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 چکیده  
خوبی های سنتی، بخشی از فرهنگ عامه هستند که در آن تعامل و مشارکت میان افراد یک گروه بهبازی      

شوند. یمهای رادیویی هم با تکیه بر همین اصل تولید های رادیویی مسابقهشود. در میان برنامهمی نمایش داده
های سنتی را برای نوآوری در سازان رادیویی شیوه استفاده از بازیهدف این تحقیق آن است که به برنامه

ند و به اهای سنتی، حرکتی و تصویریطراحی مسابقات رادیویی یادآوری کند. شاید به نظر برسد بیشتر بازی
شته باشند؛ همچنین محدودیت زمان و شنیداری های رادیویی کاربرد داتواند در مسابقهشکل مرسوم آن نمی

ای ههای سنتی محدود باشد. اما برخی از بازیشود که دایرۀ انتخاب بازیهای رادیویی سبب میبودن مسابقه
ا، نمایش توپ و الفب های رادیویی هستند ازجمله: بازیسنتی به شکل مرسوم، الگوی مناسبی برای مسابقه

های رادیویی فعلی، با الگوبرداری و های اجرا شده در مسابقهعره. در برخی از آیتمگویی، نقالی( مشا)قصه
های جدیدی برای ساخت مسابقات ایم. اما این تحقیق توصیهها، تنوع در ساختار را شاهد بودهاقتباس از بازی
بقات ه موردی مساهای محلی دارد. در این تحقیق سعی شده است  با رویکرد کیفی و  مطالعمبتنی بر بازی

هایی از مسابقات رادیویی صدای جمهوری اسالمی رادیویی مورد بررسی قرار گیرند. تحلیل محتوای نمونه
ای ههای رادیویی و تحلیل  محتوای برخی از بازیکنندگان مسابقهسازان و تهیهایران و مصاحبه با برنامه

های سنتی نمایشی الگوی مناسبی برای تبدیل بازی های کالمی، حرکتی،سنتی و بومی ـ محلی در حوزۀ بازی
ی های سنتدهد که اگرچه در نگاه اول بازیهای تحقیق نشان میکند. یافتهبه مسابقه رادیویی مطرح می

فاده های حرکتی و حسی هم با استکالمی با ساختار مسابقات رادیویی هماهنگی بیشتری دارند؛ اما حتی بازی
 استفاده شوند.  توانند در طراحی مسابقات جدیدهای رادیویی و رادیو نما میهای نمایشاز ظرفیت

 های کلیدیواژه
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 مقدمه .9

دهد که با هدف تشکیل می یهایهای رادیویی را برنامهای از برنامهبخش عمده
 مدیدارد نظیر: ک یهایهای سرگرمی زیر گونهبرنامهشوند. می ساختهرسانی و سرگرمی اطالع

-رنامهدلیل پخش بموقعیت رادیو در ابتدای کار به. طنز و مسابقات های کوتاه،موقعیت، صحنه

هایی همچون خبر، نمایش، مصاحبه و موسیقی کالسیک به برنامه ه،ای سرگرمی موفق بود
سرگرم  یهاهوادار برنامه ،ای از مخاطباناما بخش عمدهکرد؛ سرعت جای خود را در رادیو باز 

. مخاطب مسابقه رادیویی نه فقط خود را با اندبوده های رادیوییهمچون مسابقه کننده
کند به پندارد، بلکه با انها رقابت هم میکنندگان حاضر در استودیو یکی و همسان  میشرکت

های استودیو را به حساب خود دهد تشویقاین معنی که وقتی شنونده جواب سؤالی را می
دهد کنندگان را میگذارد و همه اینها به او حس برتری برای چالش با مخاطبان و شرکتمی
 (.193: 3194،یکاستار)

یگر از افراد با یکد گروهیاند از روابط ای دانستهبازی را مجموعه. بازی است مسابقه اساساً
رای کنندگان بشرکت وای است هدارای مقررات ویژکه این روابط  به قصد سرگرمی و تنوع؛

برای برنده شدن باید آنها را رعایت کنند. فرهنگ ایرانی اسالمی، و جویی از یکدیگر سبقت
یکی  ،اهو بازیاست  های تربیتی و آموزشیرمغز از تمامی جنبهنشاط و خالق و پُ فرهنگی با

نظر  هایی هستند که بهایرانی دارای ویژگیهای سنتی از نمود این غنای فرهنگی است. بازی
 .دارند هایی همچون رادیو و تلویزیون رارسد قابلیت بکارگیری و استفاده از آنها در رسانهمی

کنندگان را شامل هایی مبتنی بر کالم و مشارکت شرکتهای عامه، بازیای از بازیدسته
در سطوحی تنها با مشارکت  وای صدا محور و خالق است رادیو رسانهاز آنجا که  شود. می

سازی ها را  برای برنامهگیری از بازیها امکان بهرهیابد همین ویژگیمخاطبان معنی می
 سازد.رادیویی ممکن می

های های محلی است. اگرچه پدیدهای بازییکی از منابع تولید مسابقات رسانه 
ها، در طی زمان، با تغییرات و تحوالت سیاسی، فرهنگی، ها و سنتفولکلوریک، همچون آیین

شان با تغییر و دگرگونی همراه بوده است. اقتصادی، اجتماعی و غیره کارکرد و ضرورت عملی
ها، با همان اشکال در شرایط مناسب، باز قابلیت احیا و تکرار دارند )پناهی اما بازی
های سنتی که روح تعاون و مشارکت در آن ازی(. بنابراین شاید بازنگریِ ب11:3193سمنانی،

ینۀ ایران پیشهای رادیویی ایجاد کند. ای در امر تولید مسابقهبتواند راه تازهملموس است، 
دارای کالم  های ایرانی اکثراًبازیهای بومی ـ محلی و سنتی دارد. زیادی در زمینۀ بازی
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های کوتاهی در قسمت دتوانمی که شوددر بازه زمانی انجام می و موزون و ریتمیک بوده
های ایرانی مشارکتی و تعاملی هستند و حاوی نکات اخالقی و پند و اکثر بازی تقطیع شود،

 توان با بکارگیریدغدغه ایجاد شد که چگونه میها ، با توجه به همه این ویژگیاستاندرز 
های هکرد و آیا در مسابقهای فرهنگی، به بهبود کیفیت مسابقات دست پیدا این پیشینه

ای ههای سنتی صورت گرفته است؟ و اساساً محتوای بازیرادیویی چنین برداشتی از بازی
یفیت تواند به افزایش کمی ،هااز ظرفیت بازی استفاده ها جایگاهش چیست؟سنتی در مسابقه

عامه  ه فرهنگخصوص در رادیوهای استانی که تقویت وجوه ب سازی رادیویی بیانجامد،برنامه
ا هشناسایی و بررسی بازی است.های اصلی صدای مراکز استان موریتأم زءها جاین استان

فعالیتی سرگرم کننده در فرهنگ ایرانی و تطبیق دادن آن با آیتم مسابقات رادیویی  منظوربه
 یاقهای رادیویی امکان ارتبه عنوان آیتم سرگرم کننده و مشارکتی با مخاطبان در برنامه

 سازد.های ترکیبی رادیو را ممکن میکیفیت و جذب مخاطب و بهبود محتوایی برنامه
مسابقات رادیویی پخش شده و در حال پخش از صدای جمهوری اسالمی  رسدبه نظر می

الزم برخوردار نبوده و در خور فرهنگ غنی ایرانی با پیشینه چند هزار ساله  تنوعایران از 
های از الگو بیشتر ،از رادیو تهران 324ازجمله  ،رادیویی در حال پخش نیستند. اکثر مسابقات
 ،اهشناسایی و بررسی بازی .و تعامل مناسبی با مخاطبان خود نداردکالمی پیروی کرده 

عنوان فعالیتی سرگرم کننده در فرهنگ ایرانی و تطبیق دادن آن با آیتم مسابقات رادیویی به
 یهای رادیویی امکان ارتقاو مشارکتی با مخاطبان در برنامهعنوان آیتم سرگرم کننده به

 سازد.های ترکیبی رادیو را ممکن میکیفیت و جذب مخاطب و بهبود محتوایی برنامه
 توجه به پردازیم. شایدمیهای سنتی ایران به بررسی مواردی از بازی ،در این پژوهش

 ی بهتریه الگوئبرای ارا را راهشده از آن، بتواند  گرفته تأهای فرهنگی نشها و ظرفیتویژگی
 هموار سازد.جمهوری اسالمی ایران  صدای ی رادیوییهاساخت مسابقه در

ه نمون رایبرا های سنتی و بومی ایران های بازیقابلیت توانمیهایی . با چه شیوه3
بکار ایران  های رادیویی صدای جمهوری اسالمیفرهنگ عامه در تولید محتوای برنامه

 ؟گرفت

 های سنتی قابلیت بیشتری برای تولید مسابقات رادیویی دارند؟. کدام یک از بازی2
های رادیویی )مسابقات رادیویی( خالی های سنتی در برنامه. جای کدام یک از بازی1
 است؟
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 . ادبیات نظری تحقیق2
 .بازی و چیستی آن9-2

تعاریف متعددی دارد که سرگرمی و تفریح از های مختلف تعابیر و بازی در فرهنگ
توان گفت: هر فعل یا عمل فیزیکی و اشتراکات مهم آن است. در تعریف ساده از بازی می

