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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،211-281،)2(21 ،پیاپی ،41بهار 2938
شریفی ،سید مهدی؛ جواهری ،جواد؛ و استیری ،مهرداد ( .)8931تدوین راهبردهای کسب وکار در بازیهبای رایانب ای در
ایران .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.811-811 ،)8(81 ،
شاپا1111-8181 :

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

تدوین راهبردهای کسبوکار در بازیهای رایانهای در ایران
سید مهدی شریفی ،1جواد جواهر ی ،2مهرداد استیری
دریافت2931/6/12 :

3

پذیرش2931/22/22 :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای کس وکار بازیهای رایان ای در ایبران انجبا شبد اسبت.
ب منظور دستیابی ب این هدف ،پس از بررسی ادبیبا حبوز راهببرد و مبدیریت راهببردی ،جنبب های
مختلف صنعت بازی با نگاهی ب وضعیت آن در ایبران ،و ببا بهبر گیبری از روشهبای کیفبی ،ماننبد
مصاحب با خبرگان و فن دلفی ،تحلیل شد است .برهمیناساس ،اطالعاتی از نقبا قبو و ضبعف،
فرصتها و تهدیدهای موجود در این حوز در کشور گردآوری شبد اسبت .پبس از ایبن مرحلب و ببا
استفاد از تحلیل سوا و بهر گیری از چارچوب چندمرحل ای پژوهش ،راهبردهای کسب وکبار زز
برای بهبود وضعیت این صنعت در کشور تدوین شد و نتبای ب دسبتآمد در قالب چهبار راهببرد و
هفت راهکار بسترساز ،ارائ شد است.
کلیدواژهها :بازیهای رایان ای ،تحلیل محیطی ،تدوین راهبرد ،روش دلفی ،صنعت بازی

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .1استادیار مدیریت رسان  ،دانشکد مدیریت ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران (نویسند مسئول).


 .2دانشجوی دکترای مدیریت رسان  ،دانشکد مدیریت ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران.


 .9استادیار مدیریت منابع انسانی ،دانشکد مدیریت ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران.



مقدمه

در ده های اخیر ک دنیای فناوری از عصر آنالوگ ب عصر دیجیتال پا گذاشت است ،رسان هبا
نیز پاب پای این انتقال ،تحول یافت اند .البت این انتقبال تنهبا بب پیشبرفت تبر شبدن رسبان هبا و
بسترهای تجهیزاتی آنهبا محبدود نمانبد و از آن نیبز فراتبر رفتب اسبت؛ تاجباییکب امبروز
مجموع ای از رسان ها با عنوان «رسان های دیجیتال» پدید آمد اند؛ رسان هایی ک تفاو های
زیادی با رسان های سنتی ماننبد رادیبو ،تلویزیبون ،روزنامب  ،و ...دارنبد .یکبی از مهب تبرین
تفاو ها ،تعاملی بودن اغل این رسان ها اسبت .در ایبن دنیبای رسبان ای ،دیگبر مخاطب ،
ً
منفعل نیست و ب مخاطبی کامال فعال تبدیل شبد اسبت؛ تاآنجاکب امبروز کمتبر مخاطببان
رسان های دیجیتال را با عنوان «مخاط » میشناسند و بیشتر از عنوان «کاربر» در مورد آنهبا
استفاد میکنند .امروز رسان های دیجیتال نیز پاب پای رسان های سبنتی ،وارد عرصب زنبدگی
انسانها شد اند و استفاد از انواع آنهبا ،ماننبد رسبان هبای آنالیبن ،شببک هبای اجتمباعی،
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بازیهای رایان ای ،و ...در زندگی روزمرۀ افراد دید میشود.
یکی از حوز های فعال در میان رسان های دیجیتال و صنایع فرهنگی مبرتب ببا آنهبا ،حبوز
بازیهای رایان ای و ویدئویی است .ب جرئت میتوان گفت ،این صنعت (صنعت بازی) یکبی از
محبوبترین صنایع رسان ایاستکهازکودکانچندسالهتاافرادمسنرادرگیرخودکردهاست.
در ایران نیز براساس آمار اعال شد در سال  ،8938حدود  19میلیون بازیکنند یبا بب اصبطال
گیمر 1وجود دارند (مرکز تحقیقا بازیهای دیجیتال .)8 ،8931 ،2مشاب چنین آماری در نقبا

دیگر دنیا نیز ک وبیش دید میشود و این امر نشاندهندۀ محبوبیت ویژ این صنعت است.
با توج ب محبوبیت این صنعت ،طبیعی است کب ایبن حبوز  ،جبذابیتهبای اقتصبادی
خاصی داشت باشد .همین جذابیتهای اقتصادی ،باعث جذب شرکتها و کارآفرینان ب ایبن
صنعت شد است .مسئل ای ک در پی این موضوع پیش میآید ،بحث کس وکار این حبوز و
درآمدسازی آن است .اینک شرکتها و کارآفرینان این حوز چ راهبردهایی را ب کار میبرند تا
شرکت موفقی داشت باشند ،موضوع مهمی است ک این نوشت در پی بررسبی آن ببرای عرصب
جغرافیایی و اقتصادی ایران است.
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .2دایرک (

)

ضرور انجا چنین پژوهشی از دو جنب قابلبحث است .جنب اصلی و نخسبت بحبث،
ظرفیت تجاری و اقتصادی ببازی ایبن صبنعت و لبزو اسبتفاد از ایبن ظرفیبت ببرای رونب
کس وکار و رشد اقتصاد فرهنگی در کشور است .با وجود جذابیتهبا و ظرفیبتهبای ببازار،
شاهد عد رشد کافی فعازن ایرانی حوز بازی هستی  .براساس آمار اعالمی مرکبز تحقیقبا
بازیهای دیجیتال ،تنها کمتر از  81درصد بازیهای فروخت شد در بازار ایران در سال ،8938
ایرانی بود اند و بازار در تسخیر محصوز خارجی است .براساس این نکتب  ،اینکب در ببازار
ایران بب با توج ب ویژگیهای خاص آن بب یب شبرکت بایبد چب راهببردهبایی را اتخبا کنبد و
راهبردها و اهداف موردنظر را چگون تعیین کند تا بتواند موف شود ،ازجمل مه ترین مسائلی
است ک بازیسازان ایرانی باید ب آن توج داشت باشند.
وج دیگر مسئل  ،مباحث فرهنگی است؛ بیتردید ،اختصاص یبافتن ببیش از  31درصبد
بازار بازی ایران ب محصوز خارجی ،پیامدهای فرهنگی خاصی نیز خواهبد داشبت .نبایبد
فراموش کرد ک بخش قابلتوجهی از مخاطبان این عرص  ،کودکان و نوجوانانی هسبتند کب در
ً
سنین تربیت قبرار دارنبد و بخشبی از وقبت خبود (عمومبا بخبش قاببلتبوجهی) را بب ببازی
میپردازند .اینجاست ک محتوای فرهنگ بیگان میتواند اثرا خود را بر کاربران بگبذارد .ببا
توج ب این موضوع ،ضرور فعالیت بومی در عرصب ببازی و تولیبد محصبول هماهنبگ ببا
فرهنگ خودی ،اولویت مییابد .از این زاو یب نیبز بخبش اقتصبادی و سبودآوری کبار ،نقبش
کلیدیای ایفا میکند ،زیرا در بازار کنونی ،حتی اگر محصولی همسو با فرهنگ بومی نیز تولید
شود ،کماکان در حوز تولید انبو و توزیع و رقابت در بازار ،نیاز ب راهبردهای مناس احساس
میشود؛ در غیر اینصور هرچقبدر هب محصبول مرغبوب باشبد ،نمبیتوانبد تثثیرگبذاری
قابلتوجهی داشت باشد.
ب طور کلی ،این پژوهش در پی پاسخ گویی ب این پرسش اساسی است ک راهبرد های
کس وکار مناس برای ف عازن حاضر در این صنعت  ،با هدف کس سه بازار بیشبتر و
افزایش توان رقابتی آنان در رقابت با رقبای قدرتمند بین المللی در فضای کس وکار ایران،
چگون باید باشد؟ راهبرد هایی ک بازی سازان با ب کار بستن آن ها بتوانند در بازار جایگبا
مناسبی کس کنند و با رشد خود ،زمین ساز رشد و ارتقای فرهنگی کشور نیز باشند.
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 .1مبانی نظری پژوهش

عالق ب بحثهای مربو ب راهبرد در مطالعبا مبدیریت ،ببا انتشبار مقالب ها و پژوهشهبای
برنام ریزی راهبردی (برنام ریزی بلندمد ) از ده های  8311و  8391آغاز شد است .انتشبار

