| نگاهــی بــه وضعیــت رســانه بازی جهــان باز :محیا برکــت | آینــده پژوهش گیم بــه ورود نهاد دانشــگاه
نیــاز دارد :گفتگــو بــا دکتــر جــواد راســتی | رتبهبنــدی بازیهــا چ ـرا و چگونــه :دکتــر علیرضــا دهقــان |

پژوهــش در حــوزه بازیهــای رایانـهای بــا تولیــد همگام شــود :گفتگــو با دکتر یوســف ســخاوت | نگاهی
یشــن و کابردهــای آن :کامـران حاتمــی | همهگیــری کرونــا و نقــش بازیهــای
بــه چیســتی ِگ
ِ
میفیک ِ
جــدی در مبــارزه بــا شــبهعلم :اعظــم دهصوفیانــی | اســتریمینگ :تبدیــل تجربــه شــخصی بازیکنــان
بــه ســرگرمی عمومــی :ریحانــه رفیـ عزاده اخویــان | مــا به پژوهــش بر ذائقــه بازیکنــان ایرانی نیــاز داریم:
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
فصلنامۀ خبری ،تحلیلی و اطالع رسانی
زمستان  | 1400شمارۀ  | 21پیاپی 52

گفتگــو بــا دکتــر مقــداد مهرابــی | مــروری بــر خوانــش بازیکنــان بازیهــای رایانهای داســتانی :محســن
رزاقــی | بــاغ مخفــی گیمرهــای معلــول :آذر اســدی کــرم | مــن گیمــر (تجربهنــگاری بــازی) :علیرضــا

ِ
ربانــی یکتــا | بررســی اجمالــی کتــاب؛ روندهــای نوظهــور در بازیهــای دیجیتــال :حامــد نصیــری |

resanefarhang.mag/

| www.iaocsc.ir

12

7

نگاهی به وضعیت
رسانه بازی جهان باز

سردبیر میهمان :محیا برکت
گرافیک و صفحه آرایی :مؤسسۀ فرهنگی هنری
اندیشگاه مهر و هنر نوآفرید
آدرس :تهــران ،بزرگــراه جــال آل احمــد ،دانشــکدۀ علــوم
اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،طبقــۀ ّاول ،دفتــر انجمــن ایرانــی
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات.
کدپستی1411713118 :
پایگاه اطالع رسانی انجمنwww.iaocsc.ir :
resanefarhang.mag/

آینده پژوهش گیم به ورود
نهاد دانشگاه نیاز دارد

مدیر مسئول :هادی خانیکی

رتبهبندی بازیها
چرا و چگونه

صاحب امتیاز :انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

یادداشت

پژوهش در حوزه بازیهای
رایانهای با تولید همگام شود

یادداشت

گفتگو

10

گفتگو

نگاهی به چیستی
یشن و کابردهای آن
گِمیفیک ِ ِ

4

14

گفتگو

باغ مخفی
گیمرهای معلول

منِ گیمر
)تجربهنگاری بازی(

بررسی اجمالی کتاب؛ روندهای
نوظهور در بازیهای دیجیتال

31

34

همهگیری کرونا و نقش بازیهای
جدی در مبارزه با شبهعلم

استریمینگ :تبدیل تجربه شخصی
بازیکنان به سرگرمی عمومی

ما به پژوهش بر ذائقه
بازیکنان ایرانی نیاز داریم

مروری بر خوانش بازیکنان
بازیهای رایانهای داستانی

یادداشت

28
26

گفتگو

گفتگو

گفتگو

گفتگو
یادداشت

22
18

گفتگو

37

نگاهی به وضعیت رسانه بازی

1

جهان باز

2

محیا برکت

سردبیر مهمان | دانشجوی دکترای ارتباطات
 1در مطالب فصلنامه هر جا واژه بازی به کار رفته بر بازی دیجیتالی تاکید دارد .در جاهایی بنا به تاکید واژه گیم استفاده شده است.
 2یــادآور گونــه ای از طراحــی در فضــای بــازی دیجیتالــی اســت کــه بــه گونـهای از طراحــی فضــا در بــازی ویدئویــی اشــاره میکننــد کــه بــه بازیکــن اجــازه میدهــد آزادانــه در
یــک دنیــای مجــازی حرکــت کنــد و آزادی قابــل توجهــی در انتخــاب چگونگــی و زمــان انجــام اهــداف داشــته باشــد.

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات

صفحه 4

«حدود  32میلیون گیمر در ایران داریم»
«صنعت بازی از فیلم و موسیقی در جهان با درآمد  ۳۰۰میلیارد دالری سبقت گرفت»
«جمــع ســاعات تماشــای اســتریم در پاییــز ســال  ۲۰۲۱در پلتفرمهــای توییــچ ،یوتیــوب و فیســبوک بــه  ۷.۲۳میلیــارد
ســاعت رســید»
و....
ایــن هــا فقــط بخشــی از تیترهــا و آمارهــای تــکان دهنــده ای اســت کــه مــی توانــد ســر مــا را در قامــت
پژوهشــگر ،سیاســتگذار ،متولــی صنعــت و ...بــه ســمت جهــان بــازی هــای دیجیتالــی بــر گرداند.
اگرچــه اهمیــت بــازی هــای دیجیتالــی در دو ســه دهــه گذشــته بــا افزایــش آمــار مخاطبیــن بــازی
هــا ،میــزان فــروش بازیهــای و ســودآوری صنعــت بــازی ســازی همچنیــن رشــد و تغییــرات
محتوایــی  ،فنــی و گرافیکــی ایــن رســانه  -ســرگرمی گــره خــورده امــا شــاید بتــوان گفــت در دو
ســال گذشــته دو پدیــده اجتماعــی و فناورانــه نیــز بــر تغییــرات کیفــی و کمــی صنعــت بــازی
ســایه انداخــت .اتفــاق نخســت یعنــی پاندمــی کرونــا بــود کــه بــا دامنــه فراگیــر خــود نــه
فقــط بــر ســامت جهانــی اثــر گذاشــت بلکــه بــا شــرایط قرنطینــه ،اعمــال محدودیتهــا و
تغییــر شــیوه زندگــی ،رواج دورکاری و خانه نشــینی اولیــن نمودهای اقتصــادی و صنعتی
خــود را در دنیــا نمایــان کــرد .یکــی از بزرگتریــن صنایعــی کــه تحــت تاثیــر ایــن ویــروس
قــرار گرفــت ،صنعــت گیمینــگ و صنایــع وابســته بود .بــه طوریکــه ســال  2020صنعت
بــازی هــا بیشــترین فــروش و عملکــرد رو بــه رشــد را تجربــه کــرد و زیســت مبتنــی بــر
قرنطینــه  ،پیونــد میــان کاربــران بــاالی  45ســال بــا صنعــت بــازی را تقویــت کرد.بازی
دیجیتالــی کــه شــکل جدیــدی از تعامــل ،غوطــه وری و روایــت ســازی را در میــان
ســایر رســانه هــا دارد در ابتــدای پاندمیــک جــزو موفقتریــن بیزنسهــای دوران
کرونــا شــناختهشــد و بــا جــذب بیــش از چهــل درصــدی مخاطــب در زمــرهی
صنایعــی قــرار گرفــت کــه تعریــف جدیــدی از ســرگرمی مجــازی ارائــه داده اســت.
اتفــاق دوم کــه در دل تغییــرات فناورانــه و تکنولوژیکــی مبتنی بر بالکچیــن رخ داد
از چشــم انــدازی جوشــید کــه آینــده اندیشــان امــروز فنــاوری بــه آن متوســل شــدند.
وقتــی در یکســال گذشــته مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیسبــوک بــا ســودای رســیدن بــه
متــاورس ،نــام شــرکتش را بــه متــا تغییــر داد ،اعــام کــرد کــه صنعــت گیمینــگ پیشــتاز
ایــن مســیر خواهــد بــود .ایــن دیــدگاه میلیاردهــا نفــر کاربر شــبکه اجتماعــی فیسبوک
را در مقابــل صدهــا میلیــون گیمــر قــرار داد و ایــن بــاور را قــوت بخشــید کــه گیمینــگ
نقــش کلیــدی در توســعه پلتفرمهــای متــاورس بــازی خواهــد کــرد.
در حالیکــه صنعــت و رســانه بــازی روز بــه روز پــر قــدرت تــر پیــش مــی رود مواجهــه
مــا بــا ایــن رســانه در ایــران از توســعه ای نامتــوازن رنــج مــی کشــد .مواجهــه ای کــه
در بعــد سیاســتگذاری ،تولیــد و مصــرف بــا نواخــت ضربــه هایــی بــر پیکــره بــازی
همــراه بــوده اســت و بــا وجــود ایــن بــازی همچنــان بــه زیســت خــود ادامــه مــی دهــد.
در میــان نقــش هایــی کــه بــر گــردن دولــت ،صنعــت  ،دانشــگاه  ،مصــرف کننــده وجود
دارد در اینجــا مــی تــوان نگاهــی مختصــر بــه عملکــرد دانشــگاه در مواجهــه بــا این رســانه
داشت.شــاید بتــوان در اینجــا ادعــا کــرد کــه نــگاه کالن و غالــب در مواجهــه بــا ایــن رســانه در
نــگاه بــی تفاوتــی بــوده اســت .نگاهــی کــه با عــدم شــناخت گســتره  ،کارکــرد و ســیطره این رســانه
ســطح آکادمیک
همچنــان بــازی را بــه مثابــه فعالیتــی کودکانــه مــی بینــد .امــا در کنــار ایــن نــگاه بــازی انگارانــه رســانه بــازی مــی تــوان مواجهه هــای چندگانــه ای
را در ســاختار و بدنــه جامعــه بــا ایــن رســانه مشــاهده کرد.مــوج اول مواجهــه بــا بــازی مــوج هــراس و تهدیــد انــگاری بــود کــه بــه خصــوص در دهــه
 80شمســی رونــق گرفــت .ایــن مــوج هــراس برانگیــز بــه دو شــکل در جامعــه ایــران بــروز کــرد .یــک شــکل آن معطــوف بــه آثــار احتمالی خشــونت
 ،پرخاشــگری  ،اعتیــاد بــه بــازی و ...بــود کــه نگاهــی منفــی بــه مصــرف ایــن رســانه را بــه خصــوص در میــان خانوادههــا رقــم مـیزد .شــکل دوم
بــازی هراســی در ایــران نســبت بــه پیامهــای ایدئولوژیــک بازیهــای خارجــی بــود کــه بــا ورود آن بــه ســاختار حاکمیتــی منجــر بــه ایــن شــد کــه
در دهــه هشــتاد شمســی بســیاری از نهادهــای دولتــی ماننــد ســازمان تبلیغــات اســامی ،ارتــش  ،بســیج و  ...به عرصــه تولیــد بازیهــا روی آورند
و بازیهایــی ایدئولوژیــک در پاســخ بــه بازیهــای ســاخته شــده غربــی تولیــد کننــد .تالشــی کــه نتیجــه چندانــی در جــذب مخاطــب نداشــت.
بــه تدریــج بــا تشــکیل و گســتردهتر شــدن فعالیــت بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــه ای ،افزایــش اســتودیوها ،شــرکتهای بــازی ســازی و تجربــه
انــدوزی آنــان تغییراتــی در ایــن عرصــه رخ داد و همزمــان بــا فراگیــر شــدن گوش ـیهای هوشــمند و اســتقبال از بازیهــای موبایلــی در دهــه
 90رونــد مواجهــه بــه فضــای گیــم در ایــران دچــار تغییراتــی شــد .از ســوی دیگــر توجــه بــه بــازی هــای جــدی و هدفمنــد و بــه کارگیــری آنهــا در
عرصــه ســامت  ،آمــوزش و  ...مــورد توجــه قــرار گرفــت و مواجهـهای مبتنــی بــر فرصــت مــداری بــا بــازی را رقــم زد؛ مواجهـهای کــه کــه گاهــا بــر
وجــه ســرگرمی بــازی آســیب رســاند امــا گفتمانــی متفــاوت را در مواجهــه بــا رســانه بــازی در کشــور نیــز خلــق کرد.اکنــون در جایــی ایســتاده ایــم
کــه میبینیــم عصــر اطالعــات چگونــه بــه عصــر بــازی بــدل شــده اســت ومیدانیــم بــازی ،زیســت بومــی را خلــق کــرده کــه درآن دیگــر بــازی نــه
ســرگرمی صــرف اســت و نــه یــک ابــزار بلکــه در قالــب پسارشــته در زندگــی روزمــره مــان جــای گرفتــه اســت .
در شــماره پیــش رو تــاش شــده تــا بخشــی از زیســت بــوم بــازی بــا تمرکــز بــر دامنــه پژوهشــی مطالعــات بــازی و مخاطبــان را بــه قــدر وســع و تــوان
مــرور کنیــم تــا شــاید طلوعــی بــرای ورود جــدی تــر نهــاد علــم در کنــار این رســانه باشــد.
صفحه 5

زمستان 1400
شماره( 21پیاپی)52
www.iaocsc.ir

در ابتــدای ایــن شــماره گفتگوهایــی بــا دکتــر جــواد راســتی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان و دکتــر ســخاوت دکتــر یونــس ســخاوت،
دانشــیار دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز مــی خوانیــم .درایــن دو گفتگــو ســعی شــده تــا وضعیــت پژوهش بــر بازیهــای دیجیتالی بررســی شــوند.
دکتــر جــواد راســتی درایــن گفتگــو پیشــنهاد داده تــا افــراد عالقــه منــد آکادمیــک در حــوزه گیــم و در رشــتههای مختلــف فنــی ،هنــری و علــوم
انســانی از ســوی نهــاد حاکمیــت تقویــت و بــه آنهــا اعتمــاد شــود .او معتقد اســت تشــکیل اکوسیســتم کارآفرینی مــی توانــد عرصه پژوهــش بازی
را پرتــوان جلــو ببــرد و جایگزیــن فعالیــت هــای پراکنــده و نامنســجم فــردی شــود .دکتــر یونــس ســخاوت نیــز در ایــن گفتگــو معتقــد اســت کــه
پژوهــش بــر روندهــای جدیــد بــازی ماننــد بالکچیــن  ،واقعیــت افــزوده و  ....بایــد در دانشــگاه صــورت گیــرد و دانشــگاه تنها جایی هســت که می
توانــد ایــن ریســک را بپذیــرد و بــر آینــده بــازی پژوهــش کنــد.
دکتــر علیرضــا دهقــان ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران نیــز در یادداشــتی بــا بحــث رتبــه بنــدی بــازی هــا مــی پــردازد.در ایــن یادداشــت
شــفاهی او عنــوان کــرده اگرچــه در ایــران تحقیقــات ابتدایــی دربــاره بــازی هــای دیجیتالــی شــروع شــده اســت هنوز خالهــای مطالعاتــی زیادی
در رابطــه بــا مبحــث ســواد رســانه ای و رتبــه بنــدی بــازی هــا وجــود دارد.شــناخت دنیــای ســواد رســانه ای و بازی هــا می توانــد به شــناخت بازی،
رتبــه بنــدی ،شــناخت کاربــران بــازی هــا و در نهایــت باالتــر رفتــن کیفیــت زمانــی کــه کاربــران بــازی مــی کننــد بینجامــد ،ایــن تحقیقات بــه طور
ویــژه در حــوزه نوجــوان و جوانــان بــه عنــوان بیشــتر کاربــران بــازی هــا مهــم اســت.
در یادداشــت بعــدی کامــران حاتمــی درصــدد برآمــده تــا بــه بحــث گیمیفیکیشــن بپــردازد.او کــه گیمیفیکیشــن را بــه معنــای الهــام گرفتــن از
دنیــای بــازی در محیــط غیربــازی میدانــد بــا پرداختــن بــه چیســتی  ،ویژگیهــا و حوزههــای کاربــردی گیمیفیکیشــن در توســعه فــردی،
بازاریابــی ،آمــوزش و....بــه ایــن مســئله تاکیــد دارد کــه بــازی وارســازی نیازمنــد طراحــی انســان محــور اســت و بایــد لــذت از بــازی و احساســات
آدمــی را در ایــن فراینــد برجســته دیــد.
در ادامــه یادداشــتی بــا عنــوان همهگیــری کرونــا و نقــش «بازیهــای جــدی» در مبــارزه بــا «شــبهعلم» بــه قلــم اعظــم ده صوفیانــی میخوانیــم.
ایــن نوشــته یــادآور ایــن موضــوع هســت ُبعــد جدیــدی کــه همهگیــری کرونــا در زمینــه بــازی بــرای ســامت ایجــاد و مطــرح کــرد ،توجــه بــه نقش
بازیهــا بــرای مقابلــه بــا شــبهعلم و اطالعــات غلــط بود.ایــن بازیهــا شــرایط عمومــی جهــان در مواجهــه بــا کرونــا را مــد نظــر داشــتند و همــگام
بــا آن حرکــت کردنــد و نســخه هــای مختلفــی را در طــول کرونــا منتشــر کردنــد .برخــی از ایــن بــازی هــا دقیقــا بــه موضوع شــبه علــم و عــدم ترویج
اطالعــات غلــط در زمینــه کرونــا تاکیــد دارنــد؛ برخــی بــا ارائــه اطالعــات و هشــدار بــرای چگونگــی ضدعفونــی ،در خانه مانــدن و واکسیناســیون
بــه ترویــج آگاهــی علمــی مــی پردازنــد؛ و دســته ای دیگــر از بــازی هــا نیــز بــرای آگاهــی کادر درمــان در نظــر گرفتــه شــده انــد .در ایــن یادداشــت
بــه معرفــی برخــی از ایــن بــازی هــا و نقــش آنهــا در مقابلــه بــا شــبه علــم پرداخته شــده اســت.
بخــش دیگــری از مطالــب ایــن فصلنامــه بــه بحــث مخاطــب بــازی مــی پــردازد .در ایــن بخــش طیــف پردامنــه مخاطبــان ماننــد زنــان  ،معلــوالن
 ،مخاطبــان بــازی هــای داســتانی و مخاطبــان اســتریمینگ مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .در اینجــا ریحانــه رفیــع زاده اخویــان بــا یادداشــتی بــا
عنــوان اســتریمینگ ،تبدیــل تجربــه شــخصی بازیکنــان بــه ســرگرمی عمومــی را بررســی مــی کنــد.او بازگشــت نقــش تماشــاگران در بازیهــا
واجتماعــی شــدن تجربــه بــازی را رهــاورد پلتفرمهــای اســتریمینگ بــرای مخاطــب ســالهای اخیــر بازیهــای دیجیتــال مــی دانــد و بیــان مــی
کنــد عوامــل اجتماعــی جنبــه بســیار مهمــی از تجربــه مصرفکننــده اســتریم را دارنــد .ســرویسهای اســتریم میتوانند امــکان خلــق ابزارهایی
بــرای ایجــاد ارتبــاط صمیمــی و خــاص بیــن اســتریمرها و تماشــاگران را در نظــر داشــته باشــند.
در ادامــه دکتــر مقــداد مهرابــی در گفتگویــی بــه بحــث تفاوتهــای جنســیتی در لــذت از بازیهــای دیجیتالــی مــی پــردازد  .اینکــه چــرا و چگونه
زنــان و مــردان مــی تواننــد بــه صــورت متفــاوت از بــازی لــذت ببرنــد را تحلیــل مــی کنــد و ویژگــی هــای ســاختاری بــازی ماننــد تعاملیــت و غوطــه
وری را از عوامــل برجســته در ایــن تحلیــل بــر میشــمارد.همچنین روشهــای پژوهــش در دریافــت مخاطــب در ایــن گفتگــو واکاوی میشــود.
همچنیــن محســن رزاقــی در یادداشــتی بــا عنــوان آیــا اساســا بازیکنــان بازیهــای رایانـهای چیــزی از محتــوای آنهــا میفهمنــد؟ بــر « خوانــش
بازیکنــان بازیهــای رایانـهای داســتانی » مــروری مــی کنــد .او در ایــن یادداشــت کــه برگرفتــه از یــک تحقیــق اکتشــافی بــا روش تحقیــق کیفی و
ابــزار مصاحبــه نیمــه ســاختیافته اســت تــاش میکنــد نــگاه شــفافی از فضــای مصــرف بازیهــای رایانـهای ارائــه کنــد و به این مســئله بپــردازد
کــه چگونــه مخاطبــان بــازی هــای داســتانی بــه صــورت فعاالنــه در اجتماعــات تفســیری ،معنــا را بازتولید مــی کنند.
در ادامــه آذر اســدی کــرم بــا یادداشــتی بــا عنــوان بــاغ مخفــی گیمرهــای معلــول ســعی کــرده تــا بــه ایــن موضــوع بپــردازد کــه در دنیــای بــازی
 ،جایــگاه معلــوالن کجاســت ؟ آیــا جهــان بــازی ایــن فرصــت را فراهــم کــرده کــه گــروه هــای در حاشــیه اجتماعــی دیــده شــوند؟او بــا وامــداری از
پژوهشــی خارجــی در حــوزه بــازی و معلــوالن بــه ایــن پرداختــه کــه گیمرهــای معلــول بــه دالیلــی مشــابه گیمرهــای غیرمعلــول بــازی مــی کننــد،
آنهــا هــم بــرای ســرگرمی ،آرام شــدن ،تجربــه بــودن در جمــع و چالــش در ایــن فضــا هســتند و بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده کــه نــگاه مطالعاتی به
گیمرهــای معلــول ،در بعضــی مواقــع ،خــود می¬توانــد باعــث شــود کــه آنهــا بیشــتر بــه حاشــیه رانــده شــوند ،امــا بــه نظــر می¬رســد معلــوالن در
دنیــای بازی¬هــای دیجیتــال بتواننــد پارادایم¬هــای مســلط را جــا بــه جــا کننــد و طرحــی نــو دراندازنــد.
در یادداشــت دیگــری در ایــن بخــش علیرضــا ربانــی یکتــا بــا عنــوان مــن گیمــر ،تجربــه زیســته خــود در مواجهــه بــا جهــان بــازی را بــا مــا بــه
اشــتراک مــی گــذارد.
مطالــب ایــن شــماره از فصلنامــه بــا معرفــی کتابــی بــا عنــوان روندهــای نوظهــور در بازیهــای دیجیتالــی بــه قلــم حامــد نصیــری بــه پایــان مــی
رســد .ایــن کتــاب کــه بــا همــت جمعــی از نویســندگان نوشــته شــده اســت بــر  9رونــد جدیــد در حــوزه بــازی هــا مــی پــردازد و معتقــد اســت
تغییــرات در اکوسیســتم بــازی بــا ســرعت باالیــی رخ مــی دهنــد و همیــن موضــوع اهمیــت بررســی مــداوم روندهــای نوظهــور را بــرای فهــم بهتــر
تغییــرات دوچنــدان میکنــد .بــا ایــن پیشفــرض در ذهــن ،میتــوان یکــی از وظایــف اصلــی نهــاد علــم در اکوسیســتم پرتغییــری همچــون بــازی
را رصــد مــداوم تغییــرات و آگاهیبخشــی در خصــوص روندهــای اثرگــذار دانســت.

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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آینده پژوهش گیم

به ورود نهاد دانشگاه نیاز دارد

گفتگــو بــا جــواد راســتی از دو جهــت اهمیــت دارد .اول اینکــه او در کســوت آکادمیــک و نظــری بــازی را
بــه عنــوان یــک رســانه مــی شناســد و قــدرت آن را بــاور دارد  .از ســوی دیگــر او بــه عنــوان مؤســس و مدیــر
مرکــز نــوآوری صنایــع ســرگرمی دانشــگاه اصفهــان بــه فــراز و فرودهــای اجرایــی و تولیــد بــازی اشــراف دارد .در
ایــن گفتگــو در مــورد وضعیــت پژوهــش بــر رســانه بــازی گپــی زدیــم و ســعی کردیــم وضعیــت کنونــی و آینــده
پژوهــش بــر بــازی را تحلیــل کنیــم.
محیا برکت

گفتگوبادکترجوادراستیعضوهیئتعلمیدانشگاهاصفهان
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بــازی ،رســانه نوپایــی هســت کــه عمــر آن در ایــران و حتــی
جهــان از چنــد دهــه فراتــر نرفتــه اســت .بــه مــوازات رشــد
ایــن صنعــت و رســانه ،پژوهــش بــر آن بیشــتر شــده اســت.
مــی تــوان گفــت نقطــه شــروع پژوهــش هــا بــر بــازی در
ایــران ،بــا نــگاه آســیب شناســانه و بــازی هراســی بــوده .در
وضعیــت کنونــی ســیر ایــن پژوهــش را چگونــه میبینیــد ؟
شــاید بتوانیــم بگوییــم  10ســال قبــل ســمت و ســوی پژوهشهــا در
حــوزه گیــم  ،آســیب شناســانه بــود .ورود هــر پدیــده جدیــد اجتماعــی
و فناورانــه بــا موجــی از مقاومــت از ســوی عمــوم جامعــه و خانوادههــا
همــراه بــود .حتــی پژوهشــگران و روزنامــه نــگاران نیــز اغلــب بــا همیــن
مــوج همراهــی میکردنــد .در مــورد اینترنــت و و موبایــل نیــز مــا
مواجهـهای شــبیه ایــن را داشــتیم .امــا بــه مــرور زمــان بــا فراگیــری گیــم
و افزایــش تعــداد مخاطبــان و دامنــه آنهــا بــه تدریــج شــرایط تغییــر کــرد.
در ســالهای گذشــته گیــم بــه اقشــار مختلــف جامعــه از  2ســال تــا
 90ســال ســرایت کــرده .تعــداد ســاعاتی کــه افــراد بــازی میکننــد بــه
طــور محسوســی بیشــتر شــده .همچنیــن از ســال  2014بــه بعــد درآمــد
صنعــت گیــم از مجمــوع درآمــد صنعتهــای موســیقی و ســینما هــم
بیشــتر شــده اســت و همیــن مســائل باعــث شــده تــا ظرفیــت گیــم در
جامعــه بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد .تجرب ـهای کــه مــا در دانشــگاه
اصفهــان و برگــزاری کنفرانــس بازیهــای دیجیتالــی در طــول  7ســال
گذشــته داشــتیم نشــان میدهــد کــه در ســالهای ابتدایــی برگــزاری
کنفرانــس ،اغلــب پژوهشهــا بــر نقــش بــازی در گســترش خشــونت و
پرخاشــگری و مــواردی از ایــن قبیــل پررنــگ بــود و بــن مایــه پژوهشهــا
مبتنــی بــر انفعــال بــود .امــا بــه تدریــج و بــه خصــوص در  5ســال
اخیــر رونــد تغییــر کــرد و پژوهشهــا بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده کــه
پژوهشــگران بــه جــای تحلیــل صــرف اثــر ،هویتــی را ایجــاد کننــد .مثــا
روانشناســان در پژوهشهــای مربــوط بــه روانشناســی و بــازی بــه ایــن
ســمت رفتنــد کــه بــا تولیــد چــه نــوع بــازی میتــوان حافطــه را تقویــت
کــرد و بعــد تیــم بــازی ســاز را کنــار خــود آوردنــد تــا بتواننــد نتیجــه
پژوهــش را شــکل بدهنــد .بــه ایــن ترتیــب در مــواردی ایــن پژوهشهــا
بــه بعــد تجــاری هــم رســیدند .برخــی از ایــن بازیهــا در حــال حاضــر
در کلینیکهــا و مراکــز درمانــی بــه کار میرونــد .میتــوان گفــت بــا
شــکل گرفتــن ســمپوزیوم بازیهــای جــدی ،نــگاه حــل مســئله قــوت
بیشــتری گرفــت .بــدون توجــه بــه اهــداف تجــاری بازیهــا و نــگاه
کاربــردی بــه پژوهشهــای بــازی نمیتــوان در ایــن مســیر پیــش رفــت
و بــرای ایــن منظــور الزم هســت تــا رشــتههای مختلــف انســانی ،هنــری
و فنــی گــرد هــم آینــد.

پژوهشهایــی کــه در حــوزه علــوم انســانی بــر گیــم صــورت
گرفتــه اســت،چه جایگاهــی دارنــد؟
اگــر بخواهیــم بــه صــورت کلــی ببینیــم رونــد رو به رشــد و معنــاداری
در مــورد پژوهشهــای علــوم انســانی در ایــران و جهــان دیــده مــی
شــود .تجربــه و بــرآورد مــا نشــان میدهــد در میــان پژوهشهــای انجــام
شــده بیشــترین پژوهشهــای بــازی در حــوزه علــوم انســانی و بعــد
هنــری اســت و حــوزه فنــی در مرحلــه آخــر قــرار میگیــرد .پژوهشــگران
حــوزه علــوم انســانی متوجــه شــدهاند کــه چقــدر ظرفیــت در رســانه
گیــم نهفتــه اســت .در حــوزه روانشناســی بــرای درمــان اختــاالت حــوزه
روانــی  ،در حــوزه آمــوزش و علــوم تربیتــی  ،علــوم اجتماعــی ،حقــوق
و مدیریــت مــی تــوان بــه ایــن حــوزه وارد شــد .مثــا در مــورد مســائلی
ماننــد بررســی حقوقــی پرداخــت درونبرنامــهای رشــتههای علــوم
انســانی بایــد ورود کننــد .مثــا در نظــر بگیریــد مــا بازیهــای ســبک
کازینویــی داریــم و بایــد ایــن بازیهــا تطبیــق داده شــوند کــه آیــا قمــار
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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هســتند یــا خیــر .در حــوزه مســائلی دیگــری ماننــد حفاظــت از حقــوق
کــودک و جــرم انــگاری در گیــم نیــز نیــاز بــه پژوهــش هــای حقوقــی
داریــم .در مــورد مســائلی کــه مربــوط بــه جــذب مخاطبــان هســت نیــز
نقــش رشــته هــای روانشناســی و علــوم اجتماعــی و مخاطــب شناســی
برجســته میشــود .چــون میتواننــد بــه ایــن پرس ـشها پاســخ دهنــد
کــه ظاهــر یــک بــازی چگونــه میتوانــد منجــر بــه جــذب و ابقــای
مخاطــب در محیــط بــازی شــود .رنگهــا  ،صداهــا و کاراکترهــا چگونــه
باعــث درگیــری مخاطــب میشــود و طــراح بــازی بایــد چــه کار کنــد
کــه مخاطــب ،بــازی را نیمــه رهــا نکنــد .همانطــور کــه میدانیــد یکــی
از مســائل جــدی بازیســازهای مــا ایــن اســت کــه مخاطــب تمایــل
پیــدا نمیکنــد کــه بــازی را تمــام کنــد .اینجاســت کــه پژوهشهــای
علــوم انســانی اهمیــت پیــدا مــی کننــد و پــای مطالعــات اقتصــادی و
بازاریابــی و ...بــه وســط کشــیده میشــود .پژوهشهــای رشــته هنــر
بــه دلیــل پیشــینهای کــه در تئاتــر و انیمیشــن دارنــد بــه جنبههــای
مختلــف هنــری بــازی ماننــد طراحــی کاراکتــر ،رنــگ پــردازی و ...مــی
پردازنــد کــه در انیمیشـنهای دیجیتالــی هــم مــورد توجــه بــوده اســت.
امــا پژوهــش هــای فنــی حــوزه بــازی بــه دلیــل نیــاز بــه ابزارهــای جدیــد
کمتــر انجــام شــده اســت .مثــا هــوش مصنوعــی فقــط چنــد دهه اســت
کــه مطــرح شــده و بــرای اینکــه یــک پژوهــش بتوانــد از آن اســتفاده کنــد
و جنبــه عملــی بــه دســت بیــاورد هنوزنوپــا هســت.