صورت فردی یا جمعی برای هدف مشخص جهت سرگرمی و پر کردن اوقات فکری که به
را بازی خواند. شود فراغت )تقویت حافظه و هوش، آمادگی جسمانی و رزمی و ...( انجام می

ز نیا هـب خگوییـپاس سساابر هازیبا ؛نیست تقااو نندراگذ و سرگرمی تنها زیبا فهدالبته 
دی نما؛ نتیـس یاـهزیاـب .دوـب دـهناخو و دـنادهبو رعصاا مۀهدر  و نداهمدآ پدید هاننساا
 نبیا را مختلف امقوا یستههااخوو  تحساساو ا طفاعو که هستند فرهنگی و جتماعیا

 های فرهنگیتوان ریشۀ بسیاری از ویژگیای محلی و سنتی میهزیبا در شکنکا با .میکنند
(. نامور مطلق از قول الیزابت 91: 3194زاده، وجو کرد )آنیو تاریخی این مرز و بوم را جست

 نویسد:دهد، او میهاروک تعریفی دیگر ارائه می

انگارانه، اغلب اهمیت واقعی آن، نادیده ای است که به علت استفادۀ سهل بازی، واژه»
شود. بازی، عبارت است از هر نوع فعالیتی که برای تفریح و خوشی و بدون توجه گرفته می

وی شود و هیچ نیرگیرد. انسان داوطلبانه وارد این فعالیت میبه نتیجۀ نهایی، صورت می
 (.9: 3149)نامور مطلق، « خارجی و اجباری در آن دخیل نیست

 ندگیز در عتنود اـیجا و دیفر تلذ کسب ایبر هیرا زیبا شناسان براین باورندوانر
 نساندر فبه مصر او در زاـنی از زیاـب هـب ننساز انیا نیز معتقدند جتماعیا شناسانروان .ستا
 هـب نساـنا ـۀعالق د:ـناهـگفت نشناسارفتاو ر نشناسایستد. زمیگیر شأتن ضافیا ژینرا
 یطـمح و دوـخ ناختـشو  شفـک در های اوویاـکنجک با تنگاتنگی طاـتبار زی،اـب

 با ننساا که نددار دعتقاا و میکنند تلقی جتماعیا زنیا را زیبا نشناساجامعهدارد.  ونشـماپیر
کند و به ارزش نظم و قانون را تمرین میجتماعی ا ییشهااگرر و فتار هازیبا ینابه  ختنداپر

آموزد )قزل ایاغ، هایی را که الزمۀ زندگی اجتماعی است، میارتبرد و مهدر جامعه پی می
 کردناعی ـجتما در را نقش ترینرگبز هازیباند شناسان معتقد(. همچنین جامعه41:3149

 یزـچی ندـش اعیـجتما و میکنند ءیفاا نکادکو به فرهنگی و جتماعیا یهاارزش لنتقاا و
ها و اعتقادات اجتماعی. کسب لذت فردی، کشف ارزش ،هارهنجا خذر اکا و زسا جز نیست

تواند های بومی و ذهنی میخود و پیرامون، تجربه با دیگران، گفتن و خندیدن و تمرین توانایی
خواهد ... آنچه اهمیت های بازی هرچه میانگیزه»های آدمی برای روی آوردن به بازی،انگیزه
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ت که نیاز به بازی، نیاز عمومی و جهانی است بردن به این واقعیت غیرقابل انکار اسدارد پی
کند. شو مرزهای سن و جنس و موقعیت اجتماعی و پایگاه اقتصادی و جغرافیایی را در هم می

ون توان بدنشین بودن و هیچ ملتی را نمینه شهری بودن اهمیت دارد، نه روستایی و ایل
های قومی و که گستره بازیبازی و سرگرمی یافت ... همین نیاز عمومی و همگانی است 

هایی از حیات ها همچون نشانهگشاید. این بازیمحلی، بومی و ملی را پیش روی ما می
آیند و گستردگی و گوناگونی آنها نشانگر ژرفا و تمنای فرهنگی فرهنگی جامعه به شمار می

 (.29: 3149)قزل ایاغ، « جوامع می باشند
 هازیبا ن،نویسندگا نظر به .دگیرمی شکل کیدکو و طفولیت در نشد جتماعیا فۀنط

 اعیـجتمدر ا سیلهمترین ومه ار،ضطرا و رجباا انفقد و یمندهقاعد از رداریلیل برخودهـب
را  اـهنآ د،میشو شناآ جتماعیا یموقعیتها با ییندافردر  دککو و هستند دککو دنکر
 فتهر زیبا ضمن دککو (.11: 3194د )فردرو، میگیرر بکا قعیوا ندگیز در و کندمی نیدرو
 دارکر و رفتار ۀمنصفان یابیارز هـب و دـیکنـم سساـحا عـجم یک از یعضو را دخو فتهر

 از را دککو زی،با ،یگرد نباز (. به11: 3144نشیند )بوندارنکو،هایش میبازیهم و خویش
 دککو قعدروا .زدموآمی او به را دنبو اعیـجتمو ا ستنـیز اعیـجتما و هاندرمی ریمحودخو
بازی در اشکال گوناگون کند. می تمرین را هدـینآ ندگیز یقعیتهاوا ،هازیبا به ختنداپر با

هد. به دای از رفتار بزرگسالی را آموزش میخود واجد اهمیتی حیاتی است. زیرا رشتۀ گسترده
 نیازهای انسان یعنی ترینتواند در خدمت رفع متعالینظر مازلو بازی آزاد و اوقات فراغت می

 (.313-341: 3194جاه، تحقیق خویشتن قرار گیرد )رفعت

 که معتقدند ریبسیارو ها بسیار گسترده و وسیع بوده است از اینسیر تحول و تطور بازی
 ؛هازیبا گفت انمیتو د،کر شخصـم هازیبا یشاپید ایبر را خاصی نماز یا علتان نمیتو

 یاـجنبهه به انمیتو ،هاهپدید همین روی و از هستند مقو یک لمیاا و ستههااخو ت،حساساا
-و زمان هانمکادر  و مختلف سنین در نگذشتگا یاـهزنیا و اـتههـساخو ل،اـمیا از یـمختلف

(. هر بازی نمودی از عوامل مختلف تاریخی، اجتماعی، 91:3192برد )لیراوی،های متفاوت پی
: 3194زاده،کند )آنینشین میدر خود ته ختلفهای مفرهنگی و جغرافیایی را در طول زمان

19.) 
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 های سنتیها و اهداف در بازی.شاخص2-2

های سنی متفاوت است و این تفاوت در نوع ها نسبت به گروهها و اهداف در بازیشاخصه
بندی است. هر چند که مفهوم بازی تا حدودی از شاخص و اهداف های آنها قابل طبقهنیاز

 نیـس مختلف مقاطع در ننساهای مختلف سنی برخوردار است با این حال اگروهیکسانی در 
 را آنها با مرتبط مفاهیم و تطالعاا دوـخ نوـماپیر و افرـطا از و دارد یـخاص یاـهزنیا

 یباییز به و غیرمستقیم را مفاهیم یناه ـک تـسا اییراههـ جملهاز زی»باکندوجو میجست
 از:تند راهیم عباـمف نـیا رینـتهدـعمد. ـکنمی منتقل ننساا به
سرعت ک، طکاـصا ر،وـن ستـشک ،لـثق زـمرک دل،شیمیایی )تعا و فیزیکی نیناقو و مفاهیم -
 (...و 

 (...دن و کر ضافها دن،کر کم دن،کر )تقسیم هندسی و یاضیر نیناقو و مفاهیم -

 دن،رـک همدلی ،حق قحقاا ،گذشت ری،همکا ،قابتدی )رقتصاا و جتماعیا مفاهیم -
 (...و  کترشاـم ،مالکیت ،جوییصرفه ،مشاغل با شناییآ ن،ستادو حفظ ،ستیابیدو

 وت،قضا ،سئلهـم دنرـک لـح ل،معلو و علت ۀبطرا )درک نیو روا بنیانیشناختی ییندهاافر -
شتن دا دخو از تـمثب تصویرو  جنسی یابیهویت ،شتندا نفس به دعتماا دن،کر حس ،تمرکز

 (...و 

 قریم حقوـح عایتر ان،یگرد مالکیت حریم عایتر اری،مانتد)راستگویی، اخالقی افضایل  -
 (...ر و یثاا و نوبت عایتر ان،یگرد

دن، رـک باـپرت دادن، لـه ن،شیدـک ن،دـجهی )پریدن، حرکتی ـ نیروا یهارتمها -
 (...و پا  و یدد هماهنگی ،ستد و یدد هماهنگی

د، آشنایی ضاـمت و ادفرـمت یاـهواژه شناخت ت،لغا ۀیردا ش)گستر تباطیی ارهاانمندیتو -
 (.11-14: 3149)فردرو، ...(«. با اصول حرف و خط و نقاشی و 

 هـک اییـاخصهـش ور ـمتعالیتو  کمشتر افهدا ،هازیبا دمتعد ییژگیهاو نمیااز 
 د:کر یبندتقسیم یرز وهگر دو در انتومی را هستند هازیبا زسامینهو ز مهزال

