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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،2-12،)2(21 ،پیاپی ،42بهار 2931
سیدحسینی ،سیدمحمدعلی؛ نژادی ،پویان؛ و نصیری ،حامد ( .)8931الگوی ارزشهای ادراکی در مخاطبان پلتفرمهای
بازیهای دیجیتال .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.8-12 ،)8(81 ،
شاپا1001-8181 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

الگوی ارزشهای ادراکی در مخاطبان پلتفرمهای بازیهای
دیجیتال
سید محمدعلی سیدحسینی ،1پویان نژادی ،2حامد نصیری

3

دریافت 0931/10/01 :پذیرش0931/00/11 :

چکیده

افزونبر اینکه بازیهای دیجیتال یک صننتت بنا سنرعت رشند بنا بهشنمار میآینند ،آنهنا را منیتنوان از
مصداقهای مدرنترین و پیچیدهترین رسانههای جهان امروز درنظر گرفت؛ رسانهای که تتامنل بنا مخاطن
خود را به با ترین حد ممکن میرساند و به همین سب از اثربخشی قابلتوجهی برخوردار است .یک رسنانه
با چنین سطحی از اثرگذاری ،بستر مناسبی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی بهشمار منیآیند و بنه همنین
سب  ،درک رابطه تتاملی بازیکن ،بهعنوان مخاط  ،با این رسانۀ منحصربهفرد ،حیاتی بهنظر میرسد .با اینن
هدف در مقاله حاضر یک الگوی پنج ُبتدی با ابتاد ارزشهای ادراکی کارکردی ،پولی ،هیجنانی ،اجتمناعی،
و نوآورانه برای شناخت ارزشهای ادراکشده از سه پلتفرم رایانه ،موبایل ،و کنسول برای بنازیهنای دیجیتنال
تدوین شده و سپس بهکمک دادههای بهدستآمده از پیمایش ملی انجامشده در مرکنز تحقیقناب بنازیهنای
دیجیتال با  2191نمونه آماری ،اختالف میان این ابتاد درون هر پلتفرم و میان پلتفرمها ،بررسی شنده اسنت.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که ضمن اینکه ابتاد ادراکشده در هر پلتفرم ،تفناوب متنناداری بنا یکندیگر
دارند ،الگوهای ارزش ادراکی در میان پلتفرمها نیز با هم متفاوب هستند و مهمترین عامل ایجاد اینن تفناوب،
ادراک با ی ُبتد ارزش اجتماعی در پلتفرم کنسول است .شناخت حاصل از تحلیلهای این مقالنه منیتوانند
به بهرهبرداری از بازیهای دیجیتال بهعنوان یک رسانۀ انتقالدهندۀ ارزش کمک کند.
کلیدواژهها :رسانه فرهنگی ،بازیکن بازی دیجیتال ،پلتفرم موبایل ،پلتفرم کنسول ،پلتفرم رایانه
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

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



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



 .3کاندیدای دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)



مقدمه

زمانیکه درباره مخاط صحبت میکنیم و تنأثیراتی کنه رسنانهها بنر او میگذارنند را درنظنر
میگیریم ،درواقع ،پای نظریههای مخاط را بهمیان میآوریم .مخاط  ،کسی است که منتن
رسانهای را میخواند .بهترین رسانه ،بدون مخاط  ،رسانهای مرده است ،زیرا متن رسانهای با
هدف استفادۀ مخاط تولید میشود .اصطالح مخاط  ،بهدلیل داشتن مصداقهای پیچیده و
متنوع در دنیای واقتی و پیدایش رسانههایی با ماهیت نسبتا متفاوب ،دارای اهمیت است.

بازیکن 1و بازیهای دیجیتال بهمثابه خواننده و کتاب ،شنونده و رادینو ،بینننده و تلویزینون ،و

کاربر و شبکه اجتماعی هستند .در نظریههای مرتبط با رسانههای جدیند ،بازیهنای دیجیتنال را

بهدلیل قابلیت تتامل ،2یکی از مصداقهای این نوع از رسانه میشناسند .در بازیهای دیجیتنال،
مخاطبان در تولید متن رسانهای مشارکت دارند و این میزان دخل و تصرف مخاط  ،میتواند بنا
توجه به موضوع بازی ،کناهش ینا افنزایش یابند .بازیهنای دیجیتنال ،بیشنتر روی سنه پلتفنرم،
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قابلعرضه و بازی کردن هستند :موبایل ،کنسنول ،و رایاننه .بخنش غالن بازیهنای موبنایلی،
3

4

دربردارندۀ بازیهای قابلاجرا بر روی سیستمعاملهای اندرویند و آی.او.اس و همچننین ،دو
دستگاه تبلت و گوشی هوشمند هستند کنه همنراه بنا پیندایش هدسنتهای واقتینت مجنازی و
فناوری واقتیتافزوده رشد چشمگیری را تجربه کردهاند .بازیهای کنسولی متمو به بازیهنای
قابلاجرا بر روی کنسولهای خانگی و کنسولهای دستی گفته میشود که بنا ظهنور فناوریهنای
مربوط به حسگرهای حرکتی و واقتینت مجنازی ،پیشنرفت قابنلتنوجهی داشنتهاند .بازیهنای
رایانهای نیز به بازیهایی گفته میشود که بیشنتر از طرین دو دسنتگاه رایاننۀ خنانگی و ل تنا
قابلبازی هستند .براساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز تحقیقناب بازیهنای دیجیتنال ،تنا
پایان سال  ،8932از مجموع  11میلیون نفر بازیکن بنازیهنای دیجیتنال در اینران 11 ،درصند
بننازیکن موبننایلی 12 ،درصنند بننازیکن رایانننهای ،و  81درصنند بننازیکن کنسننولی هسننتند کننه

رویهمرفته 310 ،میلیارد تومان ،گردش مالی بازار را در این سال رقم زدهاند (دایرک.)1081 ،5

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.

تفاوبهای موجود در میزان استفاده ،چگونگی ،و الگنوی اسنتفاده از رسنانه و همچننین،
نحوۀ درک ،تفسیر ،و تتامل با متن رسانهای ،موج شنکلدهی گوننههای مختلن مخاطن
میشود که میتواند از جنبۀ اقتصاد رسانه یا مخاط بهمنزله مشنتری ،دارای اهمینت فراواننی
باشد؛ بهعنوان مثال ،بازیکنان یا بهعبارب دیگر ،مخاطبان رسانۀ بازی را میتوان از چند جنبنه
طبقهبندی کرد .یک طبقهبندی ممکن است براساس مدبزمان استفاده باشند ،ینا طبقهبنندی
دیگر میتواند برحس هزینۀ پرداختشده برای بازیها درنظر گرفته شود .طبقهبندیای که در
اینجا مدنظر است ،طبقهبندی بازیکنان براساس پلتفرم است.
با توجه به تفاوبهای سختافزاری و نرمافزاری موجود در پلتفرمهنای سنهگانۀ بازیهنای
دیجیتال ،در این پنژوهش اینن پرسنش مطنرح میشنود کنه «آینا بازیکننان اینن سنه پلتفنرم،
تفاوبهایی در ارزشهای ادراکشده از بازیها دارند؟» و پرسش دیگر این است که «ماهیت
این تفاوب در ادراک ارزشها چیست؟»
فصلنامه علمیـپژوهشی