بــه نظــر مــی رســد پژوهشهــای اخیــر بــازی در ایــران ،
بیشــتر بــر بازیهــای جــدی ( )serious gameمتمرکــز
شــدهاند .در صورتــی کــه بازیهــای جــدی یــا هدفمنــد
فقــط بخشــی از اکوسیســتم بــازی را تشــکیل مــی دهنــد.
ایــن نــگاه یــک جانبــه باعــث نمــی شــود کــه توســعه
نامتوازنــی در عرصــه پژوهــش هــای بــازی صــورت گیــرد؟
بلــه درســت اســت .جهــان بــازی فقــط شــامل بازیهــای جــدی و
هدفمنــد نمیشــود .شــاید  20تــا  30درصــد بازیهــا ،بــازی جــدی
باشــند .بایــد همــه بازیهــا را در نظــر گرفــت چــون ذائقــه مخاطــب
متفــاوت اســت .مــن ضعــف پژوهشهــای علــوم انســانی را در آنجــا
میبینــم کــه ورود عالمــان ایــن حــوزه منفعالنــه اســت و بــر اثــرات
هــراس و تخریبــی ایــن رســانه تاکیــد دارنــد و کمتــر بــه چگونگــی
اســتفاده از ظرفیتهــای آن میپردازنــد .اینکــه چگونــه بایــد پیــام را
در بــازی قــرار داد ،اهمیــت دارد.ســازنده بــازی غالبــا نــگاه فنــی دارد
ممکــن اســت یــک بــازی خــوب تولیــد کنــد ولــی وقتــی نمیتوانــد
بــازاری بــرای بــازی ایجــاد کنــد یــا بــا مخاطــب ارتبــاط بگیــرد بــازی
شکســت مــی خــورد .در اینجــا بایــد متخصــص دیجیتــال مارکتینــگ
وارد عمــل شــود .در حــوزه هــای فرهنگــی نیــز همینطــور .بســیاری
از پژوهــش هــای بیــن المللــی در حــوزه فرهنــگ بــا کشــور مــا قابــل
تطبیــق نیســت .مثــا در مــورد رده بنــدی ســنی بــازی هــا بــا مســائل
جنســی مواجــه مــی شــویم  .خــب نــگاه بچــه همســن بچــه ایرانــی در
آمریــکا یــا اروپــا متفــاوت اســت  .پــس در اینجــا هــم بــه حوزههــای
پژوهــش فرهنگــی مســتقل نیــاز داریــم.

نهــاد علــم بــه خصــوص دانشــگاه در حــوزه بــازی در کجــای
کار قــرار میگیــرد؟
اجــازه بدیــد مــن ابتــدا بــه چنــد نکتــه اشــاره کنــم .وقتــی کســی
مــی خواهــد در ایــران بــازی بســازد غالبــا تجربــه بــازی کــردن زیــاد دارد
و بــا یــک موتــور بازیســازی هــم آشــنایی نســبی دارد و شــروع بــه
ســاخت بــازی مــی کنــد .پــس ســابقه آکادمیــک چندانــی نــدارد .از
ســوی دیگــر معمــوال دانشــگاه بــا تاخیــر بــه حوزههــای جدیــد وارد مــی

شــود؛ یعنــی صنعتــی راه میافتــد و بعــد تــازه دانشــگاه ورود میکنــد.
یکــی از مشــکالت مــا در زمینــه تولیــد بــازی ایــن اســت کــه اســاتید
دانشــگاهی بــه صــورت متمرکــز در ایــن حــوزه کار نمیکننــد .مثــا یــک
اســتاد دانشــگاهی بایــد بــه صــورت تخصصــی و مشــخص بــر ایــن حــوزه
کار کنــد تــا مثــل وضعیــت کنونــی پژوهشهــا پراکنــده نباشــند .اگــر مــا
بخواهیــم از بیــن افــراد دانشــگاهی افــرادی را نــام ببریــم کــه بــه عنــوان
پژوهشــگر حــوزه گیــم فعالیــت میکننــد تعدادشــان از انگشــتان دســت
هــم فراتــر نمــیرود .صــرف اینکــه کســی ســالی یکبــار مقالــهای در
زمینــه گیــم بنویســد کفایــت نمیکنــد .حتــی مــا از اســاتید بازیســاز
هــم پژوهــش کــم میبینیــم.

چــرا بحــث بــازی بحــث اولویتداری در دانشــگاه محســوب
نمیشــود؟
اولویــت نــدارد چــون هــم حــوزه جوانــی هســت و هــم ریســک باالیی
دارد .مثــا اگــر جامعــه شناســی بخواهــد بــر بحــث هویــت گروههــای
اجتماعــی بــه صــورت عمومــی کار کنــد برایــش راحــت تــر اســت امــا
کار کــردن بــر بحــث هویــت گیمرهــا یــا هویــت خــود بــازی تخصصــی
تــر میشــود .در میــان فنیهــا نیــز اگــر کســی بخواهــد در حــوزه کالن
داده وارد شــود مشــخص اســت کــه ســرانجام کارش چــه مــی شــود امــا
در مــورد گیــم اینطــور نیســت .پــس ورودهــا بــه ایــن حــوزه محــدود
میشــود .البتــه مــن بــه ایــن مســئله هــم اذعــان دارم کــه مــا نیروهــای
خوبــی داریــم .امــا اگــر گیــم را بــه مســئله مثــا  40نفــر پژوهشــگر
تبدیــل نکنیــم نمــی تــوان در ایــن حــوزه بهبــودی دیــد .از طــرف دیگــر
شــکافهایی کــه بیــن صنعــت و دانشــگاه هســت هــم بــه گیــم صدمــه
میزنــد .مثــا میبینیــم کــه در پنلهــا افــرادی چقــدر مســلط در مــورد
گیــم صحبــت میکننــد و اشــراف دارنــد امــا شــرایط طــوری نیســت
کــه بتــوان از دانــش آنهــا در صنعــت گیــم اســتفاده کــرد .یعنــی وقتــی
پژوهشــی هــم انجــام میشــود نمیتوانیــم رد نتایــج آن را در صنعــت
پیــدا کنیــم .یــادم هســت دو ســال پیــش یکــی از تیمهــای بــازی
ســازداخلی شکســت خــورد و از هــم پاشــید وقتــی دالیلــش را دنبــال
کــردم ،دیــدم اگــر ایــن تیــم بــازی ســاز از یــک روانشــناس یــا مخاطــب
پــژوه در تیــم خــود اســتفاده کــرده بــود یــا از نتایــج پژوهشهــای مرتبــط
بهــره جســته بــود میتوانســت خــود را نجــات دهــد .ایــن تیــم بــازی ســاز
یــک بــازی آنالیــن داشــت ودر بیــگ دیتــای خــود متوجــه شــده بــود کــه
وقتــی بازیکنــان بــه فــان مرحلــه بــازی میرســند فضــای بــازی را تــرک
میکننــد .امــا بــا یــک پژوهشــگر مشــورت نکــرده بــود کــه چــرا مخاطــب
بــازی را تــرک مــی کنــد و چــه عواملــی دخیــل اســت .اینجاســت کــه
نتایــج پژوهــش هــا اهمیــت دارد.

دانشــگاه مســیر پژوهــش را چگونــه هدایــت کنــد ؟ یعنــی
در همیــن خروجیهایــی مثــل رســاله و پایــان نامــه محــدود
میشــود یــا الزم اســت وارد عرصــه کارآفرینــی و حمایــت از
اســتارتاپها هــم شــود؟
ببینیــد اساســا دانشــگاه در ایــران ماهیــت تجــاری نــدارد و بــر
اســاس ســاختار آموزشــی عمــل مــی کند.عملکــرد اســتاد صرفــا بــرای
حضــور در کالس و ارائــه ســاالنه مقالــه تعریــف میشــود .پــس بحــث
کارآفرینــی اهمیتــی نمییابــد .در صورتــی کــه در کشــورهای دیگــر
اینطــور نیســت و آنچــه منجــر بــه ابقــای اســتاد میشــود رتبــهای
هســت کــه از صنعــت دریافــت میکنــد .مــا چــون ایــن ســاختار را
نداریــم دیــد اجتماعــی حکمفرمــا نیســت .االن ببینیــد کــه چنــد
دانشــگاه داریــم کــه ســهام مرکــز رشــد داشــته باشــند یــا از ایــن محــل
درآمــد داشــته باشــد؟

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد دانشــگاه چگونــه میتوانــد
در کنــار صنعــت گیــم قــرار بگیــرد؟
اگــر بخواهیــم حضــور دانشــگاه را در در ایــن عرصــه تثبیــت
کنیــم الزم اســت تــا تعــداد پژوهشــگرانی کــه بــه صــورت تخصصــی
درعرصــه گیــم کار میکننــد ،بیشــتر شــود .در ســال هــای گذشــته
نهــاد حاکمیــت بــه شــکلهای مختلفــی بــه صنعــت گیــم ورود کــرده
و عمدتــا ناموفــق بــوده اســت .پیشــنهاد مــا ایــن هســت کــه بــرای
یکبــار هــم کــه شــده نهــاد حاکمیــت ایــن راه را انتخــاب کنــد کــه
افــراد عالقمنــد در نهــاد علــم تقویــت شــوند .مثــا بــه هــر نهــاد
علمــی ماننــد پژوهشــگاه یــا دانشــگاه کــه یــک فــرد عالقــه منــد
در آن فعــال اســت امکاناتــی ماننــد آزمایشــگاه و  ...بــدون منــت و
ســخت کــردن شــرایط اعطــا کنــد .یعنــی وزارت علــوم  ،بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــه ای و معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری
امکاناتــی را در اختیــار پژوهشــگران دانشــگاهی قــرار دهنــد و
حمایتهایــی را بکننــد کــه ایــن پژوهشــگر یــا اســتاد دانشــگاهی
بتوانــد اکوسیســتمی بــه وجــود بیــاورد کــه درآن افــراد مختلــف فعــال
بتواننــد دانــش  ،تــوان و انــرژی خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد .مــا
بــه یــک اکوسیســتم کارآفرینــی نیــاز داریــم .آینــده ای کــه بــرای
پژوهــش گیــم در ایــران میتــوان متصــور بــود همیــن اســت کــه
بــه جــای یــک شــخص  ،نهــاد دانشــگاه وارد شــود .در وضعیــت
کنونــی برخــی افــراد دانشــگاهی در دانشــگاههایی ماننــد دانشــگاه
اصفهــان ،هنــر اســامی تبریــز ،ســمنان و علــم و صنعــت بــه بحــث
گیــم ،ورود کــرده انــد امــا اگــر حمایتهــای الزم صــورت نگیــرد
ایــن افــراد دوام نمیآورنــد و اکوسیســتمی هــم شــکل نمیگیــرد.
چــون خــود دانشــگاه در نهایــت فقــط از اســتاد انتظــار تدریــس و
ارائــه مقالــه دارد .امــا اگــر حمایتهــای مــادی و معنــوی در اختیــار
اســتاد دانشــگاه هــم قــرار بگیــرد او میتوانــد بــا برگــزاری اســتارتاپ
ویکنــد و دورههــا و کارگاههــا و  ...هــم حلقــه هــای مطالعاتــی شــکل
دهــد و هــم بــا آمــوزش بــازی ســازها و کاربســت نتایــج پژوهــش
هــا در بــازی ســازی  ،در نهایــت آثــار مناســب تــری تولیــد شــود.به
جــای پخــش پــول بیــن بــازی ســازها یکبــار هــم بــه دانشــگاه اعتمــاد
شــود .چــون گیــم بیــن رشــته ای اســت و نمــی تــوان بــرای تولیــد
گیــم کار را فقــط بــه یــک نفــر ســپرد.

در گذشــته ورود مــا بــه بحــث بــازی همــراه بــا نــگاه
ایدئولوژیــک بــود .بــازی هایــی بــا مضمــون ایــران هراســی
ســاخته شــده بــود و مــا مــی خواســتیم در پاســخ ،
بازیهــای ایدئولوژیــک بســازیم یــا هــر آنچــه در تاریــخ و
ســنت و فرهنــگ داریــم را بــا بــازی آمــوزش بدهیم.ایــن
نــگاه هنــوز جریــان نــدارد؟
یــادم هســت چنــد ســال قبــل در یکــی از ســازما نها
جلســهای داشــتیم  .مســئوالن در آن جلســه بــه مــا گفتنــد مــا
میخواهیــم یــک بــازی بســازیم کــه فــان ارز شهــا را داشــته
باشــد .در فــان چارچــوب باشــد و  ....چنــد ســال بعــد کــه بــا
همــان مســئوالن جلســه داشــتیم بــه مــا گفتنــد لطفــا فقــط یــک
بــازی بســازید کــه اوال بچههــای مــا آن را بســازند تــا ســازنده
هــای بــازی مــا از ایــران نرونــد .دوم اینکــه بچههــای مــا هــم آن
بــازی را بــازی کنند.یعنــی مخاطــب ایرانــی جــذب بــازی شــود.
خــب ایــن تغییــر نــگاه بایــد صــورت بگیــرد .واقعــا مــا بــا بحــث
مهاجــرت نیروهــای جــوان بــازی ســاز مواجــه هســتیم و از ســوی
دیگــر ســرمایه گــذاری ســازمانی و ایدئولوژیــک روی بــازی جــواب
نمــی دهــد.
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چرا

و چگونه

در ایــران تحقیقــات ابتدایــی دربــاره بــازی هــای دیجیتــال
شــروع شــده اســت.هنور خالهــای مطالعاتــی زیــادی در رابطــه بــا
مبحــث ســواد رســانه ای و رتبــه بنــدی بــازی هــا وجــود دارد .ایــن
مطالعــات بــه طــور ویــژه بــرای شــناخت گــروه جوانــان اهمیــت دارد.
مــا بــا مطالعــات در حــوزه رتبــه بنــدی بــازی هــا مــی توانیــم جامعــه
جوانــان را از نظرجمعــی ،فرهنگــی و اجتماعــی بشناســیم.
رتبــه بنــدی مطالعــه ای بیــن رشــته ای اســت ،در ایــن مبحــث
مطالعــات رســانه ای و بــه طــور ویــژه جوانــان مطــرح مــی شــود .در
حــوزه مطالعــات رســانه ای اســتفاده از همــه رســانه هــا اهمیــت دارد
و بــه طــور ویــژه شــناخت بــازی هــا در دنیــای کاربــران مهــم مــی
شــود .بــازی هــا کارکردهــای مختلفــی دارنــد ،یکــی از کارکردهــای
آن پرکــردن اوقــات فراغــت اســت و شــناخت بــازی هــا مــی توانــد
بــه کیفیــت چگونــه پــر شــدن ایــن اوقــات کمــک کنــد .بحــث رتبــه
بنــدی بــازی هــا مــی توانــد جزییاتــی را در دنیــای بــازی بــرای مــا
شــفاف و مشــخص کنــد.
در رتبــه بنــدی بــازی هــا ،رتبــه بنــدی بومــی اهمیــت زیــادی
دارد .بــه زبــان دیگــر مــی تــوان گفــت کــه بعضــی از مــاک هــای
رتبــه بنــدی جغرافیاپذیــر و بعضــی دیگــر جغرافیاپذیــر نیســت .مثــا
مالکــی ماننــد خشــونت جغرافیاپذیــر نیســت ،خشــونت مفهومــی
اســت کــه بــه طــور کلــی ادبیــات و مبانــی نظــری یکســانی در
مطالعــات دارد .از ســوی دیگــر مفهومــی ماننــد روابــط جنســی را
در بســتر جامعــه رتبــه بنــدی مــی کنیــم .تفــاوت هــای جامعــه هــای
مختلــف در حــوزه روابــط جنســی بــه گونــه ای اســت کــه در هــر
جامعــه تعریــف خــود را دارد و در هــر جامعــه شــناخته مــی شــود.
ایــن مفهــوم را در زبــان دیگــر مــی تــوان بــا ادبیــات عــام بــودن و
خــاص بــودن توضیــح داد .خشــونت مفهومــی عــام اســت و مفاهیــم
مربــوط بــه روابــط جنســی خــاص اســت .مــی تــوان خشــونت هــای
عــام یــا خــاص را در دو دســته بنــدی ریزتــر آشــکار و پنهــان نیــز
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دکتر علیرضا دهقان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مطالعــه کــرد .مفاهیمــی ماننــد ضربــه زدن ،فریــاد و کشــتن جلــوه
هــا و مصادیــق پرخاشــگری و خشــونت اســت .نمــی توانیــم بگوییــم
در جامعــه ای کشــتن خشــونت اســت و در جامعــه دیگــر کشــتن
خشــونت نیســت.
بــه نظــر مــی رســد رتبــه بنــدی را مــی تــوان بــا توجــه بــه ســه
فاکتــور طبقــه بنــدی کــرد -1 :خشــونت  -2جنســیت و روابــط
جنســی  -3ایدئولــوژی
در حــوزه ای کــه دربــاره تشــخیص مفاهیــم مرتبــط بــه رده بنــدی
وجــود دارد ،بعضــی از آنهــا پنهــان اســت و پیــدا کردنــش بــه مطالعــه و
تحلیــل بیشــتری نیــاز دارد .یکــی از مفاهیــم پنهــان بحــث ایدئولوژی
در بــازی هاســت .تشــخیص مفاهیــم مربــوط بــه ایدئولــوژی همیشــه
آســان نیســت .در بســیاری مواقــع طــرح ایــن ایدئولــوژی هــا بــه
صــورت غیرپیوســته و در الیــه هــای عمیــق تــر یــک پیــام اســت .در
بــازی از عناصــر مختلفــی اســتفاده مــی شــود ،تنهــا تجلــی مباحــث
ایدئولوژیــک در بــازی در متــن نیســت .ممکــن اســت در عناصــری
ماننــد نورپــردازی ،صداهــای زمینــه و نظایــر آن پیــام ایدئولوژیــک
بیــان شــود و در نهایــت بــازی ای کــه در ظاهــر یــا بــرای بزرگســال
بــار ایدئولوژیــک نــدارد ،بــرای جــوان یــا نوجــوان بــار ایدئولــوژی دارد.
بــه مفاهیمــی ماننــد ســرمایه داری یــا بنیــاد گرایــی اســامی توجــه
کنیــد ،بــرای مثــال ایــن دو مــورد از مفاهیمــی اســت کــه در الیــه هــای
زیریــن بــازی هــا دیــده مــی شــوند .یکــی از نقطــه هــای هــدف در
تولیــد بــازی هــا مــی توانــد طــرح مفاهیــم بــازی باشــد کــه بــر هــم
زننــده نظمــی رایــج در جهــان و بــه وجــود آورنــده نظمــی جدیــد در
جهــان باشــد ،ایدئولــوژی هــای خطرناکــی کــه مــی تواننــد حقــوق
بشــر را در جهــان در معــرض تهدیــد قــرار دهنــد.
خشــونت و ایدئولــوژی مفاهیمــی عــام تــر اســت و الگوهــای
مشــخص تــری دارد ،امــا بحــث روابــط جنســی خــاص تــر اســت و
نمــی توانیــم از یــک نظــام رتبــه بنــدی بــرای همــه اســتفاده کــرد.

در عیــن حــال ،ایدئولــوژی اگرچــه مفهومــی عــام اســت ،امــا بیشــتر
از بقیــه فاکتورهــا مــی توانــد در الیــه هــای زیریــن یــک پیــام باشــد.
وقتــی دربــاره مفهــوم خشــونت صحبــت مــی کنیــم مفاهیمــی ماننــد
تــرس نیــز در زیرمجموعــه آن دیــده شــده.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد بحــث مطالعــات کمــی یــا کیفــی
بــرای شــناخت فاکتورهــای رتبــه بنــدی اســت .همــان طــور کــه ذکــر
شــد هــر بــازی ای مــی توانــد الیــه هــای آشــکار و پنهــان داشــته
باشــد .بــرای شــناخت ایــن فاکتورهــا عــاوه بــر مطالعــات کمــی بــه
مطالعــات کیفــی هــم احتیــاج دارد .بــرای مثــال بــازی ای طراحــی
مــی شــود کــه شــما در آن بــرای نجــات از کشــور خــود و حملــه ای
کــه بــه آن شــده شــروع بــه ضربــه زدن یــا کشــتن دیگــری مــی کنیــد.
ایــن خــود مــی توانــد از مصادیــق خشــونت باشــد ،اگــر چــه در روایــت
بــازی شــما مجبــور شــده ایــد کــه بــه دفــاع متوســل شــوید .ایــن
مثــال در حــوزه هــای دیگــری هــم کــه گفتــه شــد وجــود دارد .همــان
طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد ایــن مقولــه در مبحــث هــای مربــوط بــه
ایدئولــوژی پیچیــده تــر اســت.
از دیگــر مســائلی کــه در مبحــث بــازی هــای توجــه بــه آن
باعــث باالتــر رفتــن کارکــرد بــازی هــا و شــناخت آنهــا مــی شــود،
مطالعــات نظــام یافتــه و متمرکــز در ایــن حــوزه اســت .بــه نظــر
مــی رســد مطالعاتــی کــه در ایــن حــوزه انجــام مــی شــود دچــار
پراکندگــی اســت .وقتــی دســتگاه هــای مرتبــط بــا حــوزه بــازی
هــا بــه تحقیقــات منســجم روی بیاورنــد مــی توانیــم بــه تحلیلــی
در آن حــوزه برســیم .شــناخت دنیــای ســواد رســانه ای و بــازی
هــا مــی توانــد بــه شــناخت بــازی ،رتبــه بنــدی ،شــناخت کاربــران
بــازی هــا و در نهایــت باالتــر رفتــن کیفیــت زمانــی کــه کاربــران
بــازی مــی کننــد بینجامــد ،ایــن تحقیقــات بــه طــور ویــژه در حــوزه
نوجــوان و جوانــان بــه عنــوان بیشــتر کاربــران بــازی هــا مهــم
اســت.
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شــما سالهاســت کــه بــر بحــث گیــم کار مــی کنیــد و در زمینــه
هــای مختلــف آن ورود کردیــد .وجــه تمایــز گیــم را بــا ســایر
رســانه هــا در چــه مــی بینیــد؟

پژوهش در حوزه

بازیهای رایانهای

با تولید همگام شود

محیا برکت

گفتگو با دکتر یونس سخاوت | دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز

یونــس ســخاوت جــزو معــدود چهرههایــی هســت
کــه در طراحــی عملــی ،آمــوزش و پژوهــش بازیهــای
رایان ـهای  ،جایــگاه پررنگــی دارد.او کــه ریاســت دانشــکده
چندرســانهای و مدیریــت آزمایشــگاه واقعیــت افــزوده
شــناختی را بــر عهــده دارد ،در حــوزه بازیهــای جــدی،
بازیهای توانبخشــی ،واقعیــت افــزوده و طراحی محتوای
چندرســانه ای ســابقه ای تحقیقاتی دارد .در این گفتگو او
بــه عقــب ماندن پژوهش گیم نســبت بــه تولیــد آن در ایران
اذعــان دارد و معتقــد اســت دانشــگاه جایی اســت کــه باید
ریســک کنــد و بــر خــاف صنعــت ،مــی توانــد بــا تکیــه بــر
پژوهشهــای حــوزه هــای نوظهــور بازیهــای رایانـهای و بــا
حضــور متخصصــان فنــی ،هنــری و علــوم انســانی ،آینــده
هنر-صنعــت بازیهــای رایان ـهای را شــکل دهــد.
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مهمتریــم تفــاوت گیــم بــا ســایر رســانهها در تعاملی بــودن آن اســت.
در گیــم شــما کنشــی را انجــام میدهیــد و بــه دنبــال آن بازخــوردی
دریافــت میکنیــد و ایــن روال ادامــه پیــدا میکنــد .وجهــی کــه گیــم
را از ســایر رســانهها متمایــز و البتــه جذابتــر میکنــد همیــن تعامــل
اســت .در ایــن تعامــل ،وجــه ســرگرمی بــازی هــم شــکل مــی گیرد.ایــن
چرخــه تعامــل باعــث میشــود کــه مــن مخاطــب در مواجهــه بــا بــازی
یــاد میگیــرم چگونــه بازخــورد بدهــم و همانطــور کــه بــازی در هــر مرحله
جلوتــر م ـیرود و ســختتر میشــود مــن مخاطــب هــم یــاد مــی گیــرم
کــه چــه کنــم و همــراه و همــگام بــا بــازی جلــو مـیروم .یعنــی مــن و بازی
بــا هــم پیشــرفت میکنیــم .ایــن ویژگــی فقــط در بــازی قابــل مشــاهده
اســت و در ســایر رســانهها غالبــا محتوایــی ارائه میشــود و شــما اســتفاده
میکنیــد و ایــن پیشــرفت همزمــان مشــاهده نمیشــود .مخاطــب بــازی
نمیتوانــد منفعــل باشــد و مــا بــا ســطح باالیــی از کنشــگری در رســانه
بــازی مواجــه هســتیم.

در حــال حاضــر وضعیــت پژوهــش و آمــوزش در حــوزه گیــم را
در ایــران چگونــه میبینیــد؟
تــا  5ســال پیــش در دنیــا مــا بــا گســتردگی و تنــوع رشــتههای
دانشــگاهی در حــوزه گیــم در دنیــا مواجــه نبودیــم .امــا االن شــرایط
تغییــر کــرده .اتفاقــا در حــال تحقیقــی هســتیم کــه نشــان میدهــد در
کشــورهای دیگــر چــه میکننــد .در برخــی دانشــگاههای کشــورهای
دیگــر رشــته گیــم ایجــاد شــده اســت در برخــی دیگــر نیــز رشــته گیــم
ایجــاد نشــده امــا رشــتههایی ایجــاد شــده انــد کــه بــا گیــم پیونــد
دارنــد مثــل واقعیــت مجــازی یــا شــبیه ســازی .امــا در ایــران مــا توفیــق
چندانــی در راهانــدازی فراگیــر رشــته گیــم در دانشــگاهها نداشــتیم بــه
جــز دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز که ایــن رشــته را در مقطع کارشناســی
ارشــد راه انــدازی کــرده ودانشــگاه اصفهــان کــه در در حــال تدویــن ایــن
رشــته در مقطــع کارشناســی اســت و یکــی دو دانشــگاه دیگــر حرکتــی
صــورت نگرفتــه اســت .دانشــگاه علــم و صنعــت بــه تازگــی قــرار اســت که
ورودی جدیــد دانشــجو داشــته باشــد .ایــن مســئله در حالــی اســت کــه
در ســال هــای گذشــته مــا در حــوزه تولیــد و ســاخت گیــم رشــد زیــادی
داشــتیم .یعنــی تعــداد شــرکتهای بــازی ســاز ،حجــم و کیفیــت بازیها
رشــد داشــته امــا پژوهــش بــر حــوزه گیــم رشــدی نداشــته .اینجــا شــکاف
زیــادی بیــن صنعــت و دانشــگاه دیــده می شــود .نکتــه دیگر بهــره گیری
از تجربههایــی کشــورهایی ماننــد کــره جنوبی اســت .در برخی دانشــگاه
هــای ایــن کشــور ،اســتدیوهای بازیســازی اســتقرار یافتــه انــد و آموزش
و تولیــد در کنــار هــم انجــام مــی شــود.

ســاخت بــازی بــه پشــتوانه پژوهشــی نیــاز دارد .چــرا تولیــد و
پژوهــش بــر گیــم در ایــران بــه مــوازات هــم پیــش نرفتــه؟
یــک دلیــل ایــن اســت کــه مســئولین دانشــگاهها حتــی به فکرشــان
خطــور هــم نمیکنــد کــه بــه ایــن ســمت برونــد و رشــته هــای مرتبــط
بــا بازیهــای رایان ـهای را تاســیس کننــد .مســئله برایشــان بــاز نشــده و
دغدغـهای نیــز برایــش وجــود نــدارد .یــک عــده معــدودی دغدغــه دارنــد
امــا در ایــن حالــت دو مانــع وجــود دارد؛ از یکســو نیــروی متخصــص بـرای
تدریــس و پژوهــش وجــود نــدارد .منظورمــان این نیســت که مهــارت وجود
نــدارد بلکــه مســئله ایــن اســت کــه گیــم  ،یک حــوزه میان رشــتهای اســت
و بـرای تاســیس رشــته گیــم بایــد متخصصــان از علــوم فنــی و مهندســی،

گرفیــک و هنــر و رشــتههای انســانی گــرد هــم آینــد .حــاال دانشــگاهی که
فنــی اســت هیئــت علمی هنــر نــدارد و برعکس .پــس جمع کــردن نیروی
متخصــص میــان رشــتهای در یــک دانشــکده کار پــر زحمتــی هســت .مــا
هنــوز دکترایــی مرتبــط بــا بازیهــای رایان ـهای نداریــم .مانــع دوم فراهــم
کــردن تجهیــزات و آزمایشــگاهها هســت کــه بـرای پــارهای از پژوهشهای
حــوزه گیــم نیــاز هســت.اما اصلــی تریــن مانــع ،همــان نبــود دغدغــه این
مســاله میــان مســئولین دانشــگاههای کشــور هســت.

یــک مســئله وقتــی میتوانــد بــه دغدغــه تبدیــل شــود کــه
شــناخت و آگاهــی جامعــی از آن ورود داشــته باشــد و اهمیــت
آن درک شــود و بعــد بــه اولویــت بــدل شــود و وارد فــاز تصمیــم
گیــری و سیاســتگذاری شــود.اینکه گیــم بــه دغدغــه تبدیــل
نمیشــود از کجــا نشــات میگیــرد؟
از یــک ســو هنــوز بــا گیم بــه عنــوان رســانه کودکانه رفتــار میشــود و از
ســوی دیگــر دامنــه تاثیرگــذاری آن در نظــر گرفتــه نمیشــود .از اینکه گیم
چقــدر مخاطــب دارد غافــل میشــویم ،پیامدهــا و اثــرات پنهــان و آشــکار
بــازی کــردن را در نظــر نمیگیریــم .در وضعیــت کنونــی بیشــتر مخاطبــان
گیــم از محتواهــای وارداتــی اســتفاده میکننــد .خــود بــازی جــدی گرفته
نمیشــود در نتیجــه پژوهــش بــر بــازی هــم مغفــول مــی مانــد.

در ســال هــای گذشــته بــه بازیهــای جــدی یــا هدفمنــد
( )serious gameتوجــه شــده اســت .شــاید بتــوان گفــت از
یکســو همــت جامعــه دانشــگاهی و از ســوی دیگــر حمایــت
دســتگاههای سیاســتگذار ماننــد بنیــاد ملــی بــازی هــای
رایانــه ای و ...باعــث این مســئله شــده باشــد .شــما ایــن روند را
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
بلــه اتفاقاتــی کــه در ســالهای گذشــته در زمینــه بازیهــای
هدفمنــد صــورت گرفــت باعــث شــد تــا ایــن بخــش از بازیهــا دیــده
شــوند .مثــا برگــزاری جشــنواره بازیهــای جــدی نقــش مهمــی در ایــن
زمینــه داشــت و کمــک کــرد تــا فعالیتهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام
شــده ،دیــده شــود .خیلیهــا در زمینــه پژوهــش ،طراحــی و تولیــد
بازیهــا کار کــرده بودنــد امــا کارشــان دیــده نشــده بــود .جشــنواره
فرصتــی بــرای دیــده شــدن فراهــم کــرد .در مــورد بازیهــای جــدی
بحــث پژوهــش بــه مراتــب اهمیــت بیشــتری دارد .یعنــی بــرای ســاخت
یــک بــازی هدفمنــد کــه در زمینههــای توانبخشــی  ،آموزشــی و ...باشــد
حتمــا بــه انجــام پژوهــش نیــاز هســت و بــازی بــه دنبــال پژوهش ســاخته
میشــود .در ایــن حالــت بالتبــع دانشــگاه وارد مــی شــود .پــس اتفاقــات
ســالهای اخیــر در ایــران بــه شــکلگیری گفتمــان بازیهــای جــدی
کمــک کــرد و ایــن بحــث را در کشــور برجســته کــرد .امــا از ســوی دیگر ما
بــا یــک چالــش هــم مواجــه شــدیم.

