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مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

زنــان، بخشــی مهــم و کمتــر دیــده شــده در عرصــه بازی هــای دیجیتال 
هستند. بازیکنانی که طیف وسیعی از دختران کم سن و سال مدرسه ای 
تــا زنــان کهنســال دارای فرزند و نــوه را دربرمی گیرند. نقــش پررنگی مادر 
کــردن بازی های بچگانه با هدف  بــودن در میــان زنان که منجر به بازی 
همراه شدن با کودکان می شود، در حالی رو به رشد است که بازی کردن 
زنان به اینجا ختم نمی شود و سهم آنان از مجموع بازیکنان حرفه ای و 
حتی استریِمر فزاینده است. چه از منظر فرهنگی و چه از منظر اقتصادی، 
پرداختن به بازیکنان زن و بررسی وضعیت و عالیق آن ها بسیار حیاتی به 

نظر می رسد.
اطالعــات موجــود در بازینگاشــت حاضر، بــا تحلیل داده هــای حاصل از 
پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال در جمهوری اســالمی 
ایــران بــا نمونــه آمــاری 8000 نفــری بــه دســت آمــده اســت. بــه منظــور 
اجــرای پیمایــش، از روش نمونه گیــری تلفیقــی »طبقــه ای- خوشــه ای 
چندمرحله ای« اســتفاده شــده که خوشــه های مرحله اول شامل تمام 
کشور و خوشه های مراحل بعد به ترتیب شامل شهرستان  استان های 
و شهر و روستا می شوند. همچنین با هدف تسهیل قرائت گزارش، اعداد 
گرد شده اند. این بازینگاشت  تا حد امکان بدون اعشار بوده و اصطالحا 
شاخص ترین اطالعات مصرف بازیکنان زن ایرانی را تا انتهای سال 1396 
یا ابتدای سال 1397 گزارش می کند. باید توجه داشت که در این گزارش، 
که حداقل یک ســاعت  منظــور از »بازیکن بازی دیجیتال« فردی اســت 
در هفته با حداقل یکی از ســه پلتفرم اصلی بازی های دیجیتال شــامل 

موبایل، رایانه و کنسول بازی کند.

بازینگاشت زنان و
 بازی های دیجیتال

تعداد بازیکنان زن بازی های دیجیتال:

 91%بازیموبایلیبازیمیکنند

 19 سال

کودک)زیر12سال(:

%36 

جوان)34-20سال(:

%30
میانسال)59-35سال(:

% 8 

نوجوان)19-12سال(:

% 25 

کهنسال)باالی60سال(:

% 1 

مجرد:

% 64

سایر:1 %

متاهلبدونفرزند:

% 26

متاهلدارایفرزند:26 %  44%هرروزبازیمیکنند

 14%بازیرایانهایبازیمیکنند

 از هر 100 زن در ایران، 24 نفر  بازیکن هستند

 6%  بازیکنسولیبازیمیکنند

9/800/000نفر

95/7
سهم زنان از درآمد بازار بازی های دیجیتال: 

بازیکنان زن به تفکیک سن:

متوسط سن بازیکنان زن ایرانی:

وضعیت تاهل بازیکنان زن:

میلیارد تومان
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انتشار
 برای اولین بار
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شماره هفتم و هشتم/ سال اول/ آذر و دی  1397

اصالتوجهیندارند:

% 42
تاحدودیتوجهمیکنند:

% 28

توجهزیادیدارند:

% 30

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

10 بازی
 پرطرفدار در میان زنان

5ژانر
 پرطرفدار در میان زنان:

1- معمایی
2-دونده/ سکوبازی

3- آرکید
4-مدیریت و شبیه سازی

5- رانندگی

1 2 3

54

باقلوا

Angry Birds

Subway Surfers

Candy Crush

آنجال سخنگو

POU

تام سخنگو

GTA

Quiz of Kings

آمیرزا

 16 دقیقه
 در روز به ازای هر زن ایرانی

 67 دقیقه
متوسط زمان بازیکنان زن ایرانی در روز

 %30 
از زنان بازیکن به صورت آنالین بازی می کنند

 %9 
از بازیکنان زن، برای نرم افزار )بازی( خرید می کنند

سرانه مصرف بازی های دیجیتال در ایران برای زنان: 
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