
1 | P a g e  
 

  

  

  2مدیریت رسانه  : درس یقیتحق یپژوهش تیفعال
  حسن خجستهدکتر جناب: محترم استاد

  یقیشقا يمهد محمد ،يافسر دیحم: نیمترجم
  رسانه تیریمد گروه/ارتباطات دانشکده

  94 بهار
  



2 | P a g e  
 

  1 صفحه

  2015 استفاده مورد يها داده و يآمار اطالعات وش،فر
  ییویدیو يباز صنعت و يوتریکامپ يباز درباره یاساس یقیحقا

  
  2 صفحه

 يآور فـن  بخـش  يهـا  ذهـن  نیتـر  مبتکرانـه  از یبرخـ  توسط. است هدواند شهیر شهیر ما فرهنگ در ییدئویو يها يباز"
 مخاطبـان  بخـش  الهـام  و داشـته  يا سابقه یب جهش یسرگرم يافزارها سخت و افزارها نرم در ما صنعت  شود، یم تیهدا

 کننـد  حاصل نانیاطم تا ، دهند یم ادامه یسرگرم ارتقا شبردیپ به همچنان ما سازندگان و هنرمندان. است بوده جهان متنوع
   ". شد خواهد حفظ ها سال يبرا خود يباال به رو ریمس در ما صنعت که
   شرکت، عامل ریمد و سیرئ گاالگر، يد کلیما

  )ESA (یسرگرم يافزار نرم انجمن
  

  3 صفحه

  ستیچ آن درون
  کند؟ یم يباز یکس چه

 کنند؟ یم يباز ییدئویو و يوتریکامپ يها يباز یکسان چه   
 کنند؟ یم ییدئویو و يوتریکامپ يها يباز دیخر به اقدام یکسان چه   

   يباز در
 شود؟ یم يباز شتریب همراه تلفن و نیآنال يها يباز از یسبک چه اغلب   
 ست؟یچ ها يباز يبرا استفاده مورد يها پلتفرم نیتر عیشا   
 ؟ کنند یم يباز گرانید با ها کنندهیباز از يتعداد چه   
 ها يباز و مادر و پدر  
 کنند یم کنترل را کنند یم يباز شانیها بچه که آنچه مادر و پدر  
 کنند یم يباز خود نوجوانان و کودکان همراه به مادر و پدر که یاصل لیدال  

   نییپا خط
 است؟ بوده چه 2014 سال در يباز يها سبک نیتر پرفروش  
 است؟ بوده چه 2014 سال يها يباز نیتر پرفروش  
 2014-2003: فروش يراهنما  
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 2014 سال در ییویدیو يباز صنعت يها کننده مصرف مجموع   

   میهست که ما
 درباره ESA   
 کاربران ESA   

   گرید منابع
 همکاران ESA  

  
 در) ESA (یسـرگرم  يافـزار  نـرم  انجمـن  وسـط ت» 2015 ییویدیو يباز صنعت و يوتریکامپ يباز درباره یقیحقا «پژوهش

وع  در و شـود  یم انجام ESA يبرا Ipsos MediaCT توسط ساالنه پژوهش نیا. است شده منتشر 2015 سال لیآور  ـن
 سرپرسـت . ییکایآمر يها خانواده 4،000 از شیب از ها داده يآور جمع. است يهدفمند یبررس و قیعم اریبس یپژوهش خود

  . گرفتند قرار یبررس مورد خود نگرش و يباز عادات درمورد و گرفته صورت يباز اهل يها نوادهخا شتریب و خانوار
  

  4 صفحه

  کند یم يباز یکس چه
  یکل ينما
  

 155 دهند یم انجام ییدئویو يها يباز ییکایآمر ونیلیم.  
 بـاز یباز باشـد،  يبـاز  اهـل  که یشخص به(بازیباز 2ییکایآمر خانواده هر در متوسط طور به)Gamer ( نـد یگو یمـ (.

  .دارد وجود
 دارند ییدئویو يها يباز از استفاده يبرا یدستگاه متحده االتیا در خانواده از ام پنج چهار.  

