یاانهیراهای توسط بنیاد ملی بازی ۱392در سال 

 .است

 و هستند یاانهیرا یهایباز کاربران از کشور ساله 40 تا 3 افراد درصد 38٫5 ش،یمایپ نیبا ا مطابق

 در رقم نیا کهیطوربه باشد، داشته یریچشمگ رشد یکیالکترون ابزار بازار توسعه با امر نیا شودیم ینیبشیپ

                                                 
 آمده است. 40کلیه مطالب این بخش، از منبع 14 



سال است.  ۱6٫3 کنانیباز یسن نیانگی. ماست دهیرس تیجمع کل درصد 58 به کایآمر مثل یاشرفتهیپ یکشورها

 حیتفر یبرا خود، تیاولو دو از یکی را یاانهیرا یهایباز ان،یپاسخگو درصد 49٫7 ،دهندگانپاسخاز میان کلیه 

 .است ما جامعه در دهیپد نیا ریچشمگ رشد نشانه امر نیا و اندکرده انتخاب

های درصد کنسول 4٫4 ،«کی شنیاستیپل» ۱9٫2، «2 شنیاستیپل» ۱9٫7 ،یباز یهاکنسول نیب از

 شنیاستیپل» 2٫3ایکس باکس بدون کینکت،  3٫۱، «بدون موو 3 شنیاستیپل»درصد  PSP، 3٫4مثل  حملقابل

 از کدامچیه اندگفته انیپاسخگو از درصد 54٫6در اختیار دارند. گفتنی است که « وی»درصد  8و  0 و «با موو 3

 .ندارند اریاخت در را یباز یهاکنسول

 انجام را هایباز نیا هوشمند یهالیموبا با شتریب ان،یپاسخگو درصد 62٫7 یباز یهادستگاه نیب در

 دهندهنشان امر نی. اکنندیم یبازدرصد بیشتر با کنسول  ۱3٫9درصد بیشتر با رایانه خانگی،  6۱٫9. دهندیم

 داشته یاانهیرا یهایباز کاربران زانیم شیافزا در ییبسرزا ریتأث هوشمند یهایگوش بازار توسعه که است آن

 .است

درصد پاسخگویان  32٫5. است دقیقه 2۱ و ساعت 6 هفته لطو در انیپاسخگو یباز زمانمدت نیانگیم

ساعت  5درصد از پاسخگویان بیشتر از  20٫9ساعت و  5 از کمتر و ساعت 3 از درصد بیش 2۱٫6ساعت،  3کمتر از 

 ریسا از یشتریب زمانمدت هفته طول در سال 20 تا ۱6 یسن گروه .کنندیم یباز هفته ساعت در 8و کمتر از 

 ساعت ۱ ان،یپاسخگو یباز بار هر در یباز زمانمدت طول نیانگیم .دهندیم انجام یاانهیرا یباز ،یسن یهاگروه

 درصد 30٫2 یساعت، برا کیاز  درصد پاسخگویان کمتر 38٫۱ یبرا یباز مدت طول. است دقیقه ۱9 و

 ساعت بوده است. 2٫5ساعت تا کمتر از  ۱٫5درصد،  20٫6ساعت و برای  ۱٫5ساعت تا کمتر از  کی انیپاسخگو

 ساعت 40 به کینزد انهیماه صورتبه تومان 8000 نیانگیم پرداخت ضمن کاربران که دهدیم نشان جینتا

 یهایباز که است آن از یحاک نیا و کنندیم یاانهیرا یهایباز انجام صرف بعدازظهرها در ژهیوبه را خود اوقات از

 یهامهارت تیتقو مثل مثبت یهاجنبه در آن از توانیم که دارد نکاربرا یبرا یتوجهقابل تیجذاب یاانهیرا

 انتخاب خانواده، یاعضا با مشورت قیطر از را هایباز نیا افراد درصد 47٫9 کهییازآنجا .کرد استفاده یشناخت

 خانه در ار هایباز نیا درصد 93٫7 نیهمچن و کنند یباز خانواده افراد دهند بادرصد ترجیح می 42٫2و  کنندیم

 .است ادیز اریبس مثبت وجوه در دهیپد نیا یریکارگبه و تیریمد در خانواده نقش دهند،یم انجام

 انتخاب را خود یهایباز خانواده با مشورت قیطر از شتریب سال 9 تا 3 افراد که دهدیم نشان جینتا

 نیب نیهمچن .کنندیم انتخاب را خود یهایباز دوستان هیتوص قیطر از سال بیشتر 20تا  ۱6و افراد  کنندیم

 زانیم چه هر کهیطوربه دارد وجود یمعکوس رابطه ها،یباز انتخاب یبرا خانواده با مشورت و التیتحص زانیم



 .ابدییم کاهش یاانهیرا یهایباز انتخاب یبرا خانواده با مشورت زانیم رودیم باال التیتحص

 انیپاسخگو درصد 56٫2دهند، کل جمعیت را تشکیل می 78٫3 سال که 40 تا ۱0 انیپاسخگو انیم از 

درصد( و  67٫8سال، ) 9تا  3گروه  نیچن. همدهندیم حیترج را چندنفره هایبازی 43٫8 و چندنفره یهایباز

 55٫3سال،  40تا  ۱0 انیپاسخگو انی. از مدهندیم حیرا ترج نفرهتکهای درصد( بازی 70٫4سال ) 40تا  3گروه 

درصد با افراد  2٫5ها با خانواده و درصد از آن 42٫2 ان،یبا دوستان و آشنا دهندیم لیتشک یرا افراد هاآن درصد

 .دهندیمرا انجام  چندنفره یباز ناآشنا

درصد  5٫9در مقابل  کنند،ینم یباز نیآنال صورتبهاند که اصالً اعالم کرده هاکنندهیباز هفتاد درصد 

درصد باقیمانده نیز این مقدار را  24٫7. کنندیم یباز نیآنال صورتبهزیاد از طریق اینترنت اند که در حد گفته

 یباال نهیهز و نییپاسرعت است مؤثر امر نیا در که یعوامل از یکی رسدیم نظر اند. بهدر حد کم گزارش کرده

 نیآنال یهایباز کاربران تعداد به دموار نیا در رشد صورت در کرد ینیبشیپ توانیم که ماست کشور در نترنتیا

 .شود اضافه

 های ایرانی را بازیدرصد بازی 45٫7 اند،کرده یباز را یخارج یهایباز انیگوپاسخدرصد  86٫4 کهیدرحال

 مورد را ما یفرهنگ یهادغدغه کهیدرحال یخارج یهایباز همچنان که است آن از یحاک نیا که اندکرده

در  دشدهیتول یرانیا یهایباز انی. از مدارند هایباز نیا کاربران انیم در را طرفدار نیشتریب نددهینم قرار مالحظه

درصد  ۱2٫4درصد بازی مبارزه در خلیج عدن،  ۱5٫6گنج پنهان،  یباز ،کنندگانیبازدرصد  ۱6٫۱داخل کشور، 

 یباز را درصد بازی سیاوش ۱۱ادر، درصد بازی شمشیر ن ۱۱٫3درصد بازی عصر پهلوانان،  ۱۱٫9، «2 انتقام «بازی

 .اندکرده

 درصد 70هستند، خانواده یاعضا با ارتباط کاهش در هایباز نیا ریتأث نگران درصد از پاسخگویان 8۱٫4

 و دقت شیافزا باعث معتقدند درصد پاسخگویان 67٫7 اما شوندیم خشن یرفتارها بروز معتقدند انیپاسخگو

 درصد 52 درمجموع ؛ وشوندیم دیجد افکار و تیخالق جادیا باعث اندتهگف درصد 68٫8و  شودیم تمرکز

 نیا مثبت آثار رفتنیپذ حال در ما جامعه که است آن نشانه جینتا نیا. دانندیم دیمف را هایباز نیا انیپاسخگو

 .است هایباز

 کنند،یم هیمعتبر ته یاهفروشگاه از دیخر قیطر از را خود ازیموردن هایدرصد از پاسخگویان، بازی 54٫7

درصد از طریق دانلود رایگان از  27٫7» گرانید از گرفتن قرض ای امانت « قیطر از انیپاسخگو درصد 28٫4

 از دیخر «قیطر از درصد 7٫8 ،یباز یرو از کردن تیرا ای کردن یکپ «درصد از طریق ۱3٫7اینترنت، 

 کردن هیکرا ق،یطر از درصد 5٫3 و» یباز روشف یهاتیسا از دیخر «از طریق 5٫6 ،» یگذر فروشندگان



 .کنندیم هیته را خود ازیموردن یهایباز

درصد به  30٫4 ،یامسابقهدرصد به ژانر  36٫5 ،یبه ژانر ورزش کنندگانشرکت 36٫8 ،یباز یژانرها نیب از

درصد به ژانر  ۱5٫8معمایی، -درصد به ژانر ماجرایی 26٫6درصد به ژانر تیراندازی،  28٫۱ای، ژانر مبارزه

 .مندندعالقه ینیآفرنقشدرصد به ژانر  4٫9های دوبعدی و به ژانر بازی 6٫7سازی، به ژانر شبیه 7٫۱استراتژیک، 

 درصد ۱3٫4. کنندیرا مطالعه نم یرانیا یهایاز مجالت باز کدامچیهاند درصد از پاسخگویان گفته 70٫7

 و» یباز یایدن « مجله درصد 2٫۱ ،«انهیرا یباز» مجله هایباز به مربوط اطالعات و اخبار افتیدر یبرا انیپاسخگو

 یمعرف یفارس یهاتیاز سا کدامچیهاند درصد گفته 42 ن،ی. عالوه بر اکنندیم درصد مجله بازی نما را مطالعه 3

دانم پاسخ نمی 20٫6 اند،نکرده اظهارنظر نهیزم نیا در درصد 23٫5 کنند،ینم استفاده یاانهیرا یهایباز نقد و

 کنند.اند از گوگل استفاده میدرصد گفته ۱٫۱و « بازار» تیسا از اندگفته انیپاسخگو درصد ۱٫5اند. فقط داده

 یهاتگاهدس انیو از م شنیاستیپل یباز یهاکنسول انیگرفت که از م جهینت توانیم نیچن شیمایپ نیا از

 شدهیطراح یهایباز رسدیبه نظر م نیاند، بنابراکاربران داشته نیدر برا  تیمحبوب نیشتریهوشمند ب یگوش ،یباز

 داشته باشند. نیرینسبت به سا یشتریب تیبسترها، موفق نیا یبر رو

تن را در م یشناخت میمفاه توانیآن است که م انگریکنان، ب یباز تیاکثر یزمان باز یبودن نسب باال

ران نگ ازحدشیب ستین یازین ،یباز یاز آن است که در طراح یامر حاک نیا ن،یگنجاند، عالوه بر ا یداستان باز

 .میمؤلفه زمان باش

انتخاب بازی، حاکی از آن است که با آموزش و تشویق  ٔ  نهیدرزمپررنگ بودن نقش خانواده  گر،یطرف د از

 گونهنیابه پر بازار  نتوایکودکان، م درهای شناختی ها به اهمیت بازیو آگاه کردن آن اعضای بزرگ خانواده

 یشترینسبتاً ب تیمقبول چندنفره یهایاز آن است که باز یحاک جینتا نیچن. همدیدر جامعه رونق بخش هایباز

راد با اف ییآشنا یدر جامعه دارند. باال بودن نسب یکمتر تیمقبول نیآنال یهایدر جامعه ما داشته و در مقابل باز

 در داخل کشور باشد. یاانهیراهای تهیه و تولید بازی ٔ  نهیدرزمها از مشوق یکی تواندیم ،یرانیا یهایباز

و  یعلم یهاکردن بر جنبه دیتأکدارند، با  یاانهیرا یهاینسبت به باز یمنف یافراد نگرش تیاکثر ازآنجاکه

 یمنف نگرش نیدن ابه کمرنگ ش توانیافراد، م یشناخت یهاییتوانا تیدر رشد و تقو یشناخت یهایباز یآموزش

 تیقوت کنندهسرگرمو  جیمه قیطر نیخود را از ا یشناخت یهایینمود تا توانا قیکمک کرد و در مقابل افراد را تشو

 کنند.

 یبا اختالف کم زین یاو ژانر مسابقه شدهگزارش یژانر ورزش ،یرانیکاربران ا انیسبک در م نیترمحبوب

امعه در ج یشتریشود با استقبال ب یدو ژانر طراح نیدر ا یاگر باز رسدیظر مبه ن نیقرار دارد و بنابرا ازآنپس



 روبرو شود.

