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 فهرست 
 صفحه     عنوان 

 23 مقدمه 

           29 اجمالی  بررسی    –اول: دنیای درک  بخش  

 33   ه در تحقیقات بازار د ن کن تأثیر مشارکت پایین شرکت   : فصل اول 
 33  کننده ت پایین مشارکت هشت اثر جانبی مشارک 

 39   های آنالین های دیجیتال و نظرسنجی آور بین بازی های شگفت شباهت فصل دوم:  
 40   های مربوط به فناوریچالش
 43  ؟کنندکاری می ن جهان را کنترل و دستکاربراچگونه 
 44   ا هها و آواتاربینی، شخصیتهای پیشتکنیک

 های تحقیقاتی بازی:  شارکت در پژوهشر مها برای بازنگری داستفاده از شباهت
 46   »میان وعده سرگرمی«وان عنبه

   49   سازی زی ا و با ه بازی برداری از تصورات غلط رایج در تحقیقات بازار درباره  پرده فصل سوم:  
 49   زندتنهایی یک نظرسنجی را رقم می: بازنویسی سؤاالت به1تصور غلط 
 51  فقط برای کودکان است تاسازی برای تحقیقها و بازی: بازی2تصور غلط  
 51 شود های روشن استفاده میاز رنگ هازی: در با3تصور غلط 
 52 تند تزی هسیک فانداستفاده از گرافها در مور: بازی4تصور غلط  
 53 ت : تحقیقات مبتنی بر بازی در درجه اول برای سرگرمی تحقیق اس5تصور غلط  
 54 ن مرد است ابها در درجه اول برای مخاط: بازی6تصور غلط  
 55 کند سازی میها را بازینظرسنجی و رها کردن،: عملکردهای کشیدن 7تصور غلط  
 55 سازی زودگذر است: بازی8تصور غلط  

 56 حلی سریع برای مشارکت پایین است سازی راهبازی: 9لط  تصور غ
 57 : تحقیقات مبتنی بر بازی فقط برای تحقیق در مورد گیمرها است10تصور غلط 
 58 کنندنه »نظرسنجی« تمرکز می  کنندگان روی بخش »بازی« و : شرکت11تصور غلط 
 58 : من خالق نیستم12 تصور غلط
 59   کنند کنندگان راهی برای تقلب پیدا می است، شرکت بازی    نجی یک : اگر نظرس 13تصور غلط  
 59 گنجاندن یک مکانیک بازی واحد: 14تصور غلط 



 

 

 60   بر بازی واقعًا گران است   ی : تحقیقات مبتن 15تصور غلط  
 63   ستفاده از تحقیقات مبتنی بر بازی مستلزم تغییر در نرم افزار نظرسنجی است : ا 16تصور غلط  

    65   سازی و بازی   ها : بازی فصل چهارم 
 66 شود ها میها و کشف آنچه باعث جذابیت بازیتعریف و درک بازی

 70 کنندنیازهای روانی ما را رفع می  اهها تا این حد جذاب هستند؟ چگونه بازیچرا بازی 
 74 دهدشناختی ما رخ میشت آنچه با تأمین نیازهای روانعلم پ
 75 »کابین«  -های بازی  مؤلفه
 83 روایت

 85 آرایی« یا  تی ی»ا   -عناصر بازی 
 97 سازیتعریف و درک بازی

 101 سازی ها و بازیهای بین بازیها و شباهتتفاوتپنجم: فصل 
 101 باختالت برد/ا ح

 102 رکت بیرونیمشارکت ذاتی در مقابل مشا
 103 بازی در مقابل مشارکت کردن 

 103 فرایندهای طراحی 
بر فتار ک ها و رنتایج از نظر داده  105 ار

 105 : از مشارکت تا استفاده از چهار ارزش بازی  سازی های جدی و بازی های بین بازی شباهت 
 106   ارزش بازییادگیری از چهار 

  115 ی بر بازی نتهای پژوهش مبشناسی روشهستیششم: فصل 
کنونهای تحقیق مبتنی تعاریف روش  116 بر بازی در صنعت تحقیقات بازار تا

م بی.جی.ی تحقیق مبتنی بر بازی )هاوشریف ر عت .ا   117 ( آر
 امسازی کرده، تحقیقم را بازیامچگونه بدانم که بازی تحقیقاتی ایجاد کرده

 123 ام؟ سازی کردهیا نظرسنجی
 125 استفاده کرد؟  شده و ... سازیهای بازیجی، نظرسنهای تحقیقاتیچه موقع باید از بازی

 127 بازی های تحقیق مبتنی بر از روش رای استفاده ب میی علمبناهفتم: فصل 
 128 ها معرفی شش حالت حیاتی برای افزایش میزان پاسخ، میزان تکمیل و کیفیت داده

 130  شش حالت حیاتی با جزئیات



 

 

کنندگان و کیفیت  سازی در تحقیق مبتنی بر بازی برای تقویت مشارکت شرکتتوان از شخصیچگونه می
 141 کرد؟ه ادتفا اسهداده

   143 : فرهنگ بازی هشتمفصل 
 146 تواند برای تحقیقات بازار انجام دهدها و کاری که می اتی در بازیارکت ذشم

    148   ها کنندگان با استفاده از بازی : در رابطه با خالقیت و همکاری شرکت اقدامات مشارکت ذاتی 

 آوریت و جمع شارکای م بر سازیها و بازینحوه استفاده از بازینهم: فصل 
 169 خارج از تحقیق و سرگرمی  هاداده

 170 کنند؟ گونه استفاده میچرا برندها از رویکردهای بازی
 172 کردیهای کار بازی 

 178 کنند را کمرنگ می   ا مرزها ه آوری داده ها و جمع آنجا که بازی 
 180 نهوگ بازیسازی برای ایجاد تجربیات کاوش در مورد چگونگی استفاده از بازی

 185 گانه  اثر »ای« سه  :دهمفصل 
 185 چهار دلیل برای برانگیختن تجربیات احساسی در تحقیقات بازار مهم است

 187 گانهسه ر »ای«مزایای اث
 188 تجارب احساسی

 حساسات با گرافیک ساده و : استفاده از تجربه و ای ماجراجویی متنیاهبازیبررسی 
 192 ایشگر یا فقط نوشتار روی نم 

 193 مثالی از بازی تحقیقاتی مبتنی بر متن
 196 های بصری اما مبتنی بر روایت و مبتنی بر متنسازیهای داستانی ساده: شبیهبازی 

 197 بینی ی پیش ها مدل های متناوب« برای درک اثر زمینه و ایجاد  تکرار شبیه سازی در »واقعیت 
 199 های مبتنی بر بازی جربی در نظرسنجیی، تاحساس هایسازیهشبی جادای پنج مکان برای شروع

 203 مطالعات موردی و نتایج حاصل از تحقیقات مبتنی بر بازی یازدهم: فصل 
م بی.جی.های تحقیق مبتنی بر بازی )های مطالعات موردی در روشمحدودیت  .ا   203 ( آر

 205   بازی   ر روش تحقیق مبتنی بر لعات موردی د های مطا صت فر 
 205 های تحقیق مبتنی بر بازی: مزایای استفاده از روشدانیمنچه میآ

 207 مطالعات موردی از شرکت تحقیق از طریق بازی 

 



 

 

 231   سازی برای تحقیقات بازار در نظر گرفت پنج چیز که باید قبل از استفاده از بازی دوازدهم:  فصل  
 231 ود افزار نظرسنجی موجرمهای نحدودیت قوت و م اطنق
 233 را دارد؟  الش شماقت و تارزش وآیا 

 233 ای شروع کنیم؟ با چه پروژه 
 234 رویکرد طراحی شما کامال متفاوت از روش دیگران خواهد بود 

 234 توانم خالق باشم؟ چقدر می

 237 مرور کلی  بخش دوم: دنیای طراحی _

 239 ازی ر ب های مبتنی ب و ایجاد نظرسنجی القی برای طراحی  پانزده رهنمود اخ سیزدهم:  فصل  
گان بازی برای تحقیق مبتنی بر بازی  :چهاردهمفصل   251 واژ

