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سياستگذاري افزايش سهم بازيهاي
ايراني تلفنهاي همراه در بازار جهاني
سياوش

صلواتيان١

استاديار مديريت رسانه دانشگاه صداوسيما
احمدرضا درفشي
كارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه عﻼمه طباطبائي
علياصغر كيا

استاد روزنامهنگاري دانشگاه عﻼمه طباطبائي
)تاريخ دريافت - ٩٨/٣/٢٨ :تاريخ پذيرش(٩٨/٩/١١ :
چكيده

با شكلگيري جريان جديد اقتصادي مبتني بر صنايع فرهنگي و خروج از اقتصاد تك محصولي مبتني بر نفت،
ورود صنعت بازيهاي تلفن همراه ايراني به بازارهاي جهاني ضرورت اجتماعي و اقتصادي است كه نيازمند
سياستگذاري و تدوين راهكارهاي تسهيل سهمخواهي از آن است .براي دستيابي به اين هدف ،با استفاده از روش
تحليل مضمون به تحليل مصاحبههاي صورت گرفته با  ١٤نفر از سياستگذاران صنعت بازيهاي ديجيتال،
پژوهشگران مديريت ،رسانه و بازيهاي ديجيتال و مديران تيمهاي بازيساز پرداخته شد .پس از سه مرحله
كدگذاري ،ذينفعان و سياستها احصاء گرديد .نتايج پژوهش نشان داد كه رشد و توسعه صنعت بازي در ايران
وابسته به سه گروه ذينفع سياستگذار ،سرمايهگذار و بازيساز و نقشهاي اين ذينفعان است .نقش سياستگذار و
سرمايهگذار ،نقش حمايتي و نقش بازيساز ،توليد بازي براي تامين نيازهاي داخلي و ورود به بازارهاي بينالمللي
است.
واژگان كليدي :سياستگذاري ،زنجيره ارزش ،بازيهاي ايراني ،بازيهاي ديجيتال ،بازارهاي جهاني.
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ﻣﻘدﻣﻪ

امروزه اصطﻼح »اقتصاد بازي« به يكي از اصطﻼحات رايج دنياي تجارت تبديلشده است و
صنايع خﻼق و ثروت آفرين جهان گردش مالي ساﻻنه دو هزار ميليارد دﻻري دارند و پيشبيني
ميشود كه بين ٢تا ١٢درصد از توليد ناخالص ملي كشورهاي پيشرفته را در برميگيرد و بيشترين
سرعت پيشرفت را در ميان صنايع جهان دارد )بنياد ملي بازيهاي رايانهاي .(١٣٩٦ ،بر اساس
آمار سال  ،٢٠١٦اين صنعت به اندازه  ٢٤/٥ميليارد بازي توليد و روانه بازار كرده و بيش از ٣٠/٤
ميليارد دﻻر درآمد كسب كرده است )انجمن نرمافزارهاي سرگرمي (٢٠١٧ ،و بر اساس گزارش
ماهانه نيوزو ٢درآمد حاصل از بازيهاي ويدئويي با تعداد  ٢/٢ميليارد بازيكن ،تا پايان سال
 ٢٠١٧در سراسر جهان  ١٠٨/٩ميليارد دﻻر بوده است )مكدونالد .(٢٠١٧ ،اين آمار بيانگر يك
پتانسيل بزرگ اقتصادي است .بازيهاي تلفن همراه ،بازار ويژه جديد صنعت بازهاي ويدئويي
محسوب ميشود كه با رشد ساﻻنه  ١٩درصد سودآورترين نوع پلتفرمهاي بازي است و با درآمد
ساﻻنه  ٤٦/١ميليارد دﻻر سهم  ٤٢درصدي از بازار صنعت بازي را نسبت به ساير پلتفرمهاي
ديگر به خود اختصاص داده است .پيشبيني ميشود تا سال  ٢٠٢٠بازيهاي اين پلتفرم ،بيش از
نيمي از بازار بازيها را به خود اختصاص بدهند )مكدونالد .(٢٠١٧ ،بنابراين ،صنعت بازيهاي
تلفن همراه يك صنعت بسيار سودآور در يكي محيط رقابتي حساس باشد .عدهاي عقيده دارند
صنعت بازي تنها در دست چند كشور بزرگ و پيشرو در اين حوزه مثل آمريكا و ژاپن است.
شركت سوپرسل فنﻼند در سال  ٢٠١٠با موفقيت خود توانست ثابت كند كه ورود در اين صنعت
شدني امكانپذير است و با درآمدي ميليون /ميليارد دﻻري ساﻻنه از توليد بازي تلفن همراه،
بهعنوان يكي رهبران اين صنعت بهحساب ميآيد )كولي (٢٠١٦ ،و توانست گام بزرگي در چرخه
اقتصادي كشور فنﻼند بردارد .به گفته رئيس بنياد ملي بازيهاي رايانهاي ايران ،به شرط پيمودن
صحيح مسير در جهت پيشرفت صنعت بازيهاي ديجيتال ،نرخ بازگشت سرمايه در اين صنعت
ده به يك است )بنياد ملي بازيهاي رايانهاي .(١٣٩٦ ،ضعﻒهاي موجود در اين صنعت و عدم
پيشرفت و تغيير مطابق با نيازهاي جهاني اين حوزه موجب پايين ماندن سهم ايران از اين بازار
بزرگ و جذاب بينالمللي شده است )طاهري ،١٣٩٢ ،ص .(٥٢ .سازمان بينالمللي يونيدو ،ادغام
شدن با اقتصاد جهاني از طريق اقتصاد باز و برقراري دموكراسي را بهترين روش براي غلبه بر
فقر و عدم برابري در كشورهاي درحال توسعه ميداند .اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت ،در
شرايطي مثل تحريم به سادگي هدف ضربات جبرانناپذيري از ِقبَل ارزآوري و حضور در
بازارهاي بينالمللي قرار ميگيرد .در نقطه مقابل ،محصوﻻت الكترونيكي محدوديتهاي حضور
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در بازار بينالمللي را به مانند فراوردههاي فيزيكي نظير نفت ندارد .ناگفته پيدا است كه اين بازار
هم مخاطرات خاص خود را خواهد داشت ،اما بهدليل سهولت تبادل ،قدرت و سرعت نفوذ در
آن و كاهش تاثير قدرتهاي خارجي بر اقتصاد آن از جايگاه بهتري برخوردار است .با توجه به
وضعيت اقتصادي بازار بازيهاي تلفن همراه در جهان ،براي ارتقا سطح صنعت بازيهاي تلفن
همراه در كشور و همچنين كمك به مسائلي نظير درآمد كسبوكارها ،ورود به اين بازار يك
ضرورت براي صنعت بازي تلفن همراه ايران تلقي ميشود؛ اين مهم زماني محقق ميگردد كه
بنگاههاي موجود در اين صنعت بتوانند سياستهاي درستي را اعمال كنند )ملكيفر و همكاران،
 .(١٣٩٧اين سياستها تنها معطوف به بنگاهها نبوده و شامل راهكارها و راهبردهاي حمايتي از
اين بنگاهها نيز ميشود ،بنابراين ضروري است كه كسبوكارهاي بازيهاي تلفن همراه در ايران
راهبردها ،راهكارها و سياستهايي را داشته باشد كه با در نظر گرفتن تمامي جوانب ،زمينه ورود
آنها به بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد .اين پژوهش با در نظر گرفتن چنين مسئلهاي و درك
ضرورت آن سعي دارد با مطالعه عميق و بررسي نظر كارشناسان ،متخصصان و توليدكنندگان
فعال در اين صنعت ،به احصاء راهبردها و سياستها بپردازد.