  
 ریتـاث  و عتیطب تا پردازد یم يباز دیتول به ثابت انیجر کی صورت به} ییدئویو يها يباز {صنعت« 

  .دهد گسترش را آن
ـ یعظ تعـداد  دهنـد  اجازه و باشند یمشارکت و ،یاجتماع ،يهنر توانند یم آنها  سراسـر  در مـردم  از یم

  ». باشند داشته شرکت آن در همزمان طور به يبرا جهان
  Horizon Report – 2014 دیجد يها رسانه ومیکنسرس

  
  

 51٪ دارند خود يبرا یاختصاص يباز کنسول ییکایآمر يها خانواده.  
 42٪ دهند یم انجام ییدئویو يها يباز) هفته در شتریب ای ساعت 3 (منظم طور به ها ییکایآمر از.  
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  5 صفحه

  کند یم يزبا یکس چه
  ها کنندهیباز یشناس تیجمع

  
  . سال است35 ي بازيکننده هایمتوسط سن باز

  
   يباز کنندگانیباز تیجنس
 56٪ مرد   
 44٪ زن   

  
   يباز کنندگانیباز سن
 26٪ سال 18 ریز   
 30٪ 18-35 سال   
 17٪ 36-49 سال   
 27٪ 50 +سال   

  
  پسران با سهیمقا در) ٪33 (است يباز يها کنندهیزبا تیجمع اعظم بخش تیاهم دهنده نشان تر مسن ای سال 18 زنان
  ) .٪15 (تر جوان ای و یسالگ 18 سن

  
  .است سال 35 مردان در کنندهیباز سن متوسط و سال 43 متوسط طور به زنان در يباز کنندهیباز سن نیتر عیشا

  .است الس 13 دهد یم انجام را ییدئویو يها يباز کنندهیباز کی که ییها سال تعداد متوسط
  

  6 صفحه

  خرد؟ یم یکس چه
  ها کنندهیباز دیخر
  

  کند؟ یم اقدام ییدئویو و يا انهیرا يها يباز دیخر به یکس چه
  

 است سال 37 ها يباز مستمر دارانیخر شتریب سن متوسط.  
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 29٪ پردازند یم نهیهز نیآنال ییدئویو يهایباز از استفاده يبرا حاضر حال در يباز مستمر يها کنندهیازب از.  
  
  : يباز دارانیخر نیتر عیشا از

 41 مونث دارانیخر٪   
 59 مذکر دارانیخر٪   

  
  
  
ـ و و يا انـه یرا يهـا  يبـاز  پول ارزش که کنند یم احساس يباز مستمر يها کنندهیباز شتریب  ییدئوی
  .است شتریب%) 12 (یقیموس ای%) 14 (نمایس به رفتن ،%)28 (ها يد يو يد با سهیمقا در%) 47(

  
ـ چ دیتوان یم شما د،ینیبب را خود شرفتیپ دیتوان یم شما دارند، يفور بازخورد ها يباز"  امتحـان  را يزی
 را مـا  اریبـس  کـردن  يبـاز  کـه  است لیدل نیهم به ... دیریگ یم ادی شتریب بعد اما د،یشو دیام نا و دیکن

   ". کنند یم) ریدرگ (مجذوب
   کویومکزین یالتیا دانشگاه در یآموزش يها يباز پروژه ریمد ن،یچمبرل باربارا

  
  7 صفحه

  يباز هنگام
  میکن یم يباز چگونه

  
  .دهند یم انجام یاجتماع يها يباز ،يباز مستمر يها کننده يباز% 39

  
  : شود یم يباز اغلب مستمر، يها کنندهیباز توسط که ییدئویو يها يباز نیبرتر از نوع سه
  

 31٪ یاجتماع يها يباز   
 30٪ اکشن   
 30٪ يباز يها شینما / یکارت يباز / يا تخته يباز) / ییمعما (پازل   

