
بازیخیزهای

همسنجیمصرفبازیهایدیجیتالدراستانهای
تهران،فارس،خوزستان،خراسانرضویواصفهان









اطالعات  بر کلیدی ترین  باز«  پیش رو، همچون گزارش »نمای  گزارش 
از مصرف بازی های دیجیتال در بین بازیکنان ایرانی متمرکز است. این 
دارای  استان   5 میان  در  بازی ها  مصرف  اطالعات  مقایسه  به  گزارش، 
بیشترین تعداد بازیکن در کشور می پردازد؛ استان های تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، فارس و خوزستان. در ارائه اطالعات این استان ها، کل 
استان،  مرکز  اطالعات  بر  مشتمل  اطالعات  این  و  بوده  مدنظر  استان 
گزارش،  این  در  می باشد.  استان  روستاهای  همچنین  و  تابعه  شهرهای 
5 استان که اصطالحا بازی خیز تر و دارای تعداد بیشتری بازیکن نسبت 
و  شده  محسوب  گزارش  این  اصلی  سوژه  هستند،  دیگر  استان های  به 
مورد مطالعه خاص قرار گرفته اند. اگرچه در این گزارش نمایش ظرفیت 
متاسفانه  اما  می شود  بررسی  استان   5 این  در  دیجیتال  بازی های  بازار 
این  و  استان ها دارد  به سایر  بزرگتری نسبت  بسیار  بازار  تهران  استان 
مسئله ناشی از تمرکز امکانات و باال بودن سطح رفاه عمومی در استانی 
عدم  یا  پوشی  چشم  حال،  این  با  دارد.  قرار  آن  در  پایتخت  که  است 
توجه به ظرفیت بازار استان های دیگر کشور در حوزه بازی های دیجیتال 
امری معقول نیست و به نظر می رسد اطالع از این ظرفیت برای حضور 
و  فراتر  هدفی  مخاطبان  برای  محصول  ارائه  و  تولید  جهت  بازی سازان 
متفاوت از الگوی مصرف استان تهران کمک شایان توجهی به فعالسازی 

این ظرفیت نهفته خواهد داشت.

سید محمدعلی سیدحسینی
)DIREC( مدیر مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال

مقدمه



اطالعات موجود در گزارش حاضر، با تحلیل داده های برگرفته از پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال در 
ایران با نمونه آماری 8000 نفری به دست آمده است. به منظور اجرای پیمایش، از روش نمونه گیری تلفیقی »طبقه ای- 
خوشه ای چندمرحله ای« استفاده شده که خوشه های مرحله اول شامل تمام استان های کشور و خوشه های مراحل بعد به 
ترتیب شامل شهرستان و شهر و روستا می شوند. همچنین با هدف تسهیل قرائت گزارش، اعداد تا حد امکان بدون اعشار 

بوده و اصطالحا گرد شده اند.
گزارش »بازی خیزهای 1396« شاخص ترین اطالعات مصرف بازیکنان ایرانی را در 5 استان تهران، فارس، 
خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان که به ترتیب دارای بیشترین تعداد بازیکن بازی های دیجیتال هستند تا انتهای 
سال 1396 گزارش می کند. الزم به تاکید است که اطالعات حاضر، در مورد تمامی بازیکنان این 5 استان، شامل 
مرکز استان، شهرها و روستاها است. نقشه حرارتی زیر محدوده هر استان را بر اساس میزان جمعیت کل استان 

)مبتنی بر داده های مرکز آمار ایران( مشخص می کند.
باید توجه داشت که در این گزارش، منظور از »بازیکن بازی دیجیتال« فردی است که حداقل یک ساعت در هفته با 

حداقل یکی از سه پلتفرم اصلی بازی های دیجیتال شامل موبایل، رایانه و کنسول بازی کند.

استان خراسان رضوی
جمعیت کل: 6 میلیون و 435 هزار نفر

استان تهران
جمعیت کل: 13 میلیون و 268 هزار نفر

استان خوزستان
جمعیت کل: 4 میلیون و 711 هزار نفر

استان اصفهان
جمعیت کل: 5 میلیون و 121 هزار نفر

استان فارس
جمعیت کل: 4 میلیون و 851 هزار نفر

پویان نژادی
سرپرست تجزیه وتحلیل های آماری دایرک

این پژوهش چگونه انجام شده است؟



چه کسانی بازی می کنند؟صفحات 5 و 6

پنج استان در یک نگاه

چه بازی هایی می کنند؟

چگونه بازی می کنند؟

چگونه خرید می کنند؟

ما چه کسانی هستیم؟

صفحه 4

صفحات 7، 8 و 9

صفحات 10 و 11

صفحات 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 18

صفحات 20، 21 و 22

فهرست



در استان خراسان رضوی:
- از هر 100 نفر 31 نفر بازیکن هستند.

