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  چکیده

در این مقاله تالش شده با اسـتفاده از مفـاهیم   . پردازد هاي نوجوانان  شهر مشهد می مقالۀ حاضر به تحلیل محتواي بازي
بودن، نوع همکاري، پاداش در بازي و  هاي نوجوانان، نظیر همکاري یا رقابت، گروهی بازيشناختی، معانی اجتماعی  جامعه

. هـا ارائـه گـردد    بندي از بـازي  ها، نوعی طبقه هاي اجتماعی بازي بندي شود و بر مبناي داللت نظایر آن، شناسایی و طبقه
بـازي پرطرفـدار بـه شـیوة غیـر       50ها  یان آنهاي نوجوانان شهر مشهد بوده که از م جامعۀ آماري تحقیق، مجموعۀ بازي

محـوري   دهد که میزان گروه ها نشان می تحلیل بازي. بودن انتخاب شده است تصادفی و بر اساس میزان معروف و متداول
  هـاي رسـمی   بیش از بازي هاي غیر رسمی  است و فردمحوري در بازي هاي رسمی  کمتر از بازي  هاي غیر رسمی در بازي

بیشـتر در   هـاي رسـمی    نوجوانان بیشتر از نوع حمله و گریزند، در حالی که بازي هاي غیر رسمی  به عالوه، بازي .باشد می
هـاي پسـرانه    هاي دخترانه حـدود و ضـوابط بـیش از بـازي     همچنین، در بازي. شوند فرم محتوایی حمله و دفاع ظاهر می

در . دهند ب امتیاز و موفقیت در درون قواعد بازي اهمیت میهاي پسرانه بیشتر به کس شود، در حالی که بازي رعایت می
هاي مختلف را بر  ها، بایستی بازي پذیري جامع از طریق بازي گیرد که به منظور نیل به جامعه نهایت، این مقاله نتیجه می

  .هاي اجتماعی در سبد بازي نوجوانان قرار داد اساس داللت
  .محوري، جزا محوري، رقابت، گروه لیل محتوا، همکاري، فردمحوري، جمعهاي نوجوانان، تح بازي: واژگان کلیدي

  
 مقدمه

همراه با تحرك، احساس آزادي در انتخاب و ادامـه، کـه در اکثـر حیوانـات      ،بخش و بدون هدف مادي بازي فرآیندي است لذت
  .رود به شمار میشناختی و  ذهنی مشخص رشد اجتماعی و مظاهر عمده و کامالً ۀاز جملو  ها وجود دارد و انسانپیشرفته 
هاي تفریح مـدارس انجـام    ها و در ساعت ها، حیاط خانه ها و کوچه هاي نوجوانان که معموالً به طور خودجوش در محله بازي

ها و معانی الگویی از زنـدگی واقعـی را بـراي کودکـان و      هاي خاصی هستند؛ این ارزش ها و داللت ارزش  ، حاوي معانی، شوند می
عنوان انسانی بالغ و مسئول، بشناسـند   سازند تا آنان در این دنیاي ساختگی، دنیاي واقعی را، پیش از ورود به آن به وجوانان مین

، نبـرد   وجود دارد، به همان میزان پر از رقابـت   فکري ، تعاون و هم طور که هرقدر در آن همکاري و تجربه کنند؛ دنیایی که همان
. هاي گوناگون دارنـد  ها، مانند سایر عناصر فرهنگی، داللت البته بازي. است... از مایملک مادي و معنوي وبراي موفقیت، مراقبت 

ها ممکن است براي نیازهاي روز جامعه مناسب نباشند و بعضـی دیگـر ممکـن اسـت کارکردهـاي مفیـدي        برخی از این داللت
تـوان   هـا مـی   ها و مضامین اجتمـاعی منـدرج در آن   کردها، داللتها برحسب کار شناسانۀ بازي داشته باشند که با تحلیل جامعه

عنوان متن مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و سعی شـده   هاي نوجوانان به در مقالۀ حاضر، بازي. ها آگاهی به دست آورد دربارة آن
ها بر اسـاس معـانی    جتماعی از بازيبندي ا ها استخراج شود و بر این مبنا، نوعی طبقه هاي اجتماعی این بازي ساختارها و داللت

  . ها ارائه گردد مندرج در آن
  

 مبانی نظري
بـا  . دهد ها را مد نظر قرار می شناختی انجام شده است که معانی و تأثیرات اجتماعی آن ها برخی تحقیقات جامعه در حوزة بازي

هـا در سـطح کـودکی و توسـط      در حوزة بازي عرضه شده و بیشترین تحلیـل بـازي   شناختی اندکی  هاي جامعه این حال، نظریه
شناختی، طرحی نظري بـراي توصـیف    توان با استفاده از مفاهیم اساسی جامعه ال، میبا این ح. شناسان صورت گرفته است روان
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  . ها ارائه کرد بندي بازي و طبقه
  

  پیشینۀ تحقیق
انـد؛   هـاي دورة کـودکی پرداختـه    شناسـان بـه بررسـی بـازي     اندکی در حوزة بازي انجام گرفته و عمـدتاً روان  شناختی  تحقیقات جامعه

با استفاده از مشاهدة مشارکتی و مصاحبه با کودکان یکی از محالت فقیر نشین بغـداد، بـه بررسـی    ) 1971(ابولبن چنانچه الحمدانی و 
اي را بـه کـار    گانـه  بنـدي شـش   محققان با استفاده از نظریات هویزینگا و کیلوز طبقـه . اند ها پرداخته بندي آن هاي کودکان و طبقه بازي

هـاي اسـتراتژیک، کـه     بازي. 2هاي حرکتی بازیکنان است؛  فعالیت ها ویژگی غالب است، که در آن هاي مهارت فیزیکی بازي. 1: گرفتند
هـا فقـدان کنتـرل     هـاي شانسـی، کـه ویژگـی غالـب آن      بـازي . 3هاي کنشی است؛  ها انتخاب عقالنی از میان حرکت ویژگی غالب آن

هـاي تقلیـدي کـه در     بـازي . 5هاي یک فرد است؛  عی بر فعالیتها ویژگی غالب کنترل جم هاي موزون، که در آن بازي. 4پیامدهاست؛ 
. ها ویژگی غالب خشـونت فیزیکـی یـا زبـانی اسـت      هاي تهاجمی، که در آن بازي. 6سازي یا ایفاي نقش است؛ و  ها ویژگی غالب الگو آن
گیـرد و پسـران بـیش از     موزون قـرار مـی   هاي هاي پسرانه در حوزة بازي هاي دخترانه بیش از بازي ها به این نتیجه رسیدند که بازي آن

انـدك   هاي استراتژیک به طور کلی در بین کودکـان محلـۀ فقیرنشـین     همچنین، بازي. هاي مهارت بدنی گرایش دارند دختران به بازي
س عـادي بـه   هاي اسـرائیلی و مـدار   هاي نوجوانان در مدارس کیبوتص با مقایسۀ بازي) 1970(در تحقیق میدانی دیگري، ایفرمان . بود

هـاي   فرضـیۀ محقـق ایـن بـود کـه بـا توجـه بـه وجـود ارزش         . هاي نوجوانان در این دو اجتماع پرداخته است هاي بازي بررسی تفاوت
هـاي اجتمـاعی    بایستی بازتاب این ارزش ها نیز می هاي نوجوانان مدارس آن گرایانه و همکارانه در میان اجتماعات کیبوتص، بازي تساوي

هـا را شـامل    بندي بازي گرایی پرداخت و دسته ها بر اساس دو محور همکاري و تساوي سازي بازي این منظور به شاخص وي براي. باشد
ها یک نفـر در   هایی که در آن بودن بازي، دو گروهی متقارن و نامتقارن، و بازي بندي اولویت نقشی، فردي یا جمعی هاي داراي رده بازي

سـان، پلگرینـی و    بـه همـین  . در نهایت، نتایج تحقیق مؤید فرضـیۀ محقـق معرفـی شـده اسـت     . ئه کردگیرد ارا مقابل دیگران قرار می
هاي کودکان را در زمین بازي مدرسه به طور طولی مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه           بازي) 2002(همکاران 

هـاي کالمـی    دار است؛ در حالی که دختران بیش از پسران به بازيهاي دختران از تنوع بیشتري برخور هاي پسران نسبت به بازي بازي
ها به روند انطباق کودکان با مدرسه و رقابت اجتماعی در میـان پسـران کمـک     همچنین، این مطالعه دریافت که انجام بازي. پردازند می 