مقالب های مختلببف در مجلب «هبباروارد بیببزنس ریویببو »1در طببول سببالهببای  8319-8398و
همچنین ،ارائ نخستین چارچوبهای نظا مند و تحلیلمحور برای تدوین راهبرد در سال 8391

(ب عنوان نمون  :آنسوف )8391 ،2گبا هبای ابتبدایی نظبری در ایبن حبوز هسبتند .پبس از آن،

مطالعا تجربی گوناگونی در سازمانهای آمریکایی (ب عنوان نمون  :هنبری ،)8391 ،3و در پبی
آن ،سازمانهای انگلیسی (ب عنوان نمون  :دنینبگ و لبر )8311 ،4انجبا شبد کب برنامب ریبزی

سازمانی را با رو یکردهای نظری نوظهور آزمودند .در ده  8311مطالعا تجربیای انجا شبد
ک در حوز برنام ریزی راهبردی ،بر دو جریان تثثیرا برنام ریزی راهبردی بر عملکرد سازمان و
نقش برنام ریزی راهبردی در تصمی گیری راهبردی ،متمرکز بودند .جریان اخیر ،بیشتر بب دنببال
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فرایندهای تدوین راهبرد بود است .مطالعا طولی مینتزببرگ و واتبرز )8311( 5و مینتزببرگ و
6

م هیو ( )8311در زمین تدوین راهبرد ازجمل این پژوهشها هستند.
برمبنای این رویکرد ،برنام ریزی راهبردی ،فرایند نظا مند و سبازمانیافت ای اسبت کب در
آن ،ی سازمان (مجموع ) ،ب دنبال تدوین نقش و سند راهی برای رسیدن از وضع کنبونی بب
وضع مطلوب است .این سند ،شامل مجموع ای از معیارهبای تصبمی گیبری و تصبمی های
راهبردی است ک زز است آن سازمان (مجموع ) در راستای تحقب اهبداف خبود ،آنهبا را
دنبال کند .دراینمیان ،دو نکت بسیار مه مطر است؛ نخست اینک در موفقیبت یب برنامب
راهبردی ،ی رویکرد کلنگر حاک است ک این بب آن معناسبت کب رویکردهبای بخشبی و
منفرد نمیتوانند ب موفقیت چنین برنام هایی منجر شوند .برایناساس ،در صنعت ببازیهبای
رایان ای و ویدئو یی ،شناخت دقی بازیگران و نقشآفرینان تثثیرگذار بر این حبوز  ،یب نکتب
کلیدی است.

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

نکت مه دیگر این است ک برنام ریزی راهبردی با رویکردی تحولی ب دنبال :الف) تحلیل
دقی ویژگیهای وضعیت کنونی حاک بر صنعت ،ب) ترسی چش انداز آیند دلخوا صنعت،
و ج) طراحی و تبیبین نقشب را و اقبداما اجرایبی صبنعت ببرای رسبیدن بب آینبد دلخبوا
ترسی شد  ،است.
 .1-1تحلیل سوات

1

پژوهشگران و صاح نظران حوز مدیریت راهبردی بر این نظرند کب الگبوی تحلیبل سبوا
(نقا قو  ،ضعف ،تهدید ،و فرصت) میتواند مبنبای مهمبی ببرای تحقب همسبویی میبان
متغیرها و موضوعا سازمانی مختلف باشد (هلمز و نیکسبون .)1181 ،2ببا فهرسبت کبردن
مسائل و موضوعا مطلبوب یبا نبامطلوب سبازمان در چهبار بعبد اصبلی مباتریس سبوا ،
برنام ریزان قادر خواهند بود ب درک مناس تری از نقا قبو و ضبعف داخلبی و همچنبین،
فرصتها و تهدیدهای محی پیرامونی خود دسبت یابنبد و آن را در تبدو ین راهببردهبای آتبی
سازمان خود ،درنظر بگیرند .ب طورکلی نقا قو  ،منابع یا تواناییهایی هستند ک ب سبازمان
در انجا دادن الزاما یبا رسبالتش و خلب ارزش عمبومی کمب مبیکننبد .نقبا ضبعف،
کمبودهایی بب در منابع و قابلیتها بب هستند ک مانع قدر یابی سازمان برای ببرآوردن الزامبا
سازمانی ،انجا مثموریت ،و خل ارزش عمومی میشوند (برایسون و السبتون-11 ،8913 ،
 .)19فرصتها ،شرایطی در محی خارجی سازمان هستند ک ب آن این مزیت را میدهند ک
با تدوین و اجرای راهبردهای مناس  ،سودآوری بیشتری داشت باشد و تهدیبدها ،شبرایطی در

محی خارجی هستند ک یکپارچگی و سودآوری شرکت را ب خطر میاندازند (هیل و جبونز،3
.)11-19 ،1113

نگاهی ب کاربردهای گوناگون این ابزار تحلیلی در پژوهشهایی ک با هبدف برنامب ریبزی
راهبردی انجا شد اند ،نشان میدهد ک از آن در پژوهشهای گسترد ای ب منظور برنام ریزی

راهبردی صنعت استفاد شد است؛ برای مثال ،کانویبمورانا )1113( 4از تحلیل سوا برای
برنام ریزی راهبردی در صنعت پرستاری بهبر گرفتب اسبت .البتب در ایبن صبنعت مبیتبوان
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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پژوهشهای مشاب دیگری را نیبز مشباهد کبرد (بب عنبوان نمونب  :کبانتینو1118 ،1؛ کبرو 2و
همکاران .)1111 ،ازجمل پژوهشهای دیگری ک این ابزار را در ی صنعت ب کار گرفت اند،

میتوان ب پژوهش دویودی و آزوازپاتی )1113( 3در صنعت انبریی زیسبتی امریکبا اشبار

کرد .در مورد دیگری نیبز استوار بکریگور )1111( 4بب منظبور توسبع یب اببزار ارزیبابی

بهبودیافت در صنعت خدما بهداشتی ،از سوا استفاد کرد است.
مقال حاضر در بین سطو مختلف مطبر شبد ببرای راهببرد ،معطبوف بب دسبتیابی بب
راهبردهای کس وکار در حوزۀ صنعت بازیهای رایان ای است؛ راهبردهایی ک بتواننبد ببرای
بازیسازان ،مزیت رقابتی ایجاد کنند.
 .۲-۲صنعت بازی در ایران

در مطالع صنعت بازی ،ابتدا باید بخشهای مختلف این حوز و بازیگران اصبلی آن بررسبی
شوند .ب طورکلی بازیگران اصلی صنعت بازی عبار اند از :تولیدکننبدگان کنسبول و قطعبا
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8

سبختافبزاری ،توسبع دهنبدگان ،5ارائب دهنبدگان خبدما  ،6ناشبران ،7و توزیبعکننببدگان .
تولیدکنندگان کنسول و سختافزار ،وسایل سختافزاری موردنیاز برای اجرای بازیها را تولید

میکنند تا کاربران بتوانند بازیها را با اسبتفاد از ایبن تجهیبزا سبختافبزاری اجبرا کننبد.
ناشران ،کسانی هستند ک روند تولید نبر افبزار (ببازی) را سبازماندهی کبرد و فراینبد تولیبد،
انتشار ،و توزیع بازی را کنترل و مدیریت میکنند .توسع بازیها در اصل همان فرایند نوآوری
و قسمت تولید بازی است ک برنام نویسان و گرو های مشاب  ،ایبن کبار را انجبا میدهنبد و
بازی را میسازند .توسع دهندگان برای تولیبد و انتشبار ببازی و بب دسبت آوردن اعتببار مبالی
موردنیاز برای توسع ی بازی ،ب دنبال ی ناشر میگردند تا برای تولید و نشر بازی ببا او وارد
قرارداد شوند .ناشر ،سرمای گذار اصلی است و توسع دهندگان باید تضمین کنند ک منابعشبان
انعطافپذیری زز را برای تثمین نیازها و ملزوما ناشر دارد (گاندیا.)99 ،1189 ،9
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براساس میزان سرمای گذاری ،ناشر میتواند سه معناداری از درآمد فروش هر بازی را بب
خود اختصباص دهبد .هنگامیکب ببازی تکمیبل شبد ،ناشبر ببرای تبثمین عمبد فروشبان و
خرد فروشان ،ب توزیعکنند مراجع مبیکنبد .همانگونب کب اشبار شبد  ،دسبت دیگبری از
بازیگران این صنعت ،ارائ دهندگان خدما هستند .ایبن گبرو بب ارائب خبدما جبانبی بب
تولیدکنندگان این صنعت میپردازد .ازجمل خدماتی ک در این صبنعت ارائب مبیشبوند و در
فرایند تولید بازی کم میکننبد ،میتبوان بب موتورهبای ببازیسبازی ،بسبترهای اینترنتبی و
ارتباطی برای بازیهای آنالین ،و ...اشار کرد (همان).
امروز در صنعت بازیهای رایان ای ،راهبردهای گونباگونی در حبوز هبای مختلبف آن از
قبیل کس درآمد ،توزیع ،تولید ،و ...ب کار میروند ک در ادام بب برخبی از انبواع آنهبا کب
حالت عمومی دارند ،اشار میکنی  .حوز کس درآمد را میتوان متنوعترین حوزۀ کس وکار
بازیهای رایان ای ببب ب لحاظ راهبردها و الگوهای بب کارگرفتب شبد ببب دانسبت .ایبن بخبش از
کس وکار ،بیشتر ب ناشران مربو میشود .رای ترین و ابتداییترین روش کس درآمد در این
حوز  ،همان الگوی سنتی است کب در طبول آن ،ناشبر ،ببازی را بب ازای یب قیمبت ثاببت،
دراختیار مشتری قرار میدهد و مشتری نیز پس از خرید بازی ،دسترسی نامحدود زمانی دارد و
تا زمانیک دیس بازی را دراختیار داشت باشد ،مبیتوانبد از ببازی اسبتفاد کنبد (مارچنبد و

