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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 

                                                 
*
 Corresponding author: h_nasiri@atu.ac.ir 

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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 دهيچک

حتوزه فناورانته  کیت ایتدر ستح  کشتور، ب تش  ياستتیس یهابرنامه یسازادهیو پ يطراح سازنهیزم ،یگذاراستیدستگاه س اینظام  کی یبرا يحکمران یمُدها

 متا یدر تنظ وارسلستله رییتموجت  ت  جتهیهستتند کته در نت رییتقابتل ت  زیم تلف، خود ن لیها در طول زمان و به دالمُد نیحال ا نی. در عشونديمحسوب م

عامتل  تواننتديمت زین يحیمح را ییدر صنعت بوده و در مقابل ت  را ییوقوع ت  یبرا یجد يعامل يمُد حکمران ،خواهند شد. به شکل خاص ياستیس یهابرنامه

. کنتديرا طل  مت ریدر هر دو مس را ییت  یریگشکل يزمان به چگونگو صنعت، توجه هم يحکمران یمُدها يتکاملباشند. هم يمُد حکمران تکامل یبرا یموثر

 جتهیو در نت يتکتاملهتم نیتنقش ا یریگدهیموج  ناد توانديامر م نیاند که ااثرا  متقابل پرداخته نیا يبه بررس یموضوع، محالعا  کمتر نیا تیاهم رغميعل

 یهتایبتاز در حتوزه يحکمرانت یصتنعت و مُتدها يتکاملهم يمقاله، بررس يهدف اصل نیشود؛ بنابرا ياستیس یهاکمتر برنامه یاجرا تیو قابل یریپذينیبشیپ

و مصتاحبه بتا خبرگتان در  ي یتتار یهتاداده لیبا پردازش و تحل یمحالعه مورد کیاساس،  نی. بر اشوديگسترده مواجه م را ییاست که همواره با ت  تالیجید

 يکته مُتد حکمرانت کنتديمش ص مت قیتحق نیا جیانجام شد. نتا یاانهیرا یهایباز يمل ادیبن يحکمران یو مُدها تالیجید یهایصنعت باز يتکاملخصوص هم

از   یتبته ترت ادیتبن يحکمرانت یدر مُتدها تکامتلمتقتابال باعت   زیتصنعت ن یرا در صنعت رقم زده و رخدادها يراتییم تلف، ت  یهانهاد در دوره نیمسلط ا

 یبترا يحکمرانت یمُتدها تیتو اهم تیتاز ماه یترقیتدرک دق توانديم قیتحق نیاند. اشده یمحورکهو سپس شب یبازارمحور ،یمحوربه قانون یمحورشرکت

 حاصل کند. گذاراناستیو س پژوهاناستیس یبرا ياستیس یهابرنامه يطراح

 .ياستیبرنامه س ،ي یمحالعه تار تال،یجید یهایصنعت باز ،ياستیس یابزارها ،يمُد حکمران: هاكليدواژه

 شود:برای استنادا  بعدی به این مقاله، قال  زیر به نویسندگان محترم مقاال  پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1
یي در نظر گرفت که ندهایفرا توان مجموعهحکمراني را مي

 کیدر  ریدرگ گرانیباز انیم یریگمیتعامل و تصم برای
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هایي پذیرند و شامل فعالیتي صور  ميمشکل جمع

ریزی و اجرای تصمیما  گذاری، برنامههمچون سیاست

. بر این اساس، در عرصه تحقیقا  حوزه [1] شوندمي

گذاری علم، گذاری عمومي و خصوصا سیاستسیاست

فناوری و نوآوری، محالعا  متعددی به بررسي موشکافانه 
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اند. آنچه در های عمومي پرداختهفرآیندهای تدوین سیاست

های حکمراني به شکل معمول به عنوان چرخه چارچوب

تعریف مسئله آغاز شده و  شود، ازگذاری محرح ميسیاست

گیری در های سیاستي و تصمیمپس از طراحي گزینه

 .[2] انجامدسازی و ارزیابي ميخصوص گزینه مرج  به پیاده

شود، با این حال آنچه بعضا در این محالعا  نادیده گرفته مي

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

ر یک نظام یا نهاد حکمراني است های موجود دفرضیا پیش

های سیاستي یا مناسبا  سیاسي حاکم که به حس  اولویت

ها که تواند متفاو  باشد. این مُددر ساختار حکمراني مي

عمل را برای  ها و سحوح م تلفي از آزادیبندیدسته

ساز آورد، عمال زمینههای سیاستي فراهم مينفعان برنامهذی

ها و سیاستي متفاو  و در نتیجه طراحيانت اب ابزارهای 

. این [3] های متنوع برنامه سیاستي خواهد بودسازیپیاده

مُدهای حکمراني به حس  گستردگي مفهومي واژه 

ها بلکه در سحوح ، نه لزوما در سح  دولت«حکمراني»

یا در  [4] های سح  بنگاهری مانند سیاستگیم تلف تصمیم

 شود.تعریف مينیز  [5]یک حوزه خاص 

بدیهي است که بدون در نظر گرفتن مُد حکمراني در یک 

سازی ها با امکان پیادهساختار سیاستي، فرموله کردن برنامه

آنها دچار عدم تناس  خواهد شد و از سوی دیگر بررسي و 

تحلیل تاری ي تصمیما  ات اذ شده در یک ساختار 

محالعا  حکمراني دچار نقص خواهد بود. از این لحاظ 

اند تا اثر مُدهای حکمراني را بر گوناگون تالش کرده

 .[6] وتحلیل کنندهای طراحي و اجرا شده تجزیهسیاست

های ي به نظامتکاملدر نقحه مقابل و در چارچوب نگاه  

های اقتصادی، مُدهای حکمراني نیز همچون بسیاری از پدیده

تواند الت ميشوند. این ت ییر حمشابه، دچار ت ییر حالت مي

برای تحبیق مُد حکمراني با شرایط محیحي و تحت تاثیر 

ها یا ت ییر در روندهای عوامل م تلفي همچون بحران

 (.[7]و  [5]اجتماعي رخ دهد )-سیاسي

توان مُدهای حکمراني و بستر حکمراني را در در واقع مي

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

زمان و ت ییر برای تحبیق با شرایحي هم تکاملدچار آن هر دو 

شوند که با آن مواجه هستند. با این حال عمده محالعا  مي

                                                 
1 Modes of Governance 

زا در صور  گرفته، مُد حکمراني را به عنوان یک عامل برون

گذاری تحلیل اند و اثر آن را بر سایر مرات  سیاستنظر گرفته

لولي اثر مُد مع-اند. این در حالي است که بررسي علتکرده

گذاری، موج  غفلت از نقش حکمراني بر فرآیند سیاست

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

پذیری و مواجهه با ت ییرا  ناشي از آن را بینيقابلیت پیش

به عبار  دیگر، بررسي سازوکار ت ییرا  در ؛ دهدکاهش مي

وار بر سایر شکل سلسلهمُدهای حکمراني از این جهت که به 

سازی اثرگذار است به گذاری و تصمیمهای سیاستساحت

همان اندازه حائز اهمیت است که بررسي نقش مُدهای 

 گذاری.حکمراني بر بستر هدف سیاست

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

کنندگان و مشتریان برای کنندگان، عرضهدر بردارنده تامین

های م تلف جهت ارائه محصول در یک بازار رقابت شرکت

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

هایي است که عمدتاً برای پلتفرم موبایل، رایانه یا بازی

شوند، ترکیبي از های ت صصي بازی ساخته ميکنسول

ست افزار، هنر، رسانه و فرهنگ ابازیگران فعال در ب ش نرم

ها بوده و به همین دلیل با های همه این ب شکه حائز ویژگي

عالوه، های بیشتری برای حکمراني مواجه است. بهپیچیدگي

برخورداری از ت ییرا  مداوم در روندهای نوآورانه و فناورانه 

سازی که این محصوال  را ساالنه با ت ییرا  جدی بازی

ید و این در حالي است افزاکند، بر این پیچیدگي ميمواجه مي

 200که برای این حوزه درآمد جهاني سالیانه نزدیک به 

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

 4000ها بیش از بازیکنان در طول یک سال برای این بازی

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

 اهمیت ویژه هستند.اقتصادی نیز این محصوال  حائز 

های دیجیتال به عنوان یک ب ش با این قید که حوزه بازی

های باال محسوب نیازمند به حکمراني، دارای پیچیدگي

شود، بررسي مُدهای حکمراني برای مواجهه با این حوزه مي

نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. در نقحه مقابل، 

تواند شرایط را برای سازی ميت ییرا  مداوم در صنعت بازی

ت ییر مستمر در مُدهای حکمراني آن فراهم آورد که اثرا  

متقابل این دو بر یکدیگر، در محالعا  کمتری به چشم 

خورد و از این رو، ضرور  انجام تحقیقا  در این مي
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شود. با توجه به این نکته، مسئله ازپیش ميخصوص بیش

دهای حکمراني مقاله حاضر این است که چگونه صنعت و مُ

گذار در یک حوزه دارای ت ییرا  پرتکرار یک نهاد سیاست

 شوند؟ي ميتکاملهای دیجیتال، دچار همهمچون بازی

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

به عنوان متولي اصلي « 1ایهای رایانهبنیاد ملي بازی»

س ي برای سوال حکمراني حوزه بازی دیجیتال در کشور، پا

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

یک پیشینه نظری برای مفهوم ُمدهای حکمراني و انواع آن 

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

صور  محالعه تک موردی با سح  تحلیل تک واحدی روی 

ش چهارم نتایج شود و در ب بنیاد طراحي شده تشری  مي

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

بندی نتایج با هدف ارائه پاسخ به سوال اصلي محرح جمع

 شده است.

