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Abstract

Governance modes are considered as the
context of policy programs. Meanwhile, these
modes can evolve over time, resulting in
sequential changes in the settings of policy
programs. Significantly, the governance mode
can cause changes in the industry, and in
return, environmental changes can also be an
effective factor in the evolution of the
governance modes. While it is important to
consider this co-evolution to prevent the
weakness
in
predictability
and
implementation
capability
of
policy
programs, fewer studies have investigated this
relationship. This paper attempts to examine
the co-evolution of governance modes and the
industry in the digital game sector which is
faced with extensive technological and
innovative changes. A case study has been
conducted about the governance experience
of Iran Computer Games Foundation (IRCG)
as the axial institution for the governance of
this field in the country. The results indicate
that the dominant governance mode of IRCG
has caused changes in Iran's game industry
and reciprocally the events of the industry
have also caused the evolution of the IRCG's
governance
modes,
from
corporate
*

governance to legal governance, market
governance, and then network governance.
This paper can provide policy researchers and
policymakers with a more accurate
understanding of the nature and importance of
governance modes for designing policy
programs.
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چکيده
مُدهای حکمراني برای یک نظام یا دستگاه سیاستگذاری ،زمینهساز طراحي و پیادهسازی برنامههای سیاستتي در ستح کشتور ،ب تش یتا یتک حتوزه فناورانته
محسوب ميشوند .در عین حال این مُدها در طول زمان و به دالیل م تلف ،خود نیز قابتل ت ییتر هستتند کته در نتیجته موجت
برنامههای سیاستي خواهند شد .به شکل خاص ،مُد حکمراني عاملي جدی برای وقوع ت ییرا

در صنعت بوده و در مقابل ت ییرا

موثری برای تکامل مُد حکمراني باشند .همتکاملي مُدهای حکمراني و صنعت ،توجه همزمان به چگونگي شکلگیری ت ییرا
کمتری به بررسي این اثرا

عليرغم اهمیت این موضوع ،محالعا

ت ییتر سلستلهوار در تنظیمتا

متقابل پرداختهاند که این امر ميتواند موج

محیحي نیز متيتواننتد عامتل

در هر دو مسیر را طل

متيکنتد.

نادیدهگیری نقش ایتن هتمتکتاملي و در نتیجته

پیشبینيپذیری و قابلیت اجرای کمتر برنامههای سیاستي شود؛ بنابراین هدف اصلي مقاله ،بررسي همتکاملي صتنعت و مُتدهای حکمرانتي در حتوزه بتازیهتای
دیجیتال است که همواره با ت ییرا

گسترده مواجه ميشود .بر این اساس ،یک محالعه موردی با پردازش و تحلیل دادههتای تتاری ي و مصتاحبه بتا خبرگتان در

خصوص همتکاملي صنعت بازیهای دیجیتال و مُدهای حکمراني بنیاد ملي بازیهای رایانهای انجام شد .نتایج این تحقیق مش ص متيکنتد کته مُتد حکمرانتي
مسلط این نهاد در دورههای م تلف ،ت ییراتي را در صنعت رقم زده و رخدادهای صنعت نیتز متقتابال باعت

تکامتل در مُتدهای حکمرانتي بنیتاد بته ترتیت

از

شرکتمحوری به قانونمحوری ،بازارمحوری و سپس شبکهمحوری شدهاند .این تحقیق ميتواند درک دقیتقتری از ماهیتت و اهمیتت مُتدهای حکمرانتي بترای
طراحي برنامههای سیاستي برای سیاستپژوهان و سیاستگذاران حاصل کند.
كليدواژهها :مُد حکمراني ،ابزارهای سیاستي ،صنعت بازیهای دیجیتال ،محالعه تاری ي ،برنامه سیاستي.
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ميپذیرند و شامل فعالیتهایي

همچون سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرای تصمیما

حکمراني را ميتوان مجموعه فرایندهایي در نظر گرفت که

ميشوند [ .]1بر این اساس ،در عرصه تحقیقا

برای تعامل و تصمیمگیری میان بازیگران درگیر در یک

حوزه
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متعددی به بررسي موشکافانه

همتکاملی صنعت و مُدهای حکمرانی :مطالعه موردی تجربه حکمرانی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در حوزه بازیهای دیجیتال

فرآیندهای تدوین سیاستهای عمومي پرداختهاند .آنچه در

صور

چارچوبهای حکمراني به شکل معمول به عنوان چرخه

نظر گرفتهاند و اثر آن را بر سایر مرات

سیاستگذاری محرح ميشود ،از تعریف مسئله آغاز شده و

کردهاند .این در حالي است که بررسي علت-معلولي اثر مُد

پس از طراحي گزینههای سیاستي و تصمیمگیری در

حکمراني بر فرآیند سیاستگذاری ،موج

غفلت از نقش

خصوص گزینه مرج به پیادهسازی و ارزیابي ميانجامد [.]2

محیط در ت ییر و دگرگوني مُدهای حکمراني شده و در نتیجه

نادیده گرفته ميشود،

ناشي از آن را

با این حال آنچه بعضا در این محالعا

گرفته ،مُد حکمراني را به عنوان یک عامل برونزا در
سیاستگذاری تحلیل

قابلیت پیشبینيپذیری و مواجهه با ت ییرا

مسئله مُدهای حکمراني 1است .در واقع مُد حکمراني ،بستر

کاهش ميدهد؛ به عبار

یا پیشفرضهای موجود در یک نظام یا نهاد حکمراني است

مُدهای حکمراني از این جهت که به شکل سلسلهوار بر سایر

سیاسي حاکم

ساحتهای سیاستگذاری و تصمیمسازی اثرگذار است به

باشد .این مُدها که

همان اندازه حائز اهمیت است که بررسي نقش مُدهای

که به حس

اولویتهای سیاستي یا مناسبا

در ساختار حکمراني ميتواند متفاو

در

دیگر ،بررسي سازوکار ت ییرا

دستهبندیها و سحوح م تلفي از آزادی عمل را برای

حکمراني بر بستر هدف سیاستگذاری.

ذینفعان برنامههای سیاستي فراهم ميآورد ،عمال زمینهساز

در این میان و طبق یک تعریف سنتي« ،صنعت» محیحي است

و در نتیجه طراحيها و

در بردارنده تامینکنندگان ،عرضهکنندگان و مشتریان برای

پیادهسازیهای متنوع برنامه سیاستي خواهد بود [ .]3این

رقابت شرکتهای م تلف جهت ارائه محصول در یک بازار

مُدهای حکمراني به حس

گستردگي مفهومي واژه

مشترک [ .]8با این تعبیر ،صنعت بازیهای دیجیتال که شامل

«حکمراني» ،نه لزوما در سح

دولتها بلکه در سحوح

بازیهایي است که عمدتاً برای پلتفرم موبایل ،رایانه یا

م تلف تصمیمگیری مانند سیاستهای سح بنگاه [ ]4یا در

کنسولهای ت صصي بازی ساخته ميشوند ،ترکیبي از

یک حوزه خاص [ ]5نیز تعریف ميشود.

بازیگران فعال در ب ش نرمافزار ،هنر ،رسانه و فرهنگ است

بدیهي است که بدون در نظر گرفتن مُد حکمراني در یک

که حائز ویژگيهای همه این ب شها بوده و به همین دلیل با

ساختار سیاستي ،فرموله کردن برنامهها با امکان پیادهسازی

پیچیدگيهای بیشتری برای حکمراني مواجه است .بهعالوه،

خواهد شد و از سوی دیگر بررسي و

مداوم در روندهای نوآورانه و فناورانه

انت اب ابزارهای سیاستي متفاو

آنها دچار عدم تناس

تحلیل تاری ي تصمیما

برخورداری از ت ییرا

بازیسازی که این محصوال

ات اذ شده در یک ساختار

را ساالنه با ت ییرا

جدی

حکمراني دچار نقص خواهد بود .از این لحاظ محالعا

مواجه ميکند ،بر این پیچیدگي ميافزاید و این در حالي است

گوناگون تالش کردهاند تا اثر مُدهای حکمراني را بر

که برای این حوزه درآمد جهاني سالیانه نزدیک به 200

سیاستهای طراحي و اجرا شده تجزیهوتحلیل کنند [.]6

میلیارد دالر ت مین زده شده [ ]9و در ایران هزینهکرد

در نقحه مقابل و در چارچوب نگاه تکاملي به نظامهای

بازیکنان در طول یک سال برای این بازیها بیش از 4000

اقتصادی ،مُدهای حکمراني نیز همچون بسیاری از پدیدههای

میلیارد تومان اعالم شده است [ .]10در نتیجه از لحاظ

مشابه ،دچار ت ییر حالت ميشوند .این ت ییر حالت ميتواند

اقتصادی نیز این محصوال

برای تحبیق مُد حکمراني با شرایط محیحي و تحت تاثیر

با این قید که حوزه بازیهای دیجیتال به عنوان یک ب ش

عوامل م تلفي همچون بحرانها یا ت ییر در روندهای

نیازمند به حکمراني ،دارای پیچیدگيهای باال محسوب

سیاسي-اجتماعي رخ دهد ([ ]5و [.)]7

ميشود ،بررسي مُدهای حکمراني برای مواجهه با این حوزه

در واقع ميتوان مُدهای حکمراني و بستر حکمراني را در

نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است .در نقحه مقابل،

یک چرخه مداوم عمل-بازخورد ،در نظر گرفت که در

مداوم در صنعت بازیسازی ميتواند شرایط را برای

قال

ت ییرا

آن هر دو دچار تکامل همزمان و ت ییر برای تحبیق با شرایحي

ت ییر مستمر در مُدهای حکمراني آن فراهم آورد که اثرا

ميشوند که با آن مواجه هستند .با این حال عمده محالعا
Modes of Governance

حائز اهمیت ویژه هستند.