چه چالشی ؟
ســاخت بــازی جــدی بــه ســاخت اپلیکیشــن تبدیــل شــد .در حــال
حاضــر کلــی بــازی از ســوی بازیســازان مــا تولیــد شــده کــه انقــدر درگیــر
هــدف و آمــوزش در بــازی شــدهاند کــه بحــث ســرگرمی در بــازی را فراموش
کردنــد و ایــن بازیهــا ماننــد اپلیکیشــن عمــل میکننــد .در ایــن حالــت
دیگــر مــا بــا گیــم مواجــه نیستیم.شــاید بتــوان گفــت ســاخت بــازی جــدی
در کشــور ناگهــان مــورد توجــه قـرار گرفــت و ایــن باعــث شــد کــه بــازی ســاز
هــا بــه دالیــل مختلــف به ســاخت این بــازی عالقــه نشــان دهنــد و فراموش
کننــد هــدف گیم چیــز دیگــری هســت .در حالی کــه بازیهای غیــر جدی
هــم میتواننــد اثرگذاریهــای خــود را داشــته باشــند .مثــا ما بــا بازیهای

غیــر جــدی زیــادی مواجــه هســتیم کــه تاثیــر شــناختی و فرهنگــی خــود را
بــر گیمــر دارنــد و بــه صــورت غیــر مســتقیم عمــل میکننــد.

بــه مــدد رشــد و تغییــرات در فناوریهــا و تکنولــوژی ،رشــد و
تغییــرات در صنعــت گیــم نیــز با شــتاب زیــادی همراه هســت.
مثــا در ســالهای گذشــته مباحثــی مثــل اســتریمینگ ،
بالکچیــن  ،واقعیــت افــزوده و ...هــر یــک میتوانــد بــر لــزوم
پژوهــش و ســاخت بــازی اثــر بگــذارد .مثال وقتی اســتریمینگ
تجربــه تماشــاکردن را بــه تجربــه بــازی کــردن اضافــه میکنــد
مــا نیــاز داریــم کــه در پژوهشهــای مبتنــی بــر ســاخت بــازی
 ،یــا اثــر گــذاری بــر مخاطــب و  ...بازنگــری داشــته باشــیم.
در مــورد بازیهــای متاورســی و  ...هــم بــه شــکلی دیگــر ایــن
موضــوع مطــرح میشــود.در ایــن شــرایط پرریســک چگونــه
میتــوان پیــش رفــت ؟
فنــاوری بالکچیــن و پیــش رفتــن بازیهــا در دنیــای متــاورس
اتفــاق بزرگــی در دنیــا محســوب میشــود البتــه هنــوز معلــوم نیســت
کــه ایــن رونــد چگونــه و تــا کجــا پیــش خواهــد رفت.ممکــن اســت
تــب ســاخت بازیهــای بالکچینــی فروکــش کنــد مثــا در ماههــای
گذشــته برخــی از پروژههــای بالکچینــی کــه مرتبــط بــا بــازی هــای
رایانــهای بودنــد شکســت خوردنــد و ارزش آنهــا بــه وضعیــت قبلــی
ســقوط کــرد .حــاال ایــن رســالت دانشــگاه اســت کــه در ایــن حوزههــا
وارد شــود و پژوهــش کنــد .دانشــگاه میتوانــد وارد حوزههــای ریســکی
شــود و از ایــن لحــاظ میتوانــد از صنعــت پیشــی بگیــرد .در برخــی
رشــتهها پیــش بینــی آینــده و خروجــی کار مشــخص هســت مثــا در
رشــته عمــران وقتــی قــرار اســت ریــل ،پــل و ســاختمانی ســاخته شــود
خروجــی کار و نتیجــه مشــخص اســت.اما ایــن روال در بــازی وجــود
نــدارد یعنــی تحــت نوآوریهــای روز و خالقیــت بــازی ســاز نتیجــه
متغیــر اســت و دشــواری کار هــم در همیــن هســت کــه مــا نمیدانیــم
نتیجــه چــه خواهــد بــود .االن در ســاخت ،پژوهــش و آمــوزش
بازیهــای جــدی تــا حــدی پیــش رفتهایــم و تقریبــا میتوانیــم یــک
چیزهایــی را پیــش بینــی کنیــم امــا در حــوزه بازیهــای متاورســی
هنــوز نمیدانیــم خروجــی بــازی چگونــه خواهــد بــود و بخشهــای
ناپیــدا برایمــان زیــاد هســت .اینجاســت کــه دانشــگاه بایــد وارد شــود و
پژوهــش کنــد و ســطوح مختلــف را بررســی و تحلیــل کنــد.

نقطــه تالقــی صنعــت و دانشــگاه در ایــن عرصــه چگونــه
خواهــد بــود؟
در اینجــا بــه دو نکتــه بایــد توجــه کــرد .اول اینکــه وقتــی دانشــگاه
بــا صنعــت همــراه شــود میتوانــد ارزیابــی کنــد و پــس از انجــام ارزیابــی
میتوانــد اســتاندارد و رتبــه دهــد .نکتــه دیگــر کــه وجــود دارد و در
کشــور مغفــول مانــده اســت ایــن اســت کــه ســاخت گیــم یــک امــر میان
رشــتهای هســت .دانشــگاه بایــد بتوانــد نیروهــای مختلــف را بســیج
کنــد تــا از هــم افزایــی آنهــا در صنعــت اســتفاده شــود .در ســاخت
گیــم نــگاه فنــی  ،هنــری و علــوم انســانی در کنــار هــم اهمیــت دارنــد.
مســئله شــرکتهای بــازی ســاز مــا ایــن اســت کــه از ابتــدای شــروع
کار ،کارشناســان علــوم انســانی ( انســان شــناس ،جامعــه شــناس ،روان
شــناس و حتــی فلســفه) را وارد تیــم بــازی ســازی خــود نمیکننــد و در
نهایــت ،محتــوای بــازی فــدای کیفیــت فنــی بازیهــای مــی شــود .کار
متخصصــان علــوم انســانی و هنــری فقــط بــه نقــد بــازی ختم نمیشــود
و بایــد از ابتــدا در پژوهشهــای دانشــگاهی و همچنیــن در محیــط
تولیــد حضــور داشــته باشــند.
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صفحه 14

گیمیفیکیشــن ( )gamificationیــا
بازیوارســازی یعنــی از ســاختارهای بــازی،
در پدیدههایــی کــه ماهیــت غیــر بــازی دارند
اســتفاده کنیــم .علــت ایــن کار ایــن اســت
کــه بازیهــا جذابیتهایــی دارنــد کــه در
دنیــای غیــر بــازی آنهــا را پیــدا نمیکنیــم.
حــال اگــر بتوانیــم از ایــن ویژگیهــا بــه
خوبــی اســتفاده کنیــم میتوانیــم از مزایــای
گیمیفیکیشــن اســتفاده کنیــم.
بیشــترین کاربردهــای گیمیفیکیشــن،
افزایــش مشــارکت مخاطبــان و مجــاب
کــردن آنــان بــه تغییــر رفتــار اســت.
بهرهگیــری از ایــن ویژگی-هــای منحصــر
بــه فــرد بازیهــا ،نتایــج فوقالعــاده¬
ای را بــه همــراه خواهــد داشــت .ایــن
ویژگیها(فیدبــک آنی،عالقــه بــه درگیــر
شدن،فراموشــی گذشــت زمــان و )...
باعــث شــده بــازی بــه عنــوان یــک رســانه
خــاص بــرای درگیــر ســاختن مخاطــب مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد
بــا ایــن تعریــف متوجــه میشــویم کــه
ایــن پدیــده ،چقــدر میتوانــد در حوزههــای
متفــاوت ،مفیــد باشــد .محققــان کاربردهــای
بازیوارســازی را در چهــار دســته کلــی
تولیــد محصول،منابــع انســانی،کمپین
هــای بازاریابــی و زندگــی شــخصی تقســیم
بنــدی کــرده انــد.
ویژگیهای منحصر به فرد دنیای بازی

• یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای دنیــای
بــازی ایــن اســت کــه در دنیــای بــازی ،مــا
معمــوال حالتــی را داریــم کــه افــراد ســاعتها
میخکــوب بــازی میشــوند ایــن حالــت کــه
بــه فارســی تچــان یــا غرقگــی( )flowترجمــه
شــده اســت حالتــی اســت کــه در آن کاربــر
زمــان و مــکان را فرامــوش میکنــد.
• در بازیهــا مــا فیدبــک آنــی داریــم
چیــزی کــه در دنیــای واقعــی از آن بیبهــره
هســتیم .اگــر حــوزه فعالیــت شــما منابــع
انســانی اســت ،یکــی از مهمتریــن نــکات
دقیقــا همیــن فیدبــک آنــی اســت کــه
انگیــزه خــاص خــود را دارد.
• در بازیهــا مــا خیلــی ســریع متوجــه
میشــویم کــه هــدف از بــازی کــردن
چیســت .امــا در زندگــی واقعــی هنــوز ایــن
موضــوع بــرای مــا شــفاف نیســت.
• در بازیهــا معمــوال مــا بــه دنبــال
یــک مفهــوم حماســی هســتیم .ژانــر خیلــی
از بازیهــا نجــات دنیــا و ..اســت امــا در
زندگــی معمولــی مــا خیلــی زندگی حماســی
نداریــم!
• در بازیهــا ،مــا خیلــی راحــت تــر
معاشــرت میکنیــم اتفاقــی کــه در مقایســه

بــا زندگــی منــزوی واقعــی قابــل توجه اســت.
• بســیار ســاده تــر اســت کــه بــه یــک
انســان بگوییــم بــا مــن بــازی کــن تــا اینکــه
از وی تقاضــای کمــک کنیــم.
گیمیفیکیشن را چه تعریف کنیم؟

بــرای مــن گیمیفیکیشــن ،بــه معنــای
الهــام گرفتــن از دنیــای بــازی در محیــط
غیــر بــازی اســت بــرای مثــال آیــا تاکنــون
شــطرنج بــازی کردهایــد؟ آیــا بــه ایــن قانــون
دقــت کــرده ایــد کــه اگــر یــک پیــاده بــه
آخــر برســد میتوانــد تبدیــل بــه هــر مهــره
دلخــواه دیگــر مثــل وزیــر ،اســب،فیل یــا
قلعــه شــود؟ حــال اگــر یــک کســب و کار
داریــد کــه مشــتریان خــود را دســته بنــدی
کــرده ایــد ،آیــا نمیتوانیــد از ایــن قانــون
در کســب و کار خــود اســتفاده کنید؟تبدیــل
شــدن یــک مشــتری عــادی بــه یــک مشــتری
ویــژه بــه شــیوه ای کــه بــرای مشــتری یــادآور
بــازی شــطرنج باشــد.اگر تختهنــرد بــازی
کــرده ایــد میدانیــد کــه چقــدر جفــت
آوردن خــوب اســت امــا معــادل جفــت آوردن
در کســب و کار شــما چیســت؟ اگــر قایــم
موشــک بــازی کــرده ایــد میتوانیــد در
ذهــن خــود مشــتریان را بــه دو دســته تقســیم
کنیــد و از عــده ای بخواهیــد کــه عــده اول
را بگیرند(بــرای مثــال تولیــد محتــوا کننــد)
و دســته دوم از دســته اول فــرار کنند(بــرای
مثــال تبلیــغ شــما را در شــبکه هــای
اجتماعــی کننــد؟) .از خــود ســوال کنیــد
کــه چــه بازیهایــی تاکنــون انجــام داده
ایــد و چــه چیــزی از ایــن بازیهــا شــما را و
دیگــران را درگیــر کــرده اســت .حــال از خــود
بپرســید کــه چگونــه میتــوان ایــن المانهــا
را در کســب و کار خــود ،آمــوزش خــود و یــا
حتــی زندگــی شــخصی خــود اســتفاده
کنیــد!
ً
قطعــا متوجــه شــدهاید کــه
گیمیفیکیشــن یــک مفهــوم قدیمــی اســت.
حتــی در فیلــم مــری پاپینــز نیــز نشــانههایی
از آن وجــود دارد .کارتهــای صــد آفریــن
و ...همــه مثالهایــی از گیمیفیکیشــن
اســت .در ابتــدا بایــد خــوب متوجــه باشــیم
کــه بــازی چیســت ســپس بــه بررســی عناصر
بــازی مثــل مکانیکهــا و داینامیکهــای
بــازی بپردازیــم و همــواره در ذهــن خــود این
نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه گیمیفیکیشــن
مفهومــی قدیمــی بــا اســمی جدیــد اســت!
بــار هــا گفتــه ام کــه گیمیفیکیشــن تنهــا
اســمی عجیــب و غریــب دارد!
در زبــان فارســی کلمــات گوناگونــی
بــرای ترجمــه گیمیفیکیشــن بــه کار
رفتــه اســت از جملــه بازیوارســازی،

بازیگونگــی ،بازیپــردازی ،بــازیکاری
و در کمــال تعجــب بعضیهــا جدیــدا بــه
گیمیفیکیشــن میگوینــد بــازی ســازی!
ایــن نکتــه نشــاندهنده ایــن اســت کــه
ایــن افــراد دقیقــا متوجــه نیســتند کــه ایــن
مفهــوم چیســت! فرهنگســرای زبــان و
ادب فارســی خوشبختانــه بــه صــورت
شــفاف مشــخص کــرده اســت کــه معــادل
کلمــه گیمیفیکیشــن تنهــا و تنهــا کلمــه
بازیوارســازی اســت و هرکلمــه ای جــز ایــن
کلمــه اشــتباه محــض اســت
چرا باید به بازیوارسازی اهمیت بدهیم؟

شــاید مهــم تریــن دلیلــی کــه امــروزه
بایــد بــه بازیوارســازی اهمیــت داد ایــن
اســت کــه نســل جدیــد مخصوصــا کســانی
کــه از ســال  1998بــه بعــد بــه دنیــا آمــده
انــد بــا بازیهــای دیجیتــال بــزرگ شــده
اند!ایــن افــراد از  4ســالگی تبلــت بــه دســت
بــوده انــد و بــازی کــرده انــد شــعار ایــن نســل
ایــن اســت کــه یــا مــرا درگیــر کــن یــا از تــو
متنفــر مــی شــوم! ایــن افــراد کــه نزدیــک
 24ســال ســن دارنــد کــم کــم بــه اســتقالل
مالــی میرســند و مشــتری شــما میشــوند
یــا حتــی کارمنــد شــما میشــوند .تصــور
کنیــد کارمنــدی را کــه در هــر لحظــه از
زندگــی عــادت بــه داشــتن فیدبــک آنــی
داشــته اســت و شــما بعــد از چنــد مــاه به وی
میگوییــد خســته نباشــی! پیش¬بینــی
میشــود کــه ارزش صنعــت گیمیفیکیشــن
تــا ســال  2020بــه  11.1میلیــارد دالر
برســد .امــا بــا وجــود فراگیــر شــدن
گیمیفیکیشــن  %80برنامههــا بــا شکســت
روبــرو می¬شــوند .علــت ایــن امــر ،اســتفاده
غلــط از مولفههــای بازیوارســازی اســت.
بــرای رســیدن بــه موفقیــت تنهــا اضافــه
کــردن مولفههــای بازیماننــد ،بــه فرآینــد
جوابگــو نیســت ،بلکــه هم ـهی فرآینــد نیــاز
بــه مهندســی مجــدد دارد .شــاید بــرای
شــما ایــن ادعــا عجیــب باشــد امــا درصــد
قابــل توجهــی از ایــن  80درصــد بــه ایــن
دلیــل روی میدهنــد کــه هنــوز ایــن ســوال
بازیوارســازی چیســت ،بــرای خیلــی از
افــراد دارای جــواب مناســبی نیســت!
کاربردهایگیمیفیکیشندردنیایواقعی

کاربردهــای گیمیفیکیشــن در دنیــای
واقعــی بســیار متنــوع اســت در ســایتهای
متفــاوت ،میتوانیــد بنــا بــر نظــرات افــراد
گوناگــون دســته بندیهــای متفاوتــی
ببینیــد .امــا تقســیم بنــدی کــه بــه آن عالقــه
دارم ،بازیوارســازی را در چهــار حــوزه زیــر
تقســیم میکننــد مــواردی مثــل آمــوزش ،
در دل ایــن چهــار قســمت نهفتــه اســت.
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1ـ توسعه محصول
2ـ گیمیفیکیشن در بازاریابی
3ـگیمیفیکیشندرمنابعانسانی(آموزش)
4ـ زندگی شخصی (توسعه فردی)
مشــخصا یکی از اهــداف مهم اســتفاده از
بازیوارســازی ایــن اســت کــه درگیــری ذهنــی
کاربــر بــا محصــول شــما بیشــتر شــود .ایــن
درگیــری ذهنــی کــه در صنعتهــای مختلــف
معانــی متفاوتــی دارد باعــث میشــود کــه
شــما بــه محصــول ،وفادارتــر شــوید .البتــه باید
بــه ایــن نکتــه خیلــی خــاص دقــت کــرد کــه
اگــر میخواهیــم بدانیــم کــه گیمیفیکیشــن
چیســت بایــد بدانیــم کــه گیمیفیکیشــن مثل
خامــه روی کیــک اســت و باعــث میشــود
محصــول شــما جــذاب تــر بــه نظــر برســد امــا
اگــر کیــک اصلــی بدمــزه باشــد و یــا فاســد
باشــد بازیوارســازی نــه تنهــا کمکــی بــه
شــما نمیکنــد بلکــه حتــی باعــث میشــود
محصــول نهایــی شــما بدتــر شــود .چــون کاربر
حــاال حــس فریبخوردگــی دارد و ایــن بســیار
بــد اســت .
یکــی از مهــم تریــن کاربردهــای
بازیوارســازی در بازاریابــی اســت.میتوان
بــا اســتفاده از تکنیکهــای بازیوارســازی،
کاری کــرد کــه افــراد خیلــی راحــت تــر
درگیــر محصــول شــما بشــوند خیلــی راحــت
تــر راجــع بــه ویژگــی هــای محصــول شــما
اطالعــات کســب کننــد و خیلــی راحــت تــر
محصــول شــما را بــه دیگــران معرفــی کننــد.
یکــی دیگــر از کاربردهــای بازیوارســازی
در توســعه فــردی اســت شــما میتوانیــد بــا
اســتفاده از اصــول بــازی  ،کاری کنیــد کــه
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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عــادت هــای خــوب شــما زیــاد شــود و یــا
عادتهــای بــد شــما کــم شــود.
بیشــترین مثالهــای بازیوارســازی در
حــوزه آمــوزش میباشــد .کــه نشــان از تاثیــر
قابــل مالحظــه آن در ایــن بخــش دارد .بــرای
مثال ســایت  www.freerice.comبا اســتفاده
از بازیوارســازی توانســته اســت همزمــان بــا
آمــوزش زبــان بــه افــراد متفــاوت چندیــن تــن
برنــج بــه کــودکان آفریقایــی اهــدا نمایــد.
گیمیفیکیشنتاریکبهچهمعناست؟

ً
طبــق تعریــف نســبتا رســمی کــه از
ایــن مــورد داریــم گیمیفیکیشــن تاریــک بــه
ایــن معناســت کــه شــما از عمــد در طراحــی
گیمیفیکیشــن خــود کاری بکنیــد کــه در
نهایــت بــرای ســامتی وی خــوب نباشــید
بــرای مثــال کاری کنیــد کــه وی در یــک
رقابــت الکــی اســترس بگیــرد .یــا کاری
کنیــد کــه حریــم شــخصی نقــض شــود
بــه همیــن دلیــل هــم  7حــوزه شناســایی
شــدهاند کــه در ایــن  7حــوزه شــاهد
گیمیفیکیشــن تاریــک هســتیم.
انگیزه

یکــی از مــوارد بســیار مهمــی کــه بــه
گیمیفیکیشــن انتقــاد وارد میشــود و
ً
بهنظــر مــن کامــا ایــن انتقــاد وارد اســت
ایــن اســت کــه در خیلــی از طراحیهــای
بــد گیمیفیکیشــن اســتفادهی زیــادی از
انگیــزهی بیرونــی میشــود و ایــن باعــث
میشــود کــه افــرادی کــه بــا انگیــزهی
درونــی میخواهنــد شــرکت کننــد کامــا
انگیــزهی خــود را از دســت بدهنــد و بــه

همیــن دلیــل ایــن مورد،اصلیتریــن مــورد
بــرای گیمیفیکینــش تاریــک اســت.
اعتیاد

ً
مشــخصا ایــن مــورد بــرای همــه اتفــاق
نمیافتــد و بــه میــزان تجریـهی بــازی قبلــی
بســتگی دارد امــا متاســفانه بــرای بســیاری
از افــراد یــک نــوع اعتیــاد ایجــاد میشــود
کــه کامــا بــر خــاف گیمیفیکیشــن
اصیــل اســت و بــرای همیــن هــم در اینجــا
گیمیفیکیشــن بســیار مخــرب اســت.
همکاری و رقابت

ایــن مــورد فکــر میکنــم در ایــران بســیار
زیــاد اتفــاق میافتــد .بــرای مثــال شــما یــک
لیدربــورد درســت میکنیــد تــا فــردی کــه
بیشــترین امتیــاز را کســب کــرده را نشــان
دهیــد تــا افــراد انگیــزه داشــته باشــند امــا در
نهایــت ایــن امــر اثــر معکوســی دارد و یــک
رقابــت مخــرب ایجــاد میشــود کــه در نهایــت
ً
منجــر بــه ایــن مــورد میگــردد کــه افــراد صرفا
بــرای رســیدن بــه مقــام اول تــاش میکننــد
و بــرای ایــن کار هــر نــوع رفتــار مخربــی را نیــز
از خــود نشــان میدهنــد.
دستکاری کردن

 Manipulationیــا همــان دســتکاری
کــردن بــه ایــن معناســت کــه کاربــر یــک
حــس فریبخوردگــی داشــته باشــد و
ً
خــب بعضــی وقتهــا واقعــا گیمیفیکیشــن
ممکــن اســت چنیــن احساســی را در کاربــر
ایجــاد کنــد .یعنــی متاســفانه گیمیفیکیشــن
نــه تنهــا در اختیــار افــراد خــوب بلکــه در
اختیــار افــراد بــد هــم هســت.

تمامیت داده()data integrity

در ایــن مــورد بیشــتر بحــث ســر ایــن
اســت کــه از کاربــر بــه روشهایــی دیتایــی
گرفتــه میشــود کــه در آینــده از ایــن دیتــا در
جــای دیگــری بــدون رضایــت کاربــر اســتفاده
میشــود و خــب در خــارج از ایــران قوانیــن
ســفت و ســختی در ایــن مــورد هســت بــرای
مثــال در کتــاب طراحــی بــرای بچههــا خیلــی
زیبــا بــه ایــن مــورد پرداختــه شــده اســت.
نظارت و حریم شخصی

در ایــن مــورد بــرای مثــال کاربــر دوســت
نــدارد کــه امتیازاتش بــه دیگر افـراد نشــان داده
شــود یــا بــا اســتفاده از تکنیکهــای نظارتــی
تــاش ب ـرای تحریــک کــردن کاربــر میشــود.
نکت ـهی جالبــی کــه دوســت دارم راجــع بــه آن
فکــر کنیــد این اســت کــه خیلــی از ایــن  7مورد
همیشــه در ای ـران انجــام میشــود!
اخالقیات

اگــر بــا نظریــات ســازمان آشــنا باشــید
متوجــه میشــوید کــه بــرای بعضیهــا
گیمیفیکیشــن نزدیــک بــه مکتــب تیلــور
اســت و دیدگاههــای نئولیبرالیســم و البتــه
کــه تــاش میکنــد کــه بهــرهوری را بــه
روشهــای غیــر اخالقــی بــاال ببــرد.
چرا «طراحی انسان محور» ،عنوان

بهتری برای گیمیفیکیشن است؟

طراحــی انســان محــور عبارتیســت کــه
بایــد کــم کــم بــه شــنیدن آن عــادت کنیــم.
گیمیفیکیشــن یــا بــازی وارســازی ،قطعــا
موضــوع جدیــدی نیســت .در طــول تاریــخ،
انســان هــا تــاش هــای بســیاری بــرای تبدیــل
وظایــف خســته کننــده بــه فعالیــت هایــی
جــذاب ،انگیزاننــده و ســرگرم کننــده کــرده
اند.بــرای مثــال اکثــر رقــص هــای محلــی
برگرفتــه ازعملیــات کاشت،داشــت و برداشــت
اســت ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه افراد
همــواره تمایــل داشــته انــد موقــع کار کــردن
عنصــر فــان را بــه کار خــود بیفزایند.حــال
بعــد از مــدت هــا خیلــی هــا اعتقــاد دارنــد کــه
گیمیفیکیشــن واژه مناســبی نیســت و اسامی
دیگــری را پیشــنهاد داده انــد مهــم تریــن اســم
طراحــی انســان محــور اســت!
وقتــی گــروه کوچکــی از مــردم ،بــه
طــور تصادفــی تصمیــم مــی گیرنــد کــه
برابــر یکدیگــر در شــکار یــا جمــع آوری میــوه
رقابــت کننــد یــا حتــی آمــار عملکردشــان را
در مقایســه بــا عملکــرد دیگــران قــرار دهنــد،
فعالیــت هــای روزانــه شــان را بــا اســتفاده
از اصــول بــازی هــا جــذاب تــر کــرده انــد.
یکــی از اولیــن تحقیقاتــی کــه دربــاره پیــاده
ســازی اصــول بــازی بــرای ســرگرم کننــده

تــر کــردن کارهــا انجــام شــد ،توســط چارلــز
کونــرات ،نویســنده کتــاب The Game of
 Workبود.کونــرات بــا انتشــار کتــاب خــود
در ســال  ،1984ایــن ســوال را مطــرح کــرد:
«چــرا مــردم حاضــر هســتند بــرای ســخت
تــاش کــردن در ورزش هــای مــورد عالقــه
شــان ،مبلغــی پرداخــت کننــد امــا حاضــر
نیســتند کارشــان ،وقتــی مبلغــی را بــه ازای
آن دریافــت مــی کننــد ،انجــام دهنــد؟» .او
بعدهــا پاســخ ایــن ســوال را  5اصل دانســت:
• اهداف روشن
• امتیازهــای واضــح تــر و سیســتم
امتیازدهــی
• بازخوردهای مداوم
انتخاب روش های مد نظر
• قابلیت
ِ
• حضورمداوممربیوراهنماییهایوی
وقتــی عمیــق تــر بــه ماجـرا نــگاه کنیــم ،در
خواهیــم یافــت کــه اصــول کون ـرات بــا انگیــزه
هــای اصلــی انســان هــا هماهنــگ اســت.
از ســوی دیگــر ،برخــی از اولیــن نمونــه هــای
بازاریابــی مبتنــی بــر گیمیفیکیشــن در بنرهای
تبلیغاتــی «بــه اردک شــلیک کــن!» دیــده شــده
انــد؛ وقتــی (متاســفانه) بنــری تبلیغاتــی در
وبســایت هــا ،کاربــر را تشــویق بــه کلیــک کــردن
بــر روی اردک مــی کنــد تــا از کاربــران کلیــک
بگیــرد! این تاکتیک احتماال بســیاری از مــردم را
فریــب داده اســت.بعد از آن ،ســایت های تجارت
الکترونیــک مثل  eBayاز اصول گیمیفیکیشــن
اســتفاده کردنــد تــا تبدیــل بــه یکــی از موفــق
تریــن نمونــه هــای گیمیفیکیشــن شــوند.
قطعــا همزمــان بــا تکامــل بــازی هــا در
طــول تاریــخ ،هنــر «بــازی وارســازی» هــم
تکامــل یافــت .بــا حضــور کالن داده ،اینترنــت
و گرافیــک هــای نیرومندتــر ،قابلیــت مــا بــرای
اجــرای اصــول گیمیفیکیشــن بســیار بیشــتر
شــده اســت .حــاال دنیــا پــر از نمونــه هــای
گیمیفیکیشــن اســت .از یکســو در ســال هــای
اخیــر ،لغــت گیمیفیکیشــن ،تبدیــل بــه یکــی
از کلمــات کلیــدی شــده اســت؛ زیــرا صنعــت
بــازی ســازی از ســاخت بــازی هایــی کــه تنهــا
قــادر هســتند پســران جــوان را درگیــر کننــد،
بــه ســمت بــازی هایــی فراگیــر مثــل فــارم ویــل
یــا انگــری بــردز کشــیده شــده اســت .وقتــی
مــردم مــی بیننــد کــه همــه در حــال بــازی
کــردن هســتند و شــرکت هایــی مثــل زینــگا،
کینــگ و گلــو موبایــل روز بــه روز بــزرگ تــر مــی
شــوند ،قــدرت گیمیفیکیشــن را درک مــی
کننــد .البتــه گیمیفیکیشــن در ســال هــای
اخیــر از نبــود ثبــات در کمپانــی هایــی مثــل
زینــگا صدمــه خــورده اســت .یکــی از اصلــی
تریــن دلیــل این شکســت هــای کمپانــی های
بــزرگ در ایــن صنعــت ،طراحــی بــد بــازی هــا
محســوب مــی شــود .از ســوی دیگــر بعــد از

ظهــور شــرکت هایــی مثــل Gamification.
 coو بانــچ بــال ،نــام گیمیفیکیشــن هــم
رشــد کــرد .ایــن شــرکت هــا بــا اســتفاده از
نــام گیمیفیکیشــن ،صنعتــی کامــا جدیــد
ســاختند ،صنعتــی کــه بــه مدیــران ،بازاریابــان
و طراحــان محصــول ،ابــزاری بــرای ایجــاد
درگیــری ذهنــی و وفــاداری بیشــتر مــی دهــد.
از نظــر مــن ،گیمیفیکیشــن هنــر تلفیــق
ســرگرمی و درگیــری ذهنــی یافــت شــده
در بــازی هــا و اجــرای آن هــا در دنیــای
واقعــی و فعالیــت هــای ســازنده اســت .مــن
بــه ایــن پروســه« ،طراحــی انســان محــور»
مــی گویــم؛ برخــاف چیــزی کــه زیــاد
مــی شــنویم« :طراحــی عملکــرد محــور».
طراحــی انســان محــور ،بــرای اســتفاده از
انگیــزه هــای انســانی ســاخته مــی شــود و
برخــاف طراحــی بــرای بــه دســت آوردن
بــازده عملکــردی خالــص است.بســیاری
از سیســتم هــا ذاتــا بــر روی عملکــرد و
بــازده تمرکــز کــرده انــد و مــی خواهنــد کار
را هرچــه ســریعتر تمــام کننــد .مثــل یــک
کارخانــه کــه از کارمندانــش ،کار بیشــتر و
ســریعتر مــی خواهــد؛ امــا کارمنــدان ،عالقه
ای بــه انجــام دادن ایــن کارهــا ندارنــد .امــا
طراحــی انســان محــور بــاور دارد کــه انســان
هــا قطعــات یــک سیســتم نیســتند.
مــا احساســات ،جــاه طلبــی هــا،
ناامنــی هــا و دالیلــی بــرای عالقــه داشــتن
یــا نداشــتن بــه فعالیــت خاصــی داریــم.
طراحــی انســان محــور بــرای اســتفاده از این
احساســات ،ایجــاد مــی شــود.
حــاال چــرا ایــن پروســه را گیمیفیکیشــن
مــی خوانیــم؟ زیــرا اهالــی صنعــت بــازی ،اولیــن
افــرادی بودنــد کــه بهــره وری و بــازده را کنــار
گذاشــتند و تنهــا بــر احساســات آدمــی تمرکــز
کردند.تنهــا هــدف بــازی هــا ،لــذت بردن اســت.
وقتــی دســته بــازی را کنــار مــی گذاریــد و ســراغ
کارهــای روزمــره تــان مــی رویــد ،ســرگرم شــده
ایــد و لــذت بــرده ایــد .هــدف ،فقــط لــذت بــردن
اســت.هیچکس مجبــور بــه بــازی کردن نیســت.
ســختی کار بــرای طراحــان بــازی ،همیــن جــا
اســت .همــه مجبــور بــه کار کــردن هســتند امــا
کســی مجبــور بــه بــازی کــردن نیســت .پــس
بایــد بــا ترفندهایــی ،تجربــه ای لــذت بخــش
بــرای شــان ایجــاد کنیــم تــا دوبــاره و دوبــاره بــه
ســراغ بــازی مــا بیاینــد .همانطــور کــه هیچکــس
مجبــور بــه خریــد کــردن از مــا نیســت و مــا هــم
بایــد ترفندهایــی بــرای نگــه داشــتن مشــتری و
افزایــش وفــاداری آن هــا پیــدا کنیــم .پــس بایــد
بــا تمرکــز بــر روی احساســات انســان هــا آن هــا
را دوبــاره جــذب کنیــم؛ تمرکــز مــا بایــد بــر روی
آدمــی باشــد ،بایــد طراحــی انســان محــور را در
پیــش گیریــم.
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همهگیری کرونا و نقش