 

 پيشينه نظري -2
محل به هم  ،های دیجیتالطور که محرح شد، بازیهمان

افزاری، رسانه، فرهنگ و هنر هستند و از رسیدن صنایع نرم

شوند که به بررسي عا  م تلفي یافت مياین جهت محال

گذاری برای این حوزه یا های سیاستها و چالشچارچوب

های نوآوری مشابه همچون صنایع خالق و فرهنگي سایر نظام

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

فرض مُدهای حکمراني را در مسیر قابل طي شدن برای پیش

اند. مسئله مُد حکمراني به معني گذاری در نظر نگرفتهسیاست

ای که برای تعامال  میان دولت و سایر بازیگران در نظر زمینه

شک در شود موضوع حائز اهمیتي است که بيگرفته مي

های سیاستي نقشي انت اب ابزارهای سیاستي و اجرای برنامه

از ارائه تعریفي  کند. از این رو در این ب ش پسجدی ایفا مي

های بندیبندی دستهبرای مفهوم حکمراني به مرور و جمع

 م تلف برای مُدهای حکمراني پرداخته شده است.

 مفهوم حکمرانی 2-1

                                                 
بته « ایهتای رایانتهبنیتاد ملتي بازی»سازی، از این پس در متن مقاله جهت ساده 1

 شود.نامیده مي« بنیاد»اختصار 

 را برای واژه حکمراني حداقل شش معناتحقیقا  این حوزه 

 تیریمد ،يشرکت حکمراني، 2کمینهدولت . 1: دنکنيم بیان

-ياجتماع یهامنظاب، خو يحکمران د،یجد يعموم

 . [15] 4خودسازمانده یهاو شبکه 3کیبرنتیسا

 کسونیفردر ؛افتهیدر طول زمان گسترش  حکمراني یمعنا

جا وجود دارد و به اکنون در همه حکمراني»کند: اشاره مي

 .[16] «است. زیو همه چ یزیهر چ یرسد به معناينظر م

 یهادهیپد يبه خوب ي،حکمران متفاو  فیتعاراگرچه 

توسعه یدر کشورها 1980م تلف حکمراني را که از دهه 

درحال یدر مورد کشورها ،دندهيم  ی، توضاعمال شده افتهی

تیتثب 5ساالرینظام دیوانحکمراني قانون همراه با  اما توسعه

قابل توجه است  اریبس يحکمران یهاهنوز در همه جنبه ،شده

مانند  ،يعموم تیریمد دیجد یکردهایرو گیریشکلو 

 زیفعال دولت ن تیبدون حما ،يخصوص-يمشارکت عموم

 يمفهوم حکمران یریبه کارگ ن،یبنابرا؛ رسدبه نظر ميدشوار 

 یدر کشورها یافتهتوسعه یشده توسط محققان کشورهاارائه

این  يحکمران یدیعناصر کل ممکن است ،در حال توسعه

 يفیم است تعرالز ل،یدل نی. به همردیبگ دهیکشورها را ناد

م تلف  یهادهیارائه شود تا بتوان پد ياز حکمران يکل

 افتهیتوسعه یتوسعه و کشورها حالدر  یکشورها يحکمران

 6بیویرتوسط  يفیمنظور تعر نیا یبرا. [17] دکر لیرا تحل

خواه  ،يحکمران یندهایفرآ هیکل»ارائه شده است: ( 2012)

شبکه انجام شود، خواه در خانواده،  ایدولت، بازار  کیتوسط 

 قیقلمرو و خواه از طر ای يررسمیغ ای يسازمان رسم له،یقب

( نیز 2011) 7يهافت .[18] «زبان ایهنجارها، قدر   ن،یقوان

تعامل و  یندهایفرا»کند: يم فیگونه تعررا این يحکمران

که  يمشکل جمع کیدر  ریدرگ گرانیباز انیم یریگمیتصم

 یهنجارها و نهادها دیبازتول ای تیتقو جاد،یمنجر به ا

 کیبه  يدر هر صور ، حکمران. [1] «شوديم ياجتماع

 یبرااز آن شده است که محققان  لیتبد دیجد يلیمفهوم تحل

                                                 
2 Minimal State 

3 Socio-Cybernetic Systems 
4 Self-Organizing Networks 
5 Bureaucracy 

6 Bevir 
7 Hufty 
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 یو اجرا یگذاراستیس ندیتعامل در فرآ هایروش  یتوض

 .([21] -[19]) کننديآن استفاده م

 و انواع آن یحکمران يمُدها 2-2

گذاری عمومي حکمراني به یکي از مفاهیم کلیدی در سیاست

تبدیل شده است. در این میان ُمدهای حکمراني عمال زمینه 

د و از این جهت برای نسازها را فراهم مياجرای سیاست

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

با مدنظر  توان گفت مُدهای حکمراني. در واقع مي[3] دنگیر

تنظیما   ی،قدر  و قواعد باز گران،یبازقرار دادن 

بر این اساس هر اقدام حکمراني  .کنندرا تعیین مي 1حکمراني

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

. قدر  این بازیگران در مقابل یکدیگر که 2غیردولتي، 

محلوب از  جهینت کیبه  يابیدست یبرا گرانیباز نیا یيتوانا

که . قوانیني است 3و  شودمحسوب مي گرانیتعامل با د قیطر

هم  يقواعد تعامل نید. چنندهيرا شکل م گرانیباز نیتعامل ب

 دهنديم لیرا تشک يررسمیغ یهاو هم روال يرسم یهاهیرو

يچه م گریکدیدر تعامل با  گرانیکه باز کننديو مش ص م

 .[7] د کننيو چه نم کنند

ی حکمراني را با مباني م تلف، به محالعا  م تلف، مُدها

طور که محرح شد، اهمیت همان کنند.دسته تقسیم ميچند 

 هامُد نیاهای م تلف مُدهای حکمراني در آن است که دسته

ایجاد  ياستیس یانواع ابزارهاانت اب  یبرا يمتفاوت هایمنحق

به بررسي انواع  [22]  2واردنون  وکرسبرگن ون  .[3]کنند مي

اند. مُدهای حکمراني تعاریف برای مُدهای حکمراني پرداخته

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

ترین انواع این شدهدر یک نگاه کلي و در یکي از شناخته

های م تلف حکمراني بر اساس نوع مُد 3ها، هاولتبندیدسته

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

 .[23] کندتقسیم مي 2

ها معموال روی یک محور مش ص بندی این مُداما دسته

در  گیرد. برای مثال اختیارا  قانوني حکمرانصور  مي

سه به ی از نظر سلحه و رهبرها در این زمینه اولین تالش

 اندشده یبندطبقه يقانون -يو عقالن کیزماتیکار ،يدسته سنت

                                                 
1 Governance Arrangements 
2 Van Kersbergen1 & Van Waarden 
3 Howlett 

 ی همچونهنجار يبر اساس مبان يحکمران. همچنین [24]

انعحاف،  زانیحل تعارض، م یهاروش ،يطارتبا یابزارها

به سه  گریباز یهاانت اب ای منحقلحن،  ن،یتعهد طرف زانیم

 .[25] شوندمي بندیای طبقه، بازار و شبکهينوع سلسله مراتب

 زانیمتوان بر اساس مُدهای حکمراني را از یک منظر مي

 یهاتیدر فعال يردولتیغ ایو/ يدولت گرانیمشارکت باز

ند از اها عبار مُد نی. ادانستمتفاو   گریکدیحکمراني با 

. 5حکمرانيهمو  4خودحکمراني ،يسلسله مراتب حکمراني

که  اشاره دارد يحکمرانمُدی از به  يسلسله مراتب يحکمران

هستند. تصمیما  ب ش دولتي تابع  يردولتیغ گرانیبازدر آن 

 گرانیبر غلبه باز خودحکمراني، در سر دیگر طیف،مُد 

از دولت فاصله خود را  که در آن متمرکز است يردولتیغ

، متمرکز حکمرانيهمهمچنین  کند.يحفظ مهسته حکمراني 

است که تنها در  يردولتیو غ يدولت گرانیبازهمکاری  بر

سودمند دست  جیتوانند به نتايم گریکدیبا  یصور  همکار

 به دو حالتتوان ميرا  حکمرانياز سوی دیگر هم .[20] ابندی

 اریبس يبسته شکل حکمرانيهم :[7] باز و بسته تقسیم کرد

 حکمرانيهماز  یترو ثابت افتهیمحدودتر، ساختار

مُد منعحف و  برباز  حکمرانيهمو  است يدولتری/غيدولت

ی نزدیک ابه حکمراني شبکه شتریکه ب داللت داردمستقل 

 (.1شکل شود )مي

 يحکمراني عمومه تجرب لیبر اساس تحل [17] 6کونگ و یون

 کیاهداف که  ای جیبا تمرکز بر انواع نتا ژهیبه وجنوبي کره 

به آن  کنديتالش م ایو/ کنديم دیخاص تول يمورد حکمران

بر . اند، مُدهای حکمراني متنوعي را پیشنهاد دادهابدیدست 

ممکن است متفاو   جیانواع نتااساس نظر این محققان 

اجماع  ،یيکارا ،ياثرب ش ،یوربودن، بهره ي؛ مانند قانونندباش

 نیترمهماما  ؛هریو غ یریگمیعدم تصم ت،یبست، رضابن ای

که  شونديم میتقسعمدتاً به سه دسته  حکمراني جینتا

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

در  دیبا اندرکارانهستند که دست يمالحظا  اصل ،سه نیا

 جیو نتا ندیفرآ يابیدر ارز نیو همچن يحکمران ندیفرآ

مورد خاص حکمراني  کی مُد نظر قرار دهند. يحکمران

                                                 
4 Self-Governance 

5 Co-Governance 

6 Kong & Yoon 
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داشته باشد.  جهینت ایهدف و/ کیاز  شیممکن است ب يعموم

 ای جهینت نیترجیو را نیترياساس يبه طور کل یقانونمند

 ،که عملکرد و اجماع يدر حال ؛است يعموم يهدف حکمران

. اضافه شوند یقانونمند ذیل دیاهداف هستند که با ای جینتا

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

. حکمراني 2ساالری، . حکمراني قانوني/نظام دیوان1کنند: مي

 محور/سیاسي.اجماع يحکمران. 3مبتني بر عملکرد/مدیریت و 

 [22] بندي انواع مُدهاي حکمرانیدسته (1جدول 

 تعریف  حکمرانی مُد

 خوب حکمرانی

در  یگذارهیسرماي، عموم هودهیم ارج ب هششامل کاو  است یتوسعه اقتصاد نهیدر زم «يحکمران»کاربرد برجسته مدرن  نیاول

اصالح نظام  ي،خصوص یبانکدار تیتقو ي،با اصالحا  نظارت يب ش خصوص یارتقا ي،آموزش و حفاظت اجتماع ه،یبهداشت اول

 شود.ي ميو شرکت يدر امور دولت شتریب یيو پاس گو تیشفاف جادیو ا ياتیمال

 المللروابط بينت: بدون دول حکمرانی
المللي یا حتي و به امکان حکمراني بدون دولت در قال  حکمراني بین ردیگينشئت م المللنیروابط ب هیمفهوم از نظر نیدوم ا ب ش

 جهاني و دموکراسي جهاني اشاره دارد.