 ،هماهنگیو  مـنظ ،یـیرکو زابکی ـچ ی،پذیرفنعطاا ،سرعت رت،قد و ستقامتا :شاخصها -
 ه،یردا محیط ،یـهوگر دی،)موسیقی( فر هلد و زسا ،هنگینآ راتعباو  شعر دل،تعا حفظ

 اس.حو تمرکز و نـهر ذضوـح ی،ذیرـپنقش ی،گیرنشانه ده،یستاا نشسته ده،یستاا ،نشسته
ـۀ حیرو تـتقوی ی،ذیرـپراـهنج داـیجا ی،ذیرـسئولیتپـم ـۀحیرو یشافزا :افهدا -

 و ریاـبدبر یشازـفا دی،اـش و طشاـن داـیجا ری،اـهمک و ونتعا یشافزا ،طلبیلستقالا
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 ـۀحیرو نگیختنارـب ن،ساالـگربز و نکادکو متقابل اتتأثیر ،طبیعت به یکیدنز ،شکیبایی
 (.313-341: 3194زاده، )آنیسرگرمی  دیجاا و خالقیت ورشپر ،نفس به دعتماا

مان، ها: گاه مکان، زبندیاند. معیار این دستهبندی مختلفی به خود گرفتهها دستهبازی
ای بدون ههایی نظیر: بازیبندیابزار بازی، نقش، گروه سنی و تعداد بازیکنان و نیز دسته

های های گروهی، بازیهای جمعی، بازیهای فردی، بازیهای با وسیله، بازیوسیله، بازی
های آبی )در های روزانه، بازیهای شبانه، بازیهای فصلی، بازیهمراه با ساز و دهل، بازی

های نشسته، های همراه با گویش، سرود، اشعار، بازیدریا و رودخانه(، سوارکاری، بازی
ردساالن، های ویژۀ خهای هوشی و فکری، بازیهای استقامتی، بازیهای رزمی، بازیبازی
هایی با حرکات سبک و آرام، های ویژۀ زنان، مردان، بازیهای ویژۀ بزرگساالن، بازیبازی

(. دراینجا با توجه به قواعد فرهنگ 373: 3191بازی با حرکات سنگین و سخت... )اشرفی، 
 اند.ها به چهار گروه آیینی، حرکتی، کالمی و نمایش تقسیم شدهمردم بازی

 

 هامسابقه

ای برای سرگرمی، تفریح و آموزش از دیرباز مورد توجه بوده است. ها به عنوان وسیلهبازی
ای هها در گذشته بیشتر بر پایۀ دوستی و رفاقت، جهت رفع آالم و خستگیبه عبارتی بازی

ها در مواقعی در میان اقوام مختلف جنبۀ گرفته است. این بازیموجود در زندگی انجام می
اژۀ گرفته است. شاید بتوان گفت وجویی به خود میده، حس برتری و سبقترقابتی پیدا کر

مسابقه از همین روی به وجود آمده است. اشتراکات بسیاری میان این دو مقوله است وجود 
مایۀ مشترک بازی و مسابقه چنان به هم نزدیک است که شاید تفکیک آن ساده نباشد. درون
شرایط و قوانین حاکم برآن متفاوت است. مانند: یک بازی فوتبال های هر یک، بسته به ساختار

المللی. به عبارتی بکاربردن لفظ مسابقه، جهت اهمیت محلی با یک مسابقۀ فوتبال بین
بخشیدن و رسمیت دادن به یک بازی است. در مقام مقایسه با مسابقه در بازی، انعطاف 

 ها نسبت به مسابقه است. زیشود؛ همین امر سبب صمیمیت بابیشتری دیده می
ما با شد؛ اها تأمین میواسطۀ بازیعنوان  یک نیاز، در گذشته بهسرگرمی و تفریح به
ها محول شد. های جدید و تغییر سبک زندگی این وظیفه به رسانهظهور فناوری و رسانه

یحی و ، تفرهایی چون رادیو و تلویزیون، از بدو پیدایش، کارکرد سرگرمیبنابراین، رسانه
 رسانی داشتند. اطالع
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 مسابقه رادیویی

 کیا در اجر تیقابل یکالم است. به عبارت یۀکه بر پا یکننده و آموزشسرگرم یابرنامه
رنامۀ ب رشد نتیجۀ رادیویی هایکه همۀ مسابقه شودمی تصور داشته باشد. ییویراد ۀبرنام

مصاحبه شونده در خیابان سؤالی پرسیده و برای ابتدا، وکس پاپ از فرد  در .هستند 3وکس پاپ
 در .ردک تغییر شکل آن محبوبیت، لحاظ از برنامه رشد از داد. پسپاسخ یک دالر پاداش می

 حامیان زمان این کردند. دراجتماعات اجرا می سالن یک در را برنامه دوم جهانی هنگام جنگ
اما چالش وکس پاپ بیشتر در مورد توانایی کردند، می تری ارائهبرقو زرق  پر جوایز مالی

 ابقهمس، رسدبه نظر میکننده در مقابل مخاطبان بود تا رقابت. صحبت کردن با مصاحبه
توسط کافۀ  ( که هر دو73:3911) 1جیمی عمو زنبوری هایسؤال( و 79 :3911)2کویئز پرفسور

 رادیویی باشند.های نخستین مسابقه شدند، حمایت مالی می 7جرج واشنگتن
 

 های رادیوییهای مسابقهگونه

 های تلفنیمسابقه

در  واسطه و شخصاً نقشیتواند بیهای تلفنی، این مزیت را دارند که شنونده، میمسابقه
یرد و گگیری برنامه داشته باشد. همچنین مسابقۀ تلفنی به سرعت و همزمان انجام میشکل

ت آن ها محدودییابد. نقطه ضعف این مسابقهشدن میشرکت کننده به سرعت امکان برنده 
ای تلفنی هتواند در آن شرکت کند. مسابقهاست، چرا که به سبب ترافیک تلفنی هر کس نمی

دن به ها پرسش نشود. بلکه هیجان )نزدیک شای تنظیم شوند که فقط از دانستنیگونهباید به
یز شادی )به سبب موفقیت( توسط مسابقه پاسخ( مفرح بودن )ایجاد جوی شاداب و جالب( و ن

به شنوندگان منتقل شود تا همۀ شنوندگان با عالقۀ وافر به آن گوش فرا دهند )الروش و بوخ 
 (.241: 2999هلس، 
 های پیامکی و ایمیلیمسابقه

جتماعی های اهای پیامکی و ایمیلی، از طریق ایمیل و فکس )در گذشته( و شبکهمسابقه
ها بازتاب وسیعی دارند و رادیو گونه مسابقهشوند. اینحال حاضر( انجام میو پیامک )در 

                                                            
 1 .Vox Pop عبارت التین  ۀشـکل مخفف شـدPopuli""Vox    برابر با عبارت انگلیسـی"Voice of 

the People."  است «صدای مردم»، به معنای. 
2 . Professor Quiz 

3 . Uncle Jim's Question Bee 
4 . George Washington Coffee 
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 سرودن دو بیت دربارۀ گرمای تابستان،»آورد برای مثال صورت مکتوب بدست میها را بهپاسخ
کار تماس گرفت و از آنها خواست  ای و تازهحرفهتوان با بهترین شاعران غیردر این موارد می
 (.244: 2999الروش و بوخ هلس، « )ه شده خود را شخصاً بخوانندکه اشعار سرود

 مسابقه در محل

واسطه میان شنوندگان و ها در محل، این مزیت را دارد که ارتباطی بیانجام مسابقه
ابقه توانند در آن شرکت کنند. در این نوع مسشود؛ اما تنها تعداد اندکی میفرستنده تشکیل می
شود که به مکانی مشخص بیاید تا کاری مشخص را در آنجا انجام دهد از شنونده خواسته می

هایی است که در ها، برنامهای از این مسابقهیا جواب مسابقه را آنجا تحویل دهد. نمونه
شوند )مانند نمایشگاه کتاب، ها یا مراسم خاص برگزار میاستودیوهای سیار در جشنواره

 (.249: 2999هلس، الروش و بوخ راهپیمایی و غیره. )

 .چارچوب نظری 3

صورت به گونه کهو مسابقه در رسانه شاید کمتر بحثی شکل گرفته باشد. آن دربارۀ بازی
و سازی رادیهای بومی و سنتی در برنامهیک پژوهشی کاربردی در رسانه مطرح است. بازی

گیرد. مورد مطالعه قرار بهای مختلف پژوهشی است که قابلیت دارد تا با سنجش و معیار نظریه
 ،یماعاجت علوم اتیادب در جیرا یهایبندمیتقس از یکازجمله نظریۀ سنت و مدرنیته، که ی

 .است مدرن و یسنت جوامع نیب زیتما و کیتفک
نتی ها از سهای بومی و سنتی در خالل توسعۀ رسانهتوان گفت که مراحل گذر از بازیمی

ها در عصر حاضر یکی از این فرا زمانی و مکانی بودن رسانهبه مدرنیته همراه بوده است و 
 های سنتی بوده است.عوامل مهم مهجور ماندن بازی

 گریکدی از دو نیا ییجدا و مکان و زمان میمفاه مدرن، جهان فهم در رگذاریتأث یهامؤلفه
 از زمان و دگرگون مکان و زمان ۀرابط ستم،یب قرن اواخر از ژهیوبه مدرن جهان در اما .است
 مکان و ترکوتاه زمان که یاگونهبه. اندشده فشرده داًیشد مکان و زمان. است شده جدا مکان

