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دیجیتا لبازهاي کوچک

فراوانی بازیکنان کودك به تفکیک جنسیت و سن 

    از میان 23 میلیون بازیکن باز يهاي دیجیتال در کشــور، 25 درصد معادل 5 میلیون و 800 هزار نفر، کودکان 3 تا 12 سال م یباشند که 60 
درصد این کودکان پسر و 40 درصدشان نیز دختر هسـتند. در خصـوص فراوانی رد ههاي سنی در میان این تعداد کودکان بازیکن باید گفت که 
26 درصد کودکان 3 تا 6 سال و 74 درصد نیز کودکان 7 تا 12 سال م یباشند. نمودار ستونی زیر فراوانی کودکان بازیکن را در رد ههاي مختلف 

سنی نشان م یدهد.
    متوسط زمان باز يکردن بازیکنان کودك در کل کشـور، 81 دقیقه در روز است. این متوسط زمانی در کل کشـور و براي عموم بازیکنان 79 

دقیقه است و نشان م یدهد کودکان از متوسط زمان باز يکردن بازیکنان کل کشور، 2 دقیقه بیشتر در روز بازي م یکنند.
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فراوانی بازیکنان کودك در کالنشهرها به تفکیک جنسیت و متوسط زمان باز يکردن 

    یازده کالنشهر کشـور، ی ک میلیون و 300 هزار نفر بازیکنان کودك را در خود جاي داد هاند. 70 درصد این بازیکنان پسـر و 30 درصد آ نها 
دختر هستند. به دلیل پیچیدگ یهاي زندگی در کالنشهرهاي کشور، کودکان زودتر با دنیاي دیجیتال آشنا م یشوند.

    همچنین متوسط زمان باز يکردن بازیکنان کودك در کالنشـــهرها 111 دقیقه است که نشـــا ندهنده این مطلب است که ب هطور متوسط 
کودکان کالنشــهرها،30 دقیقه بیشــتر از کودکان کل کشــور در طول روز بازي م یکنند. نمودار متوسط زمان باز يکردن کودکان به تفکیک 

جنسیت ب هصورت زیر است.

کل کشور

کالنشهرها

متوسط زمان بازي کردن کودکان 

فراوانی درصدي بازیکنان کودك بر اساس تعداد نوبت باز يکردن در روز و متوسط زمان باز يکردن در هر نوبت بازي 

    نشـــســـتن پاي رایانه و یا دستگاه بازي و باز يکردن و سپس تمام کردن یک نوبت بازي که ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت به طول 
انجامد در طول روز بارها و بارها توسط بازیکنان انجام م یپذیرد. تحقیقات در میان بازیکنان کودك ایرانی حاکی از این اسـت که کودکان تا 18 
نوبت در روز نیز بازي م یکنند اما متوسط این میزان براي کودکان در کل کشــور 2 نوبت بازي در طول روز است. نمودار زیر فراوانی درصدي 

تعداد نوبت باز يکردن کودکان کل کشور را نشان م یدهد. بیش از 20 درصد کودکان ایرانی فقط یک نوبت در روز بازي م یکنند.
جال ب توجه است که متوسط مد ت زمان باز يکردن کودکان در هر نوبت بازي، 56 دقیقه در کل کشور و 61 دقیقه در کالنشهرها است.
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بازیکنان کودك از چه سنی باز يکردن با باز يهاي دیجیتالی را شروع کرد هاند؟  

    ب ه طور متوسط بازیکنان کودك در کل کشــــور و کالنشــــهرها،  از 6 سالگی باز يکردن با این رسانه نوین را آغاز م ینمایند. نمودار زیر 
نشـا ندهنده فراوانی درصدي کودکانی است که از 3 تا 12 سالگی شروع به باز يکردن با باز يهاي دیجیتال نمود هاند. نکته قاب لتوجه، بیشــینه 
نمودار است که در سنین 5 ، 6 و 7 سـالگی قرار دارد. این مطلب به معنی این اسـت که درصـد قاب ل توجهی از کودکان در ابتداي سـنینی که در 
محیطی غیر از خانه قرار م یگیرند و با محیط اجتماعی اطراف خود بیشـتر آشنا م یشوند شروع به باز يکردن نموده اند و این روند با افزایش سن 
کاهش پیدا م یکند. به عبارتی کودکان تجربه زود هنگامی را براي باز يکردن با باز يهاي دیجیتال کسب م یکنند و درصورت یکه دانش استفاده 
صحیح از این سرگرمی نوین به آ نها آموزش داده نشـود، در نسـ لهاي آینده تبعات مختلفی را در شک لگیري شخصـیت و شناخت ایشــان از 

دنیاي پیرامونی شاهد خواهیم بود.
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بازیکنان کودك از چه سنی بازي کردن با باز يهاي دیجیتالی را شروع کرد هاند؟

مقطع تحصیلی بازیکنان کودك باالي 7 سال 

    همانطور که در نمودار ستونی بازیکنان کودك باز يهاي دیجیتال به تفکیک سن نیز نشــــان داده شد، بعد از ورود به مقطع اول ابتدایی و با 
افزایش سن، تعداد بازیکنان کودك نیز بیشـتر م یشود. ب ه عبارت ی دیگر نمودار دایر هاي زیر گویاي این مطلب است که در میان بازیکنان کودك 

که سواد خواندن و نوشتن دارند با افزایش مقطع تحصیلی کودکان، فراوانی تعداد بازیکنان کودك نیز بیشتر شده است.

