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خالصه
مقدمه
بازیهای دیجیتال ،ابزاری برای انتقال فرهنگ بر محور تعاملگرایي هستند که ميتوانند در الگوسازی و
تعیین و ترویج معیار و قاعدهای ،مؤثر واقع شوند .این دغدغه وجود دارد که با توجه به روانشناسي اجتماعي
آیا بازیهای دیجیتال امكان ایجاد هنجار در مخاطبین خود دارند یا خیر؟
روش کار

1

.دانشجوی دکتری گروه روانشناسي ،واحد علوم و

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
2

.دانشیار گروه روانشناسي ،واحد علوم و تحقیقات،

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول).
3

استادیار گروه روانشناسي ،واحد علوم و تحقیقات،

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
* گروه روانشناسي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
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این تحقیق ،توصیفي تحلیلي است .ابتدا ،هنجارهای بازیهای دیجیتال شناسایي شده و سپس تحلیل کیفي از
هنجارهای بازیهای دیجیتال صورت مي گیرد .از طریق مصاحبه با افراد در  2جامعه آماری کیفي ،پرسش-
های کدگذاری شده پرسیده ميشود .جامعه آماری نخست 19 ،بازیكن مذکر متخصص ساکن شهر تهران
هستند و جامعه دوم 10 ،فرد تحصیل کرده مذکر هستند که سواد رسانه ای دارند ولي با این بازی برای
نخستین بار آشنا شده اند (جامعه حرفهای و جامعه معمولي).
نتایج
مهمترین هنجارهای بازی «ندای وظیفه» از منظر روانشناسي اجتماعي  4مورد است-1 :وظیفهشناسي-2 ،
نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر-3 ،دستیابي به نظم و فناوری نظامي و  -4قهرمانپروری است که این
موارد بهعنوان هنجارهای تصریحي و ملموس بازی «ندای وظیفه» با تاکید بر نسخه جنگاوری پیشرفته – 2
( )2019شناخته ميشوند.
نتیجهگیری
این هنجارها در دو جامعه آماری  19و  10نفر ،مورد انطباقسازی با دیدگاه بازیكنان از منظر کیفي قرار
گرفت که ازنظر بیشتر بازیكنان ،معیارهای  4گانه فوق ،برای آنان نیز قابلدرک است ولي برخي از آنان
معتقدند که این معیارها در سطح هنجار باقيمانده و از بالقوه به بالفعل تبدیل نميشوند.
کلمات کلیدی
روانشناسي اجتماعي ،هنجار ،بازیهای دیجیتال ،بازی ندای وظیفه ،وظیفهشناسي.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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نرجس پژمانفر و همکاران

مقدمه
«هنجار» و «هنجارشناسي» از موضوعات مهمي است که در علم

از دختران بیشتر است .همچنین افراد (مخاطبان بازی) درون گرا

روانشناسي برای درک شرایط مخاطب ،یافتنِ میزان و نوع

و برون گرا ،آسیبهای ناشي از بازیهای دیجیتال را متفاوت

انحراف و یافتنِ راهكار برای پاسخ به انحراف ،جایگاه

منعكس ميکنند .افراد برون گرا ،نسبت به افراد درون گرا،

برجستهای دارد .با توجه به مفهوم لغوی «هنجار» که معنای

تمایل بیشتری در استفاده از بازی دارند ( .)6از نظر برخي از

قاعده ،مقیاس و معیار است ،هنجارشناسي ،نوع معیار در

اندیشمندان ،بازی ندای وظیفه ،ابزار گفتگو و ایدئولوژی جهان

موضوعي را بررسي ميکند که با شناخت معیار ،میزان صحت به

استعماری غربي در مقابل جهان اسالمي است و رویكرد

انجام آن (بهنجاری) یا انحراف از آن (نابهنجاری) مشخص

پسااستعماری در قبال خاورمیانه دارد .جذابیتها و نحوه ساخت

ميشود ( )2-1یكي از ابزارهای تولید هنجار در جهان کنوني،

این بازی ،هنجار و ایدئولوزی را به جهان مخاطب خود در پرده

بازیهای دیجیتال است که مخاطبین متعدد و متنوعي داشته و

استعمار ،القا ميسازد ()7

تأثیر آن بر ذهن ،رفتار و عملكرد انسانها ،ميتواند مانند رسانه،
کتاب ،آموزش در مدرسه و یا هر چیز دیگری مؤثر باشد .این
موضوع در تولید هر بازی یا آثار مشابه ،وجود دارد؛ یعني در
بازی «ماشین بازی» در دهه  ،70معیارهای سرعت و دقت در
عمل را به مخاطب خود منتقل ميکرد.

سوای از مفهوم و کارکرد هنجارها ،توجه به خاستگاه هنجارها
نیز ضروری است .بدین معنا که اگر قرار باشد هنجاری در از
طریق بازیهای دیجیتال مانند بازی «ندای وظیفه» تولید و عرضه
شود ،ابتدا باید به فرهنگ مخاطب بازیها توجه شود تا درک و
پذیرش هنجار امكانپذیر باشد ( .)8با اینحال ،دیپلماسي

اکنون سؤال یا مسئله این تحقیق این است که بازیهای دیجیتال

رسانهای بهوسیله بازیهای دیجیتال مانند بازی «ندای وظیفه» نیز

مانند بازی «ندای وظیفه» ،1القاکننده چه نوع هنجاری است؟

این مطلب را در گوشه ذهن قرار ميدهد که گاهي هنجارهای

رویكرد و کارکرد هنجارهای ناشي از بازیهای دیجیتال

تولیدی برای تخریب هنجارهای داخلي مخاطب یا القای

چیست؟ علت پرداختن به این مسئله این است که هنجارشناسي

هنجارهای تولیدکننده بازی صورت ميگیرد که ممكن است با

بازیهای دیجیتال بررسي شود و در این خصوص ،مطالعه

هنجارهای موجود در کشور مخاطب بازی ،در تعارض باشد .این

موردی بازی ندای وظیفه انتخاب شده است .بدین ترتیب به این

اقدام بهقدری زیرکانه و با امكانات مناسب صورت ميگیرد که

پرسش ،پاسخ داده مي شود که آیا بازیهای دیجیتال مانند بازی

پس زدن هنجارهای تحمیلي ،اقدام سخت و مشكل تصور

ندای وظیفه ،القاکننده هنجار هست یا خیر؟ اگر القاکننده هنجار

ميشود و مقابله با هنجار داخلي موجود را ساده و روان شكل

هست ،چه نوع هنجاری مورد توجه است؟ در مطالعات

ميدهد .این موضوعات در دیپلماسي رسانهای و سیاست خارجه

روانشناسي اجتماعي که تاثیرپذیری رفتارهای اجتماعي را مطالعه

قرار ميگیرد که باید به این موضوع در تبیین هنجارهای

ميکند ،به تاثیر بازیهای دیجیتال ،بر رفتار مخاطبان آن بررسي

بازیهای دیجیتال نیز موردتوجه باشد (.)9

شده است ( .)5-4-3بازیهای دیجیتال مانند بازی ندای وظیفه
در قبال پسران و دختران ،آثار متفاوتي دارد .به طور مثال ،روان
رنجوری پسران از دختران کمتر است ولي خشونت رفتاری آنان

