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 مقدمه ( 1
  برای رشد در منطقه دارد و بسیاری از بازار های اطراف کشور   در سرگرمی غیردیجیتال ظرفیت های بسیار زیادی  کشور ایران

پذیرای حضور تولیدکنندگان ایرانی هستند که این امر به تازگی در حد اقدامات فردی کلید خورده است. از طرف دیگر شورای 

امر هم در اقدامات شورا نمایان است و هم فعاالن صنعت  نظارت بیشتر از سایر وظایف، چنبه نظارتی به خود گرفته است و این  

و ارتباط موثری بین آنها وجود    د و به همین دلیل ارتباط شورا با بدنه صنعت چندان مطلوب نیستاین تلقی را از شورای نظارت دارن

. به طور کلی رویکردهای اینچنینی منجر به عقب ماندگی صنعت از برخی از کشورهای اطراف علیرغم ظرفیت های مطلوب ندارد

لی مشخص و فعال دانست. در زمینه قانونگذاری هم قوانین  به طور کلی صنعت سرگرمی را نمی توان دارای متو ایران شده است.

کارآمدی جهت حمایت از حقوق معنوی طراحان و تولیدکنندگان نداریم؛ ضمن اینکه نگاه فرهنگی به اسباب بازی در بسیاری از  

ولیان امر نگاه بین المللی و از طرف دیگر این صنعت ارتباط موثری با دانشگاه ها نیز ندارد. در نگاه مت سیاستگذاران وجود ندارد.  

حضور در بازارهای جهانی چندان به چشم نمی خورد. به طور کلی می توان مسائل سیاستی صنعت بازی غیردیجیتال را اینگونه  

 برشمرد:

 که در بخش قبلی مفصال شرح داده شد جایابی نادرست شورای نظارت بر اسباب بازی -

 بازی )شورای نظارت بیشتر صبغه نظارتی به خود گرفته( در حوزه راهبردیعدم وجود متولی مشخص و  -

 ناکارآمدی شورای نظارت در حمایت و جهت دهی به صنعت به عنوان مهمترین شورای صنعت سرگرمی  -

 عدم وجود نگاه فرهنگی به اسباب بازی در سیاستگذاران  -

 قوانین ناکارآمد در حمایت از حقوق معنوی  -

 و دانشگاه و عدم دغدغه حضور در بازارهای جهانی  ارتباط ناموثر حاکمیت با بدنه صنعترویه های نادست مانند:  -

و سیاستگذاری آنگونه که باید و شاید رقم نخورد و    در کشور ما سیاستگذاری واحد و یکپارچه ای در صنعت سرگرمی وجود دارد

اجرا نیز با مشکالت متعددی مواجه بوده ایم و اکنون به نظر می رسد از بازیگران هم تر از گذشته، بسیار عقب افتاده ایم و آن در 

طور که شایسته است از ظرفیت های این رسانه بهره نمی بریم. صنعت سرگرمی اعم از دیجیتال و غیر دیجیتال است. با اندکی 

های رایانه ای و در رده های بعد، شورای ستگذاری بازی در کشور، در صدر لیست، بنیاد ملی بازیبررسی درباره متولیان امر سیا

شوند که در راس آنها بنیاد ملی بازی  عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، کانون پرورش فکری و ... مشاهده می

 .های رایانه ای قرار دارد

که در پژوهش دیگری که توسط این مجموعه انجام شده   اصالحات ساختاری اساسی است صنعت سرگرمی دیجیتال نیز نیاز به  

در زمینه    مسائلی که  مهمترین  به طور خالصه  .است به طور مفصل بررسی شده است و به ضمیمه این پژوهش ارسال می شود

 : وجود دارد عبارتند ازاین صنعت  سیاستگذاری
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 وجود مشکالت در زیرساخت  -

 نین انتشار و تبلیغات ناکارآمدی قوا -

 عدم وجود ثبات رویه در بنیاد ملی بازی های رایانه ای  -

 فقدان نگرش سیاستگذارانه در بنیاد -

 عدم آمادگی برای تغییرات سریع صنعت بازی  -

 فقدان نگاه همه جانبه به بازی در کشور -

 دخالت سایر نهادها در حوزه بازی -

 جدی نگرفتن بازی توسط حاکمیت  -

 بنیاد در حاکمیت جایابی غلط  -

 در نیتجه می توان گفت در سطح ساختاری نیاز به اصالحات اساسی در صنعت سرگرمی وجود دارد. 