انند )م یاانهیرا یهایمربوط به باز یهارسانه قیاز طر یدرصد افراد کم متأسفانه ،آمدهدستبهبا آمار  مطابق

 د،یآیکارآمد نم ادیبه نظر ز هاتیسا نیدر ا یباز غاتیتبل نیبنابرا شوند،یمطلع م هایها( از بازو مجله هاتیسا

 .کنندیم یباز گریکدیبا سفارش کردن آن به  هایباز غیرا در تبل نقش نیتربلکه خود افراد مهم

 ۱5سوم گزارش -5-3

ط توس یگریذکر آن رفت، گزارش د نیازاشیپتر گفته شد، عالوه بر دو پیمایش که که پیش طورهمان

 شدهانجام یقیبا روش مطالعه تطب نیشیپ شیمایدو پ لیتکم منظوربهاه تهران، ارتباطات دانشگ دیاز اسات یکی

 یاانهیراهای بازی ٔ  نهیدرزمبهتر  یگذاراستیسجهت  ف،یاست که هدف آن تمرکز بر موضوعات فراتر از توص

 .میپردازیگزارش م نیاز ا یاخالصه مروربهبخش  نی. در اباشدیم

متناسب با اهداف و موضوع  ینظر کردیعدم رو ن،یشیپ شیمایمشکالت دو پاز  یکیگزارش،  نیمنظر ا از

که  ودریبه شمار م یهنر و فناور یبلکه نقطه تالق ست،یرسانه ن کیصرفاً  یاانهیرا یباز چراکهاست.  قیتحق

 اتیبا ادب نتوایرا نم نینو یهارسانه نیبنابرا؛ به رسانه برتر دنیا تبدیل شود 2020تا سال  شودیم ینیبشیپ

دو  کهچرا. دهدیرخ م جینتا ریدر تفس ییگرالیتقل یاصورت گونه نیکرد و در ا نییحوزه ارتباطات تب یسنت

صرفاً  . بلکهکنندیارائه نم یاانهیراهای چیستی )محتوا، فناوری، فرم( بازی ٔ  نهیدرزم یدانشچیه ن،یشیپژوهش پ

 یاانهیرا یهایشناخت از مخاطبان باز لین است و تنها منجر به تکمشهروندا تیدانش ما از ذهن زانیم کنندهانیب

ز تدارک فراتر ا جیاست و نتا نیشیاز دو گزارش پ ییهاو بخش هادادهیروبر  شتریگزارش، تمرکز ب نی. در اشوندیم

 است. شدهارائه یفیاطالعات صرفاً توص

کرد.  نگاه یرسانه ارتباط ایابزار  کی عنوانبه یانهایرا یبه باز توانیمنظر م کیگزارش، از  نیبا ا مطابق

نکته  نیرا دارد؛ که ا دکنندهیتولنقش  کنندهیبازخود  سازد،یرا م یباز یایبا عامل خود دن کنندهیباز ازآنجاکه

 ،یکل یدر معنا کنندهیباز جهیدرنتدر نظر گرفته شود.  دیبا دیدر سطح تول یباز یدئولوژیعالوه بر ا زین

 ریأثت یبلکه خود و ست،یمخاطب منفعلِ متأثر ن ها،ینوع باز نیاست. پس در ا یجهان باز یهاارزش کنندهنییتع

 دنظرم یآت قاتیدر تحق دیبا زیعامل ن نیدارد. پس ا یباز جهیاز آن نت ترمهم و یروند باز یریگشکلدر  یادیز
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 گرفته شود.

 م،یاراداپ اتخاذ نه،یزم نینکته در ا نیتراست. مهم یمخاطب پژوه مسئله یرو نوع شیپ مسئله نیبر ا عالوه

 شتریب یوتریکامپ یباز رایز؛ است نشده مشاهده ریاخ شیمایپ دو در که است یو روش متناسب و کاربرد هینظر

 یحاو یازب چراکه ابد،یب یلیتقل یبه سطح نگرش سنج قیتحق دینبا جهیدرنتباشد، رسانه است.  یاز آنکه باز

تورها فاک نیارتباطات قادر به سنجش ا یسنت یهاهیاست که نظر رهیو غ یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ راتیتأث

آن  یجابهد و را ندارن انهیتعامل کاربر با را تیوضع نییتب ییتوانا ،یشناستیجمع یرهایمتغ مثالعنوانبه. ستندین

 در نظر گرفته شوند. یدیجد یکردهایالزم است رو

چارچوب  عنوانبه ۱6هاشدن ییفضا دو میپارادا از است الزم ،یآت یهاشیمایپ در بهتر جینتا حصول یبرا

روش  عنوانبههای وابستگی رسانه ای استفاده کرد. همچنین استفاده از نظریه سیستمهای رایانهتحلیلی بازی

 دهیناد توانیم ش،یمایدو پ نیا یهایکاست گری. از درسدیبه نظر م یموارد الزام نیدر ا یمتناسب با مخاطب پژوه

 .کرد اشاره یشناخت تیجمع یرهایمتغ یبرخ گرفتن

 یهاها بخشکه شرح آن اندافتهیدست یارزشمند جیبه نتا شیمایدو پ ها،یاز کاست نظرصرف ،حالنیباا

نکته که  نی. نخستمیکنیم لیرا تحل نیشیپ یهاشیمایپ جینتا تر،قیعم یبخش، با نگاه نیقبل آمده است. در ا

 توانیها مرا تن آمدهدستبه جیدر نظر گرفته شود آن است که با توجه به روش انتخاب نمونه، نتا دیکار با یدر ابتدا

 یوبنامطل رینکته، در هدف ما تأث نی. ایاانهیرا یهایباز کنندگانینا باز و سال تعمیم داد 40تا  7 یرانیبه جامعه ا

 مدنظربلکه عامه جامعه  ستند،ین یاحرفه یمرهایتنها گ ،یشناخت یاانهیرا یهایهدف باز راینخواهد گذاشت، ز

 هستند.

 قیرا از طر یاانهیرا یخود با باز ییبرداشت کرد که اکثر افراد، آشنا توانیم نیچن ،آمدهدستبه یآمارها از

. یاانهیرا یهایمختص باز یهاتیساو وبچون مجالت  یو مطالعه منابع قینه تحق و اندآورده به دستکردن  یباز

 یکمتر همس رقابت بازار در یخارج یهایباز به نسبت که است یرانیا یهایبا باز ییآشنا ترنییپاآمار  گر،ینکته د

 .دارند

 یطورکلبه. هاستیدر رابطه با باز نینگرش والد یبررس ش،یمایدو پ نیا یدستاوردها نیتراز مهم یکی

                                                 
ی متکثری هاشدنیجهان آنگاهپردازد و مرتبط می حالنیدرعموازی و  وجهاند زیو تماها، نگاهی است که در درجه اول به تبیین ی شدندوجهانپارادایم 16

ترین تغییر جهان معاصر، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است. ظهور جهان جدید یعنی دهد. مهمقرار می موردتوجه دوجهانرا در درون این 

و گاه  موازاتبه درواقعهای آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. این جهان تبسیاری از روندها، نگرش و ظرفی Virtual World« جهان مجازی»

 شود.ترسیم می Real World« جهان واقعی»مسلط بر 



 نهیگز که ینیوالد. است شده هایباز نیا مورد در هاآن مثبت نگرش به منجر یاانهیرا یهایباز با نیوالد ییآشنا

 اندکرده حفظ ییهاگزاره در را یشتریب ینگرش فاصله اند،کرده انتخاب یاانهیرا یهایباز با ییآشنا مورد در را بله

 ییآشنا که است مشخص ن،یبنابرا ؛دارد یمنف نگرش که ییهاگزاره تا دارد یاانهیرا یهایباز به مثبت نگرش که

 .کندیم ییسزا به کمک هایباز مورد در یکل و مثبت نگرش توسعه به کردن یباز تجربه ای یاانهیرا یهایباز با

 یاانهیرا یباز فرزندانشان یبرا شتریب یریچشمگ طوربه دارند، ییآشنا یاانهیرا یباز با که ینیوالد ن،یهمچن

 .کنندیم یهمراه خود کودکان با یاانهیرا یباز انجام در شتریب و خرندیم

 ترحساس خود کودکان یباز یمحتوا مورد در دارند، ییآشنا یاانهیرا یهایباز با که ینیوالد نیهمچن

 انیناآشنا زا شتریب اریبس ها،یباز به آشنا نیوالد .کنندیم اطالعاظهار  هایباز آن یمحتوا به نسبت و هستند

 شتریب اریبس و کنندیم یهمراه کودکان با شتریب اریبس کنند،یم جادیا یزمان تیمحدود کودکانشان یباز یبرا

 کردن سست بر مؤثر کمتر را یاانهیرا یباز ،یاانهیرا یهایباز به انیآشنا .کنندیم منع ادیز یباز از را کودکان

 .کنندیم دییتأ را ریتأث نیا ر،یچشمگ طوربه ،یباز به انیناآشنا. دانندیم یخانوادگ روابط

 باشد، باالتر فرد سن هرچه. است یاانهیرا یهایباز تأثیر ٔ  نهیدرزم نگرش بر یرگذاریتأث و مهم مقوله سن

 یهایباز یهابیآس به نسبت افراد سن، باال رفتن است. با کارترمحافظه یاانهیرا یهایباز به نسبت یو نگرش

 نظر کارترمحافظه یدید با یاانهیرا یهایباز مثبت یهاتیقابل برابر در مقابل، در و شوندیم ترحساس یاانهیرا

. هستند رندیگیم مدنظر نیریرا کمتر از سا یاانهیرا یهایباز مثبت اثرات بزرگسال، افراد گریدعبارتبه. دهندیم

 .کنندیم یابیارز مثبت را کردن یباز و نندیبیم فرصت چشم هرا ب یاانهیرا یهایباز نوجوانان و کودکان برعکس

 به نسبت افراد نگرش رییتغ بر یریتأث یاانهیرا یهایباز کردن یباز زانیم که مییبگو میتوانیم نانیاطم با

 نباشد، ای باشد پرتکرار کنندهیباز فرد ندارد. خواه یشناختروان و یفرد ،یاجتماع اثرات و یاانهیرا یهایباز

 که یکسان مورد در موضوع نیا ایآ اما؛ است گریکدی به کینزد یاانهیرا یهایباز به نسبت افراد نیا همه نگرش

 یاانهیرا یباز که یکسان ایآ که است نیا پرسش یعنی؛ است صادق هم دهندینم انجام یاانهیرا یباز اساساً

 دهند؟یم انجام را یاانهیرا یهایازب که یکسان که دارند را ییهانگرش همان اند،نکرده

 در فرد نگرش بر یباز تجربه زانیم ای یباز تجربه که گرفت جهینت توانیم گذشته لیتحل سه مجموع از

 اساساً هاآن ایآ که است نشده پرسش افراد از شیمایپ نیا در اگرچه .ندارد یبارز ریتأث یاانهیرا یهایباز مورد

 را نییتب نیا صحت قبل، محور سه یهالیتحل ،حالنیباا نه ای اندداشته را یاانهیرا یاهیباز کردن یباز تجربه

 .کندیم نیتضم

 معرف عنوانبه درآمد زانیم و التیتحص سطح ت،یجنس سن، مشخصاً ،یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیب از



 شهر ریتأث یحدود تا اگرچه ن،ینچهم .دارند یاانهیرا یهایباز به نسبت نگرش بر مشخص ریتأث ،یاجتماع طبقه

 در تفاوت نیا لیدل ستین مشخص یدرستبه حالنیباا است، شدهاثبات نگرش نیا بر تیقوم و سکونت محل

 ستیچ

 و یفرد تیشخص یهاپیت چه با ما میبدان که است نیا مسئله نیترمهم ن،یوالد نظر تحلیل ٔ  نهیدرزم

 ما اما است نشدهینیبشیپ حاضر یهاشیمایپ در موضوع دو نیا .میهست مواجه یاخانواده نوع چه با نیچنهم

 پیت چهار سهیمقا با ،یطورکلبه .میابیدست یبندطبقه نیچن به موجود یهاداده قیطر از میبرآمد درصدد

 هاآن .است گرید نوع سه از متفاوت یکلبه انگارسهل یهاخانواده در نیوالد نظر مییبگو میتوانیم ،یخانوادگ

 نیا جزبه .دارند یباز مختل یهاجنبه به نسبت خانواده انواع گرید نظر با مقابل باًیتقر ینظر یطورکلبه

 چه هاآن آراء عموماً و دارند یشتریب دگاهید قرابت خواهتیتمام و برالیل یهاخانواده ،یطورکلبه ها،خانواده

 .است ترکینزد گریکدی به مخالف چه و موافق صورتبه

 نظر سهیبوده است. مقا یاانهیرا یهایبازنگرش افراد به  ش،یمایشده در دو پ دهیموارد سنج گرید از

و در  مرورزمانبه راتییتغ یبرخ دهندهنشان ۱392 و ۱389 یهاسال شیمایپ در کنندهمشارکت کنندگانیباز

 فاصله یط یاانهیرا یهایباز خود توسعه از متأثر راتییتغ نیا است یهیبد. است هانگرش سه سال در نیا یط

 باعث فوق امکان دو به بنا شانیا تصور رییتغ احتماالً و هابازی ٔ  نهیدرزم کنندهمشارکت افراد تجربه سال، سه نیا

 یرساناطالع ای ها،یباز خود یغیتبل یهاتیفعال که دارد وجود امکان نیا ن،یچنهم .است شده هانگرش رییتغ

 دهندهنشانروند  نیا ،درهرصورت. باشد نگرش رییتغ موجب یاانهیرا یهایباز یمل ادیبن مانند یمتول یهاسازمان

از  رگید یکی تواندیامر، م نیخواهد بود. ا ترمثبت ،یاانهیرا یهاینگرش به باز ک،ینزد یاندهیآآن است که در 

 شد.با ندهیداخل کشور در آ یشناخت یهایباز دیتول تیموفق یشواهد برا

 نیوالد نیب بود، محسوس ۱392 و ۱389 سال یط کنندگانیباز خود مورد در کهچنانآن نگرش رییتغ

