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Abstract
Today, Computer Games have emerged as a new field for the development
of new media in the dimension of socialization, which according to many
experts, in the coming years will become the number one entertainment
industry in the world. On the other hand, GameNets in Iranian society is a
place where the behaviors and communication actions of video and
computer game users have a special place in drawing cultures of gaming in
societies, including the Iranian society. So this article is aimed at answering
the question, what is the pattern of behaviors and communication actions of
computer game users in the GameNets of Tehran? Therefore, to answer this
question, the researcher based on the participant observation method
observed 35 GameNets in Tehran by cluster sampling and along with 53
semi-structured interviews with the users of these GameNets based on
available samples, and notes and pictures prepared by observers and also
referring to the social networking pages of these communities, the obtained
data were analyzed using the method of Thematic analysis and based on the
Wolcott model. As a result, 17 patterns of behaviors and communication
actions were obtained, such as the emotion-tone pattern, the gender mixing
pattern, the modification of action and behavioral obscenities, and the nonresponse pattern to insults and humiliation, reflecting the status of a BackStage community.

Keywords: Cultures of Gaming, Communication Actions, Communication
Behaviors, GameNets Video and Computer Games, Play and Game.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


ترسیم الگوهای رفتاری و کنشهای ارتباطی کاربران بازیهای
رایانهای در گیمنتهای تهران
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،

مجتبی صمدی

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی



استاد دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران.
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران.

حاصلشدهبهکمکروشتحلیلمضمونوبراساسمدلولکاتتجزيهوتحلیلشد.

اجتماعات،دادههاي

در نتیجه 71 ،الگوي رفتاري و کنش ارتباطی مانند الگوي هیجان -تن صدا ،الگوي اختالط جنسیتی و
هايکنشگونهورفتارگونهوالگويعدمواکنشبهتوهینوتحقیرحاصلگرديدکهنشان


تعديلفحاشی

کلیدواژهها :فرهنگهای بازی کردن ،کنشهای ارتباطی ،رفتارهای ارتباطی ،گیمنتها،

بازیهای ویدئویی و رایانهای ،پلی و گیم .
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پذيريمطرحاند


هاينويندربعدجامعه

عنوانعرصهجديديازظهوررسانه
هايرايانهاي به


امروزهبازي
هايآتیبهصنعتاولسرگرمیدرجهانمبدلمیشوند،از


نظران،درسال

نظربسیاريازصاحب
کهبنابر
ازيهاي
نتهادرجامعهايرانبهعنوانعرصهظهوررفتارهاوکنشهايارتباطیکاربرانب 
سويديگر،گیم 

جامعهايرانیجايگاهويژهايبرعهده

اي،درترسیمفرهنگبازيکردندرجوامعازجمله 


ويدئويیورايانه
دارند،لذااينمقالهدرراستايچنینهدفیدرتالشاستتابهاينپرسشپاسخدهدکهالگويرفتارهاو

نتهايشهرتهرانچگونهاست؟بنابراين،برايپاسخ
ايدرگیم 


هايرايانه

هايارتباطیکاربرانبازي

کنش
گیريخوشهايمورد


نتدرشهرتهرانوبانمونه
بدينپرسش،متکیبرروشمشاهدهمشارکتی  53،
گیم

هابراساسنمونههايدر

ساختمندباکاربراناينگیم 
نت


مصاحبهنیمه
مشاهدهقرارگرفتودرکنار 35
دسترس و يادداشتها و تصاوير تهیهشده توسط مشاهدهگران و نیز مراجعه به صفحات مجازي اين

تاریخ پذیرش11/10/10 :

چکیده

تاریخ ارسال99/81/81 :

دکتر مهدی محسنیان راد

ایران.
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موضوع اصلی در اين مقاله شناخت و ترسیم نوع و نحوه رفتارها و کنشهاي ارتباطی
هايرايانهاياستلذاباتوجهبهاينکهيکیازمهمترين عرصهها و


کاربرانايرانیبازي
هايیکهچنینرفتارهاوکنشهايیازسويکاربران،چهايرانیوچهغیرايرانی،


مکان
پديدار میگردد ،کلوببازي يا گیمنتها هستند که مختص حضور کاربران طراحی و
گیرياينرفتارها


عنوانمحلشکل
اندازيشدهاند،بنابراين،چنینمکانهاوفضاهايیبه


راه
شکلگرفته ،مطالعه
و کنشها موضوعیت میيابند ،لذا مسئلهاي که در اين پژوهش  
هايرايانهاياست.دراينمیان،

چگونگی اينرفتارهاوکنشهاازسويکاربرانبازي
عنوانعرصهجديديازظهوروبروزرسانههاينويندربعدجامعه

هايرايانهايبه


بازي
گیمنتدارايمجوز7تنها
پذيريکاربرانبازيهايرايانهايدرجامعهايرانیباوجود 862

در شهر تهران ،نشانی از اين گستره حضور و اثرگذاري است که بايد موردمطالعه قرار
بگیرند .
نکتهمهمیکهدرآغازبايدموردتوجهقرارداد،تأکیدبراينموضوعاستکهاين
پژوهش در تالش خواهد بود تا کنشهاي ارتباطی را در کنار تحوالت ابزاري و
ايدريکمیدانرسانهايرقم


هايرايانه

ايچونبازي

تکنولوژيککهدرگسترهرسانه
میخورد،بههمراهبررسیتغییردر انواعشکلهايپیامهايردوبدل شده،درقالبهاي

بهصورت رمزهاونشانههامطرحباشد،
شفاهی،تصويري،نوشتاريو...کهگاهمیتواند 

موردبررسی قراردهدونیزمؤلفههاي اثرگذارواثرپذيرآنرادراينمیدانمورداشاره
قرار خواهد داد .اين در حالی است که پژوهشهايی چون محسنیانراد و شیعه ()7531
هايرايانهايامروزهبهبخشیاززيستنوجوانانوجوانانمعاصر


دهندکهبازي

نشانمی
بهنوعیباآنروبروهستند .
جهانمبدلشدهاندوهمهکشورهايجهان 

نتها ،بهعنوان مکانی براي مشاهده و
با چنین رويکردي مکانهايی چون گیم 
شناسیرفتارهاوکنشهايارتباطیوهمچنینسبکبازيکردنبازيکنانايرانیو


گونه
.7تنها 862گیمنتمبتنیبردادههاياخذشدهازبنیادملیبازيهايرايانهايتاديماه،7532درشهرتهرانداراي

هايیبدونمجوزنیزدرسطحشهرتهرانيافتمی
نتهاوکلوب
مجوزهستندودربررسیهامشاهدهشدکهگیم 
شود .
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کاربران ايرانی گیمنتها بسیار جذاب و مهم ارزيابی میشود .البته حیطه کاربرد اين
هايرايانهاينبودهبلکهکلیهافراديکهبهتدريسوارائه


مطالعه،متکیبرکاربرانبازي
پردازندتامسئوالنوسیاستگذارانوحتیمديرانفرهنگی

توصیههادرقبالاينرسانهمی
عنوانسیاستگذارفرهنگیوارتباطیتلقینمود ،شامل

کشور که همگیرا میتوان به
میگردد،چراکهآنهابیشتربهتغییراتوتحوالتیکهدراليههايمختلفبروزوظهور

یانجامد،واقفخواهندشد.البتهدراينمیان،دورانکنونی
عادتوارههايرفتاريمردمم 
7

لشده( Boellstroff,
کهبرطبقنظرتامبالستورف ازعصراطالعاتبهعصربازيهاتبدي 

،)2006: 29چنانچالشهايفرهنگیواجتماعیايرادرمواجههباواقعیتومجازبراي
انسان هاپديدآوردهکهشناختصحیحاينعرصه،گاماولبرايورودبهآناست.لذادر
راستاي شناخت الگوها و سبکهاي رفتاري و کنشهاي ارتباطی در حوزه بازيهاي
نهايوشناختچندجانبهازرابطهفرهنگوبازيهايرايانهاي،بهعنوانامريضروري
رايا 
در مسیر سیاستگذاري و برنامهريزي و نیز لزوم مسئلهشناسی در مسیر حال و آينده
تحوالتارتباطیدرکشوراينپژوهشدرتالشاستتابامشاهدهمیدانرسانهايمرتبط

نتها و کلوبهاي بازي بر اساس روش مشاهده مشارکتی و نیز مصاحبههاي
يعنی گیم 
طهابهاينپرسشکهالگوهايرفتارهاو
هايرايانهايدراينمحی 

ساختمندباکاربرانبازي
نتهاچگونهاست؟درراستايمسئلهپژوهشپاسخدهد .
کنشهايارتباطیحاکمبرگیم 


پیشینه تحقیق
یشده رادردودستهکلیمنابعغیرفارسی،منابع
درموردپیشینهاينپژوهش،منابعبررس 
بخشبندي
یگیرد کهدستهدومازجهتمیزانارتباطخودبهدودسته قابل 
فارسیقرارم 
استکهدرذيلبراساسمیزانارتباطباموضوعپژوهشبداناشارهخواهدشد :

پژوهشهای غیرفارسی (خارجی)
ايندستهازمنابعباتوجهبهاينکهدرگستردهپژوهشهايجهانیومرتبطباموضوعاين
بودهاند،شايدمهمترينپژوهشهايمرتبطدراينحیطه
پژوهشوحاصلکنکاشتوأمان 
1. Tom Boellstroff
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رساله ايکهدررشتهفلسفهدردانشکدهعلومانسانیدردانشگاه
نیزبهشمارآيند،ازجمله  
منچستر 7با عنوان «سالنهاي بازيهاي ويدئويی :عرصه نوظهور بازيهاي ويدئويی در
هند »8توسط گوگونجوات اس .چینا 5در سال  8176به نگارش درآمدهاست ،از اين
جملهاند .اين رساله درصدد است تا شیوههاي مصرف بازيهاي ويدئويی را از منظر

گیمرهايهنديموردبررسی قراردهد.ازهمینرو،درمنطقهمحدوديازهنداينمطالعه
رامتمرکزکردهومطالعهمیدانیرادرچانديگار( 1يکشهرمدرندرهند)دردوسالن
بازي صورت داده و براي اين هدفش يک روش ترکیبی کیفی (مشاهدات ،گروههاي
متمرکز ،يادداشتهاي میدانی ،ضبط تصاوير و ويدئو) براي استخراج زمینه فرهنگی
جالبتوجهدراينرسالهمقايسهاياستکهچینادر

بهکاربردهاست.نکته
گیمرهايهندي 
يشده درهندرابا
هايويدئويیمبتنیبردادههايگردآور 


آنسعیداردوضعیتبازي
يک سالن بازيهاي ويدئويی 3به نام کیوتو النچ 6در شهر منچستر انگلیس مقايسه کند.
پرسشهاي اصلی چینا؛ شامل چگونگی ظهور بازيهاي ويدئويی در هند و همچنین،

هايرايانهايباجهاناجتماعیبازيگرانوگیمرهابوده


چگونگیتطابقفعالیتدربازي
است )Chhina, 2016: 5-7(.
نامهاي استباعنوان«فضاهايفیزيکیبازيکردن« 1درمقطع
پژوهشديگر،پايان 

جامعهشناسی 2در دانشگاه ايالتی سن ديگو 3در سال  8172و

یارشد هنرها در 
کارشناس 
توسط ايان آر .الرسون

71

به نگارش درآمده است .اين پاياننامه با توجه به گسترش

تحقیقاتبررويحوزهبازيهايآنالينسعینمودهتابرروي فضاهايفیزيکیکهدر
بهپیش برد و از
کنار ظرفیت گسترده بازيهاي ويدئويی ايجاد شده است ،کار خود را  
1. University of Manchester
2. Video Gaming Parlours: The Emergence of Video Gaming in India
3. Gagunjoat S. Chhina
4. Chandigarh
5. video gaming bar
6. Kyoto Lounge
7. Physical Gaming Spaces
8. Master of Arts in Sociology
9. San Diego State University
10. Ian R. Larson
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همینرو،برادبیاتاينحیطهبیفزايد.الرسوننتايججالبیحاصلازپژوهشخودراکهبه
روش مصاحبه با گروهی از افراد که در اين فضاهاي فیزيکی حضور دارند ،گزارش
کندکهدردنیايگیمرهايمدرن،اينفضاهايفیزيکیکهدرکناربازيهايويدئويی


می
ايجادشدهاند ،بهتقويتوگسترشجهاناجتماعیچنینافراديانجامیدهوفرهنگبازي

بهاندازه تنوع گیمرها و بازيهامتنوع هستند؛ و با اينکهدر يکعصر
فرهنگها  

و 
خرده
تکنوکالچر به سر میبريم ،اما همین افراد راههاي خالقانهاي براي ادغام فناوري در
راپیدامیکنندوهمچنانبهدنبالروشهايسنتیبرايتقويتروابطوقیود

یشان 
زندگ 
نرو،علومیچونجامعهشناسیاينفرصتراداراستتاازاين
یشانهستند؛وازاي 
اجتماع 
گروهها ،زمینه ظهور رسانههاي تعاملی که به جهان اجتماعی ارائه میدهد ،بیاموزد».