 252 اصطالحات 
 255 تکمیل واژگان بازی خود

 259 طراحی تحقیق مبتنی بر بازی پانزدهم: فصل 
 260  ازی خوب راحی نظرسنجی مبتنی بر بده نکته عقل سلیم برای ط

 267 ی( سما  آیمعنادار )اسمعرفی شهود هوشمند و خالقیت : دهمشانزفصل 
مآی اس  267 سی چیست؟ا 
مآی اس  271 سی در عمل ا 
 273 های تأیید و توسعه شهود هوشمندراه

 279 ه کنید نظرسنجی مبتنی بر بازی غلببر این چهار نگرانی در مورد طراحی : هفدهمفصل 
 279 «  ام بد است نقاشی»

 279 شوند« کندی هویدا میهای طراحی به»ایده
 280 برای پروژه تحقیقاتی یکسانی دارد بازی متفاوتی  ی مبتنی بر  راح یکرد ط شخص دیگری رو 

 280 »من طراحی را اشتباه درک کردم« 

 283   « بازی کنید.20برای  20» تحقیق مبتنی بر بازی خود را طراحی کنید.هجدهم: فصل 
 284 ؟ شده یک بازی انجام دهیم   سازی بازی تحقیقاتی یا نظرسنجی بازی طراحی یک  چرا برای  

 285 ر مرحله چها:  بازی کنید 20برای  20اینکه   از  قبل
 290 بازی کنیم: نظرسنجی مبتنی بر بازی خود را از طریق بازی طراحی کنید.   20برای    20چگونه  

 293 مزایا و معایب 



 

 

 297 اجمالی  بخش سوم: دنیای ساخت _ بررسی  

 299 زی خود بر با مبتنی سازی ذینفعان برای ایجاد طرح نظرسنجیجذب و آماده: 19ل صف
 299 دی.پی.اس شما :ذب مشتری و تیمی جخت و براسازی مطالب الزم برای حالت ساهادآم

 303 کنید؟سازی مطالب چه میپس از آماده
 305     های مبتنی بر بازی سفارشی نظرسنجی   : بیستم فصل  

 305 کاوش رویکرد سفارشی
 308 رد آمادهرویک بررسی

 308 تفاده مجدد اسی بر بازی قابلرسنجی مبتناری نظاد معم بررسی موارد میانی: ایج
 311 ساخت  لتحاویکم: بیستفصل 

 312 شدن به یک طراح گرافیک یافتن یک طراح گرافیک خوب، یا تبدیل
 312 تیمی از برنامه نویسان بیابید یا اینکه خودتان نحوه کدگذاری را یاد بگیرید

 313 ت؟ ما چیسآوری تیم رؤیایی شقدم بعدی پس از جمع
 317 ازی های تحقیق مبتنی بر بل کیفیت طرحوتحلی تجزیه :ودومبیستفصل 
 317 ها را تشخیص دادتوان آنط ضعف طراحی چیست و چگونه مینقا

 327 های نظرسنجی مبتنی بر بازیپنج آموزش کلیدی برای بهبود طرح

 321 کلی مرور  –بخش چهارم: دنیای جدید تحقیق بازار 
   331     ایجاد شغل در تحقیقات مبتنی بر بازی   : م وسو بیست فصل  

 332 وسعه داد ی بر بازی تهای مبتنوشتوان شغلی را در ر چگونه می
 338 های تحقیق مبتنی بر بازیا روشط بنده مرتب مشاغل آی
 341 خالصه
 343 آینده تحقیق مبتنی بر بازی :  وچهارم بیست فصل  

 345 هوش مصنوعی و تحقیقات مبتنی بر بازی
 349  و تحقیق مبتنی بر بازی مجازی واقعیت

 351 واقعیت افزوده و تحقیقات مبتنی بر بازی
 353 ارسازی و تحقیق مبتنی بر بازی خودک ، مصنوعی و هوش  ری سنجش حرکت و ضبط حرکت  او فن 

 356 طورکلی تحقیقات بازار به های بیشتر در مورد آینده تحقیقات مبتنی بر بازی و  بینی پیش 



 

 

 

توانید فرد مشتاقی باشید، میائمی یا ت. خواه شما محقق دالی و با بصیرت اسنگارش این کتاب ع”
 های ی الزم بارای ایجااد نظرسانجی عنوان تنهاا راهنماا وارسازی در تحقیقاات باازار را باه کتاب بازی و بازی 

یااد. بتاایای معتبرتااری ارائااه میهاادادهزی کااه مبتناای باار بااا گشااایی آدامااو از پردهدهنااد، در نظاار بگیر
های آساان بارای زی گرفتاه تاا ارائاه دساتورالعملنای بار بااهاای تحقیاق مبتصورات غلط در ماورد روشت

 بینای ای را پیش شاده حقیقااتی جدیاد و اصالح انداز ت های مبتنی بر بازی، چشام درک و انجام نظرسنجی 
قعاًا از دهندگان وااست. اثر جانبی آن در این است که پاساخ  وارسازیحت هدایت بازیکه تکند  یم

 “هند برد!شرکت در تحقیقات شما لذت خوا

یاادی در صانعت ح اور ”  م در  هاا درک بهتار مارد دانناد کاه کاار آن د، می ان ه داشات   محققان بازار کاه مادت ز
سؤاالت به کااهش  گویی افراد به  نه در طی سالیان متمادی، پاسخ کنندگان« است. متأسفا مصرف قابل » م 

آدامااو مسااتولیت باازر   اند! بتاای کننده شااده ها کساال اساات. نظرساانجی   شااده تبدیل   نظاار مشااارکت   بااازده از 
یااق مفهااوم  رساای دق بااه بر   گیااری از روانشناساای و رفتااار انسااان، بااا بهره   حاال را باار عهااده گرفاات. او یااافتن راه 

را  آفریند! باید این کتاب  یر مهمی می رداخته است. این امر در بازی تغی بر بازی پ های تحقیق مبتنی  روش 
 “ تر و مفیدتر شده است. ا باور کرد. به لطف بتی، تحقیق مهیج خواند ت 

ن به  آدامو به خاطر جذابیت بخشید در تحقیقات بازار کار عشق است و من از بتی   وارسازی بازی   بازی و ” 
هااای تحقیقاااتی  درجااه بااه تکنیک   360اننااده را بااا نگاااهی  یاان کتاااب خو کنم. ا تحقیقااات بااازار تشااکر ماای 

هاا  ن ا باه آ ام اسات کاه بارهاا و بارهااین کتاب موردعالقاه های  دهد. برخی از فصل جذاب در بازار سوق می 
یاابی آدی انیلاود، بنیان   شاره خاواهم کارد. ا  بتای آداماو در ترکیاب اشاتیاق و    گاذار و مادیرعامل، زناان در بازار

هاا در  سختی و با پیشگامی در اساتفاده از بازی ای که به و به عشق خود به بازی و تجربه وفق است  عمل م 
منااد بااه  هاار شااخص عالقه باارای    ن کتاااب کنااد. ایاابااه دساات آورده اساات، تکیااه می   ت بااازار تحقیقااا   نااه ی زم 
 “ وارد، مناسب است. ه گرفته تا تازه وارسازی، از متخصص باتجرب تفاده از بازی و بازی اس 



 

 

ت باازی بارای باه حاداک ر  هاای مشاارک خواندن این کتاب برای محققانی که به دنبال اساتفاده از تکنیک ” 
 “ تند، ضروری است. کننده هس مصرف   و بینش رسنجی  رساندن مشارکت در نظ 

در تحقیقاات باازار اسات. کتااب او ریشاه در    وارساازی بازی بازی و    نه ی بتی آدامو متخصص مطلق در زم ” 
  را باا   خواهید داناش خاود ده است که شما ناخواسته می ش های کاربردی دارد و چنان جذاب نوشته توصیه 
یاد. ایان کتادیگرا  کتاابی عاالی اسات کاه    آور اسات. ایان هاای ماالل اب فراتار از رهنمون ن باه اشاتراک بگذار

