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cultural policy making in the field of computer games has been considered by policy
makers in recent years. However, the desired results have not been achieved yet. In
this study, with interviews with more than 10 players in the field of computer games,
including policymakers, experts, executives and producers, and in the context of
analyzing them, we explore the ineffectiveness of large-scale computer games in
order to achieve a conceptual model of issues Essential to this area, we will try to
solve them.
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چكيده
سیاستگذاری فرهنگی در حوزه بازیهای رایانهای در سالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران کشور
قرار گرفته است .با این حال هنوز نتایج مطلوب از فرایند سیاستگذاری حاصل نشده است .در این
پژوهش با مصاحبه با بیش از  01نفر از بازیگران عرصه بازیهای رایانهای ،شامل سیاستگذاران،
کارشناسان ،مجریان و تولیدکنندگان و با روش تحلیل مضمون به دنبال کشف چرایی ناکارآمدی
سیاستهای کلان در حوزه بازیهای رایانهای هستیم تا با دستیابی به یک مدل مفهومی از مسائل
اساسی این حوزه ،تلاشی در جهت حل آنها داشته باشیم.
واژگان کليدي :سیاستگذاری فرهنگی ،بازیهای رایانهای ،تحلیل مضمون.
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مقدمه

بازی یکی از عرصههای مهم تربیتی و آموزشی در حیات فردی و اجتماعی انسان است.
بازی جزء حقووق کوودو و لازموه رشود صوحیح اوسوت .از ایون رو توجوه ویوژه بوه
برنامهریزی و سیاستگذاری امر بازی در حکومت اسلامی از اهمیت زیوادی برخووردار
است .از سویی عرصههای جدید بازی ،تحت عنوان بازیهای رایانهای ،با تبودیل شودن
به یک صنعت فرهنگی و نیز برخورداری از امکان انتقال پیام و مفهوم و کارکرد تربیتی،
نیازمند توجه جدیتر در عرصه سیاستگذاری است.
سیاستگذاری حوزه بازیهای رایانهای در کشور جهت پاسخ به مسائل ایون حووزه
به صورت واقعی از سال  0831و با تأسیس بنیاد ملی بازیهای رایانوهای آغواز شود .در
رویکرد بعدی سیاستگذارانه در این عرصه و از سال  0831مأموریوت سیاسوتگذاری
این حوزه بر دوش شورای عالی فضای مجازی (مرکز ملی فضای مجازی) گذاشته شود
و اولین سند ملی در این حوزه در سال  0831ابلاغ گشت که بوه اععوان کارشناسوان در
اجرا ناموفق بوده است .اکنون و با گذشت بیش از یک دهه از شروع این حرکت ،هنووز
حوزه بازیهای رایانهای با مسائل متعدد حل نشده و موضوعات متوأخر بررسوی نشوده
روبروست .سؤال اصلی این پژوهش کشف مسائل اصلی حووزه بازیهوای رایانوهای در
ساحت سیاستگذاری است .مسائلی که در سالهای اخیر باعث شده تا مسیر شفافی از
سوی متولیان امر برای خطمشیگذاری حوزه بازی مشخص نشود.
 .9مطالعات نظری

در این بخش به مرور اجمالی مطالعات و ادبیات نظری در دو حوزه بازیهای رایانوهای
و سیاستگذاری فرهنگی میپردازیم.
 .9-9بازی و بازیهای رایانهای

هر نوع فعالیتی که توسط کودکان به منظور تفریح انجوام گیورد بوازی نوام دارد (عسوگری و
انگجی ،0831 ،ص .)01 .این تعریفی ساده از بازی اسوت .در ابتودای تعواریف بهتور اسوت
کمی دقیقتر به واژهها نگاه کنیم .در عرف امروزی موا دو واژه انگلیسوی  gameو  playهور
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دو به عنوان «بازی» شناخته میشوند ،در حالی که تفاوتهای معناداری بوین مودلول ایون دو
وجود دارد .البته این تمایز بوا تفکیوک دو حووزه معنوایی  playو  gameدر زبوان انگلیسوی
صورت گرفته است .در تعریف گیم اینگونه داریم که یک گیم سیستمی است که بازیکنوان
در آن در یک تضاد مصنوعی تعریف شده به وسیله قواعد و منجر بوه یوک خروجوی قابول
اندازهگیری درگیر میشوند.
برای تمایز بهتر این دو حوزه play ،را که دیرینوهای بسویار طولوانی ،هوم در عمور یوک
انسان از اولین لحظات تولد و هم در تاریخ بشر دارد با لفظ «بازی» و  gameرا کوه مفهوومی
متأخرتر و تحدیدشدهتری در دنیای مدرن دارد به صورت «گیم» تعبیر مویکننود (اینجفلوت،
هایدی و پزاریس ،5101 ،ص .)14 .این تمایز البته در عنوان پوژوهش لحوان نشوده اسوت،
چرا که لفظ بازیهای رایانهای متبادرکننده مفهوم کلی  gameدر عهن میباشد.
نخستین دانشمندی که تلاش کرد تا تعریفی از بازی ارائه دهد هویزینگوا ( )0331در
کتاب انسان بازیکن بود (کوثری ،0833 ،ص .)01 .از نظر او این تنها انسوان اسوت کوه
بازی میکند و بنابراین میتوان او را به جای تعاریف دیگر« ،حیوان بازیکن» نامیود .هور
چند ،انسان و حیوان هر دو بازی (پلی) میکنند ،تنها انسان است که گیم دارد (کووثری،
 ،0833ص.)00 .
به عنوان جمعبندی میتوان بازی را یک فرایند سرگرمکننده بدون هودف مشوخص
دانست و گیم را یک فرایند سرگرمکننده با قواعد و هدف مشخص .بازیهای رایانوهای
عمدتاً در دسته گیم قرار میگیرند .چرا که اصولاً بازی مبتنی بور روایوت و طراحوی بنوا
شده است و گیم پلی یا طراحی بازی بدون هدف ،گره و قانون مؤلفوههای لوازم جهوت
شکلگیری را ندارد .به همین سبب بازیهای رایانهای دارای مرحله ،دسوتاورد و هودف
هستند.
در حوزه بازیهای رایانهای یا گیمها نیز تعاریف متعددی وجود دارد .دکتر کووثری
به نقل از محسنی بازیهای رایانهای را چنین تعریف میکند:
«هر صورتی از نرمافزار تفریحی رایانه مبنا ،متنی یوا تصوویری ،توک بوازیکن یوا
چند بازیکن که در یک محیط فیزیکی یا شبکهای اجرا میشود» (کوثری به نقول
از محسنی ،0833 ،ص.)05 .
البته به نظر میرسد این تعریف خواسوتگاهی غیور از حووزه فرهنوگ داشوته باشود.
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بازیهای رایانهای دارای تعاریف مختلف از منظر و خواستگاههای مختلوف هسوتند .در
این پژوهش به فراخور حوزه علمی موضوع به سراغ تعاریف صورت گرفته از بازی در
حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی میرویم و از انبوه تعاریف حوزههای دیگر نظیر ایتوی
و روانشناسی عبور میکنیم.
بازیهای رایانهای رسانهاند .به این معنا که توانایی انتقال پیوام را دارنود .بوه عبوارت
دقیقتر بازیهای رایانهای بوه دو دلیول بازنموایی معنامنود و قورار دادن فورد در فراینود
امتحان ،رسانه هستند .یک بازی رایانوهای مویتوانود رسوانهای فور