ﻣباني نظري
صنعت بازيهاي تلفن همراه
در گذشته قابل باور نبود كه تلفن همراه با كنسولهاي بازي قابل رقابت باشد .اما با ورود
تلفنهاي هوشمند به بازار ابزار ارتباطي قاعده به شكل غير قابل باوري تغيير كرد .گوشيهاي
هوشمند قادر بودند باوجود محدوديتهاي سختافزاري بازيهاي پرطرفدار رايانه و كنسول را
به اجرا درآورند ،تا جايي كه وجود بازيهايي مانند فورتنايت ،پابجي و وينگلوري در تلفنهاي
هوشمند ثابت كردهاند كه گيمپلي بازي هيچگونه كمي و كاستي نسبت به نسخههاي ديگرشان
در كنسول و رايانه نداشتند )ﻻگيس .(٢٠١٨ ،بهنظر ميرسد كه بازيهاي تلفن همراه براي افراد
مختلﻒ در سراسر جهان به يك سرگرمي روزمره تبديلشده است؛ چنانچه بازيهايي نظير
»پرندگان خشمگين« و »كنديكرش «٣حتي براي افرادي كه مخاطبان بازيهاي ويديويي نيستند،
شناختهشده هستند )سيلوان .(٢٠١٦ ،پلتفرم گوشي هوشمند را ميتوان جزو جديدترين پلتفرمها
در صنعت بازي دانست كه با ورود گوشيهاي هوشمند و تبلت تحول عظيمي را در اين صنعت
ايجاد نموده و امروزه باوجود فروشگاههاي جهاني آيتيونز ٤و فروشگاه نرمافزاري گوگل از
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جايگاه و درآمد ويژهاي برخوردار است )گردايه .(١٣٩٥ ،در كل ،پيشرفت اين صنعت را ميتوان
در عواملي چون پيشرفت تكنولوژي تلفنهاي همراه ،بهبود وضعيت اينترنت ،رشد رسانههاي
اجتماعي و همهگير بودن و در دسترس بودن تلفن همراه مشاهده كرد )رادولﻒ .(٢٠١٨ ،
زنجيره ارزش در بازار بازيهاي ﻣوبايل
در اين پژوهش منظور ما از بازي موبايل ،بازيهاي ديجيتال بر بستر دستگاههاي تلفن همراه
هوشمند و توليد شده با سيستمعاملهاي »آياواس« و »آندرويد« است .توجه ما بر روي،
توليدكنندگان ،ناشران ،اپراتورهاي تلفن همراه ،شبكههاي تبليغاتي ،توسعهدهندگان
سيستمعاملها ،توزيعكنندگان ،مصرفكنندگان و ساير گردانندگان در صنعت بازيهاي موبايل
است.
جدول  - ٤جدول مشاركتكنندگان اصلي صنعت بازيهاي موبايل )سيلوان(٢٠١٦ ،
مشاركتكنندگان در زنجيره ارزش

نقش

توسعهدهندگان سيستمعامل

ارائه نرمافزار براي توسعهدهندگان براي ساخت بازي

توليدكنندگان گوشي

ارائه سختافزار براي توسعهدهندگان براي ساخت بازي

فروشندگان دستگاههاي تلفن همراه

توزيع و فروش تلفن

اپراتورهاي تلفن همراه

كنترل مصرف دادههاي تلفن همراه

توسعهدهندگان بازي

ايجاد و توسعه محتوا

ناشران

تسهيل راهاندازي محتوا؛ كمك به توسعهدهندگان براي
دسترسي به بازارها جديد

فروشگاه برنامهها

توزيع بازيها در سطح جهان

شبكههاي تبليغات

تسهيل تبليغات در بازي؛ منبع درآمد

مصرفكنندگان

كاربران نهايي بازيهاي موبايل؛ منبع اصلي درآمد

زنجيره ارزش در سطح صنعت با توسعهدهندگان سيستمعامل و توليدكنندگان گوشي شروع
بهكار ميكند .بهعبارتديگر ،سختافزار و نرمافزاري كه بازيها در آن توسعه مييابد .اپل و
گوگل رهبران بازار در سيستمعاملهاي آياواس و آندرويد هستند .آياواس تنها در گوشيهاي
آيفون اختصاصي شركت اپل وجود دارد ،درحاليكه دستگاههاي آندرويد توسط چندين شركت
توليد ميشوند .فروشندگان موبايل ،گوشيهاي تلفن همراه ساختهشده توسط شركتهاي
مختلﻒ را به مصرفكنندگان ميفروشند .اپراتورهاي تلفن همراه اشتراكهاي تلفن همراه
)سيمكارت( را براي مصرفكنندگان به فروش ميرسانند و درنتيجه مسئوليت مصرف دادههاي
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تلفن همراه را نيز بر عهده دارند .با توجه به اينكه بسياري از بازيهاي تلفن همراه امروزي
نيازمند ارتباطات دادهاي هستند و پهناي باند ارائهشده توسط اين اپراتورها بر چگونگي
پيادهسازي مكانيك بازي كه نيازمند به اتصال داده هست باعث ميشود تا توسعهدهندگان بازي
تأثير آنها قرار گيرند )سيلوان .(٢٠١٦ ،بسياري از توسعهدهندگان بازيها ،براي توزيع كارآمد و
اثربخش بازيهاي توليديشان در بازار ،ناشران همچون ،فروشگاههاي برنامه را بهكار ميگيرند.
در ايران فروشگاههايي ازجمله كافه بازار و يا اول ماركت محبوبيت دارند ،اما فروشگاههاي
نرمافزاري اپل و گوگل همواره بزرگترين فروشگاهها در دنيا هستند .عﻼوه بر ذينفعان ذكرشده،
شركتهاي تبليغاتي شبكه نيز بر صنعت تأثير ميگذارند .اين شبكهها به توسعهدهندگان اجازه
ميدهد بازيهاي توليدشده خود را در نمايش براي مخاطبان درآورند و درنتيجه درآمد بيشتري
كسب كنند .درنهايت ،در پايان زنجيره ارزش ،مصرفكنندگان هستند ،به اين معني كه بازيكنان،
بازيها را دانلود و به شيوههاي مختلﻒ ،حق اشتراك و استفاده از بازيها را خريداري ميكنند
)سيلوان.(٢٠١٦ ،
بينالملليسازي يا جهانيشدن
اصطﻼح بينالمللي معموﻻً به فعاليتهاي شركتها در بازارهاي بينالمللي يا انجام
فعاليتهاي خارج از كشور اشاره دارد )جانسون و ويدرشيمپول .(١٩٧٥ ،بينالملليسازي
بهعنوان »فرايند تطبيق فعاليتهاي شركتها در محيطهاي بينالمللي« تعريﻒ ميشود
)كالوف و بيمش .(١٩٩٥ ،وينگال ) (٢٠٠١عقيده دارد كه بينالملليسازي ،بهعنوان يك فرايند
دربردارنده استراتژيهاي بازاريابي سفارشي براي نواحي مختلﻒ جهان برحسب تفاوتهاي
فرهنگي ،ناحيهاي و ملي جهت ارائه خدمت به بازارهاي هدف مشخص است؛ و جهانيشدن،
بهمعناي توسعه استراتژيهاي بازاريابي بهگونهاي است كه دنيا بهصورت يك موجوديت واحد
درآيد و محصوﻻت استاندارد به شيوهاي مشابه در هر جا بازاريابي شوند .در ادبيات گذشته
كسبوكار بينالملل ،شركتهاي چندمليتي نقش مهمي ايفا مينمودند اما در حال حاضر عﻼقه
و تﻼش به سمت كسبوكارهاي كوچك و متوسط و بهطور خاص شركتهايي كه بينالمللي
هستند ،سوق دادهشده است )پانگاركار .(٢٠٠٨ ،درواقع اين سخن بيانگر اين است كه كشورها
بهمنظور موفقيت در رشد اقتصادي و كاهش بيكاري نگاه خاصي به كسبوكارهاي كوچك و
نوپا دوختهاند .زماني كسبوكارهاي كوچك و متوسط بهدليل كوچك بودنشان ،تا پيشازاين
قرباني بازيهاي تجاري در مقابل شركتهاي بزرگ بودند ،اما در حال حاضر يكي از بازيگران
اصلي اين حركت هستند )پوزير ،آنتونيك و هيسريچ (٢٠٠٦ ،و نقش مهمي در كسبوكار
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بينالملل ايفا ميكند )پانگاركار  .(٢٠٠٨ ،در اين پژوهش منظور ما از فرايند بينالمللي سازي نيز
فرآيند تطبيق بازيهاي تلفن همراه هوشمند متناسب با شرايط مخاطبان در كشورهاي مختلﻒ
است .به اين معني كه اگر يك محصول متناسب با شرايط بازار داخلي طراحي و توليد شد ،ﻻزم
است براي انتشار محصول در سطح بينالمللي تغييراتي در محصول ايجاد كرد .درواقع
جهانيسازي بهعنوان فرآيند توليد نرمافزار كاربردي قابلاستفاده است براي مخاطبان بيشمار در
سطح جهاني كه ممكن است با ايجاد تغييراتي در محصول اصلي همراه باشد )تاير و كولكو،
.(٢٠٠٤

روش پژوهش
جمعآوري دادهها در اين پژوهش با روش مصاحبه عميق و كيفي و تحليل دادهها ،با استفاده
از روش تحليل مضمون انجام شد؛ تحليل مضمون ،فرايندي براي تحليل اطﻼعات كيفي به شمار
مي رود )بويتازيس ،١٩٩٨ ،ص .(٤.جامعه مورد بررسي اين تحقيق را سه حوزه اصلي
سياستگذاران صنعت بازيهاي ديجيتال ،پژوهشگران مديريت ،رسانه و بازيهاي ديجيتال،
مديران تيمهاي بازيساز تشكيل دادهاند .اين سه گروه به دليل اينكه شناخت و ارتباط بيشتري
با صنعت بازيهاي ديجيتال و همينطور مفاهيم سياستگذاري رسانهاي و بينالملليسازي دارند
به عنوان جامعه مورد بررسي اين پژوهش انتخاب شدهاند .روش نمونه گيري در اين پژوهش به
صورت هدفمند و گلوله برفي بوده است .درمجموع از  ١٤نفر مصاحبه گرفته شده است؛ اين
تعداد براساس قاعده اشباع نظري تعيين شد و براين اساس ،روند جمعآوري داده در مصاحبه
چهاردهم بهدليل دستنيافتن به دادههاي جديد ،متوقﻒ شد.
جدول  - ٢مصاحبه شوندگان و مشخصات آنها
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
شونده
الﻒ
ب
پ
ت

