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چکيده :این مقاله نتیجه پژوهشی است که هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهاي جهانی در
صنعت رسانه بوده است .یکی از تصمیمات راهبردي شرکتهاي رسانهاي براي ورود به بازارهاي جهانی انتخاب
بازار خارجی است .برخی مطالعات نشان دادهاند که انتخاب نظام مند بازارهاي جهانی از عوامل مهم در موفقیت
شرکتها در تجارت بینالملل به شمار میرود .گذشته از اینها ،صنعت رسانه به دلیل ویژگیهاي خاص و
منحصر به فرد آن نیاز به تحلیلهاي دقیقتر بازار دارد و این مقاله سعی می کند این نیاز را ارزیابی کند .براي
گردآوري اطالعات موردنیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
جامعه آماري تحقیق شامل شرکتهاي توزیع و پخش کاالهاي ویدیو رسانه بود و  244پرسشنامه بهصورت
حضوري و الکترونیکی بین مدیران و کارشناسان آنها توزیع گردید .به منظور مطالعه میزان و نوع ارتباط بین
متغیرها از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده است .برخی از یافتههاي این مطالعه نشان می دهند که
انطباق محتوایی ،وضعیت رقابتی ،خصوصیات کشور میزبان و شرکت صادرکننده از عوامل مؤثر در انتخاب
بازارهاي جهانی محصوالت رسانهاي قلمداد میشوند .همچنین با استفاده از تحلیل مسیر مشخص شد که
انطباق محتوایی بیشترین تأثیر را بهطور مستقیم بر انتخاب بازار هدف دارد این در حالی است که اثر کلی
ویژگیهاي خاص کشور میزبان نسبت به سایر متغیرها بیشتر است.
واژگان کليدي :رسانههاي بینالمللی ،تجارت جهانی ،محصوالت رسانهاي ،جذابیت بازار ،راهبرد جهانی.
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مقدمه
در دهه اخیر ،بسیاري از شرکتهاي رسانهاي خصوصاً رسانههاي الکترونیک نظیر رادیو و تلویزیونهاي
عمومی و کابلی فعالیتهاي خود را به بازارهاي خارجی توسعه دادهاند .این در حالی است که تا قبل از دهه
 ،2984فعالیت بیشتر این رسانهها معطوف به بازارهاي داخلی بود .برخی از پژوهشگران معتقدند که منافع
حاصل از تولیدات رسانهاي ،باعث گسترش فعالیت در سطح جهانی شده است .هنگامیکه یک شرکت،
محصول رسانهاي از قبیل فیلم یا مجله یا یک برنامه تلویزیونی را تولید میکند ،هزینههاي انتشار و توزیع آن
براي تعداد بیشتري از افراد ،تقریباً هزینه چندانی در بر ندارد و این در حالی است که هر شخص اضافی که
برنامه یا مجله را مشاهده میکند ،هزینههاي تولید آن را بیشتر سرشکن میکند و از این جهت باعث افزایش
سود شرکت رسانهاي می شود (لوبالن ویکس و دیگران .)2188 ،عدهاي دیگر از پژوهشگران بر این باورند
که توسعه جهانی صنعت رسانه ناشی از تحوالت اقتصادي ،سیاسی و فنّاورانه دهه  84بوده است (هالیفیلد،2
 .)2440براي نمونه پیشرفت ماهوارهها و فنآوريهاي کابلی تقاضاي جدیدي براي برنامهسازي ایجاد کرده و
باعث تسریع در توزیع جهانی برنامهها گردیده است .بهعالوه انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطالعاتی و
خدماتی در کشورهاي توسعهیافته باعث تسهیل توسعه فعالیتهاي خارجی شرکتهاي رسانهاي شده است.
