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در ادامه انتشار گزارش »نمای نزدیک 1394؛ پلتفرم رایانه: بازیابی«، دومین گزارش آماری از مصرف 
هر یک از پلتفرم هایی که بازیکنان ایرانی از طریق آن ها به بازی دیجیتال می پردازند با تمرکز بر »پلتفرم 
کنسول« پیش روی شماست. این پلتفرم به لحاظ میزان بازیکنان در مقیاس کشوری سهم نسبتا کمتری را 
به خود اختصاص داده است. به استناد گزارش شرکت معتبر تحقیقات بازار نیلسن در سال 2016، چین 
نیز الگوی مشابهی را در میزان استفاده از پلتفرم های سه گانه برای بازی کردن دارا است به این نحو که در 
چین بیشترین سهم از بازیکنان به وسیله پلتفرم موبایل و سپس پلتفرم های رایانه و کنسول بازی دیجیتال 
انجام می دهند. مطابق این گزارش این الگو متفاوت از الگوی کشورهای آمریکای التین از قبیل برزیل و 
مکزیک است که در آنها بیشترین سهم بازیکنان به ترتیب متعلق به بازی کردن با پلتفرم کنسول و پس 
از آن موبایل و رایانه می باشد. همچنین در کشورهای اروپایی، پلتفرم ها به لحاظ میزان و درصد بازیکنان، 

وضعیتی متعادل را به خود می بینند.
کنسول بازی تنها پلتفرمی است که با کارکرد خاص بازی کردن، طراحی و تولید شده و کارکردهایی عالوه 
از تحقیقات دایرک،  بر اصل محسوب می شود. اگرچه آمارهای بدست آمده  بازی کردن، حاشیه ای  بر 
این موضوع  اما  بازی های دیجیتال است  از طریق  ایران  و نشاط در مردم  به سرگرمی  از گرایش  حاکی 
باعث نشده که پلتفرمی نظیر کنسول که مخصوص بازی کردن است نسبت به سایر پلتفرم ها در ایران با 
اقبال روبرو شود. آسیب شناسی این موضوع، قطعا مطالعه جامع و مفصلی را طلب می کند اما نکاتی را که 
شاید بتوان در یک نگاه کلی دالیلی بر عدم اقبال بر پلتفرم کنسول در ایران دانست، می توان چنین بر 
شمرد: مقرون به صرفه نبودن خرید کنسول های بازی جدید برای قشر کثیری از مخاطبان، گران بودن 
نسبی بازی های اورجینال، نیاز به نمایشگری مستقل از دستگاه کنسول، نیاز به فضای نسبتا بیشتر برای 
کنسولی  بازی های  ویرایش پذیری  عدم  حرکتی(،  حسگرهای  از  استفاده  برای  خصوص  )به  کردن  بازی 
و  ایران، حرفه ای تر  بازار  در  غیرقانونی  و حضور  نشر  نداشتن مجوز  آن  تبع  به  و  نسل های جدیدتر  در 
کاربری  در  نسبی  پیچیدگی  و  موبایلی  بازی های  به  نسبت  کنسولی  بازی های  انجام  بودن  درگیرکننده تر 

کنسول بازی.
همچنین به دلیل محدودیت های بین المللی بر سر راه بازی سازان ایرانی برای ساخت بازی بر روی این پلتفرم، 
تقریبا این حوزه دچار تنگنا شده است که امیدواریم در آینده نه چندان دور با دوراندیشی سیاستگذاران و 

مدیران عالی، این مشکالت مرتفع شده و راه برای ساخت بازی های کنسولی ایرانی باز شود.
گزارش پیش رو تالشی برای تبیین وضعیت موجود پلتفرم کنسول با تمرکز بر بازیکنان و بازی بازان آن 

است که امیدوارم مورد استفاده شما مخاطب گرامی قرار گیرد.

سید محمد علی سید حسینی، مدیر عامل
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چگونه این گزارش را مطالعه کنیم؟

با توجه به اینکه گزارش پیش رو، گزارشی با محوریت آمار و ارقام است، نمودارها و جداول عددی مهم ترین نقش را 
برای انتقال مفاهیم ایفا می کنند. اگرچه در موارد مختلف، چنانچه نیاز به توضیحات تکمیلی وجود داشته باشد، در اطراف 
نمودار و جداول، کنارنویسی هایی صورت گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت خوانش صحیح اعداد، پیشنهاد می کنیم 

پیش از بررسی گزارش، با نگاهی به این بخش، بر نحوه مطالعه صحیح آمار و ارقام مسلط شوید.

جدول زیر، نمایانگر اصطالحات رایج در گزارش است.

اصطالحات رایج

شرحعنوان

رایانه، پلتفرم بازی عمده  پلتفرم  سه  مختلف،  پلتفرم های  میان  از  که  است  بازی  افزاری  زیرساخت های سخت 
کنسول و موبایل بررسی می شوند. در این گزارش، پلتفرم کنسول، محل تمرکز و بحث است.

دستگاه بازی
محصوالتی فیزیکی  که برای بازی کردن ساخته می شوند و یا برای بازی کردن از آن ها استفاده می شود. 
در میان دستگاه های مختلف بازی، 6 دستگاه عمده گوشی های هوشمند، تبلت، رایانه شخصی، لپتاپ، 
کنسول خانگی و کنسول دستی بسیار رایج هستند. در این گزارش، دو دستگاه کنسول خانگی و دستی، 

متعلق به پلتفرم کنسول مورد بررسی قرار گرفته اند.

بازیکن کنسولی
برخی افراد روی پلتفرم ها و دستگاه های مختلفی بازی می کنند. ممکن است شخصی هم زمان هم با 
موبایل بازی کند، هم با کنسول و هم رایانه شخصی. در این گزارش دایِرک، هر فردی که روی پلتفرم 

کنسول )شامل کنسول خانگی و دستی( بازی کند، »بازیکن کنسولی« محسوب می شود.

بازی باز کنسولی
از میان بازیکنان کنسولی، برخی به صورت ویژه روی پلتفرم کنسول بازی می کنند. یعنی یا فقط با این 
پلتفرم بازی می کنند یا مدت زمان بازی کردن آنها با این پلتفرم برای آن ها بیشتر از سایر پلتفرم ها 

است. در گزارش دایِرک به این افراد »بازی باز کنسولی« گفته می شود.

فردی که در طول یک سال گذشته برای بازی خرید انجام داده است. در این گزارش، خرید شامل خریدار کنسولی
هزینه کرد برای خرید بازی های کنسولی است و سخت افزار را شامل نمی شود.

نرخ شیوع
میزان رواج یک موضوع در یک دسته از افراد مشخص. برای مثال نرخ شیوع بازی های آفالین در 
انجام  بازی ها را  این  بازی باز، چند درصد  از مجموع زنان  بازی بازان زن، بدین معنا است که  میان 

می دهند.

میزان درگیری یا استفاده افراد با یک موضوع خاص. برای مثال میزان مشغولیت بازی های آفالین در میان میزان مشغولیت
بازی بازان زن، بدین معنا است که در میان مجموع زنان بازی باز، بازی آفالین کردن به چه میزان است.

چگونه این گزارش را مطالعه کنیم؟2



برخی نمودارها، برای تعیین »سهم درصدی« به کار می آیند. سهم درصدی به این معنا است که یک مقدار کلی به مولفه های 
مختلف خود افراز شده است و هر مولفه سهمی از مقدار کلی را در اختیار دارد. در چنین نمودارهایی، از آنجا که مولفه های 
مختلف، با هم همپوشانی ندارند )مانند جنسیت، سن، تحصیالت و...(، جمع مقادیر تمامی مولفه ها باید 100 درصد بشود.
در گزارش های دایرک، نمودارهای »سهم درصدی« با توجه به ابعادی که باید نمایش دهند، خود به زیرشاخه های مختلفی 

تقسیم می شوند.

در مثال باال، با توجه به اینکه یک نفر همزمان نمی تواند در دو گروه سنی قرار بگیرد، بنابراین گروه سنی میان مولفه های 
خود تقسیم شده است و جمع آن ها 100 درصد خواهد شد.

در گزارش های دایرک، معموال از نمودارهای دایره ای یا کلوچه ای برای این امر استفاده می شود )مگر در موارد نادری 
که تعداد مولفه ها بسیار زیاد بوده و چنین نمودارهایی خوانایی کمتری دارند( و تفاوتی از لحاظ عملکرد میان آن ها وجود 
ندارد و صرفا به منظور زیبایی های بصری از انواع مختلف آن استفاده می شود. اگرچه در برخی موارد، ممکن است عالوه 

بر درصد هر مولفه، فراوانی )تعداد( آن نیز قید گردد.

گزاره ها که غالبا در بخش »اعداد پر رنگ« حضور دارند، عباراتی عموما تک جمله ای هستند که با هدف مرور اجمالی حقایق 
درون گزارش تدوین شده اند. معموال حقایق مندرج در گزاره ها، با جزئیات بیشتر در طول گزارش بسط داده می شوند.

این  از  نمونه ای  نمایش می دهد.  اصلی  بُعد  تنها در یک  را  بررسی  که موضوع مورد  نمودارهایی است  این دسته شامل 
نمودارها را در زیر مشاهده کنید.

هر جا چنین نمودارهایی را مالحظه کردید، در نظر داشته باشید که جمع درصدها، 100 و جمع فراوانی ها، مساوی مقدار 
کلی خواهد شد.

گزاره ها

نمودارهای سهم درصدی تک بُعدی

نمودارهای »سهم درصدی« مولفه ها

نمودار کلوچه ای سهم پلتفرمها از بازی های صادراتی 
)به فراوانی(

نمودار دایره ای گروه سنی بازیکنان ایرانی 
)به درصد(

3
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در مثال های باال، چون سهم های درصدی در دوره های زمانی مختلف بررسی شده اند، از نمودار میله ای استفاده گردیده است. 
در شرایط برابر، تفاوتی میان نمودارهای ستونی یا میله ای در عملکرد وجود نداشته و صرفا برای جنبه های تصویرسازی از میان 

آن ها انتخاب میگردد.

