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 چکيده
عنوان یکی از حقیقی عجین شده است. بازی به  یدنیای مجازی و الکترونیک کنونی با زندگ

کنونی شده است، این ارتباط  یاست که سبب این پیوستگی در بین دنیای مجازی با زندگ ییمحورها

دنیای مجازی بر زندگی واقعی  یهاشود که جاذبهیعنوان یک مشکل و معضل مطرح ماز زمانی به

های ویدیوی موجب شده تا یشدید ناشی از برخی باز یبیشتر نمود پیدا کند. توجه به وابستگ

د که مخاطبین جنگ قبایل چگونه مخاطبانی ینویسنده تالش نمایید به دنبال پاسخ به این سؤال برآ

ر جنگ قبایل یها رایانه ای نظیزهستند؟ چه عواملی سبب وابستگی و یا محبوبیت دسته خاصی از با

ن دسته مخاطبان یترن و خاصیترکه چرا جوانان ایرانی یکی از مهمتر آنمهم یشده است ؟ و سؤال

فی نویسندگان اقدام به یاند؟ در پاسخ به این سؤاالت با روش تحلیلی توصها شدهیاین سری از باز

همچون پیشینه بازی، علل محبوبیت  یوضوعاتاطالعات نموده و در قالب بحث پیرامون م یآورجمع

و مخاطب شناسی بازی و غیره توانسته است به این نتایج برسد که  یشناختجامعه یبازی، آمارها

و تکنولوژی مانند تقسیم حیات واقعی و مجازی  یبر خواسته از فنّاور یهاتوان با برخی شاخصهینم

ها پیشگیری یت فرهنگی متأثر از این دسته از بازیوتوان از نابودی هیمقابله نمود ولی حداقل م

ما نیز به یاندرکار، صداو سدست یهانمود، البته الزمه آن این است که عالوه بر همکاری بین ارگان

ماهیت این بازی  یدرباره یسازغات و شفافیرسالت حقیقی خود اهتمام ورزیده و از آثار داخلی با تبل

 از پیش فراهم نمایید. شیی حفظ هویت فرهنگی را بنهینموده و زم ها، قشر مبتالبه را آگاه

 

 رسازی هویتییهای رایانه ای، مخاطب شناسی، تصویسرگرمی، باز :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

ناسان، جوامع مورد توجه اندیشمندان، مخاطب ش یای است که بالتردید در تمامجانات ناشی از آن مسئلهیها و هیها ، بازسرگرمی

یا اعضای آن محسوب می شود؛ نگرش دنیای امروزی سبب شده است  یاجامعه شناسان و حتی در مرحله ابتدایی آن مورد توجه هر خانواده

یها مانند جنگ قبایل میهای نوینی ارائه شود، در این میان سؤال است : چرا برخی از بازافتیتا نسبت به این مسئله در دنیای مجازی ره

های دنیا حقیقی برای تیدست توانسته است بیش از واقعنیهایی ازایرا در جذب مخاطبان ایفا نماید؟ چرا سری باز یاد سهم عمدهتوان

مطالبی نماید  یباعث شد تا نویسندگان با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی اقدام به گردآور ییهامخاطبین محور توجه قرار گیرد؟ چنین دغدغه

نینی عقاید نقش بسته در این راستا گردد. ازایجامعی در این زمینه ارائه کرده و سبب بازب یهاتواند تا حدودی به ما نگرشیمکه توجه بدان 

ها، نحوه یگونه بازنیهای آن، مخاطب شناسی اتمینه نوع طراحی بازی و آیکلی ابتدا به طرح مباحثی در زم یبندرو این مقاله در یک دسته

 نمایدیالمللی اهتمام منیدر ایران و عرصه ب یپردازد و در ادامه به مطالعه این بازیها و غیره میباز یآموزمهارت رگذاری ویتأث

 فیتعار.  2
ای باشد، رسانه از ها و افکار عدهدهنده فرهنگشود که انتقالرسانه در لغت به معنی رساندن است و به آن دسته از وسایلی گفته می

افتیدر از ینگرش به را خود یجا زمان طول در و جیتدر به که است گونه نیا مخاطبان از فوق برداشتد به وجود آمده و های جدیتمدن

 و یفرهنگ یهانهیزم به توجه با شیخوی اخواسته و قیعال یپ در و هارسانه اثرات برابر در مقاوم فعال، شیب و کم که داده هارسانه کنندگان

 و یتصادف اثرات هرچند ،ینیبشیپ قابل اریبس یامدهایپ روزمره ضبط و ثبت از است عبارت عمدتا   یپژوه مخاطب .1دندبو  خود یاجتماع

ی باز نیا که است، 3ی جنگ قبایلباز مخاطبان میپرداز به آنی بررس به میخواهیم اکنون ما کهی مخاطب و 2شوندیم افتی زین یاتفاق یعوامل

 هدف. کندیم استفاده گرانید با ارتباطی برقراری برای نوع به وی سرگرمی برا هم مخاطب و شودیم نصب ها بلتت و همراهی هایگوشی برو

 .است گوناگون طرق از هارسانه عملکرد یابیارز: لیکوا مک سیدنی آقای بنددسته طبق هاپژوهش گونهنیای کل

 ي جنگ قبایلباز خچهیتار.  3
است، که  بازی رایانه ای راهبردی صورت آنالین و با سبکهای همراه و تبلت ها است که بهیای گوشک بازی رایگان بری جنگ قبایل