 .1پیشینه پژوهش
1

شاید بتوان گفت ،نخستین تبیین از چگونگی تأثیر متن رسانهای بر مخاط به «نظرینه تزریقنی »
مربوط میشود کنه در دهنه  8310مطنرح شند؛ نظرینهای کنه تحنت تنأثیر رفتنارگرایی و الگنوی
محرکنپاسخ ننکه در آن دوره ،گرایش مسلط علمی بهشمار میآمدنن بود .مفروضهای اصلی این
نظریه عبارباند از اینکه مخاطبان بهصورب مستقیم و بدون واسطۀ ساختار اجتماعی بنا رسنانهها
در ارتباط هستند ،رسانهها توانایی تأثیرگذاری با یی دارند ،و مخاطبان بدون توجه بنه تفاوبهنای
فردی و اجتماعیشان ،در مقابل تأثیر رسانهای یکپارچه و یکسانی هستند .اگنر از نظرینه «جرینان

دومرحلهای »2که مفروض نخست نظریه تزریقی را بهچالش میکشند ،عبنور کننیم ،توجنه منا بنه
نظریه مهمی متطوف خواهد شد که دریچۀ ورود به بحث اصلی است« :نظریه دریافت.»3

تا پیش از طرح اینن نظرینه ،روح حناکم بنر نظرینههای ارتبناطی ،تأثیرپنذیری منفتالننه
مخاطبان از متون رسانهای بود؛ بهگونهای که بیشترین توجه به متن رسانهای متطوف میشند و
نقش مخاط برای برداشت ،تأویل ،یا تفسیر پیامهای ارتباطی رمزگذاریشده در متن ،نادیده
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.
.

9
الگوی ارزشهای
ادراکی در مخاطبان ...

انگاشته شده بود .نظریه دریافت با مقالنه «رمزگنذاری /رمزگشنایی گفتمنان تلویزینونی» اثنر

استوارب هال )8319( 1ظهور کرد که سب تغییر زاویۀ توجه از تحلیل متن بنه تحلینل روابنط
پیچیده و پویای متن با مخاط در نظریههای ارتباطی شند .هنال ،ضنمن حملنه بنه رویکنرد
رفتارگرایی در ارتباطاب ،بیان کرد که متنا ،یک تولید و رویۀ اجتماعی است.

2

پس از اشاره به دو برداشت از مفهوم مخاط  ،یتنی «مخاط بنهعننوان تنوده » و «مخاطن

بهعنوان بازار »3این نکته مطرح میشود که مدب زیادی است که عالمان رشته ارتباطاب ،بر مطالتنه
دربارۀ مصرف رسانهای بهمثابه فتالیتی اجتماعی و فرهنگی تأ کیند میکننند .پژوهشنگران قائنل بنه
نظریه «استفاده و رضایتمندی ،»4نخستین گامها را برای رسیدن به اینن مقصنود برداشنتهاند .نقطنه
عزیمت این پژوهشگران این بود که رسانهها برای منردم کنارکرد دارنند ،یتننی اسنتفاده از رسنانهها،

نیازها و خواستهای مشخص مخاطبان را برآورده میکند (سورین و تانکارد.)1000 ،5

نظریه استفاده و رضایتمندی ،این پرسش نظریههای تأثیراب رسانهای که «رسانهها با مردم
فصلنامه علمیـپژوهشی
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چه میکنند» را به این پرسش که «مردم با رسانهها چنه میکننند» ،تغیینر داد .در اینن نظرینه،
مسئله مهم این است که «چرا مخاطبان از رسانهها استفاده میکنند؟» پیشفرض اصلی نظریه
این است که مخاطبان با متن رسانهای آشنا هستند و براساس نیازشان از متن استفاده میکننند.
این نظریه بر انتخاب مخاطن از طرین بررسنی د ینل اسنتفاده از ینک رسنانه مشنخص و
همچنین ،رضایتمندیهای او مبتنیبر نیازهای روانشناختی و جامتهشناختی بهدسنتآمنده از
رسانه ،تأ کید میکند (کاتز.)8311 ،6

نظریه استفاده و رضایتمندی بهگونهای گسترده کاربرد داشته و در مورد رسنانههای جدیندتر نینز
بهکار رفته است .درباره اینترنت ،این نظریه بیانگر این موضوع است که مخاطبان بهگوننهای آگاهاننه
این رسانه را برمیگزینند تا بتوانند از طری آن نیازهای خود را ارضا کنند .همچننین ،مخاطبنان اینن

رسانه قادر هستند د یل انتخابهای رسانهای خود را شناسایی کنند (لین .)8333 ،7لنین بنر اینن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.
.
.
.
.
.

نظر است که ابتاد جدیدی از انگیزهها و نیازهای کاربران که امکان ارضای آنهنا از طرین اینترننت
وجود دارد ،قابلشناسایی هستند .اگرچه او از این مسئله آگاه است که انگیزههای استفاده از اینترنت
ممکن است براساس ویژگیهای فردی ،موقتیتها ،و حاملهنای رسنانه بسنیار متننوع باشند ،امنا
براساس مطالتاب گستردهای که در زمیننۀ کشن د ینل اسنتفاده از اینترننت انجنام شنده اسنت،
میتواند همه یا برخی از موارد پیش رو باشد :آرامش ،همراهی و همنشینی ،عادب ،گذراندن وقنت،
سرگرمی ،تتامالب اجتماعی ،جستوجو و کس اطالعاب ،هیجان و فرار (مهدیزاده.)8913 ،
دانشپژوهان این حوزه ،چه در مورد اینترنت و چه در مورد رسانههای جدیدتر ،همنواره در
پی اکتشاف و تأیید د یل و انگیزههای استفاده مخاطبنان از متنون رسنانهای هسنتند .یکنی از
رسانههایی که میتوان آن را در ادامۀ این نظریه بررسی کرد« ،بنازی دیجیتنال» اسنت .ویژگنی
تتامل و چندرسانهای بودن 1در این رسانۀ جدیند ،قندرب انتخناب و ایجناد تغیینراب در منتن

رسانهای را در کاربران اینن رسنانه بهشنکلی ننوین افنزایش داده و انگیزههنای اسنتفاده از آن،
بهگونهای چشمگیر تنوع یافته است.

