ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻮﺟﯽ از اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﻣﮑﺎن
ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
رﻓﺘﻨﺪ.
دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
ﺷﺎﯾﺪ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد دورﮐﺎری در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ
آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دورﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪه دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ داغ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ
ﻣﺎرس  ،2020رﺷﺪ  259درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در

ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﺒﻮده و ﻓﺮوش
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﻣﺎر ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺳﺎﯾﺮ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در دو ﻣﺎﻫﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرس  2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  272درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻻﺟﯿﺘﮏ و رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﻻﺟﯿﺘﮏ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ﻣﺎوس ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﺳﺖ ،در دوران
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرس 2020
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﻻﺟﯿﺘﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

 10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