شوود کوه لوذت

کارگزاری و قدرت را به بازیکن ارائه میکند (گیویان ،0833 ،ص.)41 .
با این پیشفر

میتوان به سراغ تعریفهای دیگری از بازی رایانهای رفوت .موک

لوهان در تعریف بازیهای رایانهای یا گیمها اینچنین گفته است :گیمها یک هنر عاموه
و واکنشهایی دستهجمعی و اجتماعی بوه رانوه اصولی یوا کونش هور فرهنوگ هسوتند.
همانگونه که فناوریها امتدادهایی از ارگانیسم حیوانی هستند ،گیمها نیز ،چون نهادهوا،
امتدادهایی از انسان اجتماعی و پیکره سیاسوی هسوتند .هوم گیمهوا و هوم فنواوریهوا،
آرامبخشها و راههایی برای سازگاری با استرسهایی هستند که در هر گوروه اجتمواعی
رخ میدهد .گیمها در واقع مدلهایی نمایشی از حیات روانی ما هسوتند کوه رهوایی از
تنشهایی مشخص را برای ما به ارمغان میآورند.
در تعریف دیگری از بازی ،بازی حاصل نوعی تعامل میان انسان و ماشین است .اما،
این تعامل بدون توجه به پسزمینه فرهنگوی آن ،کوه از ماشوینهای اولیوه مکوانیکی توا
بازیهای ویدئویی و رایانهای وجود داشته است ،امکانناپذیر است (گیویان بوه نقول از
هاتامو ،0833 ،ص.)03 .
با وجود این تعاریف ،بازی به خودی خود صورفنظور از محتووایی کوه دارد ،یوک
«متن» فرهنگی است (گیویان ،0833 ،ص.)81 .
 .2-9سياستگذاری فرهنگي

تعریف از فرهنگ و تکثر منابع تغذیه فرهنگی به هر اندازه که گسترش موییابود ،دامنوه
شمول موضوعهای سیاستگذاری فرهنگی نیز گسترش مییابود (اشوتریان ،0830 ،ص.
 )51بوه هموین خواطر ،اولوین مرحلوه در سیاسوتگذاری فرهنگوی تعریوف فرهنووگ و
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شناسایی متغیرهای اساسی آن است .توأثیر دیگور تعریوف فرهنوگ بور سیاسوتگذاری
فرهنگی ،شناسایی متغیرها و تعیین شاخصهایی است کوه تمرکوز برناموهریزیها را بوه
صورتی شفاف و حتیالامکان عینی ،ممکن میسازد .تعریف فرهنگ اهداف کلان را کوه
معمولاً با ابهام و کلیگویی آمیخته است ،در قالبهای مشخص سیاستی هدایت میکنود
و مدیران را از خلط سیاست فرهنگی با اهداف کلان آرمانی که گاه به صورتی غیرموجه
سیاست فرهنگی خوانده میشوند ،باز میدارد (اشتریان ،0830 ،ص.)54 .
در این پژوهش فورهنگ نوظامی است متشکّل از اجوزای موادی و غیرمادی ،شوامل
بواورها ،ارزشهوا ،هنجارهوا ،نمادهوا ،آداب و رسووم ،هنور و میوراثهوای فرهنگوی و
نگرشهای یک گروه ،جامعه یا ملت که از طوریق یووادگیری از نسولی بوه نسول دیگور
منتقل و سوبب رشود و تعالی انوسانها مویشود.