 “ دهد. گیر کردن شما ارائه می برای در   های زیادی فعالیت 

ایان  اساتاد اسات و  ه خاود  در حرفالاب اضاافی اسات. بتای آداماو  ای کاه فاقاد مطا ده کتاب جالب و آموزنا” 
وند.  شامی   وارساازی ار وارد عرصه بازی و بازی کسانی که برای تحقیقات باز ای است برای همه کتاب هدیه 

ت  های مؤثر در موفقی شناختی روش دارد تا به شما در تمرکز روی علل روان قدم به عقب برمی آدامو یک تی ب 
 “ ن زمینه الزم است. در ای   مندان کمک کند. خواندن این کتاب برای همه عالقه 

  هاای گونااگون تبادیل روش   جهات بهباود نظرسانجی باه و معتبار    به یکی از ابزارهاای جدیاد   وارسازی زی با ” 
ن  است. چه کسی بیشتر از بتی آدامو در مورد ای شده است که به سود مخاطب، نهاد تحقیقاتی و مشتری  

دانم و بااه  ماای احترام ن اناادازه بتاای در ایاان زمینااه قاباال اطالعااات دارد؟ هاایخ متخصااص دیگااری را به   ع موضااو 
 “ را داشته باشم.   « در تحقیقات بازار   وارسازی بازی و بازی » ای از کتاب  ه ظرم تا نسخ همین دلیل واقعًا منت 

شاود. ماا مشاکالت بزرگای، ازجملاه درگیاری ها دچاار اخاتالل میر در بسیاری از جبههزاباقات  تحقی”
کننده باارای حاال کااردن درت بیاانش عااالی مصاارفمشااتری بااه قاا هااا و باااور دهنده، کیفیاات دادهپاسااخ

یم. تحقیقات مبتنی بر بازی برای بسیاری از ایان مشاکال دهاد و در ایان کتااب حال ارائاه میت راهدار
 .“بیشتر بهره ببریم وارسازیزییم از باتواندهد که چگونه همه ما میینشان مآدامو بتی 

کرده اساات کاه طیااف وساایعی از ابزارهااا را در اختیااار  راهنمااای ضاروری و تخصصاای تهیااه   ی آدامااو یااک تاب ” 
 

1  The Pain Journal 



 

 

کنندگان و  شاارکت تجربااه  شااده،  آوری هااای جمع دهااد کااه ضاامن افاازایش کیفیاات داده خواننااده قاارار می 
سااازی فکااری و بیاانش ماادار ماهیاات  رچه دهااد. ایاان اماار شااامل یک ا افاازایش می   ور یکسااان ط محققااان را بااه 
 “ ای ویدیویی با تحقیقات بازار است. ه جذاب بازی 

یاد آن را کشاف کنیاد. محصاول اشاتیاق  زار کتابی ا در تحقیقات با   وارسازی ی و بازی از ب ”  ست که امیدوار
ان  شاده اسات کاه زیربناای درک ماا از رفتاار انساشخصی است که از طریق مطالعه اصول دانشگاهی تهیه 

بتای آداماو ماا را    دهد. از چگونگی تکامل آن ارائه می   ای نداز تازه ا های تجاری، چشم طریق آزمون و از    است 
ها  کند و در درک بهتر علل موفقیت انسان، استخراج داده ود دعوت می رویکردهای خ به پیشرفت جمعی  

زاناه خاود از یکای از  هاای رو ای کار خواهید در مورد چگونگی ارتق شود. اگر می تر مؤثر واقع می و بینش دقیق 
 “ ین کتاب برای شما مناسب است. های این صنعت اطالعات بگیرید، ا ین تر ین و خالق تر معروف 

هاااا بااارای  بازی   و   وارساااازی شااادن باااه ماااتن اساااتاندارد در ماااورد موضاااوع باااازی منظور تبدیل ایااان کتااااب باااه ” 
ای در توساااعه  کنناااده یین ده اسااات. ایااان کتااااب رویاااداد تع شاااوشته نده، ن کن هاااای مصااارف آوری داده جماااع 
 “ ود. رجع خواهد ب های آینده م برای سال   ها است و ده آوری دا جمع   وارسازی بازی 

عنوان  باااه   ا ر   ساااازی وار ه باااازی تنها عالقاااه مااان باااایااان کتااااب، ناااه   آداماااو ضااامن نگاااارش همکااااری باااا بتااای ” 
جذاب و بینش مدار بازی  عنوان مسیر شغلی برانگیخت. کتاب  شناسی، بلکه در تحقیقات بازار به روش 

، نظرسنجی در تحق   سازی وار و بازی  هاا  توان از آن کند و اینکه چگونه می های روایتی را تبیین می یقات بازار
 “ گیرد. دهنده در نظر می ز پاسخ قبل ا   ه سطح باالی مشارکت استفاده کرد و فرد را برای رسیدن ب 

کننده و عملی اسات کاه باه شاما  است. کتاب او راهنمای قانع   وارسازی بازی جع بصیرت و  بتی آدامو مر ” 
 “ کنید.   تری کاوش های خالقانه روش   کننده را به ف کند بینش عمیق مصر کمک می 
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ر طراحاای سااؤال را باارای  ای خااود د هاامهااارت   ام و ماارم را بااا پااژوهش و تحقیااق گذرانااده ال از ع ساا  25ماان  
یاابی توساعه داده  ام و در تحلیال و  ه ام. مان همیشاه از نوشاتن پرسشانامه لاذت بارد صنعت تحقیقاات بازار

بیشتر    فانه باید بگویم: ارد و متأس ا صنعت تحقیقات مشکل بزرگی د ام؛ ام کرده   ها خوب عمل گزارش داده 
 کننده هستند. ل بسیار کس حقیقتًا  واقعًا و    نویسیم ی که م   یی ها پرسشنامه 

  ی هاا ش پیشارفته در زمیناه رو   ی ها در طول تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در کالس 
کاه    فهمم ی هاا، ماام. حاال با نگاهی به آن کالس شرکت کرده   ی سنج ن تحقیق، طراحی پرسشنامه، آمار و روا 

درساای ماارتبط بااا ایاان    ی هااا از کتاب   یااک خ ی هااا و ه از آن   کاادام یخ ک مؤلفااه اساساای بودنااد. ه ا فاقااد یااهااآن 
قعی که بازی کردن را دوست دارند  عنوان انسان، افراد وا کنندگان در پژوهش به موضوع، روی رفتار با شرکت 

بااه ماان    ی دووجهاا  ایت سااؤاالت و سااؤاالت مااورد هااد تمرکااز نداشاات. آمااوزش رساامی در  ارنااد،  نیاااز د و بااه آن  
، طاوری کاه ماردم  یابم کننده و جذاب دسات قیقاتی سرگرم تجربه تح د که به  آموخت، اما هرگز به من یاد ندا 

 در انتظار آن باشند و از آن لذت ببرند. 
کننده  تحقیاق، کسال   ی طورکل ها و به ه رسشنام د که پ ان وده است. محققان به مردم آموخته محرز ب نتیجه  

ها باااه طااارز  ساااال طااای    ها ی باااه نظرسااانج   ی ده باااه مشاااارکت ندارناااد. میااازان پاساااخ   ی ا اسااات و ماااردم عالقاااه 
اساات. حتاای    یافتااه یش کنندگان افزا هزینااه اسااتخدام شاارکت   یجااه اساات و درنت   یافتااه چشاامگیری کاهش 

ها هساتیم، میازان  باه پرسشانامه   ی ده ساخ روع پا بارای شاما موفق به متقاعد کاردن ماردم حاداقل    که ی هنگام 
پیچیااده    و   نده کن ا کساال ه سشاانامه ، بیشااتر پر دانیم ی طور کااه همااه مااا مااهمااان   را یااز   هااا کاام اساات تکمیاال آن 