  ها را بـه دو دسـتۀ آزاد و باقاعـده تقسـیم     بازي وي. هاي کودکان انجام داد بندي تجربی دیگري از بازي تقسیم) 1974(هالنکو . کند می
ها یـک   هایی که در آن ها هیچ طرف مقابلی وجود ندارد، بازي هایی که در آن هاي باقاعده را به انواعی تقسیم کرد شامل بازي بازي: کرد

هایی که هر فرد براي خودش بـازي   و بازي کنند ها دو تیم با یکدیگر رقابت می هایی که در آن گیرد، بازي بازیکن در مقابل بقیه قرار می
بـه بررسـی تمـایالت حرکتـی کودکـان در مراکـز خصوصـی        ) 1386( و همکـاران نـژاد   رمضانیدر میان تحقیقات داخلی نیز . کند می

، نشـان  گیري تصـادفی انجـام شـد    دبستانی با شیوة نمونه مرکز پیش 65نتایج تحقیق آنان که در . اند دبستانی شهر رشت پرداخته پیش
هاي حرکتی مناسـب اسـت و    درصد وسایل نیز براي بازي18هاي غیرحرکتی و نشستنی و  درصد وسایل بازي براي بازي 0.82داد که  

هـا بـه    درصـد آن  75هـاي غیرفعـال و    درصـد کودکـان بـه بـازي     0.62. گرفت را در برمی) نوع 29(کل وسایل بازي نیز تنوع کمتري 
دبسـتانی را   درصـد نیـز مراکـز پـیش     89درصد کودکان تصور مثبتی از حرکت و بازي داشـتند و   60. دهاي گروهی تمایل داشتن بازي

اي پرداختـه و کوشـیده تـا     هـاي رایانـه   به نقش و تصـویر زن در بـازي  ) 1381(شاوردي همچنین، . دادند براي بازي به خانه ترجیح می
هـا زنـان اغلـب در     هـاي ایـن تحقیـق، در ایـن بـازي      بر اساس یافته. رار دهداي را از این دیدگاه مورد کاوش ق هاي رایانه محتواي بازي

در حـالی کـه مـردان نقـش فعـال و آغازکننـدة       . گیرند شوند و در موارد افراطی، شکل قربانی را به خود می هایی منفعل ظاهر می نقش
بـه همـین   . تمایالت دختران را در نظر نگرفتـه اسـت  ها براي پسران جذابیت بیشتري دارد و  همچنین، این بازي. عملیات بازي را دارند

مردانه دارد و دختران تمایل کمتري براي پرکـردن اوقـات فراغـت خـود از ایـن طریـق        اي بیشتر جنبۀ سرگرمی  هاي رایانه دلیل، بازي
  .دارند

  



  تعریف بازي
، چرا که معمـوالً بـازي را در سـنین ابتـدایی     2هشناسان عمدتاً در تعریف بازي به معناي عام آن نظر دارند و نه بازي باقاعد روان

فعـالیتی اسـت کـه     3طبق تعریـف، بـازي  . یافته هستند ها غیر ساخت کنند و در این سنین عمدتاً بازي حیات انسانی بررسی می
ال، بـا ایـن حـ   . هاي بشري همـواره مشـکل بـوده اسـت     گیرد و تعیین مرز دقیق آن با سایر فعالیت هاي وسیعی را دربرمی جنبه
اول آنکه فاقد هدف بیرون از خود هستند؛ به عبارت دیگـر،  : اند ها داراي دو معیار مشترك شناسان اتفاق نظر دارند که بازي روان

انـد و در فضـایی آشـنا، امـن،      هاي اولیـه  اند، و دیگر آنکه جزو پدیده بندي وبري از نوع کنش عقالنی معطوف به ارزش در تقسیم
هایی بـراي بـازي    در برخی دیگر از تعاریف، ویژگی). 2001پلگرینی و اسمیت، (شوند  و استرس انجام میدوستانه و بدون فشار 

برخـی محققـان و   . شمرده شده است؛ از جمله اینکـه بـازي فعـالیتی داراي کنتـرل و واقعیـت درونـی و انگیـزة بـاطنی اسـت         
انجام بازي به منظـور سـرگرمی، شـادي، تنـوع و صـرف انـرژي       بودن بازي،  اندیشمندان دیگر نیز بر ویژگی انتخابی و داوطلبانه 

؛ احمدونـد،  2001پلگرینـی و اسـمیت،   (، فقدان هدف بیرونی و بازي براي خود بـازي  )1372؛ احمدوند، 1380خدایی خیاوي،(
است و آن را بـه   پیروي کرده 4در تعریف بازي از رویکرد رفتارشناسی) 1999-1994( دانشنامۀ بریتانیکا. اند تأکید کرده) 1372

ظـاهراً بخشـی از فرآینـد آمـوختن رفتـار      «کـه  مثابۀ یکی از فصول مشترك میان انسان، حیوانات و پرندگان تعریـف کـرده   
هاي دیگـري نیـز بـه بـازي افـزوده و برخـی از        اند، ویژگی اما تعاریفی که براي بازي باقاعده برشمرده. است» بزرگساالن

در توضیح بازي باقاعده، وجود عنصر رقابت را  دانشنامۀ بریتانیکاکه  درجات آزادي تعریف بازي را کاهش داده است، چنان
هـا تعریـف    رشمرده و کوشیده آن را بر اساس این ویژگیبراي بازي باقاعده شش ویژگی ب) 2001(کیلوز . شود متذکر می

  :هاي زیر است بر اساس نظر او، بازي باقاعده داراي ویژگی. کند
زند،  بدین معنا که بازي فعالیتی اجباري نیست و فرد داوطلبانه و با اختیار و انتخاب خود دست به بازي می: آزاد ·

 .دهد رینی خود را از دست میآف صورت بازي خصلت جذابیت و شادي  در غیر این
هاي زمانی و فضایی خاص خود است که از پـیش مشـخص و محـدود     به این معنا که بازي داراي محدوده: مجزا ·

 . شده است
همچنـین، نتـایج بـازي هـم از پـیش قابـل       . بینی و تعیین نیسـت  یعنی اینکه جریان بازي قابل پیش: نامشخص ·

شده نیسـت، بلکـه در درون    بازي فعالیتی مشخص و تعیین. وجود دارد حصول نیست و جا براي نوآوري بازیکنان
 .توانند بر اساس تمایل خویش دست به نوآوري و فعالیت بزنند قواعد بازي، بازیکنان می

 .انجامد بازي به تولید کاال، ثروت یا چیزهاي دیگري از این نوع نمی: غیرمولد ·
در واقع، قراردادهاي بازي، قراردادهاي زمـان معمـول را   . ی قرار داردیعنی اینکه تحت قراردادها و قوانین: باقاعده ·

 . سازد کند و در محدودة زمانی و مکانی خود، قواعد جدیدي برقرار می معلق می
. اي نسبت به واقعیت ثانویه، یک واقعیت آزاد در مقابـل زنـدگی واقعـی اسـت     بازي همراه با آگاهی ویژه: تخیلی ·

 .اند کنند و گویی در دنیاي دیگري قرار گرفته واقعی تصور می بازیکنان فضاي بازي را
کند که به طـور کـامالً آگاهانـه خـارج از زنـدگی       هاي شکلی بازي، آن را فعالیتی آزاد تعریف می بندي ویژگی کیلوز با جمع

ن را شدیداً و به طور کامـل  اما در همین حال، بازیک. شود تلقی می» غیر جدي«بدین معنا که فعالیتی . گیرد قرار می» معمول«
انجامد و در مرزهاي مناسـب زمـانی و    بازي فعالیتی است که به هیچ منفعت و سود قابل حصولی نمی. کند به خودش جذب می

  .آید به اجرا درمی مکانی خود، طبق قواعد مشخص و به شیوة منظمی 
  

  نظریات بازي
شناسـی، برخـی    در حوزة روان. اند دام به وجهی از این پدیده پرداختههاي متعددي شکل گرفته است که هرک دربارة بازي نظریه
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آوردن  ها و کارکردهاي بازي را مشخص کنند و به این پرسش پاسخ دهند که چه چیزي موجب روي اند علت از نظریات کوشیده
بندي و توصیف آن در شـرایط   بقهنظریات دیگر توجه خود را بر مطالعۀ بازي، ط. کند شود و چرا انسان بازي می بشر به بازي می

گیلمـور  . اند سیر تحـولی بـازي در سـنین مختلـف را مشـخص سـازند       اند و تالش کرده مختلف سنی و موقعیتی معطوف کرده
هـاي کالسـیک    نظریـه . هاي دینامیک گنجانده است هاي کالسیک و نظریه هاي معتبر بازي را در دو دستۀ نظریه نظریه) 1966(

