
بازینگاشت

شرک تهاي باز يسازي ایران در

شرایط شیوع ویروس کرونا

تغییر در مجموع تعداد نصب فعال باز يهاي تیم/ شرکت

بخش یک: بررسی اثر کرونا بر سرمایه انسانی تیم/شرکت

در این بازینگاشت اطالعاتی در زمینه تغیرات مالی و سرمایه انســانی این استودیوها گزارش شده است که اگرچه الزاما قابل تعمیم به 

کل فعاالن حوزه باز يسازي در ایران نیست؛ م یتواند تصویر مناسبی از تأثیر این اپیدمی بر اکوسیستم باز يهاي دیجیتال ارائه دهد.

مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرِك) در اوایل اردیبهش تماه سال 1399، به منظور بررسی شرایط اکوسیستم باز يهاي دیجیتال 

ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا، پیمایشی روي جامعه آماري باز يسازان اجرا کرده است.

در این پیمایش که با همکاري معاونت حمایت بنیاد صورت پذیرفت، مجموعاً 59 استودیوي باز يسـازي، شـامل 34 تیم و 25 شـرکت 

پرسشــنامه پیمایش را تکمیل کرد هاند. در میان پاسخگویان و در تاریخ نگارش این بازینگاشت، 6 استودیو داراي حداقل یک بازي در 

جمع 20 بازي پرفروش کافه بازار بوده و 16 استودیو در سطح دو و 27 استودیو در سـطح سـه سـاختار همگراي 1399 قرار گرفت هاند. 

باقی پاسخگویان نیز در سطوح مبتد يتر قرار دارند و بر این اسـاس پراکندگی پاسـخگویان از لحاظ میزان درآمدزایی و بزرگی از تنوع 

قابل قبولی برخوردار است.

بررسی وضعیت

اقدامات تیم/شرک تها براي مواجهه با شیوع ویروس کروناتغییرات در تعداد همکاران تیم/شرک تها (شامل پار هوقت، تما موقت یا فریلنسر) 

میزان افزایش بین تی م/شرک تهایی که با افزایش درآمد مواجه بود هاند

میزان کاهش بین تی م/شرک تهایی که با کاهش درآمد مواجه بود هاند

تغییر در درآمد تیم/ شرک تها به خاطر شیوع کرونا

تغییري نکرد هاست
%63

کم شد هاست
%17

اضافه شد هاست
%20

میزان افزایش بین تی م/شرک تهایی که با افزایش سرمایه انسانی مواجه بود هاند

را انتخاب کرد هاند. بیشتر از تی مها راهکار «تعطیلی موقت»    ب هطور معناداري    شرک تها

افزایش همکاران دورکار در تیم/شرک تها به دلیل شیوع کرونا

میزان کاهش بین تی م/شرک تهایی که با کاهش سرمایه انسانی مواجه بود هاند

اقدامات تیم/شرک تها براي مقابله با کمبود نیروي کار

  به شکل معناداري را هکار  «تأخیر در زما نبندي پروژه» 
انتخاب شده است. شرک تها بیشتر از تی مها  توسط

از 1 تا 20 درصد
%58

از 20 تا 40 درصد
%17

از 40 تا 60 درصد
%17

بیشتر از 100 درصد
%8

از 40 تا 60 درصد
%20

از 1 تا 20 درصد
%50

از 20 تا 40 درصد
%30

%70
%60

%20 %20

%10 %10

اقدام خاصی
انجام ندادیم

افزایش
شیف تهاي کاري

افزایش
دستمزدها

استفادها ز تجهیزات
یا فناور يهاي پیشرفته
براي کاهش میزان کار

حذف برخی از
برنام هها

تاخیر در
زما نبندي پروژه

تغییرات در سطح بهر هوري تیم/شرک تها در شرایط شیوع ویروس کرونا

اقدامات تیم/شرک تها با هدف جلوگیري از انتقال ویروس کرونا در محل استقرار تیم/ شرکت