 د. ن ده صاص  اخت   کننده یق که داوطلبانه وقت خود را برای منافع تحق   تمایل ندارند   فراد ا   ؛ لذا هستند 
ساازی در  وار . کتااب باازی و باازی یاردارید آن را در اخت   ال مین حا انه، ه وجود دارد؟ خوشبخت   ی حل آیا راه 

یابی است. ای  بر   ی ا ده ش   روز فرد و به بازار محتوای منحصربه تحقیقات    پایگاه دانش تحقیقات بازار
نفر از  یاک   خاصای کاه در آن   دم، در محال مالقاات آداماو در ونازوئال آشانا شاپنج ساال پایش، مان باا بتی 

فارانس بهتارین   عنوان ساخنران تخصصای باه کن کردند. ما هار دو باه   ه هم سالم نادا ب از کا   انگلیس و دیگری 



 

 

 (Best ایزومار )تکیه دادم تا بفهمام کاه ایان بتای    ام ی ، به صندل ام ی سخنران ز اتمام  م. بعد ا شده بودی دعوت   1
ک  دم و ر  مختلاف در تحقیقاات نشانیده باو   ساازی ی و بااز چه کسای اسات. مان قاباًل چیازی در ماورد باازی  

 شنیدن این مفهوم گیج شده بودم.   یم که کاماًل با بگو 
کنندگان باود.  ب بارای شارکت بت و جذا یقاتی مث مند به ایجاد نوعی تجربه تحق هم عالقه نه، او  خوشبختا 

  ی ها پرسشانامه   بود زیرا ما همیشه آور ناراضی  مالل   ی ها او نیز از وضعیت موجود برای ادامه نوشتن پرسشنامه 
ن نشاان دهاد  کنندگا و باه شارکت را افزایش داده    ی ده . او درصدد بود تا میزان پاسخ یم ا نوشته ا  ر   ی ا ه کنند کسل 

 داشت و قصد داشت آن را به بازار عرضه کند.   ی حل است. او راه   ای ه دوارکنند ی که تحقیق چیز ام 
وساعه  ذهان ت   بتی تجارت و مشتری خود را با یک نکته در   با این اشتیاق مشترک، من شاهد آن بودم که 

ز  و رئیس تحقیقات ا   گذار یان عنوان بن ه د. بتی ب جذاب کن   ها ی که تجربه تحقیق را با استفاده از باز   داد ی م 
اندرکاران در صادها  و آزادانه با دانشجویان و دسات   ناپذیری ی و اشتیاق خود را با خستگ   ازی، خرد طریق ب 

، کارگاا   ی هااا حیااه در کنفرانس انی افتتا و سااخنر مهمااان  عنوان  اه آموزشاای، سااخنرانی در دانشااگاه بااه وبینااار
. او باا  کارده اسات پاا شارکت  و ارو   2سای ا ی پی شمالی، آمریکاای جناوبی، ا ی   سراسر جهان ازجمله آمریکای 

  ها ی ز ها کمک کند که با استفاده از با همکاری کرده است تا به آن   500چندین شرکت در فهرست فورچن  
 تحقیق مبتنی بر بازی شده است. ستاد  ل به ا و تبدی را انجام دهند. ا   ی تر تحقیقات جذاب 

  توانیاد ی نم   جاای دیگار در هایخ    زی را پیدا خواهید کرد کاه در طول این کتاب، چی و حاال نوبت شماست.  
ه از کااوش و  پیدا کنید. معنای جدیدی از اینکه تحقیقات باید چگونه باشد و معنای جدیدی بارای اساتفاد 

بخاش مهمای از روناد تحقیقاات    توانناد ی م   هاا ی ه چگوناه باز موخت کااهید آ بازی در تجربه تحقیق است. خو 
آنالیاان    های ی ت چناادانی بااا نظرساانج لی تفاااو دیجیتااا   ی هااا ی دیااد کااه باز   زار باشااند و در حقیقاات، خواهیااد بااا 

بااه نتیجااه نرساایده اساات؛ و    شاارایط، پرسشاانامه صاارفًا یااک بااازی اساات کااه هنااوز   ین تر ندارنااد. تحاات ساااده 
باادون شااک  منااد شااود. ایاان کتاااب  بهره   سااازی ی قاااتی نیساات کااه از بااازی و باز حقی ر ت باازا پرسشاانامه تنهااا ا 

تر باارای  تحقیقاااتی کیفاای جااذاب   ی هااا یاان و سااایر پروژه امااع آنال نونی، جو کااا   ی هااا را باارای ایجاااد گروه   هایی یااده ا 
 ها و ابزار شما در حال رشد تصاعدی است! ابزار مهارت کنندگان فراهم خواهد کرد. جعبه شرکت 

ت. روانشناسااان بااه شااما  عنوان محقااق نیااز تأثیرگااذار اساامبتناای باار بااازی باارای شااما بااه تحقیااق  ذهنیاات  
بیرونای مانناد    هاای یزه شادی و لذت شخصی بسایار ماؤثرتر از انگ مانند  ذاتی    ای ه یزه خواهند گفت که انگ 
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انگیزه    ین اگر بنابرا ظ مالی پرهزینه است،  کنندگان به لحا شرکت که انگیزه دادن به    دانیم ی پول است. ما م 
این    سود خواهید برد. به همین ترتیب، شما شخصًا از شما همین باشد، از درونی کردن مفاهیم این کتاب  

کنندگان افاازایش  تااا هماادلی خااود را باارای شاارکت   کنااد ی شااما کمااک م   بااه   یاارا نااد خواهیااد شااد ز م ب بهره کتااا 
. ایان  کناد ی شاما از صانعت ماا کماک م   ود درک باه بهبا  یجاه هاا برقارار کنیاد و درنت ی باا آن دهید، روابط بهتر 

رد ب    ی سادگ وضعیت به  رد ب   رد« است. »ب 
کننده باشاد. امیادوارم هنگاام یاادگیری ایان رویکارد  گرم سایار سار سفر جدیدتان برای شما ب   کنم ی آرزو م 

 اشتیاق را تجربه کنید.   تر کردن تحقیقات از طریق بازی، شادی و جدید برای جذاب 
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،  ه کت سانی ک رها، ک بازی مشغول هستند. در قطا   ی نوع ، مردم به هر جا که بروم  لبااس ورزشای یاا  وشالوار
وفااداری را    ی هاا کارت کراش هستند. در خیاباان، ماردم  کندی ر زمان در  ، مجذوب گذ اند یده سرهمی پوش 
  روی یااده پ تا بتوانند برای قهوه و سایر کاالها امتیاز بگیرناد و کساانی کاه    دهند ی داران تحویل م به صندوق 

تااا بداننااد کااه آیااا بااه هاادف روزانااه خااود    شاامارند ی خااود را م   ی ها دم قاا  1یتز ب بااا اباازاری همچااون فیاات   کننااد ی م 
کساب کنیاد، متوجاه    ساازی ی و باز   هاا ی ن، باز باازی کارد . وقتای اطالعاات بیشاتری دربااره  اناد یافته   دست 

  تاااوانم ی نم گفااات: »مااان نم طور کاااه یکااای از دانشاااجویا . هماااان چرخاااد ی حاااول ماااا م   یز چ کاااه هماااه   شاااوید ی م 
اهمیات اسات    قدر در زندگی ما حائز اقع، بازی آن جا هست!« درو ، چون در همه رم ده بگی را نادی   سازی ی باز 

 ؛ اما چرا؟ شوند ی م   سازی ی باز   ب بازی و به شکلی جذ   د بار در روز که همه چن 
ضارر و  ی ب   یاازی امت   های یساتم اناد کاه ایان س ، کشاف کرده ساازی ی دانشگاهیان در مطالعاه باازی و باز 

یال  لط، اساتقالل، ارتبااط و هادف نیااز دارناد. باه هماین دل ای تساما بار   روانی   مجازی به نیازهای   ی ها نشان 
بیشاتری را در محایط کاار    هاای ی و باز زی کاردن  فرهناگ باا ها  آپ و استارت   500است که برندهای فورچن  