- از هر 100 مرد، 38 نفر بازیکن هستند.
- از هر 100 زن، 24 نفر بازیکن هستند.

- 71% از بازیکنان شهری و 29% روستایی هستند.

در استان اصفهان:
- از هر 100 نفر 25 نفر بازیکن هستند.

- از هر 100 مرد، 30 نفر بازیکن هستند.
- از هر 100 زن، 21 نفر بازیکن هستند.

- 88% از بازیکنان شهری و 12% روستایی هستند.

در استان فارس:
- از هر 100 نفر 46 نفر بازیکن هستند.

- از هر 100 مرد، 58 نفر بازیکن هستند.
- از هر 100 زن، 34 نفر بازیکن هستند.

- 70% از بازیکنان شهری و 30% روستایی هستند.

در استان تهران:
- از هر 100 نفر 39 نفر بازیکن هستند.

- از هر 100 مرد، 52 نفر بازیکن هستند.
- از هر 100 زن، 25 نفر بازیکن هستند.

- 96% از بازیکنان شهری و 4% روستایی هستند.

در استان خوزستان:
- از هر 100 نفر 47 نفر بازیکن هستند.

- از هر 100 مرد، 63 نفر بازیکن هستند.
- از هر 100 زن، 29 نفر بازیکن هستند.

- 79% از بازیکنان شهری و 21% روستایی هستند.

پنج استان در یک نگاه

4
گزارش بازی خیزهای 1396



تعداد بازیکنان به تفکیک 5 استان

چند درصد از بازیکنان هر روز بازی می کنند؟

%51%45%42%41%40
فارستهران خراسان رضویخوزستان اصفهان

بازیکنان به تفکیک جنسیت

چه کسانی بازی می کنند؟
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5,157,0002,196,000 2,246,0001,294,000 2,005,000

خراسان رضوی

تهران اصفهانخراسان رضویخوزستانفارس

نوجوان
کودک

میانسال
جوان

کهنسال

%41

%32

%17
%9
%1

%34

%35

%24

%6
%1

%32

%34

%22

%10
%2

%30

%31

%34

%4
%1

%22

%36

%33

%8
%1

بازیکنان به تفکیک گروه های سنی

مرد

زن %61
%39

%64
%36

%69
%31

%60%40

خوزستانفارسخراسان رضویاصفهان تهران

%68
%32



بازیکنان به تفکیک مقطع تحصیلی

کمتر از دیپلمدیپلم و پیش دانشگاهی کاردانیکارشناسی کارشناسی ارشددکترا و باالتر

متوسط سنی بازیکنان

212018 1817
تهران اصفهانخراسان رضویخوزستانفارس

چه کسانی بازی می کنند؟

متاهل بدون فرزند
مجرد

تهران خوزستانفارس خراسان رضوی اصفهان

سایر
متاهل دارای فرزند

%80

%3
%16
%1

%78

%3
%18
%1

%75

%1

%8
%16

%69

%1

%11
%19

%67

%1

%5

%27

بازیکنان به تفکیک وضعیت تاهل
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تهران

فارس

خوزستان

خراسان رضوی

اصفهان

%69

%67

%65

%64

%63

%14

%14

%22

%20

%14

%8

%5

%5

%4

%6

%6

%12

%6

%10

%13

%2 %1

%2 %1
%1

%1
%1

%1

%3 %1



بازیکنان چقدر به رده بندی سنی بازی ها توجه می کنند؟

چند درصد از کل بازیکنان هر استان روی چه پلتفرم هایی بازی می کنند؟

موبایل

رایانه

تهرانکنسول

فارس

خوزستان

خراسان رضوی

اصفهان
%94

%92

%91

%12
%11

%82
%22

%35
%90

%14
%33

%29
%27

%18
%31

تا حدودی توجه می کنند
اصال توجهی ندارند

توجه زیادی دارند

خوزستان

%76

%1
7

%7

فارس

%48
%32

%20

خراسان رضوی

%44

%31

%25

تهران

%40

%27
%3

3

اصفهان

%34

%31

%3
5

چه بازی هایی می کنند؟

7
گزارش بازی خیزهای 1396



چند درصد از کل بازیکنان هر استان با چه دستگاه هایی بازی می کنند؟

5 بازی پرطرفدار در استان های مختلف

فارستهران اصفهانخراسان رضویخوزستان

کنسول خانگیلپ تاپرایانه شخصیتبلتگوشی هوشمند

%66

%38

%9
%3

%12

%77%79%81
%86

%33

%22
%14

%18
%26

%15%14

%26 %31%34 %30

%18%13 %12
%22

%29

1

2

3

4

5

خراسان رضویخوزستانفارستهران

PESPES

FIFA

FIFAباقلوا

باقلوا باقلوا

GTA

GTAGTA

PESPESPES GTAGTA

اصفهان

Clash of ClansClash of Clans Clash of ClansClash of ClansClash of Clans

Counter Strike FIFACounter Strike Counter Strike Counter Strike

چه بازی هایی می کنند؟
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5 ژانر پرطرفدار در استان های مختلف