فصلنامه علمیـپژوهشی

 .1-1ابعاد پنجگانۀ ارزش ادراکشده از بازی

یکی از نظریههای قابلتوجه در مورد اینکه علت استفادۀ مخاطبان از رسانۀ بازی چیسنت ،نظرینه

«ارزش ادراکشننده» اسننت .ایننن مفهننوم ریشننهدار در نظریننه «تحق ن انتظنناراب »2و برخاسننته از
مطالتاب حوزه روانشناسی ،بهدنبال کش عوامنل منثثر بنر رضنایت بنه مفهنوم کلنی آن اسنت
(باتاچرجی .)1008 ،3براساس این نظریه ،هر شخصی پیش از رویارویی با ینک موضنوع ،نقطنه
مرجع دروننیای از باورهنای خنود در منورد آن را دارا اسنت کنه زادۀ انتظناراب شنخص اسنت و
شخص ،ادراکهای خود را پس از رویارویی با موضوع ،با این نقطنه مقایسنه منیکنند .درنتیجنه،
چنانچه ادراک او از موضوع مورد رویارویی ،ضتی تر از چیزی باشد که انتظار داشته است ،میزان

عدم تطاب  4منفی و اگر بیشازحد انتظار باشد ،عدم تطاب مثبت ایجاد خواهد شد و عندم تطناب
مثبت ،درنهایت ،سب ایجاد حس رضایت میشود (اولیور.)8310 ،5

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.
.
.
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این نظریه با باز کردن جای خود در مطالتاب حوزه فناوری ،توسنته یافتنه و ادراکهنای شنخص از
رویارویی با محصول ،با عنوان ارزشهنای ادراکشنده بررسنی میشنود .مسنئله ارزش و خلن آن ،بنا
وستت زیادی در مطالتاب حوزه رفتار کاربران مطنرح شندهانند .ارزش ادراکشنده ،عبنارب اسنت از:
ادراکهای مصرفکننده از میزان مطلوبینت کنا ینا خندمتی کنه از آن اسنتفاده کنرده اسنت (زاینتم،1

 .)8311این ارزش از مقایسه و ارزیابی هزینههای پرداختشده برای یک محصول ،با دسنتاورد و مننافع

حاصل از آن نن زمانیکه منافع بر هزینهها غلبه کنند نن بنهوجنود منیآیند ( و ک و ورتنز .)1008 ،2در
این پژوهش ،منظور از ارزش ادراکشده ،منافع و مطلوبیتهایی است کنه ینک بنازیکن پنس از انجنام
بازی ادراک میکند .ابتاد ارزش ادراکی در مبانی نظنری ،از مطالتناب اولینه شنث ،نینومن ،و گنراس

3

( )8338نشئت گرفتهاند کنه در مطالتناب بتندی ،بنه چهنار دسنتۀ ارزشهنای عملکنردی ،هیجنانی،
اجتماعی ،و پولی ادراکشده برای کا های بادوام 4تقسیم شدهاند (سویینی و سوتار )1008 ،5و پنس از
آنُ ،بتد پنجم با عننوان «ارزش ننوآوری ادراکشنده بنرای محصنو ب خنالق» (همچنون بنازیهنای
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دیجیتال) اضافه شد (شث و همکاران8338 ،؛ قیوی  .)1082 ،6پنیش از اینن ،نصنیری ،بخشنیزاده ،و
ترکستانی ( )8931اثر این پنج ُبتد را بر رضایت و تمایل به خرید بازیهای دیجیتال بررسی کردهاند.
 .1-1-1ارزش عملکردی ادراکشده

ارزش عملکننردی ادراکشننده ،بننهمتنای مطلوبیننت ادراکننی از کیفیننت و عملکننرد موردانتظننار از
محصول است (سویینی و سوتار )1008 ،که متمو بهعنوان عامنل اولینۀ انتخناب درنظنر گرفتنه
میشود (شث و همکاران .)8338 ،در منورد بازیهنای دیجیتنالُ ،بتند عملکنردی بنازی ،شنامل
ُ
وقتکشی با بازی ،پنر کنردن اوقناب فراغنت بنا آن ،و اسنتفاده از بنازی بنرای مهناربآموزی ،از
مثلفههای اصلی بهشمار میآید (کالیو ،مایرا ،و کایپانن.)1088 ،7

 .1-1-2ارزش هیجانی ادراکشده

ارزش هیجانی ادراکشده که دربردارندۀ احساساب و عواط تولیدشده است ،ناشی از استفاده از
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

یک محصول است .رویارویی با یک رسانه بهطور متناوب ،با واکنشهای هیجنانی همنراه اسنت؛

بهعنوان مثال ،تماشای یک فیلم ترسناک ،موج برانگیخته شدن احساس ترس میشود (شث و
همکاران .)8338 ،ارزش ادراکشدۀ هیجانی ،نقش ویژهای در اینن صننتت بنازی منیکنند.
بهدلیل اهمیت ویژه این ُبتد ،مطلوب است که در آن عمی تر شده و برای ارزیابی ،به مطالتاب
روانشناسی مراجته شود.
بیشتر مطالتاب روانشناسی اخیر ،بر این نظرند که زم اسنت کنه هیجنان بنا سنه مثلفنه
اندازهگیری شود و ارزیابی آن با مثلفههای کمتر ممکن اسنت نتوانند تمنام زواینای هیجنان را
بسنجد (نظری ،نبیزاده چیانه ،واحدی ،و رستمی .)8930 ،اینن رویکنرد سنهوجهنی کنه بنه
الگوی َپد 1متروف است (محرابیان و راسنل ،)1001 ،2درواقنع ،ابتندای سنه حنرف اصنلی

خوشایندی ،3انگیختگی 4و غلبه 5است .براساس این دیدگاه ،همۀ هیجاناب میتوانند براساس
سننه محننور مسننتقل و دوقطبننی ،بهصننورب خوشننایندی /ناخوشننایندی ،می نزان انگیختگننی/
کسلکننندگی ،و غلبنه /خنودکنترلی توصنی شنوند (محرابینان و راسنل .)1001 ،در حنوزه
بازیهای دیجیتال ،خوشایندی ،به میزان خوشحال یا ناراحت شدن هنگام بنازی کنردن اشناره
دارد؛ به این متنا که یک بازیکن در رویارویی با یک بازی و بازی کنردن بنا آن ،ممکنن اسنت
احساس خوشی و لذب ،یا احساس ناراحتی و ناخوشایندی داشته باشد .انگیختگی بنر طین
انرژیبخشی بازی و فتال بودن شخص ازیکسو و کسل شندن ،آرام شندن و غیرفتنال شندن
بازیکن پس از بازی کردن ازسویدیگر ،د لت دارد .احساس انگیختگی ،مانند احساس سوار
شدن بر یک ت َرن هوایی ،انرژی و انگیختگی با یی را در فرد بهوجود میآورد که چنانچنه ینک
بازی بتواند این حس را به شخص منتقل کند ،درواقع ،یکنی از ابتناد هیجنان را منتقنل کنرده
است .درنهایت ،غلبه ،به میزان تسلط و خودکنترلی شخص در مقابل از دسنت دادن کنتنرل و
تسلط و غلبۀ بازی بر بازیکن در زمان بازی کردن اشاره دارد .چنانچه یک بازی دیجیتال بتواند
در لحظۀ بازی کردن ،بر عواط فرد چیره شود ننبهگونهای که شخص نتواند بهسادگی از بازی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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دل بکند و آن را کنار بگذاردنن بخشی از ارزشهای هیجانی را منتقل کنرده اسنت و درمقابنل،
چنانچه این احساس منتقل نشود و فرد بر بازی غلبه کند ،بازی فاقد برخی ارزشهای هیجانی
بوده است (اسالم.)1002 ،1

 .1-1-3ارزش پولی ادراکشده

ارزش ادراکشدۀ پنولی ،مطلوبینت ادراکشنده از کناهش هزیننههنای محصنول در کوتناه و
درازمدب است .ارزش ادراکشدۀ پولی ،درواقع ،ارزنده بودن محصنول در برابنر قیمنت آن را
میسنجد .رابطۀ قیمت و سایر عملکردهای محصول ،همچون کیفینت ،بنا ارزش ادراکشنده
متفاوب است؛ بهگونهای که قیمت ،رابطه منفی و کیفیت ،رابطه مثبنت دارد؛ بنه همنین دلینل،
بهتر است این دو ُبتد بهگونهای جدا از یکدیگر تترین شنوند .اینن دو ،بنرای بررسنی ارزش
پولی ،به متقول بودن قیمت ،مقرونبهصرفه بودن محصول ،و ارزش محصول در برابر پولی که
برای آن هزینه میشود ،اشاره میکنند (سویینی و سوتار.)1008 ،
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 .1-1-4ارزش اجتماعی ادراکشده

