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  2931 بهار   ،24پیاپی ،2-12(،2)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 های پلتفرم مخاطبان در ادراکی های ارزش الگوی (.8931) حامد نصیری، و پویان؛ نژادی، سیدمحمدعلی؛ سیدحسینی،
    .8-12 (،8)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .دیجیتال های بازی

  1001-8181شاپا: 

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

های  بازی یها در مخاطبان پلتفرم یادراک یها الگوی ارزش
 دیجیتال

 
 3، حامد نصیری2پویان نژادی، 1سید محمدعلی سیدحسینی

 11/00/0931پذیرش:      01/10/0931دریافت: 
 

 چکیده
تنوان از  را منی هنا ، آنآینند شنمار می بهدیجیتال یک صننتت بنا سنرعت رشند بنا   های بر اینکه بازی افزون

که تتامنل بنا مخاطن   یا رسانه؛ های جهان امروز درنظر گرفت ترین رسانه دهین و پیچیتر مدرن های داقمص
رسنانه یک است.  برخوردار یتوجه قابلی از اثربخش سب همین   رساند و به ین حد ممکن میخود را به با تر

آیند و بنه همنین  شمار منی فاهیم فرهنگی و ارزشی بهم برای انتقال یر مناسبتبس ی،از اثرگذار ین سطحیبا چن
رسد. با اینن  نظر می حیاتی به فرد، منحصربه ۀبا این رسان عنوان مخاط ، درک رابطه تتاملی بازیکن، به سب ،

 ،، پولی، هیجنانی، اجتمناعییکارکرد یهای ادراک با ابتاد ارزش یُبتد هدف در مقاله حاضر یک الگوی پنج
تنال یهنای دیج و کنسول برای بنازی، شده از سه پلتفرم رایانه، موبایل کهای ادرا شناخت ارزشو نوآورانه برای 

هنای  در مرکنز تحقیقناب بنازی شده انجاماز پیمایش ملی  آمده دست به یها داده ککم هب تدوین شده و سپس
اسنت.  شندهبررسی  ،ها اختالف میان این ابتاد درون هر پلتفرم و میان پلتفرم ،نمونه آماری 2191دیجیتال با 

 بنا یکندیگر یتفناوب متننادار ،شده در هر پلتفرم کابتاد ادرا کهاینضمن  دهد که آمده نشان می دست بهنتایج 
تفناوب،  ترین عامل ایجاد اینن و مهم هستندها نیز با هم متفاوب  ادراکی در میان پلتفرم شارز یدارند، الگوها

توانند  های این مقالنه منی کنسول است. شناخت حاصل از تحلیل رمادراک با ی ُبتد ارزش اجتماعی در پلتف
 د.کنارزش کمک  ۀدهند انتقال ۀعنوان یک رسان های دیجیتال به از بازی یبردار به بهره

 رسانه فرهنگی، بازیکن بازی دیجیتال، پلتفرم موبایل، پلتفرم کنسول، پلتفرم رایانه :ها کلیدواژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 .ایران تهران، شمال، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ارتباطاب، علوم یادکتر کاندیدای .1
 

 ایران. تهران، تهران، دانشگاه رایانه، علوم و آمار ریاضی، دانشکده محض، آمار ارشد کارشناسی آموخته دانش .2
  

 مسئول( )نویسنده ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده تکنولوژی، مدیریت یادکتر کاندیدای .3
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 مقدمه
نظنر درگذارنند را  ها بنر او می ثیراتی کنه رسنانهأو تن کنیم صحبت می مخاط درباره که  زمانی

کسی است که منتن  مخاط ، .آوریم میمیان  های مخاط  را به پای نظریه ،، درواقعگیریم می
 اای ب متن رسانه زیرا ،ای مرده است مخاط ، رسانه رسانه، بدون خواند. بهترین ای را می رسانه
و  پیچیده های داقمصداشتن دلیل  به مخاط ، شود. اصطالح یمخاط  تولید مۀ استفاد هدف
 اهمیت است. دارایمتفاوب،  تا  بهایی با ماهیت نس رسانه واقتی و پیدایش یدر دنیا متنوع

و  ،خواننده و کتاب، شنونده و رادینو، بینننده و تلویزینون مثابه تال بهیهای دیج و بازی 1بازیکن
هنای دیجیتنال را  های جدیند، بازی های مرتبط با رسانه نظریه . درهستندکاربر و شبکه اجتماعی 

های دیجیتنال،  یشناسند. در باز این نوع از رسانه می های داقیکی از مص ،2دلیل قابلیت تتامل به
تواند بنا  ای مشارکت دارند و این میزان دخل و تصرف مخاط ، می مخاطبان در تولید متن رسانه

روی سنه پلتفنرم،  ، بیشنتردیجیتنال یهنا بازی یابند. ش یا افنزاکناهش ین ،بازی موضوعتوجه به 
 ،موبنایلی یهنا یباز  غالن . بخنش رایاننه و ،کنسنول موبایل، :کردن هستند یعرضه و باز قابل

دو  ،و همچننین 4اس.او.و آی 3های اندرویند عامل روی سیستم اجرا بر قابل یها یباز دربردارندۀ
واقتینت مجنازی و ی ها هدسنت شیه همنراه بنا پینداو گوشی هوشمند هستند کن دستگاه تبلت

 یهنا بازی به متمو    یکنسول یها یباز اند. را تجربه کرده چشمگیریافزوده رشد  واقتیت یفناور
هنای  یظهنور فناور شود که بنا میگفته دستی  های خانگی و کنسول یها اجرا بر روی کنسول قابل

 هنای یاند. باز تنوجهی داشنته رفت قابنلپیشن ،حرکتی و واقتینت مجنازی مربوط به حسگرهای
تنا   خنانگی و ل  ۀرایانن از طرین  دو دسنتگاه  بیشنترشود که  می گفته ییها یای نیز به باز رایانه
تنا هنای دیجیتنال،  قناب بازییمرکز تحق توسطمنتشرشده  هستند. براساس آخرین آمار یباز قابل

درصند  11هنای دیجیتنال در اینران،  یمیلیون نفر بازیکن بناز 11، از مجموع 8932پایان سال 
کننه درصنند بننازیکن کنسننولی هسننتند  81و  ای، رایانننهدرصنند بننازیکن  12بننازیکن موبننایلی، 

 (.1081، 5)دایرکاند  سال رقم زدهرا در این  رمالی بازا گردش، ارد تومانیمیل 310 رفته، هم روی
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 یها ارزش یالگو
 ...در مخاطبان  یادراک

 ،ز رسنانه و همچننینو الگنوی اسنتفاده ا ،استفاده، چگونگی های موجود در میزان تفاوب
های مختلن  مخاطن   گوننه دهی ای، موج  شنکل و تتامل با متن رسانه ،تفسیر درک،ۀ نحو
فراواننی اهمینت دارای  ی،منزله مشنتر اقتصاد رسانه یا مخاط  به ۀتواند از جنب شود که می می

از چند جنبنه  توان بازی را می ۀمخاطبان رسان ،عبارب دیگر یا به بازیکنان ،مثال عنوان به ؛باشد
 یبنند ینا طبقه ،باشند استفاده زمان دبم براساساست  ممکنی بند طبقه د. یککر یبند طبقه

که در  ای بندی ظر گرفته شود. طبقهنها در بازی برای شده پرداخت هزینۀ تواند برحس  دیگر می
 بندی بازیکنان براساس پلتفرم است. مدنظر است، طبقه اینجا

هنای  بازی ۀگان سنه هنای افزاری موجود در پلتفرم افزاری و نرم ختس یها با توجه به تفاوب
پلتفنرم،  آینا بازیکننان اینن سنه»شنود کنه  مطنرح می پرسنشدیجیتال، در این پنژوهش اینن 