 مدل پیشنهادی مطلوب سیاستگذاری در صنعت سرگرمی  ( 2
امه  ایران نیاز به اصالحات ساختاری اساسی می باشد. در تهیه مدل پیشنهادی و ایجاد اساسن  همانگونه که ذکر شد صنعت سرگرمی

 آن باید اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:

 راهبردی بازیملی و : شورای اصول اساسی در طراحی ساختار جدید (1-2

در طراحی ساختار جدید و نگارش اساسنامه آن، الزم است این اصول مورد توجه قرار گیرد تا ساختار مورد نظر دچار آفات قبلی 

 نشود: 

 چابکی ساختار   (1-1-2

سیاستگذاری برای صنعت سرگرمی در صورتی می صنعت سرگرمی از صنایعی است که به سرعت در حال تغییر و تحول است.  

تواند مطابق این صنعت و در نتیجه کارآمد باشد که با این تغییرات سریع منطبق باشد. ساختار چابک ساختاری است که بتواند با  

مسائل در آن پیش بینی شده باشد، دارای زیرساخت فناوری اطالعات باشد، انعطاف امکان پاسخگویی به  تغییرات مطابق باشد،  

پذیر باشد، امکان تخصیص سریع منابع را داشته باشد و دارای برنامه ریزی راهبردی باشد، از پیچیدگی کمی برخوردار باشد و 

 ساختاری یکپارچه باشد. 

 وجود نگاه فرهنگی و اقتصادی   (2-1-2

های اختصاصی، یکی از موثرترین رسانه  وری و سایر ویژگیهایی نظیر تعاملی بودن، ایجاد غوطه ویژگی  بازی دیجیتال به دلیل

رشد فزاینده نقش صنعت سرگرمی، صنعت سرگرمی را تبدیل به نقش آفرین مرکزی رسانه ها می کند و در های موجود است.  

از   لذا تاثیر فرهنگی عمیق این صنعت را نباید نادیده گرفت؛ست.  آینده بازی ها را می توان جریان ساز اصلی صنایع رسانه ای دان
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برابر   6درآمد جهانی صنعت سرگرمی بیش از    2021طرف دیگر صنعت سرگرمی ظرفیت اقتصادی مهمی دارد؛ برای مثال در سال  

استگذاران نگاه جدی به بازی  اما متاسفانه در نگاه برخی از سی  ها بود است.  VODصنعت موسیقی دیجیتال و حدود دو برابر درآمد  

  .وجود ندارد

 لذا الزم است در ساختاری که راهبرد صنعت سرگرمی را مشخص می کند متخصصین فرهنگی و اقتصادی حضور داشته باشند. 

 و بازیگر صنعت نبودنعدم فعالیت اجرایی  (3-1-2

فعالیت اجرایی در صنعت سرگرمی بود که این همانگونه که در نقد ساختار شورای نظارت گفته شد، کانون پرورش فکری دارای  

امر موجب آسیب های مختلفی به این صنعت شده است. تعارض منافع، فعالیت های حاشیه ای و عدم تمرکز بر فعالیت های  

 راهبردی، پدیدآمدن ساختارهای ناعادالنه و ... از جمله آفت های حضور ساختار متولی صنعت سرگرمی در حیطه اجرایی است. 

 جود نگاه راهبردیو (4-1-2

سیاستگذاری در صنعت  همانگونه که گفته شد یکی از مشکالتی که ساختار شورای نظارت داشت، غلبه نگاه نظارتی در آن بود.  

سرگرمی به دلیل تغییرات سریعی که در آن رخ می دهد  و همچنین به دلیل یکپارچه بودن صنعت و لزوم چابک بودن ساختار، 

هبردی دارد. به عبارت دیگر متولی صنعت بازی نیاز به نگاه راهبردی دارد تا بتواند هم با تغییرات صنعت و هم نیاز به وجود نگاه را

 با بازیگران خصوصی فعال در صنعت انطباق پیدا کند. 