اصولاً تعاریف فوق در قالب مکاتب یوا دیودگاههای خواص قابول شوومول اسووت.
عموودهترین ایون دیوودگاهها از حیوث جامعووهشووناختی ،روانشووناختی ،مووردمشووناختی و
انسانشناختی است که بسته به نووع رویوکردهای فوق ،این تعاریف از هم قابل تفکیک
خواهند بود .نقّادی حاصل از تعواریف فوووق از موونظر رویکوردی خواص قابول ارائوه
میباشد .امروز معنای فورهنگ موثل گوذشته نیست که یک موجود ثوابتی باشود؛ یووک
مووجودیت کاملاً راکد و ساکن باشد که هر وقت خواسوتیم امکوان ارزیوابی آن مقودور
باشد .اموروز فورهنگ دگرگون و تلقّی و تفسیر از آن دچار توحوّل شوده است .مووا در
بوحث موفهوم فرهنگ یک مشکل مفهومی داریوم و یووک مووشکل مصوداقی کوه بایود
نسبت به آن وحدتنظر نسبی حاصل شود؛ چرا کووه فوورهنگ بوه عنووان تنظیمکننوده
روابط بوین افراد و جامعه و پیونددهونده توعلّقات خاطر بین مردم و مسووولیتپذیوورتر
کوردن افراد جامعه است (اشتریان ،0830 ،ص .)01 .در واقع سیاستگذار امور فرهنگی
عملاً در تناقض و تضاد روزمره بین تاریخ و زمان حال گرفتار اسوت (اشوتریان،0830 ،
ص. )51 .
البته روش سیاسوتگذاری فرهنگوی را ،از جنبوه مسوائل فنوی امور سیاسوتگذاری،
نمیتوان به یکی از دو مقوله مفهومی فوقالذکر منحصر کرد .تعریف ما از فرهنوگ هور
چه باشد ،تأثیری در فرایند سیاستگذاری ندارد؛ اما آنچه کوه بایود دامنوه سیاسوتها و
حوزه عمل دولت و نهادهای عموومی مشوخص شوود ،قطعواً مشوخص شودن تعریوف
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سیاستگذاران از فرهنگ ضرورت مییابد (اشتریان ،0830 ،ص.)53 .
با گذر از مفهوم فرهنگ و قبل از پرداختن به تعاریف این حوزه بوه ابعواد گونواگون
سیاستگذاری فرهنگی میپردازیم .:اشتریان در کتاب مقدمهای بر روش سیاستگذاری
فرهنگی این ابعاد را مورد بررسی قرار داده است .ایون ابعواد شوامل زیور مجموعوههای
بخش فرهنگ شامل آموزش ،هنور ،ادبیوات و امووری از ایون قبیول مویشوود .در ایون
تقسیمبندی حوزههای موضوعی برای سیاستگذاری فرهنگی مشخص مویشوود .بعود
دیگر این موضوع تقسیم بخوش خصوصوی و عموومی اسوت .بررسوی حیطوه سیاسوت
فرهنگی از این حیث دارای اهمیت است .بحوث دیگور در خصووص تعریوف سیاسوت
فرهنگی به تمایز بین سیاستهای مستقیم و سیاستهای غیرمسوتقیم مربووط اسوت .در
تعریف سیاست فرهنگی باید به این نکتوه توجوه کورد کوه سیاسوت فرهنگوی فقوط بوه
ابزارهای دولتی در عرصه فرهنگ محدود نمیشود ،بلکه بنیادهوا ،مؤسسوات عموومی و
نهادهای غیرانتفاعی را نیز شامل میشود (اشتریان ،0830 ،ص.)85 .
تعاریف مختلف و متنوعی از سیاستگذاری فرهنگی وجوود دارد  :سیاسوتگذاری
فرهنگی ،طراحی مبانی و راهبردهای کلان فرهنگ در وصول به غایات و اهداف تعیوین
شده ملت ،با بهرهگیری از تجارب و پیشینه تاریخی و هویتی آن است (ابطحوی،0838 ،
ص .)41 .خوطموشی فرهنگی شامل همه اقودامهوایی شومرده شوووده کوووه از سوووی
دولوت ،نهادهوای خصوصوی و اتحادیههای اجتماعی برای سمتدهی توسوعه نموادین،
برآوردن نویازهای فورهنگوی در موردم و دسوتیابی به تووافق دربواره شکلی از نوظم یوا
دگورگونی اجوتماعی ،انجام میشود (الوانی ،0838 ،ص.)11 .
در تعریفی دیگر سیاستگذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیواتی
شدهای است که بر نوع علمکرد یک نهاد اجتماعی در امور فرهنگی استیلا دارند .به این
اعتبار ،منظومهای سامانیافته از اهداف نهایی درازمدت ،میانبورد ،قابول سونجش و نیوز
ابزارهای وصول به آن اهداف را دربر میگیرد.
نگهدار سیاست فرهنگی را ،راهکار و دستورالعمل برای تعیوین اولویوت برناموههای
فرهنگی برای مدیران فرهنگی میداند (مصلاییپور به نقل از نگهدار ،0831 ،ص.)13 .
از دیودگاه علوم سیاسووتگذاری ،سیاسوت فرهنگوی مقولووهای اسوت دارای اهمیوت
راهبردی که بر کلیه زموینههای تووسعه پایدار تأثیر میگذارد و در واقوع بخوش اساسوی
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هر نوع سیاستگذاری برای توسعه پایدار اسوت (همایون و جعفری به نقل از اشتریان،
 ،0834ص.)00 .
با توجه به این ابعاد میتوان در جومعبندی به این نتیجه رسوید کوه سیاسوت فرهنگوی
عبارت است از همگرا ساختن اقدامهای جمعی به مونظور توحقق اهداف معین در حووزه
فرهنگ و برنامهریزی به منظور استفاده از منابع (همایون و جعفری ،0834 ،ص.)00 .
 .3-9سياستگذاری بازیهای رایانهای

مقدمه ورود به طرح اهمیت و ضورورت سیاسوتگذاری بازیهوای رایانوهای ،چکیوده
بحثی از آقای عاملی در کتاب مطالعات دوفضایی شدن بازیهای رایانهای است .ایشوان
دو فقدان عمده و اثرگذار در حوزه بازیهای رایانهای را متوذکر مویشووند :اول فقودان
رویکردهای نظری تخصصی و دوم فقودان روششناسوی تخصصوی در حووزه مطالعوه
بازیهای رایانهای .حاصل این دو فقدان ،فقدان ابزارهای سیاستگذاری در این عرصوه
تحلیل شده است:
بررسی مجموع مطالعات انجام شده در ایران در زمینه بازیهای رایانهای و همچنوین
فراتحلیل پیمایشهای موردی انجام شده در این زمینه نشواندهنوده دو فقودان اثرگوذار
است:

اولین مسوله ،فقدان رویکردهای نظری تخصصی و ویژه مطالعات بازیهای رایانهای
است .اگرچه طی یک دهه گذشته ،ادبیات تخصصوی مطالعوات بازیهوای رایانوهای در
جهان در حال توسعه است ،اما اثر این نظریات بر مطالعات بازیهای رایانهای در ایوران
مشاهده نمیشود .عدم توجه به این نظریات ،به پناه بردن به نظریوات دیگور حوزههوای
مطالعاتی علوم انسانی در مطالعه بازیهای رایانهای منجر شده است .اگرچوه رویکردهوا
و نظریووههای نوووین حوزههووای مطالعووات فرهنگووی ،مطالعووات رسووانه و ارتباطووات،
جامعهشناسی و روانشناسی توانستهاند برخی جنبههای بازیهای رایانهای را به صورت
مطالعهای میانرشتهای مورد تحلیول قورار دهنود ،اموا تفکور ایونهموانی در مواجهوه بوا
بازیهای رایانهای و تکساحتی دیدن آن ،مخاطره صورتبندی مطالعات بدون نتیجوه و
کاربرد را افزایش داده است .بعد دیگر فقدان نظری ،رویکرد اغلب انتزاعی به بازیهوای
رایانهای است .معنی این جمله این است که بیشتر مطالعات ،بازیهوای رایانوهای را بوه
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عنوان چیزی متمایز و منفک از زمینه اجتماعی فرهنگی و جهان فیزیکی ،نظام تولیود یوا
حوزه مصرف تحلیل میکنند .این نگرشهای انتزاعی و تجریدی به پدیدهها ،همواره بوا
نادیده گرفتن تعاملات و روابط بیرونی پدیده همراه است (عاملی ،0831 ،ص.)131 .
دومین مسوله ،فقدان روششناسی تخصصی مطالعه بازیهوای رایانوهای اسوت .ایون
آسیب که تحت تأثیر آسیب نظری و از آنجا که بازیهای رایانهای را بوه عنووان پدیوده
یک بعدی فرهنگی ،فناورانه یا ارتباطی قلمداد کرده است ،روش مطالعوه آن را هوم بوه
همین حوزههای نظری ارجاع میدهد .به طوور مشوخص عودم توجوه بوه تعامول ویوژه
حادث بین بازیکنان و جهان بازیهای رایانوهای ،منفعول پنداشوتن بازیکنوان بازیهوای
رایانهای و متن پنداشتن بازیهای رایانه ،غالبترین نگرشهای تقلیولگورا و آسویبزده
در ایران هستند .اگر این سوء نگرشهای نظری تعدیل شووند ،الوزام اتخواع روشهوای
مطالعاتی متناسبتر بیشتر احساس میشود (عاملی ،0831 ،ص.)131 .
حاصل این فقدانهای ثانوی نظری و روششوناختی ،ناکارآمودی مطالعوات هوم در
سطح توسعه دانش نظری و هم نتایج عملیاتی آنهاست که لازم است حاصل هموه آنهوا،
ابزارهایی را برای سیاستگذاری و توسعه قابل پیشبینی بازیهای رایانهای تولیود کنود
(عاملی ،0831 ،ص.)131 .
با وجود ضعف در حوزههای نظری ،طراحی سوند بورونرفوت از وضوعیت کنوونی
بازیهای رایانهای که طرح و بحث درباره آن مجوال دیگوری مویطلبود نیازمنود ،نگواه
سیاستگذارانه به این مسوله است .به عبارت دیگر ما بوا وضوعیتی مواجوه هسوتیم کوه
کمبودهای حوزه نظری و شناختی کمبودهای ابزارهای دانشی حووزه سیاسوتگذاری را
حاصل شده است و از طرفی کمبودهای حوزه سیاستگذاری مانع از تکمیول و تعمیوق
حوزه نظری و شناختی شده است .پژوهشگر بر این باور است که شکستن ایون چرخوه
معیوب میبایست از سوی سیاستگذار اتفاق بیافتد .

اولین بار در سال  0831این نگاه سیاستورزانه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
و در قالب تأسیس بنیاد ملی بازیها رایانهای اتفاق افتاد .در حقیقت نهاد سازی ملوی در
جهت دستیابی به سیاستهای لازم در این حوزه صورت گرفت .

ضرورت سیاستگذاری در امر بازیهای رایانهای را با توجه به مطالوب عکور شوده
میتوان در چند عنوان خلاصه کرد:
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 -0درهمتنیدگی امر بازی و زندگی اجتماعی و فرهنگ در عصر ما به گونوهای اسوت
که مرز میان فضای مجازی و واقعی در حال از بوین رفوتن اسوت .سواحت مجواز و
بازیها به عنصری تفکیکناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است و بوازی در حقیقوت
به محیط تأثیرگذار و مولدی در عرصه فرهنگ عمومی جامعه مبدل گشته است.
 -5حجم متأثرین از بازیهای رایانهای ،چه به صورت مستقیم و چه به صوورت غیور
مستقیم به صورت غیرقابل انکاری افزایش یافتوه اسوت .بوه صوورتی کوه آمارهوای
رسمی دایرو (مرکز آمار بازیهای رایانهای ایران) در سال  31حواکی از  58میلیوون
بازیکن بازیهای رایانهای در ایران است .متوسط سن این بازیکنان  50سال اسوت و
به طور متوسط در هر خانواده یک نفر بازیکن بازیهای رایانهای محسوب میشوود.
بازیها رایانهای جزو  1رسانه پرطرفدار ایرانیوان محسووب مویشوود و میوان بوازی
کردن در بین این  58میلیون بازیکن به طور روزانه  43دقیقه است.

 -8شکلگیری صنعت بازیهای رایانهای در ایران با گردش مالی  111میلیارد تومان کوه
31درصد آن متعلق به بازیهای خارجی است .در حقیقت در چرخوه صونعت موا بوه
مصرفکننده خوبی در این حوزه تبدیل شدهایم .رقم گردش مالی این حوزه خوود بوه
تنهایی دلیل کافی برای نگاه سیاستگذارانه به این حوزه است .به عبوارت دیگور ایون
صنعت بستری مناسب و سودآور برای ایجاد اشتغال دانش بنیان و خلاق است.
 -1بازی با ظرفیت بالای تربیتی و ارتباطاتی خود بستر مناسبی برای نشور ارزشهوا و
فرهنگ ماست .در حقیقت بازی یکی از بسترهای اصلی صدور انقلواب اسولامی بوه
جهان است .مضامین ناب و پیامهای انقلاب در موارد بسیاری امکان تبدیل به قالوب
بازیهای رایانهای را دارد .این امر مستلزم شکلگیری صحیح نظام صنعت بوازی در
کشور است.
 .2روش
 .9-2تعریف روش