) (Larson, 2018: 1-6

هايرايانهاي


نگارانهفرهنگبازي

بررسیقوم
پژوهشديگر،رسالهدکتريباعنوان«
وهويتدر  LANپارتیها 7دردپارتمانارتباطاتوفرهنگدردانشگاهاينديانادرسال
 8171بوده که توسط برايان میشل يانگ 8به نگارش درآمده است .اين رساله از منظر
کیفیتوسیرمباحثشباهتبسیاريباموضوعمقالهپیشرودارد.چنانکهدرابتدابسط
هادرابتدايکارمشاهدهمیشودوسعینمودهچنین

گستردهايدرمورد   LAN
پارتی

محیطیکهفرآوردهمشارکتگستردهکاربرانبازيهايويدئويیاستراتعريفوتبیین
نمايد و همه اينها مبتنی بر روش قوم نگارانهاي است که محقق با همکاري
کلوببازيهايدانشگاهاينديانابابرگزارياين  LANپارتیها زمینهاينمطالعهرافراهم

کردهاستوازسويديگر،ازروشمشاهدهمشارکتیومصاحبهعمیقدراينبررسیها
کمکگرفته است.نکتهقابلتوجهمیشليانگدرايناستکهازچنینفضايیبهعنوان
مکانسوميادمیکندکهغیرازمحلکارونیزمدرسهکهدوستیوروابطدوستانهدرآن

خطکشیهاي نژادي و نیز جنسی به کنار گذاشته میشود،
جاي دارد ،مکانی است که  

1. An ethnographic examination of computer gaming culture and identity at LAN
parties
2. Bryan-Mitchell Young
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هرچند افراد مطابق با آن نمیتوانند زندگی ايده آل خود را ادامه دهندBryan-( .

 )Mitchell, 2014: 1-5
البتهپژوهش«يکمکانعمومیازخودشان؛مطالعهمیدانیکافهگیمبهعنوانمکان
سوم 7کهازسويفاطیماجانسون 8دردپارتمانرايانهوعلومسیستمیدردانشگاهاستکهلم
درکنفرانسبینالمللینیگرانورديک 715درسال8171منتشرشدهوياپژوهش«جايیکه
همگان بازي شما را میشناسند :جذابیت و کارکرد کافههاي بازي در اروپاي شرقی»
ارائهشده درسال 8113بررويايدهکافههاي بازيبهعنوان
توسطگاجادها 1وهمکاران 
مکانسومتأکیددارندويامقاله«بازيدريکرويداد  LAN:زمینهاجتماعیبازيکردن
ويدئو گیمها 3در سال  8113توسط جروئن جانز و لونِک مارتِنز( 6محققان دانشگاه
آمستردام)بهنگارشدرآمدهودرمجلهنیومدياسوسايتی 1توسطانتشاراتسیج 2بهچاپ
توجهاند .
رسیدهنیزقابل 

پژوهشهای فارسی
گیمنتها در دایره اثرسنجی با رویکرد روانشناسی
هايرايانهاي


هاوبازي
هاگرچهدرنگاهنخستبررويموضوعگیم 
نت

عمدهاينپژوهش
روانشناسی با موضوع برخورد
متمرکزشدهاند اما به دنبال اثرسنجی هستند و از جنبه  

میکنند؛ مانند ،پاياننامه «بررسی عوامل مؤثر بر گرايش به بازيهاي رايانهاي (مطالعه

هاوگیمنتهايشهريزد)»کهدرسال 7531توسطمهدينیکعهدوبا

مورديکلوب
انجامشدهاستويا
شاهآباديدردانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهيزد 
راهنمايیاکبرزارع 
«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر استفاده نوجوانان از بازيهاي رايانهاي و رابطه آن با
1. A public place of their own; A Fieldstudy of a Game Café as a Third Place
2. Fatima Jonsson
3. DIGRA NORDIC '10
4. Gajadhar
5. Gaming at a LAN event: the social context of playing video games
6. Jeroen Jansz and Lonneke Martens
7. New Media Society
8. SAGE
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نتها منطقه  8شهر يزد)»
مراجعهکننده به گیم 

سالمت روانی -اجتماعی آنان (نوجوانان 
یارشد ديگرياستکهازسويسهیالشیروانیصفدرآباديبه
عنوانپاياننامهکارشناس 

راهنمايی علیرضا قربانی در دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی صورت گرفته و
هايرايانهايبرپرخاشگريبازيکنانحرفهاينوجوانپسر

اننامه «تأثیربازي
همچنین،پاي 
 81-76سالشهرکرج»درسال 7538کهتوسطفرشتهبهرامیوبهراهنمايیلیالنیرومند
،درکنارديگرمطالعاتمیتوانبهتالش

دردانشکدهعلومارتباطاتاجتماعیانجامشده
شناسیگیمنتهايشهرتهران»،يا


مطالعهآسیب
احمدآباديوهمکاران()7526باعنوان«
بررسیفضاياجتماعیگیمنتها»ازديگر

مطالعهمنطقیورشیديحر()7537باعنوان«
مواردياستکهدراينمرورموردبرسیقرارگرفتند.ايندواثريکیبهجرمانگاريو
دستهبنديعرصه مکانی بازيهايرايانهايمبتنی برجرموديگريرفتارنگاري کاربران
بازيها در قالب خوشهبندي رفتارها از جنبه روانشناختی میپردازد و يا «بررسی رابطه

طهاي مجازي(جذبو
روانشناختی جواناندرمحی 
احساسحضوربابرخیويژگیهاي 
غرقشدن،برآوردگذشتزمان،تعامل،فشارکار،انگیزهوتجربیاتقبلی)»درسال7522
کهتوسطمحمودپناهیشهريباراهنمايیعلیفتحیآشتیانیبهنگارشدرآمدهمیتوان

اشارهکرد که البته دراينپژوهشها مختصات و روندتأثیرات وپیامدهاياجتماعی و
يکزمینهفرهنگیوارتباطیدردايرهکنشهاورفتارهاقابلمشاهدهنیست .

بهمثابه
مطالعه 

مطالعه فضاهای جدید از منظر فرهنگی و ارتباطی در جامعه ایرانی
دو پژوهش ،يعنی پاياننامه «کافیشاپ نشینی زنان جوان تهرانی معانی ،انگیزهها و
کارکردها» که توسط مريم نظامآبادي با راهنمايی محمود شهابی و مشاوره محمدسعید
تحلیلوضعیتکنشارتباطیدرکافههاي

ذکائیدرسال 7526بهنگارشدرآمدهونیز«
تهران» حاصل پژوهش فريد عزيزي ،با راهنمايی سیدمحمد مهديزاده و مشاوره هادي
خانیکی در مقطع کارشناسیارشد دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) در سال  7535به نوعی
متکی بر کارکردهاي میدان اجتماعی و يا بررسی قالبهاي کنش ارتباطی در فضاي
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عنوانمیدانیجديدبودهاندکهازمنظرچارچوبونوعورودجهتمطالعه

کافیشاپهابه
نتهاستمفیدتلقیمیشود .
چنینفضاهايی،براياينپژوهشکهمتکیبرمطالعهگیم 


چارچوب نظری و مفهومی
مفاهیم و اصطالحات
مفهومکنشدرديدگاههايانديشمندانعلوماجتماعیداراينظرگاههايمختلفبوده،
نحال  ،نظرات ماکس وبر ،تالکوت پارسونز ،اروينگ گافمن و مکتب کنش متقابل
بااي 
نمادينباسردمداريهربرتمید درکنارديدگاههاييورگنهابرماسدرتعريفوايجاد
مفهومیتحتعنوانکنشارتباطیقابلتوجهاست.نکتهمهمدراينمرور،وجهقالبدر
اينديدگاههاوتمايزگذاريمیانکنشورفتاربودهوازسويديگر،تفکیکبینکنش
فرديواجتماعیاستکهبداناشارهمیشود .

تفاوتگذاری مفهومی بین چهار برداشت از کنش در علوم اجتماعی
از میان رويکردهاي مختلف نظريهپردازان ،میتوان چهار برداشت متفاوت از کنش در
نظريهسازيهايمربوطبهحوزهعلوماجتماعیراچنیناحصاکرد :
.مفهومکنشغايتمندکهدرآنکنشگربرايرسیدنبهيکهدفبابهرهگیرياز

7
ابزاريکهدر وضعیتمعین دارايکارايیاست ،حالتمطلوبیراپديدمیآوردکه با
نقشپیداکردنيککارگزارهدفجويديگربرايشکستوپیروزيبهکنشراهبردي
(استراتژيک)تبديلمی شودکهدرآنکنشگربهدنبالبیشینهکردنفايدهخودهدفهاو

وسايلتحققهدفهايشاست(.هابرماس)771:7531،بايداشارهکردکهدرايننوعاز
کنش(غايتمند)ازمنظروبر،کنشآنرفتارانسانیاستکهدارايمعانیذهنیخاصی
باشد.چنینکنشیيابرونیاستياکامالًدرونی(.وبر«)83:7531،ازديدگاهمارکس
وبر،کنش(انسانی)درصورتیاجتماعیاستکهفردياافراديکهرفتارمیکنندبرايآن

معنیذهنیقائلشوند ورفتارديگرانرامدنظرقراردهندودرجريانخودازآنمتأثر
شوند(».روشه )81-86:7536،
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. 8مفهومدومکنشمبتنیبرنظمهنجارياستکهدورکهايموپارسونزدرعلوم
اجتماعی بدان پرداختهاند ،در اين نوع از کنش ،اعضاي يک گروه اجتماعی کنشهاي
کمعطوفمیکنندوکنشگردروضعیتمرتبطبااجزاييک

خودرابهارزشهايمشتر
(ياآنرانقض)میکند.هنجارهادراينجابیانگرتوافقیهستندکه

هنجار،باآنهمسويی
دريکگروهاجتماعیحاصلشدهاست(.هابرماس«)771:7531،پارسونزادعامیکرد
کهکنشانسانیهمیشهابعاديهنجاربخشوغیرعقالنیدارد.ازآنجاکهاينابعاددردرون
فردکارمی کنندومايهانگیزشاوهستند،بیشترمبنايیبراييکالگويکنشداوطلبانهرا