درنهایت فروپاشی بلوک شرق و پیشرفت اقتصادي بسیاري از کشورهاي آسیایی افزایش تقاضاي جهانی براي
محصوالت رسانهاي را باعث گردیده است .آمارها نشان میدهد که اکثر گروههاي برتر حوزه رسانه تا سال
 2442بهنوعی در عرصه تجارت بینالملل سرمایهگذاري داشتهاند .براي نمونه تا پایان دهه ،2994
محصوالت رسانهاي شرکت نیوز کورپورشین 2حدود  17درصد از جمعیت جهان را پوشش داد یا در واقع
 744میلیون نفر در  14کشور بهصورت  20ساعته به این محصوالت دسترسی داشتند (نیوز کورپ.)2998 ،
بهطور مشابه ،در سال  2/2 ،2442میلیارد نفر حداقل از یک محصول شرکت والت دیسنی 1استفاده کردهاند
(والت دیسنی کورپ .)2442 ،البته باید در نظر داشت که برخی از این شرکتها هنوز الگوي جامع و
استانداردي براي انتخاب بازار تدوین نکردهاند .بااینوجود ،مطالعات متعددي وجود دارد که بر ضرورت
الگوهاي انتخاب بازار بینالملل تأکید میورزند (سوبودا و دیگران .)2441 ،در واقع یکی از تصمیمات
راهبردي شرکتهاي رسانهاي تصمیمگیري درباره انتخاب بازار خارجی است .امروزه شرکتهاي رسانهاي پی
بردهاند که توانایی تأمین نیازهاي تمام خریداران و مخاطبان را ندارند .مخاطبان بیشمارند و از نظر
جغرافیایی در سراسر جهان پراکنده هستند .آنها از نظر نیازها ،سالیق و رویههاي خرید از یکدیگر بسیار
متمایزند .شرکتهاي رسانهاي نیز از نظر توانایی و استعداد خدمت به قسمتهاي مختلف بازار از قابلیتهاي
متفاوتی برخوردارند .بنابراین بجا است که شرکتها بهجاي تالش براي رقابت در یک بازار تمامعیار و در
مقابل رقباي برتر ،قسمتهایی از بازار را براي فعالیت خود انتخاب کنند که در خدمت به آن از توانمندي
بیشتري برخوردارند.
گذشته از اینها ،صنعت رسانه به دلیل ویژگیهاي خاص و منحصر به فردي که دارد ،نیاز به
تحلیلهاي دقیقتر بازار دارد .بسیاري از کشورها قوانین و محدودیتهایی را براي واردات و صادرات
محصوالت رسانهاي وضع کردهاند و پارهاي از محصوالت رسانهاي از محدودیتهاي بیشتري برخوردارند.
بهعنوان نمونه قوانین مربوط به مالکیت خارجی اپراتورهاي تلفن و ایستگاههاي تلویزیونی و رادیویی غالباً
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سختگیرانهتر است ،در حالی که قوانین محدودکننده کمتري براي مجالت و کتب اعمال میشود .همچنین
پارهاي از کشورها همانند کانادا و کشورهاي اروپایی ،در زمینه واردات محصوالت سینمایی محدودیتهایی را
وضع میکنند و معموالً سهمیههایی را به تولیدات داخلی اختصاص میدهند .هدف از اعمال این قوانین و
مقررات محافظت از صنایع رسانهاي داخلی است .شرکتهاي رسانهاي براي ورود به بازارهاي خارجی در
وهله اول نیازمند آگاهی از شرایط بازارها و انتخاب صحیح بازارهاي هدف میباشند .بر این اساس ،در این
تحقیق به دنبال شناسایی عوامل و مؤلفههاي تأثیرگذار بر انتخاب بازارهاي جهانی محصوالت رسانهاي
هستیم .از اینرو هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به پرسشهاي زیر است:
 .2عوامل مؤثر در انتخاب بازارهاي جهانی براي محصوالت رسانهاي کدماند؟
 .2نحوه تأثیر و رابطه میان متغیرهاي مؤثر بر انتخاب بازارهاي بینالمللی محصوالت رسانهاي چگونه
است؟
 .1میزان اهمیت و اولویت هر یک از متغیرهاي مؤثر بر الگوي انتخاب بازارهاي جهانی محصوالت
رسانهاي چگونه است؟
چارچوب نظري :انطباق محتوايي ،ويژگيهاي خاص شرکت ،محيط رقابتي و عوامل کشور ميزبان
بهمنظور طراحی الگوي مفهومی و دستیابی به هدف اصلی تحقیق پیشینهي نظري پژوهش در رابطه
با مفهوم انتخاب بازار ،بینالمللی شدن و شرکتهاي رسانهاي مورد مطالعه قرار گرفت .در مرور ادبیات
تحقیق تالش شده الگوها و نظریه هایی که تطابق و سازگاري بیشتري با شرایط کشور ما دارند در اولویت
مطالعه و تحلیل قرار گیرند .بر این اساس ،متغیرهاي مستقل تحقیق در چهار طبقه اصلی به شرح زیر
شناسایی شدند.