هنینگبثورو .)881 ،1189 ،1الگوی دیگر در کس درآمبد ،روشبی اسبت کب براسباس آن،

انجا بازی یا استفاد از امکانا مشخص ،مستلز خرید اکانبت و پرداخبت حب عضبویت
است و ناشر از طری گرفتن ح عضویت ،درآمد کس میکند (روکبویلی.)919 ،1188 ،2

راهبرد دیگری ک امروز بسیار رواج یافت است و بسبیاری از ناشبران از آن اسبتفاد میکننبد،

روشی است ک ب اصطال فریمیو  3نامید میشود .در ایبن روش ،ببازی بب صبور رایگبان
ً
دراختیار کاربران قرار میگیرد و کاربر برای رفع برخی از محدودیتهایی کب احیانبا در ببازی
اعمال شد است ،یا برای افزودن برخی امکانا اضافی ک در نسخ اولی موجود نیسبت ،بب
سازندۀ بازی پول میپردازد و ب ازای آن ،اقدا ب رفع محدودیتها یبا خریبد امکانبا اضباف
برای بهتر شدن بازی میکند (مارچند و هنینگبثورو .)881 ،1189 ،روش دیگبری کب ببرای
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کس درآمد از طری بازیها وجود دارد ،این است ک ناشر در طول بازی ،اقبدا بب نمبایش

تبلیغا کرد و از این طری درآمد کس میکند (هریوین و پولز.)81 ،1189 ،1

بخش دیگری از راهبردهای اتخا شد در صنعت ببازی ،بب مسبیرهبای توزیبع مرببو
میشبود .در روشهبای سبنتی ،ناشبران از طریب عمبد فروشبان و سبپس خبرد فروشبان،
دیس های فیزیکی را ب همرا دستورالعملهای چاپی ،ب دست کاربران میرساندند .تغییبر
راهبردی ک امروز در این بخش دید میشود ،این است ک ببا پیشبرفت عرصب اینترنبت و
فراگیر شدن آن ،ناشران ب سوی توزیع دیجیتالی و آنالین محصوز خود رفت انبد و بخبش
قابلتوجهی از بازی ها از این طری ب دست کاربران میرسد .حرکت ب سوی توزیع دیجیتالی
محصوز  ،برای شرکتهای بازیسازی ،مزیتهای قابلتوجهی دارد .ازجملب ایبن مزایبا
می توان ب افزایش سود حاشی ای شرکت بر اثر حذف واسبط هبای ببازار (عمبد فروشبان و
خرد فروشان) و هزین های تولید دیس های فیزیکی ،ارتبا مستقی ببا کباربران از طریب
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اینترنت ،و کوچ شدن بازار فروش بازیهای دست دو (باید توج کرد ک شرکت ،سودی
از این بازار کس نمی کند) اشار کرد .البت ب این موارد باید بباز گذاشبتن دسبت ناشبر در
انتخاب روشهای قیمتگذاری را نیز افزود( .مارچند و هنینگبثورو 818 ،1189 ،و .)811
ازسویدیگر ،این نوع توزیع ،ب طور قابلتبوجهی توانبایی توسبع دهنبدگان و تولیدکننبدگان
محتوا را بدون وابستگی ب ناشران و توزیعکنندگان قدرتمند بب ب عنوان واسط بب ببرای عرضب
محصوزتشان افزایش داد است .این تغییر ب این معنا است ک تولیدکنندگان محتبوا اکنبون
میتوانند ب تنهایی محتوایشان را در فروشگا های آنالیبن منت شبر کننبد .ایبن نبوع از توزیبع
(توزیبع توسب خببود توسبع دهنبد ) بب اصبطال توزیبع هنرمنببدمحور 2نامیبد مبیشببود

(بروخویزن ،لمپل ،و رایتولد.)318 ،1189 ،3
ً
در ایران ،تقریبا از همان سالهای اولی شکلگیری بازارهای بازیهبای رایانب ای در جهبان

بببا اندکی تثخیر نسبت ب کشورهای غربی و نیز کشورهای شرق آسیابب بازار این نوع سبرگرمی
شکل گرفت .البت این بازار ،فق بازار فروش محصوز وارداتبی ،و خبالی از هرگونب ببازی
تولید داخل است .با گذر زمان و توسع فناوریها و نیز آموزش و تربیت افبراد مباهر در زمینب
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بازیسازی در ایران ،در سالهای اخیر ک ک شاهد عرض تولیدا داخلی در بازار نیز هستی .
بازیسازی در ایران از اندکی پیش از شروع ده  ،8911با طر ها و بازیهایی ک هیچگا
ب پایان نرسید و تنها کس تجرب برای گرو ها را در پی داشت ،آغاز شد .در ادام ایبن رونبد،
ب مرور شاهد رشد این حوز و تولید بازی در کشور هستی  .از نخستین بازیهای ساخت شد و
عرض شد در ایران میتوان ب «نجا بندر» اشار کرد؛ ببازیای کب مرتضبی بصبار دار در
طول چهار سال ،ساخت است .مؤسس تبیان ،این بازی را پس از مرحل تولید ،خریبداری و ببا
حمایت ویژ ای عرض کرد .البت این بازی ب دلیل اینک توس ی نفر ساخت شد بود ،کیفیت
بازیی نداشت و با بازیهای روز دنیا ،فاصل زیادی داشت؛ بااینحال ،ب عنوان نخستین ببازی
ایرانی در سب راهبردی ،قابلتوج بود .پس از آن ،شباهد تولیبد ببازی «پایبان معصبومیت»
هستی ک توس شرکت هنرهای پویا در سب اکشبن سبو شبخص سباخت شبد و دراختیبار
مخاطبان قرار گرفت .در این سالها (اوایل ده  )8911شباهد تولیبد چنبد عنبوان دیگبر نیبز
هستی  ،اما در صنعت بازیهای رایان ای ایران ،در اواس و نیم دو ده  ،8911ببازیهبایی
تولید شدند ک عرض و ساختشان نقط عطفی برای این صنعت در کشور بود و با موفقیتهایی
همرا شد .ازجمل این موارد میتوان ب «گرشاس  :گرز ثریت» و مطبر شبدن آن بب عنبوان
یکی از بازیهای مناس داخل کشور ،کب در بازارهبای خبارجی فبروش خبوبی داشبت ،یبا
«مبارز در خلی عدن» ،ک عنوان موفقی در سبب تیرانبدازی اول شبخص ببود و در سبایت

یوروگیمرز« 1ندای وظیف  »2ایرانی لق گرفت ،اشار کرد .در میان بازیهای ساد نیبز ،ببازی
«شبان» توانست با هزین مناس و انتخاب ناشری بینالمللی نظیر بیگفیش 3با فروش بیش از