زمانی ـ یعنی وقوع رویدادها در های تاریخی اولیه، تجربۀ همدر دوره». است شده ترکوچک
رویدادهایی را تجربه زمان طور همیک زمان ـ نیازمند مکانی خاص بود که افراد در آنجا به

 با که مکان و زمان شدن جدا با. داشت ازین« مشابه مکان» به« مشابه زمان»کردند. می
 مکان در یزمانهم...  شد جدا یمکانهم شرط از یزمان هم تجربه شد، سریم یفن یهارسانه

 .(74-9: 3149 تامپسون،) «شد یجهان بُرد، و دگاهید نظر از و افتی گسترش
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پیشرفت علم و فناوری و گسترش صنعت، تغییر سبک زندگی را در فراروی جامعه قرار 
. بود سمیمدرن فرهنگ یمناد ،یصنعت یدارهیسرما عنوانبا ونیزاسیمدرن عیوس گسترشداد. 
 3999 از دیجد نگارش و هنر به است یااشاره ژهیوبه سمیمدرن. ستین تهیمدرن همان سمیمدرن
 تیخالق و ابتکار که است دهیا نیا بر یمبتن یستیمدرن نقد و اتیادب هنر،. یالدیم 3979 تا

 گرید و یفناور شرفته،یپ یاقتصادها ظالمانه، یهااستیس ۀخصمان طیمح دیتهد مورد ،یفرد
 . است یجمع یهارسانه جمله از یاجتماع یروهاین

باطات ها و بروز ارتتحت شعاع قرار گرفتن فرهنگ؛ در ارتباط با پیشرفت فناوری در رسانه
ای روزمرۀ هجهانی عاملی بود برای تغییر و دگرگونی در ادبیات، هنر، شیوۀ زندگی و سرگرمی

عتی اند؛ اما سرصورت یک شبه به وجود نیامدهجوامع مختلف که این تغییرات هر چند که به
مدرنیته و  میزان نفوذاند. این تغییرات با توجه به های گذشته داشتهچند برابر نسبت به سده

-سرگرمی . تغییر درای متغییر بوده استهمچنین اصالت و غنای فرهنگی هر ملت، قوم و قبیله

های مختلف های فرهنگهای جدید شاهد این مدعاست اما در رسانههای سنتی با بروز رسانه
 .با شدت و ضعف همراه بوده است. این شدت و ضعف در رسانه نیز قابل دریافت است

-رسانه و یارتباط یهایفناور یبرا« 3ارتباطات یریسوگ» مفهوم طرح با سینیا هارولد 

 یریسوگ یدارا یهارسانه او. استدانسته  قائل« 1مکان» و« 2زمان» به نسبت یریسوگ ،یا
 یهاسانهر مقابل، در و دوام با و ماندگار ن،یسنگ را سنگ و سفال پوست، مانند زمان به نسبت
 او، دید از. داندیم دوام کم و سبک را روسیپاپ و کاغذ مانند مکان به نسبت یریسوگ یدارا

 از یسخت هب و بودند دوام با گفتار، سنت مانند ای رپا،ید و نیسنگ زمان به وابسته یهارسانه
 در عهتوس امکان و بودند حمل قابل و سبک مکان، به وابسته یهارسانه اما. رفتندیم نیب

 (.27: 3191زاده،  )مهدی داشتند را مکان
ای هاز گذشته کارکردهای مختلفی داشته است. تفریح و سرگرمی، آموزش رفتار بازی

ای بودن این فعالیت دارد. در خصوص در میان کودکان(، نشان از ماهیت رسانهاجتماعی )به
عنوان بستر ارتباطی برای ارائه و انتقال پیام، ایفای نقش داشته است. از این واقع بازی به

 و یخیتار تحوالت یاساس عاملمنظر با نظریۀ مارشال مک لوهان در ارتباط است. وی 
 یعنی اول عامل او، نظر به. داندیم امیپ انتقال در رسانه نوع و یارتباط یهانظام را یاجتماع

                                                            
1 . The Bias of Communication 

2 . Time 

3. Place 
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 را خود یۀظرن یاساس یمبان او. است امیپ یمحتوا یعنی دوم عامل ۀکنند نییتع ،یارتباط نظام
با در نظر گرفتن جملۀ مک لوهان که رسانه،  .است امیپ رسانه،: کندیم انیب جمله کی در

ن رسانه در واقع ایای قابل تأمل، محتوای در یک بستر و نظام ارتباطی است. پیام است، نکته
منزلۀ یک رسانه، حامل پیام و است که محتوا را قابل دریافت خواهد کرد. بنابراین بازی به

 خود پیام است.
آمده از دل های برهای سنتی از این قاعده مستثنا نیستند. اما به دلیل آنکه این بازیبازی
اند. در تقابل با جهان آمده اقوام ـ براساس آیین، آداب و رسوم ـ مختلف به وجود فرهنگ

 در هارسانه نقش ۀدربار 3تامپسون جاناند. هایی همراه شدههای آن با چالشمدرن و رسانه
 2یسازیی کاال در هارسانه نیا نقش به مدرن، جهان یاجتماع و یفرهنگ یهایبندصورت
 یاسانهر عیصنا ظهور: »سدینویم و کندیم اشاره ینید اقتدار فیتضع و 1نینماد صور و اشکال

 مدو ۀمین در را آن ۀسابق توانیم که است یندیفرا ن،ینماد قدرت دیجد یهاهیپا عنوانبه
 مراکز سراسر در چاپ یهاکیتکن که بود زمان نیا طول در. کرد جووجست پانزدهم قرن
در  (. با ذکر این مقدمه دربارۀ نقش بازی41: 3149)تامپسون، « افتی گسترش اروپا یشهر

استفاده و » و همچنین نظریه« نظریه مخاطب»رسانه، باید گفت که در این تحقیق از 
استفاده شده است که در ابتدا توضیحی دربارۀ آنان داده سپس به علل انتخاب «  رضایتمندی

 پردازیم.آن می

 نظریه مخاطب )مطالعات فرهنگی و مخاطبان فعال(

 و یاجتماع ،یفرد یهایژگیو ۀتوجه به مجموع هستند که با ی، مخاطبان7مخاطبان فعال
را  امیپ 1مرجّحِ یِو مقاومت در برابر معان یاو درک متون رسانه یقدرت معناساز ،یفرهنگ
مطالعات  افتیو مردم نگارانه در پژوهش مخاطب و ره یفیک یهامفهوم از روش نیدارند. ا
 ی، معنا را نه امر«1متن»به عنوان  یرسانه ا یاست که ضمن اشاره به محتوا ثرمتأ یفرهنگ

 شود، بلکه حاصل تعاملِ مخاطب و متن در خاللِ مصرفِیارتباط منتقل م ندیکه در فرا ینیشیپ

                                                            
1. J. Thompson 
2. Commodification 
3. Symbolic Forms 
4. Active Audiences 
5. preferred Meanings 
6.Text 
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وشنفکران ر یِریاقتدار تفس فیتضع یبه معنا حاًیمخاطبان، تلو فیباز تعر نیا. داندیمتن م
 د،یگویطور که انگ ماست. همانمخاطبان  یبرا یاو متون رسانه ریتصاو یمعان فیتعر یبرا
 یمطالعات ۀکه رشت ستندین «یرونیب» یتیواقع ای« موضوع مطالعه»فقط  گرید« مخاطبان»

 ۀاستعار کیعنوان به زیاز هر چ شیو ب شیآنها را پ دی، بلکه بااستآنها  تیمالک یمدع یخاص
اختنِ متعددِ بر س و ناهمگون اریو بس رییدائماً در حال تغ یهاکرد که از روش فیتعر یگفتمان

 تیها حکاکاربرد و مصرف رسانه ۀروزمر طیدر انواع و اقسام شرا ییمعنا یهامعنا و معارضه
 (.97: 3191به نقل از بنت،  3991کند)انگ، یم

های بومی است که با استفاده از نظریۀ مخاطب، های فرهنگی عامه، بازییکی از فعالیت
 هایی که بازیفرهنگ مطالعات درقابل پژوهش است.  فعال انمخاطب و یفرهنگ مطالعات

 کیدئولوژیا و یگفتمان یساختارها چارچوب در مخاطبان و هارسانه هاست،سنتی یکی از آن
 بعادا به یااشاره ،یفرهنگ مطالعات پردازانهینظر یبرا فرهنگ مفهوم. رندیگیم یجا قدرت

به و یاسیس امر عنوانبه افت،یره نیا در فرهنگ. ستین آن یروشنفکر ای یشناختییبایز
 یرهنگف مطالعات شمندانیاند که معنا نیا به. شودیم فیتعر یزندگ یهاهیرو و متون نوانِع

 یفرهنگ مطالعات» دارند توجه عامه فرهنگ به ژهیوبه بلکه ندارند، عالقه نخبگان حوزه بهتنها 
 یهاتیفعال لیتحل به نخبگان ای حاکم یفرهنگ یهاتیفعال لیتحل از شیگرا رییتغ یۀپا بر

  (.391 :3191 گارنهام،« )گرفت شکل عامه یفرهنگ

های بومی ـ محلی در قالب پیام ارتباطی شناخته شده است. آموزش نقش آفرینی بازی
ان ها کاربردشهاست. هر چند که این بازیهای اجتماعی مصداق پیام ارتباطی این بازیرفتار
برای  اند ودار بودنشان در فرهنگ مردم کماکان زندهگذشته نیست، اما به دلیل ریشهمانند 

آنکه به چرخۀ زندگی و اجتماع بازگردنند نیاز به تغییراتی است تا چون گذشته آثار ارتباطی 
 و نظرهایی دارد.  ی، در این باره بحثارتباط یهاامیپ کارکرد یۀنظرخود را بازیابند. 

