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 گفتار پیش 

ای را گشوده است که دیگر  دنیایی جذاب برای بشر به ارمغان آورده و پنجره ،فناوری

 ؛دیجیتال است دنیایوابسته به   ،ها و ارتباطات ما بخش بزرگی از قابلیتبسته نخواهد شد! 

حتی و  کنیم بازی می ،کنیم خرید می ،کنیم مطالعه می ،زنیم میگپ با هم  این دنیادر 

 مادوم مغز  تبلت و موبایل ه،رایان گویی .دهیم تر انجام می راحت همرا   تکالیف مدرسه

 !اند مان قرار گرفتهاندست در که هستند

ی ا به گونههر چند خودشان هم  ،فهمند را نمی آنهاگله دارند و  ها بچهترها از  بزرگ

 هایی بچه این کهغافل از  .را بهتر تربیت کنند هایشان خواهند بچه میولی  ،درگیرند دیگر

دنیای دیجیتال و دنیای مرزهای  ؛حال و هوای دیگری دارند ،اند با این دنیا بزرگ شدهکه 

 انگار ؛تر است کدام واقعی معلوم نیست واقعاً .اسایی استبه سختی قابل شن آنهابرای  واقعی

مدیریت  بایدهمگی  این که :مشخص استاما یک چیز  .اند در هم گره خورده این دو دنیا

 تردست ما را بگیرد و باال ،باشد باید نردبانی برای رشد ما هااین ابزار م.یاد بگیری کردن را

صحیح از آن را در  ی هتوانایی استفاد ،باز انببرد و این در صورتی ممکن است که با چشم

 خود بپرورانیم.

 یهای یمندرا به توان نوجوانانکنند  می تالش آگاهمسئوالن و افراد  ،کشورها ی همهدر  

 بززر سززود بززردن   افزززوند و نآمززاده همراهززی بززا ایززن ف ززا باشزز      تززامجهززز کننززد  

 . شونداز خطرات آن نیز آگاه  از امکانات دنیای دیجیتال،
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در مدتی بسیار  کههای ویدئویی ارمغان خوش آب و رنگ دنیای دیجیتال است  بازی

در  دافرا ت بسیاری ازغاوقات فرا .ها شده است ترین رسانه مندقدرتکی از دیل به یتبکوتاه 

بسیاری از نوجوانان در خانه یک کنسول بازی یا  .شود های دیجیتال سپری می بازی دنیای

کنند یا به  ی یک دستگاه بازی اجاره مییا با شروع تعطیالت تابستان شخصی دارند ی رایانه

و  ها روی گوشیچندین بازی به طور معمول،  .کنند روند و آنجا بازی می ها می نت گیم

 ؛وجود دارد (گیمر) بازیکن میلیون 23در ایران  ها نشان داده بررسی .وجود دارد ها تبلت

 .چهارم جمعیت کشور یعنی حدود یک

هم دنیا  سایر نقاطاوضاع در  ؛دیجیتال هستیم بازیشهرما نیستیم که مهمان  فقط

هستند هم  ییدئویو یها یکنندگان بازدیکه خود تول ییکشورها یحت .است گونه همین

اند و از  دست به کار شده شیها پاز سال رو، نیا از. دارند یفراوانمشکالت  نهیزم نیا در

یاز باز درست یراه استفاده اوضاع، قیدق یبررس با تا اند خواسته کارشناسان و نیمحقق

  .اموزندیرا به کودکان و نوجوانان ب تالیجید یها
 که دارند توافقموضوع  اینبر  گیهم که در این مورد انجام شدهتحقیقات بسیاری 

های کودکی و  در سال ویژهبه  ،های ویدئویی بر شخصیت و ذهن افراد بدون شک بازی

زیرکانه و  شوند ساخته مییابی به اهدافی  برای دستها  ی باز. تأثیرگذار هستند ،نوجوانی

 ماقدرت نقد و تحلیل اگر  .کنند میمنتقل های جذاب خود  ویژگی پوششدر هایی را  پیام

بازی های منفی  پیامدممکن است گرفتار  ،پذیرای هر چیزی باشیم ناآگاهانهو  فعال نباشد

 ببازیم.عمر و دوران طالیی زندگی خود را  ،زمانشویم و 
 ،در حال انجام است تحقیقاتی که در سراسر دنیا با تکیه بردر این کتاب سعی داریم 

درست بازی کردن  های مهارتبا برخی از آثار آنها بپردازیم و نقش و ها و  به بررسی بازی

 .آشنا شویم
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 ها بازی حال و هوای 

 بندی موضوعات ل دستهبه دنبا اول ،شوید فروشی می کتابوقتی وارد یک کتابخانه یا 

 ،یتاریخ: پیدا کنیدتر  راحتخود را  نظرمورد  کتابگردید تا  ها می کتاب ی روی قفسه

پیدا خواهید تخیلی  - علمیهای هری پاتر را در بخش  مثالً داستان . .رمان و..، تخیلی  - علمی

بازی و داستان کلی در مورد  یکه دید هستبندی  دسته نوعیها هم  در دنیای بازیکرد. 

 ی تواند بازی مورد عالقهبای  کس با هر ذوق و سلیقههر  تا دهد میبه شما آن  اتفاقاتروند 

نوع باید انجام دهد و چه  برای پیش بردن بازی را کاریبازیکن چه  این که. خود را پیدا کند

یا حال و هوای  «سبک»ی  کننده عیینتهمه  ،ارتباطی با عناصر دنیای بازی خود داشته باشد

 .(75، ص1391)رصد، هستند  بازی

بر حال و  نیزبیند  از طرفی محیط بازی و ف ایی که بازیکن پیش چشمان خود می

خرید و تصویر رونالدو را روی جلد  وقتی شما یک بازی را می .گذارد میثیر أهوای بازی ت

 گذارید.  به دنیای فوتبال می پا با این بازی این است کهبدیهی  گیری نتیجه ،بینید آن می

معرفی  شوید، میرو  های خود با آن روبه را که در بازی های متفاوتی سبکدر ادامه 

به عنوان  ؛عمل کنیمآگاهی با  کارها همترین  در عادیخوب است که  بسیار کنیم. می

بدانیم قرار است با چه  ،کند یا دوستی به ما معرفی می خریم مییک بازی را وقتی  مثال،

به  فقط بنا این که .داشته باشیم بازی ای در مورد آن زمینه مواجه شویم و پیش ف ایی

 ،بگیریمید یک بازی به خرتصمیم   یا پیشنهاد یک فروشنده تبلیغات ،یک دوست ی توصیه

  ای نیست! حرفهتصمیمی 
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 ای حادثهـ  اکشن. 1

از  گروهاین  .هدایت یک قهرمان است ،های اکشن در بازیی اصلی بازیکن  وظیفه

. های ویدئویی دارند تاریخ بازی ی ها بسیار متنوع و پرطرفدار هستند و قدمتی به اندازه بازی

 ؛ستا ها اصلی این بازی ، ویژگیبازیکنو هماهنگی بین دست و چشم دقت  سرعت عمل،

گیرد!  بازی را هم از شما می ی فرصت استراحت و زمین گذاشتن دسته گاهیکه  طوریبه 

 .اند طراحان بازی برای شما فرصت استراحت مجازی را فراهم کرده ؛اما نگران نباشید

 ؟چگونهپرسید  می

بازی خود  ی محو صفحه گذارید و چهارچشمی که شما دسته را زمین نمی گونه این

را در اختیار  محیط و زمانی ،یعنی بازی .دهید استراحت میبازیتان اما به قهرمان  ،هستید

گیر تجدید قوا کند و  طوالنی و نفس ی ها مبارزه دهد تا بتواند پس از مدت می قهرمان

بعدی  ی های مورد نیاز برای مرحله به تأمین مهمات و سالح ،دست آوردن سالمته ضمن ب

یک فروشگاه خرید  ،تاق ساده با تجهیزات مورد نیازیک ااز تواند  این محیط می بپردازد.

تنوع داشته باشد و این خالقیت طراحان است که باید در تا شنا کردن در رودخانه سالح 

 بازی ترغیب کنند. ی بازیکن را خسته نکنند و او را به ادامه ،عین حفظ ریتم بازی

باید  بازیکنو  ستا  یمبتنبر حرکت رو به جلوی بازیکن  ها عمدتاً بازیساختار این نوع 

شده را انجام دهد، از  های خواسته موریتأکی پس از دیگری پشت سر بگذارد، ممراحل را ی

بازیکن را با که  ست ا یا گونهبه بازی  ی نقشه. کند و با دشمنان مختلف مبارزه بگذردموانع 

برای رویارویی با حریفان های قبلی  سالح ءارتقاو های جدید  در اختیار قرار دادن سالح

و به دست آوردن امتیازات الزم  بازی ی برای ادامه . عالوه بر این،تر آماده کند سخت جان

 .دهدانگیزه  به او ( برای خرید یک سالح جدید...و تر بیشنیروی در قالب پول، )

 ،ی مبارزه و حتی ظاهر شیوه از نظر ،دشمنانی که در یک مرحله وجود دارند معموالً

ی جنگیدن با  بتواند نحوه بازیکنکنند تا  شبیه هم هستند و تا پایان مرحله نیز تغییر نمی

به  یهای اکشن شاهد ح ور دشمنان در بع ی از بازی ،با این وجود .آنها را یاد بگیرد
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 .(1394پور،  )حسین صورت تصادفی نیز هستیم

یرخطی تقسیم کرد. مراحل ی خطی و غ توان به دو دسته را میهای اکشن  مراحل بازی

اما در  .شوند به صورت سرراست دنبال می ،ستطور که از نامشان پیدا خطی همان

های فرعی زیاد  شاهد مسیرهای متعدد و راه معموالً ،خطی دارندهایی که مراحل غیر بازی

 ظاهراً رویدادها هم متفاوت خواهد بود.بسته به مسیر بازی  ی ادامهو  در هر مرحله هستیم

ها به اوج  تا جذابیت و هیجان در این نوع بازی «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند»

 خود برسد.

باید کارهای مختلفی را به طور   بازیکنر هر یک از مراحل بازی، برای برنده شدن د

 ،«سوختن»ن یا به اصطالح پس از مرد های اکشن قدیمی در بازی .ح انجام دهدصحی

های امروزی وجود  اما در بازی ؛کردند رحله را از ابتدا آغاز میبایست م ها می بازیکن

شود که مراحل تکراری نشوند و  می سبب 1پوینت ی خودکار و چک های ذخیره سیستم

مجدد وجود دارد که  ها نیز قابلیت احیای بازیسیاری از . در باز بین نرودهیجان بازی 

را  بازی درنگ بی ،سکه یا امتیاز( پس از مرگ ای )مثالً با پرداخت هزینهتوانند  میها  بازیکن

 .وع کننداز همان نقطه شر

 شود. که برخی از آنها در ادامه معرفی می بسیاری داردهای  اکشن زیرسبک سبک

 اکشن سوم شخصاکشن اول شخص و . 1ـ1
از دو نوع نمای  معموالًسبک شده است. وجود آمدن این دو زیره نمای دوربین باعث ب

 اکشن اول شخص :از اند عبارتشود که  تفاده میبین برای به تصویر کشیدن بازی اسردو

(First Person Shooterو اکشن سوم شخص ) (Third Person Shooter). 

شود و  وربین از دید شخصیت اصلی دیده مینمای د ،های اکشن اول شخص در بازی

قابل و سالح او های شخصیت  دستفقط  .قادر به دیدن کل بدن شخصیت نیست بازیکن
                                                           

 یباز آن از عبور با یول خورد یم شکست بار نیچند کنیباز آن، به دنیرس از قبل که سخت و زیبرانگ چالش یا نقطه. 1

 .شود یم آغاز نقطه آن از او یبرا
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 های معروف این سبک نمونه دید کاملی نسبت به محیط بازی دارد بازیکناما  ،مشاهده هستند

BioShock ،Call of Duty و Halo هستند. 

ن بیدوراز بازی را تواند  به عنوان یک ناظر می بازیکن ،سوم شخصاکشن های  در بازی

دنبال  ،شخصیت بازی کار گذاشته شده ی شانه در پشت سر یا روی مجازی که معموالً

تواند کل بدن شخصیت را ببیند و با محیط اطراف تعامل  می بازیکنکند. در این حالت 

 از این نوع است. Dead Spaceبازی  ،کاملی از محیط ندارد اما دید نسبتاً ،برقرار کند

این دو حالت را به ها  های سبک اکشن تعدادی از این بازی بازیالبته در نسل جدید 

نیز از این دو نوع دیگر  یها اند. حتی به تازگی در سبک در بازی گنجانده همزمانصورت 

  شود. استفاده میدوربین 

 ای مبارزه اکشن. 2ـ1

قرار  روی هم اصلی این سبک است. دو حریف روبه ی شرکت در مسابقات رزمی پایه

باال مورد  واکنشبندی و  ها زمان . در این بازیاستشکست دادن یکدیگر  شانو قصد دارند

ای،  های مبارزه به تن دارد. در بازی  مبارزات تن بر بسیاریکید أسبک ت نیاز است. این

شود و باید با استفاده از  قهرمان بازی به تنهایی با تعداد زیادی از دشمنان مواجه می

مشهور  ی یک نمونه .آنها را نابود کند های ترکیبی تخیلی یا سالح شمشیر مانندی های سالح

 .(1391)دارینوس،  است Mortal Combatاین سبک 

 پلتفرمرکوبازی یا سَ اکشن. 3ـ1

موانع شخصیت برای پرش بین سکوها یا  هدایت یک ،سکوبازیاکشن هدف اصلی در 

مستقل نیست و در  های ویدئویی کامالً بازیهای  سبکاست. پلتفرمر نیز مانند سایر 

 شود.  های دیگر ترکیب می ها با سبک بسیاری از بازی

ها و سایر  باید با استفاده از پرشبازیکن که در آن  ستا یسبکسکوبازی معمایی 

قهرمان بازی به  ،در مدلی دیگر .های سکوبازی، به حل معماهای مختلف بپردازد مکانیزم
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باید با انجام حرکات مختلف مثل   کند و بازیکن سمت جلو حرکت میطور پیوسته به 

ی تر بیشد به پیش برود و امتیاز توان تا جایی که می پریدن، سُر خوردن یا حمله کردن

های پلتفرمر  نام دارد و از پرطرفدارترین سبک «پایان دویدنِ بی» سبک،این  .دکسب کن

سبک  های از محبوب Super Marioو  Prince of Persia های موبایل است. روی دستگاه

 بازی هستند.سکو

 استراتژی. 2
در قالب یک  بازیکنکه تحت کنترلتان است ارتقا دهید. را در اینجا باید جهانی 

شخصیت اصلی به عنوان فرمانده، قهرمان یا حتی بدون نیاز به یک شخصیت قدرتمند و 

تسخیر  هدف اصلی معموالً میان،گیرد. در این  ایت جمعی از افراد را بر عهده میمتمایز، هد

 ،برای رسیدن به این هدف و ستا یخودهای  و دفاع از سرزمین تر بیشهای  سرزمین

های تحت نظر خود  افراد و ساختمان ءنسبت به ارتقا ،آوری منابعگردباید ابتدا با  بازیکن

ی ها گروهو  ها به فکر حمله به سایر قبیله ،یاقدام کند و در عین افزایش قابلیت دفاع

 ،گیر شده است ها که این روزها همه وف این بازیمعر ی نمونه .موجود در محیط بازی باشد

 .(1391دارینوس، ) است Clash of Clansبازی 

که محیط را  است این بازیکنچرا که  ،ستدر این سبک دید از باال بازیکندید 

ها  بازی نوعدر این بازیکن . استمطلق منابع و نیروهای خود کند و حاکم  فرماندهی می

کاش این نوع  ؛باشد وری منابع و هدایت افرادآگردبه  شو مدبر و حواس باید خیلی مدیر

راستی فکر  نه فقط موقع بازی کردن! ،روز هم همراه ما باشد سراسرتفکر استراتژیک در 

از آنها برای ساختن زندگی خود استفاده کنید چه منابعی در اختیار دارید که باید  می

کرده  «اتک»دست بیاورید؟ چه چیزهایی ممکن است به شما ه کنید؟ چه منابعی را باید ب

 را بربایند؟ تانو وقت و منابع

به مرور و با  بازیکنهای سبک استراتژیک این است که  ترین ویژگی یکی از مهم

ها و  شخصیت ءواند شاهد پیشرفت و ارتقات می پیشبرد خط داستانی بازی و در طول زمان
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دنبال داستانی تاریخی را  ،ای استراتژیکه از بازی بسیاریها باشد.  ساختمان ویژه به

ر از حال سنگی شروع شده و حتی به دورانی فرات از دوران پارینهها  بع ی بازی .کنند می

 دهد تا میدر محیطی با تنوع بسیار باال قرار را شوند که مخاطب  حاضر و در آینده ختم می

