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 18/09/96  سبضید سأییس:  24/07/96  سبضید زضیبفز:

 آقاجاًیهحود فاضل   _________________________________________ 

 چکیدُ

َلَغی ٍ سأثیطدصیطی ّوِ قئَى ظًسگی اظ آى، ًگبُ زلیك سط ثهِ هؿهب ب ثطآههسُ اظ     اهطٍظُ ثب سَجِ ثِ دیكطفز سىٌ

َلَغی، هؿألِ ثبظی ّهبی   ّبی زیجیشبلی اؾهز. ثهبظی   آى اهطی ضطٍضی اؾز. اظ جولِ هؿب ب هْن ٍ هشبثط اظ سىٌ

ّبی ذبل ٍ هٌحهط ثِ فطز، حجن فؾیوی اظ هربعجهبى ضا   ٍیػگیای سقبهلی ثب زاقشي  زیجیشبلی ثِ فٌَاى ضؾبًِ

جصة وطزُ ٍ ثب سَجِ ثِ اثقبز هَجَز زض هشي ّط ثبظی، ثِ عَض ذَزآگبُ ٍ ًبذَزآگبُ، وبضثطاى ضا سحهز سهبثیطار ٍ   

بض ٍ ّهبی زیجیشهبلی، آثه    سطیي سبثیطار ٍ دیبهسّبی ثبظی زٌّس. اظ جولِ هْن ای لطاض هی ضیعی قسُ دیبهسّبی ثطًبهِ

سطثیشی آى ثط وبضثطاى اؾز. زض ایي دػٍّف ثب سَجِ ثِ سقهسز   -سجقبر ظیؿشی، اجشوبفی، ؾیبؾی، فمیسسی ٍ ضٍاًی

ّهبی   ّب زض هیهعاى سأثیطگهصاضی ثهط وهبضثطاى، غاًهط ثهبظی       ّبی زیجیشبلی ٍ ّوچٌیي سفبٍر آى آثبض ٍ سجقبر ثبظی

یبى غاًطّبی زیگط اًشربة قسُ اؾز سب ثهب هغبلقهِ آى   ای جبهـ اظ ه آفطیٌی ثطذظ، ثِ فٌَاى ًوًَِزیجیشبلی ًمف

 ثِ ایي ؾؤال انلی دبؾد زازُ قَز وِ:

 ّبی زیجیشبلی ًمف آفطیٌی ثطذظ چیؿز؟ * دیبهسّبی ثبظی
ای غاًهط ًمهف    ًفط اظ وبضثطاى حطفِ 19گیطی ًؾطی، گیطی اظ ًوًَِثِ هٌؾَض دبؾد ثِ ؾؤال فَق، ثب ثْطُ

زض اضسجبط «  زًیبی ٍاضوطافز»ّبی ایي غاًط ثِ ذهَل ثبظی  قسزی اظ ثبظیآفطیٌی ثطذظ وِ ثب فٌبٍیي هش

ّبی هَضز ًیبظ سحمیك اظ آًبى گطزآٍضی قس. ثهب فٌبیهز ثهِ ّسفوٌهس ثهَزى ضاّجهطز       اًس اًشربة ٍ زازُ ثَزُ

 ّب سب اعویٌبى اظ اقهجبؿ ٍ سهَاسط اعافهبر ازاههِ یبفهز.     گیطی زض ایي سحمیك، فطایٌس گطزآٍضی زازًُوًَِ

زیجیشهبلی  ّبی  ّبی سحمیك ثب ضٍـ گطاًسز سئَضی ًكبى زاز وِ فٌبٍیي هغطح هَجَز زض ثبظیسحلیب زازُ

ذبل جؿوبًی ٍ دیبههسّبیی  ّبی  ًمف آفطیٌی ثطذظ، زاضای دیبهسّبی ذبنی ًؾیط َّیز دصیطی، آؾیت

غلَثی ضا ثهطای  ّب ًشهبی  ًهبه   زیگط اؾز وِ زض نَضر فسم هسیطیز نحیح فطآیٌس اًجبم ایي ًَؿ اظ ثبظی

 وبضثطاى ثِ اهغبى ذَاّس زاقز.

   آفطیٌی ثطذظ، َّیز دصیطی. ّبی زیجیشبلی، ًمف ثبظی ّای کلیدی: ٍاژُ

                                                 
 .)زاًف آهَذشِ وبضقٌبؾی اضقس ضقشِ هسیطیز ضاّجطزی فطٌّگ زاًكگبُ ثبلطالقلَم)ؿ 
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 هقدهِ

ثبظی فقبلیشی اؾز وِ ثب هیب ٍ همَلِ ثبظی ٍ ؾطگطهی اظ ًیبظّبی عجیقی ثكط اؾز. 

قَز  اًجبم هی اٍلبر فطاغزغَض ٌّجبضی زض ثاذشیبض ٍ ثب ّسف ؾطگطهی ٍ سفطیح ٍ هقوَال 

زض سقطیف فلوی،  (39، لچبح اٍل، 1389 ،احوسًٍس) .ٍوبضوطز آى، سفطیح ٍ قبزاثی اؾز

اًؿهبى ضا زض دهی    لهصر ّط فقبلیز اذشیهبضی وهِ    ثبظی فقبلیشی هرهَل وَزوبى ًیؿز.

، چهبح اٍل  ،1389ی، ضجبی) .قَز ثبقس، ثبظی هحؿَة هیبفسُ ٍ ون یب ظیبز زاضای لزاقشِ 

زاقشِ اؾز، ثكط ه سىٌَلَغیسحَالر ای هؿشمین ثب  ثبظی ثِ هقٌبی فبم آى ضاثغِ (43ل

زؾشرَـ سغییطار ّب  زض عَل سبضید، ؾجه ٍ ًَؿ ثبظی سىٌَلَغیَضی وِ ثب دیكطفز ثِ ع

 ،ّب ؾجه ًرؿشیي ثبظی زّس وِاؾبؾی قسُ اؾز. ثطضؾی اجوبلی سبضیرچِ ثبظی ًكبى هی

ًیبظ ٍ یب ثب اسىبء اًسن ثِ اثعاض ثَزُ اؾز، سحز سأثیط سىٌَلَغی سغییط اغلت جوقی ٍ ثیوِ 

ّهبی   ثهبظی اظ  ّبی زیجیشبلی سجسیب قسُ اؾز.ّبی اثعاض هحَض هبًٌس ثبظی وطزُ ٍ ثِ ثبظی

هبًٌس ثهبظی وهبهذیَسطی ٍ   سقبثیط هرشلفی ّب،  ثب سَجِ ثِ سجْیعار اضا ِ زٌّسُ آى ،زیجیشبل

ّبی  جبی اجطا زض وٌؿَل ًَفی ثبظی اؾز وِ ثِ 1ثبظی وبهذیَسطی گطزز. ثبظی وٌؿَلی هی

ًهَفی ؾهطگطهی   وٌؿَلی ثبظی  .قَز هیجطا ا ضایبًِ قرهی، زض زؾشگبُ آضویسٍیس َیی یب 

، اًجبم هیىطٍ وٌشطلطیب  دطزاظقگطسقبهلی اؾز وِ سَؾظ یه زؾشگبُ الىشطًٍیىی هجْع ثِ 

ِ   فَش، جصاثیز ٍ فهطٍـ ثهبالی ثهبظی   سطیي زالیب ً یىی اظ هْن قَز. هی ای اظ  ّهبی ضایبًه

ثب  (19، چبح اٍل، ل1388وَثطی، ) زیسگبُ وبلیب ٍ هحممبى زیگط سقبهلی ثَزى آى اؾز.

ّهبی فهبهی    ّبی زیجیشبلی ثب زاقشي ٍیػگهی یسَاى گفز ثبظ سَجِ ثِ سقبضیف یبز قسُ هی

...، سَاًؿشِ اؾز زض فطنهِ اٍلهبر   ًَآٍضی ٍ ،دصیطی، سقبهلی ثَزىهبًٌس ثبظ ثَزى، اًقغبف

ّب هربعجیي ذبل ذَز  فطاغز ٍ ؾطگطهی، هربعجبى ظیبزی ضا جصة ًوبیس. ایي لجیب ثبظی

                                                 
1. PC game  یا Computer game. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
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ّبی هبزی ٍ فَاضو ّبی ؾٌی گًَبگَى جصة وطزُ ٍ زض ثؿیبضی اظ هَاضز ّعیٌِضا زض ضزُ

ی زیجیشهبلی زض جهصة   ّهب  ًوبیٌس. لسضر ثبالی ثهبظی  هی ّب هقٌَی گًَبگًَی ضا هشَجِ آى

ّبی زیجیشبلی، هب ضا ٍاضز فههط جسیهسی    سَاى گفز ثبظی ای اؾز وِ هی هربعت ثِ گًَِ

زضؾز ظیط ثیٌی هب فهط اعافهبر  »گَیس  وطزًس؛ فهطی ثِ ًبم فهط ثبظی. ثبلؿشَضف هی

ّهبی  ( ثهبظی Boellstorff, 2006, PP 29) «.زض حبل سجسیب قسى ثِ فهط ثهبظی اؾهز  

ضغن ثطذَضزاضی اظ وبضوطزّبی سفطیحی ٍ ؾطگطهی، ثب سَجِ ثِ ًهَؿ سقبههب    زیجیشبلی فلی

ّهبی گًَهبگَى    ّهب، آؾهیت   ّبی ذبل ایي ًَؿ ثهبظی وبضثطاى ٍ ّوچٌیي ؾجه ٍ ٍیػگی

ّهبی زیجیشهبلی    زًجبل ذَاٌّس زاقز. اظ جولِ آثبض ثبظی جؿوی، ضٍاًی ٍ اجشوبفی ضا ًیع ثِ

 ّب اقبضُ ًوَز. ّبی َّیشی آىسَاى ثِ دیبهسّب ٍ آؾیتهی

غاًهط  سَاى ثهِ  هی ّبی زیجیشبلی زاضای غاًطّبی هشقسزی اؾز وِ زض ایي هیبى، ثبظی

ّبی هطسجظ ثهب   سطیي غاًطّبی ثبظیثِ فٌَاى یىی اظ هشفبٍر 1آفطیٌی ثطذظ ّبی ًمفثبظی

ؾهجىی اظ   ،ّهبی ًمهف آفطیٌهی ثهطذظ     ثهبظی همَلِ َّیز ٍ هؤثط ثط وبضثطاى اقبضُ ًوَز. 

 گؿهشطزُ  ی ثبظی ثطذظ چٌهسًفطُ ٍ  آفطیٌی ًمفّبی  سلفیمی اظ ؾجه ٍ ّبی ٍیس َیی ثبظی

سقهساز   ّهب  . زض ایي ًهَؿ اظ ثهبظی  سقًَاضا ِ  ثبظی سحز هطٍضگطس زض لبلت ٌسَاً ٍ هی ّؿشٌس

طلهطاض  زض یه زًیبی هجبظی ثِ عَض آًایهي ثهب یىهسیگط اضسجهبط ث     وبضثطاى ثؿیبض ظیبزی اظ

. وهطز قبضُ ا «زًیبی ٍاضوطافز» سَاى ثِ ّبی هقطٍف ایي ؾجه هی ثبظیجولِ اظ  .وٌٌس هی

، یهه  «WOW»یب ثِ اذشهبض  «دیكِ جْبى جٌگ»یب « ٌّط جٌگ»یب  2«زًیبی ٍاضوطفز»

وهِ سَؾهظ   « ٍاضوطافهز »ّهبی   اظ ؾطی ثهبظی  آفطیٌی ثط ذظ چٌسًفطُ گؿشطزُ ًمفثبظی 

سَؾهظ ایهي قهطوز ثهطای      2004ؾبذشِ قهسُ ٍ زض ؾهبل    3«ًشطسیٌوٌزثلیعاضز اِ»قطوز 

اؾهز. زض حهبل حبضهط زًیهبی ٍاضوطفهز زاضای ثیكهشطیي        هٌشكط قسُ  ّبی قرهی ضایبًِ

                                                 
1. MMORPG. 
2. World of Warcraft. 
3. Blizzard Entertainment. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA_%28%D8%B3%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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ضوَضزّهبی  اؾز ٍ ثهِ ّوهیي ذهبعط زض وشهبة      «ًمف آفطیٌی ثطذظ»زض ؾجه  1ثبظیىي

وٌٌسگبى، ثجز قسُ  ثط اؾبؼ ثبظی ایي ؾجه زضسطیي ثبظی  ثِ فٌَاى هحجَة جْبًی گیٌؽ

 اؾز.

ٍ « WOW»ثِ ذهَل ثهبظی   آفطیٌی ثطذظمفّبی ًثب سَجِ ثِ فطاگیط ثَزى ثبظی

ٌی ثط ًمف ثَزى، سقبهلی ثَزى ٍ سبثیطگصاض ّبی ذبنی هبًٌس هجش ّوچٌیي زاضا ثَزى ٍیػگی

ثط اثقبز هرشلف َّیشی وبضثطاى، دػٍّف حبضط زض نسز دبؾد ثهِ ایهي ؾهَال اؾهز وهِ      

طزز؟ زض ایي ضاؾشب گ هقٌبیی هی اظ هٌؾط وبضثطاى چگًَِ ثبظؾبظی« WOW»دیبهسّبی ثبظی 

ّهب اظ   ل آىثِ زًجبل سقبهب سرههی ثب وبضثطاى ایي ثبظی ذَاّین ثهَز، سهب ضّیبفهز ذهب    

 دیبهسّبی هرشلف هَجَز زض ایي ثبظی آقىبض قَز.