 باشد موضوع نیا و یسن اختالف مسئله نیا لیدل است ممکن. ستین محسوس سال دو نیا یط کنندهمشارکت

 نیبنابرا و هستند دیجد یهایازب تجربه حال در که هستند یجوانان و نوجوانان کودکان، عموماً کنندگانیباز که

 احساس که یتیمسئول لیدل به نیوالد اما شود؛یم هاآن شتریب نگرش رییتغ باعث ع،یسر فناورانه راتییتغ

 .اندنکرده دنظریتجد خود یهادهیا در چندان ،کنندیم رصد را فناورانه راتییتغ کمتر نکهیا و کنندیم

داشته باشد، اما در دو  ریتأث یاانهیرا یهاینگرش افراد به باز یوکه ممکن است بر ر یگرینکات مهم د از

 رسدیماشاره کرد. به نظر  یاانهیرا یهایبازبا  هاآن ییآشنا زانیبه م توانیمنشده است،  یبررس نیشیپ شیمایپ

مار آ یبا بررسداشته باشد.  هایباز گونهنیادر نحوه نگرش افراد به  ییبه سزا ریتأث ییآشنا زانیم نیا که



 ریتأث مورد در دارند ییآشنا یاانهیرا یهایباز با که یافراد موافقت که است شده استنباط نیچن ،آمدهدستبه

 یهایباز با آشنا افراد نیا. است شتریب ریچشمگ طوربه کودکان یذهن تیخالق شیبرافزا یاانهیرا یباز مثبت

 درواقع .شوندیم محسوب افراد یزندگ از یبخش یاانهیرا یهایباز که هستند موافق شتریب نیهمچن ،یاانهیرا

 دارند یاانهیرا یهایباز به یترانهیگراواقع نگاه ،هایباز به آشنا افراد که کرد استدالل نیچن از بتوان است ممکن

 .کنندیم احساس شتریب را کودکان یزندگ در آن تیاهم و

 سالم حیتفر شتریب را هایباز ،یاانهیرا یهایباز با آشنا افراد که ندهست آن از یحاک ،آمدهدستبه جینتا

 و شده افراد نفساعتمادبه شیافزا موجب را یاانهیرا یهایبازکه  اعتقاددارند نی. عالوه بر اناآشنا افراد تا دانندیم

 به معتقد هایباز به انیناآشنا از شتریب هاآن ،عالوهبه .شودیم همساالن گروه نیب روابط تیتقو به منجر نیچنهم

 .هستند افراد کنترل بر یباز اثر

 هایباز یآموزش کارکرد به یشتریب اعتقاد یاانهیرا یهایباز به انیآشنا که است ذکر به الزم نیچنهم

 و بمناس کودکان یبرا را ییهاطیمح نیچن و دارند یترمثبت احساس ها نت میگ به انیناآشنا به نسبت و داشته

 یهایناراحتمنجر به  ،یاانهیرا یهایبازهستند که  هینظر نیافراد مخالف با ا نیا .کنندیم یتلق اعتمادقابل

 و زیآمخشونت رفتار توسعه یبر رو هایباز ریتأث نیچن. همکنندیمرا سست  یشده و روابط خانوادگ یجسمان

 .کنندیمرد  را افراد در یلیتحص اختالل احتمال شیافزا

 زانیدر ابتدا م د،یجد یاانهیرا یهایباز دیاز اقدام به تول شیکه خوب است پ رسدیمبه نظر  نیچن ،رونیازا

 ،هایباز گونهنیا یو آموزش یعلم یهاجنبهرا با  هاآن و باال برد هایباز گونهنیاجامعه را نسبت به  یدانش عموم

 رد.آشنا ک ،یشناخت یاانهیرا یهایبازمثال  یبرا

 یهایباز با ییآشنا که کرد خالصه گزاره نیا در توانیم را بخش نیا یثانو یهالیتحل حاصل درمجموع

 یاانهیرا یهایباز با که ینیوالد ،حالنیباا. شودیم کنندگانیباز و یباز به مثبت نگرش به منجر یاانهیرا

 فرزندان یبرا را یشتریب یهاتیمحدود عمالً اما دارند، یباز به را مثبت یهانگرش نیهم اگرچه دارند، ییآشنا

 نیا به یشتریب تیحساس با هاآن که باشد نیا آمار نیا لیدل است ممکن .شوندیم قائل کردن یباز در خود

 آشنا افراد در دارد، وجود ناآشنا افراد در که یشناختبیآس کردیرو با همراه یانگارسهل ینوع و نگرندیم موضوع

 .است شدهاصالح یاهیباز با

 باالتر فرد سن چه هر. است یاانهیرا یهایباز ریتأث ٔ  نهیدرزم نگرش بر یرگذاریو تأث مهم مقوله سن،

 یهابیآس به نسبت افراد سن، باال رفتن است. با کارترمحافظه یاانهیرا یهایباز به نسبت یو نگرش باشد،

 یدید با یاانهیرا یهایباز مثبت یهاتیقابل برابر در ،مقابل در و شوندیم ترحساس یاانهیرا یهایباز



 یاانهیرا یهایباز یسو از یمثبت اثرات نیچن به معتقد کمتر بزرگسال، افراد یعنی؛ دهندیم نظر کارترمحافظه

 یابیارز مثبت را کردن یباز و نندیبیم فرصت را یاانهیرا یهایباز کسرهی نوجوانان و کودکان برعکس. هستند

 .کنندیم

است.  یشناختبیآسو  کارانهمحافظه شترینسبت به زنان داشته و نگرش زنان ب یترمثبتنگرش  مردان

به  یمثبت دگاهید متأهلاز افراد  شیندارد. افراد مجرد ب یریتأث یاانهیرا یهایبازبر نگرش به  التیسطح تحص

راد نگرش اف یاست که بر رو یشناخت تیجمع یرهایتغم گریاز د زیدارند. شهر محل سکونت ن یاانهیرا یهایباز

که درآمد  یاست، افراد مؤثرعوامل  گریاز د زیاست. درآمد ن دهیبه اثبات نرس ریتأث نیا لیدارد، اما تاکنون دل ریتأث

سط ونگرش در رابطه با افراد با درآمد مت نیترمثبتدارند،  یاانهیرا یهایبازبه  یتریمنفدارند، نگرش  یشتریب

 است. شدهگزارش

 ،کیدموکرات ،انگارسهل: کنندیم میتقس ریرا به چهار دسته ز هاخانواده عموماً ،یشناسجامعهمطالعات  در

وجود  یقو یبستگخانواده و نگرش هم پیت نینشان دادند که ب ،شدهگزارش یآمار جی. نتابرالیو ل خواهتیتمام

 یکلبه انگارسهل یهاخانواده در نیوالد نظر مییبگو میتوانیم ،یخانوادگ پیت چهار سهیمقا با ،یطورکلبهندارد، اما 

 یهاجنبه به نسبت خانواده انواع گرید نظر با مقابل باًیتقر ینظر خانواده، پیت نیا. است گرید نوع سه از متفاوت

 آراء عموماً و دارند یشتریب دگاهید قرابت خواهتیتمام و برالیل یهاخانواده نکته، نیا بر عالوه. دارند یباز مختلف

 .است ترکینزد گریکدی به مخالف چه و موافق صورتبه چه هاآن

 رودیانتظار م نترنت،یاتصال به ا نهیسرعت و در مقابل کاهش هز شیو افزا یفناور شرفتیتوجه به پ با

 یهایزامکان انجام با ،یفناور نیا ،نی. عالوه بر اابدی شیبر خط افزا یاانهیرا یهایباز تینسبت به گذشته مقبول

را  یگروه ینوع باز نیتراما مهم ست،یبر خط ن یصرفاً باز ،یگروه ی. اگرچه بازکندیفراهم م زیرا ن یگروه

 دهندهنشانآن رفت،  ذکرکه  نیشیاست. دو گزارش پ رگذاریتأث. پس از نکات دهندیم لیبر خط تشک یهایباز

 اند.درصد رشد از خود نشان داده 35سه سال  نیط در ابر خ یهایآن هستند که باز
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به  رونیازااطالعات باشد.  یبخش یمحتو تواندیم زین نهیزم نینظر افراد، تجربه کارشناسان در ا برعالوه 

ه ب دنیرس منظوربه هایباز یطراح یطه با چگونگدر راب شانینظر ا و رفته یاانهیرا یهایکارشناسان باز سراغ



قرار  ۱7یباز باتجربهکه در رابطه  ییافراد، فاکتورها نی. از منظر امیشد ایرا جو یرانیدر جامعه ا شتریب تیمقبول

 .رندیگیمهای هنری و غیره قرار ، جنبه۱8یباز یفاکتورها، مانند طراح ریاز سا رگذارتریتأث نهیزم نیدر ا رندیگیم

 کرد. یبندطبقه ر،یز یهاطبقهدر  توانیمرا  یباز باتجربهمرتبط  یفاکتورها

Genre, Story, Environment and Characters, Ease of Play, Game Play mechanism, Level of 

Challenge, Reward and Punishment System, Game Play Time, Mission and Objective, Social 

Interaction. 
ر دارند. غالب موارد فوق، د نیریاز سا یشتریب ریتأثدر باال، چهار فاکتور اول  شدهشمردهموارد  هیکل انیم از

 میهست آن ازمندین ،ترقیدق یبررس یاست که برا دیتأک. الزم به اندنگرفتهقرار  یموردبررس شدهانجام یهاشیمایپ

 یگذارریتأث زانیدر رابطه با م ترقیدقو  شتریاطالعات ب ات میده انجام یکشور سطح در یاگسترده پژوهش که

. با توجه به زمان محدود، مشاوره با کارشناسان و میآور به دست یرانیدر جامعه ا هایباز تیموارد در مقبول نیا

 یمشابه توسط آقا باهدف ی. الزم به ذکر است که پژوهشدیبه نظر رس یراهکار مناسب هاآناستفاده از تجربه 

 جیپژوهش، با اضافه کردن نتا نیدر دست انجام است. پس از اتمام ا ادیسابق بن مقامقائم ،طرفیبمهندس 

 .کرد اضافه مستند نیا یغنا به توانیم ،آمدهدستبه
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 ۱۹عادي كاربر راهنماي: الف وستیپ

ربران است. کا شدهنوشته تیسا یکاربر عاد ییراهنما منظوربه ،بخش ریز نیدر ا شدهگرفتهراهنمای در نظر 

فهوم با م ییآشناجهت  یکل یاست: نکات شدههیتهراهنما در بخش  نیهستند. ا تیتنها قادر به مشاهده سا یعاد

 هستند: یدسترسقابل ریز نکیدو لدو بخش از  نی. اتیاز سااستفاده  یراهنما ،یشناخت یهایباز

 های شناختیدرباره بازی 

 ده از سایتراهنمای استفا 

و  دیکه تاکنون تول یشناخت یهایاز باز یبا مجموعه بزرگ ابطهسایت، اطالعات بسیاری در ردر این وب

 .شوندیم میتقس یکل دودستهاطالعات به  نیاست. ا شدهفراهم اندشدهعرضه

o شناختی هايبازي 
شامل ژانر، فاکتور  ،انددشدهیتول نیازاشیپکه  یشناخت یهایدر رابطه باز یمجموعه، اطالعات کل نیا

را از منوی فوق انتخاب  Games Database وندیبخش پ نیبه ا یدسترس ی. برارهیو غ متیعملکرد، ق ،یشناخت

 شدهیآورجمعده دا گاهیامکان جستجو در پا هاآناز  هرکدامکنید. این بخش، شامل دو زیر بخش مجزا است که 

. در آوردیمرا فراهم  هایباز یاصل یهایژگیوجستجو بر اساس  ،Simple Search ای. بخش اول کنندیمرا فراهم 

بخش، با انتخاب  نی. در ادهدیمداده را انجام  گاهیدر پا شرفتهیپ یجستجو ،Advanced Search ایبخش دوم 

 .دیداده داشته باش گاهیپا در یترقیدق یجستجو دیتوانیم شتریب اتییجز

o تحقیقاتی مؤسسات 
. دانشدهیآورجمع هایباز نیا دکنندهی/تولیقاتیتحق مؤسساتدر رابطه با  یمجموعه، اطالعات کل نیا در

 ید.را از منوی اصلی انتخاب کن Research Centersبخش،  نیبه ا یدسترس یبرا

 

ساده  یاست. در جستجو شدهفراهم شرفتهیپ یساده و جستجو یدر دو قالب جستجو تیدر سا جستجو

                                                 
کسب اجازه  است. در صورت شدهادهدهنوز اجازه انتشار محتوای سایت را داده نشده است، برای کلیه صفحات الزم است رمز عبور قرار  ازآنجاکه: توجه19

و  AddRow ،AddReC)صفحات  ی و مدیر سایت خواهد بوداحرفهانتشار محتوا این محدودیت از کاربر عادی حذف گردیده و فقط برای کاربران 

AdminHelp) 

 

http://aris.ut.ac.ir/cg/help.php#tab2
http://aris.ut.ac.ir/cg/help.php#tab2
http://aris.ut.ac.ir/cg/help.php#tab2
http://aris.ut.ac.ir/cg/help.php#tab1
http://aris.ut.ac.ir/cg/index.php
http://aris.ut.ac.ir/cg/centers.php


