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یادداشت سردبیر

در میـــان تمـــام حوزه هـــای پژوهشـــی مرتبـــط بـــا 
ـــا  ـــن بازی ه ـــاری ای ـــه تج ـــال، جنب ـــای دیجیت بازی ه
ـــول  ـــری مغف ـــث نظ ـــی، از حی ـــت عمل ـــم اهمی علیرغ
ـــوز از  ـــاید هن ـــد و ش ـــه بای ـــور ک ـــت و آنط ـــده اس مان
ـــه آن نظـــر نشـــده اســـت. در گزارشـــی  ـــم ب دریچـــه عل
کـــه موسســـه مـــک کینـــزی در ســـال 2015 پیرامـــون 
ـــر  ـــا منتش ـــانه ای در دنی ـــع رس ـــد صنای ـــه درآم مقایس
کـــرده بـــه حقایـــق جالـــب توجهـــی اشـــاره شـــده 
ـــد  ـــه می کن ـــب توج ـــه جل ـــوردی ک ـــن م ـــت. اولی اس
ـــس  ـــال پ ـــای دیجیت ـــت بازی ه ـــه صنع ـــت ک ـــن اس ای
از صنعـــت رادیو-تلویزیـــون و ویدئـــوی خانگـــی در 
ـــا  ـــد دنی ـــانه ای پردرآم ـــت رس ـــومین صنع ـــگاه س جای
ــن  ــال در ایـ ــای دیجیتـ ــد بازی هـ ــرار دارد. درآمـ قـ
گـــزارش تقریبـــا بیـــش از 2 برابـــر درآمـــد ســـینما 
ـــل  ـــه قاب ـــت. نکت ـــیقی اس ـــت موس ـــر صنع و 1.5 براب
توجـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه صنعـــت بازی هـــای 
ـــال  ـــد 5 س ـــد درآم ـــزان رش ـــاظ می ـــه لح ـــال ب دیجیت
ـــا  ـــانه ای دنی ـــع رس ـــان صنای ـــه دوم را در می ـــر رتب اخی
در اختیـــار دارد. از ســـویی دیگـــر در ایـــن گـــزارش 
ــت  ــه صنعـ ــده کـ ــاره شـ ــت اشـ ــن حقیقـ ــه ایـ بـ
ــال اولیـــن صنعـــت بـــه لحـــاظ  بازی هـــای دیجیتـ
ـــات در  ـــت تبلیغ ـــاله از جه ـــد 5 س ـــد درآم ـــزان رش می
ـــتار  ـــای نوش ـــه راهگش ـــت. نکت ـــانه ای اس ـــع رس صنای

اینجانـــب کـــه می توانـــد گـــره معنایـــی قابـــل 
ـــن  ـــاید، ای ـــرم را بگش ـــما مخاطـــب محت ـــه ش ـــال ب انتق
ـــال  ـــد 5 س ـــد درآم ـــزان رش ـــاظ می ـــه لح ـــه ب اســـت ک
ـــه  ـــا، خاورمیان ـــانه ای دنی ـــع رس ـــان صنای ـــر در می اخی
بیشـــترین درصـــد رشـــد را بـــه میـــزان تقریبـــا 20 
درصـــد در میـــان نواحـــی مختلـــف دنیـــا تجربـــه کـــرده 
ـــه  ـــه توج ـــان از آن دارد ک ـــت نش ـــن حقیق ـــت. ای اس
بـــه بازی هـــای دیجیتـــال از حیـــث تجـــاری چقـــدر 
در کشـــور مـــا نیـــاز اســـت؛ کشـــوری کـــه درآمـــد 
ـــی  ـــال 94، رقم ـــال آن در س ـــای دیجیت ـــازار بازی ه ب
ـــی  ـــن در حال ـــوده و ای ـــان ب ـــارد توم ـــادل 460 میلی مع
ـــن  ـــه در ای ـــای نهفت ـــیاری از ظرفیت ه ـــه بس ـــت ک اس
حـــوزه فعـــال نشـــده اســـت. محتـــوای دیجیتـــال، 
ـــرگرمی در  ـــی س ـــدرت انگیزانندگ ـــل و ق ـــت تعام قابلی
ـــت  ـــال« دس ـــازی دیجیت ـــام »ب ـــه ن ـــی ب ـــانه نوین رس
ـــر  ـــی پ ـــب و کار های ـــا کس ـــر داده ت ـــت یکدیگ ـــه دس ب

ـــد. ـــد دهن ـــک نوی ـــده ای نزدی ـــق را در آین رون
ـــه   ـــازی، دریچ ـــات ب ـــه مطالع ـــماره از ماهنام ـــن ش ای
ــب و کار«  ــوری »کسـ ــوع محـ ــا موضـ ــری را بـ دیگـ
بـــه روی پژوهشـــگران حـــوزه بازی هـــای دیجیتـــال 
می گشـــاید کـــه امیدواریـــم مـــورد اســـتفاده شـــما 

مخاطبـــان ارجمنـــد و فرهیختـــه قـــرار گیـــرد.
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مروری بر
پژوهش های

برتر
بازاِر بازی

مروری بر مهم ترین حوزه های 
پوشش داده شده کسب و کار 

و بازی های دیجیتال

در دهه اخیر، یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در زمینه توسعه اقتصادی کشورها و بنگاه ها، مساله خلق ارزش است. مفهوم منفعت، که تابع 
کسر ارزش های به دست آمده برای مشتریان نسبت به هزینه های پرداخت شده برای آنها است، دیگر برای حداکثر کردن منافع، به دنبال کم 
کردن هزینه های مشتری نیست. بلکه مصرف کننده مدرن، بیش از آنکه به دنبال برطرف کردن نیازهای خود به ارزان ترین شکل ممکن باشد، به 
دنبال به دست آوردن بیشترین مقادیر ارزش است. به همین جهت مسیر رشد، چه در سطح خرد و چه کالن برای کشورها، از تولید و تمرکز بر 
صنایع با ارزش افزوده باال می گذرد. به این ترتیب عصر اقتصاد خام فروشی و تک محصولی مدت ها است که سپری شده و کشورهای دارای اقتصاد 

دانش بنیان، پژوهش ها، حمایت ها، سرمایه ها و کسب و کارهای خود را به سمت صنایع ارزش ساز سوق می دهند. 
شاید بتوان صنایع خالق و فرهنگی را از مهمترین صنایع ارزش محور برشمرد. تنها کافیست که به نسبت درآمدهای کسب شده به هزینه های 
زیرساختی، انسانی و دانشی از این صنایع و مقایسه آن با صنایعی مانند نفت توجه شود تا مشخص گردد که چه گنجینه ارزشمندی برای توسعه 
اقتصادی در دست است. در این میان، مسلما صنعت بازی های دیجیتال، هم بر اساس رشد درآمدی )که به نقل از آمارهای جهانی در باالترین 
رده های صنایع خالق قرار دارد( و هم به لحاظ بار فرهنگی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بازی های دیجیتال از سویی منبع غنی خلق ارزش 
نسبت به واحد تولید هستند. به این معنا که بر اساس هزینه های استخدام نیروی انسانی )که بر اساس آمار، چندین برابر کمتر از صنایع بالغ در 
ایران است( و تولید )که به مراتب کمتر از بسیاری از صنایع دیگر است( درآمد قابل توجهی را به ازای هر واحد فروش میسر می کنند. از این 
جهت در کشورهای مختلف، از جمله ایران، سرمایه گذاران، به خصوص سرمایه گذاران خطرپذیر، بخشی از سرمایه های خود را به این صنعت 
سرازیر می کنند تا از فرصت های رشد موجود حداکثر بهره را ببرند. از سوی دیگر بازی به عنوان یک رسانه تعاملی، شدیدا با هیجانات و عواطف 
مخاطبان خود درگیر بوده و تاثیری که بر آنها می گذارد نسبت به سایر رسانه ها عمیق تر است. رسانه کم هزینه و تاثیرگذار، در ادبیات بازاریابی و 
کسب و کار، مفهوم فرصت طالیی تبلیغاتی دارد و به همین دلیل است که اکثر پژوهش های انجام شده در حوزه کسب و کار بازی، در زمینه تبلیغات 
به کمک بازی است. اگرچه این فرصت هنوز در کشور بکر باقی مانده است و به اندازه ظرفیتش از آن استفاده نمی شود. همانطور که پژوهش های 

ایرانی نیز در این حوزه انگشت شمار هستند.
و  برند، جایگذاری محصول  پرداخته ایم. اصطالحات جایگذاری  بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه کسب و کار  به  این شماره دریچه،  در 
بازی های تبلیغاتی در مطالعات حوزه بسیار تکرارپذیر هستند. اما در حالی که در پژوهش های خارجی، بررسی های زیادی در زمینه نحوه 
اثرگذاری تبلیغات به کمک بازی صورت گرفته است، در داخل کشور این مطالعات بسیار انگشت شمار هستند و بیشتر به بررسی مساله کارآفرینی 

در زمینه بازی پرداخته اند که البته شروع خوبی محسوب می شود.
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بازی دیگر بازی نیست

نبـود  و  بـازی  اقتصـادی  اهمیـت  مـورد  در 
زمینـه  ایـن  در  کشـور  در  کافـی  مطالعـات 
صحبـت کردیـم. با این حـال بایـد تاکید کرد 
کـه خـال پژوهشـی در این حـوزه، محـدود به 
ایـران نیسـت و پژوهشـگران جهانـی نیز عدم 
وجـود مطالعـات کافـی را ابراز کرده انـد. برای 
مثـال )فیجـو1، باروسـو2، آگـوآدو3 و راموس4، 
2012( می گوینـد:      » اگرچه تعدادی مطالعات 
دانشـگاهی در زمینه بـازی  در دهه اخیر انجام 
شـده اسـت، با این  حـال مطالعات در دسـت، 
معمـوالً یـا از منظـر رسـانه اجتماعـی و یـا از 
منظـر طراحـی بازی بـه موضـوع پرداخته اند. 
لـذا هنـوز هـم بـا کمبـود یـک نـگاه کل نگر، 
خصوصـاً بـا توجـه بـه توسـعه های اخیـر در 
بازی هـای موبایلـی، مواجهیـم«. بـا ایـن حال 
رویکردهای پژوهشـی در حوزه کسـب و کار در 
سـال های اخیـر، بـه خصـوص از سـال 2010 
به بعد، به شـدت رشـد داشـته اسـت. بنابراین 
می تـوان گفـت دروازه هـای جدید به سـمت 
نـگاه اقتصادی به صنعت بازی باز شـده اسـت 
و تقریبـا نهادهـای علمـی در نقـاط مختلـف 

جهـان، در ابتـدای ایـن راه ایسـتاده اند.

بازی، بیزنس است

دیجیتال  بازی های  شد،  مطرح  که  همانطور 
توسعه  برای  مناسب  موقعیتی  می توانند 
اقتصادی باشد. کرندال5 و سیداک6  )2006( 
عنوان  به  بازی  اهمیت صنعت  توصیف  برای 
مقاله ای  در  سرگرمی،  صنعت  از  شاخه ای 
کسب و کاری  ویدئویی:  »بازی های  عنوان  با 
می کنند  مطرح  امریکا«  اقتصاد  برای  جدی 
صرف  آمریکا  در  که  دالری  »هر  که: 
به  مستقیما  می شود،  سرگرمی  نرم افزارهای 
این  می کند«.  کمک  داخلی  ناخالص  تولید 
حجم از درآمدزایی، دنیا را هیجان زده کرده 
با بازی  است و مدت ها است که دیگر کسی 
شوخی ندارد. در ایران هم اگرچه افراد فعال 
در صنعت، این حقیقت را می دانند، اما توجه 
به آن از زاویه آسیب شناسی و مدلسازی رفته 

رفته به عنوان یک موضوع برای پژوهشگران 
حوزه کسب و کار و کارآفرینی )به عنوان نیروی 
محرکه توسعه( در حال مطرح شدن است. به 
خصوص اینکه در دهه اخیر، تمرکز بر اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، چاره راه توسعه 
غیرنفتی به نظر می رسد و این حقیقت موجب 
شده تا پژوهشگران درصدد بررسی ارزش های 
محصولی  تک  از  فرار  برای  بازی  شده  ارائه 
بودن اقتصاد ایران برآیند. مثال آقایی، حسینی 
عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( اسحاق پور  و 
»شناخت وضع موجود و آسیب شناسی موانع 
رایانه ای  بازی های  صنعت  کسب وکار  توسعه 
کشور با استفاده از تحلیل زنجیره ارزش« از 
دریچه خلق ارزش به مدلسازی بازی به عنوان 
کسب و کار می پردازند و مطرح می کنند اگر 
سهم زیادی از بازار داخلی در دست بازی های 
خارجی قرار دارد، علت، ضعف زنجیره ارزش 
می کنند  تالش  بنابراین  است.  بازی  تولید 
زنجیره های  ارزش،  زنجیره  این  تحلیل  با 
کنند  شناسایی  را  ناکارآمد صنعت  و  ضعیف 
نهادهای  و  سازمان ها  برای  پیشنهاداتی  و 
ارزش، مسیر  این خلق  تا  نمایند  ارائه  درگیر 
صحیح خود را بپیماید. در این میان، می توان 
عنوان  به  را  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد 
بر  نهاد  تاثیرگذارترین  بازی،  صنعت  متولی 
مثال  برای  دلیل  همین  به  دانست  صنعت 
مقاله  در   )1393( احمدی  و  مینایی  روشن، 
خود به شناخت عوامل محیطی پیشران برای 
بنیاد  اعضای  نگاه  زاویه  از  کارآفرینی  توسعه 
پرداخته اند. همچنین باید توجه داشت که در 
دریچه  از  آنکه  از  بیش  بازی،  به  نگاه  کشور، 
سرگرمی باشد، با عینک یک محصول فرهنگی 
بازی  ادعا کرد که  به درستی می توان  است. 
اگر  و  است  فرهنگ  انتقال دهنده  بستر  یک 
از این ابزار برای فرهنگ سازی استفاده شود، 
تاثیرات آن نسبت به سایر ابزارهای مشابه دو 
همچنین  این،  عالوه بر  بود.  خواهد  چندان 
می توان ادعا کرد که گردش اقتصادی به دلیل 
حمایتی  مختلف  سرمایه گذاری های  ورود 
یک  گسترش  و  توسعه  موجب  خصوصی،  و 
صنعت می گردد. بنابراین مطالعاتی نیز وجود 
به  بازی  به  شکل دهی  در  سعی  که  دارند 

عنوان یک محصول خالق فرهنگی دارند. به 
و  داریانی  احمدپور  مثال  برای  دلیل  همین 
تدوین  به  خود،  پژوهش  در   )1386( عالئی 
استراتژی های کارآفرینی در صنعت بازی های 
محصوالت  از  گونه ای  عنوان  به  دیجیتال، 
فرهنگی پرداخته اند. لذا به نظر می رسد تغییر 
یک  عنوان  به  دیجیتال  بازی  مسئله  شکل 
نیازمند  اقتصادی،  زاینده  کارآفرینانه  مفهوم 
با محوریت کسب و کار است.  مطالعات عمیق 
رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  اینکه  کما 
می کند:  منتشر  خود  وبسایت  در   )1393(
حوزه ای  به  تبدیل  برای  ویدئویی  »بازی های 
از  باید  ابتدا  در  تعبیری صنعت،  به  و  فراگیر 
چرخه منظم تولید، توزیع، نشر و بازاریابی و 
باید  اگرچه مجددا  باشد«.  برخوردار  تبلیغات 
یادآور شد عمق این مطالعات هنوز کم است، 
اما چاره ای به جز حرکت به سمت مطالعات با 

محوریت بازاریابی دیده نمی شود.

رفتار گیمرها، در قالب مطالعه 
رفتار مصرف کنندگان

شکی نیست که موفقیت تجاری بازی ها، دخیل 
قصد پرداخت برای آن توسط بازیکنانش است. 
چه این بازی یک بازی سرگرم کننده موجود 
بازی  باشد و چه یک  بازارهای دیجیتالی  در 
جدی آموزشی که در مدارس از آن استفاده 
بررسی رفتارها، تمایالت و  بنابراین  می شود. 
ترجیحات این بازیکنان، بسیار کارساز خواهد 
به عنوان یک محصول  بازی  تمایز  بود. وجه 
تجاری، ناشی از در کنار هم قرار گرفتن چند 
بازی،  مورد  در  است.  مختلف  اثرگذار  عامل 
مسئله جذاب تکنولوژی، در کنار حقیقتی به 
نام سرگرم شدن و به تبع آن درگیری شدید 
می گیرد.  قرار  لذت،  انگیزاننده  موضوع  با 
قرار  هم  کنار  در  نیست.  این ها  فقط  البته 
گرفتن اعضای خانواده، تقویت روابط دوستان 
بازی  توسط  پنداره جمعی  و خلق یک خود 
نیز، موفقیت های آن را رقم می زنند. به شکلی 
 ،)2011( کایپینن9  و  مایرا8  کالیو7،  دقیق تر 
مطرح  را  بازیکنان  کردن  بازی  عمده  اهداف 
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Benefit Sought
Purchase Intention
Willingness to Pay
Kaijanen

10
11
12
13

می کنند. در سه دسته کلی، بازیکنان یا بازی 
را برای جمع پذیری آن انتخاب می کنند که 
و  خانواده  دوستان،  کنار  در  دسته،  این  در 
کودکان بودن هدف اصلی آنها از بازی است. 
مطرح  بازی  کاربردپذیری  دوم،  دسته  در 
باعث  بازی  اینکه  دسته،  این  در  می شود. 
ایجاد آرامش و یا پر کردن وقت بیکاری است، 
مدنظر بوده و بازیکنان به این دلیل به بازی 
نزدیک می شوند. در نهایت در دسته سوم، این 
خود بازی است که جذاب بوده و بازیکنان به 
دالیل مختلفی مثل سرگرم شدن، آموزش و 
تجربه کارهای غیرقابل انجام در دنیای واقعی 
نیز  نگاه  این  به آن نزدیک می شوند. اگرچه 
نگاه کاملی نیست اما مشخص می کند که بر 
خالف باور عموم، لذت بخش بودن بازی تنها 
عامل بازی کردن نیست. بلکه افراد با دالیل 
آن ها  کدام  هر  و  می کنند  بازی  مختلفی 

می تواند بخش پرسودی از صنعت باشد. باید 
را  بازی  به  شدن  نزدیک  مختلف  جنبه های 
بخش بندی  میان،  این  در  و  گرفت  نظر  در 
رفتاری بازیکنان و پیگیری منافع حاصل10 از 
بازی قطعا کمک شایانی به بازاریابی صحیح 
پرداخت  و  به خرید  تمایل  تقویت  و  بازی ها 
نیست  لطف  از  اینجا خالی  در  نمود.  خواهد 
که دو مفهوم مهم بازاریابی »قصد خرید11 « و 
»تمایل به پرداخت12« که در مطالعه بازی ها 
بسیار رایج هستند و بعضا با یکدیگر اشتباه 

گرفته می شوند را مقایسه کنیم. 
مفهوم »قصد خرید« به معنای آن است که 
خرید  به  تصمیم  مختلف  دالیل  به  بازیکن، 
باشد.  داشته  بازی  برای  کردن  پرداخت  و 
مرحله  نزدیکترین  را  قصد  این  پژوهشگران 
مثال،  برای  می دانند.  خرید  فعل  انجام  به 
فرآیندی  بررسی  به منظور  نصیری )1395( 

می شود،  خریدار  به  تبدیل  بازیکن  یک  که 
محصول  یک  عنوان  به  بازی  به  نگاه  با 
تکنولوژیک، مطرح می کند که: »بازیکن بازی 
در  را  انتظاراتی  کردن  بازی  از  قبل  موبایلی 
ذهن می پروراند که پس از مواجهه با نسخه 
رایگان بازی، برداشت خود را با آن انتظارات 
بازی  از  او  انتظارات  چنانچه  قیاس می کند. 
ارزش های  شامل  ارزش هایی  شود،  برآورده 
پولی، عملکردی، هیجانی، اجتماعی و نوآورانه 
ادراک می کند که سبب رضایت و در نهایت 
می شود«.  بازی  برای  خرید  قصد  به  منجر 
پرداخت«  به  »تمایل  مفهوم  که  حالی  در 
عموما به معنای حداکثر مبلغی است که یک 
بازی پرداخت  برای یک  بازیکن حاضر است 
کند و به عبارت دیگر، حساسیت شخص به 
مسلما  می کند.  مشخص  را  محصول  قیمت 
شد  خواهد  باعث  بازی ها،  ارزندگی  افزایش 
که بازیکن حساسیت کمتری نسبت به قیمت 
افزایش  او  پرداخت  به  تمایل  و  باشد  داشته 
 )2010( کایجانن13  مثال  برای  کند.  پیدا 
عوامل مختلفی را به منظور درک بهتر تفاوت 
تمایل به پرداخت در بازی هایی که به صورت 
فیزیکی توزیع می شوند و آنها که به صورت 
دیجیتالی در دسترس قرار می گیرند بررسی 
کرده و مطرح می کند که هر چه از قابل لمس 
احساس  بازیکنان  می شود،  کم  بازی  بودن 
نتیجه  ریسک بیشتری در خرید دارند و در 
تمایل به پرداخت آنها کاهش می یابد. این در 
حالی است که نصیری )1395( بیان می کند 
اعتماد به کانال توزیع )که در حال حاضر به 
صورت عمده به شکل فروشگاه های دیجیتالی 
هستند( تاثیر زیادی بر تمایل به خرید دارد. 
این عامل مشخص می کند اگرچه کانال های 
خرید  به  تمایل  تقویت  در  دیجیتال  توزیع 
موفق بوده اند، اما حساسیت نسبت به قیمت 
در آنها باال بوده در حقیقت تمایل به پرداخت 
نسبت به توزیع فیزیکی کمتر است. به هر حال 
این دسته از مباحث بخشی خیلی کوچک از 
مطالعات رفتاری است و متخصصان بازاریابی 
و کسب و کار بر زوایای مختلف موضوع مسلط 
هستند و نیاز است که در صنعت بازی نیز این 