بدون دولت:  حکمرانی

 دهیخودسازمان
 اشاره دارد.به باال  نییاز پا خودحکمراني قیاز طر يدولت رسم کیدهي جوامع بدون کمک به خودسازمان

 دولت(:)با و بدون  ياقتصاد حکمرانی

 آنها يبازارها و نهادها

شناسي اقتصادی، اقتصاد سیاسي تحبیقي و روابط کار های م تلفي از جمله تاریخ اقتصادی، اقتصاد نهادی، جامعهاین رویکرد در رشته

 و اقتصاد کار توسعه یافته است.

 :یدر بخش خصوص« خوب یحکمران»

 یشركت حکمرانی
 مرتبط است.« حکمراني خوب»های تجاری اشاره دارد و با رویکرد هدایت و کنترل شرکت نظامبه عنوان یک مفهوم عمومي، به 

 :یدر بخش عموم« خوب یحکمران»

 دیجد یعموم تیریمد

را به « حکمراني خوب»های ششمین کاربرد حکمراني در ادبیا  مدیریت عمومي جدید است. در حالي که حکمراني شرکتي شیوه

 های عمومي معرفي کند.داند در سازمانمي« حکمراني خوب»آنچه را  کهوکار آورد، مدیریت عمومي جدید تالش کرده ب ش کس 

 اهها و توسط شبکهدر شبکه حکمرانی

 یطور كل به

عنوان اشکالي از حکمراني در برابر اشکال تک مرکزی یا سلسله مراتبي شامل سلسله مرات  بنگاه یا دولت و چند مرکزی ها بهشبکه

 در بازار هستند

 شبکه: حکمرانی

 یحکمرانی چند سطح

 نیدر ا يو خصوص يدولت گرانیبه مشارکت باز نیهمچن و قوانین نیب يبه عنوان پل ارتباط يبه سحوح م تلف دولت «يچندسحح»

 .کنديسحوح اشاره م

 شبکه:  یحکمران

 تا شبکه یاز سلسله مراتب -یخصوص

 شیو کم و ب دهیچیگسترده، متراکم، پ یهاشبکه یریگشکلهای بزرگ و کوچک اشاره دارد که به این شیوه به همکاری شرکت

 شود و برای مدیریت این روابط نیاز به حکمراني خاص استمنجر ميو رقبا  کنندگاننیو تام انیاز مشتر داریپا

 [23] بندي انواع مُدهاي حکمرانیدسته (2جدول 

 ترجيحات اجرایی هدف كلی حکمرانی مُد

 گریتنظیمگذاری و نظام قانوني: قانون ياجتماع تعامال نظم و قانون در  یق ترویجاز طر پذیریو انحباق ب شيیتمشروع قانونی

 1محورشركت
بازیگران اصلي  یق مدیریتاز طر یاقتصاد-يتوسعه اجتماع متوازنهای کنترل شده و نرخ

 یافته اجتماعيسازمان
 زني سح  کالنریزی و چانهنظام دولتي: برنامه

 متوسطکوچک و  یهایج رقابت و رشد شرکتترو یقطر از و کنترل ینهوری منابع/ هزبهره بازار
ها و ها و مشوقها، قراردادها، یارانهبازار: مزایدهنظام 

 جرائم مالیاتي

 های انجمني داوطلبانهای: همکاری و فعالیتنظام شبکه بین آنها های سازماني ده از طریق ترویج فعالیتجل  مشارکت بازیگران م تلف و خودسازمان ايشبکه

 

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

اشاره  يحکمران دیجد یهابه ظهور مُد محققانبرخي دیگر از 

 نیمسئول تأم یيبه تنها گریها دولت دند که در آناهکرد

 انتقاد از برای اساساً دیجد یهامُد نی. استین يجمع یکاالها

 جادیا یآن برا ظرفیت ژهیوو به يحکمراني سلسله مراتب

اند پدید آمده دهیچیپ یدر جوامع و بازارها ياجتماع را ییت 

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

راستا است. دولتي که با ملي و حکومت دموکراتیک هم

 برای حکمرانيدر اصل، یابد، انت ابا  عمومي مشروعیت مي

 ن،ی؛ بنابراطراحي شده است نییاز باال به پا يسلسله مراتب

مناس   يتحقق عمل جمع یبرا يسلسله مراتب حکمرانيغالباً 

 شوديم لیتکم ای نیگزیجا ایشبکه يو با حکمران نبوده

ن یواعنا را ب ياز حکمران یدیجد یهامُد تحقیقا  نیا. [29]

و  خودحکمراني، حکمراني بازار ،یاشبکه يحکمران

 .[30] اندمحرح کردهدانش  حکمراني

در  ياصول هماهنگ یتعامل و همکارهای جدیدتر، در جریان

 گرانیباز ،یيهاشبکه نیدر چن .[31] است ایشبکه حکمراني

 محورکه اغل  بر  رندیگيم میبا هم تصم یيهادر شبکه

. حکمراني هستند متمرکز مذاکره بر سر اهداف مشترک

 یندهای، فرآدهیچیکه مشکال  پ دیآيم دیپد يزمان ایشبکه

در طول زمان ها حلو ادراک از مشکال  و راه ایپو هاآن

به  يبه هماهنگ يابیدستدر حکمراني بازار،  ت ییرپذیر است.

يم نییتع یگذارمتیاست. رقابت و ق يبازار متک یهاقدر 

در کجا  يمال یهازهیشود و انگيانت اب م یریکند که چه مس

بر  يبازار مبتن حکمراني» تر. به طور دقیقهستند يابزار مهم

کنندگان و عرضه مصرف یقاضات نیتعامل ب یاصول اقتصاد

 يشکل يخودحکمران. در مُد دیگر، [30] «است دکنندگانیتول

 یبرا ياجتماع ینهادها تیظرف»است که در آن  ياز حکمران

. به [20] است یکننده مرکزاصل هماهنگ «اداره خودم تار

 ياز حکمران يبه عنوان شکل خودحکمراني ي،سنت شکل

اداره خود بر  یکه در آن دولت برا شودياستفاده م

. [30] کندمي هیجامعه تک ایبازار  گرانیباز یهاتیظرف

عنوان به راًیاخ یریادگی یندهایدانش و فرآ يحکمرانهمچنین 

 داریتوسعه پا رشده و ب شنهادیپ ياز حکمران زیمتما مُدی

 یدیجد یهادانش فرصت يحکمران. [32] دارد تمرکز

 یرا به رو یدارموضوعا  مرتبط با توسعه پاهمچون 

تصور کرد  توانيرا که قبالً نم یيهاحلباز کند و راه گرانیباز

 .[33] کندينبود، باز م ریپذامکان ای

دارد که هر  نیبه ا يبستگ ،بهتر است يشناسکدام گونه نکهیا

در  را ییت  دیجد یهايژگیچقدر و از حکمراني نوع

 . [17] کنديرا منعکس م یادار-ياسیهای سزمینه

ترین تحقیقا  ، مروری بر برخي از مهم3جدول در نهایت 

صور  گرفته در این حوزه دارد. به شکل کلي تحقیقا  این 

حوزه عمدتا بر تعریف مفهوم مُدهای حکمراني و ارائه 

اند و در معدود مواردی نقش آنها متمرکز شدهبندی از دسته

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

ي صنعت و تکاملرو نوآوری نظری مقاله حاضر، بررسي هم

مُدهای حکمراني است که در محالعا  قبلي تقریبا نادیده 

 گرفته شده است.

 

 روش تحقيق -3

قي به دنبال توضی  یک کند اگر تحقیمحرح مي [36]یین 

پدیده با سواالتي از جنس چرایي یا چگونگي باشد، روش 

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

ي میان تکاملاین پژوهش، هدف اصلي توصیف چگونگي هم

گذار در یک صنعت و مُدهای حکمراني یک نهاد سیاست

های دیجیتال حوزه دارای ت ییرا  پرتکرار همچون بازی

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

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

فردی از نظر داده و های منحصربهمحالعه، دارای ویژگي

ای که بتوان پاسخ شفافي برای سوال گونهاطالعا  باشد؛ به

ها به ها به این دادهرسي محققتحقیق ارائه داد و همچنین دست
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توان از روش محالعه تک حد کفایت وجود داشته باشد، مي

 موردی استفاده کرد.

