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صنعت اسباب بازی در جهان و 
ایرانایران

علیرضا درستکار
کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، 

هنرآموز آموزش وپرورش شهرستان شیروان

میلی��ارد دالری اروپا و به خصوص خاورمیانه اس��ت. به طوری 
که ارزش بازار اسباب بازی خاورمیانه 1/5 میلیارد دالر برآورد 
می ش��ود که ساالنه 11/8 درصد رش��د را تجربه می کند. این 
ارزش بازار همراه با س��رانة خرید اس��باب بازی )243 دالر در 
2001، 327 دالر در 2008(، منطق��ه را به عن��وان ی��ک بازار 
مصرف بی نظیر برای شرکت های فعال در این صنعت درآورده 
اس��ت. اس��باب بازی های چوب��ی، مانند کلبه، وس��ایل کمک 
آموزشی، ابزار آالت موسیقی و... اگر چه از لحاظ تعداد، درصد 
نس��بتاً اندکی از کل اسباب بازی ها را ش��امل می شوند، اما به 

جهت ارزش باالتر، اهمیت دوچندانی می یابند.
تولی��د داخل��ی اس��باب بازی به ج��ز ارزش اقتص��ادی و 
س��ودآوری باال، مزایایی مانند اشتغال زایی، انطباق محصول با 
وضعیت فرهنگی، معرفی ش��خصیت ها و قهرمانان و الگوهای 
داخلی )ملی و اس��المی(، جلوگیری از هجوم فرهنگ بیگانه و 
کاهش تبلیغ خشونت را داراست. لذا بررسی وضعیت و جایگاه 
اسباب بازی در تولید ملی و لزوم تعریف جایگاه آن ها ضرورتی 

است که در این مقاله به آن پرداخته ایم.

کلیدواژه ها: صنعت چوب، اسباب بازی، چوب، تولید ملی

چکیده
در س��ال های اخیر صنعت اسباب بازی با بازار 85 میلیارد 
دالری ب��ه جمع صنایع با درآمد و گردش مالی باال پیوس��ته 
است. اهمیت صنعت اس��باب بازی در ایران از آن جهت است 
که از اول ژانویة سال 2004 میالدی تا سوم ژانویة سال 2008 
میالدی، یعنی طی چهار سال، ایران با وارد کردن 11 درصد از 
کل واردات جهانی اسباب بازی، که شامل 320 طبقة مختلف 
اس��باب بازی و مجموع 10854 قلم اسباب بازی بوده در رتبة 
سوم از میان پنج وارد کنندة اول اسباب بازی در جهان، پس از 
ایاالت متحده، انگلیس و باالتر از هند و چین قرار داشته است. 
در این لیست امارات متحدة عربی در رتبة هشتم قرار داشت.

نقطة قوت تولید داخل اس��باب بازی، قرارگیری ایران در 
مجاورت بازار اس��باب بازی 2/5 میلیارد دالری هند، بازار 10 
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تعریف اسباب بازی و وضعیت بازار آن
مطابق تعریف اتاق بازرگانی آمریکا »صنعت اسباب بازی را 
ش��امل شرکت هایی می دانیم که در ساخت عروسک ها، لباس 
و اجزای عروسک ها، ش��خصیت های اکشن و اسباب بازی های 
یکپارچه فعالیت دارند. همچنین ش��امل شرکت هایی می شود 
که بازی ها و مجموعه بازی هایی برای بزرگ س��االن و کودکان 
و نی��ز اس��باب بازی های مکانیکی و غیرمکانیکی می س��ازند. 
س��ازندگان بازی های کامپیوتری و ویدئویی ش��امل این بازار 