ارزش اجتماعی ادراکشنده بنهمتننای مطلوبینت ادراکشنده از تواننایی تقوینت خودپنندارۀ

2

اجتماعی شخص از استفاده از محصول است .ازآنجاکه افراد و تصمیمهای آنها تحنت تنأثیر
عضویت در گروه است ،انتخاب محصو ب متمو با تصویر ایجادشده از فنرد در جامتنه و
گروههای اجتماعی ننهنگامیکه آن محصول را دراختیار داردنن مطرح منیشنود؛ بنرای مثنال،
ممکن است مصرفکننده ،یک خودرو را تنها برای ایجاد تصویر اجتمناعی مثبنت از خنودش
انتخاب کند ،حتی اگر آن خودرو بهلحاظ عملکرد و صرفۀ اقتصادی مناسن نباشند (شنث و
همکاران.)8338 ،
برای بررسی ارزش اجتماعی ادراکشده ،به پذیرفته شدن در جمع اطرافیان ،بهبنود ادراک
دیگران از فرد ،و ایجاد اثر مثبت و تأیید اجتماعی اشاره میکنند که در مورد این مثلفهها بر این
مسئله تأکید دارد که فرد در هنگام بازی ،تصنویری از خنود در مینان اطرافینانش (منثال گنروه
دوستان) میسازد و میتواند از این طری در جمع آنها بنهعننوان ینک عضنو پذیرفتنه شنود و
همچنین ،اثر مثبتی بر نگرش آنها در مورد شخصیت خود بسازد ،و درنهایت ،با بازی کنردن،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تأیید جامته را برای خود ،بهعنوان یک شخصیت مثبت و پذیرفتهشده ،بهدست آورد (سویینی و
سوتار .)1008 ،در کنار این ،همراه شدن بنا اعضنای خنانواده و کودکنان نینز از سنایر د ینل
اجتماعی بازی کردن است (کالیو و همکاران.)1088 ،
 .1-1-5ارزش نوآوری ادراکشده1

افزونبر چهار ُبتد رایج مطرحشده که در بسیاری از مطالتاب مرتبط بنا الگنو بنهننوعی بنهکار
میروند ،توجه به این نکته نیز ضروری است که در برخنی پژوهشهنای پیشنین ،ارزشهنای
ادراکشده به پنج دسته ارزشهای اجتمناعی ،هیجنانی ،عملکنردی ،مشنروط ،2و شنناختی

3

تقسیم شدهاند (شث و همکاران .)8338 ،آنها ارزشهای مشروط را دربردارنندۀ ارزشهنایی
میدانند که در شرایط و موقتیتهای خاصی بروز میکنند کنه تصنمیمگیرننده بنا آن روبنهرو
میشود؛ برای مثال ،برخی محصو ب تنها ارزشهای فصلی دارند (مانند کارب تبریک سنال
جدید) ،برخی ارزشها تنها یکبار در زندگی افراد بهوجود میآیند (مثنل لبناس عروسنی) ،و
برخی دیگر از محصو ب ،دارای ارزشهای اضطراری هستند (مانند آمبنو نس) .همچننین،
ارزشهای شناختی شامل توانایی یک محصول در برانگیختن حس کنجکاوی ،جدید بودن ،و
ارضای نیاز به دانستن است و گفته میشنود کنه تجربنههای جدیند ،بیتردیند موجن ظهنور
ارزشهای شناختی میشوند (شث و همکاران .)8338 ،درواقعُ ،بتد نوآوری و ارزش حاصنل

از آنُ ،بتدی نادیدهانگاشتهشده در مطالتاب مشابه پیشین در این زمینه است که برای مثال ،در
مطالته شو و لین )1082( 4استفاده نشنده اسنت .پژوهشهنای پیشنین ،بنه مطالتنه ننوآوری

بهعنوان یک ارزش ادراکشده از محصول میپردازند و بیان میکنند که مخاطبان بنا توجنه بنه
ویژگیهای شخصیتی خاص خود ،باور دارند که در رویارویی با یک محصول جدیند و دارای

نوآوری ،برخی چیزها را فدا 5کردهاند و برخی منافع را بهدست آوردهاند و درصورتیکنه مینزان
این منافع از فداشدهها بیشتر باشد ،ارزش نوآوری ادراکشده بهوجود میآید (قیوی )1082 ،؛
بنابراین ،با توجه به این مسنئله کنه بازیهنای دیجیتنال ،دارای تجربنههنای جدیندی هسنتند،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ارزشهای حاصل از جدید بودن بازی با عنوان ارزش ننوآوری ادراکشنده ،بخنش دیگنری از
ابتاد ارزش ادراکشده هستند .منظور از ارزش ننوآوری ادراکشنده ،مینزان ادراک بنازیکن از
جدید بودن بازی و متفاوب بودن آن با سرگرمیهایی است که تاکنون آنها را تجربه کرده است
(نصیری و همکاران.)8931 ،
 .1-2الگوی ارزشهای ادراکی در پلتفرمهای بازی و فرضیههای پژوهش

براساس آنچه بهعنوان «ابتاد پنجگانه ارزشهای ادراکشده از بازی» مترفی شد ،بایند تأکیند
کنیم که پنج ُبتد یادشده ،تالش دارند مجموعه ارزشهای ادراکشده از رسانه بازی را پوشنش
دهند و به همین دلیل میتوان از کنار هم قرار دادن آنها و بررسی این ابتاد ،الگوی ارزشهای
ادراکی از بازی را توصی کرد .پرسش نخست این پژوهش این است که در هنر پلتفنرمُ ،بتند
غال در الگوی ادراکی کدام است و درواقع ،مخاطبان در هر پلتفرم بازی ،کدامینک از ابتناد
را ،بهصورب ویژه ،بیشتر یا کمتر از سایر ابتاد ادراک میکنند .در نقطه مقابل ،افزونبر اهمیت
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ابتاد ادراکشده درون هر پلتفرم ،مقایسه میان پلتفرمهای مختل نیز مهم اسنت و بنه همنین
دلیل ،پرسش دوم این پژوهش این است که تفاوبها و شباهتهای میان پلتفرمهای گونناگون
از منظر الگوی ادراکی چیست؟ براساس آنچه در این بخش مطرح شد ،فرضیههای زینر بنرای
پاسخ به پرسشهای اصلی پژوهش مطرح میشوند.
فرضیههای بخش  ،به بررسی ابتاد ارزشی ادراکشده و تفاوبهای میان آنها درون هر
پلتفرم میپردازند تا الگوی ادراکی هر پلتفرم مشخص شود .برایناساس ،با توجه به اینکنه سنه
پلتفرم بازی بررسی شدهاند ،فرضیههای این دسته بهشرح زیر هستند:
فرض

 :در بازیهای کنسولی ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختلن ارزش ادراکشنده

