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بازینگاشت
بازیکنان روستایی

ویژگی بازيهاي دیجیتال، نفوذ هم هجانبه آنها به سبد مصـرفی خانوار است؛ تا جایی که نه تنها در شهرها، بلکه در روستاها نیز مخاطب خود را پیدا 
کرده و نقشـی در سبک زندگی روستاییان ایفا مینمایند. بازیکنان روستایی در ایران سهمی قابل توجه از مجموع بازیکنان بازيهاي دیجیتال داشته 
و از این جهت، بررسی آنها حائز اهمیت به نظر میرسد. بر این اساس، بازینگاشت حاضر تالش میکند تا اطالعاتی کلی از وضعیت بازیکنان ایرانی 

ساکن در روستاهاي کشور ارائه نماید.

اطالعات موجود در بازینگاشـت حاضـر، با تحلیل داد ههاي حاصـل از پیمایش ملی مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال در جمهوري اسـالمی ایران با 
ـ هاي چندمرحل هاي» اسـتفاده  نمونه آماري 8000 نفري به دست آمده اسـت. به منظور اجراي پیمایش، از روش نمون هگیري تلفیقی «طبق هاي- خوش
شده که خوش ههاي مرحله اول شامل تمام استا نهاي کشـور و خوش ههاي مراحل بعد به ترتیب شامل شهرستان و شهر و روستا م یشوند. همچنین با 
هدف تسهیل قرائت گزارش، اعداد تا حد امکان بدون اعشار بوده و اصطالحا گرد شد هاند. این بازینگاشت شاخ صترین اطالعات مصـرف بازیکنان 
روسـتایی را تا انتهاي سـال 1396 یا ابتداي سـال 1397 گزارش م یکند. باید توجه داشـت که در این گزارش، منظور از «بازیکن بازي دیجیتال» 

فردي است که حداقل یک ساعت در هفته با حداقل یکی از سه پلتفرم اصلی باز يهاي دیجیتال شامل موبایل، رایانه و کنسول بازي کند.

انتشــــار
بــــــــرای
اولی نبار

6 میلیون و 700 هزار نفرتعداد بازیکنان روستایی باز يهاي دیجیتال: 

(24 درصد از کل بازیکنان بازيهاي دیجیتال در ایران)
وضعیت تاهل بازیکنان روستاییبازیکنان روستایی به تفکیک جنسیت

  کودك (زیر 12 سال)

  نوجوان (12-19 سال)

  جوان (20-34 سال)

  میانسال (35-59 سال)

  کهنسال (باالي 60 سال)

بازیکنان روستایی به تفکیک سن

5 برند سخ تافزاري پرطرفدار
در بین بازیکنان روستایی 10 بازي پرطرفدار در بین روستاییان5 ژانر پرطرفدار در میان بازیکنان روستاییبازیکنان روستایی چقدر به رد هبندي سنی باز يها توجه م یکنند؟

28از هر  روستایی در ایران،  نفر، بازیکن هستند. 100

دقیقه در روز به ازاي هر فرد روستایی است. 25 سرانه مصرف باز يهاي دیجیتال در میان روستاهاي ایران، 

80به طور متوسط بازیکنان روستایی ایرانی  دقیقه در روز بازي م یکنند.

45 درصد هر روز بازي م یکنند.

40 درصد از بازیکنان روستایی به صورت آنالین بازي م یکنند.

16 درصد از بازیکنان روستایی، براي نر مافزار (بازي) خرید م یکنند.
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سال است. 17 متوسط سن بازیکنان روستایی ایرانی 
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بازي کنسولی بازي م یکنندبازي رایان هاي بازي م یکنندبازي موبایلی بازي م یکنند
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