 -8انطباق محتوايي
انطباق با ویژگیهاي فرهنگی کشور هدف از مؤلفههاي کلیدي بینالمللی شدن به شمار میرود
(ینیورت و تونسند .)2441،تفاوتهاي فرهنگی و زبانی بر انتخاب بازارها و دریافت محتواي رسانهاي اثرگذار
است .بنابراین شرکتهاي رسانهاي براي جهانیشدن محصوالت و خدمات خود باید در برنامهریزيها به
سازگاري محتوا با شرایط محلی توجه داشته باشند .تولیدکنندگان تصاویر متحرک و پخشکنندگان برنامه
پی بردهاند که با ارائه اطالعات و سرگرمی به زبان بومی کشور میزبان و تولید محتوایی که به فرهنگ و سبک
زندگی محلی ارتباط نزدیکتري داشته باشد مخاطب بیشتري جذب خواهند کرد (پیکارد .)2441 ،مسلماً
ورود به کشور یا بازاري که زبان و فرهنگ مشترک و مصرفکنندگان مشابه از ویژگیهاي آن است ،مشکالت
کمتري دارد .بهعنوان نمونه بیشترین صادرات فیلم ایاالتمتحده به کشورهایی نظیر کانادا و انگلیس بوده
که از نظر فرهنگی و زبان ،شباهت و نزدیکی زیادي با آنها دارد .وایلدمن و سیوک )2988،2991( 0در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مخاطبان بهطور طبیعی فیلمهایی را ترجیح میدهند که به زبان
مادري خودشان ضبط شده باشند .همچنین لوبالن و همکاران ( )2188معتقدند که محتواي رسانهاي به
زبان وابسته است و در نتیجه دستیابی به مخاطبان خارجی ،نیازمند دوبله کردن فیلمها یا ویدیوها یا
زیرنویس کردن آنهاست .این پژوهشگران معتقدند که تفاوتهاي فرهنگی نیز بر چگونگی دریافت محتوا اثر
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می گذارند .بهعنوان نمونه مطالب طنز و فکاهی اساساً مبناي فرهنگی دارند و ممکن است افراد یک فرهنگ
با لغات و اصطالحات آن آشنایی داشته باشند ،در حالی که کشورهاي همسایه آنها چنین آشنایی را نداشته
باشند .مضامین طنز و فکاهی معموالً بهخوبی از بین مرزهاي جغرافیایی عبور نمیکنند.
همچنین در تحلیل بازارهاي خارجی باید ویژگیهاي جمعیت شناختی و روانشناختی بازار هدف را
نیز مورد مطالعه قرار داد .چان المستد ( )2447بر این باور است که خصوصیات مخاطبان و اجتماع در یک
کشور بر ماهیت بازارهاي رسانهاي آن اثر میگذارد .متغیرهایی نظیر سن ،آموزش و اشتغال نیز بهطور
غیرمستقیم بر انطباق رسانهاي تأثیر میگذارد (دایک و زینگالز .)2442 ،7ویژگیهاي روانشناختی نیز
مهماند چراکه نیازها و عالیق در جوامع مختلف متفاوتاند .فهم چنین تفاوتهایی براي یک تصمیمگیري
موفق درباره محتوا حیاتی است .محتوایی که در برکلی کالیفرنیا موفق میشود ممکن است در آلبانی
گرجستان به شهرت دست نیابد (لوبالن ویکس و دیگران.)2188 ،
 -2ويژگيهاي خاص شرکت
بسیاري از پژوهشگران عوامل مدیریتی را بهعنوان مهمترین عوامل در فرایند بینالمللی شدن در نظر
میگیرند (جوینت و ولش .)2987 ،6چشمانداز جهانی مدیر همانند یک موتور ،توسعه بینالمللی را پیش
خواهد برد (سوانت .)2444 ،1داشتن منابع و آگاهی نسبت به فرصتها عمالً براي توسعه خارجی کافی
نیست ،بلکه فردي که متعهد به اجراي این فرایند است نیز احتیاج است (بودوین .)2988 ،8مدیران
شرکتهاي صادراتی فعال در مقایسه با شرکتهاي منفعل تمایل بیشتري براي بینالمللی شدن دارند .تعهد
صادراتی (کاواسگیل و ذو ،)2990 ،9قابلیتهاي مدیریت ،خصوصاً آموزش (گورلی و سیتن )2440 ،24و تجربه
بینالمللی مدیریت (آکسین و متیسن )2442 ،22نیز بر عملکرد و راهبرد بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت دارد.
