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 چکیده
اسبت.  انجبا  شبد در ایبران  ای های رایان  کار بازیو کس  یها راهبردبا هدف تدوین  رحاض پژوهش

 های نبب ج ،راهببردیو مبدیریت  راهببرد این هدف، پس از بررسی ادبیبا  حبوز ب   یدستیاب منظور ب 
ماننبد ، هبای کیفبی از روش یگیبر صنعت بازی با نگاهی ب  وضعیت آن در ایبران، و ببا بهبر  مختلف
اطالعاتی از نقبا  قبو  و ضبعف،  ،اساس است. برهمین شد تحلیل  ،دلفی فنبا خبرگان و  مصاحب 

شبد  اسبت. پبس از ایبن مرحلب  و ببا  یاین حوز  در کشور گردآور و تهدیدهای موجود در ها فرصت
کبار زز   و های کسب راهبرد ،پژوهشای  ب چندمرحل وچرگیری از چا بهر و  از تحلیل سوا  استفاد 

 و راهببرددر قالب  چهبار آمد   دسبت ب نتبای   شد  وبهبود وضعیت این صنعت در کشور تدوین  برای
 است.  ارائ  شد  ،بسترساز ر  راهکا هفت

 ، روش دلفی، صنعت بازیراهبرد، تحلیل محیطی، تدوین یا های رایان  بازی :ها کلیدواژه
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 مقدمه
هبا  ، رسان است  ی از عصر آنالوگ ب  عصر دیجیتال پا گذاشتفناورهای اخیر ک  دنیای  در ده 
هبا و  تبر شبدن رسبان  شبرفت یبب  پ تنهبا  این انتقبال . البتاند  تحول یافت ،پای این انتقال نیز پاب 

کب  امبروز  تاجباییاسبت؛ فراتبر رفتب   نیبزاز آن  مانبد  وهبا محبدود ن تجهیزاتی آن بسترهای
های  هایی ک  تفاو  رسان  اند؛ پدید آمد  «های دیجیتال رسان » عنوان باها  ای از رسان  مجموع 

تبرین  دارنبد. یکبی از مهب  و... ،ویزیبون، روزنامب رادیبو، تل اننبدهای سنتی م رسان  با زیادی
 ،دیگبر مخاطب  ،ای سبت. در ایبن دنیبای رسبان ا ها این رسان  اغل  تعاملی بودن ها، تفاو 
مخاطببان  اسبت؛ تاآنجاکب  امبروز کمتبر ل شبد یبدتکاماًل فعال  یو ب  مخاطب یستن منفعل
هبا  آن در مورد «کاربر»تر از عنوان شیشناسند و ب می« مخاط »دیجیتال را با عنوان  یها رسان 

زنبدگی  وارد عرصب  ،سبنتی های پای رسان  ب های دیجیتال نیز پا امروز  رسان  کنند. استفاد  می
اجتمباعی،  هبای آنالیبن، شببک  هبای رسبان اننبد م ،هبا از انواع آن استفاد  و اند ها شد  انسان
 شود. می  افراد دید ۀزندگی روزمرو... در  ،ای های رایان  بازی

 ، حبوز هبا صنایع فرهنگی مبرتب  ببا آنتال و یهای دیج رسان میان  های فعال در حوز  یکی از
 این صنعت )صنعت بازی( یکبی از ،توان گفت ت میئجر و ویدئویی است. ب  ای های رایان  بازی

هاست.چندسالهتاافرادمسنرادرگیرخودکردانایاستکهازکودکن صنایع رسان یتر محبوب
اصبطال   بب کنند  یبا  ون بازییمیل 19، حدود 8938سال در شد   آمار اعال  براساسدر ایران نیز 

در نقبا   یمشاب  چنین آمار .(8 ،8931، 2های دیجیتال مرکز تحقیقا  بازی) وجود دارند 1گیمر
 .است این صنعت محبوبیت ویژ  دهندۀ امر نشاناین  شود و بیش دید  می و دنیا نیز ک دیگر 

هبای اقتصبادی  جبذابیت ،با توج  ب  محبوبیت این صنعت، طبیعی است کب  ایبن حبوز 
آفرینان ب  ایبن ها و کار باعث جذب شرکت ،های اقتصادی تیجذاب داشت  باشد. همین یخاص

کار این حبوز  و  و کس  آید، بحث می ای ک  در پی این موضوع پیش ل ئمس. صنعت شد  است
تا  برند میکار  هایی را ب  راهبرد ها و کارآفرینان این حوز  چ  ک  شرکتآن است. این یدرآمدساز

 عرصب نوشت  در پی بررسبی آن ببرای  موفقی داشت  باشند، موضوع مهمی است ک  این شرکت
 جغرافیایی و اقتصادی ایران است.

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 ...  کار در  و کسب

بحبث، نخسبت اصلی و   ست. جنببحث ا دو جنب  قابل از پژوهشیضرور  انجا  چنین 
ببرای رونب  ظرفیبت از ایبن اری و اقتصادی ببازی ایبن صبنعت و لبزو  اسبتفاد  ت تجیظرف

هبای ببازار،  هبا و ظرفیبت جذابیت با وجوددر کشور است.  یار و رشد اقتصاد فرهنگکو کس 
آمار اعالمی مرکبز تحقیقبا   براساسبازی هستی .  حوز  فعازن ایرانی کافی عد  رشد شاهد

، 8938شد  در بازار ایران در سال  های فروخت  یدرصد باز 81 زتنها کمتر ا، تالیدیج های یباز
این نکتب ، اینکب  در ببازار  راساسر محصوز  خارجی است. بیر در تسخاو باز اند بود  ایرانی
و کنبد را اتخبا   یهبای راهببردیب  شبرکت بایبد چب   بب  آنخاص  های ویژگیتوج  ب   با بب   ایران

ترین مسائلی  ازجمل  مه چگون  تعیین کند تا بتواند موف  شود، راهبردها و اهداف موردنظر را 
 .سازان ایرانی باید ب  آن توج  داشت  باشند است ک  بازی

درصبد  31 تردید، اختصاص یبافتن ببیش از ؛ بیاست فرهنگی مباحث ل ،ئوج  دیگر مس
نبایبد  .نیز خواهبد داشبت یفرهنگی خاصپیامدهای  خارجی، محصوز  ب  بازار بازی ایران

هسبتند کب  در  یکودکان و نوجوانان ،از مخاطبان این عرص  یتوجه فراموش کرد ک  بخش قابل
بب  ببازی را ( یتبوجه ببلو بخشبی از وقبت خبود )عمومبًا بخبش قا رنبدقبرار دا سنین تربیت

ببا  کاربران بگبذارد. برتواند اثرا  خود را  اینجاست ک  محتوای فرهنگ بیگان  میپردازند.  می
ببا  هماهنبگببازی و تولیبد محصبول  ضرور  فعالیت بومی در عرصب  ،موضوع   اینتوج  ب

کبار، نقبش  یبخبش اقتصبادی و سبودآور نیبز  یباین زاو یابد. از اولویت می ،خودی فرهنگ
می نیز تولید فرهنگ بو همسو بامحصولی  اگرحتی  ی،بازار کنون در زیرا ،ندک ایفا می ای یکلید
مناس  احساس  یها راهبردنیاز ب   بازار، رقابت در ع ویانبو  و توز تولید در حوز کماکان  شود،

 یتوانبد تثثیرگبذار نمبی مرغبوب باشبد،هرچقبدر هب  محصبول  صور  این  یرغ شود؛ در می
 داشت  باشد. یتوجه قابل

یی ب  این  پژوهش در پی پاسخ نای ،کلی طور ب  های  راهبرداساسی است ک   پرسشگو
تر و ، با هدف کس  سه  بازار بیشبعازن حاضر در این صنعتمناس  برای ف وکار کس 

 ،وکار ایران المللی در فضای کس  د بیننی قدرتمافزایش توان رقابتی آنان در رقابت با رقبا
جایگبا  در بازار ها بتوانند  کار بستن آن سازان با ب  ک  بازی ییها راهبردباشد؟ باید چگون  

 .اشندب فرهنگی کشور نیز یرشد و ارتقا ساز زمین  ،و با رشد خود کنندی کس  مناسب
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 پژوهشمبانی نظری . 1
 هبای پژوهشو  ها  ببا انتشبار مقالب ،تیدر مطالعبا  مبدیر های مربو  ب  راهبرد بحثعالق  ب  

 آغاز شد  است. انتشبار 8391و  8311های  ریزی بلندمد ( از ده  )برنام راهبردی  ریزی برنام 
و  8319-8398هببای  سببال طببولدر  «1ریویببو هبباروارد بیببزنس»جلبب  مختلببف در م های  مقالبب

 8391در سال  راهبردمحور برای تدوین  مند و تحلیل های نظا  ارائ  نخستین چارچوب چنین،هم
 ،از آن . پبسهسبتندهبای ابتبدایی نظبری در ایبن حبوز   ( گبا 8391، 2عنوان نمون : آنسوف )ب 

در پبی (، و 8391، 3هنبری :نمون  عنوان )ب  آمریکاییهای  در سازمان ی گوناگونیمطالعا  تجرب
بر عنوان نمون : دنینبگ )ب  یانگلیسهای  سازمان آن، ی ریبز کب  برنامب  انجبا  شبد (8311، 4و ل 