Platformer/
Runner

دونده/ سکوبازی

Puzzle
معمایی

Sports
ورزشی

خوزستان

Strategy
استراتژی

Racing/Driving
رانندگی

فارس

Puzzle
معمایی

Strategy
استراتژی

Platformer/
Runner

دونده/ سکوبازی

Arcade
آرکید

Shooter
تیراندازی

چه بازی هایی می کنند؟

Puzzle
معمایی

Strategy
استراتژی

تهران

Sports
ورزشی

Racing/Driving
رانندگی

Platformer/
Runner

دونده/ سکوبازی

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5

Arcade
آرکید

Platformer/
Runner

دونده/ سکوبازی

Puzzle
معمایی

Strategy
استراتژی

Management/
Simulation

مدیریت/ شبیه سازی

اصفهان

Arcade
آرکید

Platformer/
Runner

دونده/ سکوبازی

Puzzle
معمایی

Strategy
استراتژی

Racing/Driving
رانندگی

خراسان رضوی

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5
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5 برند سخت افزاری پرطرفدار در میان بازیکنان

متوسط میزان بازی کردن در روز )به دقیقه(

 80
دقیقه

 104
دقیقه

 88
دقیقه

 84
دقیقه

 97
دقیقه

1

2

3

4

5

اصفهانخراسان رضویخوزستانفارستهران

چگونه بازی می کنند؟

خراسان رضوی
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نرخ اشاعه روش های مختلف دسترسی به بازی های دیجیتال1

چند درصد از بازیکنان آنالین بازی می کنند؟

%59%49 %54%44%38

تهران
فارس

خوزستان
خراسان رضوی

اصفهان

چگونه بازی می کنند؟

%82
%17 %84

فارس

%18 %84

%73

خراسان رضوی
%90

%81

%10
اصفهان

سفارش حضوری و دریافت حضوری

سفارش آنالین و دریافت آنالین

سفارش آنالین و دریافت حضوری %84
%80

%14

تهران

%61

%71

%12
خوزستان

1. منظــور از ســفارش، روش هــای جســتجو، انتخــاب و درخواســت بــازی اســت کــه از ایــن میــان می تــوان بــه ســفارش اینترنتــی بــازی از فروشــگاه های دیجیتــال، ســایت ها و یــا شــبکه های 
اجتماعــی و پیام رســان ها و ســفارش حضــوری بــازی از طریــق مراجعــه بــه مغازه هــا و یــا تبــادل بــازی بــا دوســتان و اطرافیــان اشــاره نمــود. همچنیــن دریافــت بــازی از طریــق اتصــال بــه 
اینترنــت، دریافــت آنالیــن و دریافــت فایــل یــا لــوح فشــرده بــازی از مغــازه داران، دوســتان، اطرافیــان و ماننــد این هــا، دریافــت حضــوری محســوب می شــود. اگرچــه الزم به تاکید اســت که 

11ایــن ســفارش و دریافــت، الزامــا بــا پرداخــت وجــه همــراه نیســت و بازی هــای رایــگان را نیــز در برمی گیــرد.
گزارش بازی خیزهای 1396



از کل بازیکنان، چند درصد خریدار2 نرم افزار )بازی( هستند؟

میانگین سنی خریداران چقدر است؟

191818 1816
تهران اصفهانخراسان رضویخوزستانفارس

چگونه خرید می کنند؟

تهران فارس اصفهانخراسان رضویخوزستان

%17%20
%24

%17

%5

خریداران به تفکیک جنسیت

خوزستانفارستهران اصفهانخراسان رضوی

%57 %71
%84 %85 %90

%43 %29
%16 %15 %10

2. بر اسـاس تعریـف دایـرک، بـه آن دسـته از بازیکنـان کـه بـرای دسترسـی بـه بـازی هزینـه می کننـد )نسـخه اصلـی یـا کپـی( و یـا داخـل بـازی، درون پرداخـت انجــام 
می دهنــد، »خریــدار بــازی« گفتــه می شــود.
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مرد