 811هزار نسخ  ،سودی چشمگیر و موفقیتی مثالزدنی را نصی سازندگان خود کند (رهجبو،
 .)1 ،8938در سالهای اخیر نیز شاهد رشد روزافزون تولیبد ببازی در کشبور هسبتی کب ببا
گسترش اینترنت و تلفنهای همرا هوشمند ،سرعت بسیار بیشتری پیدا کرد است و هر سبال
شاهد انتشار انواع گوناگون بازیهای ایرانی هستی ک البت ثقل آن در حوز تلفنهای هوشمند
بود و پلتفر های دیگر سه بسیار اندکی از تولیدا را ب خود اختصاص میدهند.
ب طورکلی در صنعت بازی در ایران ،س نسل بازیسازی را میتوان برشمرد؛ نسل نخسبت کب
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ب اواخر ده  8911و اوایل ده  8911مرببو میشبود ،بیشبتر ببر طراحبی سباختارهای ابتبدایی
بازیها تمرکز داشت اند و هدف اصلی آنها ،اثبا تواناییهایشان بود است .در این دور حدود 81
تا  81بازی ساخت شد .نسل دو  ،گا های نخست را برای تجاریسازی ببازی در ایبران برداشبتند و
بازیهای باکیفیتتری را نسبت ب گذشت تولید کردند .در این دور شباهد تولیبد  91تبا  81عنبوان
ً
بازی هستی  .نسل سو بازیسازی در ایران ک از اواخر سال  8931آغاز شد است ،تقریبا ب معنای
صنعتبازیسازیدرایرانبودهودرایندورهسرعتتولیدبازینیزبهطورچشمگیری

شکلگیری

ً
افزایش یافت است؛ ب گون ای ک در دورۀ تقریبا دوسال ابتدایی این نسل ،بیش از  111عنبوان ببازی
تولید شد است (احمدی ،1مصاحب حضوری 18 ،آ ر .)8931

براساس آخرین گزارشها ک مربو ب سال  8938است ،حج بازار بازیهای دیجیتال در
کشببور ،حببدود  891میلیببارد تومببان بببود اسببت ک ب  189میلیببارد تومببان آن ،سببه بببازار
سختافزارهای بازی دیجیتال بود و  188میلیارد تومان نیز برای خود بازیها هزین شد است
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ک  91درصد از این رق  ،مربو ب بازیهبای موببایلی ببود اسبت .همچنبین ،طبب آمبار و
اطالعا موجود ،تا پایان سال  889 ،8938شرکت بازیسبازی در ایبران فعبال ببود انبد کب
متثسفان تنها  19میلیارد تومان از گردش مالی این صنعت ( 1درصد) سه بازیسازان ایرانبی
بود است (مرکز تحقیقا بازیهای دیجیتال.)8931 ،
متولی اصلی حوزۀ بازیهای رایان ای در کشبور ،بنیباد ملبی ببازیهبای رایانب ای اسبت کب
زیرمجموع سازمان سینمایی و زیر نظر وزار ارشاد ب شمار میآید .در مصوب پانصد و هشبتاد
و چهارمین جلسب شبورایعبالی انقبالب فرهنگبی در تباریخ  ،8911/9/3تثسبیس بنیباد ملبی
بازیهای رایان ای تثیید شد .مصوب این بنیاد ،در  81ماد تنظی شد ک در جلس  111در تباریخ
 ،8931/1/81بند  9ماد  1بنیاد را موظف ب حمایت و نظار بر گسترش فرایند تولیبد ،تبثمین،
واردا  ،صادرا  ،آماد سازی ،تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انبواع ببازیهبای کنسبولی و
رایان ای کرد (رهجو .)1 ،8938 ،ه اکنون این بنیاد ب عنوان متولی اصلی بازیهبای دیجیتبال در
کشور فعال است و سازمان رد بندی سنی بازیهای رایانب ای (اسبرا) ،انسبتیتو ملبی ببازیهبای
رایان ای ،و مرکز تحقیقا بازیهای دیجیتال (دایرک) از زیرمجموع های اصلی آن هستند.
در کنار بنیاد ملی بازیهای رایان ای ،نهادهای دیگری نیز وجبود دارنبد کب رسالتشبان ببا

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .1احمد احمدی ،از معاونان پیشین بنیاد ملی بازیهای رایان ای و فعازن صنعت بازی در کشور است.

بازیهای رایان ای نیز مرتب است .شورایعالی فضبای مجبازی و نیبز مرکبز توسبع فنباوری
اطالعا و رسان های دیجیتال وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دو نهادی هسبتند کب اگرچب
متولی مستقی حوزۀ بازیهای رایان ای نیستند ،اما میتواننبد در ایبن زمینب تثثیرگبذار باشبند.
نهادهای دیگری نیز وجود دارند ک در راستای فعالیتهای فرهنگی خود ب فعالیبت در حبوز
بازیهای رایان ای مشغول هستند (رهجو )1-88 ،8938 ،افزونبر ایبن مبوارد ،در سبالهبای
اخیر شاهد تشکیل ستاد فناوریهای نر و هویتساز (زیرمجموعب معاونبت علب و فنباوری
ریاستجمهوری) بود ای ک در حوز سیاستگذاری و نیز حمایت از صنایع خالق در کشور
بب ک شامل صنعت بازی نیز میشود بب فعال است.
 .۳پیشینۀ پژوهش

نکت قابلتوج دربارۀ موضوع این پژوهش ،این است ک صنعت بازی ،ی صنعت جدید است کب
پای های آکادمی آن هنوز محک نشد است؛ بنابراین ،یافتن پژوهشی ک بر ایبنگونب موضبوعا
تمرکز کرد باشد ،کمی دشوار است و پیشین چشمگیری در این حوز (مانند حوز های باسبابق تبر)
دید نمیشود .بخش عمدۀ مباحث بررسیشد و تحقیقا انجا شد در حوزۀ کس وکار صبنعت
بازی ،مربو ب پژوهشهایی است ک در آنها بعد خاصبی از ایبن کسب وکبار بررسبی و راهببرد
مرتب با آن ،تشریح شد است و مطالعاتی ک ب طورکلی این حوز از کس وکار را بررسی کرد و ب
تدو ین راهبردهایی برای کلیت این عرص پرداخت باشند ،کمتر دید میشود.
در بین پژوهشهای انجا شد در خارج از کشور و در حوزۀ کس وکار بازیهای رایان ای
میتوان ب مطالع مارچند و هنینگبثورو ( )1189اشار کرد .آنها در مقال خود ،در راسبتای
مطالع موضوع خل ارزش در صنعت بازی و راهبردهای آن ،مسائل مختلفی مانند اقتصاد این
صنعت ،فرصتهای پژوهشی موجود ،و ...را بررسی کرد اند.
در پژوهش دیگری ،راهبرد های توزیع ،با بررسی موردی شرکت

 ،1واکاوی شد

و دو راهبرد توزیع مستقی توس خود سازند با استفاد از بسترهای آنالین ،و نیز مشارکت
با شرکت های دیگر برای توزیع محصوز  ،مقایس شد اند (بروخویزن ،لمپل ،و رایتولد،
.)1189
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شنکر و بایوس )1119( 1نیز مطالع ای در مورد رقابت و راهبردهای رقبابتی ،ببا تکیب ببر
اثرا شبک ای ،انجا داد اند .مطالع آنهبا پژوهشبی تجرببی در مبورد صبنعت ببازیهبای
خانگی با تمرکز بر شرکتهای نینتدو و سگا است .البت در کنار مطالعا علمی انجبا شبد ،
گزارشهای تجاری و اقتصادیای نیز در این زمین ارائ شبد اند،ک نسببت بب پبژوهشهبای
علمی این حوز وضعیت بهتری دارند.
در مورد پژوهشهای انجبا شبد در ایبران ،نخسبتین نکتب ایبن اسبت کب بخبش عمبدۀ
پژوهشهای انجا شد در این حوز  ،مربو ب مسائل اجتمباعی و تبثثیرا ایبن ببازیهبا ببر
مسائل فرهنگی یا ،در برخی موارد ،سیاسی است و مقال ها و پژوهشهایی ک مربو ب حبوز
کس وکار بازیهای رایان ای باشند ،سه بسیار اندکی در بین تحقیقا دارند .دراینمیان ،در
یکی از پژوهشهای انجا شد  ،هوش مصنوعی و فرصتهای کس وکار ناشی از آن ،مطالع
و مزیتهای رقابتی آن برای شرکتهای فناور ،ب ویژ در صبنعت ببازی ،بررسبی شبد اسبت
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(احمدی ،دارائی ،سال زاد  ،و جعفری.)8931 ،
در تحقیب دیگببری ،وضببعیت صببنعت بببازی در ایبران بب لحاظ سببازمانهببای درگیببر در
سیاستگذاری ،برنام ریزی ،تولید ،و ...واکاوی شد و با این بررسی ،مقدم ای ببرای تبدو ین
سیاستها و راهبردها در این حوز ارائ شد است (شمسی و جاللی.)8931 ،
مطالع دیگری ب بررسی الگوی توسع کارآفرینی در صنایع فرهنگی ،با تثکید بر بازیهای
رایان ای ،پرداخت و طی آن ،برخی شاخصهای مؤثر بر این صنعت در کشور را بررسبی کبرد
است (میرسپاسی ،احمدپور داریانی ،و عالیی.)8911 ،
در پژوهش دیگری موانع توسع صنعت بازیهای رایان ای و ویدئویی در کشور با اسبتفاد
از تحلیل زنجیر ارزش بررسی شد است .نویسندگان این مقالب  ،گلوگبا هبا و نقبا ضبعف
صنعت بازی با ترسی زنجیر ارزش بازیهای رایان ای کشور و مقایسب آن ببا وضبع مطلبوب
جهانی را مطالع کرد اند (آقایی ،حسینی ،و اسحاقپور.)8938 ،
رودساز و واعظبینبژاد ( )13-819 ،8938نیبز در پبژوهش خبود 81 ،مسبئل اصبلی را ببرای
صنعت بازی کشور برشمرد اند ک عبار اند از :ضعف محتوایی بازیهای رایان ای در ایران؛ تعیین
جایگا و نقش بنیاد ملی بازیهای رایان ای در صنعت بازی؛ مسئل تثمین و تخصیص منابع مبالی؛
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ناکارآمدی و عد شفافیت سیست های توزیع و فروش بازی؛ اشبتبا های راهببردی در انتخباب نبوع
محصول ،سب  ،بازار ،و...؛ آشنایی نداشتن بیشتر تولیدکننبدگان ببا شبیوۀ مبدیریت شبرکت تولیبد
بازی؛ ناشناخت و نامرتب بودن عوامل تولید ،ظرفیبتهبا ،و سبرمای هبای انسبانی؛ کمببود نیبروی
انسانی متخصص مانند داستاننبویس ،طبرا ببازی ،و گرافیسبت؛ کمببود و پراکنبدگی نبامطلوب
زیرساختها؛ مسئل کپیرایت؛ تحری و اثرا آن بر صنعت بازی؛ و شفاف نبودن قوانین حمایتی.
 .4روششناسی

