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منفــوِر محبــوب، عنوانــی بــه حــق برازنــده بــرای بــازی »کلــش آف کلنــز« اســت؛ پدیــده ای کــه توســط شــرکتی فنالنــدی 
بنــام »سوپرِســل« تولیــد شــده اســت. 

از زمــان انتشــار ایــن بــازی بــر روی پلتفــرم موبایــل در دنیــا، بســیاری از رکوردهــای مرتبــط بــا صنایــع ســرگرمی جــا 
بــه جــا شــده؛ فوربــز در ســال 2014 اعــالم کــرد کــه سوپرســل تنهــا بــا دو عنــوان »ِهــی ِدی« و »کلــش آف کلنــز«، 829 
میلیــون دالر درآمدزایــی کــرده و عمــال مســیر موفقیــت را در ســاخت بازی هــای موبایلــی پیــدا نمــوده اســت. درآمــد 
ــد  ــازی در ســبک اســتراتژی تولی ــن ب ــن زده می شــود. ای ــون دالر تخمی ــازی در حــال حاضــر، 1.56 میلی ــن ب ــه ای روزان

شــده و مخاطبــان بســیار وســیع خــود را در بســتری از جنــگ و دفــاع بــه کنــش متقابــل وا مــی دارد. 
ــه 6  ــک ب ــش رو، نزدی ــق پی ــر شــده اســت. براســاس تحقی ــا فراگی ــاط دنی ــد ســایر نق ــز همانن ــران نی ــازی در ای ــن ب ای
میلیــون نفــر در کشــور مــا، »کلــش آف کلنــز« بــازی می کننــد، بــه عبارتــی دیگــر، 7 درصــد از جمعیــت کل کشــور در 
ــازی خــرج می کننــد  ــازی هســتند و شــاید بتــوان ایــن مخاطــب وســیع و مبلغــی کــه بــرای ایــن ب ــه ایــن ب حــال تجرب
را نشــانه ای بــر محبوبیــت بــازی گرفــت. از طرفــی، بخاطــر عــدم دسترســی کاربــران بــه مســیر های قانونــی پرداخــت 
ــور  ــطه گری های کاذب از کش ــق واس ــن از طری ــی و همچنی ــر قانون ــاری غی ــق مج ــاد ارز از طری ــم زی ــازی، حج ــرای ب ب
ــدی صنعــت  ــز باعــث عــدم بهره من ــران نی ــازار ای ــه ب ــای خارجــی ب ــه ورود بازی ه خــارج می شــود. عــدم وجــود تعرف
ــازی و  ــه ب ــاد گون ــی اعتی ــن، گیم پل ــود. همچنی ــور می ش ــه کش ــی ب ــای خارج ــع ورود بازی ه ــی از مناف ــازی داخل بازی س
ــازی  ــد نشــانه ای از قطــب مقابــل محبوبیــت ایــن ب ــازی از مخاطبــان طلــب می کنــد، می توان ــادی کــه ایــن ب اوقــات زی

باشــد.
ــران چــه کســانی، چــرا  ــن ســوال پاســخ دهــد کــه در ای ــه ای ــد، اگرچــه ســعی دارد ب گزارشــی کــه در ادامــه می خوانی
ــز  ــازی متمرک ــن ب ــردن ای ــازی ک ــی ب ــر چرای ــتر ب ــا بیش ــد ام ــازی می کنن ــز« را ب ــش آف کلن ــازی »کل ــه ب و چگون
اســت. زبــان مــا بــرای ارائــه ایــن گــزارش، زبــان اعــداد اســت. ضمنــا قــرار اســت ایــن گــزارش هــر ســاله پیرامــون 

ــردد.  ــه گ ــه و ارائ ــال، تهی ــان س ــازی هم ــن ب ــال برانگیزتری ــن و جنج پرطرفدارتری
امیــدوارم مطالعــه ایــن گــزارش بتوانــد موجــب شــکل گیری یــا تقویــت رویکــردی واقــع گرایانــه نســبت بــه ایــن بــازی 

در شــما مخاطــب ارجمنــد شــود.

مقدمه

سید محمد علی سید حسینی



 5،900،000 نفر در کشـور در سـال 94، مشغول انجام بخش اول
بوده اند. بـازی  این 

 بازه سـنی 15 تا 20 سـال، بیشـترین بازیکنان را با 38 
درصـد از کل مخاطبان دربردارد.

 44 درصـد از بازیکنان، تحصیالتی زیر دیپلم دارند.
 40 درصد از بازیکنان دانش   آموز هسـتند.

 اسـتان   های تهـران، خراسـان رضـوی، اصفهـان، فارس 
و البـرز، بـه ترتیـب بیشـترین مخاطبان را دارا هسـتند.

 اکثریـت قاطـع بازیکنان )81 درصد(، از طریق دوسـتان 
و آشـنایان با این بازی آشـنا شـده   اند.

 50 درصـد از بازیکنـان بـازی Clash of Clans، کامـال 
بـه فروشـگاه   های آنالیـن توزیع بـازی اعتمـاد دارند.

 91 درصـد از بازیکنـان بـازی نظـرات کاربـران دیگر و 
امتیازدهـی آنان در فروشـگاه های آنالین و سـایت های 

تخصصی را دنبـال می   کنند.
 67 درصـد از بازیکنان، ترجیح می   دهند برای دسترسـی 

به بازی، آن را از فروشـگاه   های آنالیـن دانلود کنند.
 بـه طـور متوسـط بازیکنـان 13 مـاه بـرای ایـن بـازی 

وقـت صـرف کرده   انـد.
 نیمـی از بازیکنـان )50 درصـد( از غـروب آفتـاب تـا 
نیمـه شـب را به عنـوان اصلی   تریـن زمـان در روز برای 

بـازی کـردن معرفـی کرده   انـد.
عامـل  مهم تریـن سیسـتم   Android عامـل   سیسـتم 

بـرای ایـن بـازی در ایـران اسـت )87 درصـد(. 
 بـه طـور متوسـط، بازیکنـان ایـن بـازی بـه مرحلـه 90 

ند. رسـیده ا
 سـاخت کارگـر، اصلـی تریـن دلیـل اسـتفاده از المـاس 

بـازی بـوده اسـت )35 درصـد(.
 بازیکنـان ایرانـی، از ابتـدای انتشـار بازی تا بـه حال، 132 
میلیـارد تومـان بـرای بـازی پرداخـت کرده   انـد کـه ایـن 
مبلـغ شـامل خرید الماس بـازی و یا خرید حسـاب کاربری 
)برخـی افراد، بـازی را آغاز کـرده و تا مراحـل باالیی پیش 
می   برنـد، سـپس این حسـاب کاربـری را به بازیکنـان دیگر 
می فروشـند( بـازی بوده و بـه صورت قانونی و یـا غیرقانونی 

اسـت. گردیده  خریداری 
 بیـش از نیمـی از کل بازیکنان )56 درصد( ترجیح می   دهند 
در صـورت تمایـل بـرای خریـد، از طریـق درگاه اینترنتی 

بـرای بازی پرداخـت کنند.
 از هـر 10 نفـر، 3 نفـر تجربـه پرداخـت بـرای بـازی از 
ابتـدای زمـان انتشـار تا به حـاال را داشـته   اند و 7 نفر هرگز 

پرداختـی انجـام نداده   انـد.
 بـه طـور متوسـط بـه ازای هـر بازیکـن، 22000 تومـان 

بـرای بـازی پرداخت شـده اسـت.
 بـه طـور متوسـط هـر بازیکـن پرداخـت کننـده تا بـه حال 

75000 تومـان بـرای بـازی پرداخـت کرده اسـت.

 قلب الماس
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 اعداد اکسیری

سهم درصدی بازه سنی

ــا متوســط ســن بازیکنــان، اعــالم شــده  ــازه 15 تــا 20 ســال اســت. مقایســه ایــن عــدد ب ــازه ســنی، ب پرمخاطب    تریــن ب
در گــزارش »نمــای بــاز« کــه 21 ســال اســت، مشــخص می    کنــد کــه مخاطــب بــازی، نوجوانانــی هســتند کــه کمتــر از 

ســن متوســط بازیکنــان ایرانــی قــرار دارنــد و بیــش از نیمــی از بازیکنــان نهایتــا 20 ســال ســن دارنــد.

