ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ورزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯽﻫﺪف و ﻋﺎﻣﻞ
اﺗﻼف وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﯿﻢﭘﺪ و ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ،ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺻﺮف،
ﯾﮏ وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮده و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آنﭼﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،درﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ وﯾﮋهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎزی در اﺗﺎقﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزی اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﻣﻬﺎرت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻟﻘﺐ »ﻣﺘﺨﺼﺺ« را داد ،ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آنﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارد .اﻣﺮوزه رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ  eSportsﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان »ورزش« داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﯾﻢ.
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت »ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮدن در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﮐﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﻢﭘﺪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﺣﻮزه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه از
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
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The
 Internationalﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزی  Dota 2ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  Valve Softwareﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزی  Dota 2اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
 International 4را دﯾﺪهاﻧﺪ.

شکل  :1در این اینفوگرافی از سایت رسمی  ESLآماری از رشد مخاطبان رقابتهای لهستان ارائه شده است)برای
بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید(

ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ  The International 4ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﻪ ارزش ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاداران ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎزیﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد
را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺮوه »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ« ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد
ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ً ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ
ورزﺷﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
در ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ورزش آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ
دارد «.ﭘﻞ ﺗﺴﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻮرﺑﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺟﺰء ﻣﻬﺎرت »ﯾﺎ« ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
»ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪﻋﻨﻮان ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎرﮐﺮاﻓﺖ
ﯾﺎ  DOTAﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن و در ﻣﻘﯿﺎس رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Hearthstoneرا ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ از ورزش ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ورزش ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎن اﺳﮑﯿﭙﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ورزﺷﯽ  ESPNدرﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺆال ﺷﺪ ،وی ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ورزش ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ورزشﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻢ «.اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
او از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ورزﺷﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .وﻻد ﺳﺎوف از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ورج ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﻌﺎرهای از ﻧﺒﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ!«
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻨﺠﯽ ﻟﻮی ،رﯾﯿﺲ وﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ  The Scoreﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روﻧﺪ رو ﺑﻪرﺷﺪ ورزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روزی آن را ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ورزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد» :از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ورزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ورزش ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد« The Score .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﯿﺮا ً اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺸﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2نرمافزار موبایل شرکت  The Scoreکه ویژه پوشش اخبار رقابتهای  eSportsطراحی شده است .این نرمافزار
نخستین در نوع خود است.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺧﺒﺮی ورزﺷﯽ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ The
 Scoreﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﯿﺪ ،وبﺳﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺸﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر روی ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺧﺒﺎر ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ  The Scoreﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی را ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی زﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  Twitchﯾﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﯿﻤﯽ  15ﻧﻔﺮه ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از  The Scoreروی ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮه )ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  (KeSPAﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺣﻀﻮر
ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺳﺮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ورزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ،Redditﻃﺮفداران و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎزی  League of Legendsاز اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
اﯾﻦﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ورزش ﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان دارد .در ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ واژه »ورزش« ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ
ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ورزش ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ً ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ
روی ورزش ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ آنﻫﺎ »ورزش« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ »رﻗﺎﺑﺖ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
»ﺑﺎزی« در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻓﺮد ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻃﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر ﻋﺪهای ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻋﻨﻮان
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن و ﺑﺮﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮده دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺨﻦ از »ﯾﮏ ﺷﺒﻪﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن« ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﻮع دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ روزی ﺑﺎزی ﮐﺮدن در
اﺗﺎﻗﯽ درﺑﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزی آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ »ﻗﻬﺮﻣﺎن« ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ 1 :و  2و 3

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 12ﺧﺮداد 1394
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