در این دسته، نمودارها قرار است مولفه های افراز شده را در دو بُعد که بُعد دوم عواملی چون سال های مختلف یا ژانرهای 
استفاده  یا ستونی  از نمودارهای درصدی میله ای  امر دایِرک عموما  این  برای  کنند.  امثال آن است، بررسی  و  مختلف 

می کند. نمونه ای از این نمودارها را در زیر مشاهده کنید.

نمودارهای سهم درصدی دو بُعدی

نمودار درصدی ستونی جوایز اهدایی در دوره های مختلف جشنواره
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در مثال های باال، ممکن است یک شخص هم در منزل شخصی خود و هم در منزل دوستان بازی کند و یا در نمودار دوم یک بازی
در چند فروشگاه منتشر شود. بنابراین مولفه ها با هم همپوشانی دارند و قاعدتا جمع مقادیر آن ها بیشتر 100 درصد خواهد شد.

در این دسته نمودارها، مقادیر مولفه های مختلف یک موضوع صرفا در یک بُعد خاص بررسی می گردند. برای این امر 
دایِرک غالبا از نمودارهای ستونی و میله ای ساده استفاده می کند. نمونه ای از این نمودارها را در زیر مشاهده کنید.

هدف از درج برخی نمودارها، بیان مقدار و شدت یک موضوع خاص در مولفه های مختلف آن است. این مولفه ها برای 
بعضی موضوعات دارای هم پوشانی نیز هستند. در چنین حاالتی )مانند دستگاه های بازی کردن یا مکان های بازی( از 
نمودارهایی استفاده می شود که درصد یا فراوانی بیان شده برای آن ها صرفا بیانگر مقدار آن مولفه بوده و سهم از کل را 

نمایش نمی دهد.
ابعادی که باید نمایش دهند، خود به زیرشاخه های مختلفی  با توجه به  در گزارش های دایرک، نمودارهای »مقداری« 

تقسیم می شوند.

هر جا چنین نمودارهایی را مالحظه کردید، در نظر داشته باشید که الزامی وجود ندارد که جمع درصدها، 100 بشود.

نمودارهای مقداری تک بُعدی

نمودارهای »مقداری« مولفه ها

Indiegala Store

Humble Store

Greenman Gaming

Gamazavr

GamersGate

Steam

App Store

Google Play
0                    5                   10                  15                  20                  25 

نمودار ستونی مکان های بازی کردن )به درصد(

%97

%26
%10

%24
%4%2

مکان هایمنزل خود
عمومی

محل کار منزل اقوام
ودوستان

محل تحصیلوسیله نقلیه منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان

منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان

منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان

منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان

منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان

منزل خود منزل اقوام و دوستان مکان هاي عمومی وسیله نقلیه محل کار محل تحصیل

)به درصد(هاي بازي کردن نمودار ستونی مکان
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)راوانیبه ف(هاي پولی ایرانی کننده بازياي فروشگاه دیجیتال خارجی عرضهنمودار میله

نمودار میله ای فروشگاه دیجیتال خارجی
عرضه کننده بازی های پولی ایرانی )به فراوانی(
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نرخ  که  می کند  مشخص  نمودار  این 
شیوع ژانرهای مختلف در دسته زنان 
الگوی  است.  چه صورت  به  مردان  و 
که  می کند  مشخص  رادار  در  موجود 
سالیق زنان و مردان در برخی ژانرها 
ژانر  )مثل  ژانرها  برخی  در  و  مشابه 
مدیریت و شبیه سازی( بسیار متفاوت 

است.

نمودارهای مقدار دو بُعدی، موضوع را تحت دو عامل مختلف بررسی می کنند که بُعد دوم می تواند متغیری مانند زمان 
یا موضوعات دیگر باشد. معموال نمودارهای میله ای برای این امر استفاده شده اند.

نمودارهای راداری همچون سایر نمودارهای مقداری با هدف مشخص کردن اندازه یک عامل طراحی می شوند. با این تفاوت 
که نحوه در کنار هم قرار گرفتن دسته های مختلف عامل، در کنار هم نبوده، بلکه در گرد هم هستند و بنابراین در مواردی 

می توان میزان افتراقات میان دسته ای را با کیفیت بهتری منتقل نمود. به مثال زیر دقت کنید.

نمودارهای مقداری دو بُعدی

نمودارهای راداری

نمودار نرخ شیوع ژانر در میان بازی  بازان به تفکیک جنسیت

تعداد جوایز اهدایی بر اساس حیطه های جزیی به تفکیک ژانر

مرد
زن

چگونه این گزارش را مطالعه کنیم؟6

معمایی

استراتژي

سکوبازي/ دونده

اکشن

آرکید

تیراندازي

نقش آفرینی

مدیریت و شبیه سازي

ورزشی

اکشن ماجرایی

رانندگی

ماجرایی

مرد زن
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از  درصد   90 به  نزدیک  میان  اینترنت،در  به  نیاز  بدون  نصبی  بازی های  مثال،  برای  که  می کند  مشخص  باال  نمودار 
بازیکنان رایانه ای رایج هستند اما میزان مشغولیت ان ها به این دسته از بازی ها، نزدیک به 70 از 100 است. یعنی افراد 

زیادی این بازی را انجام می دهند، اما میزان مشغولیت و درگیری آن ها با این دست بازی ها، کمتر است.

نمودارهای پراکنش نیز گونه ای از نمودارهای مقداری هستند که در آن ها یک موضوع در مولفه مختلف، اما همزمان 
مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوع نمودارها، اندازه محور طول ها یک مفهوم و اندازه محور عرض ها مفهوم جداگانه ای 
دارد که در نتیجه آن موضوع مورد بحث به شکل کامل تری بررسی می گردد. معموال در این نمودارها، »نرخ شیوع« و 

»میزان مشغولیت« بررسی می شوند.

هر جا جداول را مالحظه کردید، با مطالعه اعداد بسیار دقیق و جزئی سر و کار دارید.
جداول اعداد در گزارش های دایِرک، جزئی ترین اطالعات را منتقل می کنند. این جداول معموال به صورت ماتریسی دارای دو 
ضلع اصلی هستند که در یک ضلع مولفه های یک موضوع خاص تفکیک شده و در ضلع دیگر موضوع دیگری در آن مولفه ها 
مورد بررسی قرار می گیرد. اعداد جداول به منظور مطالعه بسیار دقیق یک مسئله مطرح شده اند و برای افرادی که نیاز به مرور 
اجمالی موضوع دارند فاقد کاربرد است. جداول اعداد نیز با توجه به نمایش سهم درصدی و یا مقدار، به دو دسته کلی تقسیم 

می شوند.

نمودارهای پراکنش

جداول اعداد

نمودار پراکنش انواع مختلف بازی  های رایانه  ای در میان بازیکنان رایانه  ای

بازی های تحت 
مرورگر که به صورت 
انفرادی بازی میشوند

بازی های نصبی بدون 
نیاز به اینترنت

بازی های نصبی 
گروهی آنالین

بازی های تحت 
مرورگر گروهی 

آنالین

7 چگونه این گزارش را مطالعه کنیم؟



در این دسته، جداول حداقل در یکی از اضالع، در حال بیان سهم درصدی هستند )مثال یکی از اضالع، تفکیک روزهای 
انتهای اضالع وجود دارد و  هفته است(. نشانه جداولی که سهم درصدی را گزارش می کنند، عدد 100% است که در 
اعداد پیش از این عدد در ضلعی که 100% را داشته باشد، بیانگر سهم درصدی مولفه های آن موضوع هستند. به مثال 

زیر توجه کنید.

در این دسته از جداول، اعداد درون خانه های جدول، صرفا مقدار آن تقاطع را نشان داده و الزامی برای جمع صد شدن 
آن ها وجود ندارد. بنابراین چنانچه در انتهای اضالع جداول اعداد مقدار 100% را مشاهده نکردید، در حال مشاهده یک 

جدول مقداری اعداد هستید. به مثال زیر توجه کنید:

جداول سهم درصدی اعداد

جداول مقداری اعداد

همانطور که مشخص است، این اعداد افرازی از یک مقدار کلی نبوده و صرفا میزان تغییرات را در حالت های مختلف 
بررسی می کنند.

در این دسته از جداول نیز، تیرگی رنگ، مقدار بیشتر را مشخص می کند.

جدول بازی کردن بازی بازان رایانه ای در روز های هفته به تفکیک جنسیت

تعداد متوسط عناوین بازی شده توسط بازی بازان در سال 94 به تفکیک ترکیب جنسیت-گروه سنی

میانسالجواننوجوانکودک

3.4 3.62.82.1

4.73.83.14.1

مرد

زن

چگونه این گزارش را مطالعه کنیم؟8

تعداد روزهای بازی  
کردن در هفته

زن

مرد

  %16       %20     %21      %5       %8        %3      %27      
  %9       %16      %23     %10      %5        %6       %31     

جنسیت

  1             2             3              4             5              6              7       

%100

%100

در این مثال، جدول مشخص می کند که در هر گروه جنسیتی، تعداد روزهای بازی کردن در هفته با چه نسبتی تقسیم 
شده است. برای مثال، 27 درصد از زنانی که اولویت اول آن ها بازی های رایانه ای است، هر هفت روز هفته را به بازی 

می پردازند.



یک میلیون و چهارصد هزار نفر از بازیکنان ایرانی، بازی های کنسولی بازی می کنند.

به این افراد بازیکن کنسولی می گوییم.

بازی های  اصلی  مخاطب  سال،   19 تا   12 سنی  بازه  در  نوجوانان 
کنسولی هستند. در مورد گروه سنی باالی 60 سال )کهنساالن( این 
درصد نزدیک به صفر )کمتر از 0.5 درصد( است و بنابراین می توان 
از بررسی آن چشم پوشی کرد. لذا در این گزارش از بررسی عادات 

افراد باالی 60 سال صرف نظر شده است.