ماهیت »که است  دیگر این و پرسش «ها دارند؟ شده از بازی های ادراک در ارزش هایی تفاوب
 «چیست؟ ها در ادراک ارزش  این تفاوب

پیشینه پژوهش . 1
« 1قنیینظرینه تزر»ای بر مخاط  به  ثیر متن رسانهأنخستین تبیین از چگونگی تبتوان گفت، شاید 

ثیر رفتنارگرایی و الگنوی أکنه تحنت تن ای نظرینه ؛مطنرح شند 8310دهنه  کنه در شود مربوط می
اصلی این  های مفروض .بود آمدنن شمار می بهگرایش مسلط علمی  ،که در آن دوره  نن پاسخ ن محرک

ها  بنا رسنانه یساختار اجتماع ۀصورب مستقیم و بدون واسط اند از اینکه مخاطبان به نظریه عبارب
 هنای فاوبن توجه بنه توبد و مخاطبان ،با یی دارند یثیرگذارأت ها توانایی در ارتباط هستند، رسانه

  جرینان». اگنر از نظرینه ی هستندیکپارچه و یکسان ای رسانه ثیرأت در مقابل شان، اجتماعی فردی و
عبنور کننیم، توجنه منا بنه  ،کشند چالش می یقی را بهرنظریه تزنخست مفروض  که «2ای دومرحله

 «.3نظریه دریافت» :ورود به بحث اصلی است ۀمتطوف خواهد شد که دریچ نظریه مهمی
منفتالننه  یریثیرپنذأت ارتبناطی، های اینن نظرینه، روح حناکم بنر نظرینهطرح از  تا پیش

شند و  ای متطوف می رسانه ن توجه به متنیکه بیشترای  گونه به ؛ای بود از متون رسانه اطبانمخ
نادیده  ،شده در متن یرمزگذار یارتباط یها پیام یا تفسیر ،ویلأمخاط  برای برداشت، ت نقش

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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اثنر  «رمزگنذاری/ رمزگشنایی گفتمنان تلویزینونی» با مقالنه دریافت نظریه بود. انگاشته شده
متن بنه تحلینل روابنط  تحلیل از توجه ۀزاوی تغییر سب که  ظهور کرد (8319) 1ب هالاستوار

رد کنحملنه بنه روی ضنمن ،هنال ارتباطی شند. های نظریه پویای متن با مخاط  در و پیچیده
 اجتماعی است. ۀیک تولید و روی ،که متنا کردبیان  ،در ارتباطاب رفتارگرایی

مخاطن  »و  «2عننوان تنوده مخاط  بنه»یتنی مخاط ،  دو برداشت از مفهوم پس از اشاره به
 مطالتنهکه عالمان رشته ارتباطاب، بر است  زیادی که مدب شود این نکته مطرح می« 3عنوان بازار به

قائنل بنه پژوهشنگران  .کننند میکیند أت اجتماعی و فرهنگیی مثابه فتالیت به ای رسانه مصرف ۀدربار
 . نقطنهاند برداشنتهها را برای رسیدن به اینن مقصنود  تین گامنخس ،«4مندییتاستفاده و رضا» نظریه

 ها، اسنتفاده از رسنانه یتننی ها برای منردم کنارکرد دارنند، عزیمت این پژوهشگران این بود که رسانه
 (.1000، 5کند )سورین و تانکارد برآورده میرا  مخاطبان شخصم های خواست و ها نیاز

با مردم  ها رسانه»که  ای ثیراب رسانهأت های نظریه سشمندی، این پریتاستفاده و رضا نظریه
داد. در اینن نظرینه،  ، تغیینر«کننند ها چنه می مردم با رسانه»را به این پرسش که  «کنند می چه

فرض اصلی نظریه  پیش «کنند؟ می ها استفاده از رسانهمخاطبان چرا » مسئله مهم این است که
کننند.  از متن استفاده می هستند و براساس نیازشان شناآ ای متن رسانه اب مخاطبان است که این

و  شنخصبر انتخاب مخاطن  از طرین  بررسنی د ینل اسنتفاده از ینک رسنانه م این نظریه
آمنده از  دسنت شناختی به و جامته شناختی های روان بر نیاز یمبتن های او رضایتمندیمچنین، ه

 (.8311، 6کند )کاتز کید میأت ،رسانه
نینز  های جدیندتر د رسنانهرمو و درکاربرد داشته   گستردهای  گونه بهی مندیتو رضا هاستفاد نظریه

آگاهاننه ای  گوننه  نظریه بیانگر این موضوع است که مخاطبان به این درباره اینترنت، است. رفتهکار  به
اینن  اطبنان  مخ ،های خود را ارضا کنند. همچننین نیاز آن بتوانند از طری  گزینند تا این رسانه را برمی
بنر اینن  لنین(.8333، 7ند )لینکنرا شناسایی  خود  ای رسانه های د یل انتخاب رسانه قادر هستند
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 اینترننت از طرین هنا  امکان ارضای آنکاربران که  یها زها و نیا از انگیزه یدیجد است که ابتاد نظر
استفاده از اینترنت  های انگیزه که است از این مسئله آگاهاو  . اگرچههستندشناسایی  ، قابلوجود دارد

امنا  ،رسنانه بسنیار متننوع باشند هنای و حامل ،ها های فردی، موقتیت ویژگی براساس مکن استم
 ،انجنام شنده اسنت از اینترننت کشن  د ینل اسنتفاده ۀکه در زمینن ای مطالتاب گستردهبراساس 

گذراندن وقنت،  ، عادب،منشینیهرو باشد: آرامش، همراهی و  پیش  همه یا برخی از موارد   تواند می
 (.8913زاده،  اطالعاب، هیجان و فرار )مهدی جو و کس و جست سرگرمی، تتامالب اجتماعی،

همنواره در ، دتریجد های چه در مورد اینترنت و چه در مورد رسانه ،این حوزه پژوهان دانش
ای هسنتند. یکنی از  استفاده مخاطبنان از متنون رسنانه های د یل و انگیزهتأیید  اکتشاف و پی

اسنت. ویژگنی  «بنازی دیجیتنال» ،کرداین نظریه بررسی  ۀدر ادام آن را توان که می هایی رسانه
جدیند، قندرب انتخناب و ایجناد تغیینراب در منتن  ۀدر این رسان 1بودن  ای و چندرسانه تتامل
فاده از آن، اسنت هنای داده و انگیزه ننوین افنزایش شنکلی را در کاربران اینن رسنانه به ای رسانه

ر تنوع یافته است.یچشمگ ای گونه به
شده از بازی کرادا شزار ۀگان پنج ابعاد .1-1

بازی چیسنت، نظرینه  ۀاز رسان ۀ مخاطباناستفاد علت اینکهمورد در توجه  های قابل یکی از نظریه
برخاسننته از  و «2تحقنن  انتظنناراب»نظریننه  دردار  ریشننه مفهننوم ایننناسننت.  «شننده ارزش ادراک»

منثثر بنر رضنایت بنه مفهنوم کلنی آن اسنت ل عوامنکش  دنبال  به ،شناسی روان حوزه مطالتاب
با ینک موضنوع، نقطنه  رویاروییاین نظریه، هر شخصی پیش از  براساس(. 1008، 3)باتاچرجی

انتظناراب شنخص اسنت و  ۀسنت کنه زادا آن را دارا در منوردخنود  از باورهنای ای یمرجع درونن
 ،جنهیکنند. درنت منی مقایسنه با موضوع، با این نقطنهرویارویی پس از  ار خود های ادراک، شخص
میزان  انتظار داشته است، چیزی باشد کهتر از  ، ضتی رویارویی از موضوع مورد او ادراک چنانچه