 .بازی داشته باشد ی برای ادامهزیادی  ی انگیزهو  شودبه نوعی درگیر کشف نکات جدید 

های این سبک دانست.  بازی ی مشخصهترین  پارامتر زمان را به نوعی مهمبتوان شاید 

روه مهم تقسیم گهای استراتژیک خود به دو زیر ، بازیی مهم مشخصهبر اساس این 

نظر  باید برای پیروزی در بازی در بازیکنکه  ای شوند که از نظر نوع بازی و استراتژی می

های  بازیو  همزمان های استراتژی بازی از: اند عبارت. این دو گروه متفاوتندبگیرد، بسیار 

 .استراتژی نوبتی

 ،مصنوعی باشد چه هوشهم حریف مقابل ، بازیکنهمزمان با اقدامات  ،در سبک اول

آوری گردمشغول  بازیکنوقتی  ؛ یعنیاست بازیمشغول  ،چه یک حریف انسانی دیگر

همین  به ، حریف نیز بیکار ننشسته و مشغول گسترش قلمرو خود است. دقیقاًاستمنابع 

باید بالفاصله پس از رسیدن به مقدار  های این سبک، معموالً دلیل است که در بازی

 .کردبه حمله نیز فکر  ،تقویت دفاعو  دید ی هبت به گسترش محدودنس ،مشخصی از منابع

فکر جمع کردن منابع و  بهبا خیال راحت فقط  توانید های این سبک نمی در بازی

شاید عجیب نباشد افرادی که  .بمانیددشمن غافل  ی هو از حمل باشیدقدرتمند کردن خود 

که  کسانی به ویژه .هستند همیشه نگران هایی آدم ،ها هستند خیلی درگیر این بازی

خالصه اگر  .دانند اوضاع از چه قرار است می ،اند ها را تجربه کرده موبایلی این بازی ی نسخه

از ها  انسان رخیبتان برسید!  با خیال راحت به زندگیو  نگرانی ندارید ،یدا هدرگیر نشد

 کنند!  فناوری برای سلب آرامش خود استفاده می

 بازیکن .روال زمانی بازی شبیه بازی شطرنج است ،های استراتژی نوبتی بازی اما در

ت را در اختیار حریف خود قرار پس از انجام یک یا چند حرکت مشخص و محدود، نوب

 بازیکنجا در این. ه کنددتواند از حرکات خود استفا دهد و حریف نیز به همان مقدار می می
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ین بازده را داشته باشد و برخی اوقات حتی یک تر بیشباید با حداقل حرکات ممکن 

  را بر باد دهد. بازیکنزحمات  ی همهتواند  ست میدرحرکت نا

 ماجراجویی. 3
ها در گوشه  وجو در محیط بازی و یافتن چالش کوشد با جست می بازیکندر این سبک 

بازی را به کمک  ی نقطهبه مراحل باالتر صعود کند. او باید نقطه به  آنهاو کنار بازی و حل 

هایی که از سزایر   راهنمایی ،کند که پیدا می ینشانگر بازی بررسی کند و با استفاده از وسایل

 معماهزا را حزل کنزد    ،گیری از مجموعه حوادث بازی یا نتیجه گیرد های بازی می شخصیت

 .(78 ص، 1391)رصد، 

هایی باشد که برای کاربران غیرمسلط به زبان  ء معدود سبکاین سبک شاید جز

پشتیبانی  را هم هایی که زبان فارسی البته به غیر از بازی ،چندان جذاب نیستانگلیسی 

 کنند.  می

مناسب  های مکالمهوابستگی شدیدی به انتخاب  ،ها این بازی پیشبرد خط داستانی در

برای به همین دلیل  .داردهای موجود در محیط بازی  خصیتو برقراری ارتباط با سایر ش

 .رسد به نظر میراهکار خوبی نیز بهبود زبان انگلیسی 

های  ا و همچنین تنوع بسیار زیاد محیطه بیان دیالوگها بر  چون این سبک از بازی

تر از  ها به مراتب پررنگ نقش صوت و موسیقی در این سبک از بازی ،یک بازی تمرکز دارند

ای  های حرفه این سبک، با استفاده از صداگذاریهای  بازی بسیاری از .های دیگر است نهنمو

خود  های گوناگون بازی بر جذابیت در لوکیشنگیری از قطعات موسیقی  و همچنین بهره

 های این سبک هستند. از نمونه Heavy Rainو  Fahrenheitهای  بازی .افزایند می

اما اغلب  ،و ترسناک باشدیا جنایی  شاد و فانتزی حیط و داستان بازیممکن است م

 زده گفتشپایان بازی  ررا د بازیکنو  دارندثیرگذار أف ایی قدرتمند و تها  این بازی

 کنند. می
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 آفرینی نقش. 4
نیز یاد  Role Playing Game یا RPG عنوان باها آفرینی که از آن های نقش بازی

شخصیت تحت  ءها ارتقادر آن بازیکنترین هدف  مهمها هستند که  گروهی از بازی ،شود می

 .شان در طول مراحل بازی استکنترل

که وارد دنیای دیجیتال  از آنها قبل  شاید برایتان جالب باشد بدانید این سبک از بازی

استرالیا و انگلستان  آلمان، مریکا،آ ویژهها قبل و در کشورهای گوناگون به  از مدت ،شوند

جمعی  های دسته در این بازی شدند. مندان بازی میو با شرکت عالقبه صورت ح وری 

مانند تاریخی معروف )پرداختند. نبردهای  های نبرد می کنندگان به بازآفرینی صحنه شرکت

- های علمی نبردهای داستان ،اروپا( های داخلی یک نبرد خاص در جنگ جهانی یا جنگ

های جن و پری( و نبردهای  داستاننبردهای فانتزی ) ،ستارگان و...( تخیلی )جنگ  

 .بودندها  روم و...( از جمله پرطرفدارترین سناریوهای این بازی ،اساطیر یونانای ) اسطوره

 ی تواند نژاد یا گروهی را که دوست دارد به عنوان پایه می بازیکن از همان ابتدا معموالً

شخصیت را در یک یا چند  ر محدودی امتیازین کند و با مقداشخصیت یا آواتار خود تعی

استفاده از  دفاع، توانایی حمله، در مواردی چون قدرت، معموالً ءدهد. این ارتقا ءجنبه ارتقا

، استفاده از شمشیر، سالح های سنگین و... ه، تیراندازیتحرکات مخفی کارا سرعت، جادو،

 .قابل انجام است

از این است که جدای  ،های این سبک بازی تر بیشدر  مشترک های یکی دیگر از ویژگی

های اصلی که برای پیشبرد خط داستان و رسیدن به هدف نهایی بازی پیش روی  مأموریت

یز در طول بازی مقابل او قرار های جانبی و فرعی زیادی ن د، مأموریتنگیر قرار می بازیکن

ی جمع کند و نسبت تر بیشیازات تواند امت ها می با تکمیل این مأموریت بازیکن گیرند. می

 تر شخصیت خود اقدام کند. سریع ءبه ارتقا

امکان  این است که معموالًآفرینی  نقشسبک  ی هافتاد کی دیگر از خصوصیات جای

تواند از  می بازیکن ،وجود دارد. به عنوان مثال بازیکنساخت تجهیزات ترکیبی توسط 
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و آن را با یکی از شمشیرهایی که  کندسنگی که دارای قدرت جادویی خاص است استفاده 

بسازد. شاید برایتان جالب  تر بیشهای  و سالحی جدید با قدرت کندتلفیق در اختیار دارد 

در  که EVE Onlineبه نام این سبک  آنالین معروف و های در یکی از بازیبدانید که باشد 

از همین طریق و با همکاری  روز 56در مدت  بازیکن 200 ،است شانیات کهکمورد موضوع

 ند به کهکشان راه شیری سفر کنند!پیکر ساختند تا بتوان غول ی یک سفینههم 

 تر بیش ،خوداساس قدرت  بر بازیکن در این سبک معموالً که نیاطرفی با توجه به  از

 ( نیست، عمدتاًبر اساس وزن آنها) از میزان معینی قادر به همراه داشتن تجهیزات گوناگون

های  تواند در محل می بازیکنقابلیت خرید و فروش این تجهیزات نیز در بازی وجود دارد و 

به فروش  ،ته استیا خود با ترکیب چند عنصر ساخ تجهیزاتی را که پیدا کردهمشخصی، 

 .برساند

در یک سایت  هزار دالر ناقابل 330ها یک سالح عجیب به قیمت  از این بازی در یکی

چند مورد هم قتل و  !درست است ،دوباره نخوانید !فروخته شد خرید و فروش اینترنتی

 !های مجازی گزارش شده است. بله دقیقاً دلیل فروش مخفیانه و سرقت اسلحه خشونت به

  قتل! یعنی خشونت واقعی به خاطر یک بازی مجازی!

 ورزشی. 5
سزت.  تزرین عنزاوین سزال بزوده ا     فزروش تزرین و پر  محبزوب  ءهمزواره جزز  این سزبک  

هزای   ، مخاطبزان رشزته  و انفزرادی  تیمزی سزازی مسزابقات ورزشزی     هایی که با شزبیه  بازی

هزر سززال  انزد و محصزوالت خززود را    اگون را در سراسززر جهزان هزدف گرفتززه  ورزشزی گونز  

   .کنند ا روندی رو به رشد وارد بازار میب

را در  بازیکنمتشکل از چندین ورزشی باید بتواند کنترل یک تیم  بازیکندر اینجا 

دست بگیرد و در عین حال بتواند اهداف خود را با کنترل انفرادی اع ای تیم پیش ببرد. 

انفرادی  طور به ،لی تیمتواند در عین چیدمان تاکتیکی و کنترل عملکرد ک می بازیکن

سری  مانندی های فوتبال بازی ،باشد. بهترین نمونه در این زمینهنظر داشته  زیر افرادش را
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 .هستند FIFA  های بازی

بینی  ابت و قابل پیشحریفان از یک سیستم بازی ث اصوالً ،های ورزشی مدرن ر بازید

دهند.  واکنش نشان می بازیکنو تصمیمات  اعمالبر اساس  کنند و معموالً استفاده نمی

ر اساس آرایش بنفرات خود را  بازیکن صورت معمول به FIFAبازی در  برای نمونه،

کند.  تیک تیمی بازی میتاکپس از مشخص کردن و  کند انتخاب می تاکتیکی تیم مقابل

له که مسأ و درک این بازیکندر صورت عقب افتادن از  لتیم مقاب ،اما در حاالت پیشرفته

و تغییر تاکتیک اقدام  انبازیکنتواند نسبت به تعویض  می ،دهد جواب نمی تاکتیک اولیه

 .کند

برداری از زمین  فیلمزمان های واقعی نماهای متفاوت دوربین در  طور که در بازی همان

های ورزشی  در بازی ،بازی در جذب تماشاچی و انتقال هیجان بازی بسیار موثر است

 تواند بازی را از نماهای مختلف مشاهده کند. می بازیکنر است و وط ویدئویی هم همین

سازی دقیق چهره و  شبیه ،های ورزشی های رقابت در بین بازی ترین عرصه از مهم یکی

تیم ملی » انبازیکن FIFA ی بازی های اولیه . در نسخهاست ی بازیها شخصیتفیزیک 

 انبازیکنبقیه هیچ شباهتی به دو نفر   یکیاز  غیر داشتند و «سبیل»همگی  «فوتبال ایران

اما با گذشت زمان،  .ها نیز صادق بود له در مورد سایر تیمأهمین مس !تیم ایران نداشتند

سازی دقیق  هبه شبیزار جهانی و پیش افتادن از رقبا برای تسخیر باهای سازنده  شرکت

 .ها توجه نشان دادند چهره

به ها ای ورزشی و بازسازی محیط آنه یومسازی دقیق استاد شبیه ،بر این افزون 

تعریف شرایط آب و هوایی مسابقه، کیفیت زمین  کرده است.تر شدن بازی کمک  ذابج

د که در عین نمواردی باش ءد جزنتوان حتی تعریف دقت و کیفیت کار داور می مسابقه یا

این  .اهمیت زیادی در جذاب شدن یک بازی ورزشی داشته باشند ،کوچک بودن

موقع ا اندازند ت چیزی را از قلم نمی که است یبازطراحان زیرکی بسیار  ی هدهند نشان

 !شودن آب ادل مخاطبش دربازی قند 
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خاص  ی مستقیمی با توجه مردم یک منطقه کامالً ی ههای ورزشی رابط محبوبیت بازی

های بسکتبال  به بازیها،  برخالف ایرانیها  آمریکایی برای مثال، .دارد ویژهبه ورزشی 

MBA اقبال دارند تا  تر بیشFIFA.  

ورزشزی در   ی ویی رقزابتی بزه عنزوان یزک رشزته     ئهزای ویزد   بزازی جالب است بدانیزد  

هززای آن نیززز در جمززع  چززین ح ززور خواهنززد داشززت و مززدال 2022مسززابقات آسززیایی 

 FIFA 17ح ززور  در حززال حاضززر، .د بززودثیرگززذار خواهززأهززای نهززایی کشززورها ت مززدال

و بززرای هززا شززرکت  هززای ویززدئویی در بززازی هززای ملززی بززازی عنززی تززیم، یقطعززی اسززت

 .(Myers, 2017) کنند آوری می کشورشان مدال

 

 سازی شبیه. 6
در نقش مدیر یک  معموالًبازیکن ها  که در آن است هایی بازیاین سبک شامل 

و در عین توجه به گسترش  کند آنجا را اداره می شود، میظاهر خاص  ی مجموعه یا منطقه

در  و انسانی باید منابع مالیبرای موفقیت در بازی  ،خودنظر  زیر ی و رشد دادن محدوده

 کند. را نیز مدیریتاختیارش 

های  بازی تاگرفته یک شهربازی  یاوحش  یک باغ ی ساخت و اداره مانندهایی  بازیاز 

چون مدیریت یک رستوران، تری  های کوچک یا بازی SimCity بزرگ و معروفی چون

 ی ههمدر  تقریباً هستند.سازی  همگی در سبک شبیه ،آرایشگاه یا شاپ فروشی، کافی گل

های  در بازی مثالً- های اصلی یک محوطه  ساخت ها توجه به اصول و زیر این بازی

 .ی در شروع بازی داردتر بیشاهمیت  -آب و...  ،توجه به ساخت خیابان، برقشهرسازی 

این سبک از شده  سببکه  ستا یلیدالترین  یکی از مهم روش مدیریت منابعین ا

ی جانبی اه هبه عنوان کارگا های مختلف مدیریت مالی یا منابع ها امروزه در کالس بازی

رسانی یک مدیریت صحیح منابع و روش به سود جویان با مورد استفاده قرار بگیرند و دانش

 آشنا شوند.  پروژه که از صفر شروع شده است
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ای یزا   مسزابقه  مانندهای دیگری  سبک نام بردیم،ها که  بازی های ترین سبک مهم غیر از

Racing یا سبک دنیای آزاد که چندین سزبک در   رانی است که مبتنی بر مسابقات اتومبیل

به سزادگی   ،های مختلف در یک بازی به دلیل تلفیق سبکند که هم هستآن خالصه شده 

هزا   کنند تا انواع سلیقه تالش خود را می ی خالصه طراحان بازی همه قابل تفکیک نیستند.

 د!کسی از قلم نیفترا پوشش دهند و 
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 ها در جهان و ایران بندی سنی بازی رده 

ای گسترش یافتند و در بین سنین مختلف طرفدار پیدا  های رایانه که بازی بعد از این

های  ید بازیصنعت گیم به سمت تول .نشدطراحی برای کودکان  فقط ها دیگر بازی ،کردند

 .و خورد وارد بازار شد زد های خشن و پر بازیدر نتیجه، و  رفت ترها بزرگ ی مورد عالقه

دیدن که  همچنانیعنی فهمیدند  ؛له حساس شدندها نسبت به این مسأ ا بود که دولتاینج

های  ها را هم باید به تفکیک گروه ازیب ،ها برای برخی سنین مناسب نیست برخی فیلم

ان و هم خانواده آنان راهی برای بازیکنهم  . با این کاربندی کنند و محتوای آنها دستهسنی 

 اطالع از محتوای بازی و تناسب آن با سن و روحیات خود داشته باشند.

ودکان و هایی بود که برای حمایت از ک یکی از اولین راه بندی سنی، دسته در واقع این

در بندی سنی  ید. نظام ردهرس امرمتولیان ذهن های نامناسب به  نوجوانان در برابر بازی

دگان باید بر اساس آن عمل کنند یعنی فروشن ؛قانونی هم دارد حمایتبرخی کشورها 

بندی  سال معرفی و رده 18ک بازی باالی در استرالیا وقتی ی مثالً .شوند گرنه مجازات میو

 ص، 1391 )رصد، سال غیرقانونی است و پیگرد دارد 18فروش آن به افراد زیر  ،شود می

68). 