زن



نقشــه حرارتــی زیــر درآمــد بــازار بازی هــای دیجیتــال در ســال 
1396 3 را بــه تفکیــک 5 اســتان بــه تصویــر می کشــد:

چگونه خرید می کنند؟

3. ایــن عــدد شــامل درآمدهــای ناشــی از پرداخــت بــرای خــود بــازی، کنســول بــازی و یــا لــوازم جانبــی تخصصــی بــازی اســت. همچنیــن لــوازم جانبی تخصصی بــازی همچون دســته بــازی، 
هدســت، مــاوس، کیبــورد و یــا هــر دســتگاه جانبــی دیگــری کــه بــا هــدف بــازی کــردن خریده شــده باشــد اســت.

استان خراسان رضوی
مجموع درآمد بازار:  42 میلیارد و 100 میلیون تومان

استان اصفهان
مجموع درآمد بازار: 48 میلیارد و 400 میلیون تومان

استان خوزستان
مجموع درآمد بازار: 35 میلیارد و 600 میلیون تومان

استان تهران
مجموع درآمد بازار: 309 میلیارد و 500 میلیون تومان

استان فارس
مجموع درآمد بازار: 74 میلیارد و 200 میلیون تومان
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چگونه خرید می کنند؟
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ــال  ــای دیجیت ــازار بازی ه ــد ب ــه درآم تجزی
ــران ــتان ته ــال 1396 در اس در س

دستگاه کنسول:
لوازم جانبی تخصصی:
بازی های موبایلی )نرم افزار(:
بازی های رایانه ای )نرم افزار(:
بازی های کنسولی )نرم افزار(:

161,400,000,000
26,700,000,000
60,500,000,000
13,000,000,000
47,900,000,000

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان



تجزیــه درآمــد بــازار بازی هــای دیجیتال 
در ســال 1396 در اســتان فــارس

چگونه خرید می کنند؟
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دستگاه کنسول:
لوازم جانبی تخصصی:
بازی های موبایلی )نرم افزار(:
بازی های رایانه ای )نرم افزار(:
بازی های کنسولی )نرم افزار(:

14,600,000,000
13,000,000,000
26,100,000,000

9,700,000,000
10,800,000,000

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان



چگونه خرید می کنند؟
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ــال  ــای دیجیت ــازار بازی ه ــد ب ــه درآم تجزی
در ســال 1396 در اســتان اصفهــان

دستگاه کنسول:
لوازم جانبی تخصصی:
بازی های موبایلی )نرم افزار(:
بازی های رایانه ای )نرم افزار(:
بازی های کنسولی )نرم افزار(:

31,400,000,000
4,000,000,000
7,200,000,000
3,400,000,000
2,400,000,000

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان



چگونه خرید می کنند؟
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تجزیــه درآمــد بــازار بازی هــای دیجیتــال درســال 
1396 در اســتان خراســان رضــوی

دستگاه کنسول:
لوازم جانبی تخصصی:
بازی های موبایلی )نرم افزار(:
بازی های رایانه ای )نرم افزار(:
بازی های کنسولی )نرم افزار(:

17,700,000,000
5,400,000,000

13,700,000,000
3,600,000,000
1,700,000,000

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان



چگونه خرید می کنند؟
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تجزیــه درآمــد بــازار بازی هــای دیجیتــال در 
ســال 1396 در اســتان خوزســتان

دستگاه کنسول:
لوازم جانبی تخصصی:
بازی های موبایلی )نرم افزار(:
بازی های رایانه ای )نرم افزار(:
بازی های کنسولی )نرم افزار(:

17,800,000,000
4,500,000,000
5,300,000,000
5,900,000,000
2,100,000,000

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان



ــت.  ــا اس ــودن آن ه ــرز ب ــیالیت و بی م ــال، س ــع دیجیت ــی صنای ــن ویژگ جذاب تری
ــد و در  ــعه ده ــزار را توس ــک نرم اف ــد ی ــران می توان ــوب ای ــتقل در جن ــی مس تیم
کمتریــن زمــان ممکــن، محصــول تولیــد شــده آن هــا در شــمال کشــور در دســت 
ــای  ــال و ویژگی ه ــای دیجیت ــت بازی ه ــت در صنع ــن جذابی ــد. ای ــران باش کارب
خــاص آن دو چنــدان نیــز می شــود. میانســاالن و کهنســاالنی کــه مشــغول بازی هــای 
موبایلــی ســبک کلمــات هســتند و کــودکان و نوجوانانــی کــه بــا کنســول های بــازی 
ــردم  ــد و م ــران را درنوردیده ان ــام ای ــال تم ــای دیجیت ــده اند. بازی ه ــرگرم ش س