مطلب مهم در این خصوص ،ارتباط این موضوع با روانشناسي
اجتماعي است .بدین صورت که با اتخاذ یک رویكرد توسط هر
فردی اعم از شخص ،بازی و برنامه بر رفتار و درک طرف
دیگر ،احساسات ،رفتار و کردار وی تاثیرگذاری است .به

Call of Duty

1

عبارت دیگر ،تاثیر بازی های دیجیتال بر رفتار و درک مخاطب،
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مبتني بر روانشناسي اجتماعي ،قابل تبیین است .زیرا رفتار

کشورها ،عالوه بر نفع اقتصادی ،در ترویج فرهنگ موردنظر

اجتماعي افراد در این شاخه ،بررسي ميشود .در این پژوهش،

خود یا اهداف بلندمدت نیز تمرکز دارند .همین دلیل است که

ابتدا ،هنجارهای بازیهای دیجیتال که عبارتند از وظیفهشناسي،

برخي ،رویكرد تولیدکنندگان این بازیها را ،دیپلماسي رسانهای

نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر ،دستیابي به نظم و فناوری

در صنایع فرهنگي ميدانند (.)11

نظامي و قهرمانپروری ،مورد شناسایي قرار ميگیرد و سپس
تحلیل کیفي از هنجارهای بازیهای دیجیتال صورت خواهد
گرفت که دربرگیرنده انعكاس دیدگاه مخاطبان بازی و آثار
هنجارهای بازیهای دیجیتال بر مخاطب ایراني است.
مواد و روش کار
این تحقیق ،توصیفي تحلیلي است .ابتدا ،هنجارهای بازیهای
دیجیتال شناسایي شده و سپس تحلیل کیفي از هنجارهای
بازیهای دیجیتال صورت مي گیرد .از طریق مصاحبه با افراد در
 2جامعه آماری کیفي ،پرسش های کدگذاری شده پرسیده

بازی «ندای وظیفه» ازجمله بازیهایي است که با ژانر اکشن،
اقدامات نظامیان آمریكایي در کشورهای مختلفي همچون
سودان ،اتیوپي ،آذربایجان ،چرنوبیل (جنگاوری مدرن -1
 ،)2007افغانستان ،قزاقستان ،روسیه ،آمریكا (جنگاوری مدرن
 ،)2009-2آمریكا (جنگاوری مدرن  ،)2011 -3سئول ،بغداد،
بلغارستان (جنگاوری پیشرفته  )2014 -1و نقاط مختلف جهان با
تمرکز بر خاورمیانه (جنگاوری پیشرفته  )2019 - 2معرفي و
قدرت نظامي ،فرهنگي ،سیاسي (و تولید بازیهای دیجیتالي)
خود را از طریق این رسانه ،به نمایش گذاشته است (.)13-12

ميشود .جامعه آماری نخست 19 ،بازیكن مذکر متخصص

آنچه مخاطب این بازی از انجام آن در اولین رویارویي متوجه

ساکن شهر تهران هستند و جامعه دوم 10 ،فرد تحصیل کرده

ميشود این است که او نیز جزء نیروهای پلیس یا نظامي است و

مذکر هستند که سواد رسانه ای دارند ولي با این بازی برای

قصد مقابله با تروریستها و خرابكاران را دارد و امكانات

نخستین بار آشنا شده اند.

مختلف نظامي مانند نوع اسلحه ،تعداد نظامیان ،امكانات

نتایج
 .1شناسایی مهمترین هنجارهای بازیهای دیجیتال
بازیهای دیجیتال ،ابزاری برای سرگرمي است که در ردههای
مختلف سني بهویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان مورد استقبال
قرار ميگیرد .عموم این بازیها ،تولیدشده کشورهای
توسعهیافتهای مانند آمریكا است که از منظرهای مختلف ،مانند
فرهنگي ،آموزشي و تربیتي با کشور درحالتوسعه مانند ایران،
تفاوت دارد .به نظر ميرسد که توسعه یافتگي تنها در اقتصاد و
کاال نیست و ميتواند بر فرهنگها نیز تاثیرگذار باشد .با این
حال ،این نظر مخالف نیز وجود دارد که تفاوت فرهنگي
کمترین ارتباط را با موضوع توسعه یافتگي دارد ()10
تولیدکنندگان بازیهای دیجیتال ،اگرچه منافع اقتصادی در
تولید بازی را محور اقدامات خود قرار ميدهند ولي با توجه به
نقض حقوق مالكیت فكری و قانون کپيرایت در برخي از

مسیریابي ،پیشتیابي نظامیان و  ،...منتهي به پیروزی آنان ميشود
( )14بااینحال ،این سؤال مطرح است که آیا در این برداشت
اولیه و کوتاهمدت ،هنجاری نهفته شده است؟ پاسخ مثبت است؛
یعني اینکه مخاطب بازی با این معیار و مالک مواجه است که
امكان پیروزی برای او وجود دارد .درنهایت نیز با پیروزی در
این بازی ،قهرمانبازی شناختهشده و به مرحله بعد صعود ميکند.
با برخورد ابتدایي و شاید چنددقیقهای ،هنجاری به مخاطب خود
منتقل ميکند .انتخاب وظیفهشناسي ،تأثیر اطاعت محض مأمور
از آمر ،مناسب دانستن اطاعت هوشمند مأمور از آمر در مواردی،
نمایش نظم نظامي و آثار مثبت آن در پیروزی ،فناوری دیجیتالي
و نظامي از دیگر هنجارهایي است که در ارتباط با این بازی به
مخاطب منتقل ميشود .معیارها ،ميتواند متعدد و متنوع باشد.
ولي شناسایي این معیارها ،در هر نسخه از بازی ،اقدامي است که
هوشمندانه در آن به مخاطب منتقل ميشود .پیشتر بررسيشده
است که کارکرد هنجار ،هدایت افعال انسان در هر قالب و

