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میزان توجه به رده بندی سنی در میان بازیکنان

میزان توجه به رده بندی سنی در گروه های مختلف

بازینگاشت توجه به رده بندی سنــی بازی های دیجیـــــــتال 1398
کرونــا بــرای اولیــن مرتبــه  کــه بــه دلیــل همه گیــری بیمــاری  بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در پنجمیــن مــوج پیمایش هــای ملــی خــود 
کشــور برگــزار شــد، آمــاری از وضعیــت مصــرف بازی هــای دیجیتــال  بــه صــورت تلفنــی بــا نمونــه آمــاری حاضــر در تمــام اســتان های 
کــرد. بــر اســاس نتایــج ایــن پیمایــش، تعــداد بازیکنــان بازی هــای دیجیتــال در ایــران در ســال 1398،  ــا پایــان ســال 1398 ارائــه  ت
32 میلیــون نفــر بــوده اســت. ایــن بازیکنــان به طــور متوســط 93 دقیقــه در روز مشــغول بــازی هســتند و حــدود نیمــی از آن هــا هــر 
روز بــازی می کننــد. در ایــن میــان مســئله توجــه بــه رده بنــدی ســنی بازی هــا از موضوعــات حائــز اهمیــت اســت و در تمــام جهــان 
کــه در ایــران نیــز  اســتانداردهای مختلفــی بــرای بررســی محتــوای بازی هــا و تعییــن یــک رده ســنی مشــخص بــه آنهــا تبییــن شــده 
ــر عهــده نظــام ارزیابــی و رده بنــدی ســنی بازی هــای رایانــه ای )ESRA( اســت. در ایــن بازینگاشــت، اطالعاتــی در  ایــن امــر ب
خصــوص میــزان توجــه بــه رده بنــدی ســنی بازی هــا در میــان ایــن 32 میلیــون بازیکــن منعکــس شــده اســت. اطالعــات بیشــتر در 

خصــوص عــادات مصــرف بازیکنــان ایرانــی از ســایت www.direc.ircg.ir قابــل مالحظــه اســت. 

توجهی ندارند    ٪22
توجه زیادی دارند   ٪۲۵

تا حدودی توجه می کنند     ٪۵۳

الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکــه والدیــن در انتخــاب بــازی 
ــد،  ــا 7 ســال نقــش بســیار جــدی دارن کــودکان 3 ت کــردن  ــازی  و ب
ســواالت مربــوط بــه ایــن بــازه ســنی از والدیــن آنهــا بــه نمایندگــی از 

کــودکان پرســیده شــده اســت. 

توجهی ندارندتوجه زیادی دارند  تا حدودی توجه می کنند  راهنما



٪۵۳ ٪۴۹٪۲۲ ٪۲۹٪۲۵ ٪۲۲

٪۵۰٪۲۷ ٪23

٪۵۲٪۲۵ ٪۲۳

٪۵۱٪۲۳ ٪۲۶ ٪۵۷٪۱۹ ٪۲۴

زنانمردان

شهر

مجرد

متاهل دارای فرزند

موبایل رایانه

کنسول

روستا
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متاهل بدون فرزند

میزان توجه به رده بندی سنی در میان مردان و زنان

میزان توجه به رده بندی سنی در مناطق جغرافیایی

میزان توجه به رده بندی سنی بر اساس وضع تاهل

میزان توجه به رده بندی سنی در میان بازیکنان هر پلتفرم

٪۵۵٪۱۵ ٪۳۰



میزان توجه به رده بندی سنی  از بین کسانی که آنالین بازی می کنند

میزان توجه به رده بندی سنی از بین کسانی که هر روز بازی می کنند

میزان توجه به رده بندی سنی از بین خریداران
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توجهی ندارند    ٪۲۵

توجهی ندارند    ٪۲۵

تا حدودی توجه می کنند     ٪۵۲
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متوسط بازی در روز در میان بازیکنانی که به رده بندی سنی...

ژانرهای محبوب در میان بازیکنانی که به رده بندی سنی...

بازی های محبوب در میان بازیکنانی که به رده بندی سنی...

۸۵ دقیقه
تا حدودی توجه می کنند ۸۵ دقیقه

توجه زیادی دارند
129 دقیقه

توجهی ندارند
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1. استراتژی
Strategy

2. تیراندازی
Shooter

3. ورزشی
Sport

توجهی ندارند

گزارش هـــای آمــاری و تقویـــت مبانـــی نظـــری  معاونــت پژوهــش بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه  ای بــا نــام مرکـــز تحقیقـــات بازی هــای دیجیتـــال )دایـــرک(، مرجـــع رســـمی انتشـــار 

آمادگـــی پاســـخگویی بـــه نظــرات، پیشـــنهادات و انتقـــادات مخاطبــان محتـــرم خــود را دارد. کاری  صنعـــت بازی هــای دیجیتـــال در ایـــران اســـت. دایـــرک در روزهـــای 

پژوهــش. معاونــت   ،4 طبقــه  رایانــه ای،  بازی هــای  ملــی  بنیــاد   ،32 ک  پــال زیــرک زاده،  تقاطــع   ، گلــزار خیابــان  شــمالی،  مفتــح  خیابــان  تهــران،  ایــران،  نشــانی: 

direc1394@gmail.com  :نشانی ایمیل                   www.direc.ircg.ir :تلفن: 88310222-021 )داخلی 414(                      نشانی وبسایت
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