
 بـازی/ بخش علمی/ ششمین جشنــواره مـلی اسبابهای تخصصیخالصه نشست

 شناختی هایبازی رویکرد با شناختی علوم و بازیاسباب تخصصی نشست

 شناختی هایتوانائی از استفاده با و آمده فائق هاچالش بر تا سازدمی قادر را او که است ظرفیت هایی دارای انسان

 .شود نائل خوداهداف  به باال سطح

 هایمهارت به هان  تبدیل و اجرایی کارکردهای پرورش موجب تواندمی که است هاییفرصت از یکی بازی

 ایجاد فرصت که است عواملی ترین مهم از کودک رشد و تحول ناپذیرجدایی عنوان بخش به شود. بازی شناختی

 فراهم را اجتماعی و عاطفی سازگاری نمادین، زبان شناختی، شناختی، حرکتی، جدید هایمهارت گسترش و

 گفتگوی کردن بازی و ها استآن زبان بیانگر بازی کودکان برای .است کودک روان غذای بازی اسباب .کندمی

 .شودمی محسوب هاآن

، دکانکو یشناخت یهاتوسعه مهارت یراهبردهااین نشست با حضور متخصصین علوم شناختی به بحث و ارائه 

تاد س یهاتیها و حماتیفعالی و همچنین معرفی شناخت یارتقاء عملکردها یبرا یشناخت یهایاستفاده از باز

 شود.برگزار می هایباز نهیدر زم یشناخت یها یتوسعه علوم و فناور

 

 مختلف یهاگروه یبرا یبازو اسباب یباز یروانشناخت یکردهایرو ینشست تخصص

بسیاری . دشوبازی تعریف میو بخشی از زندگی او با اسباب نیازهای واقعی و حیاتی کودک استیکی از  بازیاسباب

گیرد. از روانشناسان اعتقاد دارند که بازی کار کودک است و تجربه زندگی در اوان کودکی با اسباب بازی شکل می

یق بازی کودکان از طر.آید ر به شمار میکودکان یکی از قدرتمندترین ابزا بازی و اسباب بازی در تقویت ابعاد رشدی

شه نان عرصه رشد همیآفریبه عنوان نقشها آموزند چگونه خود را با جهان پیرامونشان انطباق دهند و اسباب بازیمی

 اند.های مهم در علوم روانشناسی مورد توجه بودهمقولهیکی از 

د کودکان و رش بربازی بررسی تأثیر بازی و اسبابکودک و نوجوان به تربیتی،این نشست با حضور روانشناسان 

 شود.زمینه برگزار میدر این  گذارتأثیر های روانشناسینوجوانان و رویکرد

 

 یو باز یبازاسباب اجتماعی -فرهنگیابعاد  ینشست تخصص

شهر کوچک  کنند. جهان آینده و آرمان ها با اسباب بازی زندگی می اسباب بازی یک حامل فرهنگی است، بچه  

و  قوانین به همراه ایجاد   نظام نوآوری در صبببنایر فرهنگی  ایده   کنند. پیدا می ها  بازی را در اسبببباب  فردای خود

شاخص های فرهنگ ایرانی     حمایت از  شده با  سالمی  –محصوالت تولید    .کرد خواهد قدرتمند را گفتمان این ا

ها از طریق اسباب بازی از نظر  مهمی دارد و آموختهسباب بازی در تشکیل معماری هویتی نسل آینده ما نقش    ا

شببود و لحاک کردن آن در گفتگو درباره فرهنگ باعث قوام فرهنگ می .دوام نیز بسببیار ارزشببمندتر خواهد بود

 یراثی جهانی برای ما خواهد ساخت.زندگی امروز م

درباره ارتباط فرهنگ و بازی و  با حضور پژوهشگران هنر و علوم اجتماعی به ارائه و تبادل نظر این نشست

 ها بر جامعه و مردم خواهد پرداخت.بازی، و تأثیرات اجتماعی بازیاسباب

 