  
  : کنند یم استفاده يباز يبرا ها کنندهیباز که ییها اهدستگ نیبرتر

 دسـتگاه  ،)٪35 (هوشمند يها تلفن ،)٪56 (یاختصاص يباز کنسول ،)PC) 62٪ ای یشخص يها انهیرا
  ) ٪21 (یاختصاص یدست يها ستمیس ،)٪31 (میس یب يها
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 يبـاز  حمـل  قابـل  ایـ  سمیب يها دستگاه يرو اغلب مستمر، يها کنندهیباز توسط که ییدئویو يها يباز نیبرتر از نوع سه

  : شود یم
  

 31٪ یاجتماع يها يباز   
 14٪ يباز يها شینما / یکارت يباز / يا تخته يباز) / ییمعما (پازل  
 5٪ اکشن  

  
  8 صفحه

  يباز هنگام
  میکن یم يباز چگونه

  
  :کردند یم صرف را یکم وقت گذشته سال سه در دهند یم انجام ادیز ییدئویو يها يباز که ییها کننده يباز

  : کمتر زمان
  

 39 %کنند یم تماشا ونیزیتلو  
 40٪ روند یم نمایس به  
 47٪ پردازند یم ها لمیف يتماشا به خانه در  

  
 هـا،  يباز کردن يباز بر عالوه ، کننده سرگرم يها رسانه گرید يبرا آنها از و دارند يباز يها کنسول که ییها کننده يباز

  : کنند یم استفاده
  

 54٪ کنند یم استفاده لمیف يتماشا يبرا کنسول از  
 33٪ کنند یم استفاده یونیزیتلو يها برنامه يتماشا يبرا کنسول از  
 27٪ کنند یم استفاده یقیموس دنیشن يبرا کنسول از  
 20٪ کنند یم استفاده ها محتوا ریسا ای زنده يمحتواها يماشات يبرا کنسول از  

  
   :متوسط طور به کنندیم يباز گرانید با که يها کننده يباز

 6.5 کنند یم يباز نیآنال صورت هی گرانید با هفته در ساعت  
 5 کنند یم يباز يگرید شخص با هفته در ساعت   
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  9 صفحه

  يباز هنگام
  میکن یم يباز چگونه

  
  : جمله از کنند، یم يباز گرانید با ها کنندهیباز از 56٪

 42٪ دوستان   
 21٪ خانواده ياعضا   
 16٪ مادر و پدر   
 15٪ یزندگ کیشر / همسر   

  
ـ جد نوع کی اما ، اند داده قرار کننده سرگرم امکانات مرکز در را ییدئویو يها يباز امروزه نسل"  از دی

   ". است جذاب و یتعامل ،یاجتماع شتریب که يباز
   millennials در محققان تگریهدا و یزندگ برنامه انجمن سیرئ هاو، لین -
  

 
 54٪ کنند یم يباز نفره چند حالت در را يباز يا هفته حداقل ها کنندهیباز از   
 54٪ ارتبـاط  دوسـتان  بـا  آنهـا  کـه  کنـد  یم کمک ییدئویو يها يباز که کند یم احساس يباز يها کنندهیباز از 

  کنند برقرار
 45٪ کنند صرف خانواده با را زمان که کند یم کمک ییدئویو يها يباز که کنند یم احساس   

  
  10 صفحه

  يباز هنگام
  ها يباز و نیوالد

  
  . کنند یم یبررس را ها يباز يبند رتبه د،یخر از قبل معموال ها مادر و پدر از 69٪
  .هستند آگاه ESRB يبند رتبه نظام مادر و پدر از 84٪

   
  .کنند یم کنترل را کنند یم يباز کودکانشان آنچه نیوالد
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. هـست  دیـ مف ییویدیـ و يبـاز  دیجد يها کنسول تمام در نیوالد موجود نظارت و کنترل که باورند نیا بر مادر و پدر از 91٪
 از يگـر ید شـکل  هـر  به نسبت ییدئویو يها يباز از استفاده يبرا يشتریب یزمان يها تیمحدود مادر و پدر ن،یا بر عالوه
  : کنند یم لیتحم ها، یسرگرم

  
 79٪ دهند یم قرار ییدئویو يها يباز يبرا یزمان تیمحدود مادر و پدر از .  
 72٪ دهند یم قرار نترنتیا از استفاده يبرا یزمان تیمحدود مادر و پدر از .  
 70٪ دهند یم قرار ونیزیتلو يتماشا يبرا یزمان تیمحدود مادر و پدر از.  
 66٪ دهند یم قرار لمیف يتماشا يبرا یزمان تیمحدود مادر و پدر از.  