رعامل سوپر سل در یقرار دارد. ایلکا پانانن مد فنالند پایتخت کشور هلسینکی شده است. این شرکت در شهریطراح سوپر سل توسط شرکت

یاشتیاق حاصل م کوچکی با اعضای با یهاها از گروهتیفیبهترین ک ا دریافتیم( م2۰1۵سایت رسمی شان نوشت. )سایت رسمی سوپر سل،

نیست، این دلیلی است  کنندهابد و کار دیگر سرگرمییها بروز ماستیتر شدن تیم، فرآیندها، تشریفات و حتی سشوند. اغلب اوقات با بزرگ

کوچکی  یهااز چنین سلول یاا سل )سلول( را بسازیم. سوپر سل مجموعهیبسیار کوچک  یهاشده از گروهیم مدلی سازماندهیخواهیکه ما م

 .شده، نه برای کنترلنهیما برای سرعت و شور و اشتیاق به  شده یدهد. این مدل سازمانیآیک سل کوچک و مستقل برمیاست. هر بازی از 

 
 سل. رعامل سوپر سل در اولین روزهای شرکت سوپریایلکا پانانن: مد - 1تصویر 

 ییهایم بازیخواستیها بازی کنند. ما مبود که مردم بتوانند نه برای چند هفته یا چند ماه، بلکه برای سال ییهایرویای ما خلق باز

ی و صورت گروهکه افراد بتوانند به ییهایها را گرفته و بازی کند. بازبتواند آن یکه هرکس ییهاین طیف مردم بسازیم. بازیترعیرا برای وس

 .با دوستان خود انجام دهند

                                                           
 لیکوا مک سیدنی شناس مخاطب کتاب 1
 لیکوا مک سیدنی شناس مخاطب کتاب 2
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 شرکت سوپر سل در روزهای اولیه. - 2تصویر 

 

ک تاالر یوجه شبیه به  چیه نخستین دفتر ما در اسپو فنالند بود. این دفتر به انداز هر یک از ما بود. ما در واقع پس  هیاول  هیسرما

میز که از مرکز بازیافت گرفتیم و البته یک کافی  ۶با  یمترمربع 3۰ک اتاق یت: مجلل نبود، اما هر آنچه ما نیاز داشتیم در خود داش یاشهیش

م! در آن زمان ما اتاق اختصاصی یکردینفر را در آن اتاق کوچک مدیریت م 1۵اندکی بعد چندین نفر دیگر را استخدام کردیم و در واقع  میکر!

 .نداشتیم برای مدیرعامل خود، یعنی ایلکا پانانن

موبایل،تبلت این   ، کاربر روی نسخه2۰11آنالین بود. در سال   ازی ما درخشش اسلحه نامیده شد که یک بازی چند نفرهنخستین ب

چیهدرخشش اسلحه به  ما فهمیدیم که با  نیم میلیون بازیکن ماهانه داشت.یدرخشش اسلحه تقر 2۰11بازی را آغاز کردیم. در تابستان سال 

 موبایلی باید سرگرم یهاید با صفحه لمسی، بسیار دشوار بود. بازیکل نخواهد بود، چرا که جایگزینی موس و صفحهموبایلی خوبی  تجربه  وجه

ما به خاطر   .درخشش اسلحه هرگز بازی رویاهای ما نبوده است گونه نبود. بنابراین ما دریافتیم کهنیدرخشش اسلحه ا بودند، امایکننده م

برای دفترمان سفارش داده بودیم. یک روز اتفاقی فهمیدیم که این سیستم  آی پت ای موبایل، تعداد اندکیدرخشش اسلحه بر ساخت بازی

خود را بر اساس این سیستم عامل آیپت بسازیم. تصمیم سختی بود اما در  یهایاست و شاید بهتر باشد باز یداشتنعامل آیپت بسیار دوست

بوک را کنار گذاشته و بر ساخت این بازی برای این سیستم عامل آیپت تمرکز کردیم سیبر وب و ف قبلی مبتنی یهایاستراتژ  ت ما تمامینها

 ۵که تیمی  یایبود. باز” مجیک“ن لحظات برای ما، کنار گذاشتن بازی یترد سختیشا .و سپس آن را به گوشی های هوشمند تعمیم دادیم

العاده بود، اما ما به خاطر سیاست جدیدی که در بر روی آن کار کردند. مجیک، خارق یناشدن ماه تمام، شب و روز با اشتیاق وصف ۶نفره، 

مجیک؛ همان تیمی   کند این است که تیم توسعهیگرفته بودیم، مجبور بودیم آن را رها کنیم. چیزی که داستان ما را بسیار جذاب مشیپ

 ت جنگ قبایل را پدید آوردند.یبودند که در نها

کمپانی   ندهیم که برای آیدانستیگروه برای کار بر روی بازی جدید برای تمام تبلت ها و موبایل داشتیم. ما م ۵، ما 2۰12اوایل سال 

انتها،  یجاها این بود: بهتر است بهن این درسیترگرفته بودیم و یکی از مهم درخشش اسلحه زیادی از شکست یهاما درس باید موفق شویم.

برج  را در بهار  حیوانات خانگی علیه اورک ها را در فوریه و رها کنیم. به همین خاطر ما نخستین بازی موبایلی خود یعنی در ابتدا یک بازی را

لمسی طراحی کردیم. دو چیز بود   روز علوفه نام گرفت. این بازی را برای موبایل و صفحه خاک بود که بعدا  به نام بازی بعدی ما رها کردیم.