در یک تعبیر کلي، حکمراني در یک حوزه توسط نهادهای 

پذیرد ها صور  ميگذار از طریق سه دسته از مداخلهسیاست

گری، . استفاده از قوه قهریه و تنظیم1مل ها شاکه این مداخله

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

نامه با نگاهي به اساس .[8] دهي هستندهنجارسازی و جهت

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

 های حکمراني، ازای از ماموریتمداخله برای طیف گسترده

 ا حمایت و نظار  بر تولید و مصرفآموزش و پژوهش ت
 بندي نویسندگان(هاي ُمدهاي حکمرانی )جمعبنديمرور دسته( 3جدول 

 منابع توضيحات محور تحقيق

 تعریف مفهوم حکمرانی
 یهاو شبکه کیبرنتیسا-ياجتماع یهاستمیخوب، س يحکمران د،یجد يعموم تیریمد ،يشرکت حکمراني، کمینهدولت 

 ي و ...خصوص-يمانند مشارکت عموم ،يعموم تیریمدساالری، نظام دیوانحکمراني قانون همراه با ، خودسازمانده
[15]- [18] 

تعریف مفهوم مُد 

 حکمرانی
 [7]، [3]، [2] کننده تنظیما  حکمرانيها، تعیینسازی زمینه اجرای سیاستفراهم

 هاي حکمرانیویژگی
و  «يمشخط یریادگی شیافزا»، «مشارکت شیاعتماد و افزا جادیارتباطا ، ا تیتقو» ،«يکپارچگیانسجام و  ،يهماهنگ یارتقا»

 «هايمشخط یسازادهیپ لیتسه»
[34] 

معرفی انواع مُدهاي 

 حکمرانی

 [23] ایمحور، بازار و شبکهبا منحق تعامل دولت و بنگاه شامل: قانوني، شرکت

 [17] قانوني-شامل: سنتي، کاریزماتیک و عقالنيبا منحق سلحه و رهبری 

 [25] یابازار و شبکه ي،سلسله مراتببا منحق مباني هنجاری شامل: 

 [20] يحکمرانو هم يخودحکمران ي،سلسله مراتببا منحق میزان مشارکت بازیگران شامل: 

 [7] يحکمرانو هم باز يخودحکمرانبسته،  يخودحکمران ي،سلسله مراتببا منحق میزان مشارکت بازیگران شامل: 

 [17] یاسيمحور/ساجماع يو حکمران یریتبر عملکرد/مد يمبتن ساالری،یوان/نظام ديقانونبا منحق اهداف حکمراني شامل: 

 [30] دانش يبازار و حکمران ي، حکمرانيخودحکمران ی،اشبکهبا منحق ظرفیت ایجاد ت ییرا  اجتماعي شامل: 

اثرگذار بر عوامل 

 مُدهاي حکمرانی

محلوب  جهینت کیبه  يابیدست یبرا گرانیباز نیا یي)توانا گریکدیدر مقابل  گرانیباز نی. قدر  ا2 ،يردولتیو غ يدولت گرانیباز.1

 .دهنديرا شکل م گرانیباز نیاست که تعامل ب ينی. قوان3( و گرانیتعامل با د قیاز طر

 ياجتماع-ياسیس یدر روندها رییت  ایها بحران ریتاث

[5] ،[7] 

 [35] رفتار فرصت طلبانه، اعتماد، تعهد، اشتراک گذاری اطالعا ، اشتراک گذاری دانش

تاثيرپذیري از مُدهاي 

 حکمرانی
 [6] های سیاستيتاثیر بر برنامه

 

جزو از این جهت کند و های دیجیتال استفاده ميبازی

شود که در نظام حکمراني های متمایزی محسوب ميدستگاه

یک حوزه ت صصي، تقریبا در تمامي محورها دارای وظیفه 

گذاری است. همچنین نویسندگان به دلیل فعالیت سیاست

های مستقیم در این نهاد در زمان نگارش مقاله، به داده

ز این اند. اموردنیاز خود در طول تحقیق دسترسي کافي داشته

های موردنظر از حی  توان حائز ویژگيرو این نهاد را مي

فرد بودن داده و اطالعا  و دسترسي مکفي به آنها منحصربه

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

 تک موردی با سح  تحلیل تک واحدی روی بنیاد است.

نچه یین محرح از منظر بررسي روایي و پایایي تحقیق، برابر آ

کند، تعهد به پروتکل محالعه موردی شامل بررسي اجمالي مي

ها، پاسخ به هدف و سواال  اصلي محالعه، گردآوری داده

سواال  و تدوین گزارش نهایي، عامل مهمي برای پایایي 

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

با همین ترتی  طي  های انجام محالعه موردی راتحقیق، گام

گام فرآیند بهکرده و برای تکرارپذیر ساختن آن، به تشری  گام

 اند.محالعه در این ب ش از مقاله پرداخته

کنند که و همکارانش و یین تصری  مي 1همچنین کرسول

ترین روش برای حفظ روایي در این نوع از محالعا ، مهم

 2ه از منابع م تلف برای گردآوری داده و همگراسازیاستفاد

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

بر اساس مدل کرسول و  3زمانسازی همطرح مثل 

همکارانش استفاده شده است. در این مدل با هدف تقویت 

های کمي و کیفي در سازی، دادهروایي تحقیق از طریق مثل 

                                                 
1 Creswell 

2 Converging 

3 Concurrent Triangulation Design
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مورد در حال محالعه گردآوری شده و نتایج آنها با  خصوص

در این تحقیق از  2شکل . برابر [37] شوندیکدیگر مقایسه مي

های مصرف بازی در سویي دو دسته داده کمي شامل داده

سازان های مستقیم مالي بنیاد از بازیهای حمایتکشور و داده

برگان پردازش و تحلیل شده و از سوی دیگر، مصاحبه با خ

صالح با های افراد ذیهای ثانویه مصاحبهیا گردآوری داده

سازی به عنوان هدف بررسي سیر تاری ي تکامل حوزه بازی

های کیفي در کشور صور  گرفته است. در هر دو مسیر داده

 ای بوده است که در سح  هدف یافتن نقاط برجسته

ا  سازی کشور، موج  ت ییرگذاری یا صنعت بازیسیاست

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

گذاری حوزه ساله حضور بنیاد در عرصه سیاست 15سابقه 

و در  های کمي تحبیق یافتهبازی با تاریخ مشابه حاصل از داده

های چند تن از خبرگان نهایت نتایج حاصل پس از بررسي

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

 شوند.های کمي و کیفي گردآوری شده تشری  ميداده

 
 ([37]زمان تحقيق )برگرفته از سازي هم( طرح مثلث2شکل 

 

 معرفی بنياد 3-1

شورای عالي انقالب فرهنگي  در 85سال نامه بنیاد در اساس

به تصوی  رسیده است. این بنیاد که موظف است زیر نظر 

ای مؤسسه»وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمي فعالیت کند، 

فرهنگي، هنری، غیرانتفاعي، غیردولتي و ایراني است که 

بنیاد با راهبری یک هیئت امنا «. دش صیت حقوقي مستقل دار

شود و از د اسالمي اداره ميبه ریاست وزیر فرهنگ و ارشا

تدوین »توان به: جمله وظایف محول شده به آن مي

های حمایتي و تشویقي در زمینه تهیه، تولید، واردا ، سیاست

ای توسط بنیاد و ب ش های رایانهصادرا  و توزیع بازی

های مناس  برای مقابله با تعریف سیاست ،خصوصي

های داخل و ظرفیتاستفاده از  ، های مضر و م رببازی

های خارج از کشور به منظور رشد و ارتقاء صنعت بازی

تدوین استانداردهای الزم جهت بررسي ، ایویدئویي و رایانه

های کمي و کیفي واردا  و صادرا  محصوال  بازی

تالش در راستای تأمین حقوق مادی و معنوی ، ایرایانه

، اینههای رایاکنندگان بازیتولیدکنندگان و مصرف

های آموزشي و پژوهشي ریزی و حمایت از اجرای دورهبرنامه

موردنیاز با هدف تقویت مباني نظری، علمي و کاربردی 

برگزاری، ، ایهای رایانهاسالمي و ایراني در حوزه بازی

های ملي، ها و بازیها، جشنوارهحمایت و شرکت در همایش

های اریتالش در جهت توسعه همکو  ای و جهانيمنحقه

المللي به ویژه با کشورهای اسالمي در زمینه صنعت بین

 .[38] اشاره کرد« ایهای رایانهبازی

های دیجیتال به در حال حاضر بنیاد متولي اصلي حوزه بازی

های پژوهشي، آموزشي و آید و عالوه بر برنامهشمار مي

ها و حمایتي، مسئولیت اعحای مجوز به ناشران، بازی

سازی را نیز بر فرهنگي تک منظوره حوزه بازیموسسا  

 عهده دارد.

 هاي كمی پردازش و تحليل شدهمجموعه داده 3-2

با هدف پاسخ به سوال اصلي تحقیق، در این مقاله دو 

اند که یکي از مجموعه داده مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته

ها بر تکامل حوزه مصرف بازی در کشور و مجموعه داده

های و تحوال  آن تمرکز داشته و دیگری، حمایتت ییر 

دسته اول  کند.سازان را بررسي ميمستقیم مالي بنیاد از بازی

های سلسله روزرساني دادهها، از گردآوری و بهداده

های دیجیتال در های بنیاد از وضعیت مصرف بازیپیمایش

ها که در ایران به دست آمده است. این سلسله پیمایش

اند، انجام شده 1398و  1396، 1394، 1392، 1389ای هسال

های ایران گیری از تمامي استاندر سح  ملي و با نمونه

ها، به صور  مستمر اند. نتایج این پیمایشصور  گرفته

 1396شوند. به شکل خاص، در سال توسط بنیاد منتشر مي

های دیجیتال در ایران گزارشي از سیر تکاملي بازار بازی

کند از ابتدای دهه سط این بنیاد منتشر شد که مش ص ميتو

های دیجیتال ، چند نفر به جمع بازیکنان ایراني بازی1360
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اند. همچنین گزارش مذکور، مش ص کرده است اضافه شده