متوسط سن بازیکنان کنسولی در سال 94،

17 سال بوده است.

بخش اول: بازیکنان کنسولی

جنسیت بازیکنان

تحصیالت بازیکنان

سن بازیکنان

قابل چشم پوشی
کهنسال

باالی 60 سال

9  بازیکنان کنسولی

میانسال
59-35سال

%3

%90
مرد

%55
نوجوان

19-12سال

%20
کودک

زیر 12 سال

%22
جوان

34-20سال

فوق دیپلم

فوق لیسانس دکترا و باالتر
2%قابل چشم پوشی

راهنمایی و دبیرستان
%45

ابتدایی
دیپلم و%24

پیش دانشگاهی
%17

لیسانس
%7

%4

بی سواد
%1

%10
زن



21 درصد از بازیکنان کنسولی، بازیکنان روزانه هستند.

 بازیکنان کنسولی10

چند روز در هفته بازی می کنند؟

سهم درصدی تعداد روزهای بازی کردن برای مجموع بازیکنان به شرح زیر است.

به تفکیک جنسیت بازیکنان

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

بازیکنانی که روزانه بازی می کنند چه کسانی هستند؟

%89
مرد

%11
زن

میانسال%3

%55
نوجوان

%21
جوان

%21
کودک

%23
3 روز در هفته

%21
7 روز در هفته

%19
2 روز در هفته

%19
1 روز در هفته

%9

%8
%1

4 روز در هفته

6 روز در هفته5 روز در هفته



11

این عدد یک نسبت متوسط از میزان بازی کردن در روز توسط بازیکنان است. باید توجه داشت که همه بازیکنان، روزانه 
بازی نمی کنند. بلکه ممکن است برای مثال شخصی در روزهایی بازی نکند و در روزهایی که بازی می کند، بیشتر وقت بگذارد.

بازیکنان به طور متوسط چقدر در روز بازی می کنند؟

48 دقیقه  به طور متوسط، میانگین روزانه بازی کردن در بین بازیکنان کنسولی

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مرد

زن

48′

47′

متوسط بازی در روز )دقیقه(

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

میانسال

نوجوان

جوان

کودک

44′

54′

47′

36′

متوسط بازی در روز )دقیقه(

نوبت های بازی کردن برای بازیکنان

         به طور متوسط، بازیکنان کنسولی، هر 10 روز، 16 نوبت بازی می کنند.
از سوی دیگر، بازیکنان در روز های مختلف ممکن است چند نوبت یا اصطالحا چند دست مختلف بازی کنند و هر نوبت 
مدت زمان معمولی طول بکشد. نمودارهای پیش رو  مشخص می کنند که به طور متوسط بازیکنان در هر 10 روز چند 
نوبت بازی می کنند و هر نوبت بازی کردن آن ها چقدر طول می کشد. اگرچه مجددا باید تاکید کرد که این عدد یک نسبت 

متوسط بوده و باید در نظر داشت که همه بازیکنان، هر روز بازی نمی کنند.

 بازیکنان کنسولی
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تعداد نوبت بازی کردن در هر 10 روز
متوسط زمان بازی در هر نوبت )دقیقه(

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

1516
14

17

83′
82′

67′
66′

نوجوانمیانسال کودکجوان

 بازیکنان کنسولی

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مرد

زن

16

83′

17

79′

تعداد نوبت بازی کردن درهر10 روز
متوسط زمان بازی در هر نوبت)دقیقه(
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بازیکنان به طور متوسط چند عنوان بازی کنسولی در سال 94 بازی کرده اند؟

             به طور متوسط، بازیکنان کنسولی، در سال 94، 3.4 عنوان بازی،  بازی کرده اند.

نمودارهای پیش رو، میانگین تعداد عناوینی را که بازیکنان در سال 94 بازی کرده اند مشخص می کند. باید توجه داشت 
که این اعداد یک میزان متوسط بوده و به همین دلیل دارای اعشار هستند.

2.8

3.5

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مرد

زن

3.3

4.3

2.7

3

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

میانسال

نوجوان

جوان

کودک

به تفکیک ترکیب جنسیت-گروه سنی

میانسالجواننوجوانکودک

3.14.42.63

قابل چشم پوشی2.41.52.7

مرد

زن

به طور کلی زنان میانسال بازیکن کنسول تعداد کمی هستند و به همین دلیل از تحلیل آنها صرف نظر شده است.

 بازیکنان کنسولی
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به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

میانسالجواننوجوانکودک

%29%16%26%7
قابل چشم پوشی%1%4%2

%50%49%46%72
%20%31%26%21

پلتفرمی که روی آن بازی می کنند

فقط روی پلتفرم رایانه

مشترکا روی پلتفرم های کنسول و رایانه

مشترکا روی پلتفرم های کنسول و موبایل

مشترکا روی هر سه پلتفرم

گروه های سنی

%100%100%100%100

علت کم بودن بازیکنان مشترک روی پلتفرم های کنسول و رایانه، می تواند ناشی از تشابه باالی باز ی های این دو باشد.

 بازیکنان کنسولی

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مردزن

%21%20

%4%3

%35%51

%40%26

پلتفرمی که روی آن بازی می کنند

فقط روی پلتفرم کنسول

مشترکا روی پلتفرم های کنسول و رایانه

مشترکا روی پلتفرم های کنسول و موبایل

مشترکا روی هر سه پلتفرم

جنسیت

%100%100

بازیکنان کنسولی روی چه پلتفرم هایی بازی می کنند؟

مشترکا روی پلتفرم  های 
کنسول و موبایل

مشترکا روی پلتفرم های 
کنسول و رایانه

%49

%3

مشترکا روی هر سه پلتفرم

%27

فقط روی پلتفرم کنسول

%21



بازیکنان کنسولی با چه دستگاه هایی بازی می کنند؟
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  %14      %24      %22      %7       %7        %2       %24      
  %13      %18       %22      %9        %7        %5       %26     

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

میانسالجواننوجوانکودک

%91%93%97%100
قابل چشم پوشی%6%3%1

قابل چشم پوشی%3%4%2

پلتفرمی که روی آن بازی می کنند

فقط کنسول خانگی

فقط کنسول دستی

با هر دو

گروه های سنی

%100%100%100%100

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مردزن

%99%94

%1%3

3%قابل چشم پوشی

پلتفرمی که روی آن بازی می کنند

فقط کنسول خانگی

فقط کنسول دستی

با هر دو

جنسیت

%100%100

فقط کنسول خانگی
%94

با هر دو 
%3

فقط کنسول دستی
%3

 بازیکنان کنسولی

مردزن

%21%20

%4%3

%35%51

%40%26
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0              10            20            30            40            50            60             70            80            90          100

بازی ها می توانند به صورت آفالین و یا آنالین و یا انفرادی یا گروهی بازی شوند. به همین جهت انواع مختلفی از بازی ها 
پدید می آیند که نمودار پراکنش زیر، به بررسی پراهمیت ترین انواع آن ها پرداخته است. در این بخش، به بررسی دو 
مفهوم »نرخ شیوع« و »میزان مشغولیت« اشاره می شود. مفهوم نرخ شیوع به این معنا است که افراد بیشتری از این روش 
استفاده می کنند. در حالی که میزان مشغولیت مشخص کننده این است افرادی که آن نوع بازی را انتخاب کرده اند چقدر 

و به چه میزانی از آن استفاده می کنند.

همانطور که مشخص است، بازی هایی که احتیاج به اینترنت ندارند، با اختالف قابل توجهی هم شایع تر بوده و هم بیشتر 
بازی می شوند. در این میان اولویت با بازی های انفرادی و سپس چند نفره است. همچنین میزان مشغولیت به بازی های 
آنالین که بازی کردن آنها نیازمند اتصال به اینترنت است، از بازیهای نیازمند اینترنت برای گروهی بازی کردن، اگرچه 

بیشتر است اما نرخ شیوع نسبی کمتری دارد.

بازیکنان کنسولی چه نوع بازی هایی را بازی می کنند؟
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نرخ شیوع

ت
ولی

شغ
ن م

یزا
م بازی های آفالین انفرادی

بازی های آفالین 
چند نفره

بازی های با نیاز به آنالین شدن 
برای استفاده از امکانات

بازی های با 
نیاز به آنالین 

شدن برای 
به اشتراک 

گذاری 
امتیازها

بازی های 
آنالین

بازی های با نیاز به آنالین شدن 
برای گروهی بازی کردن



باید توجه گردد که اختالف این روش ها اندک بوده و اگرچه اولویت اول با خرید لوح فشرده است، سایر روش ها نیز با 
اختالف اندکی بسیار رایج هستند و خصوصا روشهای دسترسی رایگان به بازی مانند دانلود کردن فایل بازی و گرفتن آن 

از دوستان در مجموع روش های غالب هستند.

17

بازیکنان کنسولی چگونه به بازی های کنسولی دسترسی پیدا می کنند؟

گزارش 7 روش عمده دسترسی  این  در  دارد.  وجود  کنسولی  بازی های  به  برای دسترسی  مختلفی  ایران روش های  در 
مشخص شده و از بازیکنان پرسیده شده است که کدام روش ها را و در هر روش به چه میزان استفاده می کنند.

میزان مشغولیت و نرخ شیوعاولویت

خرید لوح فشرده بازی از مغازه1

دریافت بازی از اطرافیان2

خرید فایل بازی از مغازه3

دانلود فایل بازی از سایت های مختلف4

دانلود فایل بازی از فروشگاه های آنالین مخصوص کنسول5

6XBOX Live یا PSN خرید فایل بازی از فروشگاه هایی مانند

خرید اینترنتی لوح فشرده بازی7

•  بازیکنان ایرانی 206 میلیارد تومان خرج خرید سخت افزار کنسول ها کرده اند.