کنترل باشد و دوم اینکه بازی کامال  م کامال  نظر لمسی قابلیخواستیها تمرکز کنیم؛ نخست: واسطه کاربری که مبر آنم یخواستیکه م

یام ژوئن عرضه شد. تمام کسانی که در آن زمان، کارمند سوپر سل بودند، آن تاریخ را دقیقا  به یاد م 21اجتماعی باشد. این بازی باالخره در 

 !میکردیاپورتی را برای بازی در نظر نگرفتیم، چراکه چنین موفقیتی را تصور نمآورند. ما هیچ س

 
 برنامه نویسان بازی جنگ قبایل. – 3تصویر 

آن،   هیصورت بتا در کانادا عرضه کردیم. نام اولدرست قبل از تعطیالت تابستان در فنالند در جوالی، ما بازی جدید دیگری را به

ماه از  3طور جهانی عرضه شد. تنها باگذشت به 2۰12م. این بازی در آگوست سال یشناسیآن را به نام جنگ قبایل ممجیک بود، اما امروزه 
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پنجمین بازی که بر روی آن کار را آغاز کردیم، دوستان نبرد نام  .ایالت متحده قرار گرفت یهایباز 1 جنگ قبایل، این بازی در رتبه  عرضه

ازآن بتای آن را بسازیم، بنابراین آن را نیز رها کردیم. پس   تا نسخه  بازیکن به خود جذب نکرد  کافی  اندازهازی بهداشت. اما متأسفانه این ب

  کنند. نکتهینفر برای سوپر سل در هلسینکی، سانفرانسیسکو، توکیو و سئول و پکن کار م 1۵۰در حال حاضر،  .به سمت بازی بوم بیچ رفتیم

ها درس گرفتیم.)سایت زیادی خوریم، اما از تمام این شکست یهاکشور مختلف هستند. ما شکست 32که این افراد از بسیار جالب این است 

 (2۰1۵رسمی شرکت سوپر سل،

 
 کی از اولین تصاویر بازی جنگ قبایل.ی – 4تصویر 

  ي جنگ قبایلباز بري درآمد.  4

یرید. این بازی چهار عنصر بسیار مهم دارد: طال، اکسیر، اکسیر سیاه و گای کوچک را به عهده میدر این بازی شما رهبری قبیله

شرفت یشود و نقش بسیار مهمی در پهای سازنده  اکسیر تولید میای به رنگ بنفش مایل به صورتی است که توسط دستگاهالماس. اکسیر ماده

های مربوط به ارتش نیاز به مقادیر گوناگونی از اکسیر خواهید دن ساختمانا برای ارتقاءدایا ارتقای ده نوع سرباز یقبیله  شما دارد. برای ساخت 

کنند و این اکسیر در صورت خودکار برای شما اکسیر تولید می کنید که بهداشت. در آغاز بازی شما دو دستگاه سازنده  اکسیر دریافت می

شرفته کنید و به شمار یهای سازنده  اکسیر را پد دستگاهیتوانه میشرفت دهکدیشود. در ادامه با پبخشی به نام مخزن اکسیر نگهداری می

هایی نیز وجود دارند که در کارخانه  شوند. در بازی طلسموسیله  اکسیر ساخته می ها اضافه کنید. سربازان شما در سربازخانه و بهتولید آن

همچنین شما  .شود، دیوارها و ساختمان اصلی استفاده مییسایل دفاعشوند. از طال نیز بیشتر برای ساخت و ارتقای وساخته می یطلسم ساز

شرفت کنید و هم طال و اکسیر زیادی به دست بیاورید. طال نیز از معادن طال به یها هم پتوانید با حمله به دیگر قبایل و غارت دهکده  آنمی

اب و ارزشمند است که از آن برای یای کماکسیر سیاه )نفت( ماده .داشت دیها را در اختیار خواهآید که در ابتدای بازی دو عدد از آندست می

عنی پادشاه بربرها یشوند و همچنین برای ساخت و ارتقای قهرمانان ساخت و ارتقای سربازان سیاه که در سربازخانه جادوی سیاه ساخته می

 .شودو ملکه  کماندار و همچنین شارژ کردن برج جهنمی استفاده می

شود ها و بیشتر کردن تعداد ارتقاهای همزمان استفاده میها )جم( نیز رنگ سبزی دارند و برای سرعت بخشیدن به ارتقا دادنالماس

توانید طال و اکسیر نیز بخرید. آیند با الماس شما میها و غیره( به دست میها، سنگها، تنه درختو اکثرا  با جابجا کردن موانع )مانند درخت

خانه ، برج هایی مانند توپتوانید از سالحدر این بازی شما برای محافظت کردن از روستای خود می .توان خریدبا پول واقعی نیز می الماس را

 .و غیره استفاده کنید   کماندار

ه قلعه خود را رسد و قادر است کیایجاد می شود که مخاطب به سطح خاصی از بازی م یداخل بازی زمان یهاتمین آیترکی از مهمی

تواند جزو یکند. با استفاده از این قلعه مخاطب میبسازد، که این خود دری به روی ارتباط با دیگر مخاطبین و کاربران بازی جنگ قبایل باز م

کان ارتباط با گر مخاطبین در تقابل و یا همکاری باشد. این قلعه به مخاطب امیها شود و یا خود کلنی جدید ایجاد کرده و با ددیگر کلن

