
سید احمد داداش نژاد - بازی سازباش 

ــر  ــپس ب ــردازم. س ــا می پ ــاوت آن ه ــار تف ــرگرمی در کن ــازی و س ــف ب ــه تعری ــدا ب ابت

ــم شــد. ــار دســته آشــنا خواهی ــان در چه ــواع بازیکن ــا ان ــل ب اســاس مــدل بارِت

 

تعریف بازی و سرگرمی
این گونــه متــداول اســت کــه کلمــاِت بــازی و ســرگرمی را بــه جــای یکدیگــر اســتفاده 

ــی  ــد. وقت ــی دارن ــرد متفاوت ــم و کارب ــه ایــن دو کلمــه، مفاهی ــی ک ــم. در صورت می کنی

از کلمــه ی بــازی بــرای تعریــف فعالیتــی اســتفاده مــی کنیــم در حــال توصیــِف کاری 

هســتیم کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

تعریف بازی و سرگرمی و معرفی بازیکنان بر 
اساس مدل بارِتل
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• هدف

• قانون

• ناظر یا سیستم بازخورد

• آزادی در انجام آن کار

 بــه عنــوان مثــال بــازی فوتبــال را در نظــر بگیریــد. در ایــن بــازی بــا قوانیــن خــاص، 

تحــت نظــر یــک داور بــرای رعایــت آن قوانیــن، بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــترک و 

البتــه بــه صــورت کامــاً داوطلبانــه یــک بــازی توســط بازیکنــان انجــام مــی شــود.

بــرای تعریــف ســرگرمی بایــد فعالیت هایــی را در نظــر بگیریــم کــه از مــوارد چهارگانــه 

ــه دور  ــد ب ــدن دســته کلی ــاََ گردان ــار هــم برخــوردار نیســتند. مث ــازی در کن ــف ب تعری

انگشــتان دســت یــا بــاال و پاییــن انداختــن تــوپ بــدون هیــچ هدفــی را بــه اشــتباه 

ــرگرمی  ــوع س ــک ن ــط ی ــا فق ــه این ه ــی ک ــم در صورت ــاب می کنی ــردن خط ــازی ک ب

هســتند.

 می شــود از نظریه هــای متنوعــی کــه وجــود دارد صحبــت کــرد امــا مهــم ایــن اســت 

ــاز  ــک بازی س ــوان ی ــه عن ــاوت دارد. ب ــرگرمی تف ــا س ــازی ب ــد ب ــط بدانی ــما فق ــه ش ک

بایــد بــه ایــن موضــوع آگاه باشــیم در حــال ســاخت و تولیــد محصولــی هســتیم کــه 

الزم اســت در ابعــاد مــورد اشــاره بازیکــن را درگیــر خــود کنــد، نــه ایــن کــه صرفــَاَ یــک 

ــن را چطــور در  ــن قوانی ــه ای ــردن مخاطــب بســازیم. این ک ــرای ســرگرم ک محصــول ب

بــازی پیــاده کنیــم مرتبــط بــا تخصصــی بــه نــام طــراِح بــازی )Game Designer( در 

ــاره مهارت هــا و تخصص هــاِی  ــل درب ــه تفصی ــر ب ــه ای دیگ بازی ســازی اســت. در مقال

ــح خواهــم داد. موجــود در صنعــت بازی ســازی توضی
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انواع بازیکنان و تفاوت آنها با یکدیگر بر اساس مدل بارِتل
 در مقالــه قبــل بــا انــواع ســبک های بازی هــای ویدیویــی آشــنا شــدیم. بــرای 

 )Bartle(ــل ــدل بارِت ــود دارد. م ــی وج ــای متفاوت ــز مدل ه ــا نی ــته بندی بازیکن ه دس

حتــی بــا وجــود قدیمــی بــودن و البتــه کامــل نبودنــش در تعــدد گونه هــای مختلــف 

ــه  ــن زمین ــتناد در ای ــورد اس ــروف و م ــای مع ــی از نمونه ه ــان، یک ــا و بازیکن بازی ه

می باشــد.

در مدل بارِتل انواع بازیکنان به چهار دسته تقسیم می شوند:

ــت.  ــم اس ــدن مه ــاز و اول ش ــردن امتی ــع ک ــا جم ــرای قاتل ه ــا(: ب • Killers )قاتل ه

بــه هــر قیمتــی شــده از تمــام ظرفیــت دنیــاِی بــازی، بــرای تخریــب و یــا از بیــن بــردن 

دیگــران و رقبــا اســتفاده می کننــد. ایــن دســته از بازیکنــان بیشــتر بــر روی هیجــان و 

اکشــن بــازی توجــه دارنــد تــا مــوارِد دیگــر آن. معمــوالََ بــه داســتان بــازی توجــه نمــی 

کننــد و حتــی در صــورت وجــود صحنــه هــای ســینمایی بــرای بیــان داســتان کــه اتفاقــَاَ 

بــرای ســازنده ها پرهزینــه هــم هســتند، آن هــا را نادیــده گرفتــه تــا هــر چــه ســریع تر 

بــه میــدان مبــارزه بازگردنــد. 

