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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسالمی پیش گفتار پژ

شــاید نیــازی بــه توضیــح نداشــته باشــد کــه در جهــاِن اکنــون مــا، بازی هــای رایانــه ای 
بــه یــک نیــروی مهــم فرهنگــی و اقتصــادی تبدیــل شــده اند و به صــورت گســترده ای 
در جمامــع علمــی، حتقیقــایت و دانشــگاهی موردتوجــه قــرار گرفته انــد؛ امــا بــدون شــک 
هنــوز عرصــه »مطالعــات بازی هــای رایانــه ای« در ایــران، عرصــه ای موردتوجــه 
نبــوده اســت. در حــایل  کــه بازی هــای رایانــه  ای، یکــی از رســانه  های پرمصــرف در 
میــان جوانــان و نوجوانــان ایــراین بــه مشــار مــی  رود و عــدم توجــه و اهتمــام بــه حتلیــل 
نظام منــد و مهچنــن عــدم توجــه بــه آن به مثابــه رســانه، هنــر و فرهنــگ، موجــب 
کاســی های فــراواین در عرصــه مطالعــات فرهنگــی و رســانه ای شــده اســت. از ســوی 
کیــد کــرد کــه عمــده پژوهش هــای صــورت گرفتــه بازی هــای رایانــه  ای  دیگــر بایــد تأ
 
ً
در ایــران، در حوزه  هــای روان شــنایس و علــوم تربیــی صــورت گرفتــه اســت کــه عمدتــا

اثرگــذاری منــی بــر روی خماطبــان کــودک و نوجــوان را موردتوجــه قــرار می دهــد. انــدک 
 
ً
پژوهش هــایی کــه بــا نــگاه مطالعــات رســانه و ارتباطــات اجنــام شــده اســت، نیــز عمدتــا

یکــردی انتقــادی، نگاهــی بدگمــان بــه عرصــه بازی هــای رایانــه ای دارد؛ بنابراین  بــا رو
ــازی در حــوزه مطالعــات رســانه و ارتباطــات،  ــه جــای مطالعــات ب ــوان گفــت ک می ت
به شــدت خــایل اســت. کتــاب ســواد بــازی به عنــوان یکــی از جمموعــه پژوهش هــای 
کان پــروژه »مطالعــات بازی هــای رایانــه ای« در پژوهشــکده فرهنــگ و هنر اســامی 



قصــد دارد خبشــی از ایــن نقصــان را جبــران کنــد. ایــن کتــاب، بــازی را ذیــل رســانه های 
کیــد  جدیــد در نظــر می گیــرد و بــر امهیــت ســواد بــازی در حــوزۀ بازی  هــای رایانــه ای تأ
می کنــد. مســئله ای کــه افــراد بســیاری ازمجلــه خانواده هــا بــا آن درگیــر هســتند. نتایــج 
کــه در حــوزۀ بازی هــای رایانــه  ای بــه  کتــاب نتیجــه می گیــرد  پژوهش هــای ایــن 

می. یکردهــای جدیدتــری بــرای ســواد رســانه ای نیــاز دار رو
و  پژوهشــگران حــوزه هنــر  و  یان  را می تــوان دانشــجو کتــاب حاضــر  خماطــب 
یکنــان بازی هــای رایانــه  ای، تولیدکننــدگان، مدیــران و  رســانه، عاقه منــدان و باز
عاقه منــداِن کســب وکار در ایــن حــوزه رســانه  ای دانســت. مهچنــن مطالعــه ایــن 
کتــاب بــرای هرکســی کــه عاقــه علمــی یــا حرفــه ای بــه بازی هــای رایانــه ای داشــته 

باشــد، ارزمشنــد خواهــد بــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه گــروه مطالعــات رســانه پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی 
بــا توجــه بــه امهیــت پژوهــش در حــوزه »رســانه های جدیــد«، فعالیــت گســترده ای 
را در حــوزه »مطالعــات بــازی « آغــاز کــرده اســت تــا اندکــی از فقــر و فقــدان ادبیــات 
یکــرد، گــروه مطالعــات رســانه از ســال  نظــری در ایــن حــوزه کاســته شــود. بــا ایــن رو
۱۳۹۷ عــاوه بــر ایــن کتــاب، اقــدام بــه آثــار خمتلــف در قالــب کتــاب، پژوهــش و 
ــازی  ــاب »ب ــن جمموعــه، کت ــون از ای کن ــرده اســت. تا ــردی و سیاســی ک ــزارش راهب گ
ــه ای« منتشــر شــده و  ــل و شــناخت بازی هــای رایان آغــاز شــده: روش هــای حتلی