 ای انجا  شبد تجربی مطالعا  8311. در ده  آزمودند نظری نوظهور یکردهایرو سازمانی را با
بر عملکرد سازمان و  راهبردیریزی  ثیرا  برنام ان تثبر دو جری راهبردی، یریز برنام  حوز  ک  در

دنببال  بیشتر بب  ،. جریان اخیرمتمرکز بودندگیری راهبردی،  در تصمی  راهبردی یریز نقش برنام 
مینتزببرگ و  ( و8311) 5و واتبرز طولی مینتزببرگ بود  است. مطالعا  راهبرد تدوین ییندهاافر

 .ها هستند این پژوهش ازجمل رد در زمین  تدوین راهب( 8311) 6یوه م 
در  کب  اسبت ای یافت  سبازمان و مند نظا  یندافرراهبردی،  ریزی برنام  رویکرد، برمبنای این

برای رسیدن از وضع کنبونی بب   یسند راه دنبال تدوین نقش  و سازمان )مجموع (، ب  ی ، آن
 های ری و تصبمی گیب تصبمی  یاز معیارهبا ای شامل مجموع  ،سند این .استوضع مطلوب 

هبا را  آن ،در راستای تحقب  اهبداف خبود )مجموع ( آن سازمانزز  است راهبردی است ک  
ت یب  برنامب  یبنخست اینک  در موفقمطر  است؛بسیار مه   نکت  دو ،میان دراین د.کندنبال 

و  بخشبی یمعناسبت کب  رویکردهبا   آننگر حاک  است ک  این بب ، ی  رویکرد کلراهبردی
 یهبا اساس، در صنعت ببازی د. برایننشو هایی منجر ت چنین برنام ید ب  موفقنتوان نمیمنفرد 
یب  نکتب   این حبوز ،ثیرگذار بر ثآفرینان ت دقی  بازیگران و نقش شناخت یی،و ویدئو یا رایان 

 کلیدی است.
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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ل الف( تحلی :دنبال ب  با رویکردی تحولی راهبردی یریز نکت  مه  دیگر این است ک  برنام 
انداز آیند  دلخوا  صنعت،  چش  ب( ترسی  ،های وضعیت کنونی حاک  بر صنعت ویژگی  یدق

 را  و اقبداما  اجرایبی صبنعت ببرای رسبیدن بب  آینبد  دلخبوا     و ج( طراحی و تبیبین نقشب
شد ، است. ترسی 

 1تحلیل سوات. 1-1
تحلیبل سبوا   کب  الگبوی نظرندبر این  راهبردیحوز  مدیریت  نظران و صاح  پژوهشگران

میبان  سبوییمهمبی ببرای تحقب  هم تواند مبنبای و فرصت( می ،)نقا  قو ، ضعف، تهدید
(. ببا فهرسبت کبردن 1181، 2)هلمز و نیکسبون متغیرها و موضوعا  سازمانی مختلف باشد

مسائل و موضوعا  مطلبوب یبا نبامطلوب سبازمان در چهبار بعبد اصبلی مباتریس سبوا ، 
 ،از نقا  قبو  و ضبعف داخلبی و همچنبین یتر ود ب  درک مناس ریزان قادر خواهند ب برنام 

آتبی  یهبا راهببردن یو آن را در تبدو یابنبد خود دسبت یمحی  پیرامونهای  و تهدید ها فرصت
هستند ک  ب  سبازمان  ییها منابع یا توانایی، نقا  قو  یطورکل . ب درنظر بگیرند ،سازمان خود

 ،ضبعف کننبد. نقبا  لب  ارزش عمبومی کمب  مبییبا رسبالتش و خ الزاما  انجا  دادن در
الزامبا   ببرآوردن برایسازمان یابی  قدر  مانع هستند ک  بب  ها منابع و قابلیت در  بب  ییکمبودها

-11 ،8913لسبتون، شوند )برایسون و ا ارزش عمومی می و خل  ،تیسازمانی، انجا  مثمور
ک دنده میرامزیتاینآنب  در محی  خارجی سازمان هستند ک  یطیشرا ،ها . فرصت(19

شبرایطی در  ها،و تهدیبدباشدداشت بیشترییسودآور، مناس های راهبرداجرای وتدوینبا
، 3هیل و جبونز) دنانداز یم خطر ب راشرکتریسودآوویکپارچگیمحی  خارجی هستند ک  

1113، 19-11).
 یریبز ک  با هبدف برنامب  هایی شپژوهاین ابزار تحلیلی در  گوناگون ینگاهی ب  کاربردها

 یریز منظور برنام  ای ب  گسترد های  پژوهشدر  آندهد ک  از  ، نشان میاند انجا  شد  راهبردی
( از تحلیل سوا  برای 1113) 4مورانا ب یبرای مثال، کانو   ؛د  استشفاد  صنعت است راهبردی

تبوان  تب  در ایبن صبنعت مبیبهبر  گرفتب  اسبت. الب یدر صنعت پرستار راهبردی یریز برنام 
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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و  2؛ کبرو1118، 1نتینوعنبوان نمونب : کبا )بب  دکبرز مشباهد  مشاب  دیگری را نیب های پژوهش
اند،  کار گرفت  در ی  صنعت ب را ک  این ابزار  های دیگری جمل  پژوهش(. از1111همکاران، 

یکبا اشبار  ( در صنعت انبریی زیسبتی امر1113) 3توان ب  پژوهش دویودی و آزوازپاتی می
ارزیبابی  منظبور توسبع  یب  اببزار بب ( 1111) 4کریگور ب استوار نیبز  یگریمورد در د .کرد

 د  است.کراز سوا  استفاد   صنعت خدما  بهداشتی،بهبودیافت  در 
بب   بی، معطبوف بب  دسبتیاراهببردشبد  ببرای  مطبر حاضر در بین سطو  مختلف  مقال 

د ببرای نبک  بتوان ییها راهبرد ؛ای است های رایان  ازیصنعت ب ۀکار در حوز و های کس  راهبرد
 .دنمزیت رقابتی ایجاد کن ،سازان بازی

 در ایران یصنعت باز. ۲-۲
های مختلف این حوز  و بازیگران اصبلی آن بررسبی  ابتدا باید بخش صنعت بازی، در مطالع 

ا  عبکنسبول و قط نولیدکننبدگاند از: تا  عبارازیگران اصلی صنعت بازی ب طورکلی . ب شوند
. 8کننببدگان توزیبع و ،7، ناشبران6خبدما  دهنبدگان ارائب  ،5دهنبدگان توسبع  ،یافبزار سبخت

ها را تولید  از برای اجرای بازییموردن یافزار افزار، وسایل سخت و سخت کنسول تولیدکنندگان
 را کننبد.اجب یافبزار سبخت با اسبتفاد  از ایبن تجهیبزا ها را  بازیتا کاربران بتوانند  کنند می

 ،ینبد تولیبداکبرد  و فر افبزار )ببازی( را سبازماندهی کسانی هستند ک  روند تولید نبر ، ناشران
یند نوآوری اها در اصل همان فر بازی  . توسعکنند می و مدیریت نترلکبازی را  و توزیع، انتشار

و  دهنبد می ایبن کبار را انجبا  ،های مشاب  نویسان و گرو  تولید بازی است ک  برنام  و قسمت
اعتببار مبالی  دسبت آوردن گان برای تولیبد و انتشبار ببازی و بب ددهن توسع  سازند. بازی را می
و وارد گردند تا برای تولید و نشر بازی ببا ا می دنبال ی  ناشر ب  ،ی  بازی  توسعی موردنیاز برا

د ک  منابعشبان تضمین کنن بایددهندگان  گذار اصلی است و توسع  سرمای ، ناشر .شوند قرارداد
 .(99، 1189، 9)گاندیا برای تثمین نیازها و ملزوما  ناشر داردرا پذیری زز   انعطاف

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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داری از درآمد فروش هر بازی را بب   اتواند سه  معن ، ناشر مییگذار سرمای  میزانراساس ب
 فروشبان و تبثمین عمبد  ببرای ببازی تکمیبل شبد، ناشبر کب  هنگامیدهبد.  خود اختصباص

از  یدیگبر دسبت گونب  کب  اشبار  شبد ،  همانکنبد.  مبیکنند  مراجع   ، ب  توزیعشانفرو خرد 
  خبدما  جبانبی بب  گبرو  بب  ارائب ایبن خدما  هستند. دهندگان ، ارائ بازیگران این صنعت

د و در نشبو ک  در این صبنعت ارائب  مبی یخدمات جمل از پردازد. میاین صنعت تولیدکنندگان 
سبازی، بسبترهای اینترنتبی و  موتورهبای ببازیتبوان بب   می کننبد، ییند تولید بازی کم  مافر

 .(همان) اشار  کرد ...و ،ینهای آنال ارتباطی برای بازی
هبای مختلبف آن از  حبوز  درگونباگونی  یها ، راهبردای رایان  یها بازیت صنع امروز  در

هبا کب   رخبی از انبواع آنک  در ادام  بب  ب روند کار می ب و... ، تولید توزیع، قبیل کس  درآمد،
کار  و کس  ۀحوز ترین متنوع توان می کس  درآمد را . حوز کنی  یم اشار ، دندار لت عمومیحا