 حکمرانی شبکه ای  (5-1-2

خواهد بود، از طرف دیگر یکپارچه  وجود نگاه راهبردی، مستلزم انجام برخی از فعالیت های مدنظر حاکمیت به وسیله برون سپاری  

بودن صنعت سرگرمی، انقالب فناوری اطالعات و تغییرات این صنعت و تحوالت نیاز افراد، وجود بخش خصوصی موثر در کنار 

حکمران عمومی و حضور بازیگران عمومی متعدد، وجود نگاه حکمرانی شبکه ای را الزم می نماید. از طریق امکان برقراری پیوند 

ترکیب های مختلف واحد های حاکمیت، سطوح حاکمیت و بازیگران مختلف و سطح جامعه، حاکمیت شبکه ای محقق می   بین

 شود. از مزایای این سبک، تخصصی سازی، نوآوری، سرعت، انعطاف پذیری و افزایش دسترسی می باشد.

را فراهم می کند. چرا که با توجه به پایین در کنار هم  سیاستگذاری از پایین به باال و از باال به  وجود حکمرانی شبکه ای، امکان  

وجود ساحت اجتماعی و فرهنگی بسیار گسترده، نمی توان برای این صنعت صرفا سیاستگذاری باال به پایین را در پیش گرفت و 

ر سطح عمودی و چه  الزم است سیاستگذاری پایین به باال نیز مد نظر باشد که حکمرانی شبکه ای امکان گسترش حکمرانی چه د

 در سطح افقی را فراهم می کند. 

 حوزه شمول سیاستگذاری (2-2

منظور از حوزه شمول سیاستگذاری این مسئله است که نهاد متولی صنعت سرگرمی در مورد کدام بخش صنعت سرگرمی تصمیم 

 گیر خواهد بود؟ 
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یه های متعدد در صنعت و ظهور سرگرمی های سیاستگذاری صنعت سرگرمی نیاز به وجود نگاه یکپارچه به صنعت است. وجود ال 

و پیوستگی صنعت به خصوص در نگاه فرهنگی، رشد نامتناسب صنعت سرگرمی )دیجیتال نسبت به دیجیتال(، عدم توجه  ترکیبی

ست  به سرگرمی های غیر دیجیتال، پیوست فرهنگی داشتن بازی، ساده سازی ساختارها و چابک سازی آنها و ... مستلزم این امر ا

که متولی صنعت سرگرمی به کل صنعت سرگرمی به صورت جامع بپردازد و حوزه فعالیت های آن اعم از بازی های دیجیتال و  

 غیر دیجیتال باشد. 

از طرف دیگر بازی دارای کارکرد های غیرسرگرمی نیز هست، از جمله کارکرد های آموزشی، درمانی و روانشناختی. لذا حوزه  

، عموم خصوص من وجه هستند. نهاد متولی بازی و سرگرمی در واقع به حوزه بازی می پردازد که در شکل  سرگرمی و حوزه بازی

 زیر شامل ناحیه زرد رنگ است.

پیشنهاد    "راهبردی بازی ملی و  شورای  "با توجه به آنچه گفته شد، به وسیله این پیش طرح، تغییرساختار سرگرمی کشور و تشکیل  

دلیل لزوم وجود نگاه راهبردی و استراتژیک به صنعت سرگرمی و عدم غلبه نظارت و ... می باشد و کلمه    کلمه راهبرد به  می شود.

 ملی به دلیل لزوم نگاه شبکه ای و نگاه پایین به باال در سیاستگذاری و عدم فاصله گرفتن از بدنه صنعت و سطح جامعه می باشد. 
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 تعیین جایگاه  (3-2

نظارت وارد می کند و آن را از  دبیرخانه شورای نظارت در ذیل کانون آسیب مهمی به جایگاه شورای  جود  همانگونه که ذکر شد و

ذیل وزارت ارشاد قرار گیرد و وظیفه تعیین   الزم است به طور مستقیم  راهبردی بازی  جایگاه یک شورا خارج می کند. شورای

 . راهبرد این صنعت را بر عهده داشته باشد. اما همانگونه که ذکر شد این تعیین راهبرد الزم است متضمن نگاه پایین به باال باشد

ها است. این اقدام ترین اقدام حاکمیت در حوزه بازیتعیین متولی دقیق حاکمیتی و تبیین ابعاد و وظایف این متولی حاکمیتی مهم

بایستی با همکاری شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد و مجلس شورای اسالمی صورت 

 گیرد.  