«بازیهای جدی»

در مبارزه با «شبهعلم»

اعظم ده صوفیانی

دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی

وبســایت «بــازی بــرای ســامت اروپــا» (,gamesforhealtheurope
 )2020در بیــان اهمیــت بــازی هــای جــدی ،مفهــوم «انقــاب
بــازی» را مطــرح مــی کنــد و مــی گویــد« :بازیهــای جــدی
امــروزه بــه وضــوح جــای پــای محکمــی در جامعــه ،مراقبتهــای
بهداشــتی ،رفــاه ،تغییــرات ســازمانی و اســتراتژیهای دولتــی
دارنــد .بــرای اطمینــان از نفــوذ و اجــرای بــازی هــای جــدی در
تمــام جنبــه هــای جامعــه و زندگــی ،زمــان شــروع «انقــاب بازی»
واقعــی اســت .نــه تنهــا در حــوزه بهداشــت و درمــان ،همچنیــن در
ســایر مســائل اجتماعــی ماننــد محیــط زیســت و پایــداری» .یکــی
از پرکاربردتریــن حــوزه هــای بــازی هــای جــدی« ،بــازی بــرای
ســامت» اســت کــه شــامل انــواع موضوعاتــی ماننــد توانبخشــی،
درمــان ،عادتهــای ســالم ،ســامت جســمی و آمــوزش پزشــکی
اســت (ده صوفیانــی و جعفــری .)129 :1399 ،دوران کرونــا ،توجــه
بــه بحــث «بــازی بــرای ســامت» را بیــش از پیــش مهــم کــرد و
کشــورها و نهادهــای بیــن المللــی و مراکــز تحقیقاتــی بــه صــورت
جــدی بــه ایــن حــوزه پرداختنــد.
بُعــد جدیــدی کــه همهگیــری کرونــا در زمینــه بــازی بــرای
ســامت ایجــاد و مطــرح کــرد ،توجــه بــه نقــش بــازی هــا بــرای
مقابلــه بــا شــبهعلم و اطالعــات غلــط اســت .بــازی هایــی کــه
در دو ســال گذشــته -از آغــاز همــه گیــری و قرنطینــه کرونــا در
 2020تــا امــروز در ســال  2022کــه واکسیناســیون در بســیاری
از کشــورها انجــام شــده و شــاید بــه تعبیــری وارد دوران پســاکرونا
شــده ایــم -بــا محوریــت کرونــا روانــه بازار شــده ،بــه میــزان زیادی
بــا تمرکــز بــر شــیوع اطالعــات غلــط (اینفودمــی) و اطالعاتــی کــه

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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جنبــه علمــی ندارنــد (شــبه علــم) ســاخته شــده اســت .ایــن بــازی
هــا شــرایط عمومــی جهــان در مواجهــه بــا کرونــا را مــد نظــر
داشــتند و همــگام بــا آن حرکــت کردنــد و نســخه هــای مختلفــی
را در طــی ایــن دو ســال منتشــر کردنــد .برخــی از ایــن بــازی هــا
دقیقــا بــه موضــوع شــبه علــم و عــدم ترویــج اطالعــات غلــط در
زمینــه کرونــا تاکیــد دارنــد؛ برخــی بــا ارائــه اطالعــات و هشــدار
بــرای چگونگــی ضدعفونــی ،در خانــه مانــدن و واکسیناســیون بــه
ترویــج آگاهــی علمــی مــی پردازنــد؛ و دســته ای دیگــر از بــازی
هــا نیــز بــرای آگاهــی کادر درمــان در نظــر گرفتــه شــده انــد .در
ایــن یادداشــت بــه معرفــی برخــی از ایــن بــازی هــا و نقــش آنهــا
در مقابلــه بــا شــبه علــم مــی پردازیــم.
شبه علم در رسانه ها؛ تئوریهای توطئه و درمانهای
معجزهآسا

ســامت و پزشــکی از موضوعاتــی هســتند کــه همــواره در معــرض
شــبه علــم قــرار داشــته انــد و بــه نظــر مــی رســد همــه گیــری
کرونــا ایــن وضعیــت را وخیــم تر کــرد .موســتاجو راجــی (Mostajo-
 )2021 , Radjiدر مقالــه «شــبه علــم در زمــان بحــران :چگونــه و
چــرا مصــرف دی اکســید کلــر در آمریــکای التیــن در طــول همــه
گیــری کوویــد 19رایــج شــد؟» بــه نقــش رســانه هــا در دوران کرونا
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد« :رســانه هــای ســنتی و اجتماعــی
بــرای انتشــار اطالعــات مربــوط بــه مهــار و درمــان بیمــاری مهــم
بــوده انــد .بــا ایــن حــال ،ایــن ابزارهــا همچنیــن در خدمــت
انتشــار اطالعــات نادرســت ،تئوریهــای توطئــه و «درمانهــای

معجزهآســا» بــرای کوویــد  19نیــز بودنــد ... .در آمریــکای التیــن،
مــوارد متعــددی وجــود دارد کــه در آنهــا روندهــای رســانه ای
سیاســت هــا را شــکل داده و منجــر بــه مداخــات خطرنــاک
بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری همــه گیــر شــده اســت» .او ضمــن
یــادآوری توجــه جهانــی بــه پیشــنهاد دونالــد ترامــپ مبنــی بــر
نوشــیدن مــواد ضدعفونــی کننــده خانگــی بــرای جلوگیــری از
کوویــد  ،19ادامــه مــی دهــد« :کمتــر در مــورد اســتفاده گســترده
از دی اکســید کلــر بــه عنــوان درمــان در آمریــکای التیــن اشــاره
شــده اســت ... .در آمریــکای التیــن ،اســتراتژی ارتباطــی طرفــداران
دی اکســید کلــر از رویکــردی پیــروی مــی کــرد کــه در آن
شبهدانشــمندان بــه عنــوان متخصــص در رســانه هــا معرفــی مــی
شــدند کــه پیــام هــای آنهــا بــا پیــام هــای اپیدمیولوژیســت هــا،
مقامــات بهداشــت عمومــی و دیپلمــات هــای علمــی برابــر در نظــر
گرفتــه مــی شــد».
دســتا و مولوگتــا ( )2020 ,Desta, & Mulugetaدر مقالــه «زندگــی
بــا شــبه علــم و توطئــه هــای ناشــی از کوویــد  »19بــه ایــن
موضــوع مــی پردازنــد کــه «بیمــاری کروناویــروس شایســتگی
نســل دیجیتــال را بــه شــدت بــه چالــش مــی کشــد .در نتیجــه،
عمــوم مــردم بــه ویــژه در فصــل اوج همهگیــری ،ســرگردان،
درمانــده و مضطــرب مانــده بودنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن بحــران
محیطــی مســاعد بــرای گســترش شــبه علــم و تئوریهــای
توطئــه ایجــاد میکنــد .شــبه علــم و تئــوری هــای توطئــه بــر
تــاش هــای انجــام شــده بــرای مهــار کوویــد  19تأثیــر منفــی
گذاشــت» .از نظــر آنهــا «جعــل شــبه علــم و تئوریهــای توطئــه
در مــورد درمانهــای کوویــد  19توســط درمانگــران ســنتی و
سیاســتمداران مغــرور بیــان میشــود کــه خودشــان بــه خوبــی از
شــرایطی کــه مــردم در آن زندگــی میکننــد و ماهیــت ویــروس
آگاه نیســتند ... .درمانگــران ســنتی و حتــی مــردم بــرای فــرار
ازکوویــد  19یــا بــه طــور گســترده در مــورد سرنوشــت ایــن همــه
گیــری پیشــگویی مــی کننــد ،داروهــای ســنتی تجویــز مــی کننــد
و مراســم تشــریفاتی انجــام مــی دهنــد .گیاهانــی ماننــد ســیر،
زنجبیــل ،فلفــل تنــد ،لیمــو بــه طــور گســترده ای بــرای کاهــش
تاثیــر بیمــاری همــه گیــر توصیــه شــده انــد .اگرچــه ایــن گیاهــان
ممکــن اســت دارای برخــی از ترکیبــات ضــد ویروســی باشــند و
معمــوالً در وعــده هــای غذایــی روزانــه مــا گنجانــده مــی شــوند،
اثربخشــی آنهــا در برابــر کوویــد  19موضــوع مطالعــات بیشــتر
خواهــد بــود».
بازیهای جدی سدی در برابر شبهعلم

از آنجایــی کــه بازیهــای آنالیــن بازیکنــان را تشــویق میکنــد
تــا از نظــر روحــی و جســمی در خانــه ســالم بماننــد .بــه منظــور
کمــک بــه الهــام بخشــیدن بــه میلیونهــا گیمــر آنالیــن بــرای
داشــتن یــک ســبک زندگــی فعــال و مراقبــت از ســامت روان
آنهــا ،ســازمان جهانــی بهداشــت ( ،)2021 ,WHOشــرکتهای
بــازی آنالیــن را تشــویق کــرد تــا کاربــران خــود را بــه چالــش
#ســامت_در_خانه دعــوت کننــد .ترویــج اطالعــات غلــط و گمــراه
کننــده ،مســائل ســامت و پزشــکی مرتبــط بــا کرونــا را بــه یکــی
از دغدغــه هــای پژوهشــگران و نهادهــای علمــی تبدیــل کــرد و این
دغدغــه بــا همراهــی شــرکت هــای بــازی ســازی ،منجــر بــه تولیــد
انــواع بــازی هــای جــدی مرتبــط بــا کرونــا شــد تــا راهــی باشــد
بــرای ترویــج اطالعــات درســت و کمــک بــه ســامت روان مــردم
در دوران همهگیــری کرونــا.
بــازی «جنــگ پاتــوژن هــا» بــا ایــده شکســت کرونــا در چیــن

ســاخته شــد .بازیکــن بایــد ویروسهــای کرونــا را شکســت دهــد.
هــدف از ســاخت آن ،انگیــزه دادن بــه مــردم و ایجــاد ســرگرمی در
دوران قرنطینــه اســت (دنیــای اقتصــاد .)1398 ،بــازی «آیــا مــی
توانیــد جهــان را نجــات دهیــد؟» از اولیــن بــازی هــای ســاخته
شــده در جهــان دربــاره کوویــد  19اســت ،کــه فاصلــه اجتماعــی
و اهمیــت رعایــت آن را آمــوزش مــی دهــد و توســط ریچــارد
وایزمــن اســتاد دانشــگاه لنــدن و هنرمنــدان طــراح بــازی طراحــی
شــده اســت .بــازی «یکــه تــازی کرونــا» در آوریــل  2020توســط
بیمارســتان  Aarogya Keralamو شــرکت  Thrilok Gamesدر
هنــد ســاخته و منتشــر شــده اســت .بازیکــن در ایــن بــازی بایــد
هــر چــه مــی توانــد ماســک و وســایل بهداشــتی فراهــم کنــد.
همچنیــن در مســیر بــا تابلوهــای تبلیغاتــی و راهنمــا کــه پیــام
هــای بهداشــتی مــی دهنــد برخــورد مــی کنــد .بــازی «کرونــای
مهاجــم» بــرای ایجــاد آگاهــی اجتماعــی دربــاره کوویــد  19و
تشــویق کــردن مــردم بــه قرنطینــه ســاخته شــده اســت .بازیهــای
فارســی زبــان کرونایــی کــه هــدف آنهــا نیــز آمــوزش پروتکلهــای
بهداشــتی مرتبــط بــا کروناســت ســاخته شــده اســت .برخــی از
اســامی ایــن بازیهــا عبارتنــد از  :مبــارز کرونــا ،بــازی کرونــا،
کرونــا ،وحشــت کرونــا ،کرونــا ویــروس ،شکســت کرونــا ،مبــارزه بــا
ویــروس کرونــا ،کرونــا بــازی( .ســلیمی)1399 ،
«رهایــی از کوویــد  »19یــک بــازی جــدی بــرای ترویج شــیوههای
کنتــرل عفونــت ایمــن در میــان کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی
و ســایر کارکنــان بیمارســتان در طــول همهگیــری کوویــد  19و
در مــوج دوم ایــن بیمــاری طراحــی شــده اســت کــه بــه صــورت
رایــگان بــرای اهــداف تحقیقاتــی و آموزشــی در دســترس اســت
( .)2020 ,.Suppan, et alهــدف اصلــی ایــن بــازی ایــن اســت کــه
بــه کارکنــان خــط مقــدم کمــک شــود تــا بهتریــن روش هــا را
بــرای جلوگیــری از دریافــت یــا انتقــال کوویــد  ۱۹شناســایی کــرده
و بــه کار ببرنــد .مطالعــه ای در رابطــه بــا ایــن بــازی ،نشــان مــی
دهــد کــه کارکنــان کادر درمــان کــه ایــن بــازی را انجــام داده انــد
ســه برابــر بیشــتر از افــرادی کــه ایــن آمــوزش هــا را از طــرق
دیگــر و بــه طــور منظــم دریافــت مــی کننــد ،تغییــر رفتــار داده و
بــه روش درســت عمــل مــی کننــد (ســیناپرس.)1400 ،
بازیهای متمرکز بر شبهعلم و اینفودمی

در دوران همــه گیــری کرونــا چندیــن بــازی بــا تمرکــز بــر رواج
اطالعــات غلــط طراحــی شــد کــه در زیــر بــه معرفــی آنهــا مــی
پردازیــم:
بازی «پادزهر کووید »19
ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOو شــرکت نــرم افــزاری ســایون
گیمــز ( )Psyon Gamesدر ایــن بــازی بــه بازیکنــان آمــوزش مــی
دهنــد کــه چگونــه از کوویــد  19در امــان بماننــد و ایــن کار را
بــا تبدیــل اطالعــات پیچیــده و علمــی بــه یــک تجربــه یادگیــری
ســرگرمکننده ،انجــام مــی دهنــد و در طــول بــازی ،بازیکنــان در
مــورد سیســتم ایمنــی ،پاتــوژن هــا ،واکســن هــا و نحــوه محافظــت
از خــود در برابــر کوویــد  19آمــوزش مــی بینــد.
ایــن بــازی در نقطــه حساســی از همهگیــری منتشــر میشــود،
جایــی کــه اطالعــات نادرســت بــه دلیــل تــرس ،بیاعتمــادی
و شــک ،مانــع پذیــرش واکســن کوویــد 19-و پیــروی از ســایر
اقدامــات بهداشــت عمومــی میشــود .ایــن بــازی همــه را تشــویق
میکنــد تــا در مبــارزه بــا اطالعــات نادرســت مضــر آنالیــن ،و
یادگیــری و اشــتراکگذاری حقایــق از منابــع اطالعاتــی مــورد
اعتمــاد نقشــی ایفــا کننــد.
صفحه 19
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بــازی دقیقــا قبــل از شــروع همــه گیــری شــروع مــی شــود.
بازیکــن بــا تولیــد واکس ـنها و کمــک بــه سیســتم ایمنــی انســان
در مبــارزه بــا ویــروس ،از انتشــار  ،2-SARS-COVویروســی کــه
باعــث کوویــد  19میشــود ،جلوگیــری مــی کنــد .مدیــر عامــل
ســایون گیمــز مــی گویــد ایــن شــرکت از ســال  2017در بــازی
هــای آگاهــی از واکســن تخصــص داشــته اســت .حتــی در آن
زمــان ،تردیــد واکســن بــه دلیــل اطالعــات نادرســت یــک مشــکل
بــزرگ بــود .همــه گیــری جهانــی کوویــد  19مقیــاس و شــدت
ایــن مشــکل را بــه ســطح کامــ ً
ا جدیــدی رســانده اســت .در
حــال حاضــر ،بیــش از هــر زمــان دیگــری ،دســتیابی بــه افــراد بــا
اطالعــات قابــل اعتمــاد در کانــال هــای مــورد نظرشــان ،اقدامــی
بــرای ســامت و ایمنــی عمومــی اســت .بــازی هــا جــذاب تریــن
و قابــل انــدازه گیــری تریــن رســانه هســتند .مــا معتقدیــم کــه
قــدرت بازیهــا میتوانــد کمــک زیــادی بــه حــل ایــن چالــش
بــزرگ زمــان مــا کنــد.
انــدی پتیســون ،سرپرســت تیــم کانــال هــای دیجیتــال در
ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز مــی گویــد :در ســطح جهانــی،
از جملــه در کشــورهایی کــه واکســن هــای کوویــد 19-بــه طــور
گســترده در دســترس هســتند ،اطالعــات نادرســت مانــع پذیــرش
واکســن و تــاش هــای گســترده تــر بهداشــت عمومــی مــی شــود.
بازیهایــی ماننــد «پادزهــر کوویــد  »19میتواننــد بــه افــراد در
هضــم اطالعــات علمــی پیچیــده در مــورد ویــروس کمــک کننــد
و در عیــن حــال مقاومــت خــود را در برابــر اطالعــات نادرســت
در مــورد اقدامــات محافظتــی کوویــد  19ماننــد ماســکها و
واکســنها بــه روشهــای جــذاب ،تقویــت کننــد)2021,who( ».
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مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات

بازی «قهرمان کرونا»

رزیتــا ســینگ و همکارانــش در آزمایشــگاه شــتابدهنده برنامــه
توســعه ســازمان ملــل در دهلــی نــو یــک بــازی مبتنــی بــر ســناریو
بــه نــام «قهرمــان کرونــا» را در طــول اولیــن قرنطینــه ملــی هنــد
در ســال  2020منتشــر کردنــد .قوانیــن بــازی ســاده اســت .از
بازیکنــان خواســته میشــود کــه اگــر فکــر میکننــد جملــهای
– ماننــد اینکــه آیــا شستشــوی بینــی بــا آب نمــک میتوانــد
از ابتــا بــه کوویــد ۱۹-جلوگیــری میکنــد یــا خیــر – درســت
اســت دستشــان را بــه راســت بکشــند و در صــورت نادرســت بــودن
بــه چــپ .ایــده طراحــی بــازی ایــن بــود کــه آیــا مــی تــوان در
واقــع ارائــه ایــن اطالعــات را کمــی ســرگرم کننــده تــر کــرد؟ زیــرا
بدیهــی اســت کــه مــردم از قبــل در طــول یــک بیمــاری همــه گیــر
دچــار اســترس مــی شــوند .پــس آیــا مــی تــوان اســترس آنهــا را
کاهــش داد؟ آیــا میتوانیــم اطالعــات را ،بازیســازی کنیــم؟»
ســازمانها راههــای مختلفــی را بــرای از بیــن بــردن اخبــار جعلــی
و اطالعــات نادرســت امتحــان کردهانــد ،و بازیهــا جایگزیــن
ســادهتری بــرای بررســی واقعیتهــای خبــری یــا ویدیوهایــی از
دانشــمندان هســتند کــه توضیــح میدهنــد چــرا ســیر از افــراد در
برابــر ابتــا بــه کوویــد  19محافظــت نمیکنــد .میزانــی کــه ایــن
بــازی هــا مــی تواننــد نگــرش هــا ،رفتارهــا و باورهــای مــردم را در
مــورد کوویــد  19تغییــر دهنــد ،نامشــخص اســت یــا مــی توانــد
محــدود باشــد .امــا راههایــی بــرای تقویــت پیامهایــی کــه بازیهــا
میدهنــد وجــود دارد ،و همچنــان میتواننــد ابــزار مفیــدی در
ارتقــای ســامت بــرای کوویــد  19و ســایر بیماریهــا باشــند
(.)2021 ,devex
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بــازی «پادزهــر کوویــد  »19بــر اســاس رویدادهــای واقعــی
و مملــو از حقایــق مفیــد در مــورد کوویــد  19بازیکــن را بــه
یــک ماجراجویــی علمــی مــی بــرد .بــازی ســرگرم کننــده اســت
و شــخصیت هــای آن زیبــا و رنگارنــگ هســتند .بــا ایــن حــال،
تهدیدهــا واقعــی هســتند و پاســخ هــا نیــز واقعــی هســتند .پادزهــر
از علــم الهــام گرفتــه شــده اســت و بیولوژیــک دنیــای واقعــی را
دنبــال مــی کنــد .مبــارزه دائمــی بیــن بــدن انســان و میکــروب
هــای مهاجــم را بــه تصویــر مــی کشــد .اگــر بازیکنــان بخواهنــد
بداننــد کــه برخــی از عناصــر بــازی در زندگــی واقعــی چگونــه کار
مــی کننــد ،تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه آن
صفحه 20

را در دایــره المعــارف موجــود در بــازی جســتجو کننــد .ایــن دایــره
المعــارف عــاوه بــر ســلول هــا و پاتــوژن هــا ،حــاوی اطالعاتــی در
مــورد روش هــای پزشــکی ،فرآیندهــای بیولوژیکــی و تاریخچــه
علــم پزشــکی اســت .بــر اســاس راهنماییهــای ســازمان جهانــی
بهداشــت و داده هــای کارشناســان بهداشــت عمومــی ،ایــن بــازی
اســتراتژیک ســرگرمی را بــا حقایــق واقعــی ترکیــب میکنــد.
ایــن بــازی نمیتوانــد کوویــد  19را درمــان کنــد ،امــا میتوانــد
دارویــی قــوی در برابــر جهــل و اطالعــات نادرســت باشــد (play.
.)2022 ,google
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Corona Champion

» و بازی «اخبار بد»
بازی «ویروسی شوید 

افشــاگری تنهــا راهــی نیســت کــه بــازی هــا بــا اطالعــات نادرســت
مبــارزه مــی کننــد .همچنیــن تلقیــح ( )prebunkingیــا جلوگیــری
( )preemptingاخبــار جعلــی وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،بــازی

«ویروســی شــوید» یــک بــازی تعاملــی اســت کــه بــه بازیکنــان
نگاهــی اجمالــی بــه انتشــار اخبــار جعلــی مــی دهــد .بازیهــا
درســت یــا نادرســت را دیکتــه نمیکننــد ،امــا بــه مــردم آمــوزش
میدهنــد کــه چگونــه از اطالعــات اســتفاده نادرســت و آنالیــن
پخــش میشــوند ،بــه ایــن امیــد کــه بــه مــردم کمــک کنــد در
مصــرف اطالعــات باهوشتــر شــوند.
جــان روزنبیــک ( ،)Jon Roozenbeekدانشــجوی فــوق دکتــری
روانشناســی در دانشــگاه کمبریــج ،قبــل از بازی «ویروســی شــوید»،
بــازی «اخبــار بــد» را منتشــر کردنــد ،کــه بــه افــراد آمــوزش مــی
دهــد تــا تکنیــک هــای دســتکاری آنالیــن را تشــخیص دهنــد .مــا
ســعی نمــی کنیــم بــه کســی بگوییــم چــه چیــزی واقعــی اســت و
چــه چیــزی واقعــی نیســت .امــا در عــوض ،مــا ســعی میکنیــم
ایــن را بــرای مــردم آســانتر کنیــم کــه خودشــان تصمیــم بگیرنــد،
«باشــه ،فکــر میکنــم ...ایــن بــرای مــن دســتکاری بــه نظــر
میرســد .قبــل از اینکــه ایــن موضــوع را بــاور کنــم یــا بــا دیگــران
بــه اشــتراک بگــذارم ،دو بــار فکــر خواهــم کــرد».
در مطالعاتــی کــه آنهــا بــرای ارزیابــی تأثیــر بازیهــا انجــام
دادهانــد ،دریافتنــد کــه یــک بازیکــن بــه یــادآوری منظــم یــا
بــه قــول واکســن« ،شــات تقویتکننــده» (بوســتر شــات) نیــاز
دارد تــا فرامــوش نکننــد .بــرای مثــال ،بــا بــازی «اخبــار بــد»،
آنهــا دریافتنــد کــه شــرکتکنندگانی کــه پــس از انجــام بــازی
چندیــن بــار در توانایــی تشــخیص اعتبــار ســرفصلهای خبــری
آزمایــش شــده بودنــد ،در مقایســه بــا گــروه کنترلــی کــه فقــط
تتریــس بــازی میکردنــد ،پــس از  13هفتــه همچنــان قــادر بــه
تعییــن پس ـتهای رســانههای اجتماعــی دســتکاری شــده بودنــد
(.)2021 ,devex
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حــرف مــی زنیــم ،پیونــدی میــان آن بــا ترویــج اطالعــات غلــط وجود
دارد .بــرای عــدم ترویــج اطالعــات غلــط ســازمان ملــل بارهــا و بارهــا
در ایــن دو ســال بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت« :قبــل از بــه
اشــتراک گذاشــتن ،فکــر کنیــد -1 :چــه کســی آن را ایجــاد کــرده؟
 -2منبــع چیســت؟  -3از کجــا آمــده اســت؟  -4چــرا شــما آن را بــه
اشــتراک میگذاریــد؟  -5چــه زمانــی منتشــر شــده اســت؟».
بــازی هــای جــدی توانســتند در دوران همــه گیــری کرونــا ســدی برای
شــبه علــم باشــند ،چــه بــازی هایــی کــه دقیقــا به موضــوع شــبه علم و
عــدم ترویــج اطالعــات غلــط در زمینــه کرونــا تاکیــد دارنــد ،چــه بــازی
هایــی کــه بــا ارائــه اطالعــات و هشــدار بــرای چگونگــی ضدعفونــی ،در
خانــه مانــدن و واکسیناســیون بــه ترویــج آگاهــی علمــی مــی پردازنــد
و چــه بــازی هــای کــه آمــوزش و آگاهــی کادر درمــان را در نظــر
دارنــد .مــا مــی توانیــم حجــم انبوهــی از اطالعــات علمــی و پیچیــده را
بــا کمــک بــازی ســاده ســازی کنیــم بــدون اینکــه  -1محتــوای غلــط
درون آن بریزیــم و  -2محتــوا خــارج از حوصلــه مخاطــب باشــد .ایــن
ویژگــی در انــواع رســانههای نویــن کمتــر یافــت مــی شــود و بــازی
هــای جــدی در ایــن زمینــه منحصربهفــرد هســتند.
منابع

ده صوفیانــی ،اعظــم؛ جعفــری ،الهــه ( ،)1399بــازی جــدی ،بــازی فراتــر از
ســرگرمی ،تهــران :بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای
ســلیمی ،مریــم ( ،)1399بازیهــای موثــر در آمــوزش پروتکلهــای
بهداشــتی کرونــا ،در:
https://www.tabnak.ir/fa/news/1021562/
دنیــای اقتصــاد ( ،)1398گیمهــای طراحــی شــده بــرای آمــوزش محافظــت
از بیماریهــای واگیــردار ،در:
https://donya-e-eqtesad.com
سیناپرس ( ،)1400مبارزه با کرونا به کمک بازی های ویدئویی ،در:
https://sinapress.ir/news/117344/
Mostajo-Radji, Mohammed A. (2021), Pseudoscience
in the Times of Crisis: How and Why Chlorine Dioxide Consumption
Became Popular in Latin America During the COVID19- Pandemic,
in: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2021.621370/
full
Desta, Takele T. & Mulugeta, Tewodros (2020), Living
with COVID-19-triggered pseudoscience and conspiracies,
International Journal of Public Health volume 65, pages714–713
2020(), in: https://link.springer.com/article/10.1007/s-020-00038
4-01412
https:// www.who.int/news/item/-2021-11-16onlinegames-encourage-players-to-stay-mentally-and-physically-healthyat-home
Suppan, Mélanie et al. (2020); A Serious Game Designed
to Promote Safe Behaviors Among Health Care Workers During
the COVID19- Pandemic: Development of «Escape COVID19-»; in:
https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33242312/
Lei Ravelo, Jenny (2021); These games target COVID19misinformation. But do they work? ; in: https://www.devex.com/
news/these-games-target-covid-19-misinformation-but-do-theywork100265https://www.who.int/news/item/-2021-10-19who-andpsyon-games-teach-players-how-to-stay-safe-from-covid-19-in-theantidote-game
h tt p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
_ d e t a i l s ? i d = c o m . p s y o n g a m e s . a n ti d o t e 2 & _ b r a n c h
_ match_i d = 1 0 4 3 8 0 5 0 8 6 9 0 2 9 3 0 9 6 8 & u t m

تصویر 4

بازی Go Viral

پیچیدگــی علــم از یــک ســو و عالقــه منــدی بــه هیجــان از ســوی
دیگــر بــه همــراه تــرس و اضطــراب ناشــی از ناآگاهــی نســبت بــه
همــه گیــری ،رواج شــبه علــم را بیشــتر کــرد .وقتــی از شــبه علــم

medium=marketing&_branch_referrer=H4sIAAA
AAAAAA8soKSkottLXr7IwMijUSywo0MvJzMvWT
8kvz8vJT0zRTcwryUzJL0nVTc4vy0zRNbQEAH58m
gExAAAA
https://www.gamesforhealtheurope.org/
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اســـتــــــــریمینگــــــ:
ریحانه رفیع زاده اخویان

تبدیل تجربه شخصی بازیکنان
به سرگرمی عمومی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر | دانشگاه الزهرا

بازیهــای دیجیتــال ،مصنوعــات فرهنگــی هســتند کــه بــا
جــذب مخاطبــان از اقشــار و ســنین مختلــف ،خــود را بــه یکــی از
موضوعــات موردتوجــه بــرای محققــان در حــوزه رســانه و فرهنــگ
و همچنیــن هنرهــای نــو رســانهای تبدیــل کردهانــد .پیونــد میــان
هنــر و فنــاوری ســابقهای طوالنــی در ســیر دیالکتیــک تحــوالت و
جنبشهــای هنــری دارد .درواقــع هنرمنــدان در هــر زمان ـهای بــر
آن بودنــد کــه از جدیدتریــن فناوریهــای عصــر خــود در خلــق اثــر
هنــری بهــره گیرنــد و عجیــب نیســت کــه جوتــو -هنرمنــد قــرن
چهاردهــم میــادی -آثــار خــود را بهعنــوان آثــار هنــری مــدرن
دســتهبندی میکــرد.
از مهمتریــن ویژگیهــای هنرهــای نــو رســانهای -کــه بازیهــای
دیجیتــال نمــود اصیــل آن هســتند -خصیصــه تعاملــی بــودن
ایــن آثــار اســت .بــه ایــن معنــا کــه ماننــد هــر سیســتم ف ّناورانــه
دیگــر مســیر بازخــوردی دریافــت ورودی ،پــردازش اطالعــات و
تولیــد خروجــی بــر پایــه آن در هرلحظــه از اثــر هنــری در جریــان
اســت .درواقــع هستیشناســی بازیهــای دیجیتــال بــر پایــه
الگوریتمهایــی شــکل میگیــرد کــه هــر بــار توســط کنــش بازیکــن
محتــوای جدیــد را در ســاختار صــوری خــود قــرار داده و نتیجــه
متفاوتــی را بــه مخاطــب عرضــه میکننــد .از ســوی دیگــر آثــار
هنــری دیجیتــال و ازجملــه بازیهــای دیجیتــال در زمــره آثــار
موســوم بــه «هنــر تــوده» قابلبررســی هســتند .هنــر تــوده شــامل
دســتهای از آثــار هنــری میشــود کــه بــر پایــه فناوریهــای
عرضــه انبــوه در اختیــار طیــف گســتردهای از مخاطبــان قــرار
میگیرنــد و محتــوای تولیدشــده در آن ،نیــاز بــه دانــش عمیــق و
آکادمیــک بــرای درک و تجربــه اثــر هنــری نــدارد.
بازیهــای دیجیتــال تاریخچ ـهای کوتــاه و بــه قدمــت هنرهــای نــو
رســانهای دارنــد؛ امــا بــازی و ســرگرمی قدمتــی بیشــتر از فرهنــگ
در تاریــخ زندگــی انســان دارنــد .بســیاری ازآنچــه امــروزه در حــوزه
بــازی ،نمایــش و ســرگرمیهای جمعــی مطــرح میشــود ریشــه
در نخســتین تالشهــای نســل بشــر در شــکلدهی بــه آیینهــا و
رســوم فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد.