تطاب  مثبت ایجاد خواهد شد و عندم تطناب   انتظار باشد، عدم حد   از اگر بیش منفی و 4 بعدم تطا
 (.8310، 5)اولیور شود میایجاد حس رضایت   سب ،درنهایت مثبت،
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شنخص از  هنای ، توسنته یافتنه و ادراکیمطالتاب حوزه فناور خود در یجا باز کردن این نظریه با
بنا  ،ارزش و خلن  آن . مسنئلهشنود میشنده بررسنی  ادراک هنای با عنوان ارزش ،با محصول رویارویی

 :از شنده، عبنارب اسنت ادراک انند. ارزش شنده مطنرح مطالتاب حوزه رفتار کاربرانوستت زیادی در 
، 1کنا  ینا خندمتی کنه از آن اسنتفاده کنرده اسنت )زاینتم کننده از میزان مطلوبینت مصرف های ادراک
با دسنتاورد و مننافع  شده برای یک محصول، پرداختهای  (. این ارزش از مقایسه و ارزیابی هزینه8311

(. در 1008، 2آیند ) و ک و ورتنز وجنود منی بنه نن ها غلبه کنند که منافع بر هزینه زمانی  نن حاصل از آن
انجنام بنازیکن پنس از  است کنه ینک هایی منافع و مطلوبیت شده، ادراکش ارز منظور از، این پژوهش

نث، نینومن ادراکی ارزش کند. ابتاد ادراک می یباز  3و گنراس ،در مبانی نظنری، از مطالتناب اولینه ش 
، هیجنانی، یعملکنرد هنای ارزش ۀبنه چهنار دسنت ،کنه در مطالتناب بتندی اند ت گرفتهئ( نش8338)

از  ( و پنس1008، 5)سویینی و سوتار اند شدهتقسیم  4شده برای کا های بادوام و پولی ادراک، اجتماعی
هنای  )همچنون بنازی «شنده بنرای محصنو ب خنالق ادراک یننوآور ارزش»ُبتد پنجم با عننوان  ،آن

و  ،زاده نصنیری، بخشنی ،از ایننپنیش  (.1082، 6قیوی  ؛8338همکاران،  )شث و شددیجیتال( اضافه 
 اند. های دیجیتال بررسی کرده رضایت و تمایل به خرید بازی را بر ُبتد پنج( اثر این 8931ترکستانی )

 شده کادرای ردکارزش عمل. 1-1-1

دانتظننار از مور از کیفیننت و عملکننرد کننیادرا مطلوبیننتمتنای  بننهشننده،  ادراکی عملکننرد ارزش
انتخناب درنظنر گرفتنه  ۀعنوان عامنل اولین ( که متمو   به1008است )سویینی و سوتار،  محصول

شنامل  ،بنازیی ُبتند عملکنرد ،دیجیتنال یهنا (. در منورد بازی8338شود )شث و همکاران،  می
 از ی،آموز اسنتفاده از بنازی بنرای مهناربو بازی، پنر کنردن اوقناب فراغنت بنا آن،  ُکشی با وقت

 (.1088، 7و کایپانن ،)کالیو، مایرا آید شمار می بههای اصلی  لفهثم
 شده ارزش هیجانی ادراک. 2-1-1

، ناشی از استفاده از است احساساب و عواط  تولیدشده شده که دربردارندۀ ارزش هیجانی ادراک
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 سنت؛اهمنراه  یهیجنان های با واکنش ،متناوب طور با یک رسانه به رویاروییمحصول است.  یک
شود )شث و  شدن احساس ترس می ختهیانگموج  بر ،تماشای یک فیلم ترسناک عنوان مثال، به

کنند.  ای در اینن صننتت بنازی منی هیجانی، نقش ویژه ۀشد ادراک شز(. ار8338همکاران، 
به مطالتاب  ی،تر شده و برای ارزیاب اهمیت ویژه این ُبتد، مطلوب است که در آن عمی دلیل  به

 شود. مراجته یشناس روان
بنا سنه مثلفنه  هیجنانکنه اسنت  که  زم ، بر این نظرنداخیر شناسی روان بیشتر مطالتاب

هیجنان را ی تمنام زواینا کمتر ممکن اسنت نتوانند های آن با مثلفهی ابیشود و ارز یگیر اندازه
بنه  وجهنی کنه (. اینن رویکنرد سنه8930و رستمی،  ،زاده چیانه، واحدی بسنجد )نظری، نبی

ابتندای سنه حنرف اصنلی  واقنع، در، (1001، 2متروف است )محرابیان و راسنل 1َپد یالگو
توانند براساس  هیجاناب می ۀهم دیدگاه،این براساس است.  5و غلبه 4ختگیی، انگ3خوشایندی

خوشننایندی/ ناخوشننایندی، میننزان انگیختگننی/  صننورب مسننتقل و دوقطبننی، به سننه محننور
(. در حنوزه 1001محرابینان و راسنل، ی  شنوند )و غلبنه/ خنودکنترلی توصن ،کننندگی کسل
جیتال، خوشایندی، به میزان خوشحال یا ناراحت شدن هنگام بنازی کنردن اشناره ید یها بازی
 ممکنن اسنت ،بازی و بازی کنردن بنا آن با یکرویارویی ین متنا که یک بازیکن در ه اب دارد؛

بنر طین   یختگیباشد. انگ داشته یو ناخوشایند ییا احساس ناراحت ،احساس خوشی و لذب
سو و کسل شندن، آرام شندن و غیرفتنال شندن   یکبازی و فتال بودن شخص از یبخش یانرژ

احساس سوار  مانند ی،ختگیانگ ساحسا د لت دارد. ،دیگر بازیکن پس از بازی کردن ازسوی
َرن هوایی، انرژی و انگ کی شدن بر انچنه ینک آورد که چن یوجود م ختگی با یی را در فرد بهیت 

ده کنریکنی از ابتناد هیجنان را منتقنل  واقع،کند، در قلتبتواند این حس را به شخص من بازی
شخص در مقابل از دسنت دادن کنتنرل و  یتسلط و خودکنترل به میزان درنهایت، غلبه، است.
دیجیتال بتواند  ییک باز هچبازی بر بازیکن در زمان بازی کردن اشاره دارد. چنان ۀو غلب تسلط

سادگی از بازی  که شخص نتواند به  ای گونه  به چیره شود ننفرد  عواط بر کردن،  بازی ۀلحظ رد
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 ،جانی را منتقل کنرده اسنت و درمقابنلیه یها ارزش ازی بخش نن نار بگذاردکرا  آندل بکند و 
هیجانی  یها غلبه کند، بازی فاقد برخی ارزش یاحساس منتقل نشود و فرد بر باز چنانچه این

 (.1002، 1ده است )اسالمبو
 شده پولی ادراک ارزش. 3-1-1

هنای محصنول در کوتناه و  شنده از کناهش هزیننه ادراک مطلوبینت پنولی، ۀشد ارزش ادراک
بودن محصنول در برابنر قیمنت آن را  ارزندهواقع، در، پولیۀ شد ادراک است. ارزش درازمدب

شنده  کادرا بنا ارزش ،فینتهمچون کی، محصول ردهایکقیمت و سایر عمل ۀرابط سنجد. یم
 ،بنه همنین دلینل ؛رابطه مثبنت دارد، و کیفیت رابطه منفی ،که قیمت  ای گونه به ؛است متفاوب

ارزش  یبررسنی بنرا ،ند. اینن دوشنویکدیگر تترین   ازای جدا  گونه بهبهتر است این دو ُبتد 
برابر پولی که  محصول در شزو ار ،صرفه بودن محصول به مقرون مت،یبودن ق به متقول پولی،

 (.1008کنند )سویینی و سوتار،  اشاره می ،شود برای آن هزینه می
 شده ادراک . ارزش اجتماعی4-1-1