  
  : 2014 سال در ESRB توسط ها يازب يبند رتبه
  همه يبرا مناسب  - E نماد  41٪
  بالغ افراد يبرا مناسب – M نماد 14٪
  نوجوانان يبرا مناسب – T نماد 23٪
  سال 10 +افراد همه يبرا مناسب – E10 نماد 21٪

   ازیامت+) 10 کس هر(
  

  
  

  11 صفحه

  يباز هنگام
  ها يباز و نیوالد

  
 91٪ دارند حضور يباز کی اجاره ای يداریخر زمان در کنند یم يباز کودکانشان که مادر و پدر از.  
 90٪ رندیبگ اجازه ،ییویدیو يباز کی اجاره ای دیرخ از قبل که خواهند یم خود فرزندان از.  

  
 94٪ کنند یم توجه دهند، یم انجام شان کودك که ییدئویو يها يباز به اوقات یگاه ای شهیهم مادر و پدر از .  
 63٪ است شان فرزند یزندگ مثبت بخش ییدئویو يها يباز ندیگو یم مادر و پدر از .  
 59٪ ا  بـار  کیـ  يا هفتـه  حـداقل  دهنـد،  یمـ  انجام ییدئویو و يا انهیرا يها يباز کودکانشان که مادر و پدر از  ـب

  .کنند یم يباز خود فرزندان
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  : پردازند یم يباز به خود فرزندان با نیوالد که یاصل لیدل پنج

  
   ٪85: دانند یم خانواده ياعضا تمام يبرا کننده سرگرم را آن . ١
  ٪75: اند خواسته) فرزندانشان (آنها که آنجا از . ٢
   ٪75: است خود فرزند با معاشرت يبرا یخوب تفرص . ٣
  ٪58: است يباز يمحتوا بر نظارت يبرا یخوب فرصت نیا . ٤
   ٪54: برند یم لذت ، خود کودك مانند ییدئویو يها يباز يباز از آنها . ٥

  
  12 صفحه

  ینییپا خط
  ها نیتر پرفروش

  
   2014 شده، فروخته واحد هر يازا به شده شناخته يژانرها در ییدئویو يباز نیتر پرفروش

  
 4.1٪  ياستراتژ   
 13.3٪  یورزش يباز   
 21.7٪  يراندازیت   
 9.5٪  ینیآفر نقش   
 5.2٪  يا مسابقه   
 1.1٪  ها يباز گرید   
 28.2٪  اکشن   
 6.0٪  ییماجراجو   
 0.1٪  يا سکه يها يباز  
 1.3٪  یتفنن يها يباز   
 0.1٪  کودکان یسرگرم   
 3.3٪  یخانوادگ یسرگرم   
 6.0٪  يا مبارزه  
 0.1٪  پرواز  
  

  
  یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع
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 کننـده یباز . انـد  شده لیتشک تعامل نیقوان از که هستند يا دهیچیپ يها ستمیس ییدئویو يها يباز"
 يطـور  به . دهند شکل تعامل نیقوان یچگونگ مورد در ییها هیفرض و کنند فکر طراح کی مانند دیبا ها
 درك منظـور  بـه  طـراح  کی مانند تفکر. ابندی دست يضرور جینتا به یحت و برسند اهداف به بتوانند که

   ". است نقر 21 در مهارت يها ستمیس هسته
   زونایآر یالتیا دانشگاه در دانش مطالعات - فالتون لو يمر تمام استاد ،یه پل مزیج دکتر -
  

   2014 شده، فروخته واحد هر يازا به شده شناخته يژانرها در يا انهیرا يباز نیتر پرفروش
  