وجود دارد؛
فرض

 :در بازیهای رایانهای ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختلن ارزش ادراکشنده

وجود دارد؛
فرض

 :در بازیهای موبایلی ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختلن ارزش ادراکشنده

وجود دارد.
در بخش دوم ،تنها یک فرض ،با هدف مقایسه الگوی رفتار ادراکی بازیبنازان پلتفرمهنای
مختل با یکدیگر مطرح شده است .دراینراستا ،همه ابتاد در هنر سنه پلتفنرم را بنهصنورب

همزمان با یکدیگر مقایسه میکنیم تا مشخص شود که الگوهای ادراکنی پلتفرمهنا ،مشنابه ینا
متفاوب هستند؛ بنابراین ،فرض

اینگونه تتری میشود« :تفاوب متناداری میان الگوهای

ادراکی بازیبازان کنسولی ،رایانهای ،و موبایلی وجود دارد».
 .2روش پژوهش
 .2-1روش گردآوری دادهها

بهمنظور آزمون فرضیههای این پژوهش ،از دادههای بهدستآمده از پیمنایش ملنی بنیناد ملنی
بازیهای رایانهای در سال  8938-8932اسنتفاده شنده اسنت .در بخشنی از اینن پیمنایش،
پرسشهایی در مورد د یل بازی کردن بازیکنان ننبراساس آنچه در بخش پیشینۀ نظری مطنرح
شدنن پرسیده شده است .تمام پرسشها با طی لیکرب پننجدرجنهای ارائنه شندهاند .جامتنه
آماری این پیمایش ،همه بازیکنان ایرانیای هستند که دستکم  8ساعت در هفته بنا دسنتکم
یکی از پلتفرمهای سهگانۀ بازیهنای دیجیتنال بنازی کننند .در اینن پیمنایش ،روش انتخناب
نمونهها ،تلفیقی از روش نمونهگیری خوشهای و نموننهگیری طبقنهای بنوده و در سنطم ملنی،

تتداد  2191نمونه آماری قابلبررسنی ،وجنود داشنته اسنت .1اینن تتنداد نموننه آمناری کنه

بهصورب تصادفی انتخاب شندهاند ،امکنان آزمنون فرضنیهها را در سنطم  32درصند فنراهم
میکنند .دسترسی به دادهها ،به این سب امکانپذیر شده اسنت کنه همنۀ نویسنندگان مقالنه،
عضو مرکز تحقیقاب بازیهای دیجیتال هستند.
 .2-2روش تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

پس از گردآوری دادهها ،تمام نمونهها ننبهمنظور تحلیلنن به سنه دسنتۀ بنازیبنازان رایاننهای،
بازیبازان کنسولی ،و بازیبازان موبایلی تقسیم شدهاند .در اینجنا بنازیبناز ینک پلتفنرم ،بنه
بازیکنی گفته میشود که مدبزمان بازی کردن او با پلتفرم یادشده ،از دو پلتفنرم دیگنر بیشنتر
بوده و درواقع ،ترجیم نخست وی برای بازیهای دیجیتنال ،آن پلتفنرم اسنت .دلینل نخسنت
انتخاب این شیوۀ تقسیمبندی این است که هر بازیکنی بهطور منطقی ،ینک پلتفنرم ترجیحنی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1گفتنی است که این تتداد نمونه ،تنها برای تحلیلهای سطم ملی برگرفته شدهاند و بهمنظور بررسی دقی تر کالنشهرها،
دادهها در این پیمایش تا  82هزار نفر افزایش یافتند .بااینحال در این مقاله تنها از دادههای سطم ملی ،با هدف تتمیم سراسری
استفاده شده است.
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برای بازی کردن دارد و به همین دلیل ،جامته موردبررسی ،قابل تفکیک براساس پلتفرم خواهد
بود .دلیل دوم این است که با این تفکیک ،ابتاد ارزشی ادراکشده توسنط بازیبنازان ،تنا حند
زیادی تحت تأثیر پلتفرم غال است و میتوان ارزشهای ادراکشده توسط آنان را به آن پلتفرم
خاص منتس کرد .ازآنجاکه تتداد بازیبازان موبایلی بسیار زیاد است ،مقایسه این سه گنروه
بهدلیل کاهش شدید واریانس گنروه بازیبنازان موبنایلی ،بنهدلینل حجنم نموننۀ بنا  ،نتیجنه
گمراهکنندهای خواهد داشت .بهمنظور حنل اینن مشنکل ،از بازیبنازان موبنایلی و رایاننهای،
نمونهای تصادفی به حجم تتداد بازیبازان کنسولی انتخاب کنردهایم .گفتننی اسنت براسناس
مبانی نظری آماری ،نمونه تصادفی گرفتهشده از یک نمونۀ تصادفی بزرگتر ،همچنان تصادفی
است (کوکران.)8311 ،1

افزونبراین ،همانگونه که مطرح شد ،فرضنیههای اینن پنژوهش در دو دسنته فرضنیههای
بررسیکنندۀ الگوی ادراکی هنر پلتفنرم ،و فرضنیه مقایسنهکنننده الگنوی ادراکنی پلتفرمهنای
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مختل  ،قرار میگیرند .به همین دلیل ،برای تحلیل دو بخش این پژوهش از دو رونند تحلینل
داده جداگانه استفاده شده است.

بهمنظور تحلیل الگوهای ادراکی درون هر پلتفرم ،از آزمون تقابل 2استفاده شده اسنت کنه

آزمونی چندمتغیره برای مقایسۀ مثلفههنای بنردار مینانگین اسنت .درایننراسنتا ،اینن آزمنون
بهصورب جداگانه برای هریک از پلتفرمها انجام شده است .همچنین ،بنرای تجزینهوتحلیل و

مقایسه الگوهای رفتاری میان پلتفرمهای مختل  ،از روش تحلیل پروفایل 3استفاده شده است
که با توجه به اینکه متغیرهای موردنظر دارای دامنه یکسانی هستند ،مجناز بنه انجنام اینن ننوع
تحلیل هستیم .در تحلیل پروفایل ،سه آزمون بهصورب همزمان بررسی میشوند:
ال ) آزمون همسانی( 4اختالف بین گروهها برای هر پروفایل یکسان باشد)؛

ب) آزمون تطاب ( 5پروفایلها در بین گروهها یکسان باشند)؛

ج) آزمون صافی( 6تمام پروفایل بدون توجه به گروه آنها با هم برابر باشند).