 یباز از هدف و یسن مناسب باز ،یپلت فرم باز ،یفاکتور شناخت مؤلفه( امکان جستجو بر چهار ۱-)شکل الف

 شیو امکان نما هامؤلفهاز  ( امکان جستجو بر روی مجموعه کاملی2-الف)شکل  شرفتهیپ یجستجو در. دارد وجود

 وجود دارد. یانتخاب صورتبه هاداده

 

 مؤلفه: صفحه جستجوی ساده با امکان جستجو بر روی چهار ۱-شکل الف

 



داده و امکان مشاهده  گاهیدر پا شدهرهیذخ یهامؤلفه: صفحه جستجوی پیشرفته با امکان جستجو بر روی تمامی 2-شکل الف
 کاربر زاین یاطالعات بر مبنا

 

 هابازي هايسبک 

که  دیشویممواجه  یاانهیرا یهایمختلف باز یهاسبک ازجمله یبا اصطالحات مختلف ت،یساوب نیا در

 .اندشدهفیتعراصطالحات در ادامه  نیا

o پردازندیم میمفاه آموزش به یباز روند یط در سبک نیا یهایباز :آموزشی سبک. 

o آن هستند که  ازمندین هایباز نیساده است. ا یبک بازس یهازبر سبکجزء  :جورچین سبک

 یهایباز. کند تیهدا را مازها مانند یادهیچیپ تیموقع ایرا حل کرده  ییمنطق معما کن،یباز

 یآموزش و ییماجرا یهاسبک با توانندیم اغلب و شوندیم شامل را هایباز از یعیوس گونه ،ییمعما

 .باشند داشته مشترک وجه

o بوده  حیکه هدف آن فراتر از تفر گرددیماطالق  یباز به یدج یباز :جدي هايازيب سبک

 یهایباز یکاربردها ازجمله. باشدیم هاییتوانا تیتقو و یبخشتوانهمچون آموزش،  ییهاجنبهو 

 .باشدیم یدفاع یهاسازمان و بحران تیریدر آموزش، سالمت، مد یجد

o طیهمچون مح یطیمح یسازهیشب صورتبه یباز ،یسازهیشبسبک  در :سازيشبیه سبک 

را دارد  یواقع طیمح یسازهیشب یانجام باز نیدر ع گریکه در آن باز شودیمساخته  یعمل جراح

ه اشار کروسافتیپرواز شرکت ما سازهیشببه  توانیم هایباز نیا ازجمله. گرددیمو باعث آموزش 

 .گرددیماستفاده  یخلبان یش واقعاز آموز یقسمت عنوانبه اکنونهمنمود که 

o ه که ب ییهاچالشاست که با  انهیرا یباز یاصل یهاسبکاز  یکیاکشن  یباز :اكشن سبک

چشم و  یاو را )مانند سرعت واکنش، هماهنگ یکیزیف یهاییتوانا ینوعبه کند،یارائه م کنیباز

 یهایبازهستند و  خیتار یاهانیرا یهایباز یهاسبک نیتریمیقد هایباز نی. اسنجدیدست( م

وجود دارند که  تکرارشونده عناصر یامجموعهاکشن  یهایدربازهمه در سبک اکشن بودند.  هیاول

 یراندازیت ریغو  یراندازیسبک به دو نوع ت نی. اشوندیم دهیآن د یهاسبک ریزو  هاسبکدر همه 

 .شودیم میتقس



o استفاده دوربرد یهاصالح از آن در که است شناک یهایباز انواع از یکی: تیراندازي سبک 

 نیدورب هیزاو توانندیم یراندازیت یهایباز. کنندیم کیشل هم به یباز یهاتیشخص و شودیم

 .باشند داشته نییپا به باال ای شخص سوم ،شخصاول

o کنندیم یسازهیشب یمجاز یایورزش محبوب را در دن یسبک،  نیا یهایباز :ورزشی سبک 

داشته  یگریهر نقش د ای یمرب ایورزش  یهاکنیبازنقش  هایباز نیدر ا کنیممکن است بازو 

ل با از قب کنانیباز رایز؛ دارد یادیز تیاهم یورزش یهایبازذر  یکیزیف نیقوان یسازهیشبباشد. 

است و  یهمان رقابت ورزش اصل ،هایباز نیا یروند باز یورزش آشنا هستند. بخش اصل نیقوان

بخش  ت،یریداشته باشد. مد وجودهم  یگرید یهاحالت یرقابت اصل نیکن است در کنار امم

هستند.  دودسته یورزش یهایباز. شودیم انجام یباز انهیم یمنوها در که هاستیباز نیاز ا یمهم

و  پرخطر یهاورزشمانند فوتبال اختصاص دارند و دسته دوم به  یواقع یهاورزشدسته به  کی

 .پردازندیماسنوبرد  یانند سوارم یلیتخ

o سبک  یهایاست. باز یاانهیرا یهایباز یاصل یهااز سبک یکی (:ادونچر) ماجرایی سبک

 .ددارندیتأک« قصه تیروا»و « اکتشاف»هستند که بر دو عنصر  یقصه محور یهایباز ،ییماجرا

و نام خود را  رسدیم ۱970است به دهه  شدهشناخته یهاسبک نیسبک که از نخست نیقدمت ا

و  ودشیمرو روبه یمنطق یهابا چالش کنیباز معموالًسبک  نیاست. در ا گرفتهنامبه  یباز کیاز 

مختلف، استفاده از  لیکردن وسا دایپ ط،یدر مح وگذارگشت. ردیگیمتحت تنش قرار  ندرتبه

 انکنیباز یاهیپا یکارها جزو یباز یهاتیشخص گریمخصوص و صحبت کردن با د یدر جا لیوسا

 تیدارند شخص دهیعق ییماجرا یهایمندان به بازاز عالقه یاریهستند. بس ییماجرا یباز کیدر 

 یهاسبک ریبه ز ،ییماجرا یهای. بازردیبم دیها نباسبک ریسا برخالفسبک  نیدر ا یباز یاصل

 .شوندیم میتقس یتعامل یهارمان و ییمعما ییماجرا ،یکیگراف ،یمتن

o آن هستند  ازمندین هایباز نیساده است. ا یهایسبک باز یهاسبک ریزجز  :معمایی سبک

های را هدایت کند. بازی 20مازها مانند یادهیچیپ تیموقع ایرا حل کرده  ییمنطق معما کن،یکه باز

 یو آموزش ییماجرا یهابا سبک توانندیمو اغلب  شوندیمها را شامل معمایی، گونه وسیعی از بازی
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 هستند. 2۱لغات زدن حدس هایسبک باز نیاز ا ییهاوجه مشترک داشته باشند. نمونه

 است: ریز صورتبهداده،  گاهیپا نیدر ا شدهگرفتهبندی سنی در نظر رده

 سال 3تا  ۱: خردساالن 

 سال 8تا  4: کودکان 

 سال ۱3تا  8: نوجوانان 

 سال ۱7تا  ۱4: جوانان 

 و سالمندان ساالنبزرگ 

 

 هاي شناختیدرباره بازي 

 یهاهمشخص تیتقو ای یابیارز باهدفمشخص  صورتبهکه  باشندیم ییهایباز یشناخت یهایبازمنظور از 

ار روند. بک هاآن یابیارز ای یشناخت یهامؤلفه تیتقو یبرا توانندیم هایباز ی. البته تماماندشدهیطراح یشناخت

که تمرکز  دباشنیم ییهایباز روندیمبکار  یشناخت یهامؤلفه تیتقو ای یابیارز یبرا مخصوصاًکه  ییهایباز کنیل

 یازسبدن انیروش همانند مرب نی. اپردازندیم هاآن تیتقو ای یابینموده و به ارز یشناخت مؤلفهچند  ای کیبر 

 میو از فرد تحت تعل دهندیممنحصر به آن عضله را ارائه  یخاص، حرکات یاعضله تیتقو یکه برا باشدیم

 تواندینم یطورکلبهاست که ورزش  یهیعضله مربوطه بپردازند. بد تیحرکات، به تقو نیتا با انجام ا خواهندیم

 قرار دهد. تیتحت آموزش و تقو ازیموردنخاص را به مقدار  یاعضله

 اشاره نمود: ریبه موارد ز توانیم یشناخت یهامؤلفه ازجمله

 مدتکوتاه حافظه .۱

 درازمدت حافظه .2

 یکار حافظه .3

 توجه .4

 دست و چشم تطابق .5

 استنتاج .6

 یصوت حافظه .7
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 یینایب حافظه .8

 پردازش سرعت .9

 

فراد ا یسخت برا اریبس توانندیم حالنیدرع یول باشندیممتداول  یهایبازاز  ترساده اریبس معموالً هایباز نیا

 زهیانگ ای یابیارز یمتعارف برا یفضا جادیا یدر قالب باز یشناخت یهامؤلفه تیتقو ای یابیز ارائه ارزباشند. هدف ا

ان هم توسط کودک طورمعمولبهکه  یشناخت یهایبازاز  یانمونه. باشدیم یشناخت یهامؤلفه تیتقو یبرا شتریب

 .باشندیم نیجورچ ی( و بازی)حافظه کار یکارت باز یباز ،روندیماستفاده 

  :شودیم فیتعر ریز صورتبه یباز یدر مقاله خود تحت عنوان آورده است، معنا دایز کیاساس آنچه ما بر

 نندهکشرکتپاداش  ای یو هدف آن سرگرم شدهانجام یمشخص نیکه بر اساس قوان یذهن ای یکیزیف یامسابقه

 است.

 و  ناشدهب یمشخص نیقوان یکه بر مبنا است یوتریکامپ فیبا حر ،یذهن یامسابقه: ییدئویو یباز

 است. یبندشرطبردن در  ایو  حیتفر ،یهدف آن سرگرم

 یگرمکه از سر یمشخص نیقوان یبر مبنا یوتریکامپ فیبا حر که است یذهن یامسابقه: یجد یباز 

 یو اهداف ارتباط یعموم استیسالمت، س الت،یتحص ،یدولت و آموزش ادار شرفتیپ یبرا

 .شودیمتفاده اس کیاستراتژ

 

 

 

  



 سایت ايحرفه كاربرانراهنماي : ب وستیپ

 یافراد یااست. منظور از کاربران حرفه شدهنوشته تیسا یاکمک به کاربران حرفه منظوربهراهنما  نیا

 اطالعات موجود در توانندیداشته و عالوه بر مشاهده محتوا م یداده دسترس گاهیبه پا تیسا قیهستند که از طر

 اریختامکان تنها در ا نیصفحات را نداشته و ا رییتغ ییافراد توانا نیح کنند. الزم به ذکر است که ارا اصال تیسا

 است. تیناظر سا

 شیاست، پ یابخش مخصوص کاربران حرفه نیاست. )توجه: چون ا یدسترسقابل ریز نکیبخش از ل نیا

 .(دیخود شو یوارد حساب کاربر دیاز مشاهده با
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ا ر تیسا یاصالح محتوا تیقابل تیکه عالوه بر مشاهده سا اندشدهگرفتهدر نظر  یاحرفه کاربر یبرا ریز امکانات

 .دیدار زین

o یبر رو یکبا کل ،شدهیآورجمعبرای مشاهده پایگاه داده  :مشاهده home  یاو Cognitive 

GamesDatabase بخش  ینوارد ا توانیدی( میتسا یدر باال شدهدادهرنگ قرار یاهس ی)منو یاصل یاز منو

. شرفتهیاست: ساده و پ شدههیتعبداده  یگاهپا یدو نوع جستجو بر رو کنید،یکه مشاهده م طورهمان. یدشو

 است شدهفراهم کنندیم یتحوزه فعال ینکه در ا یگراناز پژوهشگران و صنعت ایداده یگاهپا ین،ا عالوه بر

 یدمشاهده کرد یتدر سا یاگر مشکل یماست. خواهشمند یدسترسقابل Research Centers ینککه از ل

 هایینکل یققرار ندارند، از طر یتدر سا اکنونکه هم بودید سایتبه  هاییقابلیتخواستار افزودن  یاو 

Feedback  یاو Contact یدا را مطلع سازم. 

o است که امکان اصالح  شدهدادهقرار  یاروندهنییپا یصفحه، منو راستسمت  یگوشه باال در :اصالح

 یو برا Games Database ایاول  نهیاز گز هایاصالح باز ی. برادهدیقرار م ارتانیداده را در اخت گاهیپا

 .دیرا انتخاب کن Research Centers ایدوم و  نهیگز نه،یزم نیاصالح مراکز فعال در ا

است  یساده است، تنها کاف اریاضافه کردن بس ندیاست. فرا یروزرسانبهداده، شامل دو بخش اضافه و  گاهیپا اصالح

. شودیحالت انجام م درساده بوده و  اریبس زین یروزرسانبه ندی. فرادیوارد کن شدهدادهقرار  یلدهایموارد الزم را در ف

است.  تهشرفیساده و پ یمشابه با جستجو اریکار بس نیا که دیخود را انتخاب کن موردنظر دیتدا باشروع اب یبرا

 Editدکمه  یبر رو کیآن را حذف کرده و با کل دیتوانیم deleteدکمه  یبر رو کیبا کل ،موردنظر افتنیپس از 

 .دیشویم شیرایو صفحه وارد
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خاب قابل انت روندهنییپا یبوده و از منوها شدهنییتع شیپ داده، اکثر موارد از گاهیبودن پا کدستی جهت

 .دیکن رهیرا ذخ راتییتغ نیا Update DB یبر رو کیبا کل د،یدلخواه خود را وارد کرد راتییتغ ازآنکهپسهستند. 