 

بخش دوم

19%

38%

22%

12%

6%

2%1%

سال 15کمتر از 

سال 20تا  15بین 

سال 25تا  20بین 

سال 30تا  25بین 

سال 35تا  30بین 

سال 40تا  35بین 

سال 40بیشتر از 
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ســهم درصدی جنسیت و وضعیت تاهل سهم درصدی تحصیالت

ــزان از  ــن می ــه ای ــه البت ــد( ک ــتند )69 درص ــم هس ــر دیپل ــم و زی ــالت دیپل ــان، دارای تحصی ــادی از بازیکن ــمت زی قس
ــازی اســت. ــوان ب ــودک و نوج ــل مخاطــب ک ــه دلی ــا ب ــن، عموم ــالت پایی تحصی

ــهم از  ــترین س ــخص    می    کند. بیش ــرد و زن مش ــی م ــای جنس ــک از گروه    ه ــر ی ــل را در ه ــرد و متاه ــراد مج ــداد اف تع
نمونــه را مــردان مجــرد )73 درصــد( و ســپس مــردان متاهــل )12 درصــد( تشــکیل می    دهنــد. پــس از آن زنــان مجــرد 
ــب  ــش مخاط ــر نمای ــالوه ب ــوع، ع ــن موض ــه ای ــد ک ــرار می    گیرن ــد( ق ــل )6 درص ــان متاه ــت زن ــد( و در نهای )9 درص
مجــرد بــازی، نشــان    دهنده پســرانه بــودن آن نیــز هســت کــه البتــه بــا توجــه بــه محتــوا و فضــای جنگجویانــه و دارای 

خشــونت آن، دور از انتظــار نبــود.
 

44%

25%

11%

15%

4%

1%

زیر دیپلم دیپلم

فوق دیپلم کارشناسی

کارشناسی ارشد دکترا و باالتر
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 ســهم درصدی سیستم عامل

همانطــور کــه مشــخص اســت، سیســتم عامــل Android، محبوب    تریــن سیســتم عامــل میــان بازیکنــان ایــن بــازی اســت 
 BlueStacks ــر ــی نظی ــای تبدیل ــان از نرم افزار ه ــد از بازیکن ــرار دارد. 1 درص ــادی iOS ق ــالف زی ــا اخت ــس از آن ب و پ
ــد.       ــه شــخصی اســتفاده می    کننــد و 1 درصــد هــم از سیســتم عامــل خــود اطالعــی ندارن ــازی کــردن روی رایان ــرای ب ب
ــان از دو  ــتفاده همزم ــل BlackBerry OS و اس ــتم عام ــر سیس ــازی نظی ــای ب ــواع روش    ه ــایر ان ــده، س ــد باقیمان 1 درص

سیســتم عامــل را شــامل می    شــوند.

سهم درصدی شغل

بازیکنــان کــودک و نوجوانــی کــه در حــال تحصیــل بــه عنــوان دانــش آمــوز هســتند، بیشــترین مخاطبــان بازی را تشــکیل 
می    دهنــد. دانشــجویان و افــراد بیــکار دارای ســهم    های عمــده بعــدی بــوده و پــس از آن 16 درصــد از بازیکنــان شــاغل 
در یــک شــغل دارای درآمــد هســتند. همچنیــن 3 درصــد از افــراد شــامل اشــخاصی هســتند کــه شــاغل نیســتند امــا 

دارای درآمــد هســتند )ماننــد افــراد صاحــب ملــک و...(.

40%

20%

13%

8%

6%

4%

4%

3%

1%1%

دانش آموز
دانشجو
بیکار
کارمند
کاسب
کارگر
سرپرست یا مدیرمیانی
داراي درآمد ولی بدون شغل
خانه دار
%87مدیر ارشد

9%

1%1%1%1%

Android

Ios

Windows Phone

PCروي  Androidشبیه ساز 

نمی دانم

سایر
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ســهم درصدی روش ترجیحی دسترسی به بازی

مهمترین روش آشـنایی با بازی، معرفی آن توسـط دوسـتان و آشـنایان معرفی شـده اسـت و این مسـئله به اهمیت معرفی 
دهـان بـه دهـان )Word of Mouth( میـان بازیکنـان تاکیـد دارد. همچنیـن فروشـگاه    های آنالین مسـیر آشـنایی مهم 
بعـدی هسـتند کـه در اولویـت قـرار گرفتـن این دو بـا گزارش    هـای جهانی در مـورد اکتشـاف بـازی تطابـق دارد. تبلیغات 
شـبکه        های اجتماعـی نیـز گونـه    ای دیگر از تبلیغـات مردمـی )Electronic Word of Mouth( محسـوب می    شـود. 
در نهایـت تماشـای تلویزیـون و بـازی کـردن دیگـران کمتریـن سـهم را دریافـت کرده    انـد. در مـورد تلویزیون، بـا توجه به 

عـدم وجـود تبلیغـات ایـن بـازی در رسـانه های داخلـی می    تـوان منظـور از آن را تماشـای ماهواره در نظـر گرفت.

 

ســهم درصدی روشهای آشنایی با بازی

81%

7%

4%
4%

2%1%1%

دوستان و آشنایان

فروشگاه هاي آنالین بازي

تبلیغات شبکه هاي اجتماعی

گرتبلیغات بازي در داخل یک بازي دی

تبلیغات وبسایتها

دیدن بازي در دست مردم

تلویزیون

ایــن نمــودار مشــخص می    کنــد فروشــگاه    های آنالیــن مهمتریــن روش دسترســی بــه بــازی هســتند. پــس از آن اطرافیــان 
ــای  ــن مغازه    ه ــد. همچنی ــی را دارن ــای اصل ــد، نقش    ه ــم می    کنن ــازی را فراه ــل ب ــود فای ــکان دانل ــه ام ــایتهایی ک و س
ــد  ــده می    گیرن ــر عه ــازه را ب ــب در مغ ــا نص ــازی و ی ــه ب ــته    های مجموع ــروش بس ــه ف ــت ک ــن جه ــی بدی خرده    فروش
نقشــی اگرچــه کمرنــگ در دسترســی بازیکنــان بــه بــازی دارنــد. 1 درصــد از افــراد از ســایر روش    هــا ماننــد برنامک    هــای 

ــازی اســتفاده می    کننــد. ــود ب ــرای دانل پیام    رســان )همچــون تلگــرام( ب

67%

16%

14%

1%1%1%

دانلود از فروشگاه هاي آنالین

گرفتن فایل بازي از اطرافیان

دانلود از وبسایتها

خرید مجموعه بازي از مغازه ها

نصب بازي توسط مغازه دارها

سایر
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سهم درصدی مهمترین دلیل استفاده از الماس بازی

نمــودار زیــر، مهمتریــن دلیــل اســتفاده از المــاس بــازی را در میــان بازیکنــان نمایــش می  دهــد. همانطــور کــه مشــخص 
ــل اعــالم شــده هســتند و  ــن دالی ــع، از مهم  تری ــد مناب اســت، ســاخت کارگــر و افزایــش ســرعت کار ســاختمان  های تولی
پــس از آن افزایــش ســرعت ســربازخانه و ســاخت فــوری قــرار دارنــد. نکتــه قابــل توجــه، درصدهــای بســیار پاییــن بــرای 
عواملــی همچــون ســاخت بنــا، خریــد منابــع، شــفای قهرمانــان و ســپر دفاعــی اســت. ایــن مســئله مشــخص می  کنــد کــه 

تمایــل بازیکنــان بــرای صــرف هزینــه بــه منظــور بوســت کــردن و کاهــش زمــان، بیشــتر از ســایر دالیــل اســت.

ســهم درصدی بخش اصلی روز برای بازی کردن

ــد  ــازی می پردازن ــه ب ــن بخــش روز کــه در آن ب ــوان اصلی تری ــه عن ــا نیمــه شــب را ب ــاب ت ــراد از غــروب آفت ــر اف اکث
ــان  ــل ســهم بیشــتری را از آن خــود کــرده اســت کــه بازیکن ــن دلی ــه ای ــی ب ــازه زمان ــن ب ــد. مســلما ای ــی کرده ان معرف
ــرای  ــی ب ــه بازگشــته و زمان ــه خان ــا کار ب ــا شــاغل هســتند و پــس از پایــان ســاعت تحصیــل و ی اکثــرا دانش آمــوز و ی
اوقــات فراغــت دارنــد. نکتــه قابــل توجــه در ایــن بخــش آن اســت کــه اتفاقــا بخــش زیــادی از افــرادی کــه از صبــح تــا 

ظهــر مشــغول بــازی هســتند را زنــان خانــه دار تشــکیل می دهنــد.