ایبن بخبش از  دانسبت.  ببب شبد  کارگرفتب  ها و الگوهای بب راهبرد لحاظ ب   ببب ای رایان  های بازی
 کس  درآمد در این روش ترین ییترین و ابتدا رای  شود. میمربو   بیشتر ب  ناشران، کار و کس 
 ،یب  قیمبت ثاببت ازای بب ببازی را  ،ناشبر ،آن ولاست کب  در طب سنتی الگویهمان  حوز ،

و  رددسترسی نامحدود زمانی دا ،از خرید بازی پسو مشتری نیز  دهد میقرار  دراختیار مشتری
کنبد )مارچنبد و  توانبد از ببازی اسبتفاد  مبی دیس  بازی را دراختیار داشت  باشد،ک   زمانیتا 

 ،آن براسباس دیگر در کس  درآمبد، روشبی اسبت کب الگوی  .(881 ،1189، 1ثورو ب هنینگ
خرید اکانبت و پرداخبت حب  عضبویت ، مستلز  یا استفاد  از امکانا  مشخصی انجا  باز

 .(919 ،1188، 2کند )روکبویلی درآمد کس  می ،طری  گرفتن ح  عضویت و ناشر از است
، کننبد از آن اسبتفاد  میاز ناشبران  یاریو بسباست  رواج یافت  امروز  بسیارک   یگریدراهبرد 
صبور  رایگبان  ببازی بب ، ن روشیبادر شود.  نامید  می 3اصطال  فریمیو  ب است ک   روشی
 یهایی کب  احیانبًا در بباز تیبرای رفع برخی از محدود و کاربر گیرد میقرار  ار کاربرانیدراخت

اولی  موجود نیسبت، بب    نسخ ک  در فیبرخی امکانا  اضا افزودن یبرا یااست، اعمال شد  
ها یبا خریبد امکانبا  اضباف   تیرفع محدود اقدا  ب  ،ازای آن ب و  پردازد میپول ی باز ۀسازند

روش دیگبری کب  ببرای  .(881 ،1189ثورو،  ب )مارچند و هنینگکند  برای بهتر شدن بازی می
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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اقبدا  بب  نمبایش  ،بازی طول، این است ک  ناشر در دارد وجودها  کس  درآمد از طری  بازی
 .(81 ،1189، 1و پولز وینیکند )هر غا  کرد  و از این طری  درآمد کس  مییتبل

مرببو   هبای توزیبع مسبیربب   ،اتخا شد  در صنعت ببازیراهبردهای  از یگرید بخش
، فروشبان و سبپس خبرد  فروشبان از طریب  عمبد ی، ناشبران سبنت هبای د. در روششبو می

 . تغییبراندندرس دست کاربران می ب  های چاپی، همرا  دستورالعمل های فیزیکی را ب  دیس 
و  اینترنبت  عرصب شبرفتیببا پ این است ک  ،شود دید  می ک  امروز  در این بخش راهبردی

و بخبش  انبد و آنالین محصوز  خود رفت ی دیجیتال توزیع سوی فراگیر شدن آن، ناشران ب 
ی تالیدیج عیتوز سوی ب  حرکت رسد. می دست کاربران ها از این طری  ب  از بازی یهتوج قابل

 مزایبا ایبنجملب  . ازتوجهی دارد های قابل مزیت ی،ساز های بازی برای شرکت محصوز ،
فروشبان و  )عمبد  هبای ببازار حذف واسبط  اثر بر ای شرکت توان ب  افزایش سود حاشی  یم

های فیزیکی، ارتبا  مستقی  ببا کباربران از طریب   تولید دیس  های فروشان( و هزین  خرد 
سودی  ،)باید توج  کرد ک  شرکت دست دو  یها یو کوچ  شدن بازار فروش باز ،اینترنت

در  بباز گذاشبتن دسبت ناشبراین موارد باید  کند( اشار  کرد. البت  ب  از این بازار کس  نمی
 .(811و  818 ،1189ثورو،  ب )مارچند و هنینگ گذاری را نیز افزود. قیمتی ها روشانتخاب 

دهنبدگان و تولیدکننبدگان  توانبایی توسبع  تبوجهی طور قابل این نوع توزیع، ب  ،دیگر سویاز
 ببرای عرضب  بب  عنوان واسط  ب  بب  تمندقدر کنندگان را بدون وابستگی ب  ناشران و توزیع محتوا

است ک  تولیدکنندگان محتبوا اکنبون  این معنب  ا رییافزایش داد  است. این تغ شانمحصوزت
شبر کننبد. ایبن نبوع از توزیبع تآنالیبن من های محتوایشان را در فروشگا  ییتنها توانند ب  می

شببود  نامیبد  مبی 2اصبطال  توزیبع هنرمنببدمحور ببب دهنبد (  )توزیبع توسب  خببود توسبع 
 .(318 ،1189، 3و رایتولد ،)بروخویزن، لمپل

 ای در جهبان هبای رایانب  بازارهای بازی یریگ شکل های اولی  همان سال تقریبًا از ،انایر در
بازار این نوع سبرگرمی  ب ب تثخیر نسبت ب  کشورهای غربی و نیز کشورهای شرق آسیا با اندکی بب

 و خبالی از هرگونب  ببازی ،بازار فروش محصوز  وارداتبی فق  ،این بازار ت بشکل گرفت. ال
  در زمینب مباهرو تربیت افبراد  ها و نیز آموزش فناوری زمان و توسع  . با گذراست تولید داخل
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 هستی .نیز در بازار  یدا  داخلیتول  عرض ک  شاهد اخیر ک  یها سال ایران، در سازی در یباز
گا   ک  هیچ یهای ها و بازی ، با طر 8911ده  شروع از  پیشسازی در ایران از اندکی  بازی

 ،ایبن رونبد  د. در ادام، آغاز شرا در پی داشتها  تجرب  برای گرو   و تنها کس نرسید پایان ب 
شد  و  های ساخت  ن بازینخستیرشد این حوز  و تولید بازی در کشور هستی . از  شاهد مرور ب 

در دار  ای کب  مرتضبی بصبار  اشار  کرد؛ ببازی« نجا  بندر»توان ب   یشد  در ایران م عرض 
داری و ببا یبخر ،از مرحل  تولید پس را این بازیمؤسس  تبیان، . استساخت   ،چهار سال طول

دلیل اینک  توس  ی  نفر ساخت  شد  بود، کیفیت  . البت  این بازی ب کردعرض   ای حمایت ویژ 
ین ببازی نخستعنوان  ب  ،حال فاصل  زیادی داشت؛ بااین ،روز دنیا یها بازی بانداشت و  بازیی
 «تیان معصبومیبپا» یشباهد تولیبد بباز ،توج  بود. پس از آن لقاب راهبردی،در سب   ایرانی

ار یبهستی  ک  توس  شرکت هنرهای پویا در سب  اکشبن سبو  شبخص سباخت  شبد و دراخت
( شباهد تولیبد چنبد عنبوان دیگبر نیبز 8911)اوایل ده   ها ن قرار گرفت. در این سالامخاطب
هبایی  ببازی ،8911س  و نیم  دو  ده  ایران، در اوا ای های رایان  اما در صنعت بازی ،هستی 

 ییها تیبرای این صنعت در کشور بود و با موفق یتولید شدند ک  عرض  و ساختشان نقط  عطف
عنبوان  بب  آن و مطبر  شبدن« گرشاس : گرز ثریت»توان ب   این موارد می جمل همرا  شد. از

وبی داشبت، یبا کب  در بازارهبای خبارجی فبروش خب ،کشور های مناس  داخل بازی یکی از
در سبایت  واول شبخص ببود  موفقی در سبب  تیرانبدازی ک  عنوان ،«عدن  یمبارز  در خل»

ساد  نیبز، ببازی  یها یگرفت، اشار  کرد. در میان باز ایرانی لق « 2وظیف  ندای» 1یوروگیمرز
ز با فروش بیش ا 3فیش ر بیگیالمللی نظ ناشری بین مناس  و انتخاب  توانست با هزین «شبان»

)رهجبو،  زدنی را نصی  سازندگان خود کند مثال یچشمگیر و موفقیتی نسخ ، سود هزار 811
کب  ببا  هسبتی ببازی در کشبور  اخیر نیز شاهد رشد روزافزون تولیبد های در سال .(1 ،8938

پیدا کرد  است و هر سبال  یسرعت بسیار بیشتر ،همرا  هوشمند های و تلفن گسترش اینترنت
های هوشمند  تلفن ایرانی هستی  ک  البت  ثقل آن در حوز  های بازی گوناگونع شاهد انتشار انوا

 دهند. از تولیدا  را ب  خود اختصاص می اندکیسه  بسیار  ی دیگرها و پلتفر  بود 
کب   نخسبتنسل  ؛توان برشمرد را می یساز بازی نسلدر ایران، س   یطورکلی در صنعت باز ب 
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سباختارهای ابتبدایی ببر طراحبی  ، بیشبترشبود مرببو  می 8911  ه و اوایل د 8911  ب  اواخر ده
 81است. در این دور  حدود  هایشان بود  اثبا  تواناییها،  هدف اصلی آن و اند تمرکز داشت  ها بازی

و  ندبرداشبت سازی ببازی در ایبران تجاری برایرا  نخستهای  گا بازی ساخت  شد. نسل دو ،  81 تا
عنبوان  81تبا  91تولید کردند. در این دور  شباهد تولیبد  گذشت را نسبت ب   تری های باکیفیت بازی