در این پژوهش و در مرحله کشف چرایی مسوله از روش تحلیل مضمون استفاده شوده
است .تحلیل مضمون ،روشی بورای شوناخت ،تحلیول و گوزارش الگوهوای موجوود در
دادههای کیفی است .این روش فرایندی برای تحلیل دادههوای متنوی اسوت و دادههوای
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پراکنده و متنوع را به دادههوایی غنوی و تفصویلی تبودیل مویکنود (عابودی جعفوری و
همکاران ،0831 ،ص.)018 .
روشهای کیفی بسیار متنوع و پیچیده هستند و تفاوتهای بسیار جزئی و مختصری
با هم دارند .تحلیل مضمون را میتوان یکی از روشهای بنیادین تحلیل کیفوی در نظور
گرفت که با سایر روشهای تحلیل به دنبال تشریح الگوهای دادههای کیفوی هسوتند و
مانند روش تحلیل پدیدارشناسی تفسویری ،نظریوه دادهبنیواد ،تحلیول گفتموان و تحلیول
محتوا و فرق دارد (عابدی جعفری و همکاران ،0831 ،ص.)011 .

بنابراین تحلیل مضمون ،برخلاف روشهای دیگر کیفی ،به چارچوبی نظری و کوه از
قبل وجود داشته باشود وو وابسوته نیسوت ،و از آن مویتووان در چارچوبهوای نظوری
متفاوت و برای امور مختلف ،استفاده کرد .همچنین تحلیل مضمون ،روشی است که هم
برای بیان واقعیت و هم برای تبیین آن بهکار میرود .تحلیل مضمون در مقایسه با سوایر
روشهای کیفی ،دقت و زمان بیشتری طلب میکند (عابدی جعفری و همکاران،0831 ،
ص.)013 .
 .2-2ویژگيهای مضمون

مضمون در متن در حقیقت یک ویژگی منحصر بوه فورد از نظور پژوهشوگر اسوت کوه
نشانگر درو خاصی از آن دارد (عابدی جعفری و همکاران ،0831 ،ص.)013 .
جهت انجام این پژوهش نیاز به استخراج مضامین از دل مصاحبهها و گزارههوای بوه
دست آمده هستیم .از این جهت روشهای شوناخت مضومون اموری اساسوی در روش
پژوهش ماست.
شناخت مضمون ،یکی از مهمترین و حساسترین کارها در تحقیقات کیفی اسوت و
به عبارتی ،قلب تحلیل مضمون است .شعور متعارف ،ارزشهای محقق ،جهتگیریهوا
و سؤالات تحقیق و تجربه محقق دربواره موضووع ،در نحووه شوناخت مضوامین ،توأثیر
میگذارد (عابدی جعفری و همکاران ،0831 ،ص.)010 .
 .3-2مراحل

اتراید و استرلینگ در سال  5110با بررسی و جمعبندی تلاشهوای دیگور پژوهشوگران
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تحلیل مضمونی ،فرایندی سهمرحلهای را برای تحلیل مضمونی ارائه دادهاند .این فراینود
در سووه مرحلووه کدگووذاری «مضووامین پایووه» ،کدگووذاری «مضووامین سووازماندهنده» و
یکپارچهسازی از طریق «مضامین فراگیر» انجام میگیرد (عابودی جعفوری و همکواران،
 ،0831ص .)010 .در این پروژه نیز با توجه به نظر پژوهشگر از این فرایند سهمرحلهای
استفاده میشود .بدیهی است این روش با حفظ اصوالت روش تحلیول مضومون انجوام
خواهد شد.
 .3تحليل مضامين
 .9-3فرایند

برای دستیابی به نتیجه مطلوب در این پژوهش بویش از  01مصواحبه بوه سوه سوطح از
بازیگران این عرصه صورت گرفته است.

 در سطح اول سیاستگذاران و صاحبنظران این عرصه حضور داشتند؛

 در سطح دوم مجریان و کسانی که از حیث حقوقی مسوولیت اجرای سوند بور روی
دوش آنان بود؛

 و در سطح سوم تولیدکنندگان و فعالان عرصه بازی که بازیگران و مخاطبان اصلی و
متأثران سند ملی بودند.

این پژوهش سعی نموده است تا با نسبتی درست هر سه سطح بالا را به عنوان منبوع
پژوهش در نظر بگیرد .به همین منظور  1مصاحبه با افراد سطح اول 1 ،مصاحبه با افوراد
سطح دوم و  5مصاحبه با افراد سوطح سووم صوورت داده اسوت .نوام و سوازمان افوراد
مصاحبهشونده جهت حفظ امانت و به درخواست ایشان نزد پژوهشگر محفون اسوت و
در سند پشتیبان پژوهش به وسیله کد مصاحبهشونده معرفی شدهاند.
مصاحبههای نیمه ساختیافته ،عمیق و در موارد محدودی نیز مصاحبه ساختیافتوه
کوتاه صورت پذیرفته است .مصاحبهها طی  1مواه منتهوی بوه پایوان پوژوهش صوورت
پذیرفته است.
در مرحله تحلیل مضمون مصاحبهها پیاده ،گزارههای مهم از درون آن استخراج و با
روش سهمرحلهای تحلیل مضمون به مضامین پایه ،مضوامین سوازماندهنوده و مضوامین
فراگیر تقسیم شدند.
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در مرحله اول  011گزاره احصا شد .از ایون میوان بویش از  81مضومون پایوه و در
مرحله بعد  08مضمون سازماندهنده استخراج شد.
جدول  .1جدول مضامين سازماندهنده