• بازیکنان ایرانی، 31 میلیارد و 500 میلیون تومان را در سال 94 صرف بازی های کنسولی کرده اند. این عدد فارغ 
از هزینه های سخت افزار بوده و صرفا پرداخت برای بازی ها را دربرمی گیرد.

 بازیکنان کنسولی
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بازیکنان کنسولی خریدار چه کسانی هستند؟

• بازیکنان ایرانی در مجموع 237 میلیارد و 500 میلیون برای پلتفرم کنسول در سال 94 هزینه کرده اند که شامل 
به  فروشنده  سمت  از  صرفا  مبادالت  عدد  این  در  که  داشت  توجه  باید  است.  آن  بازیهای  و  کنسول  سخت افزار 
خریدار نبوده و خرید بازیهای نو یا دست دوم بین خود بازیکنان نیز مشمول آن است. اگرچه در ادامه این گزارش 

صرفا به بررسی عادات خرید بازی )فارغ از سخت افزار( برای کنسول پرداخته شده است.

• به طور متوسط، بازیکنان کنسولی خریدار، 112 هزار تومان برای بازی های کنسولی )بدون احتساب سخت افزار( 
در سال 94 هزینه کرده اند.

• بازیکنان خریدار بیشتر ترجیح می دهند که از دستگاه های کارت خوان برای خرید استفاده کنند.

به تفکیک جنسیت بازیکنان

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

%4
زن

%96
مرد

%22

%18

کودک

جوان

%55
نوجوان

%5
میانسال
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میانسالجواننوجوانکودک

%26%21%23%35

قابل چشم پوشیقابل چشم پوشی%10%17

مرد

زن

به تفکیک ترکیب جنسیت-گروه سنی

برای کودکان، الزاما این خریدها توسط این دسته از افراد صورت نمی گیرد، بلکه توسط والدین آن ها نیز انجام می شود. 
لذا در مسئله پولسازی در این دسته، مهم است که تصمیم گیرنده خرید و پرداخت کننده برای خرید که معموال رابطه ای 

میان فرزندان و والدین است، مدنظر قرار بگیرد.

به تفکیک گروه سنی

نوجوان کودکجوان

%80%79

%21

%77

%20
%23

خریدار
غیر خریدار

•  در میان بازیکنان کنسولی، 21 درصد بازی می خرند.

به تفکیک جنسیت

مرد

خریدار

خریدار غیر خریدار

غیر خریدار

زن

%23%77

%8 %92

چند درصد از بازیکنان خریدار هستند؟

 بازیکنان کنسولی
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بخش دوم: بازی بازان کنسولی

• 43 درصد از جمعیت بازیکنان کنسولی، یعنی بیش از ششصد هزار نفر، ترجیح اولشان بازی های کنسولی است. 
یعنی یا فقط این دسته از بازی ها را انجام می دهند، یا سهم بازی با بازی های کنسولی، از سایر پلتفرم ها برای آن ها 

بیشتر است. به این افراد، بازی باز کنسولی می گوییم.

نوجوانان در بازه سنی 12 تا 19 سال، مخاطب اصلی بازی های 
کنسولی هستند. در مورد گروه سنی باالی 60 سال )کهنساالن( 
این درصد نزدیک به صفر )کمتر از 0.5 درصد( است و بنابراین 
از  گزارش  این  در  لذا  کرد.  چشم پوشی  آن  بررسی  از  می توان 

بررسی عادات افراد باالی 60 سال صرف نظر شده است.

متوسط سن بازی بازان کنسولی در سال 94،
17 سال بوده است.

جنسیت بازی بازان

تحصیالت بازی بازان

سن بازی بازان

%53

%24 %22

قابل چشم پوشی
کهنسال

نوجوانباالی 60 سال
19-12سال

جوان
34-20سال میانسال

59-35سال

کودک
زیر 12 سال

%1

%9
زن

%91
مرد

تحصیالت بازي بازان

راهنمایی و دبیرستان

ابتدایی

لیسانس

فوق دیپلم

فوق لیسانس

بی سواد

دکترا و باالتر
قابل چشم پوشی

قابل چشم پوشی

دیپلم و
پیش دانشگاهی

%43

%32

%5
%5

%1

%14
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30 درصد از بازی بازان رایانه ای، بازی بازان روزانه هستند.

%10

%6
%2

%12

%30

%24
%16

5 روز در هفته

1 روز در هفته
6 روز در هفته

4 روز در هفته

7 روز در هفته

3 روز در هفته 2 روز در هفته

چند روز در هفته بازی می کنند؟
سهم درصدی تعداد روزهای بازی کردن برای مجموع بازی بازان به شرح زیر است.

به تفکیک جنسیت بازی بازان

به تفکیک گروه های سنی بازی بازان

بازی بازانی که روزانه بازی می کنند چه کسانی هستند؟

%52

%22%24

نوجوان

کودکجوان

میانسال%2

زنمرد %9 %91

 بازی بازان کنسولی

متوسط سن بازی بازان کنسولی در سال 94،
17 سال بوده است.
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جوان

کودک

 بازی بازان کنسولی

همه  که  داشت  توجه  باید  اگرچه  است.  بازی بازان  توسط  روز  در  کردن  بازی  میزان  از  متوسط  نسبت  یک  عدد  این 
بازی بازان روزانه بازی نمی کنند. بلکه ممکن است برای مثال شخصی در روزهایی بازی نکند ولی در روزهایی که بازی 

می کند، بیشتر وقت بگذارد.
با این حال اختالف محسوسی میان متوسط زمان صرف شده میان بازی بازان و بازیکنان وجود دارد.

بازی بازان به طور متوسط چقدر در روز بازی می کنند؟

91 دقیقه  به طور متوسط، میانگین بازی کردن روزانه بازی بازان

به تفکیک جنسیت بازی بازان

مرد

زن

91

89

متوسط بازی در روز )دقیقه(

به تفکیک گروه های سنی بازی بازان

میانسال

نوجوان

جوان

کودک

89′

100′

86′

71′

متوسط بازی در روز )دقیقه(

نوبت های بازی کردن برای بازی بازان

         به طور متوسط، بازیکنان کنسولی، هر 10 روز، 20 نوبت بازی می کنند.
از سوی دیگر، بازی بازان در روز های مختلف ممکن است چند نوبت یا اصطالحا چند دست مختلف بازی کنند و هر نوبت 
مدت زمان معمولی طول بکشد. نمودارهای پیش رو  مشخص می کنند که به طور متوسط بازی بازان در هر 10 روز 
چند نوبت بازی می کنند و هر نوبت بازی کردن آن ها چقدر طول می کشد. اگرچه مجددا باید تاکید کرد که این عدد یک نسبت 

متوسط بوده و باید در نظر داشت که همه بازی بازان، هر روز بازی نمی کنند.
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به تفکیک جنسیت بازی بازان

مرد

زن

19

106′

22

80′

تعداد نوبت بازی کردن در هر 10 روز
متوسط زمان بازی در هر نوبت)دقیقه(

هم در میان بازیکنان و هم بازی بازان، زنان تعداد نوبتهای بیشتری بازی می کنند، 
اگرچه در هر نوبت، زمان کمتری را صرف بازی کردن می نمایند.

همانطور که مشخص است بازی بازان نوجوان هم از لحاظ تعداد نوبت ها و هم از لحاظ مدت زمان بازی کردن، بیشتر از سایر 
گروه ها بازی کنسولی انجام می دهند.

15

19

18

18

107′

110′

81′

77′

تعداد نوبت بازی کردن در روز
متوسط زمان بازی در هر نوبت )دقیقه(

به تفکیک گروه های سنی بازی بازان

میانسال

نوجوان

جوان

کودک

 بازی بازان کنسولی
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هم مردان و هم زنان بازی باز اختالفی در تعداد متوسط بازی های انجام داده نسبت به بازیکنان کنسولی در سال داشته اند.

بازی بازان به طور متوسط چند عنوان بازی کنسولی در سال 94 بازی کرده اند؟

         به طور متوسط، بازی بازان کنسولی، در سال 94، 3.5 عنوان بازی،  بازی کرده اند.
نمودارهای زیر، میانگین تعداد عناوینی را که بازی بازان در سال 94 بازی کرده اند مشخص می کند. باید توجه داشت که 

این اعداد یک مقدار متوسط هستند و به همین دلیل دارای اعشار هستند.

2.5

4.2

3.5

2.7

به تفکیک جنسیت بازی بازان

به تفکیک گروه های سنی بازی بازان

مرد

نوجوانمیانسال

زن

کودکجوان

4.5

3.5
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مشخص  است که بازی بازان در مقایسه با بازیکنان، از وفاداری بیشتری نسبت به پلتفرم کنسول برخوردار هستند. تا 
جایی که 47 درصد از آن ها فقط بازی های کنسولی انجام می دهند.

بازی بازان کنسولی نسبت به بازیکنان کنسولی کمتر از کنسول های دستی استفاده می کنند.

بازی بازان کنسولی روی چه پلتفرم های بازی می کنند؟

بازی بازان کنسولی با چه دستگاه هایی بازی می کنند؟

فقط روی پلتفرم کنسول

مشترکا روی پلتفرم های 
کنسول و رایانه

مشترکا روی هر سه پلتفرم 

%10

%3

مشترکا روی پلتفرم  های 
کنسول و موبایل

%40
%40 %47

فقط کنسول خانگی
%97

با هر دو 
%1

فقط کنسول دستی
%2

 بازی بازان کنسولی



 بازی بازان کنسولی26

نرخ شیوع به این معنا است که هر ژانری در میان چند درصد از افراد رایج است.
در این بخش، اولویت بندی ژانرها، بر اساس ترجیح کلی بازی بازان اعالم شده است. پس از بررسی اولویت های کلی همه 
با این حال توجه  بازی بازان، در جداول بعدی، تفکیک های مختلفی از بازی بازان و ترجیحات آن ها مشخص می شود. 
داشته باشید که در حالت های تفکیکی هم ترجیح کلی بازی بازان قید شده و اولویت بندی ژانرها، صرفا به این معنی است

اینکه هر ژانری را در چه پلتفرمی بازی می کنند،  که چنین اشخاصی، با آن اولویت خاص از ژانرها بازی می کنند و 
بازی هایی در ژانرهای مشترک  به تفکیک، راه مناسبی برای ساخت  اولویت ها  از بررسی  مشخص نشده است. هدف 

است تا بتوان مصرف بازی های کنسولی در ژانرهای ترجیحی را تقویت نمود.