مقال حاضر با توج ب هدف آن ،ک تدوین راهبرد برای رون کس وکار بازیهای رایان ای در
ایران است ،پژوهشی کاربردی ،و ب لحاظ روشهای گردآوری و تحلیل اطالعبا  ،پژوهشبی
کیفی ب شمار میآید .جامع موردبررسی در این تحقی  ،خبرگان صنعت بازی در کشور هستند
ک مسئوزن و افرادی ک سابق کار در دستگا های یرب مانند بنیاد ملی بازیهای رایان ای و
نهادهای دیگر دارند (البت بخشهای مربو ب کس وکار این حبوز  ،نب مقولب های دیگبر)،
مسئوزن شرکتهای ببازیسباز ،و نیبز افبرادی کب سبابق فعالیبتهبای مطالعباتی در حبوز
کس وکار بازیهای رایان ای دارند را دربر میگیرد .در اینجا ببا توجب بب موضبوع پبژوهش،
مالک خبرگی افراد ،آشنایی آنها با حوزۀ کس وکار صنعت بازی است.
برای کس اطالعا مربو ب تحلیل محیطی صنعت بازی در کشور ،از روش مصباحب
با خبرگان استفاد شد .در این مرحل  ،گروهی از خبرگان این حوز ببا اسبتفاد از نمونب گیبری
غیراحتمالی و ب صور قضاوتی و همچنین با استفاد از روش گلول برفی انتخاب شدند و ببا
آنها مصاحب شد .رویه رفت  ،با توج ب رسیدن ب اقناع نظری و اشباع اطالعا  ،با  1نفر از
خبرگان مصاحب شد ک از میان آنها 1 ،مصاحب ب صور حضوری و ی مصاحب ب صور
مکاتب ای و از طری ایمیل انجا شد .گفتنی است ک این مصاحب ب صور نیم سباختاریافت
تدوین شد؛ با این ویژگی ک پرسشهای اصلی مصاحب را پرسشهایی در مورد نقبا قبو و
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی بازیسازان ایرانی تشکیل داد اسبت و پرسبشهای
جزئیتر ،ب اقتضای شرای مصاحب ها مطر و پرسید شد اند.
پس از مرحل مصاحب نیز برای غربال اطالعبا بب دسبتآمبد از مصباحب هبا و تبدقی ایبن
اطالعا  ،از روش دلفی استفاد شد؛ ب اینترتی ک اطالعا ب دستآمد از مصباحب در قالب
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ی پرسشنام بست و با استفاد از طیف لیکر پبن تبایی دراختیبار اعضبای دلفبی قبرار گرفبت.
گوی های این پرسشنام را عوامل محیطی (اع از قو هبا ،ضبعفهبا ،فرصبتهبا ،و تهدیبدها)
مطر شد توس خبرگان تشکیل میدهد و اعضای دلفی باید میزان موافقت خود را با این گویب هبا
اعال میکردند .روش دلفی با توزیع س دور پرسشنام در بین اعضا پایان یافت .گفتنی اسبت کب
شرکتکنندگان در پانل دلفی ،در مراحل س گان ب ترتیب  11 ،18و  83نفبر از خبرگبان ایبن حبوز
بودند ک با استفاد از نمون گیری غیراحتمالی ب روشهای قضاوتی و گلول برفی انتخاب شدند.
پس از مراحل مصاحب با خبرگان و انجا روش دلفی ،عوامل محیطی مؤثر صبنعت ببازی
در کشور در قال نقا قو  ،نقا ضعف ،فرصتها ،و تهدیدها ب دست آمدند کب درواقبع،
مؤلف های اصلی تشکیل ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی (
ضعف) و نیز ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (

) (شامل نقا قو و نقبا

) (شامل فرصتها و تهدیدها) هستند .در

مرحل بعد با توج ب عوامل شناساییشد  ،مباتریس سبوا تشبکیل شبد و از تقاببل عوامبل
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محیطی داخلی با عوامل محیطی خارجی ،راهبردهای اولی موردنظر پژوهش تدوین شدند.
سپس در گا نهایی ،ب منظور بررسی و تثیید نهایی راهبردهای ب دستآمد و انطباق آنهبا ببا
ابعاد مختلف صنعت از منظر چهار بعد اصلی ماتریس سوا  ،گرو متخصصان با حضور  8تن
از صاح نظران این حوز  ،شامل استادان دانشگا و خبرگان صنعت ،تشکیل و راهبردهای نهایی
استخراج شد .گا ها و مراحل اصلی پژوهش در شکل شمار ( )8ارائ شد است.
مصاحب با خبرگان
فهرست اولی فرصتها و تهدیدهای

فهرست اولی نقا قو و ضعف
داخلی ()IFE

محیطی ()EFE
روش دلفی
فهرست نهایی نقا قو  /ضعف/
فرصت /تهدید
تدو ین اولی راهبردها (توس گرو
پژوهشگران)
نشست خبرگان
فهرست نهایی راهبردها

شکل شماره ( .)2گامها و مراحل اصلی پژوهش

 .5یافتههای پژوهش

پس از انجا مصاحب ها با خبرگان ،اطالعا ب دستآمد از مصاحب در قال عوامل محیطی
صنعت بازی در کشور ،استخراج و حاصل آن 18 ،گبزار ببود کب ایبن گبزار هبا ببا توجب بب
پرسشهای مصاحب  ،ب تفکیب نقبا قبو و ضبعف و همچنبین ،فرصبتهبا و تهدیبدها،
گردآوری شدند.
در مرحل ب کارگیری روش دلفی ،هری از گزار های حاصل از مصاحب ها ،ب صور ی
گوی درآمد و در قال پرسشنام دراختیار گرو دلفی قرار گرفت تا میزان موافقت اعضا با هر
گزار با استفاد از مقیاس لیکر سنجید شود و همچنین ،چنانچ گزار ای افزونبر گزار های
بیانشد موردنظر آنها است ،اضاف کنند .پس از تدو ین پرسشنام  ،پرسشنام دور نخسبت
دراختیار گرو قرار گرفت .در این مرحل  ،گوی هایی ک میانگین نمر های آنهبا کوچب تبر یبا
مساوی س بودند ،ب دلیل عد تثیید توس گرو دلفی ،کنار گذاشت شدند؛ عد تثییبد بب ایبن
دلیل ک گزار ای تثیید میشود ک اعضا در مورد اینک آیا گزار یادشد در زمر عوامل محیطبی
صنعت بازی در کشور قرار دارد یا ن  ،تواف داشت باشند و معیار تواف در اینجا ،نمرۀ ببازتر از
 9است و نمرۀ کوچ تر یا مساوی  ،9ب منزل عد تواف اعضا در مورد ایبن موضبوع اسبت و
ناگزیر ،گزار یادشد کنار گذاشت میشود (نمر  9در طیف لیکر ب معنای بینظری اسبت).
در این مرحل شش گزار ب دلیل عد تثیید اعضا کنار گذاشت شدند .ضری هماهنگی کنبدال
ب عنوان معیاری برای هماهنگی پاسخها ،در این دور برابر با  1/111بود.
پس از دور نخست ،پرسشنام های دلفی (با حذف گزار های تثییدنشبد ) ببرای دورهبای
دو و سو نیز دراختیار گرو قبرار گرفبت .در دورهبای دو و سبو  ،میبانگین نمر هبای همب
گوی های موجود ،بیش از  9بود؛ بنابراین ،گزارۀ دیگری کنار گذاشت نشد .ضبری همباهنگی
کندال در این دو مرحل ب ترتی  1/189 ،و  1/111بود .با توجب بب نتبای دور دو و سبو و
ثابت ماندن گزار ها و همچنین ،تغییر ناچیز ضری کندال ،دلفبی ،پایبان یافبت و گبزار هبای
باقیماند  ،ب عنوان عوامل محیطی مؤثر صنعت بازی در کشور درنظبر گرفتب شبدند .تحلیبل
محیطی صنعت بازی کشور ک نتیج مصاحب ببا خبرگبان و اجبرای دلفبی اسبت ،در جبدول
شمار ( )8ارائ شد است.
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جدول شماره ( .)2عوامل محیطی بهدستآمده از مصاحبهها و تکنیک دلفی
محیط