نیستند.« ]1[
انجمن بین المللی تولیدکنندگان اسباب بازی گردش مالی 
این صنعت را در س��ال 2011 ح��دود 85 میلیارد دالر اعالم 
کرده اس��ت. صنعت اس��باب بازی یکی از درآمدزاترین صنایع 
در عرصة بین المللی ست. در سال های اخیر این صنعت هم به 
جمع صنایع با درآمد و گردش مالی باال پیوس��ته است. چین 
به واسطة در اختیار داشتن نیروی کار ارزان و ارزی که توسط 
دولت کنترل می شود و نرخ برابری آن با سایر ارزها پایین نگاه 
داشته می شود، بزرگ ترین تولیدکنندة اسباب بازی در جهان از 
حیث کمیت است. شرکت های اسباب بازی چینی سال 2010 
میالدی، در مجموع حدود 13 میلیارد دالر اسباب بازی تولید 
کردند. در همان س��ال صادرات اس��باب بازی از چین به 10/5 
میلیارد دالر بالغ ش��د که بخش اعظم آن روانة بازارهای اروپا 
و آمریکای شمالی شد. چین بزرگ ترین صادر کننده و ایاالت 
متحده بزرگ ترین تولیدکنندة اسباب بازی دنیاست. این کشور 
خاستگاه بزرگ ترین شرکت های تولیدکنندة اسباب بازی دنیا 
نیز هس��ت. ماتل و هاس��برو، به عنوان اولین و دومین شرکت 
بزرگ اس��باب بازی دنیا ب��ا گردش مال��ی 6/5 و 4/2 میلیارد 
دالر در س��ال، ملیت آمریکایی دارند. در بین ده ش��رکت برتر 
اسباب بازی س��از دنیا حتی نام یک شرکت چینی هم به چشم 
نمی خورد. در واقع، چینی ها تولیدکنندة اسباب بازی های ارزان 
و بی کیفیت اند، درحالی که ش��رکت های بزرگ این صنعت به 

تولید محصوالت پیشرفته و با کیفیت مشغول اند ]2[.
در سال 1375 پژوهشی با عنوان »بررسی وضعیت تولید 
اس��باب بازی در ایران و برخی از کش��ورهای جهان« توس��ط 
معاونت پژوهش��ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 
هدف شناسایی وضعیت تولید اس��باب بازی در کشور صورت 
گرف��ت. در ای��ن پژوه��ش از 34 تولیدکنندة ایرانی بررس��ی 
ص��ورت گرفت. نتایج این تحقیق اس��تقبال م��ردم ایران را از 
اسباب بازی های عروسکی و ماشین ها و سپس اسباب بازی های 

فکری بیش از طبقات دیگر اسباب بازی ارزیابی کرده است.
همچنین ویژگی های مورد نظر خریداران را به ترتیب به 
این شرح تش��خیص داده اس��ت: زیبایی و ظاهر اسباب بازی، 
بس��ته بندی، کارایی، استاندارد بودن، تبلیغات، اندازة مناسب، 

شهرت، فرهنگ خانواده و قیمت ]3[.
در اروپا میزان خرید انواع اسباب بازی برحسب طبقه بندی 
به ش��رح جدول 1 اس��ت. اس��باب بازی های چوب��ی در گروه 
جورچین ها، وس��ایل نقلیه، وس��ایل ورزشی، س��ازه ها، هنری 
و صنایع دس��تی، تجملی، یادگیری و اکتش��اف نقش بس��یار 
پررنگی ایفا می کنند و درصد بسیار باالیی را در این طبقات به 

خود اختصاص می دهند.
چین ام��روزه به تنهای��ی 94/6 درصد از 
کل واردات اس��باب بازی اروپ��ا را در انحص��ار 
خود گرفته اس��ت که اغلب آن ها سفارش های 
ش��رکت های اروپایی و آمریکایی س��ت. همین 
امر نش��انة قدرت برت��ر این کش��ور در تولید 
کارخانه ای ارزان و ب��ه صرفه در مقیاس انبوه 

اس��ت. در جدول 2 آمار صادرات چین را براس��اس طبقه  های 
مختلف اسباب بازی می بینیم:

جدول 1. حجم خرید اسباب بازی بر حسب طبقه بندی ]4[

طبقه بندی 

اسباب بازی ها

درصد بازار در 

2004

درصد بازار در 

2006

17/219/6نوزاد و پیش دبستانی

13/814/5بازی و جورچین

13/912/5عروسک

11/49/4وسایل نقلیه

10/410/6ورزشی و فضای باز

6/47/2سازه ها

5/75/8هنری و صنایع دستی

5/65/7تجملی

4/24/7شخصیت ها و لوازم جانبی

1/71/7یادگیری و اکتشافی

9/78/3سایر

100100جمع

ایران با وارد کردن 11 درصد 
از کل واردات جهانی 

اسباب بازی رتبة سوم را 
از آن خود کرده است 
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بازار اسباب بازی خاورمیانه
دو کش��ور ایران و امارات متحدة عربی از 
بزرگ تری��ن واردکنندگان اس��باب بازی جهان 
در ای��ن منطقه هس��تند که ایران رتبة س��وم 
و امارات متح��دة عرب��ی رتبة هش��تم واردات 
اسباب بازی دنیا را در اختیار خود دارند. ایران 
ب��ا وارد کردن 11 درصد از کل واردات جهانی 
اس��باب بازی ک��ه ش��امل 320 طبقة مختلف 
اسباب بازی و مجموع 10854 قلم اسباب بازی 
بوده رتبة سوم را از آن خود کرده است. امارات 
متح��ده عربی دو درص��د کل واردات دنیا را با 
ورود 70 طبقة اس��باب بازی و 14111 قل��م از آن خود کرده 
است. برای دانس��تن میزان اختالف به صدر این جدول اشاره 
می کنیم که ایاالت متحدة آمریکا با 32466 قلم اس��باب بازی 
ک��ه در 500 طبقة مختل��ف جای می گی��رد، 17 درصد کل 

واردات دنیا را از آن خود کرده است ]5[.

معضالت واردات اسباب بازی
واردات اسباب بازی خارجی، عالوه بر ارزبری زیاد و از بین 

بردن فرصت اشتغال داخل، که ناشی از تأثیرات 
اقتص��ادی آن اس��ت، آثار و مش��کالت فرهنگی 
زی��ادی نیز ب��ه دنب��ال دارد. اس��باب بازی های 
خارج��ی، فرهنگ کودکان را م��ورد تهاجم قرار 
می ده��د و س��بب ایج��اد بی هویت��ی در کودک 
می شود. بسیاری از اسباب بازی هایی که در حال 
حاضر در بازار وجود دارد، خشن و ترسناک اند. و 

با روحیة کودکان سازگار نیستند.
س��یطرة  در  روزه��ا  ای��ن  م��ا  ک��ودکان 
اس��باب بازی هایی بیگانه، نظیر انواع شمش��یرها 
و تفنگ هایی که بس��یار ش��بیه واقعی هس��تند، 
قرار دارن��د و روحیة کودکان��ه و معصومانة خود 
را به واس��طة این نوع بازی های خش��ن از دست 
می دهند. این اس��باب بازی ها ب��ا فرهنگ ایرانی 
و اس��المی ما هم خوانی ندارند و جز خش��ونت و 
س��ردرگمی کودک در فرهن��گ ایرانی هیچ نوع 

کارکرد مثبتی را به دنبال ندارد.
هیچ کدام از اسباب بازی ها و وسایل سرگرمی 
خارجی ح��اوی پیام های فرهن��گ ملی و بومی 
نیس��تند، بلکه حام��ل فرهنگ ه��ای بیگانه اند. 
بنابرای��ن به نوعی ترویج فرهنگ بیگانه را در پی 
دارند. یکی از مهم ترین مؤلفه های اس��باب بازی، 
جنبة الهام بخش��ی آن است که به تقلید و تربیت 
ک��ودکان می انجامد. اس��باب بازی ها در فراگیری 
آداب و شیوة زندگی کودکان تأثیر بسزایی دارند. 
بسیاری از اسباب بازی ها در جهت معرفی شخصیت های ملی و 

قهرمانان کشورها ساخته می شوند.
این روزها به دلیل غفلت فرهنگی، اسباب بازی های خارجی 
راه را برای الگوپذیری کودکان از فرهنگ بیگانه باز کرده است. 
اما نمی توان ورود هر اس��باب بازی خارجی را به معنای تهاجم 
فرهنگی دانس��ت و نباید ب��ا اس��باب بازی های وارداتی که به 
افزایش توانمندی های ذهن��ی و مهارت های حرکتی کودکان 
کمک می کند، مخالفت ک��رد. بلکه می توان با تقویت صنعت 
اسباب بازی در داخل به عرضة برخی از اسباب بازی های مفید 
ساخت خارج نیز اقدام کرد. برخی از اسباب بازی ها استعدادهای 
خوب و انسانی کودک را رشد می دهند و به فعلیت می رسانند 
و خصلت های پس��ندیده را به او القا می کنند و برخی از آن ها 
نیز اس��تعدادهای بد و غیرانس��انی کودک را بارور می سازند و 
آموزه های زشت و ناپسند را در وجود او نهادینه می کنند ]6[.