برای  بازیسازی یک  سنی در واقع بخشی از فرایند بومیبندی  البته باید بدانیم که رده

در برخی کشورها وقتی یک بازی  .کشور است آنفرهنگی و سیاسی  ،شرایط اجتماعی
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هایی از  ممکن است بخش ،نیست هماهنگط آن کشور ایاما با شر ،طرفداران زیادی دارد

اختیار مخاطبان در مناسب را  ی نسخه دوبارهو  کنند با کمک شرکت سازنده اصالحآن را 

ها  چون بسیاری از بازی ،خود قرار دهند. البته این امر در کشور ما قابل اجرا نیست

های بزرگ  شرکت چرا که ؛اند قانونی وارد بازار شدهو غیر هستندشده  کرک ی نسخه

 .(70 ص، 1391 رصد،) رسمی در کشور ندارند ی سازی دفتر یا نماینده بازی

 (ESRB)یکا ها در آمر بندی سنی بازی نظام رده. 1
 کهدر آمریکا  ، برای مثال ؛دارند سازوکاربرای این نهادهای متفاوتی کشورهای مختلف 

 ESRB این سازمان ،استهای ویدئویی  بازی ی کنندهترین تولید بزرگ

البته  .نام دارد 1

 هستند. آمریکا کشورهای کانادا و مکزیک هم تابع همین نظام 

 ،از خشونت اند عبارتشوند  بندی در نظر گرفته می معیارهایی که برای این نظام دسته

خون و قساوت و  ،آمیز کاربرد کلمات زشت و توهین ،الکل ،مواد مخدر ،های جنسی محرک

ها هم هستند که  شود. البته بع ی بازی می ارائهت مختصری هم بر همین اساس توضیحا

سبک خشن را انتخاب کند  بازیکنیعنی اگر  ؛گذارند اختیار بازیکن می دردو یا چند روش 

کاری را انتخاب کند طور  رود و اگر سبک غیرتهاجمی و مخفی ور پیش میطبازی یک 

یت بندی توضیحی ندارد! اما واقع نظام رده ،تکلیف چیست در چنین مواردیاین که  .دیگر

باید به شرایط سنی خود احترام  که در بسیاری موارد، این خود ما هستیم که این است

 !است ولی ممکن ،سخت ؛یمویبگ «محکم ی نه»بگذاریم و به بازی یک 

 (ESRB, n.d) :های زیر است بخش شامل ESRB بندی سیستم طبقه

به این  ESRBعالئم سن مناسب در نظام دوده سنی بازی که مشخص کردن مح .1

 :ترتیب است

EC: .این بازی مناسب خردساالن است 

E: حداقل  و ها تصاویر کارتونی و خیالی این بازی .مناسب است ی سنین برای همه
                                                           

1. Entertainment Software Rating Board 
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 .ها به کار رفته است در این بازیمناسب  یو زبان و جمالت را دارند خشونت

E10 سال مناسب است و اغلب شامل کارتون 10برای افراد باالی  ها بازی: این، 

 .های جنسی هستند تصاویر فانتزی و حداقل خشونت و محرک

T :که شامل خشونت اند طراحی شدهسال به باال  13افراد  ها برای این بازی، 

 ادبانه هستند.  قمار و طنز بی ،کلمات زشت و رکیک ،خون ،های جنسی محرک

M ی اند و شامل خشونت باال و استفاده سال طراحی شده 17: برای افراد باالی 

 قمار و فحاشی هستند. ،های مستهجن مکرر از صحنه

Aهسال است که هر چ 18یعنی باالی  ،ها برای افراد بزرگسال : این دسته از بازی 

اقعی و خشونت گرفته تا قمار با پول ونهایت از  ؛شود پیدا می هافکر کنید در آن

 تصاویر نامناسب.

RPی در مرحله بندی سنی است یا این که فعالً : یعنی این بازی در انتظار رده 

 بندی نشده است. ست و هنوز رده ا تبلیغات یا فاز آزمایشی

های  بندی شامل تعامالت کاربران در بازی کند که این رده کید میأت ESRBالبته 

 .شود نیست که از این طریق به اشتراک گذاشته می مطالبیآنالین و 

 

 عناصرکه چه  مختصر در مورد محتوای بازی و این یتوضیح دیگری در بخش .2

تذکر که ممکن است این  به همراه ؛شود می ارائه بازی وجود دارد،ای در  کننده نگران

 نباشد! گذرد میشرح کامل آنچه که در بازی  ،این توضیح

. شود می ارائه تعامالت موجود در بازینوع توضیحاتی در مورد  ،کوچک یدر بخش .3
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دیگر بازیکنان نشان داده به  بازیکن سکونت محلاطالع دادن این که   برای مثال

کاربران دیگر  ی در معرض محتواهای تولیدشدهکاربر ممکن است  این کهیا  ؛شود می

دیگر آن  و باشد (گذارند می بران دیگر یا تصاویری که به اشتراکرهای کا صحبت مثالً)

بد نیست بدانید در برخی  .بازیکن قادر با ارتباط با دیگران است یا خیرآیا که 

ها و رفتار خود در بازی برای  ین افرادی وجود دارند که با صحبتهای آنال بازی

 ,MediaSmarts) شوند آنها می رو باعث آزا کنند می ایجادان دیگر مزاحمت بازیکن

n.d). 

قابلیت خرید  ،بازیای در  برنامه درونخریدهای  امکاناطالعات دیگری هم مانند 

یا موسیقی و سایر محتواهای قابل دانلود در  الهای دیجیتال و سطوح بعدی بازیکا

 که این قابلیت در ایران قابل استفاده نیست. ؛ هرچندهم ارائه می شوداین بازی 

 

 

 (PEGI) اروپادر ها  بازیبندی سنی  ام ردهنظ. 2

ها در انتخاب  در اروپا برای کمک به خانواده 2003در سال  بنیاد اروپایی اطالعات بازی

کشور اروپایی از این شیوه پیروی  30حدود  .سیس شدأبازی مناسب برای فرزندان ت

PEGIکنند. معیارهای  می
ت کلمااستفاده از خشونت و میزان : از اند عبارتبندی  برای رده 1

 ،مواد مخدراستفاده از  ،جنسی های محرک ،وحشتترس و  با موضوع یهای داستان ،رکیک

 .یو جنسیت ینژاد قومی، های قمار و تبعیض ،الکل

 به این صورت است:  PEGIرده بندی سنی در  

                                                           

1. Pan European Game Information: بنیاد اروپایی اطالعات بازی  
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 .سال به باال )محتوای عمومی( 3: مناسب برای 3

 .سال به باال 7: فقط برای 7

ی  اسززتفادهشززدت خشززونت کززم و  دارای ،سززال 12بززاالی  : مناسززب بززرای افززراد12

  .از الفاظ زشت و رکیک اندک

 .اندک از قمار و مخدر ی و استفاده جنسی های محرکید و خشونت شد دارای: 16

انواع  ،کیفیتبا محتوای گرافیکی باخشونت نهایت دارای  ،: فقط مناسب بزرگساالن18

 .مخدر و الکل ،قمار ،جنسی های محرک

  (ESRA) ایران ها در بندی سنی بازی ام ردهنظ. 3

نظام  ،ما با اروپا و آمریکای  جامعههای فرهنگی  به دلیل تفاوت ،متوجه شدیدکه  چنان

بندی  نوعی رده نیاز به تعریف پس .آنها برای ما کاربردی نیستای  های رایانه بندی بازی رده

 Entertainment Softwareیا  انجمن اِسرا 2007در سال  از این رو، .است اسالمی  -  بومی

Rating Association (ESRA) ی همه تا ای معرفی شد های رایانه توسط بنیاد ملی بازی 

کشورهای اسالمی  ی جامعه رایرسانی صحیحی ب و اطالع دهدها را مورد ارزیابی قرار  بازی

 .شودانجام 
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شناختی،  های روان دیدگاهبر مبنای و  ESRAنظام  اصلی که در معیارهای

 : هستند شرح اینبه  اند مد نظر قرار گرفتهو معارف اسالمی  شناسی جامعه

  رساندن به دیگری از کسی سر  یعنی نمایش رفتاری که برای آسیب خشونت: شینما

نابود کردن، از کار  آسیب رساندن، تاآن از تخریب اموال و دارایی  ی زند و دامنه می

 .رود و... فراتر میجاندار انداختن غیر

ها  یا مواد مخدر در بازی مصرف تنباکو ی مشاهده :استفاده از تنباکو و مواد مخدر

 .تواند تابوی درونی و اجتماعی مصرف نکردن آنها را برای مخاطب شکننده کند می

طلبی جنسی، روابط جنسی خارج از هنجارهای اجتماعی  تنوع :یجنس یهامحرک

تواند به آسیب های روحی و جسمی مرتبط با نیاز جنسی مخاطب و  ها می در بازی ...و

 .بینجامدموقعیت اجتماعی او 

اعتمادی به ف ای موجود  نوعی احساس درونی مبنی بر عدم امنیت و نیز بی :ترس

های  استرس مانندهایی  لف به آسیبتواند در سنین مخت است. این احساس درونی می

نین حس بدبینی و تنفسی و همچ-های قلبی زبان در کودکی و بیماریمزمن، لکنت 

 .بینجامدکارانه در محیط اجتماعی  رفتارهای محافظه

چگونگی نمایش مانند نقض اصول اساسی یا باورهای دینی  :ینید یهانقض ارزش

 و... مسجد، کلیسا مانند توهین به اماکن مقدس یا بهشت و جهنم

به و رفتارهای ناشایستی که  زشتاستفاده از کلمات  :یاجتماع ینقض هنجارها

  .انجامند میهنجارشکنی اجتماعی 

 هدرا انجام د کاریخالف میل خود مجبور است بر بازیکنکه  است احساسی: یدیامنا

)کمالی،  ایجاد نوعی عذاب وجدان و احساس گناه در او می شود سببیا ندهد. این اتفاق 

1392). 

حرکتی، -یبر اساس خصوصیات جسم ESRAشده در  های سنی تعیین گروه

سنین مختلف اجتماعی  های ویژگی سرانجامعاطفی و  های ویژگیذهنی، -عقلی های ویژگی
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 گیرد: را در بر میگروه اصلی  5اند که  تعریف شده

 سالگی و باالتر 3+: 3 ی رده 

 سالگی و باالتر 7+: 7 ی رده 

 سالگی و باالتر 12+: 12 ی رده 

 سالگی و باالتر 15+: 15 ی رده 

 سالگی و باالتر 18+: 18 ی رده 

اسرا هستند و  ی ها در نوبت دریافت رده به دلیل این غربال دقیق هنوز بسیاری از بازی

 .ببرندی کار را پیش تر بیشباید با سرعت کارشناسان این مجموعه رسد  به نظر می

ی آنالین و موبایلی که ها  ازیو جهانی شدن ب یافتگی به دلیل توسعه البته به تازگی

 ،نالین دریافت کندتواند آن را آ د و مینیازی به خرید فیزیکی بازی ندار بازیکندیگر 

IARC ائتالفی جهانی به نام
ها در جهان  بندی سنی بازی های رده تشکیل شده که نظام 1

دهندگان  کار را هم برای توسعه سازی، یکپارچه ینا .ع ویت در آن یکپارچه خواهند شد با

های سازندگان  تا با محتوای سنی بازی کند تر می آسانها  برای خانواده و همها  بازی

 .(IARC, n.d) کشورهای مختلف آشنا باشند
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  سکه رویاین  

 آنهاستو آثار سودمند  درست کاربرد یک طرف در :دو چهره دارندهای ویدئویی  بازی

 !هاخشن و روی منفی و نادرست آن ی چهره ،طرف دیگردر و 

ها  منفی بازی تأثیراتدر مورد  پژوهشیعلمی و از محققان و مراکز  بسیاریهاست  سال

ای دیگر با تکیه بر مشاهدات و  عده ،در مقابل .اند ا هشدار دادهو به م اند تحقیق کرده

موضوعی را اگر است که  روشن .اند پرداخته ها بازیمثبت  آثارهای علمی به بررسی  سنجش

ابعاد مختلفی باید  نیست. در رویکرد علمیعلمی  مانرویکرد ،ببینیم فقط از یک زاویه

کامالً اما یک نکته  یافت شود.مناسب پاسخی های محققان  پرسش برایبررسی شود تا 

ثیری داشته باشند و در طراحی أاند تا ت ه  های ویدئویی ساخته شد بازی این که ،است آشکار

زمین  الاحتم ،بگذاریم گامها  اگر ما با چشم باز به دنیای بازی .شود آنها اهدافی دنبال می

ها به عنوان ابزار رشد خود استفاده   شود و چه بسا بتوانیم از بازی میکمتر  بسیارخوردنمان 

 کنیم.

 ها نقش درمانی بازی. 1

کزه در   یمسزتقیم غیرو یادگیری  ارتباط با دیگران ،جذابیت مانندهایی  ویژگیبه دلیل 

هززای کمکززی در برخززی    عنززوان درمززان بززه  بززازیتززوان از  مززی ،وجززود داردبززازی 

 فاده کرد.است ها بیماری

 نادرست مانندکه با نشان دادن رفتارهای  یاد کردهایی  بازیتوان از  برای نمونه می

 کنند، ای و بهداشت فردی تشویق می ان را به رفتارهای درست تغذیهبازیکن ،ریپرخو

و با کمک  بگیرندت یکنواخت و تکراری فیزیوتراپی را توانند جای حرکا هایی که می بازی
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 .(Mihaiu, 2015) د به فرد ناتوان کمک کنندحرکات متنوع و جذاب خو

توان  می. برند از تهوع و درد رنج می در دوران شیمی درمانی کودکان مبتال به سرطان

 تر کرد. سادهبرایشان این مراحل را  گذراندنپشت سر  ها با بازیآن ها با سرگرم کردن 

نیز شناخته  P.A.C که با نام مخفف (Play Against Cancer)مبارزه با سرطانبازی 

که  ارواحییا همان کودک بیمار به  بازیکن .تو داردشبیه به هزار مرحله 18شود،  می

تواند سرطان را شکست  کند و در نهایت می ند شلیک میهستهای سرطانی  نمایانگر سلول

 .(1394د )ضیایی، ده

آیند و به افرادی که از بیان عواطف و  شناسان می گاهی به کمک روان ها بازی

 ،ترسند یا از ابراز احساسات خود می کنند احساسات خود در جلسات مشاوره خودداری می

احساسات  ،بازیدر  شدن ور غوطه پس ازشرایط بدون اضطراب و  درکنند تا  کمک می

نوع اندیشه و تصمیمات فرد در  ،ها حالتدرمانگر با توجه به  نروا .واقعی خود را بروز دهند

خودشان هایی هم هستند که  کند. بازی کمک می اوبه اصالح رفتار  ،جریان بازی

ید و نگرش فرد را نسبت به عقا ،ارتباطاتاند که  یعنی طوری طراحی شده ؛ندکاو روان

 .ندنک یادآوری میبه او را  بازیکنارتباطی های بازی بررسی و نقاط قوت و ضعف  شخصیت

بهبززود بیمززاران اخززتالل نقززص توجززه   ،هززا یکززی دیگززر از کاربردهززای درمززانی بززازی 

دسزت  ه بزه محزیط ندارنزد و اطالعزات الزم را از محزیط بز       یاست. این افراد توجزه کزامل  

عمزول  هزای م  بزر روش  افززون  .شزوند  در نتیجزه دچزار مشزکالت فراوانزی مزی      ؛آورنزد  نمی

ای از محققززین ایززن بیمززاران را بززا    عززده ،دارویززیهززای غیر بخززش درمززان پزشززکی در 

بررسزی  در حزال بزازی    را نمزودار امزواج مغززی آنهزا    نزد و  هزای ویزدئویی آشزنا کرد    بازی

شزد و   سزطح بزازی دشزوار مزی     ،توجه آنهزا در حزال کزم شزدن بزود     سطح  گاههر  کردند.

   شدند. موفق به پیشرفت در بازی می ،کردند فقط زمانی که توجه کافی به بازی می

 نقش آموزشی. 2
آموزش های آموزشی هستند.  کالس مکمل مناسبی برایها  بازی ،در برخی موارد
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های آموزشی یا  های ساده و جذاب از نکات مثبت بازی روش علوم بامفاهیم و مبانی 

Edutainment استسرگرمی و آموزش ات کلم این کلمه ترکیبی از همچنان که .است، 

ها تالش دارند تا از طریق سرگرمی، دانش یا مهارتی را آموزش  طراحان این دست بازی

  دهند.