 

  



 سایت مدیرراهنماي : ج وستیپ

 شودی. فرض مدینما تیریو مد یرا نگهدار ستمیتا بتواند کل س دهیفراهم گرد یامکانات تیسا ریمد یبرا

 دارد. ییوب آشنا یسینوبرنامهفرد با مقدمات  نیا

 ییهالیفاشامل  شدهیطراح تیسااست. وب شدهاستفاده bootstrapاز کتابخانه  ت،یظاهر سا یطراح یبرا

 (اندآمدهالفبا  بیبه ترت هالیفادر ادامه آمده است. ) هاآن حاتیاست که توض

 

۱. About :دهدیمدر رابطه با ما نشان  یاطالعات داست،ینام آن پ که از طورهمان. 

2. AddReCیاصخ یدگیچیکه پ جادشدهیا دیجد یقاتیاضافه کردن مرکز تحق منظوربه ل،یفا نی: ا 

 فرم ساده است. کینداشته و تنها شامل 

3. AddRowفحهص نیداده اضافه کند. ا گاهیبه پا یسطر تواندیم یاصفحه، کاربر حرفه نی: توسط ا 

موجود  یهاداده گرید tabدر  و شودیاضافه م گاهیبه پا دیاول، داده جد tabاست. در  tabدو  یدارا

 .شوندیم یروزرسانبه

 شیدر اکثر موارد، اطالعات از پ یاداده، کاربر حرفه گاهیپا ماندهیباق کنواختی منظوربه .4

ست. ا دهیکارشناسان رس دییتأبه  نیازاشیپاطالعات  نیوارد کند که ا تواندیرا م یاشدهنییتع

 اضافه شوند. دیبخش با نیدر ا هاداده نیشدن بود، ا اضافهبهدر ادامه کار الزم  ییهادادهاگر 

اضافه کردن  منظوربه. اندشدهدادهقرار  MultiSelec لدیموارد توسط ف نیا داست،یکه پ طورهمان .5

که اگر دسته  دی. توجه داشته باشدیاضافه کن Multiselect نیبه ا یدیجد نهیگز دیبا د،یداده جد

. دیاوریهم ب ها CheckBox متیدسته را در ق نیاضافه شود، نام ا یکنون یهادستهبه  دیبا یگرید

 از قبل چک زده شود. تواندیمدسته،  نیا تیبسته به اهم

هر  یمورد به ازا نیا چراکه شوند،یخوانده م ماًیمستقداده  گاهیاز پا PricePlan لدیف ریمقاد تنها .6

 نمونه متفاوت است.

7. AdminHelp :صفحه آمده که  نیدر ا یاکاربر حرفه یراهنما داست،یکه از نام آن پ طورهمان

 است. پانل کینداشته و تنها  یخاص یدگیچیپ

8. AdvancedSearchبر که توسط کار شودیمنوشته  لیفا نیدر ا شرفتهیپ یجستجو نیآخر جی: نتا

 .رددگیم مشاهده



9. Authتوسط  یمختلف یکدگذار یهاروش ازآنجاکه. دهدیورود کاربران را انجام م ی: اعتبارسنج

قرار  تینشده و بر عهده ناظر سا یسازادهیپ هاداده یکدگذار شود،یمتفاوت انجام م یهاشرکت

 است. شدهداده

۱0. BSResults :دهدیم شیرا نما هاداده که یجدول. دیآیم صفحه نیا در ساده یجستجو جینتا 

 است. یسازمرتب تیقابل یدارا

۱۱. Centersبا دو  یساختار زیصفحه ن نی. اشودیصفحه انجام م نیدر ا یقاتیمراکز تحق شی: نماtab 

. در حال حاضر دو شوندیم ستیمرتب شدن را دارند ل تیکه قابل ییهاجدولدر  زین هادارد. داده

 دیتوانیم لیدر صورت تما که اندشدهگرفتهدر نظر  یو خارج یمل یهاداده یجدول جداگانه برا

 .دیرا ادغام کن هاآن

۱2. Contact :است آمده صفحه نیا در ما با تماس اطالعات. 

۱3. Delete :ندارد، تنها به  یخاص یدگیچی. پشودیصفحه انجام م نیداده در ا گاهیاز پا هایباز حذف

 .کندیمداده پاک  گاهیپا آن پست شده است را از idکه  یسرور وصل شده و سطر

۱4. DeleteC :دکنیم پاک را سطر یقاتیتحق مراکز به مربوط جدول از فقط است، قبل لیفا همانند. 

۱5. Edit :گفته شد،  نیازاشیپکه  طور. همانشودیصفحه انجام م نیا رد یقبل یهاداده یروزرسانبه

 محدود است. داده، موارد قابل انتخاب گاهیپا داشتننگه کنواختی منظوربه

اعمال  دیبا زیصفحه ن نیا یها MultiSelectبه  ،یکه اضافه کردن هر اطالعات دیداشته باش توجه .۱6

 شود.

۱7. EditCیقاتیجدول مراکز تحق یرا برا راتییتغ نیمشابه با صفحه قبل داشته، تنها ا کامالً ی: ساختار 

 .کندیماعمال 

۱8. Feedbackموارد را جهت اضافه  توانندیمشته باشد، افراد وجود ندا تیدر سا یاداده ای ی: اگر باز

 یهاتمسیسو  شرفتهیپ کیربات شگاهیآزما لیمیبه ا یکنند. موارد در فرمت خاص شنهادیشدن پ

 زین را خود لیم سرور ماتیتنظ است الزم آدرس، نیا رییتغ بر عالوه. شودیمهوشمند ارسال 

 .دیکن اعمال

۱9. Help :دهدیم نشان را کی_فال بخش در شده آورده یراهنما. 

20. Indexدر دو  شرفتهیساده و پ صورتبهداده را  گاهیپا یبر رواست که جستجو  ی: صفحه اصلtab 

 .دهدیم شینما



2۱. LohOut :کندیم رتیمد را کاربران خروج. 

22. RevisedSearchکندیم ستیل یسازمرتبقابل  یجدول در را شرفتهیپ یجستجو جی: نتا. 

23. SignIn :توسط کاربر تیهو ،صفحه نیازاپس. دهدیم شیکاربران را نماجهت ورود  پانل auth 

 است. باال آمدهآن در  حاتیکه توض شودیم چک

24. Submitدهدیمرا نشان  هایبازاصالح جدول  جهیشکست نت ای تی: موفق. 

25. SubmitCenدهدیمرا نشان  یقاتیاصالح جدول مراکز تحق جهیشکست نت ای تی: موفق. 

 

 

با  دیتوانیم لیاستفاده شده است. در صورت تما sessionکاربران، از  یقبل تیوضع یدارنگه جهت :توجه

 .دیاستفاده کن Cookieاز  ،ماتیتنظ رییتغ

  



 در مطرح شناختی هايبازي و هاشركت از تعدادي معرفی: د وستیپ

 جهان سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Lumosity 

 
 سایتوب: 

http://www.lumosity.com 

 اول صفحه: 

 

 یعلم هیگروه، پا یاعضا نیترمهم یمعرف ،یغاتیتبل یدربردارنده شعارها ،Lumosity تیسا یاصل صفحه

رائه که شامل ا باشدیم یشناخت تیتقو یهایباز دهندهارائه یکمپان نیا یرقابت یهاتیو مز شدهیطراح یهایباز

 یر برابه کارب یادآوریکاربران، نحوه  ریکاربر با سا سهینحوه مقا ،یشناخت یهایانجام باز یبرا یه فردبرنامه روزان

 دشدهییتأمطالعه معتبر  9. باشدیم یوتریمتعدد کامپ یهاستمیدر س یهایباز یاجرا تیو قابل هایانجام روزانه باز

کشور افتخاراتی است که در  ۱80میلیون کاربر از  60 دانشگاه از سراسر دنیا و داشتن 36 یتوسط داوران، همکار

 اند.را به خود اختصاص داده یتوجهقابلسایت این کمپانی فضای صفحه اول وب

 

 

 لوماسیتی شرکت و شناختی فاکتورهای بهبود مورد در مختلف اطالعات دارای اول صفحه نمایش: ۱ شکل

 

http://www.lumosity.com/


 شخصی اطالعات صفحه: 

تواند اطالعاتی از قبیل نام، تاریخ تولد، میزان تحصیالت و زمینه ، فرد میLumosityبعد از ورود کاربر به سایت 

نام وارد نموده بود را مشاهده کند. صفحه اطالعات شخصی همچنین دربردارنده را که در مرحله ثبتشغلی خود 

باشد. در کنار این صفحه دو بخش خبرهای الکترونیکی و ها و آدرس الکترونیک میسطح دسترسی کاربر به بازی

 افتیدر قیاز طر تیساا با وبارتباط خود ر تواندیاست که در بخش اول فرد م شدهگذاشتهتمایالت آموزشی 

های ویتاول ،ینوع برنامه آموزش زین گریحفظ کند. در بخش د کننده یادآوری یهاغامیو پ یکیالکترون یهاخبرنامه

 بودن و یا نبودن و میزان ساعات خواب کور رنگکاربر،  آموزشی و توضیحات دیگری از قبلی سطح سواد انگلیسی

 است. مشاهدهقابلشبانه او 

 

  

 لوماسیتی سایت در کاربر اطالعات صفحه۲ شکل

 

 لوماسیتی سایت در کاربر اطالعات صفحه: 2شکل

 



 بازي نمونه: 

باشد در پنج گروه توجه، حافظه، سرعت، بازی می 57ها تعداد آن تاکنون که Lumosity یهایباز مجموعه

 درده گمش" نام به را توجه گروه یهایباز از یاباال نمونه ریکه تصو اندشدهیبندطبقه مسئله پذیری و حلانعطاف

 .دهدیم نشان "مهاجرت

باشد. در این بازی های جالب در حیطه توجه انتخابی مییکی از بازی جرت:بازي گمشده در مها 

قرارجهت  دیکه کاربر با شوندیمختلف صفحه ظاهر م یهابخشپرنده در  5یک گروه متشکل از 

 

 (لوماسیتی شرکت)  رتمهاج در گمشده بازی صفحه: 3شکل

 

 (لوماسیتی شرکت)  مهاجرت در گمشده بازی نتیجه اعالم: 4 شکل

 



ثانیه  45 ینشان دهد. هر مرحله از باز بورد،یک یپرنده وسط را با انتخاب فلش مناسب از رو یریگ

ها است. اری اجرای آن بر اساس تفاوت جهت پرنده وسطی با سایر پرندهکشد و دشوطول می

گیرد. امتیاز می ۱0باشد، کاربر  شدهنییتعحداکثر  زانیدرست به م یهاتعداد پاسخ کهیدرصورت

باشد. نتیجه هر بازی، بالفاصله بعد از اتمام آن به تصویر زیر، نمایی از محیط اجرای این بازی می

 د.باشهای درست میشود که شامل امتیاز کاربر، درصد درستی و تعداد پاسخاده میکاربر نشان د

  



 بازي معرفی: 

 و یریتصو عمدتاً هادستورالعمل نیا. شودیم داده نشان کاربر به یباز شروع در بار هر ،یباز هر یاجرا یراهنما

 .است یباز یاصل شروع کاربر، یآمادگ اعالم. باشندیم ینیتمر کوشش چند با همراه

 

 

 (یتیلوماس تیسا: صفحه بازی تطبیق سرعت و اطالعات اولیه آن )5 شکل

 

 

 



 (یتیلوماس شرکت) آن از استفاده نحوه و سرعت قیتطب یباز : صفحه6 شکل

 

 بازي مراحل: 

نامه بر تواندیم ،شدهنییتع یهایاز شروع باز شیپ هرروز ،یشناخت تیدوره تقو یبرا شدهنامثبت کاربر

 بوده و فرد یگروهدرون ینیگزیجا نیاست که ا ذکرقابلدهد.  رییخود را تغ یهایروزانه خود را مشاهده کند و باز

روزانه بر طبق برنامه  ناتیتمر زمانمدتدهد.  رییاما در همان طبقه تغ گریخود را با نمونه د یباز تواندیتنها م

 باشد.دقیقه می ۱5تا  ۱0عموماً  ،شدهنییتع

 

 ارزیابی/مقایسه وهنح: 

 :باشدیم ریز موارد شامل شودیم ارائه کاربر به که عملکرد یکل گزارش

 استفاده از  یروزها تعدادLumosity یباز کی حداقل انجام با 

 (روز کیتفک به شینما امکانهفته ) کیدر طول  شدهانجام یهایباز تعداد 

 یاختشن یهاطهیح کیبه تفک شدهانجام یهایبازکل  تعداد 

 و  هیاول یابیبا ارز سهیو درصد( در مقا ازیاساس تعداد امت بر) یمغزشاخص عملکرد  زانیم شیافزا

 حیطه شناختی 5از  کیدر هر  زانیم نیا شیافزا

 



 

 (یتیلوماس شرکت) یبخشتوان خچهیتار : نمایش7 شکل

 