 9یرضامند و دهاستفا هینظر
میالدی از سوی الیهو کاتز و سپس در  19 ۀنخستین بار در ده رضامندیاستفاده و  ۀنظری

جی بالملر و مایکل گورویچ تدوین شد.  ،از سوی وی و دو پژوهشگر دیگر ارتباطات 49 ۀده
ها برای ارضای نیازها و افراد جامعه از رسانه ۀاین نظریه راجع به چگونگی استفاد

                                                            
1 . Uses and Gratification 
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که  کند این نیستهایشان است به عبارت دیگر پرسشی که این نظریه دنبال میخواسته
ها و دالیل کید و توجه آن به انگیزهأگذارند بلکه تها چگونه و تا چه اندازه بر افراد اثر میرسانه

الیل و افراد به د به این دلیل،شود هاست. بنابراین گفته میافراد در انتخاب تولیدات رسانه
ی آورند طبیعی است که حتای روی میزهای متفاوت به یک رسانه یا یک محصول رسانهانگی

 ای نتایج متفاوتی به دست آورند.از یک پیام یا محتوای رسانه
استفاده  یجمع یهاکه از رسانه یآن است که افراد هینظر نیا نیو آغاز اصلی فرض

نوع نگاه  نیا ؛کندیبه آنها اصابت م یجمع یهارسانه امیدانست که پ یهدف دیرا نبا کنندیم
د و از خود ها دارندر برابر رسانه یاست که افراد حالت انفعال یمعن نیبه ا ،هابه استفاده از رسانه

 صورت آگاهانهها را بهرسانه یمحتوا ای امیکه افراد مخاطب پ یدر حال ؛ندارند یاریو اخت ادهار
 در ذهن دارند. یانتخاب خود اهداف خاص یو برا کنندیو فعال انتخاب م

علت انتخاب نظریۀمخاطب و نظریه استفاده و رضایتمندی در این تحقیق آن است که 
های رادیویی را، با توجه به فرهنگ عامه و نیاز های بومی و سنتی در تولید مسابقهنقش بازی

ب، مالت و رضایت مخاطمخاطب به سرگرمی و تفریح بازشناخته و نسبت این آگاهی را در تعا
های بومی مورد پژوهش قرار دهد. با این هدف که دریابیم چه عوامل و عناصری در بازی

تواند عامل برانگیختن مخاطب و موجب رضایت وی از مسابقات رادیویی باشد بر همین می
ها، عالیق و نقش فرهنگ عامه، نظریۀ مخاطب و نظریه اساس و با در نظر گرفتن ارزش

 اده و رضایتمندی مبنا و اساس این پژوهش خواهد بود.استف

 پژوهشروش . 4

تواند مورد یا مطالعه موردی می»این پژوهش با روش مطالعه موردی انجام شده است 
موردهایی را در رابطه با یک رخداد، پدیده، مسأله یا امری در بافت کاربردی کارکردی یا 

های موردها  هم از نظر ذهنی و هم ی از ویژگیکنشی مطالعه نماید و به درک ژرف و مفصل
ها و در مطالعه موردی  انواع فن( . »391: 3199)خلیل میرزایی، « از نظر عینی دست یابد

ساخت، نیمه ساختاردار، ابزارها ازجمله مشاهده مستقیم، غیرمشارکتی، مصاحبه اعم از بی
(. بنابراین، 119: 3191)خلیل میرزایی،  شودساختار دار،  اسناد و مدارک و ... بکار گرفته می

 های سنتی برگزیده و مصاحبه باهای رادیویی، بازیاین تحقیق با تحلیل  محتوا، مسابقه
ای هسازی مسابقهها، در برنامهکند تا به مطالعۀ کاربرد بازیسازان رادیو، سعی میبرنامه

ای مختلف هو تحلیل  محتوای پنج مسابقۀ رادیویی، از شبکه رادیویی بپردازد. ابتدا به مطالعه
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-ها سعی شده، کارکردصدای جمهوری اسالمی ایران خواهیم پرداخت. در انتخاب این مسابقه

اظ شود ها لحهای رادیویی در گزینش مسابقههای عمومی، اختصاصی و تخصصی بودن شبکه
وبرو باشیم. تحلیل و بررسی ساختار و محتوای های رادیویی رتری از مسابقهتا با جامعۀ کامل

 دهندۀ هر مسابقه انجام شده است.های تشکیلها بر اساس موضوع و بخشاین مسابقه
های بومی ـ محلی و سنتی، چگونگی استفاده از بازی از بازی 31در ادامه پس از معرفی 

عی، ها تنوع موضوین بازیهای رادیویی بیان شد است. دلیل انتخاب اها در مسابقهاین بازی
 ها کالمی، حرکتی،پذیری آنها و همچنین مشارکت مخاطب براساس بازیساختاری و انعطاف

 نمایش و آیینی بوده است.
سازی رادیویی پرداخته شد. در مرحلۀ بعدی پژوهش به مصاحبه با افرادی در حیطۀ برنامه

مورد نظر در پژوهش در نظر گرفته ها سعی شد که تمامی وجوه شوندهدر انتخاب مصاحبه
کننده و سردبیر در حوزۀ مردم وگو انجام شد؛ که دو تن از تهیهنفر گفت 9رو با شود. از این

ن ای آنها مورد تحلیل در ایهای مسابقهکنندگانی که یکی از برنامهشناسی، دو تن از تهیه
قۀ خصصی با سابقۀ تولید مسابهای تکنندگان مسابقه در رادیوپژوهش بود، سه تن از تهیه

گرفت. فرایند مصاحبه براساس سؤاالتی با میرادیویی و دو تن از گویندگان رادیو را در بر
 محوریت سؤاالت اصلی تحقیق انجام شد )مشخصات در ضمایم(.

 های پژوهش. یافته3

تنوع  اباید گفت که  محققان در این تحقیق ب پژوهشهای این قبل از بحث درباره یافته
ویی های رادیعنوان مبدأ پژوهش در الگویابی برای مسابقههای سنتی بهو گستردگی بازی

دهد های سنتی، این پیام را می(. تنوع در ساختار و محتوای بازی2و 3مواجه شدند )جداول 
ها در مسابقات رادیویی وجود های مختلفی برای استفاده از بازیکه با توجه به این تنوع راه

ها به سبب حرکتی و تصویری بودنشان، جهت تبدیل رسد برخی بازیدارد هرچند به نظر می
توان راین، میاند. بنابو فرایند به یک بخش یا آیتم مسابقۀ رادیویی، نیازمند تغییرات بنیادی

 مندی از قابلیتای مهم در بهرهها، شاخصهها و مسابقهگفت که شناخت ظرفیت بازی
ا ههای رادیویی است. در این مجال به تعدادی از این نوع بازیتی در مسابقههای سنبازی

عنوان یک عنوان یک بازی صرف، بلکه بهمحلی( خواهیم پرداخت. البته نه به-)سنتی و بومی
بندی های رادیویی استفاده کرد. دستهای که بتوان از آن در تولیدات مسابقهمنبع و پشتوانه

شود. براساس گروه سنی، محل بازی، فردی های مختلفی انجام میشکلهای سنتی به بازی
بندی براساس قالب آیینی، نمایشی، حسی ـ حرکتی و کالمی یا گروهی و غیره اما تقسیم
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ها حسی ـ حرکتی هستند، جنبۀ ورزشی آن بر تر است. اغلب بازیها معمولبودن بازی
ای ههای سنتی بر اساس تقسیم بندیادی از بازیتر است. در ادامه تعدسرگرمی و تفریح افزون

 آید.نمایشی، حسی ـ حرکتی و کالمی می
ها. مقایسه ساختار بازی9جدول   

 

  

 جنس گروه سنی منطقۀ بومی نوع بازی های دیگرنام نام بازی

غولك به درآ غولك، 

 خود را بنما غولك
 زنان بزرگساالن اصفهان نمایشی -

آی تو به باغ رفته 

 بودی؟
 نمایشی یار منو دیده بودی؟

 تهران، قزوین
 

 زنان بزرگساالن

جانم، مالم، شیرین 

 زن من
 زن و مرد بزرگساالن کرمانشاه نمایشی -

 زن و مرد بزرگساالن گیالن نمایشی - عروس گولی

 باقالی به چند من

 
 توقلی به چند من

 کالمی
 حدسی( -)حسی

 - متغیر آبادطالب

 مرغ زردی داشتمیه  آب اومد، کدوم آب
 کالمی

 )ترانه خوانی(
 - متغیر تهران

 - نوجوانان - حرکتی -کالمی - توپ و الفبا

 - چند کلمه با یك کلمه
 -کالمی

 نوشتاری
 - کودکان -

 - کودکان - کالمی - گم به او بگوبه تو می

 - پهُ
 کالمی
 -)هوشی
 ریاضی(

 - کودکان -

 بزن بیفتد

 
 - حرکتی -

 کودکان
(1-9) 

- 

 - حرکتی - بردن توپ با پا
 کودکان

(39-33) 
 پسر

 زَم)کرمان(،کبدی زوو
 حرکتی
 )ورزشی(

 - نوجوانان نهاوند و ...