بهداشتی، آموزش، مهندسی و    ی ها قبت در تحصیل، مرا   سازی ی اند و اینکه چرا باز روزانه خود مطرح کرده 
  ، حال مساتله، ی ور بهاره   بسیار مهم است. بازی )و بازی کردن( ثابات کارده اسات کاه خالقیات،   قیقات، حتی تح 

را درماان    حوصالگی ی . بازی همچناین ب کند ی نوآورانه کمک م   های یده رح ا و به ط   د ده ی انگیزه را افزایش م 
، میل به تد   عالوه   . بازی کند ی و به گذر زمان کمک م   کند ی م  را ایجااد  تکمیال  اوم و  بر بسیاری مزایای دیگر
  ات بازار تحقیق ا موفقیت است و بازی کردن به موفقیت در  . بازی کردن در بسیاری از صنایع برابر ب کند ی م 
بایش از هفتااد    ی ده . تحقیقات مبتنی بار باازی باعاث افازایش رانادمان تحقیاق باا میازان پاساخ انجامد ی م 

و بایش از ناود درصاد لاذت    رصاد شاتاد د ش از ه میازان تاداوم بای   ن تکمیال بایش از ناود درصاد، درصد، میزا 
کاارده    لاای ارائااه بهتااری در سااطح م   ی ها ان شااده اساات. همچنااین نمونااه کنندگ شااده از سااوی شاارکت گزارش 

یابی، ارتباطات و توسعه محصول جدید را بهبود بخشایده اسات کاه ا   تری ی ت، بینش غن اس    هاا ین که بازار
 است. مزایا و نتایج آن در دنیای واقعی    خشی از فقط ب 
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که من طی دوازده  ن تکنیکی است  است( مؤثرتری   سازی ی قیقات مبتنی بر بازی )که شامل بازی و باز ح ت 
باا هار    تاوان ی ام و این تا حدودی به این دلیل است کاه م از آن استفاده کرده   شاهده یا بازار م   سال در تحقیقات 

 عموم قرارداد. ترس  در دس   رد و آن را ای واقعی کلمه از آن استفاده ک روش تحقیق دیگری به معن 
م  بااای. جی. )   نااای بااار باااازی تحقیاااق مبت   ی هاااا فلسااافه ایااان کتااااب و در قلاااب روش  .ا    »ذهنیااات باااازیکن   1( آر

« ا اسخگ پ و  تحقیق مبتنی بر بازی اصطالحی است که شاامل هار رویکارد تحقیقااتی اسات    ی ها ست. روش و
رت از پیوناد »باازیکن« و  ه عباا آمیختا  . ایان ترکیاب کناد ی اساتفاده م   ساازی ی باز   هاای یک کاه از باازی و یاا تکن 

« است. این ذهنیت همه محققان را وادار    و   »بازیکن   رو ین ا   دهنده« و از »پاسخ  تا روابط خاود    ند ک ی م پاسخگو
کاه    یی . درجا هد د ی کنندگان را مانند بازی در نظر بگیرد که یک طراح بازی با بازیکنان خود انجام م با شرکت 
حساسای ارائاه شاود. جاایی کاه باا همادلی باه طراحای توجاه  ا   و حتای   و جاذاب تجربیاات ذاتای    شود ی تالش م 

که باه موفقیات تجااری    کند ی ی ایجاد م دمند ب سو . این رویکرد ترکی شود ی جایی که بازی ترغیب م   . شود ی م 
ا، بلکاه  ه ی تحقیق و جزئیاات پاساخ تنها در افزایش غنا ، نه کند ی کنندگان تحقیق و خریداران کمک م عرضه 

اتخااذ و  ان با  . محقق شود ی سنتی آنالین مشاهده نم   های ی ری که در نظرسنج ش بک دن بین ست آور حتی به د 
همچنااین کسااب اطمینااان کاارده و روابااط    سااازی ی ی در بااازی و باز ذاتاا  دهای یااادگیری در مااورد روابااط و فرآیناا

هرچاه  ازار ) ر باعاث افازایش اعتباار صانعت تحقیقاات بان اما. ایاکنناد ی کنندگان ایجاد م مشترکی را با شرکت 
جدید و مختلفی را در مشااغل زیاادی کاه  در آینده شود(، خواهد شد و استعدادهای    شود ی حقیقات بازار م ت 

.ا  بااای. جی.  ممکااان اسااات    هاااا ی بااارای برخااای از خواننااادگان، دنیاااای باز   . کناااد ی بااارای ارائاااه دارد، جاااذب م   م  آر
، از شما انتظار نم عنو ناشناخته باشد. به  ا متخصاص باازی باشاید. باه هماین  ن ی زیک با   که   رود ی ان محقق بازار

، مرور کلی از در تحقیقات باز   سازی ی دلیل بازی و باز    ساازی ی ی و باز اصلی در صنعت بااز   های یشرفت پ   ار
 . دهد ی مبتنی بر بازی ارائه م   های ی مربوط به طراحی نظرسنج   های یی و همچنین راهنما 

شاده اساتفاده    ساازی ی باز   های ی نظرسانج ی و  یقاات حق ت   هاای ی اد افراد بیشتری از باز اینکه تعد   با توجه به 
دهندگان  طراحان و توسعه از »هنرمندان تحقیق« هستیم: دانشگاهیان،    ی ا توسعه جامعه   ، ما درحال کنند ی م 

داشااتن تعااداد    ا باا  بااه تحقیااق بااازی بنیاااد واقعااًا شااکل دهنااد.   تواننااد ی هااا تخصااص دارنااد و م کااه در ایاان روش 
، ماا باه جماع  کنند ی بازي پردازي شده استفاده م   های ی تحقیقاتی و نظرسنج   های ی بیشتری از افراد که از باز 

هاا  دهندگان کاه در ایان روش نشگاهیان، طراحاان و توساعه از »هنرمندان تحقیق« خواهیم رسید: دا   ی ا امعه ج 
 ت را شکل دهند. آنچه واقعًا مبتنی بر بازی اس   توانند ی تخصص دارند و م 

 
1 Game-based Research Methods (GbRM) 



 

 

م  بی. جی. را درباره    یز چ همه هنوز    یم؛ ما ما درگیر تحوالت عظیم هست  .ا  ، اما این سفر بسایار  دانیم ی نم   آر
و مهار مانند واقعیت    سازی یه شب   های ی عنوان فناور به   ها ی خصوص که از باز خواهد بود، به   انگیز ان ج ی ه 

کتاب،  در این    1»یادگیری با عمل«   های یت یق فعال . از طر کنیم ی تشدید شده و واقعیت مجازی استفاده م 
هیاد آموخات و از  هاا را خوا مبتنای بار باازی و چگاونگی اجارای مناساب آن   های ی ارت طراحی نظرسنج مه 
 . کنید ی جالب استفاده م   های ی ، تجربی و نظرسنج انگیز یجان تحقیقاتی ه   ی ها ی برای ایجاد باز   ها ی باز 

ی،  باااز   طراحاای، ؛ مطالعااه،  نویساام ی ل اساات کااه ایاان کتاااب را م از بساایاری جهااات، ماان تقریبااًا هشاات سااا 
و    هااا ی ایاان فراینااد، ارتباااط بااین باز   عنوان یااک اباازار تحقیقاااتی و در طااول بااه   هااا ی ساااختن، تفکاار و آزمااایش باز 

شااده اساات. ایاان کتاااب ترجمااه آن مطالعااه و توسااعه اساات؛ و حاااال نوباات  طور مااداوم روشن ازار بااه ات بااتحقیقاا
ید و شروع به مشاهده تحاول نتاایج تحقیاق  ن ک یجاد  را ا   ها ی را مطالعه کنید، باز   ها ی د، باز شماست. بازی کنی 

بااه    تواننااد ی ، م هااا ی باز دگان بااا توجااه بااه روحیااه تساالط و همکاااری در  ها کنیااد. خواننااکننده و روابااط شاارکت 
م  باای. . جی کاااربردی    ی ها و گااروه لینکاادین مراجعااه کننااد تااا تجربیااات خااود در مااورد برنامااه   یت سااا وب  .ا  و    آر