 .شودیم ارائه کاربر به اتیجزئ با که عملکرد گزارش

 
 (یتیلوماس)شرکت  معیار 5رد در : نمایش عملک8 شکل



 

 
 (چپ) ارهایمع کل در و( راست) مغز تیقابل یکل اریمع در عملکرد : نمایش9 شکل

 

قالب  در حیطه شناختی و همچنین در مورد شاخص کلی عملکرد مغز 5گزارش، عملکرد کاربر در  ینا در 

 آن هاییتعداد باز یخ،کند، تار یکآن کل یبر رونمودار که کاربر  ین. در هر نقطه از اشودینمودار نشان داده م

 .یدمشاهده نما تواندیرا م شدهانتخاب مؤلفهمرتبط با  یازروز و امت

 كاربران سایر با كاربر مقایسه: 

ا همساالن تا ب کندیخود را مشخص م یکاربران، ابتدا فرد رنج سن یرکاربر با سا یسهصفحه مرتبط با مقا در

حیطه  5از  یکو هر  یعملکرد مغز یشاخص کل یو برا وده صددربر اساس  یسهمقا نیشود. ا یسهخود مقا

 .باشدمی( مسئلهو حل  یریپذانعطافتوجه، سرعت،  حافظه،) یشناخت

 

 يادوره ارزیابی: 

 .شوندیم شناختی یتقابل آزمونکاربران  یادوره طوربه یت،سا ینا در

 

 

 

 



 

 

 
 (یتیسلوما تیسا) یابیارز : اعالم۱0شکل 

 

 

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

و  iOSد،یمتعدد اندرو یهاستمیسخود در  یهایو ارائه باز یتوانسته است با طراح ،Lumosity یکمپان

 یغاتیبلت یلبوردهایو ب یونیزیتلو غاتیپخش تبل موازاتبه یمجاز یرا در فضا غاتیاز تبل یاگستردهوب، سطح 

 ،pubmed ریمعتبر نظ گاهیو انتشار آن در پا ی. انجام مطالعات علمبرد شیپ یزیآمتیموفق طوربه یواقع یدر زندگ

 یکمپان ن،ی. عالوه بر ادیارائه نما هایباز نیانجام ا یدر خصوص اثرگذار یقطع یشواهد توانسته است زین

Lumosity، بار و اعت دیدر خر فیفتخ یبرا دیجد یهاشنهادیپ یکه حاو یکیالکترون یهابا استفاده از ارسال نامه

از  یکی. نمونه دیخود حفظ نما شدهنامثبتتا ارتباطش را با کاربران  کندیم یسع باشد،یم Lumosity یهاتازه

 است. مشاهدهقابل ریز ریدر تصو ،شدهارسال یهانامه

 

 

 

  

 : نحوه بازاریابی در سایت لوماسیتی۱۱ شکل

 

 

 

 

 

 



 Proprofs 
 سایتوب: 

 
http://www.proprofs.com/games 

 اول صفحه: 

باشد، ضمن آنکه های این کمپانی میترین بازی، نمای کلی از برخی از مهمproprofsصفحه اصلی سایت 

از موارد  کییاست.  شدهارائه یمطالعات علم برهیتکها نیز با گونه بازیهایی نیز در خصوص فواید انجام ایندانستنی

توسط کاربر است که بر اساس  یباز یطراح یتاست، قابل مشاهدهقابلمجموعه  ینا یتساکه در وب یتوجهقابل

خود  یازب توانندیم شدهنامثبتاز کاربران  یککه هر  یبترت ینقابل تحقق است. بد یتساموجود در وب یالگوها

 .نندک یافتها را درنآ یبه اشتراک بگذارند و بازخوردها یشبکه اجتماع یککاربران در قالب  یگررا ساخته و با د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.proprofs.com/games/


 شخصی اطالعات صفحه: 

 

 

 : صفحه اطالعات کاربر )سایت پروپرافس(۱2 شکل

 

اطالعات  نیاست. ا مشاهدهقابل ماتینام فرد در صفحه تنظمشخصات ثبت ،یحساب کاربر جادیاز ا بعد

 یکیونو نحوه ارتباطالکتر شودیاو نوشته ممختصر درباره کاربر که توسط خود  حاتیتوض ک،یشامل آدرس الکترون

 خود را آپلود کند. ریتصو تواندیفرد م زین تیسا نی. در اباشدیکاربر با مجموعه م

 

 



 

 : صفحه اول سایت پروپرافس۱3 شکل

 

  



 بازي نمونه: 

های باشد در بخش بازیبازی می 26 کنونتا هاآن تعداد که proprofs یشناخت تیتقو یهایباز مجموعه

 اند.مغزی آورده شده

ار هر ب یباز نی. در اباشدیم یریپذو انعطاف سرعت عمل طهیدر ح هایاز باز یکیکمتر:  ای شتریب یباز

. بسته باشدیعضو م یها شامل تعداداز مجموعه کیکه هر  شودیبه کاربر نشان داده م ریمجموعه تصو یتعداد

 حداکثر اعضا عالمت بزند. ایرا با حداقل  یریمجموعه تصو دیبا هر کوشش، کاربر یبرا شدهنییبه قانون تع

 .شودیم داده نشان کاربر به آن اتمام از بعد بالفاصله ،یباز نوع به بسته یباز هر جهینت

 

 بازي معرفی: 

ها عالوه بر دستورالعمل نی. اشودیبه کاربر نشان داده م یباز یهر بار در ابتدا ،یهر باز یاجرا یراهنما

کاربر، با زدن دکمه  ی. آمادگشودیبه فرد نشان داده م یباز نیریفلش، در صفحه وب و در بخش ز طیرائه در محا

 است. مشاهدهقابل زین یباز نیاست، در ح شدهارائهکه در صفحه وب  یباز ی. راهنماشودیشروع، اعالم م

 
 (پروپرافس)شرکت  "کمتر ای شتریب " یباز: ۱4شکل 

 



 
 ایش نتیجه بازی )سایت پروپرافس(: نم۱5 شکل

 

  



 بازي مراحل: 

به رد تا ف شودیبه کاربر ارائه م کجایدر صفحه مرتبط  ،یشناخت تیمربوط به تقو یهایمجموعه، باز نیا در

تعداد خطا،  ایو  یزمان تیبسته به محدود هایانجام باز زمانمدتخود را انتخاب کند.  موردعالقه یخود باز اریاخت

 .باشندیمتفاوت م گریکدیبا 

 
 )شرکت پروپرافس( کندیکه کاربر خود انتخاب م هایباز: انواع ۱6 شکل

  



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

کاربر با  سهیو مقا جینحوه ارائه نتا ،اندشدهاستخراجمنابع  ریاز سا Proprofsمجموعه  یهایباز ازآنجاکه

 یتهاکاربران در ان ریکاربر با سا سهیمقا ها،یاز باز یکیدرمثال  یمختلف متفاوت است. برا یهایدربازافراد  ریسا

صورت  یو در ماه جار یافراد در همان باز ریشده توسط ساکسب ازاتیامت نیشتریو صورت ارائه ب یهر باز

 .ردیگیم

 

 

 )شرکت پروپرافس( "ادیز ایکم " یکار با باز : نمایش روش۱7 شکل

 

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

و انجام مطالعات  یابیو ارز یآموزش یدر ساخت ابزارها شرویپ یهااز مجموعه یکی ،Proprofs مجموعه

 نیا. دهدیمکاربر قرار  اریدر اخت گانیرا طوربهامکانات را  نیا زیمحدود ن زمانمدتکه در  باشدیم ینظرسنج

 لیی و هاروارد دانشگاه مانند یوزشآم یهاو دل و مجموعه یچون سون یمهم یتجار یهامجموعه با یکمپان

 دارد. یهمکار

 باشد. متمرکزشده +Google و You Tubeعمدتاً در فضاهای مجازی مانند  Proprofs غاتیکه تبل رسدیم به نظر

 
 (پروپرافس)شرکت  ورکیوی: تبلیغ شرکت در بیلبوردی در شهر ن۱8 شکل

 
 : تبلیغ در سایت یوتیوب )شرکت پروپرافس(۱9شکل 

 



 
 )شرکت پروپرافس( کندیمکه کاربر خود انتخاب  هایباز: انواع 20 شکل

  



 Cambridgebrainsciences 
 سایتوب: 

http://www.cambridgebrainsciences.com 

 اول صفحه: 

شامل  یشناخت یکارکردها نیترچهار گروه از مهم ،cambridgebrainsciences تیسا یصفحه اصل در

مجموعه، از  نینام در ابا ثبت توانندیکه افراد م باشدیم مشاهدهقابل یزیرحافظه، استدالل، تمرکز و برنامه

 یشناخت آزمون ۱4دربردارنده  تیساوب نیحاضر، ا در حال. ندیچهار گروه استفاده نما نیا یابیارز یهاآزمون

کاربر  ازیامت نیدهنده آخرنشان نیهمچن ی. صفحه اصلباشدیم استفادهقابلکاربران  یبرا گانیرا طوربهبوده که 

  .است که انجام داده است یدر آزمون

 

 
 : صفحه اول سایت شرکت کمبریج برین ساینس2۱ شکل

 

  

http://www.cambridgebrainsciences.com/


 شخصی العاتاط حهصف: 

اطالعات  نیاست. ا مشاهدهقابل ماتیفرد در صفحه تنظ ناممشخصات ثبت ،یحساب کاربر جادیاز ا بعد

 یکیرونو نحوه ارتباط الکت شودیمختصر درباره کاربر که توسط خود او نوشته م حاتیتوض ک،یشامل آدرس الکترون

 .باشدیکاربر با مجموعه م

 

 

  



 آزمون نمونه: 

 هاآزمونباشد در بخش مون میآز ۱4ها تعداد آن کنونتا که cambridge یشناخت یهاآزمون مجموعه

 اند.آورده شده

o متفاوت ریتصو كردن دایپ آزمون (Error! Reference source not found.)ها : یکی از آزمون

 سیماترهای کالسیک هوش سیال مانند باشد که برگرفته از نمونهر حیطه استدالل می

 دیکه او با شودیبه کاربر نشان داده م ریتصو یآزمون هر بار تعداد نیاست. در ا ونیر روندهشیپ

 کند. دایرا پ ریتصاو ریمتفاوت با سا ریتصو

 

 
 : نمونه آزمون کمبریج )بازی تکی را حذف کن(22 شکل

 

  



 بازي معرفی: 

است که کاربر  شدهاشتهگذ یدر قالب بخش دستورالعمل اجرا، در داخل هر باز ،یهر باز یاجرا یراهنما

 .است رفعالیاجرا، غ نیبخش در ح نی. اردیبگ ادیآزمون را  یقسمت، نحوه اجرا نیبا انتخاب ا تواندیم

  



 هاآزمون مراحل: 

 

 

 

 .: صفحه شروع بازی که امکان خواندن دستورالعمل را هم فراهم آورده است23 شکل

 

 ترس میباشد.: دستورالعمل هر بازی در ابتدا قابل دس24 شکل

 

 



ضمن داشتن  تیسا نیاست. ا شدهارائه ،cambridgeتوسط مجموعه  شدهیطراح یهاآزمون یتمام، در این بخش

 که تاکنون باشدیم زیهوش ن آزمونبخش چالش  یدارا یزیرحافظه، استدالل، تمرکز و برنامه یابیارز یهاآزمون

 کیانجام آزمون و در قالب  نیها در حآزمون یست که سطح دشوارا ذکرقابلاند. کاربر آن را انجام داده 93282

 .دهدیم رییآن را تغ ایپو طوربه است که پاسخ کاربر مشاهدهقابل یرنگ یلیکادر مستط

 

 

 : تمامی بازیها )آزمونها( در یک صفحه قابل دسترسی میباشند.25 شکل

 

 : سطح سختی بدین صورت نمایش داده میشود26 شکل

 

 

 



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

کاربران  رینمودار با سا کیدر قالب  ،cambridgeدر مجموعه  شدهنامثبتعملکرد هر یک از کاربران 

 او نشان ازیامت نیفرد را بر اساس آخر گاهیهر آزمون متفاوت است و جا ینمودار برا نی. اباشدیم سهیمقاقابل

 

 : مقایسه کاربران بصورت نموداری27 شکل

 

 : ارزیابی پیشرفت هر کاربر در طول زمان28 شکل

 

 



 که یگرید نمودار در مختلف یهاآزمون عملکرد در را خود راتییتغ تواندیم کاربر نمودار، نیا بر عالوه. دهدیم

 Error! Referenceاست ) مشاهدهقابل ریز ریودر تص ینمودار فرد نی. ادیاوست مشاهده نما خودمختص  تنها

source not found..) 