 2ۀتقوینت خودپننداریی تواننا شنده از کادرا تینمطلوب یمتننا بنهشنده  ارزش اجتماعی ادراک
تنأثیر  ها تحنت آن های افراد و تصمیم هکاجتماعی شخص از استفاده از محصول است. ازآنجا

انتخاب محصو ب متمو   با تصویر ایجادشده از فنرد در جامتنه و  ،عضویت در گروه است
 ،بنرای مثنال ؛شنود مطرح منی دراختیار داردننکه آن محصول را  هنگامی نن های اجتماعی گروه

برای ایجاد تصویر اجتمناعی مثبنت از خنودش  تنهارا  خودرو ککننده، ی مصرف ن استکمم
اقتصادی مناسن  نباشند )شنث و  ۀلحاظ عملکرد و صرف به رودتی اگر آن خوانتخاب کند، ح

 (.8338همکاران، 
اطرافیان، بهبنود ادراک  پذیرفته شدن در جمع به ،شده برای بررسی ارزش اجتماعی ادراک

این  رها ب مثلفه کنند که در مورد این می اشاره اجتماعیتأیید  مثبت و و ایجاد اثر ،دیگران از فرد
از خنود در مینان اطرافینانش )منثال  گنروه  یتصنویر ،هنگام بازی در فرد دارد که تأکیده مسئل

عننوان ینک عضنو پذیرفتنه شنود و  ها بنه تواند از این طری  در جمع آن می وسازد  دوستان( می
 با بازی کنردن، ،و درنهایت ،شخصیت خود بسازد در موردها  اثر مثبتی بر نگرش آن ،همچنین

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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)سویینی و  آورد ستد به ،شده عنوان یک شخصیت مثبت و پذیرفته به ،ا برای خودجامته رتأیید 
(. در کنار این، همراه شدن بنا اعضنای خنانواده و کودکنان نینز از سنایر د ینل 1008سوتار، 

 (.1088اجتماعی بازی کردن است )کالیو و همکاران، 
 1شده . ارزش نوآوری ادراک5-1-1

کار  بنهننوعی  بنه الگنومطالتاب مرتبط بنا  بسیاری ازشده که در  رحبر چهار ُبتد رایج مط افزون
هنای  ارزش هنای پیشنین، پژوهش یاست که در برخنضروری نیز  توجه به این نکته ،روند می
 3و شنناختی ،2، مشنروطیهیجنانی، عملکنرد اجتمناعی، یها شده به پنج دسته ارزش کادرا

 ییهنا ارزشدربردارنندۀ مشروط را ی ها زشها ار (. آن8338اند )شث و همکاران،  شده تقسیم
 رو روبنهبنا آن  گیرننده کنه تصنمیمکنند  بروز میخاصی ی ها دانند که در شرایط و موقتیت یم

فصلی دارند )مانند کارب تبریک سنال  های ارزش تنهامحصو ب  مثال، برخی برای ؛شود می
و  ،یند )مثنل لبناس عروسنی(آ وجود می در زندگی افراد به بار ها تنها یک برخی ارزش جدید(،

 ،د )مانند آمبنو نس(. همچننینناضطراری هست یها ارزش یدارا ،محصو ب دیگر از برخی
و  ،ختن حس کنجکاوی، جدید بودنییک محصول در برانگ شامل توانایی یشناخت یها ارزش

موجن  ظهنور تردیند  بیجدیند، های  هشنود کنه تجربن می گفتهارضای نیاز به دانستن است و 
و ارزش حاصنل  یُبتد نوآور واقع،(. در8338شث و همکاران، شوند ) شناختی می یها زشار

در  ،مثال برای است کهپیشین در این زمینه  مطالتاب مشابه در شده انگاشته نادیدهُبتدی  ،از آن
 یمطالتنه ننوآور شنین، بنهیپهنای  پژوهش اسنت.نشنده ( استفاده 1082) 4مطالته شو و لین

بنه  هکنند که مخاطبان بنا توجن پردازند و بیان می شده از محصول می کادرا شارز کعنوان ی به
با یک محصول جدیند و دارای  رویاروییدارند که در  خاص خود، باور یتیشخص یها ویژگی

کنه مینزان  اند و درصورتی دست آورده منافع را به اند و برخی کرده 5برخی چیزها را فدا نوآوری،
 ؛(1082آید )قیوی ،  وجود می شده به ارزش نوآوری ادراک بیشتر باشد، ها منافع از فداشده این

 هسنتند، یهنای جدیند دارای تجربنه دیجیتنال، هنای این مسنئله کنه بازی توجه بهبا  بنابراین،
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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از  یبخنش دیگنر ،شنده ارزش ننوآوری ادراک با عنوان های حاصل از جدید بودن بازی ارزش
از  بنازیکن کادرا شنده، مینزان اکادر یاز ارزش ننوآور . منظورهستند شده ادراک شابتاد ارز

 ها را تجربه کرده است است که تاکنون آن هایی سرگرمی بابودن آن  بازی و متفاوب جدید بودن
 .(8931)نصیری و همکاران، 

پژوهش های هبازی و فرضی های در پلتفرم های ادراکی ارزش . الگوی2-1
کیند بایند  ،مترفی شد «شده از بازی ادراک یها انه ارزشگ جنپ ابتاد» عنوان براساس آنچه به تأ

شده از رسانه بازی را پوشنش  ادراک های تالش دارند مجموعه ارزش شده،یادکه پنج ُبتد  کنیم
های  ها و بررسی این ابتاد، الگوی ارزش قرار دادن آن توان از کنار هم می دلیلدهند و به همین 

است که در هنر پلتفنرم، ُبتند  ایناین پژوهش  نخست رسشپد. کراز بازی را توصی  ی ادراک
ینک از ابتناد  در هر پلتفرم بازی، کداممخاطبان  واقع،غال  در الگوی ادراکی کدام است و در

اهمیت  بر افزونند. در نقطه مقابل، کن بیشتر یا کمتر از سایر ابتاد ادراک می، صورب ویژه بهرا، 
و بنه همنین  مهم اسنتمختل  نیز  یها فرمتپل مقایسه میان پلتفرم، شده درون هر کادرا ابتاد
گونناگون  یها میان پلتفرم های و شباهتها  است که تفاوب ایندوم این پژوهش  پرسش ،دلیل

 بنرایزینر  های د، فرضیهشن بخش مطرح یا در آنچه سبراسا منظر الگوی ادراکی چیست؟ از
 شوند. اصلی پژوهش مطرح میهای  پرسشپاسخ به 
 ها درون هر های میان آن شده و تفاوب اکادری ارزش ابتاد ، به بررسیبخش  یها هفرضی

 اساس، با توجه به اینکنه سنه مشخص شود. براین فرمتهر پل د تا الگوی ادراکینپرداز پلتفرم می
 شرح زیر هستند: این دسته به های ه، فرضیاند شدهبررسی  پلتفرم بازی

شنده  کادرا مختلن  ارزش میان ابتاد یراتفاوب متناد کنسولی، یها بازی : درفرض 
 ؛وجود دارد
شنده  میان ابتاد مختلن  ارزش ادراک یتفاوب متنادار ای، های رایانه یباز : درفرض 

 ؛دروجود دا
شنده  ادراک میان ابتاد مختلن  ارزش یمتنادار ، تفاوبیلیهای موبا یباز در :فرض 

 وجود دارد.
 یهنا پلتفرم بنازان بازی ادراکی الگوی رفتارمقایسه هدف  با ،ک فرضدوم، تنها ی در بخش

صنورب  همه ابتاد در هنر سنه پلتفنرم را بنه ،راستا . دراینمطرح شده استیکدیگر مختل  با 
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مشنابه ینا ، هنا پلتفرم یادراکن یالگوهاکه د تا مشخص شو یمکن می زمان با یکدیگر مقایسه هم
ی میان الگوها یمتنادارب تفاو» د:شو تتری  میگونه  این فرض  ؛ بنابراین،متفاوب هستند