فراهممیآورندتايکالگويجبرگرايانه(«.اسمیتورايلی)61-33:7531،برطبقنظر
پارسونز«،کنشچیزيجزکوششدرجهتتطبیقباهنجارهانیست»(ريتزر )351:7521،
بهوسیله گافمنبرخالفدوکنشقبلینهبهيک
.5مفهومکنشنمايشپردازانه 
کنشگر منفرداشارهداردونهبهاعضاييکگروهاجتماعی،بلکهبهمشارکتکنندگاندر
بهمثابه جمعیهستند کههر يکاز آنها
يکهمکنشی مربوطاستکه براي يکديگر 
میتوانددر برابراينجمعبهحديثنفس(منظوربازنمايشخودانگیختهرفتارنیست،بلکه

صناعت مند کردن بازنمايش تجارب خود با در نظر داشتن مخاطب است) بپردازد.
ايمتفاوتتعريفمیکند.براياوکنش

(هابرماس)773:7531،گافمن،کنشرابهشیوه
سرنوشتساز و داراي پیامدند»

عبارت است از «اعمال مخاطرهآمیزي که در ذات خود 
انسانها بیشتر به دنبال اين موضوع هستند که نمايششان چگونه ادراک میشود و اين
ادراکبرايشانچهتبعاتیدارد(.گافمن )8:7532،
.1مفهومکنشارتباطیکهدرابتداتوسطمیدوگارفینکلموردتوجهقرارگرفت،به
همکنشی  دوفاعلیاشارهداردکهبابرخورداريازتوانسخنگفتنوعملکردن(خواه

با وسايل کالمی و يا وراکالمی) روابط بیینا-شخصی برقرار میکنند .اين کنشگران می
کوشند درباره وضعیت کنش و برنامههاي خود به تفاهم برسند تا کنشهاي خود را از
طريق توافق هماهنگ کنند؛ و از همین روست که زبان در آن جايگاه ويژهاي دارد.
(هابرماس ) 773 :7531 ،براي هابرماس کنش ارتباطی مستلزم تثبیت و حفظ روابط
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بهسوي زبانی
اجتماعی بیندونفر يا بیشتراست.کنشمعنادار دربردارندهنوعی کشش 
مولبیانمیشود

معمولیاست.درسادهترينوجه،کنشمعنادارکنشیاستکهبهزبانمع
ودرواقعبرگفتنيانوشتنچیزيداللتدارد.دقیقتربگويیم،اينکنشمیتواندحالت
ياحرکتیمعنادارباشد،مثلبلندکردنمشتيابوسهفرستادن.درهرصورت،چنینکنشی
تالشیاستبرايتثبیتارتباطبیندونفريابیشتر.اگراينارتباطباشکستمواجهشود،
یدار کردن(يعنیپیداکردنمعنا)آنچهدر
يکیازطرفیندرگیردرآنرابطهبرايمعن 
بهصراحتمیپرسد،آيابهشماجسارتی
جرياناست،بهزبانبیشتريمتوسلمیشود،مثالً 

کردم؟يابقیهروزرابهاينمسئلهفکرمیکندکهآياعاشقشدهاست؟(ادگار )13:7533،

کنش انسانی ،کنش اجتماعی
حال،بامروريکهمیانعمدهرويکردهايمختلفپیرامونکنشطرحشد،لذادريک
مواجهکالننسبتباکنش،کنتبرکمدعیاستدرتوصیفوتبیینهرکنشی،پنج
چشمپوشی وجوددارد:عمل؛موقعیت؛عامل؛وسايل؛هدف.در
رقابل 
عنصراساسیوغی 
واقع،هرکنشیپاسخپنجپرسشزيررادربردارد :
.7چهچیزي(درذهنيارفتار)انجامشد؟ 
.8درچهموقعیتی(زمانومکانياتاريخوجغرافیا)انجامشد؟ 
.5چهشخصی(يااشخاصی)آنراانجامداد(دادند؟) 
.1اوچگونه(بااستفادهازچهوسايلوابزاري)آنعملراانجامداد؟ 
.3چرا(باچههدفی)آنراانجامداد( .)Burke, 1969: xv
اما مهمترين تفکیک در میان کنشها دستهبندي آن به کنش انسانی و کنش اجتماعی
است،لذاکنشهموارهبهدونوعانسانیواجتماعیتقسیممیشود اولیمبتنیبررفتار

آگاهانهوارادياستودردومیعنصراصلیآگاهیاست .
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کنش و کنش ارتباطی
ها،رفتارهايیهستندکهتوسطشخصانجاممیشوند،آنهاانگیزه،دانشوتوانايی


کنش
نیستند.افرادهمهآنرفتارهايیکهقادربهانجامآنهستندرانمايشنمیدهند.بلکهدست

به انتخاب رفتارهايی میزنند که مبتنی بر انگیزه و دانش قادر به نمايش آن هستند .لذا
اهدافماناخودآگاهبرنحوهانتخابواجها،هجاهاکهباعثايجادکلماتوروابطآنها
درداخلجمالتمیشوندمؤثرخواهندبودMorreale, Spitzberg & Barge,2007: (.

 )187
ازسويديگر،برطبقنظرگربنر،کنش،رفتارتفسیرشدهدرزمینههاينماديناست
( ،)Gerbner, 1986: 252حال کنش ارتباطی ،همچون کنش اجتماعی بخشی از کنش
انسانیاستکهبادرنظرگرفتنديگران(پارسانیا)37:7538،وباتأکیدبرزمینهارتباطات
مطرحشده ازسوي

انجاممیشودوازهمینرو،تمايزخودرابااصطالح کنشارتباطی

هابرماسنمايانمیسازد.چراکههابرماستأکیدداردکه«مدلکنشارتباطی،امرکنشرا
باامرارتباطيکساننمیگیرد.زبانوسیلهارتباطیاستکهبهتفاهمکمکمیکند،بدين

ترتیب که کنشگران در نیل به تفاهم از طريق زبان به دنبال مقاصد خاص خود
هستند»(هابرماس) 782:7531،؛امانقطهاشتراککنشارتباطیباکنشارتباطیازمنظر
آيد،درمقابلرفتارقرارمیگیرد


هابرماسدراينجاستکهوقتیسخنازکنشبهمیانمی
هاراانجاممیدهدودرپیآناست

وبهفعالیتهايیاطالقمیشودکهشخصعمديآن
که اين فعالیتها بهخوديخود معنايی داشته باشد و آن معانی براي ساير مردم نیز
عنوانمثال تصادف رفتاري غیرارادي است اما واکنشهاي ديگران
درکشدنی باشد .به 

معذرتخواهی کردن ،تهديد کردن و غیره کنش دانسته میشود.

بهتصادف مانند 

مطرحشده ازسويهابرماسمتکیبر

(هابرماس)825:7531،ازهمینرو،کنشارتباطی
ايناستکهکنشمعناداراست .
توانگفتکهکنشارتباطیهمانندکنشانسانی،دارايويژگیهايمهمی


لذامی
هدفدار،معنادار،متناسبباموقعیتهايزمانیومکانیاست
چونآگاهانهبودن،ارادي ،
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(پارسانیا)83-81:7538،کهازسويارتباطگروارتباطگیر (حداقلدومنبعمعنی)در
جابجامی شود.هرچندبايداشارهنمودکهکنشارتباطی

«جريان»«،فراگرد»يا«تراکنش»
دردوشکلعامدانهوغیرعامدانهمیتواندشکلبگیرد.ازسويديگربايداشارهکردکه

کنش درکنار رفتار تعريف میشود،بنابراين گفته میشودکهکنشمربوط بهعملکرد
بهصورت  آگاهانه،سازگارانهومیزانعملکردرواندرسازگاريفردبا
هوشیارانهاستو 
محیطخودتعريفمیشود.ازسويديگر،کنشراپاسخفعاالنهوخالقيک کنشگر

تعريفمیکنند .

امادرتعريفکنشارتباطیبايداشارهکردکهازآنجاکهديويدبرلوسهعنصررادر
پیام شناسايی کرده است ،يعنی  .7کد 7ها (رمزها يا نشانهها)  .8نحوه ارائه  .5محتوا8
(حاصل درهم آمیختن نشانهها و نحوه ارائه)( ،محسنیان راد )736-733 :7533 ،بايد
اشارهکنیم کهدرمیاناينعناصرنحوهارائهکهمعادل treatmentاست،درنگاهبرلوبه

هايیگفتهمی شودکهمنبعارتباطبرايانتخابوتنظیموترتیبنمادهاومحتوا

تصمیم
)محسنیانرادعنصرچهارمیرابهعناصرپیاممیافزايد

میگیرد(محسنیانراد861:7533،

کهازآنبهناممفهوميادمی کند.اينعنصرکهمعنینیستبلکهجنسشترکیبیازهمان

نشانهونحوهارائهاستمتفاوتبامحتواست،ويمحتوارامحصولکنشارتباطیارتباط
یکه کهمفهوم،حاصلکنشارتباطیارتباطگیراست(.محسنیانراد،
یداند،درحال 
گرم 
)818:7533البتهويپیامرايکپنجضلعیتوصیفمیکندکهمفهوممحتوايکضلع
آن است و دو ضلع ديگر ،عالوه بر نشانه و نحوه ارائه ،مصداق و معنی را نیز بدان
میافزايد(.محسنیانراد)826:7533،لذاوقتیسخنازکنشارتباطیمیکنیم،بايدبردو

عنصرمفهومومحتوادرپیامکهمحصولکنشهايارتباطیارتباطگروارتباطگیرهستند

تمرکزکنیم .
قابلتأملی که محسنیان راد بدان اشاره دارد ،اين است که مفهوم میتواند
نکته  
بهصورت  آگاهانه و يا ناآگاهانه صورت بگیرد يعنی کنش ارتباطی محصول ارتباطگر

1. Code
2. Content
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یکه کنش ارتباطی ارتباطگیر يعنی
میتواند هم آگاهانه باشد و هم ناآگاهانه ،درحال 

گیري محتوا،مسالهاولارتباطجاي


مفهوم،آگاهانهاست.ازهمینروستکهدرشکل
خودرابازمیکندکهچهمقداراز معنیمتجلیشدهدرمحتواکهازطريقکنشارتباطی

بهنوعی
شودويانمیشودکه 


آگاهانهوياناآگاهانهتبديلمی
بهصورت 
حاصلمیشود 

حاصلتوانايیارتباطی7استوازهمینرو،سبکارتباطی8يعنیالگويرفتارهايکالمی
گريکهدربررسیکنشهايارتباطی

نبینتعیینکنندهاست.نکتهدي
وغیرکالمیفرددراي 
محصول ارتباطگیر بايد موردتوجه قرار گیرد ،نوع تلقی عامدانه و غیر عامدانه بودن
نروست که میتواند به
محتوايی است که حاصل کنش ارتباطی ارتباطگر است و ازاي 
چالشدرمسئلهدومارتباطبیانجامد.الزمبهذکراستکهاختالفبینمفهومبامحتوا
میتواندتحتتأثیرعواملیباشدکهمیتوانآنهارادرسهدستهجايداد:الف.تفاوت

درماهیتحامالنمحتواکهخودبهسهدسته.7نوعنشانه.8.جنسارتباطو.5نوعارتباط
قابلتقسیم است.ب.داليلناشیازارتباطگروج.داليلناشیازارتباطگیرکهخودبه

هامیتوانبهزمینهزيست

دودسته.7عواملداخلیو.8عواملخارجیکهازمیانآن
ارتباطی اشاره کرد ،تقسیم میشود( .محسنیان راد )572 :7533 ،السول نیز به صورت
گونهتبیینمیکندکهيکیازراههايمناسببرايتوصیف


مختصرکنشارتباطیرااين
یگويد؟ از
يک کنش ارتباطی ،پاسخ دادن به پرسشهاي ذيل است :چه کسی؟ ،چه م 
کداممجرا؟بهچهکسی؟باچهتأثیري؟(السول)31:7525،برهمیناساسومبتنیبراين
پژوهشتعريفعملیاتیکنشارتباطیعبارتاستاز:مجموعهرفتاريکهيککاربر
هدفدار وآگاهانهدرحینبازيويادرارتباطبا
بازيرايانهايدرفضاييکگیمنت ،
ديگراندرآنمکانانجامدهد .

