وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﻮب و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
در اﯾﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ ،ﯾﻮﺗﻮب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه و ﻧﻘﺪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،راﻫﯽ ﮐﻢ دردﺳﺮ و ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده در وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﻮب ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﯽ

ﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ،آﯾﺘﻢ ﻫﺎی  Let’s Playو ﻧﻘﺪﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎزی از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﺮﺧﻼف
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﯾﻮﺗﻮب اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﺎده ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎزی ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ رای
آن ﻫﺎ را ﺑﺰﻧﺪ .در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ و دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه از ﺑﺎزی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻣﺮوزی ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ارزش ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن
را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ،در اراﺋﻪ درﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
دﻟﺨﻮاه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻘﺪی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان را
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﮔﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎزی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮوش دارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎن ِﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ وی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  TotalBiscuitﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺳﺮی ﻧﻘﺪﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻘﺪﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  ،TotalBiscuitﺑﺎزدﯾﺪی ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰاری و ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﯾﻮﺗﻮب ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﻤﺮی اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ده ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﮔﯿﻤﺮ دﯾﮕﺮ در ﯾﻮﺗﻮب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات آن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﯾﺎ ﮔﯿﻤﺮ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