نرجس پژمانفر و همکاران
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موقعیتي است که با نحوه نگاه انسان به انسان و هستي و

وظیفه ،یكي از هنجارهایي است که در ابتدای بازی و پیش از

معرفتشناختي او مرتبط است .همچنین نوعي هدایتگری در

ورود به صحنه بازی به بازیكن آموزش داده ميشود ( .)17از

هنجارها وجود دارد که از هر طریقي قابلانتقال است .بازیهای

منظر روانشناسي اجتماعي و بر اساس مباني هنجار و ارکان آن،

دیجیتال نیز در این زمینه ،ابزاری برای هدایتگری شناختهشده

شناخت وظیفه بهمنزله داشتن آگاهي است .شناخت وظیفه نیز

ولي مسیر هدایت ،همان مسیری است که در هنجارها ناشي از

نوعي هنجار است که عمل به وظیفه ،بهنجاری محسوب شده و

بازی ،منعكسشده است ( .)15در این مبحث تالش ميشود تا

خالف آن ،نابهنجاری تلقي ميگردد ( )18اکنون سه سؤال

ضمن معرفي هنجارها ،حاالت مثبت (بهنجاری) و منفي

مطرح است:

(نابهنجاری) ناشي از برداشتهای مختلف از آن نیز تبیین شود و
توصیفکننده روزگار خوب و بد یک معیار را ترسیم کند.
 .1-1وظیفهشناسی
«وظیفهشناسي» به معني شناخت وظیفه و تشریح آن برای هر
شخص است .هر بازی دیجیتالي ،این موضوع را با توضیحاتي در
ابتدای بازی به مخاطب خود القا ميکند که بهطور مثال ،وظیفه
مخاطب آن است که اقدام به مقابله با افراد شبهنظامي در بازی

 -1آیا امكان انتقال هنجار وظیفهشناسي توسط بازیهای
دیجیتال ،وجود دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است زیرا وظیفهشناسي
در ارکان مختلف بازی قرار دادهشده و خارج شدن از آن،
موردپذیرش طراحان بازی نیست .لذا بازیكن به رعایت این
موضوع ،ملزم شده است .همچنین بازیكن درميیابد که در
تمامي فعالیتهای نظامي ،عمل به وظیفه و شناخت وظیفه،
تضمینکننده موفقیت در عملكرد نظامي است.

نماید و بهطور مثال ،اگر فرد یا افرادی را در بازی مالحظه نمود

 -2چگونه ميتوان هنجار وظیفهشناسي را در بازی

که به سمت او شلیک نموده و یا با او جنگ دارند ،ميتواند از

قرارداد؟ این تصور که با تشریح مطلبي در ابتدای بازی یا مقید

طرق مختلف با آنان مقابله کند .در بازی «ندای وظیفه» نیز در هر

نمودن بازیكن پیش از بازی ،هنجاری ایجاد نميشود .بلكه برای

اپیزود و درمجموع  70مرحله این بازی ،این موضوع بهخوبي با

تشكیل یک هنجار ،تداوم و استمرار در عمل به آن ،اهمیت

دلیل و تصویر مناسب تشریح ميشود .اگرچه تبیین وظایف،

بیشتری دارد .لذا تضمینکننده بقای هنجارها ،نیاز به آنان و

عمدتاً به زبان انگلیسي بوده و عمده بازیكنان به این توضیحات

درک ضرورت آنان است.

توجه نميکنند ولي برحسب تجربه و یا از طرق مختلف ،از
وظیفه خود در بازی آگاه شده و موظف هستند مطابق نقشه و
دستورات عمل نمایند ( .)16در مثال دیگری ،اگر به فرد
کهنسالي که برای مخاطب بازی ،هیچ خطری ندارد ،بيدلیل
شلیک گردد ،برای بازیكن این پیام صادر ميشود که از
دستورات سرپیچي نموده و حق شلیک گلوله بدون دلیل و
خارج از وظایف را ندارید .همچنین اگر خارجازمسیر بازی،
فعالیت نماید ،به بازیكن دستور داده ميشود که مطابق
دستورالعمل اقدام نماید .یا در مثال دیگری اگر بازیكن به
وظایف خود عمل نكند و مسیر بازی را تغییر دهد ،با هشدار

 -3هدف از قرار دادن و شناسایي هنجار وظیفهشناسي
چیست؟ بهعبارتدیگر ،از طریق این هنجار ،قرار است مخاطب
نسبت به چه چیزی آگاه شده یا حساس شود؟ اگر بهعنوان این
بازی توجه شود (ندای وظیفه )1مشخص ميگردد که اساس این
بازی بر محوریت هنجار «وظیفهشناسي» قرار دادهشده است؛
یعني این بازی ،شرایطي را ایجاد ميکند که بهطور مثال ،مقابله با
تروریسم یا خرابكاران ،وظیفه تلقي گردد و ظهور ندایي از
درون انسان موجب شده است تا به وظیفه انساني و ذاتي توجه
گردد .برخي معتقدند که این عنوان گذاری با مقاصد سیاسي

مواجه ميشود .نتیجه آنکه بازیكن یا مخاطب بازی ،ملزم به
رعایت محدوده بازی برحسب وظیفه ميگردد .تبیین و شناخت

Call Of Duty

1
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همراه بوده و استفاده از واژه «وظیفه» در عنوان آن ،برای فریب

آموزش داده ميشود که مطابق دستورات آمر اقدام نماید ولي

مخاطب است (.)11

این به معني آن نیست که اطاعت محض کند و آزادی در

به نظر ميرسد که در سنجش این معیارها ،اگرچه
موضوعات سیاسي نیز وجود دارد و دیپلماسي رسانهای آمریكا
غیرقابلانكار است ولي نباید به مقاصد سیاسي توجه کرد.
کودک  10سالهای که انجام این بازی را انتخاب ميکند ،از
اقدامات نظامي آمریكا در سودان (جنگاوری مدرن ،)2007-1
آگاهي نداشته یا به مقاصد سیاسي بازی توجه ندارد .بلكه او در
خالل بازی با این معیار مواجه ميشود که باید به وظیفه خود در
بازی عمل کند .در غیر این صورت ،امكان ادامه مراحل وجود
ندارد .یا در مصاحبه با فرد  17ساله و نیز فرد  21سالهای در
خصوص اینکه آیا در زمان بازی ،به آمریكا و اهداف سیاسي
آن نیز توجه دارد ،مشخص شد که عمده توجهات در زمان
بازی ،حول جذابیتهای دیجیتالي است و لذتهای شلیک دقیق
گلوله یا موفقیت در بازی ،برای بازیكن از اتفاقات سیاسي