ــد. ــته کرده ان ــود وابس ــه خ ــتا را ب ــهر و روس ش
ــن گــزارش انتخــاب شــده اند،  ــف، 5 اســتانی کــه در ای ــان اســتان های مختل در می
بیشــترین تعــداد بازیکنــان را دارنــد و از ایــن رو اهمیــت مطالعــه رفتــار بازیکنــان در 
آن هــا بیشــتر اســت. مقایســه الگوهــای مصــرف و پرداخــت بازیکنــان چهــار اســتان 
خوزســتان، شــیراز، اصفهــان و خراســان رضــوی، در کنــار اســتان تهــران، می توانــد 
راهگشــای فعــاالن صنعــت بازی هــای دیجیتــال در ایــران باشــد. ویژگی هــای 
خــاص در الگــوی پرداخــت بازیکنــان خوزســتانی، رو بــه رشــد بــودن مصــرف بــازی 
در اســتان اصفهــان و زمــان درگیــری زیــاد بازیکــن بــا بــازی در اســتان خراســان 

رضــوی از نمونــه  الگوهــای قابــل بررســی در ایــن گــزارش هســتند.
دایــرک تــالش می کنــد بــا بررســی مســتمر رفتــار بازیکنــان در اســتان ها و شــهرهای 
مختلــف، توجــه بیشــتری را نســبت بــه بخش هــای کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده و 

دارای تــوان رشــد بــاال جلــب نمایــد.

رو به جلو

حامد نصیری
مدیر پژوهش های صنعتی دایرک
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درباره بنیاد ملی بازی های رایانه ای
بنیاد ملی بازی های رایانه ای متولی صنعت بازی های رایانه ای کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که جهت 
برنامه ریزی و حمایت از مجموعه فعالیت های مرتبط با هنر-صنعت بازی های رایانه ای، تقویت مبانی آموزشی و نظارت بر امور این حوزه تاسیس 

شده و به فعالیت می پردازد.
امروزه بازی های رایانه ای به عنوان محصوالتی هنری و تجاری واجد تاثیرات گسترده فرهنگی و اقتصادی هستند، به این ترتیب توجه به این 
حوزه و تنظیم مجموعه ای از اهداف و وظایف برای دستگاه های عالی کشور در این بخش ضروری به نظر می رسد. عمده وظایف و اهداف بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای در کنار سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن را می توان در قالب یک تقسیم بندی کلی در چهار حوزه ی حمایت، آموزش، 

نظارت و پژوهش شرح داد:
حمایت از صنعت بازی سازی کشور

صنعت بازی سازی در جهان با شتابی خیره کننده در حال پیشرفت است در حالی که فعاالن این صنعت در داخل کشور با مشکالت گسترده ای 
مواجه اند؛ مشکالتی که نوپا بودن این صنعت و وجود تحریم ها تشدیدشان کرده و وجود یک نهاد حمایتی برای سامان دهی این شرایط را الزامی 

جلوه می دهد.
حمایت از بازی سازان داخلی به شیوه های مختلف در بنیاد ملی بازی های رایانه ای در جریان است؛ این سازمان تالش می کند با تقویت 
زیرساخت های صنعت گیم و ایجاد فرصت برای نمایش و بررسی محصوالت بازی سازان ایرانی،  فعاالن این حوزه را یاری و حمایت کند. بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای از طریق برگزاری رویدادهای گوناگون شرایط یافتن سرمایه گذار برای بازی های ایرانی را تسهیل می کند و امکان آشنایی 

مهره های کلیدی صنعت بازی جهان را با تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می کند.
آموزش فعاالن حوزه بازی سازی

با وجود محدودیت هایی که بازی سازان ایرانی را در تنگنا قرار می دهند، کشور ایران دارای تعداد قابل توجهی فعال بااستعداد در حوزه بازی سازی است. 
بنیاد تالش می کند با گسترش امکانات و آموزشی، دانش این فعاالن را افزایش دهد و شرایط شکوفایی استعدادهای فعاالن این حوزه را ایجاد کند.

برگزاری دوره ها، کارگاه ها و کالس های آموزشی داخلی، برگزاری نمایشگاه های معتبر بین المللی، اعزام افراد به دوره های آموزشی خارج از کشور، 
تدوین کتب و جزوات آموزشی از جمله اقداماتی هستند که بنیاد جهت تزریق دانش روز به فعاالن این حوزه انجام می دهد.

