
بازینگاشـــت نمـــاِی تهـــرانبازینگاشـــت نمـــاِی تهـــران
شـــاخص ترین اطالعـــات مصـــرف بازی هـــای 
دیجیتـــال در شـــهر تهـــران تا پایان ســـال 1398

 بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پنجمین موج پیمایش های ملی خود که به دلیل همه گیری بیماری کرونا برای اولین مرتبه به صورت تلفنی با نمونه آماری حاضر 
کرد. بر اساس نتایج این پیمایش، تعداد بازیکنان  در تمام استان های کشور برگزار شد، آماری از وضعیت مصرف بازی های دیجیتال تا پایان سال 1398 ارائه 
بازی های دیجیتال در ایران در سال 1398، 32 میلیون نفر بوده است. این بازیکنان به طور متوسط 93 دقیقه در روز مشغول بازی هستند و حدود نیمی از 
کردن در ایران، در این بازینگاشت، اطالعاتی در خصوص الگوی  آن ها هر روز بازی می کنند. با توجه به اهمیت شهر تهران به عنوان قطبی برای بازی سازی و بازی 

مصرف بازیکنان تهرانی منعکس شده است. اطالعات بیشتر در خصوص عادات مصرف بازیکنان ایرانی از سایت www.direc.ircg.ir قابل مالحظه است.

تعداد بازیکنان تهرانی: 3.9 میلیون نفر
در اینجا منظور از بازیکن، شخصی است که حداقل یک ساعت در 
هفته روی حداقل یکی از سه پلتفرم موبایل، کنسول یا رایانه بازی کند

%36 
زن

%64 
مرد

بازیکنان تهرانی به تفکیک گروه های سنی

میانگین سنی بازیکنان تهرانی: 27.5 سال

%56 
جوان

%3 
کهنسال

%۸ 
نوجوان

%۱۱ 
کــــودک

%22 
میانسال

(۱۸ - ۳۴ سال)

(۳۵ - ۵۴ سال)

(۱۲ - ۱۷ سال)

(۳ - ۱۱ سال)

(۵۵+سال)

به طور متوسط بازیکنان تهرانی 99 دقیقه در روز بازی می کنند.
این مقدار 6 دقیقه بیشتر از میانگین کشوری است.

5۱ درصد از بازیکنان تهرانی هر روز بازی می کنند. 68 درصد از بازیکنان تهرانی آنالین بازی می کنند.

هر روز ٪۵۱ آنالین٪68



میزان توجه به رده بندی سنی بازی در میان بازیکنان تهرانی

%25
توجهی ندارند 

%47  
تا حدودی توجه می کنند   

%2۸
توجه زیادی دارند 

پلتفرم موبایل

پلتفرم موبایل

پلتفرم کنسول

%9۱

گوشی هوشمند دستگاه 

%۸7

دستگاه تبلت

%۱۸

کنسول پلتفرم 

%29

کنســول خانگی دستگاه 

%2۸

کنســول دستی دستـــگاه 

%3

پلتفرم رایانه

پلتفــــرم رایانه

%۱۸

دستگاه لپ تاپ

%۱2

دستـــــگاه رایانه شخصی

%7

الزم به ذکر است که یک بازیکن می تواند هم زمان روی چند پلتفرم و با چند دستگاه بازی کند. از این جهت سهم درصدی پلتفرم ها و دستگاه ها بزرگتر مساوی ۱00 درصد خواهد شد.

پر طرفدارترین ژانرها در میان بازیکنان تهرانی

2. استراتژی
Strategy

4. تیراندازی
Shooter

5. رانندگی
Driving

۱. ورزشی
Sport

3. معمایی
Puzzle

پر طرفدارترین عناوین بازی در میان بازیکنان تهرانی

246۸۱0

579 ۱3



بازیکنان تهرانی هم زمان روی چند پلتفرم بازی می کنند؟
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%67 

یک پلتفرم %4 
سه پلتفرم

دو پلتفرم

%22  %22  %۱6  %23  %77  %69  

گیم نت دوستان/آشنایان خود/خانواده

درکل کشوردر تهران

کنسولی که بازیکنان کنسولی با آن بازی می کنند متعلق به چه کسی است؟

بازیکنان کنسولی تهرانی با چه برندهایی بازی می کنند؟

%۸6
پلی استیشن

%23
کس ایکس با

%2
نینتیندو

33درصد بازیکنان تهرانی در طول سال برای سخت افزار یا نرم افزار بازی های دیجیتال هزینه می کنند.

ــرد هســتند. 2۱درصــد خریــــــــداران تهرانــی زن  و 79درصــد آن هــا مــــــــــــــ

این نسبت در کل کشور به ترتیب برای زنان و مردان ۱6 و 84 درصد است.

معاونــت پژوهــش بنیــاد ملــی بازی هــای رایانه  ای با نام مرکـــز تحقیقـــات بازی های دیجیتـــال )دایـــرک(، مرجـــع رســـمی انتشـــار گزارش هـــای آماری 

و تقویـــت مبانـــی نظـــری صنعـــت بازی های دیجیتـــال در ایـــران اســـت. دایـــرک در روزهـــای کاری آمادگـــی پاســـخگویی بـــه نظرات، پیشـنهادات و 

انتقـــادات مخاطبان محتـــرم خود را دارد.

ک ۳۲، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، طبقه ۴، معاونت پژوهش. ، تقاطع زیرک زاده، پال گلزار نشانی: ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان 
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