عملكرد مأمور وجود نداشته باشد .بلكه در خالل بازی،
دستوراتي به بازیكن داده ميشود در صورت عمل به دستورات
با تشویق یا امكاناتي مانند درمان یا سالح بیشتر مواجه ميشود.
بهعبارتدیگر ،اطاعت از آمر را از دریچه دیگری به بازیكن القا
ميکند که از یکسو ،نگران مسئولیت خود نباشد و از سوی
دیگر ،موفقیت در بازی ،تنها با اطاعت از آمر ممكن است.
برخي موارد نیز انتخاب موقعیت بر عهده بازیكن است که در
این حالت ،اطاعت هوشمند از آمر مطرح ميشود؛ یعني مأمور
در برخي از موقعیتها حق انتخاب دارد که با انتخاب صحیح،
تشویق ميشود .باید اذعان نمود که در مواردی مانند تخلفات از
دستورات ،به دلیلي مانند انعطاف داشتن بازیها و جذب
مخاطب ،بازیكن به نتایج حقیقي عدم اطاعت از آمر آگاه
نميشود.

بااهمیتتر است .بدین ترتیب ،به نظر ميرسد نباید در

به نظر ميرسد که مطابق روانشناسي اجتماعي ،امكان انتقال

هنجارشناسي ،اسیر موضوع مقاصد سیاسي تولیدکننده شد؛ زیرا

هنجار اطاعت صحیح مأمور از آمر توسط بازیهای دیجیتال،

هنجار ،مبتني بر فرهنگ است .بدیهي است موضوعي که از هر

وجود دارد .بهطور مثال ،در برخي از اپیزودها و مراحل بازی ،به

نظر ایراد دارد ،مانند کشتن مسلمان یا هر انساني ،هیچگاه هنجار

مأمور دستور داده ميشود که اقدام خاصي را صورت دهد .در

تلقي نميشود .بلكه چگونه رسیدن به اهداف در بازی ،مانند

غیر این صورت ،نميتواند به مرحله بعدی صعود کند .در این

وظیفهشناس بودن سرباز ،معیار تلقي شده که بر اساس فرهنگ،

مسیر ،انجام فرمانهای آمر ،برای مأمور الزامي است .این هنجار

این موضوع نیز پذیرفتهشده است (.)19

از طریق الزام بازیكن به اطاعت از آمر در بازیهای دیجیتالي

 .2-1نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر
یكي از موضوعات مهم در علم نظامي و حقوق کیفری ،موضوع
«نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر» است .در این خصوص،

قرار داده ميشود .هدف از انتخاب این هنجار و قرارداد آن در
بازی ،ميتواند در راستای وظیفهشناسي یا علوم نظامي باشد.
 .3-1دستیابی به نظم و فناوری نظامی

نظریاتي وجود که برخي معتقدند مأمور باید از آمر ،اطاعت

آنچه دربازیهای دیجیتال غیربومي مانند ندای وظیفه یا

محض داشته باشد .یعني اگر مأمور ،هر دستور آمر را انجام دهد،

بازیهای دیجیتال بومي مانند بازی دیجیتال «عملیات انهدام »3

مسئولیتي بر عهده او نیست .برخي بر این نظر هستند که مأمور

قابلمشاهده است ،هنجار سازی «دستیابي به نظم و فناوری

باید در حیطه قانون از آمر تبعیت کنند .در غیر این صورت

نظامي» است که برای کشورهای درحالتوسعه ،آرمان محسوب

مسئولیت دارد .برخي نیز ،مأمور را به اطاعت هوشمند از آمر

ميشود و فقدان آن در امنیت کشورها ،به حسرت تبدیل

توصیه نموده و مسئولیت مأمور را بر اساس ظواهر دستورات و

ميشود .مخاطب بازیهای دیجیتال ميآموزد که «دستیابي به

درک مأمور تصور ميکنند .در بازی «ندای وظیفه» به مأمور

 -128هنجارشناسی بازیهای دیجیتال با تاکید بر روانشناسی اجتماعی

نرجس پژمانفر و همکاران

نظم و فناوری نظامي» برای پیروزی نظامي ،مالک و معیار است

(مخاطب بازی) و نیز دستیابي به نظم و فناوری نظامي در

و بدون آن ،دستیابي به اهداف تنها مبتني بر تخیل است.

موفقیت نظامي (بازی) نقش مثبت دارد.

دربازیهای دیجیتال ،قدرت نظامي با نشان دادن ابزارها ،ادوات

 .4-1قهرمانپروری

و آگاهي نظامي صورت ميگیرد .پیشبیني نظامي نیز از دیگر
موضوعاتي است که در راستای همین هنجار قرار ميگیرد .در
این موضوع نیز دو چالش وجود دارد .نخست آنکه این موضوع
همواره با بزرگنمایي یا تخیل گرایي مواجه است؛ یعني حقیقت
نظامي دربازیهای دیجیتالي مشخص نميشود بلكه فقط ایدهآل
ذهني برای مخاطب ترسیم ميکند تا آسودگي در خالل بازی،
همراه مخاطب باشد .بهعبارتدیگر ،ایدهآلگرایي را برای
مخاطب به همراه دارد .در اپیزودهای ابتدایي ،تعداد سالحهای
موجود در بازی برای بازیكن محدود ولي متناسب است .با انجام
دستورات و موفقیت در عمل ،جواز استفاده از برخي از سالحها
برای او صادر ميشود و هر چه تنوع در این خصوص افزایش
یابد ،رضایتمندی بازیكن نیز افزایش ميیابد .اگر تناسبي میان

حس قهرماني در برنده شدن برای بازیكنهای بازیهای دیجیتال
نیز وجود دارد .ولي این حس دربازیهای گروهي و آنالین
بیشتر است .اساساً رویكرد قهرمانپروری در کودکان برای برتر
نشان دادن یا تشویق آنان ،صورت ميگیرد که عوامل مختلفي
در آن نقش دارد .این موضوع تأثیر مستقیم بر هویت بخشي و
روانشناسي اجتماعي فرد دارد .بهطور مثال ،یک مربي ورزش با
تشویق بازیكن ،زماني که او را بهعنوان قهرمان معرفي ميکند،
هویت دیگری برای او ایجاد ميکند که ذات انساني نیز آن را
بهخوبي درک ميکند .سرکوب این موضوع در کودکان،
غیرممكن است و همه کودکان و انسانها به قهرمان بودن،
واکنش مثبت نشان ميدهند.