چشم انداز آینده
بررسی وضع فعالیت ده شرکت بزرگ اسباب بازی دنیا به 
تنهایی می تواند نشانگر چشم انداز این صنعت در آینده باشد. 
تقریباً همة این شرکت ها تولیدکنندة محصوالت با فناوری باال 

جدول 2. آمار واردات و صادرات اسباب بازی کشور چین در سال 2006 ]4[
حجم صادرات طبقه

)به دالر(
حجم واردات 

)به دالر(

26099922117122دوچرخه های 16 -18-20 اینج

21401119464672دوچرخه های زیر 16 اینچ

663500879806131کالسکه، وسایل حمل بچه و تجهیزات

286900841450369جعبه های موسیقی و ابزارهای جانبی

355774372943052اسباب بازی های چرخدار و کالسکه عروسک

38971424013382616عروسک، با لباس و بی لباس

722545403436787پوشاک و تجهیزات عروسک

3770699913195698سایر قطعات و تجهیزات عروسک

395827411066407قطارها و ماشین های برقی همراه با تجیهزات

458866603871976کیت های الکترونیکی قابل مونتاژ

12243909255553اسباب بازی ها و مجموعه های سازه ای

17419676398671145اسباب بازی های پارچه ای و غیرپارچه ای از جانوران

75767193704982ابزار و لوازم اسباب بازی های موزیکال

39732655610541972جورچین و معما

3078380644501503سایر اسباب بازی های مجموعه ای

72452085411116661اسباب بازی های موتوردار

285508043651001271سایر اسباب بازی ها

11512387372592939لوازم کریسمس

1639168862729764لوازم جشن ها و فضای باز

واردات اسباب بازی 
خارجی، عالوه بر 
ارزبری زیاد و از بین 
بردن فرصت اشتغال 
داخل، که ناشی از 
تأثیرات اقتصادی آن 
است، آثار و مشکالت 
فرهنگی زیادی نیز به 
دنبال دارد
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هستند و نوآوری در آن ها حول محور تولید محصوالت دارای 
فناوری باال دور می زند. تولیدات این ش��رکت ها به ش��کلی از 

فناوری های نوین الهام گرفته اند.
برای مثال، ماتل که بزرگ ترین ش��رکت اسباب بازی ساز 
دنیاست در کنار عروس��ک های باربی )محصولی که تولیدش 
در انحصار این ش��رکت است( طیفی از محصوالتی مانند انواع 
اسباب بازی های رباتی و نمونة اسباب بازی قهرمانان کارتونی را 

نیز می سازد. 
لگو، شرکتی دانمارکی با سابقه ای 63 ساله از جورچین های 
معروفش گرفته تا ربات های س��ری هی��رو را تولید می کند و 
تولید محصوالتی س��اده را که خالقیت در کودکان را ش��کوفا 

می کند، سرلوحة کار خود قرار داده است.
با توجه به تغییر ن��گاه جهانی به ایاالت متحده، به عنوان 
 MADE IN USA بزرگ تری��ن ابرقدرت دنیا، دیگر عبارت
مؤلفة خیلی مهمی برای خریداران تلقی نمی ش��ود. صاحبان 
صنعت اس��باب بازی اتفاق نظر دارند که آیندة این صنعت به 
ش��کلی غیرقابل انکار در حوزة خطوط تولید و محصول نهایی 
تحت الشعاع فناوری های نوین قرار خواهد گرفت. البته نگاه به 
خود اس��باب بازی هم در حال تغییر اس��ت. اسباب بازی دیگر 
چون گذشته فقط وسیله ای برای تفریح نیست، بلکه می تواند 
ابزاری برای تس��هیل بازی هم باش��د. حال ب��ا در نظر گرفتن 
جمیع موارد ذکر ش��ده پرداختن به تولید ملی اس��باب بازی 
و حمای��ت کام��ل از تولیدکنن��دگان و طراح��ان این صنعت 
ضرورتی س��ت که بس��یار در این باره تأخیر شده و باید سریعاً 

برای آن تصمیم گرفت و آن را عملیاتی نمود ]2[.

