سیر تکاملی و آینده بازیهای دیجیتال در ایران:

 2میلیون بازیکن بازیهای دیجیتال تا پایان سال
پیشبینــی میشــود کــه در
پایــان ســال  ،1400ایــران حداقل
 42میلیــون بازیکــن بازیهــای
دیجیتــال داشــته باشــد.

42
میلیون

8

بــه نظــر میرســد بازیهــای دیجیتــال در ادامــه
توســط بازیهــای اجتماعــی از ســویی و فناوریهــای
واقعیــت مجــازی ،افــزوده و ترکیبــی از ســوی دیگــر،
هدایــت شــوند .ایــن فناوریهــا در ایــران در حــال
رشــد هســتند.

نسل

در ســال  23 ،1394میلیــون بازیکــن
‘‘ داشــتیم %39 .از ایــن جمعیــت ،بازیکنان
آنالیــن بودهانــد.

’’

39

%

’’

میلیون

18
میلیون

ترســیم نمــودار رونــد اضافــه شــدن تعــداد بازیکنــان در
طــول ســالیان و تخمیــن تعــداد کل بازیکنــان در ســال ،1400
بــر اســاس دادههــای پیمایــش ملــی دایــرک از 15000
نمونــه آمــاری در سراســر کشــور صــورت گرفتــه اســت.
بــه منظــور تخمیــن تعــداد بازیکنــان ،دادههــا بــا اســتفاده
از روش ســریهای زمانــی و مــدل  SARIMAXتحلیــل
شــده کــه پارامترهــای آن بــر اســاس توابــع خودهمبســتگی،
خودهمبســتگی جزئــی و همبســتگی متقاطــع بــرآورد میشــود.
جمعیــت ایــران در طــی ســالیان نیز بــه عنــوان Regressor
در نظــر گرفتــه شــده اســت.

30

%

در ســال  16 ،1389میلیــون بازیکــن
‘‘ داشــتیم %14 .از ایــن جمعیــت ،بازیکنان
آنالیــن بودهانــد.

’’

14

16
میلیون

7

نسل

نســل هفتــم کنســولها بــه ایــران آمدنــد،
 PS3و  Xbox 360نماینــده محبــوب ایــن
نســل در ایــران هســتند .کــرک شــدن
بازیهــای کنســولی در ایــن دوره باعــث
افزایــش مصــرف آنهــا شــد .حســگرهای
حرکتــی در انتهــای ایــن دوره ،کنســولها را
بــه ابــزار ســرگرمی بــرای خانوادههــا تبدیــل
نمودنــد.
رشــد ســختافزارهای گرافیکــی پلتفــرم
رایانــه ،شــیب بیشــتری بــه خــود گرفــت و
بازیهــا بســیار متنوعتــر از گذشــته شــدند.
افزایش تعداد گیمنتها در ایران

بازیهــای دیجیتــال در ایــران ،اگرچــه در حــوزه تولیــد ،ســن کمــی دارنــد امــا در حــوزه
مصــرف قدمتــی تقریبــا  40ســاله داشــته ،از مــردم ایــران تاثیــر گرفتــه و بــر زندگــی
آنهــا تاثیــر گذاشــتهاند .بازینگاشــت حاضــر ،بــر آنچــه گذشــته اســت مــروری نمــوده
و تعــداد بازیکنــان ایرانــی بازیهــای دیجیتــال را در ســال  1400بــرآورد مینمایــد.
الزم بــه تاکیــد اســت کــه نمــودار حاضــر ،مقــدار خالــص اضافــه شــدن افــراد را بــه
جمــع بازیکنــان بازیهــای دیجیتــال ،در ســالهای مختلــف بــه تصویــر میکشــد و
تعــداد کل بازیکنــان در هــر ســال ،مســاوی بــا مقــدار تجمعــی مقادیــر ایــن نمــودار تــا
ســال مــورد نظــر اســت.
در ســالهایی کــه بــه صــورت موضعــی افزایــش بازیکنــان ،دچــار نوســان بیشــتری
شــده اســت ،نســلهای جدیــدی از بــازی کــردن در کشــور شــکل یافتهانــد .اگرچــه
بایــد تاکیــد کــرد کــه ظهــور نس ـلهای مختلــف در ایــران ،بــه خصــوص در نس ـلهای
ابتدایــی بــا اختــاف زمانــی نســبت بــه روندهــای جهانــی مواجــه بــوده اســت.