 گزارش کردند 2010آموز دبیرستانی در سال  دانش 1000پژوهشگران با بررسی حدود 

های  در کالس ،از نظام آموزشی مدارس بخشیتوانند به عنوان  می لیدالاین ه ب ها بازی

ها در  کارگیری بازی هسادگی ب ،های ویدئویی جذابیت بازی :درس مورد توجه قرار بگیرند

آنها عقیده دارند  .آورند ها که هر یک موقعیت متفاوتی را پدید می سطح کالس و تنوع بازی

ها باعث قدرت  آموزان به دلیل جذابیت بازی دانش ی در این نوع آموزش افزایش انگیزه

 شود. توان یادگیری آنها می افزایشه و حافظ تر بیشعمل 

بسیار ان بازیکنهای شناختی  برای گسترش مهارت Big Brainمانند ها  بع ی بازی

 ،استدالل و تقویت منطق ،دقت و سنجش هوش ،فکریمختلف های  جنبه .ندهست مفید

خواندن یا مهارت  ها به خاطرسپاری مجموعهها و الگوهای اعداد و  رنگ ،ها تشخیص شکل

هایی از  همه و همه نمونه ،که در این بازی وجود داردادبی با صدای بلند  آثار کالسیک

 عد آموزشی است.ها در بُ قدرت بازی

اطالعات نظیری برای یادگیری تاریخ،  های ویدئویی ابزار بی شاید بتوان گفت بازی

علم طراحی  ی هکه با هدف شناخت بزرگان عرص هایی بازی .هستندعمومی و فلسفی 

موتزارت و رنه دکارت را به  ،های بزرگی مانند نیوتن ند شخصیتتوا می بازیکنو  اند شده

 در بازی برای مثال،. باشند می هایی از این دست نمونه ،عنوان مشاوران خود انتخاب کند

kingsera، آموزان درس  این دانش که هفتم مشاهده شد ی آموزان پایه با بررسی دانش

هایی  ین فیزیک نیز بازیقوان ی زمینهاند. در  گرفته ی یادتر بیش ی ا بهتر و با عالقهتاریخ ر

کنند و  ای از مسائل در مورد نیرو و حرکت را مطرح می که مجموعه است  طراحی شده

بازی را به پیش ببرد  کند،بازیکن باید در جریان بازی با کمک قوانین نیوتن مسائل را حل 
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یک بازی در آمریکا با هدف ترسیم فقر در جامعه طراحی  برای مثال،و امتیاز کسب کند. 

بیان و نوجوانان را با مسائل روز جامعه آشنا را شد که سعی داشت عوامل مرتبط با فقر 

 کند.

 به شده است. بسیاری ازهای ویدئویی بر آموزش زبان دوم بارها تجر ثیر بازیأت

یا به دلیل نیاز به ارتباط با دیگران به  ،کنند های آنالین بازی می که در بازی یکنانبازی

گیری در یاد ،های بازی بازی در خواندن متون و ارتباط کالمی با شخصیت ویژگیدلیل 

 اند. زبان دوم پیشرفت خوبی داشته

مهارت در هر  ی ها در آموزش به این سبب است که رسیدن به مرحله  موفقیت بازی

و های یادگیری اغلب تکراری  اما چون فعالیت ؛زمانی طوالنی است درس نیازمند

 سبباین  .هایشان ندارند  تکرار آموخته بهآموزان تمایلی  دانش ،هستندکننده  خسته

ها به  اما بازی .در ذهنشان تثبیت نشود مطالب به حداکثر نرسد وشود مهارت آنان  می

از گیرایی زیادی برخوردار  ،متنوع خود  و مکانیزم پاداش تر بیش ی دلیل ایجاد انگیزه

 کنند. آموز خوشایند می تکرار و تمرین را برای دانشها،  ویژگیاین  که ندسته

در موزشی هستند که های آ ای دیگر از بازی نمونهسازی شده  ای شبیه های رایانه بازی

و  یتحلیل ،حرکتی ،های ردیابی مهارت ی توسعه اند. گسترش یافته های جهان سطح ارتش

ها  کارگیری این بازی هب ی نتیجه ،ها بودجهترین  با صرف کم سربازان کاهش زمان واکنش

ان به دلیل نیازمندی به تمرکز، سرعت عمل بازیکند که نده مطالعات نشان می بوده است.

 کنند.  و هماهنگی حرکت ع الت دست و چشم در این موارد مهارت خوبی پیدا می

 های فردی رشد خالقیت و مهارت. 3
های استراتژیک  بازی سوی به خشونتهای مبتنی بر سرگرمی و  اگر از سطح بازی

قابل شکوفایی خالقیت افراد ها بر  ثیر بازیأیزان تم ،له حرکت کنیمأمبتنی بر حل مس

 ،یرای از تصاو تن داستان برای مجموعهو ساخ سازی فیلم ،لیزهای پا بازی .خواهد بود توجه

از فواید این نوع های تجسم ف ایی  افزایش مهارت .هستندهای خالق  بازی نوعاز این 
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 .ستها بازی

سنی  ی رسیدن به هر دوره دهند با ها آموزش می اند که به بچه هایی طراحی شده بازی

از آنها دارد. در عین چه انتظاراتی بر عهده دارند و جامعه  هایی را چه وظایف و مسئولیت

 ،نیازمند همکاری ی بازی افراد برای ادامه ،های گروهی و آنالین در برخی از بازی این که

 های اجتماعی و گسترش رشد مهارت سبببا هم هستند که  گوو هماهنگی و گفت

ها در رشد  های بازی موارد زیر برخی دیگر از ویژگی شوند. همکاری بین افراد می ی روحیه

 های فردی است: مهارت

 یا رفتار بر اساس رویدادهای  کاربینی عواقب یک  ها و پیش توانایی درک نشانه

 قبلی

 ناکامییا تر هنگام شادی  توانایی بروز رفتارهای پخته 

 های پیاپی و درگیر شدن  امید نشدن از شکستان ،به شکست نسبت نگرش مثبت

 ها با چالش

 تقویت سیستم پاداش مغز ربه کردن هیجان وپاسخ فوری به نیاز تج 

 این که نخست .اما چند نکته قابل توجه است ؛هستندنتایج تحقیقات دانشمندان  هااین

پیچند و  نمیردهای خود قطعی برای دستاو ی محققان نسخه معموالً .وجود ندارد قطعیتی

یعنی  .دیگر تأکید دارند بسیارو توجه به عوامل  تر بیشهای  مشاهده ،بررسی ،بر پژوهش

در این  این کهدوم  .دا نکندیاثر بازی به این نتایج مثبت دست پ برممکن است شخصی 

و تعادل در ساعات بازی  ها بندی سنی بازی رعایت رده ،های مناسب انتخاب بازی ،تحقیقات

 های اولیه است.  از فرض

 ؟نیست چنین ،بینیم خود می اطرافهایی که اغلب ما  که چرا نمونه سوال این جاست

های معروف و  زی؟ چرا اغلب بایمشو نمی و مشغول آنهاشناسیم  نمیخوب را های  را بازیچ

 زشی ته صف هستند؟های فکری و آمو و بازی دارندخشن و بزن و بکش  سبک ،پرطرفدار

خیلی چیزها قربانی خواهد  ،هر جا که پای پول و تجارت در میان باشد رسد یبه نظر م
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های نوجوانی باشد یا اعصاب و آرامش خود و  زمان و فرصت ،ممکن است این قربانی .شد

در حال باشد و  تر بیشرود که سود  ها جایی می است که سرمایه مشخصطرافیانمان! ا

 ! ستمنفی و خشن ا های بازیسود در  حاضر،

 

 



 

  



 

 
 

 

 
 

 

 سکه روی آن 

باید قوانین آن را نیز  ،ایم دیجیتال شده ی که خواسته و ناخواسته ساکن جزیره اکنون

ببندند و  آنما را به  این کهنه  ،باشیم قرار است ما سوار بر اسب دیجیتال .بلد باشیم

 بکشند!

 مشکالت جسمانی. 1
ستون دیدن آسیب  سبب ،به ویژه اگر در وضعیت نادرست باشد ،نشستن طوالنی مدت

ن بلند همین اآل مطلب هستید،این  مشغول خواندنمدت طوالنی به اگر  فقرات خواهد شد.

 شوید و چند حرکت کششی انجام دهید!

است که به دلیل  هشد شناخته یمشکل «درد انگشت پلی استیشن»در بین متخصصین  

دردهای شایع  چنینهم .شود ایجاد می انگشت شصت فشار بیش از حد و مداوم به مفصل

 به دلیل همین فشار مداوم است. مچ دست و گردن ،در کتف

 نمایش ی صفحهطوالنی از  ی خیره شدن و استفادهان نیز به دلیل بازیکنچشم  معموالً

های  چشم همگی از آسیبو خشکی اختالل بینایی  ،سردرد .شود می دچار مشکل

توان چاقی و تشدید عوارض  می .هستنددر وضعیت نادرست طوالنی بازی  ی شده گزارش

ها نوشته شده است اگر  برخی از بازی ی هستب روی افزود.را هم به این لیست بیماری صرع 

  نیست!این بازی مناسب شما  ،به تغییرات و شدت نور حساس هستید
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 اضطراب. 2
که ری طو ،کنند افراد را دچار اضطراب می ،و بزن و بکشهای هیجانی  برخی بازی

گاه چند قدم به حتی  .دهد و ایستاده بازی را ادامه می خیزد برمیاز جای خود  شخص

این  ؛شود ق یه به همین جا ختم نمی .اضطرابش بکاهد از دارد تا قدری میاطراف بر

در جریان  و کنترلی بر رفتارهای خود نداشته باشد بازیکنشود  می سبباضطراب شدید 

کند و از آنها  فیان را با حرکات خشن از خود دوراطرا ،استفاده کندبد بازی از الفاظ 

افراد مشخص است و حرکات  ی خواهند ساکت باشند و حرف نزنند. اضطراب در چهرهب

چنان ان بازیکن گاهیدر واقع  .نهاستآ زیادغیرعادی ع الت صورتشان حاکی از اضطراب 

چه  این کهحاال  ؛شکند و می آورد نمیگیرند که دسته طاقت  بازی کشتی می ی با دسته

تیک ان افراطی گرفتار بازیکندر مواردی هم  د بماند!یآ روان آن فرد میاعصاب و بالیی سر 

 نی همراه آنها باشد.الشوند که ممکن است مدتی طو می عصبی

در کودکان مشاهده  تر بیشکه ای است  های خشن، عارضه ناشی از بازی دلهرهو  ترس

خیال و واقعیت را  میانکنند و تفاوت  بینند باور می هر چه را میها چرا که آن ؛شود می

پس  .آور است های عجیب به واقع برای آنها ترس آلود و چهره تصاویر خون .کنند درک نمی

دورادور  آنهاچه بسا شما مشغول بازی باشید و  ؛باشید تانتر مراقب خواهر یا برادر کوچک

را گرفتار  آنهایا خشن ترسناک  ی تماشای یک صحنهد و ندنبال کن بازی شما را

 .کند های شبانه و اضطراب کابوس

یا غم شکست  را غرق در شادمانی پیروزی بازیکنچنان ها  ن برخی بازیترس و هیجا

برخی های پریشان برای او شود.  یا خواب ر به خواب رفتنکن است باعث دیکند که مم می

در خواب هذیان  گاه ،کنند بازی فکر می ی های ادامه ها در بستر به راه حل مدت انبازیکناز 

 .شود می آنها یا صدای بازی مدام در گوششان طنین دارد و مانع از خواب آرامگویند  می

 خشونت . 3
های  که در بازی هستندترین موضوعاتی  از اساسیخشونت، جنایت و بزن و بکش 
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شما در  ند.های سن خاصی هم نیست شود و محدود به بازی ویدئویی به آن پرداخته می

 کنید. پیداهایی از خشونت را  توانید نمونه های کودکان هم می بازی

سازی تدریجی خشونت  وعی عادیبا ن ،شویمتر  ها دقیق بازی ی در تاریخچه اگر اندکی

برای دفاع از  انبازیکن ،ها اولین سری بازیشاید در  شویم. های ویدئویی مواجه می در بازی

با نیروهای اهریمنی و موجودات ها  انواع سالح استفاده از گناه با های بی زمین و انسان

ها و موجودات  تهای بعدی به تدریج روبو اما در سری ،کردند میمقابله  ف اییترسناک 

یا  قبلی های شیوهان با همان بازیکنهای انسانی دادند و  را به جمعیت فرازمینی جای خود

زنان و مردان  ،اتمی و کشتارجمعی ،های مخوف لیزری انواع سالح ی تر با تهیه خشن

 .دهند قرار میهدف  غیرنظامی را

را به راحتی از سر  ها انسان عادت کرد بازیکن آن کهپس از  ،رویم می تر پیشکم که  کم

ها در بازی  و با عنوان تروریست شوند میخاص  ی انسانیها این جمعیت ،داردرراه خود ب

زبان  ،ها که البته در بسیاری از بازی ها مقابله کند تروریستبا باید  بازیکن .شوند می معرفی

طور ضمنی ه که باست  ای به گونهان بازیکنگذاری  پوشش و نام ،صحبت کردن ی هو شیو

 کند. تداعی می بازیکنهای مشخصی را در ذهن  کشورها و قومیت

های ایرانی درگیر  با تروریستمریکایی سربازان آ Delta Force در بازی برای نمونه،

با رسوخ  سربازان آمریکایی، Assault On Iranدر بازی سازند یا  می و آنها را نابود شوند می

به پیروزی ای ایران  با انهدام مراکز هسته ،نطنز و آب سنگین اراکای  سیسات هستهأدر ت

 .یابند دست می

پس از نابودی دشمن و ماجرا  ،آنها خشونت است اساسهایی که  بسیاری از بازیدر 

 ی شده گیرد و اع ای قطع را خون فرامی بلکه همه جا ،شود تمام نمیدست یافتن به هدف 

برای  ی کشتارها روشانواع  حتی .شود می اطراف پراکنده قربانی به های  بدن و استخوان

 !است شده ارائهها  ش کردن قربانی در برخی بازیکُزجر

و تربیت و های دیجیتال متعلق به عصر حاضر هستند  نیست اگر بازی مشخص عاًواق
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ترین  یکی از مهم چرا توجهی بهپس  ،اهدافشان است جزءاین نسل  جوانانسرگرمی 

با آمیز  صلح و ارتباط مسالمتتکلیف پس ؟ انسان امروز ندارندهای زندگی اجتماعی  نیاز

 با ها طراحان بازی دهند؟ شاید هم را چه کسانی آموزش می اینهاشود؟  چه میدیگران 

تمام  ،دهند که در سبد سرگرمی جوانان قرار می ای انهوحشیاعمال خشونت و  انبوه

 کنند! را پنبه می دیگر نگی و آموزشیهای فره های بخش تهرش

پرخاشگری در انسان  عقیده دارندکه همراه شویم فروید  مانندحتی اگر با دانشمندانی 

باید محلی برای تخلیه داشته برای بقای آدمی ضروری است و موضوعی طبیعی و فطری و 

به شدت در افراد طلبی  پرخاشگری و خشونت بروز دهد که باز هم تحقیقات نشان می ،باشد

در  . دیگر آن که طبق تحقیقات، این بروزثیر عوامل اجتماعی و تربیتی قرار داردأتحت ت

 در صورتی که به ،است و برعکسمدیریت قابل  در حدود مشخص و معقولشرایط مناسب 

 .ور خواهد شد هر ترتیب به آن دامن بزنیم شعله

های خشن روی جوانان خشن و عصبی  دهد بازی بدانید مطالعات نشان میجالب است 

تری دارد تا نوجوانان خونسرد و آرام که  ثیر قویأت ،قبلی دارند ی پرخاشگرانهکه تمایالت 

 سببها به تدریج  بازی نوعاین دانشمندان عقیده دارند چنین تمایالتی ندارند. از طرفی 

و در نهایت  . شاید افرادی که به راحتید شدنزدایی نسبت به خشونت خواه حساسیت

عکس و فیلم  های نزاع دیگران و حوادث تلخ در خیابان از سوژهتفاوتی به شرایط دیگران  بی

 ی این نظریهخوبی برای  ی نمونه ،گذارند های اجتماعی به اشتراک می گیرند و در شبکه می

 .(31 ص، 1395)منطقی،  باشنددانشمندان 

 های مردانه بازی. 4
 .نفوذ دارند به شدت ها ها و هم در طراحی شخصیت داستان بازی درهم عقاید مردانه 

و  ه، ستیزرقابت زیرا اند یات مردانه طراحی شدهای مطابق با روح های رایانه اغلب بازی

 این در حالی است که زنانمردانه نزدیک است و  های ویژگیبه ها  موجود در بازی ی غلبه

 .مایل دارندتدردسر  آرام و بی ،انگیز های خیال به بازی اغلب
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دهند و  های ویدئویی انجام می تر از پسران بازی دختران کمد نده آمارها نشان می

های فکری و همکاری در  دنبال بازی تر بیشآنها  .سطحی و گذرا به بازی دارند ی عالقه

 .ندهست چالش و رقابتطرفدار که پسران  در حالی ،های آنی هستند بازی و پاداش

را چ ،خیلی هم عجیب نیستالبته  .رسد به نظر میمردساالری الکترونیک تعبیر خوبی 

مردانه در تولیدات آنها  ی سازان معروف مرد هستند و این روحیه که اغلب طراحان و بازی

به شکل موجوداتی  زنانها مرد هستند و  بازی قهرمانان تر بیش برای نمونه، .شود دیده می

یا نجات  خورند وسط قهرمانان مرد شکست میت اغلب کهشوند  می معرفی وابستهو  ضعیف

اوج جذابیت  د.تیمی قهرمانان مرد هستن دستیار و هم ت،و در بهترین حال یابند می

جذابیت جنسی و  ای از آمیزهبا  ،های ویدئویی وقتی است که زن های زن در بازی شخصیت

 مرد تبدیل شده باشد.  به یک شِبه پرخاشگری

 

 باشدو شناخت خود یابی  ران هویتنی دوجواودوران نگویند  که میحاال اگر این طور  

دیگر  ،ما جا خوش کنند در ذهن ،یا بهتر بگویم فریم به فریمذره  ذره ،غلطالگوهای  و این

در انتخاب بازی  ،دهید پس اگر به خودتان اهمیت می .ای نیست کار ساده شانبیرون کردن

 دقت کنید. 