 آمل و ... حرکتی - هفت سنگ
کودکان و 
 نوجوانان

 پسر

گاو، گوسال، فنگل، 

 پنیر

گاو، گوساله، 
 پنیر)اصفهان(

گاو تا گوسال تا 
پنیر)کردستان، 
 کرمانشاه(

گاو، گوسال 
 فینگلی)تهران(

 حسی ـ شانسی
اهواز، آبادان 

 و...
کودکان و 
 نوجوانان

 دختر
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 ها. مقایسه ساختار بازی2جدول 
 ابزار بازی نقش زمان اجرا محل اجرا تعداد نام بازی

غولک به درآ غولک، خود 
 را بنما غولک

 فضای بسته گروهی
در میان 
ها و میهمانی

 مجالس زنانه
 پوستین، تنبک غولک

 - فضای بسته گروهی آی تو به باغ رفته بودی؟
خواننده، 
 همسرایان

 دایره و تنبک

 کاله دم روباهی، دایره زن و مرد - فضای بسته دو نفر جانم، مالم، شیرین زن من

 عروس گولی
 

 گروهی
 

 - فضای باز

عروس، پیر 
 بابو، غول،
دماره زن، 
کولبارچی، 
 همراهان

کاله، چولعروس،لباس
-دستبندمرجان، دستمالی

دست، آینه، لباس برای
پیر بابو، کاله، تعدادی 
زنگوله به بند کشیده 
شده برای دور گردن، 

 لباس غول

 - - - فضای باز نفر 9بیش از  باقالی به چند من

 آب اومد، کدوم آب
نفریا 2

 گروهی
 - فضای بسته

استاد، 
 شاگرد

- 

 یک عدد توپ - - فضای باز نفر 2حداقل  توپ و الفبا

 کاغذ و مداد - - فضای بسته گروهی چند کلمه با یک کلمه

 - - - فضای بسته گروهی گم به او بگوبه تو می

 - - - فضای بسته نفر به باال 1 پهُ

 بزن بیفتد
 

 - - فضای باز نفر 1-21

یک استوانۀ چوبی، پین 
بولینگ یا قوطی روغن 

عدد توپ  31-2نباتی،
 تنیس

 دو عدد توپ - - فضای باز گروهی پابردن توپ با 

 - - - فضای باز گروهی زوو

 هفت سنگ
 نفر 1حداقل

 )درهرگروه(
 - - فضای باز

هفت عدد سنگ، یک 
 توپ محکم

 گاو، گوسال، فنگل، پنیر
 نفر 1

 یا گروهی
 - - فضای بسته

چهارشیء متفاوت مانند: 
هستۀ خرما، ریگ، تکه 

 چوب، هستۀ کُنار
 

ـ محلی، با تعدادی از برنامهبازیدر ادامۀ مباحث   سازان و فعاالن حیطههای سنتی و بومی 
 هایهایی انجام شد. پرسشسازی مسابقه در صدای جمهوری اسالمی ایران مصاحبهبرنامه
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 سازی متن آنها با در نظر گرفتنها با توجه به سؤاالت پژوهش تنظیم و بعد از پیادهمصاحبه
بندی و کدگذاری توصیفی انجام شده است. با از طریق مقوله های کیفیمسیر تحلیل داده

ر های تحقیق دشود. پرسشها هر مقوله تعدادی زیر مقوله را شامل میتوجه به متن مصاحبه
سازی مورد توجه قرار داده است. از ها و بکارگیری آنها را در برنامهاین پژوهش نقش بازی

زیرمقوله را  1های بومی و سنتی ها در مقوله بازیهای مستخرج از مصاحبهرو در دادهاین
 1دهد. در جدول شماره شود  که مباحث موجود در سؤاالت را مورد بررسی قرار میشامل می
 های رادیویی آمده است:های بومی و سنتی در مسابقههای بازیزیرمقوله

 

 های آنیی و زیر مقولههای رادیومحلی و سنتی در مسابقه -های بومی. مقولۀ بازی3جدول 

 هازیر مقوله مقوله
 هایهای بومی ـ محلی و سنتی در مسابقهبازی

 رادیویی
 ها در تولیدعدم استفاده از بازی .3

 هاامکان استفاده از بازی .2

 هاگیری از بازیچگونگی بهره .1

 شناساندن فرهنگ .7

 هامشکالت در استفاده از بازی .1
 

های رادیویی به رسیدیم که در ساخت مسابقه ، به این نتیجه1براساس جدول شماره 
ها و بسط آن در مسابقات، ناشناخته دالیلی همچون ناتوانی تهیه کنندگان  در تجزیۀ بازی

ازی؛ سها در امر برنامهساز و در نهایت مصداق نداشتن بازیها برای مخاطب و برنامهبودن بازی
توان طراحی قسمت یا اما با کمی تأمل میگیرند. های بومی ـ محلی بهره میکمتر از بازی

 های نمایشی، استفاده درهای آموزشی، قالبسازیهای کوتاه، برنامهای از مسابقه، آیتممرحله
ها برای آنها های با هدف مخاطبان همسو و محلی که بازیهای محلی و همچنین برنامهرادیو

 سازی قائل شد. برنامه ها درحس نوستالژی دارد را، برای استفاده از بازی
ها بهره گرفت نیازمند اندکی خالقیت و اندیشه است که به توان از بازیاینکه چگونه می

بندی در ها و دستهشود. با بررسی ریشه بازیهایی از آن در انتهای مقاله اشاره مینمونه
توان راهی ها میهای موجود بین بازیها و شباهتهای مشخص و پیدا کردن تفاوتگروه

ای فردی و شنیداری است پیدا کرد. باید توجه داشت برای بکارگیری آنها در رادیو که رسانه
ای است که فقط در امتداد حس شنیداری سازی در رادیو صدا است رادیو رسانهماده اصلی برنامه

ه باید طور کتواند جزئیات پیام را آنمخاطب است با وجود توصیف و تشریح زیاد، مطلب نمی
رو شنونده باید از قدرت تخیل خویش برای تصور جزئیات و دریافت و شاید روایت کند از این



111      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

های رادیو  برای گنجاندن (. بنابراین، با توجه به محدودیت22: 3197پیام استفاده کند )دباغ، 
حی و صورت توضیتوان از این نکات کمک گرفت؛ استفاده بهسازی میها در برنامهقالب بازی

مستند با کمک کارشناس، شرح بازی براساس تجربیات و تصاویر ذهنی مخاطبان، تجزیه 
های دیگری از توان در شکلهای کوچک و غیره. این موارد را میبازی به سؤاالت یا چالش
صورت کالمی هستند، آشکار کرد. ازجمله: مشاعره، نقالی، چیستان، بروز فرهنگ عامه که به

 سؤالی و چیدمان کلمات. 29المثل، ضرب
همچنین از مصاحبه شوندگان درباره مسابقات رادیویی مورد نظر تحقیق سؤال شد. 

در  سازی متن آنها باها با توجه به سؤاالت پژوهش تنظیم و بعد از پیادههای مصاحبهپرسش
ای هبندی و کدگذاری توصیفی، دادههای کیفی از طریق مقولهنظر گرفتن مسیر تحلیل داده

ی شامل رادیوی ها در دو مقولۀ اصلی بازی و مسابقه گنجانده شده است. مقولۀ مسابقۀمصاحبه
بندی شده از روند کدگذاریِ توصیفی، اطالعات های دستهزیر مقوله است. با نگاهی به داده 9

 های مطالعه موردی نیست و به نوعیبدست آمده چندان دور از اطالعات استخراج شده از داده
 تکمیل کننده آنها است.

 

 های آن. مقولۀ مسابقه و زیر مقوله4جدول  

 زیر مقوله مقوله

 مسابقه رادیویی

 ساختار مسابقه .3

 کارکرد مسابقه .2

 های مسابقهضرورت .1

 های مسابقهمحدودیت .7

 مشارکت مخاطب .1

 احترام به مخاطب .1

 سنجش کیفیت .4

 گوینده .9

 
ویی های رادیبومی و سنتی در تولید برنامههای بعد از آن برای درک بهتر از کاربرد بازی

ا در هبه بررسی پنج مسابقۀ رادیویی اقدام شد با این هدف که نقش و کارکرد این نوع از بازی
ونگی بر چگهای رادیویی را باز شناخته و روند اجرایی آن را دریابیم. با این کار عالوهمسابقه

کرد.  میزان بهرمندی از آن را دریافت خواهیم های رادیوییاستفاده از این بازی در مسابقه
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 پیشینۀ ضروری برای تحلیل ها در رادیو و همچنین اهداف آنمسابقه ها و کارکردشناخت گونه
ای ههای مختلف مسابقۀ رادیویی عبارتند از: مسابقهست. گونههای رادیویی او مطالعۀ مسابقه

کارت  های ایمیلی ومسابقه در محل؛ که مسابقهتلفنی، پیامکی و ایمیلی، کارت پستال و 
ا، سرگرمی هشوند. کارکرد این مسابقههای اجتماعی کمتر استفاده میپستالی با گسترش شبکه

انتقال دانش و اطالعات عمومی  جذابیت؛ افزایش زمان برنامه و و ارزش ترویجی و اهداف آن،
 است .