نظارت بر تولید و عرضه
بخشی از وظایف بنیاد ملی بازی های رایانه ای نظارت بر محتوایی است که در صنعت بازی های رایانه ای کشور تولید یا عرضه می شوند. این 

سازمان از طریق نظارت دقیق بر این نوع محتوا تالش می کند مبانی فرهنگی و هویت ایرانی – اسالمی را در این صنعت تقویت کند.
همچنین تامین حقوق مادی و معنوی مصرف کنندگان در گروی نظارت دقیق بر فرآیندهای تولید و عرضه این محصوالت است. بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای از طریق مبارزه با توزیع بازی های غیرمجاز در کشور، الصاق هولوگرام بر بازی های مجاز، صدور مجوز نشر و پروانه انتشار و 

همچنین رده بندی سنی بازی ها در راستای رسیدن به اهداف نظارتی خود گام برمی دارد.
پژوهش و ارائه آمار دقیق از صنعت

در کنار وظایف و اهداف ذکر شده باید به این موضوع اشاره کرد که بنیاد به عنوان متولی صنعت بازی های رایانه ای در کشور وظیفه ی تحقیق 
و پژوهش در این حوزه را نیز به عهده دارد. بازی های رایانه ای تبعات و اثرات گسترده فرهنگی و اجتماعی دارند و دریافتن این اثرات فرهنگی 

نیازمند اقدامات پژوهشی جدی در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
همچنین دست یافتن به اطالعات دست اول درباره وضعیت صنعت گیم، فعاالن و مصرف کنندگان این صنعت نیز از طریق پژوهش در میان 
این افراد و تحلیل آن با الگوهای علمی روز محقق می شود. از سوی دیگر بازار بازی های ویدئویی به عنوان یک صنعت پرسود در جهان شناخته 
می شود و پی بردن به پتانسیل های تجاری آن هم به نوبه خود فعالیت های پژوهشی در بازار را می طلبد. با توجه به دالیل ذکرشده بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای از طریق برگزاری کنفرانس ، انتشار گزارش های جامع و تحقیقات علمی در دوره های گوناگون زمانی به شکل فصل نامه، گاهنامه 

و ماهنامه تالش می کند به اهداف پژوهشی خود نائل شود.

ما چه کسانی هستیم؟
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درباره دایرک
در محیــط رو بــه رشــد بــازار و صنعــت بازی هــای دیجیتــال در منطقــه خاورمیانــه و بــه خصــوص ایــران، وجــود اطالعــات و دانــش 
دقیــق بــرای تجزیه وتحلیــل مقــررات، سیاســت ها، شــرایط صنعــت، فضای رقابــت، تمایــالت مصرف کنندگان و ســایر شــاخص های 

توســعه کســب وکار در زمینــه بازی هــای دیجیتــال، بســیار حیاتــی بــه نظر می رســد.
مرکــز تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال )دایــرک( از ســال 1394 بــا ایــن هــدف اصلی تاســیس شــد تــا ســهم تحقیقــات را در صنعت 
بازی هــای دیجیتــال افزایــش دهــد. در ایــن راســتا دایــرک ارتباطــی تعاملــی بــا فعــاالن صنعــت، شــامل شــرکت های توســعه دهنده 
ــار  ــا اجــرای پیمایش هــای دوره ای مطالعــه رفت ــرار نمــوده و ســپس ب ــازی، ناشــران، رســانه ها، دانشــگاه ها و سیاســت گذاران برق ب
مصرف کننــده در سراســر کشــور، بــه حجــم قابــل توجهــی از داده و اطالعــات دسترســی دارد. مهم تریــن پیمایــش مصرفــی کــه 
توســط دایــرک اجــرا می شــود، پیمایــش چنــد هــزار نفــری بــزرگ ملــی بــا پوشــش سراســری کشــور اســت کــه در کالن شــهرها، 
شــهرهای کوچــک و مناطــق روســتایی اجــرا شــده و بــا مطالعــه ترجیحــات و رفتــار بیــش بازیکنــان در ایــران، اطالعــات قابل تعمیم 
زیــادی را بــه تفکیــک مناطــق مختلــف کشــور بــه دســت مــی آورد. اگرچــه در کنــار ایــن پیمایــش دوره ای، پیمایش هــای مقطعــی 
مختلفــی نیــز بــه صــورت حضــوری یــا آنالیــن بــرای مطالعــات عمیق تــر صــورت می پذیــرد کــه بــر اســاس آن امــکان تحلیــل 

وضعیــت بازی هــای دیجیتــال در ایــران میســر شــده اســت.
ــرای  ــی ب ــات سفارش ــرای تحقیق ــال، اج ــای دیجیت ــه بازی ه ــوع در زمین ــای متن ــار گزارش ه ــا انتش ــرک ب ــر، دای ــال حاض در ح
ســازمان های مختلــف داخلــی و خارجــی و برگــزاری رویدادهــای تحلیلــی تــالش می نمایــد هوش تجــاری ذی نفعــان صنعــت و بازار 

بازی هــای دیجیتــال را ارتقــا دهــد.
دایرک، مرجع رسمی انتشار گزارش های آماری و تقویت مبانی نظری صنعت بازی های دیجیتال در ایران محسوب می شود.