 1.6٪  گرید يها يباز   
 37.7٪  ياستراتژ   
 0.2٪  یورزش يباز   
 6.4٪ يراندازیت  
 2.5٪ اکشن   
 4.8٪ ییماجراجو  
 0.1٪ يا سکه يها يباز  
 24.8٪ یتفنن يها يباز  
 0.7٪ یخانوادگ یسرگرم   
 0.7٪ پرواز   
 0.3٪ يا مسابقه  
 20.2٪ ینیآفر نقش   

  
  یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع

  
  

  13 صفحه

  ینییپا خط
  ها نیتر پرفروش

  
   2014 سال ییدئویو يها يباز پرفروش يباز 20

   شده فروخته واحد يازا به
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RANK TITLE ESRB RATING 

  ESRB يبند رتبه عنوان رتبه
1 CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE  MATURE 
2 MADDEN NFL 15  EVERYONE 
3 DESTINY  TEEN 
4 GRAND THEFT AUTO V  MATURE 
5 MINECRAFT  EVERYONE 10+ 
6 SUPER SMASH BROS.  EVERYONE 10+ 
7 NBA 2K15  EVERYONE 
8 WATCH DOGS  MATURE 
9 FIFA 15  EVERYONE 

10 CALL OF DUTY: GHOSTS  MATURE 
11 TITANFALL  MATURE 
12 LEGO MARVEL SUPER HEROES  EVERYONE 10+ 
13 THE LEGO MOVIE VIDEOGAME  EVERYONE 10+ 
14 FAR CRY 4  MATURE 
15 DISNEY INFINITY 2.0  EVERYONE 10+ 
16 NBA 2K14  EVERYONE 
17 MARIO KART 8  EVERYONE 
18 JUST DANCE 2015  EVERYONE 10+ 
19 MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR  MATURE 
20 BATTLEFIELD 4  MATURE 

 یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع

 
  

   2014 سال ییدئویو يها يباز پرفروش يباز 20
  شده فروخته واحد يازا به
 

  ESRB يبند رتبه عنوان رتبه
1 THE SIMS 4  TEEN 
2 2 THE SIMS 3: STARTER PACK  TEEN 
3 3 DIABLO III: REAPER OF SOULS  MATURE 
4 4 THE ELDER SCROLLS ONLINE  MATURE 

5 
5 WORLD OF WARCRAFT: WARLORDS OF DRAENOR EXPANSION 

PACK  
TEEN 

6 6 DIABLO III  MATURE 
7 7 TITANFALL  MATURE 
8 8 THE SIMS 3: ISLAND PARADISE EXPANSION PACK  TEEN 
9 9 THE SIMS 3 SEASONS EXPANSION PACK  TEEN 

10 10 ELDER SCROLLS V: SKYRIM  MATURE 
11 11 THE SIMS 3: UNIVERSITY LIFE EXPANSION PACK  TEEN 
12 12 THE SIMS 3: PETS  TEEN 
13 13 THE SIMS 3: INTO THE FUTURE EXPANSION PACK  TEEN 
14 14 ELDER SCROLLS ANTHOLOGY  TEEN-MATURE 
15 15 DRAGON AGE: INQUISITION  MATURE 
16 16 STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY  TEEN 
17 17 THE SIMS 3: SUPERNATURAL EXPANSION PACK  TEEN 
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18 18 WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 2013  TEEN 
19 19 CIVILIZATION V EVERYONE  10+ 
20 20 STARCRAFT II: HEART OF THE SWARM EXPANSION  PACK 

  
 یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع

  
  

  14 صفحه

  ینییپا خط
  فروش اطالعات

  
  کایآمر در ییدئویو و يا انهیرا يها يباز يدالر فروش

  دالر اردیلیم

  
  )2014-2010 (دالر يها فروش بیترک
  ارائه يها قالب ریسا
  يا انهیرا يها يباز
  ییدئویو يها يباز

  یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع
  
  . است ها کننده مصرف نهیهز کل شامل ها شکل*

   ،یتالیجید يمحتوا بر اضافه يها سیسرو تال،یجید تمام يها يباز اشتراك، ل،شام ارائه گرید يها قالب ریسا** 
   2009-2003. شود یم یکیزیف يها ارائه گرید و یاجتماع شبکه يها يباز همراه، تلفن يها برنامه
  . دهد یم نشان را يانحصار یفروش خرده در دیجد یکیزیف يمحتوا فروش
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  : ییدئویو يها يباز دیخر يبرا يریگ میتصم در موثر عوامل

  
 11 %دهان به دهان  
 4 %نیآنال يباز تیقابل  
 8 %گذشته تجارب از من يبرا آشنا محصوالت  
 3 %ییدئویو يباز يها تیسا وب و مجالت در محصول یبررس  
 2  %دهنده توسعه / افزار نرم ناشر اعتبار   
 2 %نگاه از محصوالت يبند رتبه ESRB   
 10 %عالقه مورد يها يباز يسر دار ادامه محصوالت  
 1 %غاتیتبل   
 5٪ یآموزش ارزش   
 22٪ یمنطق فرض / جالب داستان  
 4٪ يبند بسته ظاهر   
 15٪ متیق   
 2٪ گرید   
 4٪ محل کی در کنندهیباز چند يباز تیقابل  
 7٪ کیگراف تیفیک  
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  15 صفحه

  ینییپا خط
   2014 يباز صنعت انیمشتر یپرداخت تمام

  دالر اردیلیم
  

 1.93 $  لوازم   
 15.4  مقدار $   
 5.08 $ افزار سخت   

  
 اردیلیم 22.41: جمعا $  

  
  یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع

  
ـ گراف ، نبود آنها يشاد يبرا مطلق يتجار يها ازین و ییدئویو يها يباز به مندان عالقه يبرا اگر"  کی

 مـت یق گـران  حوزه در هم هنوز دهیچیپ يوتریکامپ يها کیگراف باالتر، سرعت با پردازنده ازمندین بهتر
   ". شد یم افتی جهان علم و کار و کسب

   ییویدیو يباز کنسول خانه شگامیپ و يا قهوه جعبه مخترع بائر، رالف -
  

  ریاخ یکیزیف و تالیجید فروش اطالعات
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  یفروش خرده یابیرد سیسرو / NPD گروه: منبع

  
 و همـراه  تلفـن  يهـا  برنامـه  محتـوا،  بـر  اضافه نیدورب تال،یجید تمام يباز اشتراك، شامل فروش تالیجید فرمت* * * * 

  . است یاجتماع يها شبکه يها يباز
  

  
  16 صفحه

   میهست که ما
  

  کننده سرگرم يافزارها نرم انجمن درباره
 و کنـد  یمـ  تیهـدا  را حوزه نیا يها کننده مصرف و کار و کسب يها پژوهش) ESA (کننده سرگرم يافزارها نرم انجمن

 کیـ الکترون تجـارت  ،يآور فـن  ،يمعنو تیمالک حفاظت، ،یجهان يمحتوا مانند است یمسائل مورد در دفاع و لیتحل و هیتجز
شان  و E3 کـارگزاران  و صـاحب  ESA. کنـد  یم فراهم را یتعامل يها افزار نرم ناشران از تیحما در متمم نیاول و  دهنـده  ـن

  . است دولت و فدرال سطح در ییویدیو يباز صنعت منافع
  
  : دیکن دنبال را ما ترییتو در و دییفرما دیبازد TheESA.com از شتر،یب اطالعات کسب يبرا

@RichatESA or @ESAGovAffairs .]14[   
  

   2015 مارس تا ESA ياعضا
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  18 صفحه

   گرید منابع
  

  . رندیبگ ادی www.theESA.com در را خود يها برنامه و ESA مورد در شتریب اطالعات
   BOARD RATING | WWW.ESRB.ORG افزار نرم یسرگرم
   است ینظارت دخو بدن ،يا حرفه ریغ ESRB) T (اول رتبه افزار نرم یسرگرم