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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اگرچــه ایــن نمایشهــای آیینــی ،کارکــردی دینــی و مذهبــی داشــتند
بــا گــذر از مدرنیتــه و پستمدرنیســم ،تســهیل امکانــات زندگــی بــرای
انســان معاصــر و توجــه بــه ویژگیهــای ذهنــی و فــردی هــر شــخص،
ایــن پدیدههــای فرهنگــی از جنبــه اجتماعــی و آیینــی خــود فاصلــه

گرفتــه و صــورت شــخصی و ایــن جهانــی بــه خــود گرفتنــد .بازیهــای
دیجیتــال بهمثابــه امــری فرهنگــی ،بهعنــوان خردهفرهنگهایــی
در نظــر گرفتــه میشــوند کــه اعضــای آن دارای نشــانههای خــاص
ظاهــری یــا مکانــی نیســتند امــا ســازنده گفتمانهــای خــاص خــود
هســتند کــه آنهــا را دیگــر افــراد موجــود در جامعــه جــدا میســازد.
در توضیــح خردهفرهنــگ ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه آنهــا معموالً
از یــک «فرهنــگ والــد» نشــأت میگیرنــد کــه اگرچــه در بســیاری از
زمینههــا بــا آن مشــترک هســتند امــا خصیصههــای خــاص خــود را
ارائــه میدهنــد کــه تمایــز گــر آنهــا از فرهنــگ والدشــان میشــود.
در قلــب خردهفرهنــگ بازیهــای دیجیتــال ،انــواع دیگــر پدیدههــای
فرهنگــی در حــال شــکلگیری هســتند کــه از آن جملــه میتــوان
بــه خردهفرهنــگ «اســتریمینگ» اشــاره کــرد؛ بنابرایــن اســتریمینگ
دربازیهــای دیجیتــال بســیاری ازآنچــه بــرای ایــن رســانه مطــرح
اســت را بــه ارث میبرنــد امــا در مــواردی داللتهــای فرهنگــی نوینــی
عرضــه میکننــد کــه خــود بهعنــوان یــک موضــوع جدیــد واصلــی در
مطالعــات رســانه و ارتباطــات ،جامعهشناســی و علــوم انســانی دیجیتــال
مطرحشــدهاند.
اســتریمینگ بــه معنــای پخــش زنــده محتــوا بــر پلتفرمهــای خــاص
طراحیشــده بــرای آن اســت .اســتریمینگ معمــوالً بهگونـهای از تولیــد
و انتقــال محتــوا اطــاق میشــود کــه همزمــان توســط گیرنــده مصــرف
میشــود و در مقابــل بارگیــری قــرار میگیــرد کــه در آن محتــوای

رســانه دریافــت شــده بــرای مصــرف در آینــده ذخیــره میشــود .ایــن
پدیــده فرهنگــی مختــص بــه بازیهــای دیجیتــال نیســت و هــر
محتوایــی در قالــب پخــش زنــده میتوانــد بــه مخاطبــان عرضــه شــود.
درواقــع اســتریمینگ پدیــده جدیــدی نیســت امــا در ســالهای اخیــر با

پیشــرفت در پهنــای بانــد اینترنــت ،ســرویسهای وب جدیـ د و درک و
اســتقبال بهتــر کاربــران از آن ،ایــن مفهوم بهگونـهای دموکراتیزه شــده و
بــه افــراد مختلــف ایــن امــکان داده میشــود کــه محتــوای دلخــواه خود
را بــرای مخاطبــان پخــش کننــد.
درواقــع هیــچ دلیــل واحــد و مشــخصی برای انجام اســتریمینگ توســط
تولیدکننــدگان محتــوا وجــود نــدارد .فعــاالن در حــوزه اســتریم بــازی،
همگــی عالقــه عمیقــی بــه بــازی کــردن دارنــد امــا دالیــل مختلفــی
باعــث تحریــک افــرادی میشــود کــه دوربیــن را روشــن کــرده و شــروع
بــه اســتریم بازیهــای خــود میکننــد .اغلــب اوقــات هــدف اولی ـهای
کــه اســتریمرها را در ابتــدا تشــویق بــه امتحــان اســتریم بــازی میکنــد
در ادامــه بــه چیــز دیگــری تبدیــل میشــود .انگیزههای شــروع اســتریم
و حفــظ آن ،بهویــژه در طــول ســالیان متمــادی ،در بیــن اســتریمرها
متفــاوت اســت و بــا توســعه فعالیــت و پروفایــل آنهــا میتوانــد تغییــر
کنــد .آنچــه ممکــن اســت بهعنوان یــک ســرگرمی بعــد از کار ،در شــب
شــروع شــو د میتوانــد بــه یــک تــاش خالقانــه کامــل بــا آرمانهــای
حرفــهای تبدیــل شــود .ارتباطــات اجتماعــی ،تغییــر تجربــه بــازی،
خالقیــت و بهبــود عملکــرد ،آرزوهــا و انتظــارات حرفـهای مســیر پیــش
روی اســتریمر در جهــت رشــد و انقیــاد در پلتفــرم اســت .از ســوی دیگر
انگیــزه مخاطبــان اســتریمینگ بــرای تماشــای محتــوا و کمکهــای
مالــی چنــدان مشــخص و تعیــن یافتــه نیســتند .مخاطبــان بــه دالیــل
مختلفــی نظیر ســرگرم شــدن ،عضویــت در یــک جامعه ،گــپ و گفتگو،
ارتقــای مهــارت خــود در بــازی ،تماشــای رویدادهــای زنــده و همدلــی با
اســتریمرها ،در پلتفرمهــای اســتریمینگ جــذب و ســاکن میشــوند.
یادگیــری و آمــوزش میتوانــد از دالیــل دیگــر مصرفکننــدگان
ایــن زمینــه باشــد هرچنــد معمــوالً افــراد بــه دلیــل زندهبــودن محتــوا
ممکــن اســت مطالبــی را از دســت بدهند و تماشــای ویدئوهــای از پیش
ضبطشــده را بــرای یادگیــری یــک مســئله خــاص ترجیــح دهنــد.
نکتــه جالبتوجــه در مــورد پلتفرمهــای اســتریمینگ ،مفهــوم «صفحه
دوم» اســت .معمــوالً تماشــاگران یــک رســانه نظیــر تلویزیون یا ســینما
در ضمــن مشــاهده محتــوا ،تمایــل دارنــد از طریــق تلفنهــای همــراه
هوشــمند خــود بــا دوســتان خــود در زمینــه محتــوای مــورد تماشــا
گفتگــو کننــد یــا اطالعــات بیشــتری را در مــورد آن بــه دســت آورنــد.
امــروزه پلتفرمهــای اســتریمینگ بــا فراهــم کــردن امــکان گــپ
و گفتگــو در همــان صفح ـهای کــه مخاطبــان محتــوا را از طریــق آن
دنبــال میکننــد منجــر بــه حــذف صفحــه دوم از تجربــه مخاطــب
میشــوند .در ایــن شــرایط ،صفحــه اول محتــوای اصلــی موردعالقــه را
نشــان میدهــد -بیشــتر یــک فیلــم یــا نمایــش تلویزیونــی کــه مــردم
تماشــا میکننــد -و صفحــه دوم بــرای برقــراری ارتبــاط در مــورد محتوا
بــا دیگــران اســت کــه در آن بیشــتر از رســانههای اجتماعــی اســتفاده
میشــود .اســتفاده از صفحهنمایــش دوم بــه گــذر زمــان کمــک کــرده و
حــس لــذت را در مخاطــب تقویــت میکنــد .ایــن امــر باعــث میشــود
تــا کاربــران از اســتفاده از ســایر دســتگاهها کــه در لــذت آنهــا ایجــاد
اختــال میکنــد خــودداری کننــد و تســهیل مشــارکت در عضویــت در
یــک جامعــه توســط یــک تجربــه چندجانبــه در یــک پلتفرم و دســتگاه
واحــد را تجربــه کننــد .در اینجــا مخاطــب قــادر اســت بــا ســایر افــرادی
کــه در همــان زمــان یــک محتــوای مشــترک بــا مخاطــب را دنبــال
میکننــد تعامــل برقــرار کــرده ،برداشــتهای خــود را بــه اشــتراک
گذاشــته و گروههــای دوســتی موردعالقــه خــود را نیــز ایجــاد کنــد.
درواقــع ازآنجاکــه ایــن انجمــن دارای یــک موضــوع اصلــی اســت همــه
کاربــران بــه یــک ســوژه واحــد متصــل میشــوند .چنیــن جمعــی از
گروههــای اجتماعــی شــبیه بــه هــواداران ورزشــی هســتند کــه یــک
تیــم مشــترک را تشــویق میکننــد .مشــابه تشــویق تیــم فوتبــال
موردعالقـ ه ایــن امــر نمــاد همبســتگی جمعی اســت و تماشــای جمعی
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رویــداد نســبت بــه زمانــی کــه بهصــورت جداگانــه تماشــا شــود ،لــذت
بیشــتری بــرای مخاطــب خواهــد داشــت .عــاوه بــر ایـن ،اســتریمرهای
حرفـهای برنامــه مشــخصی از زمــان پخــش دارنــد تــا کاربــران بتواننــد
بــه دیــدن دوبــاره دوســتان خــود اعتمــاد کننــد .مواضــع مطرحشــده ما
را بــه ایــن فــرض ســوق میدهــد کــه بســترهای اســتریمینگ ممکــن
اســت بهعنــوان نوعــی «پناهــگاه» عمــل کنــد کــه در آن بازیهــا و
افــراد وابســته بــه بــازی میتواننــد در کنــار یکدیگــر باشــند ،اجتمــاع
خــود را حفــظ کننــد و از عقایــدی کــه ممکــن اســت آنهــا را اذیــت
کنــد دوری کننــد.
بــا داشــتن انتخــاب میــان اســتریمرهای متنــوع ،کاربــران ممکــن اســت
اســتریمری را انتخــاب کننــد کــه بیشــترین میــزان ســرگرمی را بــرای
آنهــا فراهــم میکنــد ،بهتــر میتواننــد مهارتهــای او بــرای انجــام
بــازی را یــاد بگیرنــد یــا بیشــتر از همــه بــه درخواسـتهای آنها پاســخ
میدهــد .محققــان چنیــن نظریـهای را توســعه دادهانــد کــه کاربــران بــا
شــخصیتهای رســانهای ارتبــاط برقــرار میکننــد کــه یــک تعامــل
فــرا اجتماعــی اســت .مفهــوم روابــط فــرا اجتماعــی بــه معنــای درگیری
طوالنیمــدت بــا شــخصیتهای رســانهای اســت کــه در پلتفرمهــای
اســتریمینگ نیــز نمــود میبایــد .اســتریمرها بــا مخاطبــان خــود تعامل
دارنــد ،پیامهــا و درخواســتهای آنهــا را پاســخ میدهنــد و ممکــن
اســت بهطــور مســتقیم کاربــر خاصــی را مــورد خطــاب یــا اشــاره قــرار
دهنــد کــه ایــن مســئله ممکــن اســت بــه رابطــه فــرا اجتماعــی و ایجاد
صمیمــت نســبت بــه اســتریمر کمــک کنــد .در میــان تمــام اتفاقــات و
شــوخیهای طنزآمیــز و حتــی پخــش صحنههایــی از زندگــی شــخصی
اســتریمر ،رابطــه عاطفــی و رضایتــی بــرای مخاطــب بــه دســت میآیــد
و در طــول ماههــا یــا ســالها ،اســتریمر و مخاطــب مــورد شــناخت
یکدیگــر قــرار میگیرنــد؛ بنابرایــن بخشــی از فعالیــت اســتریمرها در
ارتبــاط بــا مخاطــب ،یــک کار اجتماعــی و احساســی ،فراتــر از محــدوده
بســتر پخــش اســت.
اســتریمرها تنهــا تولیدکننــده محتــوا نیســتند بلکــه بــه مدیــران برند و
جامعــه پیرامــون خــود تبدیــل میشــوند .درحالیکــه اســتریم کــردن
ازنظــر ســختافزاری چنــدان ســخت نیســت ،اســتریمهای حرفـهای بــه
مجموعـهای پیچیــده از ســختافزارهای رایانــه نیــاز دارنــد .اســتریمرها
معمــوالً در اســتودیوهای خانگــی کــه اغلــب در یــک اتــاق نشــیمن یــا
اتاقخــواب واقعشــدهاند ،قراردادهــای جدیــدی را بــرای تماشــای
بــازی و پخــش رســانهای ایجــاد میکننــد .درحالیکــه اکثــر آنهــا
هنــوز مشــاغل روزانــه دارنـد ،تعــدادی از آنها اســتریمینگ را به شــکل
حرفــهای و تماموقــت دنبــال میکننــ د و اغلــب توســط خانــواده یــا
همراهــان خــود پشــتیبانی میشــود .ایــن اســتریمرها در حوزههــای
عمومــی و خصوصــی حرکــت کــرده و بــازی خــود را بــا تفســیر ،طنــز
و حتــی ویژگیهــای آموزشــی همــراه میکننــد .داشــتن یــک کانــال
موفــق همچنیــن میتوانــد مســتلزم توجــه به ســایر اشــکال رســانههای
اجتماعــی بــرای حفــظ مخاطــب خــود باشــد .بســیاری از اســتریمرها
بهطــور فوقالعــادهای مهــارت خــود را در زمینــه تولیــد ویدئــو افزایــش
داده و معمــوالً محصــول تولیدشــده یــک «نمایــش یکنفــره» خواهــد
بــود.
هــر اســتریم میتوانــد گونـهای نمایــش باشــد کــه فضاهــای شــخصی
افــراد را بــه اســتودیوهای ســاخت ویدئــو و محتــوای نمایشــی تبدیــل
کــرده اســت .بــا تــدارکات مختلفــی کــه تولیدکننــده محتــوا از مســائل
فنــی تــا جذابیتهــای بصــری بــرای مخاطــب خــود در نظــر میگیــرد،
فرآینــد ســرگرم شــدن مخاطــب میتوانــد یــک اجــرای نمایشــی
خوانــده شــود .توجــه بــه ریشــه و خاســتگاه نمایــش در ایــن آیینهــای
نمایشــی کــه بــه شــکل جمعــی تجربــه میشــدند و همچنین مشــاهده
نمایشهــای معاصــر کــه در قالــب نمایشهــای تعاملــی ،دیــوار
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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چهــارم را شکســته و مخاطــب را وارد صحنــه نمایــش میکننــد ،درک
اســتریمینگ بهعنــوان گون ـهای جدیــد از نمایــش و ســرگرمی میســر
خواهــد کــرد.
بدیهـ ه پــردازی از ویژگیهــای هنرهــای نمایشــی اســت کــه در محتوای
اســتریمینگ نیــز قابلمشــاهده اســت .اســتریمرهای موفــق فقــط بازی
نمیکننــد و بیســروصدا گیمپلــی خــود را پخــش نمیکننــد .بلکــه
آنهــا تمایــل دارنــد بــا روش «بــا صــدای بلنــد فکــر کنیــد» فرایندهای
فکــری خــود را بــا صــدای بلنــد بیــان کننــد و آنچــه را که معمــوالً فقط
در ســر آنهــا وجــود دارد ،خــارج کننــد .ایــن اجــرا بهطورمعمــول بــا
طن ـز ،ســرخوردگی و تعلیــق همــراه اســت .اســتریمرها در ایــن مــورد
بــرای ســرگرمکننده یــا جــذاب بــودن صحبــت میکننــد .آنهــا غالبـاً
از عبــارات و حــرکات فیزیکــی اســتفاده میکننــ د و گاهــی اوقــات
بهصــورت تئاتــری مکــث کــرده یــا بــرای تأثیرگــذاری صبــر میکننـد
تــا شــیوه ارتبــاط خــود را بــا مخاطب مشــخص کننــد .بنابراین اســتریم
کــردن صرفـاً انجــام یــک بــازی نیســت بلکــه کار کــردن بر هرلحظــه از
انجــام بــازی بهعنــوان یــک تجربــه اجرایــی اســت .ایــن مســئله مبتنــی
بــر ایــن ویژگی اســت که اســتریمر طیــف وســیعی از فرایندهــای داخلی
را کــه یــک بازیکــن هنــگام بــازی تجربــه میکنـد ،از ذهــن خــود خارج
میکنــد .آنهــا از طریــق کنشهــا یــا افــکار صحبــت میکننــد و
درواقـع ،اســتریمرهای جدیــد تشــویق میشــوند فقــط به صحبــت ادامه
دهنــد و حتــی اگــر بیننــدهای ندارن ـ د بــه بیــان تجربــه خــود متکــی
باشــند .در ســطح پایــه ،پخــش مســتقیم بــازی بیــرون ریــزی یــک
فراینــد لودیــک اســت کــه در غیــر ایــن صــورت بیــان نمیشــود.
مســئله درخــور توجــه دیگــر ،اشــاره بــه فرهنــگ نظــارت در فضــای
مجــازی اســت .اســتریمرها بــه دلیــل واســطهگری فنــاوری ،تحــت
کنتــرل و نظــارت هســتند .هماننــد ســایر پلتفرمهــای رســانههای
اجتماعــی ،اســتریمرها نیــز بایــد از دســتورالعملهای محتــوای
تحمیلشــده توســط پلتفــرم پیــروی کننــد کــه بــر بخــش مهمــی از
فعالیتهــای وی حاکــم اســت .همزمــان ،اســتریمرها تحــت نظــارت
مــداوم یکدیگــر و بینندگانشــان هســتند .عــاوه بــر ایــن بهواســطه
وجــود بخــش گــپ و گفتگــو ،مخاطبان نیــز مورد نظــارت یکدیگــر قرار
میگیرنــد .درواقــع بیننــدگان اســتریم منفعــل نیســتند و هــر فــرد از
حضــور در ایــن بســتر هدفــی را دنبــال میکننــد .اجتماعــی بــودن یکی
از ایــن مــوارد موردنیــاز مخاطبــان اســت کــه لزومـاً بــه حضــور دیگــران
متکــی اســت؛ بنابرایــن رویکردهــای بیننــدگان بــرای اجتماعــی شــدن
اغلــب بــا اســتراتژیهای قابلمشــاهده بــودن ،هــم بــرای یکدیگــر و هــم
بــرای اســتریمرهایی کــه دنبــال میکنن ـد ،گرهخــورده اســت .درواقــع
اســتریمرها ،مخاطبــان و خــود پلتفرمهــا ،ســازنده فرهنــگ نوینــی
هســتند کــه بــر محتــوای تولیدشــده در اســتریمینگ و ســایر کنــش
گــران پیرامــون آن نظــارت دارد.
ســازندگان محتــوا در پلتفرمهــای اســتریمینگ میتواننــد از خالقیــت
خــود اســتفاده کــرده و از پتانســیل موجــود در مخاطبــان خــود بــرای
ســرگرم کــردن و جــذب آنهــا و همچنیــن درآمدزایــی اســتفاده کننــد.
در حــوزه پخــش زنــده بازیهــای دیجیتــال ،کمکهــای اهدایــی مالــی
از مهمتریــن روشهــای کســب درآمــد بــرای تولیدکننــدگان محتــوا
هســتند .اهــدا کــردن کمکهای مالــی به اســتریمرها توســط بینندگان
یــک رفتــار نویــن و جالبتوجــه در صنعــت بازیهــای دیجیتــال اســت.
در شــناخت عوامــل اقتصــادی و شــیوههای درآمدزایــی بــر بســترهای
اســتریمینگ و بهطورکلــی دربازیهــای دیجیتــال ،میتــوان بــه بافتــار
و ســنتهای شــکلدهنده ایــن پدیــده بهظاهــر نویــن توجــه داشــت.
خریــد اشــتراک ،روشــی بــرای کســب درآمــد اســتریمر از مخاطبــان
خــود اســت .در اینجــا نیــز ماننــد ســایر رســانههای تولیدکننــده
محتــوا ،مخاطبــان بــا خریــد اشــتراک ماهانــه یــا ســاالنه ،حمایــت خود

را از اســتریمر اعــام میکننــد .تبلیغــات و اســتفاده از پشــتیبان مالــی-
کــه شــامل نهادهــا و مؤسســات مشــغول در صنعــت هســتند -از دیگــر
مدلهــای کســبوکار و درآمدزایــی بــرای اســتریمرها اســت .عــاوه
بــر ایــن تولیدکننــدگان محتــوا در بســترهای اســتریمینگ معمــوالً
اهدافــی را تعییــن میکننــد و یــا بازیهایــی را در کانــال خــود بــه
وجــود میآورنــد کــه افــراد بهواســطه آن تشــویق بــه مشــارکت مالــی
در ضمــن تماشــای اســتریم میشــوند.
بــازی در اصــل عملــی اجتماعــی و بــرای لــذت همــگان اســت و کمتــر
میتــوان یــک بــازی را بــدون تماشــاگر در نظــر گرفــت .بازگشــت
نقــش تماشــاگران در بازیهــا و اجتماعــی شــدن تجربــه بــازی،
رهــاورد پلتفرمهــای اســتریمینگ بــرای مخاطــب ســالهای اخیــر
بازیهــای دیجیتــال اســت .بازیهــای دیجیتــال گونههــای جــدی از
ســرگرمی هســتند کــه بازیکنــان در آن قوانیــن و اهــداف خــاص بــازی
را دنبــال میکننــد .چنانکــه بیــان شــد بازیهــای دیجیتــال گونـهای از
هنرهــای تــودهای هســتند که بــرای مخاطبــان گســترده و عــام طراحی
میشــوند .در همیــن راســتا پلتفرمهــای اســتریمینگ نیــز زمینــه را
بــرای نمایــش محتــوا بــرای مخاطــب وســیع خــود فراهــم میکننــد
کــه بــرای تماشــای آن نیــاز بــه دانــش وســیع و تخصصــی ندارنــد.
در اینجــا تماشــاگران اســتریم یــک بــازی دیجیتــال ،از طریــق کنــش
بازیکــن و تعاملــی کــه اســتریمر بــا آنهــا برقــرار میکنــد بــا گیمپلــی
بــازی آشــنا شــده و آن را از طریــق بازیکــن دنبــال میکننــد؛ بنابرایــن
آنچــه در مــورد تعاملــی بــودن آثــار هنــری دیجیتــال مطــرح شــد در
اینجــا بــه حاشــیه راندهشــده و بــه تعامــل بازیکــن و مخاطــب تقلیــل
مییابــد .درواقــع کاربــران فعــال بازیهــای دیجیتــال بــا تغییــر نقــش
بــه مخاطــب اســتریم بــازی دیجیتــال ،عاملیــت و کنشــگری خــود را
ازدس ـتداده و بــه مخاطبــان نظارهگــر تبدیــل خواهنــد شــد.
بهطــور خالصــه میتــوان چنیــن گفــت کــه رابطــه میــان فنــاوری و
هنــر بــه گفتمانــی اشــاره دارد کــه در ســالهای اخیــر در اســتفاده از
فنــاوری دیجیتــال بهعنــوان یــک رســانه و نــه یــک ابــزار نمــود یافتــه
اســت .بازیهــای دیجیتــال نمونــه بــارز هنرهــای مبتنــی بــر فنــاوری
هســتند کــه در ذات خــود تعاملــی بــوده و تــوده مــردم را بهعنــوان
مخاطــب خــود در نظــر دارد .در خردهفرهنــگ بازیهــای دیجیتــال
شــاهد بــروز پدیده اســتریمینگ هســتیم کــه بر بســتر فناوری ،گســتره

وســیعی از مخاطبــان عــام را موردتوجــه دارد .امــروزه اســتریمینگ
فعالیــت شــخصی بازیکنان-بــازی کــردن در اتــاق -را بــه یک ســرگرمی
عمومــی -تماشــای جمعــی رویــداد بــازی -تبدیــل کــرده اســت .ایــن
واقعیــت کــه بازیهــا از تجربــه بــازی کــردن بــه تجربــه تماشــا کــردن
تبدیــل میشــوند باعــث افزایــش توجــه بــه جنبههایــی در طراحــی
بــازی میشــود .ایــن مســیر بــه دنبــال تغییــر الگــوی کلیتــر بــوده و
از تولیــدات در مقیــاس بــزرگ بــه ســمت محتــوای تولیدشــده توســط
کاربــر ،حرکــت میکننــد .امــروزه بــه توســعهدهندگان چنیــن توصیــه
میشــود کــه بــه یــاد داشــته باشــند محصوالتشــان در اهــداف مختلــف
ارتباطــی و فراتــر از بــازی کــردن بــه کار گرفتــه میشــود .عــاوه بــر
ایــن اســتریم یــک بــازی تأثیــر بســزایی نیز در مــورد فــروش بــازی دارد.
بــا در نظــر گرفتــن عنصــر تماشــای بــازی ،شــرکتهای ســازنده بــازی
میتواننــد بــه یــک مزیــت رقابتــی و تجــاری در عرضــه محصــول خــود
دســت یابنــد.
چنانکــه بیــان شــد ،عوامــل اجتماعــی جنبــه بســیار مهمــی از تجربــه
مصرفکننــده اســتریم را دارنــد .ســرویسهای اســتریم میتواننــد
امــکان خلــق ابزارهایــی بــرای ایجــاد ارتبــاط صمیمــی و خــاص بیــن
اســتریمرها و تماشــاگران را در نظــر داشــته باشــند .ایــن امــر ممکــن
اســت بهنوبــه خــود ،یادگیــری در ایــن بســتر را بــه چیــزی شــبیه
بــه یــک رابطــه معلم-دانشآمــوز تســهیل کنــد .احساســات اجتماعــی
در تجربــه تماشــا نهتنهــا میــزان تماشــای افــراد را در اســتریمها
افزایــش میدهــد ،بلکــه شــاید قویتریــن عامــل دنبــال کــردن
اســتریمرها و اشــتراک باشــد .عضویــت (بــا خریــد اشــتراک در صفحــه
اســتریمر خــاص) ،تأثیرگــذاری (از طریــق تعامــل بــا ســایر بیننــدگان
و اســتریمر) ،نیــاز بــه تکامــل (پاداشهایــی ماننــد جامعهپذیــری،
موفقیــت و کســب دانــش و مهــارت) و ارتبــاط عاطفــی بــا دیگــران
(از طریــق یــک پیشــینه مشــترک و هویتیابــی توســط دیگــران
کــه از طریــق مشــارکت مــداوم شــکل میگیــرد) ازجملــه نیازهــای
اجتماعــی هســتند کــه مخاطبــان اســتریمینگ بــرای خــود بــرآورده
میکننــد .بنابرایــن اســتریمینگ عرصــه گســترده و نوینــی در پیــش
روی تولیدکننــدگان محتــوا میگشــاید کــه قــادر اســت در حوزههــای
اقتصــادی ،فرهنگــی و تولیــد محتــوا موردتوجــه محققــان و مخاطبــان
بازیهــای دیجیتــال قــرار گیــرد.
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محیا برکت

ما به پژوهش بر
ذائقه بازیکنان ایرانی
نیاز داریم

گفتگو با دکتر مقداد مهرابی | پژوهشگر مطالعات بازی

مقــداد مهرابــی را مــی تــوان جــزو پژوهشــگران مطالعــات بــازی در ایــران دانســت کــه سالهاســت بــه صورت متمرکــز در
ایــن عرصــه فعالیــت آموزشــی و پژوهشــی دارد.او کــه دکتــرای خــود را بــا تمرکــز بــر پژوهشــگری مطالعات رســانه هــا در
دانشــگاه صنعتــی نانیانــگ ســنگاپور گذرانــده از دریچــه ارتباطــی بــه رســانه گیــم مینگــرد .در ایــن گفتگــو بــه واکاوی
تفاوتهــای جنســیتی در لــذت از بازیهــای دیجیتالــی پرداختیــم تــا ببینیــم چــه عواملــی باعــث مــی شــود تــا زنــان و
مــردان متفــاوت از هــم ایــن رســانه را مصــرف کننــد و از آن لــذت ببرند .مهرابی معتقد اســت شــناخت تفاوتهــا و ذائقه
مخاطــب ایرانــی میتوانــد مســیر صنعــت را هموارتــر کند.
در آمارهایــی کــه در خصــوص تعــداد
گیمرهــای بازیهــای دیجیتالــی
منتشــر میشــود شــاهد ایــن هســتیم
کــه اغلــب تعــداد بازیکنــان زن از تعــداد
بازیکنــان مــرد کمتــر اســت .مثــا در
آمــار منتشــر شــده در ســال  99از
ســوی بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــه ای
تنهــا  33درصــد از بازیکنــان را زنــان
تشــکیل میدهنــد .بــه نظــر میرســد
ایــن نســبت در ســایر حوزههــا ماننــد
ســازندگان و پژوهشــگران بــازی نیــز
وجــود داشــته باشــد .بــه نظــر شــما چرا
اســتقبال زنــان از بــازی کمتــر اســت؟
آیــا میــان ســاختار و ماهیــت بــازی
دیجیتالــی و زنــان رابطهای وجــود دارد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال مــن از
نتایــج پژوهشــی اســتفاده میکنــم کــه در آن
تفاوتهــای جنســیتی در لــذت از بازیهــای
دیجیتالــی را بررســی کــردم .مطالعــات
محــدودی تفاوت¬هــای جنســیتی در لــذت
از بازی¬هــا را تحلیــل کردهانــد .اغلــب
تحقیقــات فعلــی بیــن جنســیت بــه عنــوان
متغیــر مســتقل و لــذت از بــازی بــه عنــوان
متغیــر وابســته همبســتگی گرفته¬انــد ،امــا
تشــریح نکردنــد کــه چگونــه تفاوت¬هــای
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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جنســیتی منجــر بــه تجربــه لــذت بخــش
متفــاوت میشــود .بــه عنــوان مثــال ،شــوبالم
( )2017در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه بیــن جنســیت و ژانــر بــازی همبســتگی
معنــادار وجــود دارد ،بگونــه¬ای کــه آقایــان از
بازی¬هــای تیرانــدازی ،چندکاربــره آنالیــن
و رقابتــی بیشــتر لــذت میبرنــد .مــن در
پژوهــش خــود ســعی کــردم تــا برخــی از
تجربه¬هــای لــذت بخــش بازی¬هــا ماننــد
غوطــه¬وری ،حــس حضــورو تجربــه معلــق
شــدن را در یــک بــازی مشــخص بررســی کنم و
بــه این منظــور تجربــه بازیکنــان بازی ســیمز را
تحلیــل و مقایســه کــردم.

یعنــی ویژگیهــای ســاختاری گیــم بــر
میــزان لــذت بــردن زنــان و مــردان از
بــازی اثــر گــذار اســت ؟ نتایــج پژوهــش
شــما چــه بــود؟
ببینیــد مطالعــه مــوردی مــن بازی ســیمز
بــود .ایــن بــازی را از آن جهــت انتخــاب کــردم
کــه فضایــی فانتــزی دارد و در دنیــا بــه عنــوان
بــازی زنانــه شــناخته میشــود .میخواســتم
بدانــم بازیکنــان چــه تجربههــای لذت بخشــی
از ایــن بــازی دارنــد و ایــن تجربــه از چــه
ویژگیهــای ســاختاری حاصــل شــده اســت.