بازی بازان کنسولی چه نوع بازی هایی را بازی می کنند؟

نرخ شیوع ژانرها در میان بازی بازان

100
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0

نرخ شیوع

بازی های آفالین انفرادی
تبازی های آفالین چند نفره

ولی
شغ
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یزا

م

0              10            20            30            40            50            60             70            80            90          100

بازی های با نیاز به آنالین شدن 
برای استفاده از امکانات

همانطور که مشخص است، با تفاوت نسبی میان بازی بازان و بازیکنان کنسولی، بازیهای آنالین از محبوبیت کمتری در میان 
بازی بازان برخوردار است.

5 ژانر محبوب  نزد بازی بازان کنسولی 

ورزشی           رانندگی            اکشن   

اول                 دوم                  سوم               چهارم                پنجم

سکوبازی/تیراندازی
دونده 

بازی های با نیاز به آنالین شدن 
برای گروهی بازی کردن

بازی های با نیاز به آنالین شدن 
برای به اشتراک گذاری امتیازها

بازی های آنالین
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نرخ شیوع ژانرهای مورد عالقه در میان کل بازی بازان در مقایسه با بازی بازانی که هر روز 
بازی می کنند:

بازی های ماجرایی در میان بازی بازان روزانه از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است که کمتر در کشور مشاهده می شود.

همانطور که مشخص است، سلیقه ژانری بازی بازان در میان زنان و مردان در برخی موارد مشابه، اما در مواردی مانند 
استراتژی یا مدیریت و تیراندازی بسیار متفاوت است. 

به تفکیک جنسیت بازی بازان

مرد
زن

کل بازی بازان
بازی بازان روزانه

معمایی

استراتژي

سکوبازي/ دونده

اکشن

آرکید

تیراندازي

نقش آفرینی

مدیریت و شبیه سازي

ورزشی

اکشن ماجرایی

رانندگی

ماجرایی

معمایی

استراتژي

دونده/سکوبازي

اکشن

آرکید

تیراندازي

نقش آفرینی

يمدیریت و شبیه ساز

ورزشی

اکشن ماجرایی

رانندگی

ماجرایی

 بازی بازان کنسولی
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بازی بازان کنسولی چگونه به بازی های کنسولی دسترسی پیدا می کنند؟

تفاوتی چندانی میان روشهای دسترسی بازی بازان و بازیکنان وجود ندارد و در این میان باید توجه داشت در هر دو 
گروه، پراکندگی کم داده ها و تمایل نسبی آنها به مرکز نمودار، بیانگر تنوع روشهای مختلف دسترسی است.

•  بازی بازان ایرانی 116 میلیارد و 800 میلیون خرج خرید سخت افزار کنسول ها کرده اند.
• بازی بازان ایرانی، 17 میلیارد و 200 میلیون تومان از مجموع خرید بازیهای کنسولی در سال 94 را بر عهده 

داشته اند. این عدد فارغ از هزینه های سخت افزار بوده و صرفا پرداخت برای بازی ها را دربرمی گیرد.

• بازی بازان ایرانی در مجموع 134 میلیارد برای پلتفرم کنسول در سال 94 هزینه کرده اند که شامل سخت افزار 
کنسول و بازی های آن است. باید توجه داشت که در این عدد مبادالت صرفا از سمت فروشنده به خریدار نبوده و 
خرید بازیهای نو یا دست دوم بین خود بازیکنان نیز مشمول آن است. اگرچه در ادامه این گزارش صرفا به بررسی 

عادات خرید بازی برای کنسول پرداخته شده است.

سخت  احتساب  )بدون  کنسولی  بازی های  برای  تومان   106000 خریدار،  کنسولی  بازی بازان  متوسط،  طور  به   •
افزار( در سال 94 هزینه کرده اند.

• بازی بازان خریدار بیشتر ترجیح می دهند که از دستگاه های کارت خوان برای خرید استفاده کنند.

میزان مشغولیت و نرخ شیوعاولویت

خرید لوح فشرده بازی از مغازه1

دریافت بازی از اطرافیان2

خرید فایل بازی از مغازه3

دانلود فایل بازی از سایت های مختلف4

دانلود فایل بازی از فروشگاه های آنالین مخصوص کنسول5

6XBOX Live یا PSN خرید فایل بازی از فروشگاه هایی مانند

خرید اینترنتی لوح فشرده بازی7
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در میان بازی باز خریدار، درصد زنان بسیار کم و نزدیک به صفر است.

در میان بازی باز خریدار، درصد زنان بسیار کم و نزدیک به صفر است.

بازی بازان کنسولی خریدار چه کسانی هستند؟

چند درصد از بازی بازان خریدار هستند؟

به تفکیک گروه های سنی  بازی بازان

به تفکیک گروه های سنی

%57

%21 %22

نوجوان

جوان کودک
قابل چشم پوشی

میانسال

مسئله اندک بودن بازی بازان خریدار در میان میانساالن نیز صدق می کند و این دسته نیز قابل چشم پوشی هستند.

باید تاکید شود که خرید برای کودکان، یا توسط خود آن ها و یا توسط شخصی به نیابت از آن ها صورت می پذیرد.

30 درصد از بازی بازان کنسولی، خریدار هستند. درگیری بیشتر با پلتفرم کنسول، درصد خریداران بیشتری را به همراه دارد. 
33 درصد از بازی بازان کنسولی مرد، خریدار هستند و همانطور که گفته شد، بازی بازان خریدار کنسولی زن، مقدار بسیار 

اندکی هستند که از بررسی آنها صرف نظر شده است.

نوجوان کودکجوان

%27
%32

%68
%73 %73

%27

خریدار
غیر خریدار

 بازی بازان کنسولی
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با توجه به آمارهای از پیش منتشر شده توسط دایرک، توجه به رده بندی سنی بازی ها، رو به رشد است. در میان بازی بازان، 
میزان توجه به نظام رده بندی سنی به تفکیک زیر است.

در طول سا ل های اخیر، میزان توجه به نظام رده بندی سنی، خوشبختانه رو به افزایش است. با این حال حمایت جدی 
رسانه ها برای  اضافه شدن توجه به رده بندی سنی بازی به سبک زندگی بازی بازان از اهمیت زیادی برخوردار است.

اسرا  در سال 94، تعداد 221 بازی کنسولی را رده بندی کرده است. رده بندی این بازی ها به تفکیک زیر است.

بخش سوم: سبک زندگی

بالمانع

غیر مجاز

12+

7+

3+

18+

62

44

36

36

19

1715+

7

% 39

%39

%22

ند
دار

ه 
وج

ی ت
دد

دو
تاح

توجه زیادی دارند

اصال توجهی ندارند
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مرد

زن

5 دلیل اصلی بازی بازان از بازی کردن

• لذت بخش بودن بازی
• پر کردن اوقات تنهایی

• دور هم بودن و در شادی جمع سهیم بودن
• در ارتباط بودن با دوستان

• انجام دادن کارهایی در بازی، که انجام آن ها در زندگی واقعی پر هزینه است.

1 لذت بخش بودن بازی
2 پر کردن اوقات تنهایی

3 در کنار دیگران بودن و در شادی آن ها سهیم شدن
4 در ارتباط بودن با دوستان

5 انجام دادن کارهایی در بازی، که انجام آن ها در زندگی واقعی پر هزینه است.

1 در کنار دیگران بودن و در شادی آن ها سهیم شدن
2 لذت بخش بودن بازی

3 در ارتباط بودن با دوستان
4 پر کردن اوقات تنهایی

5 انجام دادن کارهایی در بازی، که انجام دادن آن ها در زندگی واقعی پر هزینه است.

نرخ  شیوع روش های رایج اطالع از انتشار بازی های جدید در میان بازی بازان به شرح زیر است.

بازی بازان از چه روش هایی از انتشار یک بازی جدید مطلع می شوند؟

%70

%36

%23

%20

%19

%14

%6

%5

وبسایت های معرفی و نقد بازی%3

فروشگاه های آنالین عرضه بازی

مطالعه مجالت تخصصی بازی

مشاهده تیزر بازی

شبکه های اجتماعی

مشاهده جلد یا پوستر بازی

صحبت با فروشندگان بازی

خانواده

دوستان

سبک زندگی
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به تفکیک جنسیت بازی بازان

%74%31

وبسایت های معرفی و نقد بازی

فروشگاه های آنالین عرضه بازی

مطالعه مجالت تخصصی بازی

مشاهده تیزر بازی

شبکه های اجتماعی

مشاهده جلد یا پوستر بازی

صحبت با فروشندگان بازی

خانواده

دوستان

%33

%24

%22

%19

%14
%14

%6

%17
%5

%3%3

%13

%12
%64

قابل چشم پوشی

نمودار باال اختالف قابل تامل زنان و مردان را به عنوان اولویت اول خانواده یا دوستان مشخص می کند. در حالی که اولویت 
مردان در اطالع از بازی های جدید، دوستان است، این عدد برای زنان، خانواده محسوب می شود. 

اگرچه این نمودار نیز اولویت ها را با همان ترتیب دو نمودار باالیی مشخص می کند، اما بررسی رفتارهای گروه سنی، از این 
جهت اهمیت دارد که مشخص کند گروه های مختلف، در مقایسه با یکدیگر به چه نحو عمل می کنند.