%44
%42

%31

%8
%5

%20

اقدام خاصی
انجام ندادیم

اجباري کردن تس تهاي
تشخیص مانندا ستفاده

از ت بسنج

اجباري کردن
استفادها ز ماسک

یا دستکش

افزایش فاصله
میان محل

استقرار همکاران

محدودسازي
روابط و تعامالت

تیم/شرکت

تغییري نکرد هاست
%12

از 80 تا 100 درصد
%66

%3

اقدام خاصی
انجام ندادیم

%1

%17%22%25

%86

نوبتی کردن
شیف تهاي کاري

کاهش زمان حضور
در محل تیم/شرکت

رعایتا قدامات
پیشگیرانه در محل کار

افزایش دورکاريتعطیلی موقت

از 1 تا 20 درصد
%7

از 60 تا 80 درصد
%7

از 40 تا 60 درصد
%5

از 20 تا 40 درصد
%3

بخش سه: بررسی اثر کرونا بر تغییرات رفتاري کاربران در بازيبخش دو: بررسی اثر کرونا بر درآمد تیم/ شرک ت

میزان کاهش بین تی م/شرک تهایی که با کاهش نصب فعال مواجه بود هاند

میزان افزایش بین تی م/شرک تهایی که با افزایش نصب فعال مواجه بود هاند

از 40 تا 60 درصد
%50

تا 20 درصد
%50

از 40 تا 60 درصد
%11

از 20 تا 40 درصد
%29

تا 20 درصد
%60

تا 20 درصد
%50

80 تا 100 درصد
%17

40 تا 60 درصد
%17

تا 20 درصد
%50

20 تا 40 درصد
%27

40 تا 60 درصد
%11

60 تا 80 درصد
%8

بیشتر از 100 درصد
%4

   این تفاوت میان دست ههاي مختلف رتب هبندي در ساختار 
همگرا نیز ب هچشـم م یخورد؛ ب هنحوي که تیم/شرک تهاي 
داراي رتب ههاي باالتر کمتر دســـتخوش تغییر در تعداد 

.نیروي انسانی شد هاند

   از حیث تغییرات در تعداد اعضـا، بین تی مها و شرک تها 
اختالف معناداري وجود دارد؛ ب هنحوي که تی مها کمتـر از 

شرک تها دچار تغییر در تعداد اعضاي تیم شد هاند.

%47
%36

%17

ش یافت هاست
جموعا کاه

م

ساه درکن يرییغت
ت

یازفا اعومجم
اه تفای ش

س
ت

ش یافت هاست
جموعا افزای

م

%44
%36

%20

ساه درکن يرییغت
ت

هاک اعومجم
اه تفای ش

س
4%ت %37 %59

مجموعا کاهش یافت هاستتغییري نکرد هاستمجموعا افزایش یافت هاست

    تغییر در مجموع تعداد نصب فعال، با تغییر در مجموع همکاران رابطه معنادار مستقیم 

ولی ضعیفی دارد.

     رابطه همبستگی مشابهی بین و«تغییر در مجموع تعداد نصـب فعال» «تغییر درآمد 

 وجود دارد. این رابطه است.تیم/ شرکت» مستقیم و نسبتاً قوي

کاهش درآمد     بازیکنان از باز يهاي و اسـتراتژي و  افزایش اسـتقبال ژانر خانوادگی
.باز يهاي مترویی

لغو  ب هتعویق افتادن قراردادهاي سازمانییا با موسســـــات سفار شدهنده بازي یا     
خدمات زیرساختی مرتبط به دلیل تعطیل یهاي گسترده؛

20 درصد تیم /شـرک تها اظهار کرد هاند که پس از شـیوع کرونا با کاهش درآمد روبرو 
بود هاند. در مصـــــاحب ههاي تکمیلی با این تیم/شرک تها، اصل یترین دالیل این کاهش 

درآمد به شرح زیر بوده است:

   کاهش تبلیغات و افت درآمدهاي ناشی از آن؛
تهیه مواد

ضدعفونی کننده
براي محیط کار

20 تا 40 درصد
%16