نتایــج نشــان مــیداد کــه میــزان خشــونت
در محتــوای بــازی ،میــزان دشــواری بــازی،
میــزان لــود شــدن و حضــور در بــازی همچنین
آنالیــن یــا آفالیــن بــودن بــازی از جملــه
عواملــی هســتند کــه باعــث میشــود زنــان از
یــک بــازی لــذت ببرند یــا نبرنــد و در نتیجــه آن
بــازی را انجــام بدهنــد یــا ندهنــد .مثــا در بین
مصاحبــه شــوندگان و مخاطبــان ایــن بــازی
مــن دریافتــم کــه غالبــا زنــان از بازیهــای
آنالیــن ،کمتــر از بازیهــای آفالیــن اســتقبال
مــی کنند.مثــا بازی ســیمز چند نســخه دارد.
زنــان مصاحبــه شــونده مخالــف بــازی آنالیــن
ســیمز بودنــد و بــازی آفالیــن ســیمز را ترجیــح
میدادنــد .طبــق مصاحبههــا و مشــاهداتی
کــه در تاالرهــای گفتگویــی گیمرهــا داشــتم
دریافتــم کــه ویژگیهــای شــخصیتی اکثریــت
آنهــا مبتنــی بــر حفــظ حریــم خصوصی اســت
و بــرای همیــن از نســخههای آنالیــن بــازی
اســتقبال نمیکننــد .مثــا یــک خانــم در
بــازی ،مزرعــه یا خانـهای را میســازد و دوســت
نــدارد دیگــران واردش شــوند و آن را حریــم
خــود میدانــد .مــورد دیگــر بحــث محتــوای
بــازی هســت .مثــا میــزان اســتقبال زنــان از
بــازی فراخوانــی بــه خدمــت بــه ایــن دلیــل
پاییــن اســت کــه فضــای مبتنــی بــر خشــونت

در بــازی از نظــر زنــان زیــاد هســت .در ایــن
بــازی کــه در ســبک تیرانــدازی اول شــخص
هســت عــده ای دور هــم جمــع میشــوند و
تیرانــدازی میکننــد و درگیــری جنگــی زیــاد
هســت .در مطالعــهای کــه درمــورد بــازی
دنیــای جنــگاوری هــم داشــتم همیــن نتیجــه
را دریافتــم .در ایــن بــازی ،گروهــی تشــکیل
میشــوند کــه بــه آن گیلــد میگوینــد .ایــن
گــروه از بازیکنــان کــه همدیگــر را میشناســند
و حــدود  20تــا  50نفــر هســتند در بــازی بــه
ضــد قهرمــان حملــه میکننــد .مــن مشــاهده
کــردم کــه خانــم هــا دوســت ندارنــد درایــن
حمــات گروهــی علیــه ضــد قهرمــان شــرکت
کننــد .یعنــی این تفاوت جنســیتی در لــذت از
بــازی فقــط بــه بــازی ســیمز ختــم نمیشــود.

حریــف زخمــی مــی شــوید و ...امــا در بــازی
ســیمز شــما بــرای طراحــی خانــه و رســتوران
رفتــن و صحبــت بــا همســایه و ...وقــت کافــی
داریــد .حــاال جالــب اســت بدانیــد خانمهــا در
گفتگوهــای درون بــازی هــم وقــت بیشــتری
را صــرف مکالمــه بــا مثــا همســایه و...
میکردنــد امــا مصاحبــه شــوندگان مــرد بــازی
ســیمز میخواســتند کــه ســرعت بازی بیشــتر
باشــد و زودتــر بــه مراحــل بعــدی برونــد  .مثــا
در مکالمــه بــا همســایه فقــط یکــی دوســوالی
کلیــدی میپرســیدند و ســعی میکردنــد
کــه مکالمــه بــه حاشــیه نــرود .ویژگیهــای
ســاختاری بــازی کــه در طراحــی یــک بــازی
لحــاظ مــی شــود موجــب میشــود تــا زنــان یــا
مــردان یــا هــردو از بــازی لــذت ببرنــد.

اگــر میــزان دشــواری بــازی را بــه
عنــوان یــک ویژگــی ســاختاری در بــازی
بپذیریــم  ،چگونــه میتوانــد بــر تجربــه
لــذت از بــازی اثرگــذار باشــد؟

شــما در اینجــا لــذت از بــازی را چگونــه
تعریــف میکنیــد ؟

در بســیاری از بازیهــا ،شــما بــه عنــوان
بازیکــن میتوانیــد تعییــن کنیــد کــه بــازی
چقــدر دشــواری داشــته باشــد آیــا درســطح
متوســط باشــد یــا بیشــتر و کمتر.اگــر بــازی
بــرای بازیکــن خیلــی آســان باشــد موجــب
میشــود تــا درگیــری ذهنــی میــان بازیکــن و
محتــوای بــازی رخ ندهــد در نتیجــه بازیکــن
در فضــای بــازی غوطــه ور نمیشــود و
لــذت او از بــازی کــم میشــود .مطالعــه مــن
نشــان داد خانمهــا از بــازی خیلــی دشــوار
اســتقبال نمیکننــد و ســطح متوســط را
ترجیــح میدهنــد و از بــازی آســان هــم لــذت
نمیبرنــد .برخــی معتقدنــد بــازی ســیمز
بــازی ســاده و آســانی هســت امــا نکتـهای کــه
در مــورد طراحــی ســاختاری در ایــن بــازی
وجــود دارد ایــن هســت کــه در ایــن بــازی
میتــوان هــدف تعییــن کــرد .مثــا بازیکــن
بــرای فعالیــت در بــازی ،مطالعــه در دانشــگاه
یــا حضــور در مزرعــه را در نظــر بگیــرد و ســطح
ایــن فعالیتهــا از نظــر دشــواری میتوانــد
متوســط باشــد .در کنــار ســطح دشــواری بازی
 ،ســرعت بــازی هــم اهمیــت دارد .منظورمــان
از ســرعت بــازی ایــن هســت کــه بازیکــن
چقــدر در یــک مرحلــه بمانــد .در ایــن زمینــه
هــم خانمهــای مصاحبــه شــونده ســرعت
متوســط در بــازی را مــی پســندیدند .یعنــی
دوســت نداشــتند بالفاصلــه بعــد از طراحــی
کاراکتــر وارد فضــای بــازی زندگــی برای ســیمز
شــوند .بســیاری از آنهــا معتقــد بودنــد کــه از
بازیهــای تــک تیرانــدازی لــذت نمیبرنــد
چــون در ایــن بازیهــا ســرعت بایــد زیــاد
باشــد و اگــر لحظــهای غفلــت شــود توســط

لــذت از بــازی بــه تجربــه غوطــه وری و
تعامــل در بــازی بــر میگــردد .مــا دو گونــه
تعامــل داریــم .در نــوع اول ،تعامــل بازیکــن
بــا ســاختار بــازی رخ میدهــد مثــا آواتــاری
طراحــی مــی کنیــد  ،مــی تــوان پوشــش،
چهــره ،نــوع ســاح  ،مرکــب ،وســایل بــازی و...
را طراحــی یــا انتخــاب کــرد .نــوع دوم تعامــل،
بــه تعامــات اجتماعــی بــر میگــردد .در ایــن
حالــت همــکاری گروههــای اجتماعــی بازیکن
در انجــام فعالیتهــای بــازی و پیشــبرد آن
اهمیــت دارد .یــا اینکــه گــروه هــای اجتماعــی
ممکــن اســت در مــورد خودشــان( مثل شــغل و
تحصیــات و )...صحبــت کننــد .ویژگی تعامل
باعــث میشــود تــا تجربــه بــازی کــردن تجربــه
خــاص و لــذت از بــازی نســبت بــه اســتفاده از
ســایر رســانهها مضاعــف شــود .اگــر طراحــان
بــازی بــه ایــن مســئله توجــه کننــد کــه چــرا
و چگونــه جنســیتهای مختلــف از بــازی
متفــاوت لــذت میبرنــد میتواننــد ایــن
عوامــل را در طراحــی بــازی در نظــر بگیرنــد
تــا اســتقبال جامعــه زنــان هــم از گیــم بیشــتر
شود.متاســفانه در ایــران دو چالــش داریــم اول
اینکــه پژوهشهــای مبتنــی بــر غوطــه وری
در بــازی بــه صــورت محــدود انجــام شــدهاند
و توســعه نیافتهانــد و از ســوی دیگــر در
بازیهــای ســاخته شــده نــگاه ایدئولوژیــک
غالــب میشــود.

چگونــه مــی تــوان لــذت در بــازی را
ســنجید ؟

بــرای ســنجش و تحلیــل میــزان لــذت از
بــازی مــی تــوان از روش هایــی مثــل مصاحبه
نیمــه ســاختار یافتــه  ،مصاحبــه کانونــی و
روشهــای آزمایشــگاهی اســتفاده کــرد .البته
مــن روش مصاحبــه کانونــی و آزمایشــگاهی را

موثرتــر میدانــم  .مثــا تشــکیل گروههــای
 5تــا  7نفــره بــا بازیکنــان حرفـهای مــی توانــد
کمــک کنــد .مــا دو تیــپ بازیکــن داریــم
بازیکــن حرفــه ای و بازیکــن کــژوال .بازیکــن
کــژوال کســی محســوب میشــود کــه مثــا
وقتــی در صــف نانوایــی یــا مطــب دکتــر
حوصل ـهاش ســر رفتــه بــازی میکنــد .روش
دیگــر پروتــکل بلنــد فکــر کــردن هســت کــه
در بازیهــای چنــد نفــره آنالیــن ایــن فرصــت
را میدهــد تــا بتوانیــم میــزان غوطــه وری و
لــذت در بــازی را بســنجیم .در ایــن حالــت
بازیکــن در آزمایشــگاه بــا اکانــت خــود وارد
بــازی مــی شــود و بــازی میکنــد و توضیــح
میدهــد کــه چــرا ازیــک قســمت بــازی
خوشــش نمیآیــد و....بنیــاد ملــی بــازی
هــای رایانــه ای و دانشــگاه شــهید بهشــتی در
ایــن زمینــه ورود و ایــن امــکان را فراهــم کردند
کــه در بخــش علــوم رفتــاری  ،بتــوان بازیکــن
را تحلیــل کــرد .بــه کارگیــری ایــن روشهــا
کمــک میکنــد تــا بتــوان ذائقــه بازیکنــان
ایــران را شــناخت و در نتیجــه شــرکتهای
بــازی ســاز هــم بتواننــد بازیهایــی متناســب
بــا ایــن شــرایط تولیــد کنند.طــی دهــه اخیــر
تعــداد خانمهایــی کــه بــازی دیجیتــال بــازی
مــی کننــد افزایــش قابــل توجهــی خواهــد
داشــت .بــه عنــوان مثــال طبــق آمــار ســایت
استاتیســتا 44.6 ،درصــد بازیکنــان در ســال
 2021خانــم بودنــد .طبــق ادعــای ســایت
فوربــس ،تعــداد بازیکنــان خانــم در قیــاس
بــا آقایــان یــک تــا دو ســال آینــده چنــان
افزایــش خواهــد یافــت کــه صنعــت بازیهــا
بایــد راهکارهایــی جهــت حفــظ بازیکنــان آقــا
در پیــش بگیــرد .بــا توجــه بــه ایــن افزایــش
آمــاری دو پیشــنهاد ارائــه مــی کنــم)1( :
پژوهشــگران بــه خانــم هــا را بــه عنــوان مــورد
مطالعــه  case studyتوجــه بیشــتر کننــد و بــا
توجــه بــه کمبــود تحقیقــات بومــی علــل آن را
از طریــق مصاحبــه بــا سیاســتگذاران بــازی
هــا یــا پژوهشــگران بــازی هــا بررســی نماینــد.
تحقیقــات بیــن الکمللــی زیــادی بــا رویکــرد
انتقــادی بازنمایــی زنــان را بــه عنــوان محــرک
جنســی در بــازی هایــی مثــل ســیمز تحلیــل
نمــوده انــد .یــا شــیوه بازنمایــی خانــم هــا بــه
عنــوان همــراه فاقــد توانایــی جســمانی ،فاقد
قابلیــت هــای ضــروری در اتمــام ماموریــت
هــای بــازی ،شــخصیت وابســته بــه قهرمــان
بــازی بازنمایــی کــرده انــد .پیشــنهاد مــی
دهــم در تحقیقــی جامــع شــیوه بازنمایــی
خانــم هــا در بــازی هــای دیجیتــال اایرانــی بــا
توجــه بــه ارزش هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
مذهبــی کــه در ایــران بــرای خانــم هــا قائــل
هســتیم تحلیــل کننــد
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آیا اساسا بازیکنان بازیهای رایانهای چیزی از محتوای آنها میفهمند؟

یکــی از مباحــث داغ در حــوزه بازیهــای رایانـهای ،محتــوای ایــن
بازیهــا هســتند .در کشــور عــدهای بــا ارجــاع بــه داســتانها،
دیالوگهــا و نشــانههای ظاهــری ،محتــوای بازیهــا را بــرای
بازیکنــان مضــر میداننــد و بــه آنهــا حملــه میکننــد .معمــوال
ســخنرانان معــروف ،فعالیــن تعلیــم و تربیــت و حــوزه کــودک در
ایــن گــروه قــرار میگیرنــد.
از طــرف دیگــر ،طیــف دیگــری ،معتقدنــد کــه بازیکنــان اصــا و
تحــت هیــچ شــرایطی بــه محتــوای بازیهــا توجــه ندارنــد .آنهــا،

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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صحنههــای ســینمایی (ســینماتیک) بازیهــا را کــه دیالوگهــا
و دیگــر مضامیــن بــازی در آنهــا روایــت میشــود ،رد (اســکیپ)
میکننــد و اصــا در معــرض محتــوا قــرار نمیگیرنــد .بــر فــرض
کــه عــدهی کمــی هــم بخواهنــد پیگیــری کننــد ،تســلط کافــی بــه
زبــان انگلیســی بــرای فهــم داســتان بــازی ندارنــد! تــوده گیمرهــا و
برخــی از مســئولین در ایــن دســته قــرار میگرفتنــد.
مــن ،یــک معلــم هســتم .عــاوه بــر اینکــه از کودکــی خــودم گیمــر
و اهــل بــازی بــودم و هســتم ،بــا دانشآمــوزان زیــادی ســر و

کار داشــتم کــه آنهــا هــم ســاعات زیــادی در روز را بــه بــازی
کــردن بــا کامپیوتــر و کنســولهای بازیشــان مشــغول بودنــد.
مــن هیچکــدام از ایــن دو ســر طیــف را در بیــن دانشآموزانــم
نمیدیــدم و از آنجایــی کــه خــودم هــم گیمــر بــودم و از قضــا بــه
بــازی داســتانی عالقــه داشــتم و ســالها پیگیــر ایــن ســبک از
بــازی بــودم ،نمیتوانســتم بپذیــرم کــه همــه آســیب میبیننــد
یــا هیچکــس بــه محتــوای بــازی توجــه نمیکنــد و معنــای آن را
نمیفهمــد! مخصوصــا کــه خــودم ،ابزارهایــی داشــتم تــا محتــوای
بازیهــای رایانــهای داســتانمحور را فهــم کنــم.
بــه همیــن خاطــر موضــوع پایــان نامــه کارشناســی ارشــد خــودم
را بــه ایــن موضــوع اختصــاص دادم کــه خوانــش بازیکنــان
بازیهــای رایانــهای از محتــوای بازیهــای داســتانی چیســت.
یــک تحقیــق اکتشــافی بــا روش تحقیــق کیفــی و ابــزار مصاحبــه
نیمــه ســاختیافته بــود.
البتــه کار ســختی هــم بــود .چــون بایــد تــاش میکــردم
بازیکنانــی پیــدا کنــم کــه اهــل بــازی داســتانی باشــند و ایــن
روزهــا ،ایــن مــدل بازیکنــان ،بــه خاطــر رواج انبــوه بازیهــای
آنالیــن رایــگان و بیمحتــوا ،کمتــر پیــدا میشــوند .بعــد بایــد
تــاش میکــردم آنهــا مــن را بپذیرنــد .در حالیکــه جامعــهی
گیمرهــا ،در کشــورهایی مثــل مــا ،بــه خاطــر ســرزنشها و
برخوردهــای تنــد ،بســیار زیــاد بســته عمــل میکنــد و اساســا،
ابتــدا بایــد بــرادری و وفــاداری خــود را بــه ایشــان ثابــت میکــردم.
در آخــر ،بایــد بــه محتــوای بازیهایــی کــه قــرار بــود در مصاحبــه
بــه آنهــا پرداختــه شــود تســلط پیــدا میکــردم تــا بتوانــم بــا
مصاحبــه شــوندگان گفــت و گــو کنــم .بــه هــر حــال ایــن کارهــا
انجــام شــد.
همــه میدانیــم کــه بــرای تعییــن حــدود یــک پژوهــش کیفــی
و دقــت بررســی بیانــات مشــارکتکنندگان نیــاز هســت تــا
پژوهشــگر یــک چهارچــوب مفهومــی طراحــی کنــد.
اولیــن نکتــهای بایــد در مــدل وجــود میداشــت ،مدلــی بــرای
مشــخص کــردن انتقــال پیــام در بازیهــای رایانــهای بــود.
بازیهــای رایانــهای یــک رســانه هســتند کــه میتواننــد
پیامهــای را بــه مخاطــب فعــال خــود منتقــل کننــد .جهانهایــی
را خلقــق کننــد کــه عــاوه بــر محتــوا ،قواعــد جهــان و رفتارهایــی
را بازنمایــی کننــد.
بیــن مدلهــای موجــود کــه البتــه خیلــی هــم متنــوع نیســتند،
مــدل آریــن طاهــری کــه در کتــاب بالغــت در بازیهــای رایانـهای
آن را توضیــح داده اســت .مدلــی کــه ظرفیتهــای پیــام رســانی در
بازیهــای رایان ـهای را بــه ســه الیــه تقســیم میکنــد.
الیــه اول کــه روییتریــن الیــه اســت؛ الیــه نشانههاســت .تمــام
چیزهایــی کــه بازیکــن میشــنود و میبینــد در الیــه قــرار
میگیــرد.
الیــه دوم ،الیــه رواییســت .تمــام جنبههــای مضمونــی از قبیــل
دیالوگهــا ،شــخصیتپردازی و  ...در ایــن الیــه قــرار میگیــرد.
تــا اینجــا ،الیههــا بیــن بــازی و یــک رســانه ســنتی مثــل
تلویزیــون یــا ســینما مشــترک اســت .عناصــری تصویــری یــا آوایــی
وجــود دارنــد کــه جهــان را میســازند و بــه واســطه روایــت ،ایــن
عناصــر معنــی پیــدا میکننــد .امــا الیــه ســوم ،الیــه متمایزکننــده
بازیهــای رایانــهای از ســایر رسانههاســت.
الیــه ســوم ،بــه عنــوان عمیقتریــن الیــه ،الیــه رویههاســت.
اینکــه بازیکــن بــرای پیشــبرد بــازی بایــد چــه کارهایــی انجــام
دهــد و از چــه کارهایــی بــر حــذر باشــد .بــا انجــام کــدام کارهــا
پــاداش میگیــرد و بــا انجــام کــدام کارهــا تنبیــه میشــود.

ممکــن اســت ایــن ســوال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه در ایــن
مســیر ،بازنمایــی و پیامرســانی در کجــا اتفــاق میافتــد .مثــل
بازنمایــی در تصویــر یــا متــن ،تولیدکننــده بــازی در خــا ،بــازی را
نمیســازد .او بــرای ســاخت جهــان بــازی ،یــا تحــت تاثیــر ذخایــر
فرهنگــی خــود اســت یــا تحــت تاثیــر نیــات و اهدافــش.
البتــه هــدف مــن در ایــن یادداشــت توضیــح ایــن مــدل نیســت،
امــا بــرای اینکــه ادامــه بحــث راحتتــر ممکــن شــود ،یــک مثــال
میزنــم .اگــر بازیســازی در یــک جامعــه مصرفــی ،رشــد کــرده
باشــد و ارزشهــای آن جامعــه را درونــی کــرده باشــد ،یــا بخواهــد
چنیــن چیــزی در جهانــی کــه میســازد وجــود داشــته باشــد؛
طبیعیســت کــه وقتــی یــک بــازی میســازد ،در طراحــی سیســتم
مالــی و پیشــرفت و امتیــاز بــازی ،عناصــری از جامعــه مصرفــی
قــرار دهــد .مثــا در بــازی تاکینــگ تــام؛ گلــد ران ،پیشــرفت در
بــازی ،فقــط بــا صــرف پــول و تجمالتــی کــردن محــل ســکونت
ممکــن میشــود .یــا در بــازی ســیمز لــوازم منزلــی کــه گرانتــر
هســتند ،امتیــاز بیشــتری بــرای بازیکــن بــه همــراه دارنــد.
امــا در وجــه بعــدی ،مــدل نیــاز داشــت تــا در مــورد گیمــری کــه
در مواجــه بــا ایــن جهــان قــرار میگیــرد نیــز حــدودی داشــته
باشــد .نظریــات و مدلهــای مختلفــی در مــورد مخاطــب شناســی
وجــود دارنــد امــا معمــوال در مــورد بــازی نیســتند و شــرایط
خــاص گیمــر را در نظــر نمیگیرنــد .بــا توجــه بــه الیــه روی ـهای
در بازیهــای رایانــهای ،مخاطــب بــازی (اگــر مفهــوم مخاطــب
بــرای تخاطــب گیمرهــا مناســب باشــد) ،مخاطــب فعالــی هســتند
کــه در کنــش و واکنــش پیامهایــی را میســازند و دریافــت
میکننــد .البتــه خوانشهایــی از نظریــات و مدلهــای مرســوم
بــرای درک اســتفاده در حــوزه بازیهــای رایان ـهای انجــام شــده
اســت .گــری کرافــورد ،در کتابــش بــا عنــوان گیمرهــای ویدئویــی،
اساســا از نظریههــا و مدلهــای مرســوم ،خوانــش بازیگونــه
انجــام میدهــد و یــا ایــن مــدل خوانشهــا را ارائــه میکنــد.
او در بخــش مخاطبپژوهــی ،از مــدل ابرکرامبــی و النگهرســت
اســتفاده میکنــد.
ابرکرامبــی و النگهرســت در مــدل خــود ســه پارادایــم را مطــرح
میکننــد .پارادایــم اول ،پاردایــم رفتاریســت .در ایــن پاردایــم
کــه بــه عنــوان رویکــرد تزریقــی نیــز در روانشناســی ســابقه
دارد ،مخاطــب کامــا منفعــل اســت و هــر محتوایــی کــه بــا آن
مواجــه شــود را دریافــت میکنــد .پژوهشهایــی کــه بــه ایــن
ســمت میرونــد کــه بازیکنــان بازیهــای خشــونت آمیــز ،خشــن
میشــوند در ایــن پارادایــم قــرار میگیرنــد.
ابرکرامبــی و النگهرســت پاردایــم بعــدی را درآمیختگــی و مقاومــت
نامگــذاری کردنــد .در واقــع ،مبنــای ایــن پارادایــم ،نظریــه
کدگذاری/گشــایی اســتورات هــال اســت کــه بیــان میکنــد
مخاطبیــن میتواننــد در برابــر محتواهــای رســانهای ،بــر اســاس
طبقــه اقتصــادی و اجتماعــی کــه دارنــد ،موضــع بگیرنــد.
پاردایــم ســوم در منظــر ابرکرامبــی و النگهرســت ،پاراداریــم
نمایــش /اجراســت .در ایــن پارادایــم کــه ذیــل پساســاختارگرایی
قــرار میگیــرد ،بیــان میشــود کــه افــراد و عملکــرد آنهــا فــارغ
از طبقــه ،جنســیت ،نــژاد و ســایر ویژگیهــا مهــم اســت .متفکــران
ایــن مــدل بیــان میکننــد کــه بــا توجــه بــه امــکان خلــق در
جهــان بازیهــا ،بازیکنــان رهــا از ســاختارها ،خودشــان تصمیــم
میگیرنــد کــه چــه جهــان و معنایــی خلــق کننــد و دیگــر
بازیهــا حــاوی پیــام نیســتند!
مــن از بیــن ایــن ســه پارادایــم ،رویکــرد دوم را انتخــاب کــردم.
حداقلــی بــودن و ناکارآمــدی مــدل اول کــه سالهاســت بــا
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پژوهشهــای مختلــف ثابــت شــده اســت .مشــکل رویکــرد ســوم
ایــن اســت کــه بیــش از حــد روی خالقیــت و فعالیــت کاربــران
تمرکــز میکنــد و اصــا ویژگیهــای صنعــت فرهنــگ را در نظــر
نمیگیــرد .فــارغ از اینکــه اساســا چنــد درصــد از بازیهــا چنیــن
فضایــی را خلــق میکننــد و چنــد درصــد از بازیکنــان بــه شــکلی
کــه در ایــن پاردایــم فــرض گرفتــه شــده اســت از فضــای بازیهــا
اســتفاده میکننــد .بــه همیــن جهــت ،نــگاه اســتورات هــال ،از ان
جهــت کــه هــم فضــای تولیــد رســانهای و صنعــت فرهنــگ و هــم
فضــای مخاطــب و فعــال بــودن او را بــه شــکل متعادلــی در نظــر
میگیــرد ،بــرای وجــه دوم چهارچــوب مفهومــی از آن اســتفاده
کــردم.
امــا نظریــه هــال یــک مشــکل داشــت و آن ایــن بــود کــه بــه
طــور دقیــق بــه زمینههــای اجتماعــی و ویژگیهــای مخاطــب
نمیپــردازد .بــه همیــن خاطــر بــرای تکمیــل مــدل ،ســراغ
نظریــهای رفتــم کــه نزدیکتریــن ویژگیهــا را بــه نــگاه
هــال داشــت .بــرای تکمیــل ایــن چهارچــوب مــن از نظریــهی
ســرمایههای بوردیــو کــه بــرای همــهی مــا آشناســت اســتفاده
کــردم .ســرمایههای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی کــه روی هــم
اثــر دارنــد و میتواننــد دســتیابی بــه مــوارد دیگــر از ســرمایه را
همــوار کننــد.
بعــد از آن ســواالت بــر اســاس ایــن چهارچــوب طراحــی شــدند و
فراینــد میدانــی پژوهــش انجــام شــد .دســتاوردها و نتایــج تحقیــق
بــه طــرز آشــکار و معنــاداری خــود را نشــان دادنــد کــه بــه صــورت
خالصــه بــه هرکــدام اشــاره میکنــم؛
الــف) گیمرهایــی کــه ســرمایه فرهنگــی باالیــی داشــتند ،نســبت
بــه داســتان حســاس بودنــد و از آن دریافــت داشــتند .بــرای
نمونــه ،زبــان انگلیســی بلــد بودنــد یــا از نظــر فنــی ،ایــن مهــارت
را داشــتند کــه چطــور زیرنویــس فارســی بــه بازیشــان اضافــه
کننــد و راحــت محتــوا را دریافــت کننــد .در یــک نمونــه دیگــر،
گیمــری کــه اهــل مطالعــه کتــاب بــود ،نســبت بــه ســبک و
شــیوه روایــت داســتان در بــازی ،حساســیت بیشــتری داشــت و
میتوانســت ایــن شــیوه را تشــخیص و در مــورد آن نظــر دهــد.
در مقابــل ،بازیکنانــی کــه ســرمایههای اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی پایینــی دارنــد ،کمتــر متوجــه داســتان و محتــوای بــازی
هســتند و حتــی تمایلــی بــه آن نشــان نمیدهنــد .بــرای ایــن
گــروه بیشــتر گیــم پلــی بــازی و چالشهــای آن ،موضوعیــت
دارد .بــه همیــن خاطــر یــا اساســا بــه داســتان توجهــی نــدارد یــا
توجهشــان محــدود بــه فهــم ایــن اســت کــه در ایــن بخــش ،بــرای
پیشــبرد بــازی بایــد چــه کاری انجــام دهنــد.
ب) گیمرهایــی کــه تفکــر انتقــادی داشــتند ،موضعهــای
مشــخصی نســبت بــه محتــوای بــازی داشــتند و مدارســی کــه
گیمرهــا در آن تحصیــل میکردنــد در رســیدن بــه ایــن تفکــر
انتقــادی موثــر بودنــد .بــرای نمونــه ،یکــی از مصاحبــه شــوندگان
دانشآمــوز دبیرســتان فرهنــگ و شــاگرد اســتاد غفــاری ،از
اســاتید نــام آشــنای آمــوزش ســواد رســانه در کشــور اســت .او،
بــه طــور مشــخصی نســبت بــه محتواهــای همجنسگرایانــه
در بــازی کــه هیــچ ارتباطــی بــا فضــای بــازی نداشــت ،واکنــش
نشــان مــیداد.
ج) اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از
منابــع معنــی دهــی مــورد بعدیســت .پیرامــون هــر بــازی در
شــبکههای اجتماعــی تخصصــی مثــل دیســکورد یــا عــام مثــل
تلگــرام ،اجتماع(کامیونیتــی) شــکل گرفتــه اســت کــه بازیکنــان آن
بــازی دور هــم هســتند و در مــورد تجریباتــی کــه از جهــان بــازی
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دارنــد بــا هــم گفــت و گــو میکننــد .بخشــی از دریافــت پیــام و
معنیدهــی بــه جهــان بــازی از طریــق ایــن ارتباطــات اجتماعــی و
اجتماعــات تفســیری رخ میدهــد.
د) بازیکنــان مختلــف ،پیامهــای مختلفــی از یــک بــازی دریافــت
کــرده بودنــد .بــرای مثــال ،در مــورد بــازی جی.تــی.ای وی ،یکــی
آن را در مــورد رفاقــت میدانســت ،دیگــری آن را در مــورد
خانــواده میدانســت و یکــی دیگــر بــازی را انتقــادی بــه وضعیــت
جامعــه آمریــکا میدیــد.
ه ـ) ابزارهــای متعــددی بــرای دریافــت محتــوا و پیــام بازیهــای
رایانــهای در اختیــار بازیکنــان اســت .زیرنویــس انگلیســی،
زیرنویــس فارســی ،فارسیســاز و دوبلــه ،فرهنــگ لغــات آنالیــن،
تماشــای اســتریم بــازی ،تماشــای کلیپهــای خالصــه داســتان در
آپــارات و یوتیــوب ،خوانــدن خالصــه داســتان در ســایتهای نقــد
بــازی ،توضیحــات بقیــه بازیکنــان در مــورد بــازی در شــبکههای
اجتماعــی ،مهمتریــن ابزارهایــی هســتند کــه بازیکنــان بــرای فهــم
داســتان بــازی از آن اســتفاده میکننــد.
و) تفــاوت در هــدف بــازی ،موردیســت کــه روی توجــه بــه
داســتان و محتــوا اثرگــذار اســت .هــر چنــد در بنــد اول اشــاره بــه
ایــن کردیــم کــه ســرمایهها ،اثــر واضحــی روی میــزان توجــه ،فهــم
و تفســیر داســتان بــازی دارنــد امــا اگــر هــدف بازیکــن از بــازی
کــردن صرفــا ســرگرمی باشــد ،تمایلــی بــه توجــه و بهرهمنــدی از
فضــای داســتان و محتــوای بــازی نــدارد.
ز) مســائل مذهبــی مانعــی بــرای بــازی کــردن نیســت.
بــا اینکــه نهــاد دیــن و حــوزه علمیــه در ایــران نظرهایــی
در مــورد بازیهــای رایانــهای دادهانــد و حتــی برخــی از
بازیهــا را صراحتــا حــرام اعــام کردنــد امــا ایــن احــکام در
بیــن بازیکنــان مذهبــی نیــز پذیرفتــه شــده نیســت .در یکــی
از مشــارکتکنندگان ،بــا بازیکنــی مواجــه شــدم کــه خــودش
مذهبــی بــود و در یــک مدرســه مذهبــی درس میخوانــد و
پــدرش عضــو نهادهــای امنیتــی و حاکمیتــی بــود امــا بــازی
اساســینز کریــد بــازی میکــرد و در برابــر ســوال پرس ـشگر کــه
مگــر ایــن بــازی محتــوای ملحدانــه نــدارد ،پاســخ داد کــه «چــرا
 ....ولــی نمیشــود بــه خاطــر ایــن محتواهــا بــازی را تحریــم
کــرد ...مــن بــه اون بخشهــا توجــه نمیکنــم و از بقیــه بــازی
لــذت میبــرم ».و بــه ایــن ترتیــب بــه طــور مشــخصی بازیکنــان
محتواهــای بازیهــای رایانــهای را انتخــاب میکننــد.
هــر چنــد عمــر زیــادی از بازیهــای رایانــهای در جهــان
نمیگــذرد امــا خیلــی زود اثــر جــدی روی فضــای جوامــع داشــتند
و بــه همیــن خاطــر در غــرب خیلــی زود گروههــای پژوهشــی
بــرای پاســخ بــه مســائل ایــن حــوزه شــکل گرفــت و بــه مــرور
رشــتهی دانشــگاهی «مطالعــات بــازی» در دانشــگاههای مختلــف
ایجــاد شــدند امــا در ایــران ،علــی رغــم آمــار روزافــزون اســتفاده از
بازیهــای رایانــهای و اهمیــت و عمــق پیامدهــای ایــن بازیهــا،
جامعــه علمــی واکنــش جــدی بــه ایــن حــوزه نشــان نــداده اســت.
ایــن پژوهــش ،تــاش میکنــد بخشــی از خــا علمــی در مــورد
بازیهــای رایان ـهای را پــر کنــد و نــگاه شــفافی از فضــای مصــرف
بازیهــای رایانــهای ارائــه کنــد.
ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بازیکنــان طیفهــای مختلفــی دارنــد و
بــا توجــه بــه هــدف بــازی کــردن ،زمینههــای اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی نگاهشــان بــه محتــوا و داســتان بــازی فــرق میکنــد
و نــه تنهــا آن را دریافــت میکننــد بلکــه آن را تفســیر میکننــد،
نســبت بــه آن موضــع میگیرنــد و حتــی در اجتماعــات تفســیری
کــه دارنــد ،معنــا را بازتولیــد میکننــد.