1. Communication Ability
2. Communication Style
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رفتارهای ارتباطی
رفتارارتباطی،مانندهمهرفتارهايانسانی،هدفمند،هدفمداروتحتتأثیرمتقابلنگرشو
اهدافافراددرگیراست)Littlejohn, 1983(.بنابرنظرکوشمنوپیرس،رفتارهايبشربه
دستهتقسیمبنديمیشوند،فعالیتهايیکهرفتارهايمحرک-پاسخهستندوحرکات

دو
هايکهپاسخبهيکانتخابعمديتلقیمیشوندوکنشنامیده

نامیدهمیشوندوفعالیت

میشوند )West & Turner, 2010: 57(.

رفتارهاي ارتباطی متشکل از اعمال ،اعمال متقابل 7و اعمال متقابل دوگانه 8يا
ها(ياکنشمتقابل)راآغازمیکنندکه

آنهاست.رفتارهادنبالهايازکنش
مجموعهاياز 
ازطريقکارباهمديگردررسیدنبهاهدافگفتگوپیشرفتکنند(ياعقبنشینیکنند)؛
بنابراين ،طبق ادعاي کیتون و همکاران ،رفتارهاي ارتباطی (الف) ذاتاً اجتماعی هستند،
شوند؛و(ج)کنشهايخردافرادرا

(ب)برايارتباطباسايراعضايسازماناستفادهمی
بهالگوهايارتباطیکالنوساختارجمعیپیوندمیدهندKeyton & others, 2013: (.


 )153حال اين نوع رفتارهاي ارتباطی میتوانند کالمی و غیرکالمی باشند .رفتارهاي
ارتباطی کالمی همچون (گوش دادن ،5پرسیدن ،1بحث کردن ،3اشتراک اطالعات،6
موافقت،1پیشنهاد،2گرفتنبازخورد،3جستجويبازخورد،71پاسخبهسؤاالت 77وتوضیح
دادن ،78احترام گذاشتن ،75پیشنهاد کمک 71و  )Keyton & others, 2013: 166( ...از
سوي ديگر در رفتارهاي غیرکالمی ارتباطی بهتر است ،رفتار ،بیشتر مترادف با عالمت
1. Interacts
2. Double Interacts
3. Listening
4. Asking Questions
5. Discussing
6. Sharing Information
7. Agreeing
8. Suggesting
9. Getting Feedback
10. Seeking Feedback
11. Answering Questions
12. Explaining
13. Showing Respect
14. Offering Help
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(نشانه)تلقیشود،مانند(اخم،خیرگیو.)...الزمبهذکراستکهيکفعالیت 7درهر
محیطومیدانیمیتواندپیچیدهبوده(مثلخريدکردن)وازچندينرفتارارتباطی(کالمی
وغیرکالمی)تشکیلشدهباشد)Keyton & others, 2013: 153(.برهمیناساسومبتنی
براينپژوهشتعريفعملیاتیرفتارارتباطیعبارتاستاز:رفتارهايیکهيککاربر
بازيرايانهايدرفضاييکگیمنت،بدونهدفوناآگاهانهدرحینبازيويادرارتباط
باديگراندرآنمکانويادرادامهيککنشارتباطیانجامدهد .
بايد اشاره کرد که کارتر عمل ارتباطی 8را «توقف »5و رفتار ارتباطی 1را «حرکت
تشده»3شخصتعريفمیکند)Carter, 1973: 8 qtd. In Grunig, 1976: 252(.
هداي 
پسدر عملارتباطی فردمتوقف میشود وارتباط برقرار میکند ،براياينکه تصويري
منحصربهفردي ازوضعیتخودوارزيابی واحديازپیامدهايآنتصويردرحرکت خود
بهدستآورد؛امادررفتارارتباطی،فرددرحالحرکتاست،متوقفنمیشودتازمانی

کهارزيابی واحد ياپیامدخودرا برايحرکتازدست بدهد)Grunig, 1976: 252( .
برايواقفشدنبهرفتارارتباطیبیانتبیینیازرويدادارتباطینیزضرورياست،چراکه
رويدادارتباطیعالوهبرشکلکهرفتارهايارتباطیرادربردارد،بهعملکردوزمینهنیز
یپردازد.هررويدادارتباطی6ازسهترکیبمرتبطبههمتشکیلشدهاست :
م 
 .7شکل ،1منظور از شکل توپوگرافی (نقشهبرداري) ،ساختار ،حالت يا نحوه
ارتباطاتاستازجملهگفتار،حرکات،عالئم(مانندزباناشارهدريکفرهنگزبانی)،
چالشبرانگیز(مانندپرخاشگريياخودزنی) 

حالتصورتورفتارهاي
 .8عملکرد ،2تأثیري را که شکل رفتار بر يک شريک يا پارتنر ارتباطی دارد را
توصیفمیکند .
1. Activity
2. The Communication Act
3. Stopping
4. Communication Behavior
5. Directed Movement
6. Communicative Event
7. Form
8. Function
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هايارتباطیرخمیدهد.

.5زمینه 7شرايطپیشینوپیشرويیاستکهدرآنپاسخ
( )Brady & Halle, 1997: 95-96

بازیهای رایانهای
رايانهايدارايچنانصنعتیعظیمهستندکهيکیازمسائل
امروزهبازيهايويدئويیيا 

موردطرحدرحوزهنظرياقتصادسیاسیبهشمارمیروند.ازيکطرفگسترهتوسعه

بهصورت بازيهايبرخط(آنالين)اجتماعکثیريازبازيکنان
بازيهاباايجادوگسترش 

رادراينفضاشکلدادهوباويژگیتعاملیبودن،آزادبودن کاربرانياهمانبازيگران،
شازپیش ايننوعاز
درترسیمکاراکترها وتغییرداستانهانقشويژهايرادرجذابیتبی 
هارابهعنوانعاملسرگرمیکودکان

برعهدهگرفتهاستوازسويديگر،نبايدآن

بازيها

و نوجوانان در داخل خانه از ياد برد؛ اما نگرانیهايی چون ترويج فرهنگگرايی (در
راستاي اهداف تولیدکنندگان) ،خشونت و مسائل جنسی انگشت اتهام را به سوي اين
رسانه جديد دراز کردهاست .هرچند تالشها و بهبودهايی در جهت استفاده صحیح و
بهکارگیرياينرسانهدرراستاياهدافیبلندقرارگرفتهاست(.)Baran, 2012: 256-257

بايد اشاره نمود که شاهد هستیم که بازيها امروزه نقش ويژهاي در سبد مصرف
ايبهعنوانيکیازمنابع
رايانه 
اندوبازيهايويدئويی  -

کودکان،نوجوانانوجوانانيافته
پذيريونیزيکنهادجديدبهمجموعهنهادهايجامعهپذيرکنندهسنتیيعنی

اصلیجامعه
ها،همچونراديووتلويزيونمبدلشدهاندWolf, (.


حتیسايررسانه
خانواده،مدرسهو 

 )2008: 21-22
نگاهیکهبايدبهاينرسانههايجديديعنی

پسباتوجهبهاينموضوع،مهمترين 

بازيهاي ويدئويی يا رايانهاي شکل گیرد ،اين است که اکنون براي درک رسانههاي

امروزهرسانههايجديد

ازرسانهايکردن»8هستیم.چراکه 

جديدمانیازمندفهممفهوم«ب
هادرحالبازنمايیکردنسايررسانههامانندسینماوتلويزيونمیباشندوسعی


مانندبازي
1. Context
2. Remediation
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دارندتاازعناصروالگوهايآنهادرجهتتکاملواحاطهخودبهرهبگیرند( & Bolter

 .)Grusin, 1999: 14-15
7
بهصورت داوطلبانهبراساسقواعدو
،عنوانمیکنند«بازيايکه 

درتعريفبازي

درزمانومکانمشخصصورتمی گیرد،همراهباتنشاستوبانظمزندگیروزمره

تفاوتدارد»(کوثري،7523،ص)837:برايناساس،درابتدابااصطالحیتحتعنوان
بازيهاي ويدئويی روبرو بوديم که فقط شامل برنامههاي کاربردي براي کنسول بازي

خانگیوسالنی(آرکید)بودندوبازيهايرايانهاينیزتنهابرايکاربرانرايانهطراحیمی
شدند،اماامروزهاينتمايزديگرمعنیندارد،زيراهمهبازيهايويدئويیرااکنونمی
توانبررويپلتفرمهايمختلفاجراکرد؛خواهبررويرايانهايباکارتهايگرافیکی
باشفافیتباالوخواهيککنسولبازي(کوثري .)511:7523،

گیمنت
ونظارتبرمراکزعرضهواستفادهازبازيهاي

گیمنت،منطبقبرآئیننامهمجوزتأسیس 
تصويري و رايانهاي که از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران در 7515/3/75
بهمحلیاطالقمیشودکهدرآن،دستگاهبازيهايتصويريبراياستفاده

تصويبشده«،
ودرضمنمتقاضیاناحداثاينمکانهابايدشرايطیهمچونتابعیت

عمومینصبشود»
دولتجمهورياسالمیايران،اعتقادبهمبانیدينمبیناسالمويايکیازاديانرسمی
شناختهشده  درقانوناساسیجمهورياسالمی ايران و داشتن حسنشهرتوصالحیت

اخالقیبهتائیدادارهاماکنعمومی،عدماعتیادبهموادمخدروعدممحکومیتکیفري
کهموجب سلبحقوقاجتماعیشود(طبقگواهیمراجعمسئول)،انجامدادنخدمت
وظیفهعمومیياداشتنمعافیتدائموداشتنمدرکتحصیلیسیکلقديموياپاياندوره
راهنمايی دارا باشند و مکان فیزيکی اين مراکز از  81مترمربع براي چهاردستگاه کمتر
نباشدوملزمبهرعايتبرخیازقوانینومقرراتهستند.ازهمینرو،اينمحلازمنظر
بهمثابه يک
قوانین و مقررات بدين شکل تعريف میشود .لذا با اين رويکرد اين محل  
1. Game
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میدانمنطبقبرنظريهمیدانپیربورديووياهمچونحوزهعمومیمنطبقبرنظريهحوزه
عمومی يورگن هابرماس در نظر گرفته میشود تا ابعاد اثرگذاري و نحوه کنشهاي
نحال ،آن را اينگونه
ارتباطی و رفتار کاربران بازيهاي رايانهاي را ترسیم نمايد .بااي 
گیمنتمکانیاستکهدرآنکاربرانبامحوريتيکسرور،تجربه
يفکردهاندکه« 

تعر
یپردازند( ».روزنامه
یآزمايند و به انجام بازيهاي رايانهاي م 
بازي جمعی و رقابتی را م 
خراسان)7531:2/7/86هرچنداينفضادرفرهنگهايمختلفونوعکارکردهايیکهبه
زآنمنفکشدهاست،نامهايمتعدديبرايآنقابلمشاهدهاستو

افزودهشدهوياا

آن
قابلمشاهده
داراي ادبیات و تبیینی متفاوتی بوده که بخشی از آن در قالب جدول ذيل  
هستند .
ردیف
1

ویژگی اصلی و تمایزبخش

عنوان

  LAN gaming centerمبتنیبرشبکهشدنکنسولهايبازيدريکمکان 

2

Video gaming bar

3

Video gaming
 parluar

4

’ Game cafe

5

گیمنت 

6

گیمکلوب 

7

 PC bangs

8

 wangbaa’s

9

 gaming center

 10

 mass LAN-party

بازيکردندرکنارخوردنوآشامیدن(بازيدررستوران) 
نوعیازمرکزبازي  LANکهدرکشورهندازايناصطالحاستفاده
میشود 

يککافهمبتنیبرخدماتبازي 
نوعیازمرکزبازي  LANکهدرکشورايرانازايناصطالحاستفاده
میشود 

کلوبیکهدرآنانواعگیمهاصورتمیگیرد 

نوعیازمرکزبازي  LANکهدرکشورکرهجنوبیازايناصطالح
استفادهمیشود 

نوعیازمرکزبازيLANکهدرکشورچینازايناصطالحاستفاده
میشود .