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

درصورب پذیرش آزمون نخست ،آزمون دوم ،قابلبررسی است و درصورب پذیرش آزمون
دوم نیز آزمون سوم ،قابلبررسی خواهد بود .درصنورب رد فنرض آزمنون شنماره  ،8اخنتالف

متناداری در نمرههای هر پروفایل در هر گروه دیده خواهد شد (جانسون و ویچرن.)1001 ،1
 .3نتایج

با توجه به اینکه تحلیلها بهکمک نرمافزار اسپیاساس 2انجام شده است ،برای هر ُبتد ،یک

عالمت اختصاری درنظر گرفتهایم که تحلیلها با این عالمتهای اختصاری مشخص خواهند
شد .جدول شماره ( )8این عالمتها را برای ابتاد مختل نشان میدهد.
جدول شماره ( .)2عالمتهای اختصار ی استفادهشده برای تحلیل ابعاد
ُبعد ارزش ادراکشده

عالمت اختصاری

ارزش ادراکشده عملکردی
ارزش ادراکشده پولی
ارزش ادراکشده اجتماعی
ارزش ادراکشده هیجانی
ارزش ادراکشده نوآوری
پلتفرم موبایل
پلتفرم رایانه
پلتفرم کنسول

 .3-1نتایج توصیفی

جدول شماره ( )1میانگین و واریانس ابتاد مختل را بهازای پلتفرمهای گوناگون بنهترتین
در هر پلتفرم بهتصویر میکشد تا مشخص شود که ننن فارغ از اینکه آیا اخنتالف مینان ابتناد
ادراک شده متنادار است یا خیر ننن کدام ابتاد در هنر پلتفنرم از اولو ینت بنا تری برخنوردار
هستند.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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جدول شماره ( .)1میانگین و واریانس ابعاد مختلف در پلتفرمهای سهگانه
پلتفرمها

عالمت اختصاری

رایانه

موبایل

کنسول
فصلنامه علمیـپژوهشی
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واریانس
28.0
28.0
2820
2821
28.1
28.0
28.0
2822
2822
2820
28.0
2820
282.
2822
28.0

میانگین
08.2
08.2
08..
08.2
0802
0810
08.0
0801
0802
0821
08.2
081.
0800
08.2
0800

همانگونه که مشخص است ،در هر سه پلتفرم ،مهمترین ُبتندُ ،بتند ارزشهنای هیجنانی
است و پس از آن ،در پلتفرمهای رایانه و موباینلُ ،بتند عملکنردی و در پلتفنرم کنسنولُ ،بتند
اجتماعی پررنگ است که میتوان علت این تفاوب را در اهمیت پلتفرم کنسول برای بازیهای
ُ
دوستانه ،و کاربردی بودن بازیها ننبهویژه در پلتفرم موبایلنن برای وقتکشی جستوجو کرد.
 .3-2آزمون فرضیههای بخش

در بخش نخست از فرضیهها ،هدف ،بررسی الگوی ارزش ادراکی در درون هر پلتفرم بنوده اسنت.

دراینراستا ،از  8فن آزمون متقابل با عنوانهای پیالیز تریس ،1ویلکز مبندا ،2هتلینگنز تنریس ،3و

رویز رجست روب 4استفاده شده است .در همه این آزمونها ،در سطم  32درصند ،اگنر مقندار
سطم متناداری 5کمتر از  0/02باشد ،فرض صفر رد شده و درواقع ،فنرض اصنلی پنژوهش تأییند

میشود .برایناساس ،جدول شماره ( )9نتایج این  8آزمون را بهازای هر سه پلتفرم نشان میدهد.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

جدول شماره ( .)9نتایج آزمون فرضیههای بخش نخست
پلتفرمها

آماره آزمون

عالمت اختصاری

رایانه

موبایل

کنسول

-مقدار

2800.

28222

28010

28222

28..2

28222

28..2

28222

280.0

28222

2812.

28222

28.02

28222

28.02

28222

28002

28222

2800.

28222

28..2

28222

28..2

28222

شماره فرضیه

نتیجه فرضیه
تأیید فرض صفر

تأیید فرض صفر

تأیید فرض صفر

همانگونه که مشخص است ،در تمام آزمونها ،مقدار متناداری ،کمتر از  0/02است و به
همین دلیل ،همۀ فرضیههای بخش نخست ،تأیید میشوند؛ بنابراین :برمبننای فنرض

 :در

بازیهای کنسولی ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختل ارزش ادراکشده وجود دارد؛ برمبنای
فرض

 :در بازیهای رایانهای ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختل ارزش ادراکشده وجود

دارد؛ و برمبنای فرض

 :در بازیهای موبایلی ،تفاوب متناداری میان ابتاد مختلن ارزش

ادراکشده وجود دارد.
 .3-3آزمونهای تعقیبی فرضیههای بخش

پس از اینکه مشخص شد که ابتناد مختلن در پلتفرمهنای سنهگانه دارای تفناوب متنناداری
هستند ،هدف بتدی این است که مشخص شود ،در هر پلتفنرم ،کندامیک از اینن ابتناد ،اینن
تغییراب را ایجاد کردهاند؛ بنابراین ،در این بخش ،از آزمنون تتقیبنی بنرای ینافتن ابتناد دارای
تفاوب متنادار استفاده شده است .براساس این آزمون در هر پلتفرم ،هر ُبتد ،دو به دو با ُ 8بتد
دیگر آزمون میشود و درصورتیکه سطم متناداری آزمون کمتر از  0/02باشد ،آزمون تتقیبی،
متنادار بوده و درواقع ،متناداری تفاوب ،تأیید شده است .جدول شماره ( )8نتایج این آزمون را
برای پلتفرم رایانه مشخص میکند.

فصلنامه علمیـپژوهشی

05
الگوی ارزشهای
ادراکی در مخاطبان ...

با نگاهی به جدول شماره ( )8مشخص میشود که بهطورکلی سنه جرینان موجن ایجناد
تفاوب در الگوی ادراکی پلتفرم رایانه شدهاند؛ نخستُ ،بتد هیجانی در رایانه است که بیشتر از
سایر ابتاد ،برجسته بوده و اختالف متناداری را با تمام این ابتاد رقم زده است .دوم ،اخنتالف
متنادار میان ارزش عملکردی ادراکی و ارزش پولی ادراکی است .بهنظر میرسد ،اگرچه ابتاد
عملکردی در این پلتفرم دارای ارزش با رتبه دوم شنناخته شندهاند ،امنا بنهلحاظ پنولی ،ارزش
کمتری با اختالف متنادار ،ادراک شده است که درعینحال این ُبتد از ادراکها را در رتبه آخر
قرار داده است .جدول شماره ( )2نتایج آزمون تتقیبی را برای پلتفرم موبایل نشان میدهد.
جدول شماره ( .)5نتایج آزمون تعقیبی برای پلتفرم رایانه
بعد مبنا( )
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ابعاد موردمقایسه( )

اختالف میانگین

خطای استاندارد

280.2

28210

28222

28220

2821.

28222

-28022

28200

28222

28202

28210

28222

-280.2

28210

28222

-28002

282.0

2820.

-282.0

282.0

28222

-28020

282..

28020

-28220

2821.

28222

28002

282.0

2820.

-28002

282..

28222

2820.

28..

28222

28022

28200

28222

282.0

282.0

28222

28002

282..

28222

280.2

28221

28222

-28202

28210

28222

28020

282..

28020

-2820.

282..

28222

-280.2

28221

28222

توضیم :ردی های تیرهشده ،ردی های دارای تفاوب متنادار هستند

-مقدار

نتیجه فرضیه

تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر

جدول شماره ( .)4نتایج آزمون تعقیبی برای پلتفرم موبایل
بعد مبنا( )

ابعاد موردمقایسه( )

اختالف میانگین

خطای استاندارد

-مقدار

نتیجه فرضیه

2802.

28200

28222

تأیید فرض صفر

28200

28212

282.1

عدم تأیید فرض صفر

-28020

28202

28222

تأیید فرض صفر

2820.

28210

28222

عدم تأیید فرض صفر

-2802.

28200

28222

تأیید فرض صفر

-28201

28210

281..