 هفَْم شٌاسی -1

 . تاسی 1-1

غهَض  ثثبظی فقبلیشی اؾز وِ ثب هیب ٍ اذشیبض ٍ ثب ّسف ؾطگطهی ٍ سفهطیح ٍ هقوهَال   

 ،احوسًٍهس ) .ٍوبضوطز آى، سفطیح ٍ قهبزاثی اؾهز  قَز  اًجبم هی اٍلبر فطاغزٌّجبضی زض 

 (47، ل چبح اٍل، 1389

. ّط فقبلیهز اذشیهبضی وهِ    زض سقطیف فلوی، ثبظی فقبلیشی هرهَل وَزوبى ًیؿز

 .قهَز  ثبقهس، ثهبظی هحؿهَة ههی    بفهسُ  ٍ ون یب ظیهبز زاضای ل اًؿبى ضا زض دی زاقشِ  لصر

 (53، چبح اٍل، ل 1389 )ضجبیی،

                                                 
 .2014هیلیَى ثبظیىي زض ًَاهجط  10ثیف اظ  .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA
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 تاسی ٍیدیَئی. 2-1

زؾهشگبُ  وِ اظ سقبهب اًؿبى ثب یه ضاثهظ ) ز ٍیسیَ ی یه ثبظی الىشطًٍیىی اؾ  ثبظی

الىشطًٍیىی( ثبظذَضزی ثهطی ثط ضٍی یه زؾشگبُ ٍیسیَ ی هبًٌس نفحِ ًوبیف سلَیعیَى 

 1وٌس. یب هبًیشَض ایجبز هی

 تاسی کٌسَلی. 3-1

ًَفی ؾطگطهی سقبهلی اؾز وِ سَؾظ یه زؾشگبُ الىشطًٍیىی هجْع  وٌؿَلی ثبظی 

. وٌؿَل زؾهشگبّی اؾهز وهِ ثهطای     قَز ، اًجبم هیوٌشطلط هیىطٍیب  )وٌؿَل(دطزاظقگطثِ 

ّب ثهِ   ّبی نَسی ٍ سهَیطی ٍ اًشمبل آى ّبی فیعیىی ٍ هىبًیىی ثِ ؾیگٌبل سجسیب وٌف

ّبی هرشلفهی   ّب اًَاؿ هرشلفی زاضًس ٍ قطوز نفحِ ًوبیكگط عطاحی قسُ اؾز. وٌؿَل

ایىؽ ثبوؽ »ٍ  3«دلی اؾشیكي»ّبی هقطٍفی ًؾیط  ٍ هبیىطٍؾبفز، وٌؿَل 2ًؾیط ؾًَی

ّب زاضای اًَاؿ هرشلفی ّؿشٌس اظ جولِ  اًس. ایي وٌؿَل ضا عطاحی ٍ ضٍاًِ ثبظاض ًوَزُ 4«360

 ّبی ّوطاُ ٍ هیىطٍ وٌؿَل. بًگی، وٌؿَلّبی ذ وٌؿَل ثبظی

 ای تاسی رایاًِ. 4-1

ٍیسیَ ی وِ ثهِ    فجبضر اؾز اظ یه ثبظی 5ای اظ هٌؾط اؾشَاضر ویز ّبی ضایبًِ ثبظی

ّبی ٍیسیَ ی یهب زؾهشگبُ آضویهس زض ضایبًهِ قرههی اًجهبم        جبی اجطای ثبظی زض وٌؿَل

س سهَیط هشحهطن ثهب اهىهبى ًوهبیف     ای، ثِ زلیب سَلی ّبی ضایبًِ َز. ثؿیبضی اظ ثبظیق هی

                                                 
1. Television gaming apparatus and method/ http ://www.freepatensonline.com 

/3659285.html.united states patents. Retrieved 2008-06-25. 
2. Sony. 
3. Play Staion. 
4. Xbox360. 
5. Stuart Keith. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
http://www.freepatensonline.com/3659285.html.united
http://www.freepatensonline.com/3659285.html.united
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    َ  قهًَس.  ة ههی زازى آى ضٍی نفحِ سلَیعیَى یب ًوبیكگط ضایبًهِ، ثهبظی ٍیهسیَ ی هحؿه

(Stuart,2010,pp 47) 

 آًالیي تاسی. 5-1

ِ   ثبظی آًایي، ًَفی ثبظی قجىِ ّهبی وهبهذیَسطی    ای اؾز وِ اظ ؾهبذشبضّبی قهجى

 قسُ اؾز.فطاسط ضفشِ ٍ ٍاضز ثقس جسیسی ثِ ًبم ثقس ایٌشطًز 

 ّا آفزیٌی ٍ خصَصیات آى ّای ًقش تاسی. 6-1

اؾهز. زض   زیجیشهبلی ّبی  غاًطّب زض ثیي ثبظیسطیي  لسیویآفطیٌی یىی اظ   ؾجه ًمف

ّب ّسایز یه لْطهبى ٍ یب یهه گهطٍُ اظ لْطهبًهبى ضا زض     ثبظیىي 1آفطیٌی  ّبی ًمف  ثبظی

ثٌیبزی ثب زًیبی ٍالقی زاضز، ثِ ّبی ؽبّطی ٍ  زًیبیی وِ هقوَال ثؿیبض ٍؾیـ اؾز ٍ سفبٍر

 س.گیطً زؾز هی

سَاى ثِ ضٍایز زاؾهشبى ثهِ قهىب دیچیهسُ،      آفطیٌی هی ّبی ًمف اظ ذهَنیبر ثبظی

ٍض قسى ثبظیىي زض  ٍ غَعِ ثبظیسىطاض  وٌس ثَزىّب زض عَل ثبظی، اضظق دیكطفز قرهیز

سایز قرهیز انلی آفطیٌی ثبیس ثب ّ ّبی ًمف ّب زض ثبظی زًیبی ثبظی اقبضُ وطز. ثبظیىي

ّبی هرشلفی ضا اًجبم زٌّهس ٍ ذهظ زاؾهشبًی انهلی ضا ثهِ دبیهبى        ساـ وٌٌس سب هبهَضیز

هحَض ثب زقوٌبى هرشلف، ثبیهس زض زًیهبی     ی سبوشیه ثطؾبًٌس. زض ایي ثیي، فاٍُ ثط هجبضظُ

 ِ ّهبی   ثبظی ثِ گكز ٍ گصاض ثذطزاظًس ٍ هقوبّبی هرشلف آى ضا حب وٌٌس. یىی اظ هكرهه

ّهبی قرههیز انهلی سَؾهظ      ّهب ٍ هْهبضر   آفطیٌی ضقس ٍ اضسمبی لسضر غاًط ًمفانلی 

ّهبی   ؾهبظز ٍ ٍیػگهی   ثبظیىي اؾز؛ زض ٍالـ ایي ذَزِ ثبظیىي اؾز وِ لْطهبى ثبظی ضا هی

ضٍایهز  آفطیٌهی ٍاثؿهشگی ظیهبزی ثهِ      ّبی ؾهجه ًمهف   وٌس. ثبظی هرشلف اٍ ضا سقییي هی

                                                 
1. Role-Playing Game و یا )RPG(. 
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یب اوشكبف  1وَ ؿزّب  ّبیی وِ ثِ آى ت هبهَضیزّب زض لبل زاضًس. زاؾشبى ایي ثبظی زاؾشبًی

ّبی هرشلفهی   آفطیٌی زاضای سَاًبیی ّبی ًمف ثبظیوبضاوشطّب زض . زاضزقَز ضٍایز  گفشِ هی

وٌٌهس.   ّب افهعایف دیهسا ههی    ایي سَاًبیی، 2حثب دیكطٍی زض هطاحب ٍ اضسمبی ؾغ ّؿشٌس وِ

ّهب ثهِ هیهعاى     شهس وهِ ثهبظیىي   اف آفطیٌی ظهبًی اسفبق ههی  ّبی ًمف اضسمبی ؾغح زض ثبظی

 وؿت وٌٌس. 3ٍ سجطثِ هكرهی اهشیبظ

ّهبی   ثهبظی زض سوهبم   4دلی ّبی گین جٌجِسطیي  هْنىی اظ هحیظ ثبظی ی زضجؿشجَی 

ّهبی   ظًٌس، ثهب قرههیز   ثبظی ثِ عَض آظازاًِ لسم هی  زض هحیظوبضثطاى اؾز.   آفطیٌی ًمف

ِ  آٍضی هی ضا جوـاثعاض وبضآهس  ّب ٍ وٌٌس، آیشن نحجز هی 5غیطلبثب ثبظی ّهب ٍ   وٌٌس ٍ اظ سله

دطزاظی لْطهبى ثهبظی زض جطیهبى زاؾهشبى     ثركی اظ قرهیز گطیعًس. ذغطار هرشلف هی

ّب ٍ جبزٍّبی جسیس  ّب، ؾاح افشس، اهب لسضسوٌسسط قسى اٍ ثب ثسؾز آٍضزى هْبضر اسفبق هی

قَز وهِ   وٌٌسُ هی ت ٍ ؾطگطمی جبل هوىي ذَاّس ثَز. ایي اهط هٌجط ثِ ایجبز یه ظًجیطُ

ّهبی   سَاًٌهس چهبلف   قهًَس؛ ؾهذؽ ههی    سهط ههی   اهشیبظ وؿت وطزُ ٍ لَی وبضثطاىعی آى 

. سجسیب قًَس لسضسوٌسسطضا سجطثِ وٌٌس ٍ اهشیبظار ثیكشطی وؿت ًوبیٌس ٍ هجسزاً  سطی زقَاض

قرهیز انلی ثبظی اظ فطزی فبزی ثِ یهه لْطههبى ثهب ًیطٍّهبی فطاعجیقهی، یىهی اظ       

 .وٌٌس آفطیٌی سجطثِ هی ّبی ًمف زض ثبظی وبضثطاىاؾز وِ  ّبیی وبضوطزسطیي  جصاة

 WORLD OF WARCRAFTبازی . 7-1

 ،«WOW»یب ثِ اذشههبض  «دیكِ جْبى جٌگ»یب « ٌّط جٌگ»یب « زًیبی ٍاضوطفز»

ّهبی   اظ ؾهطی ثهبظی   ،ًمف آفطیٌی ثط ذظ چٌهسًفطُ گؿهشطزُ   زیجیشبلی زض غاًط یه ثبظی

                                                 
1. Quest. 
2. Level up. 
3. XP (Experience). 
4. Game play. 

5 .Non-Player Character قَز ّط هَجَزی زض ثبظی وِ سَؾظ یه وبضثط ٍالقی وٌشطل ًوی. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
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سَؾهظ   2004ؾبذشِ قسُ ٍ زض ؾبل  1«ثلیعاضز اًشطسیٌوٌز» وِ سَؾظ قطوز« ٍاضوطافز»

اؾز. زض حهبل حبضهط زًیهبی ٍاضوطفهز      هٌشكط قسُ  ّبی قرهی ضایبًِایي قطوز ثطای 

اؾز ٍ ثِ ّویي ذهبعط زض وشهبة   « آفطیٌی ثطذظ ًمف»زاضای ثیكشطیي ثبظیىي زض ؾجه 

ثهِ فٌهَاى    ،2014هیلیهَى ثهبظیىي زض ًهَاهجط     10یف اظ ب ثه ثه  ضوَضزّبی جْبًی گیهٌؽ 

 سگبى، ثجز قسُ اؾز.وٌٌ ثط اؾبؼ ثبظی ایي ؾجه زضسطیي ثبظی  هحجَة

 َّیت -2

فلَم اًؿبًی اؾز وِ ًؾیهط ٍاغُ فطٌّهگ زاضای سقهسز     َّیز اظجولِ هفبّین دیچیسُ 

هقبًی اؾز ٍ ثب سَجِ ثِ ضٍیىطزی ذبل، هقٌبیی ذبل دیسا ذَاّهس وهطز. ًرؿهشیي ثهبض     

وبض ثطز. اٍ ثط ایي ثبٍض ثَز وِ َّیز احؿبؾی اؾز وِ  ثِ 1986اضیىؿَى ٍاغُ َّیز ضا زض 

ض اٍایب ًَجَاًی، ذهَز ضا اظ زیگهطاى هجهعا ٍ هشوهبیع زاًؿهشِ، ثهطای ذهَز ثجهبر ٍ         فطز ز

زاًهس؛ ثٌهبثطایي وهبضوطز     قَز ٍ ذَز ضا قجیِ سهَض زیگطاى اظ ذَز ههی  یىذبضچگی لب ب هی

َّیز ایجبز ّوبٌّگی هیبى سهَض فطز اظ ذَز ثِ فٌَاى یهه فهطز زاضای ثجهبر ٍ سههَض     

 (Erikson, 1994, pp90) زیگطاى اؾز.