ــب  ــر کس ــه فک ــتر ب ــته بیش ــن دس ــان ای ــت آورنده ها(: بازیکن ــه دس • Achievers ) ب

مقــام و افتخــار بــرای خــود هســتند تــا در هــر زمینــه ای در بــازی حرفــه ای شــودن. برای 

ایــن دســته از افــراد تجربــه ی خــود بــازی و یــا کشــف دنیــای آن اگــر هــم اهمیــت 

ــا بتواننــد امتیــاز بیشــتری کســب کننــد یــا نشــان های  دارد بــه خاطــر ایــن اســت ت

خاصــی را دریافــت کننــد تــا بــا آن امتیــاز کســب کننــد و ُپِزشــان را بــه دیگــر بازیکنــان 

ــرای  ــه ب ــد ن ــازی را جمــع می کنن ــر تمــام نوشــته های داخــل ب ــد. اگ و دوســتان بدهن

ــن  ــت گرفت ــا و در نهای ــردن آن ه ــع ک ــرای جم ــَاَ ب ــه صرف ــته ها بلک ــدن آن نوش خوان
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 Inside نشــان و امتیــاز بیشــتر اســت. بــه عنــوان مثــال ایــن افــراد اگــر بــازی مســتقل

را بــازی کننــد بایــد هــر ۱۴ راز بــازی را بــه دســت آورنــد گرچــه بــدون آن  رازهــا هــم 

بــازی قابــل انجــام و تمــام شــدن اســت.

• Explorers )جســتجوگرها(: جســتجوگرها افــرادی هســتند کــه تمــام دنیــای بــازی 

ــازی  ــل ب ــراد داخ ــه اف ــا هم ــد و ب ــب آن را می گردن ــد، وجب به وج ــتجو می کنن را جس

صحبــت می کننــد. همــه مأموریت هــای اصلــی و فرعــی را انجــام می دهنــد و از 

طریــق تمامــی راه هــای ممکــن بــه تجربــه بــازی مــی پردازنــد. هــدف اصلــی آن هــا 

ــر  ــان. اگ ــاز و نش ــع آوری امتی ــه جم ــازی اســت ن ــای ب ــی در دنی ــردن و زندگ ــذت ب ل

ــا و  ــه راز و رمزه ــر هم ــد و اگ ــع می کنن ــازی را جم ــل ب ــته های داخ ــه نوش ــا هم آن ه

ــتر از  ــردن بیش ــذت ب ــرای ل ــط ب ــد فق ــف می کنن ــازی را کش ــف در ب ــای مختل حالت ه

بــازی اســت.

ــال  ــه دنب ــته ب ــن دس ــراد ای ــی(: اف ــِل اجتماع ــاِل تعام ــه دنب ــراِد ب • Socializers )اف

تعامــل بــا دیگــر بازیکنــان هســتند و تمامــی انگیــزه آن هــا ارتبــاط بــا دیگــران اســت. 

می خواهنــد بداننــد دیگــر بازیکنــان چطــور بــازی مــی کننــد، چــرا ایــن بــازی را انجــام 

ــد.  ــت می کنن ــوارد صحب ــن م ــا ای ــا آن هــا در رابطــه ب ــد، از کجــا هســتند و ب می دهن

ایــن گونــه افــراد بیشــتر از آن کــه بــازی کننــد، در مــورد بــازی بــا یکدیگــر صحبــت مــی 

کننــد، فیلــِم بــازی یکدیگــر را مــی بیننــد و در رابطــه بــا اخبــار و اتفاقــات مربــوط بــه 

آن بــازی زمــان قابــل توجهــی را َصــرف مــی کننــد.

این گونــه نیســت کــه هــر بــازی ، لزومــَاَ و تنهــا در یکــی از دســته ها زیــر قــرار بگیــرد. 

چــرا کــه تمایــات مــا صرفــَاَ محــدود بــه یکــی از ایــن حوزه هــا نیســت و ترکیبــی از 

ایــن ۴ مــورد می باشــد. بــرای آگاهــی از ایــن کــه هــر یــک ایــن مــوارد بــه چــه میــزان 
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 MatthewBarr .در تمایــات مــا وجــود دارد می توانیــم از تســت بارتــل اســتفاده کنیــم

ــن انجــام می دهــد  ــه صــورت آنای ــن آزمــون را ب ــه ای یکــی از ســایت هایی اســت ک

و مشــخص می کنــد تــا چنــد درصــد بــه کــدام یکــی از ایــن ۴ حــوزه تمایــل داریــم.

 

نتیجه
ــمار  ــه ش ــازی ب ــی را ب ــر فعالیت ــاوت دارد و اگ ــرگرمی تف ــا س ــازی ب ــدیم ب ــه ش متوج

ــد: ــم باش ــار ه ــر در کن ــی زی ــامل ۴ ویژگ ــد ش ــم بای می آوری

 هدف، قانون، ناظر یا سیستم بازخورد و آزادی در انجام آن کار.

ــه  ــتجوگرها، ب ــا، جس ــته قاتل ه ــه ۴ دس ــان ب ــل بازیکن ــدل بارت ــق م ــه طب ــم ک دیدی

ــایتی را  ــوند. س ــیم می ش ــی تقس ــِل اجتماع ــاِل تعام ــه دنب ــراِد ب ــت آورنده ها و اف دس

هــم در زمینــه تســِت آنایــِن بارتــل معرفــی کــردم کــه توصیــه می کنــم ایــن آزمــون 

ــد. ــرد را انجــام دهی ــادی هــم نمی گی ــت زی ــه وق ک

تست آناین بارتل را انجام دهید و ما را از نتیجه تست خود آگاه کنید.