مرکزيبرايانجامهرنوعبازي 
ايازکنسولها 


مهمانیمبتنیبرتجمعوشبکه

)(LAN gaming center, 2020; Jonsson, 2010
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مروری نظری در مسیر پژوهش
پلی و گیم ،جرج هربرتمید و بازیهای رایانهای
هربرتمید وقتیسخنازبازيبهمیانمیآورد،بینپلی 7وگیم 8تفاوتمیگذاردونقطه
سازمانيافته و پیچیده میداند.

کلیدي و اساسی اين تفاوت را در نوع بازيهاي 
()Mead,1972: 150نکتهمهمپیرامونگیم،وجوديکسازماندرقالبقواعداستکه
بخشیازلذتگیمبهکشفاينقواعداختصاصدارد)Mead,1972: 151(.لذاوقتی
پیرامون بازيهاي رايانهاي صحبت میکنیم ،بايد آن را بر اين اساس مبتنی بر گیم و
مجموعهقواعديکهکاربراندرحینبازيمدامبهدنبالآنهستند،تحلیلکنیم.لذاروند
واجتماعیشدنافرادنیزتغییرمیکند .

جامعهپذيري

میدگیمرامبتنیبريکمنطقودارايسازمانمیداندکهداراييکهدفمشخص
است و اقدامات افراد درگیر بر اساس اين هدف به يکديگر مربوط میشود تا تعارضی
نداشتهباشدوحتیدرهرمرحلهاييکوحدتمشخصوجودداردو ايندرستدر
برابرپلیاستکه يک نقشسادهپسازديگري وجوددارد و اينمشخصهشخصیت
سازمانيافته ازکودک(گیمر)به

کودکاست.لذاگیمدر مقايسهباپلیيکشخصیت
آوردواوراتبديلبهيکعنصرارگانیکجامعهمیکند)Mead,1972: 159(.

وجودمی
هايرايانهاياختصاصدارد،نیز


هايیکهبهانجامبازي

درمکان
سازمانيافتگی

حال،شکل
قابلمطالعه و
بسیارقابلتأمل میشودوساختخودوشخصیتافرادوکاربران(گیمرها) 
اتکاست .

نظریه دراماتوروژی اروینگ گافمن و گیمنتهای بازیهای رایانهای
کهبازيهابهشکلیسادهساختارموقعیتهايواقعیزندگیرابهنمايش

رسد 
بهنظرمی 
غوطهوري درنمايشیازامکانات،مارااززندگیجديجدامیکنند.
یگذارند.آنهابا 
م 
مابهعنوانبازيگرانبهدنیابازمیگرديموآمادهايمتاببینیمچهساختاريدرواقعیتوجود
1. Play
2. Game
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داردوآمادهکاهشزندگیبهعناصرزندهآنهستیم)Goffman, 1961, 34(.ازسوي
ايشی...میتواندبهعنواننقطهپايانیتحلیليا

ديگرگافمناشارهمیکندکه«ديدگاهنم

شیوه اي نهايی براي نظم بخشیدن به حقايق به کار رود .از طريق اين ديدگاه میتوان
تکنیکهايمديريتتأثیرگذاريدريکتشکلخاص،مسائلعمدهمديريتتأثیرگذاري
درتشکلوهويتوارتباطاتمتقابلتیمهاياجرايیراکهداخلتشکلفعالیتمیکنند،
موردتجزيهوتحلیل قرارداد(.گافمن)863:7532،ايننگاهورويکردگافمنقابلتسري
انهاي است و ازاينرو،فضاهايی چون گیمنتها میتواند،معیاري
بهفضاي بازيهاي راي 
بهنوعی بازگشت به زندگیکنونی را درپی
برايتمرکزرفتارها و کنشهايی باشدکه 
داشتهباشدوعناصراينساختارومیدانراازنظراثرگذاريموردبررسیقراردهد .
گافمنهرمکانیراکهباقرارگرفتنموانعیدرمقابلادراکانسانتاحديمحدود
میشود ،منطقه مینامد ،البته اين مناطق برحسب میزان اين تحديد و برحسب رسانهي

ارتباطیاي که از طريق آن موانع ادراکی عمل میکنند ،متفاوت است( .گافمن:7532 ،
 ) 785از همین رو ،وي اشاره دارد که وقتی فعالیت انسان در حضور افراد ديگر رخ
هايفعالیتبهشکلینمايشیموردتأکیدقرارمیگیردوجنبههايی

میدهد،برخیازجنبه

اعتبارکنند،سرکوبمیشوند.درجلويصحنه

کهاحتمالداردبرداشتايجادشده رابی
آنچه را که میخواهند بهعنوان حقايق مؤکد متجلی کنند ،ارائه میدهند و قطعاً
سرکوبشدهظاهرمیشوند(.گافمن )783:7532،

صحنهايوجودداردکهحقايق


پشت
ايتعريفمیکندکهبرداشتايجادشده درمورديک

پشتصحنه رامنطقه
گافمن 
پشتصحنه جايی
اجراي خاص به شکلی آگاهانه و بهعنوان امري عادي نقض میشود  .
استکهمیتوانظرفیتيکاجرادرنشاندادنچیزيفراترازخودشرابازحمتدر
هاآزادانهطراحیمیشوند،جايیکهلوازمو

آنجاجعلکرد،جايیکهتوهماتوبرداشت
يتمامکنشهاوشخصیتهادرآنجا

جمعکردن فشرده
منمايشخصیرامیتوانبا 

اقال
انبارکرد(گافمن.) 783:7532،گافمنبرايننظراستاگرتیمشاملافراديازتقسیمات
مهماجتماعی باشند،مثلردههاي سنیمتفاوت ،گروههايقومیمختلف وغیره،آنگاه
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پشتصحنه اعمالمیشودکه
مقاديريمحدوديتهايمصلحتانديشانهبررويآزادي 
یسازي
يکیازمهمترينآنتقسیماتازنوعجنسیتیاست.گافمنازيککارخانهکشت 
آوردکهوقتیزنانواردبدنهکشتیمیشوند،بیشترمرداندر

ساحلغربیآمريکامثالمی
عاشقپیشه بودند .در احترام به خانمها،
ارتباطهاي عادي خود با کارگران زن مؤدب و  
سروصورتها بیشتراصالحمیشدوزبانهايماليمیبهکارمی

منشهاارتقامیيافت،
پشتصحنههاکامالًمتفاوتاست.در
رفت(.گافمن)711:7532،وايننوعازرفتارهادر 
قابلمشاهدهدرآن
کنشهاي 
قبالاينرويکردنسبتبهموقعیتگیمنتهاونوعرفتارهاو 

بهمثابه يک
صحنهرادراينمکانها 

هامیتواننسبتجلويصحنهومرزگذاريباپشت

نتها و
منطقه موردتوجه قرار داد و اين موضوع که کنشها و رفتارهاي حاکم بر گیم 
پشتصحنهقابلتبیینوخوانشهستند،
کلوبهايبازيچگونهبهعنوانجلويصحنهويا 

هامیتواندمورداستفادهقراربگیرد .


درانعکاسوترسیمفرهنگحاکمبراينمکان

چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
بهنوعی متکیبهتالشهايیاستکهبالستروفدر
چارچوبمفهومیاصلیاينپژوهش 
زمینهمطالعهرابطهبازيبافرهنگداشتهاست،بالستورفسهآيندهممکنبرايرابطهبازي
وفرهنگترسیممیکند :

7

.7فرهنگهايبازي :منظورآناستکهبهبازيکردنبهعنوانيکجهانمعنا،يا
يک جهان فرهنگی نگريسته شود که در ارتباط با جهان واقعی آفريده شده است .اين
جهان درست نظیر جهان واقعی ،برساخته از تصورات و آرمانهاي جوامع است.
دربازيهاحکايتازيکنوع

ساختهشده 

انديگر،فضايمطلقوجودندارد.فضاي
بهبی 

هستیشناسیوجهانبینیخاصدارد .
.8فرهنگهايبازيکردن:8منظورآناستکهبازيهاباخودقواعديبههمراهمی
آورندکهمیتواندمحلی،منطقهاي،ملیوحتیجهانیباشد.پیدايشخردهفرهنگهاي
1. Game Cultures
2. Cultures of Gaming
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جوانان ،مردان و زنان ،فرهنگ همکاري در برابر فرهنگ رقابت و نظايرآن ،از عناصر
فرهنگبازيهاهستند .
.5بازيکردنفرهنگها:7ازاينمنظربازيکردنخودتبديلبهچارچوبیشدهاست
.بازيهاازسويیبرهمهانواع

ینگرند
کهبازيکنانازمنظرآن،بهديگرجنبههايزندگیم 
رسانههايتعاملیازتلويزيونگرفتهتافیلم،تلفنهمراهواينترنتاثرگذاشتهاست.ازديگر
سو،بازيهافعالیتهايجهان،زندگیفیزيکیرانیزبرهمزدهاندوحتیزندگیکسانی
کنندرانیزتغییرمیدهند؛بنابراين،

کهبازينمیکننديادررسانههايتعاملیمشارکتنمی

دراينوجه،بهاينامرتوجهداردکهچگونهبازيکردن،فرهنگهارادرسراسرجهانبا
يکديگرمرتبطمیکندياازهممتأثرمیسازد )Boellstroff, 2006: 33(.
 لذا محقق در اين پژوهش میدانی که مبتنی بر شناخت يک اجتماع است ،تالش
بهنوعیگام
نمودهتاعرصه«فرهنگهايبازيکردن»رادرچنیناجتماعیواکاويکندو 
ايدرگیمنتها،در


هايرايانه

هاورفتارهايکاربرانبازي
مهمیراازطريقترسیمکنش
جامعهايرانیارائهدهدوامکانمقايسههايآتیباچنینفرهنگهايیرافراهمآورد .