یطًسُ ّوِ لَووبى ٍ ثطگط اظ هٌؾط زیگطی ثِ َّیز سَجِ زاضًس، آًبى َّیز ضا زض ثطگ

زاًٌس وِ زض عَل هسر اجشوبفی قسى زضًٍی وهطزُ اؾهز؛    ّبی فطز هی ّب ٍ گطایف ًمف

وٌس  هبًس، سغییط هی گیطز، ثبلی هی هی ثٌبثطایي َّیز زض جطیبى فطآیٌس اجشوبفی قسى قىب 

سَاى َّیهز ضا حبنهب زیبلىشیهه     گیطز. ثب سَجِ ثِ ایي ضٍیىطز هی قىب هیٍ حشی اظ ًَ 

  ٍالقیز شٌّی ٍ ٍالقیز فیٌی زاًؿز وِ زض ثطاثط ؾبذشبضّبی اجشوبفی هقیي ٍاوٌف ًكبى

)لَووبى ٍ  قَز. گیطی هجسز ؾبذشبضّبی اجشوبفی هی زازُ ٍ هَجت حفؼ، سغییط ٍ یب قىب

ٌی ضا زض ذَزآگبّی ٍ ٍالقیز فیٌی ضا زض وهٌف  ( گیسًع ٍالقیز ش236ّ، ل 1375ثطگط، 

قِ ثِ ذهَز  وٌس. ثط ایي اؾبؼ َّیز ضا آگبّی قرم، گطٍُ ٍ جبه جَ هیٍ  اجشوبفی جؿز

                                                 
1. Blizzard Entertainment. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA_%28%D8%B3%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
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، 1394)گیهسًع،   .ّبی اجشوبفی ثِ نَضر سسضیجی قىب گطفشِ اؾهز  زاًس وِ زض وٌف هی

آفطیٌهی   ًمهف  ثب سَجِ ثِ هَضَؿ دػٍّف ٍ ًحَُ اضسجبط وبضثطاى ثبظی زیجیشبلی( 81ل 

ثطذظ ثب ٍالقیز شٌّی هَجَز زض هشي ثبظی، سقطیف هغطح قهسُ اظ ؾهَی گیهسًع، سقطیهف     

 بی َّیشی هَجَز زض ثبظیّ ثبقس، ثسیي هقٌب وِ اثقبز ٍ هؤلفِ هرشبض زض دػٍّف حبضط هی

wow ًَِای اؾز وِ وبضثطاى ثِ نَضر ذَزآگبُ ٍ ًبذَزآگهبُ، زض نهَضر ثطلهطاضی     ثِ گ

اجشوهبفی   ّهبی  ایي ثبظی زاضای ًَفی ذَزآگبّی ذَاٌّس قس وِ زض وهٌف  سقبهب دبیساض ثب

آًبى ثطٍظ ٍ ؽَْض دیسا ذَاّس وطز ٍ ثب گصقز ظهبى ٍ دبیساض قسى ایهي ًهَؿ سقهبهار ثهِ     

 سسضی  سجسیب ثِ هلىِ ًفؿبًی ثطای فطز ذَاّس قس.

 اًَاع َّیت. 1-2

لهَم اًؿهبًی سقهبثیط    ثب سَجِ ثِ سقبضیف هغطح قسُ زض ذهَل َّیز، اًسیكوٌساى ف

ّب اقبضُ  اًس وِ ثِ ثطذی اظ آى هرشلفی اظ َّیز زاضًس ٍ ثطای آى اًَاؿ هرشلفی سطؾین وطزُ

 قَز. هی

ًوبیس. اظ  وٌٌسُ اٍ اظ زیگطاى سقجیط هی اٍلؿَى اظ َّیز ثِ هرشهبر ٍیػُ فطز ٍ هشوبیع

نهَضر جوقهی    ای جوقی اؾز وِ سب سفىط ٍ ضفشبض ثِ ًؾط ذبًیىی َّیز ثِ فٌَاى دسیسُ

هحمك ًكَز آى ًیع حبنب ًرَاّهس قهس. یبوَثؿهي َّیهز ضا ثهِ هابثهِ احؿهبؼ سوهبیع         

زاًهس. ثهطٍى َّیهز ضا     قرهی، احؿبؼ سساٍم قرهی ٍ احؿبؼ اؾشمال قرههی ههی  

زاًس ٍ ؾهطیـ الملهن َّیهز ضا هبّیهز افىهبض ٍ       هی سفبٍر قرهی فطز ثب زیگطاى زض افىبض

 (185، ل 4، قوبضُ 1389)آقٌب،  .زاًس ظًسگی هیسلمیبر یه جبهقِ اظ 

اظ ایي ضٍ ثب سَجِ ثِ سقبثیط هرشلف اًسیكوٌساى اظ َّیز ٍ سَجهِ ایهي ٍاغُ ثهِ اثقهبز     

ّبی سحلیلی َّیز ضا ثب سَجهِ ثهِ دؿهًَسّبی آى سَؾهقِ ٍ      گیطی سَاى جْز هرشلف، هی

ّب ًمف هشفبٍسی ضا زض ؾوز ٍ ؾَی سحلیب ًؿهجز ثهِ ایهي     وبّف زاز وِ ّط یه اظ آى

سَاى َّیز ضا ثِ َّیز فطزی، َّیز جوقهی،   ًوبیٌس. ثب سَجِ ثِ ایي ًىشِ هی یفب هیٍاغُ ا
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َّیز جٌؿی، َّیز ًػازی، َّیهز اجشوهبفی، َّیهز زیٌهی، َّیهز فطٌّگهی، َّیهز        

 ؾیبؾی، َّیز ثَم قٌبذشی، َّیز هلی، َّیز جْبًی ٍ... سمؿین ًوَز.

 . اتعاد َّیت2-2

 قَز:ب سمؿین ثٌسی هیزؾشِ ثِ قطح شی 4اثقبز َّیز ثِ 

 قرهی، اجشوبفی، زیٌی ٍ جوقی

ّبی  ی ذَز ثِ فٌَاى فطز ٍ ًكبى زٌّسُ سفبٍر الف( َّیز قرهی: اًسیكیسى زضثبضُ

 (252، ل 1388.) ثبضٍى ٍ ّوىبضاى، ثبقس فطزی هی

ًیهبظ ّطگًَهِ ظًهسگی    َّیز اجشوبفی: یىهی اظ ًیبظّهبی ضٍاًهی اًؿهبى ٍ دهیف      ة(

اضسجبط فطز ثب زیگطاى اؾز. اگط هحَض ٍ هجٌبی ظًسگی اجشوبفی ضا اجشوبفی ٍ ًكبى زٌّسُ 

 زاض ثب زیگطاى ثساًین َّیز اجشوبفی چٌهیي اهىهبًی ضا فهطاّن    ثطلطاضی اضسجبط دبیساض ٍ هقٌب

 (Jenkins, 1996, pp10) ًوبیس. هی

َّیز زیٌی: ًكبى زٌّسُ احؿبؼ سقلك ٍ سقْس ثِ زیي ٍ جبهقِ زیٌی اؾز. هْن  ج(

ّبی ثٌیهبزی، جْهز ثركهیسى ثهِ     بٍضزّبی َّیز زیٌی دبؾد زازى  ثِ دطؾفسطیي زؾش

 ظًسگی، ٍحسر افشمبزی ٍ هقٌب ثركیسى ثِ جْبى اؾز.

َّیز زیٌی فطز فجبضر اظ هیعاى ًمكی اؾز وِ فطز زض ثبظسَلیس زیي زض جبهقهِ ایفهب   

قبهلی زیٌهی  سّبی  وٌس ٍ هیعاى اّویشی وِ فطز زض قیَُ ظًسگی اًشربثی ذَز، ثِ اًگبضُ هی

 (57، ل 1394)گیسًع،  زّس. هی

)هاا فضهَی اظ   گطزز.َّیز جوقی: احؿبؼ حبنب اظ سقلك  گطٍّی اعاق هی ز(

یه فبهیب ثَزى( زض حبلی وِ زض َّیز اجشوبفی  گطٍُ هغطح ًیؿز ثلىِ زیگطاى وِ فطز 

اؾهبؼ، زض َّیهز   زض اضسجبط  ثب آًْب  لطاض زاضز، هجٌبیی ثطای سقطیف ذَز ّؿشٌس. ثط ّویي 

وٌس ٍ احؿبؼ سقلك گطٍّهی ثهط    جوقی، فطز ذَز ضا ثطاؾبؼ ٍاثؿشگی گطٍّی هقطفی هی



 857 های دیجیتالی نقش آفرینی بر خط پیامدهای بازی 

هَثط اؾز زض حبلی وِ زض َّیز اجشوبفی، اضسجبعبر ثب زیگطاى، سقطیف فطز اظ ذهَز   َّیز

ّهبی   ( زض ذهَل ًحَُ سبثیطگصاضی ثهبظی 12، ل1388لبؾوی،  -)وَثطی آفطیٌس. هی ضا

ثط اثقبز چْبضگبًِ َّیز زض فههب هطثَعهِ   « wow»ِ ذهَل ثبظی آفطیٌی ثطذظ ث ًمف

 حبر ذبنی اضا ِ ذَاّس قس.سَضی

ًَاؿ هرشلف َّیز، َّیز فطٌّگی ثِ زلیب ضاثغِ ٍثیك ثب هَضَؿ دػٍّف اظ هیبى ا

  ِ ّهبی ایهي ًهَؿ    حبضط اظ اّویز ثیكشطی ثطذَضزاض اؾز ٍ ثِ ّویي زلیب زض ازاههِ هؤلفه

 َّیز سَنیف ذَاٌّس قس.

 ّای دیجیتالی تاسی -3

 ُ فجههبضر اؾههز اظ فقبلیهز یههب اقههشغبلی زاٍعلجبًههِ وههِ زض  »وههَثطی   ثهبظی اظ زیههسگب

ّبی ثبثز ظهبى ٍ هىبى هغبثك ثب لَافسی وهِ آظازاًهِ دصیطفشهِ قهسُ اههب هغلمهب        هحسٍزُ

آٍض ًیؿشٌس ثب ّسفی زضذَز اًجبم قسُ ٍ ثب احؿبؼ سٌف، لهصر ٍ آگهبّی اظ هشفهبٍر     العام

ّهبی زیجیشهبلی ضا    وَثطی زض ّویي ضاؾشب ثهبظی «. ظًسگی ضٍظهطُ ّوطاُ اؾزثَزى آى ثب 

هجٌهب، هشٌهی یهب سههَیطی، سهه       -افعاض ضایبًِ ّط نَضسی اظ ًطم» وٌس: چٌیي سقطیف هی ایي

قبُ  -)وَثطی« قَز. ای اجطا هی زض یه هحیظ فیعیىی یب قجىِیب چٌس ثبظیىي وِ  ثبظیىي

 (12، ل 1388لبؾوی،

ِ   دػٍّكگطاى هقشمسًس ثبظیالجشِ ثطذی  ای اظ چٌهسیي ضؾهبًِ    ّبی زیجیشهبلی هجوَفه

ّهب ثهبظی زیجیشهبلی دسیهس      اؾز ٍ ًِ یه ضؾبًِ، ثِ نَضسی وِ اظ سقبهب هكشطن ثیي آى

 آیس. هی

ّبی هكشطوی لب ب اؾز وِ ثطذی اظ آًْب  ّبی زیجیشبلی ٍیػگی ( ثطای ثبظی2006وط)

 ثِ ثِ قطح شیب ّؿشٌس:
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یجیشبلی زاضًس وهِ ثهبظی ٍ ؽهبّط ثهبظی ضا وٌشهطل      یه ثطًبهِ ز ّبی زیجیشبلی ثبظی

 )اقبضُ ثِ ثرف ثطًبهِ ًَیؿی ٍ َّـ ههٌَفی ثبظی زاضز.(؛. وٌس هی

ّب ثطای فطضِ ثهبظی ثهِ نهَضر نهَسی ٍ سههَیطی، اظ اثعاضّهبی        سوبهی ایي ثبظی

 ثطًس؛ الىشطًٍیىی ثْطُ هی

ؿشٌس وِ وبضثط جْهز ثطلهطاضی   ّبی زیجیشبلی، زاضای اثعاضّبی ٍضٍزی ّ سوبهی ثبظی

قهبُ   -وٌهس. )وهَثطی   ّهب اؾهشفبزُ ههی    ب ثطًبهِ زیجیشهبلی زض ٌّگهبم ثهبظی اظ آى   اضسجبط ث

 (19، ل 1388لبؾوی،

ّهبی   ّهبی ثرهف سىٌَلهَغیىی ثهبظی     ّهب، ٍیػگهی   الجشِ ثبیس گفز ایي لجیب ٍیػگی

ّهبی   ٍیػگهی  ّهبی  زیجیشبلی ّؿشٌس وِ ثب سَجِ ثِ اثقبز هشفبٍر هَجَز زض ایي ًَؿ ثهبظی 

 زیگطی ًیع هشهَض اؾز.