ﻣشخﺼﺎت
پژوهشگر رشته مديريت و پژوهشگر دايرك
پژوهشگر بازي ديجيتال ،سرمايهگذار و مدير تيم بازيساز تلفن همراه در
شتابدهنده »آواگيمز«

پژوهشگر بازي ديجيتال و مدير پروژه بازي تلفن همراه
سياستگذار صنعت بازيهاي ديجيتال و از مديران ارشد بنياد ملي بازيهاي
رايانهاي
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ث

مدير و سرمايهگذار استوديوي بازيسازي گوناي

ج

مدير استوديوي بازيسازي گيﻼس

چ

پژوهشگر رشته مديريت و رسانه ،پژوهشگر در صنعت بازيهاي تلفن همراه

ح
خ

سازنده و طراح موفق بازيهاي تلفن همراه از استوديو بازيسازي Black
Cube Games
پژوهشگر در صنعت بازيهاي تلفن همراه و عضويت فعال در پژوهشگاه بنياد
ملي بازيهاي رايانهاي.

د

مدير استوديوBlazing Fall

ذ

مدير نيروي انساني استوديو تيناد

ر

مدير استوديو تاد

ز

پژوهشگر رشته مديريت دولتي ،كارشناس و پژوهشگر بازيهاي ديجيتال

ژ

مدير استوديو بازيسازي ٢٢٩

براي استخراج دادهها و مﺆلفهها ،مصاحبه صاحب نظران و متن قوانين و گزارشهاي
كارشناسي بررسي شد و تجزيه و تحليل اطﻼعات در روش تحليل مضمون مبتني بر فرآيند
»كدگذاري« است .در اين مرحله ،از دو مرحله كدگذاري باز و محوري استفاده شد )براون و
كﻼرك .(٢٠٠٦ ،فرايند كدگذاري در نرم افزار مكسكيودا ١٠ ٥انجام شد .پس از تجزيه تحليل
دادههاي به دست آمده از مصاحبهها ،در مرحله اول كدگذاري  ٤٥٠كد به دست آمد )كدگذاري
باز( .در مرحله دوم )كدگذاري محوري( ،با تركيب و حذف كدهاي به دست آمده از مرحله
اول ،به  ٩٨مضمون و مجدداً از تركيب اين  ٩٨كد به  ٤٩مضمون اصلي رسيديم.

5 - MAXQDA

٦٨

فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

شكل  - ١مراحل كدگذاري دادهها.

براي تعيين روايي يا اعتبارپذيري يافتهها از تكنيك تثليث ،شامل تيم پژوهش و منابع تاييدگر
و محققان بيرون از دايره تحقيق استفاده كرديم .همچنين ،اطﻼعات و بازخورد خبرگان حوزههاي
مختلﻒ پژوهش با ارائه نتايج پژوهش به آنها ،دريافت شد )عباس زاده .(١٣٩١ ،جهت تعيين
پايايي اين تحقيق از دو فن مختلﻒ بهره گرفتهشده است؛ فن نخست هدايت دقيق جريان
مصاحبه براي گردآوري دادهها بوده است كه اين مسئله به افزايش وابستگي كمك كرده است و
فن دوم ايجاد فرايندهاي ساختارمند براي اجرا و تفسير مصاحبهها بوده است كه همگي بر اساس
يك نوع روش تجزيهوتحليل موردبررسي قرارگرفته و در افزايش دقت تحقيق مﺆثر بودهاند.

يافتﻪهاي تحﻘيق
در اين بخش صنعت بازيهاي تلفن همراه بر مبناي زنجيره ارزش محصول ،نقش كنشگران
داخلي و خارجي در هر كدام از مراحل زنجيره ارزش مشخص شده است .تعيين كنشگران و
نقش هركدام ،بعد از استخراج مضامين و رجوع به متن و فرامتن مصاحبهها انجام شده است.
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بدينصورت كه ،با مطالعه متن مصاحبه بهدنبال اين بوديم كه مصاحبهشونده با ذكر نقش ،كدام
كنشگر و كدام مرحله را مدنظر داشته است .كنشگران اصلي و تاثيرگذار در صنعت بازيهاي
تلفن همراه ،بر اساس يافتههاي پژوهش ،به سه گروه سياستگذاران دولتي ،سرمايهگذاران و
بازيسازان دستهبندي شدهاند .همچنين بر اساس مدل نظري زنجيره ارزش بازيهايهاي تلفن
همراه ،نقش كنشگران در هر كدام از مراحل زنجيره ارزش توليد محصوﻻت بازيهاي تلفن
همراه در قالب يك ماتريس بيان شده است.
جدول  - ٣جدول نقش كنشگران صنعت بازيهاي تلفن همراه ايراني در مراحل مختلﻒ زنجيره ارزش محصول
كنشگرهﺎ

زنجيره
ارزش

سيﺎستگذاران دولتي

پيشتوليد
)ﺑﺴترسﺎزي(
توليد
انتشﺎر
پيشتوليد

ﻣضﺎﻣين
حمايت مالي دولت
تسهيلگري رابطه بين بازيسازان تلفن همراه و سرمايهگذار خصوصي
تربيت نيروي انساني
عدم تدوين قوانين ايدئولوژي محور در ساخت بازي
استفاده از متخصصان براي طراحي سبك ويژه بازي ايراني
معرفي رايزن اقتصادي به بازيساز
حمايتهاي حقوقي به بازيساز
ثبت شركت
تربيت نيروي انساني
انعطاف در سرمايهگذاري

توليد

مديريت دانش

سرﻣﺎيﻪگذاران

توجه به شاخصهاي بازگشت سرمايه
استفاده از سرورهاي پرسرعت
همكاري با يك ناشر قابلاعتماد
آغاز فعاليت در چند كشور محدود
انتشﺎر

بهكارگيري تيم متخصص براي بوميسازي
همكاري با شركتهاي حقوقي بينالمللي
همكاري با اپراتورها و سازندگان دستگاههاي تلفن همراه
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استوديوهﺎي ﺑﺎزيسﺎز

پيشتوليد

بهبود عملكرد فعاليتها در بازار داخل براي جلبتوجه ناشر
الهام از منابع غني و ادبيات داستاني ايراني
كچاپ كردن

توليد

)تكيهبر بخشهايي كه رقباي كمتري دارد و يا دشواري كمتري دارد(
ساخت بازيهاي كژوال ،هايپركژوال و بازيهاي آنﻼين
استفاده از موتورها و پﻼگينهاي جديد برنامهنويسي