فراوانی درصدي بازیکنان کودك به تفکیک مقطع تحصیلی



اسبا ببازي دیجیتال

فراوانی بازیکنان کودك به تفکیک پلتفرم و جنسیت و در دو دسته (3 تا 6) و (7 تا 12) سال  

    همانطور که نمودار زیر نیز نشـــــان م یدهد، پرکاربردترین پلتفرم بازي براي کودکان، دستگا ههاي موبایل و تبلت است. همچنین دختران 
استفاده به نسبت بیشتري از تلبت و موبایل براي باز يکردن دارند و پسـران نیز در استفاده از دستگا ههاي رایانه خانگی و کنسـو لها از دختران 

پیش هستند.

سهم درصدي دستگاه مورد استفاده کودکان براي بازي 

سهم درصدي دستگاه مورد استفاده کودکان براي بازي 

به تفکیک جنسیت 

    با توجه به تغییر معنادار رده سنی در فراوانی بازیکنان در دو دسـته 3 تا 6 (پیش از ورود به مدرسـه) و 7 تا 12 (پس از ورود به مدرسـه) در 
نمودارهاي بعدي پلتفرم مورد استفاده به تفکیک این دو رده سنی آمده است.

    همانطور که مشـــــخص است موبایل و تبلت در میان کودکان قبل از ورود به مدرسه محبو بتر از بعد از ورود به مدرسه است و همچنین 
کودکان باالي 7 سال استفاده بیشـتري از رایانه و کنسـول م یکنند، گویی کار با دستگا ههاي بازي پیشـرفت هتر و همچنین باز يکردن با باز يهاي 

حرف ها يتر را دنبال م ینمایند.
    از سویی دیگر در نمودار نقط هاي، پســران در مقایســه با دختران، در استفاده از موبایل و تبلت در سنین باالي 7 سال کاهش و در استفاده از 

رایانه و کنسول افزایش بیشتري داشت هاند. 

 پلتفرم مورد استفاده کودکان در دو دوره سنی قبل و بعد از ورود به مدرسه



 پلتفرم مورد استفاده کودکان در دو دوره سنی قبل و بعد از ورود به مدرسه
به تفکیک جنسیت

متوسط زمان باز يکردن به روي هر پلتفرم در بین کودکان 

    متوسط زمان باز يکردن کودکان در کل کشـــور 81 دقیقه در روز است. این 
میزان به تفکیک پلتفر مهاي مختلف در نمودار زیر آورده شده اسـت. همانطور که 
مشخص است کودکان بیشـترین زمان باز يکردن خود را به روي موبایل و تبلت 
م یگذرانند. الزم به ذکر اسـت که باز يهاي موبایلی از عمق داســتانی و ظرفیت 
آموزشی به نســــبت کمتري در مقایســــه با باز يهاي پلتفرم رایانه برخوردار 

م یباشند.
    همچنین متوسط زمان باز يکردن در دو بازه سنی قبل و بعد از ورود به مدرسه 
نیز ب هصورت نمودار نقط هاي زیر است. نمودار گویاي این مطلب است که کودکان 
قبل از ورود به مدرسه در مقایســه با کودکان بعد از ورود به مدرسه، مدت زمان 

بیشتري به روي پلتفرم رایانه بازي م یکنند.

متوسط زمان بازي کردن به روي هر پلتفرم در روز



متوسط زمان بازي کردن به روي هر پلتفرم در روز

ژانرهایی که کودکان بازي م یکنند به تفکیک جنسیت 

    5 ژانر برتر باز يهاي دیجیتال که بازیکنان کودك عالقه بیشتري به باز يکردن آ نها دارند، به ترتیب زیر است:
 1. دوند هاي یا مرحل هاي

 2. آرکید
 3. رانندگی
 4. معمائی

 5. مدیریت و شبی هسازي
    همچنین ژانرهاي پرطرفدار در میان بازیکنان کودك دختر و پســــــر نیز مانند نمودار زیر است. تفاوت معن یدار برخی از ژانرها در جذب 

دختران یا پسران، ارتباط معناداري با روحیات دختران و پسران دارد.

بازیکنان کودك پسر و دختر چه ژانرهایی بازي م یکنند؟



خرید بازي اورجینال در بین کودکان به چه صورت است؟ 

    از میان کل بازیکنان کودك تنها 6 درصد ایشان خریدار باز يهاي دیجیتال اورجینال هسـتند. باز يهاي اورجینال، نسـخ ههاي اصلی از بازي 
هســتند که ب ه صورت مســتقیم از طرف سازنده به دست مصــر فکننده م یرسند. طبیعتاً هزینه باالي این باز يها، کودکان را از خرید آ نها 
منصـرف م یکند. البته الزم به ذکر است که کودکان داراي کنسـو لهاي بازي نسـل هشـتم، به دلیل قف لهاي سخ تافزاري، ناچار به خرید این 

باز يها م یباشند.