عدم تأیید فرض صفر

-28202

28210

28222

تأیید فرض صفر

-282.2

28210

282..

عدم تأیید فرض صفر

-28200

28212

282.1

عدم تأیید فرض صفر

28201

28210

281..

عدم تأیید فرض صفر

-28.0.

2821.

28222

تأیید فرض صفر

-2820.

282..

28222

عدم تأیید فرض صفر

28020

28202

28222

تأیید فرض صفر

01

28202

28210

28222

تأیید فرض صفر

الگوی ارزشهای
ادراکی در مخاطبان ...

28.0.

2821.

28222

تأیید فرض صفر

28000

28200

28222

تأیید فرض صفر

-2820.

28210

28222

عدم تأیید فرض صفر

-22.2

28210

282..

عدم تأیید فرض صفر

2820.

282..

28222

عدم تأیید فرض صفر

-28000

28200

28222

تأیید فرض صفر

توضیم :ردی های تیرهشده ،ردی های دارای تفاوب متنادار هستند

نتایج برای پلتفرم موبایل ،کامال مشابه نتایج پلتفرم رایانه است و الگوی ارزش ادراکنی در
هر دو ،منط مشابهی دارد .درنهایت ،جدول شماره ( )2این نتایج را برای پلتفرم کنسول نشنان
میدهد.
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بعد مبنا( )
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ابعاد موردمقایسه ( )

اختالف میانگین

خطای استاندارد

-282..

2820.

28222

-28.22

28210

28222

-282.2

28210

28222

-28002

28210

28220

282..

2820.

28222

عدم تأیید فرض صفر

-28002

282..

28222

تأیید فرض صفر

-282.2

28210

28222

تأیید فرض صفر

-28022

2821.

2821.

عدم تأیید فرض صفر

28.22

28210

28222

تأیید فرض صفر

28002

282..

28222

تأیید فرض صفر

-28212

2821.

28010

عدم تأیید فرض صفر

28222

282..

28.22

عدم تأیید فرض صفر

282.2

28210

28222

تأیید فرض صفر

282.2

28210

28222

تأیید فرض صفر

28212

2821.

28010

عدم تأیید فرض صفر

28000

28201

28222

تأیید فرض صفر

28002

28210

28220

تأیید فرض صفر

28022

2821.

2821.

عدم تأیید فرض صفر

-282222

282..

28.22

عدم تأیید فرض صفر

-28000

28201

28222

تأیید فرض صفر

-مقدار

نتیجه فرضیه
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر

توضیم :ردی های تیرهشده ،ردی های دارای تفاوب متنادار هستند

نتایج برای پلتفرم کنسول با دو پلتفرم دیگر متفاوب است .براساس نتایج بنهدسنتآمنده از
آزمون تتقیبی ،بهنظر میرسد دو ُبتد اجتماعی و هیجانی ،برای پلتفرم کنسول در رتبههای با
تفاوب متناداری را با سایر ابتاد ایجاد کرده و بهگونهای ویژه در این پلتفرم نقش پررنگی دارند.
ازسویدیگر ،دو ُبتد ارزشهای پولی و عملکردی نیز در پایینترین رتبهها بهگوننهای متننادار،

کمتر ادراک شدهاند .درعینحالُ ،بتد ارزشهای نوآوراننه در اینن پلتفنرم ،بنا دو سنر طین ،
تفاوب متناداری داشته و درواقع ،در حالت متوسط قرار گرفته است.

 .3-4آزمون فرضیه بخش

در بخش دوم ،تفاوب این ابتاد بهصورب همزمان در هر سه پلتفرم درنظر گرفته شده است .بنرای
این کار از آزمون پروفایل استفاده میشود .همانگونه که گفتنیم ،آزمنون پروفاینل از سنه مرحلنه
آزمون تشکیل شده است که در هر مرحله ،چنانچه فرض صفر تأیید شود ،مرحله بتدی بررسنی
میشود .در این پژوهش ،نخستین مرحله از آزمون پروفایل ،بررسی این موضوع است که آیا ابتاد
ادراکشده در سه پلتفرم ،تفاوب متناداری با یکدیگر دارند یا اینکنه بنا یکندیگر مشنابه هسنتند.
برایناساس ،جدول شماره ( )1نتایج مرحله نخست آزمون پروفایل را مشخص کرده است.
جدول شماره ( .)7نتایج مرحله نخست آزمون پروفایل
نوع آماره آزمون

آمار آزمون

آماره

درجه آزادی فرضیهها

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

280..

228122

.8222

2228222

28222

28122

228122

.8222

2228222

28222

28.20

228122

.8222

2228222

28222

28.20

228122

.8222

2228222

28222

براساس دادههای جدول شماره ( )1و سطم متناداری چهنار آزمنون کنه همگنی کمتنر از
 0/02هستند ،به این نتیجه میرسیم که فرض صفر مرحله نخست آزمنون پروفاینل رد شنده و
درواقع ،فرض

مبنیبر اینکه تفاوب متناداری میان الگوهنای ادراکنی بازیبنازان کنسنولی،

رایانهای ،و موبایلی وجود دارد ،موردتأیید است .برایناسناس میتنوان گفنت ،اخنتالف مینان
ادراک ابتاد ارزشی مختل در سه پلتفرم ،باعث ایجاد الگوهای ارزش ادراکی متفاوب در این
پلتفرمها شده و برایناساس نمودار شماره ( )8این الگوهای مختل را بهتصویر کشیده است.
براساس این نمودار ،مشخص است که بهطورکلی ،سطم ادراکها در پلتفرم کنسول بنا تر
است و یکی از ابتاد تفاوب در الگوی ادراکشده در حوزه ارزش عملکردی ادراکشده بهشمار
میآید .ازسویدیگر ،ارزش اجتماعی ادراکشده نیز بهشکل خاصی در الگنوی کنسنول دارای
تفاوب و ارزش با تر است .همچنین ،در ابتاد نوآورانه و هیجنانی ،بنین پلتفنرم کنسنول و دو
پلتفرم دیگر ،اختالف قابلتوجهی وجود دارد .اگرچه در این نمودار مشخص نیست کنه کندام

فصلنامه علمیـپژوهشی
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پلتفرم(ها) موج ایجاد اختالف در الگوها شدهاند ،امنا در نقطنۀ مقابنل میتنوان گفنت کنه
هریک از ابتاد مختل ارزش ادراکشده ،بهجز ُبتد عملکردی ،در پلتفرم موبایل از دو پلتفرم
دیگر کمتر است.
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نمودار شماره ( .)2الگوی ارزش ادراکی پلتفرمهای سهگانه براساس آزمون پروفایل
رنگ زرد برای کنسول ،آبی رایانه ،و سبز موبایل است.

 .3-5آزمونهای تعقیبی فرضیههای بخش

در آخرین مرحله از بخش نتایج ،به آزمون تتقیبی فرض دوم میپردازیم تا مشنخص شنود کنه
دلیل اختالف در الگوهای بینپلتفرمی ،در وهله نخست دقیقا کدام پلتفنرم بنوده اسنت و دوم
اینکه کدام ُبتد یا ابتاد ،عامل این اختالف میانپلتفرمی شدهاند .دادههای جدول شماره ( )3و
جدول شماره ( )80نتایج آزمونهای تتقیبی بین پلتفرمها را نشان میدهد.