مطالعات وسعت بگیرند.
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از  صحبتی  هرجا  شد،  مطرح  که  همانطور 
نیز  تبلیغات چی ها  از  صحبت  باشد،  رسانه 
به میان می آید. تبلیغات نیازمند یک رسانه 
را  مخاطب  تا  است  درگیرکننده  و  اثرگذار 
تحت تاثیر خود قرار بدهد و بتواند به خوبی 
نماید. کاملیا اسالم14   پیام تبلیغی را منتقل 
رواج روش های  که  )2005( مطرح می کند 
نوین برای تماشای برنامه های تلویزیونی )به 
عنوان یکی از مهم ترین رسانه های تبلیغاتی( 
دستگاه های  با  برنامه ها  کردن  ضبط  مانند 

مختلف ]یا دانلود آن ها 
در  خصوص  به  که 
رایج  بسیار  ما  کشور 
است[ نادیده گیری، 

رد شدن و حذف 
بیش  تبلیغات 

شایع  از پیش 
و  شده 
ریابان  بازا
دنبال  به 

رسانه  کردن  جایگزین  برای  رسانه هایی 
این  دیگر،  سوی  از  بازی،  هستند.  تلویزیون 
موقعیت را به خوبی ایجاد می کند. رسانه ای 
آن  از  و  کرده  غرق  خود  در  را  مخاطب  که 
را به وی می دهد و در  تعامل  امکان  مهم تر 
تلویزیون  چون  رسانه هایی  خالف  بر  نتیجه 
برای  بیشتری  تامل  امکان  بازیکن  و سینما، 
بررسی دقیق تر محیط دارد و از سوی دیگر 
بر خالف تقریبا تمامی رسانه ها، بازیکن نیز 
نتیجه  در  و  بگذارد  تاثیر  بازی  بر  می تواند 
بسیار  بازی  رسانه  از  او  ادراک  و  احساس 
محیط  و  مکانیک  با  او  تعامالت  به  وابسته 
شدیدا  بستر  جهت  همین  به  است.  بازی 
تبلیغاتی  پیام های  عرضه  برای  مناسبی 
به وجود می آید. این تمام ماجرا نیست. 
مسئله بعدی، ارزان بودن رسانه بازی 
است.  رسانه ها  سایر  به  نسبت 
تبلیغات  هزینه  که  حالی  در 
محیطی و رسانه های تصویری 
در مواردی به چند صد میلیون 

می رسد، تبلیغات به کمک بازی در هر نوعی 
نتیجه  در  و  بوده  ارزان تر  مراتب  به  آن  از 
این  و  می رسد  نظر  به  صرفه تر  به  مقرون 
در حالی است که سومین مزیت مهم رسانه 
است  آن  مخاطب  بودن  ردیابی  قابل  بازی، 
و  مجالت  محیطی،  رسانه های  برخالف  که 
مخاطبی  با  و...  سینما  تلویزیون،  روزنامه ها، 
سر و کار داریم که می دانیم باز هم به بازی 
برمی گردد، می توانیم رفتارهای او را بیش از 
سایر رسانه ها تحت نظر بگیریم و با افزایش 
دسترسی به اینترنت، حتی اطالعات بیشتری 
در مورد او داشته باشیم. اگرچه در کنار همه 
این مزایا باید در نظر داشت که مخاطب بازی، 
سایر  به  نسبت  خاص تری  نسبتا  مخاطب 
رسانه ها است و هنگام انتخاب بازی به عنوان 
ناقل پیام، حتما باید به اینکه چه محصولی را 
و برای چه کسی تبلیغ می کنیم توجه داشت. 
در ادامه، شایع ترین روش های تبلیغ به کمک 

بازی معرفی شده اند.

تبلیغات با بازی



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره هفتم، بهمن 95              صفحه 6        

Fields
Angry Birds
Hsu
Lin
Offer Walls
Pop-up

15
16
17
18
19
20

تبلیغات مستقیم در بازی

شاید ساده ترین و غیرخالقانه ترین روش تبلیغ به کمک بازی، درج آگهی تبلیغاتی درون بازی باشد. این روش که بیشتر در بازیهای موبایلی 
مورد استفاده قرار می گیرد، در عین حال ارزان ترین نوع تبلیغات با بازی نیز محسوب می شود. در این نوع از تبلیغات، بازی به شکل مستقیم و از 
طریق روش های مختلف، مستقیما نام برند یا محصول مورد نظر را آگهی می کند و یا به بازیکن پیشنهاد مشاهده تبلیغ را ارائه می دهد. فیلدز15  
)2014( در کتاب خود و در بخشی با عنوان »چشم بازیکنان خود را بفروش«، رواج این نوع از تبلیغات و روش های مختلف آن را بیان می کند 
و البته تاکید دارد که کسب درآمد قابل توجه از این نوع تبلیغات، بسیار وابسته به تعداد کاربران بوده و در صورتی مبلغ موجهی به عنوان درآمد 
کسب می شود که به قدر یک بازی بسیار موفق مانند انگری بردز16  کاربر جمع کرده باشیم. با این حال در تبلیغات مستقیم، انواع مختلفی وجود 

دارد که از مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

                       درج بنر تبلیغاتی

در این روش، بنر تبلیغاتی بازی در گوشه ای نمایان می شود و کاربر می تواند با کلیک بر آن، اطالعات بیشتری از تبلیغ موردنظر به دست 
آورد. معموال بازی ها به کاربر اجازه می دهند با درون پرداخت، این دسته از تبلیغات را حذف کنند. باید یادآور شد که یکی از آزاردهنده ترین 
نوع تبلیغات، چنین بنرهایی است. تا جایی که یکی از دالیل پرداخت و هزینه کرد پول در برنامک های موبایل که مورد بررسی قرار می گیرند، 

پول هایی است کاربران که برای حذف چنین تبلیغاتی پرداخت می کنند )شو17 و لین18، 2015(.

                      فهرست پیشنهادی

یکی از روش های تبلیغات مستقیم است که کمرنگ تر از گذشته شده اند. در این نوع از تبلیغ که فیلدز )2014( از آن با عنوان دیوارهای 
پیشنهاد19 یاد می کند، کاربر در بخشی از بازی مجموعه ای از تبلیغات و لینکها را مشاهده می کند که با انتخاب هر یک از آنها و کلیک بر 
روی آنها پاداش های مختلفی مثل پول درون بازی )الماس، سکه، اعتبار و...( به دست می آورد. البته از این روش بیشتر برای تبلیغ برنامک ها 

یا بازی ها در یک بازی یا برنامک دیگر استفاده می گردد.

                      تبلیغات ویدئویی

تبلیغات رایج تری هستند که معموال به صورت 30 ثانیه ای در طول بازی نمایش داده می شوند. در این روش کاربر برای کسب برخی پاداش ها 
و یا ادامه دادن بازی از جایی که باخته است )به خصوص در بازیهایی که رکورد در بازی حائز اهمیت است( می تواند یک ویدئو کوتاه تماشا 
کند. اگرچه برخی بازی ها، بدون اجازه کاربر و به صورت باالپر20  این ویدئوها را نمایش می دهند که این عمل، از اثرگذاری آن خواهد کاست. 
با این حال یکی از بهترین تکنیک های تبلیغ مستقیم بر بازی ها همین ویدئوها هستند که اتفاقا در سال های اخیر با ظهور شرکت های داخلی، 
جذب و پخش این نوع تبلیغات، رواج یافته اند. به نوعی دغدغه مطرح شده توسط اسالم )2005( در این نوع از تبلیغات برطرف شده است. 
چرا که با توجه به اینکه زمان تبلیغ پخش شده کم و موقعیت پخش شدن آن معموال درست در وسط بازی، هنگامی که بازیکن غرق در بازی 
است، قرار دارد. احتمال بسیار کمی وجود دارد که بازیکن تبلیغ را رها کرده و در آن نیم دقیقه به امر دیگری بپردازد. همچنین در مواردی 
که امکان قطع کردن تبلیغات وجود دارد و در صورت قطع آن، پاداشی به بازیکن تعلق نمی گیرد، معموال ارزندگی نسبت به زمان برای قطع 
آگهی توسط بازیکن وجود نداشته و لذا می توان تا حدودی از تماشای کامل تبلیغات توسط بازیکن حصول اطمینان نمود. اگرچه طراحی 
یک کلیپ تصویری خوب )مثال مدنظر قرار دادن اینکه بسیاری از افراد کلیپ را بدون صدا پخش می کنند( از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 

و اثربخشی آن نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
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Advergames
Pepsiman
McDonald
Coca-Cola
M&M›s
Wise

Bolls
Kim
Venkataraman
Meyer
An
Stern

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

روش پرکاربرد و رو به رشد بعدی برای تبلیغ به کمک بازی، تولید بازی های تبلیغاتی است. بازی هایی که از ابتدا، با هدف تبلیغ یک 
محصول یا برند ساخته می شوند )البته این تعریف، ثابت نیست و در برخی مطالعات، بازی هایی نیز که در آنها جایگذاری صورت گرفته 
است  که در بخش بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد  با عنوان بازی های تبلیغاتی شناخته شده اند(. اگرچه در کشور ما چنین 
بازی هایی و آن هم در مواردی اندک، بیشتر برای تقویت مسئولیت اجتماعی، موجودیت های عمومی و آموزش فرهنگی مانند حفاظت 
از محیط زیست، بازیافت، فرهنگ مصرف آب و... ساخته شده اند )که می توان آنها را از حوزه اصلی بازی های تبلیغاتی خارج دانست و به 
سمت بازی های جدی و آموزشی متمایل تر دید(، در جهان بازی های تبلیغاتی سابقه ای دیرینه دارند. خیلی از ما دوران کودکی خود را با 
بازی محبوب پپسی من22 گذرانده ایم حال آنکه شاید در آن لحظات پرهیجان پریدن از موانع و خوردن نوشابه نمی دانستیم که در حال 
بازی کردن یک بازی در ژانر دونده/سکوبازی برای تبلیغات نوشابه پپسی هستیم. پپسی تنها نیست. مک دانلد23، کوکاکوال24، اِم انداِمز25 
و ده ها برند دیگر نیز با بازی سازان مختلف بارها برای ساخت بازی های تبلیغاتی قرارداد بسته اند و از این طریق شما در حین بازی، عمال 
در محیط مطلوب و مورد نظر آن برند یا سازمان بازی می کنید.  البته باید تاکید داشت که در این حالت هم طراحی صحیح بازی برای 
انتقال بهینه پیام حائز اهمیت است. برای مثال وایز26، بولز27، کیم28، ونکاتارامن29 و می یر30 )2008( در اولین سال های پژوهش های علمی 
مرتبط با بازی های تبلیغاتی مطرح می کنند که ارتباط مضمونی گیم پلی بازی تبلیغاتی با موضوع برند مورد تبلیغ موجب تقویت بیشتر 
تصویر مثبت از نام تجاری در ذهن مخاطب می شوند. شاید به خاطر همین پپسی من که مضمون انرژی و تحرک را با برند نوشابه خود 

پیوند زده بود، نمونه موفقی به حساب می آید.
همچنین یافتن مخاطب صحیح در این نوع از تبلیغات نیز پراهمیت است. چرا که برای مثال آن31  و استرن32 )2011( مطرح کردند که 

بازی های تبلیغاتی اثربخشی الزم را در کودکان نداشته اند.

بازی های تبلیغاتی21 
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تبلیغات غیرمستقیم در بازی 

حتما شما هم این شایعه را شنیده اید که هنگام اکران فیلم الرنس عربستان33 ، در بحبوحه سکانس های گرم و عطش زای بیابانی که تشنگی در 
قهرمان داستان به حد اعالی خود می رسد، از هر 24 فریم34  تصویربرداری شده، 1 فریم، تصویر یک نوشابه با برند معروف نمایش داده می شده 
است. تصویری که تماشاچی توان تشخیص آن را نداشته است اما در ضمیر ناخودآگاهش چیزی فعال می شده و در نتیجه پس از تماشای فیلم، 
فروشگاه های اطراف سینما با هجوم تماشاچیانی که مغز آنها فرمان رفع عطش به کمک آن نوشابه را صادر کرده بود، مواجه می شدند. البته این 
شایعه، اگر حقیقت داشته باشد، یکی از غیراخالقی ترین روش های جایگذاری برند35  و جایگذاری محصول36  است. با این حال روش های اخالقی 

و بسیار رایجی برای جایگذاری برند و محصول وجود 
دارند که از خصوصا از فیلم، برای انتقال پیام تبلیغی 
به صورت غیرمستقیم استفاده می کنند. به طور کلی، 
مفهوم جایگذاری برند یا محصول، شامل گونه ای از 
تبلیغات است که در آن، رسانه، مستقیما به تبلیغ 
نمی پردازد. بلکه به شکلی نامحسوس، به انتقال پیام 
پرداخته و از این طریق، اگرچه شخص عمال متوجه 
اگهی تبلیغاتی نشده است، اما ضمیر ناخودآگاهش 
درگیر موضوع شده و پیام تاثیر خود را گذاشته است. 
مطالعات مختلفی بر اثربخشی بیشتر این نوع از پیام 

نسبت به تبلیغات مستقیم اشاره کرده اند.
حال تصور کنید بازیکنی را که در اثنای بازی کردن 
مراحل  از  بازی  قهرمان  کردن  رد  با  سخت  خود 
به  تا  می کند  تالش  یا  و  شده  درگیر  بازی  دشوار 
کمک بازیکن های خط حمله خود گل حساسی را 
به ثمر برساند. او تقریبا هیچ عالمتی بیرون از بازی 

را دریافت نمی کند و برای خیلی از ما که اهل بازی کردنیم، بارها پیش آمده است که وقتی غرق در بازی هستیم، اطرافیانمان بارها ما را صدا 
کرده اند و ما صدای آنها را نشنیده ایم. حال تصور کنید که در بحبوحه آن چالش های درگیرکننده، ضمیر ناخوداگاه ما درگیر یک برند در محیط 
بازی، بنرهای تبلیغاتی دور زمین، پیراهن تیم ورزشی یا وسایل اطراف بشود. از این بیشتر حتی ذهن ما می تواند درگیر غذایی بشود که قهرمان 
برای زنده ماندن، به خوردن آن نیاز دارد. بدون شک اثرگذاری این نوع از تبلیغ که برند یا محصول را به عنوان ناجی و تسهیل گر بازی و قهرمان 
آن معرفی می کند، بیش از هر گونه دیگری از تبلیغات است. گلس37 )2007( ادعا می کند که طبقه بندی و شناسایی برندها توسط مخاطبین پس 
از انجام بازی به مراتب بیشتر از تبلیغات بیرون بازی بوده است و وینکلر38  و باکنر39  )2006( بیان می کنند که استفاده از بازی برای جایگذاری 
برند، تاثیر مثبت خود را هنگامی به خوبی نمایش می دهد که از بازی، برای تغییر تصویر نام تجاری یا معرفی یک محصول جدید استفاده شود.

در ایران اما متاسفانه از این گونه از تبلیغات تقریبا هیچ 
پژوهش های  شرایط  و  نمی شود  یافت  موفقی  نمونه 
حسینی  حال  این  با  نیست.  آن  از  بهتر  نیز  علمی 
)1394( در یکی از معدود پژوهش های انجام شده در 
این حوزه می نویسد: »... این شیوه در ایران نیز، چند 
سالی است که رو به رشد است، وجود تاثیر بیش از 
اندازه تبلیغات در ترغیب مشتریان و وجود بازی های 
وجود  به  نیز  را  اهمیتی  باال،  جذابیت  با  رایانه ای 
می آورد که ضرورت سنجش تاثیر تبلیغ و جایگذاری 
در بازی را به صورت همزمان ایجاد می کند. سنجش 
تاثیر جایگذاری در بازی می تواند بازاریابان را در جهت 
حرکت و برنامه ریزی صحیح برای پیشبرد جایگذاری 
پژوهش  این  در  حسینی  کند«.  هدایت  بازی ها  در 
بازی های  در  برند  جایگذاری  که  می کند  استدالل 
دیجیتال، اثر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به برند و 

یادآوری آن نام تجاری دارد.
 

Lawrence of Arabia
Frame
Brand Placement
Product Placement

Glass
Winkler
Buckner

33
34
35
36

37
38
39
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نتیجه گیری 
که  می کند  مشخص  شد  مطرح  آنچه  همه 
پیشرفت اقتصادی صنعت بازی، فقط وابسته به 
افزایش کیفیت و تزریق مالی حمایتی نیست و 
دغدغه اصلی در شکل گیری مفاهیم بازاریابی و 
ترویج روحیه کسب و کار است. در حقیقت این 
نگاه اقتصادی به هنر بازی سازی است که آن 
را تبدیل به یک صنعت پویا با رویکرد تقویت 
اقتصاد مقاومتی خواهد کرد و این دقیقا نقطه ای 
از اکوسیستم بازی دیجیتال است که اتفاقا از 
همه ضعیف تر است. صنعت بازی دیجیتال که 
در ایران، شاید از لحاظ کیفیت فنی ساخت، 

در خاورمیانه بی رقیب باشد و در حوزه مصرف، 
حداقل در داخل کشور، بازار بزرگی با بیش از 23 
میلیون نفر را پیش رو دارد، دقیقا به دلیل ضعف 
علمی و تجربی در حوزه تجارت با بحران های 
شدید مواجه است. نه تنها مفید، بلکه ضروری 
است تا هرچه سریع تر پژوهشگران و خبرگان 
اقتصاد  از  بخش  این  سمت  به  کار  و  کسب 
حرکت کنند و با تقویت زیرساخت های تجاری 
آن، اسباب توسعه را فراهم آوردند. مسلما به تبع 
صنعت دارای زیرساخت تجاری، سرمایه هایی 
از بیرون از محیط بازی سازی به صنعت جاری 
خواهند شد. چرا که هر تاجری با عقل سلیم 
اقتصادی، به دنبال صنایع جذاب، با بازدهی باال 
و البته در عین حال باثبات و عاری از ریسک های 

غیرسیستماتیک است. در این مقدمه تالش شد 
صورت  پژوهش های  اصلی  جریان  مرور  با  تا 
آن  کلی  شمای  کسب و کار،  حوزه  در  گرفته 
قابل لمس تر گردد. مشخص است که مطالعه 
به شکلی  بازی  رفتار مصرف کننده و طراحی 
کاربر پسند از حوزه های مطلوب پژوهش بوده 
و پس از آن، بررسی اثربخشی و جذابیت رسانه 
بازی به عنوان یک رسانه تبلیغاتی به کرات مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه این 
حوزه ها را بیشتر خواهیم شکافت و امیدواریم 
پژوهشگران  موجود،  خالهای  شناخت  با  تا 
تالشگر حوزه کسب و کار در کنار دایرک، این 

زیرساخت ها را گسترش دهند.
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و  دیجیتال  بازی های  حوزه  در  دنیا  علمی  مقاالت  پراستنادترین  انتخاب  و  گردآوری  با 
کسب وکار، با برترین  آثار علمی و پژوهشی در این زمینه آشنا خواهید شد. این بخش شامل 
پژوهش های  شاخص ترین  واقع  در  که  می باشد  فارسی  و  انگلیسی  شده  گزیده  مقاالت 
انگلیسی و 6  ایران و دنیا محسوب می شوند. تعداد 15 چکیده مقاله  این حوزه در  علمی 
چکیده مقاله فارسی از مقاالت علمی این بخش خواهند بود. همچنین برای پژوهشگران و 
عالقه مندان امکان دریافت فایل مقاالت مورد نظر و نیز آشنایی با مقاالت بیشتر این حوزه 

در بانک مقاالت تارنمای دایرک وجود دارد.

معرفی
مقاالت پر استناد

در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار
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شماره 1

Journal of advertising research, (2002) 

42(2), 80-92

مجله علمی پژوهش تبلیغات، سال 2002، 
جلد 42، شماره 2، صفحات 80-90 

تعداد استنادها: 469
میشل آر. نلسون

دانشگاه ویسکانسین مدیسون

چکیده: تبلیغات ترکیبی، تبدیل به مدل خودت انجام بده شده است و به شکل ویژگی های سفارشی در بازی های ویدئویی، تکامل 
یافته است. از آرم شعله نارنجی رنگ آشنا بر روی ماشین های مسابقه ای تا اسکیت سوارهایی با لباس طرح دیزل، برند های تجاری در 
محیط های مجازی به عنوان راهی برای بازی سازان جهت افزایش واقع گرایی و دور زدن افزایش قیمت ساخت بازی، سردرآورده اند )اخبار 
منبع کسب و کار جی.اِی، سال 1999(. نیمی از 25 بازی ویدئویی برتر قابلیت یک بازیکن یا محصول مارک داِر دارای مجوز را دارند 
)gamesweek.com، دسامبر 2000(. با این حال، درباره شرایط کوتاه یا بلنِد تأثیرگذار در این روش ارتباط با برند، برای تبلیغ کنندگان یا 
نگرش نسبت به جایگذاری محصوالت میان بازیکنان، شناخت کمی وجود دارد. این مقاله برای اولین بار، به بحث در مورد این مسائل 
برای پژوهشگران، با طرح مسئله ای شامل جایگذاری محصول و بازی و سپس ارائه نتایج حاصل از دو پژوهش اکتشافی طراحی شده، 

جهت رسیدگی به این پرسش های تحقیقاتی، پرداخته است.
واژگان کلیدی: جایگذاری برند، یادآوری، برند، بازی های ویدئویی، بازی های رایانه ای

یادآوری جایگذاری های نام تجاری در بازی های رایانه ای/ویدئویی
Recall of Brand Placements in Computer/Video Games

چکیده: بازی های تبلیغاتی، به طور فزاینده ای تبدیل به بخشی از کمپین بازاریابی جهت ترویج محصوالت و نام های تجاری، شده اند. 
در حالی که تحقیقات قبلی به بررسی میزان جذب پیام ها از محیط های تعاملی توسط بازیکنان پرداخته اند، بیشتر بر محیط های بازی 
ویدئویی و آنالین تمرکز دارند. در این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی، سطح به یادآوری محصوالت، نام های تجاری 
و شرکت ها را در بازی های تبلیغاتی بررسی کردیم و اینکه به طور کلی مقبولیت جایگذاری محصول در بازی های تبلیغاتی به نگرش 
نسبت به تبلیغات ارتباطی دارد یا خیر، مطالعه شد. تحقیقات ما نشان می دهند که میزان به یادآوردن محصوالت و شرکت ها در سطح 
باالیی قرار دارد و درکل منفی بودن درباره تبلیغات در مقایسه با مثبت بودن در قبال آن، تأثیر قوی تری در نگرش نسبت به جایگذاری 
محصوالت در بازی های تبلیغاتی دارد. ما نتیجه می گیریم که بازی های تبلیغاتی می توانند برای محصوالت و نام های تجاری که در حال 
حاضر برای بازیکنان شناخته شده اند، به طور مؤثرتری ایفای نقش کنند و همان بازی ها می توانند برای افزایش و تغییر تصور از نام تجاری 

در مقایسه با آگاه سازی مخاطبان هدف از محصوالتی که برای آنها جدید است، مناسب تر باشند.
واژگان کلیدی: تصور از نام تجاری، بازی های تبلیغاتی، نگرش، جایگذاری محصول، بازی های ویدئویی

شماره 2

Journal of Interactive Advertising 7.1 

(2006): 3-32.