بــت انتشــار اســت. کتــاب »بــازی آنایــن« نیــز در نو
یسندگان کتاب؛ از تاش های  یژه نو در پایان، ضمن تشکر از کوشش و اهتمام و
ین  یــن طاهــری، کــه بیشــتر یب شــائبه آقایــان دکتــر جمیــد ســلیماین ساســاین و دکتــر آر
می.  نقــش را در نظــارت و راهنمــایی ایــن اثــر برعهــده  داشــته اند کمــال قــدرداین را دار
مهچنــن امیــد اســت کــه فعالیت هــای پژوهشــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی 
، امکان هــای  در حــوزه »مطالعــات بــازی« بــا جدیــت ادامــه یابــد تــا از ایــن رهگــذر

ین فراهم گردد.  جدیدی برای فهم مسائل این حوزه از رسانه های نو

هشت



ُنه

توسعۀ رسانه  ها و افزایش مصرف آن ها، نیاز به ارتقا سواد رسانه  ای را در دنیا بیش 
از پیــش مشــهود کــرده اســت؛ امــا در ایــران، توجــه بــه ســواد رســانه  ای، در قالب کتب 
رســمی و کارگاه  هــای غیررســمی یــا حتــی در المپیادهــای صــوری، در ســاختارهایی 
عجوالنه، غیرتخصصی، سطحی، نمایشی و بی  اعتنا به پژوهش های عمیق و علمی 
پــرورش  ســوادرســانهای۱ در آموزش و و شــکل گرفتــه اســت. البتــه تألیــف کتــاب تفکــر
قدمــی ارزشــمند بــرای شناخته شــدن ایــن حــوزه در نظــام آموزشــی، خانواده هــا و 
آمــوزش  به منظــور  همچنیــن  و  مقاطــع  ســایر  در  امــا  اســت؛  بــوده  دانش آمــوزان 
یکردهــا و آموزش هــای دیگــر همچنــان نادیده گرفته شــده اند. عمومــی، بســیاری از رو
در شــرایط کنونــی ایــران، ایــن عرصــه، حــوزه  ای جــذاب و در عیــن حــال مــورد نیــاز 
جامعــه اســت کــه متأســفانه تبدیــل بــه نردبانــی بــرای افــراد غیرفرهنگــی شــده اســت 
یکــرد  یــت فرهنگــی را ســرعت ببخشــد. ایــن رو تــا باالرفتــن آن هــا از پله هــای   مدیر
ــی ترجمــه  ای داشــته باشــند و  ــن عرصــه مبنای ــدات ای ــه تولی موجــب شــده اســت ک
یــت فرزندانشــان   بــه ارائــۀ دســتورالعمل هایی بــه خانواده  هــا به منظــور مدیر

ً
صرفــا

مقدمــــۀ نویسندگان

بــٔه شــورای عالــی آموزش و پــرورش و بــا برنامــٔه درســی اختصاصــی  ۱. از ســال تحصیلــی ۱۳۹۵، بــه اســتناد مصو
تفکــر و ســواد رســانه ای پایــٔه دهــم، آمــوزش ســواد رســانه ای بــه طــور رســمی وارد نظام آموزشــی کشــور شــد.



ده

۱. طبق آمار رسمی بنیادملی بازی های رایانه ای در سال ۱400

بســنده کننــد. تجربه هــای پژوهشــی و مشــاهده های میدانــی نیــز نشــان داده  انــد کــه 
ــه فراموشــی ســپرده  پــس از مدتــی، عمــدۀ ایــن دســتورالعمل ها از جانــب والدیــن ب