خرید بازي اوجینال در میان بازیکنان کودك

کودکان آنالین

 فراوانی بازیکنان آنالین در کشور و به تفکیک کالنشهرها 

    در میان بازیکنان کودك باز يهاي دیجیتال در کل کشـور، 28 درصد بازیکنان آنالین یافت م یشود. البته این میزان در کالنشــهرها به 42 
درصد م یرسد. استفاده کودکان از ابزارهاي در دسترس و قاب لحمل مانند موبایل و تبلت و همچنین امکان اتصــــال به اینترنت در خانه و یا از 

طریق سی مکارت در کالنشهرها ازجمله عوامل این افزایش بازیکنان آنالین است. 

ON OFF

کل کشور

کالنشهرها

فراوانی درصدي بازیکنان کودك آنالین



    با بررسی وضعیت آنالین باز يکردن بازیکنان، در دو مقطع سنی قبل و بعد از ورود به مدرسه مشـــاهده م یکنیم که در کل کشـــور، سهم 
درصدي بازیکنان آنالین بعد از ورود به مدرسه (7 تا 12 سال) به میزان تقریباً دو برابر سهم درصـدي کودکان آنالین قبل از ورود به مدرسـه  
(3 تا 6 سال) است که حاکی از افزایش استفاده از اینترنت و باز يهاي آنالین با افزایش سن است. این مسئله در نمودارهاي زیر نشان داده شده 

است.

بازیکنان آنالین در کل کشور قبل و بعد از ورود به مدرسه

ON OFF

کل کشور

کالنشهرها

 فراوانی رو شهاي دسترسی بازیکنان کودك به اینترنت به تفکیک جنسیت و دو دسته سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال 

    58 درصد از بازیکنان کودك، از اینترنت استفاده نم یکنند، اما سایر ایشـان از رو شهاي مختلفی که در نمودار زیر نشـان داده شده است به 
اینترنت متصل م یشوند. همانطور که مشخص است اینترنت سی مکارت محبو بترین و پراستفاد هترین روش در بین بازیکنان دختر و پسر است. 
از سویی دیگر کودکان پس از ورود به مدرسه بیشتر از اینترنت استفاده م یکنند. رو شهاي دسترسی کودکان در بازه سنی قبل و بعد از مدرسه 

در نمودار زیر آورده شده است.

فراوانی درصدي رو شهاي مختلف استفاده از اینترنت

 در بین بازیکنان کودك

ADSL WiMax Dial Up ADSL WiMax Dial Up



 استفاده از فروشگا ههاي دیجیتال موبایلی در دو دسته (3 تا 7) و (8 تا 12) سال 

  1
بازیکنان      بازیکنان کودك، شدت استفاده بیشــتري از فروشگاه دیجیتال «کافه بازار» براي دریافت بازي و برنامک داشت هاند. شدت استفاده
کودك دختر و پسر از 5 فروشگاه دیجیتال در نمودار زیر آورده شده است. پسران در استفاده از غالب این فروشگا هها پیشتازتر بود هاند. همچنین 
کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه در مقایســــــــه با کودکان در سنین بعد از ورود به مدرسه از این فروشگا هها شدت استفاده کمتري 
داشت هاند. افزایش دانش و آگاهی، سواد مطالعه و اجتماع یتر شدن، م یتواند ازجمله دالیل استفاده بیشتر کودکان باالي 7 سال از این فروشگا هها 

باشد.
نکته جالب در این دو نمودار این است که فروشگا ههاي برتر مورداستفاده کودکان، تحت سیست م عامل اندروید هستند.

1- میزان استفاده یک بازیکن از یک مورد خاص یا تمایل به انجام یک فعالیت به خصوص که با توجه به طریقه پرسش از صفر(کمترین) تا 4 (بیشترین)  نمر هگذاري شده است.

شدت استفاده 5 فروشگاه برتر دیجیتال موبایلی که کودکان بازیکن از آن استفاده م یکنند.

بازیکنان کودك کلش آف کلنز در کل کشور و به تفکیک جنسیت 

    19 درصد بازیکنان کودك ایرانی، بازي آنالین کلش آف کلنز را بازي کرد هاند. این تعداد، به تفکیک جنسیت در نمودار سمت راست آورده 
شده است. همانطور که مشخص است 28 درصد از بازیکنان کودك پسر و 7 درصد از بازیکنان کودك دختر، بازیکن کلش آف کلنز بود هاند.

بازیکنان کودکی که کلش آف کلنز بازي کرد هاند



 بازیکنان کودك، چند روز در هفته و چند دقیقه در روزي که اتصال به اینترنت دارند، آنالین هستند؟

    ب هطور متوسط بازیکنان کودك ایرانی در روزي که به اینترنت متصـل هســتند،90 دقیقه آنالین م یباشند. همچنین فراوانی درصدي تعداد 
بازیکنان کودك به تفکیک تعداد روز آنالین بودن در هفته مطابق نمودار زیر است. همانطور که مشـخص است قریب به نیمی از کودکان هفت 

روز در هفته آنالین م یباشند.
فراوانی درصدي بازیکنان کودك آنالین به تفکیک تعداد روزهاي آنالین بودن

کودکان در سنین قبل و بعد از ورود به مدرسه در زمان اتصال به اینترنت چه کارهایی انجام م یدهند؟ 

    کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه بیشــتر از کودکان در سنین بعد از ورود به مدرسه به دانلود فیلم و سریال از طریق اینترنت اشتغال 
دارند. نرخ شیوع 5 فعالیت اصلی کودکان در زمان اتصال به اینترنت به تفکیک دو رده سنی، در نمودار ستونی زیر آورده شده است.