هـاي انـرژي مـازاد،     گیلمور، نظریه. پردازند هاي دینامیک به محتواي بازي می کنند و نظریه ودکان را بیان میبازي، علل بازي ک
هـاي   دهـد و در نظریـه   هاي کالسـیک جـاي مـی    تمرین و نظریۀ تجدید تکاملی را در مقولۀ نظریه ، پیش)آرامی تن(زدایی  تنش

در ایـن تحقیـق، بـا الهـام از گلیمـور، دو      ). 28: 1372احمدوند، (دهد  ر میهاي پیاژه و فروید را مورد بحث قرا دینامیک، نظریه
ایـن  . شـوند  بندي بازي، معرفـی مـی   طبقه -دستۀ نظریات مربوط به بازي، تحت عنوان نظریات تبیینی بازي و نظریات توصیفی

اي اسـت کـه    یافته هاي آزاد یا غیر ساخت بازي اند، اغلب ناظر به ها را انجام داده شناسان آن ها، از آنجا که عمدتاً روان بندي طبقه
یافتـه یـا باقاعـده اسـت، خـتم       هاي سـاخت  سالگی، که نقطۀ شروع بازي شود و به هفت هاي زندگی کودك آغاز می از اولین ماه

ضـوع  بنـدي مو  تواننـد در تقسـیم   هاي ارائه شده اعم از موضوع تحقیـق هسـتند و نمـی    بندي طبقه  در مجموع، تمامی. گردد می
  .گیرد، کمک کنند هاي باقاعدة پس از دوران کودکی را دربرمی تحقیق، که بازي

  
  شناختی بازي از دیدگاه جامعه

. گیـرد  کنندگان است که بر اساس قواعد مشخصی صورت مـی  اي از تعامالت اجتماعی میان شرکت بازي باقاعده شامل مجموعه
هـا   یافته کـه معمـوًال کودکـان بـدان     هاي غیرسازمان وجود دارد و در بازي یافته از پیش هاي سازمان این قواعد مشخص در بازي

اي نظیـر فوتبـال،    یافتـه  به عنوان مثال، در بـازي سـازمان  . گیرد پردازند، در حین بازي و تعامل کودکان با یکدیگر شکل می می
توانند بازي کننـد و   هایی را می د که چه نقشدانن گیرند، می قوانینی از پیش وجود دارد و افرادي که تصمیم به بازي فوتبال می

شود و در بازي نیـز بـر اسـاس ایـن      ها در تعامل اولیۀ میان اعضا مشخص می با این حال، تقسیم نقش. وظایف هر نقش چیست
آورد تـا افـراد در شـرایطی     بـازي محیطـی را فـراهم مـی    . گیـرد  ها و وظایف، تعامالتی میان بازیکنان صـورت مـی   تقسیم نقش

توانـد موجـب    رو، بـازي مـی  از ایـن  . ودساخته، انگیزش الزم را براي فعالیت، رقابت، افزایش مهارت و دانش بـه دسـت بیاورنـد   خ
هـا،   پذیري، نظیر پذیرش هنجارها، ارزش در بازي اصول عام جامعه. حرکتی، عاطفی و شناختی شود - گانۀ روان  هاي سه افزایش مهارت

مید و پیاژه بـه بررسـی ایـن    . آموزند کردن در درون این قیود اجتماعی را می شود و افراد مهارت زندگی یها و نظایر آن تمرین م مجازات
تدریج فـرد قـادر بـه درك نقـش خـود و دیگـران و        گیرد و به شکل می 5اند که چگونه در جریان بازي دوران کودکی، خود امر پرداخته

توان عناصر مختلف اجتماعی را مـورد ردیـابی و    هاي باقاعده می در تحلیل بازي). 1380ریتزر، (شود  یافته می گیري دیگري تعمیم شکل
و کارکردهاي متفاوتی نیز خواهند داشـت کـه بـه    ها برحسب دارابودن یا فقدان عناصر مختلف اجتماعی، پیامدها  بازي. بررسی قرار داد

  .شود هاي باقاعده پرداخته می بررسی برخی از عناصر اجتماعی در بازي
  

  همکاري
بودن و نبودن و نیز  ها را بر اساس گروهی بازي. خورد، وجود گروه و کار گروهی است ها به چشم می عنصري که معموالً در بازي

هاي گروهی، عمدتاً عنصر همکاري میان اعضاي  در بازي. هاي فردي و گروهی تقسیم کرد دسته بازيتوان به دو  اندازة گروه می 
رسـند کـه بـراي بـه حـداکثر رسـیدن        اعضاي گروه به این نتیجه می. پذیرد گروه خودي و در مقابل گروه غیرخودي صورت می

آموزد کـه موفقیـت در همکـاري     بر آن، فرد در بازي می عالوه. منافع فردي و کامیابی، بایستی با دیگران همکاري داشته باشند
بـر ایـن اسـاس، یکـی از     . هاسـت  عنصر همکاري، یکی از عناصر مهم در تحلیل بـازي . با دیگران لذت و خرسندي بیشتري دارد

توان از این  یلذا م. است» موفقیت در همکاري با دیگران«کرد، وجود عنصر   ها را بر اساس آن تقسیم توان بازي عناصري که می
  :ها را تصور کرد منظر سه دسته از بازي

آید و فرد در لذت  کن به دست می ها، موفقیت در سایۀ مهارت و تالش فردي بازي هایی که در آن بازي: هاي غیر گروهی بازي .1

                                                             
5. Self  



  . نظیر بازي شطرنج و تنیس. موفقیت به تنهایی سهیم است
 :شوند ها به دو طبقۀ فرعی تقسیم می این بازي. دهند بازي تشکیل گروه میها افراد براي  هاي گروهی، که در آن بازي .2

آید و افتخار و امتیاز موفقیت  هایی که موفقیت در تالش گروهی بازیکنان به دست می بازي: گرایانه هاي گروهی جمع بازي .2.1
 . رسد؛ نظیر بازي فوتبال و والیبال هم به گروه می

آید و افتخار و امتیاز  هایی که موفقیت در تالش فردي بازیکنان به دست می يباز: هاي گروهی فردگرایانه بازي .2.2
 . لی و کبدي رسد؛ نظیر بازي لی موفقیت به گروه می

 رقابت
ها احساس رقابت بـا   معموالً یکی از عناصر مهم انگیزشی در بازي. خورد، رقابت است ها به چشم می یکی از عناصري که در بازي

توان به چنـد   ها را بر اساس نحوة وجود یا عدم عنصر رقابت می بازي. ممتازشدن و برترشدن از رقیب است دیگري و تالش براي
  :دسته تقسیم کرد

ها چه به صورت انفرادي باشند و چه به صورت  در این بازي. رقیب وجود ندارد  هایی که در آن بازي: بازي غیررقابتی .1
سازي، خمیربازي  مانند بازي پازل، ساختمان(ود و نه پیروزي بر رقیب ش گروهی، هدف دستیابی به موفقیت تعریف می

 ...).و
ها معموًال دو عنصر خود و دیگري وجود دارد،  در این بازي. ها یک رقیب وجود دارد هایی که در آن بازي: بازي دوعاملی .2

نظیر بازي (یا هر دو گروه هستند  )نظیر بازي شطرنج(این دو عنصر یا هر دو فرد هستند . هایی دوتایی هستند لذا بازي
 ).فوتبال

ها معموًال افراد به تنهایی در بازي  در این بازي. ها چندین رقیب وجود دارد هایی که در آن بازي: بازي چند عاملی .3
نظیر بازي اسم و فامیل، یا (کوشد در بین دیگران به موفقیت دست یابد  و هر فرد می) 1974هالنکو، (کنند  شرکت می

 ).بازيخط 
  

  شانس و تالش
توان عنصر شانس و تـالش را کـه    می) 2001کایلویس، (سازي و مبالغۀ روابط انسانی واقعی  همسو با نظر گافمن مبنی بر ساده

ها بر عنصر بخت و شانس تکیـه دارنـد    برخی بازي. ها یافت خورد، در بازي ها به چشم می گیري انسان در زندگی معمول و جهت
ها مبتنی بر تالش و مهارت هستند و عنصر کلیدي  برخی دیگر از بازي. اند هاي شانسی نام گرفته دي کیلوز بازيبن که در تقسیم

اي از این دو عنصر را بـا   ها آمیزه البته در عمل، بسیاري بازي. ها تالش و کسب مهارت توسط فرد است در موفقیت در این بازي
محـور   محـور و تـالش   هـاي شـانس   ا را بر اساس غلبۀ هریک از این دو عنصر، به بـازي ه توان بازي با این حال، می. یکدیگر دارند