نﻘش سياستگذاران دولتي در قبال صنعت بازيهاي تلفن همراه
سياستگذاران دولتي بهعنوان متوليان و تصميم گيرندگان صنعت ،نقش پر اهميتي در صنعت
بازيهاي تلفن همراه دارند .حمايت مالي دولت ،تسهيلگري رابطه بين بازيسازان تلفن همراه
و سرمايهگذار خصوصي ،تربيت نيروي انساني ،عدم تدين قوانين ايدئولوژي محور در ساخت
بازي ،بهكارگيري متخصصان براي طراحي سبك خاص بازي ايراني ازلحاظ فني و هنري ،معرفي
رايزن اقتصادي به بازيساز و حمايتهاي حقوقي به بازيساز از جمله وظايفي هستند كه دولت
و سياستگذاران در قبال صنعت برعهده دارند.
پيشتوليد )بستر صنعت(
ﺣمﺎيتهﺎي دولتي
عليرغم اينكه بيش از يك دهه از روي كار آمدن صنعت بازيهاي ديجيتال در ايران ميگذرد،
اما همچنان نتوانسته است به يك صنعت واقعي تبديل شود .استوديوهاي بازيسازي همچنان با
مشكﻼت توليد مواجه هستند و بسياري از فعاﻻن اين صنعت پس از مدتي تﻼش يا از صنعت
خارجشده و يا از كشور مهاجرت ميكنند .همانطور كه دولت در ساير صنايع ورود كرده و تا
مرحله قوت گرفتنشان آنها را حمايت كرد ،صنعت بازيهاي ديجيتال را نيز بايد موردحمايت
قرار دهد .دولت ميتواند در قالب مواردي چون رفع موانع و مشكﻼت پيش روي شركتها در
مسير تجاريسازي ،راهاندازي صندوقهاي مالي ،برنامهريزي براي خدمت سربازي نيروي انساني
جوان ،تشويق بازيسازان برتر ،تشويقهاي مالياتي براي بازيهايي كه در بازارهاي بينالمللي به
فروش رسيده شدهاند و براي كشور ارزآوري داشتهاند ،از بازيسازان حمايت داشته باشد .اكثر
قريب بهاتفاق مصاحبهشوندگان از حمايتهاي بدون برنامهاي كه دولت تاكنون از صنعت داشته
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انتقاد كرده و تا جايي پيش رفتهاند كه معتقد بودند حمايتهاي دولتي براي بازيسازان نهتنها
نتيجهاي خوبي ندارد بلكه براي اين صنعت ويرانگر هم بوده است.
تﺴهيلگري راﺑطﻪ ﺑين ﺑﺎزيسﺎز تلفن همراه و سرﻣﺎيﻪگذار خﺼوصي
عدم پذيرش باور عمومي مردم نسبت به توانايي شركتهاي بازيسازي تلفن همراه در ايران
باعث شد سرمايهگذار خصوصي حاضر به پذيرش سرمايهگذاري در اين صنعت نشود .درواقع
عدم شناخت سرمايهگذار باعث اين جدايي شده است .يكي ديگر از اقداماتي كه دولت ميتواند
براي صنعت بازيسازي تلفن همراه انجام دهد اين است كه صنعت را به سرمايهگذار معرفي
كند .تبليغات و استفاده از رسانه بهترين ابزارها براي اين كار است .همچنين دولت و سرمايهگذار
با مشاركت و همكاري از طريق به راهاندازي صندوق سرمايهگذاري خطرپذير و تعريﻒ برنامهاي
براي مديريت آن به جهت ورود صنعت بازيهاي تلفن همراه به بازارهاي بينالمللي ،اين حوزه
را رونق بخشند.
ترﺑيت نيروي انﺴﺎني
يكي از اقداماتي كه سياستگذار بايد انجام دهد ،راهاندازي رشتههاي دانشگاهي و دورههاي
آموزشي بازيسازي در رشتههاي هنري ،برنامهنويسي ،بازاريابي ،طراحي بازي است .متأسفانه
در ايران رشتههاي دانشگاهي مرتبط با بازيهاي ديجيتال بهاندازه نياز مهيا نشده است .مواردي
هم كه پديدار شدهاند از كيفيت خوبي برخوردار نيستند .دولت ميتواند يك سري افراد را براي
كسب مهارت به كشورهاي ديگر بفرستد و افراد متعهد شوند تحت شرايطي معلوم بازگردند و
مهارتهاي خود را در راه خدمت به شركتهاي داخلي ارائه دهند.
توليد
عدم تدوين قوانين ايدئولوژي ﻣحور در سﺎخت ﺑﺎزي
نگاه سياستگذاران دولتي به بازيهاي تلفن همراه غالباً نگاه فرهنگي و سياسي است .آنها به
جنبه اقتصادي آن توجه كمتري دارند .برخي مصاحبهشوندگان مدعي شدهاند ،تا زماني بازي ما
با محتواي فرهنگي نباشد و حرف ايدئولوژي محوري نداشته باشد از طرف سياستگذاران
موردحمايت قرار نميگيرد.سياستگذار عﻼوه بر اينكه به جنبههاي فرهنگي -اجتماعي ،سياسي
داستان و يا ايده بازيهاي تلفن همراه توجه كند ،به همان ميزان بايد به جنبه اقتصادي و
درآمدزايي آن نيز توجه داشته باشد .ﻻزم است بازي ساختهشده متناسب با فرهنگ مخاطب
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مقصد متناسب باشد .همچنين سياستگذار بايد نگاه كنترلي و قوانين مميزي خود را بر روي
محتواي بازي توليدشده حفظ كند.
ﺑﻪكﺎرگيري ﻣتخﺼﺼﺎن ﺑراي طراﺣي سﺒك خﺎص ﺑﺎزي ايراني ازلحﺎظ فني و هنري
همه كشورها سبك بازيسازي و هنري خاص خود را دارند .در ايران نيز از ديرباز در آثار
معماري ،نقاشي و هنرهاي تجسمي سبك خاص ايراني اسﻼمي خود را داشتيم .بازيهاي ديجيتال
و بهويژه بازيهاي تلفن همراه نبايد از اين قاعده مستثنا باشند .سياستگذاران براي اين امر
برنامهاي در نظر قرار دهند.
انتشار
ﺣمﺎيتهﺎي ﺣقوقي و ﺑﺎنكي ﺑﻪ ﺑﺎزيسﺎز
بازيسازان در مرحله انتشار در بازارهاي بينالمللي دچار مشكﻼت حقوقي هستند .همين
موضوعي علتي شد كه بازيسازان وارد بازارهاي جهاني نشوند .سياستگذار در مرحله انتشار
بازي ميتواند به كمك بازيساز بياد .بهعنوانمثال رايزن اقتصادي به بازيساز معرفي كند ،ناشران
معتبر و قابلاعتماد به آنها معرفي كند و به آنها مشاورههاي حقوقي بدهد .در مرحله عقد
قرارداد از حقوق معنوي بازيساز پشتيباني كند .مصاحبهشوندگان در اين مورد پيشنهادهايي
مطرح كردند .همانطور كه قبﻼً گفته شد در مرحله توزيع و فروش ،بازيساز با مشكل انتقال
ارز به ايران را دارد .دولت ميتواند در اينجا وارد شود و فرايند انتقال ارز را براي بازيساز
آسانتر كند.