ای معن ب  ، تقریباً است آغاز شد  8931سازی در ایران ک  از اواخر سال  بازی هستی . نسل سو  بازی
طورچشمگیریبهتولیدبازینیزدرایرانبودهودرایندورهسرعتیسازصنعتبازییگیرشکل
عنبوان ببازی  111نسل، بیش از  ابتدایی این  تقریبًا دوسال ۀک  در دور ای گون  ب  ؛فت  استیش یاافزا

 .(8931آ ر  18، مصاحب  حضوری، 1)احمدیاست  تولید شد 
جیتال در ید یها یاست، حج  بازار باز 8938مربو  ب  سال  ک  ها گزارش نیآخربراساس 

سببه  بببازار تومببان آن، میلیببارد  189کبب  اسببت بببود   میلیببارد تومببان 891حببدود ، کشببور
است  ها هزین  شد  میلیارد تومان نیز برای خود بازی 188تال بود  و یدیج یباز یافزارها سخت

طبب  آمبار و همچنبین، ببود  اسبت.  یلیموببا یهبا مربو  ب  بازی ،درصد از این رق  91 ک 
انبد کب   فعبال ببود  رانیبدر ا یسباز یباز تکشر 889، 8938 لسا انیپا تا، اطالعا  موجود

سازان ایرانبی  یدرصد( سه  باز 1) این صنعت یگردش مال ازتومان ارد یمیل 19متثسفان  تنها 
 .(8931های دیجیتال،  قا  بازییز تحقک)مر بود  است

کب  اسبت ای  رایانب  یهبا ببازی کشبور، بنیباد ملبی ای در رایان ی ها یباز حوزۀ یاصل یمتول
پانصد و هشبتاد   مصوب . درآید شمار می ب زیر نظر وزار  ارشاد  و یینمایمان سززیرمجموع  سا

، تثسبیس بنیباد ملبی 3/9/8911 در تباریخعبالی انقبالب فرهنگبی  شبورای  ن جلسبیو چهارم
 در تباریخ 111  شد ک  در جلس  یماد  تنظ 81ن بنیاد، در یا ای تثیید شد. مصوب  های رایان  بازی

تبثمین،  یند تولیبد،احمایت و نظار  بر گسترش فر ا موظف ب ر بنیاد 1ماد   9 بند ،81/1/8931
هبای کنسبولی و  تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انبواع ببازی سازی، صادرا ، آماد  واردا ،

تبال در یهبای دیج عنوان متولی اصلی بازی اکنون این بنیاد ب  ه . (1 ،8938)رهجو، کرد ای  رایان 
هبای  )اسبرا(، انسبتیتو ملبی ببازی ای رایانب  یها بازی سنیی ندب و سازمان رد  استکشور فعال 

 .های اصلی آن هستند از زیرمجموع )دایرک(  تالیهای دیج قا  بازییو مرکز تحق ،ای رایان 
ای، نهادهای دیگری نیز وجبود دارنبد کب  رسالتشبان ببا  های رایان  بنیاد ملی بازی در کنار
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 است. کشور در بازی صنعت فعازن و ای رایان  های بازی ملی بنیاد پیشین معاونان از احمدی، احمد .1
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عالی فضبای مجبازی و نیبز مرکبز توسبع  فنباوری  یورااست. ش ز مرتب ین یا رایان  یها یباز
دو نهادی هسبتند کب  اگرچب   ،دیجیتال وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی یها اطالعا  و رسان 

د. نرگبذار باشبیتثثتواننبد در ایبن زمینب   نیستند، اما میای  رایان  های بازی ۀ  حوزیمستق متولی
حبوز   ب  فعالیبت در خود فرهنگی های فعالیتد دارند ک  در راستای دیگری نیز وجو ینهادها

هبای  در سبال مبوارد،  ایبن  بر افزون ( 1-88 ،8938)رهجو،  ای مشغول هستند های رایان  بازی
 یمعاونبت علب  و فنباور )زیرمجموعب  ساز نر  و هویتی ها ستاد فناوری لیاخیر شاهد تشک

 ایت از صنایع خالق در کشورگذاری و نیز حم در حوز  سیاست ای  ک  بود  ی(جمهور استیر
 .فعال است  بب شود ک  شامل صنعت بازی نیز می  بب
 
 پژوهش ۀشینیپ. ۳

 کب  استی  صنعت جدید  ی،این است ک  صنعت باز پژوهش،موضوع این  رۀدرباتوج   قابل   نکت
کادمیی ها پای    گونب  موضبوعا ایبن برک   پژوهشییافتن  ،نیبنابرا است؛ آن هنوز محک  نشد   آ

 (تبر های باسبابق  مانند حوز ) در این حوز    چشمگیرینیو پیش استتمرکز کرد  باشد، کمی دشوار 
کار صبنعت  و کس  ۀدر حوز  شد قا  انجا یشد  و تحق مباحث بررسیۀ عمدبخش  شود. دید  نمی

 راهببردار بررسبی و کب و از ایبن کسب  یعد خاصبب   ها آن دراست ک   هایی پژوهشمربو  ب   ی،باز
 ب کار را بررسی کرد  و  و این حوز  از کس  یطورکل ح شد  است و مطالعاتی ک  ب یتشر ،مرتب  با آن

 شود. د، کمتر دید  مینباش پرداخت هایی برای کلیت این عرص   راهبردن یتدو
ای  های رایان  کار بازی و کس  ۀاز کشور و در حوز شد  در خارج انجا  های پژوهشن یب در

 در راسبتای ،خود ها در مقال  ( اشار  کرد. آن1189)ثورو  ب گنمارچند و هنی طالع متوان ب   می
مسائل مختلفی مانند اقتصاد این  ،آن یارزش در صنعت بازی و راهبردها  خلمطالع  موضوع 
 اند. بررسی کرد را و...  ،موجود پژوهشیهای  صنعت، فرصت

شد  واکاوی  ،1دی شرکت با بررسی مور ،توزیع های ی، راهبرددیگر پژوهشدر 
و نیز مشارکت  ،آنالین یتوس  خود سازند  با استفاد  از بسترها  یدو راهبرد توزیع مستق و

یزن اند شد مقایس   ،های دیگر برای توزیع محصوز  با شرکت و رایتولد،  ،لمپل ،)بروخو
1189). 
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 ببا تکیب  ببر ی،ای رقبابته راهبردت و برقادر مورد ای  ( نیز مطالع 1119) 1شنکر و بایوس
 یهبا صبنعت ببازی در مبوردتجرببی  پژوهشبیهبا  آن مطالع  .اند انجا  داد ، ای بک اثرا  ش

شبد ،  . البت  در کنار مطالعا  علمی انجبا استهای نینتدو و سگا  شرکت خانگی با تمرکز بر
هبای  ژوهشک  نسببت بب  پباند، در این زمین  ارائ  شبد  ای نیز اقتصادی و تجاری یها گزارش

 دارند.وضعیت بهتری علمی این حوز  
 بخبش عمبدۀین نکتب  ایبن اسبت کب  نخسبتشبد  در ایبران،  انجبا  های پژوهشدر مورد 

هبا ببر  را  ایبن ببازییمربو  ب  مسائل اجتمباعی و تبثث، شد  در این حوز  انجا  های پژوهش
 ک  مربو  ب  حبوز  ییها پژوهشو  ها  است و مقال سیاسی در برخی موارد، ،مسائل فرهنگی یا

میان، در  . دراینندن تحقیقا  داریدر ب اندکی بسیارد، سه  نای باش رایان  یها کار بازی و کس 
مطالع   ،کار ناشی از آن و های کس  ، هوش مصنوعی و فرصتشد  انجا  های پژوهشاز  یکی

ی شبد  اسبت بررسب ،ویژ  در صبنعت ببازی ب  ،های فناور های رقابتی آن برای شرکت و مزیت
 .(8931و جعفری،  ،زاد  )احمدی، دارائی، سال 

در  هببای درگیببر سببازمانلحاظ  ببب وضببعیت صببنعت بببازی در ایببران  ،یدر تحقیبب  دیگببر
ن یتبدو ببرایای  مقدم  ی،و با این بررسواکاوی شد  و... ، ریزی، تولید ، برنام یگذار سیاست
 .(8931سی و جاللی، ها و راهبردها در این حوز  ارائ  شد  است )شم سیاست

های  با تثکید بر بازی ،در صنایع فرهنگی ینیکارآفر  توسع الگویب  بررسی  یدیگر  مطالع
 کبرد بررسبی را های مؤثر بر این صنعت در کشور  برخی شاخص ،پرداخت  و طی آن ،ای رایان 

  .(8911و عالیی،  ،است )میرسپاسی، احمدپور داریانی
ای و ویدئویی در کشور با اسبتفاد   های رایان    صنعت بازیموانع توسع یدر پژوهش دیگر

ضبعف  هبا و نقبا  گلوگبا  نویسندگان این مقالب ،از تحلیل زنجیر  ارزش بررسی شد  است. 
ای کشور و مقایسب  آن ببا وضبع مطلبوب  های رایان  صنعت بازی با ترسی  زنجیر  ارزش بازی

 .(8938پور،  سحاقو ا ،حسینی )آقایی،اند  مطالع  کرد  را جهانی
اصبلی را ببرای   لئمسب 81 ،( نیبز در پبژوهش خبود13-819 ،8938) نبژاد رودساز و واعظبی