 «.وجود دارد و موبایلی، ای رایانه کنسولی، بازان بازی ادراکی
 
 شپژوه روش. 2
 ها داده یگردآور . روش1-2
بنیناد ملنی  پیمنایش ملنی آمده از دست بههای  داده از ،پژوهش اینهای  هفرضین آزمو منظور به

 ،پیمنایش از اینن یدر بخشن اسنتفاده شنده اسنت. 8938-8932سال ای در  رایانه های بازی
نظری مطنرح  ۀآنچه در بخش پیشین براساس نن کردن بازیکنانی باز هایی در مورد د یل پرسش

جامتنه  اند. شنده ارائنهای  درجنه پننج با طی  لیکربها  پرسشتمام  شده است. پرسیده نن شد
 کم دسنتساعت در هفته بنا  8 کم دستکه هستند  یا ایرانی همه بازیکنان، پیمایش این آماری

روش انتخناب  ،شیتنال بنازی کننند. در اینن پیمنایهنای دیج بازی ۀگان سه یها از پلتفرم یکی
ای بنوده و در سنطم ملنی،  طبقنه یگیر ای و نموننه خوشه یگیر از روش نمونه یقیتلف، ها نمونه
کنه  . اینن تتنداد نموننه آمناری1داشنته اسنت وجنود ،بررسنی قابل نمونه آماری   2191 تتداد

فنراهم  درصند 32سنطم  را در ها هفرضنی امکنان آزمنون، اند انتخاب شنده صورب تصادفی به
 ،نویسنندگان مقالنهپذیر شده اسنت کنه همنۀ  این سب  امکان  به، ها به دادهی دسترس .کنند می

 هستند. های دیجیتال تحقیقاب بازی مرکز عضو
 ها هون فرضیها و آزم ل دادهیحلت . روش2-2

ای،  بنازان رایاننه یبناز ۀسنه دسنت بهنن  منظور تحلیل به ننها  تمام نمونه ها، داده یآورگرداز  پس
بنه  پلتفنرم، بناز ینک یاینجنا بناز اند. در تقسیم شدهی لیموبا بازان یو بازی، بازان کنسول یباز

دیگنر بیشنتر  دو پلتفنرم از یادشده، پلتفرم بااو  کردن یبازن زما  دبشود که م می گفته یبازیکن
 دلینل نخسنتآن پلتفنرم اسنت.  دیجیتنال،ی ها یوی برای باز نخستم یترجواقع، بوده و در
 یترجیحن فنرملتپ ینک طور منطقی، ی بهبازیکن هر این است کهی بند میتقسشیوۀ  اینانتخاب 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 شهرها، کالن تر  یدق بررسی منظور هب و اند شده برگرفته ملی سطم های تحلیل برای تنها ،نمونه تتداد این که است گفتنی .1
 سراسری میتتم هدف با ملی، سطم های دهدا از تنها مقاله این در حال بااین یافتند. افزایش نفر هزار 82 تا پیمایش این در ها داده

 است. شده استفاده
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خواهد  قابل تفکیک براساس پلتفرم ،جامته موردبررسیدلیل، دارد و به همین ن کرد یباز یبرا
تنا حند  بنازان، بازیتوسنط  شده کادرای شزابتاد اراین تفکیک، که با است  دوم ایندلیل بود. 

شده توسط آنان را به آن پلتفرم  های ادراک توان ارزش و می استغال   فرمتر پلیثأتحت ت زیادی
گنروه  است، مقایسه این سه بسیار زیاد بازان موبایلی تتداد بازی ازآنجاکه د.کرمنتس  خاص 

جنه ینت ،بنا  ۀدلینل حجنم نمونن بنهی، بنازان موبنایل یگنروه باز سواریان دلیل کاهش شدید به
، ای و رایاننه موبنایلی بنازان یباز از منظور حنل اینن مشنکل، خواهد داشت. بهای  کننده گمراه
براسناس  اسنتگفتننی  ایم. کنرده خابتان یکنسول بازان یباز م تتدادجح بهی ای تصادف نمونه

همچنان تصادفی ، تر بزرگی  تصادف ۀنمون شده از یک گرفته ینمونه تصادف ،ینظری آماری مبان
 (.8311، 1است )کوکران

های  هیدو دسنته فرضن اینن پنژوهش درهای  هشد، فرضنیمطرح که  گونه  همان ن،یبرا افزون
ای هن پلتفرم یادراکن یکنننده الگنو و فرضنیه مقایسنه ،الگوی ادراکی هنر پلتفنرم ۀکنند بررسی

، برای تحلیل دو بخش این پژوهش از دو رونند تحلینل دلیلبه همین  .گیرند قرار می ،مختل 
 ده است.شاستفاده  جداگانهداده 
کنه  شده اسنت استفاده 2درون هر پلتفرم، از آزمون تقابل ادراکی الگوهای لیتحلمنظور  هب
راسنتا، اینن آزمنون  اینن درن اسنت. یمینانگ بنردار یهنا لفهثم ۀبرای مقایس چندمتغیرهی آزمون

 ل ویوتحل تجزینه رایبن، نیچنمه انجام شده است. ها از پلتفرم برای هریک صورب جداگانه به
استفاده شده است  3تحلیل پروفایل از روش ،های مختل  ان پلتفرمیرفتاری م یالگوها سهیمقا

اینن ننوع انجنام  مجناز بنه هستند،ی سانکدامنه یی موردنظر دارا یکه با توجه به اینکه متغیرها
 :شوند می یبررسزمان  صورب هم بهسه آزمون  ،پروفایل تحلیل هستیم. درتحلیل 

 ؛سان باشد(کل ییپروفا برای هر ها گروه )اختالف بین 4یسانمه آزمون( ال 
؛د(نها یکسان باش ها در بین گروه )پروفایل 5آزمون تطاب  (ب
.ها با هم برابر باشند( ه آن)تمام پروفایل بدون توجه به گرو 6آزمون صافی (ج

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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آزمون  شبررسی است و درصورب پذیر قابل ،، آزمون دومنخستدرصورب پذیرش آزمون 
، اخنتالف 8. درصنورب رد فنرض آزمنون شنماره بودخواهد  یبررس  قابل، سوم آزمون دوم نیز

 (.1001، 1هر پروفایل در هر گروه دیده خواهد شد )جانسون و ویچرن های همتناداری در نمر
 
 نتایج. 3

یک  ،انجام شده است، برای هر ُبتد 2اس اس پی اس افزار کمک نرم بهها  با توجه به اینکه تحلیل
اختصاری مشخص خواهند  یها با این عالمت ها که تحلیل ایم درنظر گرفته یاختصار عالمت

 .دهد نشان میابتاد مختل   رایرا ب ها متاین عال( 8جدول شماره ) شد.
 

 شده برای تحلیل ابعاد استفاده یصار تاخ یها عالمت (.2)ه جدول شمار 

 شده ُبعد ارزش ادراک عالمت اختصاری
 شده عملکردی ارزش ادراک
 شده پولی ارزش ادراک
 شده اجتماعی ارزش ادراک
 شده هیجانی ارزش ادراک
 شده نوآوری ارزش ادراک

 پلتفرم موبایل
 پلتفرم رایانه

 پلتفرم کنسول

 
 . نتایج توصیفی1-3

ترتین   گوناگون بنهی ها پلتفرم ازای را به مختل  ابتاد انسیو وار نیانگیم( 1جدول شماره )
فارغ از اینکه آیا اخنتالف مینان ابتناد   ننن  شود که صکشد تا مشخ تصویر می به در هر پلتفرم

ت بنا تری برخنوردار ینکدام ابتاد در هنر پلتفنرم از اولوننن   یا خیرست اشده متنادار  کادرا
هستند.