کودکان چه استفاد ههایی در زمان اتصال به اینترنت م یکنند؟



بازیکنان کودك کالنشهرها در سنین قبل و بعد از ورود به مدرسه از کدام فروشگا  ههاي اینترنتی استفاده م یکنند؟ 

    3 فروشگاه اینترنتی برتر که کودکان بیشــــــتر به آ نها مراجعه م یکنند در نمودار زیر آورده شده است. البته قریب به نیمی از کودکان از 
فروشگا ههاي اینترنتی استفاده نم یکنند. همچنین باید اشاره نمود که علت بیشــــــــتر بودن استفاده در رد ههاي سنی قبل از ورود به مدرسه          

(3 تا 6 سال) شاید به دلیل این است که پاسخگوي این پرسش شخص دیگري از خانواده کودکان، در سنین 3 تا 6 سال بود هاند.

کالنشهرها

کودکان بازیکن در کالنشهر ها از کدام فروشگا ههاي اینترنتی استفاده م یکنند



چرا بازي م یکنند؟

فعالی تهاي روزانه بازیکنان کودك 

    کودکان بازیکن مهمترین فعالیت روزانه خود را مهمانی رفتن، رفتن به مکا نهاي عمومی و فعالی تهاي ورزشی عنوان نمود هاند. شش فعالیت 
برتر روزانه کودکان بازیکن، مطابق نمودار راداري زیر است. هما نگونه که مشــخص است ش ش ضلعی حاصل از نمرات داده شده کودکان در 
سنین بعد از ورود به مدرسه در خصـوص فعالی تهاي روزان هشان، ب هصورتی است که نمرات داده شده کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه 
را احاطه م یکند. همچنین شدت روابط خانوادگی و دوستانه بازیکنان کودك باالي 7 سال نیز بیشــتر از رده سنی بازیکنان کودك پایین 7 سال 
است. اما درمجموع معاشرت با خانواده در میان کودکان بازیکن بیشــــتر از معاشرت با دوستان است و این اهمیت و ظرفیت نقش خانواده در 

تربیت اجتماعی کودکان را گواهی م یدهد.

روابط خانوادگی و دوستانه بازیکنان کودكفعالی تهاي برتر بازیکنان کودك

رسان ههاي مورد استفاده بازیکنان کودك

    پراستفاد هترین رسـانه کودکان بازیکن پس از تماشـاي تلویزیون 
در هر دو رده سـنی قبل و بعد از ورود به مدرســه، انجام باز يهاي 
دیجیتال است. این در حالی است که در کل کشـور رسان ههاي مورد 
اســتقبال عموم بازیکنان تلویزیون، موســیقی و ســپس باز يهاي 
دیجیتالی اسـت. باقی رسـان ههاي مورداسـتفاده کودکان بازیکن، در 

نمودار زیر قاب لمشاهده است.

رسان ههاي مورد استفاده کودکان



دالیل اصلی انجام باز يهاي دیجیتال در بین کودکان در سنین قبل و بعد از ورود به مدرسه 

    مه مترین دلیل انجام باز يهاي دیجیتال در بین کودکان در سنین قبل و بعد از ورود به مدرسه، لذ تبخش بودن این سرگرمی است. البته این 
دلیل، دلیل اصلی انجام بازي در بین عموم بازیکنان کشور نیز است. شدت تمایل به 10 دلیل اصلی باز يکردن، در نمودار زیر آورده شده است.

10 دلیل اصلی انجام باز يهاي دیجیتال در بین کودکان

فراوانی کودکانی که به گی منت م یروند به تفکیک تعداد روز حضور در گی منت 

    باز يکردن کودکان در گی من تها براي کودکان م یتواند عوامل انگیزشی متفاوتی داشته باشد. از جمله این عوامل م یتوان به یک بازي خاص 
و یا کنســـــــو لهاي جدید بازي که ممکن است بازیکن فقط در گی منت به آ ن دسترسی داشته باشد و یا شور و اشتیاق بازي کردن ب ه صورت 
شبک هاي و یا با دوستان باز يکردن در یک محل متمرکز به نام گی منت را اشاره کرد. بررسی وضعیت بازیکنان کودك در کشور نشان م یدهد 6 
درصـد کودکان براي باز يکردن به گی من تها م یروند و 94 درصـد آ نها به گی منت نم یروند. همچنین تعداد روزهایی که این 6/5 درصــد به 
گی منت م یروند مطابق نمودار ستونی سمت راست است. قاب ل توجه است که کودکان بازیکن در هر نوبت باز يکردن در گی منت ب ه طور متوسط 

2200 تومان هزینه م یکنند.