نﻘش سرﻣايﻪگذاران در صنعت بازيهاي تلفن همراه
تجربيات شركتهاي بازيسازي در ايران نشان داد ،شركتهايي كه سرمايهگذار خود
مديريت استوديوي خود را بر عهده داشت بيشتر موفق بوده است .ثبت شركت ،تربيت نيروي
انساني ،انعطاف در سرمايهگذاري ،مديريت دانش ،توجه به شاخصهاي بازگشت سرمايه،
استفاده از سرورهاي پرسرعت ،همكاري با يك ناشر قابلاعتماد ،آغاز فعاليت در چند كشور
محدود ،بهكارگيري تيم متخصص براي بوميسازي ،همكاري با شركتهاي حقوقي بينالمللي
و همكاري با اپراتورها و سازندگان دستگاههاي تلفن همراه بهعنوان وظايﻒ سرمايه گذاران از
سوي مصاحبه شوندگان مطرح شدهاند.
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پيشتوليد
ثﺒت شركت
سرمايهگذار بهعنوان مدير پروژه بايد پيش از شروع به توليد محصول بايد يك شركت به
ثبت برساند .ثبت شركت در ايران سبب ميشود نيروهاي متخصص به سرمايهگذار و استوديو
اعتماد داشته باشند و به آنها بپيوندد .همچنين نيروي انساني شركت از وضعيت بيمه و درآمد
ثابت خود آسوده خاطر ميشود .براي آنكه سرمايهگذار بتواند درآمد حاصل از محصول خود را
دريافت كند ناچار است در كشور ديگري شركت خود را به ثبت برساند.
توليد
ترﺑيت نيروي انﺴﺎني
تربيت نيروي انساني تنها از طريق كﻼسهاي آموزشي و رشتههاي دانشگاهي كافي نيست.
دورههاي آموزشي بهعنوان دورهاي مقدماتي و پايهاي براي بازيسازان تلقي ميشود .بازيسازان
در مرحله توليد با مشكﻼتي مواجه ميشوند كه ﻻزم است سرمايهگذار در بخشيهاي احتمالي
براي نيروهاي خود مربي استخدام كند .اين روش در استارتاپها و شتابدهندهها نيز ديده
ميشود و تاكنون موفق بود .برخي از مصاحبهشوندگان معتقدند مسائل و مشكﻼتي كه در خﻼل
توليد بازي بر سر راه بازيسازان قرار ميگيرد از طريق آموزشهاي دانشگاهي و دانشگاهي
قابلحل نيستند.
انعطﺎف در سرﻣﺎيﻪگذاري
به دليل اينكه پروژههاي بازيسازي زمانبر بوده ،تحقيق و توسعه و آموزش نياز دارد ،ممكن
است هزينههايي كه در ابتداي پروژه در نظر گرفته شد در طول مراحل توليد بازي بيشتر شود.
اين موضوع براي سرمايهگذاران خصوصي قابلحل است؛ اما اگر سرمايهگذاري از طرف دولت
باشد ،در مسير توليد مشكﻼتي ايجاد ميشود.
ﻣديريت دانش )ﺣفظ تجرﺑﻪ كﺎري نيروي انﺴﺎني(
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حفظ نيروي متخصص كليدي در فرايند توليد الزامي است .اگر نيروي متخصص در ميانه راه
پروژه را ترك كند مدتزمان زيادي ﻻزم است تا نيروي جايگزين همانند نيروي قبلي روي كار
بيايد .همانطور كه قبﻼً هم اشاره شد توليد بازي ديجيتال در ايران به دليل ترك نيروي متخصص
از پروژه باعث شد يك پروژه دوساله پنج سال به طول بيانجامد .مديريت دانش راهكاري مناسب
براي رفع چنين مشكﻼتي است .دانش نهفته نيروي متخصص بايد به دانش برتر تبديل شود.
دانش ضمني مجموعهاي از تجارب ،مهارتها ،ديدگاههاي حرفهاي و كاري ،الگوهاي ذهني در
درون فرد است و از راه ارتباطات و تعامﻼت شخصي با خبرگان و كساني كه واجد اين دانش
هستند آموخته ميشود و بهعبارتديگر يادگيري دانش ضمني در عمل رخ ميدهد .دانش نهفته
داراي دو بعد است .بعد فني مانند مهارتهاي و تجربيات عملي افراد و بعد شناختي و ذهني
مانند الگوهاي ذهني ،مفاهيم ايدئال و ارزشهاي فردي .اولين مرحله از فرايند دانش نهفته به
دانش صريح جامعهپذيري است .در اين مرحله دانش نهفته افراد به يكديگر منتقل ميشود .افراد
در جلسات و با شركت در كارهاي جمعي ،شريك انديشههاي هم و دانش نهفته يكديگر
ميشوند .در مرحله دوم كه آن را ظهور خارجي و عيني دانش نام نهادند ،دانش دروني منتقلِ در
مرحله پيشين ،بهصورت دانشي عيني و قابلانتقال درميآيد .دانش نهفته مدون ميشود و به
شكلي كه قابل تجربه همگاني است ،درميآيد .در مرحله سوم كه مرحله تركيب و تلفيق
نامگذاري شده است ،دانش صريح و بيروني مرحله قبل به دانش پيچيدهتر و كامل تبديل ميشود.
دانشهاي صريحي كه در بخشهاي مختلﻒ استوديو حاصلشدهاند ،ويرايش ميشوند ،به هم
پيوند ميخورند ،كامل ميشوند و بهصورت نظاممند درميآيند .در اين مرحله است كه دانش
ايجاد ميشود .مرحله چهارم مدل دروني سازي دانش نامگرفته است كه ضمن آن ،دانش صريح
و بيروني كامل و جديد كه حاصل تركيب و تلفيق نظرات جمعي است ،به دانش نهفته و درون
افراد تبديل ميشود.
توﺟﻪ ﺑﻪ شﺎخﺺهﺎي ﻣتعدد ﺑﺎزگشت سرﻣﺎيﻪ )هزينﻪ و درآﻣد(
يكي از اهداف اصلي بازيسازان در ساخت بازي كسب درآمد از اين راه است .توجه به
پارامترهاي بازگشت سرمايه ،طراحي مدل و روش براي ترغيب مخاطب به پرداخت پول ،توجه
به ميزان سرمايهگذاري و هزينه مثل  CPIو  KPIبايد از همان ابتداي توليد تا بازاريابي و فروش
بايد در نظر قرارگرفته شود.
استفﺎده از سرورهﺎي پرسرعت
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بازيهاي آنﻼين و بازيهايي كه بهصورت چند نفره و اجتماعي هستند و انجام بازي با
ديگران به اينترنت نياز دارد ،بايد در سرورهاي پرسرعت و با حجم كافي راهاندازي شوند .اگر
زماني يك بازي در كشوري با  ٥ميليون نصب فعال توانست همه مخاطبان خود را پوشش دهد
و دچار مشكل نشود بازيساز بايد در نظر داشته باشد اين بازي در آينده قرار است از كشورهاي
ديگر مخاطب جذب كند و سرورهاي مهيا شده هيچگونه مشكلي از بابت حجم و سرعت نبايد
داشته باشند.
انتشار
همكﺎري ﺑﺎ نﺎشر قﺎﺑلاعتمﺎد
شركتهاي توليدكننده بازي تلفن همراه بايد بازي توليد شده خود را متناسب با بازار هدف
بوميسازي كرده باشد .بهتر است فرايند انتشار توسط خود شركت توليدكننده انجام گيرد .ادغام
افقي رو به باﻻ در زنجيره ارزش محصول ،استراتژي شركتها با هدف افزايش حاشيه سود انجام
ميگيرد .حذف ناشر يك مزيت براي شركتهاي بازيساز بهحساب ميآيد .شركتهاي بازيساز
تلفن همراه در صورتي شناخت كافي از بازار هدف محصول نداشته باشند فرايند انتشار و
بازاريابي را بايد بر عهده ناشر بگذارند .تحقيقات نشان ميدهند ژانر محبوب بازي در هر كشوري
متفاوت است .ناشران با توجه به ژانر بازي تصميم ميگيرند كه بازي تلفن همراه در كدام بازار
منتشر و تبليغ شود .آنها به دنبال بازيهاي هستند كه ضريب  ٦ CPIكمتري داشته باشد .آنها
از بازيسازان بازيهايي را انتظار دارند كه ميزان هزينه بازاريابي درازاي هر نسب ) (CPIكمتري
داشته باشد .آنها به دنبال بازيها و بازارهايي هستند كه در آنجا براي بازاريابي هزينه كمتري
پرداخت كنند.
ﺑﻪكﺎرگيري تيم ﻣتخﺼﺺ ﺑراي ﺑوﻣيسﺎزي
بوميسازي بايد از همان ابتداي طرح ايده آغاز شود .قبل از شروع به ساخت بازي ،بايد بر
روي بازار هدف تحقيق و پژوهش انجام گيرد و ذائقه آنها سنجيده شود .بهعنوان مثال بازي كه
در ايران  ٥ميليون كاربر فعال دارد و اكثر مخاطبان آن زن هستند .اگر اين بازي براي يك كشور
عربي بخواهد بوميسازي شود ،ابتدا بايد اندازه مخاطبان كنوني بازيهاي تلفن همراه زن را در
اين كشور پيدا كرد .دوم بايد بررسي شود چه عاملي باعث شد مخاطبان زن در ايران از اين بازي
استقبال كنند .آيا در كشور عرب زبان مقصد اين عامل نيز وجود دارد يا خير .آيا آنها تمايل
6 - Cost Per Install
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دارند درازاي بازي پولي پرداخت كنند يا خير .آمار بهدستآمده هيچگاه در ميان دو كشور با زبان
مشترك يكسان نخواهد بود.

آغﺎز فعﺎليت در چند كشور ﻣحدود
زماني كه از انتشار بازي در سطح بينالمللي سخن به ميان ميآيد بسياري گمان ميكنند بازي
بايد بهيكباره در تمام كشورها دنيا منتشر و تبليغ شود .شركتها بايد در ابتدا تمركز خود را در
يك يا دو كشور محدود داشته باشند و بازي خود را در اين دو كشور منتشر كنند .بازيسازان يا
ناشر بازخورد مخاطب را بسنجند و با تجربهاي بيشتر و در صورت موفقيت بازي را كمكم در
بازارها و كشورهاي ديگر تبليغ كنند.
همكﺎري ﺑﺎ شركتهﺎي ﺣقوقي ﺑينالمللي
همانطور كه قبﻼً گفته شد يكي از تهديداتي كه مورد توجه بازيسازان ايراني است ،معتمد
نبودن ناشران است .با توجه به اينكه شركتهاي ايراني در سطح بينالمللي ناديده گرفته ميشوند
و در صورت بروز مشكل دادگاههاي بينالمللي غالباً به ضرر آنها رأي صادر ميكنند بازيسازان
براي پيشگيري از اينچنين مشكﻼت بايد شركتهاي حقوقي واسطه در ارتباط باشند.
همكﺎري ﺑﺎ اپراتورهﺎ و سﺎزندگﺎن دستگﺎههﺎي تلفن همراه
بسياري از نرمافزارها و بازيهاي تلفن همراه از طريق معرفي و عرضه همراه با دستگاههاي
تلفن همراه معروف شدهاند .در اين مورد بارها ديده شد كه مشتريان گوشيهاي تلفن همراه اپل،
تنها براي داشتن يك نرمافزار و يا بازي مشتاق به خريد آن دستگاه شدهاند .شركتهاي بازيساز
ميتوانند از طريق همكاري با سازندگان دستگاههاي تلفن همراه بازي خود را منتشر كنند.