های مختلف صدای جمهوری اسالمی ایران کهتحلیل و مطالعۀ پنج مسابقۀ رادیویی، از شب
ی در بر ـ نیز نتایج جالبهای عمومی، اختصاصی و تخصصی ـ با در نظر گرفتن رسالت شبکه

با  9»از رادیو ایران، مسابقۀ « یک، دو، صدا»های رادیویی شامل؛ مسابقۀ داشت. این مسابقه
اف »رادیو تهران، مسابقۀ  923بخشی از مجلۀ ترکیبی « 923»از رادیو ورزش، مسابقۀ « دو
 شود. از رادیو جوان می« دو به دو»از رادیو سالمت و مسابقۀ « 392ام 

 

 :های رادیویی مورد بررسیساختار مسابقهنمودار الف(  
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های ساختاری در کیفیت مسابقۀ رادیویی، تأثیر استفاده از تنوع قالب 1با مطالعۀ این 
هایی که با بازی و فعالیت رادیویی مبرهن است. این تنوع ساختار در بخشهای مسابقه
کننده همراه شده دارای هیجان و پویایی بیشتری است. این پویایی، سبب تعامل و شرکت

تواند در ایجاد تعامل هایی که میاحساس رضایت مخاطب خواهد شد. بنابراین، یکی از ابزار
کارآمد باشد. بازی دادن ضمنی مخاطب در مسابقه است. این های رادیویی مخاطب با مسابقه

تواند کامل کردن یک بیت شعر، اجرای ادامۀ یک نمایش یا خواندن یک ترانه وجود بازی می
 دارد.

 

 گیری .بحث و نتیجه1

ها و تحلیل سازان در مصاحبههای بدست آمده، از نظرهای برنامهبا توجه به تحلیل داده
 های تحقیق را به این شکل بیان کرد:توان یافتهحال پخش رادیویی میهای در مسابقه

های مسابقه با درنظر گرفتن مواردی چون نحوۀ تولید ریزی دقیق بخشـ طراحی و برنامه 
)پخش زنده یا تولیدی(، نحوۀ شرکت مخاطبان در مسابقه، طراحی سواالت، امکان حضور 

 توان به این موارد به عنوان اصولیش برنامه؛ میتماشاچی و در نظر گرفتن ماهیت شبکه پخ
دچار  کند و در جزئیاتکننده عبور مییک پارچه نگاه کرد اما همه اینها از فیلتر سلیقۀ تهیه

ت سازان، تولید مسابقۀ زنده را با ریسک باال درسشود؛ برای مثال بعضی از برنامهتغییراتی می
فاده از کنند و تنها به استریزی میرا بر پخش زنده برنامهدانند و گروهی دیگر پایۀ برنامه نمی
ه نیاز شود این است کگیری میکنند. آنچه از تحلیل داده نتیجههای تولیدی اکتفا میآیتم

-ها؛ شناخت مخاطب، ایجاد فضایی مفرح همراه با ریتم مناسب است. که این ضربمسابقه

ت های زنده اس، همراه با موسیقی و افکتهای متنوع و کوتاهآهنگ حاصل پیوستگی بخش
 شود.که با تعامل و مشارکت شنوندگان رنگ آمیزی می

رسانی و سرگرمی است. آنچه سازی رادیویی در وهلۀ اول اطالعها در برنامهـ کارکرد مسابقه
وعی ها به نرسانی مسابقهبخشی و اطالعآمده این است که کارکرد آگاهیها بدستاز مصاحبه

نهان شده در پوستۀ سرگرمی و تفریح است؛ که همین مورد باعث جذب و همراه کردن پ
مخاطب با برنامه و هدایت وی به سمت رویکرد آگاهی و آموزشی است. آنچه در تولید 

گذاری، طراحی دقیق مراحل مسابقه، نیاز مخاطب، های رادیویی ضرورت دارد؛ هدفمسابقه
 وینده با مخاطب است. زمان پخش، نحوۀ اجرا و تعامل گ
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هایی برای تولید مسابقه وجود دارد. این ای رادیو، محدودیتهای رسانهـ با توجه به ویژگی
ها شامل مواردی همچون: نبود تصویر و الزام به استفاده از حس شنوایی، درگیری محدودیت

ه ت و الزام بمخاطب به تصویرسازی ذهنی، محدودیت زمان در پاسخ گویی، فرّار بودن اطالعا
های تعاملی نوین و پدیدۀ نو ظهور رادیونما میزانی از این تکرار آن و غیره. البته با کمک رسانه

های است. رادیو نما فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت بازی ها کاسته شدهمحدودیت
 برای تواند مسابقات رادیویی را در معرض دید مخاطب قراردهد همچنینحرکتی است و می

توان از  ظرفیت نمایش رادیویی هم بهره برد. ظرفیت چند های حرکتی میاستفاده از بازی
 کند.  ای در رادیونما به باور پذیری و تقویت حس مشارکت مخاطبان کمک میرسانه

ر کرده خوش تغییرا دست« به شیوه سنتی»های جدید ماهیت رسانۀ رادیو ـ اگرچه استفاده رسانه
ای هبه دلیل تغییر سلیقۀ مخاطب؛ رادیو برای حفظ مخاطبان، ناچار به شکستن چارچوب است. اما

های رادیویی مشروط به تعامل دو سویه از سنتی خویش است. مشارکت مخاطبان در مسابقه
برای  ایسازی و وسیلهساز و مخاطب آن است. این امر موجب افزایش کیفیت برنامهطرف برنامه

 یویی است.سنجش مسابقۀ راد
ها به فراخور فرم و هایی است که هر یک از این بخشهای رادیویی شامل بخشـ مسابقه

 یها بر پایۀ بازدهد. برخی از این بخشمحتوای در نظر گرفته شده، زمانی به خود اختصاص می
ر این دها به شکل اصلی یا با تغییراتی های سنتی دارد. این بازیاست و شاکلۀ آن ریشه در بازی

د و به که اجرایشان مقید به زمان نیستنها به سبب آناند. بیشتر این بازیها گنجانده شدهمسابقه
شوند برای اینکه بتوانند در یک مسابقۀ رادیویی بکار گرفته شوند نیاز به ای انجام میشکل دوره

ا از فیلتر ه عبارتی باید آنها رتغییر در روش و حتی در برخی از آنها نیاز به تغییر در ساختار دارند؛ ب
ای ههای آن در بخشرادیو عبور داد و آنها را رادیویی کرد تا بتوان مورد استفاده قرار داد. نمونه

 های حال حاضر رادیو مصداق دارد.المثل و ... در مسابقهاجرای نمایش، زووو، مشاعره، ضرب
های شود که دایرۀ انتخاب بازیسبب می های رادیوییـ محدودیت زمان و شنیداری بودن مسابقه

های کالمی باشد. به دلیل ماهیت شنیداری و عدم تسلط مخاطب به محتوا سنتی محدود به بازی
های مسابقه رادیویی از ضروریات طراحی مسابقه الفهم بودن همه بخشدر رسانۀ رادیو، سریع
ارد. رادیویی نیاز به تغییر اساسی د هایهای حرکتی و تصویری در مسابقهاست. استفاده از بازی

بیشتر مواقع امکان تغییر نیست و تغییر به حدی است که دیگر آن بازی مورد نظر نیست. تخیّل 
های رادیویی نقش مهمی در جذابیت، طنز و بروز خالقیت جدید حاصل از شنیداری بودن مسابقه

 در رادیو دارد.
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های مختلف استفاده کرد. برخی شان در مسابقهحتوایتوان براساس ساختار و مها را میـ بازی
توان با توجه به مراحل مقدماتی یا هایی همراه است که میها ساده و برخی با پیچیدگیاز بازی

بازی و مشاعره در مرحلۀ  کنندۀعنوان تعیین شروعنهایی، آنها را بکار برد. مانند بازی هُپ به
ای تخصصی هنیز با توجه به ساختارشان قابل استفاده در مسابقه هاپایانی مسابقه. برخی از بازی

های تخصصی کاربرد داشته باشند. مانند اجرای موقعیت های شبکهتوانند در مسابقهاست که می
 .نمایشی در شبکه نمایش

نتی و های سهای بازیقابلیت توانمیهایی با چه شیوه»سؤال تحقیق این بوده است که؛    
های رادیویی صدای جمهوری تولید محتوای برنامه فرهنگ عامه در ۀنمون رایبرا بومی ایران 

دلیل به توان پاسخ داد که؛های تحقیق میبا توجه به یافته« استفاده کرد؟اسالمی ایران 
ن آ های بومی و سنتی به شکل معمولی رادیو امکان استفاده از اکثر بازیهای رسانهویژگی
ی ها حرکتی و تصویری است و با ماهیت رادیو به شکل سنتپذیر نیست. بیشتر این بازیامکان

-قهسازی در مسابکه قابلیت برنامهکه شنیداری است منافات دارد. به همین جهت برای آنآن

کالمی تیِ های سنهای رادیویی پیدا کنند؛ نیاز به تغییر در ساختار دارند. محتوا و ساختار بازی
های رادیویی کاربرد بیشتری دارند. در فرایند تبدیل بازی به مسابقه، به ناچار در تولید مسابقه