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یانس ابعاد مختلف در پلتفرم (.1)شماره  جدول  گانه های سه میانگین و وار

یانس میانگین  ها پلتفرم عالمت اختصاری وار
08.2 28.0

 رایانه
08.2 28.0
08.. 2820
08.2 2821
0802 28.1
0810 28.0

 موبایل
08.0 28.0
0801 2822
0802 2822
0821 2820
08.2 28.0

 کنسول
081. 2820
0800 282.
08.2 2822
0800 28.0

هیجنانی  یهنا ن ُبتند، ُبتند ارزشیتر مهم پلتفرم، در هر سه ،است که مشخص گونه همان
ُبتند  ،کنسنولدر پلتفنرم ردی و کنُبتند عمل ،رایانه و موباینل های در پلتفرم ،است و پس از آن

 یها یبرای باز لکنسو مت پلتفریاهم علت این تفاوب را در ناتو یپررنگ است که می اجتماع
 جو کرد.و ُکشی جست برای وقت نن در پلتفرم موبایل ویژه به نن ها بودن بازی دیو کاربر ،انهتدوس

بخش  های یهفرض ن. آزمو2-3
بنوده اسنت.  پلتفرم در درون هر ادراکی ارزش الگوی بررسی ،هدف ،ها یهفرض از نخست بخش در

و  ،3، هتلینگنز تنریس2، ویلکز  مبندا1پیالیز تریس های وانآزمون متقابل با عن فن 8از  راستا، دراین
مقندار  اگنردرصند،  32سطم  در، ها شده است. در همه این آزمون استفاده 4رویز  رجست روب

تأییند  پنژوهش فنرض اصنلی واقع،و در باشد، فرض صفر رد شده 02/0 کمتر از 5یمتنادار سطم
.دهد نشان میازای هر سه پلتفرم  آزمون را به 8نتایج این  (9، جدول شماره )اساس . براینشود می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 نخستبخش  های هضیج آزمون فر ینتا (.9) جدول شماره

نتیجه فرضیه شماره فرضیه  ها پلتفرم عالمت اختصاری آماره آزمون مقدار-

 فرض صفر تأیید

28222 2800.

28222 رایانه 28010
28222 28..2
28222 28..2

 فرض صفر تأیید

28222 280.0

28222 لیموبا 2812.
28222 28.02
28222 28.02

 فرض صفر تأیید

28222 28002

28222 کنسول 2800.
28222 28..2
28222 28..2

 
و به  است 02/0کمتر از  ی،متنادار مقدار، ها آزمون تمام در ،استص مشخ که گونه همان

: در فنرض ی برمبننا :نابراینبشوند؛  میتأیید  نخست،بخش های  هفرضیهمۀ  دلیل، همین
برمبنای  ؛وجود دارد شده ش ادراکزمیان ابتاد مختل  ار یمتنادار تفاوب کنسولی، یها یباز

شده وجود  میان ابتاد مختل  ارزش ادراک یای، تفاوب متنادار رایانه یها ی: در بازفرض 
میان ابتاد مختلن  ارزش  ی، تفاوب متناداریموبایل یها ی: در بازبرمبنای فرض و  ؛دارد
 شده وجود دارد. کادرا

بخش  های هفرضی یبیتعق یها . آزمون3-3
 یگانه دارای تفناوب متننادار سنهی هنا مختلن  در پلتفرم ابتناد د کهش مشخص ینکهاپس از 
اینن  ،ابتناد از اینن یک کندامدر هر پلتفنرم،  ،شود مشخص است کهاین  یهدف بتد هستند،

دارای  ینافتن ابتناد بنرای یبنیاز آزمنون تتق ،در این بخش ،نیبنابرا اند؛ کرده تغییراب را ایجاد
ُبتد  8ه شده است. براساس این آزمون در هر پلتفرم، هر ُبتد، دو به دو با تفاوب متنادار استفاد

 ی،بیآزمون تتق باشد، 02/0آزمون کمتر از  یمتنادار که سطم و درصورتی شود میدیگر آزمون 
نتایج این آزمون را  (8جدول شماره )است.  شدهتأیید  ب،تفاوی متنادار واقع،متنادار بوده و در

 کند. انه مشخص میرای برای پلتفرم
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طورکلی سنه جرینان موجن  ایجناد  شود که به ( مشخص می8با نگاهی به جدول شماره )
اند؛ نخست، ُبتد هیجانی در رایانه است که بیشتر از  تفاوب در الگوی ادراکی پلتفرم رایانه شده

م، اخنتالف سایر ابتاد، برجسته بوده و اختالف متناداری را با تمام این ابتاد رقم زده است. دو
رسد، اگرچه ابتاد  نظر می متنادار میان ارزش عملکردی ادراکی و ارزش پولی ادراکی است. به

لحاظ پنولی، ارزش  اند، امنا بنه عملکردی در این پلتفرم دارای ارزش با رتبه دوم شنناخته شنده
ر رتبه آخر ها را د حال این ُبتد از ادراک شده است که درعین کمتری با اختالف متنادار، ادراک 

 دهد. ( نتایج آزمون تتقیبی را برای پلتفرم موبایل نشان می2قرار داده است. جدول شماره )
 

 (. نتایج آزمون تعقیبی برای پلتفرم رایانه5جدول شماره )

نتیجه فرضیه مقدار-  (بعد مبنا) (ابعاد موردمقایسه) اختالف میانگین در خطای استاندا
28222 فرض صفر تأیید 28210 280.2 
.2821 28222 فرض صفرتأیید  عدم 28220
28200 28222 فرض صفر تأیید 28022-
28210 28222 فرض صفرتأیید  عدم 28202

 -280.2 28210 28222 تأیید فرض صفر

 
 -28002 282.0 .2820 عدم تأیید فرض صفر

  -282.0 282.0 28222 تأیید فرض صفر
 -28020 ..282 28020 عدم تأیید فرض صفر

 -28220 .2821 28222 فرض صفرتأیید  عدم

 
 28002 282.0 .2820 فرض صفرتأیید  عدم
 -28002 ..282 28222 فرض صفر تأیید
 .2820 ..28 28222 فرض صفرتأیید  عدم
28222 فرض صفر تأیید 28200 28022

 
28222 فرض صفر تأیید 282.0 282.0
28222 فرض صفر تأیید 282.. 28002
28222 فرض صفر تأیید 28221 280.2
28222 فرض صفرتأیید  عدم 28210 28202-

 
..282 28020 فرض صفرتأیید  عدم 28020
..282 28222 فرض صفرتأیید  عدم 2820.-
28221 28222 فرض صفر تأیید 280.2-

های دارای تفاوب متنادار هستند شده، ردی  های تیره توضیم: ردی 
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(. نتایج آزمون تعقیبی برای پلتفرم موبایل4جدول شماره )

نتیجه فرضیه مقدار-  (بعد مبنا) (وردمقایسه)ابعاد م اختالف میانگین خطای استاندارد

28222 فرض صفر تأیید 28200 2802. 

28212 282.1 فرض صفرتأیید  عدم 28200

28202 28222 فرض صفر تأیید 28020-

28210 28222 فرض صفرتأیید  عدم 2820.

 -.2802 28200 28222 فرض صفر تأیید

 
 -28201 28210 ..281 فرض صفرتأیید  عدم

 -28202 28210 28222 فرض صفر تأیید

 -282.2 28210 ..282 فرض صفرتأیید  عدم

 -28200 28212 282.1 فرض صفرتأیید  عدم

 
 28201 28210 ..281 فرض صفرتأیید  عدم

 -.28.0 .2821 28222 فرض صفر تأیید

 -.2820 ..282 28222 فرض صفرتأیید  عدم

28202 28222 فرض صفر تأیید 28020

 
28210 28222 فرض صفر تأیید 28202

.2821 28222 فرض صفر تأیید 28.0.