 له این است!أمس ؛تر بیشسود . 5
ها  بازی ی هستند و حوزه تر بیشگذاران همواره دنبال سود  واقعیت این است که سرمایه

به شکل کاالیی قابل  و عرف جوامع نیز از تیررس آنها خارج نبوده است. آنها به فرهنگ

 .کنند خرید و فروش نگاه می

 ،ای آمریکاست غول رسانهاکنون وجود آمدن هالیوود که ه ابتدای ب درشاید ندانید که 

اما  .داد نمایش برهنگی نمی ی سازان اجازه آمریکا به فیلم ی جامعه هایهنوز عرف آن روز

در آن زمان کردند که  ها را وارد فیلمآمیز  های جنسی و تحریک به تدریج صحنهسازان  فیلم

اذهان عمومی سازان  فیلم با این وجود .شدفرهنگی مواجه  یبا اعتراضات مردمی و نهادها
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 اول. فتح کردندیک به یک  بندوباری را رف کردند و مرزهای بیدو دلیل منح ی با ارائهرا 

را واقعیت نباید را چها واقعیت معمول زندگی افراد است و  این صحنهادعا کردند  این که

های  سالن ،ها فیلم درهای جنسی  صحنه قرار گرفتن بااعالم کردند  این کهدوم  نمایش داد!

 ،فرهنگتوان گفت  در واقع می .سینما رونق گرفته استصنعت و  اند شده تر سینما شلوغ

های جنسی به عوامل  امروزه جاذبه و قربانیان مظلوم دنیای تجارت هستند ،اصالت و نجابت

 .(38 ص، 1391)رصد،  ها تبدیل شده است ر در فروش بازیثیرگذاأت

از  ،های بزرگ محصوالت غذایی و پوشاک و شرکتهای بزرگ دنیای تجارت  غول

کاالهای مورد نظر خود را در  هاآن :دارند های چربی برمی های ویدئویی لقمه بازی ی سفره

. با این کارشان کنند می ءجوانان القا ی به ذهن کنجکاو و آماده ،پوشش بازی و در پس آن

که سبک زندگی مشخص و  افرادیبخش قابل توجهی از  ،تا در آینده شوند موجب می

ناخودآگاه از آن الگوها  شان،هنگام خرید کاالهای مورد نیاز ،تصمیمات آگاهانه ندارند

 کنند. پیروی

، تویوتا و فولکس واگن مانندهای بزرگ خودروسازی  بدانید که شرکت خوب است

با  یدادهای تجاری سنگینقرار ،دونالد مک مانندهیوندای و صنایع مشهور غذایی 

به اهداف مالی خود دست  یکدیگر همکاری اهای ویدئویی دارند تا ب کنندگان بازیتولید

 شما اما وقتی حس کنید ممکن است بازی ،کسب استکار و دنیای  ویژگیالبته این  .یابند

 ؟دهد دست میشما به چه حسی  ،باشد تانای برای صید فکر و استقالل طعمه
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 شویم  می مجذوبچرا  

هم دچار این تغییرات  ها امروزه به لطف فناوری خیلی چیزها تغییر کرده و بازی

و جذابیت خاص  ها ویژگی ،ظهور کرده است و این شکل نو  از بازی جدیدیشکل  .اند شده

 خود را دارد.

را کنند و آنها  و میخکوب می زده هیجانافراد را  ،باور نکردنی ه شکلیها ویدئویی ب بازی

های  دیگری این کار را نکرده است. بازی ی هیچ رسانه کنند که قبالً وادار به رفتارهایی می

یک پوشک وض کردن از ع ،ها انسان در سرتاسر جهان اند که میلیون ویدئویی کاری کرده

ماه چند  دودر  Pokemon Go بازی موبایلی انبازیکنکنید  لذت ببرند! فکر می 1بچه

 خورشید تا نپتون! ی معادل فاصله ،میلیارد کیلومتر 5/4باشند خوب است؟!  دویدهکیلومتر 

( Letzter, 2016) 

از تمهیزدات مختلزف    ،حیزات هزر بزازی و جزذب افزراد      ی طراحان بزازی بزرای ادامزه   

کننززد افززراد را  هززای موفززق سززعی مززی بززازی ی . همززهکننززد اسززتفاده مززی شززناختی روان

دو  ،شزود  کسزی کزه درگیزر موضزوعی مزی      ذهزن  ونطزور کلزی در  ه درگیر خود کننزد. بز  

 «.آن دوسززت داشززتن»و  «آن چیززز خواسززتن: »مختلززف در جریززان اسززت کززامالً اتفززاق

بززا آن بززه معنززای درگیرشززدن  در مززورد هززر موضززوعی  وجززود ایززن دو حالززت بززا هززم  

                                                           

 Pou. اشاره به بازی 1
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رسزیدن بزه   اشزتیاق  حزس   نزوعی  ،در بزازی  «خواسزتن » .، بزی تزا(  مزتمم ( اسزت موضوع 

 بازی است. لحظات درهمان احساس خوشی و لذت  «دوست داشتن»هدف و 

هززر  چززون ،ترنززد ایجززاد کننززد موفززق یتززر بززیشهززا درگیززری ذهنززی  هززر چززه بززازی

 سززراغ آنو بارهززا  زود بززه زود دشززو مززی سززببموضززوعی کززه شززما را درگیززر خززود کنززد 

کنیزد و حتزی بزا دیگزران در مزوردش صزحبت       ی صزرف آن  تزر  بزیش مدت زمزان  ، بروید

از ایزن فرصزت بزه     کوشزند  ، مزی بزا شزناخت فراینزد درگیزر شزدن      طراحزان بزازی   د.کنی

 استفاده کنند. خوبی

 زیبا و واقعی. 1
های بصری و  و جذابیت ندهستالعاده  فوقبسیار پردازی  خیالدر  ییهای ویدئو بازی

های  ها از رنگ در زمینه و دورنمای بازیافزاید.  ها میگرافیکی و سناریوی بازی به اعجاز آن

 ،ها بوته ،ها تر باشند. نمای صخره واقعیشود تا تصاویر زیباتر و  زنده و زیبا استفاده می

 .جذاب باشند بازیکنشوند تا برای  صحرا و دریا همگی در اوج زیبایی طراحی می ،جنگل

و بزازیکن   شزود  ست که نورپردازی در اوج خزود دیزده مزی    ا گرافیکی در حدی طراحی

جاری آب  .بدن دشمن و روی در و دیوار ببیند آشکارا رویها را  آثار تیرها و گلوله تواند می

ها دور نمانده و بزه   ان هم از چشم گرافیستبازیکن ی سایه و جهتسطح آسفالت خیابان  بر

ی در برخز  ؛از طرفی صدای افراد از جذابیت خاصزی برخزوردار اسزت    .شود زیبایی دیده می

 .شود استفاده می تر بیشهای معروف برای ایجاد جذابیت  هنرپیشه ی ها از صدا و چهره بازی

در سزری   بزه عنزوان مثزال،    .شزوند  مزی و بسزیار متنزوع طراحزی     دقیق ها با جزییات چهره

های معروف بسزیار واقعزی و طبیعزی     فوتبالیست ی چهره این کهبر  افزون ،FIFAهای  بازی

یعنزی   ؛شزود  سزازی مزی   آنها نیز منطبق با واقعیزت پیزاده   بازی ی شیوه ،طراحی شده است

خالصزه طراحزان و    .اسزت بزازی واقعزی او   مطابق بزا الگزوی    هر بازیکن دقیقاً های تکنیک

بزه  را ین شزباهت  تر بیشها  ند تا ف ای بازیبند کار میه خود را ب کوششها تمام  گرافیست

 .(1395منطقی، ) داشته باشددنیای واقعی 
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 قهرمان پاینده باد. 2
طراحان بازی نهایت سعی  ،شود میو معروف ان محبوب بازیکنبین  قهرمانوقتی یک 

بر حفظ موقعیت تجاری  افزونکنند تا  های بعدی می آن در نسخهاستفاده از خود را در 

های مورد نظر خود سود  و جذاب برای القای ارزش ثیر این شخصیت محبوبأتاز  ،خود

 ببرند. 

تر  حلقه را تنگ ،شوند موفق به جذب مخاطب می ،طراحان بازی وقتی در یک نسخه

های بعدی در ف ا و  نسخه ی ارائه بابازیکن را ندهند و  کفرا از کنند تا مخاطب  می

های  قهرمان بازی در جنگل ،اول ی ر نسخهاگر د کشند.ل خود بهای متفاوت به دنبا سبک

های  های بلند یا خیابان بعدی برج ی در نسخه ،پردازد به ایفای نقش میگرمسیری زیبا 

ای را  اگر در یک نسخه باید شاهزاده .ستا موریت اوأقزاقستان محل م ی زده سرد و یخ

 گران باشد.رهنگی یک ملت از تاراج غارتبعدی باید حافظ میراث فی  نسخهدر  ،نجات دهد

ساخته ها و وقایع تاریخی معروف  از روی رمانها  بسیاری از بازیدانید که  می حتماً

هم  را کتاب گونه انگار این ،نباشید دنخوان کتاب اهل اگر  این است که شحسن .اند شده

 ،از روی بازیهم  گاهیبه شرطی که تاریخ یا رمان را دستکاری نکرده باشند!  ؛اید خوانده

فیلم و  ،خالصه دنیای بازی .کنند می تولیدبازی معروف فیلم یک سازند یا از  فیلم می

یز فیلم آن ن ،اوضاع طوری شده که با معروف شدن هر بازی و بده بستان دارندکتاب 

های معروف ساخته  ها یا کتاب ها از روی فیلم برخی بازی ،عکسشود یا بر ساخته می

 .(1395منطقی، ) رهری پات مانند ،شوند می

 .در آینده معلوم خواهد شد ،شوند میگوی سبقت را ربوده و جلودار   کدام این که 

 ابتداتصمیم بگیرید سینما  ی روی پردهشاید روزی برسد که شما به جای دیدن یک فیلم 

 !ی برایتان داردتر بیشچون جذابیت  ،انجام دهیدروی موبایل خود بازی آن را 

از هر طرف  .گذارد راه گریزی باقی نمی هیچهای مختلف هم  بازی روی دستگاه ی ارائه

آنها  ،کند روی کنسول یا روی تبلت و موبایل فرقی نمی ؛که بروید بازی همراه شماست
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و افسارشان را محکم در دست  خودتان بخواهید این کهمگر  ،نخواهند کرد شما را رها

 .بگیرید

 جایزه. 3
یا رسیدن به یک که بعد از تالش برای به دست آوردن  ست ا خوشایندی پاداشجایزه 

 برآوردهعاملی که یکی از نیازها را تا حد معینی » تر آید. به تعریف علمی دست میه ب هدف

 ص، 1393)صلحی،  «کند معینی کم می ها را تا حد که یکی از تنش عاملی»یا  «کند می

99). 

کند، در  حال میدست آوردن پاداش ما را خوشه نفس جایزه گرفتن و ب اصوالً 

و  دارددر جذابیت بازی  حیاتی ینقش ،بازیکنهای ویدئویی هم پاداش به تالش  بازی

  کنند! نکردنی عمل میها در این مورد باور بازی

با انواع ها را  ارزش جایزه کوشند میکنند و  پاداش هم بازی می طراحان بازی با خودِ

 ،ها در بازی جایزهانواع   آورترین از شگفتیکی  .آن را خاص نگه دارند و حفظ کنندترفندها 

طور و به چه ه چ ،داند کی ت! در این حالت شخص نمیمتفاوت اس  پاداش متفاوت در زمان

این نوع پاداش باورنکردنی در  جذابیت و تولید هیجانمیزان  .کند یافت میمیزان پاداش در

نسبت به آن هیجان داریم و فقط  ،بینی کنیم توانیم پاداش را پیش وقتی نمیاست! 

 .(Hodent, 2017) جلوتر برویمخواهیم  می

یا خیلی خیلی سخت دست آوردن پاداش ه بشود که  طراحی می طوری بازیهمچنین 

بازی یک یا دو هیوال باشد تا بازیکن جذب شود و  ی در هر صحنه برای مثال، ؛نباشدآسان 

ای  سخت و چالش پیچیده ی اگر بازی مسأله .همچنان درگیر و در حال پیشروی باقی بماند

 .بازی منصرف خواهد شد ی او به زودی از ادامه ،قرار دهد بازیکنرا پیش پای 

تر  ها فرایند پاداش را جذاب از سیستم ریزپاداشزمان با استفاده طراحان بازی هم

پول، یک  کمی :هر کار کوچکی امتیاز بگیرد در برابر بازیکننند ک کاری می یعنی ؛کنند می 

مختلف با سطوح هم  یدیگر زیاد های پاداش ،هابر این افزون.  و... تر بیشذره قدرت یا زور 
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ای برای ایجاد همان  لحظههای  کننده یتنوعی تقوبه اینها  ی شود و همه می چیده یهیجان

 .(Chatfield, 2010) هستند تر بیشو تولید جذابیت  «گیریدر»حس 

یک عنوان یا رتبه و مقام باالتر است که شما به  ،نوعی از جایزه گرفتن برای نمونه،

حس غرور و اعتماد به نفس را تجربه  ،پنداری با شخصیت داستان همذات ی واسطه

موفقیت همه به نوعی فت و پیشر ،ارتباط ،گویند خالقیت ی میا کنید. بازیکنان حرفه می

 .(1393)صلحی،  دهند یزهایی که حس خوبی به ما میچ ی ؛ همهجایزه هستند

 دیگران . 4
هستند و این چیزی دیگران  ،برای افراد محرکترین  بزرگ ،شناسی از نظر علم عصب

امتیاز و  ،در واقع پاداش کند. زده و درگیر می هیجانها  در بسیاری از بازیافراد را است که 

ا دیگران و انجام دادن کارها ب محرک،ترین  اصلی ؛یک بازی نیستند های تنها محرکقدرت، 

یت های آنالین گروهی به شدت تقو فرایندی که در بازی ؛ستا در برابر چشمان آنها

 شود. می

هر بازی که  .کنند و با ما همکاری می نگرند میدیگران آنهایی هستند که ما را 

گیرد صد درصد موفق است. خدمت به دیگران هم در همین  همکاری تیمی را در نظر می

بازیکن را در بازی  ی انگیزه ،کمک به دیگران شود سبببتواند بازی اگر  .گنجد مقوله می

ر بتوانی دختر شاه را از دست دیو نجات دهی یا شهری را از وجود دهد. اگ افزایش می

 کنند! بینند و ستایش می دیگران تو را می ،تو قهرمان هستی ،ها پاک کنی زامبی

در بززازی  ،توانززایی و مهززارت خاصززی نززدارد ،کسززی کززه در واقعیززت بززه عنززوان مثززال،

سززوار بززر وسززایل مختلززف و عجیززب بززه   ،بززری یززک ارتززش بزززرگ را در دسززت دارد ره

بزه ایزن ترتیزب لزذت مطزرح       سزتایند.  مزی  او را شتزازد و دوسزتان و دشزمنان    دشمن می

در  شزود.  مزی هزا برخزوردار     تیمزی  از کمزک و حمایزت هزم    و چشزد  مزع را مزی  شدن در ج

از سزوی   ،دکنزد و اگزر بزد بزازی کنز      نسزبت بزه آنهزا احسزاس مسزئولیت مزی       حال،عین 

نیزازی بزه   فهمنزد و   ایزن افزراد حزرف یکزدیگر را بزه خزوبی مزی        .شزود  دیگران توبیخ مزی 
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 .(34 ص ،1391رصد، ) ارتباط رو در رو ندارند
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 !های ناجور بازیآن  