نﻘش استوديوهاي بازيسازي
در اين پژوهش مشاهده شد تمامي وظايﻒ و اقداماتي كه بايد سياستگذاران و يا سرمايهگذار
انجام دهند همه بر دوش استوديوهاي بازيسازي بود است .رويههاي پردردسر ثبت شركت،
تأمين مالي ،مديريت پروژه ،آموزش ،مشكﻼت مختلﻒ واردكردن ارز و درآمد همه و همه اينها
تاكنون بر عهده استوديوهاي بازيساز بوده است .وظيفه اصلي استوديوهاي بازيساز را بيشتر
در بخش توليد متمركز كرديم .در مرحله پيش توليد استوديوها بايد بهدنبال بهبود عملكرد
فعاليتها در بازار داخل براي جلب توجه ناشر باشند و در مرحله توليد وظايفي همچون :الهام
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از منابع غني و ادبيات داستاني ايراني ،كچاپ كردن ، ٧ساخت بازيهاي كژوال ،هايپركژوال و
بازيهاي آنﻼين ،بهروز بودن و استفاده از موتورها و پﻼگينهاي جديد برنامهنويسي هستند.
پيشتوليد
ﺑهﺒود عملكرد فعﺎليتهﺎ در ﺑﺎزار داخل ﺑراي ﺟلبتوﺟﻪ نﺎشر
قبل از هر چيز ناشران به سابقه عملكرد بازيسازان در بازار داخل خودشان توجه ميكند.
آنها بررسي ميكنند تا ببينند استوديوي بازيساز توانست در بازار داخل خودش موفق باشد يا
خير .اين موفقيت تا چه اندازه است .آنها از استوديو فاكتور كيفيت باﻻيي ميخواهند .همچنين
آنها متريك و ريتنشن حداقل باﻻي  ٧٠درصد از بازيساز ميخواهند .استوديوهاي بازيساز
پيش از ورود به بازارهاي بينالمللي بايد تﻼش كنند در بازار داخل به موفقيت برسند.
توليد
الهﺎم از ﻣنﺎﺑع غني و ادﺑيﺎت داستﺎني ايراني ﺑراي ايجﺎد تمﺎيز در ﻣحﺼول
ادبيات داستاني غني فارسي ،ميتواند مزيت رقابتي ما در مقابل رقباي خارجي باشد.
داستانهاي ايراني براي جهانيان ناآشنا ،بكر و جديد است .چند موردي كه بازيهاي ايراني از
ادبيات كهن ايراني وام گرفتهاند توانستند نظر داوران و مخاطبان جشنوارههاي بينالمللي را به
خود جلب كنند .متأسفانه بازيسازان ايراني در حال حاضر ،به نسخهبرداري از بازيهاي
ساختهشده خارجي دست ميزنند و همين موضوع هم باعث شده است كه هيچكس حاضر نباشد
بازيهاي تكراري و كپي آنها را تهيه و خريداري كنند.
كچﺎپ كردن ٨راهﺒردي ﺑراي تمركز
بازيسازان ما به دليل عرضه اندام رقباي قدرتمند در عرصه جهاني بهسختي ميتوانند به
موفقيت دست يابند .راهبردي كه بازيسازان در اينجا ميتوانند براي خود اتخاذ كنند ورود در
بخشهايي از صنعت هست كه تاكنون كسي نتوانست به آن ورود كند و يا اينكه هنوز در مراحل
نوآوري و رشد هستند و به مرحله بلوغ نرسيدهاند .بازيسازان ايراني ميتوانند در صنعت واقعيت
افزوده و واقعيت مجازي تﻼش كنند .همچنين بازيهاي سبك  MMOهنوز رونق زيادي به خود
نگرفته اما پيشبيني ميشود در آينده مخاطبان زيادي را به سمت خود جذب كنند.

 - ٧تكيه بر بخشهايي كه رقباي كمتر و يا دشواري كمتري دارد.
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سﺎخت ﺑﺎزيهﺎي كژوال و هﺎيپركژوال ﺑﻪعنوان استراتژي رهﺒري هزينﻪ
بازيهايي كه محدوديت رده سني دارند و يا بازيهايي كه تنها براي گروه خاصي از مردم
ساختهشدهاند ،مخاطبان كمتري نسبت به بازيهاي كژوال به خود ميگيرد .هر چه تعداد نصب
بازي بر روي دستگاههاي تلفن همراه بيشتر باشد .افراد بيشتري از آنها حاضر به پرداخت پول
براي بازي ميشوند .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد بازيهاي آنﻼيني كه چند نفر باهم به بازي
كردند مشغول ميشوند و در آن خلل بازي به بحث و گفتوگو ميپردازند بيشترين مخاطبان را
به خود جلب ميكند .بهعنوانمثال يكي از اين بازيهاي كژوال بازي پابجي هست .باوجوداينكه
اين بازي از گرافيك باﻻيي برخوردار نيست ،اما بهدليل اجتماعي بودن و امكان بازي بهصورت
چند نفرِ اي كه دارد ،مخاطبان زيادي را به خود جلب كرده است.
استفﺎده از پﻼگينهﺎي ﺟديد ﺑراي ﺑهﺒود عملكرد ﺑﺎزي
براي رفع كمبود حجم و سرعت اينترنت از طرف شركتهاي سازنده موتور بازي پﻼگينهاي
عرضه و معرفي ميشود .اين پﻼگينها قادرند حجم بازي و سرعت سرورها و اينترنت را بهبود
ببخشند تا كاربر دچار در استفاده از بازي دچار مشكل نشوند .تيم تحقيق و توسعه استوديو
همواره بايد به دنبال پيدا كردن روشهايي ازايندست باشد تا با هزينه كمتر بتوان مشكﻼت
متعدد را از طريق برنامهنويسي حل كرد.

بحث و نتيجﻪگيري
زنجيره ارزش ،مسير توليد و مصرف بازيهاي تلفن همراه را به ما نماياند و با در نظر گرفتن
آن ،پارامترهاي كليدي در هر مرحله از مسير روشن ميشود و با تقسيم وظايﻒ بين ساحتهاي
اصلي زنجيره ارزش ،راهكارهاي پيشنهادي هر كدام از كنشگران اصلي اين زنجيره ارزش ارائه
شد .يافتههاي تحقيق در مدل دايرهاي )شكل  (٢در ادامه جمعبندي شد .براي رشد صنعت
بازيهاي تلفن همراه ايراني و ورود آن به بازارهاي جهاني براي تصاحب سهمي از اين بازار
راهبردي در سه سطح راهكار ارائه شد؛ .١نقش سياستگذار .٢نقش سرمايهگذار  .٣نقش بازيساز.
هركدام از ابعاد يادشده با توجه به زنجيره ارزش محصول بازيهاي تلفن همراه به چند دسته
تقسيمشدهاند .مدل ارائهشده نشان ميدهد سه بعد اصلي سياستگذار ،سرمايهگذار و بازيساز
بهطور مستقيم در صنعت بازيهاي تلفن همراه ايراني در مراحل مختلﻒ توليد محصول از ابتدا
تا انتها تأثيرگذار هستند.
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سياستگذار
سياستگذاران و دولت نقش پررنگتري نسبت به سرمايهگذاران و بازيسازان در صنعت
بازيهاي ديجيتال دارند .سياستگذار است كه تصميم ميگيرد يك صنعت در كشور شكل بگيرد
يا خير .پيشرفت داشته باشد يا ثابت باقي بماند .سياستگذار با اعمال قوانين و مقررات ،اعطاي
تسهيﻼت و يا از طريق اجبار ميتواند شركتهاي صنايع مختلﻒ را وادار به فعاليت در صنعتي
مثل بازيهاي تلفن همراه كند و در صورت اهميت باﻻي صنعت موردنظر خود دولت بهعنوان
مجري وارد صحنه شود .مصاحبهشوندگان عامل اصلي عدم موفقيت در بازارهاي بينالمللي را
ناكارآمدي سياستگذاري و عدم اقبال سياستگذاران نسبت به اين صنعت دانستهاند .آنها
پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد سياستگذاران در سه مرحله پيشتوليد ،توليد و انتشار محصول،
مطرح كردند .دولت ميتواند با راهاندازي صندوق خطرپذير منابع مالي استوديوهاي بازيسازي
باتجربه را تأمين و مديريت كند .ملكيفر و همكاران ) (١٣٩٧نيز استدﻻل ميكنند كه نقش
مطلوب گروههاي ذينفع سياستگذار مثل دولت در صنايع فرهنگي مثل صنعت بازي ،حمايت
اقتصادي از كسبوكارها است )رودساز .(١٣٩٢ ،عﻼوه بر تأمين مالي ،دولت بايد بر تمامي
مراحل اجراي پروژه نظارت داشته باشد و در هر مرحله از توليد بازخورد سنجي كند؛ از نظر
ملكيفر و همكاران ) (١٣٩٧اين رويكرد بايد در اولويت آخر باشد و دولت در صنابع فرهنگي
كمترين دخالت را داشته باشد .عﻼوهبر صندوقهاي خطرپذير دولت با راهاندازي پاركهاي علم
و فناوري بيقيدوشرط و اعطاي معافيتهاي مالياتي اين حمايت را تكميلتر كرده است ولي
اين حمايتها ،بايد كافي و هدفمند باشند )جواهري و واعظينژاد .(١٣٩٤ ،
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شكل  - ٢الگوي نهايي سياستگذاري افزايش سهم بازار بازيهاي تلفن همراه ايراني در بازارهاي بينالمللي.