نوع عامل
نقا قو

محی
داخلی
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محی
خارجی

فرصتها

عاملها
o
o
o
o

 .استعداد بازیسازان ایرانی در مهندسی معکوس و ب دست آوردن دانش
 .انگیزۀ بازی بازیسازان ایرانی
 .استعداد و خالقیت بازیسازان ایرانی در تولید بازی
 .پایین بودن دستمزدها و هزین تولید

 .محدود بودن توان مالی شرکتها
o
 .عد سازماندهی مطلوب شرکتهای ایرانی و نداشتن ساختار سازمانی منسج
o
 .ک حوصل بودن و بیتوجهی ب ریز کاریها و جزئیا تولید در تولید بازی
o
 .نادید گرفتن یا اهمیت ندادن ب نقشهایی غیر از برنام نویسی در بازیسازی
o
ً
(مثال صداگذاری ،داستاننویسی ،طراحی ،کارگردانی هنری ،و)...
 .ضعف در مدیریت پروی
o
 .پایین بودن سواد و تجرب مدیریتی
o
 .سواد رسان ای پایین بازیسازان ایرانی
o
 .تجرب ک بازیسازان ایرانی در عرص تولید بازی
o
 .ضعف بازیسازان در تولید محتوای بومی
o
 .بیثباتی شرکتهای بازیساز
o
 .محدود بودن آشنایی بازیسازان با مفاهی و قواعد کس وکار و تجار
o
بازیسازی
 .ضعف بازیسازان در جذب سرمای
o
 .ضعف در تحلیل بازار و مفهو سازی از اطالعا بازار و توج ب روندهای
o
موجود در تقاضای بازار
 .عد رعایت اخالق حرف ای
o
 .ک اهمیت بودن و انجا نشدن مراحل پیشتولید ب گون ای مطلوب
o
 .ضعف در فرایندهای تبلیغا و بازاریابی
o
 .بیتوجهی و ضعیف بودن مدیریت منابع انسانی
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 .حضور در بازارهای خارجی
 .فروش و توزیع دیجیتال
 .رشد گرایش ب بازیهای آنالین
 .رشد گرایش ب بازیهای موبایل و بازیهای کوچ
 .جامع مخاط بزرگ و شبک ارتباطی گسترد بسی
 .غنای محتوای فرهنگیبتاریخی
 .بازار جهان اسال و کشورهای منطق
 .بکر و جوان بودن صنعت و ک بودن نسبی محدودیتها و قوانین دستوپاگیر
 .ظرفیت بازی بازار ایران

محیط

نوع عامل

عاملها

تهدیدها

 .مهاجر نخبگان این حوز ب خارج از کشور
o
 .کنار گیری نیروهای باتجرب ب دلیل مشکال مالی
o
 .شب انحصاری بودن توزیع بازی در بازار ایران و اعمال محدودیتهای زیاد برای
o
ورود ب این حوز
 .عد تمایل توزیعکنندگان ب توزیع بازی ایرانی ب دلیل سود کمتر
o
 .عد تخصیص مناس و عادزن حمایتها توس بنیاد
o
 .عد رعایت قانون کپیرایت و وجود بازی خارجی ارزانقیمت قفلشکست در بازار
o
 .ورود بنیاد ب حوزۀ تولید بازی و بازماندن آن از وظایف اصلی
o
 .کیفیت پایین اینترنت چ ب لحاظ هزین و چ ب لحاظ سرعت
o
 . oکند بودن روندهای اداری و حقوقی مربو ب تولید و عرض بازی (اعطای مجوز و )...
 .امنیت شغلی پایین در این حوز
o
 .ریس بازی سرمای گذاری در این صنعت
o
 .کمبود نیروی متخصص در این حوز (در قسمتهای مختلف تی تولید)
o
 .سنتی بودن شبک توزیع و عرض در ایران
o
 .فقدان قوانین و سیاستگذاری مناس
o
 .نگا نازل ب بازی در نهادهای بازدستی و جدی نگرفتن این صنعت
o
 .عد تمایل مخاط ایرانی ب پرداخت هز ین برای بازی
o
 .وجود تحری ها و محدودیت در مبادز پولی
o
 .رو یگردان شدن ائق مخاط  ،ب دلیل برخی تولیدا بیکیفیت داخلی
o

پببس از تعیببین و بررسببی عوامببل محیطببی مببؤثر ،در قالبب ماتریسهببای
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و

(ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی) ،با ترکی عوامل داخلی و خارجی ،مباتریس
سوا تشکیل شد.
ماتریس سوا  ،ابزاری است ک از طری آن ،با ایجاد انطباق بین عوامل محیطی داخلی و
عوامل خارجی ،راهبردهایی تدوین میشود؛ این راهبردها شامل چهار دسبت
هستند .راهبردهای

، ،

و

 ،راهبردهایی هستند ک رویکردشان ،ب کارگیری نقا قو داخلی

ب منظور استفاد از فرصتهای محیطی است .راهبردهای  ،راهبردهایی هستند ک از نقبا
قو در راستای پرهیز از تهدیدهای محیطی یا کاهش اثر آنها اسبتفاد میکننبد .راهبردهبای
با هدف بهین سازی ضعفهای داخلی با استفاد از فرصتهای بیرونی ارائب میشبوند و
درنهایت ،راهبردهای

 ،دربردارندۀ تاکتی های دفاعیای هستند ک هبدف آنهبا ،کباهش

نقا ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای بیرونی است (دیوید 811 ،1188 ،و .)813

در این مرحل  ،با توج ب مطال گفت شد و با استفاد از تحلیبل سبوا و تقاببل عوامبل
محیطی داخلی با عوامل محیطی خارجی ،راهبردها در چهار دست تدوین شدند (با گذرانبدن
مراحل و فرایندی ک در قسمت روش پژوهش مطر شد) .جدول شمار ( )1راهبردهای اولی
شناساییشد را نمایش میدهد.
جدول شماره ( .)1راهبردهای اولیۀ شناساییشده توسط گروه پژوهش
ابعاد ماتریس
SWOT
SO
ST
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WO

WT

راهبرد شناساییشده
o
o
o
o
o

تولید بازیهای کوچ و موبایل با هدف حضور در بازارهای خارجی
تولید بازی با معیارهای اسالمی و متناس با فرهنگ منطق
تولید بازی با تکی بر محتوای منحصرب فرد بومی
بازطراحی نمون های خارجی برپای مفاهی و محتوای داخلی برای بازار داخل
استفاد از راهبرد تمایز برای حضور در بازار داخلی و جل نظر مخاط داخلی با استفاد از اید های نو

o
o
o
o
o
o

ارتقای دانش مدیریت کس وکار در بین مدیران شرکت
ب کارگیری نیروی انسانی متخصص ب لحاظ دانش مدیریتی در داخل شرکتها
ارتقای کیفیت بازیها از جنب های محتوایی با ب کارگیری افراد متخصص در این بخش
توسع بخش مدیریت منابع انسانی در شرکتها برای جذب ،ساماندهی ،و حفظ نیروی انسانی
جل نظر توزیعکنندگان برای مشارکت در تولید
کاهش سرمای گذاری روی بازیهای بزرگ و صرف سرمای شرکت برای بازیهای کوچ و موبایل