متقابل این دو بر یکدیگر ،در محالعا
ميخورد و از این رو ،ضرور
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کمتری به چشم

انجام تحقیقا

در این
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خصوص بیشازپیش ميشود .با توجه به این نکته ،مسئله

تحقیقا

مقاله حاضر این است که چگونه صنعت و مُدهای حکمراني

بیان ميکنند .1 :دولت کمینه ،2حکمراني شرکتي ،مدیریت

پرتکرار

عمومي جدید ،حکمراني خوب ،نظامهای اجتماعي-

یک نهاد سیاستگذار در یک حوزه دارای ت ییرا

این حوزه حداقل شش معنا را برای واژه حکمراني

همچون بازیهای دیجیتال ،دچار همتکاملي ميشوند؟

سایبرنتیک 3و شبکههای خودسازمانده.]15[ 4

با این هدف ،در این مقاله تالش شده تا با محالعه موردی

معنای حکمراني در طول زمان گسترش یافته؛ فردریکسون

«بنیاد ملي بازیهای رایانهای »1به عنوان متولي اصلي

اشاره ميکند« :حکمراني اکنون در همهجا وجود دارد و به

حکمراني حوزه بازی دیجیتال در کشور ،پاس ي برای سوال

نظر ميرسد به معنای هر چیزی و همه چیز است.]16[ ».

اصلي به دست آید .بر این اساس در ادامه ابتدا در ب ش دوم

اگرچه تعاریف متفاو

یک پیشینه نظری برای مفهوم مُدهای حکمراني و انواع آن

م تلف حکمراني را که از دهه  1980در کشورهای توسعه

ارائه شده است .در ب ش سوم روش تحقیق این مقاله که به

یافته اعمال شده ،توضی ميدهند ،در مورد کشورهای درحال

محالعه تک موردی با سح تحلیل تک واحدی روی

توسعه اما حکمراني قانون همراه با نظام دیوانساالری 5تثبیت

بنیاد طراحي شده تشری ميشود و در ب ش چهارم نتایج

شده ،هنوز در همه جنبههای حکمراني بسیار قابل توجه است

و

و شکلگیری رویکردهای جدید مدیریت عمومي ،مانند

جمعبندی نتایج با هدف ارائه پاسخ به سوال اصلي محرح

مشارکت عمومي-خصوصي ،بدون حمایت فعال دولت نیز

شده است.

دشوار به نظر ميرسد؛ بنابراین ،به کارگیری مفهوم حکمراني

صور

محالعه ارائه خواهد شد .در نهایت در ب ش پنجم ،بح

حکمراني ،به خوبي پدیدههای

ارائهشده توسط محققان کشورهای توسعهیافته در کشورهای

 -2پيشينه نظري

در حال توسعه ،ممکن است عناصر کلیدی حکمراني این

همانطور که محرح شد ،بازیهای دیجیتال ،محل به هم

کشورها را نادیده بگیرد .به همین دلیل ،الزم است تعریفي

رسیدن صنایع نرمافزاری ،رسانه ،فرهنگ و هنر هستند و از

کلي از حکمراني ارائه شود تا بتوان پدیدههای م تلف

م تلفي یافت ميشوند که به بررسي

حکمراني کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته

چارچوبها و چالشهای سیاستگذاری برای این حوزه یا

را تحلیل کرد [ .]17برای این منظور تعریفي توسط

بیویر6

سایر نظامهای نوآوری مشابه همچون صنایع خالق و فرهنگي

( )2012ارائه شده است« :کلیه فرآیندهای حکمراني ،خواه

پرداخته باشند ([ .)]14[ -]11با این حال عمده این تحقیقا

توسط یک دولت ،بازار یا شبکه انجام شود ،خواه در خانواده،

پیشفرض مُدهای حکمراني را در مسیر قابل طي شدن برای

قبیله ،سازمان رسمي یا غیررسمي یا قلمرو و خواه از طریق

سیاستگذاری در نظر نگرفتهاند .مسئله مُد حکمراني به معني

یا زبان» [ .]18هافتي )2011( 7نیز

این جهت محالعا

زمینهای که برای تعامال

قوانین ،هنجارها ،قدر

میان دولت و سایر بازیگران در نظر

حکمراني را اینگونه تعریف ميکند« :فرایندهای تعامل و

گرفته ميشود موضوع حائز اهمیتي است که بيشک در

تصمیمگیری میان بازیگران درگیر در یک مشکل جمعي که

انت اب ابزارهای سیاستي و اجرای برنامههای سیاستي نقشي

منجر به ایجاد ،تقویت یا بازتولید هنجارها و نهادهای

جدی ایفا ميکند .از این رو در این ب ش پس از ارائه تعریفي

اجتماعي ميشود» [ .]1در هر صور  ،حکمراني به یک

برای مفهوم حکمراني به مرور و جمعبندی دستهبندیهای

مفهوم تحلیلي جدید تبدیل شده است که محققان از آن برای

م تلف برای مُدهای حکمراني پرداخته شده است.
 1-2مفهوم حکمرانی
Minimal State

2

Socio-Cybernetic Systems

3

Self-Organizing Networks

4

Bureaucracy

5

 1از این پس در متن مقاله جهت سادهسازی« ،بنیتاد ملتي بازیهتای رایانتهای» بته

Bevir

6

اختصار «بنیاد» نامیده ميشود.

Hufty

7
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توضی روشهای تعامل در فرآیند سیاستگذاری و اجرای

[ .]24همچنین حکمراني بر اساس مباني هنجاری همچون

آن استفاده ميکنند ([.)]21[ -]19

ابزارهای ارتباطي ،روشهای حل تعارض ،میزان انعحاف،

 2-2مُدهاي حکمرانی و انواع آن

میزان تعهد طرفین ،لحن ،منحق یا انت ابهای بازیگر به سه

حکمراني به یکي از مفاهیم کلیدی در سیاستگذاری عمومي

نوع سلسله مراتبي ،بازار و شبکهای طبقهبندی ميشوند [.]25

تبدیل شده است .در این میان مُدهای حکمراني عمال زمینه

مُدهای حکمراني را از یک منظر ميتوان بر اساس میزان

اجرای سیاستها را فراهم ميسازند و از این جهت برای

مشارکت بازیگران دولتي و/یا غیردولتي در فعالیتهای

تدوین یک برنامه سیاستي ،باید در سح اول مورد توجه قرار

حکمراني با یکدیگر متفاو

دانست .این مُدها عبار اند از

گیرند [ .]3در واقع ميتوان گفت مُدهای حکمراني با مدنظر

حکمراني سلسله مراتبي ،خودحکمراني 4و همحکمراني.5

قرار دادن بازیگران ،قدر

حکمراني سلسله مراتبي به مُدی از حکمراني اشاره دارد که

و قواعد بازی ،تنظیما

حکمراني 1را تعیین ميکنند .بر این اساس هر اقدام حکمراني

در آن بازیگران غیردولتي تابع تصمیما

مبتني بر مُد حکمراني ،شامل سه بعد  .1بازیگران دولتي و

مُد خودحکمراني ،در سر دیگر طیف ،بر غلبه بازیگران

این بازیگران در مقابل یکدیگر که

غیردولتي متمرکز است که در آن دولت فاصله خود را از

توانایي این بازیگران برای دستیابي به یک نتیجه محلوب از

هسته حکمراني حفظ ميکند .همچنین همحکمراني ،متمرکز

طریق تعامل با دیگران محسوب ميشود و  .3قوانیني است که

بر همکاری بازیگران دولتي و غیردولتي است که تنها در

تعامل بین بازیگران را شکل ميدهند .چنین قواعد تعاملي هم

صور

همکاری با یکدیگر ميتوانند به نتایج سودمند دست

رویههای رسمي و هم روالهای غیررسمي را تشکیل ميدهند

یابند [ .]20از سوی دیگر همحکمراني را ميتوان به دو حالت

و مش ص ميکنند که بازیگران در تعامل با یکدیگر چه مي

باز و بسته تقسیم کرد [ :]7همحکمراني بسته شکلي بسیار

کنند و چه نميکنند [.]7

محدودتر ،ساختاریافته و ثابتتری از همحکمراني

غیردولتي .2 ،قدر

ب ش دولتي هستند.

م تلف ،مُدهای حکمراني را با مباني م تلف ،به

دولتي/غیردولتي است و همحکمراني باز بر مُد منعحف و

چند دسته تقسیم ميکنند .همانطور که محرح شد ،اهمیت

مستقل داللت دارد که بیشتر به حکمراني شبکهای نزدیک

دستههای م تلف مُدهای حکمراني در آن است که این مُدها

ميشود (شکل .)1

محالعا

یون6

منحقهای متفاوتي برای انت اب انواع ابزارهای سیاستي ایجاد

کونگ و

ميکنند [ .]3ون کرسبرگن و ون واردن ]22[ 2به بررسي انواع

کره جنوبي به ویژه با تمرکز بر انواع نتایج یا اهداف که یک

تعاریف برای مُدهای حکمراني پرداختهاند .مُدهای حکمراني

مورد حکمراني خاص تولید ميکند و/یا تالش ميکند به آن

از منظر این محققان شامل  9مورد است (جدول .)1

دست یابد ،مُدهای حکمراني متنوعي را پیشنهاد دادهاند .بر

در یک نگاه کلي و در یکي از شناختهشدهترین انواع این

اساس نظر این محققان انواع نتایج ممکن است متفاو

دستهبندیها ،هاولت 3مُدهای م تلف حکمراني بر اساس نوع

باشند؛ مانند قانوني بودن ،بهرهوری ،اثرب شي ،کارایي ،اجماع

تعامل ب ش دولتي و خصوصي را به چهار دسته برابر جدول

یا بنبست ،رضایت ،عدم تصمیمگیری و غیره؛ اما مهمترین

 2تقسیم ميکند [.]23

نتایج حکمراني عمدتاً به سه دسته تقسیم ميشوند که

اما دستهبندی این مُدها معموال روی یک محور مش ص

عبار اند از .1 :قانوني بودن .2 ،عملکرد و  .3اجماع.