های م تلف، کدام رخدادها در بازار، اثر قابل که در سال

 اندازتوجهي بر رشد بازار داشته است و در نتیجه چشم

 دهدمناسبي از روند ت ییرا  بازار بازی در ایران به دست مي

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

که پس از گزارش  1398و  1396های های ملي سالپیمایش

روز شده و با اند، داده گزارش پردازش و بهمذکور انجام شده

 رار گرفته است.نگاهي به موضوع مقاله حاضر مورد تحلیل ق

های مستقیم های موجود، فهرستي از حمایتدسته دوم از داده

تر است که پیش 1سازیمالي بنیاد از افراد و استودیوهای بازی

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

روز شده است. این فهرست، بر اساس پردازش و به 1398

های بنیاد را که مستقیما های ثبتي، آن دسته از حمایتداده

سازی هزینه شده، از سال برای یک فرد یا استودیوی بازی

کند. اگرچه با توجه به اینکه منعکس مي 1398تا سال  1387

شوند، تاریخ محسوب ميها منبع داده اسناد ثبتي پرداخت

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

ها به شکل اقساط و در طول سالیان موارد م تلف، پرداخت

های اند. بر این اساس در این مقاله مجموع حمایتاتفاق افتاده

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

ها نظیر مشارکت در ف از حمایتدر قال  هفت نوع م تل

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

 اند.بندی شدهشوند، تقسیمدر ب ش بعدی تشری  مي

 بنیاد، گریمتولي نقش به توجه با که است تاکید اگرچه مورد

 بندیرده و نظار  از نهاد این هایفعالیت تمامي نوعي به

م تلف،  رویدادهای برگزاری و وزشآم پژوهش، تا سني

 شوند،مي محسوب دیجیتال هایبازی نظام نوآوری از حمایت

 هایحمایت به مربوط اطالعا  فقط فهرست، این حال این با

در  را سازانبازی مستقیم توانمندسازی هدف با مالي مستقیم

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

 از مستقیم حمایت هدف به پولي بنیاد، ثبتي اطالعا  اساس

 است شده پرداخت حقوقي یا حقیقي ش صي به سازیبازی

 گیریشکل بر غیرمستقیم شکل به که اقداماتي و شده منعکس

. گیرددر برنمي را اندگذاشته اثر ایران در بازی صنعت رشد و

های مستقیم مالي در طول دوره تاسیس با این حال حمایت

                                                 
1 Game Development Studios 

توان آن ترین ابزار حمایت بنیاد بوده و ميهمواره پربح  بنیاد

های بنیاد طي برای هسته اصلي سیاست 2را به عنوان نماینده

 سالیان در نظر گرفت.

 شدهليو تحل يگردآور یفيك يهامجموعه داده 3-3

های کمي در دست که درک مناسبي از ت ییرا  عالوه بر داده

کنند، نویسندگان های حمایتي بنیاد فراهم ميصنعت و سیاست

های اولیه و ثانویه تعدادی از خبرگان و مقاله به گردآوری داده

نظران در خصوص تاری چه اقداما  بنیاد با تمرکز بر صاح 

کشور از طریق انجام  های دیجیتال درحمایت از تولید بازی

گرفته در های صور مستقیم یا تحلیل مصاحبهمصاحبه 

ها پرداختند. در مواردی که های عمومي یا پادکسترسانه

بود، آن دسته از صور  گرفتهها ها توسط رسانهمصاحبه

به اقداما  بنیاد در خصوص مواجهه با  مباح  که مستقیماً

، تفکیک شد زان اشاره داشتسات ییرا  بازار یا نیازهای بازی

ادهای برجسته بر اساس شده با رخدو با تحبیق نکا  محرح

ترین های کمي، مرتبطآمده از پردازش دادهدستاطالعا  به

گذاری بنیاد در راستای سوال اصلي تحقیق تصمیما  سیاست

های مستقیم با برخي دیگر از احصا شد. همچنین مصاحبه

ساختاریافته و با مد  زمان هنظران به صور  نیمصاح 

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

های کمي پردازش شده، اقداما  بنیاد در اشاره به داده

 گرفت. سازان مورد پرسش قرار ميخصوص حمایت از بازی

 

 نتایج -4

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

های کمي و از پردازش دو دسته دادهقال  سه ب ش حاصل 

شوند. در قسمت های انجام شده ارائه ميمجموعه مصاحبه

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

 ای از سیر تحوال  بازار بازیاطالعا  به دست آمده، نقشه

های بنیاد برای مواجهه با در ایران و اقداما  و واکنش

 ارائه شود. 1400تا  1385ده در بازه زماني ت ییرا  رخ دا

 رانیدر ا تاليجید يهايبازار باز يريگشکل ريس 4-1

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

ملي بررسي وضعیت مصرف بازی در ایران محرح شد، با 

                                                 
2 Proxy 
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توان بررسي اولین سال آغاز به بازی کردن بازیکنان ایراني، مي

گیری بازار بازی ایران به دست آورد. شمایي کلي از سیر شکل

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

اند نمایش افرادی که در هر سال به بازیکنان ایراني اضافه شده

طور که محرح شد، این نمودار با جزئیا  بیشتر، دهد. همانمي

های دیجیتال )دایرک( در سال توسط مرکز تحقیقا  بازی

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

و  1396های سال اس پیمایشها بر اساهداف این تحقیق، داده

روز شده و توصیفي کلي از نتایج ارائه شده در بنیاد به 1398

 شود.تحقیق مذکور ارائه مي

 
 هاي دیجيتال در ایران گيري بازار بازي( سير شکل3ل شک

 (1398و  1396، 1394، 1392، 1389هاي هاي پيمایش ملی بنياد در سالو بر اساس داده [39]بندي نویسندگان برگرفته از )جمع

های دیجیتال در ایران را توان بازار بازیدر یک نگاه کلي مي

بندی کرد. بر این اساس در دوره به چهار دوره اصلي تقسیم

، با رشد 1370های دهه تا انت 1360اول، شامل ابتدای دهه 

های ابتدایي از های ت صصي خانگي در نسلکنسول

، رفته رفته 1 4استیشنو پلي 3تا سگا 2و آتاری 1گیمویتي

های دیجیتال تبدیل به ب شي از سبد مصرف سرگرمي بازی

 شکل گرفتند. 5های بازیها شدند و کلوبخانواده

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

های عاملهای ت صصي، سیستمت ییر نسل کنسول

ها به تری برای موبایل پدید آمد و برای اولین بار بازیپیشرفته

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

افزارهای ای، رشد س تهای رایانهتوان افزایش تنوع بازیمي

                                                 
1 TV-Game 

2 Atari 

3 Sega 

4 PlayStation 

5 Game Clubs 

های ها روی رایانهیوع این نوع از بازیای و در نتیجه شرایانه

 خانگي دانست.

های سوم و چهارم با ورود نسل 1390در دوره سوم، دهه 

های هوشمند مصادف گیری استفاده از گوشياینترنت و همه

ای و های رایانهاست. از این رو عالوه بر تکامل بازی

مي ای برای ورود خیل عظیهای موبایلي دروازهکنسولي، بازی

های دیجیتال شدند و از کاربران عادی به جهان بازی

نیز مش ص است، تعداد بازیکنان  3شکل طور که در همان

 یابد.ایراني با شی  قابل توجهي افزایش مي

توان تا کنون را مي 1390های انتهایي دهه در نهایت سال

ها و روندهای نوین همچون واقعیت های فناوریسال

و... دانست که بر این اساس  7، متاورس6گسترده، بالکچین

میلیون نفر در ایران تا نیمه اول  5شود بیش از ت مین زده مي

 ، به جمع بازیکنان ایراني اضافه شوند.1400دهه 

                                                 
6 Blockchain 

7 Metaverse
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های دیجیتال به بازار ساله ورود بازی 50بنابراین بازه تقریبا 

توان به چهار دوره ظهور ایران را در یک نگاه اجمالي مي

های ای، انقالب بازیهای رایانههای کنسولي، رشد بازییباز

 بندی کرد.موبایلي و ظهور روندهای جدید تقسیم

ياز باز اديبن یمال ميمستق يهاتیبر حما يمرور 4-2

 سازان

 هاحمایت تمامي تر،دقیق بندیدسته هدف ، با4برابر جدول 

 تولید، در مشارکت شامل مالي مستقیم حمایت نوع 7 در

 و بازاریابي از حمایت جایزه، اهدای تولید، از حمایت

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

 .اندشده تقسیم رویداد در

های مستقیم را به تفکیک سهم انواع این حمایت 4شکل 

کند. بر های م تلف، منعکس ميدرصدی هر کدام در سال

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

های ابتدایي تا نیمه دهه حمایت مالي اصلي بنیاد در سال

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

تولید، تنوع ابزارهای م تلف همچون اهدای جوایز، حمایت 

 از تولید و حمایت از بازاریابي و تبلی ا  بیشتر شده است.

 ريدر مس اديبن يهايريگجهت نیتربر مهم يمرور 4-3

 رانیدر ا يسازياز باز تیحما

ای از برابر آنچه در ب ش سوم ارائه شد، مجموعه

های دست دوم با های دست اول و تحلیل مصاحبهمصاحبه

گیری بازار بازی در هدف برقراری ارتباط میان سیر شکل

سازی در کشور و گیری استودیوهای بازیایران، سیر شکل

این خصوص انجام شده است. بر این اساس، اقداما  بنیاد در 

آن دسته از اقداما  بنیاد که مستقیما با موضوع تولید 

توان در چهار دوره های ایراني ارتباط داشته است را ميبازی

 بندی کرد.به شرح زیر تقسیم

 ([40] بندي نویسندگان بر اساسسازان )جمعبازيهاي مستقيم بنياد از بندي حمایتدسته( 4جدول 

 شرح نوع حمایت

 توليد در مشاركت
های م تلف که عمدتا با ت فیف یا ب شش سهم شامل مشارکت مستقیم بنیاد در تولید و دریافت سهم از درآمد حاصل با میزان سهم متفاو  در پروژه

 بنیاد از درآمدزایي مواجه شده است.