   اختصاص يمحتوا ییدئویو يها يباز و وتریکامپ از مستقل طور به ESRB. است شده سیتاس ESA توسط 1994 سال در
   تا کند یم کمک مسئول نیآنال یخصوص میحر حفظ يها وهیش از نانیاطم و غاتیتبل يها دستورالعمل اجرا ،يبند رتبه
  . یتعامل یسرگرم افزار نرم صنعت يبرا
   INTERACTIVE | WWW.INTERACTIVE.ORG علوم و هنر هنگستانفر

   شد سیتاس طرفدار يبرا نه T کی عنوان به 1996 سال در) AIAS (سالمت علوم و هنر فرهنگستان
   AIAS. یتعامل يها یسرگرم در برجسته يدستاوردها شناختن تیرسم به سازمان

   ییاستثنا يردهادستاو قیتصد و جیترو يبرا DICE ساالنه زیجوا انجام
   کاوش روش به شده داده اختصاص DICE اجالس جادیا یآکادم 2002 سال در. نهیزم در
   شود یم اعمال توسعه به فرد به منحصر عنوان به آنها يهنر انیب و تیخالق ندیفرا به

  . یتعامل يها یسرگرم
INTERNATIONAL انجمن يباز دهندگان توسعه | WWW.IGDA.ORG   

   است PRO ریغ تیعضو T نیبزرگتر) IGDA (یالملل نیب يباز دهندگان توسعه انجمن
   و مشاغل شرفتیپ IGDA. ییدئویو يها يباز جادیا که يافراد خدمت سازمان

   جیترو خود، همساالن با ياعضا اتصال با يباز دهندگان توسعه از یزندگ شیافزا
   نهایا. گذارد یم ریتاث توسعه جامعه که یمسائل در دفاع و يا حرفه توسعه

  . حرفه کی عنوان به يباز توسعه و رسانه کی عنوان به يباز شیپ يا هسته يها تیفعال
   NPD، INC |. WWW.NPD.COM گروه

NPD یرانندگ میتصم بهتر که يها حل راه کار و کسب و بازار اطالعات کند یم فراهم گروه   
   گرفتن حق آنها به کمک يبرا اعتماد ما به جهان در شرویپ يها مارك. است بهتر جینتا و ساخت

   ،ییبایز خودرو، شامل نیتمر مناطق. مناسب افراد يبرا مناسب يها مکان در محصوالت
   م همراه، تلفن لوکس، خانه، ،FOODSERVICE / ییغذا مواد مد، ،یسرگرم ،یمصرف یکیالکترون لوازم
  . ییدئویو يها يباز و يباز اسباب ،يتکنولوژ ورزش، لوازم،

VIDEO شبکه يباز دهندگان يرا | WWW.VIDEOGAMEVOTERS.ORG   
   که است سن در يریگ يرا پارسه از یمردم سازمان کی) VGVN (شبکه دهندگان يرأ ییویدیو يباز

   ،2006 سال در آن جادیا زمان از. ییدئویو يها يباز و وتریکامپ از تیحما در اقدام و یسازمانده
  . اند وستهیپ VGVN یمردم فعاالن 500،000 از شیب
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ESA FOUNDATION | WWW.ESAFOUNDATION.ORG   
   کی به را کند یم کار ESA ادیبن کا،یآمر یسرگرم افزار نرم صنعت توسط شده جادیا

   يبعد نسل به یلیتحص نهیهز کمک ارائه با کایامر جوانان یزندگ در مثبت تفاوت
   یسرگرم اهرم که سمدار و هیریخ يها سازمان از تیحما و صنعت نوآوران

   یبانیپشت توسط اول درجه در ESA ادیبن. است یآموزش يها فرصت جادیا يبرا يآور فن و افزار نرم
ان  و کودکـان  يبرا - کردن متحد يبرا شب" آن، يامضا ساالنه کمک يآور جمع از حاصل درآمد  طـرح  گـر ید و "نوجواـن

  . هیریخ يها
  

  19 صفحه

  
  20 صفحه

]18[   
  کننده سرگرم يافزارها نرم انجمن 2015 ©

www.theESA.com  
ESA بوك سیف :facebook.com/The.EntertainmentSoftwareAssociation  

ESA ترییتو :twitter.com/RichatESA  
 