28200 28222 فرض صفر تأیید 28000

28210 28222 فرض صفرتأیید  عدم 2820.-

 
28210 ..282 فرض صفرتأیید  عدم 22.2-

..282 28222 فرض صفرتأیید  عدم 2820.

28200 28222 فرض صفر تأیید 28000-

های دارای تفاوب متنادار هستند شده، ردی  های تیره توضیم: ردی 

 در یارزش ادراکن ت و الگویرایانه اس ج پلتفرمینتامشابه  کامال   ،لیپلتفرم موبا یج براینتا
نشنان این نتایج را برای پلتفرم کنسول  (2جدول شماره ) ،منط  مشابهی دارد. درنهایت ،دو هر
.دهد می
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 (. نتایج آزمون تعقیبی برای پلتفرم کنسول6جدول شماره )

نتیجه فرضیه مقدار-  (بعد مبنا) () ابعاد موردمقایسه اختالف میانگین خطای استاندارد
28222 فرض صفرتأیید  دمع 2820. 282..- 

28210 28222 فرض صفر تأیید 28.22-

28210 28222 فرض صفر تأیید 282.2-

28210 28220 فرض صفر تأیید 28002-

 ..282 .2820 28222 فرض صفرتأیید  عدم

 
 -28002 ..282 28222 فرض صفر تأیید

 -282.2 28210 28222 فرض صفر تأیید

 -28022 .2821 .2821 فرض صفرتأیید  عدم

 28.22 28210 28222 فرض صفر تأیید

 
 28002 ..282 28222 فرض صفر تأیید

 -28212 .2821 28010 فرض صفرتأیید  عدم

 28222 ..282 28.22 فرض صفرتأیید  عدم

28222 فرض صفر تأیید 28210 282.2

 
28210 28222 فرض صفر تأیید 282.2

.2821 28010 فرض صفرتأیید  عدم 28212

28201 28222 فرض صفر تأیید 28000

28220 فرض صفر تأیید 28210 28002

 
.2821 .2821 فرض صفرتأیید  عدم 28022

..282 28.22 فرض صفرتأیید  عدم 282222-

28201 28222 فرض صفر تأیید 28000-

های دارای تفاوب متنادار هستند شده، ردی  های تیره توضیم: ردی 

از  آمنده دسنت کنسول با دو پلتفرم دیگر متفاوب است. براساس نتایج بنه ج برای پلتفرمینتا
با   یها برای پلتفرم کنسول در رتبه ،و هیجانی رسد دو ُبتد اجتماعی نظر می به ،تتقیبی آزمون

دارند.  یویژه در این پلتفرم نقش پررنگ ای گونه را با سایر ابتاد ایجاد کرده و به یتفاوب متنادار
 ،رمتنناداای  گوننه ها به رتبه نیتر های پولی و عملکردی نیز در پایین دیگر، دو ُبتد ارزش ازسوی

 ،طین  نوآوراننه در اینن پلتفنرم، بنا دو سنر یها حال، ُبتد ارزش نیاند. درع ادراک شده کمتر
 .حالت متوسط قرار گرفته است در واقع،داشته و در یتفاوب متنادار
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 فرضیه بخش   . آزمون4-3
ی بنرااست.  درنظر گرفته شدهزمان در هر سه پلتفرم  صورب هم در بخش دوم، تفاوب این ابتاد به

 پروفاینل از سنه مرحلنه ، آزمنونگفتنیمکه  گونه شود. همان پروفایل استفاده می از آزموناین کار 
، مرحله بتدی بررسنی شودتأیید  چنانچه فرض صفر  ،آزمون تشکیل شده است که در هر مرحله

ابتاد  ین مرحله از آزمون پروفایل، بررسی این موضوع است که آیانخستشود. در این پژوهش،  می
هسنتند.  با یکدیگر دارند یا اینکنه بنا یکندیگر مشنابه تفاوب متناداری شده در سه پلتفرم، دراکا

 .ده استکرآزمون پروفایل را مشخص  نخستنتایج مرحله  (1، جدول شماره )اساس براین

 آزمون پروفایل نخستنتایج مرحله  (.7)جدول شماره 

درجه آزادی خطا سطح معناداری آماره  اه هفرضییدرجه آزاد  نوع آماره آزمون آمار آزمون

28222 2228222 .8222 228122 280..

28222 2228222 .8222 228122 28122

28222 2228222 .8222 228122 28.20

28222 2228222 .8222 228122 28.20

 چهنار آزمنون کنه همگنی کمتنر از یو سطم متنادار (1)جدول شماره  های دادهبراساس 
آزمنون پروفاینل رد شنده و  نخستمرحله  که فرض صفر رسیم جه میینتبه این  هستند، 02/0
بنازان کنسنولی،  بازی یمیان الگوهنای ادراکن یبر اینکه تفاوب متنادار مبنی فرض  واقع،در

اخنتالف مینان  ،تنوان گفنت اسناس می است. براینأیید توجود دارد، مورد و موبایلی ،ای رایانه
ارزش ادراکی متفاوب در این  مختل  در سه پلتفرم، باعث ایجاد الگوهایی ادراک ابتاد ارزش

 تصویر کشیده است. این الگوهای مختل  را به (8)شماره  نموداراساس  ها شده و براین پلتفرم
پلتفرم کنسول بنا تر  درها  ادراک سطم طورکلی، مشخص است که به نمودار، نیابراساس 

شمار  بهشده  ادراک ارزش عملکردی حوزه شده در ادراک یالگو در تفاوبابتاد است و یکی از 
 شکل خاصی در الگنوی کنسنول دارای شده نیز به ادراک یارزش اجتماع، دیگر . ازسویآید می

پلتفنرم کنسنول و دو  بنین ی،نابتاد نوآورانه و هیجنا در ،همچنین است.با تر  تفاوب و ارزش
دام کنست کنه ین این نمودار مشخص در وجود دارد. اگرچهتوجهی  اختالف قابل ،پلتفرم دیگر
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کنه  گفنت تنوان می مقابنل ۀدر نقطن امنا ،اند شدهاختالف در الگوها  پلتفرم)ها( موج  ایجاد
ایل از دو پلتفرم پلتفرم موب در ی،ردکعمل جز ُبتد به ،شده کادرا شارز ابتاد مختل  از یکهر

 .دیگر کمتر است

 گانه براساس آزمون پروفایل های سه ادراکی پلتفرم ارزش یالگو (.2)شماره  نمودار

 و سبز موبایل است. ،رنگ زرد برای کنسول، آبی رایانه

 بخش  های هفرضی یبیهای تعق  . آزمون5-3
د کنه شنوپردازیم تا مشنخص  در آخرین مرحله از بخش نتایج، به آزمون تتقیبی فرض دوم می

کدام پلتفنرم بنوده اسنت و دوم  دقیقا   نخستپلتفرمی، در وهله  بین اختالف در الگوهای دلیل
و  (3های جدول شماره ) دادهاند.  دهش یپلتفرم عامل این اختالف میان ،یا ابتاد که کدام ُبتداین

 .دهد می نشانها را  بین پلتفرم یهای تتقیب نتایج آزمون (80جدول شماره )
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 ها (. نتایج آزمون تعقیبی میان پلتفرم3شماره )جدول

نتیجه فرضیه مقدار-  (بعد مبنا) (ابعاد مورد مقایسه) اختالف میانگین خطای استاندارد
.2810 فرض صفرتأیید  عدم 282.02.  موبایل .28200

 رایانه
.282.02 28202 فرض صفرتأیید  عدم 282002-  کنسول
.282.02 .2810 رض صفرفتأیید  عدم رایانه -.28200

 موبایل
.282.02 .2822 فرض صفر تأیید  کنسول -..2800
.282.02 28202 فرض صفرتأیید  عدم رایانه 282002