در گا بعدی و پس از تبدو ین اولیب راهببردهبا کب توسب گبرو پژوهشبگر انجبا شبد،
راهبردهای شناساییشد در قال ی نشست تخصصبی ببا مشبارکت خبرگبان دانشبگاهی و
صنعت ،بازنگری شد .براساس نتای این گا  ،راهبردهای اولی شناساییشد مبتنیبر رویکبرد
بهر مندی از فرصتها ،با درنظر گرفتن نقا قو کنونی
نهایی برگز ید شدند و سبایر راهببردهبای هفبتگانب

در صنعت ،ب عنوان راهبردهای
بب عنبوان راهکارهبای

بسترسازی ک هری باید در یل راهبردهای اصلی درنظر گرفتب شبود و بسبترهای زز ببرای
پیاد سازی این راهبردها را فراه کند ،موردتوج قرار گرفت.
راهبردهای چهارگان نهایی شناساییشد در این پژوهش ببهمانگون ک پبیش از ایبن نیبز
مطر شدبب از تقابل نقا قو با فرصتهای شناساییشبد بب دسبت آمبد انبد .نگباهی بب
ماتریس سوا ب دستآمد در مراحل پیشین این پژوهش ،نشان میدهبد کب مبواردی ماننبد

پایین بودن دستمزدها و هز ین تولید ،اسبتعداد ببازیسبازان ،فرصبتهبایی ماننبد رشبد ببازار
بازیهای موبایل و بازیهای آنالین ،و وجبود بازارهبای مطلبوب ببرای فبروش محصبوز ،
میتوانند زمین های مناسبی را برای تدو ین راهبردهای اصلی ایبن صبنعت رقب بزننبد .چهبار
راهبرد «تولید بازیهای کوچ و موبایل با هدف حضور در بازارهای خارجی» (ببا توجب بب
ه افزایی موارد ،

و

با موارد

و

)« ،تولید بازی با معیارهای اسالمی و متناسب

با فرهنگ منطق » (با توج ب ه افزایی موارد ،

با موارد

و

تکی بر محتوای منحصرب فرد بومی» (با توج ب ه افزایبی مبوارد ،
،

و

)« ،تولید بازی ببا

و
و

ببا مبوارد

،

) و «بازطراحی نمون های خارجی برپای مفاهی و محتوای داخلبی ببرای ببازار

داخل» (با توج ب ه افزایی موارد

با موارد

،

و

) ب دست آمدند.

همچنین ،برای تحق راهبردهای اصلی چهارگان  ،زز است راهکارهای بسترساز دیگبری
درنظر گرفت شوند ک در این پژوهش ،براساس یافتب هبای ب دسبتآمد از تقاببل سبایر ابعباد
ماتریس سوا  ،ب  1راهکار اصلی بسترساز دست یافتی  .این  1راهکار عبار اند از:
 .8استفاد از راهبرد تمایز برای حضور در بازار داخلی و جلب نظبر مخاطب داخلبی ببا
استفاد از اید های نو؛
 .1ارتقای دانش مدیریت کس وکار در بین مدیران شرکت؛
 .9ب کارگیری نیروی انسانی متخصص ب لحاظ دانش مدیریتی در داخل شرکتها؛
 .8ارتقای کیفیت بازیها از جنب های محتوایی با ب کارگیری افراد متخصص در این بخش؛
 .1توسع بخش مدیریت منابع انسانی در شبرکتهبا ببرای جبذب ،سباماندهی ،و حفبظ
نیروی انسانی؛
 .9جل نظر توزیعکنندگان برای مشارکت در تولید؛
 .1کاهش سرمای گذاری روی بازیهای بزرگ و صرف سبرمای شبرکت ببرای ببازیهبای
کوچ و موبایل.
در بازار داخلی ک زز است بازیها در رقابت با بازیهای خارجی موف شبوند و بتواننبد
مخاطبان خود را جذب کنند ،بیتردید یکی از راهبردهای بسترسازی ک میتواند شرای رقابتی
را بهبود بخشد ،تکی بر اید های نو و ارائ محصوز متمایز با محصبوز موجبود در ببازار
است ،زیرا در این حوز  ،با توج ب موضوع نبودن منع کپیرایت در کشور ،بازیهای خبارجی
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در بعد هزین و قیمت ،برتری دارند و در اینگون مواقع ،تولید محصول متمایز و نبو مبیتوانبد
بسیار کم کنند باشد.
ارتقای دانش مدیریتی مدیران شرکتها ،باعث میشبود کب فراینبدهای مبدیریتی داخلبی
شرکت سامان یافت و ضعفهای یادشد  ،ب سمت بهبود و برطرف شدن بروند ،زیبرا در چنبین
صنعت رقابتیای ب شبد نیازمنبد مبدیرانی توانمنبد هسبتی کب ضبمن آشبنایی ببا مفباهی
کس وکار ،از مهار های ارتباطی و تعاملی قابلقبولی ببرای مبدیریت سبرمای هبای انسبانی
شرکت ببب عنوان منابع اصلی کس و حفظ مزیت رقابتیبب برخوردار باشند.
برای تکمیل این راهکار باید راهکار دیگری را نیز درنظر داشت ک همان عد کفایت تکیب
بر مدیران فعلی و توج ب پرورش و جذب افراد مستعد برای تصدی جایگا هبای مبدیریتی در
سازمانهای فعال در این صنعت است .ب اینترتی  ،میتوان اطمینان یافت ک با این رو یکرد،
روند ساماندهی مدیریت شرکتهای فعال در صنعت ،تسریع میشود و میتوانند ب واسط آن،
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نقا ضعف خود را در این زمین ب نقط قو تبدیل کننبد .ببا ایبن کبار ،شبرکتهبا سباختار
مناس و مطلوب خود را مییابند و میتوانند با قدر بیشتری وارد حوز کس وکار شوند و از
فرصتهای محیطی ،بهر بیشتری ببرند.
افزونبراین ،یکی از شا کلیدها در عرص بازیهبای رایانب ای و ویبدئو یی ،ارائب محتبوای
خالقان و منحصرب فرد ،و البت  ،ب خوبیساختیافت ب بازار اسبت کب متثسبفان ببازیسبازان
ایرانی در این قسمت ،ضعفهای فراوانی دارند .با توجب بب ایبن موضبوع ،بب کبارگیری افبراد
متخصص در حوز های مختلف ببغیر از موارد فنی و...بب میتواند ب بهبود تولیبدا و ایجباد
مزیت رقابتی برای حضور در بازار و استفادۀ بهین از فرصتها ،بسیار کم کند.
راهکار بسترساز دیگری ک برای تحق راهبردهای اصلی شناساییشد در این پژوهش بب
آن اشار شد است ،ب ایجاد و توسع بخش منابع انسانی در شرکتهای فعال در این صبنعت
مربو میشود .ضعف مدیریت منابع انسبانی در شبرکتهبا تباکنون باعبث شبد اسبت کب
تهدیدهای محیطیای مانند جذب نخبگان این حوز ب خارج از کشبور ،جبذب در بازارهبا و
حوز های کاری دیگر ،عد امنیت شغلی و بیمیلبی نخبگبان و متخصصبان بب ورود بب ایبن
عرص  ،سای سنگینی بر پیشرفت شرکتهای فعال در این حوز بیندازد ک با برطرف کردن ایبن
ضعف ،میتوان امید زیادی ب برطرف شدن این تهدیدها داشت.

یکی از تهدیدهای مه در حوزۀ بازی ،عد تمایل توزیعکنندگان بازیها بب توزیبع ببازی
ایرانی است .ب دلیل نپیوستن ایران ب قانون کپیرایت ،بازیهبای خبارجی در ایبران بب راحتبی
تکثیر میشوند و با قیمتی بسیار ارزانتر از قیمت اصلی آن ،در بازار ب فروش میرسند .در ایبن
راستا ،شرکتهای توزیعکنند بدون اینک هز ین ای برای بازیهای خبارجی بب تولیدکننبد آن
بپردازند ،اقدا ب تکثیر و فروش آن میکنند و این درحالی است ک برای توزیبع ببازی ایرانبی
باید هزین آن را ب بازیساز بپردازند؛ بنابراین ،توزیعکنند ب توزیع بازی خارجی تمایل دارد و
کمتر مایل ب توزیع مناس بازی داخلی است .حال اگر بازیسازان بتواننبد توزیبعکننبدگان را
متقاعد ب سرمای گذاری کنند ،ه میتوانند ضعف تثمین مالی خود را جبران کنند و ه اینکب
ب این دلیل ک توزیعکنند در سود بازی شری است ،برای توزیع بهتر آن وارد عمل میشود و
این کار را ب خوبی انجا میدهد .افزونبراین ،با توج ب ضعف تثمین مبالی شبرکتهبا و نیبز
تهدید حضور بازیهای ارزانقیمت خارجی در بازار و همچنبین ،ضبعف توزیبع در کشبور و
حرکت ب سوی تولید بازیهای کوچ و موبایلی ک با توج ب رشد بسترهای دیجیتال وابسبت
ب سیست های توزیع سنتی و ناکارآمد پیشین نیستند و هزین تولید پایینی نیز دارند ،راهکارهای
مناسبی هستند ک میتوانند سب پیشرفت شرکتهای بازیسباز داخلبی شبوند و تهدیبدهای
موجود را دفع کنند.
بحث و نتیجهگیری