صور

ميگیرد .برای مثال اختیارا

[ ]17بر اساس تحلیل تجربه حکمراني عمومي

این سه ،مالحظا

قانوني حکمران در

اصلي هستند که دستاندرکاران باید در

اولین تالشها در این زمینه از نظر سلحه و رهبری به سه

فرآیند حکمراني و همچنین در ارزیابي فرآیند و نتایج

دسته سنتي ،کاریزماتیک و عقالني -قانوني طبقهبندی شدهاند

حکمراني مُد نظر قرار دهند .یک مورد خاص حکمراني

Governance Arrangements

1

Self-Governance

4

Van Kersbergen1 & Van Waarden

2

Co-Governance

5

Howlett

3

Kong & Yoon

6
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عمومي ممکن است بیش از یک هدف و/یا نتیجه داشته باشد.

این دو بر این اساس ،سه مُد حکمراني عمومي را پیشنهاد

قانونمندی به طور کلي اساسيترین و رایجترین نتیجه یا

ميکنند .1 :حکمراني قانوني/نظام دیوانساالری .2 ،حکمراني

هدف حکمراني عمومي است؛ در حالي که عملکرد و اجماع،

مبتني بر عملکرد/مدیریت و  .3حکمراني اجماعمحور/سیاسي.

نتایج یا اهداف هستند که باید ذیل قانونمندی اضافه شوند.
جدول  )1دستهبندي انواع مُدهاي حکمرانی []22
تعریف

مُد حکمرانی

اولین کاربرد برجسته مدرن «حکمراني» در زمینه توسعه اقتصادی است و شامل کاهش م ارج بیهوده عمومي ،سرمایهگذاری در
حکمرانی خوب

بهداشت اولیه ،آموزش و حفاظت اجتماعي ،ارتقای ب ش خصوصي با اصالحا

نظارتي ،تقویت بانکداری خصوصي ،اصالح نظام

مالیاتي و ایجاد شفافیت و پاس گویي بیشتر در امور دولتي و شرکتي ميشود.
حکمرانی بدون دولت :روابط بينالملل
حکمرانی بدون دولت:
خودسازماندهی

ب ش دوم این مفهوم از نظریه روابط بینالملل نشئت ميگیرد و به امکان حکمراني بدون دولت در قال

حکمراني بینالمللي یا حتي

جهاني و دموکراسي جهاني اشاره دارد.
به خودسازماندهي جوامع بدون کمک یک دولت رسمي از طریق خودحکمراني از پایین به باال اشاره دارد.

حکمرانی اقتصادي (با و بدون دولت):

این رویکرد در رشتههای م تلفي از جمله تاریخ اقتصادی ،اقتصاد نهادی ،جامعهشناسي اقتصادی ،اقتصاد سیاسي تحبیقي و روابط کار

بازارها و نهادهاي آنها

و اقتصاد کار توسعه یافته است.

«حکمرانی خوب» در بخش خصوصی:
حکمرانی شركتی
«حکمرانی خوب» در بخش عمومی:
مدیریت عمومی جدید
حکمرانی در شبکهها و توسط شبکهها

به عنوان یک مفهوم عمومي ،به نظام هدایت و کنترل شرکتهای تجاری اشاره دارد و با رویکرد «حکمراني خوب» مرتبط است.
ششمین کاربرد حکمراني در ادبیا

مدیریت عمومي جدید است .در حالي که حکمراني شرکتي شیوههای «حکمراني خوب» را به

ب ش کس وکار آورد ،مدیریت عمومي جدید تالش کرده که آنچه را «حکمراني خوب» ميداند در سازمانهای عمومي معرفي کند.
شبکهها به عنوان اشکالي از حکمراني در برابر اشکال تک مرکزی یا سلسله مراتبي شامل سلسله مرات

بنگاه یا دولت و چند مرکزی

به طور كلی

در بازار هستند

حکمرانی شبکه:

«چندسححي» به سحوح م تلف دولتي به عنوان پل ارتباطي بین قوانین و همچنین به مشارکت بازیگران دولتي و خصوصي در این

حکمرانی چند سطحی

سحوح اشاره ميکند.

حکمرانی شبکه:

این شیوه به همکاری شرکتهای بزرگ و کوچک اشاره دارد که به شکلگیری شبکههای گسترده ،متراکم ،پیچیده و کم و بیش

خصوصی -از سلسله مراتبی تا شبکه

پایدار از مشتریان و تامینکنندگان و رقبا منجر ميشود و برای مدیریت این روابط نیاز به حکمراني خاص است

جدول  )2دستهبندي انواع مُدهاي حکمرانی []23
مُد

هدف كلی حکمرانی

قانونی
شركتمحور

بازار
شبکهاي

ترجيحات اجرایی

مشروعیتب شي و انحباقپذیری از طریق ترویج نظم و قانون در تعامال
1

اجتماعي

نرخهای کنترل شده و متوازن توسعه اجتماعي-اقتصادی از طریق مدیریت بازیگران اصلي
سازمانیافته اجتماعي
بهرهوری منابع /هزینه و کنترل از طریق ترویج رقابت و رشد شرکتهای کوچک و متوسط
جل

مشارکت بازیگران م تلف و خودسازمانده از طریق ترویج فعالیتهای سازماني بین آنها

نظام قانوني :قانونگذاری و تنظیمگری
نظام دولتي :برنامهریزی و چانهزني سح کالن
نظام بازار :مزایدهها ،قراردادها ،یارانهها و مشوقها و
جرائم مالیاتي
نظام شبکهای :همکاری و فعالیتهای انجمني داوطلبانه

Corporatist

25

1
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شکل  )1پيوستار مُدهاي حکمرانی بر اساس ميزان مشاركت بازیگران []7

برخي دیگر از محققان به ظهور مُدهای جدید حکمراني اشاره

همچنین حکمراني دانش و فرآیندهای یادگیری اخیراً بهعنوان

کردهاند که در آنها دولت دیگر به تنهایي مسئول تأمین

مُدی متمایز از حکمراني پیشنهاد شده و بر توسعه پایدار

کاالهای جمعي نیست .این مُدهای جدید اساساً برای انتقاد از

تمرکز دارد [ .]32حکمراني دانش فرصتهای جدیدی

حکمراني سلسله مراتبي و بهویژه ظرفیت آن برای ایجاد

مرتبط با توسعه پایدار را به روی

ت ییرا

همچون موضوعا

بازیگران باز کند و راهحلهایي را که قبالً نميتوان تصور کرد

اجتماعي در جوامع و بازارهای پیچیده پدید آمدهاند

([ .)]28[ -]26[ ،]20حکمراني سلسله مراتبي با ایده دولت

یا امکانپذیر نبود ،باز ميکند [.]33

ملي و حکومت دموکراتیک همراستا است .دولتي که با

اینکه کدام گونهشناسي بهتر است ،بستگي به این دارد که هر

عمومي مشروعیت ميیابد ،در اصل ،برای حکمراني

در

انت ابا

نوع از حکمراني چقدر ویژگيهای جدید ت ییرا

سلسله مراتبي از باال به پایین طراحي شده است؛ بنابراین،

زمینههای سیاسي-اداری را منعکس ميکند [.]17

غالباً حکمراني سلسله مراتبي برای تحقق عمل جمعي مناس

در نهایت جدول  ،3مروری بر برخي از مهمترین تحقیقا

نبوده و با حکمراني شبکهای جایگزین یا تکمیل ميشود
[ .]29این تحقیقا

صور

گرفته در این حوزه دارد .به شکل کلي تحقیقا

این

مُدهای جدیدی از حکمراني را با عناوین

حوزه عمدتا بر تعریف مفهوم مُدهای حکمراني و ارائه

حکمراني شبکهای ،خودحکمراني ،حکمراني بازار و

دستهبندی از آنها متمرکز شدهاند و در معدود مواردی نقش

حکمراني دانش محرح کردهاند [.]30

یک طرفه آنها بر محیط یا بالعکس محالعه شده است .از این

در جریانهای جدیدتر ،تعامل و همکاری اصول هماهنگي در

رو نوآوری نظری مقاله حاضر ،بررسي همتکاملي صنعت و

حکمراني شبکهای است [ .]31در چنین شبکههایي ،بازیگران

قبلي تقریبا نادیده

در شبکههایي با هم تصمیم ميگیرند که اغل

مُدهای حکمراني است که در محالعا
گرفته شده است.