مجله علمی تبلیغات تعاملی، سال 2006، 
جلد 7، شماره 1، صفحات 3-32

تعداد استنادها: 221

Receptiveness of gamers to embedded brand messages in advergames:
Attitudes towards product placement

پذیرش توسط بازیکنان از پیام های تجاری در بازی های تبلیغاتی:
نگرش نسبت به جایگذاری محصول

تینا وینکلر
کتی باکنر

دانشگاه ناپیر ادینبورگ، ادینبورگ، 
انگلیس
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شماره 3

چکیده: هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت برند و وفاداری به برند می باشد.
 400 تعداد  است.  شده  استفاده  دسترس،  در  نمونه گیری  روش های  از  اصلی،  داده های  جمع آوری  برای  طراحی/روش/رویکرد: 
مصرف کننده بزرگسال مورد مصاحبه قرار گرفتند که به دنبال اسباب بازی و بازی های ویدئویی و یا خرید آنها در بازار شهر تایپه بودند 
و 387 پرسشنامه مؤثر جمع آوری شده است؛ نرخ پاسخ مؤثر 96/75 درصد می باشد. از تحلیل رگرسیون برای آزمایش فرضیه، استفاده 

شده است.
یافته ها: یافته های اصلی عبارتند از: رابطه مثبت قابل توجه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و هویت هیجان انگیز نام تجاری؛ رابطه 
مثبت معنی دار بین سازگاری شخصیت و هویت نام تجاری، صداقت هویت نام تجاری و صالحیت هویت نام تجاری؛ شایستگی و مهارت 
هویت نام تجاری، تأثیر مثبت قابل توجه بر وفاداری عاطفی دارند؛ شایستگی، صلح جویی و مهارت های هویت نام تجاری، تأثیر مثبت قابل 
توجه بر وفاداری عملی دارند؛ ویژگی شخصیتی سازگاری و گشودگی، تأثیر مثبت قابل توجه بر وفاداری عاطفی دارند؛ ویژگی شخصیتی 

سازگاری و گشودگی تأثیر مثبت قابل توجه بر وفاداری عملی دارند.
محدودیت ها/مفاهیم تحقیقات: محدودیت در انتخاب کشور و نام تجاری و خودداری از محدودیت های ارائه پوشش خبری نمونه 
نام تجاری  به هویت  با ویژگی های شخصیتی متفاوت، شناخت متفاوتی نسبت  تأیید می کند که مصرف کنندگانی  این مقاله  برداری. 
خواهند داشت، که می تواند در صنعت اسباب بازی و بازی های ویدئویی به کار برده شود. این مقاله، نشان می دهد که هویت یک نام 
تجاری متمایز، می تواند سبب وفاداری بیشتر به نام تجاری شود. این موضوع ثابت می کند که ویژگی های شخصیتی سازگاری و گشودگی، 

تأثیر مثبتی در وفاداری به نام تجاری دارند.
مفاهیم عملی: این مقاله ارزش هویت نام تجاری را که به یک شرکت سودرسانی می کند، برجسته می نماید. این امر بر اهمیت وفاداری 
 BANDAI به نام تجاری برای یک شرکت، تأکید دارد. مصرف کنندگانی که در سازگاری و گشودگی عضو هستند، مخاطبین هدف برای

می باشند.
اصالت/ارزش: ارزش بزرگ مقاله، ارتباط دادن نظریه و تجربه به یکدیگر و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت 

نام تجاری و وفاداری به نام تجاری می باشد.
واژگان کلیدی: شخصیت، هویت نام تجاری، وفاداری به نام تجاری

Journal of Product & Brand Manage-

ment 19.1 (2010): 4-17

مجله علمی مدیریت محصول و نام تجاری،
سال 2010، جلد 19، شماره 1، صفحات 4-17

تعداد استنادها: 187
لین لونگ یی

دانشگاه آلتیا، تایپه، تایوان

The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty:
an empirical study of toys and video games buyers

رابطه بین ویژگی شخصیتی مصرف کننده، هویت برند و وفاداری به برند: 
پژوهشی تجربی در مورد اسباب بازی ها و خریداران بازی های ویدئویی
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Journal of Interactive Advertising 9.1 

(2008): 27-36

مجله علمی تبلیغات تعاملی، سال 2008، 
جلد 9، شماره 1، صفحات 27-36

تعداد استنادها: 181

کوین وایز
پائول بولز

هیو کیم
آرون ونکاتارامن

رایان می یر

از طریق  تجاری،  نام  با یک  درآوردن مصرف کنندگان  تعامل  به  برای  را  تبلیغاتی  بازی های  فزاینده ای،  به صورت  کمپین ها  چکیده: 
بازی های  ویژگی های خاص  تأثیر  اندکی  تحقیقات  این حال،  با  در می آورند.  اجرا  به  تعامل برانگیز،  و  رسانه ای سرگرم کننده  محتوای 
تبلیغاتی را در نتایج تبلیغاتی موردنظر، آزمایش کرده اند. این مقاله، نتایج آزمایشی را گزارش می دهد که جهت بررسی چگونگی تغییر 
در ارتباط مضمونی میان بازی که دارای محتوای تبلیغاتی است و نام تجاری که رابطه بین نگرش به بازی )برابر با نگرش به تبلیغ( و 
نگرش به برند را تحت تأثیر قرار داده، بررسی می کند. هنگامی که شرکت کنندگان مشغول انجام بازی همراه با ارتباط مضمونی زیاد 
نسبت به محصول آن نام تجاری بودند، میان نگرش نسبت به بازی تبلیغاتی و نگرش نسبت به نام تجاری، تحلیل ها رابطه ای مثبت و 
قوی را گزارش کردند. بنابراین، طراحی بازی های تبلیغاتی که به طور مضمونی به محصول نام تجاری که حامی آن شده مربوط هستند، 

می بایست وضعیت مثبت نام تجاری را که توسط انجام آن بازی برانگیخته شده، بهبود بخشد.
واژگان کلیدی: بازی تبلیغاتی، بازی ویدئویی، برند، ارتباط موضوعی

Enjoyment of advergames and brand attitudes: The impact of thematic relevance

لذت از بازی های تبلیغاتی و نگرش نسبت به نام تجاری: تاثیر ارتباط موضوعی

Journal of Interactive Advertising 

8.1 (2007): 23-32

مجله علمی تبلیغات تعاملی، سال 2007، 
جلد 8، شماره 1، صفحات 23-32

زاخاری گلستعداد استنادها: 137

چکیده: مطالعات قبلی نشان می دهند که ارائه یک تبلیغات تا حد زیادی تعیین می کند که مصرف کنندگان تا چه میزان به خوبی 
پیام را دریافت می کنند. بازی های ویدئویی دارای عناصر بسیاری هستند که آنها را به بستری ایده آل جهت تبلیغات، تبدیل می کند. در 
این پژوهش، شرکت کنندگان، یک بازی ویدئویی را انجام دادند که در آن محصوالتی دارای نام تجاری، برجسته شده بودند؛ سپس یک 
آزمون ارتباط با وابستگی ضمنی برای تعیین این که آنها نگرش مثبت بیشتری نسبت به نام های تجاری در بازی، یا نسبت به مجموعه ای 
از نام های تجاری هم رده در آن، دارند یا خیر، گرفته شد. نتایج از هر سه فرضیه پیروی می کنند. شرکت کنندگان، نام های تجاری داخل 
بازی را به طور قابل توجهی سریع تر از انتخاب به عنوان دسته بد یا به عنوان دسته خوب برشمردند. همچنین شرکت کنندگان، نام های 
تجاری داخل بازی را به شکل قابل مالحظه ای سریع تر از نام های تجاری خارج از محیط بازی، طبقه بندی کردند. در نهایت، آنها به میزان 

زیادی، نام های تجاری داخل بازی را، نسبت به نام های تجاری خارج از بازی و با تأخیر بیشتر، به عنوان دسته بد، طبقه بندی کردند.
واژگان کلیدی: بازی ویدئویی، تبلیغات، جایگذاری محصول، برند

The effectiveness of product placement in video games

اثربخشی جایگذاری محصول در بازی های ویدئویی

شماره 4

شماره 5
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Journal of Advertising 40.1 (2011): 43-56.

مجله علمی تبلیغات، سال 2011، جلد 40، 
شماره 1، صفحات 43-56

تعداد استنادها: 101

سونتا آن
گروه مطالعات رسانه، دانشگاه اوا وومنز، سئول، کره

سوزانا استرن
گروه مطالعات ارتباطات، دانشگاه سن دیه گو، سن 

دیه گو، آمریکا

چکیده: این پژوهش یک آگهی تبلیغاتی فعلی را برای یک بازی تبلیغاتی آزمایش کرده است تا مشخص شود که آیا وجود آن به 
کودکان در شناخت ماهیت تبلیغاتی بازی تبلیغاتی کمکی می کند و تأثیرات تبلیغات درون بازی را کاهش می دهد یا خیر. با استفاده از 
مدل ترغیب دانش )PKM( به عنوان چهارچوب نظری، آزمایش به 112 کودک از 8 تا 11 سال جهت انجام یک بازی تبلیغاتی، که در 
آن قالبی تصویری/یا صوتی از آگهی تبلیغات حضور داشته یا نداشته باشد، نیاز داشت. نتایج نشان می دهند که هیچ کدام از آگهی های 
به شناسایی صحیح  تبلیغاتی  بازی کمک نکرده است. همچنین وجود آگهی  به کودکان در تشخیص دقیق ماهیت تجاری  تبلیغاتی 
کودکان از عامل متقاعد کننده ارتباطی نداشت. آگهی تبلیغاتی اثرات تبلیغاتی را در کودکان کاهش داد؛ اگرچه با استفاده از کاهش 

عالقه و خاطره ای از محصول تبلیغ شده.
واژگان کلیدی: بازی تبلیغاتی، محصول، برند، بازی ویدئویی، آگهی تجاری

Mitigating the effects of advergames on children

کاهش اثرات بازی های تبلیغاتی  بر کودکان

چکیده: این مقاله، به بررسی توسعه جایگذاری نام تجاری در بازی های دیجیتال به وسیله گروه های متمرکز بر بازیکنان می پردازد. رشد 
جایگذاری نام های تجاری در داخل بازی توسط امور مالی بازی  سازان و تقدم خالقیت و آزمایش در استفاده بازاریابان از رسانه، توضیح 
داده می شود. سپس محتوای خارجی انجام بازی، براساس شرح جنبه های غیرمادی در رفتار مصرف کننده، مورد بررسی قرار گرفته است. 
فرایند های داخل بازی، شامل فرایند های روانی که به احتمال، مورد توجه بازاریابان باشند نیز مرور شده است. سپس تجربیات گزارش 
شده از بازیکنان، با توجه به این فرایندها در نظر گرفته شدند. به نظر می رسد یافته ها استفاده از جایگذاری نام تجاری در بازی ها را 
توجیه می کنند. بازیکنان به راحتی برخورد با نام های تجاری در حین انجام بازی را به یاد می آورند و به طور کلی، درمورد این تجربیات 
عقیده مثبتی دارند؛ این موضوع نشان می دهد که نام های تجاری سبب افزایش واقع گرایی می شوند، زیرا این امکان را به اشخاص می دهد 
تا خیال پردازی هایی مبتنی بر مصرف گرایی را ایجاد و در آن به کاوش بپردازند. با این حال، برخی از بازیکنان جایگذاری نام تجاری را 
نپذیرفتند و تخیالت داخل بازی که از اجناس مادی، مستقل هستند را ترجیح دادند. همچنین نتایج مسائل مربوط به شیوه هایی که 
اشخاص ممکن است از بازی های دیجیتال برای بازتاب جامعه مصرف کننده استفاده کنند، باال بردند و اینکه احتمال این پرسش را که 
بازی های دیجیتال ممکن است از فرهنگ فعلی مصرف کننده حمایت یا رد کنند افزایش می دهد. مشکالت دیگر برای مدیرانی که مایل 
هستند از این شیوه استفاده کنند، توسط ماهیت تکراری بازی ها نشان داده شده است که ممکن است موجب خسته کننده بودن پیام 

شود و موجب ناامیدی بازیکنان از جنبه های یک بازی به دلیل ارزیابی های منفی از نام های تجاری داخل بازی شود.
واژگان کلیدی: بازی های دیجیتال، جایگذاری نام تجاری، تجربیات بازیکنان، گروه های متمرکز

Journal of Consumer Behaviour 5.4 

(2006): 355-366

مجله علمی رفتار مصرف کننده، سال 2006،
جلد 5، شماره 4، صفحات 355-366

مایک مولزورثتعداد استنادها: 85

Real brands in imaginary worlds:
investigating players› experiences of brand placement in digital games

نام های تجاری واقعی در دنیای خیالی:
بررسی تجربیات بازیکنان از جایگذاری نام های تجاری در بازی های ویدئویی

شماره 6

شماره 7
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شماره 9

شماره 8

چکیده: در بازار به هم ریخته امروز، این امر ضروری است که شرکت ها به دنبال راه های جدید و نوآورانه برای جذب مخاطب مورد 
نظرشان باشند. درحال حاضر، از آنجایی که شرکت ها با جایگذاری نام تجاری درون بازی های ویدئویی ورزشی، در تالش برای بدست 
آوردن مصرف کنندگان از طریق راهی غیرسنتی، در تعامل هستند، بازی های ویدئویی ورزشی، نشان دهنده گروه رسانه های همگرا جهت 
مدیریت نام تجاری، می باشند. با وجود رشد این شیوه، تحقیقات کمی جهت تعیین تأثیرگذاری آن، به انجام رسیده است؛ به ویژه درمورد 
مقایسه قرارگرفتن درون رسانه های سنتی تر. بدین ترتیب، هدف از این مطالعه، مقایسه میزان به یادآوری و تشخیص برای ظاهر شدن 
نام های تجاری در یک بازی ویدئویی ورزشی و یا یک مسابقه ورزشی در تلویزیون می باشد. نتایج، پیامدهای مهمی برای بازاریاب های 
سازمانی به همراه دارد و نشان می دهد که یادآوری نام های تجاری که در مسابقات تلویزیونی NASCAR ظاهر شدند، از آنهایی که در 
بازی ویدئویی NASCAR به تصویر کشیده شده اند، بیشتر می باشد. با این حال، تشخیص بازشناسی نام تجاری از لحاظ آماری، میزان 

قابل توجهی در بر نداشت.
واژگان کلیدی: نام تجاری، تلویزیون، بازی ویدئویی ورزشی، بازنمایی، بازشناسی

Sport Marketing Quarterly 17.4 (2008): 201

مجله علمی بازاریابی ورزشی، سال 2008، 
جلد 17، شماره 4، صفحه 201

تعداد استنادها: 60

پاتریک ولش
استادیار دانشگاه میامی

یونگجائه کیم
دانشجوی دکترای دانشگاه مینه سوتا

استفن دی. راس
استادیار دانشگاه مینه سوتا

Brand recall and recognition:
A comparison of television and sport video games as presentation modes

یادآوری نام تجاری و بازشناسی:
مقایسه تلویزیون و بازی های ویدئویی ورزشی به عنوان روش های ارائه

Journal of Consumer Psychology 21.1 (2011): 
65-72.

مجله علمی روانشناسی مصرف کننده، سال 
2011، جلد 21، شماره 1، صفحات 65-72

هایمینگ هنگتعداد استنادها: 48
سوزان آوتی

چکیده: این پژوهش، تحقیقات به عمل آمده در زمینه جایگذاری محصول را با آزمایش تأثیر تعامل در اثرگذاری جایگذاری محصول 
بررسی می کند. نتایج نشان می دهند، هنگامی که کودکان نمی توانند با جایگذاری در بازی های ویدئویی تعامل برقرار کنند، تأثیر احساس 
شده، مکانسیم اساسی می باشد که منجر به نتیجه مثبت می گردد. بنابراین، تأثیرات تنها در یک تصمیم مبتنی بر انگیزه مشهود هستند 
که در آن انگیزه یکسان، به عنوان یک نشانه ارائه می شود. با این حال، هنگامی که کودکان این فرصت را می یابند تا با جایگذاری ها 
در بازی های ویدئویی تعامل برقرار کنند، ممکن است توسط نفوذ مفهومی، تحت تأثیر قرار بگیرند. بنابراین جایگذاری ها، هنوز در یک 

تصمیم مبتنی بر حافظه تأثیرگذار هستند؛ جایی که هیچ انگیزه ای به عنوان یک نشانه، ارائه نمی گردد.
واژگان کلیدی: تسلط ادراکی، تسلط مفهومی، بازی های ویدئویی، تعامل، فرزندان، جایگذاری محصوالت

Children playing branded video games: The impact of interactivity 
on product placement effectiveness

کودکان بازی های ویدئویی با نام های تجاری انجام می دهند:
تأثیر تعامل در اثرگذاری جایگذاری محصول
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شماره 11

شماره 10

Journal of Promotion Management, 

(2008)14(1-2), 85-101

DiGRA ‘05 - Proceedings of the 2005 DiGRA 
International Conference: Changing Views: 
Worlds in Play

مجله علمی مدیریت ترویج، سال 2008،
جلد 14، شماره های 1 و 2، صفحات 85-101

مجموعه مقاالت کنفرانس علمی دیگرا: تغییر 
دیدگاه ها: دنیاها در بازی، سال 2005

تعداد استنادها: 44

تعداد استنادها: 44

یونگجونگ سونگ
استادیار رشته تبلیغات، دانشگاه تگزاس در آستین، 

آمریکا
فدریکو دی گریگوریو

استادیار رشته بازاریابی، دانشگاه اکرون، آمریکا 

جیسون چمبرز

چکیده: تا به حال هیچ گونه مطالعه قبلی به صورت کمی، نگرش را در زمینه جایگذاری نام های تجاری در رسانه های گوناگون مورد 
بررسی قرار نداده است. یک بررسی از 437 دانشجو، با توجه به نگرش آنها در خصوص جایگذاری نام های تجاری در فیلم  ها، برنامه های 
تلویزیون، آهنگ ها و بازی های ویدئویی، صورت گرفته است. ژانر به عنوان یک اصل که پیشتر در پژوهش ها تحت بررسی قرار نگرفته 
بود، گنجانیده شد. نتایج ما نشان می دهند که نگرش به جایگذاری نام تجاری در تمام رسانه ها، به طور کلی مثبت می باشد، اما همان 
جایگذاری نام تجاری در آهنگ ها و بازی های ویدئویی، نسبت به داخل فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، از مقبولیت کمتری برخوردار است. 

عالوه براین به طور ویژه ای، ژانرهای خاص، چه مناسب یا غیرمناسب برای این راهبرد درنظر گرفته شده اند.
واژگان کلیدی: جایگذاری نام تجاری، نگرش مصرف کننده، رسانه ها، جایگذاری محصول، پیمایش

چکیده: این مقاله، شیوه تبلیغات درون فضای بازی های دیجیتال را بررسی می کند. همچنین این مقاله آینده توسعه تبلیغات درون 
فضاهای سرگرمی کننده تعاملی را پیش بینی خواهد کرد؛ آینده ای که احتماالت متنوعی از جمله حمایت بازی های واقع گرا، جایگذاری 
محصول و یکپارچگی نام های تجاری درون بازی ها، یا فرصت های تبلیغاتی میان بازی های دیجیتالی و دیگر اشکال رسانه های سرگرمی 
را شامل می شود. نویسنده به دنبال، به رد و یا تمجید از عمل نیست، بلکه در پی ارائه یک بررسی دقیق و منطقی می باشد. با توجه به 
شباهت بازی های ویدئویی و فیلم ها، این تحقیقات ترکیبی شامل تحلیل و بررسی جایگذاری تبلیغات، درون ژانرهایی با نظریه های در 
حال پردازش محدود شده، جهت پیشنهاد طرح جایگذاری برای بازی های دیجیتال، می باشد. تحلیل و بررسی شامل چشم اندازی به 
تبلیغ کنندگان، ناشران و طراحان بازی و کاربران مصرف کننده نهایی می باشد. این تحقیقات نشان می دهد که در حال حاضر، رویکردهای 
می باشد.  نهایی  مصرف کننده  کاربران  توسط  مقبول،  شیوه  یک  موضوع  این  اما  دارد،  وجود  بازی  داخل  تبلیغات  به  نسبت  متعددی 

همچنین یک برنامه کاری برای رویکردهای آینده نیز پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: جایگذاری محصول، ژانر، جهان بازی، بازی های دیجیتال، تبلیغات

New brand worlds: College student consumer attitudes toward brand 
placement in films, television shows, songs, and video games

The sponsored avatar: Examining the present reality and future 
possibilites of advertising in digital games

جهان های جدید نام تجاری: نگرش دانشجوی کالج مصرف کننده به جایگذاری 
نام تجاری در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، آهنگ، و بازی های ویدئویی

آواتار حمایت شده: بررسی واقعیت کنونی و احتماالت آتی درمورد 
تبلیغات در بازی های دیجیتال
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شماره 13

شماره 12

Do violent video games impair the effectiveness of in-game advertisements? The 
impact of gaming environment on brand recall, brand attitude, and purchase …

آیا بازی های ویدئویی خشن اثربخشی تبلیغات درون بازی را مختل می کنند؟ 
تأثیر محیط بازی در به یادآوری نام های تجاری، گرایش به آنها و قصد خرید

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 
14.7-8 (2011): 439-446.