 2تا پلی 1تفاٍت گین. 1-3

سَاى گفز وِ زیسگبُ َّظیٌگب هجٌی ثهط   ّبی اؾبؾی گین ٍ دلی هی ثب سَجِ ثِ ٍیػگی

وٌس، سَجِ ثِ سفبٍر هیبى گین ٍ دلی زاضز. اٍ هقشمهس   ایي وِ فمظ اًؿبى اؾز وِ ثبظی هی

ًوَز، ّط چٌهس اًؿهبى ٍ حیهَاى ّهط زٍ      سقجیط« حیَاى ثبظیىي»سَاى اظ اًؿبى ثِ  اؾز هی

 (61، ل1390وَثطی،  -)گیَیبى. وٌٌس، ٍلی سٌْب اًؿبى اؾز وِ گین زاضز هی« دلی»ثبظی 

 چٌیي قوطز: ّبی دلی ضا ایي سَاى ثِ نَضر ولی ٍیػگی هی

ذَز ثطای فطز هْن اؾز ٍ ثطز ٍ ثبذز ًساضز؛ )لصر زضًٍی زاضز ٍ هان  ذَزی دلی ثِ

 (؛ثطز ٍ ثبذز ًیؿز

 ّبی ؾرز ٍ هحىوی ًساضز؛ لبفسُ

                                                 
1. Game 

2. Play 
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 هحسٍز ثِ ظهبى ٍ هىبى ذبنی ًیؿز؛

 ّبی گین فجبضسٌس اظ: زض همبثب ٍیػگی

 ّب ثِ زًجبل ثطز ٍ ثبذز ّؿشٌس ًؾیط ثبظی قغطً ؛ گیوط

 ّب ضفبیز قَز؛ ثبیؿز اظ ؾَی ثبظیىي ثبظی زاضای لَافسی اؾز وِ هی

 هحسٍز ثِ ظهبى ٍ هىبى ذبنی اؾز؛

ّبی احؿبؾی ٍ فیعیىی ذَاٌّس قهس ًؾیهط    عَل اًجبم ثبظی زچبض سٌفّب زض  ثبظیىي

 ّبی فیعیىی هشبثط اظ آى. قبزی ٍ ثبذز ٍ ٍاوٌف

گَیهس   ثیي گین ثب دلهی سفهبٍر ٍجهَز زاضز. ٍی ههی    زض ّویي ضاؾشب ٍالشط هقشمس اؾز 

اؾهز  « ؾطظهیي ًبهحسٍز»ّبیی وِ ثیي گین ثب دلی ٍجَز زاضز، دلی یه  فاٍُ ثط قجبّز

ّب ثبظیىٌبى ضا  وِ گین  ٍجَز زاضز. حبل آى« ثبٍضوطزى ٍ زًیبؾبظی»زض آى فَاهب انلی وِ 

ؾبظًس وِ هؿشلعم  ّبی ظهبى ٍ هىبى، هَاجِ هی ّبی ثیكشطی ًؾیط هحسٍزیز ثب هحسٍزیز

وَثطی،  -ثطز. )گیَیبى هی ّبیی اؾز وِ ثبظیىي ثِ وبض  ثْیٌِ ؾبظی هساٍم لَافس ٍ سبوشیه

 (15، ل1390

ّهبی گهین ثهب دلهی،      ّبی زیجیشهبلی ٍ ّوچٌهیي ٍیػگهی    ّبی ثبظی ِ ثِ ٍیػگیثبسَج

 (11، ل1390وَثطی،  -لی ثِ هابثِ گین ذَاٌّس ثَز. )گیَیبىّبی زیجیشب ثبظی

 ّای دیجتیالی ٍیژگی تاسی. 2-3

ّهب ثهِ    ّبی زیجیشبلی زض وبضثطاى ثِ هطاست اظ سوبیب آى اهطٍظُ گطایف ثِ اًجبم ثبظی

ّهبی زیجیشهبلی ثهب     ّبی واى هَجَز زض ثهبظی  ؾٌشی ثیكشط اؾز. ٍیػگیّبی  اًجبم ثبظی

ّهبی   ثهبظی  1سَجِ ثِ ولیز زاقشي ٍ فبم ثَزى لبثب جطیهبى دیهسا وهطزى ثهِ ّوهِ اًهَاؿ      

                                                 
 .غاًطّب .1
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ّهبی   ّهب ضا ذَاّهس زاقهز، الجشهِ ثهبظی      آفطیٌی ثطذظ ٍ ؾبیط ثهبظی  زیجیشبلی افن اظ ًمف

ّبی  ل ثبظی هَجَز زض آى زاضای ٍیػگیآفطیٌی ثطذظ ثب سَجِ ثِ فٌَاى ذب زیجیشبلی ًمف

ذبل ذَز ّؿشٌس وِ ثب سَجِ ثِ هَضَؿ ایهي دهػٍّف، زض ثرهف سَنهیف هطثَعهِ ثهِ       

 قَز. ّب اقبضُ هی ثِ آى« wow»ثبظی

ّبی زیجیشبلی فجبضسٌس اظ: سقبهلی ثَزى، زاؾشبًی ثَزى، لبثلیز  ّبی واى ثبظی ٍیػگی

 ذغط. یس ٍ ذغطدصیطی ثیّبی جس ؾبظی ذَز، سجطثِ وٌشطل زیگطی، ثیطٍى

 سقبهلی ثَزى

ّبی لَی ٍ دیكطفشِ ٍ لهطاض گهطفشي ّهَـ هههٌَفی زض ثؿهشط       ٍجَز ثطًبهِ ًَیؿی

ّبی زیجیشبلی ؾجت قسُ اؾز سب سقبهلی زٍ ؾَیِ ثیي وبضثط ٍ ثبظی اًجهبم   فعاضی ثبظی ًطم

فجبضسٌس دصیطز وِ  ّبی هرشلفی نَضر هی ّبی زیجیشبلی ثِ قیَُ دصیطز. سقبهلی ثَزى ثبظی

قهىب،  لجهبؼ،    سغییط ضًگ،) ّبی هشقسز ثطای اًشربة سَؾظ ثبظیىي اظ: سقسز ؾٌبضیَ، گعیٌِ

، 1390وهَثطی،   -یبی زیس ٍ ًؾهبیط آى. )گیَیهبى  هس ٍ....( سغییط حطوبر وبضاوشط، سغییط ظٍا

 (15ل

ّبی زیجیشبلی ثطای وبضثطاى، چیعی اؾز  ّبی هْن ٍیػگی سقبهلی ثبظی اظ جولِ دیبهس

وٌس. سَّن آظازی اظ زیهسگبُ ٍی فجهبضر    یبز هی« سَّن آظازی»فطاؾىب اظ آى ثِ فٌَاى وِ 

زّس وهِ گهَیی    ّبی زیجیشبلی چٌبى وبضثط ضا فطیت هی اؾز اظ ایي وِ سقبهلی ثَزى ثبظی

ضؾهس   ای زض ثبظی ٍجَز ًساضز؛ ایي ثساى هقٌب اؾز وِ ثِ ًؾط هی لَافس اظ دیف سقییي قسُ

هَاجِ ًیؿهشین، ثلىهِ زض حهبل سجطثهِ زًیهبی وهبها       « بظی ثؿشِث»هب ثب یه گین ٍ یه 

ای ّؿشین، ّوبًٌس زًیبیی وِ ثِ نَضر ضٍظهطُ ثب آى هَاجِ ّؿشین ٍ اهىبى ضخ زاز  گكَزُ

ی لهصر ثركهی ضا ثهطای     ّط چیعی زض آى ٍجَز زاضز. ّویي سَّن آظازی اؾز وِ سجطثِ

ضا اؾیط یه ثبظی اظ دیف سقییي قسُ  ظًس. ایي ثساى هقٌب اؾز وِ وبضثط ذَز وبضثط ضلن هی
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 -)گیَیهبى  سَاًس اًجبم زّس. وٌس ّط آًچِ زلف ثرَاّس هی ثیٌس، ثلىِ  سهَض هی ٍ ثؿشِ ًوی

 (21ل، 1390وَثطی، 

وٌهس وهِ لطاثهز     ضا هغطح هی« ثبظ ثَزگی»زض ّویي ضاؾشب وَثطی هفَْهی ثب فٌَاى 

یعی اؾز وِ ثِ هب اهىبى سطویهت ٍ  ظیبزی ثب هفَْم سَّن آظازی فطاؾىب زاضز. ثبظثَزگی چ

آٍضز وِ آظاز اؾز وِ اظ  زّس ٍ ثطای وبضثط ایي احؿبؼ ضا دسیس هی سغییط لَافس ظًسگی ضا هی

سطویجی اظ لَافس اؾشفبزُ ًوبیس ٍ یب لَافس ضا سغییط زّس. وَثطی هقشمس اؾز اگط سَّن آظازی 

ّب ثِ ظٍزی احؿبؼ ذؿهشگی   ّبی زیجیشبلی ضخ ًسّس، آى یب ثبظثَزگی ثطای وبضثطاى ثبظی

ّبی زیجیشبلی ضٍقهي   ذَاٌّس وطز. اظ ّویي هؿبلِ زلیب فسم هیب ثِ اًجبم ثطذی اظ ثبظی

ّبی غیطسقبهلی یب ثب ؾغح سقبهب دبییي ثطای وبضثطاى ذؿشِ  گطزز. ثِ فجبضسی زیگط ثبظی هی

َز. ظیط اًجبم ّب ثطذَضزاض ذَاٌّس ث قًَس ٍ اظ جصاثیز ووشطی ًؿجز ثب ؾبیط ثبظی وٌٌسُ هی

ّبی ثبظی  ّب ٍ چبلف ّبیی اظ ؾَی وبضثط، جْز غلجِ ثط همبٍهز ثبظی ثِ هٌعلِ ٍلَؿ وٌف

ضٍ ّوِ چیع زض ثبظی ثِ یه ؾَی  ٍ ضؾیسى ثِ یه ّسف اظ دیف سقییي قسُ اؾز. اظ ایي

ّهبی   گیطی اظ اثعاض ٍ ضٍـ ّبی زیجیشبلی ثب ثْطُ وٌس. ؾبظًسگبى ثبظی هكرم حطوز هی

ّبی زیجیشهبلی ضا ثكهىٌٌس.    اًس سب ثؿشِ ثَزى زًیبی هَجَز زض فضبی ثبظی یسُهرشلف وَق

ِ  هٌسی اظ سىٌَلَغّبی ًَیي وَقیسُ ثطای ًوًَِ عطاحبى ثب ثْطُ ؾهبظی فضهبی    اًس، ثب قهجی

ّبی زیجیشبلی ثب زًیبی ٍالقی حؽ ثبظثَزگی زض وبضثطاى ضا ایجهبز ٍ   هَجَز زض زًیبی ثبظی

ّهب ضا   سَاًس یىهی اظ آى  ّبی هحشوب وِ وبضثط هی بزُ اظ ؾٌبضیَسمَیز ًوبیس. ّوچٌیي اؾشف

ای زیگهط ثهطای ایجهبز حهؽ ثهبظثَزگی زض وهبضثطاى        ثطای اًجبم ثبظی اًشربة وٌس، قهیَُ 

« آظازی»گَیس  گًَِ وِ فطاؾىب هی سَاى گفز ّوبى ّبی زیجیشبلی اؾز. ثٌبثطایي هی ثبظی

ِ  ٍفسُ ًْبیی ضؾبًِ ي اؾهز، ّهسف اظ سجْیهعار ٍالقیهز     ّهبی ًهَی   ّبی هَؾَم ثِ ضؾهبً

ّبی ٍیسیَ ی سَاًبؾهبظی وبضثطاًكهبى ٍ آظازی یهب حهسالب سهَّن       هجبظی، ایٌشطًز ٍ ثبظی

 (22، ل1390وَثطی،  -ز. )گیَیبىآظازی اؾ
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هٌؾَض فطاؾىب اظ ایي ًَؿ آظازی، آظازی فولی اؾز وِ ًبقی اظ ذبنیز سقبهلی ثَزى 

ّبی زیجشبلی اؾز. آظازی ثِ ایهي نهَضر    ط ثبظیسای یب ثِ فجبضر نحیح ّبی ضایبًِ ثبظی

ّبی هرشلف هَجهَز زض ههشي ثهبظی     وِ وبضثط ثشَاًس ثِ اقىبل هرشلف فوب وٌس ٍ اظ ثؿشط

 -)گیَیبى اؾشفبزُ ًوبیس ٍ ثِ عَض ولی ذَز ضا هحهَض زض چبضچَة اظ دیف سقییي قسُ ًجیٌس.

 (23ل، 1390وَثطی، 

 زاؾشبًی ثَزى

ضر آقهىبض ٍ دٌْهبى زض لبلهت ادیعٍزّهبی هرشلهف ضًٍهس       ّبی زیجیشبلی ثِ نَ ثبظی

صة وٌٌهس. اّویهز ایهي اههط زض جه      زاؾشبًی ذبنی ضا زض ضاؾشبی جصة هربعت اضا ِ ههی 

 ِ  ّهبی ٍضظقهی ًؾیهط    ّهبی ذهبل ؾهبظًسُ ثهبظی     ای اؾهز وهِ قهطوز    هربعت ثِ گًَه

«EaGame »ّبی ذبل ضًٍس زاؾشبًی ذبنی ضا لطاض زازُ سب اظ ایهي عطیهك   زض هشي ثبظی 

ّبی گطٍّی ٍ ضًٍس انلی ثبظی ثِ ضًٍس زاؾهشبًی آى ًیهع    بضثط فاٍُ ثط دطزاذشي ثِ ثبظیو

1ثذطزاظز.
 