کارآمــد و غیرقابــل اجــرا بــه نظــر می رســند. ــا نا می شــوند ی
یســندگان ایــن کتــاب کــه عــاوه بــر ســابقۀ تحصیــل و تولیــد تخصصــی  بــه نظــر نو
و  آموزشــی  کــز  مرا مــدارس،  در  یــس  تدر بــۀ  تجر ارتباطــات،  و  رســانه  حــوزۀ  در 
یان را نیــز داشــته اند، در عرصــۀ  هم نشــینی بــا والدیــن، دانش آمــوزان و دانشــجو
ــورد  ــد م یکــردی جدی ــه  ای، رو ســواد رســانه ای، باألخــص در حــوزۀ بازی هــای رایان
یــن رســانه  های ایــران  ــوان یکــی از محبوب تر ــاز اســت. بازی هــای رایانــه  ای به عن نی
شــناخته می شــود و بــا آمــار رســمی ۳4میلیــون مخاطــب توانســته از رســانه  های 
یرســاخت های بومــی  ــاوت ز ــرد.۱ تف ــون پیشــی بگی ی یز ســنتی همچــون ســینما و تلو
)ســنتی و مذهبــی( در ایــران نســبت بــه ســایر نقــاط جهــان )باألخــص غــرب( هــم 
یــم. یــن را در ایــن حــوزه پیــش بگیر یکــردی نو ــا رو ــر علــت اســت ت یــد ب عاملــی مز
از این روی بر آن شدیم تا با مطالعه، بحث، گفت وگو و مصاحبه با متخصصین حوزۀ 
سواد رسانه ای و همچنین والدین، بتوانیم قدمی در راستای فهم عمیق تر و صحیح تر 
یم که نبود آشنایی  یم. بر این باور در عرصۀ سواد بومی بازی های رایانه  ای در ایران بردار
و عدم معرفـی روش هـا و روش  شناسـی  های تحقیـق علمـی درسـت و دقیـق از عوامـل 
کم  توجهی پژوهشـی و گسـتردگی نقدهای سـلیقه  ای در ایران در حوزۀ بازی هاسـت؛ به 
همیـن دلیـل نـگارش ایـن کتـاب را ضـروری دانسـتیم و بـه آن جامـۀ عمـل پوشـاندیم.

یــن شــده اســت کــه بــرای تســهیل  یــد در چهــار فصــل تدو کتابــی کــه در دســت دار
، در ایــن مقدمــه به صــورت اجمالــی بــه  مطالعــه و دسترســی بــه موضوعــات مــورد نظــر

مطالــب بیان شــده در هــر فصــل پرداخته ایــم.
یـن  نو رسـانه ای  به مثابـۀ  رایانـه ای  بازی هـای  یـف  تعر بـه  کتـاب  اول  فصـل  در 
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یژگی هـا و فاکتورهـای متمایزکننـدۀ آن بـا دیگـر انـواع رسـانه را به تفصیل  پرداخته ایـم، و
یکن( و جایگاه و شـرایط او در  بـر بازی هـای رایانه ای )باز یژگی هـای کار بیـان کـرده و   و
یکن،  بارۀ بازی و باز تعامل با بازی را توضیح داده ایم. سپس با توجه به توضیحات در
در مورد روش های پژوهشی مناسب این حوزه بحث کرده ایم. در ادامه، بر اساس آنچه 
به عنوان مزایا )فرصت ها( و معایب )آسـیب ها( بازی های رایانه ای شـناخته می شـود، 
بارۀ اهمیت سواد بازی در حوزۀ بازی  های رایانه ای به بحث و بررسی پرداخته ایم. در
یسندگان از مطالعات کتابخانه ای  فصل دوم شامل بحث های نظری و یافته های نو
بـارۀ سـواد در حـوزۀ بازی هـای رایانـه ای، ضـرورت آن و  اسـت. ایـن فصـل بـا بحـث در
یکردی انتقادی اسـت،  یسـندگان کتاب به سـواد بازی که رو یکرد نو بارۀ رو توضیح در
یـن، تجربیات جهانی اسـتفادۀ کـودکان و نوجوانان  آغـاز می شـود. پـس از بخـش آغاز
، در گام نخست چیستی  از بازی های رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته که بدین منظور
یت مصرف رسـانه ای فرزندان توضیح داده شـده و  و چگونگی نقش والدین در مدیر
سپس چند نمونه دستورالعمل کشورهای دیگر برای نظارت والدین آورده شده است. 
یـت  پـس از آن، مقوله هـای اصلـی دسـتورالعمل های اجرایـی والدیـن بـه منظـور مدیر
استفادۀ فرزندان از بازی های رایانه ای استخراج و احصا شده و مبانی نظری آن ها در 
ادامـه آورده شـده اسـت. در انتهـای فصـل دوم، روش پژوهـش، نمونه گیری و سـؤاالت 
بـوط بـه پژوهـش را شـرح داده  و بـه معرفـی کارشناسـان مصاحبه شـده پرداخته ایـم. مر
یافته هـای دسته بندی شـدۀ  بـه مصاحبه هـا، تحلیـل آن هـا و  کتـاب  فصـل سـوم 
مصاحبه هـای  تحلیـل  بـه  ابتـدا  اسـت.  یافتـه  اختصـاص  تحلیـل  ایـن  از  حاصـل 
رسـانه ای شـخصی  یـت مصـرف  مدیر مـورد  در  مـادر  و  پـدر  دوازده  بـا  انجام شـده 
کـودکان و نوجوانـان و فاکتورهـای مهـم در  والدیـن، انتخـاب بـازی مناسـب بـرای 
کـودک و نوجـوان و رابطـۀ آن بـا کم و کیـف انتخـاب و  بـر  کار نظـارت بـر بازی کـردن 
تعامـل بـا بـازی از نـگاه والدیـن پرداخته ایـم. پـس از آن، تحلیل هـا و دسـته بندی 
از  مـورد  اولیـن  اسـت.  شـده  آورده  کارشناسـان  پاسـخ های  از  حاصـل  یافته هـای 
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یکرد و  یافته های حاصل از مصاحبه با کارشناسـان سـواد رسـانه ای ذیل عنوان »رو
نگرش به سـواد بازی و نسـبت آن با سـواد رسـانه ای« توضیح داده شـده اسـت. در 
پایان فصل، نقاط افتراق سـواد بازی در عرصۀ ملی و جهانی از نگاه کارشناسـان را 
اسـتخراج نموده و در سـه گروه نظام ارزشـی، ایدئولوژی سـازندگان بازی و آیتم های 