و بنیاد ملی بازی  شورا وظیفه تعیین راهبرد را دارد و بخش مهمی از وظایفی که برای شورای نظارت    این در حالی است که این

  حمایت، تولید، نشر و ... به بخش خصوصی واگذار شود.از جمله  استگرفته شده  های رایانه ای در نظر

 

 

  

 وزارت ارشاد 

 بخش خصوصی  

بخش های عمومی اجرایی    

برون سپاری وظیفه پژوهش،  

 تولید، حمایت و نشر و ... 

شورای ملی و  

 راهبردی بازی 

)سیاستگذاری و  

 راهبرد(
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 اولیه آیین نامه ( 3
 

انجام شده، الزم است در ساختار و   یو با توجه به پژوهش ها  یباز یو اجتماع یتیترب ،یاقتصاد ،یفرهنگ یها تیبه ظرف بنا

 :شود لیتشک ریز فیبا اهداف، ارکان و وظا یباز یراهبرد یشده و شورا یبازنگر ینظارت بر اسباب باز یشورا فیوظا

 ،یمرکز یشوراو نظارت ، با ارکان  تیحما ،یهماهنگ  ،یلگریتسه فهیو وظ  یصنعت باز یبا هدف راهبر ،یباز  یراهبرد یشورا

بخش  ییبا مشارکت و هم افزا یراهبر نیخواهد شد. ا لیتشک یفرهنگ عموم یشورا ریدب استیبه ر یو مجمع عموم رخانهیدب

 .محقق خواهد شد یو عموم یخصوص

آموزش و پرورش، صمت، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان،  یوزارتخانه ها  ندگانیعبارتند از نما یمرکز یشورا ی: اعضا2 ماده

انجمن  ،یاسالم غاتیسازمان تبل ما،یسازمان صدا و س  ،یارتباطات و فناور  ،یو گردشگر یفرهنگ راثیبهداشت و درمان، م

  سییر ،یطیمح یبازنفر از مالکان اتاق فرار و طراحان  کی  ،یکنندگان اسباب باز  دیلداران، دو نفر از انجمن تو یشهرباز یصنف

نفر متخصص  کیو  ینفر متخصص مطالعات باز  کیکودک،  ینفر متخصص روانشناس کی ،یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن

 .خواهد شد لیو مطالعات فرهنگ تشک یعلوم اجتماع

تواند  یاست که بنا به دستورکار جلسات م یفرد ژهیباشد. عضو و ژهیدو عضو و یتواند حداکثر دارا یم یمرکز ی: شوراتبصره

 .کند دایشورا حضور پ  یشورا و موافقت اعضا استیچند جلسه شورا به دعوت ر ای کیدر 

شده   شنهادیبه شورا پ یو فناور قاتیتوسط وزارت علوم، تحق یو مطالعات باز یو مطالعات اجتماع  ی: کارشناسان روانشناستبصره

 .رندیگ یقرار م دییو تا یمورد بررس یفرهنگ عموم یشورا ریو توسط دب

کننده و  عیتوز دکننده،یاز ... نفر طراح، تول شیآن ب یکه اعضا  NGO و کایسند ه،ی: هرگونه تشکل و انجمن، اتحادتبصره

 .داشته باشند  یمرکز یدر شورا ندهینما کیتواند  یباشد، م یصادرکننده انواع باز

 سال با امکان  2و به مدت  یفرهنگ عموم یشورا سییر یز سوشورا ا ی: احکام اعضاتبصره

 .مجدد صادر خواهد شد دیتمد

 .باشد می(  … -یکانون پرورش فکر -شورا در )وزارت فرهنگ و ارشاد رخانهی: محل دب3 ماده

شورا خواهد  سییر دییمشخص خواهد شد و به تا یانتخابات در مجمع عموم یبرگزار لهیسال و به وس 2شورا هر  ری : دب4 ماده