برقراري ارتباط ميان سرمايهگذار و سازندگان بازيهاي تلفن همراه ،تبليغات و معرفي
دستاوردهاي صنعت و همينطور آگاهيبخشي به افكار عمومي از ديگر اقداماتي بود كه دولت
ميتواند انجام دهد .راهاندازي رشتههاي دانشگاهي و دورههاي آموزشي بازيسازي در رشتههاي
هنري ،برنامهنويسي ،بازاريابي ،طراحي بازي است .دولت ميتواند تا آن زمان يك سري افراد را
براي كسب مهارت و تربيت نيروي متخصص )رودساز (١٣٩٢ ،به كشورهاي ديگر بفرستد و
افراد متعهد شوند تحت شرايطي معلوم بازگردند و مهارتهاي خود را درراه خدمت به
شركتهاي داخلي ارائه دهند )سپهرنيا .(١٣٩١ ،نگاه سياستگذاران دولتي به بازيهاي تلفن همراه
غالباً نگاه فرهنگي و سياسي است .در تحقيق ملكيفر و همكاران ) (١٣٩٧كه از نگاه ذينفعان
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صنعت بازي انجام دادهاند ،به اين رسيدند كه از نگاه دولت ،رويكرد سياسي و فرهنگي ،رويكرد
مطلوب در اين صنعت است .جنبههاي اقتصادي اين صنعت كماهميتتر از جنبههاي سياسي و
فرهنگي آن نيست .دست بازيساز در خلق محتواي بازي بايد باز باشد .سياستگذار نبايد بازيساز
را وادار به توليد محتوايي خاص كند ،تنها اعمال محدود براي جلوگيري از محتواي مخرب
داشته باشد .شمسي و جﻼلي ) (١٣٩٢استدﻻل ميكنند كه ،بخش دولتي قصد دارد عرصه
بازيهاي رايانهاي را بومي كند و محتواي آن را بهسوي سياستهاي ارزشي و فرهنگي هدايت
كند .در حال حاضر بازيسازان ايراني تنها به كپيبرداري از بازيهاي ساختهشده موفق بسنده
ميكنند و اين باعث ميشود تا بازيهاي ايراني حرف جديدي براي گفتن نداشته باشند و بازار
ايراني ،بستري براي فروش محصوﻻت خارجي باشد )جواهري و واعظينژاد  .(١٣٩٤ ،بازيهاي
ايراني بايد سبك متفاوتي از خود در بازارهاي بينالمللي نشان دهند .راهاندازي آكادميهاي
بازيسازي و رشتههاي تخصصي بازيسازي و تشكيل انجمنها و گروههاي مختلﻒ بازيسازي
در ايران موجب غنيتر شدن اين صنعت ازنظر فرم و محتوا ميشود .تحريم شدن ايران در دنيا
باعث شد بسياري از صنايع ازجمله صنعت بازيسازي رشد كمي داشته باشند )جواهري و
واعظينژاد  .(١٣٩٤ ،بازيسازان در مرحله انتشار در بازارهاي بينالمللي دچار مشكﻼت حقوقي
هستند سياستگذار در مرحله انتشار بازي ميتواند به كمك بازيساز بيايد .بهعنوانمثال رايزن
اقتصادي به بازيساز معرفي كند ،ناشران معتبر و قابلاعتماد به آنها معرفي كند و به آنها
مشاورههاي حقوقي بدهد .در مرحله عقد قرارداد از حقوق معنوي بازيساز پشتيباني كند.
سرﻣايﻪگذار
مديريت پروژههاي بازيسازي بايد بهطور مستقيم و بر عهده خود سرمايهگذار باشد .اولين
كاري كه سرمايهگذار بهعنوان مدير پروژه بايد انجام دهد ،ثبت شركت است .ثبت رسمي شركت
باعث جذب نيروهاي قويتر و حرفهايتر ميشود .شركت بايد پاسخگوي نيازهاي اوليه نيروهاي
خود ازجمله وضعيت بيمه و حقوق آنها باشد .همچنين ،ثبت شركت در كشور ديگري به
بازگشت درآمد حاصل از فروش بازي در بازارهاي بينالمللي كمك ميكند .مسائل و مشكﻼتي
كه در خﻼل توليد بازي بر سر راه بازيسازان قرار ميگيرد از طريق آموزشهاي دانشگاهي و
دانشگاهي قابلحل نيستند .توليد بازي ديجيتال در ايران بهدليل ترك نيروي متخصص از پروژه
باعث شد يك پروژه دوساله پنج سال به طول بي انجامد .مديريت دانش راهكاري مناسب براي
رفع چنين مشكﻼتي است .بهطور خﻼصه دانش نهفته يا ضمني مجموعهاي از تجارب ،مهارتها،
ديدگاههاي حرفهاي و كاري ،الگوهاي ذهني درون فرد است كه بهطور ساده قابل انتقال نيست.
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با توجه به اهميت دانش نهفته و ضمني مديريت دانش در استوديوي بازيسازي بايد تﻼش كند
تا از اين بخش عظيم دانش بهرهمند شود و از اين طريق به خلق و ايجاد دانش جديد در سازمان
بپردازد .يكي از اهداف اصلي بازيسازان در ساخت بازي كسب درآمد از اين راه است .توجه
به پارامترهاي بازگشت سرمايه ،طراحي مدل و روش براي ترغيب مخاطب به پرداخت پول،
توجه به ميزان سرمايهگذاري و هزينه مثل CPIو  KPIبايد از همان ابتداي توليد تا بازاريابي و
فروش بايد در نظر قرارگرفته شود .بازيساز بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه بازي
توليدشده قرار است چه تعداد مخاطب داشته باشد چون ،بازي بايد پاسخگوي مخاطبان خود
باشد .بازيهاي آنﻼين و بازيهايي كه بهصورت چند نفره و اجتماعي هستند و كاربر براي انجام
بازي با ديگران به اينترنت نياز دارد ،بايد در سرورهاي پرسرعت و با حجم كافي راهاندازي
شوند .به عقيده سيلوان ) (٢٠١٦مانع ديگري براي توليد و انتشار بازي در بازارهاي جهاني تحقيق
و شناخت مخاطبان هدف است .مخاطبان هدف اگر پراكندگي زيادي در جهان داشته باشند و يا
اينكه فرهنگ و آداب رسوم خاصي داشته باشند ساخت و ترجمه بازي به زبان آنها دشوار است
)سيلوان .(٢٠١٦ ،جواهري و واعظينژاد ) (١٣٩٤از اين مشكل با عنوان »اشتباهات راهبردي در
انتخاب نوع محصول ،بازار و سبك بازي« نام ميبرد .البته در اين راه ميتوانند از ناشران بازي
نيز كمك بگيرند .ادغام عمودي رو به باﻻ در زنجيره ارزش محصول ،استراتژي شركتها باهدف
افزايش حاشيه سود انجام ميگيرد .حذف ناشر يك مزيت براي شركتهاي بازيساز بهحساب
ميآيد .اما ،شركتهاي بازيساز تلفن همراه در صورتي كه شناخت كافي از بازار هدف محصول
نداشته باشند و توان انتشار ،بازاريابي و فروش محصول را نداشته باشند بايد به دنبال همكاري
با يك ناشر خوب باشند .سيستم توزيع ناكارآمد يكي از مشكﻼت اساسي صنعت بازي است
)جواهري و واعظينژاد (١٣٩٤ ،و ناشران با توجه به ژانر بازي تصميم ميگيرند كه بازي تلفن
همراه در كدام بازار منتشر و تبليغ شود .آنها به دنبال بازيهاي هستند كه ضريب  CPIكمتري
داشته باشد .ناشران اعتماد كمتري به بازيسازاني دارد كه براي اولين بار با آنها همكاري ميكنند.
پيش از آغاز همكاري ،ناشران كارنامه بازيسازان در پروژههاي قبلي را از آنها درخواست
ميكنند .در صورتيكه عملكرد خوبي در پروژههاي قبلي داشته باشند با بازيسازان همكاري را
آغاز ميكنند .يكي از اقداماتي كه شركتهاي بازي بايد در مرحله توزيع مدنظر قرار دهند اين
است كه در ابتدا تمركز خود را در يك يا دو كشور محدود داشته باشند و بازي خود را در اين
دو كشور منتشر كنند .تمركز بر روي يكي دو بازار محدود باعث ميشود با برنامهريزي بهتري
فرايند بازاريابي را انجام بدهند تا درنتيجه ارزش واقعي و فروش تمامشده بازي در بازارهاي
مشخص شود .بازيسازان يا ناشر بازخورد مخاطب را بسنجند و باتجربهاي بيشتر و در صورت
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موفقيت بازي را كمكم در بازارها و كشورهاي ديگر تبليغ كنند .شركتها در اين مرحله ميتوانند
از شركاي محلي نيز استفاده كنند .شركاي محلي كساني هستند كه در بازاريابي ،تبليغات و ترجمه
بازي به زبان كشور مبدأ ميتوانند كمك مﺆثري داشته باشند )اوهاگان و منگيرون .(٢٠٠٩ ،يكي
از تهديداتي كه موردتوجه بازيسازان ايراني است ،معتمد نبودن ناشران است .با توجه به اينكه
شركتهاي ايراني در سطح بينالمللي ناديده گرفته ميشوند و در صورت بروز مشكل دادگاههاي
بينالمللي غالب ًا به ضرر آنها رأي صادر ميكنند بازيسازان براي پيشگيري از اينچنين مشكﻼت
بايد شركتهاي حقوقي واسطه در ارتباط باشند.
شركتهاي بازيساز ميتوانند از طريق همكاري با سازندگان دستگاههاي تلفن همراه بازي
خود را منتشر كنند .بسياري از نرمافزارها و بازيهاي تلفن همراه از طريق معرفي و عرضه همراه
با دستگاههاي تلفن همراه معروف شدهاند .در اين مورد بارها ديده شد كه مشتريان گوشيهاي
تلفن همراه اپل ،تنها براي داشتن يك نرمافزار و يا بازي مشتاق به خريد آن دستگاه شدهاند.
بازيساز
استوديوهاي بازيساز بهدليل درگير شدن با مسائل مختلفي چون ثبت شركت ،تأمين مالي،
آموزش ،انتشار ،تأمين منابع مالي و ...از فرايند توليد و توسعه محصول بازماندهاند .استوديوهاي
بازيساز تنها يك دغدغه بايد داشته باشند و آنهم ساخت يك بازي خوب است .استوديوهاي
بازيسازي ايراني بايد قبل از ورود به بازارهاي بينالمللي بتوانند در بازار داخلي ايران
موفقيتهاي كسب كنند .ناشران بينالمللي پيش از عقد قرارداد به كارنامه استوديوها در بازارهاي
داخلي توجه ميكنند .آنها متريك و ريتنشن حداقل باﻻي  ٧٠درصد از بازيساز ميخواهند .در
مرحله توليد بازي استوديوها با كمك منابع غني و ادبيات داستاني ايراني ميتوانند بازيهاي
متمايزي نسبت به بازيهاي رايج موجود در بازارهاي جهاني خلق كنند و به يك مزيت رقابتي
بسيار خوب در بازارهاي جهاني دست يابند .راهبردي كه بازيسازان ميتوانند در فضاي رقابتي
شديد بين المللي )جواهري و واعظينژاد (١٣٩٤ ،براي خود اتخاذ كنند ورود در بخشهايي از
صنعت است كه تاكنون كسي نتوانسته به آن ورود كند و يا اينكه هنوز در مراحل نوآوري و رشد
هستند و به مرحله بلوغ نرسيدهاند .رسوخ بازيسازان در گوشه بازارها و تﻼش براي موفقيت
در حوزههاي بيرقيب موجب ميشود تا در صورت موفقيت بازيسازان ايراني از اولينها باشند.
بازيسازان ايراني ميتوانند در صنعت واقعيت افزوده و واقعيت مجازي تﻼش كنند .همچنين
بازيهاي سبك  MMOدر آينده مخاطبان زيادي را به سمت خود جذب كنند .كليديترين ابزار
براي موفقيت در اين راه خﻼقيت باﻻي استوديوهاي بازيسازي در طرح ايده بازي است .ايده،
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ژانر ،داستان ،طراحي بازي بايد بهگونهاي باشد كه هركسي در هر رده سني و با هر جنسيتي كه
دارد همه را به استفاده از آن ترغيب كند .هر چه تعداد نصب بازي بر روي دستگاههاي تلفن
همراه بيشتر باشد ،افراد بيشتري از آنها حاضر به پرداخت پول براي بازي ميشوند .بازيهاي
آنﻼيني كه چند نفر باهم به بازي كردند مشغول ميشوند و در خﻼل آن به بحث و گفتوگو
ميپردازند بيشترين مخاطبان را به خود جلب ميكند .براي رفع كمبود حجم و سرعت اينترنت
از طرف شركتهاي سازنده موتور بازي پﻼگينهاي عرضه و معرفي ميشود .اين پﻼگينها
قادرند حجم بازي و سرعت سرورها و اينترنت را بهبود ببخشند تا كاربر دچار در استفاده از
بازي دچار مشكل نشوند .تيم تحقيق و توسعه استوديو همواره بايد به دنبال پيدا كردن روشهايي
ازايندست باشد تا با هزينه كمتر بتوان مشكﻼت متعدد را از طريق برنامهنويسي حل كرد .از
جمله محدوديتهاي اين پژوهش ،بررسي نكردن ذينفعان مختلﻒ )بهجز ذينفعان شناسايي
شده( و تاثيرشان )تاثير مستقيم و غيرمستقيم( در هر يك از مراحل زنجيره ارزش صنعت بازي
اشاره كرد و همچنين ،اين تحقيق در بافت كشور ايران انجام شده است و نتايج آن محدود به
ايران است ،بنابراين ،ذينفعان صنعت بازي ساير كشورها و نقششان بازيگران آن نيازمند مطالعه
است.