سهم درصدي بازیکنان کودك که به گیم نت م یروند  بازیکنان کودك هر چند روز یکبار به گیم نت م یروند



    قریب ب ه اتفاق بازیکنان کودك در خان ههاي خودشان بازي م یکنند. البته همانطور که در نمودار نیز نشان داده شده است مح لهاي دیگري را 
نیز براي باز يکردن انتخاب م یکنند. توجه به نمودار زیر نشـــــان م یدهد 28 درصد از کودکان 3 تا 6 ساله در منزل اقوام و دوستان نیز بازي 
م یکنند. همچنین کودکان در سنین بعد از ورود به مدرسه بیشتر از کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه، در محل ههاي عمومی بازي م یکنند.

     در نمودار دوم محل باز يکردن آن دسته از کودکانی که در منزل خود بازي م یکنند نشان داده شده است. به نظر میرسد کودکان در سنین 
بعد از ورود به مدرسه بیشـتر از اتاق پذیرایی و محل رف توآمد عمومی اعضـاي خانواده، در اتا قهاي خودشان بازي م یکنند و این به معنی دور 

بودن از جمع خانوادگی و همچنین کنترل و نظارت کمتر والدین بر باز يکردن ایشان است.

کودکان دیجیتال در خانواده

ه مبازي دیجیتال بازیکنان کودك به تفکیک دو دسته سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال

    به دلیل گسترش پلتفرم موبایل و تبلت و همچنین قابلیت و سهولت بیشـتر انفرادي باز يکردن باز يهاي دیجیتال، عموم بازیکنان و همچنین 
بازیکنان کودك ب ه تنهایی بازي م یکنند. نمودار نقط هاي زیر نشـان م یدهد که در رده سنی بعد از ورود به مدرسه، بازیکنان کودك بیشــتري، 

ه مبازي دوستان و یا بازیکنان ناآشنا را انتخاب م یکنند. 

هم بازي دیجیتال کودکان

محل باز يکردن کودکان به تفکیک دو دسته (3 تا 6) و (7 تا 12) سال

محل انجام باز يهاي دیجیتال در بین کودکان محل بازي کردن کودکانی که در خانه بازي م یکنند



رد هبندي سنی باز يها

توجه به رد هبندي سنی باز يها در بین بازیکنان کودك کشور به تفکیک جنسیت

    توجه به رده بندي سنی باز يها از ملزومات استفاده صحیح از سـرگرمی نوین باز يهاي دیجیتال اسـت و فرهن گسـازي توجه به آن توسـط 
خانواد هها و نهادهاي ذ يربط به کاهش خطرات روحی و روانی باز يها و استفاده از مزی تهاي باز يهاي مناسب سن کودکان کمک خواهد نمود. 
دو نمودار زیر، میزان توجه به رد هبندي سنی باز يها را در بین کودکان و به تفکیک دختران و پســــران نمایش م یدهد. همانطور که در نمودار 

سمت راست مشهود است، دختران توجه بیشتري از پسران به رد هبندي سنی باز يها دارند. 

بازیکنان کودك چقدر به رده بندي سنی باز يها توجه دارند بازیکنان کودك چقدر به رده بندي سنی بازي ها توجه دارند

توجه به رد هبندي سنی باز يها در بین بازیکنان کودك کالنشهرها به تفکیک جنسیت

    بررسی وضعیت توجه به رد هبندي سنی باز يها در کالنشـهرها حاکی از بهبود این وضعیت در کالنشــهرهاي کشــور دارد. همانطور که در 
نمودار دایر هاي زیر مشخص است، 38 درصد از بازیکنان کودك کالنشهرها به رد هبندي سنی توجه زیادي م یکنند درحالیکه در کل کشور این 

میزان 30 درصد است. همچنین توجه کودکان دختر و پسر کالنشهرها ب ه صورت نمودار سمت راست است.

کالنشهرها

بازیکنان کودك کالنشهرها چقدر به رده بندي سنی باز يها توجه دارند

کالنشهرها

بازیکنان کودك کالنشهرها چقدر به رده بندي سنی باز يها توجه دارند



توجه به رد هبندي سنی باز يها به تفکیک بازه سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال و به تفکیک جنسیت

    توجه به رد ه سنی باز يهاي دیجیتال در کل کشور، به تفکیک جنسیت و دو رده سنی قبل و بعد از ورود به مدرسه مطابق نمودار زیر است. به 
نظر م یرسد دختران 7 تا 12 سال، وضعیت مساعدتري در خصوص توجه به رد هبندي سنی باز يها دارند.

بازیکنان کودك چقدر به رده بندي سنی بازي ها توجه دارند

آشنایی با نظام رد هبندي سنی باز يها             در بین کودکان کل کشور و کالنشهرها به تفکیک جنسیت

    نظا مهاي رد هبندي سنی در کشورهاي جهان با نا مهاي متفاوت باز يهاي دیجیتالی را به لحاظ سنی و محتوایی تقسی مبندي م یکنند و در ایران 
نیز این نظام رد هبندي، اسرا (ESRA) نام دارد. این سازمان در بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي با بررسی کامل باز يهاي دیجیتال، مجوز مناسـب و یا 
غیر مناسب بودن باز يها و همچنین رده سنی مناسب آ نها را با توجه به شاخ صهاي مذهبی، تربیتی و روانشناختی تعیین م ینماید. جالب است 
که تنها 15 درصد از کودکان کل کشــور با این نظام آشنایی دارند. البته این میزان در کالنشــهرها وضعیت بهتري داشته و معادل 26 درصد 

است.