همانگون ک مطر شد ،این پژوهش با هبدف تبدو ین راهببردهبای کسب وکبار در صبنعت
بازیهای رایان ای انجا شد است .ب منظور شناسایی و تبیین راهبردهای کس وکار در فرایند
برنام ریزی راهبردی در این صنعت ،در گا نخست و پس از بررسی ادبیا نظری و مطالعا
و پژوهشهای گذشت  ،بر آن شدی ک ب منظور تحلیل دقی محی کس وکار این صنعت ،ببا
ب کارگیری ابزار تحلیل سوا و بهر گیری از دیدگا های خبرگان ،اقدا ب شناسایی دقی نقبا
قو و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی این صنعت کنی  .ب این منظور ،با انجا
مصاحب و با استفاد از تکنی دلفی ،اقدا ب گردآوری اطالعا موردنیاز کردی ک ب تفصیل
در بخش روششناسی پژوهش توضیح داد شد.
در گا بعدی و پس از شناخت دقی متغیرهای تثثیرگذار بر این صنعت در قال چارچوب
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سوا  ،ب منظور بهر برداری بهین از فرصتها و پرهیز از تهدیدها ،با تکی بر نقا قو کنونی
و برمبنای رفع نقا ضعف شناساییشد  ،اقدا ب تدو ین راهبردهای کالن این صنعت کردی ،
ک در این مرحل  88 ،راهبرد اولی (براساس داد های جدول شمار  )1شناسایی شدند .پبس از
طی این مراحل و در گا نهایی پژوهش ،مطاب با نتای پنل خبرگان ،این  88راهبرد اولی بب 8
راهبرد نهایی و  1راهکار بسترساز دست بندی شد ک شر آن در بخشهای پیشین ارائ شد.
ب طورکلی ،راهبردها و راهکارهای بسترساز ارائ شد را میتوان بیشتر در راستای تبثمین دو
مسئل درنظر گرفت؛ نخست ،بحث جهتگیری درست بازیسازان در تولید ،و دیگری ،منظ
و نظا مند شدن فرایندهای کاری آنها ،زیرا این دو مورد را مبیتبوان از مهب تبرین مشبکال
بازیسازان ایرانی دانست .درواقع این موارد ،از مه ترین پای های ی فعالیت صنعتی هستند و
بدون اینها نمیتوان ی فعالیت صنعتی مطلوب را انتظار داشت؛ بنابراین ،فرایند تولید ببازی
ً
نیز ک ی فرایند صنعتی است ،مسبتثنا نیسبت و کبامال وابسبت بب فراینبد کباری نظا منبد و
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جهتگیری درست تولید است ،ک تالش شد است در تدو ین راهبردها ب خوبی ب این مبورد
توج شود.
نکت جال این است ک در ببین فعبازن ایبن صبنعت در کشبور ،مشباهد مبیشبود کب
ً
بازیسازانی ک اوز توانست اند با شناخت خوب بازار (و البت با درنظر گرفتن تواناییهای خود)
ً
اقدا ب تولید محصول کنند و ثانیا با سازماندهی مناسب شبرکت و مبنظ کبردن فراینبدهای
سازمانی و ادار شرکت ،ب فرایندهای کاری خود نظا بخشید و در صحن رقابت ،بسیار موف
ظاهر شوند و گاهی نیز فعالیت خوبی در بازارهای خارجی داشت باشند.
در مورد راهبردهای نهایی ارائ شد  ،کر این نکت ضروری است ک این راهبردها با توج ب
نقا قو شناساییشد و برمبنای فرصتهای موجود در سطح صنعت ،ارائ شد اند و آنچب
بدیهی است این است ک برای اجرای درست این راهبردها ،هر شرکتی با توج ب شرای خود و
همچنین ،زمین های کاری ک در آن مشغول فعالیت است ،باید نحوۀ اجرا و جزئیا متفباوتی
را درنظر بگیرد.
ازسویدیگر ،باید این نکت را یادآوری کنی ک همانگون ک مشاهد میشبود ،تعبدادی از
راهکارهای بسترساز ،معرفی شد اند ک بیشتر در سطح وظیف ای تعریف میشبوند تبا راهببرد
کس وکار ،ولی با توج ب اینک این راهکارها ب طور مستقی از جبدولهای مباتریس سبوا

استخراج شد اند و همچنین ،تثثیر مستقیمی بر کس وکبار ببازیسبازان و ارتقبای کبار آنهبا
دارند ،در این پژوهش بر آنها تث کید شد است.
گفتنی است ،نکت آشکار این پژوهش ،بحث ارائ راهبردها و راهکارهای قابلاجرا اسبت.
همانگون ک گفت شد ،هدف اصلی این پژوهش ،تدو ین راهبرد برای بازیسازان اسبت و ایبن
ً
کار معموز در بین پژوهشهای انجا شد در این حوز در کشبور ،کمتبر دیبد شبد اسبت و
عمو پژوهشها ب بررسی مسائل موجود پرداخت اند یا حداکثر در مورد کارهایی ک نهادهبای
مسئول باید انجا دهند ،صحبت کرد اند و راهکارهای قابلاجرا ببرای خبود ببازیسبازان ،در
میان آنها کمتر دید میشود.
ب طورکلی ،بحثی ک در فضای کس وکار بازی در کشور بسیار مطر است ،این است ک
بیشترین انتظار بر بحث سیاستگذاریهبا متمرکبز شبد اسبت و بیشبتر توجب  ،معطبوف بب
تصمی گیران بیرونی و رفع موانع و تهدیدهای محیطبی اسبت .ببا وجبود اینکب ایبن انتظبار و
ً
رویکرد کامال ب جا است و تهدیدها و موانع بیرونی ،بخش بزرگی از محدودیتهبای صبنعت
بازی در کشور را تشکیل میدهند ،نکت ای ک در خود صنعت و همچنین در عرص پژوهشها
وجود دارد ،این است ک کمبود بررسیها و مطالعاتی ک بتواند راهکارهایی برای بهببود وضبع
بازیسازان بببا وجود محدودیتهای فراوان موجودبب ارائ دهبد ،محسبوس اسبت .در همبین
راستا این پژوهش در پی این بود است ک راهبردها را با این رویکرد ارائ دهد؛ راهبردهایی ک
تا حد امکان ،قابلاجرا و پیگیری برای شرکتهای فعال موجود باشند .افزونبراین ،سعی بر این
بود است ک راهکارهایی برای خود بازیسازان ارائ شود تا آنها بتوانند فارغ از شرای خبارج
از کنترل ،اقداماتی انجا دهند ک موج بهبود کس وکارشان شود.
البت باید یادآوری کنی ک بیتردید ،اجرای بهتر این راهبردها در شبرکتهبای ببازیسباز،
نیازمند حمایتها و کم های نهادهبایی ماننبد بنیباد ببازیهبای رایانب ای و ...اسبت ،زیبرا
حمایتهای هدفمند در موارد یادشد  ،میتواند باعث تسریع در بهبود روندها شود .از مواردی
ک سیاستگذاری و اقداما مناس و هدفمند نهادهای متولی میتواند کم فراوانبی بکنبد
میتوان ب تسهیل ارتبا بازیسازان با بازارهای منطق ای و ببینالمللبی ،تسبهیل ارتببا ببین
بازیسازان و توزیعکنندگان بازی در کشور ،کم ب ایجاد بسترهای نوین عرضب ببازی ،و...
اشار کرد.
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در پایان با توج ب اینک اجرای این راهبردها نیاز ب فراه شدن شرای و زمین های دیگری
در فضای کس وکار بازی دارد ،در اینجا ببرای پژوهشبگرانی کب قصبد دارنبد در ایبن حبوز
فعالیت کنند ،موضوعاتی پیشنهاد میشود.
«ارائ ب الگببویی ب برای حمایببت دولتببی از صببنعت بببازی در کشببور»« ،آسببی شناسببی
سیاستگذاری در این عرص »« ،ارائ الگوی جامعی برای را انبدازی یب مرکبز رشبد حبوزۀ
بازی» و «بررسی استفاد از صندوقهای سرمای گذاری ریس پذیر در این صنعت» ازجملب
موضوعهایی هستند ک میتوان در پژوهشهای آتی ب آنها پرداخت.
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