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در مورد کارتون ها

کارتون ها نتیجه یک ارزیابی بزرگ نیاز فامیلهای مهاجر در ناروی در 

ارتباط به چالشها و منابع ضروری در تنظیم بازیهای ویدیویی بگونه معقول

. و مناسب است

:در جمع سایر موارد، این تحقیق مسایل ذیلرا آشکار کرد

. والدین اغلب معلومات اساسی در مورد بازیهای ویدیویی ندارند

.اعمال تنظیم کننده بازیهای ویدیویی اغلب در فامیلها باعث اختالف میشوند

نبود معلومات در یک لسان و وسیله ی که والدین بفهمند، والدینی که بعضی

. از آنها در خواندن و نوشتن چالش داشتند

والدین اغلب خیلی خسته بودند تا در رابطه به بازیهای ویدیویی و طرق 

. تنظیم آنها معلومات جستجو کنند

همانا پخش ( لسان5ترجمه شده در )لهذا، هدف از این کارتون های مختصر 

آگاهی، سرگرمی و ایجاد بحث و گفتگو در رابطه به اعمال تنظیم کننده 

...بازیهای ویدیویی در فامیلها، بین والدین و در سطح جامعه مدنی بوده است

امیدوارم مورد عالقه شما بوده باشد

داکتر کارل آزونگی درآلیگا

در کریستیانسند  NLAدانشگاه 
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موارد قابل بحث

1 پول در بازیهای 

.ویدیویی

رده آیا در مورد پول در بازیهای ویدیویی بحث ک

اید؟

بهترین راه برخورد با پول داخل بازی چی 

میتواند باشد؟ 
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موارد قابل بحث

2 تابو ها و نبود 

معلومات

د در صورت بروز چالشها و یا اینکه ندانی

قاضا چی باید بکنید از کجا میتوانید کمک ت

کنید ؟

بهترین راه برخورد با مسایل ناشی از 

( دیوییو تنظیم بازیهای وی)بازیهای ویدیویی 

چی میتواند باشد؟  
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موارد قابل بحث

م شکستها در تنظی

بازیهای ویدیویی
3

ی در در قسمت تنظیم بازیهای ویدیوی

خانه، چه چیز را بزرگترین چالش

میبینید؟  
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موارد قابل بحث

موفقیتها در تنظیم 

بازیهای ویدیویی
4

چی، کی در فامیل شما تصمیم میگیرد تا جوانان

چطور، با کیها و چقدر بازی ویدیویی داشته 

باشند؟

چی ها را از جمله بهترین اعمال در تنظیم 

بازیهای ویدیویی در خانه حساب میکنید؟   
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چرا باید تحقیق را با ترسیم نمایش داد؟

یح الهام اینکه تحقیق را باید با ترسیم توض
رداز بدهیم از کار داکتر گیما سو و  تصویر پ

ا بعد از ماری: "جان سی دوگلوس تحت عنوان
در آن ناول، . آمد" بهبود روزمره از فاجعه–

م آنها زنگی بعد از توفان ماریا را با ترسی
.  توضیح میدهند

این کارتون ها به رهنمایی تنظیم بازیهای
ی ویدیویی در بین فامیلهای مهاجر مقیم نارو

ا آنها طوری ترتیب شده اند ت. تمرکز دارند
را جنبه های مختلف تنظیم بازیهای ویدیویی

.  نمایش بدهند

هدف از آنها، همانا آگاهی دهی، سرگرم کردن 
ل و ایجاد بحث و گفتگو میباشد در حین ح

چالشها ی که گروه های مورد نظر  با آنها 
ی، ضعف در لسان نارویج: روبرو اند از قبیل

کمبود وقت برای خواندن متون دشوار، 
ر تصاوی. مهارتهای ضعیف خواندن و نوشتن

.  لسان میباشند5ترسیم شده در 

شده تحقیق بنابر دالیل ذیل ترسیم
:است

بدست وقتی میتواندتاثیر تحقیق •
بیاید که آن با لسان و وسیله

ا دیموکراتیک و قابل دسترس ب
گروه های مورد نظر شریک 

.  شود
ه شیوه های خالق و سرگرم کنند•

شد تا بکار گرفتهتعلیم و تربیه 
آموزش تجربی و تفکر در 
جوانان را که اکثرا بسیار 

ر مصروف میباشد تا متون دشوا
.  را مطالعه کنند، تقویه نماید

ی بدین معنرعایت نکات اخالقی •
ه که اشکال بگونه محترمانه و ب

طریقه مناسب ارایه شده اند در 
ای حین حال که نمایانگر یافته ه

.  تحقیق میباشند
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در مورد نویسنده گان