 

9%

25%

50%

16% صبح تا ظهر

ظهر تا غروب آفتاب

غروب آفتاب تا نیمه شب

نیمه شب تا صبح

9%

25%

50%

16% صبح تا ظهر

ظهر تا غروب آفتاب

غروب آفتاب تا نیمه شب

نیمه شب تا صبح

35%

27%

19%

10%

5%

1%1%1%1%

ساخت کارگر
عبوست ساختمان هاي تولید مناب

بوست  سربازخانه
نپایان فوري ساختن یا آماده کرد

بوست  طلسم ها
ساخت بنا
خرید منابع
شفاي قهرمانان
سپر دفاعی
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در مــورد میــزان عــادت کــردن بــه بــازی از بازیکنــان ســوال شــده اســت. 85 درصــد از بازیکنــان بــاور دارنــد کــه بــه 
ــان  ــد از بازیکن ــر 4 درص ــوی دیگ ــد. از س ــادت را پذیرفته  ان ــن ع ــدودی ای ــا ح ــد ت ــد و 11 درص ــادت کرده  ان ــازی ع ب
اعــالم کرده  انــد کــه تقریبــا بــه بــازی عــادت و وابســتگی   ندارنــد. ایــن عــادت بدیــن مفهــوم اســت کــه تــا چــه حــد افــراد 
احســاس اعتیــاد و وابســتگی شــدید بــه بــازی می  کننــد و هنگامــی کــه قصــد انجــام بازی    هــای دیجیتالــی دارنــد، تــا چــه 

ــازی کلش  آوکلنــز اســت؟ میــزان اولویــت اول آن  هــا ب

سهم درصدی میزان عادت به بازی

در میــان روش  هــای مختلــف پرداخــت، پرداخــت از طریــق درگاه اینترنتــی بیشــترین ســهم را از ترجیحــات بازیکنــان ایــن 
ــق سیســتم  های USSD، کســر شــارژ ســیم  کارت وکســر  ــد از طری ــان ترجیــح می  دهن ــردارد. پــس از آن بازیکن ــازی درب ب
اعتبــار در حســاب کاربــری پرداخــت نماینــد. نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه 2 درصــد از افــراد تحــت هیــچ شــرایطی 
حاضــر بــه پرداخــت نیســتند و حتــی روش ترجیحــی خــود را اعــالم نکرده  انــد. در نهایــت 1 درصــد بازیکنــان، از ســایر 

روش  هــا همچــون کســر شــدن اعتبــار از بســته اینترنتــی نــام برده  انــد.

سهم درصدی روش ترجیحی پرداخت برای بازی

1%

3%

11%

22%

63%

کامال مخالف

مخالف

متوسط

موافق

کامال موافق

56%

15%

13%

13%

2%1%

پرداخت از درگاه اینترنتی

USSDاز طریق سیستمهاي 

از طریق کسر شارژ سیم کارت

رياز طریق کسر اعتبار حساب کارب

عدم تمایل به خرید

سایر
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عدم تمایل به خرید
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بخش سوم
طلسم

یکــی از رویکردهــا در بررســی علــل بــازی کــردن، بررســی 
ــی اســت کــه بازیکــن هنــگام مواجهــه  منافــع و ارزش  های
ــوان  ــی می ت ــور کل ــه ط ــد. ب ــازی ادراک می  کن ــک ب ــا ی ب
گفــت بازیکنــان، هنــگام بــازی کــردن، برداشــت  هایی را از 
ــن برداشــت  ها  ــد و چنانچــه ای آن محصــول ادراک می  کنن
ــت و  ــازد، احســاس رضای ــرآورده س ــان را ب ــارات آن انتظ
ــا  ــا را ب ــن مطلوبیت  ه ــه ای ــود ک ــی می  ش ــی ناش مطلوبیت
نــام »ارزش ادراک شــده« می  شناســیم. تحریــک و تقویــت 
ــه  ــازی موجــب خواهــد شــد ک ــع در ســاخت ب ــن مناف ای
موفقیــت بــازی و بــه تبــع آن درآمدزایــی از بــازی بیــش 

از پیــش تضمیــن گــردد. 
بــه طــور کلــی ارزش  هــای ادراک شــده را می  تــوان در 5 

ــرد: دســته مجــزا تقســیم  بندی ک

ــده،  ــن ارزش ادراک ش ــی: بنیادی   تری ــای کیف      ارزش   ه
مربــوط بــه عملکــرد اســت. برخــی از بازیکنــان، یــک بازی 
را بــه ایــن دلیــل انتخــاب می   کننــد کــه از طراحــی، 
ــوده و در حقیقــت  ــی برخــوردار ب راهنمایــی و اجــرای خوب

ــد. ــی دارن ــت باالی کیفی

    ارزش     هــای هیجانــی: یکــی از ارزش     هــای بســیار 
ــت. ارزش  ــازی اس ــد ب ــه تولی ــت در زمین ــر اهمی پ
ــی شــامل تمامــی منافعــی اســت کــه بازیکــن  هیجان
ــود  ــف خ ــات و عواط ــک احساس ــل تحری ــه دلی ب

ادراک می     کنــد و اصطالحــا هیجــان     زده می     شــود. 
بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از ارزش، ارتبــاط 
ــا صنعــت بازی     هــای دیجیتالــی دارد. در  تنگاتنگــی ب
ــد  ــه بُع ــود دارای س ــی خ ــان، ارزش      هیجان ــن می ای
ــی از  ــت. ارزش ناش ــه اس ــی و غلب ــی، انگیختگ خوش
ــه از  ــت ک ــات اس ــته از هیجان ــامل آندس ــی، ش خوش
ــام  ــن از انج ــه بازیک ــی ک ــتند. هنگام ــذت هس ــس ل جن
ــازی احســاس لــذت می     کنــد، ایــن بُعــد را درک کــرده  ب
ــازی  ــرژی بخشــی ب ــه میــزان ان ــد انگیختگــی ب اســت. بُع
ــردن  ــازی ک ــان ب ــن زم ــه بازیک ــی ک ــاره دارد. وقت اش
ــد  ــور می     کن ــرژی و ش ــت ان ــی و دریاف ــاس انگیختگ احس
ــی(، در حقیقــت  ــَرن هوای )ماننــد احســاس ســوار شــدن تِ
ــک شــده  اســت. در  ــرای او تحری ــد از هیجــان ب ــن بُع ای
ــر بازیکــن  ــازی ب ــه میــزان تســلط ب نهایــت بُعــد غلبــه ب
در لحظــه درگیــری اشــاره دارد. بــه عبــارت دیگــر 
هرچــه کــه بــازی غلبــه بیشــتری داشــته باشــد، بازیکــن 
ــت  ــده اس ــق ش ــتر در آن عمی ــردن بیش ــازی ک ــگام ب هن
ــردن آن  ــف ک ــازی و متوق ــتن ب ــار گذاش ــه کن و در نتیج

می     شــود. ســخت     تر 

     ارزش     هــای اقتصــادی: مســئله مقــرون بــه صرفــه بودن 
یــک بــازی و معقــول بــودن قیمــت آن از نــگاه بازیکنــان، 
ــازی محســوب می     شــود.  یــک عامــل مهــم در موفقیــت ب
بازی     هایــی کــه از نظــر بازیکنــان ارزان هســتند و یــا 
ــی دارای ارزش  ــد، بازی     های ــول را دارن ــت پ ارزش پرداخ

ــی هســتند. پول
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ــرد اســت و  ــل کــه منحصربف ــن دلی ــه ای ــازی را ب ــک ب ــا ی ــراد، صرف ــت اشــاره دارد کــه برخــی از اف ــن واقعی ــه ای ــوآوری ب ارزش ن
بــرای اولیــن بــار عرضــه شــده اســت بــازی می      کننــد. بســیاری از افــراد بــه ایــن مســئله عالقمنــد هســتند کــه بــرای اولیــن بــار چیــز 
جدیــدی و خالقانــه      ای را امتحــان کننــد و بــرای آن      هــا، فــارغ از اینکــه آن بــازی ارزش      هــا و منافــع دیگــری دارد یــا خیــر، بــه صــرف 
ــد را  ــن بُع ــازی، ای ــاخت ب ــت در س ــتفاده از خالقی ــا اس ــد ب ــازان می      توانن ــذا بازی      س ــود. ل ــد ب ــذاب خواه ــت، ج ــه اس ــه نوآوران اینک

تقویــت کــرده و باعــث افزایــش موفقیــت بــازی خــود شــوند.

ــی منعکــس شــده از  ــر اجتماع ــه تصوی ــد ک ــر می     دهن ــه     ای تغیی ــه گون ــود را ب ــی خ بســیاری از انســان     ها، ســبک زندگ
آن     هــا در جامعــه، مثبــت و دوســت داشــتنی باشــد. بازیکنــان بازی     هــای دیجیتالــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. 

علــت موفقیــت برخــی از بازی     هــا، تقویــت تصویــر اجتماعــی بازیکنــان آن در جامعــه و در جمــع اطرافیــان اســت.