6

مســیر طــی شــده ،پــس از تبدیــل موبایــل بــه پلتفــرم بــازی و توســعه زیرســاختهایی
همچــون بســترهای اینترنتــی ،بــه مراتــب شــیب بیشــتری پیــدا کــرده اســت .همچنیــن
تســریع در پدیــد آمــدن فناوریهــای جدیــد کــه همــواره اولیــن اثــرات خــود را در
صنعــت خــاق بازیهــای دیجیتــال میگذارنــد ،مزیــد بــر علــت میگــردد.

نسل

شـکلگیری جریـان با محوریت تجاریسـازی
و افزایـش تنوع بازیهـا در جهان

%

عــدد حاصــل ،مبتنــی بــر ایــن اســت کــه بــر اســاس
تخمیــن خوشبینانــه مرکــز آمــار ایــران ،در ســال ،1400
جمعیــت ایــران بیــش از  84میلیــون نفــر خواهد بــود .تغییرات
متفــاوت در نــرخ رشــد جمعیــت و همچنیــن وقــوع رویدادهــا
و سیاســتگذاریهای تاثیرگــذار فرهنگــی و سیاســی و یــا
تحــوالت پارادایمــی محتمــل در زمینــه ســرگرمی ،باعــث
تعدیــل ایــن رقــم میگردنــد.

گــردآوری داد ه و تحلیــل آن توســط دایــرک صــورت
پذیرفتــه و بازینگاشــت بــه صــورت اختصاصــی توســط
تکراســا منتشــر گردیــده اســت.

در دهــه آخــر قــرن چهاردهــم ،افزایــش ســرعت و دسترســی بــه اینترنــت
بــا ظهــور و همهگیــر شــدن گوشــیهای هوشــمند و فناوریهــای جدیــد
ایــن پلتفــرم بــه خصــوص در زمینــه گرافیــک و پردازندههــا ،موجــب تثبیــت
جایــگاه پلتفــرم موبایــل و انقالبــی در بازیهــای دیجیتــال در ایــران شــد .در
ایــن دوره ،ظهــور روشهــای پولســازی مبتنــی بــر درون پرداخــت ،کاربــران
بیشــتری را بــه بازیهــای موبایلــی جــذب نمــود.

در ســال  18 ،1392میلیــون بازیکــن
‘‘ داشــتیم %30 .از ایــن جمعیــت ،بازیکنان
آنالیــن بودهانــد.

23

روششناسی این بازینگاشت

رشــد نســل هشــتم کنســولها بــا رهبــری  PS4و  Xbox Oneدر ایــران.
خریــد بازیهــای اورجینــال رفتــه رفتــه در ایــن دوره بــا افزایــش همــراه
گردیــد.

ایــن رونــد ،شــیب صعــودی را در قــرن جدیــد بــا تکیــه بــر رشــد بیشــتر بســترها،
فناوریهــا و پذیــرش بــازی بــه عنــوان رســانه ســرگرمی حفــظ خواهــد نمــود تــا بــا
آینــدهای روشــن بــرای صنعــت بــه ســوی قــرن پانزدهــم قــدم برداریــم.

روی کار آمــدن نســل ششــم کنســولها
همچــون PS2
ظهـور سیسـتم عاملهـای پیشـرفتهتر بـرای
موبایـل

رشـد فناوری در پلتفرم رایانه و توسـعه لپتاپها
و سـختافزارهای مخصوص بازی کردن

5

نسل

پدیــدار شــدن کنســولهای نســل
پنجمــی همچــون PS1
رشد کلوبهای بازی در ایران

4 3

نسل و

کنســولهای نســل ســوم و چهــارم چــون
میکــرو و ســگا در کشــور رواج یافتنــد.

2

نسل

شــیوع نســل دوم کنســولها
بــا کنســول محبــوب آتاری
در ایران

1

نسل

تاریـخ ورود بازیهـای دیجیتـال بـه
کشـور مشـخص نیسـت؛ امـا رواج آن را
میتـوان از اوایـل دهـه  60تخمیـن زد.
وقتـی  T V-Gameبه عنـوان عضوی از
نسـل اول کنسـولها بـرای بـازی کـردن
بـه خانههـا راه یافـت.

Info@direc.ir
Hi@techrasa.com
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