ن یتعی ؛ای در ایران رایان  های ند از: ضعف محتوایی بازیا ک  عبار  اند برشمرد کشور  صنعت بازی
 ؛یص منابع مبالیو تخص مینثل  تئمس ؛ای در صنعت بازی های رایان  جایگا  و نقش بنیاد ملی بازی
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نبوع  راهببردی در انتخباب های اشبتبا  ؛توزیع و فروش بازی های سیست فافیت شناکارآمدی و عد  
مبدیریت شبرکت تولیبد شبیوۀ نبدگان ببا نشتر تولیدکیآشنایی نداشتن ب ؛و... ،بازار محصول، سب ،

کمببود نیبروی ؛ هبای انسبانی و سبرمای  ،هبا ن عوامل تولید، ظرفیبتدناشناخت  و نامرتب  بو ؛بازی
 کمببود و پراکنبدگی نبامطلوب ؛و گرافیسبت ،نبویس، طبرا  ببازی انسانی متخصص مانند داستان

قوانین حمایتی. نبودن و شفاف ؛تحری  و اثرا  آن بر صنعت بازی ؛رایت پیکل  ئمس ؛ها زیرساخت
 
  یشناس روش. 4

 ای در های رایان  کار بازی و کس  برای رون  راهبردک  تدوین  ،حاضر با توج  ب  هدف آنمقال  
و تحلیل اطالعبا ، پژوهشبی  یگردآور یها روش لحاظ و ب  ،است، پژوهشی کاربردی ایران

در این تحقی ، خبرگان صنعت بازی در کشور هستند  یموردبررس  جامع. آید شمار می ب کیفی 
ای و  های رایان  یبازرب  مانند بنیاد ملی  های  ی کار در دستگا   ن و افرادی ک  سابقک  مسئوز

 دیگبر(، های  نب  مقولب ،کار این حبوز  و های مربو  ب  کس  )البت  بخش دارند نهادهای دیگر
  هبای مطالعباتی در حبوز فعالیبت  و نیبز افبرادی کب  سبابق ،سباز یبباز یها شرکت نمسئوز
، پبژوهشوع . در اینجا ببا توجب  بب  موضبگیرد را دربر می ای دارند رایان  های کار بازی و کس 

 ار صنعت بازی است.ک و کس  ۀبا حوزها  آن ییآشنا، افرادی رگبخ کمال
صنعت بازی در کشور، از روش مصباحب   یاطالعا  مربو  ب  تحلیل محیط برای کس 

 یریبگ نمونب  گروهی از خبرگان این حوز  ببا اسبتفاد  از ،با خبرگان استفاد  شد. در این مرحل 
ببا انتخاب شدند و  یگلول  برف د  از روشااستفبا و همچنین  یتصور  قضاو و ب  یغیراحتمال

نفر از  1با  ،نظری و اشباع اطالعا  عاقنا با توج  ب  رسیدن ب  رفت ، ه  روی. شدمصاحب  ها  آن
صور   صور  حضوری و ی  مصاحب  ب  مصاحب  ب  1 ،ها آنمیان  از ک  شد مصاحب  خبرگان
افت  یسباختار م یصور  ن است ک  این مصاحب  ب  گفتنی  شد. ای و از طری  ایمیل انجا مکاتب 

مورد نقبا  قبو  و  در هایی پرسشاصلی مصاحب  را  های پرسشبا این ویژگی ک   ؛تدوین شد
 های پرسبشو  داد  اسبتایرانی تشکیل  سازان بازی یش رویپ یدهایها و تهد فرصت ضعف،

 .اند  د  شدیها مطر  و پرس اقتضای شرای  مصاحب  ب  ،تر جزئی
  ایبن یتبدق هبا و آمبد  از مصباحب  دسبت غربال اطالعبا  بب  مصاحب  نیز برای  از مرحل پس

از مصباحب  در قالب   آمد  دست ب ک  اطالعا   ترتی  این ب  ؛استفاد  شد یدلف روش از ،اطالعا 
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گرفبت. تبایی دراختیبار اعضبای دلفبی قبرار  بست  و با استفاد  از طیف لیکر  پبن   نام ی  پرسش
و تهدیبدها(  ،هبا هبا، فرصبت هبا، ضبعف )اع  از قو  نام  را عوامل محیطی این پرسش های گوی 

هبا  میزان موافقت خود را با این گویب  بایدو اعضای دلفی  دهد میشد  توس  خبرگان تشکیل  مطر 
اسبت کب  گفتنی  نام  در بین اعضا پایان یافت. دلفی با توزیع س  دور پرسش روش کردند. اعال  می

نفبر از خبرگبان ایبن حبوز   83و  11، 18  یبترت گان  ب  س  حلمرا در ،در پانل دلفی نکنندگا شرکت
 های قضاوتی و گلول  برفی انتخاب شدند. غیراحتمالی ب  روش یریگ بودند ک  با استفاد  از نمون 

ی مؤثر صبنعت ببازی طی، عوامل محیدلف روشخبرگان و انجا   مصاحب  با پس از مراحل
 ،دست آمدند کب  درواقبع و تهدیدها ب ، ها فرصت در کشور در قال  نقا  قو ، نقا  ضعف،

شامل نقا  قو  و نقبا  ) () های ارزیابی عوامل داخلی تشکیل ماتریس اصلی های مؤلف 
هستند. در  (ها و تهدیدها شامل فرصت)( ) و نیز ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (ضعف
و از تقاببل عوامبل شبد سبوا  تشبکیل  سیمباتر، د ش ییناساش ب  عوامل  د با توجبعمرحل  

 های اولی  موردنظر پژوهش تدوین شدند. راهبرد ،یداخلی با عوامل محیطی خارج یطیمح
هبا ببا  و انطباق آن آمد  دست ب های راهبردیید نهایی ثو ت منظور بررسی ب  یی،در گا  نها سپس

تن  8متخصصان با حضور  گرو بعد اصلی ماتریس سوا ، از منظر چهار  ابعاد مختلف صنعت
یی های نها راهبرددانشگا  و خبرگان صنعت، تشکیل و  تادانشامل اس ،این حوز  نظران از صاح 
 .ارائ  شد  است( 8)شمار  در شکل  پژوهشها و مراحل اصلی  د. گا شاستخراج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشها و مراحل اصلی  گام .(2)شماره ل کش

 هایدیها و تهد رست اولی  فرصتهف
 (EFE)ی طیمح

قا  قو  و ضعف نفهرست اولی  
 (IFE) داخلی

 مصاحب  با خبرگان

 قا  قو / ضعف/ن ییفهرست نها
 فرصت/ تهدید

 دلفی روش

 خبرگان نشست

 گرو )توس  راهبردها ن اولی  یتدو
 (پژوهشگران

 هاراهبردفهرست نهایی 
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 ...  کار در  و کسب

 های پژوهش یافته .5
محیطی  از مصاحب  در قال  عوامل آمد  دست ب ها با خبرگان، اطالعا   پس از انجا  مصاحب 

هبا ببا توجب  بب   گبزار  ببود کب  ایبن گبزار  18 ،در کشور، استخراج و حاصل آن صنعت بازی
 ،هبا و تهدیبدها فرصبت ،  نقبا  قبو  و ضبعف و همچنبینیبتفک  مصاحب ، ب  های پرسش
 شدند. یگردآور
صور  ی   ب  ،ها های حاصل از مصاحب  دلفی، هری  از گزار  کارگیری روش   ب مرحل در

ت اعضا با هر قتا میزان مواف قرار گرفت ار گرو  دلفیینام  دراخت پرسشدر قال  درآمد  و  گوی 
 یها بر گزار  افزون یا گزار چنانچ   همچنین،و  ودش د یسنج گزار  با استفاد  از مقیاس لیکر 

 نخسبتدور  نام  پرسش نام ، پرسش نیاز تدو پس کنند. اضاف  ،ستا ها دنظر آنورشد  م بیان
تبر یبا  کوچب  هبا آن های  هایی ک  میانگین نمر گوی  ،مرحل  دراختیار گرو  قرار گرفت. در این

یبد بب  ایبن عد  تثی ؛کنار گذاشت  شدند ی،دلیل عد  تثیید توس  گرو  دلف مساوی س  بودند، ب 
عوامل محیطبی  در زمر  یادشد آیا گزار   د اینک مور ک  اعضا در شود میای تثیید  دلیل ک  گزار 

ببازتر از  ۀنمر ،در اینجا تواف  بازی در کشور قرار دارد یا ن ، تواف  داشت  باشند و معیار صنعت
و  اسبتایبن موضبوع  در موردعد  تواف  اعضا   منزل ، ب 9تر یا مساوی   کوچ ۀمراست و ن 9

 .نظری اسبت( معنای بی در طیف لیکر  ب  9 شود )نمر  کنار گذاشت  می یادشد  گزار  ناگزیر،
 ل  هماهنگی کنبدایدلیل عد  تثیید اعضا کنار گذاشت  شدند. ضر گزار  ب  در این مرحل  شش

 بود. 111/1ها، در این دور برابر با  پاسخ یهماهنگ برای یاریعنوان مع ب 
های تثییدنشبد ( ببرای دورهبای  )با حذف گزار  های دلفی نام  ، پرسشنخستدور  پس از

  همب هبای  میبانگین نمر ،دو  و سبو  رهبای. در دوگرفبتدو  و سو  نیز دراختیار گرو  قبرار 
دیگری کنار گذاشت  نشد. ضبری  همباهنگی  ۀگزار ،بنابراین ؛بود 9بیش از  ،های موجود گوی 

  دور دو  و سبو  و یبود. با توجب  بب  نتبا 111/1و  189/1 ، یترت ب کندال در این دو مرحل  
هبای  پایبان یافبت و گبزار  ،تغییر ناچیز ضری  کندال، دلفبی ،ها و همچنین ثابت ماندن گزار 

عنوان عوامل محیطی مؤثر صنعت بازی در کشور درنظبر گرفتب  شبدند. تحلیبل  ب  ،ماند  یباق
 صاحب  ببا خبرگبان و اجبرای دلفبی اسبت، در جبدولم  محیطی صنعت بازی کشور ک  نتیج

 است. ارائ  شد  (8شمار  )
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 ها و تکنیک دلفی از مصاحبه آمده دست به یعوامل محیط (.2) شماره جدول

 ها عامل نوع عامل محیط

محی  
 داخلی

 نقا  قو 

o دست آوردن دانش سازان ایرانی در مهندسی معکوس و ب  . استعداد بازی
o سازان ایرانی زی بازیبا ۀ. انگیز
o سازان ایرانی در تولید بازی . استعداد و خالقیت بازی 
o پایین بودن دستمزدها و هزین  تولید . 