ابزارها در بازی وجود نداشته باشد ،موجب دلزدگي و

اکنون سؤال این است که چرا قهرمانپروری بهعنوان یک

صرفنظر از انجام بازی ميشود .این مهم موردتوجه

هنجار ،معرفي نمودهایم؟ پاسخ آن است که قهرمانپروری ،یک

تولیدکنندگان بوده است که با انعكاس دستیابي به نظم و فناوری

الگوی مناسب و معیار قابلدرک برای انسان است که با نوع نگاه

نظامي ،اقدامي برای نمایش قدرت نظامي نیز صورت گرفته

آن به هستي و انسان ،ارتباط دارد ( .)10مضافاً اینکه این

است .ناهنجاری موجود در این موضوع نیز این است که مخاطب

موضوع ذاتاً برای هر انساني خوشایند است .اگر این موضوع در

بازی ،دستیابي به ابزار نظامي را از هر طریق برای خود فراهم

بازیهای دیجیتال ایجاد شود ،خوشایندی فكری و رفتاری را به

کند .دومین چالش موجود در این زمینه ،این است که مخاطب

دلیل کسب اعتمادبهنفس به همراه دارد .بااینحال ،این چالش

بازی ،از رویارویي نظامي در عالم واقع به دلیل ضعف در نظم و

وجود دارد که مسیر قهرمانپروری نیز باید در بازیها رعایت

فناوری نظامي و فاصله داشتن شرایط کشور مخاطب بازی با

شود .اگر قرار باشد این موضوع بافرهنگ جامعه بازیكن مغایرت

کشور سازنده بازی ،ذهنیتي بازنده یا مأیوسکننده را ایجاد کند.

داشته باشد ،قهرمانپروری ،با نوعي رذالت یا رفتارهایي بهدوراز

بهعبارتدیگر ،تأثیر منفي بر روحیه بازیكن در عالم واقعي ،به

رفتار قهرماني صورت ميگردد ( .)15سؤال دیگر در این

وجود آورد ( .)20این موضوع نیز در ذیل مقاصد سیاسي کشور

خصوص این است که چه ضرورتي دارد بازیهای دیجیتال،

سازنده بازی قرار ميگیرد ولي دلیل بر این مطلب نميشود که

قهرمانپروری را بهعنوان یک هنجار معرفي نمایند؟ به نظر

بازیهای دیجیتالي ،موجب ناامیدی ميشوند؛ زیرا تخیل سازی

ميرسد که هدف از ایجاد این هنجار ،جذب مخاطب و افزایش

و جلوههای بصری بازی دیجیتالي ،برای مخاطبین قابلدرک

انگیزه و استمرار در استفاده از بازی است تا نیازهای ذهني

است و این چالش ميتواند با انعكاس قدرت نظامي کشور

بازیكن را تأمین کند .درنهایت این مطلب نیز باید موردتوجه

مخاطب بازی پایان یابد .مهم این است که از ایجاد این هنجار

باشد که برای هنجار قهرمانپروری ،نميتوان ناهنجاری تصور

این نتیجه به دست ميآید که هر سرباز یا کارایي هر سرباز

کرد؛ یعني در قبال این هنجار ،انحراف یا ناهنجاری قابلتصور
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نیست .بهطور مثال ،از بین بردن قهرمان دیگر ،نوعي

قهرمانپروری با ناهنجاری روبهرو نیست ولي سایر گونههای

قهرمانپروری و قدرتنمایي است .قهرمان نشدن در بازی نیز

هنجاری ،ناهنجاری را درک ميکنند .در تقسیم دیگری ،این

بهعنوان ناهنجاری شناخته نميشود.

هنجارها به ذهني و عملي (رفتاری) قابلتقسیم است؛ یعني برخي

 .2بررسی کیفی مهمترین هنجارهای بازیهای
دیجیتال

از هنجارهای بازیهای دیجیتالي ،تنها در ذهن مخاطب
تأثیرگذار است و بروز عملي ندارد؛ مانند قهرمانپروری یا نظم
نظامي .مخاطب بازی در ذهن با این هنجارها بهعنوان ایدهآل

مهمترین هنجارهای بازیهای دیجیتال ،در تقسیمبندی مختلفي

روبهرو ميگردد ولي در عمل ،نه قهرمان محسوب شده و نه در

قرار ميگیرد .بهطور مثال ،در یک تقسیمبندی از حیث قابل

نظم نظامي دخالتي دارند .برخي از هنجارها ،در اعمال مخاطب

انعكاس بودن در عالم واقع یا غیرقابل انعكاس بودن ،برخي

تأثیرگذار است؛ مانند وظیفهشناسي و انتخاب صحیح اطاعت از

موارد مانند قهرمانپروری ،تنها به وجود آورنده نوعي

آمر .در همین راستا براساس مطالعات قبلي ،سواالتي طراحي

اعتمادبهنفس است و در عالم واقع ،قهرماني از بازیكن نميسازد.

شده و با کمک سوال ها از بازیكنان متخصص و حرفه ای

مگر اینکه این موضوع نیز در قالب رقابت مطرح شود .برخالف

مصاحبه به عمل آمد و نتایج آن ،به صورت کدگذاری ،تحلیل

آن ،وظیفهشناسي ،دربازیهای دیجیتال ،دارای انعكاس در عالم

شد .دادههای حصل از کدگذاریهای بازی ،در خصوص

واقع است .با ایجاد این هنجار ،وظیفهشناسي بازیكن به عالم واقع

هنجارشناسي ،پس از مصاحبه با بازیكنان این بازی ،کشف

نیز منتقل ميیابد .در تقسیمبندی دیگری ،امكان ناهنجاری از

گردید:

چالش نیز ،تقسیمبندی دیگری به وجود ميآورد .هنجار
جدول .1کدهای رفتاری کشف شده از مطالعه بازی ندای وظیفه
ردیف

کدهای رفتاری تایید شده

1

هر شخص در بازی ،وظایف و شرایط مشخصي دارد.

2

اگر به وظایف عمل شود ،پیروزی به دست ميآید.