سهَاى   یهه  2قٌبؾهی ّب، ضٍایی ّؿشٌس ٍ اظ ضٍایهز  ّب ًؾیط زاؾشبى ثِ ًؾط فطاؾىب ثبظی

ّبی هقغَف ثِ ّسف،  گَیی آًبى ثْطُ ثطز. ایي هَضَؿ ثِ ٍیػُ زض ثبظی ثطای ًحَُ زاؾشبى

ذَضز، ثب ایهي   ؾبظی زًیبی ٍالقی ّؿشٌس ثِ چكن هی ّبیی وِ ثیكشط ثِ زًجبل قجیِ ثبظییب 

گیهطز وهِ فطاؾهىب آى ضا     ّب ثِ ًحهَ زیگهطی ًیهع نهَضر ههی      گَیی زض ثبظی حبل زاؾشبى

 (23ل، 1390وَثطی،  -)گیَیبى ًبهس. هی )زض همبثب ًطسَلَغی یب ضٍایز قٌبؾی( 3لَزٍلَجی

ّبی زیجیشهبلی ٍ ٍیهسیَ ی ضا زض    سقبهلی ثَزى ثبظی 4جَیٌط دطزاظاى ًؾیطثطذی ًؾطیِ

گهَیی ٍ فجهَض اظ    زٌّس ٍ هقشمسًس ّط چِ یه ثبظی اظ زاؾشبى همبثب زاؾشبى گَیی لطاض هی

                                                 
 . PESزض ثبظی  Become a Legend ثرف .1

2. Narratoligy. 
3. Luddology. 
4. Joiner. 
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سط اؾهز.   هطاحب اظ دیف سقییي قسُ زٍض قَز ٍ ثیكشط جٌجِ وبضثطهحَض زاقشِ ثبقس، سقبهلی

زّهس.   ٍ سقبهلی ثَزى ثِ وهبضثط هؿهئَلیز ههی   گَیی ثِ ؾبظًسُ ثبظی  اظ ًگبُ جَیٌط زاؾشبى

ّبی زیجیشبلی اظ آظاز گصاقهشي وهبضثط ثهطای سقیهیي ؾطًَقهزِ       ثؿیبضی اظ ؾبظًسگبى ثبظی

آظازی ًؿهجی اظ  »ٍضظًس. ثیكشط زض ایي ضاثغِ هقشمسًس ثطای ایجبز  هی قرهیزِ ثبظ، اجشٌبة

 -ا ًوهَز. )گیَیهبى  ّبی هرشلف زاؾشبى ضا اظ ّهن جهس   سَاى ثرف هی« ضٍایز ثبظی جطیبى

 (24، ل1390وَثطی، 

 لبثلیز وٌشطل زیگطی

ّبی هرشلف آى افهن اظ اٍل قهرم، ؾهَم     ّبی زیجیشبلی ثب سَجِ ثِ ؾجه زض ثبظی

َ    گیطی اظ ولیس قرم ٍ اؾشطاسػیه، ایي وبضثط اؾز وِ ثب ثْطُ   اؾهشیه  ّبی ضایبًهِ یهب جه

ّب، وبضاوشط گین  آى وٌؿَلّبی سكرهی حطاضسی  ّبی ثبظی زیجیشبلی ٍ یب ؾٌؿَض   وٌؿَل

ِ   ّبی هرشلف وٌشطل هی ضا ثِ نَضر ایِ ذبنهی ضا ثهِ وهبضثط     وٌس وِ ایي سجطثهِ ذساگًَه

ّب، اًشرهبثی   ی آٍاسبض ثِ فٌَاى ًوبیٌسُ هب زض ثبظی ًوبیس. اظ ّویي ضٍ اًشربة ٍاغُ هٌشمب هی

 ثؿیبض حؿبة قسُ ثَزُ اؾز.

 ثیطًٍی ؾبظی ذَز

ضاوشط گین یب آٍاسبض فطنز سفىط ٍ سبهب زض ضاثغِ ثب ذهَز ٍ  گیطی اظ وب وبضثطاى ثب ثْطُ

قهًَس ضا   ّبی هشفبٍسی وِ زض عَل ثبظی ثب آى هَاجِ هی ّب ٍ قرهیز زض ضاثغِ ثب هَلقیز

زّس وِ ذَزقبى ضا اثػُ ذهَز   دیسا ذَاٌّس وطز ٍ ایي هَضَؿ ایي فطنز ضا ثِ وبضثطاى هی

 وٌٌس ٍ ثِ آى ثیبًسیكٌس.

 ّبی جسیس سجطثِ

ّهب ایهي اهىهبى ضا ثهِ وهبضثط       ّبی زیجیشبلی ثب سَجِ ثِ ثبظثَزگی هَجهَز زض آى  ظیثب

ّبیی ًؾیط اهذطاسَض ذیهط ٍ   ّبی هشهَض ضا سجطثِ وٌٌس. اظ هَلقیز زٌّس وِ ولیِ هَلقیز هی
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ّب ٍ زًیبّهبی   قط ثَزى، لْطهبى ؾغح ثبالی ٍضظقی سب ؾفط ثِ افوبق ؾشبضگبى ٍ الیبًَؼ

 وىي ٍ زؾز یبفشٌی اؾز.ًبقٌبذشِ، ّوِ ٍ ّوِ ه

 ذغط ذغط دصیطی ثی

ّبی ذغطًهبن ضا ثهسٍى ذغهط ثهطای ههب فهطاّن        ّبی زیجیشبلی سجطثِ ٍضقیز ثبظی

ّبی  ّب زض زًیبی ٍالقی ًِ سٌْب هؿشلعم ّعیٌِ ّب ٍفقبلیز ًوبیٌس. سجطثِ ثطذی اظ ٍضقیز هی

 -زاضز. )گیَیهبى  ، ثلىِ ذغطار ثؿیبض ظیبزی ضا ثطای هب ثِ ّوطاُگعاف ظهبًی ٍ هبلی اؾز

 (25، ل1390وَثطی، 

 ّای دیجیتالی . ًحَُ تاثیزگذاری تاسی3-3

ّبی زیجیشبلی ثب سَجِ ثِ ٍیػگی سقهبهلی   اقبضُ ثِ ایي هغلت ضطٍضی اؾز وِ ثبظی

ِ    ثَزى وِ قبذم ّهبی   سطیي ٍیػگی ایي ضؾبًِ زض جصة هربعت، ًؿجز ثهِ ؾهبیط ضؾهبً

حهؽ  »آٍضز وهِ زض ًشیجهِ    ذَز فهطاّن ههی  هَجَز اؾز، هحیغی ذبل ضا ثطای وبضثطاى 

اًگیعاًس. حؽ حضَض حبلشی ضٍاًكٌبذشی ٍ هجشٌی ثهط ضٍحیهبر    هی ضا ثطای آًبى ثط« حضَض

ِ   ّبی ضؾبًِ ّب ٍ سىٌیه ی ثطذی فٌبٍضی هشفبٍر افطاز اؾز وِ ثَاؾغِ ی  ای، یهه سجطثه

ایهي  گیهطی   شٌّی قرهی، ثطای وبضثطاًی وِ اعافبر وبهب ٍ زلیك اظ چگهًَگی قهىب  

( زض ًشیجهِ  28، ل1393ضاظی ظازُ، زٍضُ ّفهشن،   -آٍضز.)هیٌهبیی  سجطثِ ضا ًساضًس دسیس هی

آیهس وهِ    شار دٌساضی ذبنی ثطای اٍ دسیس هی دؽ اظ ایجبز حؽ حضَض زض وبضثط، حؽ ّن

)وهبضاوشط گهین( ذَاّهس ثهَز. َّیهز       ًشیجِ آى یىی قسى وبضثط ثب قرهیز زضٍى ثهبظی 

بضثط ثب قرهیز زضٍى ثبظی اؾز وِ هٌكب آى حؽ حضهَض  هجبظی حبنب اظ ایي سقبهب و

( زض سَضیح َّیز هجبظی ثبیس گفز، 31، ل1393ضاظی ظازُ، زٍضُ ّفشن،  -)هیٌبیی اؾز.

ّبی زیجیشبلی قهىب گطفشهِ ٍ    ایي َّیز سحز سبثیط فضبی هجبظی هَجَز زض هشي ثبظی

زاؾهشبًی    ای زض ضًٍهس  ًِّبی ضایب گیطی آى ثِ ایي ًحَ اؾز وِ ظهبًی وِ وبضثطِ ثبظی قىب

گیطز ٍ ثسٍى ّیچ گًَِ ًگطاًی هجٌی ثهط انهبثز ذؿهبضار     ّب لطاض هی هَجَز زض ایي ثبظی
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قهَز، عجیقشهب    جبًی ٍ هبلی، یب ّط گًَِ هحسٍزیز ظههبًی ٍ هىهبًی ثهِ آى هكهغَل ههی     

ّهبی هَجهَز    ّب ٍ وبؾشی ّبیی ذبل اظ ذَز ثِ ًوبیف ذَاّس گصاقز وِ هحسٍزیز ضفشبض

ّهب ؾهجت    گًَهِ ضفشهبض   زٌّهس. ایهي   ٍالقی ٍ َّیز ٍالقی اجبظُ آى ضا ثِ اٍ ًوهی  زض فضبی

 وٌٌس. قًَس وِ اظ آى ثِ َّیز هجبظی یبز هی گیطی َّیشی زیگط زض وبضثط هی قىب

ؾبظ سبثیطگصاضی  سقبهب ایجبز قسُ ثیي زٍ َّیز ٍالقی ٍ هجبظی زض ٍجَز وبضثط، ظهیٌِ

ز. ایي اهط اظ عطیك زٍ ًَؿ سبثیطگهصاضی هؿهشمین ٍ   قَ ٍ سبثیطدصیطی ایي زٍ ثط یىسیگط هی

ُ  سهطیي ٍ انهلی   هؿشمین یىی اظ ؾطیـ گصاضی غیط آیس. سبثیط غیطهؿشمین دسیس هی ّهب   سهطیي ضا

ّهبی سَؾهقِ یبفشهِ، ثهطای      ثطای سغییط َّیز ٍالقی اؾز. ثِ ّویي زلیب ثطذی اظ وكهَض 

جیشهبلی ّسفوٌهس اؾهشفبزُ    ّهبی زی  ؾبظی فطایٌس جبهقهِ دهصیطی وَزوهبى اظ ثهبظی     ًْبزیٌِ

ّبی زیجیشبلی ثِ زلیب سقبهلی ثَزى اظ لبثلیز  ظازُ، ثبظی ًوبیٌس. اظ زیسگبُ هیٌبیی ٍ ضاظی هی

گصاضی ثؿیبض ظیبزی ثطذَضزاض ّؿشٌس ٍ زض ظهطُ ثْشطیي اثعاضّب ثهطای سبثیطگهصاضی ثهط     سبثیط

 (37، ل1393ن، ضاظی ظازُ، زٍضُ ّفش -)هیٌبییگیطًس.  یز ٍالقی هربعجبى لطاض هیَّ

ّبی زیجیشبلی فاٍُ ثط هحشَا، زاضای فضبیی ذبل ًیهع ّؿهشٌس    اظ زیس وَثطی ثبظی

سَاًس زضٍى آى ظًسگی وٌس. اظ ًؾط ٍی فضبی هجهبظی ثهِ ؾهبزگی فطیجوهبى      وِ وبضثط هی

ّبی زضٍى ثبظی هب  ثیٌین. گَیب ًؾیط قرهیز زّس ٍ ًبگْبى ذَزهبى ضا ٍؾظ هقطوِ هی هی

 (2، ل1390وَثطی،  -این ٍ زض حبل سقبهب ثب آى ّؿشین. )گیَیبى سًُیع ٍاضز ثبظی ق

 ّای دیجیتالی ًقش آفزیٌی تزخط ّای تاسی پیاهد. 4-3

ای ثِ هٌؾَض  ّط جب اًجبم یب فسم اًجبم فوب یب سقبهبِ هقیٌی، زض دبؾد ثِ اهط یب هؿألِ

آیهس.   دسیهس ههی  « دیبههسّبیی »ازاضُ یب حفؼ هَلقیشی اظ ؾَی فطز یب افطازی اًشربة قَز، 

ّبیی وِ افطاز )سحز چٌهبى قهطایغی(    گَیٌس وِ زض ًشیجِ افوبل ٍ سقبهب دیبهسّب ثِ هب هی

ًس زض دبؾد ثِ هَلقیز ذبل نَضر زٌّس، چِ دیف آهسُ اؾز. ا اًس یب ًشَاًؿشِ نَضر زازُ

، 1385َضثیي، و -اًس. )آًؿلن بضر زیگط، دیبهسّب ًشبی  یب ثطٍى زازّبی وٌف ٍ ٍاوٌفثِ فج
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 4زضّب  ّبی دػٍّف حبضط زض ظهیٌِ دیبهسّبی سقبهب وبضثطاى ثب ایي ًَؿ ثبظی ( یبفش15ِل

 فجبضسٌس اظ:همَلِ وسثٌسی قسُ اؾز وِ 

 wow: دیبهسّبی ضاثغِ وبضثطاى ثب ثبظی 4جسٍل قوبضُ 

 هقَلِ هفاّین سدیف

1 
تأثیش ٍ تأثش هتقاتل َّیت هجاصی ٍ َّیت ٍاقعی، تغییرش َّیرت   

 ٍاقعی، اص خَدتیگاًگی َّیتی
 َّیت پزیشی

2 

اضطشاب، تشاًگیختگی فیضیَلَطیکی، ایجاد تغییرشا  تٌفیری دس   

تذى، افضایش سَخت ٍ ساص تذى، چاقی، افضایش ٍ کاّش فشراس  

ّا، ایجاد آسترشٍص   خَى، کاّش تیٌایی ٍ ایجاد خیتگی دس چشن

د ّرا، ایجرا   ّا ٍ هچ دسرت  دس ًاحیِ ستَى فقشا  ٍ گشدى، کتف

 )صشع( تَْع، سشگیجِ ٍ تشٌج

ّای  آسیة

 جیواًی

تقَیررت حررخ پشخا(ررگشی(، القررای تشخرری  ) القررای خشررًَت 3

ّای فشٌّگی، ا(اعِ تشٌّگری، ترشٍیج ًوادّرای خرا  ٍ      اسصش

ّا ٍ هثاًی فکشی خرا  رشتری،    ساختگی، ًْادیٌِ ساصی اسصش

ایجاد القائا  سیاسی، عقیذتی، اعتیاد، اًضٍاطلثی، هٌضٍی (ذى 

ْاى ٍاقعی، ایجاد حخ سشخَسدگی، افیشدگی، ایجاد خلل دس ج

 دس سٍاتط خاًَادگی، گشٍُ ّویاالى، کاسی، ایجاد افت تحصیلی

 افضایش رشٍس هجاصی، اعتواد تِ ًفخ کارب دس دًیای حقیقی

ّای  آسیة

 تشتیتی -سٍاًی

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 
-افضایش حخ گشٍُی پایثٌذی تِ ًقش، ایجاد ٍ افضایش سٍحیِ

 گشایی، هشاسکت ٍ اًجام کاس جوعی.
 