 

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

 تیتقو به مربوط یهاتیساوب در عمدتاً رسد،یم نظر به ،cambridge یهایابیمجموعه ارز غاتیتبل

 یاجتماع یهاو در گروه یشناخت یهایابیانجام ارز یمعتبر برا یامجموعه نعنوابه آن یمعرف حاظو به ل یشناخت

 باشد. یرقابت یفضا کیعنوان به

 

 (Thehackedmind: تبلیغ کمبریج در سایت هدک مایند )29 شکل

  



 Happy-neuron 
 سایتوب: 

http://www.happy-neuron.com 

 اول حهصف: 

 یتتقو یاعتبار، برنامه کل یدو خر یتعضو نحوه های، دربردارنده بخشhappy-neuron یتسا یاصل صفحه

 ،happy-neuronدر مجموعه  یشناخت یتتقو ی. برنامه کلباشدیمجموعه م یندر خبرنامه ا یتو عضو یشناخت

 ییو فضا یبصر یها( و پردازشیر منطق)استدالل و تفک ییاجرا یحافظه، توجه، زبان، کارکردها یطهدر پنج ح

که همراه با  روندهشیپآرام و  یبا روند زمان یابرنامهمغز )متفاوت سالمت  یمجموعه در دو فضا ین. اباشدیم

فشرده و  یبا روند زمان یا)دوره عملیاتیبرنامه ( و باشدیم یشناخت یکارکردها یتتقو هایدستورالعمل

 .کندمی همراهید را ( کاربران خوزیبرانگچالش

 

 
 (HappyNeuron: صفحه اصلی سایت هپی نوران )30 شکل

 

 !Errorشود )باشد که توسط کاربر انتخاب میهای این مجموعه تحت نظر یک مربی میتمامی برنامه

Reference source not found.ت شناختی، به پیگیری برنامه، تشویق و راهنمایی (. این مربی در طول دوره تقوی

http://www.happy-neuron.com/


کامل  طوربه یکه مرب دیآینم به نظرباشد. البته بازی می 4۱پردازد. این مجموعه در حال حاضر دارای کاربر می

 یطراح وتریارتباط انسان و کامپ لیتسه یو برا باشدیماز کنترل برنامه  یسمبل صورتبه. بلکه باشدیم انیدر جر

 است. دهیگرد

 

  

 
 ا در طول یادگیری.: انتخاب یکی از راهنماه31 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



 شخصی اطالعات صفحه: 

 یهاطهیدهنده سطح عملکرد فرد در حصفحه داشبورد نشان ،تیبه سا شدهنامثبتبعد از ورود کاربر 

 یبرا دهشنییتع یبخش مرب نی. در اباشدیم ییفضا-یبصر یهاگانه حافظه، توجه، زبان، استدالل و پردازشپنج

در  زین یشده و مشخصات فرد. اطالعات مربوط به برنامه انتخابکندیارائه مخود را  یهادستورالعمل زین کاربر

 است. مشاهدهقابل یحساب کاربر ماتیصفحه تنظ

 

 : صفحه اطالعات شخصی کاربر32 شکل

 

 : صفحه برنامه ریزی کاربر33 شکل

 

 

 



 بازي نمونه: 

که تحت  باشدیم ییفضا-یبصر یهادر حوزه پردازش شدهیطراح یهایاز باز یکیدهنده نشان 34شکل 

 دیه او باک شودیمرکب به کاربر نشان داده م یریتصو یباز نی. در ادشویبه کاربر ارائه م دهیتنعنوان اشکال درهم

 .دیموارد درست را انتخاب نما ها،نهیگز نیکرده و از ب کیرا تفک ریتصو یاجزا

 

 

  

 

 : صفحه بازی در هم تنیده 34 شکل

 

 

 

 

 

 

 



 بازي عرفیم: 

 عمدتاً هادستورالعمل نیا. شودیم داده نشان کاربر به یباز شروع در بار هر ،یباز هر یاجرا یراهنما

 .است یباز یاصل شروع کاربر، یآمادگ اعالم. باشندیم ینیتمر کوشش چند با همراه و یریتصو

 

 
 دهیتن هم در یباز یمعرف: 35 شکل

 

 

 

 

 

 

  



 بازي مراحل: 

کند و  یینخود را تع یناتانجام تمر یبرنامه زمان تواندیم یشناخت یتتقو یهادر برنامه شدهنامثبتکاربر 

 همچون یزن هایذکر است که نوع بازرا انجام دهد. البته قابل یمرب یشنهادشده از سویپ یهایطور روزانه بازبه

 دهد. ییرها را تغآن تواندیبوده و کاربر م یرپذها انعطافانجام آن یبرنامه زمان

 

 )الف(

 

 )ب(

 : الف( صفحه برنامه ریزی شخصی برای کاربر ب( صفحه کاربر برای انتخاب سطح و نوع بازی36 شکل

 

 

 
 

 : صفحه کاربر برای انتخاب سط  و نو  بازی1 شکل



 

 ارزیابی/مقایسه حوه: 

ه ارائه پاسخ ب یزمان یانگینم ازجمله یگرید یرهایمتغ به همراهکاربر  یازامت ها،یاز باز یکاز اتمام هر  بعد

 روش ارائه به نسبت سخت این. شودیدر قالب دو تا سه جمله به او ارائه م یزمکمل ن هاییشنهادپو  شودیاو ارائه م

 .باشدیم یجامعه عاد یبرا

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

 یژهوکه به باشدیم happy-neuronمجموعه  یرقابت هاییتاز مز یکی ی،مجاز یگسترده در فضا تبلیغات

 یدمجموعه، تول ینتوجه ااز ابتکارات جالب یکیمشاهده است. مرتبط با سالمت مغز قابل هاییتسادر وب

نیز تجدید شده است.  20۱5 آغاز و برای سال 20۱4است که از سال  یمغز یناتتمر یحاو یزیروم هاییمتقو

 happy-neuronهای ارتباطی مجموعه انه تقویت شناختی، از دیگر راههای الکترونیکی و اعالم برنامه روزارسال نامه

 .دهدمی نشان را آن از یانمونه یرز یرکه تصو باشدیم

 

 
 مختلف یتهایسا در نوران یهپ غیتبل: 37 شکل

 

 

 

 

 

 



                                           میتقو چاپ قیطر از نوران یهپ میتقو: 38 شکل                   

 : نمره دهی و ارزیابی در هپی نوران39 شکل

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 : تبلیغ ایمیلی هپی نوران 40 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NeuroNation 
 سایت: 

http://www.neuronation.com/index.php 

 اول صفحه: 

 .اشدبیم یآن و مشخصات کل هاییتقابل یستم،در مورد س یاطالعات کل یاول حاو صفحه

 

 
 : صفحه اول نورو نیشن4۱ شکل

 

 

http://www.neuronation.com/index.php


 شخصی اتاطالع صفحه: 

 یانرساطالع و لیپروفا ،یشناخت تیاطالعات وضع صورتبهفرد  هیاول صفحه شودیم مشاهده کهطور همان  

 شدهتفادهاس باشدیم یو همکار گرانیبه د یرساناطالعمانند که  یاز شبکه اجتماع ستمیس نیاست. در ا گرانیبه د

 .تاس شدهاستفاده( Gamificationست. به معنای دیگر روش گیمیفیکیشن )ا

 

 ( شنین نورو)  کاربر اطالعات صفحه: 42 شکل

 

 

  



 بازي نمونه: 

 در دفر دبکیف ،یباز نیا در نمره نیبهتر ،یباز نیهم در فرد شرفتیپ ،یباز حیتوض ،یباز هر صفحه در

 .است شده آورده یباز مورد در کنانیباز هیبق دبکیف و یباز مورد

 
 : نمونه شروع بازی با اطالعات مقایسه ای ) نورو نیشن (43 شکل

 

  



 بازی معرفی: 

 

 

 )الف(

 

 )ب(

: الف( نمونه بازی در سمت راست آمده و توضیح آن در سمت چپ ) نورو نیشن ( ب( نمونه بازی کلمات ) 44 شکل
 نورو نیشن (

 

 



 بازي مراحل: 

و در  شدهارائه یسه کالس باز ریاست. در طول مس محدودشده یبرنامه از قبل در بازه زمان یاجرا نحوه

 شدهدادهانجام نشان  یحالت انتخاب و دقیقه ۱0قیقه، د 5مثال  نیاجرا خواهند شد. در ا شدهانتخابمحدوده زمان 

 است.

  

 

 

 : مراحل بازی در قالب زمان بازی آمده است. ) نورو نیشن (45 شکل

 

 

 

 

 

 



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

 باشدیمخود فرد  ا(. روش اول ب46)شکل  ردیگیمفرد در دو قالب انجام  سهیمقا ،شودیم دهیکه د طورهمان

در سمت  میتقو رینمره کل )ز صورتبه گرانیبا د سهینمره کسب کرده در هر قسمت و روش دوم مقا صورتبه

 (راست

 

 

 : نمره فرد در چارت پایین  تصویر آمده است. مقایسه با دیگران در سمت راست باالی نمره فرد آمده است. 46 شکل

 ) نورو نیشن (

 

 

 

 



 Scientific Brain Training PRO 
 سایتوب: 

http://www.scientificbraintrainingpro.com 

 اول صفحه: 

 یشناخت یندهنده برنامه بازتواارائه یمجاز یهااز مجموعه یکی ،scientificbraintrainingpro مجموعه

های کارکردهای اجرایی، حافظه کالمی، حافظه بازی تقویت شناختی در حوزه 28از  شیاست که با داشتن ب

 یهابیمبتالبه آس مارانیب تواندیم ،یداریبصری، حافظه فضایی، سرعت پردازش، توجه بصری و پردازش شن

شتوانه . پدینما یاریخود یشناخت یهبود کارکردهاو اختالالت توجه را در ب یریادگیمغز، سکته، اختالالت  یاضربه

مقاالت  نیو همچن باشدیم یمرتبط با علوم اعصاب شناخت یهاحوزه نیمجموعه که شامل متخصص نیا یعلم

 .باشدیمجموعه م نیا یرقابت تیمز ،یمعتبر علم یهاگاهیدر پا شدهچاپ

 

 
 scientific training pro : صفحه اول سایت47 شکل

 

  

http://www.scientificbraintrainingpro.com/


 بازي مونهن: 

 جاجابه هاسبد نیب را هاتوپ دیبا کاربر که دارد وجود تفاوت نیا فقط و است لندن برج یباز هیشب یباز نیا

 دمانیچ سپس و شودیچند توپ در سه سبد نشان داده م دمانیاز چ ییالگو کیابتدا به کاربر  یباز نیا یکند. برا

 نییاول تع یدوم به الگو دمانیچ یکردن الگو لیتبد یزم را براتعداد حرکات ال دی. کاربر باشودیم ظاهر گرید

 (.48است )شکل  شدهیطراح یذهن یزیراز نوع برنامه خصوصبه مسئلهبهبود مهارت حل  یبرا نیتمر نیکند. ا

 

 
 (scientific training pro: بازی بسکتبال در نیویورک که شبیه به بازی برج لندن میباشد ) 48 شکل

 

  



 بازي فیمعر: 

 یآن و پارامترها یهایژگی، ویدر خصوص نحوه انجام باز یحاتین مجموعه، توضیا یهایک از بازیهر  یبرا

 ذکر است که دستورالعمل راهنما و انجام چند کوشش(. قابل49شده است )شکل وب ارائه یر در فضاییتغقابل

 شده است.گذاشته یهر باز یدر ابتدا ینیتمر

 

 (scientific training pro: صفحه توضیحات مختصر مجموعه بازیها ) 49 شکل

 

 (scientific training pro: صفحه توضیحات بازی بسکتبال در نیویورک ) 50 شکل

 

 

 



گروه  9در قالب  ،scientificbraintrainingproشده در مجموعه های طراحی و انتخابمجموعه بازی 

آن مجموعه آشنا شود.  یهایبا باز دتوانها می( که کاربر با کلیک بر روی هر یک از گروه49است )شکل  شدهارائه

 ردیگیصورت م درمانگرتوسط  است که عمدتاً شدهگذاشته یهر باز یدر ابتدا ،یهر باز یدشواربهمربوط  ماتیتنظ

 (.5۱)شکل 

 

 (scientific training pro: بازی توانبخشی توجه دیداری بنام نوشته تاریخی  ) 5۱ شکل

 

  



 ارزیابی/مقایسه نحوه 

(، 54و  52ها )شکل یج عملکرد هر فرد را در قالب چهار نمودار مرتبط باسابقه انجام بازین مجموعه نتایا

ن چهار نمودار یاز ا ییر نمایر زیکند که تصاویها ارائه می( و مشخصات باز53کرد )شکل رات عملییروند تغ

 باشد.یم

 

 (scientific training pro: بررسی عملکرد در هر روز در هر بازی ) 52 شکل

 

 (scientific training pro: تغییرات عملکرد در بازه زمان ) 53 شکل

 

 (scientific training pro: تاریخچه بازیها ) 54 شکل

 

 

 



  یرساناطالعنحوه تبلیغ و 

که به  باشدیم Happy neuron یهمکار یهارمجموعهیاز ز یکی ،scientificbraintrainingpro مجموعه

 .کندیارائه مخود را  غاتیمجموعه تبل نیعمدتاً توسط ا رسدینظر م

 

 

 

 
 HappyNeuron( توسط scientific training pro: تبلیغات  ) 55 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 BrainHQ 
 سایتوب: 

http://www.brainhq.com/ 

 اول حهصف: 

ارتباط  یحوه برقرارن ی،شناخت یتتقو یهابرنامه ،brainhqدر مورد مجموعه  یاطالعات کل یاول حاو صفحه

بازی در شش دسته توجه،  27 یمجموعه دارا ین. اباشدیو کاربر و نحوه ارائه بازخورد به کاربر م یستمس یانم