3

مسیر صحیح به سرباز در حین بازی ،نشان داده مي شود.

4

اطاعت از دستورات ،راه موفقیت است.

5

انتخاب صحیح بازیكن ،باعث برتری او نسبت به سایرین است.

6

ابزار مناسب برای جنگ ،باید وجود داشته باشد.

7

قدرت نظامي بازیكن ،برای شكست دادن ،کافي است.

8

باانجام دستورات ،بازیكن ،قهرمان بازی است.

9

قهرمان بازی ،قهرمان تمام تیم است عالوه بر شخص بازیكن.

10

تمام تیم به داشتن قهرمان افتخار ميکنند.

11

قهرماني با اقدامات نظامي مناسب و انجام دستورات و هوشمندی به دست مي آید.

اکنون سؤال این است که این موضوعات در یافتههای میداني تا

محور از منظر کیفي قرار است برخي از مخاطبان بازی (جوامع

چه میزان انطباق دارد؟ اگر به فلسفه این تحقیق مراجعه کنیم،

آماری  19و  10نفر) را که بهصورت تصادفي انتخابشدهاند با

متوجه ميشویم که نوع نگرش به موضوع ،برای ایجاد رابطه

روش مستقیم و مصاحبه در قبال مهمترین هنجارهای بازیهای

منطقي میان آرمانها و دادهها است .این تحقیق با رویكرد محتوا

دیجیتالي ارزیابي و بررسي کند تا به این نتیجه دست یابد که آیا
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بهراستي مخاطبان بازی «ندای وظیفه» هنجارهای فوق را درک

در بررسي  19بازیكن حرفهای بازی «ندای وظیفه» در  6باشگاه

کرده یا نسبت به آنان بيتفاوت هستند؟ همچنین برخي دیگر از

(کلوب یا گیم نت) در مرکز و شمال شهر تهران از طریق

هنجارها مانند وطنپرستي یا رسیدن به قدرت در مخاطبان این

مشاهده بازی و هیجانات آنان حین و پس از بازی و نظرات آنان

بازی ،جایگاهي دارد یا خیر؟

در قبال بازی «ندای وظیفه» ،مجموعاً سه دیدگاه جمعبندی شده
است:

جدول  .2دیدگاه  19بازیكن حرفهای بازی «ندای وظیفه» در قبال هنجار دانستن موضوعات
دیدگاه در قبال هنجار دانستن موضوعات

تعداد بازیکن

بازیكنان هنجار شناس

 9نفر

بازیكنان انكارکننده هنجار شناسي

 4بازیكن

بازیكنان نسبيگرا در هنجارشناسي

 6بازیكن

نظرات جانبی
هنجارهای فوق بهطور کامل قابلدرک بوده و ارتباط با بازی ،مبتني بر
هنجارشناسي است .دلیل جذب آنان به بازی فوق ،همین هنجارها بوده
است.
اساساً به هیچیک از هنجارهای فوق ،اعتقاد نداشته و آنان را تئوری و بدون
رویكرد عملي ميدانند .آنان انتخاب بازی مذکور را تنها به دلیل
جذابیتهای دیجیتالي و یا شریک مناسب در انجام بازی یا عالقه شخص
خاص به این بازی تجربه و ادامه ميدهند .آنان ترک بازی را بهسادگي
ممكن دانسته و برداشتها از این موضوع را دانشگاهي و غیرقابل انطباق با
روحیات افراد ميدانند .بدین ترتیب 4 ،بازیكن ،اساساً منكر هنجار شناسي
هستند.
هنجار شناسي بازیهای دیجیتالي را قابلدرک دانسته ولي این موضوعات
تأثیری در انتخاب بازی یا درروند زندگي شخصي بيتأثیر است و هنجار
دانستن موضوعات را نسبي توصیف کردهاند.

نكته قابلتأمل در تمامي مخاطبان ایراني بازی «ندای وظیفه» این

بدیهي است که از کودک و نوجوان و جوان ،داشتن سواد

است که تصورشان از مصاحبه فوقالذکر این است که قرار است

رسانهای انتظار نميرود و تأثیرگذاری بازیهای دیجیتالي ممكن

از انجام این بازی محروم شوند؛ یعني اعتماد آنان به موضوع

است بهصورت ناخودآگاه و ضمني در درون افراد شكل بگیرد

مصاحبه بهسختي جلب ميگردد و فرایند خاصي برای اخذ

و یا سالهای بعد بروز نماید ( .)21ولي این موضوع نیز نميتواند

نظرات نهایي آنان باید طي نمود .همچنین در  19بازیكن

فاقد جایگاه باشد که آنچه از بازیهای دیجیتالي برداشت

فوقالذکر ،جنبهها و مقاصد سیاسي موضوع ،تنها در مواردی

ميشود ،باید با باور بازیكنان نزدیک باشد .در غیر این صورت،

مانند انجام بازی در کشور عراق قابلدرک است و در سایر

تفسیری غیرقابل انطباق از بازیهای دیجیتالي صورت گرفته

محیطها ،بهویژه اینکه در بازی نشاني از مذاهب دیني نباشد،

است.

قابلدرک ندانسته .بهعبارتدیگر ،اندیشه مقاصد سیاسي
تولیدکننده با آگاهي آنان ارتباط دارند؛ یعني اگر از تفكرات
سیاسي آمریكا آگاهي داشته یا توهین به موضوعي مانند مذاهب
مختلف در بازی رؤیت ميگردید ،آن را سیاسي ميدانستند و
در قبال سایر موضوعات ،توجهي نداشتند.

سؤال مهم دیگر این است که آیا هنجارها برای آنان نمود عملي
داشته است؟ در این رابطه  11بازیكن در قبال این پرسش پاسخ
دادند که نمود عملي آن نامحسوس و غیرقابل بروز است و
امكان انعكاس این هنجارها عليرغم درک آن ،در جامعه
کنوني بهندرت اتفاق ميافتد؛ یعني وظیفهشناسي ،تأثیر بازی در
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نحوه صحیح اطاعت ،قدرت نظم و فناوری نظامي و

طریق بازی و بر اساس جذابیتهای بصری که به کمک بازی

قهرمانپروری ،تنها در شكلگیری ذهنیت آنان مؤثر است ولي

قابلدرک است پذیرفتهاند و سایر موضوعات جانبي که در

فعلي مرتبط با آن ،بهصورت حداقلي مطرح ميگردد 8 .بازیكن

مقابله با هنجارشناسي است را بيثمر ميدانند .این حقیقت نیز

نیز منكر نمود عملي هنجارها بوده و معتقدند که این

قابلانكار است که به کمک بازیهای دیجیتالي ،مصورسازی

هنجارشناسي ،رفتار خاصي در مخاطب ایجاد نميکند.