 کاسکشد آهَص(ی
11 

افضایش قذس  ٍ سشعت تصوین گیشی، افرضایش حیاسریت ترِ    

ّرا،   هَضَعا  ٍ هیائل اطشاف، تاال سفتي سشعت عکرخ العورل  

 افضایش قذس  هذیشیت کاس جوعی

 َّیت پذیزی( الف

هشمبثب َّیز هجبظی ٍ َّیز ٍالقی، دصیطی قبهب هفبّیوی سأثیط ٍ سأثط  همَلِ َّیز

سغییط َّیز ٍالقی ٍ اظ ذَزثیگبًگی َّیشی، اؾز، وِ زض ازاهِ سَضیحی زضثبة ّط وهسام  

 قَز.اضا ِ هی
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ّبی نَضر دصیطفشِ  ٍ ثب ثطضؾی wowثب سَجِ ثِ هغبلت ثیبى قسُ زض ذهَل ثبظی 

ضثطاى ٍجهَز  زض دػٍّف حبضط، اظ جولِ دیبهسّبیی وِ ثِ نَضر هكشطن ثهیي جویهـ وهب   

َّیهز قرههی، َّیهز     -ثقهس ّهَیشی   4اضی ایي ثبظی ثط ّط گص زاقشِ اؾز، ثحث سبثیط

 وبضثطاى ثَزُ اؾز. -اجشوبفی، َّیز زیٌی ٍ َّیز جوقی

ثط ّط یهه اظ اثقهبز ّهَیشی     wowّبیی زض ذهَل سبثیطار ثبظی  زض ازاهِ ًمب لَل

 اضا ِ ذَاّس قس:

قسُ زض چبضچَة هفَْهی ایهي دهػٍّف،   ثب سَجِ ثِ سقطیف اضا ِ  َّیز قرهی -1

ثط َّیز قرهی وبضثطاى ضا ثب سَجِ ثِ ًىبسی وهِ شوهط قهس ٍ     wowسَاى سبثیط ثبظی  هی

 ّبیی اظ وبضثطاى هَضز ثطضؾی لطاض زاز.  ّوچٌیي ثب اؾشٌبز ثِ ًمب لَل

سًَی  عَضیِ وِ ثِ ّیچ ٍجِ ًوی wowؾبلِ: ضًٍس حبون ثط اًجبم ثبظی  30آلبی م.ز 

ّهبی هَجهَز زض    هغلك ثَزى ضٍ زاقشِ ثبقی. ثب سَجِ ثِ سقساز غاًطّب ٍ واؼ حؽ لسضر

ّب، ّویكِ سوبیب زاضی غاًطّبی هشفبٍر ضٍ سجطثِ وٌی ٍ  ثبظی ٍ ذهَنیز ّط یه اظ آى

ّب ضا سجطثِ وٌهی. ًىشهِ جبلهت ایٌهِ وهِ ثهب ایٌىهِ         اثقبز هرشلف هَجَز زض ّط یه اظ آى

وٌهِ وهِ   ایي حبل ًَؿ ضًٍس حبون ثط ثبظی ایجبة هی ثبالسطیي ؾغح آیشن ضٍ زاضی ٍلی ثب

ٍاثؿشِ ثِ زیگطاى ثبقی ٍ زض عَل اًجبم ثبظی ّویكِ حهؽ ًیهبظ ثهِ ؾهبیطیي ضٍ زاقهشِ      

ثبقی. ایي هؿبلِ فاٍُ ثط سبویس ثبظی ثط دبیجٌسی ثِ ًمف زض عَل ظهبى ًَؿ ًگبُ هي ثهِ  

ُ ٍ ثِ ًَفی ًؿجز ثِ ولیِ اهَض هؿب ب ثیطٍى اظ هحیظ ثبظی ٍ زض فبلن حمیمی ضا سغییط زاز

دیطاهًَی ذَزم وٌجىبٍسط قسم ٍ زٍؾز زاضم اًٍْب ضٍ سجطثِ وٌن. سبثیط زیگِ ثبظی ایٌِ وِ 

وٌن سب اعافبر الظم ثطای وهبضی ًهساضم ٍاضزـ ًكهن ٍ اٍل    قِ گفز ؾقی هیسمطیجب هی

زض هي افعایف دیب زاًكوَ ثجطم ثبال ٍ زض ّویي ضاؾشب دبیجٌسی ثِ اًجبم احؿي ٍؽیفِ هحَلِ 

 وطزُ.
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ثهط   wow  زّس اظ جولِ هَاضز سبثیطگصاض ثهبظی گًَِ وِ ًمب لَل فَق ًكبى هیّوبى

ّبی اًشربثی ٍ ّوچٌیي هؿلظ قهسى   هشفبٍر وبضثط ثِ ّیطٍ  َّیز فطزی وبضثط، ًَؿ ًگبُ

ثِ اثقبز هَجَز زض ّط وبضاوشط ثِ فٌَاى قرهیشی هشفبٍر ًؿجز ثِ ؾبیط وبضاوشطّب ٍ ثحث 

دبیجٌسی ثِ ًمف ٍ سبثیط اضازی ٍ غیطاضازی فلؿفِ حبون ثط ثبظی وهِ ّوهبى  ذَزثٌیهبزی    

ثبقس وِ ثِ  نَضر هؿشمین ٍ غیط هؿشمین  وبضثطاى ٍ ثحث جبیگبُ لسضر زض ایي ثبظی، هی

ٍ ثب سقبهب ثبالی وبضثط ثب هشي ثبظی ؾجت ایجهبز سغییهطار زض ثقهس َّیهز قرههی فهطز       

 قًَس. هی

-لهطاض ههی   wowّبی ثهبظی   ٍ ٍیػگی ًیع سحز سبثیط فضبوبضثط َّیز اجشوبفی  -2

 قَز:گیطز. زض ایي ذهَل ًیع ًمب لَلی اظ یىی اظ وبضثطاى اضا ِ هی

ٍ هیب ٍ فالِ هي  wowسطیي زالیب اضسجبط هي ثب  ؾبلِ: اظ جولِ هْن 28آلبی ُ.ؿ 

ثِ اًجبم ایي ثبظی، ٍجَز اضسجبعبر اجشوبفی هَجَز زض ایي ثبظی ٍ ّوچٌیي ًمف ٍ سهأثیط  

    ِ ّهبی   دطًگ گیلس زض ضًٍس اًجبم ثبظی ثَزُ. اّویز ایي هؿألِ ثِ حهسی اؾهز وهِ ثطًبهه

ّهبی   چیسم وِ ضأؼ ؾبفز همطض سَ ثبظی ثبقن ٍ ثب ثچِ ظًسگی ٍالقی ذَزم ضٍ عَضی هی

ّبی ٍیىلیوَى ساـ وٌین. ًىشِ جبلهت سَجهِ    ِ نَضر گطٍّی ثطای سىویب ثبظیگیلس ث

ّبی ذبل دلیطّب سَ گیلس ثَز وِ فاٍُ ثط هحیظ ثبظی ذبضج اظ ثبظی ّن ثبّبقَى  ٍیػگی

ّب یِ سهعی زاقهشي چهِ زض ذههَل      ثَزم چَى ثب ّن ضفیك قسُ ثَزین. ّط وسٍم اظ ثچِ

قس وِ زض سقبهب  ٍ... ٍ ایي هغلت ثبفث هی ثبظی چِ زض ذهَل ًَؿ ًگبّكَى ثِ ظًسگی

ّهب ثهطای ههي     ّب هؿب ب هرشلفی ثیٌوَى ضز ٍ ثسل ثكِ وِ ذت قبیس ثقضی اظ اٍى ثب اٍى

 لبثب لجَل ًجَز.

ّبی ثِ زؾز آهسُ اظ ههبحجِ ثب وبضثطاى ًكهبى زٌّهسُ   ثطضؾی زازَُّیز زیٌی:  -3

 . اؾز  wowسأثیطدصیطی َّیز زیٌی آًبى اظ ثبظی 
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ؾبلِ: ًَؿ ًگبُ ثِ زیي زض ثبظی ثِ ًؾط هي ًگبُ هشفبٍسی اؾز. فاٍُ ثط  28ض.ز آلبی 

هٌهسی اظ   ّب ٍ.... ًیطٍی دكهشیجبى ٍ سهبهیي وٌٌهسُ، ثْهطُ     ٍجَز ًوبزّبی زیٌی ًؾیط ولیؿب

ّب ثِ قسر ثب ًَؿ اضسجبعی وِ ثهب هؿهبیب ههبٍضایی     ّبی جبزٍیی ٍ فیعیىی زض وبضاوشط آیشن

ّبؾز اؾهز اظ ًیهطٍی    ثطای هابل دبالزیي وِ زض حىن دیغوجط ذَثیزاضًس زض اضسجبط اؾز؛ 

ّهبی ذهَز اؾهشفبزُ     هبًب ثطذَضزاض اؾز ٍ ثب اؾشفبزُ اظ آى ٍ ًیطٍی ًَض ٍ ضٍقٌبیی اظ آیهشن 

قهَز   هٌس ههی  وٌس، زض همبثب دطیؿز ٍجَز زاضز وِ ثب ضٍیىطزی هٌبفك گًَِ اظ هبًب ثْطُ هی

 ظیطا ایي ّیطٍ سَاًبیی اؾشفبزُ اظ ًیطٍّبی قیغبًی ضا ًیع زاضز. 

فاٍُ ثط ًىبر هغطٍحِ زض ههبحجِ وبضثط فَق وِ ثِ ویفیز اضسجبط اثقهبز هَجهَز زض   

سَاى ثِ  هرشلف اقبضُ زاضز، هیّبی  هشي ثبظی ثب هؿب ب هبٍضایی هغطح زض ًػازّب ٍ واؼ

الجبل حبون ثط فطایٌس ثبظی ثط ًحهَُ ًگهطـ وهبضثطاى    ذَزثٌیبزی وبضثط ٍ ًیع سبثیط ثرز ٍ 

 ثط اثقبز َّیز زیٌی اقبضُ وطز.  wowّبی الْی ثِ فٌَاى سبثیطار ثبظی  ًؿجز ثِ ؾٌز

زؾشرَـ سغییط  wowَّیز جوقی وبضثط ًیع زض ضًٍس اًجبم ثبظی َّیز جوقی:  -4

 قَز:قَز. زض ازاهِ ثِ  ًمب لَلی زض ایي ذهَل اقبضُ هیهی

ٍجهَز   wowسهطیي اثقهبز هَجهَز زض ههشي ثهبظی      ؾبلِ: اظ جولِ جصاة 22م. آ آلبی 

28«اضگیوبض»همطّبی انلی هرشم ثِ ًػازّبی هَجَز زض ثبظی هاب 
 29«اؾشَضم ؾیشی»ٍ   

ّهب ٍ  اؾز. زض ایي همطّب فاٍُ ثط ٍجَز ضّجطاى انلیِ ضًٍسِ زاؾهشبى ثهبظی وهِ وَ ؿهز    

وٌٌس، هطاوع ذطیس ٍ فطٍـ ثؿیبضی ٍجَز زاضُ وهِ  ّبیی ضٍ ثِ وبضثطاى ٍاگصاض هیهبهَضیز

وٌٌهس. ًىشهِ    ّب ثطعطف هی وبضثطاى ًیبظّبی سرههی ذَزقَى ضٍ ثب ثطلطاضی اضسجبط ثب آى

حب ع سَجِ زض ذهَل ایي همطّبی انلی ٍجَز ًَفی اسحبز سؤام ثهب حهؽ زلهسازگی ثهِ     

َزى ههبلی ٍ  ؾطظهیي اؾز، ثطٍظ ٍ ؽَْض ایهي هغلهت زض زفهبؿ اظ ؾهطظهیي ٍ ّعیٌهِ ًوه      

غیطهبلی ثطای ثطلطاضی اهٌیز زض ایي همطّبی انلی، آقىبض ذَاّس قس.  جبلهت ایٌهِ وهِ    

ثطای حفؼ ٍ ًگْساضی اظ هؿشط چیف زض همبثب حوار ًػاز همبثهب، ّوهِ ثهب ّهن هشحهس      
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هًٌَس ٍ ٍلز ذَزقَى ضٍ ثب زٍ ب وطزى، وطفز وطزى ٍ ؾبیط  قي ٍ زض ثیؽ انلی هی هی