کـن نقـش اصـلی را در     هایی هستند کـه تـالش و مهـارت اکتسـابی بـازي      هاي دستۀ دوم، به طور کلی، بازي بازي. تقسیم کرد
  :هایی تقسیم کرد زي به دستههاي محوري تالش و مهارت در با توان برحسب حوزه ها را می این بازي. موفقیت او دارد

 ).آزاد، باالبلندي نظیر استپ(کنان نقش اصلی را در موفقیت دارد  ها تحرك بازي هایی که در آن بازي -1
 ).کشی، کبدي مانند طناب(کنان نقش اصلی را در موفقیت دارد  ها قدرت و زور بازي هایی که در آن بازي -2
  ).بازي مانند خط(کنان نقش اصلی را در موفقیت دارد  بازيها حفظ تعادل و دقت  هایی که در آن بازي -3

  
 پذیري نقش

معمـوالً بازیکنـان در جریـان بـازي نقشـی را      . پـذیري افـراد در جریـان بـازي اسـت      یکی از عناصر مهم موجود در بازي، نقـش 
. را به نحو احسن انجـام دهنـد  کنند وظایف نقشی خود  کنند و تالش می پذیرند، خود را به طور واقعی در آن نقش تصور می می

کنـد   تقسـیم مـی   7و بـازي باقاعـده   6ها را به دو دستۀ بـازي  پذیري و ادراك نقش، بازي جورج هربرت مید، بر اساس نحوة نقش
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ها تعدد نقش وجود ندارد، و فرد در بـازي کـافی اسـت     شود که در آن هایی می بازي ساده شامل آن دسته بازي). 1377ریتزر، (
هـاي چنـدنفره    یـا بـازي  ) نظیر تنـیس و کشـتی  (هاي دونفره  تواند شامل بازي ها می این بازي. بپذیرد و درك کند یک نقش را

ها تعدد نقش وجود دارد و فـرد در   شود که در آن هایی گفته می هاي پیشرفته به بازي بازي. باشد) قل یا پوکر دو  قل  مانند یک (
به عنوان مثال، در بازي . ن را درك کند و به انتظارات نقشی هریک پاسخ درخور دهدکنا هاي متعدد بازي بایستی نقش بازي می

بان، دفاع، هافبک، فوروارد و سـنترفوروارد درك   هاي دروازه کنان را در پایگاه هاي سایر بازي کن الزم است نقش فوتبال، هر بازي
پـذیري افـراد    ها تعـدد نقشـی وجـود دارد، در جامعـه     در آن هایی که شناختی، بازي از دیدگاه جامعه. ها پاسخ دهد کند و به آن

  .مؤثرترند
  

  تمایزات جنسیتی در بازي
ایـن عامـل را چـه از    . کننـد  هایی است که کودکان و نوجوانـان انتخـاب مـی    جنسیت یا جنس، یکی از عوامل مؤثر در نوع بازي

درنظرگرفتن متغیر (ر بیولوژیکی تأثیرگذار قلمداد کنیم و چه از نظ) درنظرگرفتن متغیر جنسیت(دیدگاه اجتماعی مؤثر بدانیم 
  .ورزند ها مبادرت می هایی است که افراد به آن کنندة نوع بازي ، به هر حال تعیین)جنس

؛ در حالی کـه پسـران   )بازي بازي یا خط بازي، کش نظیر خاله(کنند  تحرك را انتخاب می هاي آرام و کم دختران معموًال بازي
بـه طـور کلـی،    ). سـنگ  دولک، هفـت  نظیر کبدي، الک(تر و داراي هیجان، چابکی و فعالیت گرایش دارند  پرتحرك هاي به بازي

هاي پسران انـرژي زیـادي صـرف     گیرد، در حالی که در بازي هاي دختران انرژي کمتري به لحاظ بدنی و فکري از آنان می بازي
هـاي   کننـد و لبـاس   بـازي مـی   دهند، خاله را ترجیح می) مادر، پدر، بچهمثل (هاي خانوادگی  هاي با نقش دختران بازي. شود می

هاي تخیلـی، سـوپر قهرمانـان و     هاي با مضامین ماجراجویانه، شخصیت پوشند، در حالی که پسران به بازي متفاوت و متعدد می
. هـاي دختـران و پسـران اسـت     يهاي میان باز عنصر تخیل نیز موجد یکی از تفاوت). 2003سینگر، (مردان فضایی عالقه دارند 

دهند،  کنند، تجسم خالق و قوي دارند و کامالً خود را با فضاي بازي وفق می دختران در بازي از عنصر تخیل استفادة زیادي می
هـاي تخیلـی    شـوند؛ پسـران نیـز گرچـه بـه بـازي       هاي تخیلی می تري وارد بازي کنند و در سطح پیچیده آن را واقعی تصور می

هـاي پسـرانه    عالقۀ دختـران بـه بـازي   ). 2001پلگرینی و اسمیت، (ند، میزان و شدت آن نسبت به دختران کمتر است پرداز می
سـواري عالقـه    هاي متداول پسران، نظیر دوچرخه در حالی که دختران به بازي. هاي دخترانه است بیش از عالقۀ پسران به بازي

شـود،   هایی که براي دختران طراحی مـی  بازي اسباب. بازي ندارند ه، نظیر خالههاي دختران دهند، پسران رغبتی به بازي نشان می
هاي فعـال   بازي ؛ در حالی که پسران اسباب)خوري و کالسکه ها، اجاق گاز و لوازم چاي مثل عروسک(بیشتر ماهیت منفعل دارد 

را بـراي بـازي در اختیـار دارنـد     ) انیکیمثل ماشین، کامیون، کشتی جنگی، ابزارها و ادوات جنگی اسـباب بـازي و لـوازم مکـ    (
  ).2003سینگر، (

  
  هاي فرهنگی در بازي تفاوت

هـاي برگرفتـه از    کـارولین ادواردز داده . هاي فرهنگی نیز پرداختـه شـود   هاي مختلف بازي، الزم است به تفاوت در مطالعۀ جنبه
گردآوري کرده بود، مورد تحلیـل   1950در دهۀ  اي بر روي شش فرهنگ را که بیتریس وایتینگ در مورد بازي کودکان مطالعه

هـاي   هاي تخیلـی، بـازي   سازنده، بازي -هاي خالقانه ساله با مشاهدة بازي 10تا  3کودك  140هاي  بررسی داده. ثانویه قرار داد
هـا   ا در مجموع بازيدهندة این امر بود که کودکان کنیا و هند کمترین امتیاز ر نتایج نشان. هاي باقاعده انجام شد نقشی و بازي

در مطالعـۀ  . کودکان فیلیپین و مکزیک در سطح میانه و کودکان ژاپن و ایاالت متحده در باالترین سطح قـرار داشـتند  . داشتند
محققـان  . گواتماال، ترکیه، هند و ایاالت متحده مورد تحقیق قرار گرفتنـد  8:ماهه در چهار اجتماع 24تا  12کودك  14دیگري، 

هـا از فرهنگـی بـه     داد، گرچه میزان و گونـاگونی ایـن بـازي    این چهار اجتماع رخ می هاي اجتماعی در تمامی  بازيدریافتند که 
پرداختنـد، نیـز تفـاوت     هاي مـورد بررسـی مـی    عالوه، در تعداد کودکانی که به انواع مختلفی از بازي به. فرهنگ دیگر متغیر بود

  .فرهنگی وجود داشت

                                                             
8. Community  



. شان در خانه مورد بررسی قرار گرفت ساله مادر و پدر هندي در هنگام بازي با کودکان یک 341 در تحقیقی دیگر، تعامالت
انگیز که پـدران بیشـتر بـا کودکـان خـود       ها از این گزارة بحث داده. پرداختند می 9مدار هاي شیء مادران بیشتر از پدران به بازي

نـوزاد در جوامـع    -هـاي خشـن والـدین    یـان کردنـد کـه بـازي    محققـان همچنـین ب  . کنند، پشتیبانی نکرد هاي خشن می بازي
  .ندارد  شناختیهاي خاص است و ربطی به عوامل زیست غیرصنعتی، احتماالً مربوط به فرهنگ

  
 روش تحقیق

عنوان مسـتندات تحقیـق برگزیـده شـده      هاي نوجوانان شهر مشهد به تحقیق حاضر به روش اسنادي انجام شده و توصیف بازي
از آنجا که هدف ایـن  . ها، بتوان توصیف و ارزیابی دقیقی از هر بازي ارائه کرد تحلیل آن است که با تحلیل این بازيهدف . است