 ارزش      های نوآورانه

کلِش با کیفیت ارزش     های اجتماعی 

ارزش نــوآوری بــه ایــن واقعیــت اشــاره دارد کــه برخــی از افــراد، صرفــا یــک بــازی را بــه ایــن دلیــل کــه منحصربفــرد 
اســت و بــرای اولیــن بــار عرضــه شــده اســت بــازی می کننــد. بســیاری از افــراد بــه ایــن مســئله عالقه منــد هســتند کــه 
بــرای اولیــن بــار چیــز جدیــد و خالقانــه ای را امتحــان کننــد و بــرای آن هــا، فــارغ از اینکــه آن بــازی ارزش هــا و منافــع 
دیگــری دارد یــا خیــر، بــه صــرف اینکــه نوآورانــه اســت، جــذاب خواهــد بــود. لــذا بازی ســازان می تواننــد بــا اســتفاده از 

خالقیــت در ســاخت بــازی، ایــن بُعــد را تقویــت کــرده و باعــث افزایــش موفقیــت بــازی خــود شــوند.

ــد  ــازی ادراک نمی       کنن ــر را از ب ــهای زی ــه ارزش ــراد هم ــه اف ــا هم ــه الزام ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــه  ــازی برداشــت گــردد. ضمــن آنکــه نمون ــد از آن       هــا از ب ــا دو بُع ــا یــک ی و ممکــن اســت صرف
ــذا جــای تعجــب نیســت  ــازی انتخــاب شــده اســت. ل آمــاری ایــن پژوهــش، تمامــا از بازیکنــان ب
کــه در مجمــوع ادراکات آن       هــا از بــازی در تمامــی ابعــاد مثبــت اســت چــرا کــه شــخصی ابعــاد 
ارزش را بــه صــورت منفــی ادراک نمایــد، احتمــال بیشــتری دارد کــه بــازی را کنــار بگــذارد. آنچــه 
کــه جــای تفکــر و تعمــق دارد، مقایســه ایــن ابعــاد بــا هــم بــوده و بررســی ایــن نکتــه اســت کــه 

ــر ادراک شــده       اند. ــا کمت ــاد بیشــتر و ی ــن ابع ــک از ای کدام       ی
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کلِش هیجانی

غالــب بازیکنــان، اذعــان کرده انــد کــه در بــازی غــرق مــی شــوند و کنــار گذاشــتن آن برایشــان 
دشــوار اســت. ایــن مهــم تقریبــا در نقطــه مقابــل ایــن مســئله قــرار گرفتــه اســت کــه بــازی باعــث 

نتایــج، بــر اهمیــت طراحــی گرافیکــی بــرای تقویــت ادراک ارزش کیفــی تاکیــد دارد. اگرچــه بحــث 
ــاز  ــازی از امتی ــن ب ــرای ای ــا )Beginners Guide / Tutorial( ب ــودن راهنم ــت اجــرا و دارا ب کیفی
قابــل قبولــی برخــوردار اســت، ولــی افــراد زیــادی هــم از مشــکالت و نواقــص اجــرا )کــه در ورژن های 
ــن طراحــی  ــف ناراضــی هســتند. بااین حــال ای ــوده اســت( و راهنمــای ضعی ــر ب ــازی متغی ــف ب مختل
گرافیکــی بســیار مناســب بــازی بــوده اســت کــه موجــب گردیــده ارزش کیفــی ادراک شــده توســط 

بازیکنــان امتیــاز باالیــی بگیــرد.
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ــا انــرژی بخــش بــودن بــازی نیــز عــدد باالیــی  انــرژی بخشــی می شــود. اگرچــه میــزان موافقــت ب
اســت، باایــن حــال درصــد موافقــت بــا آن از دو بُعــد دیگــر کمتــر اســت و دلیــل آن ایــن اســت کــه 
برخــی از بازیکنــان اعتقــاد دارنــد کــه بــازی آن هــا را بــه دلیــل زمــان و انــرژی زیــادی کــه می گیــرد 
خســته می کنــد. بــا ایــن حــال در مجمــوع بــازی Clash of Clans یــک بــازی کامــال هیجانــی 

محســوب می شود.

کلِش اقتصادی

1- بازیکنــان تمایــل دارنــد بــرای منصفانــه بــودن رقابــت، بــدون پرداخــت بــه بــازی بپردازنــد. بــه 
نظــر آن  هــا پرداخــت بــرای قدرتمنــد شــدن در بــازی، لــذت رقابــت را از بیــن می  بــرد.

2- از نظــر برخــی بازیکنــان، بــازی Clash of Clans یــک بــازی غیرایرانــی اســت کــه درآمدهــای 
ــا در  ــن باوره ــرد. ریشــه ای ــرای آن پرداخــت ک ــد ب آن از کشــور خــارج می  شــود و در نتیجــه نبای
واکنش  هــای اجتماعــی و فرهنگــی مطــرح شــده در جامعــه اســت. برخــی بازیکنــان بــا تاثیــر از مــوج 

ــد. منفــی، ارزش اقتصــادی کمتــری دریافــت کرده  ان
3- از نظــر برخــی بازیکنــان اصــوال پرداخــت بــرای بــازی موبایلــی اشــتباه اســت. معمــوال ایــن  دســته 
ــوارد  ــی م ــود و در برخ ــا دانل ــد و ب ــت نمی کنن ــا پرداخ ــرای بازی  ه ــن ب ــد ممک ــا ح ــان، ت از بازیکن

ــد. ــردن می پردازن ــازی ک ــه ب ــا ب ــردن بازی  ه ــک ک ه

همانطور که مشــخص اســت، بازی Clash of clans از ابعاد مختلف، بازی با ارزش اقتصادی شــناخته 
نمــی شــود. بدیــن معنــا کــه اغلــب بازیکنان بــاور دارنــد پرداخــت کردن بــرای بازی ارزشــمند نیســت. 
ــای اجتماعــی، فرهنگــی  ــوان در ریشــه ه ــادی، می ت ــر مســایل م ــاور را عــالوه ب ــن ب ــی ای ــت اصل عل
ــن  ــرای ارزش پایی ــان، ب ــوان شــده توســط بازیکن ــل عن ــدا کــرد. برخــی از دالی ــازی پی و مطالعــات ب

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــادی Clash of Clans ب اقتص
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ــان، کلِش اجتماعی ــد از ارزش اســت. بازیکن ــن بُع ــازی در همی ــده از ب ــض ادراک ش ــاط تناق ــن نق ــی از مهم  تری یک
ــود را از  ــن  های خ ــتان و هم  س ــه دوس ــدن ب ــک ش ــت و نزدی ــاس رقاب ــون احس ــد، چ ــازی می  کنن ب
ــد،  ــازی می  کن ــه Clash of clans ب ــوزی ک ــی دانش  آم ــر اجتماع ــد. تصوی ــازی ادراک می  کنن ب
ــرش  ــه نگ ــد ک ــاور دارن ــان ب ــل، بازیکن ــه مقاب ــت. در نقط ــت اس ــی  های او مثب ــان هم  کالس در می
جامعــه نســبت بــه آن  هــا چنــدان مثبــت نیســت. مســلما بــاور بــه نگــرش منفــی جامعــه، ناشــی از 

ــت. ــده اس ــاره ش ــی اش ــای منف واکنش  ه

کلِش نوآور
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ــن  ــن  حــال عناوی ــوده اســت. باای ــل نب ــرم موبای ــازی MMO در پلتف ــن ب Clash of Clans اولی
قبلــی همــه  گیــر نشــده  انــد و ایــن بــازی تبدیــل بــه اولیــن تجربــه بســیاری از بازیکنــان در دســته 
ــازی  ــه ب ــد ک ــاور دارن ــان ب ــت قاطــع بازیکن ــذا اکثری ــی شــده اســت. ل ــای MMO موبایل ــازی  ه ب

ــده اســت. ــوآوری گردی ــت و ن ــن موجــب ادراک ارزش خالقی ــد و همی ــرده  ان ــازی ک ــی را ب متفاوت

 

منفور محبوب, 1395 
27 منفور محبوب, 1395  26



کدام ابعاد بیشــتر درک شــده اند؟

عامــل  مهمتریــن  بــازی،  بــودن  نــه  نوآورا اســت،  مشــخص  کــه  همانطــور 
انگیــز  هیجــان  و  کیفیــت  آن،  از  پــس  و  شــود  مــی  محســوب  بــازی  موفقیــت 