ذهني برای انسان شكل ميگیرد و در افزایش خالقیت ،تخیالت

با عنایت به اینکه در بازیهای دیجیتالي ،نوعي تعاملگرایي نیز
وجود دارد و جامعهپذیری افراد نیز محقق ميشود ،عمالً باید با
نظرات بازیكنان این بازی در قبال نمود عملي هنجارها ،مخالف
بود؛ زیرا هنجارها بهصورت پنهاني به افراد الگودهي نموده و
اگر در ذهن تأثیرگذاری نمایند ،در عمل نیز تأثیر خود را خواهد
داشت .بهطور مثال ،به فرزندی که در بازی برندهشده و حس
قهرماني را در بازی دیجیتال تجربه کرده است ،تكرار این حس
در بازیهای دیگر یا رخدادهای دیگر زندگي نیز ممكن است.

و دستیابي به آرمانها مؤثر است ( )22با عنایت به آثار بازیهای
دیجیتال بر ذهنیت و روان مخاطبان خود ،موضوع معیار سازی
در این بازیها ميتواند در رشد فكری و هدایتگری آنان نیز
مؤثر باشد .بهعبارتدیگر ،هدف از معیار سازی با کمک
بازیهای دیجیتالي ،بهتر محقق ميگردد .اگر در هنجارشناسي،
ترویج فرهنگي مدنظر است ،این موضوع ميتواند در قالب
ابزاری مانند بازیهای دیجیتال با رویكردی تعامل گرایانه و با
هدف جهانبیني به بازی فرهنگي تبدیل گردد .در بازیهای
دیجیتالي با ژانر اکشن ،ممكن است موضوعات مخربي مانند

همچنین همانگونه که موضوعات ناهنجاری مانند خشونت

بازسازی صحنههای جنایي ،سلطه گرایي ،توهین به فرهنگها،

(بيدلیل و منفي) بر ذهن ،رفتار و کردار افراد تأثیرگذار است،

برتر بیني و  ...مشاهده شود ولي این موضوعات ،نباید به هنجار

بهنجاریها نیز مانند وظیفهشناسي و مسئولیتپذیری در افراد

سازی موجود در این بازیها خللي وارد کند و از درک آن

مؤثر واقع ميشود .در همین راستا ،از بررسي  10فرد دارای

غفلت گردد .معرفي فرهنگها در پي فناوریهای جدید همچون

تحصیالت دانشگاهي در رده سني  28تا  36سال که تنها

بازیهای دیجیتال با سرعت و کیفیت بهتری نیز صورت

فیلمهای بازی را مالحظه نموده و برای اولین بار با این بازی آشنا

ميگردد .ولي نباید از معیار شدن ناهنجاریها نیز غفلت نمود.

ميشوند نیز این نتیجه به دست آمد که حس عقبماندگي در

فریب عمومي ،واردکنندگي فناوری ،تخریب مسائل اخالقي،

بازیكنان ،مقابله فرهنگي ،ترویج تفكرات سیاسي ،درک

ترویج خشونت ،اعطای ارزش ویژه به سرزمین خاص ،مبارزه با

هنجارها و قابلپذیرش بودن برخي از موضوعات ناشي از این

قهرمانان ملي ،نژادپرستي ،سوء بازنمایي دیني و استیالی نظامي

بازی برای آنان محسوس بوده و جذابیتهای بازی را برای

کشوری خاص ،ازجمله ناهنجاریهایي است که در بازی «ندای

درک هنجارها مناسب ميدانند.

وظیفه» قابللمس است .به نظر ميرسد که آسیبهای فرهنگي
مانند ترویج انواع خشونت و ظاهرسازی و فریبكاری،

نكته نهایي نیز این است که همانگونه که هنجار ،ناشي از

ضعیفکشي ،نوعي تهاجم فرهنگي بازی ندای وظیفه و برخي از

فرهنگ است ،درک هنجارها نیز ناشي از فرهنگ است؛ یعني

بازیهای دیجیتال از همین گروه هستند که در تالش هستند تا

اگر در فرهنگي ،پذیرش معیار از سوی افراد خارج از مرزها،

ناهنجاری در مخاطب خود برجسته سازند .اگر به خاستگاه

موردپذیرش قرار بگیرد ،امكان درک آن وجود دارد .اگر این

هنجار توجه شود ،درمیابیم که نمو هر یک از این تهاجمها ،به

موضوع تنها به دلیل آمریكایي بودن کشور سازنده بازی ،قرار

شرایط شخصي ،اجتماعي و محیطي افراد و مخاطب بازميگردد

باشد در قبال هنجارشناسي مقابله کند ،خود دچار نوعي

و در همه افراد یكسان نیست ( .)19تحقیقات متمرکز بر

ناهنجاری تبعیضي است که بر مبنای عقلي پایهریزی نشده است.

هنجارشناسي بازیهای دیجیتال نیز توصیفاتي از آسیبهای

عمده بازیكنان بازیهای دیجیتالي معیارهای فوقالذکر را از
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فرهنگي این بازیها صورت ميدهند که نشان ميدهد در بازی

از شرایط موردتوجه است و در مسیر بلندمدت ،پیشگیری

«ندای وظیفه» نیز ،تهاجم فرهنگي یا آسیب فرهنگي

اجتماعي از آسیبهای فرهنگي از طریق آموزش مقابله با

غیرقابلانكار است .از منظر روانشناسي اجتماعي ،در قبال

آسیبهای روانشناسي اجتماعي آن و فرهنگسازی استفاده از

آسیبهای فرهنگي بازیهای دیجیتال 2 ،مسیر کوتاهمدت و

این محصوالت موردتوجه است.