ست که حتی صنعت ا های دنیا سازترین رسانه یکی از پول گفتیم که بازی تر پیش

ای  عده ،باشد در میانجا که پای پول و تجارت  هر .است گذاشته سرپشت سینما را هم 

 گذارند تا به آن برسند. به راحتی مرزها و اصول را زیر پا می

یابد  هایی که در بین جوانانشان رواج می بازی در موردکشورهای بسیاری هستند که 

های نامناسب از دید فرهنگ و عرف  بررسی و بازیحساس هستند و به دقت این ف ا را 

ر اساس ند بازی را بهخوا یا از سازندگان می کنند میو محدود خود را ممنوع  ی جامعه

های  محرک ،مصرف مواد مخدر هایی که به ترویج بازیالبته  .دنکن اصالحآنان  خواست

الی  اما در البه ؛هستندا بسیاری از کشوره بین ذره زیر ،پردازند میگرایی  و خشونتجنسی 

شود که  دیده میاز حساسیت برخی کشورها به موضوعات خاص هم  ید جالبارآنها مو

  خالی از لطف نیست. ،هااشاره به آن

1 .Getting Up !در استرالیا ممنوع 
Getting Up با  2005ست که در سال  ا های اکشن و ماجراجویی ترین بازییکی از به

 .طرفدار شدمنتشر شد و خیلی زود پر Atariتوسط شرکت  ،سال 17بندی باالی  رده

های مختلفی را بر روی در و  و نقش ها  یعنی طرح ؛است دیوارنگارقهرمان داستان یک 

شهردار  خواهد میشود که فردی که  از جایی شروع می کشد. داستان بازی دیوار شهر می
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انتقام  ،ر طور که شدهدارد هپدر شخصیت اصلی بازی را کشته است و او تصمیم  ،شود

 ی چهره ،مختلف در نقاط اصلی شهر های شکشیدن نقبا  کند تالش می. بنابراین بگیرد

خالقیت و  این بازی سرشار از سازد.را به مردم نشان دهد و او را رسوا  شهرداراصلی 

 ؟دندکر این بازی را از دسترس خارجاسترالیا  مقامات کنید چرا پس فکر می ؛ستا  نوآوری

 !له این نبودأمس !های مستهجن؟ خیر خشونت؟ صحنه

از نظر  خودسرانه دیوارنگاری» :اعالم کردچنین ها در استرالیا  بندی بازی انجمن طبقه

یک جوان برای مبارزه با  این که !است نادرستو یک رفتار اجتماعی  ما کار خوبی نیست

یک رفتار نادرست اجتماعی را  بکشد،خودسرانه روی دیوارهای شهر نقش و نگار  ،تبهکاران

 .(ABC, 2006) «دهد گسترش می

استرالیا جزء ها در استرالیا خاص آن کشور است و  بندی بازی قوانین رده

 چند سال پیش شود. های ویدئویی شناخته می بازی ی ترین کشورها در زمینه کنندهمحدود

های بزرگساالن تنظیم  برای مدیریت بهتر بازی R+18 و MA+15 های نظام ،در این کشور

اجاره  ،توانند بخرند سال می 18را فقط افراد باالی  R+18 یها بازی ،که بر مبنای آنشد 

سال فقط با همراهی یک  15زیر  های بچه MA+15 ی رده کنند یا ببینند و در مورد

هم هستند که  RCهای  زیرده با ها در کنار این .ببینندرا بخرند یا  بازیتوانند  تر می بزرگ

 .(Mueller, 2015, P.9) آنها در استرالیا ممنوع است ی نمایش و کرایه ،فروش

2 .Command & Conquer: Generals !در چین ممنوع 
ای  شما را به آینده ،شد منتشر 2003بار در سال  استراتژیک که نخستیناین بازی 

 برد بخش جهان می و گروه تروریستی ارتش آزادی نزدیک در کنار ایاالت متحده، چین

و یک  کنیدهای مختلف بسازید، نیرو تربیت  ، ساختمانگرد آوریدباید منابع  برای این بازی

  .ارتش بزرگ را کنترل کنید

 های ایگاهپ ی ازا به عنوان یکچین ر زیرا بازی، ؛ه استین این بازی را ممنوع کرداما چ

ی تروریست گروه 2020در سال دهد که  نشان می برای مثال .کند ها معرفی می تروریست



 های عصر دیجیتال همبازی

 
52 

هواپیما  ،پایگاه و محل خرید و فروش تانک چین را به عنوانبخش جهان  های آزادی ارتش

بخش با پرتاب موشک به راحتی میدان  های آزادی از طرفی ارتش .اند و موشک قرار داده

 ،کنند و سکوهای پرتاب موشک در چین پکن را با خاک یکسان می «تیان آنمن»باستانی 

 گیرد. پا را هدف میوراهداف مشخصی در آمریکا و ا

این یک توهین به چین است که » گوید: میدر مورد این بازی چینی  بازیکنیک 

ها  دهیم خارجی ما اجازه نمی .دکمه ویران شودرده شدن یک با فشمیدان تیان آنمن 

 .(ANANOVA, n,d) «دار و با آن شوخی کنند یر ارزشمند ما از این بنا را لکهتصو

بزه فرهنزگ و    این که ،به نظر من؟ خیلی جدی گرفتند؟ حماقت است؟ ستا  رق ملیعِ

خواهند بزا آن بزازی    دهند دیگران هر طور می دهند و اجازه نمی های خود اهمیت می ارزش

و حجم عظیمی میلیون گیمر  300فکر کنید بخواهید  ،از طرف دیگر .ارزشمند است ،کنند

سزختی در  بسزیار  ار ه ککمعلوم است خوب  ،را مدیریت کنیدهای داخلی و خارجی  از بازی

هزایی را کزه    کند و بازی چین تکلیف را معلوم میقانون  این جاست که در واقعپیش دارید! 

   :داند میبدون هیچ سخنی ممنوع  شامل موارد زیر باشد، 

 بازیمحتوای مرتبط با قمار. 

 قانون اساسی چین نقض. 

 امنیت ملی چین، حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تهدید. 

 به اعتبار، آبرو و امنیت چین لطمه. 

  های چین  به فرهنگ و سنتتوهین 

 پرستیمواضع نژاد. 

 رویکرد دولت در مورد مذهب ملتبردن ال ؤزیر س.  

 توهین، تهمت یا تجاوز به حقوق مردم. 

بایست  می ،خود را در کشور چین داشته باشد بازیالمللی که قصد انتشار  هر شرکت بین

 بازی توانید انتشار عنوان مثال هرگز نمیمال کند. به تغییرات مورد نظر را در محتوای بازی اع
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GTA V  .برای نمایش استفاده از  یمحدودیت بینید طور که می نماهرا در چین تصور کنید

البته چین در کار تولید  !در قوانین در نظر گرفته نشده استمواد مخدر یا محتوای مستهجن 

یعنی از هر ده  ؛ختیار خود داردتر بازار داخلی را در ا بازی بسیار پیشرو است و از آن مهم

 .(1395)آدینه،  است داخلیتولید  شش بازی ،بازی

3 .Dead Rising !در آلمان ممنوع 
. محور است امبییک بازی ز ،عرضه شد 2006سال  آن در ی این بازی که اولین نسخه

نما را از حالت ترسناک و جدی خود  ها یا همان هیوالهای انسان سعی کرده زامبی بازی

 را ها ترجیح داده تا کشتن زامبیسازنده  یعنی ؛بگیردنها را به شوخی و بازی و آ کندخارج 

 .کننده تبدیل کند مفرح و سرگرم کاریبه 

یا  اید هایی که پیدا کرده شما این است که با انواع و اقسام سالح ی بازی وظیفهدر این  

ها اقدام  برای کشتن زامبی و ها بروید یک نفر به مصاف ارتشی از زامبیدر قالب  ،سازید می

بخش توصیف  بازی طرفداران زیادی دارد و لذت . در بسیاری از کشورهای اروپایی اینکنید

ا به کشتن که افراد ر ای هر بازی چرا که .اما در آلمان این بازی ممنوع شده است ،شده

 ها ممنوع است.  ر مسئولین نظارت بر بازیاز نظ ،ب کندنما ترغی انسان یا موجودی انسان

 در پاکستان ممنوع!  قهرمانانمدال . 4
به ردگیری خط داستانی بازی مربوط  است و اول شخص ،تیراندازیاین بازی سبک 

 ویرانگرهای  پاکستان است که در صدد ساخت سالحالمللی در  یک گروهک تروریستی بین

ای گسترده به غرب  و ترتیب حملهیابی به سالح اتمی در کراچی پاکستان  و حتی دست

 است.

پاکستان و سازمان امنیت ملی آن  ،مسئولین رسانه در پاکستان معتقدند که این بازی

 .دهد کشور پاکستان را بسیار تاریک نشان می د وکن میبه عنوان طرفدار القاعده معرفی  را

به ین بازی ضد وحدت ملی و قداست پاکستان شناخته شد و ا ،های فراوان با وجود شکایت
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خورده و یک پناهگاه امن  ن پاکستان به عنوان یک کشور شکستدلیل به تصویر کشید

به فروشندگان هشدار داده شد  شد. همچنینتحریم  وممنوع  ،های تروریستی برای گروه

 .(Walsh, 2013) ددر صورت خرید و فروش این بازی مسئول عواقب کار خود هستنکه 

چون در این بازی  ،جالب است بدانید این بازی در میان ارتشیان آمریکا هم ممنوع شد

شود به هر  خواسته می و از آنهاتوانند در نقش نیروهای طالبان ظاهر شوند  ان میبازیکن

را متوقف کنند و برای کشتن هر یک از سربازان ناتو جایزه دریافت ناتو نیروهای  ،قیمتی

هم در کشورهای حاضر در جنگ افغانستان  بازی اینانتشار  ،دلیل همینبه  .کنند

آنها  .شده در افغانستان را خشمگین کرد ی نظامیان کشتهها خوشایند نبود و خانواده

های  این موضوع به خانواده .نداین بازی در کشور خود شد ی عرضه خواستار ممنوعیت

ر در میدان جنگ نیز اعتراض خود به این موضوع شدگان ختم نشد و نظامیان حاض کشته

نظامیان دانمارکی حاضر در افغانستان با ابراز ناخشنودی از این موضوع  کردند.را اعالم 

اعالم کردند که آنها بر این باورند که این بازی به معنای این است که شما به دوستان 

 ،سازی کندطالبان را بازکسی بتواند اعمال  این که .نظامی هموطن خود شلیک کنید

 (1389، )صحافی !دهنده است تکان

5 .Pokémon Go !در ایران ممنوع 
به  نسل جدیدی از بازی ،ال بودن در محیط واقعیبه دلیل فعکه این بازی موبایلی 

های  بهترین بازی ی جایزه ی و برندهدر ایران معروف شد  1395در تابستان  آید، شمار می

از استفاده با که شد  2017های خانوادگی در سال  و بازی 2016موبایلی در سال 

ان را به چالش یافتن موجوداتی خیالی بازیکنهر شهر،  ی یابی تلفن همراه و نقشه موقعیت

 .کند ها برای مبارزات بعدی دعوت میو تربیت آن « پوکمون»به نام 

، دوربینو تماشای محیط از قاب  گوشی هوشمندباید با استفاده از دوربین  بازیکن

 !باید مراقب باشیدالبته  .کندپیدا های شهر  و کوچه و خیاباندر دنیای واقعی را  ها کمونپو

در پیدا کردن  محو انِبازیکننگذشته بود که یکی از  سی دقیقه از انتشار بازیهنوز 
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اند که  هشدار دادهی گوناگونی هم تاکنون ها سازمان .شدو مجروح  خوردزمین  ،پوکمون

از  نکاربرا از بع ی ؛تمام حواس خود را جمع کنید Pokémon Goبازی  ی هنگام تجربه

ر کنید فرد با پای پیاده صدمه تصو !اند گو هنگام رانندگی خبر داده پوکمون ی تجربه

 !در حال بازی پوکمون باشدهمزمان و  در نقش یک رانندهبیند، چه برسد  می

 ،های امنیتی شد بروز نگرانی بسیاری سببهای  ین بازی در کشورا این کهبا وجود 

توجه  ممنوعیت،دلیل این  .آن را به طور کامل ممنوع کردکه  بودکشوری  نخستینایران 

بازان در سرتاسر  های هوشمند پوکمون یچرا که دوربین گوش ؛به نکات امنیتی اعالم شد

نیاز به این شرایط  ،بود و از نظر مسئوالنبرداری و ارسال آن به سرور  شهر مشغول فیلم

چون با شرکت سازنده برای استقرار سرور در ایران و  . امااحتیاط و بررسی داشت

البته در حال  .بازی فیلتر شد ،مناطق امنیتی شهر به توافق نرسیدند ی محدودیت در نقشه

ش ت بازیکنانایعدم رض خود را به دلیلجهانی و جذابیت محبوبیت  Pokémon Goحاضر 

 .(1395)ادیب،  ریزش هستندحال  عالقمندانش دراز دست داده است و 
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های  حکایت از آن دارند که افزایش گوشی ای های رایانه ملی بازیی بنیاد آمارها

افزایش  بسیاری برثیر أت ،اینترنت نسل سوم و چهارم موبایل ی توسعههوشمند در ایران و 

 . های ایرانی داشته است های ایرانی و در نتیجه افزایش تولید بازی تعداد گیمر

ساز ایرانی نیز افزوده شده  های بازی بر تعداد شرکت ،های گذشته طی سالخوشبختانه 

شرکت  35حدود  در کنار هامروز .اند شدهبه کار مشغول  ها شرکتی در این تر بیشو افراد 

)بنیاد  هم فعالیت دارندهای موبایلی  بسیاری از تولیدکنندگان مستقل بازی ،سازی بازی

 ی برداری شده کپی ی خههای ایرانی نس بسیاری از بازی .(1396ای،  های رایانه ملی بازی

ها  باید از تکرار ایده ی بازی یک سازنده !و این خوب نیست هستندیک بازی خارجی 

های  بازیاما در کنار این  .تکرار ایده به جز دلزدگی مخاطب سود دیگری ندارد بپرهیزد.

که با اند  گرفته  ایده هستند که از تاریخ و فرهنگ غنی ایرانیهم های خوبی  شده بازی کپی

 .توانیم خود را در جهان مطرح کنیم می ها  بازی این

اما  ،دردی دارنددل پر شوید د، متوجه مینشینی می ان ایرانیساز وقتی پای صحبت بازی

 هماند  صمیم گرفتهت زمانیولی  ،اند خود گیمر بوده تر آنها بیش هستند. و پرتالش امیدوار

و  شود  حمایتسازان داخلی  از بازی اگرگویند  می . آنهابازی طراحی کنند کنند و همبازی 

 .کردخواهد  پیشرفتهای آینده  سازی بومی در سال صنعت بازی نشوند،بدون پشتوانه رها 

صادرات  رگ دنیا وسازان بز استفاده از تجربیات بازی ،های خارجی جذب سرمایهبرای آنها 

 .دارند هاییراهکارایران محصوالت 

که صدها اول دنیا  ی رده  های ساخت ما را با ده بازی  بازی کهگویند انصاف نیست  می
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همین حاال هم ما از بسیاری از کشورها  .کنند مقایسه میبرابر سرمایه و امکانات دارند 

کسب  یهای خوب المللی مقام ینمعتبر بهای  وارهنشان به این نشان که در جشن ؛جلوتریم

 تر بیش میبو محصوالتوگرنه  ،رایت هم نداریم ایم. قانون کپی ایم و بازی صادر کرده کرده

 .(1393)صلحی،  مدآ میبه چشم 

 ی میلیون مخاطب در حوزه 20بیش از  وقتی ؛را تبلیغ کنید های داخلی بازیگویند  می

 صحبتی ها تلویزیون، رادیو و روزنامه مانندهای مهم  رسانهدر چرا  ،های ویدئویی داریم بازی

 شود! نمی در این باره

شغل متفاوت دوازده حدود  ،سازی در یک استودیوی معمولی بازیاست بدانید جالب 

موسیقی و بخش صداگذاری، طراح  ، متخصص ساخت نویس برنامه ؛ مانندمورد نیاز است

متخصص فروش و  بازی،  ی کننده ساز، تست یبعد ساز، طراح بازی، طراح سه یبعددو

قدر ه فکر کنید چ .کننده و نویسنده پشتیبانی فروش و مشتری، تهیه ،بازرگانی، انیماتور

های  بازی ی کننده که فقط مصرفاین  به شرط ؛اشتغال در پس یک بازی وجود دارد

 .(1394ای،  انههای رای )بنیاد ملی بازی دهیمدیگران نباشیم و به تولیدات وطنی بها 

 .کنیم را معرفی می های وطنی از بهترین بازی نمونهچند در ادامه 

 بانان نورهمیراث نگ :پروانه. 1
: میراث نگهبانان پروانه»آفرینی  اکشن نقش  ساخت بازی ،های بزرگ ایرانی یکی از پروژه

تقل های مس بازی ی و نامزد جایزه بسیاری به دست آوردافتخارات  هاست که توانست «نور

از  ،در سبک اکشن ماجراجویی در کنار داستانی پیچیده این بازی .شود 2014بلگراد در سال 

توانند  می ،با دشمنان ان در کنار مبارزهدر این بازی کاربر :برد روند بازی خاصی هم بهره می

ها  آیتمهای مخفی را کشف کنند و به کمک این  آیتم و حرکتبازی  ی هدر نقشآزادانه 

 .دست آورنده نیز برا های ساخت تجهیزات جدید  دستورالعمل

 «نادیا» ،تنها شهری که در کل سرزمین توانسته در برابر نیروهای تاریکی مقاوت کند

 ی بچهکنند. فادیا پسر اش در آن زندگی می خانوادهقهرمان بازی و نام دارد، شهری که 
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 های نبرد رشد یافته در معابد و میدان بزرگاست که توسط استاد  یاستعدادباباهوش و 

ساکنین در خطر هستند و حاال  ی همه ،نادیابه شهر  موجودات سبز رنگ ی با حمله .است

 همه باید دوشادوش یکدیگر به نبرد علیه نیروهای تاریکی بپردازند.