 نقا  ضعف

o  . ها توان مالی شرکتمحدود بودن
o های ایرانی و نداشتن ساختار سازمانی منسج  مطلوب شرکت ی. عد  سازمانده
o  ید بازیها و جزئیا  تولید در تول یکار ب  ریز  توجهی بیحوصل  بودن و  . ک
o یسی در بازی غیر از برنام  یهای . نادید  گرفتن یا اهمیت ندادن ب  نقش سازی  نو

و...( ،کارگردانی هنری ی،، طراحینویس ، داستانی)مثاًل صداگذار
o  ضعف در مدیریت پروی .
o یمدیریت  . پایین بودن سواد و تجرب
o سازان ایرانی ای پایین بازی  . سواد رسان
o تولید بازی  سازان ایرانی در عرص ک  بازی ب . تجر
o سازان در تولید محتوای بومی . ضعف بازی
o  .ساز های بازی شرکت یثبات بی
o  . کار و تجار   و مفاهی  و قواعد کس  با نسازا بازی شناییآمحدود بودن

یساز بازی
o . ب سرمای در جذسازان  بازی ضعف
o  سازی از اطالعا  بازار و توج  ب  روندهای  . ضعف در تحلیل بازار و مفهو

موجود در تقاضای بازار
o  ای . عد  رعایت اخالق حرف
o  ای مطلوب گون  ب  تولید مراحل پیشنشدن انجا   اهمیت بودن و . ک
o ابیییندهای تبلیغا  و بازارا. ضعف در فر
o  .عیف بودن مدیریت منابع انسانیو ض یتوجه بی 

محی  
 ها فرصت خارجی

o حضور در بازارهای خارجی .
o فروش و توزیع دیجیتال .
o های آنالین ی. رشد گرایش ب  باز
o کوچ  یها های موبایل و بازی . رشد گرایش ب  بازی
o بسی  گسترد  یارتباط  مخاط  بزرگ و شبک  . جامع
o یتاریخ ب . غنای محتوای فرهنگی
o منطق  ی. بازار جهان اسال  و کشورها
o پاگیر و ها و قوانین دست . بکر و جوان بودن صنعت و ک  بودن نسبی محدودیت
o  .بازی بازار ایران ظرفیت 
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 ها عامل نوع عامل محیط

 تهدیدها

o مهاجر  نخبگان این حوز  ب  خارج از کشور .
o  دلیل مشکال  مالی باتجرب  ب  یگیری نیروها . کنار
o  های زیاد برای  تیبودن توزیع بازی در بازار ایران و اعمال محدود یانحصار . شب

ورود ب  این حوز 
o سود کمتر دلیل ایرانی ب  یکنندگان ب  توزیع باز ل توزیعی. عد  تما
o ها توس  بنیاد حمایت  . عد  تخصیص مناس  و عادزن
o ت  در بازارسشک مت قفلیق ارزان یخارج یباز وجودرایت و  . عد  رعایت قانون کپی
o ف اصلییاز وظاآن  نو بازماند یتولید باز ۀ. ورود بنیاد ب  حوز
o لحاظ سرعت ب لحاظ هزین  و چ   ب ن اینترنت چ  یی. کیفیت پا
o اداری و حقوقی مربو  ب  تولید و عرض  بازی )اعطای مجوز و ...( یروندها ن. کند بود
o ز ن در این حویی. امنیت شغلی پا
o در این صنعت یگذار  ی. ریس  بازی سرما
o های مختلف تی  تولید( متخصص در این حوز  )در قسمت ی. کمبود نیرو
o سنتی بودن شبک  توزیع و عرض  در ایران .
o  .مناس  یگذار استیو س قوانین فقدان
o نگا  نازل ب  بازی در نهادهای بازدستی و جدی نگرفتن این صنعت .
o ین  برای بازیل مخاط  ایرانی ب  پرداخت هزی. عد  تما
o  ت در مبادز  پولییها و محدود . وجود تحری
o . کیفیت داخلی دلیل برخی تولیدا  بی ب  ، ائق  مخاط  نگردان شدیرو 

 
 و  هببای  در قالبب  ماتریس از تعیببین و بررسببی عوامببل محیطببی مببؤثر،پببس 
مباتریس  ،ترکی  عوامل داخلی و خارجی با ،مل داخلی و خارجی(های ارزیابی عوا )ماتریس

 ل شد.یسوا  تشک
 وداخلی  یطیعوامل مح بین ایجاد انطباقبا از طری  آن، است ک   یابزار ،ماتریس سوا 

و  ، ، چهار دسبت   ها شامل راهبرد این شود؛ راهبردهایی تدوین می، یعوامل خارج
 نقا  قو  داخلی یکارگیر ب ، هستند ک  رویکردشان ییها اهبردر ،های  راهبرد .هستند 

هایی هستند ک  از نقبا   راهبرد ،های  راهبردمحیطی است.  یها استفاد  از فرصت منظور ب 
هبای  راهبرد. کننبد ها اسبتفاد  می قو  در راستای پرهیز از تهدیدهای محیطی یا کاهش اثر آن

 و شبوند ارائب  می های بیرونی خلی با استفاد  از فرصتهای دا ضعف یساز با هدف بهین  
کباهش  هبا، ک  هبدف آن هستند ای های دفاعی  یتاکتدربردارندۀ  ،های  راهبرد ،درنهایت

 .(813و  811 ،1188)دیوید،  از تهدیدهای بیرونی است پرهیزضعف داخلی و  نقا 
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ز تحلیبل سبوا  و تقاببل عوامبل شد  و با استفاد  ا مرحل ، با توج  ب  مطال  گفت  نیدر ا
 گذرانبدنها در چهار دست  تدوین شدند )با  راهبرد، یخارج با عوامل محیطی محیطی داخلی

  اولی یها ( راهبرد1) جدول شمار شد(.  مطر یندی ک  در قسمت روش پژوهش امراحل و فر
 دهد. شد  را نمایش می ییشناسا
 

 پژوهش گروهشده توسط  ییشناسا ۀهای اولی راهبرد (.1شماره )جدول 

یس  ابعاد ماتر
SWOT 

 شده شناسایی راهبرد

SO 

o ل با هدف حضور در بازارهای خارجییهای کوچ  و موبا تولید بازی 
o بازی با معیارهای اسالمی و متناس  با فرهنگ منطق  تولید 
o فرد بومی بازی با تکی  بر محتوای منحصرب  تولید 
o ی  مفاهی  و محتوای داخلی برای بازار داخل های خارجی برپا نمون  بازطراحی 

ST o  های نو تمایز برای حضور در بازار داخلی و جل  نظر مخاط  داخلی با استفاد  از اید  راهبرداز  استفاد 

WO 
o کار در بین مدیران شرکت و مدیریت کس  دانش یاقارت 
o  ها شرکتدر داخل  یلحاظ دانش مدیریت ب ص صنیروی انسانی متخ یریکارگ ب 
o افراد متخصص در این بخش یکارگیر محتوایی با ب  های جنب  ها از فیت بازییک یارتقا 

WT 
o یو حفظ نیروی انسان ،ها برای جذب، ساماندهی مدیریت منابع انسانی در شرکت توسع  بخش 
o   کنندگان برای مشارکت در تولید عیتوز نظرجل 
o های کوچ  و موبایل بازی برایشرکت   صرف سرمای بزرگ و یها روی بازی یگذار سرمای  اهشک 

 
، انجبا  شبد پژوهشبگر گبرو توسب   هبا کب  راهببرد  ن اولیبیو پس از تبدو بعدی در گا 

ت خبرگبان دانشبگاهی و کتخصصبی ببا مشبار نشست در قال  ی  شد  شناساییهای  راهبرد
رد کببر روی یشد  مبتن شناسایی  های اولیراهبردگا ،  نی. براساس نتای  اشد یبازنگر ،صنعت

 یها راهبرد عنوان ب  ،در صنعت با درنظر گرفتن نقا  قو  کنونی  ،ها مندی از فرصت بهر 
 یعنبوان راهکارهبا بب   گانب  هفبتهبای  راهببردو سبایر شدند د  ینهایی برگز