بـه طـور خالصـه،    . هاي نوجوانان بوده، از تکنیک تحلیل محتوا اسـتفاده شـده اسـت    ها و ارزیابی بازي پژوهش استخراج ویژگی
هدف تحلیل محتـوا در  ). 2002نئوندورف، (هاي پیام تعریف کرد  ویژگی ینی و کمی مند، ع توان تحلیل نظام تحلیل محتوا را می

در ایـن مرحلـه، بـر اسـاس مبـانی نظـري تحقیـق،        . هاي نوجوانان شهر مشهد بوده است هاي بازي این تحقیق استخراج ویژگی
هـا   وجود یا عدم هریـک از ایـن متغیـر   سازي شد و  ها، در بخش تحلیل محتوا عملیاتی هاي اجتماعی و فرهنگی این بازي ویژگی

در ). 1382پـور،   ؛ رفیـع 1373هولسـتی،  (شـود   و کیفی تقسیم مـی  تکنیک تحلیل محتوا، خود به دو گونۀ کمی . بررسی گردید
هـاي   بدین معنـا کـه وجـود یـا عـدم ویژگـی      . و کیفی توأمان استفاده شده است تحقیق حاضر از تکنیک تحلیل محتواي کمی 

  .ها در نمونۀ تحقیق سنجیده شده است بازي مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت میزان این ویژگی اجتماعی هر
  

  گیري و حجم نمونه نمونه
هاي محلی هستند که به طـور   ها، بازي برخی از این بازي. هاي نوجوانان شهر مشهد است جمعیت آماري تحقیق، مجموعۀ بازي

هاي آموزشگاهی هستند که به  ها، بازي شوند؛ برخی دیگر از این بازي نوجوانان انجام می در محالت و بین کودکان و  غیر رسمی
  .شود طور مدون از سوي آموزش و پرورش و سایر نهادهاي تربیتی براي اجرا به مدارس و معلمان ورزش پیشنهاد می

. دکان و نوجوانان یا نهادهاي تربیتـی قـرار دارد  ها مورد توجه کو بازي نوجوانان است که بیش از سایر بازي 38نمونۀ تحقیق شامل 
هاي جامعۀ آماري در ارزیابی بر اساس معیارهـاي محقـق    اي است که بازي گیري غیر تصادفی و بر اساس رتبه بدین ترتیب، روش نمونه

  ).1ول جد(دهند  بندي، نمونۀ تحقیق را تشکیل می بازي پرطرفدار در این رتبه 38. آورند و کارفرما به دست می
  

 ها بندي بازي فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته.  1جدول 

  تعداد  نوع بازي

  10  رسمی

  28  غیر رسمی

  38  جمع

  
  سازي سازي متغیرها و شاخص عملیاتی

از روي تعریـف   اي کـه بتـوان   گونـه  شده در تحقیق به طور عملـی، یعنـی بـه    کارگرفته در این بخش مفاهیم و متغیرهاي به
ها کـه در ادبیـات تعریـف     هاي تحلیل بازي برخی متغیر. شوند مصادیق آن را در دنیاي واقعی مشخص و متمایز کرد، تعریف می

  :اند از اند عبارت نشده
کننـده یـا    تشـکیل شـده اسـت؛ عامـل حملـه      10هایی که به لحاظ ساختاري از دو عامل بازي: هاي حمله و گریز بازي .1

. کننـده اسـت   که هدفش زدن دیگري است، و عامل فرارکننده یا گریزنده کـه هـدفش فـرار از تعقیـب    کننده  تعقیب

                                                             
9. Object - mediated  
10. Agent  



 . اند از این نوع» باالبلندي«، »دزد و پلیس«، »آزاد استپ«نظیر  هاي غیر رسمی  بازي
از جملۀ این . وحمله به رقیب و دفاع در مقابل ا: ها دو کنش اساسی است هایی که در آن بازي: هاي حمله و دفاع بازي .2

 .اشاره کرد... نظیر فوتبال، والیبال، بسکتبال و  هاي رسمی توان به بسیاري از بازي ها می بازي
کننـد، ماننـد    ها را نیل به موفقیت تعریف مـی  کنان عدم تخطی از مرز ها بازي در این بازي: هاي پاسداشت حریم بازي .3

 .شده خارج نشوند ز مرزهاي ترسیمکوشند ا که در آن افراد می» لی لی«یا » بازي خط«
کنان واجد شیئی است که به نوعی منبع کمیـاب محسـوب    ها هریک از بازي در این نوع بازي: هاي تملک منابع کمیاب بازي .4

در نهایت، برنـده مالـک تمـام یـا     . دهند گذارند و مسابقه می کنان مقداري از منبع کمیاب خود را در وسط می بازي. شود می
 .اند گونه از این» بازي کاشی«محالت مثل  هاي غیر رسمی  برخی بازي. شود از آن منبع می  بخش اعظمی

گیـرد و   کن نسبت به محیط اطرافش در معرض آزمـون قـرار مـی    ها دقت بازي در این بازي: هاي مراقبت و دقت بازي .5
 ).»تخم گندیده«یا » خمیرتپ  تپ«هاي  مانند بازي(برنده کسی است که بیشتر مراقب پیرامون خود باشد 

آوردن  یـاد  کنـانی کـه حضـور ذهـن بیشـتري در بـه       کالمـی، بـازي   -هاي فکري در برخی بازي: هاي حضور ذهن بازي .6
مـرغ  «و » اسـم و فامیـل  «ماننـد  (شـوند   خود داشته باشند، برنده محسوب می رویدادها، اشخاص یا اطالعات عمومی 

 ).»گذار تخم
کوشـند بـه آن هـدف     کنـان مـی   شود و بازي ها صرفاً یک هدف مشخص می خی از بازيدر بر: هاي نیل به هدف بازي .7

هـاي نیـل بـه هـدف نامیـده       گیرد، بازي هاي پیشین جاي نمی بندي ها از آنجا که در دسته این بازي. دست پیدا کنند
 .اند شده

دین عامل دیگـر بـه رقابـت    ها یک عامل با چن هاي خورشیدي به صورتی هستند که در آن بازي: هاي خورشیدي بازي .8
 . گیرد در این دسته جاي می» نشستنا«، »باال بلندي«، »آزاد استپ«مانند » محور گرگ«هاي  نوع بازي. خیزد برمی

هایی که نیل به موفقیت، نتیجۀ منطقی شکسـت رقیـب نیسـت،     هاي رقابتی، بازي در میان بازي: اي هاي مسابقه بازي .9
» بازي خط«مثًال در . شوند اي نامیده می هاي مسابقه در انجام قاعدة بازي است، بازي بلکه حاصل مهارت و توانایی فرد

 .هاي خود کسب کرده باشد برنده کسی است که امتیاز بیشتري حاصل از توانایی
اي تعریف شده که نیل به موفقیت، نتیجـۀ منطقـی شکسـت     گونه ها به هایی که رقابت در آن بازي: اي هاي مقابله بازي .10

دادن رقیـب   شدن به معناي شکسـت  شود، چنانچه در جودو یا کشتی، برنده اي نامیده می هاي مقابله یب است، بازيرق
 .است

  
  ها یافته

بندي، اکثر  به لحاظ طبقه. وجود داشته است  بازي غیر رسمی 28آموزشگاهی و  بازي رسمی  10شده،  هاي تحلیل در میان بازي
 90اند؛ به طوري کـه ایـن دو طبقـه مجموعـاً بـیش از       قرار گرفته» حمله و دفاع«یا » حمله و گریز«هاي  ها در زمرة بازي بازي

شده، عنصر حمله و دفاع به طور مشـخص   هاي تحلیل بازي از بازي 14در . دهند هاي مورد تحلیل را تشکیل می درصد کل بازي
بازي، حمله و دفاع به صورت انفـرادي   8به صورت گروهی و در بازي حمله و دفاع  6ها، در  از میان این بازي. وجود داشته است

بـازي حملـه و    4هـا، در   شده، عنصر حمله و گریز وجود داشته که از میان این بـازي  هاي تحلیل بازي از بازي 13در . بوده است
  ).1شکل (بازي، حمله و گریز به صورت انفرادي بوده است  9گریز به صورت گروهی و در 

  



  
 ها نمودار فراوانی طبقات مختلف بازي. 1شکل

  
» حملـه و دفـاع  «تماماً در طبقۀ  هاي رسمی  قرار دارند، در حالی که بازي »حمله و گریز«بیشتر در طبقۀ  هاي غیر رسمی  بازي

ـ  11هـایی غیـر گروهـی و     شده، بنا به تعریف، بـازي  هاي تحلیل مورد از بازي 27. اند قرار گرفته . ازي نیـز گروهـی بـوده اسـت    ب
  .اند گرایانۀ بیشتري داشته خصلت جمع هاي رسمی  اند، در حالی که بازي بیشتر خصلت فردگرایانه داشته هاي غیر رسمی  بازي