شود و  های بازار ایران محسوب می تردید یکی از بهترین میراث نگهبانان نور، بیپروانه 

ای شیرین بود و  روانه تجربهپ .کند سازی امیدوار می ایرانی را به بهبود روند بازی بازیکن

 مقصر ؟ ها اینقدر مهجورند این بازیاما چرا  .در آینده از آن بسیار یاد خواهد شد مسلماً

 کیست؟ 

 کوهنورد. 2
بسیاری از منتقدین  ،به بازارهایی است که به محض ورود  یکی از بازی «کوهنورد»

توان انتظار دیگری از  ودی میرا خوشحال کرد و نشان داد که به زهای داخلی  بازی

 هایی است که خیلی از استانداردها را یکی از اولین بازیاین بازی،  های ایرانی داشت. بازی

 درودسازندگانش بر  ،شمتان به نام این بازی بیفتدطوری که هر گاه چ ، بهرعایت کرده

 . فرستید می

 که وقتی یک آیتم را در بازی قرارایرانی است  های از معدود بازیاین بازی یکی 

های متنوع  شچه انتظاری دارد. چال بازیکنو از  کار چیست داند هدفش از این می ،دهد می

قرار است  .دهد قرار میبازیکن و متفاوت در اختیار  فراوانشده دارد و امکانات  و حساب

ای  های مسیر به یک کوهنورد حرفه در این بازی با عبور از مشکالت و سختی بازیکن

 تبدیل شوید.

گرافیک خوش آب و رنگ و  ،جذابیت صداگذاری ،البته گاهی مشکالت فنی بازی

ولی وقتی یک بازی وطنی را حمایت  ؛کند کلی نابود میه جذاب بازی را بسناریوی 

 (6 ، ص1392، زعفرانی) اندیشی! های دیگری می به افق ،کنی می
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 های فرازمینی ارتش. 3
م و یک گام محک ،است بازی تیراندازی اول شخصکه یک  «های فرازمینی ارتش»

های  که یک سر و گردن از بازی ست ا ایرانی سازیامیدوارکننده از یک استودیوی بازی

های  گیژوی و هوش مصنوعی قابل قبول ازگرافیک خوب  ،طراحی .ایرانی مشابه باالتر است

 .این بازی است

کارگیری  تودیوهای ایرانی برای بهتالش اس نخستینهای فرازمینی  شاید بازی ارتش

وسعت باشد. کاراکترهای متعدد  اینای به  ای در یک بازی رایانه های حرفه صداپیشه

ای ه و آیتمالبته موارد  .شدند های ایرانی دیده می سخنگو تا پیش از این به ندرت در بازی

 ی اند که به گفته کاره رها شده یا نیمه استفاده مانده شود که بی یده میتعددی در بازی دم

 های  لآ هاند از اید ه است و مجبور شدهکمبود بودجه و امکانات بود ناشی از ،سازندگان بازی

 کافی انجام دهند. ی ها را در آینده و با بودجه تمیخود فاصله بگیرند و تکمیل این آ

ها با  شود که انسان و از جایی شروع میافتد  ای دور اتفاق می در آیندهداستان بازی 

شود  می سببافتد،  جنگ و کشتاری که راه می .شوند کمبود انرژی بر روی زمین مواجه می

طرفی مهاجرت کنند. از به سیارات دیگر گروه عظیمی از آنها برای پیدا کردن منابع انرژی 

مانند و به آنها لقب  ها که به دالیل نامشخصی بر روی زمین جا می سانگروهی دیگر از ان

داستان بازی را  ماجرا،کشند که همین  می پیشانتقام را  ی ق یه ،دهند میطردشدگان 

 دهد. تشکیل می

خالی از لطف نیست و  ،های فرازمینی به عنوان یک بازی ایرانی پیشرفته ی ارتش تجربه

سازی استاندارد یک بازی تیراندازی اول شخص جای  پیادهتالش سازندگان آن برای 

  .تحسین دارد

 دژ آسمان. 4
ین ایرانی است و شاید حتی بهترین های آنالین قابل تحس که یکی از بازی «دژ آسمان»

 .کنند صرف میبهای خود را پای آن  توانسته طرفداران بسیاری پیدا کند که وقت گران ،باشد
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رود. بعد از  کامالً ایرانی به شمار می ی آنالین بازی پرجمعیت چندنفره نخستیناین بازی 

ی  گرفت که در جشنواره 2دژ  ساخت آسمانبه تصمیم سازنده شرکت  ،اولی  موفقیت نسخه

های بهترین بازی سال و  موفق به دریافت جایزه 1392 ای تهران در سال های رایانه بازی

های آنالین دنیا در آلمان  ی برترین بازی در جشنواره ین. همچنبهترین بازی آنالین سال شد

 ، عنوان بهترین بازی آنالین مستقل را از آن خود کرد.2013در سال 

ورود به بازی تا دویست ساعت بعد  ی از لحظه ؛بصری بسیار زیباست نظردژ از  نآسما

 ،ها شخصیتهای بصری آن لذت برد.  باییتوان از زی همچنان می ،از ورود به کهکشان

ذاب است. انتزی و تخیلی بازی بسیار جفطبیعت  ،ها سازه ،وسایل جنگی ،ها روبات

ر ایران ساخته شده است و ترین بازی است که تا به حال د ای دژ بهترین و حرفه مانآس

کافی  ی ریزی و مطالعه یم مجرب با برنامهک تدهد که وقتی ی موفقیت آن در دنیا نشان می

 .(28 ص، 1392 رسولی،) نتیجه چیزی جز عالی نخواهد بود ،دست به تولید بازی بزنند

 های نبرد جاده. 5
برای  کهیک بازی استراتژیک در سبک محبوب دفاع از قلعه است  «های نبرد جاده»

خیالی با ف اهای فانتزی  ی داستان بازی در یک سیاره .های شخصی تولید شده است رایانه

و سعی دارند  اند مهاجمانی از ف ا وارد سیاره شده .افتد و سرشار از رنگ و زیبایی اتفاق می

 های این بازی به این شرح است: ویژگی آن را تصرف کنند.

 گیر پلی جذاب و نفس ساعت گیم هشت بیش از 

 های مختلف و خطرناک دشمنان متنوع با قابلیت 

 های قدرتمند کنار برج در های ویژه قدرت 

  متنوع با اتمسفرهای بصری جذاب کامالً ی مرحلهده دارای 

 گیم( در کنار روند اصلی بازی های کوچک )مینی دارای بازی 

 ،بازی در خارج از ایران به صورت فیزیکی در آلمان و به صورت دیجیتالی در استیم

ت امتیازات خوبی توسط منتقدین آمازون، آواالر و چند فروشگاه دیگر عرضه شد و توانس
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 اما هنوز در ایران منتشر نشده است. ،داخلی و خارجی کسب کند

 میرمهنا. 6
بازی سبک تیرانداز اول  ، ساختها ارترین و البته پرطرفدارترین سبکشاید یکی از دشو

های خارجی موفق  سازان ایرانی در رقابت با نمونه بسیاری از بازی .باشد FPSشخص یا 

ها نسبت به سایرین  اما در این میان برخی بازی ؛اند هشکست خورد Call of Duty مانند

یک  «میرمهنا» .اند ی دست یافتهتر بیشهای  و به موفقیت هستندو گردن باالتر  یک سر

با طنین اثر نادر ابراهیمی  «های سرخ بر جاده»بر اساس داستان میرمهنا  نمونه از آنهاست.

 .ساخته شده استایران موسیقی سنتی محلی  زیبای

خارک و با غارت  ی از جزیرههایی  بخش ، بیگانگان با تسخیردر دوران حکومت کریم خان

در این بین شخصی به نام  .زندگی را بر مردم این منطقه تنگ کرده بودند ،ناعادالنه و تجارت

اما در بازی به  ،دریایی بوده میرمهنا فرزند میرناصر والی که خودش پیش از این ق یه دزد

وانان جنوب ایران نه تی جمع کردن گروهی از جبا  گیرد م میتصمی است، ن اشاره نشدهآ

 .برای مقابله با بیگانگان تشکیل دهد

شما نقش جوانی جنوبی را دارید که برای نجات خواهرش  ،در طرف دیگر داستان 

خط داستانی بازی محدود به  .پیوندد میرمهنا می به ،انه که توسط خارجیان ربوده شدهحن

 کنیم.  به همین اکتفا میدر اینجا اما  ،این مورد نیست

بزا، مبزارزات   هزای متنزوع طبیعزی و منزاظر زی     طراحان این بزازی بزا سزاختن محزیط    

ف زای پرهیجزانی را بزرای بزازیکن      ،هزا  گروهی، جنگ تزن بزه تزن و آزاد کزردن گروگزان     

نزدیززک بززه  یهززای جدیززد گرافیکزز همچنززین اسززتفاده از تکنیززک .نززدا هآوردبززه ارمغززان 

  را دیدنی کرده است. این بازی ،استاندارهای روز

 ،بر روایت داستان افزونبرد که  های سینمایی جذابی بهره می مهنا از صحنهبازی میر

کوهستان و پایگاه  همانندمناظری  .(1389)وزارت فرهنگ و ارشاد،  کند تر می آن را جذاب

دیگر روند بازی را از یکنواختی  موسلستاین و مناطق جذاب ی کمپانی هند شرقی، قلعه
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 مخاطب بشناساند.مناطق باستانی و قدیمی جنوب ایران را به  اند جات داده و توانستهن

یک بازی جذاب و البته  ،FPSایرانی در سبک   ی به عنوان اولین بازی آبرومندانهمیرمهنا 

 .ولی ارزش امتحان کردن را دارد ،ل استاشکاپر

 فرش. 7
بازی های خارجی بکشیم،  به رخ نمونهخالق ایرانی را یک بازی مستقل و  اگر بخواهیم

المللی دریافت کرده  بین ی ندین جایزهچکه  ستا  ایرانی ی تولید یک جوان نخبه «فرش»

 .(30(1ی ) شماره، یپارس یهایباز ی مجله) است

های آبی رنگ پهن و  یک فرش را در کاشی است کافی ؛است سادهروند بازی بسیار 

اینجاست که هنر طراح جوان بازی نکته ولی  ؛رسد ساده به نظر می !سپس لول کنید

یک شود و شما  های موجود خلق می ترین و دشوارترین پازلی از زیباکند و یک خودنمایی می

 !داریدپیش روی خود بازی مغز داغ کن 

ست ا  ایرانی ی مؤلفهاهنگ با فرش که یک موزون و هم ،بسیار زیباموسیقی بازی 

نید و این بازی را رانی بهره گرفته شده است. معطل نکطراحی شده و از سازهای سنتی ای

و موفق ساخت  خوش هوشمند یا رایانه خود نصب کنید تا لذت یک بازی گوشیروی 

 .(Lien, 2014) ایرانی تجربه کنید ایرانی را در ف ایی کامالً

 شبان. 8

های ویدئویی هستند.  همواره بستری مناسب برای بازی ،های ایرانی قدیمی داستان

نهند و   ها و اساطیر ایرانی را ارج می داستانکه هستند  بسیاریهای ایرانی  خوشبختانه بازی

ز هم با اقتباس ا «شبان»بازی  .کشند تاریخ و فرهنگ غنی ایران را به رخ جهانیان می

این بازی ابتدا در  که است اینجالب  ی از این دست است. نکته «چهل دزد بغداد»داستان 

از خود ما متوجه عظمت کارمان  تر بیشها  خارجی ظاهراً ،کشورهای خارجی منتشر شد

 . هستند
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وفانی مورد تکه در شبی همان شبان کوچکی است  یاان پداستان بازی در مورد چو

دهد و باید مال رفته را  ت میگوسفندانش را از دس ،گیرد می راردزدان خبیث ق ی حمله

های شنیداری و  در کار نیست و فقط از طریق افکت مونولوگ و افکتی، بازگرداند. دیالوگ

 .برددیداری باید بازی را پیش 

کابینی متروکه و روستا  ان و تلهشب ی خانه مانندخط داستانی بازی در محیطی جذاب 

ل کند. بسیاری از باید در محیط بازی بگردد و معماها را حبازیکن  .شود دنبال می

ای جذاب و حرکات ه انیمیشن .دستی انجام شده استکی بازی به صورت های گرافی بخش

فهمید که با چه  می ،را هم به آن بیفزاییدو صداگذاری محشر بازی ان بازیکن ی العاده فوق

 هستید. رو شگفتی روبهبازی 

ست که توسط یک ناشر بزرگ خارجی منتشر ا  های ایرانی معدود بازی شبان یکی از

 ک است.اشاره و کلی های ترین بازی ساخت یکی از خوش شده و مطمئناً

 ها ای نکته برای حرفههجده 

 آنها بهترین دوستان شما هستند. ؛صمیمانه برقرار کنید ای با والدین خود رابطه. 1

 .آن پاسخگو باشید نسبت به .یت شماستوظایف شخصی مسئول تکالیف مدرسه و. 2

مطابق با فرهنگ و قوانین  «اسرا»برچسب  .ها توجه کنید به برچسب سنی بازی. 3

 کشور ماست.

 ی لهأخالقیززت و حززل مسزز ،گیززری هززایی انتخززاب کنیززد کززه قززدرت تصززمیم بززازی. 4

 شما را باالتر ببرد.

اع ای خانواده  که بتوانید با مشارکت سایر هایی را انتخاب کنید هرازگاهی بازی. 5

 جمعی لذت ببرید. بازی کنید و دسته

های معتبر و افراد مورد اعتماد  کننده و آموزشی را از طریق سایت های سرگرم بازی. 6

 خود شناسایی کنید.
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کنند هوشیار  هایی که سایرین یا فروشندگان به شما معرفی می خرید بازی مورددر . 7

 باشید.

گر بازی پر از  شاید کودک خردسالی نظاره ؛دبازی مراقب اطراف خود باشی هنگام. 8

 !شما باشد زد و خوردپر و  هیجان

در طول روز به را  ؛ یعنی مدت مشخصیرا برای خود تعریف کنیدکردن زمان بازی . 9

یک  مثالً ،به خودتان جایزه بدهید این مدت زمان بازی اختصاص دهید و در صورت رعایت

 !بستنی دبل شکالتی

راقب اطالعات شخصی و حریم خصوصی خود و دیگران های آنالین م در بازی. 10

 .الی را نپرسیدؤاز هر کسی هر سهر چیزی را به هر کسی نگویید و  .شیدبا

گنجید و دیگران شما را در  از شدت هیجان و پیروزی در پوست خود نمی وقتی. 11

خود آنی های  های دیگران و پاسخ مراقب خواسته ،اند ف ای مجازی سر دست بلند کرده

 باشید.

ها یا توهین به فرهنگ و تاریخ کشور !ها باشید سازی مراقب کلیشههنگام بازی . 12

 .است سازی کلیشههای  زنان از نمونهحرمتی به  یا بی ها و مذاهب اقلیت

انجام یا الزم است لیستی از کارهایی را که مایلید در تابستان  به ویژههمیشه . 13

 کاری سراغ بازی نروید. داشته باشید تا از سر بیبا خود  ،دهید

، در هنگزام بزازی   : خشم نسبت بزه اطرافیزان  ارهای اعتیاد به بازی را بشناسیدرفت. 14

اگزر ایزن مزوارد را در خزود یزا       .افزت تحصزیلی   و ه امورات بهداشتی و شخصیتوجهی ب بی

 به اعتیاد نزدیک هستید! ،اطرافیانتان دیدید

 .دهند بازی به شما پیشنهاد می روالهای متفاوتی برای  ههایی هستند که را بازی. 15

د یوانت می .انتخاب کنید ند،تری دار کم و بکشهایی که خشونت و بزن  توانید راه می

به  ،داف خود برسهدابه و مهارت مخفیانه و با زیرکی  مأموریتیک د که در یکماندویی باش

 د!ید و یک نابودگر باشید شلیک کنیبین به هر چیزی که می این کهجای 
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سعی کنید با رفتارهای درست خود الگویی برای اطرافیان، خواهر و برادر و حتی . 16

  .باشید والدین خود

تان فکر کنید! چه چیزی به شما آموخت؟ در مورد چه  مورد داستان بازیدر . 17

انی است؟ چه تاریخی بود؟ آیا از کتابی الهام گرفته شده بود؟ متعلق به چه دور ی حادثه

خود را یادداشت کنید و با دوستانتان به اشتراک  افکارنتایج بینید؟  تبلیغاتی در بازی می

 بگذارید. 