بر محور

مذاکره بر سر اهداف مشترک متمرکز هستند .حکمراني
شبکهای زماني پدید ميآید که مشکال
آنها پویا و ادراک از مشکال

پیچیده ،فرآیندهای

 -3روش تحقيق

و راهحلها در طول زمان

یین [ ]36محرح ميکند اگر تحقیقي به دنبال توضی

یک

ت ییرپذیر است .در حکمراني بازار ،دستیابي به هماهنگي به

پدیده با سواالتي از جنس چرایي یا چگونگي باشد ،روش

قدر های بازار متکي است .رقابت و قیمتگذاری تعیین مي

محالعه موردی ،گزینه بهتری برای رسیدن به پاسخ است .در

کند که چه مسیری انت اب ميشود و انگیزههای مالي در کجا

این پژوهش ،هدف اصلي توصیف چگونگي همتکاملي میان

ابزار مهمي هستند .به طور دقیقتر «حکمراني بازار مبتني بر

صنعت و مُدهای حکمراني یک نهاد سیاستگذار در یک

اصول اقتصادی تعامل بین تقاضای مصرفکنندگان و عرضه

حوزه دارای ت ییرا

پرتکرار همچون بازیهای دیجیتال

تولیدکنندگان است» [ .]30در مُد دیگر ،خودحکمراني شکلي

است؛ بنابراین برای رسیدن به پاسخ ،از راهبرد محالعه موردی

از حکمراني است که در آن «ظرفیت نهادهای اجتماعي برای

استفاده شده است .بر اساس این راهبرد ،چنانچه یک مورد

اداره خودم تار» اصل هماهنگکننده مرکزی است [ .]20به

محالعه ،دارای ویژگيهای منحصربهفردی از نظر داده و

شکل سنتي ،خودحکمراني به عنوان شکلي از حکمراني

اطالعا

باشد؛ بهگونهای که بتوان پاسخ شفافي برای سوال

استفاده ميشود که در آن دولت برای اداره خود بر

تحقیق ارائه داد و همچنین دسترسي محققها به این دادهها به

ظرفیتهای بازیگران بازار یا جامعه تکیه ميکند [.]30
26
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حد کفایت وجود داشته باشد ،ميتوان از روش محالعه تک

 .2استفاده از منابع حمایتي و تشویقي و  .3استفاده از ظرفیت

موردی استفاده کرد.

هنجارسازی و جهتدهي هستند [ .]8با نگاهي به اساسنامه

در یک تعبیر کلي ،حکمراني در یک حوزه توسط نهادهای

بنیاد که در ب ش  1-3تشری شده ،این نهاد از هر سه نوع

ميپذیرد

مداخله برای طیف گستردهای از ماموریتهای حکمراني ،از

که این مداخلهها شامل  .1استفاده از قوه قهریه و تنظیمگری،

بر تولید و مصرف

سیاستگذار از طریق سه دسته از مداخلهها صور

آموزش و پژوهش تا حمایت و نظار

جدول  )3مرور دستهبنديهاي مُدهاي حکمرانی (جمعبندي نویسندگان)
محور تحقيق
تعریف مفهوم حکمرانی

توضيحات
دولت کمینه ،حکمراني شرکتي ،مدیریت عمومي جدید ،حکمراني خوب ،سیستمهای اجتماعي-سایبرنتیک و شبکههای
خودسازمانده ،حکمراني قانون همراه با نظام دیوانساالری ،مدیریت عمومي ،مانند مشارکت عمومي-خصوصي و ...

تعریف مفهوم مُد

فراهمسازی زمینه اجرای سیاستها ،تعیینکننده تنظیما

حکمرانی
ویژگیهاي حکمرانی

حکمراني

[]18[ -]15
[]7[ ،]3[ ،]2

«ارتقای هماهنگي ،انسجام و یکپارچگي»« ،تقویت ارتباطا  ،ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»« ،افزایش یادگیری خطمشي» و

[]34

«تسهیل پیادهسازی خطمشيها»
با منحق تعامل دولت و بنگاه شامل :قانوني ،شرکتمحور ،بازار و شبکهای

[]23

با منحق سلحه و رهبری شامل :سنتي ،کاریزماتیک و عقالني-قانوني

[]17

با منحق مباني هنجاری شامل :سلسله مراتبي ،بازار و شبکهای

[]25

با منحق میزان مشارکت بازیگران شامل :سلسله مراتبي ،خودحکمراني و همحکمراني

[]20

با منحق میزان مشارکت بازیگران شامل :سلسله مراتبي ،خودحکمراني بسته ،خودحکمراني باز و همحکمراني

[]7

با منحق اهداف حکمراني شامل :قانوني/نظام دیوانساالری ،مبتني بر عملکرد/مدیریت و حکمراني اجماعمحور/سیاسي

[]17

معرفی انواع مُدهاي
حکمرانی

منابع

با منحق ظرفیت ایجاد ت ییرا
.1بازیگران دولتي و غیردولتي .2 ،قدر

[]30

اجتماعي شامل :شبکهای ،خودحکمراني ،حکمراني بازار و حکمراني دانش
این بازیگران در مقابل یکدیگر (توانایي این بازیگران برای دستیابي به یک نتیجه محلوب

عوامل اثرگذار بر

از طریق تعامل با دیگران) و  .3قوانیني است که تعامل بین بازیگران را شکل ميدهند.

[]7[ ،]5

مُدهاي حکمرانی

تاثیر بحرانها یا ت ییر در روندهای سیاسي-اجتماعي
رفتار فرصت طلبانه ،اعتماد ،تعهد ،اشتراک گذاری اطالعا  ،اشتراک گذاری دانش

[]35

تاثیر بر برنامههای سیاستي

[]6

تاثيرپذیري از مُدهاي
حکمرانی

بازیهای دیجیتال استفاده ميکند و از این جهت جزو

است [ .]36نویسندگان بر این اساس و با هدف حفظ پایایي

دستگاههای متمایزی محسوب ميشود که در نظام حکمراني

تحقیق ،گامهای انجام محالعه موردی را با همین ترتی

طي

یک حوزه ت صصي ،تقریبا در تمامي محورها دارای وظیفه

کرده و برای تکرارپذیر ساختن آن ،به تشری گامبهگام فرآیند

سیاستگذاری است .همچنین نویسندگان به دلیل فعالیت

محالعه در این ب ش از مقاله پرداختهاند.

مستقیم در این نهاد در زمان نگارش مقاله ،به دادههای

همچنین کرسول 1و همکارانش و یین تصری

موردنیاز خود در طول تحقیق دسترسي کافي داشتهاند .از این

مهمترین روش برای حفظ روایي در این نوع از محالعا ،

رو این نهاد را ميتوان حائز ویژگيهای موردنظر از حی
منحصربهفرد بودن داده و اطالعا

استفاده از منابع م تلف برای گردآوری داده و

و دسترسي مکفي به آنها

ميکنند که
همگراسازی2

آنها برای پاسخ به سوال اصلي است [ .]37برای این منظور ،از
همزمان3

بر اساس مدل کرسول و

در نظر گرفت .در نتیجه راهبرد تحقیق حاضر از نوع محالعه

طرح مثل سازی

تک موردی با سح تحلیل تک واحدی روی بنیاد است.

همکارانش استفاده شده است .در این مدل با هدف تقویت

از منظر بررسي روایي و پایایي تحقیق ،برابر آنچه یین محرح

روایي تحقیق از طریق مثل سازی ،دادههای کمي و کیفي در

ميکند ،تعهد به پروتکل محالعه موردی شامل بررسي اجمالي
اصلي محالعه ،گردآوری دادهها ،پاسخ به

Creswell

1

Converging

2

و تدوین گزارش نهایي ،عامل مهمي برای پایایي

Concurrent Triangulation Design

3

هدف و سواال
سواال
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خصوص مورد در حال محالعه گردآوری شده و نتایج آنها با

یا گردآوری دادههای ثانویه مصاحبههای افراد ذیصالح با

یکدیگر مقایسه ميشوند [ .]37برابر شکل  2در این تحقیق از

هدف بررسي سیر تاری ي تکامل حوزه بازیسازی به عنوان

سویي دو دسته داده کمي شامل دادههای مصرف بازی در

دادههای کیفي در کشور صور

گرفته است .در هر دو مسیر

کشور و دادههای حمایتهای مستقیم مالي بنیاد از بازیسازان

هدف یافتن نقاط برجستهای بوده است که در سح

پردازش و تحلیل شده و از سوی دیگر ،مصاحبه با خبرگان
سیاستگذاری یا صنعت بازیسازی کشور ،موج

کمي و کیفي واردا

ت ییرا

و صادرا

محصوال

بازیهای

کلیدی شده باشند .پس از آن ،نتایج مصاحبهها با تمرکز بر

رایانهای ،تالش در راستای تأمین حقوق مادی و معنوی

سابقه  15ساله حضور بنیاد در عرصه سیاستگذاری حوزه

تولیدکنندگان

رایانهای،

بازی با تاریخ مشابه حاصل از دادههای کمي تحبیق یافته و در

برنامهریزی و حمایت از اجرای دورههای آموزشي و پژوهشي

نهایت نتایج حاصل پس از بررسيهای چند تن از خبرگان

موردنیاز با هدف تقویت مباني نظری ،علمي و کاربردی

این حوزه ،اصالح و نهایي شد .در ادامه مورد محالعه شده و

اسالمي و ایراني در حوزه بازیهای رایانهای ،برگزاری،

دادههای کمي و کیفي گردآوری شده تشری ميشوند.

حمایت و شرکت در همایشها ،جشنوارهها و بازیهای ملي،

و

مصرفکنندگان

بازیهای

منحقهای و جهاني و تالش در جهت توسعه همکاریهای
بینالمللي به ویژه با کشورهای اسالمي در زمینه صنعت
بازیهای رایانهای» اشاره کرد [.]38
در حال حاضر بنیاد متولي اصلي حوزه بازیهای دیجیتال به
شمار ميآید و عالوه بر برنامههای پژوهشي ،آموزشي و
حمایتي ،مسئولیت اعحای مجوز به ناشران ،بازیها و
فرهنگي تک منظوره حوزه بازیسازی را نیز بر

موسسا
عهده دارد.