 از متخصصان را پرورش دهیم.   ی ا کنار هم بتوانیم جامعه   در   ارند و اک بگذ خود را به اشتر   های یده ا 
 جمن ب یوندید.به ان www.koganpage.com/gamesandgamificationاز طریق لینک 

« و جمع و ی« و »بازیکن تحقیقات ازی اصطالحات »ب     و   « و »بازیکن یقاتی تحق   های ی ، »باز ها آن   پاسخگو
 هستند.   3تحقیق از طریق بازی عبارات تجاری شده توسط شرکت    2پاسخگوها« 

که برای    شود ی و بدون فاصله بین کلمات نوشته م   4یقاتی« که با حروف آر و جی بزر  تحق بازی اصطالح » 
هااای آموزشاای اسااتقبال  ینااه م ی« درز حقیقااات ت ده از »بازی ز نیساات. خوانناادگان از اسااتفا اسااتفاده تجاااری مجااا 

اصااطالح  .  شااود ی عنوان مااوارد توضاایحی توصاایف م ه کااه در آن تحقیااق از طریااق محصااوالت بااازی باا  کننااد ی م 
  برای استفاده آموزشی مجاز است، اماا بارای اساتفاده تجااری مجااز نیسات.   ین پاسخگوها« همچن و    بازیکن » 
وسااط  شااده ت خاااص بااه محصااوالت ساخته طور  ه اشااد، بااتحقیقاااتی« ذکرشااده ب جااا کااه اصااطالح »بااازی  ر ه 

 شرکت تحقیق از طریق بازی اشاره دارد. 
 

1 Learning by doing 
2 The terms ‘ResearchGame’ and ‘Playspondent’, and their plurals, ‘Research- Games’ and ‘Playspondents’ 
3 Research Through Gaming Limited 
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ام )و ایجااد  عنوان ابازاری بارای انجاام تحقیاق الهاام گرفتاه باه   هاا ی باز   یکی از دالیلای کاه مان اساتفاده از 
د:  بااو   1ال گونیگااخااط از کتاااب نقاات حقیقاات نوشااته جااین مک شاارکتی از روی آن( ناشاای از خواناادن یااک  

اصلی شما چیست، چه چیزی    تان به شما بیاموزند: نقاط قوت در مورد خود واقعی   توانند ی [ ... م ها ی »]باز 
از کجا بهتار از تحقیقاات باازار    1«. شود ی و چه چیزی باعث خوشبختی شما م   دهد ی ه م ما انگیز واقعًا به ش 

ن چیزهاا، تمایال باه چیزهاا( و  ریاد )خ   شاود ی باعث ایجاد انگیزه در ماردم م   ه چه چیزی بفهمیم ک   م ی توان ی م 
 ؟ کند ی ها را شادتر م چه چیزی آن 

سی نظریاه، مفااهیم و شاواهد مرباوط  ش به برر در تحقیقات بازار در چهار بخ   ی ساز ی ز کتاب بازی و با 
و انجاااام    پاااردازد ی قاااات آنالیااان م و رویکردهاااای باااازی گوناااه در تحقی   ی سااااز ی ، باز هاااا ی باااه اساااتفاده از باز 

. رهنمودهاای طراحای بارای ارائاه  کناد ی طراحی تحقیق مبتنی بار باازی ترغیاب م   را در   مستقل   ی ها ش ی آزما 
  ی هاا ر سخنان پایانی، ما الزامات فنی برای ایجااد طرح است. د   ه شد ن ی اختار در یک فرآیند انتزاعی تدو س 

  نای بت یاق م تحق   ی هاا که در آیناده روش   م ی کن ی م   ی ن ی ب ش ی و پ   م ی بخش ی تحقیقاتی مبتنی بر بازی را تحقق م 
م  بی. جی. بر بازی )  .ا  ( ت مجازی )وی قعی وا   2آی(، مانند هوش مصنوعی )ا ی   یی ها ی ( با رواج فناور آر و    3آر

( )ا ی   شده ت ی و واقعیت تق   چگونه خواهد بود.   4آر
هاا متارادف شاده  داده   ی آور با تعامل و جماع   ی ساز ی و باز   ها ی که تعامل اهمیت دارد، باز   ی ا در دوره 

  تواننااد ی ، محققااان م رود ی بتناای باار بااازی در تحقیقااات بااازار بااه کااار ماادهااای م رویکر   کااه ی اساات. هنگام 
تحقیقااات تجاااری را در    ی هااا تالش یجاااد کننااد و  ر و بیاانش ارزشاامندی ا ت یقاااتی جااذاب تجربیااات تحق 

باایش از هاار زمااان دیگااری اساات.    مهاام اساات زیاارا فشااار باار محققااان   ژه ی و آینااده موجااب شااوند. ایاان اماار بااه 
  ، کنناد ی مشاتری اساتفاده م   یا   برای ایجاد تعامل کاربر   ی ساز ی و باز   ها ی فراد از باز ز ا ی ا یار بس   که ی رحال د 

کیفاای را    ی هااا آن کارهااا را انجااام دهنااد و داده   واهنااد خ ی محققااان م   تحقیااق مبتناای باار بااازی از   ی هااا روش 
کاه    د کننای م اتخااذ    یی ها م ی بیر کارد و کساب و کارهاا تصام ازآن به بینش تع کنند که بتوان پس   ی آور جمع 

 
1 Reality is Broken by Jane McGonigal 
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یکاای از    کننااد ی م مبتناای باار بااازی را طراحاای    ی ها ی در دنیااای واقعاای تأثیرگذارنااد. محققااانی کااه نظرساانج 
 دارند. ایف را بر عهده وظ   ن ی رتر ی نظ ی و ب   ن ی تر ده ی چ ی پ 

  ی گذار اشاتراک به   ب مردم بارای ذاتًا ترغی   است و   از ی مشتری اکنون بیش از هر زمان دیگری موردن   ی ها داده 
افااراد را در سااطح احساساای و    م ی خااواه ی . مااا م انااد افته ی هااا تکامل زامااات داده امااا ال اساات؛    اطالعااات مهاام 

هااا بهتاار از  داده   ی آور تجربااه در هنگااام جمااع احساااس و    ی از سااه ی ی درک کناایم. چااه روشاای باارای شب تجرباا
صاوالت و خادمات ماا دوسات  قاباًل در ماورد مح   فقط آنچاه ماردم ناه   م ی خاواه ی ؟ ماا م کناد ی عمال م   ها ی باز 

انجاام    ی کار ه هاا احتماااًل در آیناده چابادانیم کاه آن   م ی خاواه ی د را بدانیم؛ بلکاه م ان نداشته   و دوست داشته  
و رفتارهاا در ایان زمیناه    ها م ی آیناده بارای درک تصام   ی ها ی ساز ه ی رای شب ر مناسبی ب ست ب   ها ی . باز دهند ی م 

، بلکه به  باشد ی ت، نم هس   ون نیز ن کتاب فقط مربوط به آنچه بوده است و اکن هستند. به همین ترتیب، ای 
 . کند ی آنچه هنوز رخ نداده است، کمک م   ی ده شکل 

  شااده ی ساز ی باز   ی ها ی قاااتی و نظرسانج تحقی   ی هاا ی از اح بااازی بارای طراحاای ب یااد کاه یااک طار شااید فکار کن 
که شاما در    تجربیات شما بدین معناست   عنوان یک محقق، نیست. به   طور ن ی تر است، اما لزومًا ا مناسب 

م  باای. جی. بااه متخصااص    شاادن ل ی ی تبد را باا  اه ر مااه ی ن  .ا  هسااتید، زیاارا شااما اصااول تحقیااق اساساای را درک    آر
گاار یااک طااراح بااازی عالقه مبتناای باار بااازی خو کااه منجاار بااه طراحاای تحقیااق    د یاان ک ی م  منااد بااه  اهااد شااد. ا