منتشر شده های دایرک
گزارش ها و نشریات دایرک شامل موارد زیر است:

- گزارش »نمای باز: شاخص ترین اطالعات مصرف بازی های دیجیتال در ایران«
ایــن گــزارش کوتــاه، مهم تریــن اطالعــات مصــرف از قبیــل تعــداد بازیکنــان در ایــران، حجــم بــازار، تمایالت اصلــی بازیکنــان، تعداد 
بازیکنــان آنالیــن و ســایر اطالعــات اصلــی از مصــرف بازی هــای دیجیتــال را منعکــس می نمایــد. گــزارش نمای بــاز، اولیــن گزارش 

دایــرک در هــر دوره بــوده کــه بــه صــورت رایــگان منتشــر شــده و در سراســر جهان منتشــر می گــردد.
- گزارش های سه گانه »نمای نزدیک« برای سه پلتفرم اصلی موبایل، رایانه و کنسول

در راســتای بررســی دقیق تــر و بــا جزئیــات بیشــتر رفتــار مصرف کننــده در پلتفرم هــای گوناگــون، گزارش هــای ســه گانه »نمــای 
نزدیــک« پــس از گــزارش کلــی »نمــای بــاز« و در قالــب ســه گــزارش جداگانــه بــه تفکیــک ســه پلتفــرم موبایــل، رایانــه و کنســول 
منتشــر شــده و در هــر کــدام جزئیــات تمایــالت و رفتــار بازیکنــان را بــه دقــت بررســی می کنند. اطالعــات مربــوط به میــزان بازی 
کــردن، نحــوه دسترســی و پرداخــت بــرای بازی هــا، ســبک زندگــی بازیکنــان و خوشــه بندی آن هــا بــر اســاس مــدت زمــان بــازی 
کــردن و میــزان پرداخــت بــرای بــازی، بــه تفکیــک و بــا جزئیــات زیــاد در ایــن گزارش هــا مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. مطالعــه 

ایــن گزارش هــا، درک عمیقــی از ذائقــه بازیکنــان در هــر پلتفــرم فراهــم مــی آورد.
- گزارش »پدیده سال«

برخــی بازی هــا در پلتفرم هــای مختلــف و در دوره ای خــاص، مــوج بزرگــی را در بــازار ایجــاد کــرده و مخاطبــان زیــادی را بــه خــود 
جــذب می کننــد. مطالعــه ایــن بازی هــا و بررســی علــل موفقیتشــان می توانــد درک بهتــری از چگونگــی پدیــده شــدن آن هــا حاصل 
نمایــد. بــه همیــن جهــت سلســله گزارش هــای پدیــده ســال، در هــر ســال به بررســی بــازی موفــق به عنــوان یــک مطالعه مــوردی 

پرداختــه و ضمــن ارائــه اطالعــات آمــاری از بــازی موردنظــر، تحلیل هــای دقیقــی را در مــورد علــل رشــد آن ارائــه می کنــد.

ما چه کسانی هستیم؟
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ما چه کسانی هستیم؟
- گزارش »100 گزاره از اکوسیستم بازی های دیجیتال در ایران«

بــا توجــه بــه ابعــاد کلیــدی صنعــت، همچــون تولیــد، توزیــع، نظــارت، آمــوزش، پژوهــش، رویدادهــا و...، این گــزارش نــگاه جامعی 
بــه بازیگــران مختلــف داشــته و نگاهــی کلــی از آنچــه در صنعــت بازی هــای دیجیتــال در ایــران گذشــته اســت ارائــه می دهــد. 
مطالعــه ایــن گــزارش کمــک می کنــد تــا در زمانــی کوتــاه، درکــی کلــی از شــرایط حاکــم بــر بازی هــای دیجیتــال در ایــران بــه 

دســت آیــد.
- فصلنامه »گردایه«

فصلنامــه گردایــه، در هــر شــماره خــود، مهم تریــن اطالعــات و آمــار منتشــر شــده در جهــان و در حوزه هــای مرتبــط بــا بازی های 
دیجیتــال را گــردآوری می کنــد. هــدف از انتشــار ایــن فصلنامــه آمــاری ایــن اســت کــه ضمــن آشــنایی بــا منابــع معتبــر جهانــی 