 کنسول
.282.02 .2822 فرض صفر تأیید  موبایل ..2800

هستند متنادار تفاوب دارای های  شده، ردی های تیره ردی 

 

 ها نتایج آزمون تعقیبی ابعاد ارزش ادراکی میان پلتفرم (.21جدول شماره )

نتیجه فرضیه مقدار-  بعد مبنا () پلتفرم مبنا () های موردمقایسه پلتفرم اختالف میانگین خطای استاندارد
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0  موبایل 28221

 رایانه

 عملکردی

28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0 282.1  کنسول
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0 رایانه -28221

 موبایل
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0  کنسول 28212
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0 رایانه -282.1

 کنسول
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0  موبایل -28212
28222 فرض صفرتأیید  عدم 28221  موبایل 28202

 رایانه

 پولی

28221 28212 فرض صفرتأیید  عدم 28020-  کنسول
28222 فرض صفرتأیید  عدم 28221 رایانه -28202

 موبایل
28221 282.2 فرض صفرتأیید  عدم  کنسول -.2800
28221 28212 فرض صفرتأیید  عدم رایانه 28020

 کنسول
28221 282.2 فرض صفرتأیید  عدم  موبایل .2800
282.1 صفرفرض تأیید  عدم 28222  موبایل 282.0

 رایانه

 اجتماعی

28222 .2822 فرض صفر تأیید 28000-  کنسول
28222 282.1 فرض صفرتأیید  عدم رایانه -282.0

 موبایل
28222 28222 فرض صفر تأیید  کنسول -28.11
28222 .2822 فرض صفر تأیید رایانه 28000

 کنسول
28222 28222 فرض صفر تأیید  موبایل 28.11
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0  موبایل 28212

 رایانه

 هیجانی

282.0 .2801 فرض صفرتأیید  عدم 282..-  کنسول
28222 فرض صفرتأیید  عدم 282.0 رایانه -28212

 موبایل
282.0 28210 فرض صفرتأیید  عدم  کنسول -.2802
282.0 .2801 فرض صفرتأیید  عدم یانهرا ..282

 کنسول
282.0 28210 فرض صفرتأیید  عدم  موبایل .2802
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نتیجه فرضیه مقدار-  بعد مبنا () پلتفرم مبنا () های موردمقایسه پلتفرم اختالف میانگین خطای استاندارد
28222 فرض صفرتأیید  عدم 28200  موبایل 282.1

 رایانه

 نوآوری

28200 ..280 فرض صفرتأیید  عدم 28020-  کنسول
28222 فرض صفرتأیید  عدم 28200 رایانه -282.1

 موبایل
28200 .2822 فرض صفرتأیید  عدم  ولکنس -.2802
28200 ..280 فرض صفرتأیید  عدم رایانه 28020

 کنسول
28200 .2822 فرض صفرتأیید  عدم  موبایل .2802

 های دارای تفاوب متنادار هستند شده، ردی  های تیره توضیم: ردی 

ناشنی از  ،هنا های ادراکی پلتفنرم آمده در الگوی ارزش وجود مشخص است که اختالف به
رایانه، از الگویی بین این دو و  پلتفرم واقع،و در استپلتفرم موبایل و کنسول  الگو بین اختالف

اجتمناعی  ۀشد حال، ُبتد ارزش ادراک اختالفی غیرمتنادار از هر دو برخوردار است. درعین با
در یک جمله کلنی، اهمینت  واقع،این اختالف در الگو شده و در موج  ایجاد ای ویژه طور به

برجسنته موجن  ایجناد تغیینر در الگوهنای ارزش  ای گوننه پلتفرم کنسول بهاجتماعی در  ُبتد
 ده است.شها  شده بین پلتفرم ادراک

 
 گیری و نتیجه بحث

ملنی بنیناد ملنی  پیمنایش آمده از دسنت به های بر داده یکه مبتن این پژوهشهای  براساس یافته
سنن  ش، تمنام افنراد داراییآماری این پیما )جامته 8938-8932ای در سال  رایانه یها بازی

هنای  ُبتند ارزش شد که بنین پننجتأیید  است، گیرد( سال  ساکن در کشور را دربرمی 9بیش از 
 ،عبارب دیگنر به ؛تفاوب متناداری وجود دارد ،بازان ایرانی در هر پلتفرم شده توسط بازی ادراک

 کدری، موبنایلی ها بازیمخاطبان  مثال، عنوان است که به اینهای این پژوهش حاکی از  یافته
، نویسنندگان اینن مقالنهده ینبرگز الگنویو براسناس  رنندرسنانه ندا اینن یاز کناربر یکسانی

 از این رسانه دارند. یادراکی متفاوتی ها ارزش
بنازان  یتوسنط باز گاننه پنج یها ارزش است که درکاین  بیانگر ،دش دییتأبتدی که  فرض

هنای  ن الگنوی ادراکنی ارزشیب اختالف تر، بارب دقی ع هر پلتفرم، متفاوب است. به براساس
عامل  وتوجه است  های کنسولی قابل های موبایلی و مخاطبان بازی در مخاطبان بازی گانه پنج

 شده اجتماعی است. ارزش ادراک اصلی این اختالف،
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 هنای کنسنولی یبازانجنام هنا و امکنان  بازی 1چنندنفره بنودن ویژگنیدر پلتفرم کنسنول، 
سنب  کنند و  پلتفنرم کمنک می به درک ارزش اجتماعی در مخاطبنان اینن ،2ورب برخطص  به

شنده بنه  مهیضنم هنای ننوین یفناور نقنش تنوان نمیالبتنه  شنود؛ میاین اثنر تر شدن  برجسته
های حرکتی که  حسگر مانند ییها نه نادیده انگاشت؛ فناورییبازی را نیز در این زمی ها کنسول

 ،ها وارد مرحله جدیدی کرده و درواقنع را در بازی یبازیکنان کنسول 4و همکاری 3رقابت شیوۀ
کنننش و »هننای کنسننولی را از فشننار دادن بننر روی چننند دکمننه خنناص یننا  بازی یهننا یورود

دهنند. اینن  تغیینر می« رهگینری حرکنت اعضنای مختلن  بندن»بنه « دست دو یها واکنش
شمار  بهجدید  ۀاین رسان 5ای ای رسانهغن افزایش برایهایی  توان تالش های کنسول را می قابلیت

کنسنولی،  هنای بازی دانست. درواقنع، رخ به و به یک متنا، میل کردن به سطم ارتباط رخ آورد
امنا در ، انند هددا انسان سوق ن رایانه ن انسان ۀسوی سه فراگرد سوی به انه رایرا ن انسان ۀدوسوی تتامل

 یها است. دسنتگاه یبررس ارتباطی شخصی قابل ۀلیمثابه یک وس دیگر، پلتفرم موبایل بهی سو
بنرای بنازی کنردن  قابلیت بسنیار کمتنری ،بازی یها به کنسول نسبت ،هوشمند و تبلت تلفن

 .دارند یکمتر یا رسانه یغنا، و همچنین، چندنفره صورب به
در حیطنه  یمندیتنظرینه اسنتفاده و رضنا ۀدهند کننده و توسنته این پژوهش، تقویت نتایج

 های هندفتنال، یهنای دیج بازی دهد که مخاطبان می نشان نتایججدید است. این  های رسانه
، شنود منتقنل میهنا  ای بنه آن ها دارند و پیامی که از مصرف رسنانه این بازی انجاماز ی مختلف

 یکپارچه و یکسان نبوده و قابل انتخاب و تفسیر است.
سنب   بههنای دیجیتنال  تحقیقناب بنازی ای و مرکنز رایانه های ملی بازی ادیاز بنپایان،  در
 .، سپاسگزاریماولیه این پژوهش های دادن داده ار قراریدراخت

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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