تعداد مراحل با  ازنظرها باشد. هر یک از این بازییابی میهای اجتماعی، هوش و جهتسرعت، حافظه، مهارت

 (.56)شکل  باشندیمتفاوت م یکدیگر

 

  

 

 

 BrainHQ  : صفحه اول سایت56 شکل

 

 

 

http://www.brainhq.com/


 شخصی اطالعات حهصف: 

 و التیتحص زانیم ت،یفرد، اطالعات مرتبط با سن، جنس لیدر صفحه پروفا شودکه مشاهده می طورهمان 

 است تا افراد بتوانند شدهگذاشته(. در این صفحه بخش دیگری نیز 57)شکل  شودیکشور در حال اقامت ثبت م

 (.58بگذارند )شکل  به اشتراکعات خود را با یکدیگر سایت دعوت نموده و اطالدوستان خود را نیز به این وب

 

 : صفحه کاربر57 شکل

 

 BrainHQ: به اشتراک گذاشتن نظرات و اطالعات در 58 شکل

 

 

 



 بازي نمونه: 

 یمحرک ریابتدا تصو دیکه کاربر با باشدیمجموعه بهبود سرعت م یهایاز باز یکی ،یبصر وبرگشترفت یباز

ل )شک کند نییواگرا و همگرا تع یهادقت کند و جهت حرکت را بر اساس جهت فلش شود،یکه به او نشان داده م

 .دهدیمرا نشان  یاز اعالم باز یانمونه 60(. شکل 59

 

  

 

 BrainHQ: بازی بازی رفت و برگشت 59 شکل

 

 BrainHQ: نمونه ای از اعالم نتیجه بازی 60 شکل

 

 

 



 بازي معرفی: 

فعال است تا  یباز نیدر ح زیو دکمه کمک ن شودیدر ابتدا به کاربر نشان داده م یهر باز دستورالعمل

 (.6۱کاربر بتواند در هر زمان، راهنما را مجدداً بخواند )شکل 

 

 

 

 

 
 (BrainHQای بازی داده میشود ): دستورالعمل بازی در ابتد6۱ شکل

 

  



 بازي مراحل: 

(. نحوه اجرای 62)شکل  باشندیمتفاوت م گریکدیازلحاظ تعداد مراحل با  brainhqمجموعه  یهایازب

شده و در محدوده زمان ارائه یسه کالس باز ریمحدودشده است. در طول مسبرنامه از قبل در بازه زمانی 

شده است )شکل انجام نشان داده یحالت انتخاب و دقیقه ۱0دقیقه،  5مثال  نیر اشده اجرا خواهند شد. دانتخاب

63.) 

 

 

 BrainHQ: انواع بازیها 62 شکل

 
 BrainHQبازیها برای دسترسی به بازیهای بیشتر  : انجام مراحل63 شکل

 

 

 

 



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

که مشخصات کامل  یو در قالب جدول شرفتیدر صفحه پ ،brainhqکارنامه عملکرد فرد در مجموعه  

 است. مشاهدهقابل دهد،یعملکرد فرد را نشان م

 

 
 BrainHQروزهای مختلف  : نمایش عملکرد در64 شکل

 

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

مربوط  یخبر یهاتیساوب یکه در تمام است ییهااز مجموعه یکی ،brainhqگفت که  توانیم جرئتبه

 یآموزش یهاپیکل دئویاز و یاریدر مقدمه بس یمجموعه حت نیخود را ارائه نموده است. ا غاتیمغز، تبل سالمتبه

 .(65)شکل  دهدیبه کاربران نشان م دئویو نیخود را در بخش آغاز غاتیتبل زین You Tube در مرتبط

رعت س تیتقو یهااز برنامه یقرار گرفتن بخش مورداستفادهمجموعه پس از  نیا یاست که برتر ذکرقابل

سالمند تقویت کارکردهای شناختی در افراد  ٔ  نهیدرزممهم  یامطالعهکه  22ACTIVEسالهدر مطالعه ده عمل

(. 66است )شکل  شدهگذاشته مندانعالقهسایت این مجموعه نیز برای بود، چندین برابر شد که شواهد آن در وب

 (67)شکل  ردیگیمتبلیغات ایمیلی هم انجام 
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 : تبلیغات بصورت بنر در سایتها  65 شکل

 

 : تبلیغات توسط تحقیقات   66 شکل

 

 : تبلیغات ایمیلی  67 شکل

 

 

 

 

 

 

 



 Cognifit 
 سایتوب: 

https://www.cognifit.com/ 

 اول صفحه: 

. مجموعه باشدیم یآن و مشخصات کل یهاتیقابلدر مورد مجموعه،  یاطالعات کل یحاو اول صفحه

Cognifit یکارکردها یارتقا باهدفو  یبیترک صورتبهباشد که بازی شناختی می 33 یدر حال حاضر دارا 

 یابیامکان ارزمجموعه  نیاست که ا ذکرقابل. اندشدهیطراح ییفضا یبصر یهاحافظه، سرعت و پردازش ،ییاجرا

 میهر کاربر تنظ یبرا یآن برنامه فرد جیو بر اساس نتا کندیکاربر فراهم م یبرا زیرا ن یشناخت یعملکردها

 (.68)شکل  شودیم

 

 
 CogniFit: صفحه اول سایت  68 شکل

 

  

https://www.cognifit.com/


 صفحه اطالعات شخصی: 

 مستیاستفاده از س یزمان مشخصات کاربر و سابقه ،یدر صفحه اطالعات فرد شودیطور که مشاهده مهمان

 (.69)شکل  شودیارائه م

 
 : صفحه کاربر69 شکل

  



 بازي نمونه: 

حرکات دست و  یزمان واکنش، مهار پاسخ و هماهنگ تیتقو یبرا شدهیطراح یواکنش، باز دانیم یباز

 (.70)شکل  تنها به محرک هدف پاسخ دهد دیکه کاربر با باشدیها مچشم

 

 
 واکنش : بازی میدان70 شکل

  



 بازي مراحل: 

 یشناخت یهایدر بخش باز باشند،یتعداد مراحل متفاوت م ازنظر کیهر  که Cognifitهای مجموعه بازی 

(. توضیح 63است )شکل  دهیمشخص گرد یشناخت یهاپردازش تیتقو یبرا هاآناز  کیو کاربرد هر  اندشدهارائه

 آمده است. یباز یدر لوگو دهدیما نشان ر مدنظرمختصری از هر بازی که فاکتور شناختی 

 

 

 CogniFit: انواع بازیها در 7۱ شکل

 

 

 

 



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

 هر فرد، در قالب نمودار طیبر اساس شرا ها،یابیفرد در بخش ارز سهیمقا ،شودیم دهیکه د طورهمان 

 (.72)شکل  ردیگیصورت م

 

 

 

 : نمایش عملکرد نسبت به خود72 شکل

 

 

  



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

حفظ کرده  یکیالکترون یهاارتباط خود را با نامه گر،ید یهامجموعه ریمانند سا زین Cognifit موعهمج

 (.74کند )شکل ، در فضای مجازی منتشر می( و تبلیغات خود را با توجه به تنوع در پلتفرم73)شکل 

 

 
 : تبلیغات ایمیلی73 شکل

 

 : تبلیغات در سایت اپل74 شکل

 



 Mybrainsolutions 
 سایت: 

https://www.mybrainsolutions.com/index.html 
 اول صفحه: 

سه بخش  برکننده  دیتأک یکیجذاب گراف یهابا داشتن جلوه ،mybrainsolutions تیساوب یاصل صفحه

 .شودیم انجام تیسانام کاربر در وبثبت بیتکه به تر باشدیم شیو پا نیسنجش، تمر یعنیمجموعه  نیا یاصل

  در خصوص یشده است، وجود شواهد علمبه آن اشاره زین یمجموعه که در صفحه اصل نیا یرقابت یایمزا گرید از

 یکارکردها ریسادر نظر گرفتن بعد احساسات و عواطف در کنار  ،mybrainsolutionsمجموعه  یهاسنجش ییروا

متشکل  یقاتیدر شبکه تحق mybrainsolutionsکاربرد مجموعه  تیدرنهاو  شدهارائه ناتیتمر یدر طراح یشناخت

وامل ع توانندیم ،یشناخت یتوانمندساز یهامجموعهباشد که در عرصه رقابتی بین پژوهشگر در دنیا، می 350از 

 باشند. یمؤثر

 شخصی اطالعات صفحه: 

 

 : صفحه اولیه سایت 75 شکل

 

 نشان را یشناخت یهامولفه یتوانبخش نهیزم در قاتیتحق با مجموعه طفحه ای از مرورگر که ارتبا: ص76شکل 
 .دهدیم

 

 

https://www.mybrainsolutions.com/index.html


 

 
 کاربر یکنون تیوضع یابیارز صفحه: 77شکل 

 

و با وارد  یحساب شخص جادیدر بخش ا یستیکاربران با ،mybrainsolutionتیساوب در نامثبت یبرا

 رودو و یکاربر حساب داشتن با. کنند یسینونام ،ینام خانوادگو نام و  لیمیمانند آدرس ا هینمودن اطالعات اول

اده را انجام د هایابیارز تواندیم آن قالب رد که شودیم جادیا فرد هر یبرا یشخص پرونده حساب، نیا با تیسا به

 تافیدر زیمجموعه را ن نیکار با ا یو راهنماها یشنهادیبرنامه پ نیو همچن دیعملکرد خود را مشاهده نما جهیو نت

نمره  کیاز با استفاده  یشناخت ناتیاو در تمر شرفتیهر فرد، سطح پ یاست که در پرونده شخص ذکرقابل .دینما

 .(78)شکل  ردیگیممختلف صورت  یهاارائه مدال و با یکل

  



 

 mybrainsolution تیسا یهامدال صفحه. هایباز از شتریب استفادهکاربر به  بیترغ یاز مدال برا استفاده: 78شکل 

 

  



 بازي نمونه: 

 پذیری، استرسفبازی در شش گروه بهبود حافظه، توجه، انعطاف 27 یدارا ،mybrainsolution مجموعه

 هایبازیز ا یکیهستند. نمونه  یکدیگرمتفاوت با  گرافیکی هایباشد که دارای سبکروابط اجتماعی و نگرش می

 یریپذانعطاف شیکاهش استرس، افزا دار،یبهبود توجه پا منظوربهکه  e-Bubble Topia مجموعه تحت عنوان این

 بتواند در هر کوشش دیکاربر با یباز نیآمده است. در ا ریز ریاست، در تصو شدهیطراح یجانیه یهایریسوء گو 

 کیآن کل یداده و بر رو صیتشخ گریواژگان د نیمثبت را از ب یجانیبا بار ه دارد، واژه زین یمحدود زمانمدتکه 

 .دهدیم یرا به باز یجذاب یکه جلوه طراح اندشدهگذاشته یمجاز یهادر داخل حباب واژگان ی. تمامدینما

 

 
 دهدیم نشان را کاربر ازیامت و سطح، زمان، که یباز صفحه: 79شکل 

  

https://www.mybrainsolutions.com/Pages/GameOverview.aspx?id=BubbleTopia


 بازي معرفی: 

 اراهنم بخش در ای و شودیم داده نشان کاربر به یباز ابتدا در ای ،یباز نوع به بسته یباز یاجرا یراهنما

در صفحه مستقل  زین یکامل هر باز یمعرف .شودیم ارائه است فعال همواره و دارد قرار یباز یاجرا طیمح در هک

 است. شدهگذاشتهدر مجموعه  اتیبا ارائه جزئ یاز صفحه باز

 

 

 (حاالت صی)تشخ یباز دستورالعمل صفحه: 80شکل 

 

 

 



 

 یشناخت یفاکتورها بر آن ریتاث و یباز مورد در یعلم اطالعات صفحه: 8۱شکل 
 

  



 بازي مراحل: 

نمونه ای از این روش در  .شودیم ارائه کاربر به یباز یابتدا در آن نوع به بسته ،یباز هر یاجرا مراحل

 نشان داده شده است. 82شکل 

 

 

 نمونه دیگری از راهنمای بازی و امکان انتخاب سطح برای کاربر: 82شکل 

  



 ارزیابی/مقایسه نحوه: 

 یهامدال و نمودار قالب در ،یشناخت ناتیتمر در را خود عملکرد جهینت تواندیم کاربر مجموعه نیا در

 .ندارد وجود مجموعه نیا در کاربران ریسا با فرد سهیمقا امکان. (83)شکل  دینما مشاهده خود

 

 
 صفحه وضعیت کلی کاربر در تمرینات و مدالهای کسب شده.: 83شکل 



 رسانیاطالع و تبلیغ نحوه: 

توانسته است  ،(84)شکل  دیو اندرو iOS یهاستمیدر س ،mybrainsolution از استفاده امکان بودن فراهم

 یاهشبکه قیارتباط از طر ی. ضمن آنکه برقراردیمجموعه فراهم نما نیا یرا برا غاتیاز تبل یاسطح گسترده

 شده است.مجموعه فراهم نیکاربران ا یبرا زین یاجتماع

 

 iOSو  یداندرو هاییستمس یبرا mybrainsolutios تیو استفاده از سا یساز ادهیپ: 84شکل 

 

 

 های اجتماعی و ویدئوییهای مختلف و ارتباط از طریق شبکهنحوه تبلیغات برای پلتفرم: 85شکل 