Dr. Carol Azungi Dralega

داکتر کارل آزونگی درآلیگا یک 

اه اسوشیت پروفیسور است در دانشگ

NLA جاییکه او آنجا در ساحه

زم پروگرام ماستری در رشته ژورنالی

جهانی تدریس میکند، نظارت دارد و 

او در بخش بازیهای. تحقیق میکند

تا حال تحقیق 2017ویدیویی از سال 

.  میکند

John Cei Douglas 

جان سی دوگلوس

ر در مستق( آزاد)یک تصویر پرداز فریالنس 

طی سالها، او چندین داستان . لندن است

اخته تصویری با ستفاده از رسم، طنز و متن س

که اغلب در مورد صحت روانی و ارتباطات 

. بوده اند

–بعد از ماریا "او همچنان تصویر پرداز 

.  میباشد" بهبود روزمره از فاجعه
johnceidouglas@gmail.com
www.johnceidouglas.com
instagram johnceidouglas

Carol.dralega@nla.no

mailto:johnceidouglas@gmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.johnceidouglas.com%2F&data=02%7C01%7CCarol.Dralega%40nla.no%7C6486643be4ed4cd39d6a08d7cf24ca2e%7C25a470a6f9914bb78e1f964b7d699066%7C0%7C0%7C637205629262992813&sdata=y%2BTpretDqu6oJV8RzYhQgwkbWrcPpP5eJ3HltYZ5PyM%3D&reserved=0
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مقاالت

مقاالت

Dralega, CA and HG Corneliussen. 

"Gaming and Identity Construction 

among Immigrant Youth in Norway: 

Convergent Glocal Contexts." I Det 

regionale i det internasjonale. 

Fjordantologien 2018, red. DM Berge, KY 

Dale and H Hogset, 187-205: 

Universitetsforlaget, 2018.

https://www.idunn.no/det-regionale-i-det-

internasjonale (دسترسی آزاد)

ی این مقاله برنده جایزه بهترین مقاله تحقیق

‘در   Fjordantologien 2018 . شد’ 

گزارشات

اینجا قابل دسترس است) www.vestforsk.no)
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4/2018.
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Dralega, CA and HG Corneliussen. "Manifestations
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Gaming by Immigrant Youthin Norway." In 

Volume 16 Media and Power in International Contexts: 

PerspectivesonAgencyand Identity, editedby AprylA. et al. 

EmeraldStudies in Media and Communications, 2018.

Dralega, CA, G Seddighi, HG Corneliussen, and L 

Prøitz."From Helicopter Parenting to Co-

Piloting: Models for RegulatingVideo Gaming 
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شرکای تحقیق
(:2020–2019)تمویل کننده گان پروژه 

(Medietilsynet)اداره نظارت از رسانه ها در ناروی 

.  مرکز ملی خبره گان تحقیق بازیها، دانشگاه برگین

:شرکای پروژه

محقیقین 

NLAهاکان ریپستاد و کارول آزونگی درآلیگا از دانشگاه •

هیلده کارنیلیوسوند و گیلدا صدیقی از انیستیتوت تحقیقی غرب ناروی•

موسسات جامعه مدنی برای مهاجرین

(NOMKUS)مرکز کثیرالملیتی ناروی •

(MIR)ابتکار کثیرالملیتی و شبکه منابع •

(VI)شورای مهاجرین ویستلند •

سازمان اعتیاد به بازی در ناروی

Spillavhengihet)اعتیاد به بازی در ناروی • Norge)

والدین و جوانان

در بیرگین، اسلو و کیوینسدال



Internt NLA

کارتون ها
رهنمایی مقررات 
–بازیهای ویدیویی 
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فامیلهای مهاجر