   .دیرس
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و   دکنندگانیداران، تول  یصاحبان اتاق فرار، شهرباز ،یو اسباب باز  یباز دکنندگانیشامل طراحان و تول ی: مجمع عموم5 ماده

مجمع، نظارت بر  یاصل فیباشد. وظا یدرآمده اند م یمجمع عموم تیکه به عضو یا انهیرا یها یارائه دهندگان خدمات باز

و   قیتحق یساز و کار ها بیراهبرد ها، تصو نییو مشارکت در تع ریانتخاب دب امه،اصالح اساسن رخانه،یو دب یمرکز یشورا

  یتخصص  یها ونیسیکم یمجمع دارا  نیباشد.  ا ی دستور کار جلسات شورا م شنهادی و نظارت شورا و پ تی توسعه، حما

 .باشد یو ... م یعروسک، اسباب باز ،یزیروم یباز ، یطیمح یاتاق فرار، باز  ،یشهرباز

شود و به   یمشخص م یمرکز  ینامه توسط شورا نییآ نیا بیماه پس از تصو کی یدر مجمع عموم تی: ساز و کار عضوتبصره

 .رسد یکنندگان م دیاطالع عموم تول

 .خواهد شد لیبه صورت دو ماهه تشک ی: جلسات مجمع عمومتبصره

صادرات و  ج،یترو د،یدر حوزه تول یمختلف باز یها نهیدر زم یصنعت باز  یها یراهبرد و خط مش نییتع فهی: شورا وظ6 ماده

و نظارت را به  تیو توسعه، حما قیتحق فیکند و وظا  یم ینینقش آفر لگریتسه کردیمصرف را دارد و با رو تی و هدا عیتوز

 بیارائه و به تصو یو در مجمع عموم  یشورا طراح لهیبه وس فیوظا نیخواهد برد که ساز و کار ا شیپ یبرون سپارصورت 

  .دیمجمع خواهد رس

  ادیسازمان استاندارد، بن ی ها تیرا با استفاده از ظرف ینظارت یتواند ساز و و کار ها یبخش نظارت و صدور مجوز ها، شورا م در

و   یسازمان ها طراح ریو سا یاسالم غاتیداران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبل یانجمن شهرباز ،یا انهیرا یها یباز یمل

 .برساند بیبه تصو

وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت   ،یجمهور  استیر یفناور  یمعاونت علم  یها تیتوان از ظرف ی م یلگریو تسه تیبخش حما در

  عاتیسازمان تبل ،یو گردشگر یفرهنگ راثیوزارت م ،یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن ما،یآموزش و پرورش، سازمان صدا و س

 .استفاده کرد و صندوق های مالی  یوصو بخش خص یت یحاکم یفرهنگ  یمجموعه ها ،یاسالم

 یفناور  یمعاونت علم یها تیاستفاده از ظرف قیتواند از طر یساز و کار ها م یو توسعه، طراح قی تحق فیانجام وظا یبرا

  .ردیوزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... انجام پذ قات،یوزارت علوم و تحق ،یجمهور استیر

  ن یا لی نامه در سه ماه اول تشک نییآ نیذکر خواهد شد.الزم است ا یینامه اجرا نییآ نیساز و کار ها در اول نیا اتی: جزئتبصره

 .شود بیشورا تصو

ساله  5 یراهبرد هیانیساله )با عنوان ب  5و  انهیرا به صورت سال یصنعت باز یموظف است راهبردها یمرکز یشورا: تبصره

  .ردیجهت به کار گ نیها و پژوهش ها را در هم تی ( ارائه کند و حمای صنعت باز

 .برسد یعموممجمع  بیو به تصو یشورا طراح لیسه ماه پس از تشک یراهبرد هیانیب نی: الزم است اولتبصره
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 :خواهد شد نیتام ریشورا از طرق ز ی: منابع مال8 ماده

 ی اعضا در مجمع عموم تیحق عضو -

  بودجه -

آن   جیو نتا ردیقرار گ یمرکز یتواند در دستور کار شورا یم ینامه بنا به نظر مجمع عموم  نییدر آ ی: اصالح و بازنگر9 ماده

 .مجمع برسد بیالزم است به تصو

 