 وٌٌس. هؿب ب دط هی

 2ثب احؿبؼ سقلك ثهِ    wowعَض وِ زض ًمب لَل فَق دیساؾز، وبضثطاى ثبظی ّوبى

ٍ ّوچٌیي حضَض هؿشوط زض همطّبی فطهبًطٍایی ایي زٍ ًػاز،  2«اِالیٌؽ»ٍ  1«َّضز»ًػاز 

حؿبؼ ثهَزُ ٍ اظ ذهَز ٍاوهٌف ًكهبى     ّب  ثِ قسر ًؿجز ثِ سقطضبر ٍاضزُ ثِ ایي هحیظ

قهَز سهب اًشمهبل     ض حیي حضَض زض ایي همطّب ؾجت هیزٌّس. سقبهار نَضر دصیطفشِ ز هی

هجبًی َّیشی زض ضوي ضًٍس اًجبم ثبظی ضخ زّس ٍ هجبًی ًؾطی وبضثط زض سقبهار نهَضر  

 ثبظی ثِ آؾبًی ثِ  ؾبیط وبضثطاى هٌشمب قَز. 3دصیطفشِ زض هحیظ گلَثبل

 جسواًیّای  آسیة( ب

اؾهز، قهبهب    wowثهبظی  وِ یىی اظ دیبههسّبی   ّبی جؿوبًی هطاز اظ همَلِ آؾیت

ّبیی هبًٌس اضغطاة، ثطاًگیرشگی فیعیَلهَغیىی، ایجهبز سغییهطار سٌفؿهی زض ثهسى،      آؾیت

افعایف ؾَذز ٍ ؾبظ ثسى، چبلی، افعایف ٍ وبّف فكبض ذَى، وهبّف ثیٌهبیی ٍ ایجهبز    

ّهب،   ّب ٍ هچ زؾهز  ّب، ایجبز آضسطٍظ زض ًبحیِ ؾشَى فمطار ٍ گطز ٍ وشف ذؿشگی زض چكن

 ، ؾطگیجِ ٍ سكٌ )نطؿ( اؾز. ایجبز سَْؿ

 قَز. ّب اضا ِ هیزض ازاهِ سَضیحبسی زضذهَل ثطذی اظ ایي آؾیت

 بينايي و مفصلي هايضعف و بدخوابي استرس، -1

اذشهبل ظهبى عَالًی جْز اًجبم ثبظی سَؾظ وبضثطاى، ّوچٌیي ًكؿشي ههساٍم ٍ  

ّبی هرشلف ثبظی ٍ فسم سغصیِ هٌبؾت، ّوَاضُ هؿب لی  ثسٍى فبنلِ اؾشطاحشی ثیي ثرف

                                                 
1. Hord. 
2. Alliance. 
3. Global. 
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ّبی هفههلی ٍ ثیٌهبیی ضا ثهِ زًجهبل زاضز. ایهي هؿهبلِ زض        ذَاثی ٍ ضقف ًؾیط اؾشطؼ، ثس

 لبثب هكبّسُ اؾز wowذهَل وبضثطاى ثبظی 

-ٍلز هی wowؾبلِ: هي ثِ نَضر هیبًگیي ضٍظی ّفز ؾبفز ثطای  30آلبی م.ط

فبزُ ضٍ ثطای دیكطفز زض ثبظی اظ ٍلشن ثىهٌن، قهسُ حشهی    وٌن ًْبیز اؾش شاضم ٍ ؾقی هی

وٌن ًْبیز ساقوَ  قن ٍ ؾقی هی ثطای ثطعطف وطزى ًیبظّبی قرهین اظ ثبظی جسا ًوی

سبثیط یقٌی زض حیي ثبظی گكٌن ًكِ ٍ...  ضٍ ثىٌن وِ ًیبظّبی قرهین ثب ثبظی سٌؾین ثكِ

قِ وهِ لطههع ثكهن،     ثبفث هیثبظی ضٍ هي ثقس اظ ّفز ّكز ؾبفز ثبظی وطزى هؿشوط، 

وشفبم ٍ هچ زؾشن زضز ثگیطُ ٍ ثِ قسر هغعم ذؿشِ ثكِ ٍ قبیس ثِ جطأر ثگن حشی ًشًَن 

هًَِ. فاٍُ ثط ایي ًىبسی وهِ گفهشن،    زیگِ ثب ثمیِ نحجز وٌن یقٌی اًطغی ثطام ثبلی ًوی

 ّؿشن! wowذت هي فیٌىین ٍ ایي ًقوشَ هسیَى 

 ّبی فهجیجبى ٍ سیهّی -2

ای ایي ثهبظی  زاضًس ٍ ثِ نَضر حطفِ wow ثطاًی وِ زضن وبهلی اظ ثبظیفوَم وبض

زٌّس، اغلت ثِ نَضر عجیقی زضگیط ّیجبى ثبظی ذَاٌّس قس. ّیجبى ثهبظی،  ضا اًجبم هی

زض نَضسی وِ سوطوع، زلز ٍ ذالیز ضا ثِ زًجبل زاقشِ ثبقس ٍ اظ ؾهَی وهبضثط ههسیطیز    

سی وِ سٌْب ّیجبى ًبقی اظ ضًٍس ثبظی زغسغهِ  قَز، دیبهسی هاجز ذَاّس ثَز. اهب زض نَض

ّبی فهجی ثطٍظ دیسا  وبضثط قَز، ایي ًَؿ ّیجبى سَام ثب فكبضّبی فهجی ثِ نَضر سیه

 هبًٌس زچبض فَاضضی ضا وبضثط ٍ قسُ فضار زا ن اًمجبو ثبفث وٌس. ایي لجیب ّیجبىهی

 چهطٍن  ٍ چهیي  ٍ اذهن  ّب، زًساى قسى لفب ًبذي، ٍ لت جَیسى گَقِ فهجی، ّبی سیه

ثِ ًبچبض ثطای وٌشطل ّیجبى ذَز، وبلطی ثیكهشطی   وبضثطاىوٌس، ثِ ّویي زلیب  نَضر هی

زض ازاهِ ثِ   قًَس. ههطف وطزُ ٍ ثِ زًجبل افعایف ٍظى زچبض فَاضو جؿوبًی فطاٍاًی هی

 قَز:ًمب لَلی زض ایي ذهَل اقبضُ هی
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وٌن ٍ ٍلز ظیبزی  هیثبظی  wowؾبلِ: اظ ظهبًی وِ ثِ نَضر جسی  28آلبی ؼ.م 

ّهبم ثهِ نهَضر    شاضم، ذَزم هشَجِ قهسم وهِ دلهه   دبی زؾشگبُ هی ضٍ ثِ نَضر هؿشوط

قهي.   ّبی قسیسی هی ّب ٍ وكیسگی لطظى ٍ فضار ظیط چكون زچبض لطظـغیطاضازی هی

قي ٍ ّط زٍ سب دبم  ثسی ًكؿشي دكز ؾط ّن دبی ثبظی ایٌِ وِ فضار قىون جوـ هی

ثب سقبههب ثهبالـ ٍ ّیجهبى ثهبالیی وهِ زاضُ ایهي        wowثبظی  ضى. فجیجِ ّن ذَاة هی

 دیبهسّب ضٍ ثطام ثِ ّوطاُ زاضُ.

  تزتیتی –رٍاًی ّای  آسیةج( 

سطثیشی قبهب هفبّیوی هبًٌس المبی ذكًَز ه سمَیز حهؽ    -ضٍاًیّبی  همَلِ آؾیت

ـ  ّبی فطٌّگی، اقبفِ ثطٌّگی، سطٍی  ًوبزّبی ذهبل ٍ  دطذبقگطی ه، المبی ثطذی اضظ

ّب ٍ هجبًی فىهطی ذهبل غطثهی، ایجهبز المب هبر ؾیبؾهی،        ؾبظی اضظـؾبذشگی، ًْبزیٌِ

علجی، هٌهعٍی قهسى زض جْهبى ٍالقهی، ایجهبز حهؽ ؾهطذَضزگی،         فمیسسی، افشیبز، اًعٍا

افؿطزگی، ایجبز ذلب زض ضٍاثظ ذبًَازگی، گطٍُ ّوؿبالى، وبضی، ایجهبز افهز سحههیلی،    

 بشة زض زًیبی حمیمی اؾز. افعایف غطٍض هجبظی ٍ افشوبز ثِ ًفؽ و

 قًَس: هقطفی هی wowّبی ضٍاًی ه سطثیشی ثبظی زض ازاهِ ثطذی اظ هْوشطیي آؾیت

 سمَیز حؽ دطذبقگطی -1

ٍ ایي وِ فطز، ثطای  جٌگ هحَضی ایي ثبظی اؾز، wowثبظیی  سطیي هكرهِ هْن

ٍ آى ضا ثِ نَضر فطزی یب گطٍّی ثهب زقهوي هجهبضظُ وهطزُ     ثبیس  ؾغح ثبالسط ضؾیسى ثِ 

آٍضز ٍ اٍ ؾقی  ثبض هی  جَ ضا دطذبقگط ٍ ؾشیعُ وبضثطّبیی  . اؾشوطاض چٌیي ثبظیقىؿز زّس

ًفطیي ٍ  . ایي هؿبلِ ؾجت سطقح َّضهَى ایيّبیف ثطؾس وٌس ثب ظٍض ٍ سْبجن ثِ ذَاؾشِ هی

ّهب ضا زچهبض    ًفطیي اظ هغع وبضثطاى ایي ثبظی قسُ ٍ افعایف آى، ؾیؿهشن فههجی آى   ادی ًَض

  قَز.ّب آقىبض هی ّبی فهجی زض آى سحولی ٍ سٌف وطزُ ٍ ثِ قىب دطذبقگطی، ثی آؾیت
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اگط چِ سَأم ثب ذكًَز  wowّبی هَجَز زض هشي ثبظی  ؾبلِ: زضگیطی 24آلبی م.ح 

ّبی فطزی ٍ گطٍّی ٍ سقبهب ثبالی وبضثط  ظیبزی ًیؿز ٍلی ثِ زلیب هحَضی ثَزى هجبضظُ

وٌِ ٍ ثطٍظ ثقضهی ضفشبضّهبی ًبهٌبؾهت ٍ     گیط هیثب آى ؾیؿشن فهجی فطز ضٍ ثِ قسر زض

قِ. یبزهِ هكغَل اًجبم یه گیلس ضاى ثَزم وِ ظًن نسام وطز ٍلی  دطذبقگطاًِ عجیقی هی

دبؾری ثْف ًسازم چَى انا سَجْی ثْف ًساقشن، گَیب اًمسض نسام وطزُ ثَز وِ زیگهِ  

ضٍ دطر وطزم ؾهطـ ٍ   ظز وِ ٍالقب ًبذَاؾشِ هَؼ لخ سبثن زاقز سمطیجب زض گَقن زاز هی

 گفشن چشِ!

 ًعٍا علجیا -2

قهًَس، زض   اًهس، زضًٍگهطا ههی    هكغَل wowاًجبم ثبظی ثِ  زا ویوِ ثِ عَض  وبضثطاًی

ٍ زض غیط اظ فضبی هطسجظ ثب ثبظی اًس ٍ زض ثطلطاضی اضسجبط اجشوبفی ثب زیگطاى  جبهقِ هٌعٍی

)هطاز اظ  اظ گطٍُ ّوؿبالى جسا قَز وبضثطقَز وِ  ی اًعٍاعلجی ثبفث هی . ایي ضٍحیًِبسَاى

وِ ایي ذَز، ؾهطآغبظی اؾهز ثهطای    اؾز(  wowّوؿبالى، افطازی ذبضج اظ هحیظ ثبظی 

  ّبی زیگط. ثطٍظ ًبٌّجبضی

فطظًسم ثِ ایي ثبظی هقشبز قسُ اؾز. اٍ  گَیس: زض ایي ثبضُ هی ؾبلِ  16آلبی ز.ؿ  هبزض

ضؾبًس ٍ اظ زًیبی ثیطٍى ثِ ولی  هیهذیَسط وبّط ضٍظ، ثب سطزؾشی ٍ قیطیي وبضی، ذَز ضا ثِ 

قهَز. ّویكهِ ّهن دهؽ اظ زؾهز       ذجط اؾز ٍ حشی هشَجِ ضفز ٍ آهس هیْوبًبى ًوهی  ثی

 .آیس وكیسى اظ ایي وبض ؾطزضز ٍ وؿبلز ثِ ؾطاغف هی

 سأثیط هٌفی زض ضٍاثظ ذبًَازگی -3

سى دیف ثب سَجِ ثِ ایي وِ ظًسگی زض فهط حبضط زض وكَض هب ًیع ثِ ؾَی هبقیٌی ق

ّب ظى ٍ هطز ّط زٍ وبضهٌسًس ٍ یب ثطذی اظ هطزاى هوىي اؾز  ضٍز ٍ زض ثقضی اظ ذبًَازُ هی