 ی جیبی یا درآمد خانوادهچه مقدار از پول توتا االن  نید و ببینیدکتاب ک و حساب. 18

 !توانستید بکنید میبا آن و چه کارهای دیگری  اید خود را صرف خرید بازی کرده
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  های زیرخاکی بازی 

م های قدی های بچه کنیم و با حال و هوای بازی ای به گذشته باز می فصل پنجره در این

و ارزان ها  اغلب این بازی فصل مشترک شویم. آشنا می یا همان پدرها و مادرهای امروز

گروهی بودن و های جسمانی گوناگون  تقویت مهارت ،کارگیری حواس هب ،بودنخرج  کم

 ی و جایی دورتر از صفحه در بسته هایی که خارج از چاردیواری خانه و اتاق بازی .است

ین ف اها دیگر از ا ههر چند که امروز .دهند برای بازی کردن پیشنهاد میموبایل یا تبلت را 

تر  کمشهر  های آنها در کوچه و خیابان جمعیهای  نوجوانان خالی است و صدای بازی

 .شود شنیده می

 استخوان شیری .1
 ما تاریکی به بازیکمی  .های مهتابی و اردوهای مدرسه است مخصوص شب بازیاین 

 !استمقداری خوراکی هم الزم  !دهد هیجان هم می

های خود  چشم همه رئیس،با دستور  .کنند عنوان رئیس انتخاب می یکی را به بازیکنان

با  ،استشده )استخوان( را که برای همه مشخص  او یک قطعه چوب سپس .بندند را می

با دستور  .برخیزدبه طوری که از برخورد آن با زمین صدایی  ،کند می ابقدرت زیاد پرت

 بازی، در این .گردند شده می ل چوب گمکنند و به دنبا را باز می یشانها چشمهمه رئیس 

 به طرف آن خواهند رفت. صدا جهتبا درک  دارندآنهایی که تمرکز حواس 

تا امتیاز  دود میو به طرف رئیس  دارد میبر ، آن راپیدا کندزودتر را  چوبهرکس 

رئیس ببرند  نزد ،از او بقاپنددر مسیر چوب را کنند  هم سعی میها  بچه ی بقیه .کندکسب 
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 شود. بازی از نو آغاز می ،به دست رئیس رسید چوب آن کهبعد از  .و امتیاز بگیرند

 ی بازی است و رئیس همه ی برنده ،بار چوب را پیدا کند پنجها بتواند،  کدام از بچه هر

است که همگی با هم  اینرفاقت رسم البته  به او خواهد داد. ها را به عنوان جایزه اکیخور

نوش جان ها را  خوراکینشینند و  بعد از یک تفریح سالم و خستگی دلچسب دور هم می

 کنند. می

حس  ،ها بسته است تخیل و شنوایی را وقتی که چشم ،این بازی قدیمی حس تجسم

دستی در تحویل آن به رئیس و حس مهر و  و پیش ،از یابنده چوببینایی را هنگام گرفتن 

 .(1388)آذر،  کند میرا هنگام تقسیم جوایز تقویت  دوستانه محبت

 تور ماهیگیری. 2
یا و یکی را به عنوان ماهیگیر  آیند میگرد هم  ای های داوطلب بازی در محوطه بچه

ای که به نام دریا  سپس همگی در محدوده .کنند بازی انتخاب می و رهبر مدیر همان

 شوند. پراکنده می ماهی مثل ،اند کشی کرده خط

 بازیکنانیکی از  کند تالش میو  پردازد میماهیگیر به تعقیب آنها  ،پس از شروع بازی

نفری به دو  ،همو این بار دست در دست  پیوندد میبه ماهیگیر  او .کنددست لمس  بارا 

ا یکی دیگر ر ،های کناری که آزاد هستند باالخره با دست این کهپردازند تا  صید ماهی می

نفر کناری با  دو ،دست در دست هم ،نفر شدند سه . وقتی ماهیگیرهاکنند لمس می

 کنند. دنبال میبازی را  پردازند و میهای آزاد به صید ماهی  دست

شود،  و بر طول تور ماهیگیری افزوده می کاستهآزاد  یها از تعداد ماهی ،با هر صید

ی تر بیشهمکاری و هماهنگی بایستی به حدی باشد که تور از هم پاره نشود و با سرعت 

ها  الی بچه هتوانند از الب می ،کنندها احساس خطر  در این میان وقتی ماهی .ماهی بگیرند

های زیرک  بچه. هایشان عبور کرده و در پشت تور قرار بگیرند یعنی ف ای خالی بین دست

 (.1388آذر، ) شوند شه در پشت تور ظاهر می، همیو باهوش
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 جوراب بازی. 3
باز در دو ردیف  ی بزرگ را به صورت دهانه ی مردانه  جورابده عدد در این بازی 

 دو طرف ،ان دو گروهبازیکن .گذاریم را کنار آنها میسنگ  چینیم و یک تایی می پنج

در  و برد میها  جورابیکایک  دروندستش را  ی بازی کننده شروع نشینند. ها می جوراب

 .دهد قرار میرا داخل یکی  سنگزیرکانه حال  همین

ها و انگشتان او را زیر نظر دارند و  حرکت دست ،روه حریف با هوشیاری و تمرکزنفرات گ

ها  یکی از جوراب ،سردسته در نهایت با مصلحت و مشورت .هستند سنگیافتن  ی در اندیشه

کنترل به سادگی کنند و  امتیاز کسب می ده ،جوراب باشدسنگ در و اگر  دنکن میرا انتخاب 

 .گیرند بازی را در دست می

را بردارند  ، جورابیمانده جوراب باقی نهوراب خالی باشد، بایستی از میان ولی اگر آن ج

گروه بازی را به  یدهند و ادامه امتیاز از دست می نه . در غیر این صورتکه خالی باشد

مانده یک جوراب  جوراب باقی هشتبایستی از  ،خالی بود جوراب گذارند. اگر وامی مقابل

بدین ترتیب بایستی در هر مقطعی جورابی را که  .و بردارند کنندخالی دیگر را انتخاب 

ی دهند و مانده امتیاز از دست م های باقی وگرنه به تعداد جوراب ،فاقد سنگ باشد بردارند

جوراب مانده باشد ادامه دو  لبته این کار را تا زمانی که فقطا د.کنن میبازی را واگذار 

  دهند. می

اند و گروه دوم با  نشسته حرکت بی ،بودندکننده  گروهی که مخفیاع ای  اینجاتا 

اول  قدماگر در  .کنند ب میانتخاها را یکی پس از دیگری  جوراب مشورتمصلحت و 

 باید ،کنندامتیاز را کسب  ده سنگنتواستند با انتخاب صحیح و پیدا کردن جوراب حاوی 

 خالییعنی  ،را به طور صحیح جوراب هفتمانده  جوراب باقی نهبا احتیاط و حوصله از 

 .درنو بردا نندک انتخاب

مانده  یکی پر و دیگری خالی وسطجوراب در  دودو گروه مقابل هم و ی بعد،  در مرحله

تا برنده  بردارندرا انتخاب کنند و  سنگدر این مرحله گروه بایستی جوراب حاوی  ،است
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 .بازی را بگردانند و کنندجوراب مخفی ده را داخل یکی از  سنگ شوند و در دور بعدی

یا هر عدد قراردادی دیگر  101ست که میزان امتیازاتش را به در خاتمه گروهی برنده ا

 برساند.

 استکردستان  ی ترین بازی و سرگرمی جوانان و نوجوانان منطقه رایج یکی ازاین بازی 

بازهای روستایی به  گاه جوراب .شود پرطرفدارتر میهای زمستان و رم ان  و در شب

باز  جوراب انجامد. روز به طول می روستای دیگر دعوت می شوند و یک بازی چند شبانه

 .(1388آذر، ) یک بازی سنتی البته در ،است ای حرفه گیمربرای  یجالباصطالح 

 قاپی دستمال. 4
بدین صورت که در دو  ؛ساختبرای شروع بازی بایستی میدان را برای بازی آماده 

و در وسط میدان نیز یک دایره  ندکن ازات هم رسم میوبه م دو خطانتهای میدان 

به دو گروه مساوی تقسیم بازیکنان  ند.ده قرار می دایرهو دستمالی را در  ندکش می

و در پشت خط  گزینند برمیها به قید قرعه میدان خود را  سپس نمایندگان گروه ،شوند می

نهایتاً  .دایست گیرند. حال از هر گروه یک نفر به طور انتخابی کنار دستمال می آن قرار می

خط آن از  بدود،هدف هر کدام این است که دستمال را بردارد و به طرف گروه خویش 

 .کندبگذرد و برای گروه خود امتیازی کسب 

را تعقیب خواهد کرد تا او را از پشت بزند. اگر قبل از  ، بازیکنمسلم است که رقیب

یک امتیاز آن گروه و برنده است و  باخته ، بازیکناو را لمس کرد ،حریفرسیدن به خط 

بازی را ادامه دهند و شوند تا بدین صورت  سپس دو نفر دیگر انتخاب می کند. کسب می

 یکدام امتیاز به هیچ ،اگر دو بازیکن با هم به دستمال برسند .ن ترتیبمینفرات سوم به ه

 گیرد. تعلق نمی

و هر کدام از  استی را کسب کرده برنده تر بیشدر خاتمه گروهی که امتیازات 

 ی به اندازه و شوند میان گروه بازنده سوار بازیکنانش به عنوان جایزه روی کول بازیکن

 .(1388آذر، ) گیرند مسافت دور میدان سواری می
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 گانیه. 5

اران با یک پا یکی از ی ،شود که به پیشنهاد سرگروه مهاجم بازی بدین ترتیب آغاز می

به طرف بازیکنان داخل زمین حمله و با دست آنها را کنان  لی لیشود و  وارد زمین بازی می

 شود. زمین بازی میکند که موجب سوختن و خارج شدن آنها از  لمس می

و حفظ تعادل  تر بیشسعی دارد با سرعت  کند، لی می البته در این میان فردی که لی

از دسترس  کردنان داخل زمین نیز سعی دارند با فرار بازیکنانجام دهد و هم اش را  فهوظی

 مهاجم دور بمانند.

و سوزد  می ،و پای دیگرش را نیز روی زمین بگذارد شودبازیکن مهاجم خسته  اگر

بازی را حفظ کند. این ند اد سرگروه داخل زمین بیاید و روبایستی نفر دیگری بنا به پیشنه

اگر توانسته باشند تمام  ویابد  ادامه می لی رفتن آخرین نفر از گروه مهاجم بازی تا لی

شود و آنها داخل  دور بعدی جای دو گروه عوض می ،بازیکنان داخل زمین را لمس کنند

 گرنه در دور بعدی نیز به عنوان گروه مهاجم بازی خواهند کرد.و ،گیرند زمین قرار می

 اسم فامیل. 6
کنندگان در  تعداد شرکت است که کاغذ ی یک بازی محبوب روی صفحهاسم فامیل 

 و درکنند  کاغذ جدولی رسم می کنندگان ابتدا روی نامحدود است. در این بازی شرکتن آ

ام نام خانوادگی، شهر، کشور، نام غذا، نام میوه، ن ،ردیف اول آن مواردی همچون نام

کنندگان روی یکی  بعد شرکت ی . در مرحلهنویسند می ...هنرمند، نام خودرو، نام حیوان و

به  ی جدول راها ند تمامی ستونکن میکنند و با شروع بازی سعی  از حروف الفبا توافق می

این کار با سرعت و مخفیانه انجام  .شده آغاز شود نحوی پر کنند که با حرف مشخص

 گیرد. می

گوید و بقیه باید دست از پر کردن  می «پاست» ،اولین نفری که تمام موارد را پر کرد

شود و به هر  ستون به ستون مقایسه می ،شده نوشته ی کشند. سپس هر کلمهبها  ستون

و برنده تعیین نتایج شمرده مجموع پس از چند دور بازی  .شود گزینه امتیاز داده می
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 .(1391)همشهری آنالین،  شود می

 بازیادا. 7

نفرات به دو تیم تقسیم  ،یارکشیپس از  چهار بازیکن نیاز است. حداقل برای این بازی

یک نفر اول . از تیم استزننده و بازیگر  راح معما و دیگری حدسها ط شوند. یکی از تیم می

در گوش  ،کلمه باشد تواند مشتمل بر چند که می بازیاداو موضوع  شود میاجرا داوطلب 

 شود.  نجوا می دوموی توسط یکی از اع ای تیم 

به توافق  بازیاداقبالً طی مشورت با هم بر سر موضوع  دومنفرات تیم  این کهنکته 

اند و  داد کردهیا حرکاتی که با هم قرارادا و اشاره با زبان  اولاند. نفر داوطلب تیم  رسیده

قدر که  آن کند، های خود می تیمی به هم سعی در رساندن مطلب ،دنشانگر موضوع باش

 . شوندایشان موفق به گفتن آن کلمه یا جمله 

است که وجود خارجی و فیزیکی  های این بازی طرح موضوعات مفهومی از زیبایی

ماندن آن و بیان آن سعی در فه ،کارگیری ادا و اشارات و فرد داوطلب با هنر به ندارند

انجام بازی لذت باشد  تر بیشهر چه تعداد افراد  .دکن ود میهای خ تیمی توسط هم

 .(1391همشهری آنالین، ) خواهد داشتی تر بیش

 سنگ، کاغذ، قیچی. 8

ه و وسطی نماد قیچی و کف مشت نماد سنگ، دو انگشت سباب ،نفرهدواین بازی در 

و همزمان  دنبر می خود ها را پشت . دو نفر بازیکن دستاستشده نماد کاغذ دست باز

توانند دست خود را به عنوان یکی از  . هر کدام می«سنگ، کاغذ، قیچی»گویند:  می

: استصورت این ادها بر دیگری به های باال نشان دهند. ترتیب برتری هر یک از نم نماد

است که  کسیرنده برتری کاغذ بر سنگ، برتری سنگ بر قیچی، برتری قیچی بر کاغذ. ب

 بر نماد فرد مقابل برتری داشته باشد.  اوشده توسط   نماد نشان داده
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 گل یا پوچ. 9

ن بازی یک . درایاجراست قابلکه دونفره هم  استجمعی  بازی دسته یکپوچ  گل یا

طوری دهند، به  می زه را داخل یکی از دستان قرارری سنگ یا نخود مانندکوچک  گردیء ش

 به اصطالح گل را پیدا کنند. ،هوشیدیگر نبینند و باید با حدس و تیزکه افراد 

 پ وه. 10

به عنوان استاد انتخاب  تر است که از بقیه بزرگرا  ها بچهدر این بازی ابتدا یک نفر از 

را انتخاب  3به طور مثال عدد  ،کند انتخاب میاختیاری اد یک عدد را کنند. است می

 .کند می

او باید  .کند را انتخاب می ها بچهیکی از  استادنشینند و  بقیه به شکل دایره می

جا در این «.هپ»باید بگوید  نفر دوم عدد دو و سومیترتیب بعد به  ،بگویدرا یک  ی شماره

 ،جمع باشد و به جای عدد انباید بسیار حواسشافتد،  به آنها می 3 عدد م ارب ی کهنفرات

 د.نرا بگوی« هپ» ی کلمه

را به جای « هپ» ی عدد بگویند یا کلمه« هپ» ی کسانی که به اشتباه به جای کلمه

بازی تا زمانی ادامه  شوند. سوزند و از بازی خارج می می بگویند 3عددی غیر از م ارب 

بازی به عنوان  ی مانده در دایره آخرین نفر باقی ،یک نفر باقی بماند فقطکند که  پیدا می

 شود. برنده شناخته می

 الیؤس بیست. 11
گیرند. گروه اول بین خودشان چیزی را به عنوان  روی هم قرار می هدو گروه بازیکن روب

 ال باید به آن موضوعؤس 20کنند. گروه دوم با مطرح کردن حداکثر  موضوع انتخاب می

ها  تر به پاسخ االت کمؤها فقط باید بله یا نه باشد. گروهی که بتواند با س الؤبرسند. پاسخ س

 .دست پیدا کند، برنده است
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