مجله علمی روانشناسی سایر، رفتار و شبکه 
اجتماعی، جلد 14، شماره های 7و 8، سال 

2011، صفحات 439-446

سئونگ چول یوتعداد استنادها: 26
خورخه پنا

چکیده: این مطالعه، به بررسی این سوال که آیا بازی های ویدئویی خشن در مقایسه با بازی های ویدئویی غیرخشن، اثربخشی تبلیغات 
داخل بازی را مختل می کند یا خیر، پرداخته است. شرکت کنندگان تبلیغات داخل بازی را بعد از مرورکردن یکسان حاالت خشونت آمیز 
و غیر آن در بازی، به خاطر آورده و ارزیابی کردند. به یادآوری نام های تجاری، شناخت و گرایش شرکت کنندگان، بعد از مرور بازی 
خشونت آمیز، دچار کاهش شد. همچنین، بانوان در شرایط بازی خشونت آمیز، گرایش کمتری نسبت به نام های تجاری در مقایسه با 
آقایان در همان شرایط، از خود نشان دادند؛ بنابراین این موضوع نشان می دهد که محیط بازی، با جنسیت شرکت کنندگان در تعامل 
می باشد. یافته ها، از پیش بینی های حکایت می کند. همچنین نتایج تحقیقات قبلی درمورد چگونگی مختل کردن اثربخشی تبلیغات توسط 

رسانه خشونت آمیز را گسترش داده و مفاهیم عملی را محققان و پژوهشگران فراهم می کند.
واژگان کلیدی: تبلیغات، بازی ویدئویی، بازی خشونت آمیز، اثربخشی

چکیده: سریPGA Tour و Tiger Woods golf برای جایگذاری نام تجاری و محصول، مورد بررسی قرار گرفتند و به طور کلی به جز یک مورد 
 Oakley، که در سه سال آخر اتفاق می افتد، 2100 تصویر تجاری قابل شناسایی دربرداشتند. نام های تجاری که اغلب ظاهر می شوند، شامل
Nike، adidas،  TW Nike، و Tag Heuer هستند. براساس دسته بندی محصول، Nike در تجهیزات )%36( و Oakley در لباس )%31(، در رأس 

بودند. نتایج نشان می دهند که بازی های ویدئویی به صورت فزاینده ای به عنوان شیوه ای مناسب جهت بازاریابی، دیده می شوند.
واژگان کلیدی: تور پی.جی.اِی، تایگر وودز، جایگذاری محصول، بازی های ویدئویی، تصویر نام تجاری

Journal of Sports Marketing and Sponsorship 
10.2 (2009): 39-52.

مجله علمی بازاریابی ورزش و حمایت، سال 
2006، جلد 10، شماره 2، صفحات 39-52

تعداد استنادها: 24

گلن کالویو
دانشگاه میامی

پاتریک ام. کرفت
دانشگاه ایندیانا-بلومینگتون

پائول ام. پدرسون
استادیار رشته ارتباطات ورزش و بازاریابی ورزش، 

دانشگاه ایندیانا-بلومینگتون، آمریکا

Communicating with consumers through video games: An analysis of brand 
development within the video gaming segment of the sports industry

برقراری ارتباط با مصرف کنندگان از طریق بازی های ویدئویی: تحلیل و بررسی 
توسعه نام های تجاری درون بخش بازی های ویدئویی از صنعت ورزش
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بازی های  انجام  بازی هایی ویدئویی در حال محبوب تر و گسترده تر شدن هستند، جوانان زمان زیادی را صرف  از آنجایی که  چکیده: 
ویدئویی می کنند )Eglesz. Fekete. Kiss. and Izso. 2005(. بازی های ویدئویی ورزشی به دلیل اصالت و شباهتشان به برنامه های ورزشی در 
تلویزیون و تبلیغات درون بازی که شامل جایگذاری محصول، توصیه های ورزشی و نشانه محل برگزاری بر روی صفحه در بازی های ویدئویی 
ورزشی )Sport Video Games - SVGs( در آمریکای شمالی هستند بسیار محبوب شده اند و به امری عادی در صنعت ورزشی تبدیل شده اند 
)Cianfrone. Trail و Lutz ، سال 2008(. بازاریاب های ایاالت متحده، 71 میلیون دالر صرف تبلیغات در بازی هایی ویدئویی کرده اند که در 
آن، محصوالتی به عنوان زمینه انجام بازی قرار گرفته و یا توسط کاراکترهای بازی استفاده شده اند )در سال 2005( و انتظار می رفت هزینه 
تبلیغات، به 561 میلیون دالر )در 2009( برسد )Johannes ، سال 2006(. بنابراین، تبلیغات بازی های ویدئویی در حال تبدیل به یکی از 
عالقه های بازاریاب ها می باشد، زیرا به نظر می رسد بازیکنان تبلیغات درون بازی را از هر رسانه و سرگرمی دیگری، بهتر به خاطر می آورند 

.)2005 ، Devaney(
واژگان کلیدی: اخالق، جایگذاری محصول، ورزشی، بازی های ویدئویی

چکیده: محققان معموال مقیاس های شناختی و مؤثر را برای مطالعه اثربخشی جایگذاری نام های تجاری در بازی های ویدئویی به کار 
می گیرند. رویکرد روانشناختی جهت اندازه گیری اثربخشی، به شدت دارای فقدان است و برای کمک الزم است که هم دانشگاهیان و هم 
پژوهشگران درک خود را از چگونگی روند جایگذاری نام تجاری، بیشتر کنند. پژوهش فعلی، واکنش های گرایش اشخاص را در شرایط افزایش 
نرخ رسانایی پوست و نرخ کاهش ضربان قلب، در هنگام رویارویی با نام های تجاری در بازی های ویدئویی، اندازه می گیرد. نتایج نشان می دهد 
که بازیکنان به طور ناخودآگاه تبلیغات در پس زمینه را در ذهن خود می نگارند؛ حتی اگر قادر نباشند بعداً آنها را به صراحت به خاطر آورند. 
تفاوتی میان بازیکنان حرفه ای و غیرحرفه ای، در به یادآوری و شناختن نام های تجاری، در بازی های ویدئویی، وجود ندارد. عالوه براین، 
نام های تجاری که از پیش با نگرش مثبت و مطلوب وجود داشتند و به طور خودکار با پردازش بیشتر به خاطر سپرده شده اند، نشان می دهند 

واکنش های گرایشی، شاخصی برای احساس اولیه به جای جزئیات و پیچیدگی بیشتر، هستند.
واژگان کلیدی: جایگذاری محصول، بازی های ویدئویی، تبلیغات، روانشناسی

Journal of Promotion Management 16.4 
(2010): 411-427.

Journal of Advertising 42.2-3 (2013): 251-263

مجله علمی مدیریت ترویج، سال 2010، 
جلد 16، شماره 4، صفحات 411-427

مجله علمی تبلیغات، سال 2013، جلد 42، 
شماره های 2 و 3، صفحات 251-263

تعداد استنادها: 21

تعداد استنادها: 14

مین سو کیم
دانشگاه ایالتی فلوریدا
استیون مک کالنگ
دانشگاه ایالتی فلوریدا

هارشا گنگازار باتال
ساموئل بردلی

وسلی حکیم

شماره 14

شماره 15

Acceptability and ethics of product placement in sport video games

پذیرش و اخالق جایگذاری محصول در بازی های ویدئویی ورزشی

Psychophysiological responses to background brand placements in video games

پاسخ های روانشناختی به زمینه جایگذاری نام تجاری در بازی های ویدئویی
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ب( مقاالت فارسی برگزیده

شماره 1

چکیده: صنعت بازی طی سال های اخیر مورد توجه سرمایه گذاران و بخصوص دولت مردان قرار گرفته است. دلیل آن رشد انفجارگونه سود 
این صنعت و بازدهی باالی سرمایه گذاری آن از طریق بازی می باشد. در کشور ایران علی رغم وجود پتانسیل های توسعه و رونق صنعت، 
همچنان بخش اعظمی از بازار در اختیار تولیدات خارجی است و بازی های بومی سهم کمی در این فضا دارد. از جمله دالیل آن، عدم 
تکمیل زنجیره ارزش صنعت است. در این مقاله، گلوگاه ها و نقاط ضعف صنعت بازی با ترسیم زنجیره ارزش صنعت بازی های رایانه ای 
کشور و مقایسه آن با وضع مطلوب جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شرکت ها و نهادهای فعال در صنعت بازی کشور، در طول 
بخش های مختلف زنجیره ارزش جانمایی و تحلیل شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، حضور نهادهای دولتی در فعالیت های پشتیبان 
زنجیره ارزش مانند فرهنگ سازی، پژوهش و تحقیق، زیرساخت استانداردسازی، رتبه بندی و ارزیابی موجب سوگیری و جهتگیری فعالیت ها 
شده است. همچنین حضور نهادهای دولتی در فعالیت های کلیدی مانند توزیع، عرضه، بازاریابی و انتشار منجر به کیفیت پایین این بخش 
از فعالیت شده و باید حضور شرکت های خصوصی در این بخش را افزایش داد. در بخش ارزیابی و رتبه بندی، فقر نهادی منجر به ضعیف 

بودن سطح ارزیابی صنعت بازی شده و پیشنهاد می گردد انجمنها و تشکل های مردم نهاد در این بخش فعال گردند.
واژگان کلیدی: تحلیل زنجیره ارزش، صنعت بازی های رایانه ای، تحلیل زنجیره ارزش صنعت بازی

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، اصفهان، 1394

شناخت وضع موجود و آسیب شناسی موانع توسعه کسب وکار صنعت بازی های 
رایانه ای کشور با استفاده از تحلیل زنجیره ارزش

سیدامیر آقایی، کارشناسی ارشد مهندسی کنترل
سیدحسین حسینی، دکترای مهندسی صنایع

شهداد اسحق پور، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره 2

چکیده: صنعت بازی طی سال های اخیر مورد توجه سرمایه گذاران و بخصوص دولت مردان قرار گرفته است. دلیل آن رشد انفجارگونه 
سود این صنعت و بازدهی باالی سرمایه گذاری در این صنعت است. به عنوان مثال در سال 2102 دولت فنالند در صنعت بازی این کشور 
0101 میلیون یورو سرمایه گذاری انجام داد که در نهایت 251 میلیون یورو درآمد کسب کرد. پس از سودآوری عامل مهم دیگری که منجر 
به توجه دولت ها به این صنعت شده است، تبلیغات و نشر گرایشات سیاستی و ایدئولوژیک از طریق بازی می باشد. با توجه به پتانسیل های 
مالی و ارزشی این صنعت، تدوین سیاست ها و راهبردهای موثر جهت استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و رقابت پذیری، الجرم مستلزم 
شناخت مناسب و جامع از سیستمی است که در آن بخش های مختلف درگیر در صنعت، بر هم اثرگذار هستند. با توجه به پیچیدگی باالی 
مساله و وجود عوامل اثرگذار متعدد اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی و مانند آن، در این مقاله سعی شده تا با بکارگیری رویکرد سیستمی، یک 
مدل مفهومی توسعه داده شود تا بستری مناسب جهت حصول شناخت و آسیب شناسی عوامل موثر بر توسعه کسب و کار صنعت بازی در 
کشور فراهم گردد. علی رغم اهمیت مسئله و اثرگذاری باالی آن، تاکنون مدل کیفی و کمی مناسبی از صنعت بازی های رایان های توسعه 
داده نشده است. در این مقاله با استفاده از مدل مفهومی سیستمی و تکنیک DEMATEL )مقایسات زوجی(، عوامل کلیدی موثر بر عملکرد 
صنعت بازی های رایانه ای کشور شناسایی شده که راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و تصمیم گیران خواهدبود. از مدل توسعه داده شده 
میتوان جهت ایجاد مدل های کمی سیستمی در این زمینه استفاده کرد. طبق نتایج به دست آمده، 02 عامل کلیدی در توسعه صنعت بازی 
کشور شناسایی گردید که از جمله آنها تنوع و کیفیت محتوی بازیهای تولیدشده، سطح باور حاکمیت از توانایی اثرگذاری مذهبی فرهنگی 

آموزشی بازی های و توان مالی شرکتها جهت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.
DEMATEL ،واژگان کلیدی: رویکرد سیستمی، توسعه کسب و کار صنعت بازی های رایانه ای، نمودار زیرسیستم ها، حلقه های علی معلولی

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، اصفهان، 1394

استفاده از رویکرد سیستمی و روش مقایسات زوجی در شناسایی و اولویت بندی 
عوامل موثربر رشد و توسعه کسب و کار صنعت بازی های رایان های در ایران

سیدحسین حسینی، دکترای مهندسی صنایع
سیدامیر آقایی، کارشناسی ارشد مهندسی کنترل

شهداد اسحق پور، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
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شماره 3

شماره 4

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی مدیریت و 
مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1393

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی 
کشور، 1391

سید علیقلی روشن
استادیار گروه مدیریت دولتی و فناوری اطالعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهروز مینایی 
استادیار گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت

حامد احمدی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجتبی اجاقلو، مهندسی کامپیوتر 
بهزاد اسمخانی، مهندسی کامپیوتر

عباس خانه زاد رضوی 

چکیده: سازمان های امروزی در حوزه صنعت، بازرگانی و اقتصاد با فرصت های بیشماری روبرو هستند که آنها را به سبب عدم شناخت 
نیازمند توسعه  بقاء  برابر تغییرات از دست می دهند؛ لذا امروزه اکثر سازمان ها برای حفظ رشد و  و عدم واکنش سریع و مناسب در 
کارآفرینی سازمانی هستند. صنعت بازی های رایانه ای در دنیا، چهارمین مبادله پرسود به حساب می آید و در سال 2015 سودی بالغ بر 
110 میلیارد دالر برای این صنعت پیش بینی شده است که اگر ایران بتواند تنها 1% از این سود را به خود اختصاص دهد، رقمی بالغ بر 
یک میلیارد دالر نصیب کشور عزیزمان خواهد شد. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و منویات ایشان مبنی بر 
افزایش صادرات غیرنفتی و عدم تکیه دولت به درآمدهای نفت و محصوالت مشتقه آن، می توان با نگاهی فراگیرتر به این صنعت در جهت 
افزایش صادرات غیرنفتی و ارز آوری برای کشورمان، گامی رو به جلو برداشت. پژوهش حاضر تالشی در جهت شناسایی عوامل پیش برنده 
محیطی سازمان، که توسعه  کارآفرینی سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، می باشد که طی آن ابتدا به بیان عوامل محیطی پیش برنده 
درونی و بیرونی کارآفرینی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف پرداخته شده است، در ادامه با استفاده از روش شناسی کیو، درصدد 
شناسایی ذهنیت های گوناگون کارشناسان و مدیران بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور و سازمان های مربوطه با صنعت گیم، در ارتباط 
با عوامل محیطی کارآفرینی سازمانی در این بنیاد )سازمان( می باشیم و با حجم نمونه 37 نفر و با توزیع پرسشنامه کیو با آلفای کرونباخ 
4/98% به گردآوری اطالعات پرداخته شده که در نهایت پس از مرتب سازی 48 گویه از نمونه کیو پیش برنده در خصوص عوامل پیش 

برنده محیطی، 6 گروه از عقاید و ذهنیت ها شکل گرفت.
واژگان کلیدی: کارآفرینی سازمانی، عوامل پیش برنده، عوامل محیطی، بازی های رایانه ای، روش شناسی کیو

چکیده: امروزه بازی های کامپیوتری یکی از مهمترین ابزارهای سرگرمی برای قشر نوجوانان و جوان محسوب می شود این ابزار علی رغم 
اسم، ظاهر و مفهوم ساده ای که از خود نشان می دهد، دارای باطنی پیچیده است و توجه بسیاری از نهادهای آموزشی و اقتصادی را به خود 
جلب کرده و به عنوان یک ابزار دارای توانایی بی شمار در زمینه های مختلف از جمله آموزش، فرهنگ سازی و شبیه سازی دنیای واقعی مورد 
توجه قرار گرفته است. آموزش کارآفرینی در قالب بازی از طریق ایجاد بازی هایی با محوریت شبیه سازی فضای اقتصادی جامعه می تواند به 
نوجوانان و جوان ملزومات کارآفرینی در جامعه اسالمی ایرانی را بیاموزد. مفهوم عمیق کار گروهی و تفاوت آن با تیمی از جمله این ملزومات 
می باشد. همچنین این بازی تقسیم وظایف، تعامالت اجتماعی، وسعت بخشیدن به دید و ذهنیت نوجوان و جوان برای ورود به بازراهای محلی 
و جهانی، معرفی معنی و مفهوم درست کارآفرینی و اشتغال زایی برای خود و دیگران را دز قالب جذاب و مورد پسند نوجوانان و جوانان به 
طور غیر مستقیم آموزش داده و موجبات یادگیری بیشتری در دنیای واقعی را فراهم می کند. بکارگیری بازی های رایانه ای تعاملی به شکلی 
که شرح آن در این پژوهش ارائه می گردد، امکان تولید یک محیط پویای تجاری با تمامی جزئیات را جهت آموزش کارآفرینی و مهارت های 

کسب و کار فراهم می نماید.
واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای و شبیه سازی فضای اقتصادی جامعه، تقویت استعدادهای کارآفرینی و اشتغال مجازی، روش های نوین 

آموزش علوم داد و ستد اسالمی و کارآفرینی

شناسایی عوامل پیش برنده محیطی توسعه کارآفرینی سازمانی در 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور با روش شناسی کیو

بازی های رایانه ای ابزار جدید آموزش کارآفرینی با هدف ذهنیت 
بخشی برای کسب و کار در فضای داد و ستد اسالمی ایرانی
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شماره 5

یاسین قاسمی بجد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، بازی های رایانه ای و کارآفرینی

خدیجه کبری اصغری درمیان 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، باز  های  ی و کارآفرینی

کامران بهادرزهی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، بازی های رایانه ای و کارآفرینی

چکیده: در دنیای اطالعات همزمان با تحوالت و تغییرات وسیع که در نتیجه رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی در عرصه های 
مختلف زندگی و درسطح جهان رخ داده است رویکردها و دیدگاه های صاحب نظران نسبت به آموزش و یادگیری نیز دچار تحوالت 
شگرف شده است. آموزش الکترونیکی مبتنی بر بازی در محیط های مجازی و در شبکه های اجتماعی در حال تغییر ساختارهای آموزش 
سنتی می باشد. در طی سالیان متمادی ابزارهای مختلفی برای انتقال دانش در فرایند آموزش به کارگرفته شده است پیشرفت تکنولوژی 
کاهش هزینه استفاده از تکنولوژی، گرایش نسل جوان به رایانه و اینترنت و توسعه شبکه های ارتباطی باعث توجه به ابزارهای جدید در 
انتقال دانش و جایگزینی شیوه های نوین آموزش جهت استفاده بهینه از این امکانات شده است یکی از روش های نوین، آموزش از طریق 
ابزارهای سرگرمی برای قشر نوجوانان و جوان محسوب  از مهمترین  بازی های کامپیوتری یکی  امروزه  بازی های کامپیوتری می باشد. 
می شود این ابزار علی رغم اسم، ظاهر و مفهوم ساده ای که از خود نشان می دهد، دارای باطنی پیچیده است و توجه بسیاری از نهادهای 
آموزشی و اقتصادی را به خود جلب کرده و به عنوان یک ابزار دارای توانایی بی شمار در زمینه های مختلف از جمله آموزش، فرهنگ سازی 

و شبیه سازی دنیای واقعی مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: کارآفرینی و بازی های رایانه ای، بازی های رایانه ای و کسب و کار، الگوی اسالمی کارآفرینی

بازی های رایانه ای و کار آفرینی

شماره 6

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 
بهار 1386، صفحات از 17 تا 40

محمود احمد پور داریانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سوسن عالئی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده: در عصر حاضر از کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی و مهم ترین عامل ایجاد اشتغال تعبیر می شود. بدین 
لحاظ اکثر دولت ها کارآفرینی را به عنوان یک استراتژی توسعه ملی پذیرفته و اقدامات بسیاری برای توسعه آن انجام داده اند. چندی 
است در کشور ما نیز حمایت از کارآفرینی محور سیاست های دولت قرار گرفته و در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن 
توجه ویژه ای مبذول شده است. در این پژوهش با توجه به ظرفیت بخش فرهنگ در کارآفرینی و اشتغال زایی و همچنین اهمیت تولید و 
مصرف کاالهای فرهنگی تالش گردیده است تا ضمن شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر توسعه کسب و کار در این بخش و تعیین و پیشنهاد 
استراتژی توسعه کارآفرینی در صنعت بازی های رایانه ای به عنوان یکی از مهم ترین و پر رونق ترین صنایع فرهنگی، زمینه تولید محصوالت 
متناسب با فرهنگ بومی در کشور فراهم گردد. بدین منظور با مطالعه برنامه های حمایتی ده کشور برتر این صنعت در جهان، سیاست های 
حمایت از توسعه کارآفرینی در کشورهای مختلف و همچنین نظرات کارشناسان داخلی، 35 شاخص به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار 
بر موضوع پژوهش انتخاب و در تعیین متغیرهای پژوهش و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است. این ارزیابی 
با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از 57 تن از تولید کنندگان و سیاست گذاران صنعت بازی های رایانه ای کشور به عمل آمده و نتایج 
آن پس از تجزیه و تحلیل با روش های آماری تحلیل مسیر و آزمون فریدمن در تعیین استراتژی های پیشنهادی به کار گرفته شده است.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، استراتژی، ایجاد اشتغال، بخش فرهنگ، صنعت

استراتژی توسعه کارآفرینی در بخش فرهنگ )مطالعه صنعت بازی های رایانه ای(

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، 1393

و چنانچه شما  بوده  دیجیتال  بازی های  تحقیقات  مرکز  احصا شده  علمی  آثار  بخش،  این  در  فارسی  و  انگلیسی  علمی  مقاالت 
مخاطبان گرامی از مقاالت داخلی و خارجی دیگری در این حوزه اطالع دارید، از طریق info@direc.ir با ما به اشتراک بگذارید. 

info@direc.ir


معرفی کتاب های برتر
در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار

آشنایی با کتاب های حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار، دید عمیقی به عالقه مندان 
و پژوهشگران این حوزه می دهد. این بخش با معرفی 3 چکیده کتاب انگیسی به غنی 
و  گزینش  در  نظر  مورد  شاخص های  کرد.  خواهد  کمک  محققان  پژوهش های  سازی 
پژوهشی  کسب وکار،  و  دیجیتال  بازی های  موضوع  بودن  محوری  کتاب ها،  این  معرفی 

بودن اثر، سال انتشار و درجه علمی نویسندگان آنها می باشد. 
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در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار

شماره 1

شماره 2

A Practical Guide to Indie Game Marketing

Video Game Policy: Production, Distribution, and Consumption

جوئل درسکین

استیون کانِوی
جنیفر ِد وینتر

سال  2015
Focal Press :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

سال 2015
Routledge :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگلیسی

چکیده: دراین کتاب یاد می گیرید که چگونه برای بازی های مستقل  تان حتی با بودجه کم و منابع محدود، بازاریابی کنید. برای کسانی 
که می خواهند یک درآمد منظم از طریق ساخت بازی های مستقل دریافت کنند، بازاریابی تقریباً می تواند رمزی برای موفقیت بازی 
باشد. یک راهنمای عملی برای بازاریابی بازی های مستقل، برای شما ابزارهای موردنیاز جهت دیده شدن و فروختن بازی تان را فراهم 
می کند. این کتاب با تمرکز ویژه بر روی بازی سازانی که با بودجه اندک و کارکنان و منابع محدود کار می کنند، با توصیه ها و روش هایی 
که شما بالفاصله می توانید به کار بگیرید، تهیه شده است. جوئل درسکین، به عنوان یک بازاریاب حرفه ای، دیدگاهی به تجربیات عملی 
دنیای واقعی از بازاریابی بازی های موفق متعدد و همچنین به اشتراک گذاری راهنمایی هایی درمورد جلوگیری از ارتکاب اشتباه، فراهم 
می کند. راهنمای عملی برای بازاریابی بازی های مستقل که شامل اطالعاتی درباره جذب مخاطب و افزایش بازدید محصول، در یک 
قالب آسان جهت خواندن، ارائه شده است و شما می توانید با استودیو و بازی تان، موفقیت هایی داشته باشید. از طریق مطالعه موردی، 
با جامعه،  تعامل  روابط عمومی،  بازی،  راه اندازی  برنامه هایی جهت  توسعه  برای  بهترین شیوه  راهنمایی ها،  و  نمونه ها، دستورالعمل ها 
تبلیغات کانال ها و سایر را یاد خواهید گرفت. هنگامی که بازی خود را معرفی کردید، جدول زمانی نمونه ها در تعیین مدت زمان پیش 
از راه اندازی بازی برای آماده سازی اولین ارتباطات عمومی تان، درست مانند زمان توصیه شده برای آزادسازی دارایی های مختلف بازی، 

به شما کمک می کند. همچنین کتاب، فهرست بازاریابی »ورق تقلب«، بایدها و نبایدها و منابع اضافی را شامل می شود.