ردیف

مضمون سازمان دهنده

تکرار

0

جایابی غلط بنیاد در ساختار حاکمیت

85

5

ضعفهای زیرساختی در سند ملی

81

8

ضعفهای اساسی در تشکیل بنیاد

51

1

نیاز به تولیت حاکمیتی

51

1

مشخص نبودن مسیر حرکت

01

1

ضمانت اجرایی نداشتن سند

01

4

شکل نگرفتن صنعت

05

3

نیاز به هسته تصمیمگیری

01

3

ضعف اجرایی بنیاد

01

01

ضعفهای قانونی

3

00

ضعف در نظارت مرکز ملی

4

05

ضعف فرهنگ مصرف

1

08

ضعفهای بودجهای

8
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در مرحله آخر دستهبندی مضامین ،مضافین فوق در سه مضمون فراگیرد یکپارچه شدند:
جدول  .2جدول مضامين فراگير

مضمون فراگير
ضعف در ساختار و
عملکرد بنیاد ملی

مضمون سازماندهنده

تکرار

ضعفهای اساسی در تشکیل بنیاد
جایابی غلط بنیاد در ساختار حاکمیت

14

ضعف اجرایی بنیاد
ضعفهای زیرساختی در سند ملی

ضعفهای سند و
سیاستگذاری

نیاز به تولیت حاکمیتی
مشخص نبودن مسیر حرکت
ضمانت اجرایی نداشتن سند

31

نیاز به هسته تصمیمگیری
ضعف در نظارت مرکز ملی
ضعفهای قانونی
ضعفهای زیرساختی

شکل نگرفتن صنعت
ضعف فرهنگ مصرف

81

ضعفهای بودجهای
 .2-3تشریح مضامين

تشریح مضامین طبق جدول فوق در سه دسته ارائه میشوود« :دلایول سیاسوتی»« ،دلایول
ساختاری بنیاد ملی» و «دلایل زیرساختی»
 .9-2-3دلایل سياستي

به نظر میرسد مهمترین مسوله در اجرا نشدن سیاست ،انتخاب اولویت اصلی مسائل در
سیاستگذاری کلان بوده است .به اععان خود سیاسوتگذاران و بوازیگران ایون عرصوه
مهمترین مسوله و سد راه در تحقوق سیاسوت نبوودن سواختار اجرایوی و نبوودن متوولی
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صحیح و مشخص در کشور است .مسوله تقسیم وظایف و نگاشت نهادی فرع بور ایون
مسوله محسوب میشود .با این حال سیاستگذار بوا علوم بوه ایون مسووله و بوه خواطر
مشکلات پیش روی اصلاح این قدم ،به سراغ تقسیم وظایف نهادی رفته است تا بلکه از
این منظر گره حوزه بازی باز شود .ولی به نظر میرسد این گره کورتر شده است.
ضعفهای سند و سیاستگذاری شامل موارد ششگانه زیر میشود:
الف .ضعفهاي زیرساختی در سند ملی
سند ملی از حیث فرایند سیاستگذاری دچار مشکلاتی است .از جمله مورد عکور شوده
در بالا ،یعنی فرایند تشخیص مسووله .احتمالواً اساسویتورین مرحلوه در سیاسوتگذاری
فرهنگی تشخیص مشکل یا تعیین صورت مسوله سیاستگذاری است (اشتریان،0830 ،
ص .)11 .به اععان بازیگران مهمترین مسوله در حال حاضر حوزه بازی تعیوین تکلیوف
متولی اصلی حوزه بازی و تنقیح و تنظیم زیرساختهای قانونی و هویتی آن است.
مشکل دیگر زیرساختی سند عدم هویت تکلیفی آن است .سند بوه دلایول متعوددی
اعم از نگاه تشریفاتی به اسناد بالادستی به صورت الزام آور در نهادها دیوده نمویشوود.

همچنین فرایند پژوهش و تجربهنگاری سند از کشورهای دیگر بوا ضوعف روبروسوت.
مسوله اصلی در تجربهنگاری کشف ساختارها و رفتارها بوده است ،در صورتی که سوند
در اجرا با مشکل مشخص نبودن چگونگی اجرا مواجه است.
فارغ از این مسائل ،سند تا حد زیادی خطی نگاشوته شوده اسوت .بوا وجوود اینکوه
عرصه بازی شاخصههای یک صنعت کامل و پیشرفته را دارد ،سوند در بیشوتر مووارد از
رویکردهای سنتی سیاستگذاری استفاده کرده است و ناظر به بازیگران دولتی طراحوی
شده است .تقریباً در سند هیچ نگاشت یا اقدامی ناظر به بخش خصوصوی یوا بوه طوور
مستقیم ایجاد بستر برای نقشآفرینی بخش خصوصی دیده نشده است .البتوه دلیول ایون
امر شاید محدودیت اسناد ملی در تفویض مأموریت به نهادهای غیردولتی باشد .با ایون
حووال بووه نظوور موویرسوود بوورای سیاسووتگذاری صووحیح تمرکووز و توجووه بیشووتری بووه
سیاستگذاری با درگیر کردن منافع گروهها مورد نیاز بوده است.

ب .نياز به توليت حاکميتی
این مسوله از مسوله اول نشأت میگیرد .سند در مراحل ابتدایی نیاز بوه مشوخص کوردم
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تولیت حوزه بازی داشته است .به نظر میرسد پیشفر

سند بر این فرضیه بوده است

که مرکز ملی تولیت این حوزه را در اختیار دارد .اما با تغییر وظایف و اختیوارات مرکوز
ملی این هدف محقق نشده است و در حقیقت حوزه بازی بدون متوولی حواکمیتی رهوا
شده است.

ج .مشخص نبودن مسير حرکت
سند مجموعه صحیح و قابل تقدیری از اقدامات را مشخص کرده اسوت .بوا ایون حوال
مسیر حرکت ،اولویت و اولیت این اقدامات مشخص نیست .سند در چوه مسویری بایود
به سمت اجرا پیش برود؟ راهکارهای تحقق سیاست در واقع به هیچ وجوه مشوخص و
شفاف نیست .هر چنود ایون امور بوه نهادهوا واگوذار شوده اسوت ،ولوی بوه نظور ورود
سیاستگذار در راهبری و حداقل نظارت در این عرصه ضروری مینماید.