 )صادرات( بازیدر صنعت اسباب یاو منطقه یجهان یو بازارساز نگیبرند ینشست تخصص

از دانش و اسببتفاده ما برای رسببیدن به بازارهای جهانی نیازمند طراحی اکوسببیسببتم های مناسببب هسببتیم با  

 branding) ای با محوریت مدیریت دانش برندینگاطالعات موجود در کشور و دستیابی به مکانیسم و سامانه    

knowledge management)  ای ها شامل مجموعهاین اکوسیستم توانیم این اکوسیستم را ایجاد کنیم.می

ها و فستیوال های بازی و اسباب بازی   حضور در نمایشگاه  برندینگ،  طراحی و هایها و تیمها نظیر گروهاز مولفه

شورهای مختلف،   سباب بازی های برندینگ در حوزه اندازی کمپینراهدر ک شکده ، ا ها و مراجر همکاری با پژوه

 است.اسباب بازی تبیین هویت ایرانی و اسالمی در حوزه در علمی 

ی به ارائه مباحثی درباره ساخت و حفظ برند موفق یابور متخصصین حوزه برندینگ و بازاراین نشست با حض

 بازی خواهد پرداخت.بازاریابی در منطقه و تبادل تجربه در بازاریابی صنعت اسبابتجاری، 

 

 یبازدر اسباب یارشتهانیم یعلم یهاپژوهش یسنجضرورت ینشست تخصص

گستردگی و در عین حال به هم پیوستگی است. مسئله جهان امروز شده  هادر انی سالمیان رشته ای  مطالعات

ها باز شته است که مرزها را به روی تخصص   علوم جدید متخصصان و دانشمندان حوزه های مختلف را بر آن دا   

تا پتانسیل دانش را باال برده و   کنند و اجازه ورود دانشمندان و متخصصان را به قلمرو دانش های مختلف بدهند   

متخصصان دو یا چند رشته در ارتباط با     مطالعات دریافت کنند. در این عرصه جدید  عملکردهای کاربردی را از 

شببناخت، حل و یا تحلیل یک پدیدهم موعببو  یا یک مسببئله پیچیده با یکدیگر تعامل دارند، لذا مطالعات میان 

شته یا  ررشته ای زمانی موعوعیت پیدا می کند که حل یک مسئله ناشناخته و پیچیده از ظرفیت و دانش یک     

تخصببص خارب باشببد. مطالعات میان رشببته ای در مطالعات علمی امروز و آینده نه یک انتخاب که یک اجبار و 

 .الزام است

 ای در عرصه بازی همچون طراحیالمللی به ارائه مباحث میان رشتهاین نشست با حضور پژوهشگران داخلی و بین

بازی  حل مسئله از طریقتولید، متالوژی،  جامعه شناسی، شناختی،حضور علوم وابسته از جمله علوم تجربه بازی، 

 های مختلف خواهد پرداخت.کارگیری بازی در زمینهو به

 

 91دویکو یدر دوران پاندمو فروش مجازی فروش  ،یبازاقتصاد اسباب ینشست تخصص

ساختار، رفتار و عملکرد وجود دارد. بدین ترتیب      سه گانه  صاد پارادایم  صادها نتیج در اقت ه  که عملکرد اقت

گذارد همچنین رفتارهای فعاالن سبباختارها و رفتارها اسببت. نو  سبباختار اقتصبباد در عملکرد تاثیر می   

  زند. به نظر می رسد عملکرد اقتصادی را رقم می  ها و فضای حقوقی کسب و کار  اقتصادی، سیاستگذاری   

زی می باید برای پارادایم سه گانه آن با همراهی با توجه به ارزش تولید شده اقتصادی در صنعت اسباب با

صان این حو    ص ست به     متخ ش شید. این ن ست که عملکردها موجود را در کنار   زه چاره ای اندی دنبال آن ا

 عملکردهای مطلوب بنشاند و مسیر رسیدن را مورد بررسی قرار دهد.

فروش در  بازی،یرامون اقتصاد اسباب  این نشست با حضور متخصصین فروش و مدیریت رسانه به ارائه مباحثی پ      

 ها( و فروش در دوران پندمی ویروس کرونا خواهد پرداخت.ها و تهدیدفضای مجازی )فرصت