هاي گروهی  بازي. بازي به صورت چندعاملی بوده است 7بازي به صورت خورشیدي، و  8بازي به صورت دو عاملی،  23ساختار 
انـد   هاي جمعی غیر گروهی بیشتر به دو صورت چنـد عـاملی و خورشـیدي    اند، در حالی که بازي ي ساختار دو عاملیعمدتًا دارا

  ). 2جدول (
  

 ها بندي بازي فراوانی انواع ساختار روابط در بازي به تفکیک دسته. 2جدول 

  فراوانی بازي روابط ساختار بازي بندي دسته

 غیررسمی

 8 خورشیدي

 13 دوعاملی

 7 چندعاملی

 رسمی

 0 خورشیدي

 10 دوعاملی

 0 چندعاملی

  
اي  هاي مورد تحلیل از نوع مقابله بدین ترتیب، اکثر بازي. اي بوده است بازي مسابقه 7اي و در  بازي مقابله 31نوع رقابت در 

هـاي   بـازي  هاي غیر رسـمی،   اي است، در حالی که در بازي نوع مقابلهرقابت از  هاي رسمی  بازي در تمامی . اي اند تا مسابقه بوده
شـده، سـرعت عمـل از     بـازي بـدنی تحلیـل    32بـازي از   26در . دهـد  ها را تشکیل مـی  سوم بازي اي چیزي بیش از یک مسابقه
هـاي   و دقـت از مهـارت  بازي نیز تعادل  18بازي قدرت بدنی و در  11بازي چابکی،  22در . هاي محوري بازي بوده است مهارت

  .شده است بدنی اصلی در بازي محسوب می
کنان گردش نقش وجود داشـته اسـت،    بازي بین بازي 15، در )بازي 23(اند  هایی که بیش از یک نقش داشته در میان بازي

نداشته اسـت و  بازي گردش نقش وجود  8اند، در حالی که در  کرده کنان حین بازي نقش خود را عوض می بدین معنی که بازي
بـازي بـه    16هایی که دو یا چند نقش داشتند، در  در بین بازي. اند مانده کنان از ابتدا تا انتهاي بازي در نقش خود باقی می بازي

گونـه   در ایـن . هـا را کسـب کننـد    کردند تا آن نقش کنان تالش می ها از دیگران برتر بودند و از این رو بازي نوعی برخی از نقش
کوشـند   هـا مـی   کنان داراي نقش فروتر وجود دارد که دارنـدگان آن نقـش   معموًال نوعی نارضایتی از نقش در میان بازيها  بازي

شـده وجـود دارد و از سـوي     تحلیـل  هاي غیـر رسـمی    ها بیش از همه در میان بازي برتري میان نقش. نقش برتر را کسب کنند
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بـازي   16بـازي داراي تعـدد نقـش، در     23از . تـري نقـش وجـود نـدارد    هاي چند نقشـی رسـمی، بر   یک از بازي دیگر، در هیچ
بازي دیگر یا گردش نقشی وجود نـدارد یـا    7در . گردد ها موجب تغییر نقش میان عامالن بازي می کنان یا گروه بردوباخت بازي

هـا، بردوباخـت    از سـایر بـازي  بسیار بیشتر  هاي غیر رسمی  به طور نسبی، در بازي. شود اینکه بردوباخت عامل گردش نقش نمی
هاي رسمی، بردوباخـت موجـب گـردش     یک از بازي با این حال، در هیچ. ها بوده است کنان یا گروه عامل تغییر نقش میان بازي

  .شود ها نمی کنان یا گروه نقش میان بازي
  

  هاي اساسی بازي کنش
حمله گاهی به قصد ربودن . شده است بازي محسوب میهاي اصلی  شده، کنش حمله جزو کنش بازي تحلیل 38بازي از  27در 

کـن   هاي غیر گروهی، حمله براي حذف بـازي  شده و گاهی به قصد استفاده از خدمات رایگان؛ اما در بیشتر بازي شیء انجام می
عمـوالً حملـه بـه    هـاي گروهـی، م   در بازي. شده است کردن او انجام می دیگر یا به عبارت دیگر، کشتن او و از دنیاي بازي بیرون

بوده اسـت، امـا در میـان     هاي رسمی  بازي حمله کنش اساسی تمامی . زدن به او گیرد، به قصد صدمه سرزمین حریف صورت می
  .دهد ها را تشکیل می هاي غیر رسمی، کنش اساسی قدري بیش از نصف بازي بازي

بـازي   13گریختن کنش اساسی . دهد زي رخ میهایی است که معموالً در پاسخ به کنش حمله در با گریختن یکی از کنش
گریختن یا به صورت فرار و دورشدن از دسترس عوامل تهدیدکننده بوده است یـا  . شده را تشکیل داده است هاي تحلیل از بازي

از  ی هاي غیر رسمی، گریز تقریبـاً در کمتـر از نیمـ    در میان بازي. و جستن از حملۀ دشمن» جاخالی دادن«به صورت اصطالحاً 
  .کنش غالب نیست  هاي رسمی شود، اما در بازي ها مشاهده می بازي

دفاع گاهی به منظور حفظ خود . عنوان کنش اساسی حضور داشته است شده، کنش دفاع به هاي تحلیل بازي از بازي 14در 
دفاع برابر با فراوانی کنش  در مجموع، فراوانی کنش. گرفته و گاهی به منظور حفظ گروه یا سرزمین از تهدید دشمن صورت می

ها کنش دفاع و گریـز هـر    با این حال، در برخی از بازي. رود عنوان بدیل گریز در مقابل کنش حمله به شمار می گریز است و به
هـاي   بـازي  خیلی کم حضـور دارد، در حـالی کـه در تمـامی      هاي غیر رسمی  کنش دفاع در بازي).مانند کبدي(دو حضور دارند 

  . عنوان کنش اصلی وجود دارد به  رسمی
  

 *ها بندي بازي ها به تفکیک دسته بندي بازي فراوانی طبقه. 3جدول 

  بازي ها فراوانی  بندي بازي طبقه  نوع بازي

 غیررسمی

 )زوو(کبدي ، سه به سه قطار، خروس جنگی، الک دولک  4 دفاع و حمله

 12 گریز و حمله

، )استپ هوا(حیوان بازي ، پا لگدکنا، بلنديباال ، آزاد استپ

، گل یا پوچ، قایم باشک، دزد و پلیس، )لی لی(بازي  خط

 سنگ هفت، وسطنا، نشستنا، نان بیار کباب ببر

 یک قل دو قل، لی لی، بازي کش، شمع گل پروانه 4 حریم پاسداشت

 بازي گوشه، بازي نقطه، بازي صندلی، بازي کاشی  4 کمیاب منابع تملک

 تخم گندیده، تپ تپ خمیر 2 دقت و مراقبت

 بازي هوپ، گذار مرغ تخم، شاه و وزیر، اسم و فامیل 4 ذهن حضور

 10 دفاع و حمله رسمی
، فوتبال، شطرنج، جودو، تنیس روي میز، بسکتبال، بدمینتون

 هندبال، والیبال، کشتی، کاراته
  .فراوانی مواردي که در جدول عنوان نشده، صفر بوده است *

  
  ها تحلیل یافته

هـایی   از ایـن رو، ارزش . شناسی یکی از کارکردهاي اساسی جامعه، ایجـاد انسـجام گروهـی و اجتمـاعی اسـت      از دیدگاه جامعه



هـاي   گیـري  ارهـا و جهـت  همچنین، حرکـت از رفت . گردد همچون همکاري و فعالیت گروهی موجب حفظ انسجام اجتماعی می
  .شود گرایانه موجب تقویت بعد اجتماعی جامعه و توسعه و تکامل آن می هاي جمع فردگرایانه به سوي فعالیت

هـاي   ایـن مسـئله خـود را در عرصـه    . هاي جامعۀ ایران، فردگرایی باالي افـراد جامعـه اسـت    یکی از مسائل یا ویژگی
هـاي نوجوانـان نشـان داد کـه اکثـر       تحلیـل بـازي  . دهد نشان می) هشیاقتصادي، فرهنگی، سیاسی و حتی پژو(مختلف 

بـازي گروهـی غیـر     8هاي غیر گروهـی اسـت، بـه طـوري کـه از       جامعۀ ایران، فردمحور و با انگیزه هاي غیر رسمی  بازي
 25د شـده، تنهـا حـدو    تحلیـل  بازي غیر رسـمی   28همچنین، از . گرایانه داشته است تنها یک بازي خصلت جمع رسمی 