کند و از نکاتی که قابل به ذکر است سیستم مدیریتی قلعه است که شامل یک رییس و سه یفراهم م یراحتدیگران را در محیط بازی به

این قلعه  کاربر دیگر که همه در ۵۰دارند و معموال  معاون است که این چهار نفر قادر به حذف و یا اضافه کردن اعضا و مدیریت قلعه را بر عهده

میسر قلعه که با همکاری همه اعضای آن  است، یهاها هدف واحدی دارند و آن پیروزی این قلعه در جنگعنوان اعضا هستند که همه آن به

یتوان گفت در بیشتر بازین عوامل محبوبیت این بازی شده که میترگر از مهمیها و همکاری با یکدقلعه شود. روابط صمیمی درون این یم

شده و نییها از پیش تعا جنگیها و بدین معنا که حمله یشود. عوامل درون بازی اکثرا  خود مخاطبین هستیعصر مشاهده نممشابه هم یها

ها قادر به طراحی استراتژی خاص کیوتر نیست بلکه خود افراد هستند که چه به مثابه تجربه و چه به مثابه تکنیا باهوش مصنوعی کامپی

 وی را دارد قادر به مقابله باشد.قلعه ه بتواند باهوش پویای یک انسان دیگر که قصد حمله به هستند ک

خاصی  یهاتیها و قابلیژگینوبه خود اهداف و وشوند که هرکدام بهیهمراه به چند دسته تقسیم م یهایرایانه ای گوش یهایباز

 م.یپردازیها میدارند که در زیر به چند گروه از باز

 .رودیم شیپی باز ،یخاص داستان با و وستهیپی روند اصوال یی ماجرا یهایباز:  4ماجرایی يهايباز* 

                                                           
4 Ice Age Adventure, Family Guy the quest for stuff 
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 شوندیموجود طراحی م یهاد بر مبنای ورزشییآیها برمطور که از اسم آنها همانیگونه بازنیا ۵ی : ورزش يهايباز *

اکشن هستند که اکثرا  هیجان  یهاویژه استفاده می کنند و پر از صحنه ها فراوان از جلوهیگونه بازنی: در ا ۶اکشن يهايباز*

 کنندیشدت تحریک ممخاطبین را به

یشدت درگیر مشده و اغلب مخاطب را ازلحاظ ذهنی بهیذهنی طراح یهاییها بر مبنای توانایگونه بازنی:  ا 7فکري يهايباز*

 کند

شدت درگیر هستند که هم هیجان فرد و هم ذهن فرد را به یچندبعد یهایا شامل بازهیگونه بازنی: ا 8استراتژیک يهايباز*

استراتژیک محسوب  یهایها جنگ قبایل جزو بازیبندکرده بدین دلیل از محبوبیت خاصی بین مخاطبین برخوردارند و در این نوع از دسته

 شود.یم

 ي جنگ قبایلباز بودن ادآورياعت و تيمحبوب عوامل.  5

میشه در محبوبیت و پیشرفت یک بازی در عرصه جهانی عوامل متعدد و فراوانی وجود دارد که ذکر همه  موارد آن کاری دشوار ه

 (2۰1۶) کان راد ،9م:یپردازیادآور هستند میویدیوی همچون جنگ قبایل محبوب و اعت یهاینجا به چند دلیل اصلی که چرا بازیاست، اما در ا

 طورمعمول پایان مشخص و معلومی ندارند .حبوب بهم یهایبیشتر باز-1

 یهایهمراه و دسترسی آسان به آن محبوبیت بیشتر نسبت به باز یهایها بر روی گوشها به دلیل اجرای آنیگونه باز نیا-2

 ( دارند.pcکامپیوتری)

 کنند.یمحبوب حس نیاز به برقراری ارتباط اجتماعی را تا نسبتی ارضاء م یهایاکثر باز -3

 شوند که سیستم جایزه دهی بسته به یک سیستم ارتقایی باشدیادآور و محبوب میها زمانی بیشتر اعتیباز-4

 کنندیق بازی کنان به همکاری و بازی با سراسر دنیا جذابیت بیشتری کسب میمحبوب اکثرا  با تشو یهایباز-۵

 شودیب بازی کنان مید که باعث ترغمحبوب اکثرا  پول و ارز خاصی در بازی دارن یهایباز-۶

 شودیعنوان فعالیت اینترنتی غیر مضر دیده ممحبوب اکثرا  به چشم مردم به یهایباز-7

شدت شود که خود ازنظر روانشناسی بهیمتفاوت و از طرق متفاوت داده م یهاها با روشزهیطورمعمول جامحبوب به  یهایدرباز-8

 رگذار استیتأث

 ها کاربر برای پیشرفت درروند بازی باید کار تیمی و گروهی داشته باشدینه بازگونیدر ا-9

 دهدیکه کاربر آفالین هست نیز به روند خود ادامه م یادآور حتی درزمانیاعت یهایفضای مجازی باز-1۰

گونه نیکه خود از عوامل جذابیت ا دهندیت بازی را به بازار ارائه میجدید و آپد یهاطورمعمول نسخهسازنده بازی به یهاشرکت-11

 هاستیباز

 توانند جوایزی در دنیا واقعی نیز داشته باشندیها اکثرا  میگونه بازنیبرتر ا یهامیبرندگان یا ت-12