توزیع کنندگان،  دولت، صنعت، شرکت ها،  تحلیل می کند:  و  بررسی  دیجیتال  بازی های  روی  بر  را  تأثیر سیاست  کتاب  این  چکیده: 
بازیکنان و مانند آن. همکاران ما، معتقدند که بازی های دیجیتالی برای هیچ یک از مصارف خارج از روابط قدرتمند و پیچیده ای که کل 
چرخه تولید و توزیع را مشخص می کند، ایجاد نشده اند و اینکه ما با در نظر گرفتن این روابط، به منظور مطالعه و تحلیل مؤثر بازی های 
 R18 دیجیتال، نیازمندیم. از طریق بررسی تعدادی از سیاست های انتخاب شده؛ به عنوان مثال، امتناع دولت استرالیا برای امتیازدهی
بازی های دیجیتالی )تا همین اواخر(، سیاست های Blizzard در مالکیت معنوی، سیاست شرکت Electronic Arts برای محتوای قابل دانلود 
)DLC(، نشان می دهند که چگونه سیاست که قوانین حاکم بر تولید، توزیع و مصرف بازی های دیجیتال را معین می کند، بر درک ما از 

محیط بازی های دیجیتال، تأثیر ملموسی به همراه دارد.

178 صفحه
ISBN-10: 1138801542

ISBN-13: 978-1138801547

298 صفحه
ISBN-10: 1138812420

ISBN-13: 978-1138812420

چکیده کتاب های خارجی

راهنمای عملی برای بازاریابی بازی های مستقل

سیاست بازی ویدیویی: تولید، توزیع و مصرف
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معرفی رساله
و پایان نامه

در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار

پژوهش های دانشگاهی محققان در قالب رساله و تز در 
حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار در این بخش معرفی 
شده اند. گزینش پژوهش های علمی این بخش بر اساس 
رتبه  آثار،  مولفان  دانشگاهی  مدرک  چون  شاخص هایی 
علمی دانشگاه و سال نگارش اثر می باشد. این قسمت 
شامل معرفی 6 چکیده رساله و تز انگیسی و دو چکیده 
بر  عالوه  می باشد.  شده  یاد  حوزه  در  فارسی  نامه  پایان 
نظر  مورد  پژوهش های  فایل  که  بود  خواهید  قادر  این 

خود را از بانک مقاالت تارنمای دایرک بارگذاری نمائید.
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سال 2010
تز مقطع کارشناسی رشته فناوری اطالعات پو جون

چکیده: این دانشنامه بر تجزیه و تحلیل تجارت و بازاریابی صنعت بازی های ویدئویی تمرکز دارد. بعد از انجام بررسی های متعدد، متوجه 
شدم که طی سال های اخیر، تجارت بازی های کنسولی به صورت چشمگیری در حال رشد است. از سوی دیگر، تجارت بازی های رایانه ای 

)به استثنای بازی های آنالین(، به دلیل مشکل تکثیر غیرقانونی، رشد آهسته ای دارد.
بنابراین، تحقیقات من بر روی توسعه تجارت و بازاریابی بازی های کنسولی تمرکز می کند. مفهوم جدیدی که شخص ثالث نامیده می شود، 
در فصل 5 جهت کمک در تحلیل و بررسی رابطه بین سازندگان کنسول ها و تولید کنندگان نرم افزار، معرفی شده است. این تحقیقات، 
توضیح خواهد داد که چگونه هر یک از طرفین در صنعت بازی سازی، ایفای نقش می کنند. تجارت بازی های کنسولی، آینده صنعت 
بازی های ویدئویی خواهد بود، اما به محیط مناسبی برای رشد نیاز دارد. مصرف کنندگان هسته اصلی تجارت بازی های کنسولی هستند.

شماره 1

Market Development of Video Games:  Video Game Markets and Marketing

توسعه بازار بازی های ویدئویی: بازارهای بازی ویدئویی و بازاریابی

Cultural production and politics of the digital games industry: the case of independent game production

تولید فرهنگی و سیاست صنعت بازی های دیجیتالی: مورد تولید بازی های مستقل 

اورالندو چه گوارا ویاللوبوس 
اساتید: نیکالس پرایوردانشگاه ادینبورگ

شماره 2

سال 2013
تز مقطع دکتری

چکیده: این پایان نامه، روابط اجتماعی، شیوه های کاری و هویت هایی که بخش کوچک تولید بازی های مستقل را شکل می دهند، نمایان 
می سازد. عناصر بهره برداری تولید فرهنگ و صنایع فرهنگی/دیدگاه کاری، آن را با هدف شفاف سازی جزئیات تولیدات بازی های مستقل  و 
روابط آن با بخش وسیع صنعت، بررسی می کند. براساس یک ملیت شناسی چند جانبه، پایان نامه، از شیوه های حرفه بازی سازی، انگیزه ها، 
ایده ها و قراردادهایی که شامل حوزه متنوعی از فضاهای آنالین و فیزیکی که سازندگان در آن مشغول هستند، تصویر سازی می کند. 
با در نظر گرفتن روابط پیچیده و بی نظمی که در صنعت یافت می شود، نتایج حاصل از پایان نامه ابتدا جنبه های عمومی را با توصیف 
ساختار سازمانی صنعت بازی و هم بخش مستقل آن، روشن می سازد. سپس فرهنگ هایی که کار مستقل را اطالع رسانی می کنند، 
بررسی می کند. پایان نامه، بعد از یک بررسی تاریخی از صنعت بازی های دیجیتالی، نشان می دهد که چگونه ساختار سازمانی صنعت، 
حوزه بادوام تولید بازی، بوسیله یک فرآیند بسیار معقول اما نه بدون مشکل را ایجاد کرده است. سپس بخش مستقل در رابطه با این 
فرهنگ مادی، تحت بررسی قرار می گیرد. پایان نامه، به بحث درمورد کارایی فناوری، روابط ساختاری، رویکرد بازار و شکل های سازمانی 
که از تولید بازی های مستقل حمایت می کنند، می پردازد. همچنین این پایان نامه، انگیزه ها، اصول اخالقی و فرهنگ عمومی اطالع رسانی 
حرفه سازندگان مستقل، درست مانند ظهور صحنه های مستقل مرتبط شده به عنوان فضاهای اجتماعی که در آن  جنبه های خالقیت، 
سازمان یافتگی، فنی و فرهنگی تولید بازی های مستقل شکل گرفته اند، را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل شواهد تجربی نشان می دهد 
که چگونه مبارزه نابرابر برای بدست آوردن کنترل یا دسترسی، به وسیله تولید بازی، توزیع و تکثیر، در هردو حالت خرده فروشی و 
دیجیتالی، وضعیت مادی بخش کوچک وسعت تولید بازی را شکل می دهد. پایان نامه رابطه بین تولید، اولویت های تولید کنندگان مستقل 
و هویت آنها به عنوان مستقل به عنوان مرکزی در درک چگونگی این بخش جدید صنعت بازی ساخته شده است، را برجسته می کند. با 
درک ساختار و شیوه های غیررسمی تولید مستقل، این تحقیقات بینش جدیدی در این حوزه مورد پژوهش ارائه می دهد، بینشی که در 

کل پیچیدگی های مربوط به فرایند های تغییر اجتماع و تنوع فرهنگی را در داخل صنعت بازی های دیجیتالی، نشان می دهد.

الف( چکیده رساله و تز خارجی

معرفی رساله
و پایان نامه
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سال 2012
تز مقطع دکتری

ایزابل کانینگهام 
دانشگاه اولستر

چکیده: این تز به بررسی شکل گیری و ماهیت تیم های کارآفرینی در صنعت بازی های دیجیتال می پردازد. شرکت های بازی ویدئویی 
در انگلستان، ایرلند، فنالند و ایاالت متحده، مورد توجه این تحقیق هستند. شروع یک سرمایه  گذاری جدید نیازمند میزان قابل توجهی 
از اطالعات، مهارت و دانش به منظور کسب موفقیت می باشد. از این رو، شکل گیری و کیفیت تیم های کارآفرینی در تعیین موفقیت یک 
سرمایه گذاری، بسیار مهم هستند. صنعت بازی های ویدئویی، صنعتی با تکنولوژی باال مبتنی بر دانش جدی است که به پشتوانه توسعه 
فناوری، دارای رشد سریعی می باشد. اگرچه، اهمیت تیم های کارآفرینی و صنعت بازی های ویدئویی، دیر شناخته شد؛ اما آنها همچنان 
حوزه هایی هستند که تاحدودی در تحقیقات دانشگاهی، نادیده گرفته می شوند. به خصوص، عدم تحقیق مربوط به فرایند شکل گیری 
این تیم های کارآفرینی دیده می شود؛ با وجود اینکه تحقیقات زیادی متمرکز بر تیم های کارآفرینی پس از اینکه تحول را از شروع کار تا 
عملیاتی شدن آن ایجاد کردند، انجام شده است. از این رو، عدم تحقیقات در این حوزه همانند یک کاتالیزور برای این پژوهش، با هدف 
رسیدگی به خأل کنونی در تحقیقات دانشگاهی عمل می کند. RBV، KBV، رویکرد شبکه و قابلیت های پویا از لحاظ نظری، زیر بنای 
این پژوهش می باشند. ادغام این نظریه ها، توضیحی مناسب تر برای تکامل تیم های کارآفرینی، فراهم می کند؛ به عنوان مثال، به طور 
قابل توجهی نظریه کارآفرینی را غنی سازی می کند و انسجام نظری بیشتری می دهد. این مطالعه، یک رویکرد کیفی چند مرحله ای به 
منظور بررسی مشخصات اعضای تیم ها هنگام شکل گیری، شناسایی محرک های کلیدی در شکل گیری تیم، شناسایی تغییراتی که رخ 
داده اند، دلیلی برای این تغییرات در ترکیب تیم در مرحله توسعه و موانعی که تیم کارآفرینی با آن مواجه می شود، به تصویب رسانیده 
است. از این پایان نامه، تعدادی نتایج مهم بدست آمده است. بسیاری از تیم های کارآفرینی، عالقه مندانی هستند که از دوران کودکی در 
حال رشد و توسعه بودند و این موضوع به عنوان انگیزه اصلی برای شروع یک سرمایه گذاری درنظر گرفته می شود. اهمیت شبکه شدن 
از طریق فناوری های وب و رسانه های جمعی، با اتکا بر طرف خارجی جهت کمک به پر کردن خأل منابع و دانش، می باشد. تیم های 
کارآفرینی افراد با تجربه تری که در مرحله توسعه و رشد برایشان ناشناخته بودند، همراه خود آورده اند. بنابراین، شواهد واضحی از یک 
حرکت از مدل روانشناسی اجتماعی به مدل منطقی یافت می شود؛ این پایان نامه تعدادی توصیه عملی برای سهامداران مختلف فراهم 
می کند. بهره مندی از مزایای شبکه شدن با اشخاص خارجی و همچنین مزایای داشتن یک ساختار جانبی، مهم ترین توصیه هایی هستند 
که کارآفرینان باید از آنها مطلع باشند. از دیدگاه یک اداره سرمایه گذاری آنها باید مزایای توسعه یک اکوسیستم کسب و کار و همینطور 
طرحی برای مالقات تحت شبکه را در نظر بگیرند. این موضوع می تواند ارتباط بین بخش های مرتبط و سایر صنایع خالق را تحریک کند. 
درک و احترام به ماهیت خالق شرکت ها و تأکیدی که آنها در خالقیت، بر خالف سود می گذارند، مهم ترین توصیه برای سیاست گذاران 
می باشد. همچنین آنان باید متوجه عدم جاه طلبی در بخش تیم کارآفرینی جهت تبدیل به یک شرکت/سرمایه گذاری بزرگ باشند. این 
پایان نامه، با ایجاد مشارکت های نظری  )تأیید، گسترش و رد کردن( در تحقیقات و پژوهش های RBV، KBV، رویکرد شبکه و قابلیت های 
پویای تیم های کارآفرینی و تحقیقات SME، به پایه دانش موجود، کمک می کند. مطالعات آتی، ممکن است انجام تحقیقاتی شامل مثال ها 

و نمونه های بزرگتر و نیز تعدادی دیگر از کشورها شود.

شماره 3

An investigation into the formation and nature of entrepreneurial teams within the video games industry

بررسی شکل گیری و ماهیت تیم های کارآفرینی در صنعت بازی های ویدئویی

Marketing and Launching a Video Game: Demon Core

Demon Core  :بازاریابی و راه اندازی یک بازی ویدیویی

لوییس جراردو لوپز پرز
دانشگاه علوم کاربردی تمپر

شماره 4

سال 2013
تز مقطع کارشناسی رشته تجارت بین الملل

چکیده: تمرکز اصلی این پروژه پایان نامه، همان طور که در عنوان پایان نامه اشاره شده حول محور بازاریابی و راه اندازی یک بازی ویدئویی 
جدید می باشد. در همکاری با شرکت Apex Games Ltd. اهداف این پایان نامه، تعیین تصمیمات اصلی بازاریابی استراتژیک برای محصول 
جدید این شرکت، Demon Core است. جهت توضیح نیازهای بازاریابی استراتژیک این محصول جدید، یک طرح بازاریابی استراتژیک 



طراحی شده است. عالوه براین، برای تعیین راهی مؤثر جهت راه اندازی بازی ویدئویی، فرایند توسعه محصول جدید، از نزدیک مورد 
بررسی قرار گرفته است. مفاهیم اصلی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند، بازار هدف، موقعیت گیری محصول، قیمت گذاری، ارتقا و 
نام تجاری می باشند. مفاهیم اصلی که توسط بازاریابی Demon Core حمایت شده اند و نیز فرایند توسعه محصول جدید، مفهومی هستند 

که تحت نظر این پایان نامه، بازشناسی شده اند.
نویسنده پایان نامه، با مدیرعامل شرکت Mikko Karsisto، مصاحبه ای به منظور گردآوری اطالعات کافی جهت شناسایی نیازهای بازاریابی 
استراتژیک Demon Core، به عمل آورده است. داده ها در آگاهی شرکت برای بازاریابی و راه اندازی، از طریق شناخت نیازهای خاص، کمک 
کرده اند. عالوه براین، به دلیل کمبود منابع در دسترس، هیچگونه تحقیق دیگری انجام نشده است. با این حال، روش مورد استفاده در 

این پایان نامه در تعیین نیازهای بازاریابی استراتژیک محصوالت اصلی، یاری می رساند.
 Demon در بازاریابی و راه اندازی محصوالت اصلی شان )مانند Apex Games در کل، نتایج اصلی حاصل از این پایان نامه می تواند به شرکت
Core( کمک کند؛ با درنظر گرفتن اینکه شرکت Apex Games در ابتدای مسیر راه اندازی محصول خود است. با این حال، به کار بردن 

نظریه ها و مفاهیم در این پایان نامه، در حالی که ممکن است موفقیت را تضمین نکنند، می توانند حداقل به عنوان حوزه ای برای بازاریابی 
استراتژیک Demon Core و درک فرایند رونمایی از محصول، عمل کنند. از این رو، کمک کردن به شرکت، بازار هدف، اقدامات بازاریابی 
و فرایند رونمایی را مشخص  می کند. در مجموع، هدف اصلی این پروژه پایان نامه، تعیین نیازهای بازاریابی استراتژیک Demon core با 

marketing mix است که به عنوان سیستم پشتیبانی عمل و فرایند رونمایی از ساخت محصول جدید را مشخص می کند.

The value chain In the Asian online gaming A thesis industry: A case study of Taiwan

زنجیره ارزش در صنعت بازی سازی آنالین آسیایی: مطالعه موردی تایوان

چن الی چی
اساتید: نینا وتزدانشگاه وست مینستر

شماره 5

سال 2009
تز مقطع دکترای رشته رسانه، هنر و طراحی

چکیده: این تحقیقات، به بررسی ماهیِت در حال تغییر صنعت بازی آنالیِن آسیایی و موقعیت تایوان در بازار منطقه ای، می پردازد. مدارک 
و مستندات در ژانویه تا اکتبر 2007، از طریق کار میدانی در تایوان، پکن و شانگهای، بدست آورد ند.

در مرحله اول، تحقیقات به بررسی وضعیت از دیدگاه اقتصاد سیاسی به منظور درک فرایند کاالیی سازی، از جمله تولید، بازاریابی و 
توزیع، می پردازد. تحقیقات، مشخص کرد که صنعت بازی، به بازاری به شدت رقابتی تبدیل شده که نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی 
می باشد.  از آنجایی که تولید بازی نیازمند مهارت های فنی پیچیده می باشد، هزینه باال بوده و فرایند بسیار زمان بر است. کسب و کار آنالین 
امروزه به بخش های مختلف با وظایف مختلف، از جمله، سازنده، ناشر، توزیع کننده و اپراتور توسط بازیکنان مختلف در کسب و کار، تقسیم 
شده است. تحقیقات نشان می دهند که شرکت های بازی سازی آسیایی به دنبال افزایش میزان سود با گسترش شبکه های مشارکتی 
پیچیده از تولیدشان، بازاریابی و عملکرد، به منظور به حداقل رساندن هزینه و حداکثر شدن سود می باشند. این موضوع نشان می دهد 
که یک زنجیره ارزش بین المللی بین اقتصاد منطقه ای ناشی از ظرفیت شهرهای پیشرفته آسیای شرقی برقرار شده تا به ادغام صنعت 

بازی های آنالین در فعالیت های اقتصادی منطقه، سرعت ببخشد.
در مرحله دوم، به طور کلی بازی آنالین، یک نوِع رایج از سرگرمی های تعاملی، درون بازارهای آسیایی است. نظریه های کلیدی که برای 
درک بازی های دیجیتالی استفاده شده اند، میان داستان شناسی و بازی شناسی مورد بحث قرار گرفتند. با این حال، هیچ یک قادر به ارائه 
توضیحی برای فرهنگ بازی آسیایی، نبودند. در بررسی های بیشتر، انواع خاصی از ژانرهای بازی “wuxia” و “cute” یافت شدند که دارای 
جاذبه ویژه ای برای کاربران آسیایی می باشند. ژانر wuxia به صورت انحصاری، بیشتر در عرصه فرهنگی چین توزیع شده است. سبک بازی 
cute  از قهرمانان، شخصیت های اصلی و مضامین بازی های ویدئوی ژاپنی برگرفته شده است. این ژانر به خوبی توسط کاربران آسیایی 

که در مناطق شهری زندگی می کنند پذیرفته شده و تبدیل به نیرویی برای متحد کردن برندگان شهر در کشورهای مختلف آسیایی شده 
است. اخیراً، پایان نامه به بررسی موقعیت منحصر به فرد صنعت بازی تایوان می پردازد که از یک بستر محک برای بازیکنان معطوف به 
بازار چین، به واسطه ای میان چین و سایر نقاط دنیا، تبدیل شده است. قبل از سال 2002، تایوان به عنوان سکوی پرشی برای اشخاص 
خارجی که قصد ورود به بازار بزرگ چین را داشتند، شناخته می شد. در حال حاضر، صنعت بازی چین شکل گرفته است و بازی های 
چینی به سایر کشورهای آسیایی صادر می شوند. در حال حاضر، تایوان بزرگترین بازار صادرات می باشد. ویژگی های پیچیده بازار تایوانی 
نشان می دهد که به عنوان نقطه قوت برای شرکت های بازی سازی چینی که قصد دارند در بازارهای وسیع تر منطقه ای و جهانی گسترش 

یابند، می تواند عمل کند.
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THE EFFECT OF BRAND PLACEMENT IN VIDEO GAMES ON ADOLESCENTS 

اثر جایگذاری نام تجاری در بازی های ویدئویی بر نوجوانان

کاملیا اسالم
دانشگاه فلوریدا

شماره 6

سال 2005
تز مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغات

به  برای رسیدن  به عنوان راهی جایگزین  اشکال رسانه ای  از  بسیاری  نام تجاری در  از جایگذاری  بازاریابان  چکیده: در حال حاضر، 
مخاطبانی که به دنبال راه های بیشتری برای جلوگیری از تبلیغات سنتی هستند، استفاده می کنند. بازی های ویدئویی به سرعت تبدیل 
به یکی از سرگرمی های محبوب آمریکا شد. بازی های ویدئویی، با وجود مخاطبان شیفته ای که برای ساعت ها بازی می کنند، به یک 
برند است،  تبلیغات جایگذاری  به  پایه دانشی که مربوط  به  این تحقیقات،  نام تجاری، تبدیل شده اند.  برای جایگذاری  محیط جذاب 
می افزاید؛ به خصوص جایگذاری نام تجاری در بازی های ویدئویی، به وسیله انجام تحقیقات تجربی جهت درک تأثیرات جایگذاری برند، 
در بازی های ویدئویی در میان نوجوانان. این پژوهش به پرسش هایی درباره چگونگی تأثیر گذاری جایگذاری برند در بازی های ویدئویی 
بر روی مخاطبان نوجوان هنگامی که میزان تجربه بازی دچار افزایش یا کاهش می شود، پاسخ می دهد. به خصوص، این تحقیق میزان 
ایفای نقش بازی در مراحل یادآوری، به رسمیت شناختن و پاسخ عاطفی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش مشخص 
می کند که نوجوانان جایگذاری نام تجاری را در بازی های ویدئویی در مراحل باال یا پایین، به یاد می آورند. تحقیقات مشخص کرد که 
تأثیر مهم معنی داری از لحاظ آماری مربوط به سطح سختی انجام بازی ویدئویی در برانگیختگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند 
که جایگذاری نام تجاری در بازی هایی ویدئویی برای نوجوانان، لذت بخش و هیجان آور تلقی می شود. عالوه براین، پژوهش نشان داد 
با توجه به میزان سختی انجام بازی ویدئویی، اهمیت جایگذاری نام تجاری یا تعداد دفعاتی که یک نام تجاری در محتوای بازی قرار 

می گیرد، تأثیر معنی داری از لحاظ آماری در فراخوانی یا به رسمیت شناختن ندارد.