جمعیــت جهــان حــدود  8میلیــارد نفــر اســت و طبــق برخــی برآوردهــا حــدود 3
میلیــارد نفــر بــازی میکننــد .جمعیــت جهــان حــدود  8میلیــارد نفــر اســت و طبــق
آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی بیــش از  1میلیــارد نفــر معلــول هســتند .از ایــن 3
میلیــارد نفــر چنــد درصــد را گیمرهــای معلــول تشــکیل میدهنــد؟ اگــر بخواهیــم بــا
علــم ریاضــی جــواب دهیــم و تفاوتهــای گــروه معلــوالن و غیرمعلــوالن را در نظــر
نگیریــم ،از ایــن  3میلیــارد گیمــر 375 ،میلیــون نفــر معلــول هســتند.
مایکروســافت تعــداد گیمرهــای معلــول را بیشــتر از  400میلیــون نفــر میدانــد.
یعنــی میتــوان گفــت احتمــال گیمــر بــودن افــراد معلــول و غیرمعلــوالن در
جهــان تقریبــا برابــر اســت و حتــی ممکــن اســت احتمــال گیمــر بــودن معلــوالن
از غیرمعلــوالن بیشــتر باشــد .گیمرهــای معلــول منتظــر نماندنــد تــا شــرکتهای
بــزرگ راه را بــرای آنهــا همــوار کننــد ،آنهــا گــروه هــای خــود را شــکل دادنــد و بــازی
کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور کلــی صنعــت بــازی در خدمــت افــراد
غیرمعلــول اســت.
جمعیــت ایــران بیشــتر از  80میلیــون نفــر اســت و طبــق برخــی برآوردهــا بیــش از
 30میلیــون نفــر در ایــران بــازی میکننــد .جمعیــت ایــران بیــش از  80میلیــون نفــر
اســت و طبــق آمــار ســازمان بهزیســتی بیــش از  12میلیــون نفــر معلــول هســتند .از
ایــن  30میلیــون نفــر چنــد درصــد را گیمرهــای معلــول تشــکیل میدهنــد؟ بــاز هــم
اگــر بخواهیــم بــا علــم اعــداد جوابدهیــم و شــرایط دو گــروه معلــول و غیرمعلــول را
در دسترســی و بازیکــردن یکســان بدانیــم حــدود  4میلیــون و نیــم گیمــر معلــول
در ایــران داریــم .امــا آیــا مطالعـهای دربــاره ایــن موضــوع انجــام شــده؟ نــه!
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فقــط دانســتن ایــن موضــوع کــه چــه تعــداد گیمــر معلــول
داریــم ،بــه معنــی ایــن نیســت کــه صنعــت بــازی در خدمــت
افــراد معلــول اســت .مگــر نــه ایــن کــه دهههــا از تولیــد
بازیهــای دیجیتــال میگــذرد و مگــر نــه ایــن کــه معلــوالن
همشــهریان وهــم میهنــان و همنوعــان مــا هســتند ،امــا دنیــای
گیمرهــای معلــوالن بــرای مــا معمایــی اســت کــه حــدس هایــی
دربــارهاش داریــم ،چــرا؟ بــا اســتفاده از تحلیلهــای میشــل
فوکــو میتــوان گفــت کــه اکثریــت همگــون ،اقلیــت ناهمگــون
را بــا اســتفاده از روشهــای تنبیهــی و مراقبتــی از جامعــه طــرد،
ایزولــه و حبــس میکننــد .میتوانیــم بگوییــم اکثریتــی کــه
خــود را ســالم نامیدهانــد ،اقلیتــی را کــه در بعضــی فعالیتهــا
بــا آنهــا هماهنــگ نیســتند بــه حاشــیه راندهانــد .ایــن اکثریــت
در امکانــات اجتماعــی وجــود آنهــا را نادیــده گرفتهانــد ،آنهــا را
در خانههــای خــود زندانــی کردهانــد.
معلــوالن کــه ،بــه طــور مشــخص در ایــران ،در خانههــای
خــود زندانــی شــدهاند بــه گیمرهایــی تبدیــل شــدند کــه
باز یکــردن برایشــان پرچالشتــر از غیرمعلــوالن بــود.
مطالعــات بســیاری توســط ســازندگان و محققــان بــازی در
مــورد چرایــی و چگونگــی بــازی گیمرهــا انجــام شــده اســت.
ایــن مطالعــات نشــان میدهــد کــه گیمرهــا بــه دالیلــی ماننــد
ســرگرمی ،تجربــه چالــش ،اســتراحت ،تعامــل بــا دوســتان
و  ...بــازی میکننــد .امــا گروهــی در جامعــه آمــاری ایــن
مطالعــات غایــب هســتند :افــراد دارای معلولیــت.
امــا مواجهــه معلــوالن بــا جهــان بــازی چگونــه بــوده؟
معلــوالن منتظــر نماندنــد تــا دانشــگاهها و پژوهشــگاهها
دربــاره چرایــی و چگونگــی بــاز یای کــه میکننــد مطالعــه
کننــد ،حضورشــان در جایــگاه گیمــر را بــه رســمیت بشناســند،
صنعــت بــازی بــا توجــه بــه آنهــا امکاناتــی را بــه بــازی هــا
اضافــه کنــد یــا برایشــان دســته بــازی تولیــد شــود .بــا
مطــرح شــدن داســتان زندگــی چنــد گیمــر در رســانهها
ایــن گــروه بیشــتر دیــده شــدند ،امــا بــه نظــرم در پشــت
ایــن دیــده شــدن هــم نوعــی ســانتی مانتالیســم بــود .آنهــا
دیــده شــدند ،چــون جالــب بودنــد؟! بامــزه بودنــد؟! عجیــب
بودنــد؟! در قفسشــایی کــه برایشــان ســاخته بودیــم بــرای
زندگیکــردن و زند همانــدن تــاش میکردنــد؟! امــا دغدغــه
مــن ایــن اســت ،آیــا برســاخت اجتماعــی مــا از گیمرهــا تغییــر
کــرده؟ آیــا مــا گیمرهــای معلــول را میشناســیم؟ آیــا تــاش
میکنیــم تبعیــض بیــن گیمرهــای معلــول و غیرمعلــول را
از بیــن ببریــم؟ جامعــه معلــوالن در بســیاری از زمینههــای
زندگــی بــه شــدت مــورد غفلــت و تبعیــض قــرار گرفتهانــد،
بــازی میتوانــد یکــی از آنهــا نباشــد.
یکــی از مطالعاتــی کــه از رویکردهــای میانمایــه دربــاره
معلــوالن فاصلــه گرفتــه و در آن تــاش شــده تــا جهــان
گیمرهــای معلــول شــناخته شــود ،پژوهشــی اســت کــه جــن
بســتون و همکارانــش در دانشــگاه یــورک انجــام دادهانــد.
محققــان در ایــن تحقیــق  230گیمــر معلــول را مطالعــه
کردنــد تــا بفهمنــد آنهــا اساســا چــه کســانی هســتند و چگونــه
بــازی میکننــد.
در ایــن تحقیــق  230گیمــر معلــول کــه خــود بــرای حضــور
در ایــن پژوهــش اعــام آمادگــی کردنــد ،مطالعــه شــدند بــا
ایــن هــدف کــه گیمرهــای معلــول در تحقیــق و توســعه بــازی
هــا دیجیتــال صدایــی داشــته باشــند و ایــن گیمرهــا را بهتــر
درک کنیــم.
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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از ایــن  230نفــر 156 ،نفــر مــرد 52 ،نفــر زن 16 ،نفــر غیــر
باینــری و  6نفــر ترجیــح دادنــد بــه پرســش دربــاره جنســیت
خــود پاســخی ندهنــد .میانگیــن ســنی پاســخدهندگان
 31ســال اســت .در میــان ایــن  230نفــر 128 ،نفــر از
شــرکتکنندگان ناتوانیهــای جســمی انــدام فوقانــی 120 ،
نفــر ناتوانیهــای جســمی انــدام تحتانــی 55 ،نفــر مشــکالت
ســامت روان 29 ،نفــر ناتوانــی یادگیــری 29 ،نفــر مشــکالت
بینایــی 28 ،نفــر مشــکالت شــنوایی 19 ،نفــر اوتیســم17 ،
نفــر نابینــا 9 ،نفــر کوررنــگ 8 ،نفــر ناشــنوا و  59نفــر دیگــر
معلولیــت هــا را دارنــد.
 150نفــر از پاســخدهندگان خــود را گیمــر معرفــی کردهانــد،
از ایــن میــان  138نفــر بــازی را ســرگرمی اصلــی خــود
میداننــد 101 .نفــر خــود را هاردکــور گیمــر میداننــد و 68
نفــر خــود را کــژوال گیمــر میداننــد 24 .نفــر خــود را گیمــر
نمیدانســتند و  19نفــر فقــط زمانــی بــازی میکننــد کــه کار
دیگــری نداشــته باشــند.
هنگامــی کــه از آنهــا در مــورد مــدت زمــان یــک نوبــت
معمــول باز یشــان ســوال شــده 116 ،پاســخ دهنــده گفتنــد
کــه معمــوال در هــر نوبــت بــازی بیــن  2تــا  4ســاعت بــازی
میکننــد 48 .نفــر  1تــا  2ســاعت 51 ،نفــر  5ســاعت یــا
بیشــتر و فقــط  12نفــر در هــر نوبــت بــازی 1 ،ســاعت یــا
کمتــر بــازی میکننــد.
ایــن شــرکتکنندگان هــم چنیــن بــه پرسشــی دربــاره
پلتفرمهــای انتخابیشــان بــرای بــازی پاســخ دادهانــد.
پلتفرمهایــی کــه آنهــا در بیشــتر مواقــع اســتفاده کردهانــد
بــه ترتیــب فراوانــی عبارتنــد از 152 :نفــر رایانــه شــخصی83 ،
نفــر پلــی استیشــن 72 ،نفــر تلفــن 44 ،نفــر ایکــس بــازی33،
نفــر نینتنــدو ســوئیچ و 33نفــر تبلــت .پژوهشــگران ایــن
تحقیــق معتقدنــد چرایــی اقبــال کــم بــه نینتنــدو ســوئیچ بــه
ایــن علــت اســت کــه ایــن کنســول جدیدتریــن کنســول بــازی
در بیــن گزینههــای موجــود بــوده اســت.
در بخــش دیگــری از پرســشنامه شــرکتکنندگان دربــاره
اســتفاده خــود از فنــاوری هــای کمکی(ســختافزار)،
گزینههــای دسترســی (نرمافــزار) و کادر متن(تکســت
باکــس) توضیــح دادهانــد .گیمرهــا گفتهانــد از مــواردی ماننــد
صفحــه کیبــور مجــازی (  )OSKو مبــدل بــرای اســتفاده از
صفحــه کلیــد و مــاوس در کنســول اســتفاده کردهانــد .یکــی
از پاســخ دهنــدگان گفتــه کــه از ذرهبیــن دســتی اســتفاده
کــرده ،امــا توضیــح نــداده کــه دقیقــا چــه کاربــردی برایــش
داشــته اســت .کنترلگرهــای سفارشــی یــا ماو سهــای
رایانــهای اغلــب بــه عنــوان فناور یهــای کمکــی انتخــاب
شــدهاند .گزینههــای دسترســی محبــوب و پرکاربــرد شــامل
زیرنویسهــا ،تغییــر کاربــری کلیدهــا و اســتفاده از کلیدهــای
همزمــان بــوده اســت .ایــن گزینههــای دسترســی توســط 117
نفــر اســتفاده میشــده.
بــه طــور کلــی از  230شــرکتکننده 156 ،نفــر اعــام کردنــد
کــه از هیــچ فنــاوری کمکــی بــرای بــازی اســتفاده نکردهانــد،
 77نفــر از هیــچ ویژگــی دسترســی اســتفاده نکردهانــد ،و 47
نفــر از هیــچ فنــاوری کمکــی یــا ویژگیهــای دسترســی بــرای
بــازی اســتفاده نکردهانــد.
هــم چنیــن شــرکت کننــدگان بــه پرسشــی دربــاره نــوع
بــازی پاســخ دادهانــد 195 .از شــرکتکنندگان گفتهانــد کــه
باز یهــای تکنفــره انتخابشــان اســت 114 .ابــراز کردهانــد کــه

باز یهــای چندکاربــره آنالیــن 71 ،نفــر باز یهــای مشــارکتی
چندکاربــره 63 ،نفــر باز یهــای رقابتــی چندکاربــره47 ،
نفــر بازیهــای یــک کاربــر در برابــر چنــد کاربــر و  31نفــر
باز یهــای تحــت شــبکه(لوکال) را انتخــاب میکننــد.
در بخــش دیگــری از پرسشــنامه از پاســخ دهنــدگان خواســته
شــد تــا  3بــازی مــورد عالقــه فعلــی خــود را نــام ببرنــد.
شــرکتکنندگان از  329بــازی نــام بردنــد .بــازی سرنوشــت
 )Destiny2 ( 2بیشــترین فراوانــی را در ایــن فهرســت دارد.
چهــار بــازی بعــدی کــه بیشــترین محبوبیــت را بیــن ایــن
گیمرهــا دارد و آن را بــازی کــرده انــد ،عبارتنــد از :دنیــای
وارکرفــت (  ،)World of Warcraftاوورواچ (  ،)Overwatchپابجــی
(  ،)PlayerUnknown’s Battlegroundsو اســکایریم ( The Elder
.)Scrolls V: Skyrim
شــرکتکنندگان دربــاره انجــام باز یهــای تکنفــره یــا
چندنفــره نیــز جزئیــات بیشــتری گفتهانــد .فقــط  3نفــر از
شــرکتکنندگان ابــراز کردهانــد کــه باز یهــای تکنفــره
انجــام نمیدهنــد ،بنابرایــن بیشــتر شــرکتکنندگان در
بعضــی از مراحــل بــه تنهایــی بــازی میکننــد .بــرای مشــخص
شــدن انــواع بــازی هــای چندنفــره 5 ،آیتــم طبقــه بنــدی شــده
انــد :تحــت شــبکه ،آنالیــن ،مشــارکتی ،رقابتــی ،یــک کاربــر
در برابــر یــک کاربــر .ایــن آیتمهــا نشــاندهنده اولویــت
ایــن گیمرهــا هســتند ،امــا فرامــوش نکنیــم کــه بســیاری از
باز یهــای چنــد نفــره ترکیبــی از مــوارد گفتــه شــده هســتند.
مهمتریــن تفاوتهــا بــرای مقایســه کــردن دربــاره نــوع بــازی،
بیــن باز یهــای تکنفــره ،چندنفــره تحــت شــبکه و چندنفــره
آنالیــن اســت .فقــط  33نفــر از شــرکتکنندگان گفتهانــد
کــه هیــچ بــازی چندنفــره آنالینــی نمیکننــد ،در حالــی کــه
 82نفــر از آنهــا گفتهانــد کــه بــازی چندنفــره تحــت شــبکه
انجــام نمیدهنــد.
پرسشــی کــه اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آنهــا
بــا چــه کســانی بــازی میکننــد؟ قابــل درک اســت کــه
باز یهــای چندنفــره تحــت شــبکه بیشــتر بــا دوســتان افــراد
در زندگــی اجتماعیشــان انجــام میشــود ،اگرچــه بعضــی از
ایــن شــرکتکنندهها بــا دوســتان آنالیــن و غریبههــا بــازی
میکننــد .ایــن پاســخ میتوانــد نشــان دهــد ایــن باز یهــا
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در محیطهــای عمومــی ماننــد مراکــز بــازی یــا آرکیدهــا
انجــام میشــود.
باز یهــای چنــد نفــره آنالیــن از ســوی ایــن شــرکتکنندگان
بیشــتر بــا دوســتان آنالیــن میشــود .میــزان ایــن بــازی
بیــن دوســتان واقعــی و غریبههــا کمتــر از دوســتان آنالیــن
و مســاوی بــا هــم اســت .از  197شــرکتکننده کــه بــازی
چنــد نفــره آنالیــن مــی کننــد  11نفــر گفتــه انــد کــه
فقــط بــا دوســتان واقعــی شــان بــازی میکننــد .تقریبــا
 18نفــر( از  174گیمــر ایــن گــروه) فقــط بــا دوســتان
غیرمجاز یشــان بــازی چندنفــره مشــارکتی میکننــد14 ،
نفــر (از  160گیمــر ایــن گــروه) بــازی چندنفــره رقابتــی
میکننــد و و  20نفــر ( از  128گیمــر ایــن گــروه) بــازی
یــک کاربــر در برابــر یــک کاربــر را انجــام میدهنــد.
شــرکتکنندگان گفتهانــد کــه محبو بتریــن پلتفــرم
ارتباطــی آنهــا Discord ،و کماقبا لتریــن آ نهــا Ventrilo
اســت .امــا پرســش پایانــی ایــن تحقیــق دربــاره چرایــی دلیــل

بــازی ایــن شــرکتکنندگان بــوده اســت .شــرکتکنندگان
گفتهانــد کــه بیشــتر از همــه دالیــل بــه علــت سرگر مشــدن
بــازی میکننــد .همــه گیمرهــا غیــر از  3نفــر ایــن گزینــه را
انتخــاب کرد هانــد .آرامــش اعصــاب ،بــودن در چالــش ،تجربــه
اجتماعــی و دور شــدن از واقعیــت نیــز دالیــل انتخابــی دیگــر
بــرای بــازی از ســوی شــرکتکنندگان اعــام شــده .جالــب
اســت کــه دالیــل مبتنــی بــر ســامتی و مدیریــت اســترس
و ســامت روانــی بیشــتر از میــل بــه رقابــت بــرای ایــن
گــروه از شــرکتکنندگان بــه نســبت گیمرهــای غیرمعلــول
انگیــزه باز یکــردن اســت .همچنیــن تقریبــا یکســوم
شــرکتکنندگان گفتهانــد کــه بــا باز یکــردن دردهــای
خــود را مدیریــت میکننــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه شــرکت کننــدگان
ایــن تحقیــق اگرچــه از بیــن معلــوالن انتخــاب شــده بودنــد،
امــا ویژگیهــا ،انتخابهــا و عالقمندیهــای آنهــا بــه عنــوان
گیمــر بســیار شــبیه گیمرهــای غیرمعلــول اســت .آنهــا هــم
بازیهــای پرطرفــدار و بــه روز را انجــام مــی دهــد .آنهــا هــم
بــا دوســتان و هــم غریبههــا بازیهــای آنالیــن و چنــد نفــره
میکننــد .گیمرهــای معلــول میــزان قابــل توجهــی از وقــت خــود
را بــه ایــن ســرگرمی ،بــه روایــت خــود ،اختصــاص میدهنــد و
در نهایــت آنهــا بــه عنــوان گیمــر شــناخته میشــوند.
تحقیــق هــای قبلــی دربــاره گیمرهــای معلــول بــر اســتفاده
بــازی هــای توســط آنهــا بــرای مصــارف درمانــی و توانبخشــی
تمرکــز داشــته اســت .ایــن تحقیــق نشــان داد کــه اگرچــه
ممکــن اســت ایــن دالیــل در افــراد ایجــاد انگیــزه کنــد ،امــا
گیمرهــای معلــول بــه دالیلــی مشــابه گیمرهــای غیرمعلــول
بــازی مــی کننــد ،آنهــا هــم بــرای ســرگرمی ،آرام شــدن،
تجربــه بــودن در جمــع و چالــش در ایــن فضــا هســتند.
مطالعاتــی کــه پیــش از ایــن در بحــث معلولیــت و باز یهــای
دیجیتــال انجــام شــده بــود بیشــتر در پاســخ بــه ایــن پرســش
بــود کــه چگونــه میتــوان فناور یهــا را بــا نیــاز آنهــا
متناســب کــرد .همچنیــن تمرکــز بعضــی مطالعــات بــر ســاخت
بازیهــای سفارشــی بــرای معلــوالن بــوده اســت .نکتــه قابــل
توجــه ایــن اســت کــه نــگاه مطالعاتــی بــه گیمرهــای معلــول،
در بعضــی مواقــع ،خــود میتوانــد باعــث شــود کــه آنهــا بیشــتر
بــه حاشــیه رانــده شــوند ،امــا بــه نظــر میرســد معلــوالن در
دنیــای بازیهــای دیجیتــال بتواننــد پارادایمهــای مســلط را
جــا بــه جــا کننــد و طرحــی نــو دراندازنــد.
«مــا حاشیهنشــین هســتیم .مــادرم میگویــد« :پــدرت هــم
حاشیهنشــین بــود ،در حاشــیه بــه دنیــا آمــد ،در حاشــیه
جــان َکنــد و در حاشــیه ُمــرد».
من هم در حاشــیه به دنیا آمدهام
لیکن نمیخواهم در حاشــیه بمیرم
برادرم در حاشــیه بیمارستان ُمرد.
خواهــرم همیشــه مریــض اســت .همیشــه گریــه مــی کنــد،
گاهــی در حاشــیه گریــه ،کمــی هــم مــی خنــدد.
مــادرم میگویــد« :سرنوشــت مــا را هــم در حاشــیه صفحــه
تقدیــر نوشــتهاند».
و هــر شــب ســتاره بخــت مــرا کــه در حاشــیه آســمان سوســو
میزنــد بــه مــن نشــان میدهــد
2
ولی من میگویم« :این ســتاره من نیســت».

 1یک دستگاه مرتبط با سرگرمی سکه ای که معموال در اماکن عمومی مانند رستوران ها و ..کار گذاشته می شود.
 2قیصر امین پور
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(تجربهنگاری بازی)

علیرضا ربانی یکتا

دانشجوی کارشناسی رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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ریچــارد شــیلر دربــاره بــازی میگویــد:
انســان تنهــا زمانــی بــه بــازی مشــغول
میشــود کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه
کامــ ً
ا انســان باشــد ،و فقــط زمانــی
کامــ ً
ا انســان اســت کــه بــازی میکنــد.
شــاید پذیــرش و حتــی فهــم آنچــه کــه
شــیلر میگویــد بــا یــک پاراگــراف ممکــن
نباشــد؛ بــا اینحــال میتــوان پذیرفــت
کــه انســانها بــا پذیــرش قوانیــن بــازی،
قوانیــن جهانــی کــه در آن هســتند را
فرامــوش کــرده و نســخه دیگــری از خــود
را بــه نمایــش میگذارنــد کــه شــاید
نســخه اصیلتــر و بــدون روتوشــی از
خودشــان باشــد؛ بنابرایــن مطالعــه رفتــار
و عالقهمندیهــای بازیکنــان بــرای درک
شــخصیت و فرهنــگ آنهــا میتوانــد
اهمیــت علمــی داشــته باشــد .بــه همیــن
دلیــل در ایــن یادداشــت و بهعنــوان
اولیــن گام ،نوشــتن دربــاره تجربــه فــردی
را برگزیــدم تــا بهواســطه اشــراف و
درک عمقــی از احــواالت و احساســات ،
از تاریخچــه و عالقهمندیهــای خــود
در بــازی بــه درک جدیــدی از خویــش
برســم.
جی تی ای

شــاید اگرچنــد ســال پیــش کســی دربــاره
ســبک و بــازی موردعالقــهام میپرســید،
بیمقدمــه از ســبک جهــان بــاز و بــازی
جــی تــی ای نــام میبــردم .نــه بــه
ایــن دلیــل کــه بازیهــای جهــان بــاز،
گرافیــک زیبایــی دارنــد یــا داســتان
بلنــدی در خودشــان جــا دادهانــد ،نــه.
تنهــا دلیــل ایــن انتخــاب امــکان اســتفاده
از کــد تقلــب در ایــن بازیهــا بــود.
یــادم اســت اولیــن کاری کــه پــس
از تمــام شــدن نصــب جــی تــی ای
میکــردم جســتجو بــرای کدهــای تقلــب
و نوشــتن آنهــا روی کاغــذ بــود تــا در
بــازی از آنهــا اســتفاده کنــم؛ کمــی
عجیــب اســت کــه باوجــود نصــب چندیــن
بــاره ایــن بــازی ولــی هنــوز داســتان
بــازی یــا حتــی اســم شــخصیت اصلــی آن
را نمیدانــم.االن اســت کــه میتوانــم بــا
آگاهــی کامــل بگویــم هــدف مــن از ایــن
فراینــد بهظاهــر بیمعنــا تفریــح کــردن
بود.وقتــی وارد بــازی میشــدم ،امــکان
کنتــرل هــر وســیله نقلیــهای را داشــتم،
هــر بالیــی میخواســتم میتوانســتم
ســر ان پــی ســی هــا در بیــاورم و هــر
ایــدة خالقانـهای را امتحــان کنــم ،آن هــم
بــدون اینکــه بخواهــم داســتان بــازی را
دنبــال کنــم؛ بــازی مــن را وارد یک شــهر

کامــل کــرده بــود و دســتم را آزاد گذاشــته
بــود تــا هــر کاری کــه میخواهــم انجــام
دهــم؛ کــد تقلبهــا هــم عیشــم را تکمیــل
میکرد.دراینبیــن چنــد عامــل باعــث
میشــد تــا عمــر بازیهــای نصــب شــده
روی رایانــه خانهمــان خیلــی طوالنــی
نباشــد؛ داســتان بازیهــا بــرای مــن
خســتهکننده بــود و نمیخواســتم زمانــی
طوالنــی بــرای تمامکردنــش ســپری
کنــم؛ فهــم مهارتهــای بــازی ،انجــام
دســتورالعملها بــرای رفتــن بــه مراحــل
بعــدی و طیکــردن مســیری طوالنــی در
بــازی بــرای رفتــن از نقط ـهای بــه نقطــه
دیگــر و ســروکله زدن بــا غولهــای بــازی
از عمــده دالیــل کنارگذاشــتن بــازی بــود.
دراینبیــن ناآشــنایی بــا زبــانبــازی هــم
وضعیــت را بدتــر میکرد.همــه ایــن
مــوارد دستبهدســت هــم داد تــا پــس
از هــر بــار نصــب بــازی و چنــد ســاعتی
چرخیــدن در نقشــه بــازی ،آن را حــذف
کنم.عیــن ایــن قضیــه بــرای بازیهــای
دیگــری مثــل ســیمز و مــرد عنکبوتــی
هــم اتفــاق افتــاد.
کلــش آف کلنز

نســل مــا کــه نوجوانیمــان را در دوران
اوج رونــق و کیفیــت بازیهــای ویدئویــی
گذراندهایــم ،امــکان تجربــه بهتریــن
بازیهــا بــر روی انــواع دســتگاهها
همچــون رایانــه ،کنســول و موبایــل را
داشــتهایم .بــرای مــن ایــن تجربــه در
ابتــدا بــا بازیهــای خوبــی بــر روی
رایانــه شــروع شــد و بــه بازیهــای
موبایلــی کشــید .قلــه ایــن بازیهــای
بــرای مــن کلــش آف کلنــز بــود چــرا کــه
همــة آنچــه کــه مــن بــه دنبالــش بــودم
را داشــت .اولازهمــه یادگیــری کلیــات
بــازی بیشــتر از چنــد دقیقــه طــول
نمیکشــید؛ ســیری خطــی نداشــت و
امــکان رقابــت بــا کاربــران دیگــر را ممکــن
ســاخته بــود .نکتــه مهــم دیگــر آن اســت
کــه کفــه ترازویــی کــه مهــارت و ســطح
کارتهــای بــازی در ســویی و ســختی
و چالشهــای بــازی در ســوی دیگــر آن
قــرار دارد اســت آنقــدر درســت اســت
کــه اوج آنچــه کــه در مطالعــات بــازی بــه
آن غرقگــی میگوینــد را در ایــن بــازی
تجربــه کــردم .ایــن بــازی فقــط بــرای
مــن جــذاب نبــود و کمکــم بهانــدازهای
در مــدارس محبــوب شــد کــه وقتهــای
آزاد مــا بــه صحبــت دربــاره ســطح کینــگ
و کاپــی کــه داشــتیم میگذشــت .ایــن
بهرخکشــیدنها در مدرســه ادامــه داشــت