روش تحقیق
اينپژوهشازچندينروشبرايپاسخگويیبهپرسشخودبهرهمیبرد.ازآنجاکهروش
جامعهشناختی مطرح است و سعی در مطالعه

مشاهده عمدتاً بهعنوان يک روش تحقیق 
اعمالازطريقمشاهدهداردبهمااينامکانرامیدهدتابهنحوهوقوعياعملکرديک

هايرايانهاي(مانندگیمنت)


مکانبازي
پديدهکهدراينتحقیقهنجارهايحاکمبرفضا-
است پی ببريم .لذا براي اين کار در مشاهده همراه با مشارکت همزمان تحلیل اسناد و
يشده،بههمراهمشاهده
لمهايگردآور 
ادداشتهايمشاهدهگران،تصاويروفی 

مدارک(ي
نتها در شبکههاي اجتماعی همچون اينستاگرام و  ،)...مصاحبه با
صفحات مجازي گیم 
پاسخگويان و افراد مطلع ،مشارکت و مشاهده مستقیم و دروننگري با يکديگر تلفیق
سهگانه مشاهدهمشارکتیيعنیمشاهدهتوصیفی،
میشود؛بنابرايندراينروش،مراحل 

1. The Gaming of Cultures
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مشاهده متمرکز و مشاهده گزينشی طی شد (فلیک .)813-811 :7521 ،هرچند ،دراين
پژوهشبايدتوجهويژهبهجنبههايمهممشاهدهيعنیفضا،کنشگر(افراددرگیر)،فعالیت
دههاي فیزيکی حاضر) ،عمل ،رويداد ،زمان ،هدف و عواطف نمود اما
ها ،اشیاء (پدي 
مهمترين نکتهکهدرجرياناينروشو دراينمرحلهمورداشاره قرارگرفت،تعیینو

انتخاب فضا جهت مشاهده بود که با توجه به گستره زياد مکانهاي بازيهاي رايانهاي
گیريخوشهايدرمناطق


بازي)تالششدتادراينتحقیقبهروشنمونه

نتوکلوب

(گیم
 88گانهتهرانبزرگانجامگیردلذاازمیان 862گیمنتدارايمجوز 53،موردبعداز
حضورومراجعهبه  15گیمنتدارايمجوزازسويوزارتفرهنگوارشاداسالمیو
بنیادملیبازيهايرايانهايدرسطحشهرتهرانانتخابشدوازسويديگر،انباشتو

نتها در مناطق ،مالک افزايش تعداد مشاهدهها در هر منطقه البته مبتنی بر
تراکم گیم 
تفکیکوضعیتاقتصاديآنمحلهلحاظگرديد .
هاينیمهساختمندبا35نفرازکاربرانبازيهاي

درکناراينمشاهدههاانجاممصاحبه
نتها صورت گرفت که پرسشهاي موردنظر
مراجعهکنندگان به گیم 

رايانهاي و 

توسعهيافته

نتها)بسطو
هايرايانهاي (گیم 

مشاهدهگردرمسیرتوصیفومختصبازي

است .دادههاي گردآمده در اين گام با تأکید بر مصاحبههاي نیمهساختمند بر اساس
تکنیکتحلیل مضمونبررسی شدند .البتهبايد اشارهکردکه تحلیلمضمونرايجترين
شکل تجزيهوتحلیل  در تحقیقات کیفی است .اين روش بر تعیین ،بررسی و ضبط دقیق
الگوها (يا تمها) در دادهها و همچنین بر سازماندهی و شرح عمیق دادهها تأکید دارد.
تحلیل مضمون از شمارش عبارات و يا کلمات در يک متن فراتر میرود و به سمت
میکند .بسیاري از محققان تحلیل
شناسايی ايدههاي صريح و ضمنی در دادهها حرکت  
مضمونرابهعنوانيکروشبسیارمفیددرحذفپیچیدگیهايمعنايیدريکمجموعه
)وازمیانمدلهايموجود،مدلسادهولکاتدراين

دادهمیدانندGuest, 2012: 11(.
پژوهشمبنايعملقرارگرفته وبراساسآنگزارشتنظیمشدهاست.درمدلتماتیک
ولکاتسهمرحلهتوصیف،تحلیلوتفسیرمجزاشدهاند)Wolcott, 2009(.تصويرذيل
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نت)رادرسطحشهرتهراننشانمیدهدکهمبتنی

پراکندگیمشاهداتانجامشده(53گیم
برنمونههايمشاهدهشدهتصويرشدهاست .


تصویر  .7پراکندگی نمونههای مشاهدهشده در شهر تهران

پایایی پژوهش
فلیکمعتقداست،بحثدربارهپايايیدرتحقیقکیفیازدوجنبهنیازبهتحلیلمحدود
میشود .اول آنکه تکوين دادهها بايد به نحوي تحلیل شود که بتوان مشخص کرد که

کداميک تفسیرمحققاست(فلیک:7522،
کدامگزارهمتعلقبهفردموردمطالعه استو 
 )175که اين  جنبه مورد تأکید در مشاهده مشارکتی از طريق استانداردسازي و تدوين
هاينیمهساختمندنیزقالبنیمهساختمند

«قالبپروتکلمشاهده»فراهمشدودرمصاحبه
مصاحبهوپیادهسازيصحبتهايمشاهدهشوندگانمحققرابهاينهدفرساند .
اماجنبهدومموردتوجهفلیکآناستکهروشکاردرمیدانيابههنگاممصاحبه
وتفسیرمتنبايدازطريقآموزشياکنترلمجددتحلیلشودتاامکانمقايسهيافتههاي
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مصاحبهگران يا مشاهدهگران مختلف فراهم آيد (فلیک .)175 :7522 ،در همین راستا،
محققاقدامبهکنترلدائمینتايجحاصلازمشاهداتنمودلذابرخیازپروتکلهامبتنیبر
هادرحینگردآوريدادههاتغییريافتودرگام

شرايطونظارتدائمیبرحسبموقعیت
مهم تر برگزاري دوره آموزشی و ايجاد يک گروه نظارت و کنترل برخط (آنالين) به
نتهابهاينامر
پیشازورودبهمیدانگیم 

صورتمجازيوتدوين«راهنمايمشاهده»
بسیارکمککرد .
بنابر نظر فلیک بايد ساير برداشتها از پايايی را ،مانند اينکه مجموعه دادههاي
تکراريبههماندادههاونتايجمنتهیشود،درتحقیقکیفیکنارگذاشت(.فلیک:7522،

)175واينهمانرويکردمحققدرتحققپايابودناينپژوهشبودهاست .

روایی تحقیق
ازآنجاکه  دريکتحقیقکیفیهمچونموضوعاينپژوهش،روايیياهماناعتبار،بیش
ازپايايیموردتوجه است،لذابايددرکلیهمراحلوفرايندهايپژوهشبدينسؤالپاسخ
شدکهآيامحققانومشاهدهگرانهمانچیزيرامیبینندکهتصورمیکنندکه

دادهمی
میبینندوياخیر؟(فلیک،)171:7522،لذامتکیبرروشهايگردآوريدادهيعنیروش
مشاهدهمشارکتیونیزمصاحبهنیمه ساختمند،محققبرآنشدتامبتنیبراعتباربرپايه

یشمارد(Wolcott, 1990, 127-128بهنقل
رويهتحقیقکهولکات3نکتهضروريرابرم 
از فلیک ،)171 :7522 ،اين نکات رعايت گردد و عمده اين موارد در قالب «راهنماي
دراختیارمشاهدهگرانومصاحبهکنندگانقراربگیرد.ازجمله،تأکیدبردقتدر

مشاهده»
مشاهداتوجزئینگري،کاملکردنقالبپروتکلمشاهده،استفادهازتجربیاتمشاهده
ايرمشاهدهگرانبرايتکمیلروندمشاهدهودقتدرنگارشهاوسعیدر

هايقبلیوس
اجراي ايننکتهکه همه موضوعات وپرسشهايمدنظردر مصاحبهها وقالبپروتکل
بهطورکاملمنعکسشود
مشاهدهپوششدادهشودومواردجهتدرجيادداشتبرداريها 
وحتیفايلهايصوتیمصاحبههاوياضبطمحیطیدراختیارمحقققراربگیردتادومرتبه
بايادداشتهاتطبیقدادهشود.دراينمیان،رفتبرگشتبعضیازيادداشتهامیانمحقق
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قابلتوجه بودتاجايیکهبهبازنويسیچندقالبپروتکلمشاهدهازسوي
ومشاهدهگران 

مشاهدهگرانانجامید.نکتهحائزاهمیتديگر،مرتبطبامرحلهتجزيهوتحلیل واستفادهاز

تکنیکتحلیلمضمونبودکهمحققتاجايممکنفنمقايسهدائمیمیانکدهاومقولهها
سازينمودتادادههايیبدونتوجهکنارگذاشتهنشدهباشندودرنهايت،

ومضامینراپیاده
دربخشنتايج،باارائهشواهد،يادداشتهاونقلقولهاوحتیتصاويرگرفتهشدهازسوي
مشاهدهگراناعتبارتحقیقفراهمشود .


نتایج و بحث و بررسی
الگوهای رفتاری و کنشی
طبقتجزيهوتحلیل صورتگرفتهبرايپاسخبدينپرسشيعنیچگونگیالگويرفتاريو
کنشهاي ارتباطی حاکم بر گیمنتهاي تهران میتوان به موارد ذيل اشاره نمود که اين

قابلمشاهده نیست اما میتوان بهعنوان تنوع الگوهاي
نتها  
الگوها گرچه در تمامی گیم 
نتهاازآنيادکردکهبسیارقابلتوجهاست :
رفتاريوکنشیدرگیم 


الگوی گروهی و دوستانه بودن شکل حضور و مشارکت
اين الگوي رفتاري و کنشی الگوي غالب در اکثر گیمنتها محسوب میشود ،چراکه
اساسحضورکاربراندرقالبيکتیموگروهاستکهمنتجازروابطدوستیسابقويا
رونازمحیطگیمنتوگاهايجادشده درمراجعات

شکلگرفته قبلیدرفضاياجتماعیبی

قابلمشاهدهاستکهافرادهمديگررانشناسندويارفاقتیبین
قبلیاست.لذاکمترگیمنتی 
کاربران و يا متصدي وجود نداشته باشد .ضمن آنکه فضاي بازي و شکل بازيها در
نتچنینالگويیراتشديدمیکند .


گیم
انتوصیفمیکند :

يکیازمشاهدهگر

«روابطدوستیکامالًصمیمانهبودوچیزيکهديدهشدوکامالًجالببود
اينبودکهکاربرانبههمراهخوددوستشانرامیآوردندکهخودراموردحمايت

میداد و
آرامشبخش  

و تشويق قرار دهند و اين به آنها حس کامالً خوب و 
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اينکهفضايدوستیدرکاربرانیکهردهسنیبااليیداشتندبسیارصمیمانهبودو
کامالًفضايحمايتیديدهمیشد» .

الگوی هیجان – تن صدا
براساساينالگوهرچهمیزانهیجانيابراثر بازيويابراثر زمینهرفتارها وفضايمحیط
افزايشپیدا می کند،تنصدا کاربران وکنشگران نیزمتناسب باآن باال میرود وحتی
میزانفحشهاوکلماترکیکهممیتواندافزايشيابد .
بهعنواننمونه :

«اگرموسیقیهیجانیبودصداهاباالمیرفتوفحشهمدادهمیشدکه
بعضیشانناموسیهمبوداماازطرفمقابلدريافتبدينداشت» 

الگوی پذیرش نظر جمع در مالکها و معیارهای بازی
نتهاداردتا
درگروهیبازيکردندرگیم 

براساساينالگونظرجمع،نقشیتعیینکننده
جايی که نحوه شروع بازيها و انتخاب شکل و موارد انتخابی بسان يک بازي گروهی
ازنظر جمع براي گرفتن اجماع و آغاز کار پیروي میکند ،هرچند لیدرها و رهبران که
نکننده داشته
داراي ويژگیهاي متمايزي هستند ،در مراحل نخست میتوانند نقش تعیی 
باشنداماداشتنتأيیدازسويگروهبسیارمؤثراست .
گرانبیانمیکند :


نمونه،يکیازمشاهده
بهعنوان

«تعويضبازيبا نظرجمعبود،اجازهدادنبهورودفرديديگربهبازي
تابعنظرجمعبود،تعیینتعداددستهاي [دفعاتشروعبازي]موردنیاز،غالباًبا
رهبردوتیمبود» 

الگوی تماشاگر -لیدر
اينالگويرفتاريوکنشیمتکیبرانجامبازيهايگروهیاستکهيکنفرباالجبار

نقشتماشاگرراپیدامیکندلذااودرموارديکهمورداختالفاست،نقشهدايتگرو
عدالترابرعهدهمیگیرد .