م  بی. جی.  .ا  در نظار  را  باازار  تحقیقاات    ی هاا ها و کنفرانس نارها، کارگاه هستید، یادگیری از بسیاری از وبی   آر
بسااترهای  بگیریااد. بااا نهادهااای تحقیقاااتی تخصصاای بااازار در منطقااه خااود تماااس بگیریااد و ببینیااد چااه  

 س هستند. یادگیری در دستر 
م  بی. جی. استفاده از   .ا  سات  کااوش ارتباطااتی ا   و و تحقیاق    هاا ی در رابطه با ارتباطات موجود باین باز   آر
اسات؛ باازی اکتشاافی اسات و تحقیاق نیاز    ا آشاکار هاتباط رخای ار قرار نگرفتاه اسات. ب   ی رس که هنوز موردبر 

باازی    محققاان و هام طراحاان تعااملی هساتند. هام    ی ها است. بازی و نظرسنجی هار دو رساانه   طور ن ی هم 
ز کسی که بازی  نظرسنجی و هم ا   ی ها کننده کنندگان را درگیر خود کنند. هم از شرکت شرکت   خواهند ی م 
یاا شاناختی خالقاناه را انجاام دهناد. باازی و    تر ی تیااطی و گااه جاد اح ف  وظای تا    شود ی ، خواسته م کند ی م 

هستند زیرا به نیازهای    کننده کسل   ها ی اما نظرسنج تا افراد فکر کنند؛  نظرسنجی هم باید بسترهایی باشد  
  ناد توان ی ، اماا م کنناد ی باه باازی کاردن تشاویق نم   ا را و ما  کنناد ی ، ذاتاًا ماا را درگیار نم کنناد ی روانی ما توجه نم 

 باشند. زیربنای آن در حال حاضر موجود است.   طور ن ی ا 
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ی باه  ی اسات و فراتار از تحقیقاناد قیقااتی، ابازار قدرتم عنوان یاک ابازار تح باه   هاا ی استفاده از باز  ات کمای
. از  پااااردازد ی ، م شااااود ی توصاااایف م   آنالیاااان   ی شناساااا، حتاااای مردم 1عنوان »کیفاااای آنالیاااان« آنچااااه اغلااااب بااااه 

در ماورد    ی ا نه ی در تحقیقات مبتنی بر بازی و همچنین از مشاهدات زم   ان و ت ی م ا  ر   ی ن ی ب ش ی پ   ی ها ک ی تکن 
  ی ها ی ی و نظرسااانج تحقیقاااات   ی هاااا ی ن معناااا، باز اساااتفاده کااارد. باااه ایااا  کنندگان چگاااونگی رفتاااار شااارکت 

استفاده    کنندگان ذاتی در بین شرکت   برای ایجاد تعامل   توان ی ها م هستند که از آن   یی ها روش   ی ساز ی باز 
مانناد    یی ها م فراتر رفت تا به ابزار کیفی آنالینی تبدیل شود که در آن شروع باه کااوش جنباه ه ز آن یا ا   / کرد و 

،  ی دوبعاد   ی هاا ط ی در مح   ی سااز ه ی تار از طریاق شب چنین مشاهده رف ضمنی و هم   اکتشافی و   ی ا ه انجمن 
م  بای. جی.   ی ها . اینجاست که فرصات م ی کن ی یا حتی واقعیت مجازی م   ی بعد سه  .ا    یی هاا داده   ناواع ظار ا زن ا   آر

 . شود ی م ها حاصل کرد، آشکارتر  از آن   توان ی کنند و بینشی که م   ی آور جمع   توانند ی که محققان م 
  ی هاااا ی کنندگان باز ًا »شااارکت کاااردن« اسااات، یعنااای شااارکت تحقیقااااتی فراتااار از صااارف ا باااازی  تعامااال بااا

، بازی  م ی کن ی ررسی م کتاب ب ر این  طور که د و بازی کردن نیز نقش دارد. همان   دهند ی تحقیقاتی را انجام م 
( را تقویاات   ی هااا مهارت    هااا ن ی ؛ ا کنااد ی م   حاال مسااتله، خالقیاات و همکاااری مااا )عااالوه باار مزایااای دیگاار

اماا از طریاق مشااهده باازی    م ی ر یاگ ی حققاان اسات. ماا از طریاق باازی یااد م رفتارهای مطلوب برای کنترل م 
بگیارد. در ایان کتااب، مان باازی را از  د  د و یاا ترل کن اطالعات را کن   تواند ی گر همچنین م اهده مش ،  م ی کن ی م 

 ا«. ه داده   دکننده ی عنوان تول : »بازی به نم ی ب ی دیگری م   زاویه 
، بازی در زمینه تحقیقاتی نتایج »جدی«  حال ن ی ؛ باا است   شده   ف ی یت توص ان مت اد جد عنو بازی به 
ر  یق تحقیقات مبتنی بااز طر   ترتیب، تجاری به همراه دارد. به همین    ی ها تالش   ها و بینش برای مانند داده 

شای از  تحقیقااتی بخ   ی هاا ی که درگیر بازی جادی شاوند و باز   م ی کن ی کنندگان را تشویق م بازی، ما شرکت 
 . وند ش ی جدی م   ی ها ی از ژانر ب 

موفقیات  ختلفای باا ساطح  و در صانایع م   رند ی گ ی جدی ذینفعان و کاربران نهایی را در نظر م   ی ها ی باز 
هاا بارای کماک باه ماردم در درک بهتار شارایط پزشاکی، آماوزش و  . از آن رناد ی گ ی رار م مختلف مورداستفاده ق 

گاه کالت روحی و روا استخدام کارمندان، غلبه بر مش  لی مانناد نژادپرساتی،  ی و کااوش مساائ نی، افزایش آ
 است.    محصول یا خدمات استفاده شده   و سودآوری تجاری برای تبلیغ   2  هموفوبیا تبعیت جنسیتی و  
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2 Homophobia 
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از  ز یچتلفی برای موفقیت وجود دارد؟ غالبًا به دلیل کیفیت طراحی که الزمه همهمخت  درجاچرا  
دلیاال طراحاای و درک فرآینااد  بااا کاااربران اساات. بااه همااین ماادتیتااا روابااط طوالنرونااد ورود بااه سیسااتم 
طراحی توجه   ها همچنین باید بهاست؛ آن  مبتنی بر بازی بسیار اساسی  یهایطراحی برای نظرسنج

جااذب کننااد و حقیقاات را در مااورد افکااار و  یدرسااتتااا محققااان بتواننااد مخاطبااان را بهباشااند داشااته 
 ند.مردم، آشکار کن احساسات و کارهای

 هنوز در اوج خود نیست و به همین دلیل به موارد زیر نیاز داریم:   قدرت تحقیق مبتنی بر بازی 
  ی هاا روش   ؛ رسانجی مبتنای بار باازی ظ ن طارح    ماورد   تحقیقات بیشتر در   ؛ یشتر تحقیقاتی ب   طراحان بازی 

وان بخشی از  عن ها به دانشگاه   تحقیق در مدارس و   ی ها عنوان بخشی از ماژول تحقیق مبتنی بر بازی که به 
 . تکامل تحقیق مبتنی بر بازی ؛  شوند ی ت بازار تدریس م مطالعات تحقیقا 

. کنمیبحاث ما هایاور ایر فننی بر بازی با سدرباره امکان تحقیق مبت  در بخش پایانی این کتاب،
 ای هااا را در مساایره را اسااتفاده کننااد و آن   هااا ک ی امااروزی ایاان تکن   الن ی التحصااامیاادوارم دانشااجویان و فار  

د. درواقع صرفًا تصورات ما است که هنگام تحقیاق مبتنای بار باازی، ماا ، متحول سازننشدهینیبشیپ
 .داردیم را عقب نگه

فقاط در حال مشاکالت    ی سااز ی و باز   هاا ی دیاد کاه باز واهیم  چناین خادر دنیای دوم این کتاب، ما هم 
و  وریات نجاات فاوری رفتاه  ر از مأم تاا فراتا  کنناد ی م ، بلکاه باه ماا کماک  کنناد ی تحقیقاتی فعلی ما کمک نم 