تــا بــه نتیجــه رســیدیم کالس مــا هــم
میتوانــد یــک کلــن داشــته باشــد .بــی
شــک در دورانــی کــه بــا کامپیوتــر بــازی
میکــردم بهواســطة پیگیــری نکــردن
اخبــار بــازی و عضــو نبــودن در گروههــای
دوســتی مرتبــط بــا بــازی ،بازیکنــی
غیرجــدی بهحســاب میآمــدم؛ لــذا
عضــو شــدن در یــک کلــن نقطــه عطفــی
بهحســاب میآمــد .بــه همیــن خاطــر
میــزان ســاعتی کــه بــازی میکــردم
نیــز افزایــش پیــدا کــرد؛ عضویــت در
کلــن مــرا بــه زمینــی کــه صاحــب آن
بــودم ،زنــده بــود و بــا هــر فعالیــت مــن
ارتقــا پیــدا میکــرد متعهــد کــرده بــود
کــه بــا شــنیدن آالرم ،بــه آن رســیدگی
کنــم .بااینحــال هنــوز نمیخواســتم
بازیکــن جــدی باشــم و وقــت زیــادی را
بــرای بــازی بگــذارم ،بنابرایــن بــه یکبــاره
ایــن بــازی را کنــار گذاشــتم .در آن زمــان
هنــوز ایــن بــازی محبــوب بــود و اکانــت
آن خریدوفــروش میشــد؛ نقطــه چالشــی
کــه پیــش آمــد حرمــت فقهــی آن بــود
کــه چــون جــواب واضحــی بــرای آن
وجــود نداشــت لــذا ترجیــح دادم دســترنج
چندماهــه را گوشــه انبــار نگــه دارم.
صحبــت دربــاره کلــش و خــرده فرهنگــی
کــه کمکــم در بیــن نســل مــا شــکل
گرفــت جــای بحــث زیــادی دارد کــه بایــد
جداگانــه بحــث شــود؛ بااینحــال بــازی
کلــش آف کلنــز بــرای مــن آغــاز چندیــن
تغییــر بــود؛ هماهنگــی بــرای کلــن نقطــه
ورودی بــه شــبکههای اجتماعــی بــود،
بــا اصطالحــات جدیــدی یــاد گرفتــم و
متوجــه نبــود برخــی مهارتهــا در خــود
شــدم.
باوجوداینکــه کلــش آف کلنــز را حــذف
کــرده بــودم ولــی میــراث آن کار خــود را
کرد.جهــان بــازی بهعنــوان یــک بافتــار
زنــده بــه قســمت مهمــی از اوقــات فراغتــم
تبدیــل شــد و بازیهایــی مثــل پــی اس
،بلــور و کانتــر کــه المانهایــی همچــون
قوانیــن ســاده و رقابتــی بــودن را در خــود
داشــتند جــزوی از فعالیــت روزانـهام شــد.
مــن بازیهــای اســتراتژیک را هــم
امتحــان کــردم؛ بازهــم بــه دلیــل فراینــد
طوالنــی یادگیــری حوصلــه ســر بــر
بودنــد؛ بنابرایــن حتــی تجربــه بــازی
جنگهــای صلیبــی کــه جمعیــت
بزرگــی از اطرافیــان مــن آن را بلــد
بودنــد و بــازی میکردنــد جالــب نبــود.
بااینحــال کلــش رویــال  -محصولــی
از ســازنده بــازی کلــش آف کلنــز -
المانهایــی کــه مــن دوســت داشــتم در
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خــود داشــت.این بــازی نســخه کارتــی
کلــش آف کلنــز اســت بــا ایــن تفــاوت
بــزرگ کــه حملــه کــردن در ایــن بــازی
نامحــدود اســت؛ همیــن عامــل بــه نســبت
کوچــک باعــث میشــد تــا در همــان
روزهــای اول نصــب بــازی ،ســاعتها
مــرا بــه خــود مشــغول کند.پیشــرفت در
بــازی بهگونــهای بــود کــه بــدون وقفــه
بــه مراحــل باالتــری میرفتــم و اگــر
جایــی هــم مشــکلی در ادامــه بــازی
پیــش میآمــد بــا عوضکــردن تجربــی
ترکیــب کارتهــا مشــکل حــل میشــد
و نیازمنــد اســتراتژی پیچیــدهای نبــود؛
ســیر فتوحــات ادامــه داشــت تــا اینکــه
در کاپ  1600گیــر کــردم ،بارهــا امتحــان
کــردم و هــر دفعــه پــس از چنــد بــار
بــردن شکســت میخــوردم؛ همــه چیــز
درســت بــود ولــی مــن قدرتــی فــرای
رقیبــان نداشــتم و در امتیــاز خــودم درجــا
مـیزدم؛ اینجــا بــود کــه بــه نکتـهای پــی
بــردم؛ بــازی کلــش رویــال میــزان اکســیر
مصرفــی حریــف کــه بــرای اســتفاده هــر
کارت نیــاز اســت را نشــان نمیدهــد تــا
طــرف مقابــل بهراحتــی در زمــان تمــام
شــدن آن ضــد حملــه نکنــد؛ بنابرایــن
مــن بــرای ادامــه بــازی بایــد میــزان
اکســیر مصرفــی هــر کارت را بهخاطــر
میســپردم تــا بتوانــم حرکــت بعــدی
حریــف را پیشبینــی کنم.ایــن بدیــن
معنــا بــود کــه مــن بایــد بــرای یادگرفتــن
بــازی وقــت میگذاشــتم تــا بتوانــم بــازی
را پیــش ببــرم و ایــن یعنــی بایــد در
رفتــارم تغییــری ایجــاد میکردم.رســیدن
بــه ایــن نقطــه بــرای مــن هیجانانگیــز
بــود؛ بــازی داشــت بــا مــن حرفــم م ـیزد
و بــرای ادامــه دادن موفقیتهــا در بــازی،
بــدون آنکــه مهارتــی را در مــن پــرورش
دهــد مــرا مجبــور بــه تبعیــت از خــود
میکرد.کــور خوانــده بــود و در نهایــت
حــذف شــد.
اینجــا آن نقطـهای بــود کــه ترغیــب شــدم
بــرای فهــم بیشــتر دربــاره رفتــار گیمرهــا
مطالعــه کنــم
ب ُردگیم

اولیــن قــدم بــرای فهــم رفتــار دیگــران
جســتجو در منابــع تحقیقــی بــود.
دراینبیــن کاری کــه ریچــارد بارتــل
در تحقیقــی تجربــی انجــام داده اســت
شــهرت بیشــتری دارد .بارتــل بازیکنــان
را دســتهبندی کــرده و آنهــا را بــه
چهــار دســته کاوشــگران ،جاهطلبــان،
قاتــان و معاشــرتیها تقســیم میکنــد.

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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کاوشــگران بــدون توجــه بــه مســیر بــازی
قصــد کشــف همــه اســرار داخــل بــازی را
دارنــد و نقشــه بــازی را زیــرورو میکننــد.
جاهطلبــان رســیدن بــه اهدافــی کــه
بــازی تعییــن کــرده اســت را دنبــال کــرده
و مــدال گرفتــن را میپســندند .قاتــان
ســعی در پیــروزی و درعینحــال شکســت
دیگــران دارنــد و معاشــرتیها ارتبــاط
بــا دیگــران و شــکلدادن انجمنهــای
مجــازی را پیگیــری میکننــد .در ایــن
تقســیمبندی همــه افــراد قــرار نیســت
ذیــل یکــی از قســمتها قــرار بگیرنــد
و هــر بازیکــن میتوانــد بخشــی از
هــر قســمت را در خــود داشــته باشــد.
بااینحــال مــن و احتمــاالً دیگــران جــزو
ایــن دســتهبندیها نبودیــم و لــذت
اســتفاده از مهارتهــای فــردی و هــوش
فکــری و هیجانــی در یک رقابــت رودررو را
بــه همــه آن افتخــارات ترجیــح میدهیــم.
کمکــم داشــتم از پیداکــردن یــک بــازی
حقیقــی ناامیــد میشــدم کــه در نهایــت
گونــه موردعالقــهام را در بوردگیمهــا
پیــدا کــردم؛ بوردگیمهــا ریشــه کالســیک
بازیهــای ویدئوییانــد و ازاینجهــت
کــه نمیتواننــد جذابیتهــای گرافیکــی
مثــل بازیهــای ویدئویــی خلــق کننــد بــه
تقویــت هســته اصلــی یعنــی مکانیزمهــا
و قوانیــن بــازی میپردازنــد؛ عــاوه بــر
ایــن بازیکنــان در نبــود ایــن عناصــر
تمرکــز بیشــتری بــر قوانیــن بــازی دارنــد؛
لــذا فهــم قوانیــن بــازی و ماهیــت آن در
بردگیمهــا بهمراتــب ســادهتر اســت.
مونوپلــی بهعنــوان یــک بــرد گیــم،
شبیهســازی یــک جامعــه ســرمایهداری
اســت کــه در آن تصمیمــات اقتصــادی
درســت باعــث بردوباخــت میشــود.
بااینحــال یادگیــری کامــل و حرفــهای
شــدن در ایــن بــازی حتمـاً بــا بازیکــردن
بیشــتر پدیــد نمیآیــد و باالبــردن برخــی
مهارتهــا همچــون هــوش اقتصــادی،
قــدرت چانهزنــی و ریســکپذیری فــرد
را بــه یــک بازیکــن حرفــهای تبدیــل
میکنــد .بــی شــک بردگیــم در همــه
طــول زمانــی کــه بــازی هــای ویدئویــی
را انجــام مــی دادم در دســترس بودنــد؛
بــا ایــن حــال بــازی هــای ویدیئویــی بــه
واســطه دالئــل متعــددی چــون پیشــرفت
هــای تکنولوژیــک جذابیــت بیشــتری
داشــته انــد کــه باعــث شــده انــد بردگیــم
هــا بــا وجــود قــدرت نوســتالژیک و االــت
بیشــتر بــه حاشــیه برونــد.
رســیدن بــه ایــن نقطــه ،یعنــی شــناخت
بــازی موردعالقــهام کــه فراینــدی

چندینســاله داشــت حتمــاً پایــان
تجربــه زیســت در جهــان بازیهــا و
همــة تجــارب دربــاره آنهــا نیســت چــرا
کــه شــنیدن دربــاره تجربههایــی جدیــد
همچــون اســتریم کــردن  ،کلودگیمنــگ
و شــرکت در مســابقات بینالمللــی از
ســوی دیگــران نــکات بدیعــی دربــاره
دنیــای جدیــد بــا خــود همــراه خواهــد
داشــت.

پینوشت:

بــی شــک ایــن یادداشــت الیــه ســطحی مواجــه مــن بــا
بــازی را بیــان کــرده و بــرای فهــم بیشــتر نیــاز اســت تــا
بــه تجربــه مــن در یــک بــازی بردگیــم و رفتوبرگشــت
بــا دیگــر بازیکنــان پرداختــه شــود کــه نیازمنــد یادداشــتی
مجــزا اســت.

پانویس:
کتاب نامه هایی در تربیت زیبایی شناختی انسان.
)GTA(Grand thef Auto
Open world
) NPC(Non-player character
Sims
Clash of clans
Immersion
King
Cup
Clan
PES
Blur
Counter strike
Stronghold
Clash royal
Board game
 http://gamificationacademy.ir/از وبسایت
psychology/2870/
Monopoly
streaming
Cloudgaming

بررسی اجمالی کتاب؛

روندهای نوظهور
حامد نصیری

در بازیهای دیجیتال

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی

بازیهــای دیجیتــال در هــر ســه پلتفــرم
غالبــی کــه بــرای آنهــا توســعه داده میشــوند
(رایانــه ،کنســول و البتــه موبایــل) ،نقطــه
همگراســاز صنعــت نرمافــزار ،رســانههای
تعاملــی و هنــر طراحــی هســتند .از ایــن
جهــت ایــن نــوع از محصــوالت ســرگرمی را
میتــوان حائــز ویژگیهــای منحصربهفــردی
در نظــر گرفــت کــه در کمتــر محصــول
فناورانــه ،فرهنگــی یــا هنــری قابــل مشــاهده
اســت .از جملــه ویژگیهــای ممتــاز بــازی
دیجیتــال ،نزدیکــی بــاالی آن بــا نوآوریهــای
فناورانــه و اقتصــادی اســت .در واقــع ،عــاوه
بــر فناوریهــای تخصصــی در حــوزه
بازیســازی ماننــد ســختافزارهای بــازی یــا
موتورهــای بازیســازی کــه بــه شــکل مــداوم
تکامــل مییابنــد ،بــازی دیجیتــال بســتری
بــرای آزمایــش و شــکلدهی بــه بســیاری
از نوآوریهــا در بخشهــای مجــاور خــود
همچــون مدلهــای کســبوکار دیجیتــال،
فناوریهــای مالــی یــا تکنیکهــای جدیــد
مطالعــه مغــز و علــوم شــناختی اســت .از ســوی
دیگــر ،بــه حســب ویژگیهــای تکرارنشــدنی
بــازی بــرای جلــب جامعــه مخاطــب و رابطــه
عمیقــی کــه بــا آنهــا برقــرار میکنــد،
کاربردپذیــری بــازی دیجیتــال بــرای اهدافــی
فراتــر از ســرگرمی صــرف نیــز بــا ایــن شــدت،
در کمتــر محصــول فرهنگــی قابــل ردیابــی
اســت.
ویژگیهــای انحصــاری بــازی دیجیتــال موجــب
میشــود تــا تغییــرات در ایــن اکوسیســتم بــا
ســرعت باالیــی رخ دهنــد و همیــن موضــوع

اهمیــت بررســی مــداوم روندهــای نوظهــور
را بــرای فهــم بهتــر تغییــرات دوچنــدان
میکنــد .بــا ایــن پیشفــرض در ذهــن،
میتــوان یکــی از وظایــف اصلــی نهــاد علــم
در اکوسیســتم پرتغییــری همچــون بــازی
را رصــد مــداوم تغییــرات و آگاهیبخشــی
در خصــوص روندهــای اثرگــذار دانســت .بــه
همیــن دلیــل کتــاب «روندهــای نوظهــور در
بازیهــای دیجیتــال» کــه بــه تازگــی توســط
انتشــارات بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای
بــه چــاپ رســیده در صــدد اســت برخــی از
مهمتریــن روندهــای نوظهــور (کــه البتــه در
مــواردی چنــدان هــم نوظهــور نبــوده و در حــال
حاضــر بخشــی جــدی از حــوزه بــازی محســوب
میشــوند) را بررســی و معرفــی کنــد.
ایــن کتــاب در ن ُــه فصــل ســامان یافتــه و از
ویژگیهــای آن ایــن اســت کــه هــر فصــل
بــه صــورت تــک مقالــه و توســط نویســندگان
مختلــف صاحــب نظــر در موضــوع موردنظــر
نــگارش شــده اســت .میتــوان فصــول مختلــف
کتــاب را در ســه محــور اصلــی تقســیمبندی
کــرد .در محــور اول ،روندهایــی بررســی
شــدهاند کــه منجــر بــه تغییــر ماهیــت
بــازی بــه عنــوان یــک پدیــده اقتصــادی یــا
اجتماعــی میشــوند .بــه شــکل خــاص ایــن
تغییــر ماهیــت در دو فصــل اول در زمینــه
اشــتغالزایی و نقشهــای جدیــد کاربــران
بــازی در فرآینــد توســعه محصــول مــورد بحــث
قــرار گرفتــه اســت .محــور دوم روندهــا کــه در
فصــول  3تــا  5بررســی شــدهاند ،بــر ایــن مهــم
تاکیــد دارد کــه بــازی دیگــر نــه فقــط یــک ابزار

ســرگرمی انفــرادی بــرای یــک بازیکــن در خانه
کــه یــک ابــزار کاربــردی بــه عنــوان یــک نــوع
رســانه نویــن اســت کــه هــم در حــوزه تولیــد
محتــوای نمایشــی ،هــم ورزش و هــم آمــوزش
و درمــان کاربــرد دارد .در محــور ســوم نیــز کــه
فصــول  6تــا  9را شــامل میشــود ،تمرکــز
بــر فناوریهــای جدیــدی اســت کــه اگرچــه
همچــون بالکچیــن در حوزههــای متعــدد
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد؛ بــا ایــن حــال
در حــوزه بــازی بــه شــکل ویــژه مشــغول رشــد
و شــکلگیری هســتند و انتظــار مـیرود آینــده
ایــن فناوریهــا و اکوسیســتم بــازی تحــت تاثیر
متقابــل یکدیگــر باشــند .در ادامــه هــر یــک از
ایــن  9فصــل بــه تفکیــک و بــه صــورت اجمالی
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.

فصل اول :مروری بر وضعیت اشتغال
در صنعت بازیهای دیجیتال

ایــن فصــل عمــا آماریتریــن فصــل کتــاب
محســوب میشــود .در واقــع فصــل اول ،مــروری
اســت عمیــق بــر ظرفیتهــای اشــتغالزایی
اکوسیســتم بــازی کــه بــا بررســی آمارهــای
موجــود در کشــورهای مختلــف از نظــر میــزان
شــاغلین صنعــت بــازی پــی گرفته شــده اســت.
از ویژگیهــای مهــم ایــن فصــل آن اســت کــه
در یــک پیمایــش مبتنــی بــر آمــار داخلــی،
تخمینــی از وضعیــت اشــتغال در اکوسیســتم
بــازی ایــران ارائــه داده و از ایــن جهــت اطالعات
منحصربهفــردی را پیشــنهاد میدهــد .بــا
ایــن حــال نکتــه قابــل تاکیــد در خصــوص
محتــوای ایــن فصــل ،تاکیــد کتــاب بــر ضعــف
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نظامهــای آمــاری اســت کــه موجــب شــده تــا
بــه شــکل معنــاداری ارائــه اطالعــات از وضعیت
اکوسیســتم بــازی در کشــور ضعیفتــر از ســایر
کشــورهای پیشــرو در حــوزه بازیســازی باشــد.
فصل دوم :بازی به مثابه یک پلتفرم و

همآفرینی با کاربران

فصــل دوم تــاش دارد تــا بــر یــک نــگاه
اجتماعمحــور جدیــد در حــوزه بــازی صحبــت
کنــد .در ایــن فصــل مطــرح میشــود کــه
نــگاه بــه بازیهــای دیجیتــال از یــک محصــول
ســرگرمکننده ،مدتهاســت کــه بــه
یــک خدمــت دائمــا در حــال بهروزرســانی
تغییــر کــرده اســت و بــا ایــن حــال ،ظهــور و
همهگیــری بازیهــای اجتماعــی کــه طیــف
وســیعی از کاربــران را بــه خــود مشــغول
میکننــد ،عمــا نــگاه جدیــدی بــه بازیهــا را
بــا خــود بــه همــراه آورده اســت کــه در کتــاب
از آن بــا عنــوان «بــازی بــه مثابــه پلتفــرم»
یــاد میشــود .در ایــن رویکــرد ،کاربــران
بــازی هســته اصلــی تمرکــز بــرای طراحــی و
همهگیــری بــازی هســتند و در واقــع از پلتفــرم
بــازی بــرای تعامــات اجتماعــی مبتنــی بــر
سرگرمســازی اســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن
عــاوه بــر نقــش پایــه مخاطــب رســانه کــه
بــرای هــر بازیکــن قائــل هســتیم ،در ایــن نــوع
نــگاه بــه بــازی ،بایــد نقشهــای بیشــتری از

مجلهخبری،تحلیلی و دانشگاهی
انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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همــکاری در تولیــد محتــوا و توســعه بــازی تــا
شــکل دادن بــه یــک محیــط اجتماعــی توســط
آنهــا را نیــز در نظــر بگیریــم.
فصل سوم :ورزشهای الکترونیک،

تالقی ورزش و بازیهای دیجیتال

اولیــن فصــل از فصــول متمرکــز بــر کاربردهــای
جدیدتــر بــازی ،موضــوع برجســته ورزشهــای
الکترونیــک اســت .منظــور از ورزشهــای
الکترونیــک ،اســتفاده از ظرفیــت رقابتــی آن
دســته از بازیهــای دیجیتــال اســت کــه امــکان
مســابقه بیــن دو نفــر یــا دو تیــم در آنهــا وجــود
دارد (در مقابــل برخــی بازیهــا کــه ماهیــت
روایــی داشــته و عنصــر رقابــت بیــن افــراد در
آنهــا پررنــگ نیســت) و میتــوان از آنهــا بــه
عنــوان یــک مســابقه بهــره بــرد .ورزشهــای
الکترونیــک بــا توجــه بــه ســطح مهارتــی کــه
بــرای رقابــت از بازیکــن طلــب میکننــد ،امروزه
تبدیــل بــه یــک رشــته ورزشــی شــدهاند و
حتــی صحبتهایــی بــرای ورود آنهــا بــه فضــای
المپیــک و ســایر تورنمنتهــای حرفــهای
ورزشــی نیــز وجــود دارد .بــه ایــن دلیــل فصــل
ســوم تــاش میکنــد تــا ضمــن بررســی برخــی
از مهمتریــن رویدادهــای جهانــی ،یــک بررســی
کلــی در خصــوص اکوسیســتم ورزشهــای
الکترونیــک و فرصتهــا و مخاطراتــی کــه بــا
خــود بــه همــراه میآورنــد داشــته باشــد.

فصل چهارم :استریمینگ در بازیهای

دیجیتال

از جملــه روندهــای در حــال اثرگــذاری جدی
روی رســانههای نویــن ،مســئله اســتریمینگ
اســت .بــه شــکل خــاص ،پدیــده اســتریمینگ
کــه بــا رشــد اســتفاده از یوتیــوب در عمــوم
موضوعــات و پلتفرمهــای تخصصــی
همچــون توییــچ در موضوعــات متمرکزتــر بــر
ســرگرمی و بــازی در حــال افزایــش ســهم
خــود از ســبد مصــرف رســانهای مخاطــب
بــود ،بــا ظهــور پاندمــی کرونــا رشــد خــود را
دوچنــدان کــرد و اکنــون تبدیــل بــه یکــی از
مهمتریــن رســانههای عمومــی شــده اســت.
در کنــار اســتریمینگ حــوزه موســیقی،
ســبک زندگــی و ،...اســتریم کــردن بــازی
نیــز از پربینندهتریــن محتواهــای تولیــد
شــده در وب اســت کــه مخاطبــان خــود را
نشــانه میگیــرد .فصــل چهــارم ،تــاش
میکنــد تــا بــه ایــن ســوال اساســی پاســخ
دهــد کــه چــرا مخاطــب از تماشــای بــازی
کــردن دیگــران لــذت میبــرد و ایــن تعامــل
چطــور قابــل تجاریســازی و درآمدزایــی
اســت؟ همچنیــن ایــن فصــل نگاهــی بــه
سیاســتهای تنظیمــی پلتفرمهــا بــرای
تولیــد محتــوای مرتبــط و شــرایط کلــی
اســتریمینگ در ایــران دارد.

فصل پنجم :مفاهیم و کاربردهای
بازیهای جدی

بازیهــا بــه شــکل ســنتی محصولــی بــرای
ســرگرمی هســتند کــه البتــه مطالعــات مختلف
نشــان دادهانــد حیــن بــازی کــردن ،خالقیــت
و مهارتهــای تحلیــل و حــل مســئله نیــز
بهبــود مییابنــد .بــا ایــن حــال ،بازیهــا را
میتــوان از زاوی ـهای دیگــر ،بــه عنــوان ابــزاری
تخصصــی بــرای آمــوزش و درمــان نیــز بــه کار
بــرد .در ایــن حالــت ،بــازی نــه توســط یــک تیم
معمــول توســعهدهنده کــه توســط گروهــی از
محققــان و بــا تمرکــز بــر آن هــدف خــاص
آموزشــی ،درمانــی ،توانبخشــی ،تبلیغاتــی و...
ســاخته میشــود .ایــن دســته از بازیهــا کــه
بــه «بازیهــای جــدی» شــهرت دارنــد ،معمــوال
در تیمهــای دانشــگاهی توســعه مییابنــد و
نــرخ نفــوذ و کاربردپذیــری آنهــا در بخشهــای
گوناگــون ،روزبـهروز در حــال افزایــش اســت؛ تــا
جایــی کــه میتــوان آینــده حــوزه آمــوزش را در
گــرو رشــد بازیهــای جــدی دیــد .بــا توجــه بــه
اهمیــت کلیــدی بازیهــای جــدی و نقشــی که
در آینــده اکوسیســتم بــازی و ســایر حوزههــا
بــر عهــده میگیرنــد ،ایــن فصــل تــاش
میکنــد تــا بــا مــرور مفاهیــم اولیــه ،یــک
دســتهبندی کلــی از انــواع بازیهــا ارائــه دهــد
و ســپس برخــی نهادهــای علمــی و ترویجــی در
ایــن حــوزه را معرفــی کنــد .همچنیــن اقتصــاد
ایــن بازیهــا بــا تاکیــد بــر نقــش آموزشــی آنها
در ایــن فصــل مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
فصل ششم :علوم اعصاب شناختی و
بازیهای دیجیتال

شــکی نیســت کــه نوروســاینس و کاربردهــای
آن در علــوم شــناختی یکــی از مهمتریــن
روندهــای فناورانــه محســوب میشــود کــه
آینــده علمــی و کاربــردی حوزههــای پزشــکی
و روانشناســی را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد؛
بــا ایــن حــال کاربــرد علــوم اعصــاب شــناختی
نــه فقــط در ایــن حــوزه کــه در طیــف وســیعی
از صنایــع قابــل ردیابــی اســت .فصــل ششــم
کتــاب بــا تاکیــد بــر ظرفیــت علــوم اعصــاب
شــناختی ،بــه بررســی نقــش آنهــا در توســعه
بازیهــای دیجیتــال میپــردازد .بــر اســاس
ادعــای فصــل دســت کــم در ســه حــوزه
میتــوان از ابزارهــای علــوم اعصــاب شــناختی
بــرای بازیســازی اســتفاده کــرد .موضــوع
اول بهرهبــرداری از ابزارهــای شــناختی بــرای
طراحــی بــازی اســت کــه یکــی از جدیدتریــن
روندهــا در زمینــه طراحــی محســوب شــده و
بــا مطالعــه مغــز کاربــران بــه بررســی میــزان
درگیــری آنهــا بــا مراحــل بــازی میپــردازد.
در محــور دوم ،میتــوان از ایــن فنــاوری

بــرای ارزیابــی اثــر بــازی بــر بازیکــن اســتفاده
کــرد و متغیرهایــی همچــون هیجــان ،تــرس،
خشــونت و ...را بــه شــکل عملــی در آنهــا انــدازه
گرفــت .همچنیــن در حــوزه ســوم ،ایــن فصــل
بــه موضــوع بازیهــای شــناختی میپــردازد
کــه گونــه خاصــی از بازیهــای جــدی بــا
هــدف تقویــت مهارتهــای شــناختی بــوده و
بــه کمــک ابزارهــای علــوم اعصــاب شــناختی
توســعه مییابنــد.
فصل هفتم :واقعیت گسترده و
بازیهای دیجیتال

فناوریهــای حــوزه واقعیــت گســترده شــامل
واقعیــت مجــازی ،افــزوده ،ترکیبــی و روندهــای
جدیدتــر آن از ایــن جهــت حائــز اهمیــت و
جذابیــت هســتند کــه بــرای اولیــن بــار تعریــف
عمومــی از مفهــوم «صفحــه نمایــش» را تغییــر
دادهانــد .تــا پیــش از ایــن مجموعــه فناوریهــا،
رقابــت بــر ســر تخــت کــردن تلویزیونهــا
یــا بزرگتــر و باکیفیتتــ ر کــردن پخــش
صفحــات نمایــش بــود؛ امــا واقعیــت گســترده
درک جدیــدی از تماشــای محتــوا ارائــه کــرد
کــه بــه مراتــب موجــب غوطــهوری بیشــتر
مخاطــب در محتــوای رســانهای میشــود.
از ایــن رو ،هفتمیــن فصــل کتــاب ابتــدا بــه
موضــوع غوطــهوری و واقعیــت گســترده
پرداختــه و ســپس ابعــاد مختلــف واقعیــت
گســترده و خصوصــا محــدوده کاربــرد آن در
حــوزه بازیهــای دیجیتــال را میشــکافد.
فصل هشتم :اَبر ِبازی و بازی اَبری

فنــاوری پــردازش ابــری از ایــن جهــت کــه
نیــاز بــه ســختافزارهای پــردازش را از بیــن
میبــرد و در نقطــه مقابــل وابســتگی بــه نســل
پنجــم اینترنــت را بیشــتر میکنــد ،در فهرســت
یکــی از مهمتریــن فناوریهــای انقالبــی
قــرار میگیــرد .بازیهــای ابــری نیــز اگرچــه
هنــوز بــه حــد کفایــت جــای خــود را در میــان
بازیکنــان بــاز نکردهانــد؛ امــا بــه ایــن دلیــل کــه
میتواننــد مســئله خریــد کنســول یــا ســایر
ســختافزارهای تخصصــی را از بیــن ببرنــد،
یکــی از مــورد انتظارتریــن فناوریهــا هســتند.
از ایــن رو در فصــل هشــتم ،بــه مفاهیــم پایــه
پــردازش ابــری اشــاره شــده و ســپس برخــی از
مهمتریــن راهکارهــا و روندهــای آن در ایــران و
جهــان مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
فصل نهم :بالکچین و آینده بازیهای
دیجیتال

آخریــن فصــل ایــن کتــاب مربــوط بــه
یکــی از عامهپســندترین فناوریهــای روز
پرداختــه اســت .فنــاوری بالکچیــن کــه البتــه
در دنیــا بــا مســئله رمزارزهــا و کاربردهــای
آن بــرای مبــادالت مالــی پررنــگ شــده

اســت ،وجــوه فناورانــه و زیرســاختی مفصــل
دیگــری دارد کــه میتوانــد منجــر بــه ایجــاد
تحــول در حــوزه صنایــع خــاق و مــن جملــه
بازیهــای دیجیتــال از طریــق تغییــر نظــام
مبــادالت مالــی و حفــظ حقــوق مالکیــت
فکــری آثــار شــود .اگرچــه در ایــن فصــل
کتــاب بــه کاربردهــای بالکچیــن در متــاورس
اشــاره نشــده؛ امــا بــا برجســته شــدن
مســئله متــاورس در افــکار عمومــی ،اهمیــت
زیرســاختهای بالکچینــی بیشازپیــش
نیــز شــده اســت .ایــن فصــل کتــاب بــه
همیــن جهــت بــر تشــریح منطــق فنــاوری
بالکچیــن و ابعــاد و کاربردهــای آن در حــوزه
بــازی تمرکــز میکنــد.
جمعبندی

کتابــی کــه در ایــن یادداشــت بررســی شــد ،از
جملــه اولیــن تحقیقاتــی اســت کــه بــه شــکل
متمرکــز بــر روندهــای جدیــد حــوزه بــازی
تدویــن شــده اســت .اگرچــه در هــر فصــل،
موضــوع محــوری نــه بــه شــکل عمیــق کــه به
صــورت اجمالــی و در قالــب بررســی کلیــات
مطلــب معرفــی شــده اســت و از ایــن حیــث
میتــوان اهمیــت تعمیــق در هــر یــک فصــول
را در تحقیقــات بعــدی مــورد تاکیــد داشــت.
از ســوی دیگــر ،برخــی موضوعــات کلیــدی
همچــون فناوریهــای تخصصــی حــوزه
بــازی ماننــد روندهــای نوظهــور در طراحــی،
گرافیــک و برنامهنویســی و همچنیــن پدیــده
همگراســازی همچــون متــاورس کــه بــه
خصــوص از ســال گذشــته تبدیــل بــه یــک
موضــوع داغ موردبحــث در حــوزه فنــاوری و
رســانه شــده در کتــاب مهجــور ماندهانــد و
کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
بــا ایــن حــال بایــد تاکیــد داشــت کــه
تالشهایــی همچــون آنچــه در ایــن کتــاب
صــورت گرفتــه از ایــن نظــر قابــل تامــل
هســتند کــه سیاســتگذاران ،رســانهها
و خصوصــا بازیســازان را از پنجــره
فرصتهــای در حــال شــکلگیری مطلــع
میکننــد و بــه همیــن دلیــل خطــر ســکون و
تمرکــز بیــش از حــد را در یــک بخــش خــاص
کــه در ســالهای اخیــر ،تولیــد بازیهــای
موبایلــی بــوده اســت ،کاهــش میدهنــد .هــر
یــک از روندهــای معرفــی شــده در ایــن کتاب،
مســئلهای تــازه در جهــان محســوب میشــوند
و بــه همیــن دلیــل فاصلــه ایــران بــا ســایر
کشــورها در آنهــا در مقایســه بــا جریانهــای
غالــب بازیســازی در شــرایط فعلــی کمتــر
اســت .بــه همیــن جهــت ،توجــه بــه آنهــا
میتوانــد زمینهســاز رشــد قابــل توجــه و
پیشــروی کشــور در بخشهــای خاصتــر
باشــد.
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آغــاز بــه کار کــرد.
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