شــده اند. ادراک  آن  بــودن 

نه ا ور نوآ 5.پولــی2.کیفــی1. 4.اجتماعــی           3.هیجانــی            
  

ابعــاد روبــرو، بــه ترتیــب در بازی Clash of Clans ادراک شــده اند:
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کدام ابعاد بیشتر منجر به پرداخت می شوند؟
در میــان ابعــاد مختلــف، مســلما همــه آنهــا بــه یــک انــدازه بــر متقاعــد کــردن 
ــه ترتیــب کــدام یــک از ابعــاد ارزشــی  ــد. اینکــه ب ــر ندارن ــه پرداخــت تاثی ــان ب بازیکن

ــت: ــه رو اس ــرح روب ــه ش ــتری دارد، ب ــر بیش ــان تاثی ــت بازیکن ــه پرداخ ــم ب ــر تصمی ب

5.اجتماعــی 4.کیفــی             نــه         3. نوآورا 2.اقتصــادی         1.هیجانــی             

پرداخــت،  بــه  بازیکنــان  متقاعدکننــده  ارزش  مهم تریــن  اســت،  مشــخص  کــه  همانطــور 
ُبعــد هیجــان اســت و پــس از آن ارزش اقتصــادی قــرار دارد. ایــن بــدان معناســت کــه حتــی اگــر 
بــازی از نظــر آن هــا مقــرون بــه صرفــه نیــز نباشــد، چنانچــه هیجانــات آن هــا را تحریــک نمایــد، 
ــد شــد. از ســوی دیگــر مشــخص می شــود کــه ارزش اجتماعــی از  ــه پرداخــت خواهن حاضــر ب
کم تریــن اولویــت برخــوردار اســت و بازیکنــان از بــازی کــردن چنــدان بــه دنبــال ایجــاد تصویــر 
ــد  ــت ُبع ــراد تقوی ــی از اف ــه در برخ ــتند. اگرچ ــه( نیس ــوص در جامع ــه خص ــت )ب ــی مثب اجتماع
اجتماعــی موجــب خواهــد شــد کــه تصمیــم بــه پرداخــت آنهــا تقویــت شــود، امــا می تــوان 
بــه  احتیاجــی  آن  در  کــه  اســت  فــراری  محــل  بــازی  اتفاقــا  بازیکنــان،  از  برخــی  بــرای  گفــت 
ایــن  می تواننــد  مجــازی  دنیــای  در  و  ندارنــد  خــود  اجتماعــی  تصویــر  بــر  مــداوم  نظــارت 

تصویــر را پنهــان کننــد.
بــا  آن  مقایســه  و   Clash of Clans بــازی  بــرای  شــده  ادراک  ابعــاد  امتیــاز  مقایســه 
اولویت هــای آنــان در مســئله پرداخــت، مشــخص می کنــد کــه بازیکنــان بــه دلیــل تحریــکات 
ــازی کــه هــر دو در اولویت هــای اصلــی ادراک و  ــه بــودن ب هیجانــی خــود و احســاس نوآوران
ــه  ــد. اگرچ ــام می دهن ــت انج Clash of Clans پرداخ ــرای  ــد، ب ــرار دارن ــت ق ــه پرداخ ــل ب تمای

ــت. ــده نیس ــت ارزن ــرای پرداخ ــدان ب ــازی چن ــن ب ــا ای ــر آن ه از نظ
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بخش چهارم

 اژدهایان

ــاوت  ــه می شــود، در گــزارش  هــا و مطالعــات مختلــف، متف ــه چــه کســی گفت اینکــه بازیخــور )Hardcore Gamers( ب
ــه آنهــا اژدهــا می گوییــم،  ــا رفتــار دو دســته از افــراد را کــه ب اســت. باایــن  حــال در ایــن گــزارش ســعی کــرده  ایــم ت
بررســی کنیــم. دســته اول، بازیکنــان اصلــی، یعنــی 10درصــد باالیــی شــامل افــرادی کــه بیشــتر از همــه بــازی کــرده  انــد 
و مــدت زمــان بیشــتری را صــرف بــازی نمــوده  انــد. دســته دوم، پرداخــت  کننــدگان اصلــی، 10درصــد باالیــی شــامل 
افــرادی کــه بیشــترین میــزان پرداخــت را داشــته  انــد. مقایســه رفتــار ایــن دو دســته بــا کل بازیکنــان، دیــد بهتــری بــرای 

طراحــی و ســاخت بــازی خواهــد داد.
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ابعاد ارزش کیفی

ابعاد ارزش هیجانی
جــداول رو  بــه رو، میــزان افزایــش و یــا کاهــش ادراکات ایــن دو دســته را نســبت بــه کل 
بازیکنــان مشــخص می کنــد. بــرای مثــال، عــدد 19- درصــد بــرای ارزش کیفــی در دســته 
بــازی  بــرای  زیــادی  پرداخت کننــدگان اصلــی، مشــخص می کنــد کــه کســانی کــه زمــان 
صــرف می کننــد، 19 درصــد کمتــر از عمــوم بازیکنــان ُبعــد ارزش کیفــی را احســاس و ادراک 

. می کننــد
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ابعاد ارزش اجتماعی

ابعاد ارزش نوآوریابعاد ارزش اقتصادی

کدام ابعاد بیشتر درک شده اند؟
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بخش پنجم

 چهار سرباز

مــدل هــای متعــدد روانشناســی بــازی در طــول چنــد دهــه گذشــته ارائــه شــده و مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. یکــی 
از اولیــن و ســاده تریــن ایــن مدلهــا ثابــت کــرده اســت کــه مــی توانــد یکــی از پرمراجعه  تریــن و نیــز پایدارتریــن ایــن 
مدل  هــا باشــد: گونه  هــای بارتــل. دلیــل برتــری ایــن مــدل ایــن اســت کــه بارتــل، مدلــی کاربــردی از شــخصیت انســانی 

در بافــت و زمینــه بــازی اســت.

ــای  ــی دنیاه ــام »طراح ــه ن ــل ب ــارد بارت ــاب ریچ ــه در کت ــل )ک ــی بارت ــه اصل ــق از چهارگون ــمی و موث ــات رس توضیح
ــه، کــه  مجــازی« تــا هشــت نــوع بســط داده شــده اســت( در مقالــه   ای از او منتشــر شــده اســت. مــدل او در ایــن مقال
مبتنــی بــر مشــاهده و تحلیــل رفتــار مردمــی کــه بــا یکدیگــر در یــک بــازی چندکاربــره بــازی می کننــد، تدویــن شــده 
اســت، 4 ســبک بــازی کــردن را بــه 4 دســته مختلــف کارت بــازی تشــبیه کــرده اســت: خشــت )برتــری طلــب(، دل 

ــگر(. ــک )کاوش ــل( و پی ــنیز )قات ــرت   جو(، گش )معاش

چهارگونه بارتل
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ــدی  ــوداری دو بُع ــوان نم ــل، می     ت ــدل بارت ــاس م ــر اس ب
ــل  ــن آن، عوام ــاال و پایی ــات ب ــه در جه ــرد ک ــیم ک ترس
ــپ آن  ــت و چ ــات راس ــازی و در جه ــای ب ــن و دنی بازیک
ــی  ــر بازیکن ــرار دارد. ه ــل ق ــش و کنش متقاب ــل کن عوام
می     توانــد بــر اســاس تمایــل خــود بــه رویارویــی بــا دنیــای 
ــل، در یکــی  ــا کنش متقاب ــان آن و کنــش ی ــا بازیکن ــازی ی ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــود. ب ــدی ش ــازی طبقه بن ــبک های ب از س
ــای داد. ــا ج ــن طبقه ه ــز در ای ــا را نی ــوان کلش بازه می ت

برتری    طلب
نشــانه   های وضعیتــی )نمادهــای وضعیتــی( را بــا  
ــن  ــر قوانی ــی ب ــای مبتن ــر چالش ه ــه ب ــوق و غلب تف

ــد. ــع می کن ــازی، جم ــای ب دنی
معاشرت جو

ــازی، روابطــی را  ــای ب ــا گفتــن داســتان   هایی در دنی ب
بــا دیگــر بازیکنــان برقــرار مــی کننــد.