روان شـناختی مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده ایـم.
ین فصل کتاب و فصل نتیجه گیری است. آنچه از دسته بندی  فصل چهارم، آخر
یح و  یافته هـا در فصـل پیـش به عنـوان نتیجـه بـه دسـت آمـده، در ایـن فصـل تشـر
تفسـیر شـده اسـت. اهمیت والدگری در عصر حاضر که به عنوان عصر رسـانه های 
یـن شـناخته می شـود، اولیـن بخـش فصـل نتیجه گیـری ایـن کتـاب اسـت. طیـف  نو
یـن عناصـری کـه بایـد در  وسـیع باورهـا و اعتقـادات در خانواده هـای ایرانـی، مهم تر
بـارۀ نظـرات و  بومی سـازی سـواد بـازی مـد نظـر قـرار گیـرد و همچنیـن بحـث و نقـد در
یافته های حاصل از مصاحبه با کارشناسـان سـواد رسـانه ای بخش های بعدی این 
فصل را تشـکیل می دهند. قسـمت دیگر فصل آخر را تطبیق نظام ارزشـی والدین با 
نظـام رده بنـدی سـنی بازی هـای رایانـه ای و کمبودهـا و شـکاف های موجـود تشـکیل 
می دهـد. از مقایسـه مدل هـای بومـی و جهانـی موجـود در حـوزۀ سـواد بـازی، نقـاط 
یح  هم سـو، اختافـات و نقاطـی کـه مکمـل یکدیگـر هسـتند، بـه دسـت آورده و تشـر
یـن قسـمت ایـن فصـل نیـز الیه هـای مفهومـی سـه گانه را بـه منظـور  کرده ایـم. در آخر
بومی سـازی سـواد بـازی به تفصیـل توضیـح داده ایـم. در پایـان نیـز پیشـنهادهایی در 

حـوزۀ پژوهـش و اقدامـات سیاسـت گذاری و اجرایـی ارائـه شـده اسـت.
بیـات، خاطـرات و  یسـندگان تـاش کرده  انـد تـا بـا توجـه بـه تجر در ایـن کتـاب، نو
یسته  شـان در حـوزۀ بازی هـای رایانـه ای و خانـواده، مفاهیـم را  سـوابق در مواجـۀ ز
یان و پژوهشـگران  مـورد توجـه و بحـث قـرار دهنـد. مخاطـب کتـاب حاضـر دانشـجو
یکنان بازی های رایانه  ای، تولیدکنندگان، مدیران  حوزۀ هنر و رسـانه، خانواده ها، باز

یـزان حـوزۀ رسـانه   هسـتند. و سیاسـت گذاران و برنامه  ر


