در روﯾﺪاد دو روزه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی
ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۶
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻐﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺗﯽ ﺟﯽ ﺳﯽ در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻓﺮاد
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روﯾﺪادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯽ ﺟﯽ ﺳﯽ ﺑﺮﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن
زود اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﻮج ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻐﺮات ﻣﺜﺒﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺑﺎزی ﺳﺎزان

ﻣﻄﺮح ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه را ﺣﺲ ﮐﺮد.

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺎﯾﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺗﯽ ﺟﯽ ﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﯾﺠﺎد ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ،در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﯽ و
ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ
در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  150ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ 50
درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ داوران اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در آن دﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ رد ﺷﺪن  50درﺻﺪی ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را ﺣﺮﮐﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی
ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ دو ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋه

اﯾﻦ روﯾﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک رﯾﭽﺘﺮ و ﻣﺎﯾﮑﻞ روﺣﻞ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .روﺣﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎزی ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاوﯾﻦ و
ﮐﺮاﯾﺴﯿﺲ  2اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر او در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪه .او در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ و ﻋﺪم ﻧﺸﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ،ﺧﺮده زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی وﯾﭽﺮ ﮐﻪ از دل ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در آن ﻫﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺴﻤﺖ اول وﯾﭽﺮ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ،ﮔﻔﺖ.
او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺷﺪه و ﺣﺎل زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزی

دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ روش ﺑﺮای آوردن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ

اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻗﺎی روﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺳﻪ

ﮔﺎﻧﻪ وﯾﭽﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻣﺎﻧﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ« ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻮﻧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﮐﺮاﯾﺴﯿﺲ  2ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮش را
در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮاﺷﯽ اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮت ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ،ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺎﯾﮑﻞ روﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺑﺎزی
ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﻟﻮت ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎ را
ً

ﺳﺎزی ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﯾﮑﻞ ،ﻧﻮﺑﺖ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺎده ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک رﯾﭽﺘﺮ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﻗﺎی رﯾﭽﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﮔﻠﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
رﯾﭽﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺖ ،از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ روﯾﺪاد ﺗﯽ ﺟﯽ
ﺳﯽ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در داﺧﻞ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ.
او ﺣﺘﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار« در رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی
داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﯽ ﺳﯽ را ﻧﯿﺰ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
ﻣﺎرک از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی
داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺧﻠﯽ را

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﯾﺮان ﺷﻮد ،داﻧﺴﺖ.

ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ روز ﺳﻮم آذر ،زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ
از ﺷﺮوع اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪی« ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺧﻮد روی ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻦ آﻧﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ،داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎم

ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ
»ﺟﺪی« در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ
از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺟﺬاب ،ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ذوق ﺑﺎﻻ و
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داوران ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ
ً
اﮐﺜﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﺖ داور در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮی را در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺻﺪا ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﺒﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪی رﺳﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز یﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ« ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪGender Differences in ،
Motivations and Gratifications to Play Video Games: The Study of The Sims4
 ،Playersرﺳﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ای ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ و وﯾﺪﺋﻮﮔﯿﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮم ﺑﺼﺮی« ،رﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﻪ ای در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای« ،ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮﻻن« رﺳﯿﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮزش
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ،

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪن
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﻨﯽ ﮔﯿﻢ ﻫﺎی ﺟﺬاب دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ،روﯾﺪاد دو روزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .از
ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ

ﺷﯿﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﻪ در
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﻓﻖ ﻫﺎی دور ﺗﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ
ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮاد ﻓﻨﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺸﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ« و
»ﮐﭙﯽ راﯾﺖ« ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً اﻣﯿﺪوارم ﭘﺮوژه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن آن ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه آﻏﺎز
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