 ها دست پیدا کندزهیتواند بازمان کم به اهداف و جایها نیازمند صرف زمان زیادی هستند و کاربر نمیگونه بازنیا-13

کرده و غرق در دنیای  یکه ساخته است همزادپندار یات یا منطقهیدهند که فرد باشخصیها به کاربر اجازه میگونه بازنیا-14

 مجازی خود شود

 ماهانه است یهانهیها نیازمند پرداخت هزیبرخی از این باز-1۵

 دوست داشتن عشق یجان، همکاری، و حتتوانند زاینده احساسات قوی در کاربران شوند مانند هییها میگونه بازنیا-1۶

 10ایفاي نقش در بازي گروهی وي جنگ قبایل باز.  6
(،کاربران MMORPGچند نفره آنالین ) یهایچیست؟ در انبوه کاربران باز 11چند نفره آنالین  یهایایفای نقش در انبوه کاربران باز

سازند و به دیگر بازیکنان ملحق شده و با یکدیگر یان را در فضای بازی ماند شخصیت و شهر خودشلیهر طور که ما یطورکلکنان به یو باز

تشان را با انجام یها و قدرت و توانایی شهر یا شخصدهند و مهارتیجنگی و غیره را م یهاکارهای گروهی همچون تشکیل یک قلعه یارسته

                                                           
5 Ski safari, mini racing advanture 
6 Modern Combat ،Assassin’s Creed  
7 farmdale v ۱cut the ropes 
8 clash of kings, Iron desert 
9 http://www.techaddiction.ca/why_are_video_games_addictive.html 
10-  MMORPG 
11 Massively Multiplayer Online Role Playing Games  
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http://www.androidha.com/11799-modern-combat-3-fallen-nation/
http://www.androidha.com/78812-download-assassins-creed-iv-companion/
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 223-234، ص 1395  تابستان، 6رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
توانند توسعه یشده است میزیردکننده بازی برنامهییا شرکت تولچند دستورالعمل و فرمان خاص که در دنیای بازی توسط بازیکنان دیگر و 

شده یدهد و جنگ قبایل نیز بر این مبنا طراحیکه کاربر آفالین نیست نیز به روند خود ادامه م یها حتی در زماندهند. بازی و روند بازی آن

 (2۰1۶)سایت رسمی مجله ی خیالبافی الکترونیک،12است.

 مخاطبان به يآموزمهارت.  7
های تولیدکننده  بازی قصد بین اکثر شرکتهای ویدیوی زیاد هم خالی از لطف نیستند و در این خیلی از کارشناسان معتقدند بازی

شده است. مثال : بازی های تبدیلها دارند و این مسئله به یک مهم برای آنوسیله  آموزش یا تقویت بعضی از مهارتها به در جذاب کردن آن

های جورچین های حسی و حرکتی دارند، مانند واکنش سرعت و هدف. و بازیهای تیراندازی تأکید بر مهارتپایان و بازیهمچون دونده  بی

گونه مهارتهای شناختی مانند تفکر تاکتیکی، حل پازل و تشخیص الگو تأکید بیشتری دارند. اینو استراتژیک همچون جنگ قبایل بر مهارت

هایی همچون جنگ ریزی کرده که این نیز از دیگر عوامل مهم جذابیت بازیرا  بر مبنای گروه سنی و جنسیتی کاربران خود برنامهها را اکث

 (2۰1۵)سایت رسمی شرکت پاالیشگاه بازی،جویل جاکونن،13هاست.قبایل و فروش پرسود آن

د بازی جنگ قبایل در بازه  مهارتیطور که از مشاهدات بر می آهای درکی. همین های حسی ، مهارتبعدی ، مهارتچند بعدی ، تک

)سایت رسمی شرکت 14های درکی قرار دارد و این خود دلیلی دیگر در جذابیت این بازی برای مخاطبین است.های چند بعدی و مهارت

 (2۰1۵پاالیشگاه بازی، 

 
 ها تأکید دارد.م بر محور خاصی از مهارتبیانگر اطالعات چهار بازی پرفروش دنیا است که هرکدا  - ۵تصویر 

 یشناس مخاطب و یشناسجامعه يآمارها.  8

شوند که معیار یمتمرکز و متمرکز تقسیم ممه یل بالگ مخاطبین به سه گروه معمولی ، نیموبا یهایباز یشناسبر طبق سایت جامعه

 ش میزان وابستگی مخاطبان به بازی است.ینسبی برای نما

 ربران خودشان در زمان فراغت را با بازی سرگرم کرده است .: کایمعمول

 شان را در جدول کارهای روزانه خود قرار داده و بازی حول محور کارهای روزانه استی: کاربران باز متمرکز مهين

 کنند.یم یزیرنند و بر طبق آن برنامهیچی: کاربران زندگی روزمره و کارهای روزمره خود را حول محور بازی م متمرکز

                                                           
12http://www.escapistmagazine.com/forums/read/۹٫۲۸۵۷۴-Trapped-in-Another-World-An-Essay-on-MMORPG-Addiction-

long 

http://mastersofmedia.hum.uva.nl/۲۰۱۰/۹/۲۶/advantages-of-having-a-second-life-a-short-essay-on-how-mmo-games-may-

change-the-world/ 
13 http://www.gamerefinery.com/know-your-games-competitive-landscape-۲-revolutionary-ways-to-categorize-mobile-games-

part-۱/ 
14 http://www.gamerefinery.com/know-your-games-competitive-landscape-۲-revolutionary-ways-to-categorize-mobile-games-

part-۱/ 
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)مایک میسون، سایت رسمی بازی .1۵اندها بناشدهیباز یشناسباال داریم که بر طبق جامعه یبنددر اینجا چند نمونه و مثال از دسته