نظرسنجی خود    ی ها د طرح درواقع روش کار صنعت خود را برای فردا بهبود بخشیم. خواهیم دید که با بهبو 
و    م ی کن ی مبتنی بر بازی، درهای خود را به سمت استعدادهای جدیاد بااز ما  ی ها از روش از طریق استفاده  

 . م ی اب ی ی قیق تکامل م جدید برای کاربران تح   ی ها رصت و ف   ز ی انگ جان ی ه عنوان یک صنعت با مشاغل  به 

 
  حتی   و   قلدری   شدید،   موارد   در   یا   محدودیت   شکل   به   اوقات   گاهی   که  است   ان ی گرا جنس هم هموفوبیا به لحاظ فرهنگی، ترس و یا تعصب علیه  

نی آمریکایی،  ساخته شد و توسط جورج وینبر ، روانشناس بالی   1960  ین اصطالح در اواخر دهه ا .  شود ی م   ظاهر   گرایان همجنس   علیه   خشونت 
 سالم« برجسته شد.   ان ی گرا جنس و هم   کتاب »جامعه   در 

هاست  ، این واژه به معنی نوعی نگرش درباره آن ان ی گرا جنس ما در مورد هم ا   ، و شدید است   ی رمنطق ی ک ترس غ به معنی ی   ی کل   طور به   پسوند فوبیا 
گرفته شدن توسط دیگران م ی با آن که منجر به ناسازگار  است. این    یی گرا جنس ی برای هم ک واکنش فرهنگ . هموفوبیا ی شود ی ها و یا نادیده 

 .کند ی م   رد   را   ن ا ی ا گر جنس هم   بین   جنسی   رابطه   ی طورکل به   ان ی گرا جنس هم   به  نگرش نسبت 
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کاااه    یی ها ناااه ی زم   اری از در بسااای در تحقیقاااات باااازار بااارای کساااانی اسااات کاااه    ی ز ساااا ی کتااااب باااازی و باز 
ن،  ا گ کنند عامال شارکت و باه افازایش ت   کنناد ی ، کاار م دهناد ی تحقیقات بازار و صنایع بینش مادار را تشاکیل م 

مند هساتند. اگار شاما مادیر ناوآوری بیانش، مادیر پاروژه، مادیر موفقیات  آوری عالقه ها و نو بهبود کیفیت داده 
کتاااب باارای شااما نیااز مناسااب اساات، زیاارا در ایاان    ن پااس ایاا  هسااتید،   س ی نو شااتری، ماادرس تحقیااق یااا برنامااه م 

 وری وجود دارد. ای فنا ویکرده جدید و ر   تحقیقاتی   ی ها دن به طرح بخشی الهام برای    یی ها ده ی صفحات ا 
شاید کاه  از این عناوین شغلی را نداشته باشید. شما ممکان اسات دانشاجو با   کدام خ ی د شما ه اما شای 

تاب را به همراه یک ماژیک هایالیت در دست داشته باشید.  ین ک و ا   د ی ا در کتابخانه دانشگاه خود نشسته 
گاار چنااین اسااشااغول بااه کااار باشاایااا ممکاان اساات در اولااین کااار تحقیقاااتی خااود م  نااواع  ا   خااواهم ی ت، م ید. ا

لبته نباید از محققان بازارهای  را ببینید و آینده تحقیقات را شکل دهید )ا   د ی اردار ی که در اخت   یی ها فرصت 
باازی    ردهناده یی ، شاما رهباران فکاری و تغ م ی شاو ی کرد(. وقتی همه ماا پیار و بازنشساته م   ی ش پو فصلی چشم 

بادانم کاه    خاواهم ی و مان م   د ی بخشای را تکامال م   شاما صانعت ماا ه( خواهیاد باود.  شد )هدف در نظر گرفته 
م  بی. جی. آتی    ی ها چگونه در سال  .ا  ه  اتجرب چقدر ب . مهم نیست  د ی رسان ی و به بلو  م   د ی کن ی م را استفاده    آر

گاار محقااق کهنااه  کار تااا دانشااجوی جدیااد و بااسااتعدادی باشااید، یااا اینکااه پیشااینه شااما در زمینااه  باشااید. ا
باشد، در این صفحات    5، ی شناس یا انسان   4، یت شناسی روا   3اقتصاد رفتاری،   2انشناسی، زب   یا   1، نشناسی روا 

م  بای. جی. زیارا    شاود ی م   داز انان ی تحقیقااتی شاما طن   ی ها وه ی ای شاما و شاچیزی خواهید یافت که بار  .ا  باا    آر
 متعددی در ارتباط است.   ی ها رشته 

اسات تاا فرایناد گاردش کاار  قات بازار در چهار بخاش نگاارش شاده  تحقی در    ی ز ا س ی کتاب بازی و باز 
کااه    د دارد نااد وجااو از ایاان فرای   یی ها . جنبااه ی انااداز تن و راه پژوهشااگر را بازتاااب دهااد: از درک گرفتااه تااا ساااخ 

یاا ویاژه    فرآینادهای تحقیقااتی کاه متفااوت   ی ها دیگار اسات. فقاط جنباه   ی هاا یکسان یا مشابه کار باا روش 
رار خواهاد گرفات. بارای مثاال، فراینادهای یاافتن  زی هستند در این کتاب موردبحاث قابر با   ق مبتنی تحقی 
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ننااد هاار روش دیگااری  ما   بااازی،   مبتناای باار   ی هااا مااان فرآیناادی اساات کااه از روش بیاانش در نتااایج تحقیااق، ه 
ه  ، بلکازد پاردا ی شاما نم   ی هاا ، ایان کتااب باه چگاونگی یاافتن بیانش در داده ب ی ترت ن ی ا . باه کند ی استفاده م 

  د یاخواه   هاا کاار مبتنای بار باازی باا آن   ی هاا گاام اساتفاده از روش است کاه هن   یی ها وت در کیفیت داده تفا 
تحقیاق    ی هاا ر داده ونگی یاافتن بیانش د ورد چگاه در ماکتاب و موارد دیگر وجاود دارد کااد زیادی  کرد. تعد 
 : « در زیر ذکرشده است شده ه ی و در بخش »منابع توص   کنند ی بحث م 
 ؛ ر بازی ممکن است خطی به نظر برسد تنی ب فرایند درک، طراحی و اجرای تحقیقات مب   ه اول، در نگا 
م آر بی.جی.  یها: روش1مرحله    را درک کنید. .ا 
 قیق مبتنی بر بازی خود استفاده کنید.طرح تح توسعه ش برای: از این دان2مرحله  
 عنوان یک نظرسنجی »زنده« توسعه دهید.: طراحی را به3مرحله  

 کنید. یآور و نتایج تحقیق را جمع: نظرسنجی مبتنی بر بازی را انجام داده 4  هحلمر
 کنید.ها را پیدا کرده و بینش داده : نتایج تحقیق را تحلیل5مرحله  

 نتایج تحقیق و بینش را به خریدار تحقیق ارائه دهید.: 6له  مرح
 عنوان روندی در نظر گرفته د به ای د ب این ، این فر رسد ی ، وقتی نوبت به تحقیق مبتنی بر بازی م حال   ن ی ا   با 

م  بی. جی. آمده در هر مطالعه  دست ه دانش به شود ک  .ا   هاا ک ی ر ماورد ایان تکن طراحی داناش د به نظریه و    آر
در ایاان صااورت بااه شااما باارای مطالعااه بعاادی خااود در مااورد تحقیااق مبتناای باار بااازی ه کاا کناادیکمااک م
 اشاتباهات از    د یاتوان ی پیش نارود، م ؛ حتی اگر امور درست  ت ، این روند دائمی اس ب ی ترت ن ی ا . به کند ی کمک م 

یااد و ایاان اماار باعااث م  شااده در یساز یباز  یهایاتی یااا نظرساانجقیقااتح یهااایباز  شااودیخااود بیاموز
 مؤثرتر واقع شوند. آینده