(ESRA)

کل کشور کالنشهرها

آیا بازیکنان کودك  با نظام رد هبندي باز يها (اسرا) آشنایی دارند؟



آیا بازیکنان کودك  با نظام رد هبندي باز يها (اسرا) آشنایی دارند؟

کل کشورکالنشهرها

آشنایی با نظام رد هبندي سنی باز يها             به تفکیک بازه سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال و جنسیت

    آشنایی با رد هبندي سنی باز يهاي دیجیتال (ESRA) در میان کودکان دختر و پســـر در سنین قبل و بعد از ورود به مدرسه ب هصورت نمودار 
میل هاي زیر است. چنانچه مشــخص است دختران 7 تا 12 ساله در مقایســـه با دختران 3 تا 6 ساله، وضعیت بهتري در آشنا شدن با رده سنی 

باز يهاي دیجیتال (ESRA) داشت هاند. البته الزم به ذکر است که پاس خگویی در خصوص کودکان 3 تا 6 ساله با یکی از والدین آ نها بوده است.

(ESRA)

آیا بازیکنان کودك  با نظام رد هبندي باز يها (اسرا) آشنایی دارند؟



    کودکان در ســنین قبل و بعد از ورود به مدرســه رو شهاي مختلفی را براي تهیه باز يهاي دیجیتال، بر روي انواع پلتفر مهاي بازي انتخاب 
م یکنند. نمودارهاي زیر نشـــا ندهنده میزان شدت تمایل در انتخاب هر یک از این رو شها است. البته همانطور که مطرح شد پرسشــــنامه 
کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه، توسط شخصــی غیر از خودشان تکمیل شده است. همانطور که مشــخص است، اطرافیان نقش قابل 

توجهی در تهیه بازي براي بازیکنان کودك دارند.  

مراقب تهاي والدینی

 رو  شهاي دسترسی براي خرید بازي به تفکیک پلتفرم و بازه سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال

شدت رو شهاي دسترسی به باز يهاي کنسولی در بین کودکان

شدت رو شهاي دسترسی به باز يهاي رایان هاي در بین کودکان



شدت رو شهاي دسترسی به باز يهاي موبایلی در بین کودکان

رو شهاي پرداخت به تفکیک بازه سنی (3 تا 6) و (7 تا 12) سال

    بازیکنان کودك براي خرید باز يهاي دیجیتال، بیشــــــتر از روش پرداخت نقدي یا از طریق دستگا ههاي POSE استفاده م یکنند. توجه به 
نمودارهاي رو شهاي تهیه بازي به همراه این نمودار، فهم جال بتري را براي خوانندگان گرامی در پی خواهد داشــت. الزم به ذکر اســـت که 
خانواد هها در خرید باز يهاي دیجیتالی و پرداخت براي باز يهاي درون پرداختی، م یبایستی نظارت و همراهی مناسبی را با فرزندان خود داشته 

باشند.

شدت رو شهاي پرداخت



بازیکنان کودك از چه رو شهایی از انتشار بازي جدید و مورد عالقه خود مطلع م یشوند؟ 

    صحبت با دوستان در میان کودکان باالي 7 سال و نظرات خانواده براي کودکان کمتر از 7 سال، پر اقبا لترین رو شهاي اطالع از انتشــــار 
باز يهاي جدید توسط بازیکنان کودك است. نمودار نقط هاي زیر سایر رو شهاي اطالع از انتشـــار باز يهاي جدید در بین بازیکنان کودك را 

نشان م یدهد.

بازیکنان کودك از چه رو شهایی از انتشار بازي جدید و مورد عالقه خود مطلع م یشوند

رو شهاي اشترا كگذاري اطالعات درباره باز يها در میان بازیکنان کودك چگونه است؟

    کودکان دوست دارند در مورد باز يهایشان با کسی (که به دنیاي آ نها وارد شود و با ایشان ارتباط برقرار کند) صحبت کنند. نمودار نقط هاي 
زیر فضاي مکالماتی کودکان در دنیاي حقیقی و مجازي را با اطرافیان نشان م یدهد. کودکان باالي 7 سال شدت تمایل بیشـتري براي صحبت با 

دوستان خود و کودکان کمتر از 7 سال نیز شدت تمایل بیشتري را براي صحبت با خانواده خود در خصوص باز يهاي دیجیتالی دارند.
خانواد هها با ه مبازي شدن در کنار کودکان خود م یتوانند به دنیاي باز يهاي آ نها وارد شوند و نظارت و همراهی مطمئنی را بر کودکان خود در 

خصوص این سرگرمی نوین رقم بزنند.