 (2۰1۵های گوشی بالگ،

 
 معمولی یشناسبازی برخورد جواهر ها با سطح جامعه یشناسجامعه  - ۶تصویر 

سال است و از نکات قابل 34سال تا  2۵ها و بیشینه مخاطبین در سنین بین ین بازی در خانمکه نشانگر در صد باالی مخاطبین ا

 دار و مسن هستند.خانه یهاسال است که اکثرا  خانم ۵۵مالحظه ستون باالیی نمودار است که مربوط به مخاطبین با رده سنی باالی 

 
 متمرکزمهیبا سطح مخاطب شناسی ن (Clash Of Clansمخاطب شناسی بازی جنگ قبایل )  - 7تصویر 

نیسال است، باا 3۵تا  21د بیشتر مخاطبین بازی جنگ قبایل از آقایان و ترافیک مخاطبان در رده سنی یآیطور که از نمودار برمآن

سال و  21ی آقایان باالی توان گفت مخاطبین اصلی این بازیها از عالقه کمتر نسبت به این بازی برخوردار هست و محال طبق نمودار خانم

ست اکثر زمان خود را یا به کار و یا به تحصیل مشغول باشند اما یبایسال است که از تشکالت اساسی جامعه انسانی هستند که م 3۵کمتر از 

 ن مخاطبان هدف این بازی هستند.یترینجا از اصلیدر ا

                                                           
15 http://developers.magmic.com/demographic-breakdown-casual-mid-core-hard-core-mobile-

gamers/#prettyPhoto 
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 متمرکز (Call Of Dutyبازی ندای وظیفه ) یشناسجامعه  - 8تصویر 

سال است. از دالیل محبوبیت  24تا  18مخاطبان آن آقایان و در رده  سنی  این نمودار که مرتبط به بازی ندای وظیفه است و اکثر 

در این بخش اطالعاتی در مورد  ها است.شدید این بازی در بین این رده سنی قابلیت گروهی شدن بازی و ارتباط مخاطبین و کار گروهی آن

کنند، یشان درآمد ایجاد میهاها دالر برای صاحبان شرکتونیلیها سالیانه مآن یروز دنیا است که هردو یهاین بازیترز پرفروشدو نوع ا

 17ما  توسط سایت رسمی نیوزو صورت گرفته است که در این تحقیق بیش از یکه این تحقیقات مستق هاو بازی برخورد شکالتجنگ قبایل 

یگر میبا یکد یمسائل کلیدی صورت گرفته است. اکنون به مقایسه مخاطب شناسی این دو باز یسر 7۰ع و موضو 2۰۰کشور و با 

 (2۰13)آمار رسمی شرکت باغ وحش نو،1۶م.یپرداز

 77% ها مؤنث هستند آن %۶۰ها که مخاطبان بازی جنگ قبایل مذکر هستند که این در مقایسه با مخاطبان بازی برخورد شکالت

 است.مسئله مهمی 

 ۵۵% شان هستند.یاز بازی کنان بازی جنگ قبایل مایل به پرداخت هزینه برای باز 

  سال دارند. 3۵ها باالی سن آن %23سال هستند و  21_3۵مخاطبین بازی جنگ قبایل داخل رده  سنی  %۵۰بیش از 

 سال هستند  21_3۵داخل رده  سنی از مخاطبین  %42ها پراکندگی مخاطب بیشتری دارد به این صورت که بازی برخورد شکالت

 (2۰13سال دارند. )آمار رسمی شرکت باغ وحش نو، 3۵مخاطبین باالی رده  سنی  %4۰و 

 

                                                           
16 http://www.newzoo.com/insights/supercell-vs-king-how-do-their-gamers-compare/ 
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 مقایسه رده سنی مخاطبان بازی جنگ قبایل و بازی برخورد شکالت ها  - 9تصویر 

که این درصد نسبت به مخاطبین بازی  مخاطبین جنگ قبایل خود را مخاطب متمرکز معرفی کرده %42آمده دستج بهیطبق نتا

مخاطبین این بازی خود  %2۵است که  یاند خیلی زیاد است و این در حالها خود را مخاطب متمرکز اعالم کردهآن %23ها که برخورد شکالت

دهند یها را نیز انجام مالتمخاطبین جنگ قبایل نیز بازی برخورد شک %1۶آمده عملبه یهایاند. طبق بررسرا مخاطب معمولی اعالم کرده

دهند که نشانگر این است که مخاطبین جنگ قبایل یشرکت سوپر سل را انجام م یهایها بازمخاطبین برخورد شکالت %۶و از طرف دیگر 

شرکت  نام برد. یگذارهیماعنوان مخاطبین پویا و قابل سرها بهها از آنیتوان در عرصه تجارت بازیمتفاوت دارند و م یهایتمایل بیشتر به باز

د پول یها باها نصب رایگانی دارند اما برای پیشرفت در آنیحال معرفی کرده است، این باز به بازی را تا 3 17یهایسوپر سل، سازنده باز

 پرداخت شود.