بلندمدت وجود دارد که در مسیر کوتاهمدت ،پیشگیری وضعي
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف هنجارشناسي بازیهای دیجیتال با تاکید بر
روانشناسي اجتماعي انجام شد .دربازیهای دیجیتال ،هنجارهایي
وجود دارد .عمده این بازیها ،واردات فرهنگ و هنجار است و
امكان ترویج ناهنجاری در این بازیها موجب نميشود تا به
هنجارشناسي در آن ،خللي وارد آید .بازیهای دیجیتال
بهدرستي ،یک رسانه هستند که پذیرش معیارها در جوامع از
طریق آنان به انطباق معیارها بافرهنگها بازميگردد .بنابراین،
بازیهای دیجیتال امكان ایجاد هنجار در مخاطبین خود دارند.
هنجارها ،مسیر هدایت انسانها محسوب ميشوند که برخاسته از
فرهنگ بوده و مالک و معیار اصلي برای تشخیص خوبي از
بدی یا بهنجاری از ناهنجاری است .ترویج یک هنجار ،به
اهمیت و آثار آن بازميگردد .بااینحال ،شناخت هنجارها و
کارکرد آنان ،در هر فرهنگي متفاوت است .در مسیر هدایتگری،
از ابزار مختلف همچون فیلم ،کتاب ،بازی و  ...استفاده ميشود
که استفاده از بازی بهویژه بازیهای دیجیتال ،نوعي رسانه
فرهنگي بهحساب ميآید که در ترویج موضوعات فرهنگي نیز
مؤثر است .هنجارها نیز که موضوع و دغدغه فرهنگي هستند در
بازیهای دیجیتال ،بروز نموده و بر مخاطب خود تأثیرگذارند.

قهرمانپروری به معني آنکه انجام زنجیرهای از اقدامات ،موجب
پیروزی ميشود و جامعه به قهرمان نیازمند است .هر انساني
ميتواند قهرماني را به دست آورد.
مطابق یافتههای میداني ،بیشتر بازیكنان به این نكته تاکید کردند
که از بازی مذکور ،الگوپذیری و انطباق رفتاری را صورت مي
دهند .هنجارهای «وظیفهشناسي»« ،نحوه صحیح اطاعت مأمور از
آمر» و «قهرمانپروری» از یک جنس تاثیرپذیری برخوردار بوده
و تحول رفتارهای دروني بازیكن را مورد تغییر قرار مي دهد.
ولي هنجار «دستیابي به نظم و فناوری نظامي» ،بیشتر به یک
ایدهآل ذهني شبیه است که موفقیت در بازی را با این هنجار
نشان مي دهد .به عبارت دیگر ،هنجارها مرتبط با رفتار دروني و
شخصي بازیكن یا رفتار خارج از فرد یا بیروني تقسیم مي شود.
در این تقسیم بندی ،تمامي هنجارهای مهم در این تحقیق ،از
رفتار بازیكن تولید و اجرا نمي شود .بلكه در هنجار «دستیابي به
نظم و فناوری نظامي» رفتار بازیكن را به این سمت هدایت مي
کند که برای آن تالش کند ولي قرار نیست شخص بازیكن در
قبال آن فعل مادی صورت دهد .این در حالي است که در
هنجارهای «وظیفهشناسي»« ،نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر» و
«قهرمانپروری» رفتار شخص بازیكن ،تشكیل دهنده بهنجاری و
ناهنجاری است .در نهایت آن که برای سه قسم اخیرالذکر،

در این تحقیق ،مهمترین هنجارها از بازی دیجیتال «ندای وظیفه»

ناهنجاری و بهنجاری برای فرد و جامعه قابل ترسیم است ولي

استنباط شده است که عبارتاند از-1 :وظیفهشناسي به معني

برای هنجار «دستیابي به نظم و فناوری نظامي» ،بهنجاری یا

آنکه برای موفقیت و پیروزی باید هر شخص ،وظیفه خود را

ناهنجاری مرتبط با رفتار فردی بازیكن وجود ندارد ولي

بشناسد؛  -2نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر که به دو صورت

بهنجاری یا ناهنجاری جامعوی شكل مي گیرد.

محض و هوشمند است و خروج از آن ،ناهنجاری است و اختیار
مأمور مبتني بر هوشمندی ،موردپذیرش قرار ميگیرد؛ -3
دستیابي به نظم و فناوری نظامي که برای دستیابي به پیروزی
ضروری است و توجه به آن الزامي تلقي ميشود-4 .

ازنظر روانشناسي اجتماعي ،در قبال آسیبهای بازیهای
دیجیتال ،اقدامات غیرکیفری و پیشگیرانه مانند افزایش آگاهي،
سواد رسانهای و درک انتظارات افراد جامعه مورد توجه است .با
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آسیب فرهنگي نیستند و محققاني که این مقایسه را صورت

 پیشرفت،نظارت و تولید برنامههای متناسب با نیازهای مخاطب

 به آسیبهای فرهنگي بازیهای دیجیتال داخلي نیز،ميدهند

را ميتوان مشاهده کرد و جامعه به سمتي ميرود که دیگر میان

 ابزار تاثیرگذار برر فتار عمومي، بازیهای دیجیتال.پرداختهاند

برنامه خارجي و برنامههای تفاوت چشمگیر نباشد و حساسیت

 این،هستند و باید متناسب با درک گروههای مختلف جامعه

، بازیهای دیجیتال.موجود در این رابطه برداشته شود

 مورد استفاده قرار بگیرد تا هنجار شكني یا، در جامعه،بازیها

دربردارنده هنجار بوده و انتقال هنجار نیز توسط آن صورت

. برداشت نشود،ناهنجاری از هنجارها

 فاقد، بازیهای دیجیتال بومي و داخلي نیز، از طرفي.ميگیرد
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Abstract
Introduction: Digital games are a tool for transmitting culture based on
interactionism that can be effective in modeling, setting and promoting
criteria and rules. There is a concern that, given social psychology, digital
games can create a norm in their audiences.
Method: This research is an analytical description. First, the norms of
digital games are identified and then a qualitative analysis of the norms of
digital games is performed. Coded questions are asked through interviews
with individuals in two qualitative statistical communities. The first
statistical population is 19 professional male players living in Tehran and the
second population is 10 educated male individuals who have media literacy
but are familiar with this game for the first time (professional and ordinary
communities).
Results: The most important norms of the game "Call of Duty" from the
perspective of social psychology are 4 items: 1- Conscientiousness, 2- The
correct way of obeying the officer, 3- Achieving military order and
technology, and 4- Heroism, which are the explicit and tangible norms of the
game. "Call of Duty" is known by emphasizing the advanced combat version
2 - (2019).
Conclusion: In two statistical populations of 19 and 10 people, these norms
were adapted to the players' point of view from a qualitative point of view.
For most players, the above four criteria are understandable for them, but
some of them believe that these criteria remain at the norm and They do not
potentially become actual.
Keywords: Social psychology, norm, digital games, Call of Duty game,
conscientiousness.
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