توصيﻪ هاي سياستي
پيشنهادهاي زير بر مبناي مدل ارائهشده به سه دسته تقسيم ميشود:
پيشنهاد بﻪ سياستگذاران
دولت تا زمان گرايش سرمايهگذاران خصوصي به صنعت بازيهاي تلفن همراه ايراني ،بهطور
مستقيم سرمايهگذاري داشته باشد .سرمايهگذاري انجامشده از سوي دولت بهصورت
برنامهريزيشده و مرحلهبهمرحله باشد و در طول فرايند توليد بر آن بهطور مستقيم نظرات داشته
باشد .دولت در قالب سرمايهگذاري خطرپذير از بازيسازان حمايت داشته باشد .دولت به
بازيسازاني كه توانستند در بازارهاي بينالمللي فروش داشته باشند تشويقهاي مالياتي اعطا كند.
دولت بهعنوان واسطه ميان سرمايهگذار و بازيساز روابط اين دو را تقويت بخشد .دولت روند
ثبت شركت براي سازندگان بازيهاي ديجيتال را تسهيل كند .دولت با استفاده از تبليغات در
رسانه ملي ،تصوير منفي ايجادشده بر افكار عمومي از بازيهاي ديجيتال را تعديل دهد.دولت
رشتههاي دانشگاهي درزمينه بازيهاي ديجيتال و بازاريابي محصوﻻت بازيهاي ديجيتال را
راهاندازي و تقويت كند .سياستگذاران عﻼوه بر جنبههاي فرهنگي و سياسي ،به جنبههاي
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اقتصادي صنعت بازيهاي تلفن همراه توجه داشته باشند .متوليان صنعت بازيهاي تلفن همراه
بستري براي خلق سبك بازيهاي ديجيتال ايراني فراهم آورند .دولت در مرحله انتشار در
بازارهاي بينالمللي ،سازماني حقوقي براي حمايت از مالكيت معنوي بازيسازان راهاندازي كنند.
دولت براي بازگرداندن درامد حاصل از فروش بازي در بازارهاي بينالمللي به داخل كشور
ترتيبي به عمل آورد.
پيشنهاد بﻪ سرﻣايﻪگذاران
سرمايهگذاران بهعنوان مديران استوديوهاي بازيسازي ،در ابتدا شركت خود را در ايران و
براي انتشار در بازارهاي بينالمللي در كشوري ديگر به ثبت برسانند .مديران استوديو ،متناسب
با نياز بازيسازان بهطور مقطعي براي آموزش از مربيان حرفهاي كمك بگيرند .سرمايهگذاران در
تأمين منابع مالي منعطﻒ عمل كنند .به جهت حفظ و تقويت دانش ضمني ،درون استوديوها از
مديريت دانش بهره برده شود .سرمايهگذاران در مراحل توليد بازي و انتشار بازي به شاخصهاي
متعدد هزينه و درآمد توجه ويژه داشته باشند .قبل از انتشار بازي در بازارهاي بينالمللي
سرورهاي با سرعت باﻻ و با حجم باﻻ قبل از شيوع بازي در بازار هدف در اختيار داشته باشند.
با كمك مشاوران حقوقي متخصص ،قرارداد همكاري با ناشر بسته شود .براي ورود به بازارهاي
بينالمللي توسعه بازي ابتدا در يك يا دو كشور انجام شود .از ابتداي توليد بازي فرايندهاي
بوميسازي لحاظ شود .براي انتشار بازي با شركتهاي حقوقي بينالمللي در ارتباط باشند.
پيشنهاد بﻪ استوديوهاي بازيسازي
استوديوهاي بازيسازي پيش از توسعه بازي براي بازارهاي بينالمللي ،در بازار داخلي به
موفقيت رسيده باشند .بازيسازان از منابع غني و ادبيات داستاني فارسي براي ايجاد تمايز در
محصول بازي استفاده كنند .بازيسازان در بخشهايي از بازيسازي تمركز داشته باشند كه رقباي
كمتري در آنجا وجود داشته باشد .به دليل رقباي كمتر در واقعيت افزوده ،بازيسازان در اين
فناوريها تمركز داشته باشند .بازيسازان به دنبال توليد بازيهاي هايپركژوال مثل بازيهاي
 MMOباشند .همچنين تيمهاي تحقيق و توسعه استوديو پيدرپي به دنبال پﻼگينها و راهكارهاي
جديد براي بهبود سرعت سرورها باشند.
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