 2-3مجموعه دادههاي كمی پردازش و تحليل شده

شکل  )2طرح مثلثسازي همزمان تحقيق (برگرفته از [)]37

با هدف پاسخ به سوال اصلي تحقیق ،در این مقاله دو
 1-3معرفی بنياد

مجموعه داده مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتهاند که یکي از

اساسنامه بنیاد در سال  85در شورای عالي انقالب فرهنگي

مجموعه دادهها بر تکامل حوزه مصرف بازی در کشور و

رسیده است .این بنیاد که موظف است زیر نظر

آن تمرکز داشته و دیگری ،حمایتهای

به تصوی
وزار

ت ییر و تحوال

فرهنگ و ارشاد اسالمي فعالیت کند« ،مؤسسهای

مستقیم مالي بنیاد از بازیسازان را بررسي ميکند .دسته اول

فرهنگي ،هنری ،غیرانتفاعي ،غیردولتي و ایراني است که

دادهها ،از گردآوری و بهروزرساني دادههای سلسله

ش صیت حقوقي مستقل دارد» .بنیاد با راهبری یک هیئت امنا

پیمایشهای بنیاد از وضعیت مصرف بازیهای دیجیتال در

به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره ميشود و از

ایران به دست آمده است .این سلسله پیمایشها که در

جمله وظایف محول شده به آن ميتوان به« :تدوین

سالهای  1396 ،1394 ،1392 ،1389و  1398انجام شدهاند،

سیاستهای حمایتي و تشویقي در زمینه تهیه ،تولید ،واردا ،

ملي و با نمونهگیری از تمامي استانهای ایران

صادرا

در سح

و توزیع بازیهای رایانهای توسط بنیاد و ب ش

خصوصي ،تعریف سیاستهای مناس

صور

گرفتهاند .نتایج این پیمایشها ،به صور

مستمر

برای مقابله با

توسط بنیاد منتشر ميشوند .به شکل خاص ،در سال 1396

بازیهای مضر و م رب ،استفاده از ظرفیتهای داخل و

گزارشي از سیر تکاملي بازار بازیهای دیجیتال در ایران

خارج از کشور به منظور رشد و ارتقاء صنعت بازیهای

توسط این بنیاد منتشر شد که مش ص ميکند از ابتدای دهه

ویدئویي و رایانهای ،تدوین استانداردهای الزم جهت بررسي

 ،1360چند نفر به جمع بازیکنان ایراني بازیهای دیجیتال
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اضافه شدهاند .همچنین گزارش مذکور ،مش ص کرده است

بنیاد همواره پربح ترین ابزار حمایت بنیاد بوده و ميتوان آن

که در سالهای م تلف ،کدام رخدادها در بازار ،اثر قابل

را به عنوان نماینده 2برای هسته اصلي سیاستهای بنیاد طي

توجهي بر رشد بازار داشته است و در نتیجه چشمانداز

سالیان در نظر گرفت.

مناسبي از روند ت ییرا

بازار بازی در ایران به دست ميدهد

 3-3مجموعه دادههاي كيفی گردآوري و تحليلشده

[ .]39در راستای اهداف این مقاله و با دریافت دادههای

عالوه بر دادههای کمي در دست که درک مناسبي از ت ییرا

پیمایشهای ملي سالهای  1396و  1398که پس از گزارش

صنعت و سیاستهای حمایتي بنیاد فراهم ميکنند ،نویسندگان

مذکور انجام شدهاند ،داده گزارش پردازش و بهروز شده و با

مقاله به گردآوری دادههای اولیه و ثانویه تعدادی از خبرگان و

نگاهي به موضوع مقاله حاضر مورد تحلیل قرار گرفته است.

صاح نظران در خصوص تاری چه اقداما

بنیاد با تمرکز بر

دسته دوم از دادههای موجود ،فهرستي از حمایتهای مستقیم

حمایت از تولید بازیهای دیجیتال در کشور از طریق انجام

مالي بنیاد از افراد و استودیوهای بازیسازی 1است که پیشتر

مصاحبه مستقیم یا تحلیل مصاحبههای صور گرفته در

عمومي در سال  1397منتشر [ ]40و سپس تا سال

رسانههای عمومي یا پادکستها پرداختند .در مواردی که

 1398پردازش و بهروز شده است .این فهرست ،بر اساس

گرفتهبود ،آن دسته از

به صور

مصاحبهها توسط رسانهها صور

دادههای ثبتي ،آن دسته از حمایتهای بنیاد را که مستقیما

مباح

که مستقیماً به اقداما

برای یک فرد یا استودیوی بازیسازی هزینه شده ،از سال

ت ییرا

بازار یا نیازهای بازیسازان اشاره داشت ،تفکیک شد

 1387تا سال  1398منعکس ميکند .اگرچه با توجه به اینکه

و با تحبیق نکا

بنیاد در خصوص مواجهه با

محرحشده با رخدادهای برجسته بر اساس

اسناد ثبتي پرداختها منبع داده محسوب ميشوند ،تاریخ

اطالعا

بهدستآمده از پردازش دادههای کمي ،مرتبطترین

واریز وجوه به عنوان معیار در نظر گرفته شده است که در

تصمیما

سیاستگذاری بنیاد در راستای سوال اصلي تحقیق

موارد م تلف ،پرداختها به شکل اقساط و در طول سالیان

احصا شد .همچنین مصاحبههای مستقیم با برخي دیگر از

اتفاق افتادهاند .بر این اساس در این مقاله مجموع حمایتهای

صاح نظران به صور

زمان

درج شده در فهرست که بیش از  570مورد بوده  ،بررسي و

تقریبي  60-45دقیقه انجام شد که در هر مصاحبه ،ضمن

هفت نوع م تلف از حمایتها نظیر مشارکت در

بنیاد در

در قال

نیمهساختاریافته و با مد

اشاره به دادههای کمي پردازش شده ،اقداما

تولید ،حمایت از حضور در رویدادها ،اهدای جوایز و ...که

خصوص حمایت از بازیسازان مورد پرسش قرار ميگرفت.

در ب ش بعدی تشری ميشوند ،تقسیمبندی شدهاند.
اگرچه مورد تاکید است که با توجه به نقش متوليگری بنیاد،
به نوعي تمامي فعالیتهای این نهاد از نظار

 -4نتایج

و ردهبندی

بر اساس آنچه در روش تحقیق محرح شد ،نتایج تحقیق در

سني تا پژوهش ،آموزش و برگزاری رویدادهای م تلف،

قال

سه ب ش حاصل از پردازش دو دسته دادههای کمي و

حمایت از نظام نوآوری بازیهای دیجیتال محسوب ميشوند،

مجموعه مصاحبههای انجام شده ارائه ميشوند .در قسمت

مربوط به حمایتهای

انتهایي این ب ش تالش شده تا با در کنار هم قرار دادن

مستقیم مالي با هدف توانمندسازی مستقیم بازیسازان را در

اطالعا

بازار بازی

برميگیرد .در حقیقت در این فهرست ،صرفا مواردی که بر

در ایران و اقداما

با این حال این فهرست ،فقط اطالعا

اساس اطالعا

ثبتي بنیاد ،پولي به هدف حمایت مستقیم از

ت ییرا

بازیسازی به ش صي حقیقي یا حقوقي پرداخت شده است

و واکنشهای بنیاد برای مواجهه با

رخ داده در بازه زماني  1385تا  1400ارائه شود.

 1-4سير شکلگيري بازار بازيهاي دیجيتال در ایران

منعکس شده و اقداماتي که به شکل غیرمستقیم بر شکلگیری

نظر به آنچه در ب ش سوم از این مقاله در خصوص پیمایش

و رشد صنعت بازی در ایران اثر گذاشتهاند را در برنميگیرد.

ملي بررسي وضعیت مصرف بازی در ایران محرح شد ،با

با این حال حمایتهای مستقیم مالي در طول دوره تاسیس
Game Development Studios

به دست آمده ،نقشهای از سیر تحوال

1

Proxy

29
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بررسي اولین سال آغاز به بازی کردن بازیکنان ایراني ،ميتوان

توسط مرکز تحقیقا

شمایي کلي از سیر شکلگیری بازار بازی ایران به دست آورد.

 1396منتشر شده است [ .]39با این حال به جهت پیگیری

بر این اساس شکل  3سیر رشد این بازار را بر اساس تعداد

اهداف این تحقیق ،دادهها بر اساس پیمایشهای سال  1396و

افرادی که در هر سال به بازیکنان ایراني اضافه شدهاند نمایش

 1398بنیاد بهروز شده و توصیفي کلي از نتایج ارائه شده در

ميدهد .همانطور که محرح شد ،این نمودار با جزئیا

بیشتر،

بازیهای دیجیتال (دایرک) در سال

تحقیق مذکور ارائه ميشود.

شکل  )3سير شکلگيري بازار بازيهاي دیجيتال در ایران
(جمعبندي نویسندگان برگرفته از [ ]39و بر اساس دادههاي پيمایش ملی بنياد در سالهاي  1396 ،1394 ،1392 ،1389و )1398

در یک نگاه کلي ميتوان بازار بازیهای دیجیتال در ایران را

رایانهای و در نتیجه شیوع این نوع از بازیها روی رایانههای

به چهار دوره اصلي تقسیمبندی کرد .بر این اساس در دوره

خانگي دانست.