بازی بازان در چه مکان هایی بازی  می کنند؟
در ایــن بخــش، مکان هــای مــورد عالقــه بازی بــازان معرفــی شــده اســت. اگرچــه بایــد تاکیــد داشــت کــه ایــن مکان هــا، 
بــرای همــه زمان هــای بــازی کــردن آن هــا اســت. لزومــا در ایــن مکان هــا فقــط بازی هــای کنســولی انجــام نمی دهنــد. 
بلکــه ممکــن اســت آن دســته از بازی بــازان کــه روی پلتفرم هــای دیگــر نیــز بــازی می کننــد، در برخــی مکان هــا ســایر 
پلتفرم هــا را مدنظــر داشــته باشــند. بــا این حــال شــناخت مکان هــای مــورد عالقــه بازی بــازان کنســولی، کمــک خواهــد 

کــرد تــا بــا ترجیحــات و رفتــار آن هــا آشــنایی بهتــری صــورت بگیــرد.

بازی بازان در

چه مکان هایی
بازی  می کنند؟

%94
منزل خود

محل تحصیل

محل کار

گیم نت

منزل اقوام و 
دوستان

%24

%15

%2

%4

مرد
زن
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به تفکیک جنسیت  بازی بازان

به تفکیک جنسیت  بازی بازان

مردزن

%99%93

%12%27

3%قابل چشم پوشی

15%قابل چشم پوشی

مکان های بازی کردن

منزل خود

منزل اقوام و دوستان

محل کار

گیم نت

جنسیت

مردزن

%92%91
%38%42
%21%23

%16%23
%2%5

افراد هم بازی

به تنهایی

با خانواده

با دوستان و همکاران

با اقوام و فامیل

با بازیکنان ناآشنا

جنسیت

بازی بازان با چه کسی بازی می کنند؟
ــرای  ــط ب ــراد فق ــن اف ــه ای ــد. اگرچ ــف گردیده ان ــوند توصی ــازی می ش ــازان همب ــا بازی ب ــه ب ــرادی ک ــش، اف ــن بخ در ای
بازی هــای کنســولی همبــازی بازی بــازان نیســتند و ممکــن اســت بــرای پلتفرم هــای دیگــر نیــز همبــازی آن هــا باشــند.

%91
به تنهایی

با بازیکنان
نا آشنا

با اقوام و فامیل

با دوستان و همکاران

با  خانواده

%41
%23

%5

%22

سبک زندگی

بازی بازان با

چه کسی
بازی  می کنند؟
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بازی بازان چگونه نظر خود را در مورد بازی با دیگران در میان می گذارند؟

در این نمودار مجددا اختالف اولویت دوستان یا خانواده در میان بازی بازان مرد و زن مشخص می شود. در حالی که اولویت اول مردان 
بازی باز کنسولی برای تبادل اطالعات، دوستان هستند، زنان خانواده را در ترجیح اول خود قرار داده اند.

بازی بازان کنسولی به ترتیب اولویت روش های زیر را برای تبادل نظردر مورد یک بازی انتخاب می کنند.

%81

%66

%19

%13

%10

گپ زدن با دوستان

صحبت با خانواده

نظردهی در 
شبکه های اجتماعی

نظردهی در
فروشگاه های توزیع دیجیتال

نظردهی در
انجمن ها و سایت های اینت

به تفکیک جنسیت بازی بازان

مرد
زن

نظردهی در فروشگاه های توزیع دیجیتال

نظردهی در شبکه های اجتماعی

صحبت با خانواده

گپ زدن با دوستان

نظردهی در انجمن ها و سایت های اینترنتی
مرتبط با بازی

%85
%40

%61

%3

%3

قابل چشم پوشی

%66

%20

%11

%14
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5 رسانه اصلی بازی بازان به ترتیب،

5 فعالیت مستمر اصلی بازی بازان به ترتیب،

• معاشرت با خانواده، میان بازی بازان از اهمیت بیشتری نسبت به معاشرت با دوستان برخوردار است.
تخته ای(  یا  کارتی  سنتی،  )بازی های  غیردیجیتال  بازی های  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  دیجیتالی،  بازی های   •

برخوردار است.

فعالیت هایرفتن به میهمانی
ورزشی

رفتن به اماکن
تفریحی عمومی 

خرید کردن
و پاساژگردی

سفر به
شهرهای مختلف

سینماکتاببازی های دیجیتالموسیقیتلویزیون

5 فعالیت مستمر پراهمیت برای بازی بازان 

به تفکیک جنسیت بازی بازان

سبک زندگی

مهمانی رفتن

رفتن به اماکن مهمانی رفتن
تفریحی

رفتن به اماکن 
تفریحی

فعالیت های 
مذهبی

خرید کردن و 
پاساژگردی

فعالیت های 
ورزشی

فعالیت های 
ورزشی

سفر به 
شهر های 

مختلف

سفر به 
شهر های 

مختلف

اول                 دوم                  سوم               چهارم               پنجم

پنجم               چهارم                سوم                 دوم                  اول

زن

مرد

نظردهی در فروشگاه های توزیع دیجیتال

نظردهی در شبکه های اجتماعی

صحبت با خانواده

گپ زدن با دوستان

نظردهی در انجمن ها و سایت های اینترنتی
مرتبط با بازی
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 روش های دسترسی به اینترنت میان بازی بازان چگونه است؟
• 78 درصد از بازیکنان و 63 درصد از بازی بازان، به اینترنت دسترسی دارند.

• اینترنت  سیم کارت، رایج ترین روش  دسترسی به اینترنت توسط بازیکنان و بازی بازان است

بازی بازان خریدار
کل بازی بازان

بازی بازان غیر خریدار

نمودار باال، اهمیت اپراتورهای تلفن همراه را برای توسعه پرداخت ها مشخص می کند. عالوه بر اینکه بازی بازان خریدار بیشتر از 
اینترنت سیم کارت استفاده می کنند، قسمت زیادی از بازی بازان از اینترنت استفاده نمی کنند که ساده ترین راه ارائه اینترنت برای 

آن ها، این سیستم ها خواهد بود.

%45

%15

%37

%15
%3

%47

%16

%38

%13
%1

%40

%15

%32
%20

%8

از اینترنتاینترنت سیم کارت          
استفاده نمی کند

Dial-Up                    ADSL                     WiMax

بازی بازان از اینترنت چگونه استفاده می کنند؟
فعالیت های عمده ای که بازی بازان در فضای اینترنت انجام می دهند، به ترتیب اولویت به شرح زیر است:

بازی بازان خریدارکل بازی بازاناولویت

استفاده از برنامه های پیام رساناستفاده از برنامه های پیام رسان1

جستجوی اطالعاتجستجوی اطالعات2

دانلود موسیقیدانلود موسیقی3

مرور اخباردانلود بازی4

دانلود بازیاستفاده از شبکه های اجتماعی5

دانلود فیلم و سریالدانلود فیلم و سریال6

استفاده از خدمات بانکداری اینترنتیمرور اخبار7

استفاده از شبکه های اجتماعیدانلود نرم افزار8

دانلود نرم افزاردریافت و ارسال ایمیل9

دریافت و ارسال ایمیلبازی کردن اینترنتی10

بازی کردن اینترنتی استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی11

شرکت در نظر سنجی های مختلفخرید و فروش و بررسی محصوالت مختلف12

مطالعه اطالعات تخصصی بازیشرکت در نظر سنجی های مختلف13

خرید و فروش و بررسی محصوالت مختلفمطالعه اطالعات تخصصی بازی14

آموزش مجازیآموزش مجازی15

انجام فعالیت های مالیانجام فعالیت های مالی16
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بخش چهارم:
خوشه بندی بازیکنان کنسولی در ایران

خوشه بندی زمانی بازیکنان کنسولی
بازیکنان کنسولی ایرانی را بر اساس مدت زمانی که برای بازی های کنسولی صرف می کنند، می توان به سه خوشه اصلی 

تقسیم بندی کرد:

خوشه اول- بازیکن مبتدی:
فردی که در روز بین صفر 
تا 81 دقیقه بازی کنسولی 

انجام می دهد.

خوشه سوم- بازیکن حرفه ای:
از  بیش  روز  در  که  فردی 
257 دقیقه بازی می کند.

خوشه دوم-    بازیکن نیمه حرفه ای:
فردی که در روز بین 81 تا 

257 دقیقه بازی می کند.

اطالعات این خوشه ها به شرح زیر است:

حرفه ای%2

بر این اساس بخش بزرگی از جمعیت بازیکنان کنسولی از دسته مبتدی هستند.

%69
مبتدی

%29
نیمه حرفه ای

خوشه بندی بازیکنان کنسولی در ایران
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%1
%23

%76

در میان خوشه های مختلف، چند درصد جزو خریداران هستند؟

36 درصد از نیمه حرفه ای ها خریدار هستند و این نسبت در 
میان مبتدی ها و حرفه ای ها مساوی است.

بیشتر میانساالن در بازه مبتدی ها هستند و سهم آن ها از حرفه ای ناچیز است.

همانطور که مشخص است، 3 درصد از بازیکنان کنسولی مرد حرفه ای بوده و سهم حرفه ای ها در میان بازیکنان کنسولی زن قابل 
چشم پوشی است.

به تفکیک جنسیت بازیکنان

مرد

زن

حرفه ای

نیمه حرفه ای

مبتدی

%0                              %20                                %40                               %60                               %80                               %100

نیمه حرفه ای
مبتدی

حرفه ای

%69

%36

%69

%16

%31
قابل چشم پوشی

%28
%3

 به تفکیک گروه های سنی بازیکنان
نیمه حرفه ای
مبتدی

حرفه ای

کودک

%72

%27

جوان

%1

%64

%32

نوجوان

%4

میانسال

%91

%9 قابل چشم پوشی

%16
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در خوشه های مختلف بازیکنان، چند درصد بازی باز هستند؟

خوشه بندی خریداران بازی های کنسولی در ایران

حرفه ای

نیمه حرفه ای

مبتدی

%75

%42

%99

به شکل قابل توجهی درصد بازی بازان با حرفه ای تر شدن خوشه ها افزایش یافته است. تا جایی که در خوشه حرفه ای ها، 
تقریبا همه بازیکنان، بازی باز هستند.