یافته ها
گفتیم ک��ه صنعت اس��باب بازی با گردش س��رمایة 85 
میلی��اردی، دارای ب��ازار ب��زرگ و پرسودی س��ت. کش��ور ما 
نه تنها در این زمین��ه صادراتی ندارد، بلکه یکی از عمده ترین 
واردکنندگان آن به ش��مار می رود و در طی دورة زمانی س��ال 
2004 تا 2008 به میزان 11 درصد واردات اس��باب بازی را به 

خود اختصاص داده است.
واردات اسباب بازی باعث القای فرهنگ خشونت و ابتذال 
غرب به فرهنگ ایرانی می ش��ود که ب��ا روحیة کودکان ایرانی 
سازگار نیست. اسباب بازی های چوبی در بخش های گوناگونی 
مانن��د س��ازه ها، هنر و صنایع دس��تی، جورچین ها، وس��ایل 
ورزشی، وسایل موسیقی، وس��ایل تجمالتی، وسایل آموزشی 

و... به وفور مورد استفاده اند و لذا ساخته می شوند.

بحث و نتیجه گیری
اهمی��ت دادن ب��ه صنایع دس��تی نه تنها س��طح درآمد 
روس��تائیان را باالتر می برد و اوقات فراغ��ت آن ها را می کاهد 
بلکه از مهاجرت روستائیان به شهر نیز جلوگیری می کند و در 

بروز خالقیت های هنری و ترویج فرهنگ اقوام مختلف کشور 
نقش دارد. از س��وی دیگر بازاریابی این محصوالت به خصوص 
به کمک فناوری های جدیدی مانند اینترنت، عالوه بر افزایش 
فروش محص��ول و انتق��ال فرهنگ و هنر این س��رزمین، به 
افزایش درآمد صنایع مرتبطی مانند گردشگری منجر می شود. 
همچنین صنعت اس��باب بازی می تواند اشتغال و درآمد 
زیادی را در کش��ور به خود اختصاص دهد و به حفظ فرهنگ 
اس��المی - ایرانی، تقویت روحیة مهربانی، دوس��تی و رفاقت، 
تبلی��غ قهرمان��ان ملی و ش��خصیت های اجتماع��ی، تقویت 
خالقیت، یادگیری و اکتشاف، و روحیة بازی کودکان بینجامد. 
در هر دو صنعت اس��باب بازی و صنایع دس��تی، وسایل 
و کاره��ای چوبی جایگاه بزرگی دارن��د و نقش مهمی را ایفا 
می کنن��د. لذا چه به جه��ت نقش این صنایع در اش��تغال و 
افزایش تولید ملی و چه نقش آن ها در حفظ فرهنگ بومی و 
غنی ایرانی اس��المی و تبلیغ و گسترش آن ها و مقابله با ورود 
فرهنگ مهاجم غربی و اثرات س��وء آن بر جامعه، به خصوص 
کودکان این س��رزمین، نیاز اس��ت که جایگاه این دو صنعت 
در تولید ملی تعریف گ��ردد و در افق 1404 به آن ها توجه و 
اهمیت داده شود. این دو صنعت، به خصوص محصوالت چوبی 
آن ها، می توانند رکود اقتصادی را از بین ببرند و در اشتغال و 
درآمد ملی بسیار نقش داشته باشند.  توجه به این دو صنعت، 

نه تنها به تفکر اقتصادی، بلکه به تفکر استراتژیک، جهت 
س��رمایه گذاری بر روی آینده س��ازان این سرزمین 

)ک��ودکان( و حفظ آن ها در براب��ر تهدیدات 
فرهنگ بیگانه، نیاز دارد. 
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