ب( چکیده پایان نامه های فارسی
شماره 1

چکیده: بازی های ویدئویی، در دوره حاضر، مرزهای بازی و سرگرمی را رد کرده و تصویر خود را به یک رسانه خاص، تأثیرگذار و پرمخاطب 
تغییر داده اند. عالوه  بر این، بازی، تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ شده که از لحاظ درآمد، هر سال از هم خانواده  های خود مانند فیلم 
و موسیقی پیشی می گیرد. در این میان، تلفن های همراه هوشمند، با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، بازی های ویدئویی را بیش 
از هر زمان دیگری به مخاطب نزدیک کرده اند و به سیر صعودی درآمدزایی خود بین پلتفرم های مختلف بازی ادامه می دهند. به همین 
جهت بررسی بازی های تلفن همراه هوشمند از نگاه بازاریابی به منظور توسعه آن در کشور مهم به نظر می رسد. با توجه به اینکه بازی های 
ویدئویی گونه ای از محصوالت تکنولوژیک هستند، بررسی آن ها از دریچه نظریات تکنولوژی مناسب به نظر می رسد. بدین جهت در این 
پژوهش با بسط مدل تکنولوژی محور تحقق انتظارات به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی های تلفن همراه هوشمند پرداخته شده 
است. مطابق با این مدل، بازیکن بازی های تلفن همراه هوشمند، قبل از بازی کردن انتظاراتی را در ذهن می پروراند که پس از مواجهه با 
نسخه رایگان بازی، ادراکات خود را با آن انتظارات قیاس می کند. چنانچه انتظارات او از بازی برآورده شود، ارزش هایی شامل ارزش های 
پولی، عملکردی، هیجانی، اجتماعی و نوآورانه ادراک می کند که سبب رضایت و در نهایت منجر به تمایل به خرید و پرداخت برای بازی 
می شود. همچنین متغیرهای عادت، اعتماد به کانال توزیع، جایگزین های رایگان و بررسی های آنالین نیز بر تمایل به خرید تأثیرگذار 
هستند. برای بررسی مدل از پیمایشی در سطح کشور در میان مخاطبین بازی »جنگ قبایل« استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه 
پیمایش از مقیاس لیکرت تصویری و آدمک های خود ارزیابی استفاده شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری دو فازی، در فاز اول 
جامعه به دو طبقه بازیکنان معمولی و بازیکنان دارای درگیری باال تقسیم شده و سپس در مرحله دوم روش های دسترسی به این افراد 
در فضای آنالین خوشه بندی گردیده اند. در نهایت نمونه آماری 766 نفری پژوهش این امکان را فراهم نمود تا فرضیات و روابط مدل در 

عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی های تلفن همراه هوشمند

حامد نصیری
دانشگاه عالمه طباطبایی، 

دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: کبری بخشی زاده برج
استاد مشاور: محمد صالح ترکستانی

سال 1395
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، 
رشته  مدیریت بازرگانی بین الملل



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره هفتم، بهمن 95             صفحه 29        

شماره 2

شماره 3

چکیده: جایگذاری محصول و برند در بازی های رایانه ای نوعی از تبلیغات پنهان است. همچنین جایگذاری محصول و برند گونه ای از فرایند 
تبلیغاتی است که در آن تبلیغات مربوط به برندها در متن رسانه های مختلف نظیر تلویزیون، سینما، بازی های رایانه ای، روزنامه ها و مجالت 

گنجانده می شود. همچنین در این روش سعی می شود از برندها به طور پنهان استفاده شود و هیچ صحبتی در مورد آن نشود. 
هدف از مطالعه این پژوهش بررسی تاثیر جایگذاری برند در بازی های رایانه ای است. به این منظور یادآوری برند، نگرش به برند و جایگذاری 

برند به عنوان متغیرها در نظر گرفته شده اند. 
روش اجرای این پژوهش به این صورت است که یک نمونه 180 نفری که بازی پی اس 2013 را انجام داده اند، انتخاب شدند و جامعه آماری 
رده سنی 12 تا 18 سال را در برگرفت. در این پژوهش 15 برند جایگذاری شده است. از پرسشنامه بسته و باز و همچنین مصاحبه برای 
جمع آوری داده ها استفاده شده است و تجریه و تحلیل داده ها در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری »اس.

پی.اس.اس« و »ایکس.ال.استات.پی.ال.اس« انجام گرفته است.
نتایج این پژوهش آشکار کرد که جایگذاری محصول و برند در بازی های رایانه ای اثر بخش است و این نوع تبلیغات می تواند در یادآوری برند 

و نگرش به برند تاثیر مثبت داشته باشد و همچنین نگرش به برند می تواند در یادآوری اثر داشته باشد.
عالوه بر این نتایج ثابت کرد که روش جایگذاری می تواند بیشترین تاثیر را بر روی افرادی با سن کم داشته باشد. همچنین اگر برند به صورت 
مناسب جای گرفته باشد، باالترین تاثیر را خواهد داشت. وجود نگرش مثبت و منفی هر دو حالت می تواند باعث یادآوری و بازشناسی شود.

همچنین نتایج این پژوهش اهمیت توجه این موضوع را برای شرکتها و صاحبان برند آشکار می سازد. 
واژگان کلیدی: جایگذاری محصول و برند، یادآوری برند، نگرش به برند، تبلیغات

چکیده: صنعت بازی های رایانه ای پدیده ای جهانی، و کسب و کاری چندمیلیارد دالری است که با سرعت در حال رشد و همراه کردن گروه ها 
و اقشار مختلف دنیاست. ارائه ی ارزش های پیشنهادی متنوع و ظهور مدل های درآمدی جدید که خلق مدل های کسب و کار جدید را منجر 
شده یکی از دالیل اصلی پیشرفت این صنعت در دنیا بوده اند. کشور ایران در سال های اخیر رشد باالیی در تولید و استفاده از بازی های رایانه ای 
داشته اما این صنعت  هنوز به سودآوری مطلوب دست نیافته است. تحقیق حاضر به طراحی مدل کسب و کار برای بازی رایانه ای ایرانی طالی 
سیاه با روش اقدام پژوهی و استفاده از مدل پیشنهادی استروالدر و پیگنیور پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طالی سیاه ضمن 
معرفی سبک مدیریتی به بازیکن های ایرانی، با بکارگیری صحیح عوامل زیرساختی و ارائه ی ارزش های پیشنهادی مهم می تواند تجربه ی خوبی 

از خود در ذهن مشتریان ایجاد و به برند بازی طالی سیاه کمک کند تا در نسخه های بعدی به سودآوری مطلوب نزدیک شود.
واژگان کلیدی: بازی رایانه ای، جریان درآمدی، مدل کسب و کار، اقدام پژوهی

سطوح 95 و 99 درصد مورد بررسی قرار بگیرند. برای آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید و در نهایت مشخص 
شد که متغیرهای رضایت، ارزش های ادراک شده پولی و هیجانی، اعتماد به کانال توزیع و عادت با تمایل به خرید رابطه دارند و ارتباطی 
میان جایگزین های رایگان با و بررسی های آنالین با تمایل به خرید شناسایی نشد. همچنین مفهوم ارزش ادراک شده، به خصوص ارزش 

ادراک شده پولی و همچنین اعتماد به کانال توزیع، از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تمایل به خرید بازی به شمار می آیند.
واژگان کلیدی: بازی تلفن همراه هوشمند، تکنولوژی، تحقق انتظارات، تمایل به خرید، ارزش ادراک شده، بازی جنگ قبایل

سنجش تاثیر جایگذاری برند در بازی های رایانه ای

طراحی مدل کسب و کار برای بازی های رایانه ای؛ مورد مطالعه: بازی رایانه ای طالی سیاه

میترا سادات حسینی
دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم 

اجتماعی و اقتصاد

مریم احمدی
دانشگاه تهران

استاد راهنما: علی بابایی زکلیکی
 استاد مشاور: معصومه حسین زاده شهری

استاد راهنما: دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار 
دانشگاه تهران، دکتری مدیریت سیستم ها

استاد مشاور: دکتر طاهر روشندل اربطانی، 
دانشیار دانشگاه تهران، دکتری مدیریت رسانه

سال 1394
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته 

مدیریت بازرگانی گزارش بازاریابی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت رسانه
سال دفاع: 1391

پایان نامه های انگلیسی و فارسی در این بخش، آثار علمی احصا شده مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال از منابع پژوهشی متعددی بوده 
و چنانچه شما مخاطبان گرامی از آثار دیگر داخلی و خارجی در این زمینه اطالع دارید، از طریق info@direc.ir با ما به اشتراک بگذارید.
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اطالع نگاشت
در حوزه بازی های 

دیجیتال و کسب و کار

اطالعـات  تصویـری  نمایشـگران  اطالع نگاشـت ها 
و داده هـا هسـتند کـه هـدف آن هـا ارائـه سـریع 
و سـاده اطالعـات پیچیـده اسـت. تحلیـل اطالعات 
آمـاری از پژوهش هـای علمـی در حـوزه بازی هـای 
اینفوگرافیـک  قالـب  در  کسـب وکار،  و  دیجیتـال 
نمایـش داده شـده اسـت. شـش مولفـه اساسـی 
اطالع نگاشـت مبتنـی بـر پژوهش های علمـی دنیا 

در ایـن حـوزه نمایـش داده شـده اسـت.



تعداد کل مقاالت در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار: 

استناد40 به مقاالت خارجی: 

مجالت:

در هر اثر مکتوبی ممکن است به علل گوناگون به تجربه ای، قولی، یا مکتوبی اشاره شود، که به این امر استناد می گویند. ممکن است چگونگی استناد در انواع نوشته ها 
متفاوت باشد، ولی عمل استناد شناخته شده است و هم عمر کتابت و تألیف است. البته رسم ارائه فهرست مآخذ، به عنوان بخشی جدا و مستقل از متن، رسمی متأخر است. 

40
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نام پایگاه اطالعاتیتعداد کل مقاالت

308Google scholar

مجموع کل استنادها به 308 مقاله در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار:
»5965 مورد«

فراوانینام مجلهردیف

1Journal of Advertising19

2Journal of Interactive Advertising7
3Computers in Human Behavior6

4Journal of Consumer Behaviour5

5CyberPsychology, Behavior, and Social Networking4

6Developments in Business Simulation and Experiential Learning4

7Journal of Promotion Management4

8Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review4

9Performance Improvement4

 بر این اساس فهرست مولفه   های پژوهشی قابل احصا در تهیه اطالع نگاشت در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار به شرح ذیل می باشد: 
1. تعداد کل مقاالت

2. مجالت
3. پژوهشگران

4. کشورها
5. زبان پژوهش

6. رشته های دانشگاهی



• دو کنفرانس American Academy of Advertising Conference و DIGRA هر کدام با انتشار 4 مقاله علمی بیش از سایر کنفرانس های 
علمی در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار مبادرت به پذیرش مقاالت این حوزه نموده اند. سایر کنفرانس های علمی از فراوانی 

پذیرش مقاالت کمتری برخوردارند. 
• فراوانی پذیرش مقاالت از سوی کنفرانس های علمی، پراکندگی ارائه مقاالت یعنی نسبت ارائه 56 مقاله در 47 کنفرانس، نشان دهنده 

عدم تمرکز ارسال مقاالت و عدم برگزاری کنفرانس های مرتبط در این زمینه می باشد. 

• 82 درصد از مقاالت علمی منتشر شده در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار، مقاالت ارائه شده به مجالت علمی بوده است. بخش 
اعظم مقاالت این حوزه در مجالت علمی منتشر شده است و کمتر از 20 درصد از مقاالت با موضوع بازی و کسب و کار به کنفرانس های 

علمی ارائه شده است. تعداد 56 مقاله به 47 کنفرانس علمی ارائه شده است. این آمارها نشان دهنده عدم وجود کنفرانس های خاص و 
مرتبط با این حوزه در دنیا می باشد. 

تعداد مقاالتنام کنفرانسردیف

1American Academy of Advertising Conference4

2DIGRA4

فراوانی مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار به تفکیک مجالت و مجموعه مقاالت 
کنفرانس های علمی: 

تعداد مقاالت در مجالت علمی تعداد مقاالت در کنفرانسھای علمی

%18

%82

تعداد مقاالت درمجالت علمی
تعداد مقاالت در کنفرانس های علمی

مجالت علمی41  و مجموعه مقاالت کنفرانس ها 42 که در طی 20 سال گذشته بیشترین مقاالت را در 
حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار منتشر نموده اند: 

• از میان مجالت علمی، Journal of Advertising با انتشار 19 مقاله با موضوع بازی های دیجیتال و کسب و کار نسبت به سایر مجالت این 
حوزه مقاالت بیشتری منتشر نموده است. 

• تعداد مجالت علمی منتشرکننده مقاالت علمی در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار 173 مجله و تعداد کنفرانس های علمی که 
مقاالت این حوزه به آنها ارائه شده است، 47 کنفرانس می باشد.

• تعداد کل مجالت و کنفرانس های علمی منتشر کننده مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار 220 مورد می باشد. در واقع 308 
مقاله به طور کل در 220 مجله و کنفرانس علمی منتشر شده است که 252 مقاله در 173 مجله و 56 مقاله در 45 کنفرانس علمی 

پذیرفته شده اند.
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Academic journals 
Proceedings of conferences

41
42



در طی 25 سال گذشته
• سال 2011 و سپس سال 2013 آمار بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار را به خود اختصاص داده اند. 

• در طی 10 سال گذشته، کمترین آمار انتشار مقاالت در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار متعلق به سالهای 2007 می باشد.

اطالعات آماری مجالت علمی در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار:

فراوانی سال های انتشار مقاالت در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار: 

 شاخصناشرنام مجله علمیردیف
اچ

SJR43 ضریب 
تاثیر44

 مجموع
استنادات

 میانگین
 استناد به
 ازای هر
مقاله

 مدت
انتشار
)سال(

1Journal of AdvertisingTaylor & Francis, Inc.701.352.2882652.8321

2Computers in Human 
BehaviorElsevier ltd.961.652.8847523.6131

3Journal of Consumer 
Behaviour

Henry Stewart Publications 
(Wiley Online Library)180.941.0222381.178

4CyberPsychology, Behavior, 
and Social NetworkingMary Ann Liebert Inc.931.412.18810492.57

5Journal of Promotion 
ManagementBest Business Books130.2_430.3711

6Performance ImprovementWiley Subscription Services110.17_260.478
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شاخص SJR ، بازدید مجالت موجود در Scopus را از سال ۱۹۹۶ تا به امروز نشان می دهد. 
رضیب تاثیر : این شاخص نشان دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نرشیه داده می شود. 

43
44
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پژوهشگران:

در نمودار فوق که نقاط پراکنده یا Scattered Plots نام دارد، بر اساس دو شاخص اصلی جایگاه پژوهشگران حوزه بازیهای دیجیتال و کسب و 
کار، در چهار موقعیت و با سه رنگ مشخص شده است. دو شاخص اصلی در رتبه بندی پژوهشگران عبارتند از: فراوانی مقاالت علمی و تعداد 

 x نشان دهنده تعداد مقاالت پژوهشگر و محور y استنادهای صورت گرفته در حوزه بازیهای دیجیتال و کسب و کار. بر این اساس، محور
نمایانگر تعداد استنادهای صورت گرفته به مقاالت پژوهشگر در حوزه بازی و کسب و کار می باشد.

به این ترتیب نمودار را می توان به چهار موقعیت تقسیم کرد که هر بخش با یک رنگ متمایز شده است. شرح رنگهای نمودار به صورت زیر 
قابل توضیح می باشد:

• رنگ سبز آبی تیره نشان دهنده پژوهشگر فعال است. این پژوهشگر از لحاظ تعداد استناد و تعداد مقاالت در حوزه بازی و کسب و کار نسبت 
به سایرین باالترین آمار را به خود اختصاص داده است. 

• پژوهشگرانی که دوایر آنها با رنگ سبز آبی کمرنگ نشان داده شده است، پژوهشگران پویا نام دارند که تعداد استنادهای بسیار کم و فراوانی 
مقاالت نسبتاً خوبی داشته اند. 

• پژوهشگرانی که رنگ دوایر آن ها سبز روشن است، پژوهشگران گذری نام دارند که تعداد استنادهای بسیار کم و تعداد مقاالت علمی کمتری داشته اند.  
• در بخش فوقانی منطقه خاکستری، پژوهشگری در حوزه بازیهای دیجیتال و کسب و کار وجود ندارد. 

مردان با 88 درصد )313 نفر(، بزرگترین قشر پژوهشگر از نظر 
جنسیت در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار می باشند. 
همانند سایر حوزه های مطالعاتی در بازی های دیجیتال، زنان 
می  تشکیل  را  پژوهشگران  تعداد  کمترین  جنسیت  لحاظ  از 

دهند. 
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تعداد مقاالت مرتبط

بط
مرت

ی 
دها

تنا
 اس

داد
تع

Michelle R. Nelson

Eva A. van Reijmersdal

Moniek Buijzen

Peter Zackariassom

K. J. Ray Liu

Patrick De Pelsmacker

Esther Rozendaal
Kevin Wise

Michael S. Minor

PradeepChintagunta

Ronald A. Yaros

Harikesh S. Nair

Mike  molesworth

جنسیت پژوهشگران در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار:

مردان زنان

%12

%88

مردان
زنان
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کشورها:
نقشه حرارتی کشورهایی که در حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار پژوهش های بیشتری داشته اند:

مردان زنان

1 100

کشورترتیب

انگلیسیاول

چینی و یونانیدوم

فرانسویسوم

کره ایچهارم

آلمانیپنجم

ژاپنیششم

رشتهترتیب

بازاریابیاول

اقتصاددوم

تبلیغاتسوم

مدیریتچهارم

رشته های دانشگاهی:زبان پژوهش:

زبان های اصلی در حوزه مطالعات 
بازی های دیجیتال و کسب وکار

فراوانی آثار علمی و پژوهشی در حوزه بازی های 
دیجیتال و کسب وکار در رشته های دانشگاهی زیر 

بیش از سایر رشته های دانشگاهی بوده است:

آمریکا

آمریکا

استرالیا

چین
ژاپن

سوئد

اسپانیا
پرتقال

انگلیس

بلژیک

کانادا
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میشل آر. نلسون 
)Michelle R. Nelson(

نلسون،  دکتر  دانشیار رشته تبلیغات در موسسه تحقیقات ارتباطات45 و کالج رسانه در دانشگاه ایلی نویز واقع خانم 
وی از شناخته شده ترین و سرآمدترین محققان در زمینه بررسی اثرات نام تجاری در رسانه های در کشور آمریکا است. 