حتیقاضیوبرقرارکننده
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گرانبیانمیکند :


يکیازمشاهده
یکه نفرسومدرحالتماشايبازيبودبهرهبربازيتبديلمی
«درهنگام 
شدوبازيوحواشیرامديريتمیکرد» 

الگوی اختالط جنسیتی و تعدیل فحاشیهای کنشگونه و رفتارگونه
قابلتأمل در مسیر مشاهدات ،تغییر رفتار قابلتوجه از سوي کاربران ،در
الگوي  
گیمنتهايی بود که حضور دختران و بانوان در آن مکانها ديده میشد .تا جايی که

ازنظرمیزانبهرهگیري

رقابلکنترل
مکانهايعاريازحضورآنانبدونکنترلمتصديغی 

قابلمشاهده
چوجه  
بههی 
هاوالفاظرکیکبودوايننکتهدرگیمنتهايمختلط 

ازفحش
بهنوعی کهحضورزنانودخترانبهتعديلرفتارهايناهنجارکاربرانمیانجامیدو
نبود ،
الفاظرکیکوفحششنیدهنمیشد .
عنوانيکگیمنتمشاهدهشد :

درمشاهدهگیمنتپیرامید،به

«لحنصحبتکردنافراددوستانهبودوبهدلیلاينکهخانمهاهمدرمحیط
آنها
حضورداشتندکسیفحشنمیدادودادنمیزد.البتهافرادهنگامبازيبه  
هیجاندستمیدادوممکنبودباصدايبلنداينهیجانروتخلیهکننداماکسی
یداد درآنجا.اکثراًهمدرمحیطفقطصدايبازيهابه
فريادنمیزدوفحشنم 
گوشمیرسیدوافرادخیلیبلندبلندصحبتنمیکردند.کالًصدايبازيهانیز
خیلی بلند نبود و فضا داراي يک سکوت نسبیاي بود و شلوغ نبود ازلحاظ
صوتی ».

الگوی هیجان -الفاظ رکیک و جنسی
اين الگو همانند الگوي هیجان – تن صدا عمل میکند و هرچه هیجان بیشتري بر فضا
بهکارگیريوتعدادالفاظوفحشهايرکیکبیشتروبیشتربهگوش
حاکممیشد،سطح 
رسیدوعدمکنترلمتصديگیمنتنیزبردامنهآنمیافزود .

می
بهعنواننمونه :
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یساله حینبازيازالفاظرکیکمثلک...ک...استفادهمی
«چندجوانس 
کردندکهدرصحبتهايمعمولیآنهااصالًبهچشمنمیخورد ».



الگوی احترام به غریبه
اينالگوبهاينموضوعاشارهداردکهحضوريکغريبهوازجامعهايغیرخوديوخارج
ازفضايدوستانهوصمیمانهوشناختمحورگیمنت،اوراازدايرهکنشیکاربرانخارج
میکرد ،يعنی بیان الفاظ و رفتارهايی که عادي تلقی میشد ،در حضور فرد غريبه بايد
بهنوعیبافردغريبهبهعنوانفرديخارجازچارچوبمعنايپذيرفته
تمايزگذاريمیشدو 
نتبرخوردمیکردندوحتیاگراشتباهاًباالفاظیناپسندموردخطابقرار


درداخلگیم
گیرد،بالفاصلهازويعذرخواهیمیشد .


می
بهعنواننمونهدرمشاهداتآمدهاست :

همبازي
«اگر دونفر دراثرتنها مراجعه کردن به گیمنت مجبور بودند با 
شد،فقطدرحینبازيشايدواکنشهايیدر

چگونه بیادبیمشاهدهنمی
کنندهی 
اثرگلخوردنياگلزدننشانمیدادندکهحريفبادرکغیرارادي بودنآن
هاگذشتمیکرد،مثالًبعدازخوردنگليکفحشناموسیدادهمیشداما
سريعاًمعذرتخواهیمیشد ».

الگوی تمایز رفتارها و انتخاب در بازی زنانه و مردانه
شکلوانتخابونحوهرفتارهايیکهزناندرحینبازيهادارند،تمايزمعناداريبابازيها

کنندازبازيهايیباهیجانوشکلیمتفاوتبهره


ورفتارهايمرداندارد.زنانسعیمی
بهويژهصحبتکردنبايکديگررادرکنار
بگیرندورفتارهايمکملخوردن،آشامیدنو 
آنداشتهباشند،درحالیکه مردانتمرکزبررويبازيوکنارگذاشتنرفتارهايمکملرا
مدنظرقرارمیدهند .

توصیفیازگیمنتمختلطپیرامید :
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«نکتهجالباينجاستکهآقاياناکثراًفیفايابازيهايجنگیومبارزهاي
هابازيهايیمانندجیتیايوياواقعیتمجازي.خانمها

بازيمیکردنداماخانم
یکردند هنگامبازيبايکديگرمشغولصحبتمیشدندو
کهجیتیايبازيم 
پیراموناعمالیکهدربازيانجاممیداندوشخصیتهايبازيصحبتمیکردند
یکردند
باهم.آقايانکهاکثراًفیفابازيمیکردندبايکديگرحینبازيصحبتم 
درموردبازياماکمصحبتمیکردندوبیشترتمرکزشانرويبازيبود ».

الگوی تناسب بازی با سن
هايمتناسبباگروههايسنیخودراانتخابکنندوکمتر

اينکهکودکانونوجوانانبازي
بهبازيهايجنگیوخشنبپردازند،گويیيکالگووساختاريپذيرفتهشدهاستکه

خودآنهانیزدرامرانتخابسعیمیکنند،برطبقآندستبهانتخاببزنند،درحالیکه
بازيهايیباهیجانباال،خشنوجنگیدردايرهانتخاببزرگساالنقراردارد .

بهعنواننمونه :

بازيهاي
بازيها متناسب با سن و نوع مراجعه بود .مثالً کودکان اکثراً  
« 
دادند.بازيهايیمانند

کودکانهيابافضاهايجذابکودکانهايبیشترانجاممی
بزرگترها و جوونها و نوجوونها ،اگر گروهی

لگو ،فورتنايت يا کرش؛ اما 
کردندواگردوتايیياتکیبودندبیشتربازيهايجنگی

آمدهبودندفیفابازيمی
انجاممیدادند» 

الگوی ناهنجاری رفتاری پذیرفتهشده در گروههای سنی باالتر
رفتاريدرگروههاي

رفتهشده 
بزرگسال گويیمجموعهايازخطوطقرمزپذي 

گروههاي

نرو،
سنیپايینتررابهکنارگذاشتهاندوخودرارهاازبسیاريازهنجارهامیدانند.ازاي 
رفتهشده وعادي
در دايرهرفتاري وکنشی آنها انواع الفاظرکیک و ناپسند،امريپذي 
است که میتواند شامل شوخی جنسی فیزيکی نیز باشد .لذا دستهبندي صريحی را در
فضايگیمنتايجادمی کندتاجايیکهبیانيکفحشناموسیازيکنوجوانپذيرفته
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رفتهشده و اين میتواند به دايره سیگار کشیدن و
نیست اما از يک جوان  81ساله پذي 
مصرفموادمخدرو...نیزتسرييابد .
بهعنواننمونه :

«گاهی اوقات که افراد کم سنتر در مغازه بودند لحنها کمی از فحش
یآمد و کمی رعايت میشد ...خود کم سن و سالها هم فحش
ناموسی درم 
ناموسینمیدادند» 

الگوی رفتارهای هنجاری و نوع بازی
هر بازياي براي خود مجموعهاي از رفتارها به همراه دارد .چنانکه در بازيهايی مانند
یکه بازيهايی مانند جی تی اي اين نوع
فوتبال شاهد صدا و هیجان باال هستیم ،درحال 
هیجانورفتارهااينگونهنیستوحتیاينالگودرمورداستفادهازنوعوسیلهبازي(رايانه

وياکنسول)هممتفاوتاست .

الگوی فوتبال محوری در گیمنتها
بهنوعیالگويکنشی
عالقهمنديعمومیبهانجامبازيهايورزشی 
تشنهفوتبالبودنويا 
و رفتاري سراسري ايجاد نموده تا جايی که میتوان گفت اکثريت کاربران ،فضاي
گیمنتهارابابازيفوتبالومتکیبرکنشهاورفتارهايمتناسبباآندنبالکردهواکثر

یکنند .
مراجعهکنندگانبازيهايورزشیباتأکیدبرفوتبالراانتخابم 


الگوی تحقیر برای کاربران کم سن و سال و یا بازنده
هادرفضايگیمنتباتحقیرازسوي

هرگونهباختوياخرابکردنواشتباهدربازي
بهنوعی شايد رفتار مکمل باخت ،يا
همبازي مواجه میشود و  
تماشاگران ،همتیمی و يا  
رفتهشده و
نبین تحقیربرايکاربرانکمسنوسالامريپذي 
اشتباهبايدتحقیرباشد،دراي 
موردتأيیدکاربراناست .
بهعنواننمونه :
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يخور بودوهرکس
«مخصوصاًوقتیيکنفردرتیمضعیفبودوتوسر 
بالفظياحرکاتشاورامسخرهمیکرد ...يکنفرپسکلهايمیزد،میگفت
چهغلطیمیکنی؟سرشفريادمیکشیدکهکجامیري؟» 

الگوی شرطبندی غیرجدی
نتهاسرحساببازيکردنبدينمعنیکهبازندهبايدهزينه
اينکهدرفضايگیم 

یرغم 
عل 
رفتهشدهاستواکثرکاربرانتحتاينشرايطدر
بازيکاربرانديگررابپردازد،امريپذي 
کننداماشرطبنديبررويموارديغیرازهزينه،هرچندمواردي


نتاقدامبهبازيمی

گیم
مشاهدهشدامابهنتیجهنمیانجامد،مثالًشرطبنديبرسرخريدناهاروساندويچوحتی
ودرقالبالفاظبیانمیشودو

بهصورتغیرجدي
اشیاءويامبلغیپولوهمهاينموارد 
چندانازسويافرادجديگرفتهنمیشودوکسیحاضربهپذيرشريسکوپرداخت
چنینشروطینیست .
رضا73،سالهمیگويد :
نطوري
شرطبنديبهاونصورتکهپولوسطبذاريمنمیکنیمامامثالًاي 
« 
کههرکیباختهزينههاروحسابکنیياخوراکیمهمونکنهبازيمیکنیم.
یدهچونيهوپولآدم
البتهشرطبنديپولیهمتاحاالانجامدادمامااصالًحالنم 

همشازبینمیره ».