ز  ببرای بسبترهای ز و درنظر گرفتب  شبودهای اصلی راهبرددر  یل باید ی  ک  هر یسازبستر
 موردتوج  قرار گرفت. ،کندها را فراه   راهبردسازی این  پیاد 

گون  ک  پبیش از ایبن نیبز  همان ببشد  در این پژوهش  ییشناسایی نها  گانچهار یها راهبرد
انبد. نگباهی بب   دسبت آمبد   شبد  بب ییهای شناسا قو  با فرصت از تقابل نقا   بب دش مطر 

 ماننبدمبواردی کب  دهبد  نشان می پژوهش،ن این یمراحل پیش آمد  در دست  ماتریس سوا  ب
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 رابباز هبایی ماننبد رشبد فرصبت ،سبازان اسبتعداد ببازی ،تولید  نین بودن دستمزدها و هزیپای
مطلبوب ببرای فبروش محصبوز ،  ازارهبایبآنالین، و وجبود ی ها بازی موبایل و یها یباز
ار هبچ بزننبد. های اصلی ایبن صبنعت رقب  راهبردن یدوبرای ترا  یهای مناسب زمین  توانند می

)ببا توجب  بب   «کوچ  و موبایل با هدف حضور در بازارهای خارجی یها د بازییتول» راهبرد
  معیارهای اسالمی و متناسب با یتولید باز»(، و  با موارد  و  ، افزایی موارد  ه 

تولید بازی ببا »(، و  با موارد  و  ، موارد  ییافزا )با توج  ب  ه  «با فرهنگ منطق 
، ببا مبوارد  و  ، مبوارد  یبیافزا )با توج  ب  ه  «فرد بومی منحصرب  یتکی  بر محتوا

مفاهی  و محتوای داخلبی ببرای ببازار   های خارجی برپای نمون  یبازطراح»( و و  ، 
 .دست آمدند ( ب و  ، با موارد  موارد  ییافزا )با توج  ب  ه  «داخل

بسترساز دیگبری  یارهاهکزز  است را ،گان چهار اصلی یها راهبرد تحق  یبرا، نیچنهم
از تقاببل سبایر ابعباد آمد   دسبت ب  یهبا یافتب  براساس پژوهش،ک  در این درنظر گرفت  شوند 

 ند از:ا راهکار عبار  1 . این یراهکار اصلی بسترساز دست یافت 1ب   ،ماتریس سوا 
تمایز برای حضور در بازار داخلی و جلب  نظبر مخاطب  داخلبی ببا  راهبردفاد  از تاس. 8

؛های نو استفاد  از اید 
 ؛ار در بین مدیران شرکتک و دانش مدیریت کس  یارتقا. 1
؛ها لحاظ دانش مدیریتی در داخل شرکت ب متخصص  نیروی انسانی یارگیرک ب  .9
؛افراد متخصص در این بخش یریکارگ های محتوایی با ب  ها از جنب  فیت بازییک یارتقا .8
و حفبظ  ی،هبا ببرای جبذب، سبامانده در شبرکت یمنابع انسان تیریمدش بخ  توسع .1

 ی؛انسان یروین
 ؛نندگان برای مشارکت در تولیدک عینظر توز جل . 9
 یهبا ببازی ببرایشبرکت   های بزرگ و صرف سبرمای روی بازی یگذار سرمای ش کاه .1
 .  و موبایلکوچ

و بتواننبد  وندموف  شب جیخار یها یباز ت بابرقا ها در بازیزز  است ک   یداخل بازار در
تواند شرای  رقابتی  ک  می یازسرتبس یها راهبردیکی از  تردید بیرا جذب کنند،  ن خودامخاطب

ر ار ببازز با محصبوز  موجبود دیماتنو و ارائ  محصوز  م یها اید  بر، تکی  هبود بخشدرا ب
های خبارجی  رایت در کشور، بازی کپی نبودن منعبا توج  ب  موضوع  ،در این حوز  ، زیرااست
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توانبد  تولید محصول متمایز و نبو مبی ،مواقعگون   و در این ، برتری دارندمتیدر بعد هزین  و ق
 کنند  باشد. بسیار کم 

مبدیریتی داخلبی  یدهاینبافر کب شبود  ها، باعث می مدیران شرکت یارتقای دانش مدیریت
ن یچنبدر  زیبراد، نود و برطرف شدن بروبسمت به ب  ،شد یادهای  شرکت سامان یافت  و ضعف

ببا مفباهی   ییشبد  نیازمنبد مبدیرانی توانمنبد هسبتی  کب  ضبمن آشبنا ب ای  یت رقابتنعص
 هبای انسبانی ببرای مبدیریت سبرمای  یولبق ارتباطی و تعاملی قابل های از مهار  ،ارک و کس 

 برخوردار باشند. بب عنوان منابع اصلی کس  و حفظ مزیت رقابتی ب  بب شرکت 
ت تکیب  یعد  کفاهمان  ک  نظر داشتنیز در را یدیگر راهکار باید این راهکار تکمیلبرای 
هبای مبدیریتی در  د مستعد برای تصدی جایگا افعلی و توج  ب  پرورش و جذب افر بر مدیران

رد، یکن رویک  با ااطمینان یافت توان  یم، ترتی  نای  صنعت است. بهای فعال در این  سازمان
 ،واسط  آن توانند ب  یو مشود  میتسریع  ،فعال در صنعتی ها ت شرکتیمدیری سامانده روند

ار تسباخ هبا شبرکت ،کبار نیبا ببا نبد.کن لیتبد قو   ن  ب  نقطیزم خود را در اینعف نقا  ض
و از  وندوکار ش وارد حوز  کس  یشتریتوانند با قدر  ب می و یابند میرا  مناس  و مطلوب خود

 .بهر  بیشتری ببرند ی،های محیط فرصت
ی محتبوا ئب اار ،ییای و ویبدئو رایانب  یهبا یباز  عرص در کلیدها از شا  یکی، نیا بر افزون
 زانسبا یبباز کب  متثسبفان  ر اسبتاباز یافت  ب  ساخت خوبی ب  ،البت  و فرد، منحصرب  خالقان  و

افبراد  یریارگکب بب  ،ضبوعو. با توجب  بب  ایبن مفراوانی دارند یها ضعف ،در این قسمت ایرانی
ب  بهبود تولیبدا  و ایجباد  تواند می بب ...غیر از موارد فنی و بب مختلف  های صص در حوز تخم
 کند. کم   ، بسیارها بهین  از فرصت ۀت رقابتی برای حضور در بازار و استفادزیم

  بب پژوهششد  در این  ییهای اصلی شناسا راهبردک  برای تحق   یرگساز دیرتسب ارکراه
های فعال در این صبنعت  در شرکت یبخش منابع انسان  جاد و توسعیاشار  شد  است، ب  ا آن

کب  اسبت هبا تباکنون باعبث شبد   شود. ضعف مدیریت منابع انسبانی در شبرکت مربو  می
ب  خارج از کشبور، جبذب در بازارهبا و   ن این حوزمانند جذب نخبگاای  یتهدیدهای محیط

نخبگبان و متخصصبان بب  ورود بب  ایبن  یمیلب ت شغلی و بییامن ، عد دیگر کاری یها حوز 
ن ایبن دف کررک  با برط های فعال در این حوز  بیندازد بر پیشرفت شرکت یسنگین  عرص ، سای

 شت.دها دایب  برطرف شدن این تهد یتوان امید زیاد می ،ضعف
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ع ببازی یبها بب  توز کنندگان بازی ، عد  تمایل توزیعیباز ۀمه  در حوز یدهایاز تهدیکی 
 یراحتب هبای خبارجی در ایبران بب  یرایت، باز کپیقانون وستن ایران ب  نپیدلیل  ب  ایرانی است.

ن یبا د. درنرس یفروش م بازار ب  در ،تر از قیمت اصلی آن نامتی بسیار ارزیق و با شوند میتکثیر 
خبارجی بب  تولیدکننبد  آن  یها ای برای بازی ن یکنند  بدون اینک  هز های توزیع تکشر ،راستا

ایرانبی  یاست ک  برای توزیبع بباز یکنند و این درحال ر و فروش آن مییتکث بپردازند، اقدا  ب 
و  داردتمایل  خارجی یع بازیتوز  کنند  ب  عیتوز؛ بنابراین، ساز بپردازند آن را ب  بازی  نزیه دبای

کننبدگان را  بتواننبد توزیبع نسازا یباز است. حال اگر یع مناس  بازی داخلییل ب  توزاکمتر م
ه  اینکب   و نندخود را جبران ک ین مالیتوانند ضعف تثم ی، ه  مکنند یگذار  یمتقاعد ب  سرما

شود و  مید عمل کنند  در سود بازی شری  است، برای توزیع بهتر آن وار این دلیل ک  توزیع ب 
هبا و نیبز  شبرکت ین مبالی  ب  ضعف تثمجبا تو براین، افزون دهد. خوبی انجا  می ب  این کار را

ضبعف توزیبع در کشبور و  ،در بازار و همچنبین یقیمت خارج ارزان یها د حضور بازییتهد
سبت  تال وابیک  با توج  ب  رشد بسترهای دیج یکوچ  و موبایل یها تولید بازی سوی حرکت ب 
 یارهاکند، راهرنیز دا ینیو هزین  تولید پای یستندن نیهای توزیع سنتی و ناکارآمد پیش ب  سیست 