 توليد از حمایت
خرید محصول یا پرداخت هزینه یشپحمایت مالي از تولید محصول شامل پرداخت هزینه ب شي از مراحل تولید، پرداخت ب شي از کل هزینه تولید، 

 های الزم برای تولیدزیرساخت

 جایزه اهداي
های هدفمند، ای جدی برای حمایت از توسعه بازیههای ویدئویي ایران، جایزه بازیپرداخت هزینه جوایز رویدادهای حمایتي از قبیل جشنواره بازی

 سازی و...رویدادهای بازی

 بازاریابی از حمایت

 تبليغات و

های تبلی ا  بازی از ساخت ویدئوی تبلی اتي تا سازان و ترویج محصول همچون پرداخت ب شي از هزینهسازی بازیهای مربوط به شبکههزینه

 های صادراتي و...هزینههای داخلي و خارجي برای بازاریابي، کمکحضور در نمایشگاههزینه تبلی اتي مجازی و...، کمک

 بازی فشرده لوح خرید طریق گذاری بازی توسط بنیاد و حمایت از توزیع آن ازتضمین خرید مشروط به ارزیابي و ارزش توزیع از حمایت

 سازاهدای وام به تیم بازی اعطاي وام

 از حضور حمایت

 یدادرو در
 سازان در رویدادهای آموزشي خارجيهزینه حضور بازیپرداخت کمک

 



 تالیجید یهایدر حوزه باز یاانهیرا یهایباز یمل ادیبن یتجربه حکمران یمورد مطالعه: یحکمران یصنعت و مُدها یکاملتهم

32 

 
 ([40] بندي نویسندگان بر اساسهاي مستقيم مالی )جمعسهم درصدي انواع حمایت( 4شکل 
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و با ساخت  1370سازی در ایران از نیمه دهه اگرچه بازی

آغاز  1عامل داسرایانه و تحت سیستمهایي برای پلتفرم بازی

شد، عمده این محصوال  با سفارش نهادهای دولتي تولید 

ای داشته و به عنوان یک محصول وتوسعهشده، جنبه تحقیق

شدند. با این حال آغاز به کار تجاری به رسمیت شناخته نمي

های برخي از گیری فعالیتمجموعه بنیاد مصادف بود با شکل

تر. در نیمه های بزرگافزاری برای ساخت بازیموسسا  نرم

دهي به وضعیت مصرف ، بنیاد با هدف سامان1380دوم دهه 

کند که را تاسیس مي 2بندی سني اِسرابازی در کشور، نظام رده

های توزیع شده در بازار مصرف کشور وظیفه آن بررسي بازی

 بندی سني به آنها است.و اعحای رده

های ابتدایي تاسیس، ایجاد اد در سالماموریت محوری بنی

های موفق ساخت بازی در کشور بوده و به همین جهت نمونه

های کلیدی در این دوره، اقدام به به عنوان یکي از فعالیت

کند. در این روش های بزرگ ميمشارکت در ساخت بازی

گذاری روی ها و سرمایهتامین مالي، بنیاد با بررسي ایده

اری افزهای نرممنت   که عمدتا توسط شرکت هایپیشنهاده

ها شود، در ساخت بازیروی آورده به ساخت بازی ارائه مي

های مشارکت کرده است. نتیجه این مشارکت، ساخت بازی

های فرازمیني شد که به داری همچون گرشاسپ و ارتشپرچم

 ایده تولید بازی ایراني مشروعیت ب شیدند.

رفته ، رفته1390و ابتدایي دهه  1380ه های پایاني دهدر سال

اند. در این ای تولید شده افزایش یافتههای رایانهتعداد بازی

سازی ایراني شده میان دو مسئله موج  چالش برای بازی

ها برای تایید یا عدم تایید است. از یک سو، ارزیابي بازی

توسط بنیاد، الزاما مبتني بر موفقیت بازی در بازار مصرف 

های فرهنگي و محتوایي برای انت اب نیست و اولویت

سازان، شود تا برخي بازیهای تحت حمایت موج  ميبازی

پردازی و طراحي محصول بر اساس نیاز تمرکز خود را از ایده

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

ل شک« های سفارشيبازی»و اصحالحا جریاني برای ساخت 

ها از لحاظ فروش رفته موفقیت بازیگیرد. در نتیجه رفتهمي

شمار، سایر آثار کاهش پیدا کرده و به جز چند عنوان انگشت

 کنند.در مرحله ورود به بازار موفق عمل نمي

                                                 
1 DOS 

2 Entertainment Software Rating Association (ESRA) 

از سوی دیگر، با رشد سرعت اینترنت و افزایش کیفیت 

های ها، دسترسي و تقاضا برای بازیافزاری رایانهس ت

یابد. در نتیجه ای خارجي نیز در بازار ایران افزایش ميرایانه

کننده بازی تمایل بیشتری برای تکثیر و های توزیعشرکت

شود تا توزیع آثار خارجي دارند. این موضوع موج  مي

ای ایراني در بازار دچار مشکل شود. با های رایانهعرضه بازی

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

شود، در این دوره بنیاد تصمیم خارجي، توسط بنیاد صادر مي

کنندگان گیرد با هدف تنظیم بازار به نفع آثار ایراني، توزیعمي

را به خرید و توزیع آثار ایراني ترغی  کند. لذا مجوز توزیع 

جهت درج  3بازی که نهایتا به صور  ت صیص هولوگرام

گیرد، به انعقاد قرارداد با ميروی بسته بازی صور  

سازان ایراني و خرید تعداد مش صي از بازی در ازای بازی

دریافت نرخ مش صي از هولوگرام بازی خارجي منوط 

زمان شوند همکنندگان موظف ميشود. بر این اساس توزیعمي

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

که در سال « ای تهرانهای رایانهبازی جشنواره»برگزاری 

دهد ت ییر نام مي« های ویدئویي ایرانجشنواره بازی»به  1397

های م تلف و اعحای های برتر در حوزهنیز با انت اب بازی

 جوایز، عامل محرکي برای افزایش تولید است.

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

گیرد، عمال نقحه ت ییر جدی در وضعیت اوج مي 1390دهه 

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

های تنظیمي بنیاد نیز ای حتي با سیاستهای رایانهبازی

برطرف نشده است. اگرچه تنظیم بازار از مسیر نظار  بر 

شود تا برخي از استودیوهای کنندگان، موج  ميتوزیع

حصوال  خود را به طریقي به دست سازی مبازی

سازان کنندگان با بازیکننده برسانند؛ اما توافقا  توزیعمصرف

به صور  غیررسمي با توافقا  قراردادی متفاو  است و به 

سازان با عدم توزیع محصول خود در همین دلیل بعضا بازی

بازار یا دریافت مبالغ کمتری نسبت به توافقا  انجام شده 

حق شوند. عالوه بر این، مسئله عدم وجود قانون مواجه مي

های خارجي، تکثیر شود تا با محبوبیت بازیموج  مي 4نشر

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

                                                 
3 Hologram 

4 Copyright
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پذیری قیمت پایین آثار خارجي با کیفیت باالتر، عمال رقابت

راصل و های ایراني را که با قیمت نزدیک به نسخ غیبازی

کند. شدند با بحران مواجه ميتر توزیع ميطبعا با کیفیت پایین

در این دوره، قانون هولوگرام بنیاد، موج  ت ییر شده و عمال 

طور که شود. از سوی دیگر، هماناز دستور کار خارج مي

های موبایلي مصادف محرح شد، این دوره با انقالب بازی

های هوشمند، به ياست و خیل عظیمي از کاربران گوش

آورند. ها روی ميامتحان کردن و درگیر شدن با این بازی

ای و جذابیت بازار های توسعه بازی رایانهوجود چالش

شود تا تعداد زیادی از های موبایلي موج  ميبازی

زمان تولیدکنندگان بازی، به پلتفرم موبایل مهاجر  کنند. هم

خود را بر حمایت و  هایبا این روند، بنیاد نیز سیاست

کند. در نتیجه در این های موبایلي معحوف ميدهي بازیجهت

سازی دوره حمایت از برگزاری و حضور در رویدادهای بازی

 شود.های بنیاد شایع ميموبایلي در بدنه برنامه

گیرد، تا کنون را در برمي 1390در دوره چهارم که اواخر دهه 

 اوالمان قابل ترسیم است. زچند محور برای رخدادهای هم

ای در کشور های رایانهتعداد محدودی از تولیدکنندگان بازی

از برخي از « حمایت از تولید»فعال هستند که در قال  برنامه 

شود. دوم، به دلیل سادگي برترین آنها همچنان حمایت مي

های های موبایلي، تعداد تیمدهنده بازیهای توسعهتاسیس تیم

ساز به شکل قابل های رسمي موبایليو شرکتغیررسمي 

توجهي در کشور افزایش یافته است که با توجه به سابقه 

ها از بنیاد انتظار حمایت دارند. حمایتي بنیاد، عمده این گروه

اقتصادی کشور در نیمه دوم دهه -های سیاسيسوم، بحران

سازان به دلیل تشدید شرایط ، ضمن صدمه به بازی1390

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

سازگان استارتاپي در این دوره کرده است. چهارم، ادبیا  بوم

های م تلف برای توسعه مفهوم در کشور رشد یافته و دستگاه

کنند و پنجم اینکه در کنار شرایط آن در بدنه جامعه تالش مي

ن روندهای سازگان، این دوره با برجسته شدحاکم بر بوم

سازی، همچون بالکچین، واقعیت نوظهور در حوزه بازی

گسترده، پردازش ابری و همچنین تسهیل شرایط صادرا  

بازی از طریق همکاری با ناشران جهاني و انتشار آن روی 

های دیجیتال مواجه است. از جمله اقداما  برجسته فروشگاه

در  1سيجيبنیاد در این دوره، برگزاری دو دوره رویداد تي

سازی میان است که با هدف شبکه 1397و  1396های سال

المللي و با دهندگان و ناشران بینسازان کشور و توسعهبازی

 پذیرد.فرانسه صور  مي 2کانکشنهمکاری مجموعه گیم

سازگان از سویي و کاهش پیچیدگي موضوعا  موجود در بوم

های باالی تیمها به تعداد توان بنیاد برای ت صیص حمایت

اندازی ساختار حمایتي سازی از سوی دیگر، سب  راهبازی

های حمایتي و در بنیاد با هدف استانداردسازی برنامه« همگرا»