  .اند هاي جمعی ولی غیرگروهی بوده هاي گروهی و مابقی صرفاً بازي ها بازي درصد آن
حملـه و  «هاي غیر رسـمی،   نشان داد که بیشترین الگوي کنشی بازي  هاي غیر رسمی همچنین، تحلیل ساختار کنشی بازي

الگـو نیـز پیامـدهاي قابـل تـوجهی بـراي       ایـن  . اسـت » حمله و دفاع«هاي رسمی،  است، در حالی که الگوي غالب بازي» گریز
آموزند که در مقابل عامل تهدیدکننده پیش از هـر چیـز    به کودك می» حمله و گریز«هاي  الگو. پذیري افراد جامعه دارد جامعه

  .ورزند بر مقابله با دشمن و حتی حملۀ متقابل به او تأکید می» حمله و دفاع«هاي  ، در حالی که الگو»گریخت«باید 
» محـور  زمـین «بـازي   9شـده،   بـازي تحلیـل   38از . ها ارائه داد بندي دیگري از بازي توان طبقه در تحلیلی دیگر، می

انـد، در حـالی کـه     بـوده   هاي رسمی عمدتاً از میان بازي محور هاي زمین بازي. »محور گرگ«بازي اصطالحاً  10اند و  بوده
آموزد که زمین  کن می محور، بازي هاي زمین در بازي. اند تعلق داشته هاي غیر رسمی  محور، تماماً به بازي هاي گرگ بازي

محـور بـه لحـاظ     ینهاي زم بنابراین، بازي. اي وجود دارد، غیر از وجود مادي خویش که بایستی از او دفاع کند و محدوده
ترنـد تـا    پـذیري اجتمـاعی نزدیـک    تکاملی یک مرحلـه بـه جامعـه   

محور که اکثراً بر مبناي فرار از عامل تهدیدکننده و  هاي گرگ بازي
محور معموالً گرگی  هاي گرگ در بازي. نجات جان خویش استوارند

که سایرین بایـد بـراي در   ) به مثابۀ عامل تهدیدکننده(وجود دارد 
ها گاهی بـه بلنـدي    آن. اندن از تهدید او به جایی پناه ببرندامان م

همچـون  (یا به غیر فعال شدن ) مانند بازي باالبلندي(برند  پناه می
بـه پـیش   » هاي اجـدادي  تکرار فعالیت«رسد چنانچه بخواهیم طبق نظریۀ  با این حال، به نظر می). آزاد نشستنا یا استپ
  .گردد از فرهنگ و تشکیل جامعه باز می ها به مرحلۀ قبل برویم، این بازي

هـا   بـودن آن  هـا از واقعیـت، یـا بـه اصـطالح نمـادین       ها را برحسب میزان انتـزاع آن  توان بازي بندي دیگر می در یک تقسیم
در ایـن  . کن قرار است در دنیاي بیرون تجربـه کنـد، بسـیار نزدیـک اسـت      ها به آنچه بازي تجربۀ برخی بازي. بندي کرد تقسیم

در بازي تجربـه   -با حذف برخی صدمات احتماالً جدي -کن آنچه را در دنیاي بیرون ممکن است با آن مواجه شود ها، بازي ازيب
انداختن حریف، تماس با او به منزلـۀ   رود و به جاي از پا  ها درجۀ انتزاع باالتر می در حالی که در برخی از بازي. 11کند می

محور از آن نـوع   هاي گرگ که عمدتاً بازي 12هاي تپ زدنی مانند نوع بازي(شود  محسوب میانداختن او   کشتن او یا از پا
 "سـوختن "سان، چنانچه به جاي تماس با بدن حریف، تماس با یکی از وسایل بازي یا نقاط قراردادي،  به همین. )هستند

بـا  ) کـن  و نه بدن بازي(تماس توپ » یزتنیس روي م«در بازي . رود حریف محسوب شود، درجۀ انتزاع بازي باز باالتر می
تـوانیم در بـازي    بنابراین، ما سه مرحلۀ انتزاع مـی . شود شدن امتیاز او می منجر به کاسته) و نه بدن حریف(زمین حریف 

هاي مبتنی بر تمـاس بـدن بـا بـدن نیـز،       در خود بازي. تماس بدن با بدن، شیء با بدن، و شیء با شیء: تشخیص دهیم
هـاي نمـادین    به طور کلـی، بـازي  . هایی همچون کشتی با باالبلندي تفاوت قائل شد توان میان بازي یم، میکه گفت چنان

تـر باشـد، گسـترة     تـر و نمـادین   هرچه بازي انتزاعـی . هاي غیر نمادین دارند پتانسیل معناپذیري بیشتري نسبت به بازي
کردن حریفـی منفـرد از جـنس خـود      اللتی جز مغلوبمثالً بازي کشتی د. پذیري بیشتري خواهد داشت معنایی و داللت

تواند حاوي معناي مقابلۀ یک فرد با فـرد دیگـر، جمعـی بـا جمـع دیگـر و        نخواهد داشت، در حالی که بازي شطرنج می

                                                             
 .نظیر کشتی، کاراته، جودو و نظایر آن .11
  .بازي هایی که در آن فرد بایستی دیگري را با دست لمس کند یا ضربه کوچکی با دست خود به او بزند .12

  تماس شیء با شیء  باال  

  درجه انتزاع
  تماس شیء با بدن  

  تماس بدن با بدن  

  کردن بدنی مغلوب  پایین  



  .جز استفاده از چند مهارت مشخص قدرت بدنی و چابکی داشته باشد هاي مختلف به استفاده از ترفند
خـورد و عمـالً تفکیـک را     هاي مشـترك برمـی   ا به دخترانه و پسرانه، به محدودة وسیعی از بازيه بندي بازي هرچند تقسیم

هـا قائـل    هـایی را میـان آن   هاي دخترانه و پسرانه، تفاوت توان با درنظرگرفتن دو سر طیف بازي سازد، با این حال، می دشوار می
شده در قاعدة بازي متکـی هسـتند، در    ت دقیق از هنجار مشخصهاي دخترانه، عمدتاً به لحاظ ساختار کنشی بر تبعی بازي. شد

هـاي   بـه عبـارتی، در بـازي   . شـود  هاي پسرانه معموًال بر استفاده از آزادي عمل میان قواعد بـازي تأکیـد مـی    حالی که در بازي
سرانه، این هنجار و قاعـدة  هاي پ دهد، در حالی که در بازي دخترانه، هنجار و قاعده و انجام صحیح آن، خود بازي را تشکیل می

بایسـت در درون آن بـا    کـن مـی   دهد، بلکه هنجار و قاعده فقط محدودیتی اسـت کـه بـازي    بازي نیست که بازي را تشکیل می
  .استفاده از مهارت و آزادي خویش به هدف دست پیدا کند

  
  کشتی/ فوتبال/ لگد کناپا . . . وسطنا / خط بازي/ یک قل دو قل/ تخم گندیده/شمع، گل، پروانه/کش بازي

  هاي پسرانه بازي            هاي دخترانه بازي    
  تحرك و فعالیت در درون قواعد        رعایت قواعد و پاسداشت حریم

  اي ساختار مقابله        اي ساختار مسابقه
  گروهی        غیر گروهی

  تحرك زیاد        تحرك کم

  
همچنین، سـاختار روابـط   . اي اي بوده تا مقابله عمدتاً از نوع مسابقههاي دخترانه  به لحاظ نوع رقابت، رقابت در بازي

هـاي دخترانـه عمـدتاً داراي     بـازي . هاي آنان غیر گروهی اسـت  هاي دخترانه چندعاملی بوده و عمدتاً بازي بازي در بازي
عـالوه بـر آنکـه     هـا  ایـن ویژگـی  . هاي پسرانه بیشـتر اسـت   میزان و سرعت تحرك کم بوده، در حالی که تحرك در بازي

پذیرکنندة  دهد، جامعه دهندة فرهنگی است که تبعیت از قواعد و هنجارها را از مطالبات درجۀ اول از زنان قرار می بازتاب
گیري آنان باید به سمت انجام  آموزند که تالش و هدف ها می در واقع دختران در این بازي. باشد آنان به این شیوه نیز می

طلبی و کسب تفـوق و   هاي بازي یا جاه ها باشد، تا ابتکار و خالقیت در درون مرز ایت مرزها و حریمدرست هنجارها و رع
  .برتري

داراي بـیش از یـک    بازي غیر رسمی  17از . است هاي رسمی  مورد قابل تأمل دیگر، وجود گردش نقش در میان بازي
غیر گروهی، فقط در یک بازي  بازي رسمی  4که از  در حالی. کنان بوده است بازي حائز گردش نقش بین بازي 14نقش، 