ثیف اظ یه قغب زاقشِ ثبقٌس، ذَز ثِ ذَز ضٍاثظ فبعفی ٍ زض وٌهبض ّهن ثهَزى ذهبًَازُ     

ّهبی   ذهبًَازُ ی جبزٍیی، قوبض فطاٍاًی اظ  قَز. ثب ٍجَز سلَیعیَى ثِ فٌَاى جقجِ سط هی ون
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ؾهطز قهسُ    كهبى ٍضـ ًبضاضی ثَزًس ٍ قىبیز زاقشٌس وِ ضٍاثهظ ذبًَازگی  اظ ایي وبضثطاى

ّهبی   ٍ ثهبظی  ی ؾحطآهیعسطی ثِ ًبم ضایبًِ ی جبزٍیی زیگطی ثب جصثِ اؾز. حبال وِ جقجِ

  .ی جبزٍی دیكیي لطاض گطفشِ، هكىار زٍ چٌساى قسُ اؾز ًیع زض وٌبض جقجِ زیجیشبلی

ِ 30ّوؿهط آلههبی م.ط   وٌههس: ّوؿهطم، ثههطای اًجهبم زازى سحمیمههبر    ًمههب ههی  ؾهبل

زض آى ٍجهَز   wowّبضز اوؿهشطًبلی وهِ ثهبظی    ای ثِ هٌعل آٍضز وِ  اـ، ضایبًِ زاًكگبّی

قهس ٍ حشهی ؾهط     زض عَل ضٍظ ثب آى هكغَل ثهبظی ههی   . ٍیی آى ثَز ّن ضویوِ زاقز،

ىكیس وِ ی جسیس ٍلز ثگصضاًس. عَلی ً ی هكغَل وٌٌسُ زاز ثب ایي ٍؾیلِ ّب سطجیح هی قت

. ثِ ذَز آهسم ٍ ثب لبعقیهز  ثیكشط اظ سَجِ ٍی ثِ هي قسّب  سَجِ ّوؿطم ًیع ثِ ایي ثبظی

 .اظ ّوؿطم ذَاؾشن وِ ضایبًِ ضا ثِ هحب وبضـ هٌشمب وٌس

ایهي اؾهز وهِ زض سقغهیار      ؾهبلِ(  29)ّوؿط آلبی م.ـ  ی زیگطا قىبیز ذبًَازُ

ًیع اظ دیف سهأهیي قهسُ ثهَز، اههب     سبثؿشبًی لهس هؿبفطر زاقشٌس ٍ هربضج ٍ همسهبر آى 

، آًبى ضا اظ ایي سفطیح ؾبلن ٍ ایي ثبظیثِ  ّوؿط ذبًَازُهٌسی  اقشغبل ثیف اظ حس ٍ فالِ

 .هفطح هحطٍم وطز

 اذالی آؾیت -4

ٍ ّوچٌیي سَاًبیی اثهطاظ   wowّب ٍ وبضاوشطّبی ثبظی  عطاحی ًیوِ فطیبى قرهیز

ؾهبظی  طاى، ثِ ًَفی زض ضاؾشبی ًْبزیٌِاحؿبؾبر ٍ فَاعف ثِ نَضر فیعیىی سَؾظ وبضث

گطاًِ غطثی ثَزُ ٍ زض عَل ظهبى ٍ ثب اؾشوطاض دیسا وطزى حضهَض وهبضثطاى زض   فطٌّگ اثبحِ

هحیظ ایي ثبظی، ثِ نَضر هؿشمین ٍ یب ثب سَجِ ثِ دیبهسّبی ثب ٍاؾغِ سقبهب وبضثطاى ثهب  

هؿب ب غیطاذالی، ثهِ   ّبی اذالی قسُ ٍ ثطای ایي وبضثطاى ایي ثبظی، زچبض افز زغسغِ

 نَضر عجیقی جلَُ دیسا ذَاّس ًوَز.

ثطای هي اًشربة وطزى ّیطٍی ظًهِ.   wowّبی   ؾبلِ: یىی اظ جصاثیز 19آلبی آ.ح 

چَى زٍؾز زاضم قرهیز ثبظی هشفبٍر ثب جٌؿیز هي ثبقِ. زلز ضٍی جع یبر ؾهبذز  
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سههَیط وهبضاوشط ووشهط     ی ّوِ اؾز ٍلی ثب هطٍض ظهبى زیگِ ٍالقب ثِ ّیطٍ زض اثشسا زغسغِ

وٌن سهب   هی 1ضم آیشوبم ضٍ سطًؿفط قن هی زم فمظ ّط اظ چٌس گبّی وِ زدطؼ هی اّویز هی

 سط قِ ثطام. ؽبّط ّیطٍم جصاة

 افز سحهیلی -5

، آًبى ٍلز ظیبزی ضا نطف ثطای وبضثطاىی ایي ثبظی  ی هحؿَض وٌٌسُ ثِ زلیب جبشثِ

اًطغی فهجی ٍ ضٍاًی ذَیف ضا ثهِ هههطف ایهي     وبضثط. زض ٍالـ وٌٌس اًجبم ایي ثبظی هی

 وهبضثطاى وكس. حشی ثقضی اظ  ضؾبًس ٍ ثب چكوبى ٍ شٌّی ذؿشِ اظ ثبظی زؾز هی ثبظی هی

ووی ثِ ثبظی ثذطزاظًس ٍ اظ ذبًِ قًَس سب دیف اظ ضفشي  ظٍزسط اظ ٍلز هقوَل ثیساض هی ،نجح

ای وهِ   شثِ ٍ فالِبج وٌٌس. هؿلن اؾز ّبی سلف قسُ ضا ّن ثسیي نَضر ججطاى هی ٍلز

ِ  15آلهبی ؿ.ز  وٌس، زض افز سحهیلی آًبى هؤثط اؾز.  هیی زض وبضثطاى ایجبز ایي ثبظ  ؾهبل

گطفز، اههب اظ ٍلشهی    ّبی زضؾی ضا هی گصقشِ، ثْشطیي ًوطُ ّبی زاضز وِ زض ؾبل اؽْبض هی

 وٌهس ٍ اظ  ؾبفز ٍلز ذَز ضا نطف ثبظی هی 6الی  5ضٍظی ، ضا آغبظ وطزُ wowثبظی وِ 

ّهب ًیهع هؤیهس ایهي هغلهت       لحبػ سحهیب ًیع افز هحؿَؾی دیسا وطزُ اؾز. اواط ثطضؾی

 .اؾز

 (ثیگبًگی ذَز اظ) فطٌّگی –فطاّن وطزى ظیطثٌبی المبّبی ؾیبؾی 

قَز،  ثِ سهَیط وكیسُ هی wowزًیبی هجبظی، ٍلی ًعزیه ثِ ٍالقیشی وِ زض ثبظی 

گیطز وِ  ی ثبٍضّبیی لطاض هی سحز سأثیط ّوِ وبضثطآى لسض هؿحَض وٌٌسُ ٍ جصاة اؾز وِ 

قَز، ثِ ضًهگ آًهبى زض    فطز زچبض اظ ذَز ثیگبًگی هی .وٌٌس عطاحبى ایي ثبظی ثِ اٍ المب هی

وٌهس وهِ    وِ زض حبل ثبظی اؾز، فهطق ًوهی   وبضثطیاًسیكس. ثطای  آیس ٍ هبًٌس آًبى هی هی

اظ  wowؾبظًسگبى ثبظی لصا گَیس.  زقوي چِ وؿی ثبقس؛ زقوي ّوبى اؾز وِ ثبظی هی

ایي فطنز اؾشفبزُ وطزُ ٍ ًگبُ هشفبٍسی زض لجبل هؿب ب ؾیبؾی ٍ اجشوبفی زض هشي ثبظی 

                                                 
1. Transfer. 
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ّهبی   ّب ٍ ثسّب ٍ ّوچٌیي لطاض زازى وهاؼ  اًس. ثطای هابل ایجبز زٍگبًِ ذَةاسربش وطزُ

 -یهشفبٍر وِ هجبًی افشمبزی ٍ فلؿفی هرشلفی زاضًس ّوِ زض ضاؾشبی المبی هجبًی ؾیبؾه 

 فطٌّگی ذبنی اؾز وِ زض دؽ شّي ؾبظًسگبى ایي ثبظی ٍجَز زاضز.

ؾبلِ: ثبضّب قسُ سحز سأثیط ثبظی ٍ ثِ زلیب نطف ثهیف اظ حهس ٍلهز     30آلبی م.ط 

ّبی ظیجبی ثبظی لطاض گهطفشن ٍ زضگیطهؿهب ب ذهبل     ثطای اًجبم ثبظی، سحز سأثیط ٍیػگی

وٌِ ویفیز  ًٍس ثبظی ضٍ وٌشطل هیهَجَز سَ ثبظی قسم. اظ جولِ هؿب ب هْن وِ ثِ قسر ض

ّهب ٍ ثهسّب هقطٍفٌهس. ًهَؿ      سقبهب هَجَز هیبى زٍ ًػاز االیٌؽ ٍ َّضز ّؿز وِ ثِ ذهَة 

حوبیز وبضثطاى اظ هطاوع انلی فطهبًسّی ایي زٍ ًػاز ٍ ساـ زض جْز حفؼ اهٌیز آى زض 

ظی فبلن ّبی هرشلف ثِ ًَفی زض ضاؾشبی ّوبًٌس ؾب ّب ٍ ّوچٌیي ثشب لبلت اًجبم وَ ؿز

زاضز وِ ًؿجز ثِ  هجبظی ثبظی ثب فبلن حمیمی ٍ ثیطًٍی ساـ وطزُ ٍ وبضثطاى ضا ثطآى هی

هٌهسی ٍ    حفؼ اهٌیز هحیظ ثیطًٍی ذَز زض همبثب ثیگبًگبى ساـ ًوبیٌس. ًىشِ زیگِ ثْطُ

دبیجٌسی ثِ ًوبزّبی هرشم ثِ ّط ًػاز ٍ واؼ ّؿز وِ ثطای هاهبل ًهػاز قهبهبى وهِ     

ّبی ذَز ًیبظ ثِ اؾشفبزُ اظ سهَسن یهب ّوهبى     هٌسی اظ آیشن اؾز ثطای ثْطُ دطؾز ثز ًػازی 

ّب ضا زاضز وِ ایي هؿألِ ثب سَجِ ثِ ّوبًٌهس ؾهبظی زًیهبی هجهبظی ٍ زًیهبی حمیمهی        ثز

هٌهسی اظ ًوبزّهبیی ایهي     زاضز وِ ثطای وبهیبثی زض زًیبی حمیمی ثْهطُ  وبضثطاى ضا ثطآى هی

 سَاًس هؤثط ثبقس.  چٌیي هی

 رکزد آهَسشیکا( د

ای وِ فوَم وهبضثطاى ثهِ    ّبی نَضر دصیطفشِ زض ضًٍس اًجبم دػٍّف، ًىشِ ثب ثطضؾی

اًهس، ثحهث    اظ آى یهبز وهطزُ   wowآى سبویس زاقشِ ٍ ثِ فٌَاى سبثیط هاجز آهَظقی ثهبظی  

دصیطی زض ًمف ٍاگصاض قسُ ثَزُ اؾز. زض ازاهِ ثِ چٌس ًوًَِ  دبیجٌسی ثِ ًمف ٍ هؿئَلیز

 قَز:لَلْبی وبضثطاى زض ایي ذهَل اقبضُ هیاظ ًمب 
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ثبیؿز ثِ نَضر سرههی ثطای اًجبم  اظ اثشسا هی wowزض ثبظی ؾبلِ:  21.ض آلبی ؿ

ضیعی ثىٌین ٍ سهوین ثگیطین، عَضی وِ سب لجب لهَل   یىی اظ ؾِ ًمف انلی ثبظی ثطًبهِ

لَل ثهِ   10ِ ثبیؿز سىلیف ایي لضیِ ضٍقي ثكِ. ؾبظًسُ ثبظی ایي فطنشَ زازُ و هی 10

ذَاّین ایفب  نَضر غیط سرههی ثبظی وٌین ٍ ثقسـ سهوین ثگیطین وِ چِ ًمكی ضٍ هی

قِ ٍ سب ثِ آذط زض یه ًمف ذهبل   ّبی سرههی ثبظ هی زیگِ سلٌز 10وٌین. ثقس اظ لَل 

هًَِ. سبویس ایي ثبظی ثط اًشربة ًمف ٍ ًَؿ اسربش سهوین زض ذهَل ًَؿ ًمهف   ثبلی هی

 ّویي ضٍیِ ضٍ زض ضًٍس فبزی ظًسگین زاقشِ ثبقن. ذیلی ثْن ووه وطزُ

ثط ًمف ٍ هؿلظ قسى ثِ اثقبز سرههی ًمف  wowؾبلِ: سبویس ثبظی  24آلبی ؿ. ا 

دهصیط  ٍاگصاض قسُ زض فطایٌس اًجبم فطزی یب گطٍّی ثبظی، ؾجت قسُ سب ثِ قسر هؿهئَلیز 

ٍ ثكٌبؾن ٍ ثِ ًحَ ثكن ٍ زض ظًسگی ٍالقین ّن اگط ًمكی ضٍ لجَل وطزم، جویـ اثقبزـ ض

 احؿٌز آًطا ایفب وٌن.
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