رو شهاي اشتراك گذاري اطالعات درباره باز يها در میان کودکان چگونه است؟



رو ششناسی تحقیق

فصل دوم



فراوانی درصدي والدینی که تمایل به کنترل موبایل/ تبل تهاي فرزند دارند، به تفکیک جنسیت فرزند 

   با توجه به نظرات والدین کودکان و نوجوانان 3 تا 19 سال در خصوص تمایل به کنترل و همچنین انجام دادن این کنترل در خصوص موبایل و 
دستگا ههاي تبلت فرزند، م یتوان نمودارهاي زیر را به تفکیک والدین فرزندان دختر و پسر در نظر گرفت. همانطور که مشخص است با توجه به 
نظرات ایشـان، بالغ بر 90 درصد والدین، عالوه بر اینکه تمایل به کنترل دستگا ههاي دیجیتال فرزندان خود دارند، این کار را انجام نیز م یدهند. 

توجه به دو نمودار زیر مؤیّد این مطلب است که در این خصوص جنسیت فرزندان تفاوت چندانی در نظر والدین ندارد.



فراوانی درصدي والدینی که تمایل به کنترل موبایل/ تبلت فرزند دارند و والدینی که موبایل/ تبلت فرزند راکنترل م یکنند. 

    دو نمودار ستونی زیر نشا ن دهنده فراوانی درصدي تعداد خانواد ههایی است که تمایل به کنترل محتواي گوشی و تبلت فرزندان 3 تا 19 ساله 
خود دارند و همچنین خانواد ههایی که این کنترل را انجام م یدهند. م یتوان گفت با افزایش سن، تمایل به کنترل و همچنین انجام عمل کنترل در 

والدین کاهش م ییابد. 

آیا کودکان تبلت یا موبایل خود را در اختیار پدر و مادر خود قرار م یدهند؟

    نظر کودکان مورد سنجش در این بررسی نشـان م یدهد اکثر ایشـان با قرار دادن 
تبلت یا موبایل خود در اختیار خانواده موافق هســتند. البته با توجه به نمودار تفکیک 
جنسیتی فرزندان، دختران تمایل بیشـتري در این خصـوص دارند. همچنین دقت در 
نمودار مربوط به تفکیک سنی،  فراوانی درصدي نظرات کودکان نشـــان م یدهد که 
نظرات موافق با در اختیارگذاري تبلت یا موبایل به خانواده بعد از رسیدن به یک دوره 

سنی مشخص کمتر م یشود.



آیا پدر و مادر بر محتویات تبلت/ موبایل فرزند خود نظارت دارند؟ 

    نظارت والدین بر محتویات تبلت/ موبایل فرزند اگر به همراه راهنمایی، آگا هسازي و همراهی باشد موجب پیشـگیري از بسـیاري آموز ههاي 
نادرسـت برگرفته از برخی باز يهاي دیجیتال خواهد شـد. عالوه بر اینکه را ههاي اســتفاده بهتر از باز يهاي دیجیتال را نیز هموار م یکند. البته 
رفتارهاي به اصطالح پلیســــی و موشکافانه ممکن است اثرات منفی نیز در پی داشته باشد. همانطور که در نمودار زیر آمده است، بیش از 70 
درصــــد والدین در جامعه آماري مورد تحقیق بر محتویات موبایل/ تبلت فرزند خود نظارت دارند. همچنین گرای شهاي والدین (پدر و مادر) 
نسـبت به نظارت کردن بر محتویات تبلت/ موبایل فرزندان به تفکیک سن ایشــان، در نمودار ستونی زیر اشاره شده است. قابل ذکر است طی 
بررسـ یهاي انجام گرفته بر روي جامعه آماري مورد نظر، رفتار پدران تفاوت چندانی با رفتار مادران در قبال نظارت بر محتویات تبلت/ موبایل 

فرزندان ندارد.



آیا والدین از نحوه و میزان استفاده فرزند از موبایل/ تبلت رضایت دارند؟

    در خصوص رضایت والدین از نحوه و میزان استفاده فرزندان 3 تا 19 سال هشان، از ایشـان همین سوال پرسیده شده است که «آیا والدین شما 
از نحوه و میزان استفاده شما از موبایل/ تبلت رضایت دارند؟» و 85 درصد کودکان و نوجوانان اظهار داشت هاند والدینشـــــان از نحوه و میزان 
استفاده آ نها از موبایل و تبلت رضایت دارند، البته سهم درصدي بیشتري از دختران اظهار نمود هاند که والدینشان از عملکرد آنها در خصوص 
استفاده از موبایل/ تبلت رضای تمند م یباشند. نمودار ستونی زیر، فراوانی درصدي نظر کودکان در دو بازه سنی را در این خصـــوص نشـــان 

م یدهد.



آیا از نحوه و میزان استفاده فرزند خود از موبایل/ تبلت رضایت دارید؟

    میزان رضایت والدین از فرزند در خصــوص نحوه و میزان استفاده آنها از موبایل/ تبلت، در نمودارهاي زیر نمایش داده شده است. بیش از 
70 درصد والدین از نحوه استفاده فرزند از موبایل/ تبلت و میزان استفاده ایشان از این ابزارها رضایت دارند.

همچنین فراوانی درصدي به تفکیک جنسیت و به تفکیک سن فرزندان نیز در نمودارها آورده شده است.
همانطور که در نمودار ستونی آمده است، نظر والدین نسـبت به رضایت داشتن از نحوه و میزان استفاده فرزند از موبایل یا تبلت با هم برابر بوده 

و پدران و مادران پاسخگو در جامعه آماري فوق، از رفتار مشابهی پیروي کرد هاند.