خوشه اول
بدون خرج:

بازی  برای  که  بازیکنی 
کنسولی خرجی نمی کند.

خوشه سوم
میانه خرج:

ی  ی ها ز ی با ا یکنی که بر ز با
کنسولی در سال از 100 تا 360 

هزار تومان  خرج می کند.

خوشه دوم
خرده خرج:

بازی های  برای  که  بازیکنی 
کنسولی در سال تا 100 هزار 

تومان خرج می کند.

خوشه چهارم
کالن خرج:

بازی های  برای  که  بازیکنی 
کنسولی در سال بیش از 360 

هزار تومان خرج می کند.

بازیکنان کنسولی در ایران با توجه به خرید بازی، به 4 خوشه عمده قابل بررسی هستند:

اطالعات این خوشه ها به شرح زیر است:

خرجها  بدون  را  کنسولی  بازیکنان  از  بزرگی  بخش 
نمی دهند.  انجام  تقریبا خریدی  که  تشکیل می دهند 
این در حالی است که کالن خرج ها سهم بسیار اندک 
و تقریبا قابل چشم پوشی از بازیکنان کنسولی را دارند.

%3
میانه خرج کمتر از 1 درصد

کالن خرج

%79

%18

بدون خرج

خرده خرج

خوشه بندی بازیکنان کنسولی در ایران
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به تفکیک جنسیت بازیکنان

به تفکیک گروه های سنی بازیکنان

در میان خوشه های مختلف خرید، چند درصد بازی باز ها هستند؟

هرچه که به سنین باالتر نزدیک می شویم، تمایل به خرج کردن کاهش می یابد تا جایی که کالن خرج ها در جوانان و کالن 
خرج ها و میان خرج ها در میانساالن قابل چشم پوشی می گردد.

با تقریب می توان گفت که کالن خرج ها بازی باز نیستند و این نکته اهمیت هدف گیری محصوالت برای بازیکنان معمولی 
غیربازی باز را مشخص می-کند.

زن

مرد

%0                              %20                                %40                               %60                               %80                               %100

%20%77

%92

%4 %4

%3

کمتر از 1 درصد

کمتر از 1 درصد

خرده خرج
بدون خرج

میانه خرج
کالن خرج

میانسال

جوان

نوجوان

کودک

قابل چشم پوشی

%4

قابل چشم پوشی

قابل چشم پوشی

%1
%0                              %20                                %40                               %60                               %80                               %100

%67 %33

%80 %16

%78 %18

%79 %18
%3

%3

قابل چشم پوشی

قابل چشم پوشی

کالن خرج

میانه خرج

خرده خرج

37%بدون خرج

%58

%61
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بخش پنجم:
XBOX و PlayStation 5 نکته در مورد

• مطالعه کنسول های خانگی از دو برند Sony و Microsoft می تواند دید خوبی از بازی کنسولی در ایران بدهد 
و لذا در این بخش به بررسی 10 شاخص برای بازیکنان کنسولی به تفکیک کنسول های خانگی PlayStation و 

XBOX پرداخته شده است.
در این بخش، از مطالعه سایر کنسول ها که کم و بیش در بازار ایران فعالیت دارند صرف نظر شده است.

کدام کنسول های خانگی در میان بازیکنان و بازی بازان کنسولی بازی می شوند؟

در میان بازی بازان کنسولی
در میان بازیکنان کنسولی

PS2

PS1

XBOX 360

PS3

PS4

XBOX ONE

%43

%21

%15

%3

%10

%8

%5

%41

%27

%13

%6

%8

%7

%4

نرخ شیوع کنسول های دستی سونی در میان بازیکنان و بازی بازان کنسولی
در اینجا منظور، مجموعه کنسول های دستی سونی است. سایر برندهای تولیدکننده کنسول دستی قابل چشم پوشی هستند.

در میان بازیکنان کنسولی

در میان بازی بازان کنسولی

مشخص می شود کنسول های دستی در ایران چندان محبوب نشده اند.

XBOX و PlayStation 5 نکته در مورد
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در مجموع کدام برندها در میان بازیکنان و بازی بازان کنسولی بازی می شوند؟ 

نرخ شیوع کنسول های خانگی در خوشه های مختلف بازیکنان کنسولی

بازیکنان خریدار کنسولی

SONY

PlayStation

غیر خریدار

XBOX

خریدار

MICROSOFT
%21

%77

%83

%81

%94

%18

%23

%18

%84

%12

مبتدی

آن ها که PlayStation بازی می کنند

نیمه حرفه ای

آن ها که XBOX بازی می کنند

حرفه ای

با توجه به اینکه یک فرد می تواند همزمان هر دو کنسول را بازی کند، جمع درصدها در هر بخش می تواند بیشتر از 100 
باشد. با این حال خوشه حرفه ای ها عالقه بیشتری به بازی کردن با هر دو کنسول نسبت به سایر خوشه ها دارند.

اگرچه ایکس باکس مخاطب کمتری دارد، اما در میان مخاطبین خود، خریداران بیشتری دارد.

با احتساب اینکه برند Sony هم در حوزه کنسول خانگی و هم کنسول دستی فعال است، می توان آن را رایج ترین برند 
کنسول در ایران برای بازی کردن محسوب کرد. اگرچه بازی با کنسول های دستی بسیار نادر بوده و کنسول های خانگی 
دستگا های اصلی برای بازیکنان کنسولی هستند. از سوی دیگر تنها دو برند Sony و Microsoft با چشم پوشی کمی 

همه فضای بازی کردن کنسولی را در ایران اشغال کرده اند و سایر برندها مانند Nintendo سهم ناچیزی دارند.

در میان بازیکنان کنسولی
در میان بازی بازان کنسولی

%0                           %20                             %40                            %60                            %80                           %100

%20

%29

%80

%71

XBOX و PlayStation 5 نکته در مورد
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حامد نصیری، معاون توسعه کسب و کار

جهان، از روزی عمال بازیهای دیجیتال را در سبد سرگرمی های خود قرار داد، که بازی ها وارد جهان عجیب و غریب 
کنسول ها شدند. کنسول هایی همچون آتاری، میکرو و سگا، جهان خیالی نسلی را ساختند که پلی میان بازی های 
سنتی و دیجیتال زدند و بخشی از روز در کوچه ها و بخش دیگر را در خانه و پای تلویزیون بازی می کردند. احساس 
هیجان انگیز بازی کردن با کنسول، خاطرات زیادی را برای آن نسل خلق کرد ولی این خاطره سازی به آن نسل 
محدود نشد و کنسول ها همچنان به درخشش و جذابیت خود ادامه می دهند. سالیق متفاوت است، اما نتایج نشان 
می دهد که غوطه وری بازیکنان و بازی بازان کنسولی به نسبت سایر پلتفرم ها بیشتر است. هیجان بازی با کنسولها 

همچنان باال است و آن دسته از بازیکنان که با چنین کنسولهایی بازی می کنند، وابستگی بیشتری به آن دارند.
افزار،  نیز کنسول های بازی سرنوشت درآمدزایی شرکت های مختلفی را عوض کرده اند و تولید سخت  در جهان 
لوازم جانبی و بازی های آن بازارهای بزرگی را شکل داده است. در ایران نیز با وجود این که حجم تراکنش های 
بازار کنسول کمتر از رایانه و موبایل است، اما همچنان بزرگ و قابل توجه به نظر می رسد. بر خالف پلتفرم رایانه 
که اتفاقا سهم بیشتری از کل پرداخت ها برای بازی توسط بازیکنان معمولی )غیر بازی باز( انجام می شد، در این 
پلتفرم، از مجموع 31.5 میلیارد تومان خرید بازی کنسولی، حدود 55 درصد از آن توسط بازی بازان صورت گرفته 
و از مجموع پرداخت برای خرید کنسول در سال 94، حدودا 57 درصد از آن توسط بازی بازان انجام شده است. 
در نتیجه از کل خریدهای صورت گرفته سهم بیشتر برای بازی بازان است که مشخص می شود این دسته از افراد 
که ترجیحشان بازی های کنسولی است، تا چه حد برای درآمدزایی از پلتفرم کنسول حیاتی هستند. اگرچه متوسط 
پرداخت به ازای هر خریدار برای بازی در میان آن ها کمتر از متوسط کل است که می تواند به دلیل تسلط بیشتر 
آن ها برای دسترسی غیرمتعارف به بازی ها همچون دانلود و تبادل فایل بازی با طرافیان در کنسول های هک شده 

نسل قدیمی تر باشد.
با این حال نکته قابل توجه، عدم حضور بازی های ایرانی در این بازار است. اگرچه تعداد انگشت  شماری از بازی های 
ایرانی در پلتفرم کنسول تولید شده اند، با این حال می توان عدم موفقیت بازی های ایرانی کنسولی را مدنظر قرار داد.

تنگنایی که بازی های کنسولی در آن قرار گرفته اند، از سویی چالش های مربوط به فناوری تولید و از سوی دیگر 
ناشی از مسائل امنیت حقوق مالکیت است و توسعه بازیهای این پلتفرم، پیش از هر چیز نیازمند عبور از این بحران 
است. با این حال بر اساس نتایج موجود در این گزارش مشخص می گردد که درصد خریداران کنسولی حتی با وجود 
محدودیت ها و عدم وجود قوانین حق نشر باالتر از رایانه است. از علل وقوع این مسئله، اهمیت وجود نسخه فیزیکی 
بازی برای کنسول های نسل هشتم با رهبری پلی استیشن نسل 4 و پس از آن با فاصله ای ایکس باکس وان و همچنین 
مقرون به صرفه بودن خرید بازی برای کنسول های نسل قبل تر بوده و این فرصتی برای رشد در بازاری است که 

هنوز برای بازی سازی ایرانی دست نخورده محسوب می شود.
لذا امیدواریم این گزارش، عالوه بر اینکه دید مناسبی به بازی سازان می دهد، با توجه به رابطه عمیقی که با مخاطبان 
برای  را  نظر مدیران عالی کشور  برای فرهنگ سازی محسوب می شود،  بالقوه  و  منبعی غنی  و  برقرار می کند  خود 
جهت دهی به بازی های کنسولی جلب نماید. چه تصمیم بر نظارت بر این بازار، چه بر استقرار ساز و کارهای تولید 
داخلی و یا ترکیبی از این ها باشد، بازی های کنسولی باید جدی گرفته شوند و برای آنها برنامه ریزی شود. مسلما 
ذوق و استعداد بازی سازان داخلی در بستر مناسب شکوفا شده و در این صورت از آینده می توان تصویر بهتری را 

مجسم نمود.