شود. ساختار حمایتي افزایش تعامل با سایر نهادهای حامي مي

همگرا، یک هرم حمایتي است که در قال  آن هر تیم یا 

شرایط، بر اساس میزان  شرکتي پس از ارزیابي و احراز

هایش در سحوح م تلف هرم قرار گرفته و به جای توانمندی

های مالي مستقیم، خدما  حمایتي از قبیل دریافت حمایت

هزینه مشاوره، آموزش، استقرار، تجهیز زیرساخت، کمک

 کند.حضور در رویدادها، تبلی ا  و... را دریافت مي

ت صیص  1398 از سال اندازی ساختار همگرا که عمالبا راه

های بنیاد از کند، تمامي حمایتمنابع خود را آغاز مي

شود. این اقدام تجمیعي، سازان در این ساختار متمرکز ميبازی

شود تا بنیاد همکاری خود را با از دیگر سو موج  مي

دهندگان خدما  در ب ش خصوصي برای ارائه خدمت ارائه

چنین در این دوره، ساختار تر آغاز کند. همبا قیمت پایین

شود تا توافقاتي با سایر نهادهای دولتي همگرا موج  مي

همچون معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 

های مشترک نامهفناوری اطالعا  ایران برای تدوین آیین

حمایتي صور  پذیرد. عالوه بر ساختار همگرا، ب ش زیادی 

  بنیاد نیز در این دوره به صور  ها و اقدامااز سایر برنامه

شود. برای ها انجام ميمشترک و با همکاری سایر دستگاه

های جدی که با هدف حمایت از مثال، رویداد جایزه بازی

های هدفمند در حوزه آموزش و تحقیق، تولید و ترویج بازی

دوره برگزاری،  5شود، در درمان توسط بنیاد برگزار مي

نهاد دولتي و خصوصي برای  15مشارکت بیش از 

کند. اقداما  حمایتي این ها را جل  ميهمگراسازی حمایت

تر دوره، اگرچه از لحاظ مقیاس به ازای هر محصول، کوچک

ها را زیر های گذشته است؛ اما تعداد بیشتری از تیماز دوره

                                                 
1 Tehran Game Convention (TGC) 

2 Game Connection 
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 های م تلفچتر حمایتي خود قرار داده و با مشارکت دستگاه

 کند.اجهه با روندهای نوظهور را پیدا ميتا حدودی توان مو

آنچه در این ب ش از ت ییرا  بازار، صنعت و سیاستگذاری 

به  5شکل های دیجیتال در کشور روایت شد، در بازی

 زمان به تصویر کشیده شده است. صور  هم

 اديبن یحکمران يدر مُدها رييتغ 4-4

از مجموع نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل روندهای 

های مستقیم مالي بنیاد از بازار مصرف بازی، حمایت

های کلي بنیاد در مواجهه با ت ییرا  گیریسازان و جهتبازی

توان مُدهای حکمراني بنیاد در طول سازی، ميصنعت بازی

 بندیسال تحت محالعه را در چهار دسته م تلف تقسیم 15

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

شمار ترین محصول این صنعت به پلتفرم رایانه عمال مهم

محوری و فرض شرکتآمدند، بنیاد فعالیت خود را با پیشمي

سازی و گیری استودیوهای ت صصي بازیحمایت از شکل

؛ است های موفق برای این پلتفرم آغاز کردهساخت نمونه

بنابراین در این دوره، ابزارهایي همچون مشارکت در تولید 

اما اگرچه این مُد تاثیراتي در توسعه ؛ بازی پربسامد است

-سازی در کشور داشته، با ظهور ت ییراتي در نظام تولیدبازی

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

ایراني، بنیاد با تکیه بر مُد  هایهای توزیع بازیبا ظهور چالش

گری خود محور، عمدتا از ابزارهای تنظیمحکمراني قانون

 برای نظار  بر عرضه آثار داخلي استفاده کرده است.

های هوشمند و اینترنت گیری گوشيبا ورود به دوره همه

های دیجیتال با انقالب نسل سوم و چهارم، بازار بازی

سازان شود و بسیاری از بازیميهای موبایلي مواجه بازی

کشور نیز که همچنان برای عرضه محصوال  خود دچار 

های موبایلي حرکت بحران هستند، به سمت ساخت بازی

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

های متمرکز بر رشد استودیوهای حمایت از برنامه

کند. در وری سوق پیدا ميومتوسط، به سمت بازارمحکوچک

های اخیر، با نهایت در دوره جدیدتر و در سال

تر شدن بازیگران های اقتصادی موجود، پیچیدهمحدودیت

سازی و ظهور روندهای جدیدتر، حکمراني بنیاد با حوزه بازی

محوری است ر شبکهتمرکز بر ابزارهای مشارکتي، متمرکز ب

گذاری ر تنظیما  سیاستکه نقش مُد حکمراني اخیر بر ت یی

 هد بود.اهای بعدی خواین حوزه، نیازمند بررسي

 

  گيرينتيجه -5

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

مبني بر اینکه چگونه صنعت و مُدهای حکمراني یک نهاد 

گذار، در یک حوزه دارای ت ییرا  پرتکرار همچون سیاست

شوند، تجربه مداخله ي ميتکاملدچار همهای دیجیتال، بازی

های دیجیتال کشور مورد بررسي و بنیاد در صنعت بازی

 تحلیل قرار بگیرد.

های ها در بازار بازیدر این مسیر، ابتدا سیر ت ییر نسل

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

های های کنسولي به رشد بازیعمده از دوره ظهور بازی

های موبایلي و در نهایت ظهور ای به انقالب بازیرایانه

ها که عمال ت ییر روندهای جدید شناسایي شد. این ت ییر نسل

شوند، سازی محسوب ميهای بازی کردن و بازیدر پارادایم

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

تری واقع شده کشورهای توسعه یافته با ضرباهنگ سریع

های مستقیم بنیاد از است. سپس مروری بر حمایت

ترین اقداما  این نهاد برای مداخله در سازان و مهمبازی

های سازی انجام شد تا از تجمیع مجموع دادهفضای بازی

موجود، فهمي از روابط متقابل مُدهای حکمراني یک نهاد 

 متولي و ت ییرا  بازار و صنعت به دست آید.

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

در طول مد  تاسیس این نهاد مشاهده شد. این چهار مُد 

ی و بازارمحوری، محورقانونی، محورشرکتحکمراني شامل 

تا حدود زیادی با محالعا  پیشین تحابق دارند  یمحورشبکه

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

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

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

اند و در موارد دیگر های دیجیتال ت ییر یافتهصنعت بازی

ي بین تکاملاند و عمال یک همموج  ایجاد ت ییر در آنها شده

 این دو رخ داده است.

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

 حکمراني و ت ییرا  در فضای صنعت، اثرگذار بر و متاثر از
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بندي نویسندگان(هاي دیجيتال و مُدهاي حکمرانی بنياد )جمعی صنعت بازيتکاملسير هم( 6شکل 

یکدیگر هستند. مُد حکمراني نوعي وابستگي به مسیر برای 

های تدوین شده انت اب ابزارهای سیاستي و اجرای برنامه

تواند آورد و از این جهت، هر مُد حکمراني عمال ميفراهم مي

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

کار آمدن  حکمراني نیز از مت یرهای م تلفي همچون روی

ي یا اسیس-ياجتماع یروندهات ییر در  ،1ياستیس نانیکارآفر

پذیرند مانند سوان  و بالیای طبیعي اثر مي 2شوک یدادهایرو

دهد که . نتایج این تحقیق نشان مي[7] شوندو دچار ت ییر مي

توانند مُدهای حکمراني عالوه بر این مت یرهای کالن، مي

نیز دچار ت ییر در کوتاه، میان تحت تاثیر ت ییرا  در صنعت 

و بلندمد  شوند. از این رو ضمن اهمیت نقش مُدها در 

دهي به ساختار صنعت که در مشاهدا  این محالعه شکل

                                                 
1 Policy Entrepreneurs 
2 Shock Events 

 تکاملموردی به وضوح مش ص است، باید توجه داشت که 

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

های رخ داده در صنعت یا روندهای محیحي همچون شکست

شوند نوظهوری که موج  تحول جدی در صنعت مي

پذیرند و بدون در نظر گرفتن این ت ییرا ، امکان صور  مي

شکست یک برنامه سیاستي به دلیل عدم انحباق با بسترهای 

 یابد.افزایش مي تکاملدر حال  حکمراني

ای بر اهمیت مدنظر قرار دادن نتایج تحقیق حاضر تاکید ویژه

مُد حکمراني در تحلیل تصمیما  سیاستي ات اذ شده توسط 

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

های به تنظیم روابط فرضگذاری غال  با پیشرژیم سیاست

ها، فرضپردازد که بدون لحاظ کردن این پیشبازیگران مي

های ات اذ شده فاقد تحلیل نقاط قو  و ضعف سیاست

ارزش است. همچنین باید در نظر داشت که در مسیر تدوین 
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های سیاستي، لحاظ کردن مُد حکمراني مسلط به دلیل برنامه

گذاری عموما حول مُد حکمراني آنکه ظرفیت و منابع سیاست

های شوند، عمال ضامن اجرایي برنامهمي غال  متمرکز

 موردنظر است.

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

 تکاملفني دچار -در ساختار دولت یا رویدادهای اجتماعي

شوند. بر این اساس، یک برنامه سیاستي با ساختار مي

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

لفي را به همراه دارد. به شکل خاص این مشاهدا  این م ت

های کالن کند که عالوه بر ت ییر در شاخصمقاله مش ص مي

تواند منجر به ت ییر حکمراني، تحوال  خود صنعت نیز مي

پژوهان، مُدهای حکمراني شود. در نتیجه نیاز است سیاست

مدنظر های سیاستي با اندرکاران برنامهگذاران و دستسیاست

تری بیني دقیققرار دادن احتمال این ت ییرا ، آمادگي و پیش

 از نتایج هر برنامه داشته باشند.

هایي وجود داشته که ضمن در فرآیند تدوین این مقاله، چالش

ایجاد محدودیت برای تحقیق حاضر، فرصت را برای پاسخ 

 آورد.به سواال  بعدی و تحقیقا  آینده فراهم مي

گذاری در کل محرح شد، بنیاد متولي امر سیاست طور کههمان

های دیجیتال است و عالوه بر وظیفه حمایت از حوزه بازی

نظار  بر مجوزدهي و سازان، برای مثال وظیفه آموزش، بازی

سازی در خصوص سواد محتوای محصوال  یا فرهنگ

ای و رژیم مصرف خانواده را نیز بر عهده دارد. در این رسانه

ي صنعت و مُدهای تکاملا هدف بررسي چگونگي همتحقیق ب

های مورد پردازش و تحلیل قرار حکمراني، صرفا داده

دهند. لذا طیف اند که به این سوال مش ص پاسخ ميگرفته

ای از اقداما  موفق و ناموفق بنیاد یا سایر نهادهای گسترده

در ت ییر مُدهای حکمراني بنیاد  مستقیميربط که نقش ذی

اند. در عین حال اند، در این پژوهش مدنظر قرار نگرفتهتهنداش

های جدیدی را در این تواند دریچهتحلیل این اقداما  مي

 زمینه بگشاید.