ارائه دهنــده گزارش هــای مرتبــط، اتفاقــات اخیــر در حــوزه تولیــد، توزیــع و مصــرف بازی هــای دیجیتــال مشــخص گــردد.
- ماهنامه »مطالعات بازی: دریچه«

ماهنامــه مطالعــات بــازی، متفاوت تریــن محصــول دایــرک اســت. مخاطــب اصلــی ایــن ماهنامه، پژوهشــگران دانشــگاهی هســتند 
کــه هــدف اصلــی آن هــا حرکــت بــر لبــه دانــش بــوده و تــالش دارنــد تــا مطالعــات علمــی مربــوط بــه بازی هــای دیجیتــال را 
توســعه دهنــد. هــر شــماره از ایــن ماهنامــه، یکــی از موضوعــات مرتبــط بــه بازی هــای دیجیتــال )همچــون یادگیــری، خشــونت، 
اعتیــاد، کســب وکار، ژانــر و...( را هــدف قــرار داده و مهم تریــن مقــاالت، کتــب، پایان نامه هــا و ســایر مســتندات علمــی مربــوط بــه 
آن موضــوع را معرفــی و بررســی می کنــد. مطالعــه هــر شــماره از ماهنامــه »دریچــه« پژوهشــگران را در هســته اصلــی مطالعــات 

علمــی صــورت گرفتــه قــرار می دهــد.
- سایر گزارش ها و اینفوگرافیک ها

همچنیــن دایــرک گزارش هــا و اینفوگرافیک هــا متنــوع دیگــری در زمینه هــای مختلــف از قبیــل تجزیه وتحلیــل آمــاری در زمینــه 
انتشــار جهانــی بازی هــای دیجیتــال، مطالعــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران، ورزش هــای 
الکترونیــک در ایــران، اشــتغال در صنعــت، آموزش هــای کاربــردی و پژوهش هــای علمــی بــرای صنعــت، تبلیغات به کمــک بازی، 

آینده نــگاری بازی هــای دیجیتــال در ایــران و ســایر ابعــاد بازی هــای دیجیتــال بــه فراخــور نیــاز هــر دوره منتشــر کــرده اســت.
سایر فعالیت های دایرک

عــالوه بــر انتشــار گزارش هــا و نشــریات، دایــرک فعالیت هــای تکمیلــی دیگــری را نیــز ارائــه می دهــد. برخــی از ایــن فعالیت هــای 
بــه شــرح زیر قابــل مالحظه هســتند:

- تقویــت مبانــی نظــری و علمــی در حــوزه بازی هــای دیجیتــال از طریــق برقــراری ارتبــاط بــا دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و 
»)DGRC( پژوهشــگران، حمایــت مــادی و معنــوی از پژوهش هــای مرتبــط و برگــزاری »کنفرانس تحقیقات بازی هــای دیجیتــال

- مشاوره اطالعاتی به شرکت های داخلی و خارجی به منظور گسترش فعالیت در صنعت
- اجرای پروژه های تحقیقاتی سفارشی مرتبط برای سازمان های سیاست گذار، توسعه دهنده و ناشر داخلی و خارجی

مشتریان دایرک
با توجه به نوع فعالیتهای دایرک، طیف وسیعی از شرکت ها، سازمان ها و نهادها، مشتری دایرک محسوب میشوند:

- سیاست گذاران و مدیران عالی
- بازی سازان، ناشران و توزیع کنندگان داخلی و خارجی

- سرمایه گذاران خطرپذیر داخلی و خارجی
- صنایع مکمل و ذی نفع

- رسانه ها
- پژوهشگران و دانشگاهیان
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مرکـز تحقیقـات بازی های دیجیتـال )دایـرک(، مرجـع رسـمی انتشـار گزارش هـای 
آماری و تقویـت مبانـی نظـری صنعـت بازی های دیجیتـال در ایـران اسـت. 
دایـرک در روزهـای کاری آمادگـی پاسـخگویی بـه نظرات، پیشـنهادات و انتقـادات مخاطبان محتـرم را دارد.
نشانی: ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرک زاده، پالک 32، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، 

طبقه 4، معاونت پژوهش

تلفن: 88310222-021-98 داخلی 414
www.direc.ir :نشانی وبسایت
نشانی ایمیل: direc@ircg.ir و

@direc.ir :آیدی اینستاگرام

@direc_bale :آیدی پاسخگویی در پیامرسان بله
@direc :آیدی کانال در پیامرسان بله

 direc1394@gmail.com 