د .ضمانت اجرا نداشتن سند
سند هیچ ضمانت اجرای واقعیای ندارد .نه بودجهای به آن وابسته است و نه تنبیهی در
انتظار نهادی است که به سند عمل نکند .البته ایون ضوعف در سواحت اسوناد بالادسوتی
شوراهای عالی به صورت عمومیت یافته به چشوم مویخوورد .همچنوین مرکوز ملوی از
کاریزمای لازم جهت اعمال نفوع و فشار برای اجرای سند برخوردار نیست.
هـ .نياز به هسته تصميمگيري
تجربه عملیاتی سند و تحلیل مضمون سخنان بازیگران ما را به این نکته رهنمود میکنود
که حوزه بازی نیاز به یوک هسوته تصومیمگیری واقعوی بودون حضوور بوازیگران غیور
ضروری دارد .این هسته تا حدودی در حین تصوویب سوند توسوط مرکوز ملوی شوکل
گرفته است ،اما استمرار پیدا نکرده است.
و .ضعف در نظارت مرکز ملی
مرکز ملی از ابزارهای کافی جهت نظارت بر حسن اجورای سوند برخووردار نیسوت .بوا
وجود اینکه این مرکز به سمت ایجاد مرکز به جای دبیرخانه برای احصای شان اجرایوی
و عملیاتی بیشتر پیش رفته است ،با ایون وجوود محودودیتهای سواختاری ،هوویتی و
سیاسی مانع از ایفای نقش جدی این مرکز در عرصوه نظوارت شوده اسوت .ایون مرکوز
بیشتر رصدگر سیاست ابلاغی خود است تا نظارتگر.
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 .2-2-3دلایل ساختاری بنياد ملي

الف .ضعفهاي اساسی در تشکيل بنياد
خشت اول بنیاد به اععان بسیاری از مصاحبهشوندگان به صورت صوحیح قورار نگرفتوه
است .تشکیل بنیاد به صورت مستقل و خوارج از بدنوه دولوت و همچنوین ایورادات در
اساسنامه از ضوعفهای اساسوی در تشوکیل بنیواد ملوی بازیهوای رایانوهای اسوت .در
اساسنامه بنیاد با توجه به خصوصی محسوب شودن ایون نهواد مأموریتهوا و وظوایفی
همچون تدوین سیاست و اعطای مجوز و نظارت به چشم میخورد که بوا هویوت ایون
نهاد از حیث حاکمیتی سازگاری ندارد.

ب .جایابی غلط بنياد در ساختار حاکميت
پیرو دلیل بالا بنیاد بازی از طرفی متولی اصلی بازی در کشور شناخته میشده است و از
طرفی زیرساختهای لازم از نظیر بودجه و اختیارات در اختیار ایون نهواد نبووده اسوت.
تلاشی نیز برای اصلاح ساختار بنیاد و تعریوف جایگواه صوحیح و واقعوی ایون نهواد در
نسبت با حاکمیت شکل نگرفته است .این امر باعث ایجاد شاعبهها و مسائل و مشکلات
متعددی شده است .موازی کاریها و متولیهای متعودد بوا تقسویم بودجوه نوامتمرکز و
غیرهدفمند از نتایج جایابی غلط بنیاد در ساختار حاکمیت است.
ج .ضعف اجرایی بنياد
دلایل بالا در طول زمان باعث فروکاسته شدن هویت شأن بنیاد شده است .بنیاد دیگر در
سازمانهای رسمی به عنوان نهاد حاکمیتی دیده نمیشود و همین امر نفوع و نقش بنیواد
و در نتیجه قدرت اجرایی این نهاد را به شدت کاهش داده اسوت .در ایون میوان کسوی
بنیاد را به عنوان متولی کامل حوزه بازی محسوب نمیکند .ضعفهای اجرایی بنیواد در
سالهای اخیر نیز مزید بر این علت شده است.
 .3-2-3دلایل زیرساختي

الف .ضعفهاي قانونی
زیرساختهای لازم قانونی در این حوزه به درستی شکل نگرفته است .دلیل اصلی ایون
مسوله نادیده انگاشته شدن بازی در سطوح قانونگذاری و حاکمیتی اسوت .در حقیقوت
بازی یک امر جدی تأثیرگذار محسوب نمیشود .به همین دلیل در سالهای اخیر بارهوا
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مسائل حقوقی حوزه بازی از بودجه سال و دستور کمیسیونها خارج شده اسوت .عودم
حمایت قانونی از صنعت بازی و همچنین عدم برخورد با بازیهوای قاچواق و رقابوت
نابرابر در این عرصه از ضعفهای قانونی این حوزه است.
ب .شکل نگرفتن صنعت
تمامی موارد فوق و عیل باعث شده تا بازی تبدیل به یک صنعت رشید و مستقل نشود.
درحالی که این صنعت در کشورهای دیگر سودآوری فراوانوی دارد ،در کشوورها هنووز
یک صنعت وابسته و نحیف محسوب میشود که بدون حمایتهای لازم امکوان حیوات
ندارد .افراد زیادی در این عرصه مشغول به فعالیت هستند ولی چرخه اقتصادی معیوب
این حوزه باعث پراکنده شدن این افراد یا پرداختن به این حوزه به صورت غیر متمرکوز
شده است .مشکلات حوزه انتشار و بازار نیز مزید بر علت شده تا صنعت بازی به طوور
کامل شکل نگیرد.