 7در حالی که از . هاي گروهی نیز صادق بوده است این امر در میان بازي. کنان وجود داشته است گردش نقش میان بازي
گـردش نقـش بـه چشـم      بـازي گروهـی رسـمی     4یـک از   بازي گردش نقش داشته، در هیچ 6بازي گروهی غیر رسمی، 

هایی که داللت بر تغییـر نقـش بـه     بازي. 1: توان از این حیث به دو دسته تقسیم کرد ها را می این رو، بازي از. خورد نمی
گـردش نقـش بـین    . هایی که داللت بر موفقیت در نقش به جاي تغییر نقش دارنـد  بازي. 2جاي موفقیت در نقش دارند 

هاي داراي گـردش نقـش، نـوعی     از این رو، در اکثر بازي. شود عنوان جزا در نظر گرفته می ها عمدتاً به کنان یا گروه بازي
کـن داراي نقـش    شود تـا بـازي   ها بر یکدیگر باعث می این برتري نقش. خورد هاي مختلف به چشم می رجحان میان نقش

بـراي مثـال، در   . کن داراي نقش برتر تالش کند نقـش خـود را حفـظ کنـد     فروتر بکوشد نقش برتر را کسب کند و بازي
کوشـد آن را از خـود دور    کن دارندة این نقـش مـی   نقش فروتر است که بازي» گرگ«محور، نقش  هاي گرگ بازي مامی ت

کنان،  آورد و تالش بازي هاي فروتر به وجود می این ساختار بازي، نوعی نارضایتی از نقش را در میان دارندگان نقش. کند
هـایی   چنـین بـازي  . شـود  به تغییر نقش و کسـب نقـش دیگـري مـی    تر نقش محوله، معطوف  به جاي انجام بهتر و دقیق

براي نیل به موفقیت، به جاي تالش در جهـت ایفـاي   : اي در دنیاي واقعی داشته باشند پذیرکننده توانند داللت جامعه می
بـراي جامعـه   توانـد   این داللت البته در حالت افراطی خود می. بهتر نقش، باید کوشید تا نقش برتر دیگران را کسب کرد

ها و  ثباتی نقش زمین و بی هاي اجتماعی در دورة وسیعی از تاریخ کشورهاي مغرب ها و سنت شاید ثبات نقش. مضر باشد



سـان در حـین    هاي دو جامعه بازتـاب یافتـه باشـد و البتـه بـه همـین       گونه در بازي هاي اجتماعی در ایران، این موقعیت
شود آن است  موردي که در جامعۀ ما مشاهده می. شود ن و رفتار آنان بازتولید میپذیري کودکان و نوجوانان در ذه جامعه

میزان باالي تغییر . ها به موفقیت دست یابند کوشند از راه تغییر نقش که افراد به جاي تالش براي موفقیت در نقش، می
و ارتشـا در جامعـه،   » بـازي  پارتی«ها، تالش براي کسب نقش برتر بدون تالش و کوشش، و به تبع آن، رواج پدیدة  شغل
هـایی آمـاده    ها کودکان را براي بازتولیـد چنـین موقعیـت    دهندة چنین وضعیتی هستند و در این میان، البته بازي نشان

  .سازند می
  

  گیري  بحث و نتیجه
رائه داده بودند، اقـدام بـه   اي که هویزینگا و کیلوز از آن ا بندي این مقاله با مبنا قرار دادن بازي باقاعده و تعریف و طبقه

شـود، امـا    دسته بازي مـی  6شامل ) 2001(بندي کیلوز  اگرچه طبقه. هاي نوجوانان شهر مشهد کرد تحلیل محتواي بازي
همچنین، نتایج تحقیق حاضـر بـا   . هاي نوجوانان جایی نیافت نامد، در بازي هاي تقلیدي می هایی که وي بازي سنخ بازي

هـاي بـدنی    هاي پسرانه گرایش بیشتري به مهـارت  نواست که بازي در این نکته هم) 1971(ابولبن هاي الحمدانی و  یافته
وجو کنیم تا دقت در عـدم   هاي بدنی را در سرعت و قدرت جست هاي دخترانه؛ البته با این تذکر که مهارت دارد تا بازي

پـذیري و شـیوة همکـاري و موفقیـت      اي نوع نقشهاي دیگري که از بازي بر مبن بندي با این حال، طبقه. تخطی از مرزها
  .صورت گرفت، در تحقیقات پیشین به این شکل یافت نشد که امکان مقایسه وجود داشته باشد

بازي را مورد بررسـی قـرار داد    38هاي پرطرفدار یا متداول بین نوجوانان شهر مشهد، در مجموع  مقالۀ حاضر با تمرکز بر روي بازي
تـر و   هـاي عمیـق   با این حال، امکان تحلیـل . هاي اجتماعی استخراج کرد ها را به لحاظ داللت این بازي و عمومی  هاي مشترك و ویژگی

  .هاي ارزشمندي را از این طریق ارائه دهد تواند یافته ها وجود دارد و می موردي بر روي تعداد کمتري از بازي
یـا پرکـردن اوقـات فراغـت نیسـتند، بلکـه         جهت سـرگرمی هایی  ها صرفاً فعالیت بندي کلی باید گفت، بازي در جمع

هـاي خاصـی را جهـت     ها و نیازهاي زنـدگی اسـت و در افـراد توانـایی     واجد معانی اجتماعی هستند که متخذ از ضرورت
طور که بازي در جانوران و حیوانـات  بـه سـمت     همان. آورد افزایش سازگاري فرد با محیط فیزیکی و اجتماعی فراهم می

بـا ایـن   . گیري دارد، در اجتماعات انسانی نیز چنین کـارکردي را بـه طریـق اولـی داراسـت      هاي بقا جهت یش تواناییافزا
ها که زمـانی بـه منظـور افـزایش سـازگاري       حال، در اجتماعات انسانی به دلیل دارابودن فرهنگ و حافظۀ جمعی، سنت

و با وجود تغییر شرایط پیشین، همچنان پابرجـا بـاقی    کنند متصلب پیدا می شده بودند، خصلت "ابداع"فردي و جمعی 
  .شوند مانند و در نتیجه، خود، عاملی براي عدم سازگاري مناسب محسوب می می

شـوند و بـه نسـل بعـد      روند که به طریق اجتماعی ابداع و آموختـه مـی   ها بخشی از فرهنگ جامعه به شمار می بازي
  هـاي غیـر رسـمی    تحلیل بـازي . هاي فرهنگی هستند هاي سنت خصایص و ویژگییابند؛ از این رو، واجد همان  انتقال می

مبتنـی بـر حملـه و گریزنـد و افـراد بقـاي خـود را در         هاي غیر رسمی  نوجوانان در شهر مشهد نشان داد که عمدة بازي
ی فعاالنه محسـوب  که در مقابل گریز عمل(جویند و کمتر براي افزایش صالحیت خود اقدام به حمله  گریز از حمالت می

بنـدي   طبقـه . کنـد  گذاري اجتماعی را در طراحی سبد بازي نوجوانان ایجاب مـی  این امر لزوم سیاست. کنند می) شود می
هـاي   آورد تـا از هـر نـوع بـازي بـا داللـت       ریزان فراهم مـی  ها ارائه داده، این امکان را براي برنامه که این تحقیق از بازي

هـایی از   بـازي . هاي نوجوانان در مدارس و اوقات فراغـت فـراهم کننـد    ازي را در سبد بازياجتماعی خاص، یک یا چند ب
حملـه بـه سـرزمین حریـف و دفـاع از زمـین       : ، با وجود تنوع شکلی خود، همگی یک داللـت دارنـد  »حمله و دفاع«نوع 

ري مواقع گریز چارة کـار اسـت،   طور که در بسیا بنابراین، همان. »حمله و گریز«هایی از نوع  همچنین است بازي. خودي
تـوان   سـان، مـی   به همـین . اند ها الزم هر دو نوع این بازي. حل اصولی مقابله با دشمن است دفاع نیز در موارد فراوانی راه

هـاي   هایی را انتخـاب کـرد، و نیـز از میـان بـازي      اي، به تناسب، بازي اي و مقابله هاي مسابقه پیشتر رفت و از میان بازي
گرایـی افتـاده باشـد و نـه در وجـه تفریطـی        پذیري کامل که نـه در وجـه افراطـی جامعـه     جامعه. و غیر گروهیگروهی 

هـا، بسـتۀ    هاي مختلف بازي توان از دسته از این رو، می. دارد - هر دو - هاي گروهی و غیر گروهی فردگرایی، نیاز به بازي
  .اي متنوعی را براي نوجوانان مهیا کرد بازي
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