در عملکــرد دنیــای بــازی و یــا تجربــه بــازی 
می    کننــد. دخالــت  دیگــر  بازیکنــان 

سیســتم    های نظــارت بــر اداره دنیــای بــازی را 
می کننــد. کشــف 

قاتل

کاوشگر

دنیای بازی

بازیکنان

واکنشکنش

بازیکنان

دنیای بازی

کنش 
متقابل

کنش 
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کلش باز کاوشگر

ــات  ــی از روحی ــگري، برخ ــر کاوش ــالوه ب ــن ع ــن بازیک ای
ــت.  ــز دارا اس ــرت جو را نی ــب و معاش ــاز برتری طل کلش ب
ــد  ــازی بدســت آورده می بال ــی کــه از ب ــه آگاهي های وي ب
ــر  ــار دیگ ــود را در اختی ــات خ ــد اطالع ــالش مي کن و ت
ــرار دهــد.  ــازه وارد کلــن ق ــژه اعضــاي ت ــه وی ــان ب بازیکن
بنابرایــن مشــارکت وي در گفتگوهــاي چــت باکــس میــان 
اعضــا محــدود بــه مــوارد ذکــر شــده و قــرار دادن فیلــم 
ــردد.  ــران، مي گ ــه دیگ ــش ب ــراي نمای ــود ب ــروزي خ پی
ــاوت را  ــه دیگــران، مســیرهاي متف ــه ب ــگام حمل ــه هن او ب
ــي  ــت را ارزیاب ــیر درس ــد مس ــا بتوان ــد ت ــش مي کن آزمای
ــه  ــورد حمل ــه م ــي ک ــن در صورت ــر ای ــالوه ب ــد. ع نمای
دیگــران قــرار گیــرد، فیلم هــاي شکســت خــود را بازبینــي 
ــالح  ــایي و اص ــود را شناس ــف خ ــاط ضع ــا نق ــد ت مي کن
ــز  ــش از هرچی ــازی، بی ــن ب ــد. بازیکــن کاوشــگر در ای کن
بــه دنبــال یافتــن مســیرهای مختلــف و بهینــه بــرای دفــاع 

ــروزی اســت.  و پی

کلش باز قاتل 

قاتــل، ریســک باالیــي در محیــط بــازي انجــام مي دهد 
ــر از  ــه قدرتمندت ــد ک ــه مي کن ــي حمل ــه کلن های و ب
وي هســتند. او مشــارکت بســیار باالیــي در جنگ هــاي 
کلــن داشــته و از هــر دو فرصــت خــود بــراي حملــه 
بــه دیگــر کلن هــا در خــالل جنــگ اســتفاده مي کنــد. 
ــر  ــد. اگ ــه مي کن ــوي حمل ــاي ق ــه کلن ه ــرا ب وي اکث
کلــن دیگــري بــه او حملــه کنــد وي انتقــام مي گیــرد. 
ــم  ــتن فیل ــش گذاش ــه نمای ــراي ب ــیاري ب ــه بس عالق
ــا  ــن دارد ام ــس کل ــت باک ــود در چ ــاي خ پیروزي ه
ــده  ــدل ش ــاي رد و ب ــي در گفتگوه ــارکت چندان مش
میــان اعضــا در چــت باکــس نــدارد. ســکه ها و 
اکســیرهاي خــود را صــرف ســاخت تجهیــزات دفاعــي 
و ســربازها مي کنــد و ارتقــاء ایــن مــوارد از اولویــت و 
اهمیــت بیشــتري نســبت بــه ارتقــاء معــادن ســاخت 
ســکه و اکســیر دارد. وي ســکه ها و اکســیرهاي خــود 
را از طریــق حملــه و غــارت دیگــر کلن هــا بــه دســت 

مــي آورد.
 

کلش باز برتری طلب

ــف و  ــزات و ادوات مختل ــاخت تجهی ــه س ــیاري ب ــه بس عالق
ــد  ــا بتوان ــازي دارد ت ــا در ب ــاء آن ه ــاني و ارتق ــه روز  رس ب
ــه  ــه علی ــي ک ــرده و در جنگ های ــب ک ــتري کس ــدرت بیش ق
ــل  ــورد نظــر، تمای ــرد م ــروز گــردد. ف ــا دارد، پی دیگــر کلن ه
ــان دادن  ــود و نش ــدرت خ ــیدن ق ــه رخ کش ــیاري در ب بس
ــته  ــا داش ــر کلن ه ــا دیگ ــگ ب ــگام جن ــه هن ــود ب ــوان خ ت
و عالقه منــد اســت فیلــم پیروزي هــاي خــود را در چــت 
باکــس کلــن قــرار دهــد تــا دیگــر اعضــا نیــز از پیروزي هــاي 
ــي در  ــیار کم ــارکت بس ــن، مش ــن بازیک ــد. ای ــالع یابن او اط
جریــان گفتگوهایــي کــه میــان اعضــا اتفــاق مي افتــد داشــته و 
تنهــا در زمانــي کــه جنگــي علیــه کلنــي دیگــر آغــاز مي شــود، 
ــدام  ــه ک ــه ب ــد ک ــرده و مشــخص مي کن ــو ک ــا اعضــا گفتگ ب
کلــن حملــه خواهــد کــرد. او مشــارکت زیــادي در جنگ هــاي 
کلــن دارد و از هــر فرصــت خــود بــراي حملــه بــه کلن هــاي 
ــردد. در  ــروز مي گ ــز پی ــراً نی ــد و اکث ــتفاده مي کن ــب اس رقی
صــورت شکســت در یــک نبــرد، احســاس نارضایتــي و ناراحتي 
ــا،  ــایر اعض ــه س ــبت ب ــد. نس ــروز مي ده ــود ب ــیاري از خ بس
درخواســت کمتــري بــراي دریافــت نیــرو و کمــک از دیگــران 
ــراي  ــا ب ــر اعض ــت دیگ ــه درخواس ــوض ب ــد و در ع مي کن

ــد.  ــاني مي کن ــت داده و نیرورس ــخ مثب ــرو پاس ــت نی دریاف
 

کلش باز معاشرت جو

ــي را  ــدن در کلن های ــو ش ــه عض ــیاري ب ــل بس وي تمای
دارد کــه متعلــق بــه دوســتان خــودش اســت و در هنگام 
دعــوت آنهــا بــه عضویــت چنیــن کلنــي درآمــده اســت. 
وي تــالش مي کنــد تــا دربــاره موضوعــات مختلــف بــا 
ــد و  ــازي گــپ و گفــت کن دوســتان خــود در محیــط ب
آن هــا را از آخریــن تغییــرات و امکاناتــي کــه شــرکت 
ــد،  ــرار مي ده ــان ق ــار بازیکن ــازي در اختی ــازنده ب س
ــه  ــراي ادام ــود را ب ــتان خ ــي دوس ــازد. وي حت آگاه س
ــای  ــون برنامک ه ــري چ ــاي دیگ ــه محیط ه ــو ب گفتگ
پیام رســان دعــوت مي کنــد. ایــن بازیکــن عالقــه 
ــته  ــن نداش ــاي کل ــارکت در جنگ ه ــه مش ــي ب چندان
و تــالش اندکــي بــراي جمــع آوري امتیــاز بــراي خــود 
ــن  ــک کل ــه ی ــه ب ــي کــه قصــد حمل ــد. در صورت مي کن
ــروي  ــتان خــود درخواســت نی ــته باشــد از دوس را داش

ــد. ــي مي کن کمک
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برای سیاست  گذاران

درآمدزایــی  اوج  دوران  در   Clash of Clans درآمــد 
خــود، بــه روزی بیــش از 1 میلیــون دالر رســید. آمارهــای 
ــه  ــک ب ــزی نزدی ــازی را چی ــن ب ــی ای ــد کل ــی درآم جهان
2.5 میلیــارد دالر تخمیــن زده  انــد. عــددی بــزرگ بــرای 
ــی  ــک بازیکــن ایران ــازی ظاهــرا کوچــک. مبلغــی کــه ی ب
ــرده اســت،  ــرج ک ــازی خ ــن ب ــرای ای ــده ب پرداخــت  کنن
ــری  ــت براب ــکه نف ــک بش ــروش ی ــه ف ــا هزین ــا ب تقریب
می  کنــد. نکتــه مهــم  تــر آن اســت کــه تولیــد و صــادرات 
چنیــن محصولــی مســلما کمتــر از بسترســازی بــرای 

ــذا: ــت. ل ــر اس ــر و هزینه ب ــی زمان ب ــع نفت صنای

ــر  ــی نظی ــوارض و خدمات ــات، ع ــی مالی ــردش مال 1- گ
فروشــگاه آنالیــن توزیــع  کننــده کــه در حاشــیه ورود بازی  
هــای خارجــی بــه کشــور اتفــاق مــی  افتــد، خــود مبلغــی 
ــرف  ــاردی ص ــد ده میلی ــغ چن ــت. مبل ــه اس ــل توج قاب
شــده روی ایــن بــازی، کــه بخــش عمــده آن از مســیرهای 
ــر در  ــل شــده اســت، اگ ــی و واســطه  گــری منتق غیرقانون
مســیر قانونــی و رســمی بــازی  ســازی کشــور جریــان پیــدا 
کنــد، پیامدهــای مثبتــی را رقــم خواهــد   زد. لــذا پیشــنهاد 
مــی  شــود بــا رعایــت موازیــن قانونــی و عرفی که از ســوی 
متولیــان امــر تعییــن مــی  شــود، راه ورود ایــن بازی  هــا از 
مســیر قانونــی بیــش از پیــش همــوار شــود، تــا بــا مبــارزه 
ــود و  ــی، از وج ــای غیرقانون ــب  وکاره ــاق و کس ــا قاچ ب

تولیــد ایــن بــازی  هــا حداکثــر اســتفاده بــرده شــود.