رو به جلو

رو به جلو
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منتشــر  ایــن  از  قبــل  کــه  همچــون گزارش هــای دیگــر 
گردیــده اســت، اطالعــات بــه دســت آمــده در ایــن گــزارش 
از پیمایــش 15000 نفــری مرکــز تحقیقــات بنیــاد ملــی 
بــازی هــای رایانه ای)دایــرک( اســتخراج شــده اســت. 
بازیکنانــی کــه بــر روی پلتفــرم کنســول حداقــل بــه مــدت 
یــک ســاعت در هفتــه مشــغول بــازی هســتند، مشــمول 
ــده اند.  ــزارش ش ــن گ ــه ای ــت تهی ــتر جه ــی های بیش بررس
بازیکنــان ایــن پلتفــرم آن دســت از افــراد بازی بــاز یــا 
ــازی روی  ــغول ب ــه مش ــوند ک ــامل می ش ــاز را ش غیربازی ب
انــواع کنســول، بــا ذکــر شــرایط فــوق، هســتند. در ایــن 
گــزارش، همچــون گــزارش نمــای بــاز پلتفــرم رایانــه، 
قســمتی بــا عنــوان »چگونــه ایــن گــزارش را مطالعــه کنیــم« 
ــب کمــک  ــر مطال ــه درک بهت ــه مطالعــه آن ب ــه شــده ک تهی
می نمایــد. احصــای بخشــی از اطالعــات بــا اســتفاده از 
روش هــای توصیــف آمــاری، همچــون نمودارهــا و جــداول 
انجــام شــده اســت و بخــش دیگــر از تخمین هــای بــه 
 )Robust( دســت آمــده بــه وســیله برآوردگرهــای اســتوار
ــن  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــال تح ــا احتم ــت ت ــده اس ــام ش انج
ــل  ــردد. تحلی ــل گ ــرت حداق ــای پ ــل داده ه ــج در مقاب نتای
خوشــه ای از پرطرفدارتریــن روش هــای اســتنباطی آمــاری 
نمونه هــای جمــع آوری  بنــدی  بــرای دســته   و داده کاوی 
شــده اســت کــه از ایــن روش بــرای تهیــه اطالعات بیشــتر از 

ــم. ــره بردی ــه، به نمون

پویان نژادی، سرپرست تجزیه و تحلیل های آماری

این پژوهش چگونه انجام شده است؟ 

این پژوهش چگونه انجام شده است؟
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داستان دایِرک
مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایِرک(، به عنوان یک 
شرکت زایشی از بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در سال 1394 
هسته های  آمدن  هم  گرد  برای  را  فضایی  تا  شد  تاسیس 
پژوهشی متشکل از دانش آموختگان بهترین دانشگاه های 
کشور و همچنین متخصصین و صاحب نظران در حوزه های 
مختلف مرتبط با صنعت بازیهای دیجیتالی فراهم آورده 
و با تعریف و عملیاتی ساختن پروژه های متعدد تحقیقاتی 
بازار، در جهت  با تمرکز بر مطالعات رفتاری و تحقیقات 
روی  بر  عمدتًا  که  خود  پژوهشی  عالی  اهداف  پیشبرد 
حوزه های بازرگانی، ارتباطات، روان شناسی و جامعه شناسی 

متمرکز است، گام بردارد.

گزارش های دایِرک
صنعت  در  دایِرک  گزارش های  مهم ترین  از  نمونه ای 

بازی های دیجیتال، به شرح زیر است:
• گزارش نمای باز صنعت بازیهای دیجیتال ایران )اطالعات 

مهم و کلیدی صنعت(
بازی  موبایلی،  بازی  پلتفرم های  سه گانه  • گزارش های 

کامپیوتری و بازی کنسولی
• گزارش  اطالعات بازار )بازی های محبوب، برندهای پر 

فروش، سخت افزارهای پر کاربرد و...(
• گزارش خوشه بندی رفتار بازیکنان

• گزارش فضای آنالین
• گزارش اختصاصی شهر تهران

• گزارش مقایسه 11 کالنشهر اصلی ایران

سایر خدمات دایِرک
عالوه بر گزارش های تولید شده، دایِرک خدمات تکمیلی 
دیگری را نیز ارائه می دهد. برخی از این خدمات در زیر 

قابل مالحظه هستند:
به  خارجی  و  داخلی  شرکت های  به  اطالعاتی  • مشاوره 

منظور گسترش فعالیت در صنعت
• اجرای پروژه های تحقیقاتی سفارشی مرتبط

با  • دایرکتوری اطالعات صنعت )شامل اطالعات مرتبط 
تولید، همچون اطالعات تولیدکنندگان، ناشران و...(

• جمع آوری منابع علمی مطالعات بازی های دیجیتالی

مشتریان دایِرک
با توجه به نوع فعالیت های دایِرک، طیف وسیعی از افراد و 

شرکت ها مشتری مرکز تحقیقات محسوب می شوند:
• سیاستگذاران و مدیران عالی

• بازی سازان، ناشران و توزیع کنندگان داخلی و خارجی
• سرمایه گذاران خطرپذیر داخلی و خارجی

• صنایع مکمل
• شرکت های عالقمند به تبلیغات در صنعت

• پژوهشگران و دانشگاهیان

مزیت های دایِرک
دایِرک، بزرگترین و قدرتمندترین مرکز تحقیقات بازی های 
حوزه  این  دانش  تهیه  برای  و  است  کشور  در  دیجیتالی 
مزایای  مهمترین  زیر،  در  دارد.  باالیی  بسیار  حساسیت 

استفاده از خدمات دایِرک قابل مالحظه است:
•   هسته مرکزی تحقیقاتی متخصص در حوزه های بازرگانی، 

ارتباطات، جامعه شناسی و آمار
• همکاری مشترک با »بنیاد ملی بازی های رایانه ای«

نفری در  از 15000  بیش  نمونه های آماری  از  استفاده   •
سراسر کشور

• همکاری با بیش از 100 نفر پرسشگر در سراسر کشور
•   پوشش اطالعات تمام کشور شامل کالنشهرها، شهرستان ها 

و مناطق روستائی
• قابلیت تعمیم باالی اطالعات )پژوهش های کمی با سطح 
اطمینان بین 95 تا 97 درصد و پژوهش های کیفی تا سطح 

اشباع نظری علمی(
• امکان تحلیل و بررسی عمیق گزارشها توسط خبرگان حوزه

• همکاری با دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور
بازار جهانی در حوزه  تحقیقات  با سازمان های  • همکاری 

صنعت بازی های دیجیتال و دیگر صنایع وابسته

ما چه کسانی هستیم؟

ما چه کسانی هستیم؟
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به زودی منتشر می شود...

گزارش تهران: شهِر بازی
در این گزارش بر مصرف و رفتار بازیکنان در شهر بزرگ تهران، به عنوان مهم ترین مخاطب 
تولید و مصرف بازی مورد متمرکز است. این اطالعات با جزئیات زیاد در 5 حوزه مختلف شهر 
تهران، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز مورد بررسی قرار گرفته است که به تبع آن، دید 

مناسبی از وضعیت این شهر به دست خواهد آمد.

نمای نزدیک 1394؛ پلتفرم موبایل: رویش
در آخرین گزارش از مجموعه سه نمای نزدیک پلتفرمها، به بررسی پلتفرم موبایل به صورت 
اختصاصی پرداخته شده است. مشابه با گزارش پلتفرم کنسول، در این گزارش می¬توانید از 

عادات و مشخصات بازیکنان موبایلی مطلع شوید.

گزارش هم سنجی ایران و سایر کشورها:
تا به حال در مورد وضعیت اطالعات کشور ایران در گزارش های مختلف سخن به میان آمده 
است. در این گزارش وضعیت بازی در ایران با کشورهای مختلف مقایسه خواهد شد. کشورهای 
مختلفی که برخی از لحاظ جمعیت و فرهنگ مشابه ما بوده و برخی از پرچمداران صنعت بازی 

هستند.

به زودی منتشر می شود...
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برای استناددهی به »گزارش نمای نزدیک پلتفرم کنسول: تنگنا«، به شیوه APA، از یکی از دو متن زیر 
بنا به نیاز خود استفاده نمایید:

استناددهی به زبان فارسی:

مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال )دایرک(. )1395(. نمای نزدیک پلتفرم کنسول: تنگنا. بازیابی شده از: 

http://direc.ir/Uploads/PersianConsoleCloseup139512.pdf .

استناددهی به زبان انگلیسی:

Digital Games Research Center )DIREC(. )2017(. Console Closeup: Bottle-
neck. Retrieved from: 

http://direc.ir/Uploads/PersianConsoleCloseup139512.pdf .

http://direc.ir/Uploads/PersianConsoleCloseup139512.pdf
http://direc.ir/Uploads/PersianConsoleCloseup139512.pdf


لطفا سواالت، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید:
نشانی: تهران - خیابان مفتح شمالی -کوچه گلزار  - پالک 32 – طبقه 4

تلفن: )412(021-88345591
 www.direc.ir  همچنین میتوانید از طریق وبسایت

و کانال تلگرام DIREC@ در کنار ما باشید.