جدول شماره ( .)3نتایج آزمون تعقیبی میان پلتفرمها
ابعاد مورد مقایسه( )
موبایل

بعد مبنا( )
رایانه

کنسول
رایانه

موبایل

کنسول
رایانه

کنسول

موبایل

اختالف میانگین

خطای استاندارد

28200.
-282002

282.02.
282.02.

2810.
28202

-28200.
-2800..

282.02.
282.02.

2810.
2822.

282002
2800..

282.02.
282.02.

28202
2822.

-مقدار

نتیجه فرضیه
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
عدم تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر

ردی های تیرهشده ،ردی های دارای تفاوب متنادار هستند

جدول شماره ( .)21نتایج آزمون تعقیبی ابعاد ارزش ادراکی میان پلتفرمها
بعد مبنا

پلتفرم مبنا ( )
رایانه

عملکردی

موبایل
کنسول
رایانه

پولی

موبایل
کنسول
رایانه

اجتماعی

موبایل
کنسول
رایانه

هیجانی

موبایل
کنسول

پلتفرمهای موردمقایسه ( )

اختالف میانگین

خطای استاندارد

-مقدار

نتیجه فرضیه

موبایل

28221

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

282.1

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

-28221

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

28212

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

-282.1

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

-28212

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

28202

28221

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-28020

28221

28212

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

-28202

28221

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-2800.

28221

282.2

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

28020

28221

28212

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

2800.

28221

282.2

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

282.0

28222

282.1

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-28000

28222

2822.

تأیید فرض صفر

رایانه

-282.0

28222

282.1

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-28.11

28222

28222

تأیید فرض صفر

رایانه

28000

28222

2822.

تأیید فرض صفر

موبایل

28.11

28222

28222

تأیید فرض صفر

موبایل

28212

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-282..

282.0

2801.

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

-28212

282.0

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-2802.

282.0

28210

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

282..

282.0

2801.

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

2802.

282.0

28210

عدم تأیید فرض صفر
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بعد مبنا

پلتفرم مبنا ( )
رایانه

نوآوری

موبایل
کنسول

پلتفرمهای موردمقایسه ( )

اختالف میانگین

خطای استاندارد

-مقدار

نتیجه فرضیه

موبایل

282.1

28200

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-28020

28200

280..

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

-282.1

28200

28222

عدم تأیید فرض صفر

کنسول

-2802.

28200

2822.

عدم تأیید فرض صفر

رایانه

28020

28200

280..

عدم تأیید فرض صفر

موبایل

2802.

28200

2822.

عدم تأیید فرض صفر

توضیم :ردی های تیرهشده ،ردی های دارای تفاوب متنادار هستند

مشخص است که اختالف بهوجودآمده در الگوی ارزشهای ادراکی پلتفنرمهنا ،ناشنی از
اختالف الگو بین پلتفرم موبایل و کنسول است و درواقع ،پلتفرم رایانه ،از الگویی بین این دو و
با اختالفی غیرمتنادار از هر دو برخوردار است .درعینحالُ ،بتد ارزش ادراکشدۀ اجتمناعی
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بهطور ویژهای موج ایجاد این اختالف در الگو شده و درواقع ،در یک جمله کلنی ،اهمینت
ُبتد اجتماعی در پلتفرم کنسول بهگوننهای برجسنته موجن ایجناد تغیینر در الگوهنای ارزش
ادراکشده بین پلتفرمها شده است.
بحث و نتیجهگیری

براساس یافتههای این پژوهش که مبتنیبر دادههای بهدسنتآمده از پیمنایش ملنی بنیناد ملنی
بازیهای رایانهای در سال ( 8938-8932جامته آماری این پیمایش ،تمنام افنراد دارای سنن
بیش از  9سال ساکن در کشور را دربرمیگیرد) است ،تأیید شد که بنین پننج ُبتند ارزشهنای
ادراکشده توسط بازیبازان ایرانی در هر پلتفرم ،تفاوب متناداری وجود دارد؛ بهعبارب دیگنر،
یافتههای این پژوهش حاکی از این است که بهعنوان مثال ،مخاطبان بازیهای موبنایلی ،درک
یکسانی از کناربری اینن رسنانه ندارنند و براسناس الگنوی برگز ینده نویسنندگان اینن مقالنه،
ارزشهای ادراکی متفاوتی از این رسانه دارند.
فرض بتدی که تأیید شد ،بیانگر این است که درک ارزشهای پنجگاننه توسنط بازیبنازان
براساس هر پلتفرم ،متفاوب است .بهعبارب دقی تر ،اختالف بین الگنوی ادراکنی ارزشهنای
پنجگانه در مخاطبان بازیهای موبایلی و مخاطبان بازیهای کنسولی قابلتوجه است و عامل
اصلی این اختالف ،ارزش ادراکشده اجتماعی است.

در پلتفرم کنسنول ،ویژگنی چنندنفره بنودن 1بازیهنا و امکنان انجنام بازیهنای کنسنولی

بهصورب برخط ،2به درک ارزش اجتماعی در مخاطبنان اینن پلتفنرم کمنک میکنند و سنب

برجستهتر شدن این اثنر میشنود؛ البتنه نمیتنوان نقنش فناوریهنای ننوین ضنمیمهشنده بنه
کنسولهای بازی را نیز در این زمینه نادیده انگاشت؛ فناوریهایی مانند حسگرهای حرکتی که
شیوۀ رقابت 3و همکاری 4بازیکنان کنسولی را در بازیها وارد مرحله جدیدی کرده و درواقنع،

ورودیهننای بازیهننای کنسننولی را از فشننار دادن بننر روی چننند دکمننه خنناص یننا «کنننش و
واکنشهای دو دست» بنه «رهگینری حرکنت اعضنای مختلن بندن» تغیینر میدهنند .اینن

قابلیتهای کنسول را میتوان تالشهایی برای افزایش غنای رسانهای 5این رسانۀ جدید بهشمار
آورد و به یک متنا ،میل کردن به سطم ارتباط رخبهرخ دانست .درواقنع ،بازیهنای کنسنولی،
تتامل دوسویۀ انساننرایانه را بهسوی فراگرد سهسویۀ انساننرایانهنانسان سوق دادهانند ،امنا در
سوی دیگر ،پلتفرم موبایل بهمثابه یک وسیلۀ ارتباطی شخصی قابلبررسی است .دسنتگاههای
تلفن هوشمند و تبلت ،نسبت به کنسولهای بازی ،قابلیت بسنیار کمتنری بنرای بنازی کنردن
بهصورب چندنفره ،و همچنین ،غنای رسانهای کمتری دارند.
نتایج این پژوهش ،تقویتکننده و توسنتهدهندۀ نظرینه اسنتفاده و رضنایتمندی در حیطنه
رسانههای جدید است .این نتایج نشان میدهد که مخاطبان بازیهنای دیجیتنال ،هندفهای
مختلفی از انجام این بازیها دارند و پیامی که از مصرف رسنانهای بنه آنهنا منتقنل میشنود،
یکپارچه و یکسان نبوده و قابل انتخاب و تفسیر است.
در پایان ،از بنیاد ملی بازیهای رایانهای و مرکنز تحقیقناب بنازیهنای دیجیتنال بهسنب
دراختیار قرار دادن دادههای اولیه این پژوهش ،سپاسگزاریم.
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