2- غیرقابــل تصــور نیســت کــه بــا تــوان بالقوه بازی ســازی 
در کشــور، بتــوان روزی مشــابه چنیــن بازی  هایــی را 
تولیــد کــرد. اگرچــه ایــن امــر نیازمنــد حمایــت مســئوالن 
ــازی  ســازی اســت، کــه نیروهــا و  و ایجــاد شــبکه  هــای ب
ویژگــی  هــای شــرکت  هــای مختلــف در یــک تیــم و بــرای 

یــک هــدف در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد.

برای بازی سازان

ــادگی  ــه س ــطح ب ــن س ــازی در ای ــاخت ب ــه س 1- اگرچ
ایده هــای  از  بااین حــال می تــوان  صــورت نمی پذیــرد، 
آن بــرای ســاخت بازی هــای بــا کیفیــت باالتــر کــه 
ــج  ــق نتای ــود. طب ــتفاده نم ــد، اس ــتری دارن ــری بیش فراگی
ایــن گــزارش، بــه اهمیــت احســاس نــوآوری کــه توســط 
ــم. پیشــنهاد می شــود  ــی بردی ــان ادراک می شــود پ بازیکن
ــتفاده  ــت اس ــن از خالقی ــد ممک ــا ح ــازی ت ــی ب در طراح
شــود و بــر خالقانــه بــودن بــازی در تبلیغــات تاکیــد بیش 
از پیــش گــردد. مجــددا تاکیــد می شــود کــه بســیاری از 
ــاوت  ــد و متف ــه خاطــر جدی ــط ب ــا را فق ــان، بازی ه بازیکن

ــد. ــان می کنن ــا امتح ــودن آن ه ب

2- بــازی دیجیتالــی، در ادبیــات علمــی در شــاخه فنــاوری 

 Clash of Clans بســتر جامعــه ایــران، معتقــد اســت کــه
ــت،  ــه اس ــان گرفت ــه از جوان ــادی ک ــان زی ــل زم ــه دلی ب
پول هایــی کــه از جیــب مــردم کشــور خــارج کــرده 
اســت و پیام هــای خشــونت باری کــه منتقــل کــرده 
ــازی  ــن ب ــود. ای ــوب می ش ــه محس ــل جامع ــت، معض اس
ــدون  ــا ب ــتنی نیســت. ام ــران دوســت داش ــگ ای در فرهن
شــک Clash of Clans یــک پدیــده اجتماعــی و اقتصــادی 
اســت. پدیــده ای کــه مرزهــای درآمــد بازی هــای موبایلــی 
را گســترش داد و مســئله پولســازی از ایــن پلتفــرم را بــه 
ــوک  ــن ش ــار ای ــرد. در کن ــیم ک ــود تقس ــد خ ــل و بع قب
اقتصــادی، Clash of Clans مــوج مردمــی بزرگــی در 
دنیــا بــه راه انداخــت و نقطــه ضعــف بازی هــای موبایلــی 
ــی شــدید )همچــون  ــاط عاطف ــراری ارتب ــدم برق ــه ع را ک
بــا  کنســول(  و  رایانــه  پلتفــرم  ماجرایــی  بازی هــای 
مخاطــب بــود، بــا ایجــاد رقابــت میــان بازیکنــان جبــران 
نمــود. منفــوِر محبــوب، تناقضــات میــان بازیکنــان و 
محیــط پیرامونــی را پررنگ تــر کــرد. اگرچــه ایــن پدیــده 
ــن  ــال ای ــا این ح ــت، ب ــته اس ــول گذاش ــه اف ــون رو ب اکن
ــیم  ــته باش ــر داش ــه خاط ــا ب ــود ت ــی ب ــه خوب ــازی تجرب ب
کــه بــا چنیــن پدیده هایــی نبایــد از جنــس بحــران رفتــار 
ــی  ــق و علم ــی دقی ــه مطالعات ــی ک ــه در صورت ــرد. بلک ک
ــف و  ــا توصی ــرد، ب ــورت بگی ــی ص ــن موج های روی اینچنی
ــرد و از  ــی ک ــرل و پیش بین ــا را کنت ــوان آن ه ــن می ت تبیی
ــه نفــع صنعــت نهایــت اســتفاده  ــوه آن ب قابلیت هــای بالق
را بــرد. گزارشــی کــه مطالعــه کردیــد، یــک نــگاه علمــی و 
ــه تنهــا بررســی  ــود و هــدف از آن ن ــازی ب ــه ب ــی ب تجرب

ــده اســت.  ــزی آین ــر برنامه ری گذشــته، بلکــه مقدمــه ای ب
ــن  ــه همی ــاز ماجــرا محســوب می شــود و ب ــازه آغ ــن ت ای
دلیــل دایــرک برخــی از پیشــنهادات خــود را بــرای فردای 
ــی  ــت تمام ــه برداش ــه ک ــد. اگرچ ــه می ده ــت ارائ صنع
ــود  ــزارش، خ ــن گ ــف ای ــای مختل ــان از بخش ه متخصص
می توانــد راهگشــای مهمــی بــه شــمار آیــد و پیشــنهادات 
ــذاری  ــتراک گ ــه اش ــلما ب ــد. مس ــل نمای ــر را تکمی زی
ــه  ــرک، ب ــه دای ــق مجموع ــت ها از طری ــرات و برداش نظ
ــکاری  ــبکه هم ــاد ش ــازی و ایج ــش بازی س ــش دان چرخ
ــرک  ــیر دای ــن مس ــود و در ای ــد نم ــایانی خواه ــک ش کم

ــت اســت. ــان صنع ــه ذی نفع ــرای هم پذی

 دفــاع از برج مرکزی    
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چیدمان نقشه

ایــن گــزارش بــر اســاس داده هــای جمــع آوری حاصــل از یــک پیمایــش آنالیــن آمــاده شــده اســت کــه نمونــه آمــاری 
آن شــامل 1000 نفــر از سراســر کشــور اســت. پاســخگویان افــرادی هســتند کــه در لحظــه تکمیــل پرسشــنامه، بازیکــن 
ــا  ــه کل کشــور، ب ــه گیــری آنالیــن ب ــه منظــور داشــتن قابلیــت تعمیــم پذیــری نمون ــد. ب ــازی Clash of Clans بوده ان ب

اســتفاده از پایــگاه داده هــای دایــرک، نمونــه هــا انتخــاب شــده و بازیکنــان اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه کردنــد.
ــدی  ــده اســت و اعــداد کلی ــا اســتفاده از پرسشــنامه مذکــور کاوش گردی ــن گــزارش ب  اطالعــات اســتخراج شــده در ای
همچــون تخمیــن تعــداد بازیکنــان بــازی Clash of Clans و میــزان درآمــد ایــن بــازی در ایــران مســتخرج از پیمایــش 

ملــی بازیکنــان در ســال 94 هســتند.
جهــت تحلیــل پرسشــنامه از روش هــای مختلــف توصیفــی و اســتنباطی آمــاری اســتفاده شــده اســت. از روش هــای توصیفی 
ــدی و  ــت رتبه بن ــتنباطی جه ــمت اس ــرد و در قس ــاره ک ــزی اش ــاخص های مرک ــداول و ش ــا و ج ــه نموداره ــوان ب ــی ت م
محاســبه ارزش هــای ادراکــی و ســایر متغیرهــای مکنــون در پرسشــنامه از معــادالت ســاختاری و تحلیــل عاملــی اســتفاده 

شــده اســت.