 رانیا در لیقبا جنگي باز.  9 
گردیده؛ محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار  یاانهیرا یهایکه در حوزه باز ییهااز آخرین اجالس یکیدر

تغییرات در فضای مجازی بسیار سریع و عمیق است. ما باید برای مدیریت این تحوالت سرعت بیشتری بگیریم، در حال "ایران اذعان کرد: 

دیگر وارد ایران  یها از کشورهایگونه بازنیا درصد 9۰دهند و بیش از یمیلیون نفر در ایران بازی جنگ قبایل را انجام م ۵٫۵حاضر بیش از 

 (2۰1۵)سایت رسمی تکرسا،18"شوند.یم

راه برای حال هنوز دولت یکنیشود. باایافزارها توسط ایرانیان از کشور خارج مها و نرمیگونه بازنیساالنه هزاران دالر برای خرید ا

ها جهت خرید الت پیدا نکرده است. در ایران مخاطبان دسترسی به ویزا یا مستر کارتگونه تبادنیکنترل این موضوع و گذاردن مالیات بر ای ا

بازی جنگ  اعتباری شخص ثالثی استفاده کنند که خارج از ایران است. یهاجم  ندارند و مجبورند برای خرید از گوگل اپ و غیره از کارت

اند! درواقع درصد آن را کاربران ایرانی تشکیل داده 7٫7کاربر فعال دارد که  میلیون نفر 4۰ بیش ازمنتشرشده، روزانه  یقبایل، طبق آمارها

ون یلیاز این آمار روزانه باالی پنج م درآمد شرکت سوپرسل دهد!یاین درصد، پس از کشور آمریکا و هند رتبه  سوم را به خود اختصاص م

ون دالر این کمپانی درآمد دارد. عمده درآمد سوپر یلیی صد و پنجاه مکه ماهانه باالیطوربرآورد شده، به 19میلیارد تومان( 1۵دالر )معادل 

کامپیوتری و رایانه ای ایران،  یهایبر اساس بنیاد باز .آمریکا و دوبی بوده و بیشتر بازیکنان قدرتمند از این کشورها هستند یسل از کشورها

توان بجای نادیده گرفتن یا حتی مقابله کردن با این موضوع آن را یکه م بازی در حال رشد خاورمیانه را داراست ین بازارهایترایران بزرگ

مهاجر در کشورمان استفاده کند. نزاع  یهارنگ کردن اثرات فرهنگملی خود و کم یهاتحلیل و بررسی کرد و از آن برای ارتقا و انتقال ارزش

مانند  که طبق قراردادی که با بعضی از بازارهای خرید بازی در ایران داردفریمیوم آنالین و استراتژیک است  یهایکی دیگر از بازی  2۰شاهان

روزانه ند. نزاع شاهان یاقدام نما یبازی از طریق این بازارها یهاتمیتوانند برای خرید آیکافه بازار دارد. طبق این قرارداد مخاطبین ایرانی م

 (2۰1۵دارد.)سایت رسمی کلشیار، دالر( درآمد 3۰۰۰ون تومان حدود )یلیدر ایران حدود ده م

                                                           
17  CLASH OF CLANS  , hay day, boom beach 
18 http://techrasa.com/۲۰۱۵/۹/۲۱/۵-5-million-iranian-players-on-clash-of-clans/ 
19 http://www.clashyar.ir 
20 Clash Of Kings 

http://www.rassjournal.ir/
http://www.clashyar.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D9%81-%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%B2/
http://www.clashyar.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D9%81-%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%B2/
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 است؟ لیقبا جنگي باز پرمخاطب يکشورها ازی کی جزو رانیا چرا.  10

الکترونیک در  یهاشرفتیفرهنگی رفاهی، روند کند پ یهارساختیپیدا کرد مانند ز یشماریتوان در عوامل بیپاسخ این سؤال را م 

ها یینی ملی در بین نوجوانان و جوانان و غیره دانست، که این موارد در بین بیشتر بازد یهاتر شدن ارزشرنگویدیوی، کم یهایعرصه باز

برد به خاطر این یدیگر باالتر م ین مسائلی که درصد مخاطبان ایران را نسبت به کشورهایترها یکی از مهمیگونه بازنیمشترک است. اما در ا

حال نیها باایماه است، منظور از عمر مفید این است که در این باز ۵تا  4ولی بین موضوع است، که عمر مفید بازی برای یک مخاطب معم

ها یت و پیوستگی در ادامه بازی را دارد محدود است و طبق بررسیکه مخاطب عالقه ، جذاب یزمانان است اما مدتیپایکه بازی به سبک ب

یت بازی برای مخاطب رابطه عکس دارد یعنی فرد بعد از چند مدت که به یک مخاطب باالتر رفته باشد با جذاب یهر چقدر عمر بازی برا

ن عواملی یترستد. شاید یکی از مهمیایشده و پس از چند مدت از بازی کردن بازم رغبتیرسد نسبت به ادامه بازی بیمراحل باالتر بازی م

مر باشد که تعداد مخاطبان ورودی بازی با تعداد مخاطبان خروجی که تعداد مخاطبین جنگ قبایل در ایران باالتر از دیگر کشورهاست این ا

توانند روند بازی را تسریع یتر در موردش توضیح دادیم مشیکه پ 21بازی برابر نیست. در دیگر کشورها مخاطبین با خرید آیتمی به نام جم

ام کنند و از دور بازی خارج شوند. اما در ایران به دلیل نبود ماه تم ۵تا  4طور نسبی در همان میزان زمان بین کرده و عمر مفید بازی را به