الگوی تیم شدن بالفاصله
قابلمالحظه در فضاي گیمنتهاتیمشدنافراداست که شماکمترفرديرا در
الگوي 
گیمنتهاخواهید يافتکهبهصورت انفراديبهبازي کردن بپردازد لذافرديکه وارد

گیمنت میشود ،علیرغم ورود فردي بالفاصله با يک نفر در تعامل قرار میگیرد و

بهصورت گروهیبهبازيمی پردازدواصالًفضايبازيچنیناقتضايیراايجادمیکندو

قابلتوجهی برايارتقايتیمسازيومهارتهاي گروهیدراجتماعگیمنتی
خودمزيت 
است .
بهعنواننمونه :
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«گروهیمیآمدندالبتهدوموردتکنفرههمآمدندکهسريعتیمشدندوبا
همبازيهايهمیشگیشانرابازيکردند» 


الگوی عدم واکنش به توهین و تحقیر
بزرگسال،

درگیمنتعدمواکنشکاربرانچه

قابلمشاهده 
يکیازمهمترين الگوهاي 
چهکمسنوسالبهانواعتحقیرهايکالمیوغیرکالمی(مانندکتکزدن،پشتگردنیو
ي کههیچواکنشیدرپینداردوبهسکوتمیانجامدويا
گونها 
به 
)...وفحاشیهاست .
صرفاًبالبخندهمراهاست،گويیکهکسیتالشینداردتابهتوهینصورتگرفتهواکنش
نشاندهدواينکنشورفتارحساسیتیبراياودرپینخواهدداشت .
بهعنواننمونه :

یگرفت
یکرد نقشرهبررابهعهدهم 
«دربازيتیمیکسیکهبهتربازيم 
رفتهرفته اينتذکرهابهتمسخروتوهین
همتیمی خودتذکرمیدادو 
ودائمبه 
نآمیزوفحشبدلمیشدوبهاين
تبديلمیشدودرمرحلهآخرهمبهرفتارتوهی 
همتیمیضعیفخودراتنبیهمیکردواوهمخمبهابرونمیآوردو
صورترهبر 
یگفتباشه» 
فقطلبخندمیزدياسرشراتکانمیدادوم 

الگوی رهبری در گیمنت
نتبراساسيکسريازويژگیهامانندبزرگی


دهدکهرهبريدرگیم

اينالگونشانمی
از نظر سن و سال ،تخصص و میزان آشنايی با بازي و حرفهاي بودن میتواند به رهبر
تفويض شود ،هرچند مالک اولیه همیشه سن و سال بوده و در ادامه ساير شاخصها
میتواندتعیینکننده باشدومسیرهدايت،رهبريوراهنمايیتیمیومديريتگروهیتیم

رابرعهدهگیرد .
ینويسد :
نمونه،يکیازمشاهدهگرانم 

بهعنوان

بزرگتروکاربلدتیمبودوفرمانهاراصادر

«هرتیمیيکرهبرداشتکه
میکرد،تعیینمیکردازکدامسمتوارددرگیريشوندوچهکسیزودتروارد
شود و جلوتر از بقیه حرکت کند ،بمب دست چه کسی بیوفتد ،بعد از حذف
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چهکار کنند ،شروع و پايان بازي و
یمانده دستور میداد  
خودش به نفرات باق 
نبازيباتجمیعنظررهبردوگروهانجاممیگرفت،حتیامکانتعويض
تعیینزمی 
بازيازکانتربهواروبرعکسهمفراهمبود» 

تصویر  .0الگوهای رفتاری و کنشهای ارتباطی کاربران بازیهای رایانهای در گیمنتهای ایرانی

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
يهاي برجستهدراينپژوهش،تمرکزبرمجموعهالگوهاوکنشهاي حاکمبر
ازنوآور 
شکلگرفته استوتاجاي
اجتماعیاستکهپیرامونيکرسانهجديددرجامعهايرانی 
ممکنتالش گرديد اينالگوهايارتباطیاحصا وتبیین شوندتابخشیازفرهنگهاي
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بازي کردن  درجامعهايرانیراترسیمنمايدودرسويديگرمختصاتچنیناجتماعیرا
.بدونشکبازيهايرايانهايدرسالهايآتیبهنخستین

یکند
ازمنظرارتباطیتبیینم 
عالقهمنديجهانیوحتیجامعهايرانیمبدلمیشوندوجامعهايقريببه
تفريحدرسطح 
ايدرايران،نمیتواندخودراازحیطهتحوالتآنجدا

میلیونکاربربازيهايرايانه

 11
نوجود بهعنوان نتیجه اين پژوهش با توجه به چارچوب نظري برگزيده جهت
بداند.بااي 
دستيافته که میتواند موارد ذيل را
بررسی اين موضوع و مسائل پیش رو ،به مواردي  
دربرگیرد :

گیمنتها ،به مثابه یک اجتماع پشتصحنهای در جامعهایران باید مورد تحلیل
قرار بگیرند:
نتها نشان میدهد که نحوه رفتارها و کنشهاي
گیم 
بررسی صورت گرفته پیرامون  
کاربران ايناجتماعفارغاز نوع وجهتگیريها (فرصت وتهديد و يامثبت ومنفی)،
هايرايانهايآنجارا بهتعبیر

صحنهاي است کهکاربران بازي

بهنوعی يکاجتماع 
پشت

گافمن عرصه بروز باطن خود لحاظ میکنند .لذا با مکانی مواجه هستیم که از طرق
مختلفکاربررابهسمتیسوق میدهدتاعرصه کنشگريخودرا بدونهیچتزئیینو
لحن،الفاظورفتارهاوکنشهامتفاوتازآنچهدرجامعهبروز

بهکارگیري
حتیدرجهت 
،گیمنتهابهعنوانيکاجتماعومکانپشتصحنه

نرو
میدهد،بهنمايشبگذاردوازاي 

نبین،
تلقیمیشوندکهدرمواجههباجامعهمرزبنديخاصخودرارقممیزنندودراي 
عدمحضورزنانوياحضورخانوادگیسببمیشودتاکامالًبهمثابهيکاجتماعمردانه،

صرفعرصهظهوروبروزرفتارهايمردانهمحسوبشوند .

گیمنتها فضای سوم برای کاربران بازیهای رایانهای در ایران به شمار
میآیند:
عالقهمنديکاربران(گیمرها)جهتحضوردرچنینیمکانی،آنها
احساسنیاز،اشتیاقو 
بهمثابهمکانسومدرراستاياجتماعیشدنپذيرفتهاند،چنانکهاگرمکاناول
اينمکانرا 
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رابرايافرادجامعه،خانوادهتلقیکنیمومکاندومرامحیطکاروياتحصیل(يعنیاداره،
مدرسه و دانشگاه) بنامیم ،اين مکان سومین مکانی است که در اجتماعی شدن کاربران
بازيهاي رايانهاي بهعنوان عضوي از جامعه نقش ايفا میکند و حتی نحوه استمرار و

حضورکاربران(کهحتیدردورانمحدوديتهايکرونايیبازادامهيافتهبود)آنرابه
يداده بودند.
عنوانمکانسومدرزندگیروزمرهوجايگاهرفتاروکنشهايروزمرهجا 
بهمثابه يک مکان سوم ،میتواند نقطه محوري بهعنوان مکانی جهت فارغ
لذا اين مکان  
شدن از دو مکان ديگر (خانه ،مدرسه يا محل کار) ،در میان افراد محسوب شود و لذا
یانگیزدکهتاحدبسیاريباسايررفتارهاو
کنشهاورفتارهايارتباطیراازسويفردبرم 

کنشهايارتباطیدردومکانديگرمتفاوتاست .


اجتماع گیم نتها برخالف سایر رسانههای جدید به افزایش جمعگرایی
میانجامد:
نتهادرذاتخود،حضورگروهیودرادامهتیمشدنو
اينمطالعهنشانمیدهدکهگیم 

بهمثابه فرد،عمالًجايگاهیدراين
تقويتکارکردهايگروهیراتقويتمیکنندوفرد 
نرو ،اجتماع جديدي است که برخالف آثار و
مکان و میدان رسانهاي ندارد و ازاي 
پیامدهاياجتماعیبسیاريازرسانههايجديدکهفردگرايیبرجمعگرايیبرتريداردو

شود،نقطهتفاوتخودراضدفردگرايیقرارمیدهد؛بنابراين

تقويتفردگرايیدنبالمی
ايبافضايگیمنتخودبهگسترشارتباطاتفردو


هايرايانه
میتوانگفت،تلفیقبازي

بهنوعی افزايش سرمايه اجتماعی میانجامد و روابط فرد با اعضاي اجتماع را قويتر و

پايدارترمیکندکهوجهیمثبتبودهونبايدناديدهانگاشتهشود.نکتهحائزاهمیت،طرف

هايرسانهايالبتهبا

ديگرتحوالتايناجتماعاستکهمبتنیبرتغییراتدرعرصهفناوري
تأکیدبرجنبهتجاريبهتغییروجهوساختچنیناجتماعاتیمیانجامدکهاينجنبهمثبت
کمرنگ میسازدوآنسیاستشخصیسازياستکهدراينفضاهايجديدباايجاد
را 
يشده پديدار شدهاند .اين تفريح و سرگرمی که
یساز 
بخشهاي ويژه و کارکرد شخص 
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جنبهجامعهپذيريراحتیدرگسترشسطحرفاقتهاودوستیکاربرانبهدنبالدارد،با
بهتنهايیمیانجامد .
رويکردشخصیسازيبهتمايزگذاريومرزبنديبرايبازيکردن 

گیمنتها مکانی است که لذت بازی کردن را افزایش میدهد و کاربران برای
لذت بیشتر بدان مراجعه میکنند:
يکمیدانرسانهايعرصهايبرايلذتوتفريحبرايافرادياستکه

بهمثابه 
گیمنتها 

یرغم
لشدهوحضوردرجمعوبازيکردنعل 
بازيکردنبهبخشیاززندگیآنهاتبدي 
هافراهماست،اماترجیحمیدهند،براي

امکانوانجامبازيهايسادههمچونانواعپلی

هايگستردهکهتنهادرجايگاهيککاربربازيهاي

پیچیدهبازيکردنوپذيرشنقش
ايبرايشانمیسراست،بهچنینمکانهايیبیايندتابازيکنندوازآنلذتببرند.بر


رايانه
نتهامکانی
همیناساس،بايدگفتکهبرخالفتصوراتنسبتبهاجتماعاتمشابه،گیم 

خالی از انواع گفتوگوهاي سیاسی و اجتماعی است ،هرچند تا جاي ممکن صحنه
رسد که
می 
کنشگري برمبنايزمینههايفرهنگی واجتماعی هست،امااينگونهبهنظر  
کاربرانسعی دارندتاجايممکن خودرا ازآن دور بدارند و لذت بازيکردن باهمه
مصائبشيعنیصرفهزينه،تحقیروياباخت،برايشاناولويتدارد .

پیشنهادهایی برای سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی و پژوهشگران
بهسیاستگذارانفرهنگیوارتباطی

درنهايت،مبتنیبراينپژوهشمیتوانپیشنهاداتی

کشورارائهنمودلذامبتنیبروضعیتسنجیصورتگرفتهازرفتارهاوکنشهايارتباطی
حاکمبرفضايگیمنتهاونیزعواملمؤثربراينشرايطوهمچنین،دستهبنديآنهاو

میتوانند چند موضوع را در اولويت فعالیتها و اقدامات خود
شکلگرفته  
کارکردهاي  
قراردهند :
بنديگیمنتهامبتنیبرنوعمکان،کاربرانو


بنديورده
.7توجهبهموضوعدسته
حتی کارکردهاي ارتباطی که میتواند در قالب تدوين پروتکلهاي ارزيابی و نظارت
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گیمنتها بسیار مؤثر باشد و ارزيابی و باالبردن سطح کیفی خدماتدهی و اثرگذاري

مطلوبرامهیاسازد .
 .8توجه بیشتر و متمرکز جهت راهاندازي گیمنتهايی براي گروههاي ويژه مثالً
بنديوردهبنديسنیمختلفکهتفاوتهايرفتاريوکنشیمبتنیبر


کودکانوبادرجه
سنوتمامیآثاربازيکردندرفضايفیزيکیوهمراهباسايرافراددراينپژوهشنیز
موردتوجهقرارگرفت .
اندازيگیمنتهايخانوادگیباپروتکلهايمشخصونظامارزيابیدائمیکه

.5راه
اقتضائاتتحوالتپیشرو،لزومبسترسازيونیزافزايشوتقويترويکردنظارتیوالدين
شودومیتواندبهارتقايسواد

شازپیشيادآورمی
رادرکنارموضوعتفريحوسرگرمیبی 
رسانه ايدرجامعه بیانجامد .البتهدرکناراين موضوع ،عالقمندي دختران وزنانجهت

حضوردرفضايگیمنتها وتوجهويژه به اينبخش عظیمعالقمندانکه موردغفلت

گیمنتهايويژهزنانودخترانموضوعمهمیاستکه
قرارگرفتهاند،ازطريقراهاندازي  

بايدمدنظرقراربگیرد .
نتها در کشور جهت
 . 1توجه به تدوين اطلس فرهنگی مبتنی بر پراکندگی گیم 
رصددائمیبراساستحوالتاينعرصه،بايددردستورکارنهادهاومراکزيچونبنیاد
هايرايانهايدرايرانباشد .
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