اول ،شامل ابتدای دهه  1360تا انتهای دهه  ،1370با رشد

در دوره سوم ،دهه  1390با ورود نسلهای سوم و چهارم

کنسولهای ت صصي خانگي در نسلهای ابتدایي از

اینترنت و همهگیری استفاده از گوشيهای هوشمند مصادف

تيویگیم 1و آتاری 2تا سگا 3و پلياستیشن ،1 4رفته رفته

است .از این رو عالوه بر تکامل بازیهای رایانهای و

بازیهای دیجیتال تبدیل به ب شي از سبد مصرف سرگرمي

کنسولي ،بازیهای موبایلي دروازهای برای ورود خیل عظیمي

خانوادهها شدند و کلوبهای بازی 5شکل گرفتند.

از کاربران عادی به جهان بازیهای دیجیتال شدند و

در دوره دوم ،از ابتدای دهه  1380تا اوایل دهه  ،1390ضمن

همانطور که در شکل  3نیز مش ص است ،تعداد بازیکنان

ت ییر

نسل

کنسولهای

ت صصي،

ایراني با شی

سیستمعاملهای

قابل توجهي افزایش ميیابد.

پیشرفتهتری برای موبایل پدید آمد و برای اولین بار بازیها به

در نهایت سالهای انتهایي دهه  1390تا کنون را ميتوان

پلتفرم موبایل راه یافتند .با این حال ت ییر اصلي این دوره را

سالهای فناوریها و روندهای نوین همچون واقعیت

ميتوان افزایش تنوع بازیهای رایانهای ،رشد س تافزارهای

گسترده ،بالکچین ،6متاورس 7و ...دانست که بر این اساس
ت مین زده ميشود بیش از  5میلیون نفر در ایران تا نیمه اول

TV-Game

1

Atari

2

Sega

3

دهه  ،1400به جمع بازیکنان ایراني اضافه شوند.

PlayStation

4

Blockchain

6

Game Clubs

5

Metaverse

7
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بنابراین بازه تقریبا  50ساله ورود بازیهای دیجیتال به بازار

حمایت مالي اصلي بنیاد در سالهای ابتدایي تا نیمه دهه

ایران را در یک نگاه اجمالي ميتوان به چهار دوره ظهور

 1390بوده است و پس از آن با کاهش سهم مشارکت در

بازیهای کنسولي ،رشد بازیهای رایانهای ،انقالب بازیهای

تولید ،تنوع ابزارهای م تلف همچون اهدای جوایز ،حمایت
بیشتر شده است.

موبایلي و ظهور روندهای جدید تقسیمبندی کرد.

از تولید و حمایت از بازاریابي و تبلی ا

 2-4مروري بر حمایتهاي مستقيم مالی بنياد از بازي

 3-4مروري بر مهمترین جهتگيريهاي بنياد در مسير

سازان

حمایت از بازيسازي در ایران

برابر جدول  ،4با هدف دستهبندی دقیقتر ،تمامي حمایتها

برابر آنچه در ب ش سوم ارائه شد ،مجموعهای از

در  7نوع حمایت مستقیم مالي شامل مشارکت در تولید،

مصاحبههای دست اول و تحلیل مصاحبههای دست دوم با

حمایت از تولید ،اهدای جایزه ،حمایت از بازاریابي و

هدف برقراری ارتباط میان سیر شکلگیری بازار بازی در

تبلی ا  ،حمایت از توزیع ،اعحای وام و حمایت از حضور

ایران ،سیر شکلگیری استودیوهای بازیسازی در کشور و
بنیاد در این خصوص انجام شده است .بر این اساس،

در رویداد تقسیم شدهاند.

اقداما

شکل  4انواع این حمایتهای مستقیم را به تفکیک سهم

آن دسته از اقداما

درصدی هر کدام در سالهای م تلف ،منعکس ميکند .بر

بازیهای ایراني ارتباط داشته است را ميتوان در چهار دوره

این اساس ،مش ص است که مشارکت در تولید ،ابزار

به شرح زیر تقسیمبندی کرد.

بنیاد که مستقیما با موضوع تولید

جدول  )4دستهبندي حمایتهاي مستقيم بنياد از بازيسازان (جمعبندي نویسندگان بر اساس [)]40
نوع حمایت
مشاركت در توليد

حمایت از توليد

اهداي جایزه
حمایت از بازاریابی

شرح
شامل مشارکت مستقیم بنیاد در تولید و دریافت سهم از درآمد حاصل با میزان سهم متفاو

در پروژههای م تلف که عمدتا با ت فیف یا ب شش سهم

بنیاد از درآمدزایي مواجه شده است.
حمایت مالي از تولید محصول شامل پرداخت هزینه ب شي از مراحل تولید ،پرداخت ب شي از کل هزینه تولید ،پیشخرید محصول یا پرداخت هزینه
زیرساختهای الزم برای تولید
پرداخت هزینه جوایز رویدادهای حمایتي از قبیل جشنواره بازیهای ویدئویي ایران ،جایزه بازیهای جدی برای حمایت از توسعه بازیهای هدفمند،
رویدادهای بازیسازی و...
هزینههای مربوط به شبکهسازی بازیسازان و ترویج محصول همچون پرداخت ب شي از هزینههای تبلی ا

بازی از ساخت ویدئوی تبلی اتي تا

و تبليغات

تبلی اتي مجازی و ،...کمکهزینه حضور در نمایشگاههای داخلي و خارجي برای بازاریابي ،کمکهزینههای صادراتي و...

حمایت از توزیع

تضمین خرید مشروط به ارزیابي و ارزشگذاری بازی توسط بنیاد و حمایت از توزیع آن از طریق خرید لوح فشرده بازی

اعطاي وام

اهدای وام به تیم بازیساز

حمایت از حضور
در رویداد

پرداخت کمکهزینه حضور بازیسازان در رویدادهای آموزشي خارجي
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اگرچه بازیسازی در ایران از نیمه دهه  1370و با ساخت

از سوی دیگر ،با رشد سرعت اینترنت و افزایش کیفیت

بازیهایي برای پلتفرم رایانه و تحت سیستمعامل داس 1آغاز

س تافزاری رایانهها ،دسترسي و تقاضا برای بازیهای

با سفارش نهادهای دولتي تولید

رایانهای خارجي نیز در بازار ایران افزایش ميیابد .در نتیجه

شده ،جنبه تحقیقوتوسعهای داشته و به عنوان یک محصول

شرکتهای توزیعکننده بازی تمایل بیشتری برای تکثیر و

تجاری به رسمیت شناخته نميشدند .با این حال آغاز به کار

توزیع آثار خارجي دارند .این موضوع موج

ميشود تا

مجموعه بنیاد مصادف بود با شکلگیری فعالیتهای برخي از

عرضه بازیهای رایانهای ایراني در بازار دچار مشکل شود .با

نرمافزاری برای ساخت بازیهای بزرگتر .در نیمه

توجه به اینکه مجوز توزیع بازی چه برای آثار داخلي و چه

دوم دهه  ،1380بنیاد با هدف ساماندهي به وضعیت مصرف

خارجي ،توسط بنیاد صادر ميشود ،در این دوره بنیاد تصمیم

بازی در کشور ،نظام ردهبندی سني اِسرا 2را تاسیس ميکند که

ميگیرد با هدف تنظیم بازار به نفع آثار ایراني ،توزیعکنندگان

وظیفه آن بررسي بازیهای توزیع شده در بازار مصرف کشور

کند .لذا مجوز توزیع

شد ،عمده این محصوال

موسسا

را به خرید و توزیع آثار ایراني ترغی

و اعحای ردهبندی سني به آنها است.

بازی که نهایتا به صور

ت صیص هولوگرام 3جهت درج

ماموریت محوری بنیاد در سالهای ابتدایي تاسیس ،ایجاد

روی بسته بازی صور

ميگیرد ،به انعقاد قرارداد با

نمونههای موفق ساخت بازی در کشور بوده و به همین جهت

بازیسازان ایراني و خرید تعداد مش صي از بازی در ازای

به عنوان یکي از فعالیتهای کلیدی در این دوره ،اقدام به

دریافت نرخ مش صي از هولوگرام بازی خارجي منوط

مشارکت در ساخت بازیهای بزرگ ميکند .در این روش

ميشود .بر این اساس توزیعکنندگان موظف ميشوند همزمان

تامین مالي ،بنیاد با بررسي ایدهها و سرمایهگذاری روی

هر دو نوع از بازیها را در بازار عرضه کنند .از سوی دیگر،

که عمدتا توسط شرکتهای نرمافزاری

برگزاری «جشنواره بازیهای رایانهای تهران» که در سال

روی آورده به ساخت بازی ارائه ميشود ،در ساخت بازیها

 1397به «جشنواره بازیهای ویدئویي ایران» ت ییر نام ميدهد

مشارکت کرده است .نتیجه این مشارکت ،ساخت بازیهای

نیز با انت اب بازیهای برتر در حوزههای م تلف و اعحای

پرچمداری همچون گرشاسپ و ارتشهای فرازمیني شد که به

جوایز ،عامل محرکي برای افزایش تولید است.

ایده تولید بازی ایراني مشروعیت ب شیدند.