که مخاطب ایرانی یطورتر کرده، بهیطور رایگان این بازی را ادامه داده و این امر روند بازی را خیلی طوالنامکان خرید جم مخاطبان ایرانی به

است که چرا تعداد مخاطبان ورودی بازی که  یقا  نقطه  عطفیین دقبرای رسیدن به عمر مفید بازی باید بیش از یک سال را طی می کند و ا

تر است خروج ارز د که آیا کدام مسئله مهمیآیشماری عادی هستند با تعداد مخاطبان خروجی بازی برابری ندارد. حال این سؤال به وجود م

 زمان هدررفته مخاطبان ایرانی است؟له خرید جم یا مدتیوس از ایران به

 یام زیرا در جامعهیکندینی نیز به آن اشاره یرایانه ای پرداختیم الزم است از منظر باورها یهایکه به بررسی ابعاد مختلف بازحال 

شود لذا بر این اساس به برخی از استفتائاتی که مقام معظم رهبری یم که عرصه دین جز الینفک زندگی افراد جامعه محسوب میکنیزندگی م

 22د.ینمایاشته اند اشاره مباره دنیدرا

دوفروش اعتبار بهیاگر از فرد بازنده به فرد برنده چیزی پرداخت شود که ارزش مالی داشته باشد حکم قمار داشته و اشکال دارد. خر 

 آمده از بازنده برای شخص برنده جایز نیست.دست

ا پرداخت وجه و خرید منابع به دست آورده( حکم قمار داشته و ها اعتبار و منابعی نصیب برنده شود )که قبال  بازنده باگر در حمله

تبیین شده در خود بازی، سودی حاصل و منابع و امکانات کسب شود اشکالی نداشته و ازنظر شرعی  یهاتیاشکال دارد. اگر در مراحل و مأمور

 (2۰1۵شود.)سایت رسمی خبرگزاری راه ملت،یشامل قمار نم
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 يريگجهيتن.  11

عنوان سخن آخر رو به نیجنگ قبایل است . از ا یبالخص باز یاانهیرا یهایهدف پژوهش بررسی توجه افکار عمومی به مقوله باز

و غیره  یتوان گفت که جنگ قبایل از دید مخاطب شناسی دارای توانایی بالقوه در ارضاء حس رهبری، سرگرمی، توسعه ارتباطات اجتماعیم

فراتر از آنچه در دنیای واقعی  یتیتواند به افراد هویاجتماعی در بازی یادشده به گونه ایست که م یهایرسازیاست که تصو ین در حالدارد ای

از خود سراغ دارند را بدهد به گونه ای که ممکن است یک فرد داری شخصیتی ساده و کم رنگ در اجتماع و زندگی خود داشته باشد ولی در 

مجازی بهای دارد که به قیمت از  یرهایبه این تصو یابیعنوان یک رهبر هویت گیرد و محترم شمارده شود. البته دست تواند بهیاین بازی م

یمحیط اجتماعی فرهنگی سازندگان آن تولید م یمقتضابه یایت فرهنگی ایرانی اسالمی هست زیرا هر بازیدست دادن وقت، سرمایه، هو

فرهنگی  یجز از خود باختگ یاشود که سایر ملل نیز از آن بهره ببرند ولی قطعا  استفاده از آن ثمرهیمجازی موجب م یشود البته دامنه فضا

شده است که قسمتی از زندگی بشر رفته یرا انجام داد زیرا پذ یاستهیتوان برخورد شاینخواهد داشت. با برخی از این مشکالت یاد شده نم

توان در حوضه  فرهنگی برای یمقابله کرد اما حداقل م یاتوان با چنین مقولهینم یسادگرو به ن یوند خورده و از اامروزی با دنیای مجاز پی

اجتماع ایرانی با در نظر گرفتن اصول مخاطب  یهاارها و شاخصیدر همین سبک با مع یهایت ملی اسالمی خود به تولید بازیبازگشت به هو

 شناسی همت گمارد.

 

 

 

 

 هاشنهاديپ.  12

 دهد.یشنهاد میپ یاانهیرا یهایدر عرصه باز یمندزیر را برای هدایت و ضابطه یکارهابا توجه به نتایج این پژوهش نویسنده راه

ر ینه  تأثیو  غیره،  مطالعات بیشتر در زم یشناختشایسته است جامه شناسان و بالخص مخاطب شناسان از منظر روانشناسی، روان -１

 پیش رو را معین نموده و برای رفع آن اقدام الزم را انجام دهند. یهافرهنگی چالش یهاتیهو یریگرایانه ای در شکل یهایباز

مبتنی بر ساختار فرهنگ ایرانی اسالمی همراه  یهایتالش نمایند تا باز یاانهیرا یهایاندرکاران حوضه ترویج بازالزم است دست -２

 رگذار هستند تولید نمایند.یایرانی تأث یاپرمخاطب جهانی که در جامعه یهایبازبا الگوی گیری از آن دسته از 

ما به رسالت حقیقی خود اهتمام ورزیده و در معرفی آثار و دست آوردهای یجمعی مانند صدا و س یهاهمچنین الزم است رسانه -３

غات رسانهید زیرا موج افکار عمومی بر خواسته از تبلدهند تالش بیشتری نماییینوین داخلی که الگوهای ایرانی اسالمی را ترویج م

 تر از ماهیت دست آوردهای بشر بوده است.ییهمواره قو یا
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