تهدیبدهای  شبوند وسباز داخلبی  یباز یها شرفت شرکتیپ سب  توانند هستند ک  می بیمناس
 .کنندموجود را دفع 

 
 گیری نتیجهبحث و 

کبار در صبنعت  و کسب  یهبا ببردراهن یتبدو با هبدف، این پژوهش مطر  شدک   گون  همان
ند ایکار در فر و های کس راهبرد شناسایی و تبیین منظور است. ب  انجا  شد ای  های رایان  یباز

ادبیا  نظری و مطالعا   یدر گا  نخست و پس از بررس ،در این صنعت راهبردی یریز برنام 
ببا  ،کار این صنعت و  ل دقی  محی  کسیمنظور تحل ب  ک   یبر آن شد ،گذشت  های پژوهشو 
  نقبا  یدق ییشناسا اقدا  ب  ،خبرگان های دیدگا از  یگیر ابزار تحلیل سوا  و بهر  یکارگیر  ب

با انجا   ور،منظ   این. بکنی صنعت این  یبیرون هایو تهدید ها قو  و ضعف داخلی و فرصت
تفصیل  ب ک   کردی نیاز اطالعا  مورد یاقدا  ب  گردآور ،دلفی ی تکناستفاد  از و با  مصاحب 

 .شناسی پژوهش توضیح داد  شد در بخش روش
صنعت در قال  چارچوب این رگذار بر یثثت یرهای  متغیدر گا  بعدی و پس از شناخت دق
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 ی  بر نقا  قو  کنونیبا تک ها،از تهدید پرهیزها و  از فرصت بهین  ریبردا بهر  منظور سوا ، ب 
 کردی ،صنعت این های کالن  راهبردن یشد ، اقدا  ب  تدو ییف شناساعنقا  ض رفع ینابو برم

. پبس از نددش( شناسایی 1جدول شمار   های )براساس داد اولی   راهبرد 88 ،ل حمر نیک  در ا
 8اولی  بب   راهبرد 88این  ،  پنل خبرگانیمطاب  با نتا پژوهش،این مراحل و در گا  نهایی  طی

ارائ  شد. پیشینهای  د ک  شر  آن در بخشش یبند ز دست راهکار بسترسا 1نهایی و  راهبرد
تبثمین دو  یشتر در راستایتوان ب شد  را می ئ ابسترساز ار یها و راهکارها ی، راهبردلکطور ب 

  نظم، و دیگری ،سازان در تولید بازی درست یگیر بحث جهت نخست، ؛ل  درنظر گرفتئمس
ال  کتبرین مشب تبوان از مهب  ن دو مورد را مبییاا زیر ها، کاری آن یندهاایشدن فرمند  نظا  و

های ی  فعالیت صنعتی هستند و  ن پای یتر مه  ، ازرداقع این موارود سازان ایرانی دانست. بازی
ند تولید ببازی ایراین، فرببنا ؛ت صنعتی مطلوب را انتظار داشتیتوان ی  فعال ها نمی بدون این

و  منبد نظا ینبد کباری او کباماًل وابسبت  بب  فر سبتی، مسبتثنا ناستند صنعتی ایفر  نیز ک  ی
ب  این مبورد خوبی  ها ب  راهبردن یدر تدوتالش شد  است  ک  ،تولید است درست یگیر جهت
 .شودتوج  

شبود کب   ایبن صبنعت در کشبور، مشباهد  مبی ک  در ببین فعبازن است  این جال نکت  
خود(  یها توانایی ندرنظر گرفتبا ت  بر )و البا شناخت خوب بازا اند سازانی ک  اوًز توانست  بازی

ینبدهای امناسب  شبرکت و مبنظ  کبردن فری دهزمانبا سا ثانیاً و  کنندمحصول  دیاقدا  ب  تول
بسیار موف   ،رقابت  یندهای کاری خود نظا  بخشید  و در صحنافرب   سازمانی و ادار  شرکت،

 جی داشت  باشند.فعالیت خوبی در بازارهای خار گاهی نیزو  وندظاهر ش
با توج  ب   راهبردهااین  کر این نکت  ضروری است ک   ،شد  نهایی ارائ  یها راهبرددر مورد 

و آنچب   اند   شد ائار ،های موجود در سطح صنعت شد  و برمبنای فرصت سایینقا  قو  شنا
خود و  رای شبا توج  ب   یهر شرکت  ،ها راهبرداین  درستبرای اجرای  این است ک  است هییبد

ا  متفباوتی یاجرا و جزئ ۀنحوباید ، استک  در آن مشغول فعالیت   های کاری زمین  ،نیهمچن
 .درنظر بگیردرا 

از  یتعبداد ،شبود ک  مشاهد  می گون   ک  همان یادآوری کنی ت  را کباید این ن، گرید سوی زا
 راهببردشبوند تبا  یف میای تعر ف یاند ک  بیشتر در سطح وظ د ش یمعرف ،بسترساز یراهکارها

س سبوا  یمباتر های ول  از جبدیقتمسطور  ب ها  با توج  ب  اینک  این راهکار یکار، ول و کس 
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 هبا سبازان و ارتقبای کبار آن کبار ببازی و کس  بر یتثثیر مستقیم ،و همچنین اند خراج شد تاس
.شد  استکید ثتها  بر آند، در این پژوهش نراد

سبت. ا اجرا قابل یها و راهکارهاراهبرد  بحث ارائ ،پژوهشن ای   آشکارنکت ،است گفتنی
سازان اسبت و ایبن  یبرای بازراهبرد ن یتدو پژوهش،هدف اصلی این  گفت  شد، ک  گون  همان

و اسبت کشبور، کمتبر دیبد  شبد   شد  در این حوز  در انجا  یها کار معموًز در بین پژوهش
حداکثر در مورد کارهایی ک  نهادهبای  یا اند ت ها ب  بررسی مسائل موجود پرداخ عمو  پژوهش

سبازان، در  را ببرای خبود ببازیجا قابل یو راهکارهااند   مسئول باید انجا  دهند، صحبت کرد 
 شود. کمتر دید  می ها میان آن

، این است ک  استمطر  بسیار  در کشور یوکار باز ک  در فضای کس  بحثی ،طورکلی ب 
بب   معطبوف بیشبتر توجب ، واسبت هبا متمرکبز شبد   یگذار یاستر بحث سبن انتظار یبیشتر

نکب  ایبن انتظبار و یاوجبود  بباران بیرونی و رفع موانع و تهدیدهای محیطبی اسبت. یگ تصمی 
صبنعت  یهبا از محدودیت یبخش بزرگ ،و تهدیدها و موانع بیرونی استجا  رد کاماًل ب کروی

ها  پژوهش  عرصدر  همچنینخود صنعت و  ای ک  در د، نکت نده بازی در کشور را تشکیل می
ها و مطالعاتی ک  بتواند راهکارهایی برای بهببود وضبع  این است ک  کمبود بررسی د،روجود دا

ارائ  دهبد، محسبوس اسبت. در همبین  ببموجود فراوانهای  با وجود محدودیت بب سازان بازی
 هد؛ راهبردهایی ک رویکرد ارائ  د ها را با این راهبردک   در پی این بود  استراستا این پژوهش 

سعی بر این  براین، افزون د.نهای فعال موجود باش اجرا و پیگیری برای شرکت قابل امکان،حد  تا
بتوانند فارغ از شرای  خبارج  ها تا آنسازان ارائ  شود  ک  راهکارهایی برای خود بازیاست بود  

 کارشان شود. و  از کنترل، اقداماتی انجا  دهند ک  موج  بهبود کس
سباز،  یهبای بباز ها در شبرکتداجرای بهتر این راهبر تردید، بیک   یادآوری کنی  دالبت  بای

 زیبرا ... اسبت،ای و هبای رایانب  های نهادهبایی ماننبد بنیباد ببازی ها و کم  حمایت نیازمند
از مواردی ود روندها شود. ببهدر تواند باعث تسریع  می ،یادشد در موارد  های هدفمند حمایت

بکنبد  فراوانبیتواند کم   گذاری و اقداما  مناس  و هدفمند نهادهای متولی می ک  سیاست
المللبی، تسبهیل ارتببا  ببین  ای و ببین منطق  یسازان با بازارها یباز توان ب  تسهیل ارتبا  می

... و ،کنندگان بازی در کشور، کم  ب  ایجاد بسترهای نوین عرضب  ببازی سازان و توزیع بازی
 اشار  کرد.
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دیگری های  و زمین  شرای فراه  شدن ها نیاز ب   راهبردان با توج  ب  اینک  اجرای این یپا در
در ایبن حبوز  دارنبد کب  قصبد  یا ببرای پژوهشبگرانجکار بازی دارد، در این و در فضای کس 

 شود. ، موضوعاتی پیشنهاد میفعالیت کنند
شناسببی  آسببی »، «عت بببازی در کشببورحمایببت دولتببی از صببنبببرای  یالگببوی  ارائبب»

 ۀز رشبد حبوزکبیب  مر یانبداز برای را  یجامع الگوی  ارائ»، «در این عرص  یگذار سیاست
ازجملب   «پذیر در این صنعت ریس  یگذار سرمای  یها بررسی استفاد  از صندوق»و  «بازی

.ها پرداخت ب  آن تیآهای  پژوهشتوان در  هایی هستند ک  می موضوع
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