بازی  همچون  پژوهش های سرگرمی  و  مطالعات  دانشگاه،  برجسته  استاد  این  می باشد.  اطالعات  محتوای  نیز  و  فیلم  و 
تبلیغاتی46 و جایگذاری محصول در بازی ها منتشر نموده است.  متعددی را در زمینه بازی های 

تبلیغات و یادآوری نام تجاری47  در بازی های دیجیتال اصلی ترین زمینه مطالعاتی دکتر نلسون را شکل می دهند. نلسون به طور کل به حوزه 
سواد رسانه ای عالقه مند می باشد و هم اکنون پژوهش های وی به حوزه "سواد تبلیغات48" ورود پیدا کرده است. این استاد برجسته بنا دارد به 
بسط موضوع سواد تبلیغاتی در رسانه بازی نیز بپردازد و به عنوان مطالعه ای بی سابقه به تحلیل و ارزیابی ابعاد آن در زمینه بازی های دیجیتال 
بپردازد. از سویی دیگر، نگاه دکتر نلسون به موضوع بازی های دیجیتال، بیشتر از جنبه سواد مصرف کننده در پیام های حاوی نام تجاری می باشد 
و از این جهت به سواد و دانش مخاطب بازی در مواجهه با این رسانه در مطالعات خود می پردازد. در این راستا نیز یکی از اساسی ترین مطالعات 

وی متمرکز بر تحلیل تکنیک های برند پنهان49  است.  
از لحاظ شاخص های علمی، این استاد برجسته حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار از مجموع 96 مقاله برخوردار است که 10 مورد آن مختص 
به مطالعات یاد شده است. همچنین مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت وی 3394 مورد است که 1036 استناد منحصراً در زمینه بازی و 
کسب و کار می باشد. در حقیقت آنچه موجب شده است که این پژوهشگر درصدر سایر پژوهشگران این حوزه قرار گیرد، ضمن برخورداری مقاالت 
از کیفیت و جایگاه علمی، تعداد استنادهای صورت گرفته به آنها است که وی را از دیگر محققان این حوزه متمایز ساخته است. همچنین در حال 

حاضر، شاخص اچ دکتر نلسون 29 است. برای آشنایی بیشتر با دکتر نلسون می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
 https://media.illinois.edu/michelle-r-nelson

مونیک بویجزن 

Institute of Communications Research
advergames
Brand recall
advertising literacy
hidden brand techniques

45
46
47
48
49

در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار

معرفی پژوهشگران برتر

https://media.illinois.edu/michelle-r-nelson 
https://media.illinois.edu/michelle-r-nelson 
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ایوا ون ریجمرسدال  
)Eva  van Reijmersdal(

ریجمرسدال  درحال حاضر استاد ارشد و محقق اقتصاد ارتباطات در دانشگاه آمستردام واقع در کشور هلند دکتر 
پژوهشگر  این  جوان که مدرک دکترای خود را در سال 2007 اخذ نموده است، هم اکنون مشغول گذراندن طرح است. 

اثرات  زمینه  در  رسانه های سرگرمی تجاری بر کودکان و نوجوانان است. وی جوایز علمی متعددی در زمینه مطالعات پسادکترا 
اقتصاد رسانه های دیجیتال کسب نموده است که از آن جمله باید به جایزه دانشکده تحقیقات ارتباطات هلند، جایزه انجمن بین المللی ارتباطات 

و آکادمی اروپایی تبلیغات اشاره نمود.  
این استاد هلندی تبار، در زمینه تبلیغات، جایگذاری محصول، بازی های تبلیغاتی و جایگذاری نام تجاری مطالعات متعددی کرده است و از 
معدود اساتیدی است که مسیر پژوهش های خود را بر مطالعه در حوزه ای منسجم هدایت کرده است. در این حوزه مطالعات اثرگذار وی با موضوع 
بازی های تبلیغاتی مخاطبان فراوانی پیدا کرده است. جنبه نوآورانه در تحقیقات این پژوهشگر، بررسی اثرگذاری نام تجاری نهفته در بازی های 

دیجیتال بر روی کودکان و نوجوانان است. 
مجموع مقاالت دکتر ریجمرسدال، 93 مورد و شاخص اچ وی 21 است. مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت این پژوهشگر 1657 مورد 
است. در زمینه بازی های دیجیتال و کسب    و کار، تاکنون 10 مقاله علمی نگاشته است که 256 مورد استناد به آنها صورت گرفته است. برخورداری 
از تعداد مقاالت باال نسبت به سایر پژوهشگران این حوزه و نیز نسبت استنادهای صورت گرفته، وی را در جایگاه دومین پژوهشگر حوزه بازی های 

دیجیتال و کسب و کار در دنیا قرار داده است. برای آشنایی بیشتر با دکتر ریجمرسدال به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://www.ccam-ascor.nl/people/165-engels/people/115-eva-van-reijmersdal

پروفسور بویجزن، استاد تمام رشته علوم ارتباطات در دانشگاه رادبود50  نیمیخن واقع در کشور هلند و محقق 
برجسته در موسسه علوم رفتاری51 می باشد. از حوزه های اصلی مورد عالقه این استاد برجسته می توان به 
ارتباطات اقناعی، تبلیغات، مصرف کنندگان و بازاریابی اجتماعی اشاره کرد. وی در سال 2003 جایزه بنیاد 
ملی علوم هلند را کسب کرده است. همچنین در سال 2008 جایزه پنج ساله پژوهش در زمینه رسانه های 

سرگرمی تجاری را از سوی این بنیاد دریافت نمود. 
تحقیقات این استاد برجسته، متمرکز بر موضوع اثرات و پردازش تبلیغات، بازاریابی اجتماعی و ارتباطات 
خانواده و گروه های همسان در خصوص موضوع مصرف می باشد. از این جهت جوایز متعددی از سوی انجمن 
بین المللی ارتباطات کسب کرده است. وی در مطالعات خود از بین رسانه های سرگرمی، به بازی های دیجیتال 

توجه ویژه ای نشان داده است.
از لحاظ شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، دکتر بویجزن از شاخص اچ 26 برخوردار است. همچنین 
تعداد کل مقاالت وی 124 مورد و مجموع استنادهای صورت گرفته به آثار علمی او 2466 مورد می باشد. 
همچنین تعداد مقاالت وی در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار 10 مورد و تعداد استنادهای صورت گرفته 
به این مقاالت 220 مورد می باشد. از این لحاظ این پژوهشگر جوان در جایگاه سوم محققان حوزه بازی های 
دیجیتال و کسب و کار در دنیا قرار می گیرد. به منظور کسب اطالعات بیشتر از فعالیت های علمی دکتر 

بویجزن، به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.ccam-ascor.nl/people/165-engels/people/62-moniek-buijzen

مونیک بویجزن 

Radboud University
Behavioural Science Institute

50
51

)moniek buijzen(

http://www.ccam-ascor.nl/people/165-engels/people/115-eva-van-reijmersdal
http://www.ccam-ascor.nl/people/165-engels/people/62-moniek-buijzen


1. آمارهای بین المللی مشخص می کنند صنعت بازی های 
دیجیتال تا سال 2017 بیش از صد میلیارد دالر در جهان 
درآمدزایی  حجم  این  شما  نظر  به  داشت.  خواهند  درآمد 
از  که در سال های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته ناشی 

چیست؟
- به نظرم پاسخ به این سوال به تفاوت مصرف کنندگان در طول 
زمان بر میگردد. یک بحثی که در حوزه بازاریابی مهم است و روی 
کسب وکار ما تاثیر میگذارد این است که رفتار مصرف کنندگان 
کننده  رفتار مصرف  بازاریابی  در حوزه  یعنی  کنیم.  را شناسایی 
را شناسایی می کنیم و مبتنی بر رفتار مصرف کننده استراتژی 

بازاریابی خود را تدوین می کنیم. 
رفتارهای مصرف کننده در طول زمان تغییر کرده. مردم معموال 
با  از درگیر شدن  یعنی  کنند.  اجتناب می  باال  از درگیری های 
یک حوزه اجتناب می کنند، متن های طوالنی نمی خوانند، متن 
میکند،  پیدا  بیشتری  اهمیت  دارد  کلیپ  و  تصویر  نمی خوانند، 
چیزهای بصری دارد اهمیت بیشتری پیدا می کند، به نظر میرسد 
آدم ها از عمق دارند به طرف سطح کشیده می شوند. این مسئله باعث 
شده حوزه ارائه اطالعات یعنی دادن اینفورمیشن52 به اینفوتین53 
تبدیل شود. اینفوتین چه کلمه ای است؟ اینفوتین از ترکیب دو 
کلمه اینفورمیشن و اینترتیمنت54 ساخته شده است. یعنی دادن 
اطالعات در قالب سرگرمی به آدم ها. بعضی ها فکر می کنند دادن 
اطالعات در قالب سرگرمی فقط به حوزه هایی برمی گردد که من به 
مردم راجع به محصولی اطالعات ارائه کنم اما اساسا در کل زندگی 
ما دارد رسوخ پیدا می کند. حتی من می خواهم بگویم نظام آموزشی 
هم سمت اینفوتین می رود. ممکن است ما در کالس فوق لیسانس 
بنشینیم و اطالعات را در قالب اینفوتین به آدم ها ارائه کنیم. آدم ها 
سرگرم شوند و در عین حال اطالعات هم دارند به دست می آورند. 

یعنی حتی ساختار آموزشی ما را هم دگرگون کند. 
بازی  صنعت  اهمیت  شده  باعث  مصرف کننده  رفتار  تغییر  این 
در جهان دوچندان شود. االن که شما در سوال فرمودید به یک 
بیزینس صد میلیارد دالری برسد می تواند حتی این بیزینس از این 
هم انفجارش بیش تر باشد. این مسئله باز به این حوزه برمی گردد 

که سرعت تحول این حوزه چطور باشد.

بخش ویژه

بازی های دیجیتال
و کسب و کار

دکتر محمود محمدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 
سخنران، مشاور ارشد و مدرس بازاریابی، 

برندینگ و تبلیغات

مصاحبه اختصاصی دریچه با
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2. با توجه به اینکه شما فرمودید مردم 
به سطح تمایل دارند و دوست دارند از 
و  کنند  استفاده  انتقال  برای  اینفوتین 
بازی  صنعت  درآمدزایی  آن  نتیجه  در 
غیر  را  صنایعی  چه  یابد،  می  افزایش 
درگیر  می تواند  بازی  صنعت  خود  از 
کند؟ به نظر شما چه کسانی ذینفع این 

درآمدزایی باال هستند؟
بدهم  کلی  پاسخ  یک  باشد  قرار  اگر   -
می گویم همه صنایع؛ اما اگر به من بگویید 
می شوند،  آن  درگیر  بیش تر  صنایعی  چه 
بی تو سی55  از  احتماال  تحوالت  گویم  می 
شروع می  شود، کاالهایی که مردم به صورت 
استفاده  را  کاالها  آن  مداوم56  و  پر مصرف 
می کنند، از این تیپ صنایع شروع می شود 
سپس به حوزه خدمات می آید بعد به حوزه 
بی توبی  می رود. شاید برای آدم تعجب آور 
ما  بی توبی57  حوزه  در  می شود  آیا  باشدکه 
از صنعت بازی استفاده کنیم! صددرصد به 
صنعت بی توبی هم وارد می شود. این اساسا 
تغییر رفتار مصرف کننده نسبت به موضوع 
است. ببینید االن شما در صنعت بی تو سی که 
اقسام بازی ها را دارید نگاه می کنید مثال های 
خدمات  بخش  در  حتی  هست،  متعددی 
مثل  پیچیده ای  صنعت  یک  می روید،  که 
بانکداری که یک نوع از خدمات مالی است، 
افزایش  برای  گیمیفیکیشن58   از  می بینید 
سواد مالی افراد بهره های بسیار باالیی می برد 
و بسیاری از بازی ها دارد به این طرف گرایش 
پیدا می کند. سپس که به صنعت بی تو بی 
آمد در ابتدای بحث خود عرض کردم صنعت 
االن  شما  می کند،  درگیر  هم  را  آموزش 
و  استراتژیک  برنامه ریزی  حوزه  در  ببینید 
خود حوزه بازاریابی چه بازی های قدرتمندی 
مسند  باالترین  در  مدیر  یک  یعنی  آمده! 
یک سازمان نشسته و از یک بازی می تواند 
برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک خودش 
استفاده کند. بنابراین پاسخ می تواند این طور 
بیش ترین  بی تو سی  صنایع  از  که  باشد 
درگیری به وجود می آید و بعد به خدمات و 

بی توبی وارد می شود.

خیلی  بازی  حوزه  ایران  در  چون   .3
شناخته شده نیست، چطور می توان این 
صنایع را در ایران جلب کرد؟ چه فکری 

می توان برای آن ها کرد؟
جدید  پدیده های  افتادن  جا  و  معرفی   -
مخصوصا  است.  دشوار  و  زمان  مستلزم 
کشورهایی مثل کشور ما که در برابر فضای 
جدید مقاومت بیشتر است. اما من احساس 
صنایع  با  می خواهیم  وقتی  ما  اگر  میکنم 
بین المللی  مصادیق  کنیم،  صحبت  داخلی 
آن حوزه را بیاوریم، مثال می خواهیم با یک 
شرکت نوشیدنی صحبت کنیم، از بازی هایی 
کردند  استفاده  کوکا  و  پپسی  شرکت  که 
این  نمایش دهیم.  آنها  به  و  استفاده کنیم 
ما  بازار داخلی  بشکافد.  را  این سد  میتواند 
عمل  بیشتری  احتیاط  با  کمی  نوآوری  در 
می کند. همیشه دنبال این است که آیا قبال 
در عرصه  آیا  داده؟  انجام  را  کار  این  کسی 
داخل  در  آیا  داده؟  انجام  کسی  بین المللی 
ارتباط  در  همیشه  شما  داده؟  انجام  کسی 
با صنایع داخلی کشورمان وقتی می خواهید 
حوزه جدیدی را معرفی کنید می گویید چه 
کسی این کار را کرده! خب اگر کسی این 
کار را کرده باشد که کار جدیدی محسوب 
نمی شود. منتها من میگویم اگر ما مصادیق 
بین المللی داشته باشیم و بنچمارک 59هایی 
را از خارجی ها بیاوریم و برای افراد نمایش 
دهیم این زمینه ای می تواند باشد که صنعت 
داخلی ما نسبت به این موضوع رغبت نشان 
دهد. من با قاطعیت می خواهم به شما بگویم 
اگر اولین شرکت های ایرانی که به طرف این 
حوزه می روند، موفقیتی کسب کنند اینقدر 
در این زمینه دست زیاد خواهد شد که من 
مطمئن هستم بیش از صنعت های مشابه آن 
ما  برویم.  این حوزه  به  دیگر  در کشور های 
ایرانی ها نشان دادیم که در هر حوزه ای که 
وجود  نسبی  توفیق  یک  می کنیم  احساس 
حوزه  آن  به  سراسیمه  همه  ناگهان  دارد، 
رجوع می کنند و همه از امکانات آن استفاده 
اجتماعی.  رسانه های  بحث  مثل  می کنند 
مطرح  دنیا  تمام  در  اجتماعی  رسانه های 
هجومی  اما  همین طور  هم  ایران  در  است 
زمانی  هست،  اجتماعی  رسانه های  در  که 
می گذاریم  اجتماعی  رسانه های  در  ما  که 

همخوانی  جهانی  استانداردهای  با  تقریبا 
ندارد و فراتر از آنهاست. نشان می دهد مردم 
احساس کردند در این حوزه می توانند نتیجه 
بگیرند. خیلی از صنایع ما تبلیغاتی که در 
فضای مجازی گاهی وقت ها پیشتاز رقبای 
ایران  در  اگر  می دهد  نشان  این  آن هاست. 
کسی کاری را انجام دهد و نتیجه بگیرد همه 
بدان حمله می کنند و آن را انجام می دهند. 

در مورد بازی هم همین طور است.

آینده  شما  که  حساب  این  با   .4
با  بازی دیدید،  برای صنعت  را  روشنی 
خیلی  بازی،  صادرات  که  این  به  توجه 
صادرات ساده ای است، یعنی با انتشار 
آن در اپ استورها60  خیلی راحت اتفاق 
می افتد، جهانی شدن شاخصی است که 
همیشه برای کشورهای موفق در صنعت 
می توانیم  چطور  ما  دارد.  مصداق  بازی 
صنعت بازی ایران را جهانی کنیم و روی 

صادرات آن تمرکز داشته باشیم؟
خیلی سخت  قدم  قدم،  این  من  نظر  به   -
فروشنده  ایرانی ها  ما  اساسا  است.  قضیه 
نیستیم، جنس ما خریدار است، ما میخریم، 
شخصیت تاریخی ما خریدار است. باالخره ما 
کشور ثروتمندی بودیم، کشور ثروتمند هم 
روی منابع خوابیده، بنابراین ما نوعا خریدار 
هستیم. شخصیت فروشنده نداریم بنابراین 
در همه صنایع که نگاه میکنیم در بُعد فروش 
ضعیف داریم عمل میکنیم، صادرات ما دارد 
ضعیف عمل میکند. به طریق اولی در حوزه 
بازی هم ما این ضعف را داریم. بنابراین چون 
ما در این حوزه ضعیف هستیم جا دارد در 
بازار داخل ابتدا کار کنیم. از نظر من قدم اول 
تسخیر بازار داخل است. یعنی من بتوانم بازار 
داخل را تسخیر کنم، سپس روی بازارهای 
خارجی کار کنم. به نظر می رسد با باز شدن 
کشورهای  از  خیلی  ما،  مملکت  درهای 
خارجی محل فعالیت خود را ایران قرار دهند 
و با بازی ها و اندیشه های خود وارد شوند چه 
بازی ها در قالب تبلیغات باشد، چه بازی ها 
در قالب معرفی محصول باشد و چه آموزش 
باشد بنابراین کار را برای ما کمی سخت تر 
می کند و رقابت شدیدتر می شود اما همیشه 
این موفقیت در رقابت شدید به دست می آید.



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره هفتم، بهمن 95              صفحه 40        

5. حاال کمی به دانشگاه ها نگاه کنیم. 
اصوال دانشگاه ها چه کمکی می توانند به 
از  بازی کنند؟ چطور می توانیم  صنعت 

آنها کمک بگیریم؟
حرف  بزنم،  حرفی  یک  می خواهم  من   -
خوشایندی نیست اما می خواهم بزنم. ببینید 
دانشگاه همیشه باید از صنعت جلوتر باشد، 
را  بازار  تغییرات  کند،  آن حرکت  از  جلوتر 
درک کند و به صنعت بگوید این کارها را باید 
اغلب موارد، نمی خواهم  انجام دهید. ما در 
بگویم همه موارد، در اغلب موارد از صنعت 
عقب تر هم بودیم. یعنی دانشگاه از صنعت 
عقب تر بوده تازه دانشگاه به صنعت رفته و 
دانشگاه  گرفته.  یاد  آن  از  را  یک چیزهایی 
با وضعیت کنونی خودش و با گاردی که در 
برابر این نوع حوزه ها دارد، وقتی ما می گوییم 
بازی، طبیعتا چون با سرگرمی سر و کار دارد 
به طور اجتناب ناپذیر دانشگاه در برابر این 
حداقل  یا  می گیرد  خود  به  گارد  حوزه ها 
دانشگاه های کالسیک، افراد کالسیک نسبت 
به این حوزه ها گارد می گیرند و این ها را خارج 
از علم می دانند بنابراین چون چنین نگاهی به 
موضوع دارند شاید نتوانند کمکی کنند. من 
خودم معتقدم ما در حوزه آموزش و دانشگاه 
دیدگاه های  موضوعات  این  به  نسبت  باید 
خود را تغییر دهیم. یعنی دیدگاه های ما که 
بازی می  تواند بخشی از فرایند فروش باشد، 
بازی می تواند بخشی از فرایند ارائه اطالعات 

باشد، بازی می تواند به ارتقا و بالندگی کشور 
را  این مسئله  باید  من  نظر  به  کند.  کمک 
در دستور کار خود بیاوریم. وقتی دانشگاه در 
این حوزه فعال شوند کم کم بهتر می توانند 
کمک کنند اما حقیقت این است که صنعت 
بازی یک موضوع میان رشته ای است. یعنی 
مختلف  حوزه های  از  را  مختلف  آدم های 
جمع می کند، ما در ایران در مباحث میان 
رشته ای ضعیف عمل می کنیم، ما در مباحث 
عمیق خوب هستیم، مثال می گویند فالنی 
خوب  روانشناسی  در  خوانده  روانشناسی 
مدیریت  در  خوانده  مدیریت  فالنی  است، 
خوب  برق  در  خوانده  برق  او  است،  خوب 
می آید  میان رشته ای ها  به  وقتی  اما  است. 
می گوییم بسم اهلل بنشینید که کاری انجام 
دهیم. تعامل میان رشته ای ما در ایران خیلی 
ادبیات  این است که ما  ضعیف است. علت 
مختلفی داریم، نگاه های مختلفی داریم در 
مورد صنعت بازی. به شدت به کارهای میان 
ما  دانشگاه های  و  داریم  احتیاج  رشته ای 
باید یاد بگیرند کارهای میان رشته ای انجام 
دهند. نسل جدیدی که دارد می آید و درس 
می خواند اگر خودش را برای این حوزه آماده 
کند به نظر من می تواند موفقیت های زیادی 
به دست آورد یعنی ما در صنعت بازی اگر 
هسته های خوبی در دانشگاه ها شکل دهیم 
به نظر من می تواند کارهای خیلی خوبی در 
استارت آن در  اگر  و  انجام شود  این حوزه 

ایران بخورد سرعت نفوذ آن بی نظیر است.