دوره سوم که از ابتدای دهه  1390آغاز شده و تقریبا در نیمه

در سالهای پایاني دهه  1380و ابتدایي دهه  ،1390رفتهرفته

دهه  1390اوج ميگیرد ،عمال نقحه ت ییر جدی در وضعیت

تعداد بازیهای رایانهای تولید شده افزایش یافتهاند .در این

تولید و مصرف بازی کشور است .از یک سو ،مسئله توزیع

چالش برای بازیسازی ایراني شده

بازیهای رایانهای حتي با سیاستهای تنظیمي بنیاد نیز

است .از یک سو ،ارزیابي بازیها برای تایید یا عدم تایید

بر

پیشنهادههای منت

میان دو مسئله موج

برطرف نشده است .اگرچه تنظیم بازار از مسیر نظار

توسط بنیاد ،الزاما مبتني بر موفقیت بازی در بازار مصرف

توزیعکنندگان ،موج

ميشود تا برخي از استودیوهای

نیست و اولویتهای فرهنگي و محتوایي برای انت اب

بازیسازی محصوال

خود را به طریقي به دست

بازیهای تحت حمایت موج

مصرفکننده برسانند؛ اما توافقا

ميشود تا برخي بازیسازان،

غیررسمي با توافقا

توزیعکنندگان با بازیسازان
قراردادی متفاو

است و به

تمرکز خود را از ایدهپردازی و طراحي محصول بر اساس نیاز

به صور

بازار ،به ساخت یک بازی مورد تایید توسط بنیاد ت ییر دهند

همین دلیل بعضا بازیسازان با عدم توزیع محصول خود در

و اصحالحا جریاني برای ساخت «بازیهای سفارشي» شکل

بازار یا دریافت مبالغ کمتری نسبت به توافقا

انجام شده

ميگیرد .در نتیجه رفتهرفته موفقیت بازیها از لحاظ فروش

مواجه ميشوند .عالوه بر این ،مسئله عدم وجود قانون حق

کاهش پیدا کرده و به جز چند عنوان انگشتشمار ،سایر آثار

نشر 4موج

در مرحله ورود به بازار موفق عمل نميکنند.

و توزیع نسخ غیراصلي آنها با قیمت بسیار پایین ادامه یابد.

ميشود تا با محبوبیت بازیهای خارجي ،تکثیر

DOS

1

Hologram

3

)Entertainment Software Rating Association (ESRA

2

Copyright

4
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قیمت پایین آثار خارجي با کیفیت باالتر ،عمال رقابتپذیری

بنیاد در این دوره ،برگزاری دو دوره رویداد تيجيسي 1در

بازیهای ایراني را که با قیمت نزدیک به نسخ غیراصل و

سالهای  1396و  1397است که با هدف شبکهسازی میان

طبعا با کیفیت پایینتر توزیع ميشدند با بحران مواجه ميکند.

بازیسازان کشور و توسعهدهندگان و ناشران بینالمللي و با

در این دوره ،قانون هولوگرام بنیاد ،موج

همکاری مجموعه گیمکانکشن 2فرانسه صور

ت ییر شده و عمال

ميپذیرد.

از دستور کار خارج ميشود .از سوی دیگر ،همانطور که

پیچیدگي موضوعا

محرح شد ،این دوره با انقالب بازیهای موبایلي مصادف

توان بنیاد برای ت صیص حمایتها به تعداد باالی تیمهای

است و خیل عظیمي از کاربران گوشيهای هوشمند ،به

بازیسازی از سوی دیگر ،سب

راهاندازی ساختار حمایتي

امتحان کردن و درگیر شدن با این بازیها روی ميآورند.

«همگرا» در بنیاد با هدف استانداردسازی برنامههای حمایتي و

وجود چالشهای توسعه بازی رایانهای و جذابیت بازار

افزایش تعامل با سایر نهادهای حامي ميشود .ساختار حمایتي

ميشود تا تعداد زیادی از

آن هر تیم یا

بازیهای موبایلي موج

تولیدکنندگان بازی ،به پلتفرم موبایل مهاجر

موجود در بومسازگان از سویي و کاهش

همگرا ،یک هرم حمایتي است که در قال

کنند .همزمان

شرکتي پس از ارزیابي و احراز شرایط ،بر اساس میزان

با این روند ،بنیاد نیز سیاستهای خود را بر حمایت و

توانمندیهایش در سحوح م تلف هرم قرار گرفته و به جای

جهتدهي بازیهای موبایلي معحوف ميکند .در نتیجه در این

دریافت حمایتهای مالي مستقیم ،خدما

حمایتي از قبیل

دوره حمایت از برگزاری و حضور در رویدادهای بازیسازی

کمکهزینه مشاوره ،آموزش ،استقرار ،تجهیز زیرساخت،

موبایلي در بدنه برنامههای بنیاد شایع ميشود.

حضور در رویدادها ،تبلی ا

در دوره چهارم که اواخر دهه  1390تا کنون را در برميگیرد،

با راهاندازی ساختار همگرا که عمال از سال  1398ت صیص

چند محور برای رخدادهای همزمان قابل ترسیم است .اوال

منابع خود را آغاز ميکند ،تمامي حمایتهای بنیاد از

تعداد محدودی از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای در کشور

بازیسازان در این ساختار متمرکز ميشود .این اقدام تجمیعي،

برنامه «حمایت از تولید» از برخي از

از دیگر سو موج

ميشود تا بنیاد همکاری خود را با

برترین آنها همچنان حمایت ميشود .دوم ،به دلیل سادگي

ارائهدهندگان خدما

در ب ش خصوصي برای ارائه خدمت

تاسیس تیمهای توسعهدهنده بازیهای موبایلي ،تعداد تیمهای

با قیمت پایینتر آغاز کند .همچنین در این دوره ،ساختار

غیررسمي و شرکتهای رسمي موبایليساز به شکل قابل

همگرا موج

ميشود تا توافقاتي با سایر نهادهای دولتي

توجهي در کشور افزایش یافته است که با توجه به سابقه

همچون معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری و سازمان

حمایتي بنیاد ،عمده این گروهها از بنیاد انتظار حمایت دارند.

فناوری اطالعا

ایران برای تدوین آییننامههای مشترک

سوم ،بحرانهای سیاسي-اقتصادی کشور در نیمه دوم دهه

حمایتي صور

 ،1390ضمن صدمه به بازیسازان به دلیل تشدید شرایط

از سایر برنامهها و اقداما

تحریمي ،بنیاد را نیز با کمبود بودجه قابل ت صیص مواجه

مشترک و با همکاری سایر دستگاهها انجام ميشود .برای

بومسازگان استارتاپي در این دوره

مثال ،رویداد جایزه بازیهای جدی که با هدف حمایت از

در کشور رشد یافته و دستگاههای م تلف برای توسعه مفهوم

تحقیق ،تولید و ترویج بازیهای هدفمند در حوزه آموزش و

آن در بدنه جامعه تالش ميکنند و پنجم اینکه در کنار شرایط

درمان توسط بنیاد برگزار ميشود ،در  5دوره برگزاری،

حاکم بر بومسازگان ،این دوره با برجسته شدن روندهای

مشارکت بیش از  15نهاد دولتي و خصوصي برای

نوظهور در حوزه بازیسازی ،همچون بالکچین ،واقعیت

همگراسازی حمایتها را جل

حمایتي این

گسترده ،پردازش ابری و همچنین تسهیل شرایط صادرا

دوره ،اگرچه از لحاظ مقیاس به ازای هر محصول ،کوچکتر

بازی از طریق همکاری با ناشران جهاني و انتشار آن روی

از دورههای گذشته است؛ اما تعداد بیشتری از تیمها را زیر

فعال هستند که در قال

کرده است .چهارم ،ادبیا

فروشگاههای دیجیتال مواجه است .از جمله اقداما

و ...را دریافت ميکند.

پذیرد .عالوه بر ساختار همگرا ،ب ش زیادی
بنیاد نیز در این دوره به صور

ميکند .اقداما

برجسته
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چتر حمایتي خود قرار داده و با مشارکت دستگاههای م تلف

که نقش مُد حکمراني اخیر بر ت ییر تنظیما

تا حدودی توان مواجهه با روندهای نوظهور را پیدا ميکند.

این حوزه ،نیازمند بررسيهای بعدی خواهد بود.

آنچه در این ب ش از ت ییرا

بازار ،صنعت و سیاستگذاری

بازیهای دیجیتال در کشور روایت شد ،در شکل  5به
صور

سیاستگذاری

 -5نتيجهگيري

همزمان به تصویر کشیده شده است.

در این تحقیق تالش شد تا با هدف پاسخ به یک سوال اصلي،

 4-4تغيير در مُدهاي حکمرانی بنياد

مبني بر اینکه چگونه صنعت و مُدهای حکمراني یک نهاد

از مجموع نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل روندهای

سیاستگذار ،در یک حوزه دارای ت ییرا

بازار مصرف بازی ،حمایتهای مستقیم مالي بنیاد از

بازیهای دیجیتال ،دچار همتکاملي ميشوند ،تجربه مداخله

بازیسازان و جهتگیریهای کلي بنیاد در مواجهه با ت ییرا

بنیاد در صنعت بازیهای دیجیتال کشور مورد بررسي و

صنعت بازیسازی ،ميتوان مُدهای حکمراني بنیاد در طول

تحلیل قرار بگیرد.

