ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺎی اﯾﻦ  6ﺑﺎزی ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ!

ﯾﮏ ﻃﺮاح ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  ARGو دارﻧﺪه ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻦ ﻣﮏ ﮔﻮاﯾﻨﮕﺎل ،ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم از ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را از ﺟﻨﺒﻪ »ﺻﺮﻓﺎ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﺎﻧﻪ و ﻟﺬت
ﮔﻨﺎه« ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﮏ ﮔﻮاﯾﻨﮕﺎل در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺪف ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﮏ
ﻃﺮاح ﺑﺎزی ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ «.او ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم روزی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی
ﻣﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺎ و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .او ﺳﺨﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :آیا بازیهای ویدیویی اکشن ،ذهن را فعالتر میکنند؟

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Call of Dutyﮐﻪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﺜﻞ  (Luminosityاﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ راﯾﺞ ،ﻫﻔﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎس از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺳﻨﺪ
»اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﻐﺰی« را در ﺳﺎل  2014اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد«
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻻﺗﯽ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﻣﮏ ﮔﻮاﯾﻨﮕﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Super Betterﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻇﺎﻫﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎده را در ﺟﻮاب اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی
از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد «.ﻣﮏ ﮔﻮاﯾﻨﮕﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺎزی را ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﻣﮏ ﮔﻮاﯾﻨﮕﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺤﺮک ﻣﺜﻞ  Call of Dutyﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اول ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ دﯾﺪاری و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن در ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺤﺮک ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Forzaاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺮم ﻓﺮاری در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﺑﺎزی  Grand Theft Autoﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮ اﺳﺘﺮس )ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  StarCraftﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در
دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ و واﻗﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺳﻮم ﺷﺨﺺ  Mass Eﬀectﻧﯿﺰ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده و اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺜﻞ  Final Fantasyﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

یک نگاه ،چند بازی :معرفی بازیهای جدید پیسی و کنسول
شبح سرعت؛ بازگشت ناامیدکننده یک مجموعه دوستداشتنی
بازیهای رایگان سودآور
آبی مجازی؛ دنیای جدید بوگاتی
ایدههایی برای بهکارگیری بازی در آموزش و پرورش
زنان و صنعت بازیسازی
آیا بازیهای ویدیویی اکشن ،ذهن را فعالتر میکنند؟
مصرف آدرال و آمفتامین ها چه بلایی بر سر بازیکنان بازی های ویدئویی می آورد؟
نگاهی به سکانس آشپزخانه در فیلم مردان اکس

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 05آذر 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/entertainment/2280 :