ج .ضعف فرهنگ مصرف
واردات بدون گمرو و تعرفه بازیها و همچنین بستر وسیع بازیهای قاچاق و کپی در
کنار ضعف فرهنگ مصرف کاربران ایرانی و عدم توجه به حق مؤلف و قانون کپیرایت
باعث شده صنعت نحیف ایران در رقابتی نابرابر با صنعت عظیم و قدرتمند بازی جهان
قرار بگیرد .این مسوله باعث شده تا آمقار نسوبتاً موفوق بوازی در ایوران نیوز بوا مشوکل
بازگشت سرمایه روبرو شوند.
د .ضعفهاي بودجهاي
بازی از حیث بازی انگاشته شدن در حاکمیت به عنوان محل سرمایهگذاری کلوان دیوده
نشده است .همین امر باعث شده تا زیرساختهای این حوزه بوه خووبی شوکل نگیورد.
بنیاد ملی و مرکز ملی با محودودیتهای شودید بودجوهای مواجوه هسوتند و بوا وجوود
گذشت سالها از شکلگیری ساختارهای حوزه بازی در کشور هنوز بودجوه مسوتقل و
مشخص برای اداره ،هدایت ،حمایت و رشد این صنعت اختصاص پیدا نکرده است.
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نتيجهگيری و ارائه پيشنهاد

شکل :1مدل مفهومی ضعفهاي حوزه سياستگذاري بازي
بازیهای رایانهای از حیث سیاسوتگذاری در کشوور مشوکلات متعوددی دارد کوه
بزرگترین آن عدم توجه کافی سیاستگذاران سطوح بالا به این مقولوه اسوت .بوازی در
شرایطی در کشور ما به یک صنعت دستچندم و ناکارآمود مبودل گشوته اسوت کوه در
کشووورهای دیگوور سووهم ویوژهای از سووبد درآموودهای آن کشووورها را دارد و در برخوی
کشورها درآمد حاصل از بازیهای رایانهای از درآمد نفتی ما پیشی گرفته است.
مهمترین مسوله حووزه بوازی «بوازی انگاشوته شودن» بازیهوای رایانوهای در نگواه
سیاستگذاران است .در صورتی که بازی ،بوازی نیسوت .بوازی صونعتی پویوا ،خلواق،
ثروتآفرین و در جهان صنایع فرهنگی رو به رشد و پیشرونده است.
با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش میتوان دستهبندی فوق را در سوه علوت
عمووده ناکارآموودی حوووزه بووازی در کشووور بی وان کوورد« :ناکارآموودی سیاسووتگذاری»،
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«ناکارآمدی مجری حاکمیتی» و «ناکارآمدی صونعت بوازی» کوه بوه نگواه نگارنوده ایون
پژوهش همه این مسوائل ریشوه در عودم سیاسوتگذاری صوحیح و طراحوی نقشوه راه
بازیهای رایانهای در کشور دارد.
به همین منظور و با توجه به اشراف صورت گرفته در طی این پوژوهش ،پژوهشوگر
رهیافتها و پیشنهادات خوود را در قالوب قودمهایی بورای بهبوود وضوعیت بازیهوای
رایانهای در کشور ارائه میدهد.
پیشنهادات این پژوهش در سه دسته کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت قابل عرضه است:
الف .کوتاهمدت
برونرفت از وضعیت فعلی در مرحله اول نیازمند مسولهیابی و مسوولهشناسوی دقیوق در
حوزه سیاستگذاری است .این مسوله اولویت و اولیت حووزه بوازی در کشوور اسوت.
برای این کار به اععان کارشناسان و بازیگران نیاز بوه یوک هسوته تصومیمگیری واقعوی
متشکل از بازیگران و سیاستگذاران و مجریان اصولی حووزه بوازی در کشوور داریوم.
پیشنهاد میشود این هسته به دستور و دبیری مرکوز ملوی فضوای مجوازی ،بوا پشوتباانی
پژوهشی معاونت علمی ریاست جمهوری و با حضور پور رنوگ بنیواد ملوی بازیهوای
رایانهای برگزار گردد .حضور  8الی  1نهاد همراه دیگر در ایون هسوته ضوروری اسوت.
کارکرد اصلی این هسته تشخیص مسائل مهم حوزه بازیهای رایانوهای و اقودام جهوت
صورتبندی این مسائل است.
ب .ميانمدت
تعیین نقشه راه بازیهای رایانهای و ترتیب و جایگاه اقودامات ایون حووزه از مهمتورین
گزارههای سیاستی لازم در این عرصه است .به نظر میرسد در کنار صورتبندی مسائل
ترسیم نقشه راه بازیهای رایانهای در حووزه سیاسوتگذاری از دیگور اقودامات هسوته
شکل گرفته در بالاست.
ج .درازمدت
تعیین متولی دقیق حاکمیتی و تبیین ابعاد و وظایف این متولی حاکمیتی مهمتورین اقودام
حاکمیت در حوزه بازیهای رایانهای است .این اقدام بایستی با همکاری شوورای عوالی
انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد صوورت گیورد .پیشونهاد
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میشود بنیاد ملی بازیهای رایانهای به عنوان نهاد ملی این حوزه در نظر گرفتوه شوده و
اختیارات حاکمیتی حوزه بازی اعم از نظارت و مجوزدهی و  ...به عهوده ایون نهواد در
چارچوب نهادهای دولتی قرار گیرد .وظوایف حواکمیتی نظیور آمووزش ،پوژوهش و ...
میتوانند با نظارت بنیاد ملی در مؤسسات غیردولتی یا وابسته پیگیری شووند .همچنوین
وظایف زیرساختی حوزه بازی میتوانند بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده تا بنیواد
ملی با تمرکز بیشتری بر حوزه تولید و توزیع و ترویج متمرکز گردد.
البته در این مدل نیازمند تعریوف جایگواه نهادهوایی نظیور معاونوت علموی ریاسوت
جمهوری و مرکز ملی فضایی نیز هستیم .به این ترتیب که متولی و نواظر سیاسوتگذار
در این عرصه نهاد بالادستی شورای عالی فضای مجازی است کوه اعموال ایون نظوارت
توسط مرکز ملی انجام میگیورد .همچنوین معاونوت علموی بوه عنووان نهواد پژوهشوی
بالادستی در این حوزه متولی تشخیص مسائل و هدایت صحیحتر این فرایند است.
فرایندهای تأسیسی باید شرط اصولی «داشوتن ضومانت اجرایوی» را بوا راهکارهوای
ساختاری و قانونی تأمین کنند .به نظر میرسد بهترین ضمانت اجرایوی در دسوتگاههای
دولتی کشور لحان کردن مسوله بودجه در تدوین و ابلاغ سیاستهاست .بدینگونوه کوه
این نهاد بالادستی عیل نهاد شورای عالی فضای مجوازی امکوان نظوارت بور پروژههوا و
بودجههای کلان حوزه بازی را داشته باشد.
کتابنامه
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