 

التــذاذی )Hedonic Technology( قــرار می گیــرد. 
ــتقیما  ــه مس ــوژی ک ــس تکنول ــی از جن ــی محصوالت یعن
ــاخت  ــرای س ــد. ب ــرو کار دارن ــراد س ــات اف ــا هیجان ب
احساســات  و  عواطــف  ژانــر،  ایــن  در  بازی هایــی 
بازیکنــان را بــا حــس رقابــت و اصطالحــا کل کل کــردن 

ــد. ــام کنی ادغ
3- پیشــنهاد می شــود بــرای توزیــع بــازی، از مســیرهای 
ــرای  ــان ب ــاد بازیکن ــا اعتم ــود ت ــتفاده ش ــمی اس رس
ــودن  ــره ب ــه چی ــه ب ــا توج ــد. ب ــش یاب ــت افزای پرداخ
سیســتم عامــل اندرویــد، اســتفاده از فروشــگاه های 
آنالیــن اندرویــد در اولویــت قــرار دارد. پیشــنهاد 
ــا دو  ــک ی ــه ی ــدود ب ــازی را مح ــع ب ــود توزی می ش
کانــال توزیــع نکنیــد و تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــا 
ــد. ــکاری کنی ــع هم ــی توزی ــمی و قانون ــبکه های رس ش

4- بــرای قیمت گــذاری بــازی، بایــد بــه مســئله 
ــظ  ــرای حف ــان ب ــود. بازیکن ــه ش ــازی توج ــوازن ب ت
ــرای  ــد ب ــه خری ــی ب ــی چندان ــت، تمایل ــاس رقاب احس
ــوان از  ــن، می ت ــوان جایگزی ــه عن ــد. ب ــروزی ندارن پی
ــان را  ــوا و زم ــد محت ــه خری ــازی ک ــای پولس روش ه

نشــانه گرفته انــد، اســتفاده کــرد.
ــه  ــد توج ــازی، بای ــدن ب ــر ش ــغ و فراگی ــرای تبلی 5- ب
ــی  ــیار مهم ــل بس ــتان، عام ــبکه دوس ــه ش ــت ک داش
ــبکه هایی  ــت. از ش ــازی اس ــاب ب ــه انتخ ــم ب در تصمی
ــوان  ــی می ت ــی ویروس ــرای بازاریاب ــرام ب ــون تلگ همچ

ــود. ــتفاده نم اس
ــال  ــازی کام ــری ب ــرای یادگی ــی ب ــت راهنمای 6- اهمی
مشــخص اســت. امــا از ســوی دیگــر، احســاس نوآورانــه 
بــودن بــازی، یــک عامــل بســیار مهــم بــرای محبوبیــت 

ــه  ــد ب ــازی نبای ــای ب ــد. راهنمایی ه ــه حســاب می آی آن ب
گونــه ای باشــند کــه معماهــای بــازی حــل شــوند.

ــا  ــر ت ــی اگ ــت. حت ــدی اس ــن ج ــی های آنالی 7- بررس
کنــون ایــن مــورد آنچنــان کــه بایــد جایــگاه خــود را پیــدا 
نکــرده اســت، مســلما در آینــده تاثیــر قابــل توجهــی بــر 
ــال  ــای دیجیت ــط در بازی ه ــه فق ــران، ن ــات کارب تصمیم
کــه در کل کســب و کارهــای دیجیتــال خواهــد گذاشــت. 
ــازی  ــه ب ــان ب ــی بازیکن ــی و امتیازده ــت نظرده از اهمی

ــل نشــوید. خــود غاف

برای اطالعات بیشتر، به کتاب 
 Mobile & Social Game Design:
 Monetization Methods and Mechanics

نوشته Tom Fields مراجعه شود.

حامد نصیری

پویان نژادی
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داستان دایِرک  

ــه ای در ســال 1394  ــای رایان ــی بازیه ــاد مل ــک شــرکت زایشــی از بنی ــوان ی ــه عن ــِرک(، ب ــال )دای ــای دیجیت ــات بازی ه مرکــز تحقیق
ــرای گــرد هــم آمــدن هســته های پژوهشــی متشــکل از دانــش آموختــگان بهتریــن دانشــگاه های کشــور  ــا فضایــی را ب تاســیس شــد ت
ــا تعریــف و  ــی فراهــم آورده و ب ــا صنعــت بازیهــای دیجیتال ــط ب ــن و صاحــب نظــران در حوزه هــای مختلــف مرتب ــن متخصصی و همچنی
عملیاتــی ســاختن پروژه هــای متعــدد تحقیقاتــی بــا تمرکــز بــر مطالعــات رفتــاری و تحقیقــات بــازار، در جهــت پیشــبرد اهــداف عالــی 

ــردارد.  ــز اســت، گام ب ــات، روان شناســی و جامعه شناســی متمرک ــی، ارتباط ــای بازرگان ــر روی حوزه ه ــًا ب ــه عمدت پژوهشــی خــود ک

گزارش های دایِرک

نمونه ای از مهم ترین گزارش های دایِرک در صنعت بازی های دیجیتال، به شــرح زیر اســت:

• گــزارش نمــای باز صنعت بازیهای دیجیتال ایران )اطالعات مهم و کلیدی صنعت(
• گزارش های ســه گانه پلتفرم های بازی موبایلی، بازی کامپیوتری و بازی کنسولی

• گزارش  اطالعات بازار )بازی های محبوب، برندهای پر فروش، ســخت افزارهای پر کاربرد و...(
• گزارش طبقه بندی بازیکنان

• گزارش سلسله
• گزارش اختصاصی شهر تهران

• گزارش هم ســنجی 11 کالنشهر اصلی ایران

مشتریان دایِرکما چه کسانی هستیم؟

با توجه به نوع فعالیت های دایِرک، طیف وسیعی از افراد و شرکت ها مشتری مرکز تحقیقات محسوب می شوند:

• سیاستگذاران و مدیران عالی
• بازی سازان، ناشران و توزیع کنندگان داخلی و خارجی

• سرمایه گذاران خطرپذیر داخلی و خارجی
• صنایع مکمل

• شرکت های عالقه مند به تبلیغات در صنعت
• پژوهشگران و دانشگاهیان

مزیتهای دایِرک

دایِرک، بزرگترین و قدرتمندترین مرکز تحقیقات بازی های دیجیتالی در کشور است و برای تهیه دانش این حوزه حساسیت بسیار باالیی 
دارد. در زیر، مهمترین مزایای استفاده از خدمات دایِرک قابل مالحظه است:

• هسته مرکزی تحقیقاتی متخصص در حوزه های بازرگانی، ارتباطات، جامعه شناسی و آمار
• همکاری مشترک با »بنیاد ملی بازی های رایانه ای« 

• استفاده از نمونه های آماری بیش از 15000 نفری در سراسر کشور
• همکاری با بیش از 100 نفر پرسشگر در سراسر کشور

• پوشش اطالعات تمام کشور شامل کالنشهرها، شهرستان ها و مناطق روستائی
• قابلیت تعمیم باالی اطالعات 

• امکان تحلیل و بررسی عمیق گزارشها توسط خبرگان حوزه
• همکاری با دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور

• همکاری با سازمان های تحقیقات بازار جهانی در حوزه صنعت بازی های دیجیتال و دیگر صنایع وابسته
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گزارش هم سنجی شهر تهران
ــزان و چگونگــی  ــه می ــه دســت آمــده از پیمایــش کالنشــهر ها اســت و بیشــتر ب ــن گــزارش، ب ــاری ای اطالعــات آم
ــد  ــهر خواه ــز ش ــرب و مرک ــرق، غ ــوب، ش ــمال، جن ــامل ش ــران ش ــه ته ــال در 5 ناحی ــای دیجیت ــرف بازی ه مص

ــت. پرداخ
بیشــتر بخش هــای ایــن گــزارش مبتنــی بــر نقشــه می باشــد و بصــورت نقشــه حرارتــی 5 ناحیــه مدنظــر بــا یکدیگــر 

مــورد مقایســه قــرار می گیرنــد.

گزارش سلسله
ــزارش  ــف اســت. گ ــت صنعــت در ســال  های مختل ــای منتشــر شــده از وضعی ــان آماره ــزارش، کنکاشــی می ــن گ ای
ــته  ــال  های گذش ــی در س ــای دیجیتال ــت بازی  ه ــات صنع ــن اطالع ــد مهم  تری ــی رون ــه بررس ــال 95، ب ــله در س سلس
می  پــردازد. مقایســه ایــن اعــداد، بــه شــناخت بهتــری از آنچــه بــر صنعــت گذشــته اســت و آنچــه بــرای آن انتظــار 

مــی  رود، کمــک خواهــد نمــود.

گزارش پلتفرم رایانه شخصی و لپ تاپ
گــزارش اختصاصــی پلتفــرم رایانه شــخصی و لپ تــاپ، اولیــن گــزارش از مجموعــه گــزارش هــای ســه  گانه پلتفرم  هــا 
محســوب مــی شــود. در ایــن گــزارش اطالعــات دقیقــی از شــاخصهای مرتبــط بــا ایــن پلتفــرم از قبیــل اطالعــات بــازار 
ایــن پلتفــرم همچــون برندهــا و دســتگا  ه  های پرطرفــدار و متغیرهــای جمعیــت شــناختی بازیکنــان و عــادات رفتــاری 

آنــان مثــل میــزان بــازی کــردن و نــرخ نفــوذ آن در میــان بازیکنــان ایرانــی مــورد بررســی قــرار می  گیــرد.

به زودی منتشر می شود
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