معیارهاي انتخاب و دانلود نر مافزار و بازي براي کودکان و نوجوانان کدام است؟ 

    کودکان و نوجوانان 3 تا 19 ساله معیارهاي متفاوتی براي انتخاب و دانلود نر مافزار و بازي دارند. پیشـــنهادهاي مارک تهاي دیجیتال مانند 
کاف هبازار و پس تهاي تلگرامی، فراگیرترین معیار انتخاب و دانلود نر مافزار و بازي توسط کودکان و نوجوانان است. البته الزم به ذکر است که در 
سنین کمتر از 8 سال والدین پاسخگوي سوال بود هاند. دقت در نمودارهاي تفکیک جنسـیت و تفکیک سنی فرزندان که در زیر آورده شده است، 

این مطلب را بیشتر نمایان خواهد نمود.



از نگاه والدین، معیار انتخاب و دانلود نر مافزار و بازي براي کودکان و نوجوانان کدام است؟

    بر خالف فرزندان، درصد کمتري از والدین، انتخاب و دانلود نر مافزار و بازي را بر اساس پیشنهاد کافه بازار و تلگرام انجام م یدهند و بیشـتر 
بر اساس پیشنهاد فرزند تبعیت م ینمایند. همچنین معیار یادگیري و آموزش نیز براي درصد بیشتري از والدین اهمیت دارد تا  براي کودکان و 
نوجوانان، که این مطلب نیز قابل توجه است. توجه به هر دو نمودار مربوط به والدین و فرزندان در انتخاب نر   مافزار و بازي ، درك ما را از تفاوت 

معیارهاي انتخاب والدین و فرزندان عمی قتر م یکند.





روب هجلو



درباره دایرك



ماهنامه «مطالعات بازي: دریچه»
    ماهنامه مطالعات بازي، متفاو تترین محصول دایرك است. مخاطب اصلی این ماهنامه، پژوهشگران دانشگاهی هستند که هدف اصلی 
آنها حرکت بر لبه دانش بوده و تالش دارند تا مطالعات علمی مربوط به باز يهاي دیجیتال را توسعه دهند. هر شـماره از این ماهنامه، یکی 
از موضوعات مرتبط به باز يهاي دیجیتال (همچون یادگیري، خشونت، اعتیاد، کس بوکار، ژانر و...) را هدف قرار داده و مه مترین مقاالت، 
کتب، پایان نام هها و سایر مســــــــتندات علمی مربوط به آن موضوع را معرفی و بررسی م یکند. مطالعه هر شماره از ماهنامه «دریچه» 

پژوهشگران را در هسته اصلی مطالعات علمی صورت گرفته قرار م یدهد.

سایر گزار شها و اینفوگرافی کها

    همچنین دایرك گزار شها و اینفوگرافی کها متنوع دیگري در زمین ههاي مختلف از قبیل تجزی هوتحلیل آماري در زمینه انتشار جهانی 
باز يهاي دیجیتال، مطالعه آمار و اطالعات مربوط به جشـــــنواره باز يهاي رایان هاي تهران، ورز شهاي الکترونیک در ایران، اشتغال در 
صنعت، آموز شهاي کاربردي و پژوه شهاي علمی براي صنعت، تبلیغات به کمک بازي، آیند هنگاري باز يهاي دیجیتال در ایران و سـایر 

ابعاد باز يهاي دیجیتال به فراخور نیاز هر دوره منتشر کرده است.

سایر خدمات دایرك

    عالوه بر انتشــار گزار شها و نشـــریات، دایرك خدمات تکمیلی دیگري را نیز ارائه میدهد. برخی از این خدمات در زیر قابل مالحظه 
هستند:

• مشاوره اطالعاتی به شرک تهاي داخلی و خارجی به منظور گسترش فعالیت در صنعت
• اجراي پروژههاي تحقیقاتی سفارشی مرتبط براي سازما نهاي سیاس تگذار، توسع هدهنده و ناشر داخلی و خارجی

• ارائه اطالعات بازیگران کلیدي صنعت و شبک هسازي میان آ نها
• تقویت مبانی نظري و علمی در حوزه باز يهاي دیجیتال از طریق برقراري ارتباط با دانشگا هها، مراکز پژوهشـی و پژوهشـگران، حمایت 

(DGRC) مادي و معنوي از پژوه شهاي مرتبط و برگزاري کنفرانس تحقیقات باز يهاي دیجیتال

مشتریان دایرك

با توجه به نوع فعالیتهاي دایرك، طیف وسیعی از شرک تها، سازما نها و نهادها، مشتري دایرك محسوب میشوند:
• سیاس تگذاران و مدیران عالی

• باز يسازان، ناشران و توزی عکنندگان داخلی و خارجی
• سرمای هگذاران خطرپذیر داخلی و خارجی

• صنایع مکمل و ذینفع
• رسان هها

•پژوهشگران و دانشگاهیان



درباره هایتک مانیتور



تهران، خیابان مطهري، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، خیابان زیرك زاده
 نبش کوچه گلزار غربی، پالك 32، طبقه 4

021-88345591(414)

www.direc.ir
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تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، کوچه بهمن، پالك 4، طبقه 1
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