از سوی دیگر با توجه به سوال اصلي تحقیق، از مجموع 

های دیجیتال در ایران، ساله حضور بازی 40تاریخ تقریبا 

اند. با ده و تحلیل شدههای تاسیس بنیاد برش خورصرفا سال

های م تلفي در این حال پیش از تاسیس این نهاد نیز دستگاه

اند که سازی این حوزه تالش داشتهمسیر تنظیم و برجسته

 گذاری آنها حائز اطالعا  مفیدی است.محالعه تجربه سیاست

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

های حکمراني بوده است تا بر اهمیت ي صنعت و مُدتکامل

زمان به تحوال  این دو تاکید شود. ارزیابي مُدهای توجه هم

تری بر توسعه حکمراني و یافتن الگوهایي که اثرا  ثمرب ش

ها دارند در مقیاس این پژوهش لحاظ نشده و با سازگانبوم

های تحقیق است که این حال، این محور نیز از جمله زمینه

ورد بررسي قرار گرفته و به همین جهت بررسي آن در کمتر م

 شود.تحقیقا  آتي پیشنهاد مي

 گزاريسپاس

های دیجیتال )دایرک( به نویسندگان از مرکز تحقیقا  بازی

نمایندگي از بنیاد برای برقراری ارتباط با خبرگان و در اختیار 

 کنند.گزاری ميقرار دادن آمار و اطالعا  مورد نیاز، سپاس

 تعارض منافع

 در این مقاله کنند که هیچ تعارض منافعينویسندگان تعهد مي

 .وجود نداشته است

 

 References                                        منابع
[1] Hufty, M. (2011). Investigating policy processes: 

the governance analytical framework (GAF). 

Research for sustainable development: Foundations, 

experiences, and perspectives, 403-424. 

[2] Hajihoseini, H., Karimmian, Z. (2019). STI Policy 

Process and Its Governance. Journal of Science and 

Technology Policy, 12(2), 71-86. dor: 

20.1001.1.20080840.1398.12.2.6.1. {In Persian}. 

[3] Ghazinoori, S., Radaei, N. (2019). The 

Framework for STI Policy Programs. Journal of 

Science and Technology Policy, 12(2), 527-542. dor: 

20.1001.1.20080840.1398.12.2.35.0. {In Persian}. 

[4] Hoffman, R., Watson, S., & Kher, H. (2020). 

Modes of governance for market entry by 

international franchisors: factors affecting the 

choice. Management Research Review. doi: 

10.1108/MRR-07-2020-0400. 

[5] Savage, G. C., & Lingard, B. (2018). Changing 

modes of governance in Australian teacher 

education policy. In Navigating the common good in 

teacher education policy (pp. 64-80). Routledge. doi: 

10.4324/9781351252300-6. 

[6] Christensen, T. B. (2021). Towards a circular 

economy in cities: Exploring local modes of 

governance in the transition towards a circular 

economy in construction and textile recycling. 

Journal of Cleaner Production, 305, 127058. doi: 

10.1016/j.jclepro.2021.127058. 

[7] Arnouts, R., Van der Zouwen, M., & Arts, B. 

(2012). Analysing governance modes and shifts—



 1401 تابستان، 2، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، یدی، محمدرضا صزادهیعل بای، فریریحامد نص

39 

Governance arrangements in Dutch nature policy. 

Forest policy and economics, 16, 43-50. doi: 

10.1016/j.forpol.2011.04.001. 

[8] Nasiri, H., Radaei, N. (2019). Classification and 

Choice of Science, Technology and Innovation 

Policy Instruments. Journal of Science and 

Technology Policy, 12(2), 495-511. dor: 

20.1001.1.20080840.1398.12.2.33.8. {In Persian}. 

[9] Newzoo. (2021). Global Games Market Report 

2021. Available at: https://b2n.ir/f27139. 

[10] DIREC. (2020). Landscape Report 2019: The 

Most Significant Informations of Digital Games 

Consumption in Iran. Available at: 

https://b2n.ir/w37016. 

[11] Zeiler, X., & Mukherjee, S. (2022). Video Game 

Development in India: A Cultural and Creative 

Industry Embracing Regional Cultural Heritage (s). 

Games and Culture, 15554120211045143. doi: 
10.1177/15554120211045143. 

[12] Ghazinoory, S., Aliahmadi, A., Namdarzangeneh, 

S., & Ghodsypour, H. (2007). Using AHP and LP for 

choosing the best alternatives based the gap 

analysis. Applied Math. and computation, 184(2), 316-

321. doi:10.1016/j.amc.2006.05.178 

[13] Nazarizadeh, F., Mirshah Velayati, F. (2015). A 

Model of Innovation System for Cultural Products. 

JSFC, 8(31), 37-72. {In Persian}. 

[14] Hasanlou, M. (2017). Pathology of Computer 

Games Policy in Iran. Letter of Culture and 

Communication, 2(1), 137-148. doi: 

10.30497/lcc.2017.2465. {In Persian}. 

[15] Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: 

governing without government. Political studies, 

44(4), 652-667. doi: 10.1111/j.1467-

9248.1996.tb01747.x. 

[16] Frederickson, H. G. (2005). Whatever happened 

to public administration? Governance, governance 

everywhere. The Oxford handbook of public 

management, 282-304. 

[17] Kong, D., & Yoon, K. (2018). Modes of Public 

Governance: A Typology Toward a Conceptual 

Modeling. World Political Science, 14(1), 145-167. 

doi: 10.1515/wps-2018-0007. 

[18] Bevir, M. (2012). Governance: A very short 

introduction. OUP Oxford. 

[19] Pierre, J. (Ed.). (2000). Debating governance: 

Authority, steering, and democracy. OUP Oxford. 

[20] Kooiman, J. (2003). Governing as governance. 

Sage. 

[21] Schuppert, G. F. (Ed.). (2005). Governance-

Forschung: Vergewisserung über Stand und 

Entwicklungslinien (Vol. 1). Nomos. 

[22] Van Kersbergen, K., & Van Waarden, F. (2009). 

‘Governance’as a bridge between disciplines: 

Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in 

governance and problems of governability, 

accountability and legitimacy. In European Corporate 

Governance (pp. 64-80). Routledge. doi: 

10.1111/j.1475-6765.2004.00149.x 

[23] Howlett, M. (2009). Governance modes, policy 

regimes and operational plans: A multi-level nested 

model of policy instrument choice and policy 

design. Policy Sciences, 42(1), 73-89. doi: 

10.1007/s11077-009-9079-1. 

[24] Weber, M. (1958). The three types of legitimate 

rule. Berkeley Publications in Society and Institutions, 

4(1), 1-11. 

[25] Powell, W. W. (1990). Neither market nor 

hierarchy. Sociology of organizations: structures and 

relationships, 30-40. 

[26] Rhodes, R. A. (1997). Understanding 

governance: Policy networks, governance, 

reflexivity and accountability. Open University. 

[27] Stoker, G. (1998). Governance as theory: five 

propositions. International social science journal, 

50(155), 17-28. doi: 10.1111/1468-2451.00106. 

[28] Pierre, J., & G. Peters (2000). Governance, 

politics and the state. New York: St. Martin’s Press. 

[29] Buuren, A. V., & Eshuis, J. (2010). Knowledge 

governance: complementing hierarchies, networks 

and markets?. In Knowledge Democracy (pp. 283-

297). Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/978-

3-642-11381-9_19. 

[30] Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. 

A., & Kistenkas, F. H. (2015). Policy instruments and 

modes of governance in environmental policies of 

the European Union: past, present and future. 

[31] Meuleman, L. (2010). The cultural dimension of 

metagovernance: Why governance doctrines may 

fail. Public Organization Review, 10(1), 49-70. doi: 

10.1007/s11115-009-0088-5. 

[32] Van Kerkhoff, L. (2014). Knowledge governance 

for sustainable development: a review. Challenges in 

sustainability, 1(2), 82-93. doi: 

10.12924/cis2013.01020082. 

[33] Gerritsen, A. L., Stuiver, M., & Termeer, C. J. 

(2013). Knowledge governance: An exploration of 

principles, impact, and barriers. Science and Public 

Policy, 40(5), 604-615. doi: 10.1093/scipol/sct012. 

[34] Karimmian, Z. Mohammadi, M. Ghazinoori, S.S. 

Zolfagharzadeh, M.M. (2019). Classification of 

Governance Features through Policy Networks 

Using Meta-synthesis Method. Journal of Public 

Administration. 11(3), 377-402 {In Persian}. 

[35] Aalikhani, R., Rasouli, M. R., & Aliahmadi, A. R. 

(2019). The impact of key factors on an appropriate 

network governance model in health care systems: 

a structural equation modeling approach. Journal of 

Health Administration, 21(74), 19-34. doi: 

http://dx.doi.org/10.29252/jha.21.74.19. {In Persian}. 

[36] Yin, R. K. (2018). Case study research and 

applications. Sage. 

[37] Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. 

L., & Hanson, W. E. (2003). An expanded typology 

for classifying mixed methods research into designs. 

A. Tashakkori y C. Teddlie, Handbook of mixed 

methods in social and behavioral research, 209-240. 
[38] IRCG. (2015). About Us (Statute). Available at: 

https://www.ircg.ir/fa/page/1. {In Persian}. . 

[39] DIREC. (2017). Digital Games Market In Iran: 

Evolution & The Prospect of Future. Available at: 

https://b2n.ir/b67646. {In Persian}. 

[40] IRCG. (2018). Direct Supports List. Available 

at: https://b2n.ir/q14307. {In Persian}.

https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.05.178


 

 

 