حوزه  در  که  پژوهش هایی  6. بین 
کسب و کار بازی انجام شده سه موضوع 
سهم بیشتری داشته اند. یکی بازی های 
تبلیغاتی هستند، یکی جایگذاری برند و 
دیگری جایگذاری محصول است. کمی 
راجع به این حوزه ها برای مخاطبین ما 
توضیح دهید و بفرمایید چرا این قدر در 
بازی این مسئله جذاب به نظر می رسد؟

- کمی از این فضا دور شویم. ما در تبلیغات 
روش های مستقیم تبلیغات داریم، روش های 
روش  در  داریم.  هم  تبلیغات  غیرمستقیم 
مستقیم تبلیغات یک سری تبلیغ می کنیم، 
خوب  من  است،  خوب  کاال  این  میگوییم 
هستم این را خریداری کنید. در روش های 
چیزی  ما  علی الظاهر  تبلیغات  غیرمستقیم 
را تبلیغ نمی کنیم. یعنی یک چیزی را در 
تبلیغ می کنیم. فرض  پوشش چیز دیگری 
می شود  پخش  دارد  سینمایی  فیلم  کنید 
در حاشیه فیلم سینمایی یک آدم خوشگلی 
دست  به  خوشگل  ساعت  یک  که  است 
دارد، آن ساعت را ما داریم تبلیغ میکنیم. 
به  برد پیت61 یک ساعت  مثال فرض کنید 
دست دارد ما داریم ساعت را تبلیغ میکنیم. 
همین را در فضای مدرن بررسی کنیم. در 
بازی  یک  من  وقت ها  گاهی  مدرن،  فضای 
شرکت  تبلیغ  برای  بازی  این  که  می سازم 
من هست، مثال یک بانک ایرانی یک بازی 
را طراحی می کند، شما وارد بازی می شوید 
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وارد شعبه  بازی می کنید درنهایت  را  بازی 
بانک صحبت  با کارمند  بانک می شوید  آن 
بانک  آمبیانس62  این ها در  می کنید و همه 
گاهی  صریحی.  این  به  می افتد  اتفاق  دارد 
وقت ها این بازی را شما دارید بازی می کنید، 
محصول یا برندی در این بازی قرار داده شده 
که مثل حالت اول این قدر صریح و واضح 
ناخودآگاه خود در  نیست و شما در ضمیر 
بعضی از جاهای این بازی دارید به این مفهوم 
می رسید. یا حداقل در این بازی به این نتیجه 
می رسید که جایی که با آن برخورد دارید 
کارهای خود را راحت تر بتوانید انجام دهید. 
با این برند یا با این محصول بهتر می توانید 
کار کنید. درحوزه بازی این خیلی دارد مطرح 
می شود. به نظر می رسد اساسا وقتی شما در 
بازی های برجسته از برندها تبلیغ مستقیم 
بلند مدت  و  میان مدت  در  شاید  می کنید، 
حس تدافع در مخاطب ایجاد شود اما وقتی 
قالب  در  یا  برند  جایگذاری  قالب  در  تبلیغ 
جایگذاری محصول می آید که در داخل بازی 
ما با یک چیز غیرمستقیم برخورد می کنیم 
می گذارد.  مشتری  روی  را  بهتری  تاثیرات 
دارند.  را  خود  طرفداران  ها  این  دوی  هر 
پس بازی چه کارهایی می تواند کند. بازی 
می تواند ابزار تبلیغاتی من باشد. من در قالب 
بازی  کنم.  تبلیغ  را  خود  کاالی  بازی  یک 
می تواند شرایطی فراهم بیاورد که در بستر 
کاالی مستقیم یا غیرمستقیم معرفی شود. 
بازی می تواند حتی از این پنهان تر هم عمل 

کند. اساسا در بازی به یک کاال، محصول یا 
بازی  پایان  در  اما من  نشود  اشاره  خدمتی 
به آن محصول نیاز پیدا کنم، به چیزی نیاز 
پیدا کنم که اساسا در بازی با آن برخوردی 
نداشته ام اما من را به این نتیجه می رساند 
باید  کنم،  استفاده  نوشیدنی  یک  باید  که 
این کار را انجام دهم. این تبلیغ با الیه های 
پنهان تری است. مثال بعضی از بازی ها برای 
بدن سازی است. آدم دارد بازی می کند اما در 
نهایت دستور تغذیه می دهد که بسته ای که 
دارد آن را ارائه می کند محصول یک شرکت 

خاص است.

7. سوال آخر این که پیشنهاد شما برای 
پژوهش های این حوزه چیست؟ یعنی به 
با کسب وکار  نظر شما دانشجویانی که 
سروکله می زنند، اگر بخواهند پژوهش 
عالقه مند  حوزه  این  به  و  دهند  انجام 
نیاز  و  صنعت  نیاز  مسائلی  چه  باشند 

کشور است؟
- من می خواهم یک بار از نوع تولید محصول 
تولید  نوع  از  آن طرف.  از  بار  یک  و  ببینم 
در  که  بچه هایی  معتقدم  من  محصول، 
باید  می خوانند  درس  مرتبط  حوزه های 
بتوانند شبکه هایی تشکیل دهند که مکمل 
هم باشند، بچه های آی تی63 در آن باشند، 
بچه های بازی ساز در آن باشند، یک شبکه ای 
که در تعامل با هم می توانند یک بازی را با 

هم طراحی کنند، این ها دور هم جمع شوند 
و مفهومی را در ذهن داشته باشند. 

ایران  در  من  اعتقاد  به  طرف  آن  از  حاال 
کاالهای تندگردش اولین قدم برای بازی ها 
و  بودند  همین  هم  دنیا  تمام  در  هستند، 
ببینید  غذاست.  صنعت  آن  شاخص ترین 
بازاریابی ای  و  تبلیغات  برندسازی،  االن  ما 
در  نمی گویم  داریم  غذا  صنعت  در  که 
استانداردهای جهان است اما خیلی نزدیک 
موفقیت ها  خیلی  غذا  صنعت  در  ما  است. 
داشتیم. کارهایی که کاله و میهن و این تیپ 
شرکت ها دارند انجام می دهند کارهای به روز 
و مدرنی است. باالخره در بستر ایران دارند 
انجام می دهند. اینها به نظر من بستر الزم 
برای بازی را دارند. به اعتقاد من شرکت های 
تبلیغ  که  شرکت هایی  و  غذایی  مواد 
بیش تری دارند، هزینه های باالتری را برای 
بازی می گذارند. زیرا اگر یک بازی بخواهد 
عمل بیاید باالخره باید بابت آن هزینه شود. 
ببینید عمل آمدن بازی یک چیز است النسه 
دیگری  چیز  یک  آن  شدن  شایع  و  شدن 
است. عمل آمدن آن مبالغ خوبی می خواهد 
باالخره فکر های خوبی می خواهد کار خوبی 
می خواهد انجام شود. اگر در فضای دیجیتال 
می خواهد منتشر شود این خودش باز یک 
حوزه است. بازی باید واجد چه ویژگی هایی 
باشدکه سرعت انتشار خود را باال ببرد. من 
فکر می کنم اگر در این حوزه ورود پیدا کنند 

می توانند موفق شوند.

Brad Pitt
Ambiance
IT
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63



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره هفتم، بهمن 95              صفحه 42        

مجله علمی تبلیغات
Journal of Advertising

تبلیغات،  رسانه ها،  موضوع  بر  تخصصی  به طور  می گذرد،  آن  انتشار  زمان  از  سال  که 21  تبلیغات  علمی  مجله 
می باشد،   Taylor & Francis مجالت  از  یکی  که  مجله  این  می باشد.  متمرکز  رسانه ها  در  برندسازی  و  بازاریابی 
نظریه های تبلیغات و روابط آنها با فضای کار را به عنوان بخشی از خط مشی خود در انتشار موضوعات مختلف 
علمی در نظر دارد. هدف اساسی این مجله علمی، فراهم نمودن فضایی عمومی به منظور انعکاس فهم کنونی از 
تبلیغات به عنوان فرایندی ارتباطی و نیز نقش آن در تغییر محیط است. همچنین روابط بین این موارد و سایر 

مولفه های کسب و کار تبلیغاتی در فاز اجرایی، از دیگر اهداف این مجله علمی است.  
این مقاالت در موضوعات مختلف  از  بسیاری  است.  نموده  بازی های دیجیتال منتشر  از 300 مجله در حوزه  بیش  تاکنون  تبلیغات  مجله 
بازی های دیجیتال و از جنبه های روانشناختی، مخاطب شناختی و جامعه شناختی بوده است. اما تا کنون تعداد 19 مقاله منحصراً در زمینه 
بازی های دیجیتال و کسب و کار منتشر کرده است که شامل طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با نام تجاری در بازی های دیجیتال، بازاریابی، 

تبلیغات و جایگذاری نام تجاری و محصول می شود.  
مجموع  همچنین  است.  برخوردار   1.35 اس.ِجی.آر  شاخص  و   70 اچ  شاخص  از  تبلیغات  مجله  بین المللی،  علمی  شاخص های  لحاظ  از 
استنادهای صورت گرفته به مقاالت این مجله تاکنون 265 و نسبت استناد به هر مقاله آن 2.83 است. شاخص مهم دیگر که در ارزیابی مجالت 
علمی به کار می رود، ضریب تأثیر می باشد. مجله تبلیغات از ضریب تأثیر 2.288 برخوردار است که در مقایسه با سایر مجالت مشابه در این 

موضوع رقم خوبی ارزیابی می شود. به منظور آشنایی بیشتر با مجله علمی تبلیغات می توانید به آدرس ذیل مراجعه کنید: 
 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ujoa20

در این بخش پرکارترین مجالت علمی دنیا در انتشار مقاالت حوزه بازی های دیجیتال و کسب وکار 
معرفی شده اند. مالک انتخاب و معرفی 4 مجله پژوهشی در این شماره معیارهایی چون شاخص اچ، 

شاخص اس.جی.آر، ضریب تاثیر و ضریب تاثیر پنج ساله و ... بوده است. 

معرفی مجالت علمی برتر
در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار

مجله علمی تبلیغات تعاملی که توسط آکادمی آمریکایی تبلیغات منتشر می شود، مجله ای آنالین در حوزه تبلیغات در رسانه های تعاملی مانند 
بازی است و به منظور ارتقای فهم تعامل در زمینه تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات در جهان شبکه ای منتشر می شود. سردبیر این مجله علمی دکتر 
تری دوروتی است و اعتقاد دارد این مجله علمی به دلیل برخورداری از داوران و هیات تحریریه متشکل از افراد دانشگاهی در رشته های تبلیغات، 

ارتباطات، بازاریابی، علوم کتابخانه، ارتباطات راه دور از قاره های آمریکا، آسیا و اروپا در حوزه کاری خود بسیار قوی و عمیق عمل می کند. 
این مجله علمی در سال دو بار در ماه های مارس و سپتامبر منتشر می شود و این موضوع یکی از دالیل اصلی عدم محاسبه ضرایب علمی و 
شاخص هایی مانند اچ و اس.جی.آر برای این مجله علمی می باشد. در زمینه بازی های دیجیتال و تبلیغات نیز تا کنون 7 عنوان مقاله علمی روش مند 

در این مجله منتشر شده است که از لحاظ استناددهی در سطح مطلوبی نسبت به مقاالت مشابه خود ارزیابی می شوند. 
برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مقاالت این مجله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.aaasite.org/page-1557243

مجله علمی تبلیغات تعاملی
Journal of Interactive Advertising

Robert Tennyson34

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ujoa20
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ujoa20
http://www.aaasite.org/page-1557243
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مجله علمی رایانه ها در رفتار انسان
Computers in Human Behavior

مجله رایانه ها در رفتار انسان در دوران 31 ساله فعالیت خود همواره موضوع بازی های دیجیتال را یکی از اساسی ترین 
حوزه های مورد بررسی قرار داده است. سردبیر این مجله رابرت تنیسون  می باشد و اهم موضوعات علمی منتشر شده 
در این مجله عبارتست از علوم رایانه، روانشناسی و انسان شناسی. این مجله علمی در زمینه انتشار مقاالت علمی در 
حوزه بازی های دیجیتال بسیار پرکار می باشد و تقریباً در اغلب موضوعات مرتبط با این حوزه آثار زیادی را منتشر 

نموده است، به طور ویژه استفاده از رایانه ها را از بعد روانشناختی را مورد کاوش قرار می دهد. 
در زمینه بازی های دیجیتال و کسب و کار، تاکنون شش مقاله در این مجله علمی برجسته منتشر شده است. این مقاالت بر اساس روش های 
علمی، در زمینه های مختلفی از کسب و کار منتشر شده اند. الزم به ذکر است که این مجله باالترین آمار انتشار مقاالت علمی در حوزه بازی های 

دیجیتال را در تمام موضوعات دانشگاهی و علمی دارد.  
مجله رایانه ها در رفتار انسان از جنبه شاخص های علمی ارزیابی مجالت پژوهشی، هم اکنون از شاخص اچ 96 برخوردار بوده و مجموع استنادها 
به این نشریه علمی از ابتدای شروع به کار، 4752 و میانگین استناد به هر مقاله آن، 3.61 می باشد. عالوه بر این، شاخص SJR آن 1.65 ارزیابی 
شده است. باتوجه به شاخص های گفته شده، این مجله در حال حاضر از ضریب تأثیر 2.88 ضریب تأثیر پنج ساله 3.642 برخوردار است. برای 

آشنایی بیشتر با این مجله علمی می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
http://www.journals.elsevier.com/computers-in-human-behavior

این مجله علمی نسبتاً پرکار در زمینه موضوعات بازی و کسب و کار، علی رغم عمر 17 ساله از شروع تاریخ انتشار، مقاالت 
علمی بسیار ارزشمندی در زمینه تبلیغات، بازاریابی، حوزه مصرف و روانشناسی مصرف کننده منتشر نموده است. رفتار 
مصرف کننده ساالنه بین چهار تا شش شماره منتشر می شود و توسط سه سردبیر به نام های استیون ِداَلساندرو، جودیت 

ِد گروت و پیتر نوتال اداره می شود. 
این مجله هدف خود را بر فهم و درک رفتار مصرف کننده و نیز پژوهش در خصوص مصرف و مصرف کننده از طریق 
پژوهش های آزمایشی و نظری معتبر، بنا نهاده است. در این راستا مقاالت خود را با رویکرد چندرشته ای و با درنظر گیری موضوعات خالقانه و 
نوآورانه منتشر می کند. در این راستا توجه ویژه ای به رسانه بازی و رفتار بازیکنان به عنوان مصرف کنندگان رسانه ای خاص داشته است و تا کنون 

پنج مقاله علمی پراستناد منتشر کرده است. 
بر اساس شاخص های علمی، مجله رفتار مصرف کننده از شاخص اچ 18 و شاخص اس.جی.آر 0.94برخوردار است. همچنین مجموع استنادهای 
صورت گرفته به مقاالت این مجله علمی 238 مورد است و نسبت استناد به هر مقاله آن 1.17 می باشد. عالوه بر این، ضریب تأثیر مجله رفتار 

مصرف کننده در حال حاضر 1.022 می باشد. برای آشنایی بیشتر با مقاالت این ماهنامه روی آدرس زیر کلیک کنید:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838/issues

مجله علمی رفتار مصرف کننده
Journal of Consumer Behaviour

رشته های  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  از  بسیاری 
مختلف از جمله مدیریت، به منظور مطالعه مقاالت علمی 
و یا ارسال مقاالت پژوهشی خود به مجالت بین المللی 
که از شاخص های علمی باالیی برخوردار می باشند، رجوع 
کنند. با مراجعه به شاخص هایی که در ماهنامه مطالعات 
بازی به صورت دائمی و در تمام شماره ها معرفی می شود، 
می توانید از مهم ترین شاخص های علمی و آکادمیک در 
شاخص  و  اچ  شاخص  مانند  بین المللی  مجالت  ارزیابی 
اس.ِجی.آر مطلع شوید. به منظور آشنایی با سایر مجالت 
علمی تخصصی و مرتبط در زمینه بازی های دیجیتال و 
کسب و کار نیز می توانید از فهرست ذیل استفاده نمایید: 

1 CyberPsychology, Behavior, and Social Networking

2 Journal of Promotion Management

3 Performance Improvement journal

4 Digiworld Economic Journal

5 Journal of advertising research

6 Journal of Marketing Communications

7 Journal of Consumer Affairs

8 Journal of Digital Asset Management

http://www.journals.elsevier.com/computers-in-human-behavior
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838/issues
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معرفی
کنفرانس های علمی برتر

ــزار  ــاالنه برگ ــور س ــه ط ــال ب ــای دیجیت ــون بازی ه ــه پیرام ــی ک ــای علم ــا کنفرانس ه ــر دنی در سراس
ــتر  ــیار بیش ــا بس ــوزه ه ــی ح ــا در برخ ــن کنفرانس ه ــی ای ــا فراوان ــتند ام ــاد هس ــیار زی ــوند بس می ش
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از حوزه های ــب وکار یک ــال و کس ــای دیجیت ــوع بازی ه ــد. موض ــایرین می باش از س
ــی  ــار پژوهش ــا آث ــت ام ــته اس ــا نداش ــابه در دنی ــوع مش ــا موض ــی ب ــون کنفرانس ــت، تاکن ــم اهمی رغ
پذیرفتــه شــده ایــن حــوزه، از ســوی کنفرانس هــای علمــی بــا موضوعــات نســبتًا مشــابه بــوده اســت. 
برایــن اســاس دو مــورد از کنفرانس هایــی کــه اقــدام بــه پذیــرش آثــار علمــی ایــن حــوزه نمــوده انــد، 
ــک از  ــورد هری ــر در م ــی و دقیق ت ــات تفصیل ــب اطالع ــکان کس ــم. ام ــی می نمائی ــش معرف ــن بخ در ای
کنفرانس هــا از طریــق لینکــی کــه در انتهــای توضیحــات هــر کنفرانــس درج شــده اســت، وجــود دارد.

در حوزه بازی های دیجیتال و کسب و کار
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کنفرانس آکادمی آمریکایی تبلیغات

کنفرانس بین المللی دیگرا

آکادمی  نام  می شود،  برگزار  آن  به  مرتبط  موضوعات  و  تبلیغات  زمینه  در  ساالنه  به طور  که  کنفراس  این 
باید  را  این کنفرانس  واقع  به یدک می کشد. در  با خود  را  اِی.اِی.اِی معروف است  به  تبلیغات که  آمریکایی 
یکی از تخصصی ترین گردهمایی های بین المللی دانست که در زمینه مباحث کسب و کار در دنیا برگزار می 
شود. در طول دوران برگزاری این کنفرانس، چهار مقاله علمی در زمینه بازیهای دیجیتال و کسب و کار در این 
کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاالت دیگری که در زمینه رسانه های دیجیتال و با محوریت کسب 
و کار در این کنفرانس ارائه شده اند اغلب موضوعاتی نظیر پژوهش بازار، بینش مصرف کننده و نوآوری را 

پوشش داده اند. 
دوره بعدی برگزاری این کنفرانس در ماه مارس سال 2017، در شهر بوستون واقع در کشور آمریکا خواهد بود. 

عالقه مندان برای شرکت و ارسال مقاالت علمی می توانند به سایت زیر مراجعه کنید:
/http://www.aaasite.org

بازی های  زمینه  در  المللی  بین  کنفرانس های  محبوبترین  و  معروفترین  از  یکی  که  دیگرا  ساالنه  کنفرانس 
دیجیتال می باشد، هر سال در کشوری متفاوت برگزار می شود و رویدادی برای گرد هم آمدن عالقه مندان 
به رسانه بازی و پژوهش در این زمینه محسوب می شود. این کنفرانس متعلق به انجمن پژوهش بازی های 
دیجیتال64 می باشد که در حقیقت نام آن به طور اختصاری برگرفته از نام این انجمن است و تا پایان سال 2016 

میالدی، در 9 دوره برگزار شده است. 
این کنفرانس تخصصی تا کنون مقاالت بسیاری را در زمینه بازی های دیجیتال منتشر نموده است و در واقع 
باید اذعان داشت در کلیه مباحث تخصصی بازی های دیجیتال حداقل یک مقاله علمی پذیرفته شده در مجموعه 
مقاالت این کنفرانس قابل مالحظه است. اما در زمینه بازی های دیجیتال و کسب و کار تا کنون چهار عنوان 
مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است که به طور متنوع موضوعاتی از قبیل جایگذاری نام تجاری و محصول، 

بازاریابی، یادآورری نام تجاری بازی دیجیتال و تبلیغات را دربرگرفته است.
این کنفرانس بین المللی در ماه جوالی سال 2017 در شهر ملبورن واقع در کشور استرالیا برگزار می گردد. برای 
آشنایی بیشتر با این کنفرانس، محوریت همایش و نحوه ارسال مقاالت می توانید به پایگاه ذیل مراجعه نمائید:

    http://www.digra.org

 www.digra2017.com

Digital Games Research Association64

American Academy of Advertising Conference

DIGRA Conference

http://www.aaasite.org/
http://www.aaasite.org/
http://www.digra.org
http://www.digra.org
www.digra2017.com
www.digra2017.com


درباره ما 
مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایِرک(، به عنوان یک شرکت زایشی از بنیاد ملی بازی های 

رایانه ای در سال 1394 تاسیس شد تا فضایی را برای گرد هم آمدن هسته های پژوهشی 
متشکل از دانش آموختگان بهترین دانشگاه های کشور و همچنین متخصصین و صاحب نظران 

در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت بازی های دیجیتالی فراهم آورده و با تعریف و عملیاتی 
ساختن پروژه های متعدد تحقیقاتی با تمرکز بر مطالعات رفتاری و تحقیقات بازار، در جهت 

پیشبرد اهداف عالی پژوهشی خود که عمدتاً بر روی حوزه های بازرگانی، ارتباطات، روان شناسی و 
جامعه شناسی متمرکز است، گام بردارد. 

گزارش های ما
نمونه ای از مهم ترین گزارش های ما در صنعت بازی های دیجیتال، به شرح زیر است:

- گزارش نمای باز صنعت بازیهای دیجیتال ایران )اطالعات مهم و کلیدی صنعت(
- گزارش های سه گانه پلتفرم های بازی موبایلی، بازی کامپیوتری و بازی کنسولی

- گــزارش اطالعــات بــازار )بازی هــای محبــوب، برندهــای پرفــروش، ســخت افزارهای پــر کاربــرد 
و ...(

- گزارش خوشه بندی رفتار بازیکنان
- گزارش بازی کردن آنالین

- گزارش اختصاصی شهر تهران
- گزارش مقایسه 11 کالن شهر اصلی ایران

سایر خدمات دایِرک
عــالوه بــر گزارش هــای تولیــد شــده، دایــِرک خدمــات تکمیلــی دیگــری را نیــز ارائــه می دهــد. 

برخــی از ایــن خدمــات در زیــر قابــل مالحظــه هســتند:
ــت در  ــترش فعالی ــور گس ــه منظ ــی ب ــی و خارج ــرکت های داخل ــه ش ــی ب ــاوره اطالعات - مش

ــت صنع
- اجرای پروژه های تحقیقاتی سفارشی مرتبط

- گردآوری منابع علمی مطالعات بازی های دیجیتالی مشتریان دایِرک

مزیت های دایِرک
در زیر، مهمترین مزایای استفاده از خدمات دایِرک قابل مالحظه است:

ــات، جامعه شناســی و  ــی، ارتباط ــای بازرگان ــی متخصــص در حوزه ه ــزی تحقیقات - هســته مرک
آمــار

- 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 کالن شهرها، شهرستان ها و مناطق روستائی

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

ــی در حــوزه صنعــت بازی هــای دیجیتــال و  ــازار جهان ــا ســازمان های تحقیقــات ب - همــکاری ب
دیگــر صنایــع وابســته





دریچه ای برای نظاره کردن به بازی های دیجیتال

سواالت و پیشنهادات خود را از راه های زیر به ما برسانید:
تلفن: )داخلی: 413(021-88345591

info@direc.ir
www.direc.ir
     @direc