عامل توان با اقتباس از تباید ساختار و محتوای آن را متناسب با رسانۀ رادیو تغییر داد. اما می
هی مخاطبِ ی سنتی، در جذب، تعامل و همراهاو مشارکت نهفته در محتوا و ساختار بازی

 های رادیویی بهره جست.مسابقه
های سنتی قابلیت بیشتری برای تولید مسابقات یک از بازیکدام»در پاسخ به سواالت

های رادیویی)مسابقات رادیویی( های سنتی در برنامهک از بازیرادیویی دارند و جای کدامی
-ابقهشناخت کامل از مس های سنتی وشناخت دقیق و اصولی بازیتوان گفت می« خالی است؟

و  های بومیهای رادیویی با تکیه بر بازیهای رادیویی؛ دو شرط مهم برای توسعۀ مسابقه
توان با کمک کارشناس، شرح سازی میها در برنامهمحلی است. برای گنجاندن قالب بازی

 هایبازی براساس تجربیات و تصاویر ذهنی مخاطبان، تجزیه بازی به سؤاالت یا چالش
های دیگری از بروز فرهنگ عامه که توان در شکلکوچک و غیره اقدام کرد. این موارد را می

یست المثل، بصورت کالمی هستند، متجلی کرد. از جمله: مشاعره، نقالی، چیستان، ضرببه
ن های سنتی واژۀ مناسبی برای ایگیری از بازیسوالی و چیدمان کلمات. شاید اقتباس و الهام

های رادیویی شکل بگیرد. اما برای استفاده های مسابقهر؛ تا خالقیت و نوآوری در آیتممنظو
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های محلی در طراحی مسابقات رادیویی فقط چند نمونه پیشنهاد ملموس از ظرفیت برخی بازی
 سازان قابل توسعه است:شود که البته با خالقیت برنامهمی

اشند، بوایتگر و بیانگر داستان یا رویدادی میهای نمایشی که رالف: در مسابقات از بازی
رفتارها و  صورت تقلیداستفاده کرد. برخی با کالم، گفت و شنود و حرکات نمایشی و برخی به

ها معمواًل شوند. این بازیهای گوناگون اجتماعی، اجرا میگفتارهای خاص شخصیت
ا مکنند. در آن شرکت میهای اجتماعی محدودیت سنی و جنسی خاصی ندارند و همۀ گروه

اینکه به نمایش گوش  طور معمول عادت به شنیدن این جمله داریم که نمایش را ببینیم، نهبه
از مردم تناقض ایجاد کرده  بدهیم و به همین دلیل تقابل کلمه رادیو و نمایشنامه براى خیلى

کنند. ها خلق مىوسیله کلمهخود را به نۀ پردازاها، دنیاى خیالاست. اما باید دانست که داستان
کنند و رادیو از این وگو خلق مىدیالوگ و گفت ها، دنیاى خیالى خود را به وسیلهنمایشنامه

رادیو در ارتباط با نمایشنامه آن است که با تخیل  هاىیکى از مزیت. لحاظ بهترین است
مختلف را که امکان اجراى هاى ترى از موقعیتطیف گسترده تواندسروکار دارد. بنابراین، مى

تلویزیونى وجود ندارد، عرضه کند. نبودن تصویر در نمایش رادیویى، این  آن در تئاتر و نمایش
ه کند که نظام اجتماعى هنوز پذیراى ئهاى متفاوتى را ارادهد که نقشمى امکان را به رادیو
 آن نیست.  نمایش تصویرى

 فهای مختلاما ویژگی مشترک شان ایفای نقش ،های نمایشی طیف وسیعی دارندبازی
و با دهای رادیویی همچون مسابقۀ های نمایشی، برای برخی از مسابقهاستفاده از بازی است.
ها نمایش، شیوۀ طرح سؤال است و در برخی شود. در برخی از مسابقهپیشنهاد می 923و  دو

مسابقه است که در هر دو صورت باعث کنندگان، بخشی از از آنها اجرای نمایش توسط شرکت
بر های آیینی و سنتی را نیز درهیجان و جذابیت بیشتر مسابقه خواهد بود. این رویه، نمایش

استانی نمود بیشتری خواهند یافت. باید یادآور  های رادیویگیرد و کاربرد آن در مسابقهمی
 عنوان بستر یک موقعیتبهشد که منظور از نمایش تنها محتوای آن نیست؛ قالب نمایش 

های رادیویی دارد. از قالب نمایش برای طرح سؤال یا سنجش کنشی، نقش اساسی در مسابقه
 برداری کرد. توان بهرهکنندگان میخالقیت شرکت

ا ههای نمایشی سنتی ریتمیک و با طرب همراه است. در این بازیب: بسیاری از بازی
 گیرد و معموالًل مختلف همچون بداهه و محلی  صورت میسرایی و شعرخوانی به اشکاترانه
ای ساده همچون دایره و تنبک برای ریتم بخشیدن و طربناک ساختن گروه های کوبهاز ساز
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کنند؛ این ظرفیت مناسبی برای شاد کردن مخاطب و ایجاد هیجان در استفاده می
 کنندگان مسابقه است.شرکت

حسی و حدسی است و شانس در آن نقش مهمی دارد. این های سنتی ، ج: تعدادی از بازی
عما مسابقۀ رادیویی نیاز به تغییر دارد. شاید تغییر آن به شکل م بازی برای تبدیل شدن به آیتم

های رادیویی کاربرد بهتری داشته باشد. اما استفاده به شیوۀ حسی و حدسی، شباهت در مسابقه
های کنونی رادیویی خواهد داشت. مانند: )مسابقۀ رادیویی های گردونۀ شانس در مسابقهبا آیتم
 از رادیو تهران(. 923

هایی درواقع ترانه یه مرغ زردی داشتمیا   آب اومد، کدوم آبهای سنتی مانند د: برخی بازی
واند تشود. ترانه پایان مشخصی ندارد و میاست که بین استاد و شاگرد یا شاگردان رد و بدل می

ویی گاستعداد استاد و حوصلۀ شاگردان ادامه یابد. استعداد و طبع شعر شاخصۀ بداههبر حسب 
سرایی است. این بازی ریتمیک و موزیکال است تا جایی که در مراسم جشن و سرور و بداهه

ر های مختلف دگویی در موقعیترود. این بازی شباهت بسیار زیادی با بداههنیز بکار می
یویی های رادهایی در مسابقهها دارد. بنابراین، کارکرد چنین بازیو جُنگ های رادیوییمسابقه

مثالً مسابقه کنندگان اجرا شود. )که در محیط بسته استودیو و حتی به شکل تلفنی بین شرکت
کلمه با  چند»تواند از این ظرفیت استفاده کند.( همچنین بازی سنتی رادیو جوان میدو به دو 
با کمی تغییر در ساختار، این قابلیت را دارد که  روهی و حضوری است. امابازی گ« یک کلمه
ر عنوان بخشی از یک مسابقۀ رادیویی در نظعنوان یک مسابقۀ رادیویی یا الاقل بهبتواند به

گرفته شود. البته بستگی به نوع اجرا و ساختار مسابقۀ تلفنی، حضوری یا غیره دارد و با کمی 
در هر نوعِ آن خواهد بود. برای مثال: در ساختار تلفنی دو نفره، پس از  تغییرات قابل اجرا

ثانیه به  19کننده، یک کلمه را مجری برنامه انتخاب کرده،مشخص شدن نخستین نفرِ شروع
ثانیه زمان برای اعالم  31دهد پس از اتمام مهلت داده شده برای تفکر، مدت او مهلت می

الم ای دیگری که مجری مسابقه اعنیز به همین شکل با کلمه کنندۀ دومکلماتش دارد. شرکت
 ای که بیشترین کلمه را بگوید برنده خواهد بود و برای هر کلمهکنندهکند. سپس شرکتمی

  خص شود.(کننده مشتواند توسط شنوندگان یا فرد شرکتامتیازی داده شود )کلمۀ انتخابی می
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 ضمایم:
 :مصاحبه شوندگان 

زیر، مشخصات و کد اختصاصی مصاحبه شوندگان ذکر شده، کد شناسۀ هر یک در جدول 
 ها است:ها و زیر مقولهاز مصاحبه شوندگان در جدول مقوله

 تخصص کد اختصاصی ردیف

 کنندۀ رادیو ایران)مسابقه یک دو صدا(تهیه (3کننده)تهیه 3

 (392کنندۀ رادیو سالمت )مسابقۀ اف ام تهیه (2کننده)تهیه 2

 کنندۀ ارشد رادیو جوانتهیه (1کننده)تهیه 1

 کنندۀ رادیو اقتصادتهیه (7کننده)تهیه 7

 وگوکنندۀ رادیو گفتتهیه (1کننده)تهیه 1

1 
 کنندهتهیه

 (1وسردبیر)
کننده و سردبیر رادیو ایران بخش فرهنگ تهیه

 مردم

4 
 کنندهتهیه

 (4و سردبیر)
ایران بخش فرهنگ کننده و سردبیر رادیو تهیه

 مردم

 گویندۀ بازنشسته رادیو (3گوینده) 9

 گویندۀ رادیو (2گوینده) 9
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