 15سال تحت محالعه را در چهار دسته م تلف تقسیمبندی

در این مسیر ،ابتدا سیر ت ییر نسلها در بازار بازیهای

کرد .برابر شکل  ،6با توجه به اینکه در دهه  ، 1380بازیهای

دیجیتال ایران بررسي شد که بر این اساس چهار ت ییر نسل

پلتفرم رایانه عمال مهمترین محصول این صنعت به شمار

عمده از دوره ظهور بازیهای کنسولي به رشد بازیهای

ميآمدند ،بنیاد فعالیت خود را با پیشفرض شرکتمحوری و

رایانهای به انقالب بازیهای موبایلي و در نهایت ظهور

حمایت از شکلگیری استودیوهای ت صصي بازیسازی و

روندهای جدید شناسایي شد .این ت ییر نسلها که عمال ت ییر

ساخت نمونههای موفق برای این پلتفرم آغاز کرده است؛

در پارادایمهای بازی کردن و بازیسازی محسوب ميشوند،

بنابراین در این دوره ،ابزارهایي همچون مشارکت در تولید

به شکل مشابه در کشورهای دیگر نیز رخ داده که البته در

بازی پربسامد است؛ اما اگرچه این مُد تاثیراتي در توسعه

کشورهای توسعه یافته با ضرباهنگ سریعتری واقع شده

بازیسازی در کشور داشته ،با ظهور ت ییراتي در نظام تولید-

است .سپس مروری بر حمایتهای مستقیم بنیاد از

عرضه ،دچار تکامل شده و ت ییر حالت داده است .در مُد دوم

بازیسازان و مهمترین اقداما

این نهاد برای مداخله در

با ظهور چالشهای توزیع بازیهای ایراني ،بنیاد با تکیه بر مُد

فضای بازیسازی انجام شد تا از تجمیع مجموع دادههای

حکمراني قانونمحور ،عمدتا از ابزارهای تنظیمگری خود

موجود ،فهمي از روابط متقابل مُدهای حکمراني یک نهاد

برای نظار

بر عرضه آثار داخلي استفاده کرده است.

متولي و ت ییرا

پرتکرار همچون

بازار و صنعت به دست آید.

با ورود به دوره همهگیری گوشيهای هوشمند و اینترنت

بر این اساس ،دست کم چهار مُد کالن حکمراني برای بنیاد

نسل سوم و چهارم ،بازار بازیهای دیجیتال با انقالب

در طول مد

تاسیس این نهاد مشاهده شد .این چهار مُد

بازیهای موبایلي مواجه ميشود و بسیاری از بازیسازان

حکمراني شامل شرکتمحوری ،قانونمحوری ،بازارمحوری و

خود دچار

پیشین تحابق دارند

کشور نیز که همچنان برای عرضه محصوال

شبکهمحوری تا حدود زیادی با محالعا

بحران هستند ،به سمت ساخت بازیهای موبایلي حرکت

و به شکل خاص قابل انحباق با چهار مُد حکمراني ارائه شده

ميکنند .در همین راستا مُد حکمراني بنیاد نیز ت ییر کرده و با

توسط هاولت [ ]23هستند .محابق آنچه در شکل  6ارائه شده

حمایت از برنامههای متمرکز بر رشد استودیوهای

است ،مُدهای حکمراني بنیاد ،در مواردی تحت تاثیر ت ییرا

کوچکومتوسط ،به سمت بازارمحوری سوق پیدا ميکند .در

صنعت بازیهای دیجیتال ت ییر یافتهاند و در موارد دیگر

نهایت در دوره جدیدتر و در سالهای اخیر ،با

موج

ایجاد ت ییر در آنها شدهاند و عمال یک همتکاملي بین

محدودیتهای اقتصادی موجود ،پیچیدهتر شدن بازیگران

این دو رخ داده است.

حوزه بازیسازی و ظهور روندهای جدیدتر ،حکمراني بنیاد با

ناظر به سوال اصلي مقاله ،الزم به ذکر است که مُدهای

تمرکز بر ابزارهای مشارکتي ،متمرکز بر شبکهمحوری است

در فضای صنعت ،اثرگذار بر و متاثر از

حکمراني و ت ییرا
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شکل  )6سير همتکاملی صنعت بازيهاي دیجيتال و مُدهاي حکمرانی بنياد (جمعبندي نویسندگان)

یکدیگر هستند .مُد حکمراني نوعي وابستگي به مسیر برای

موردی به وضوح مش ص است ،باید توجه داشت که تکامل

انت اب ابزارهای سیاستي و اجرای برنامههای تدوین شده

در مُدهای حکمراني ،با هدف انحباق و سازگاری با ت ییرا

فراهم ميآورد و از این جهت ،هر مُد حکمراني عمال ميتواند

محیحي همچون شکستهای رخ داده در صنعت یا روندهای

بر ت ییر شرایط اثرگذار باشد .با این حال خود این مُدهای

تحول جدی در صنعت ميشوند

نوظهوری که موج

حکمراني نیز از مت یرهای م تلفي همچون روی کار آمدن

صور

کارآفرینان سیاستي ،1ت ییر در روندهای اجتماعي-سیاسي یا

شکست یک برنامه سیاستي به دلیل عدم انحباق با بسترهای

رویدادهای شوک 2مانند سوان و بالیای طبیعي اثر ميپذیرند

حکمراني در حال تکامل افزایش ميیابد.

و دچار ت ییر ميشوند [ .]7نتایج این تحقیق نشان ميدهد که

نتایج تحقیق حاضر تاکید ویژهای بر اهمیت مدنظر قرار دادن

مُدهای حکمراني عالوه بر این مت یرهای کالن ،ميتوانند

سیاستي ات اذ شده توسط

تحت تاثیر ت ییرا
و بلندمد

ميپذیرند و بدون در نظر گرفتن این ت ییرا  ،امکان

مُد حکمراني در تحلیل تصمیما

در صنعت نیز دچار ت ییر در کوتاه ،میان

یک نهاد حکمراني دارد .بدین معنا که در هر دوره تاری ي،

شوند .از این رو ضمن اهمیت نقش مُدها در

با پیشفرضهای به تنظیم روابط

شکلدهي به ساختار صنعت که در مشاهدا

رژیم سیاستگذاری غال

بازیگران ميپردازد که بدون لحاظ کردن این پیشفرضها،

این محالعه

تحلیل نقاط قو
Policy Entrepreneurs

1

Shock Events

2

و ضعف سیاستهای ات اذ شده فاقد

ارزش است .همچنین باید در نظر داشت که در مسیر تدوین
37

همتکاملی صنعت و مُدهای حکمرانی :مطالعه موردی تجربه حکمرانی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در حوزه بازیهای دیجیتال

برنامههای سیاستي ،لحاظ کردن مُد حکمراني مسلط به دلیل

مسیر تنظیم و برجستهسازی این حوزه تالش داشتهاند که

آنکه ظرفیت و منابع سیاستگذاری عموما حول مُد حکمراني

مفیدی است.

غال

محالعه تجربه سیاستگذاری آنها حائز اطالعا

در نهایت آنکه هدف اصلي این مقاله ،ارائه مشاهداتي از هم

متمرکز ميشوند ،عمال ضامن اجرایي برنامههای

تکاملي صنعت و مُدهای حکمراني بوده است تا بر اهمیت

موردنظر است.
از سوی دیگر ،مُدهای حکمراني عنصر ثابتي نیست و با ت ییر

توجه همزمان به تحوال

در ساختار دولت یا رویدادهای اجتماعي-فني دچار تکامل

حکمراني و یافتن الگوهایي که اثرا

ميشوند .بر این اساس ،یک برنامه سیاستي با ساختار

بومسازگانها دارند در مقیاس این پژوهش لحاظ نشده و با

مش ص ،در دو بستر حکمراني متفاو  ،نتایج و اثرا

این حال ،این محور نیز از جمله زمینههای تحقیق است که

م تلفي را به همراه دارد .به شکل خاص این مشاهدا

این

ثمرب شتری بر توسعه

کمتر مورد بررسي قرار گرفته و به همین جهت بررسي آن در

مقاله مش ص ميکند که عالوه بر ت ییر در شاخصهای کالن
حکمراني ،تحوال

این دو تاکید شود .ارزیابي مُدهای

تحقیقا

خود صنعت نیز ميتواند منجر به ت ییر

آتي پیشنهاد ميشود.

سپاسگزاري

مُدهای حکمراني شود .در نتیجه نیاز است سیاستپژوهان،

نویسندگان از مرکز تحقیقا

سیاستگذاران و دستاندرکاران برنامههای سیاستي با مدنظر

نمایندگي از بنیاد برای برقراری ارتباط با خبرگان و در اختیار

بازیهای دیجیتال (دایرک) به

قرار دادن احتمال این ت ییرا  ،آمادگي و پیشبیني دقیقتری

قرار دادن آمار و اطالعا

از نتایج هر برنامه داشته باشند.

تعارض منافع

در فرآیند تدوین این مقاله ،چالشهایي وجود داشته که ضمن

نویسندگان تعهد ميکنند که هیچ تعارض منافعي در این مقاله

ایجاد محدودیت برای تحقیق حاضر ،فرصت را برای پاسخ

وجود نداشته است.

به سواال

بعدی و تحقیقا

آینده فراهم ميآورد.

همانطور که محرح شد ،بنیاد متولي امر سیاستگذاری در کل

منابع

حوزه بازیهای دیجیتال است و عالوه بر وظیفه حمایت از
بازیسازان ،برای مثال وظیفه آموزش ،مجوزدهي و نظار
محتوای محصوال

بر

یا فرهنگسازی در خصوص سواد

تحقیق با هدف بررسي چگونگي همتکاملي صنعت و مُدهای
حکمراني ،صرفا دادههای مورد پردازش و تحلیل قرار
گرفتهاند که به این سوال مش ص پاسخ ميدهند .لذا طیف
موفق و ناموفق بنیاد یا سایر نهادهای

ذیربط که نقش مستقیمي در ت ییر مُدهای حکمراني بنیاد
نداشتهاند ،در این پژوهش مدنظر قرار نگرفتهاند .در عین حال
تحلیل این اقداما
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