همچنین ادراک مدیریت نسبت به محیط عمومی نظیر محیط سیاسی – قانونی و فرهنگی – اجتماعی در
کسب و کار بینالمللی حائز اهمیت است (کاتئورا .)2996 ،22کاواسگیل ( )2980معتقد است که توسعه
فعالیتهاي صادراتی به اهداف شرکت مربوط میباشد .میزان انگیزه شرکت براي صادرات ،بر اساس اهداف
فروش/سود ،بستگی به ادراکات تصمیمگیرنده درباره بازارهاي صادراتی دارد (لئونیدو و دیگران.)2441 ،21
توفیق محصوالت شرکت در بازارهاي خارجی به کارکنان شایسته و واجد صالحیت بخش صادرات
بستگی دارد .کارکنان صادرات عالوه برداشتن مهارتهاي حرفهاي ،باید از قابلیتهایی نظیر توانایی زبان
خارجی و قرابت فرهنگی برخوردار باشند .برنامههاي آموزشی فروش اثربخش و دیگر ابزارها نقش مهمی در
کفایت کارکنان ایفا میکنند (بري و پاراشورمن .)2992 ،20هماهنگی صادراتی نیز بهعنوان یک متغیر
کلیدي در موفقیت فروش صادراتی مطرح شده است (کادوگن و دیگران .)2442 ،27از یک طرف این موضوع
اشاره به هماهنگی درون بخش صادراتی دارد .از طرف دیگر ،این موضوع به هماهنگی بخش صادرات با سایر
بخشهاي شرکت اشاره دارد (کادوگن و دیگران.)2442 ،
 -3محيط رقابتي
در مدلهاي تجویزي انتخاب بازار هدف ،اطالعات مربوط به رقابتپذیري و تحلیل رقابت بهعنوان
معیاري براي مراحل غربالگري و شناسایی بازار هدف معرفی شدهاند (جانسون .)2991 ،دیمیک)2448( 26
رقابت در صنایع رسانهاي را با رویکرد بومشناختی تعریف میکند ،بدین معنا که واحدهاي اقتصادي نظیر
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شرکتها یا صنایع براي منابع محدود همانند پول و زمان مصرفکننده و همچنین هزینههاي تبلیغات با
یکدیگر رقابت میکنند .بهطور خالصه میتوان گفت منابعی که شرکتهاي رسانهاي بر سر آن به رقابت
میپردازند عبارتند از :تسهیالت و فرصتهاي خشنودسازي (لذت) ،محتواي رسانه ،پول و زمان
مصرفکنندگان و هزینههاي تبلیغات .البران )2442( 21معتقد است که در صنعت رسانه رقابت کامل وجود
ندارد .اما بر خالف این دیدگاه عدهاي از مدیران رسانهاي بیان کردند که آنها در یک محیط کامالً رقابتی
فعالیت میکنند .عالوه بر این دیمیک و روتنبالر )2980( 28نیز نشان دادند که بین صنایع رسانهاي نیز
رقابت وجود دارد .بیشتر تحقیقات تأکید کردهاند که براي صادرات محصوالت رسانهاي نظیر فیلم باید
شاخصهاي رقابتی همانند تعداد رقبا ،کیفیت رقابت ،سهم بازار رقبا ،قدرت چانهزنی مصرفکنندگان و
محصوالت جایگزین در کشور هدف را مورد تحلیل قرارداد .تعداد بهینه رقبا در یک بازار بهاندازه بازار و
تقاضا براي محصول بستگی دارد .تحلیل تراکم فروشنده آسان نیست زیرا انواع مختلف رسانهها ،محصوالت
جایگزین یکدیگرند که هم براي تبلیغات کنندگان و هم مصرفکنندگان ،تهیهشدهاند .این رسانهها همگی بر
سر پول و زمان مخاطبان با یکدیگر در حال رقابتاند .در واقع مبارزه دهههاي اخیر شرکتهاي بزرگ
رسانهاي بر سر زمان مخاطبان بوده است تا پول آنها (لوبالن و دیگران.)2189 ،
از مؤلفههاي دیگري که در انتخاب بازار خارجی مؤثر است موانع ورود است .هر آنچه ورود به بازار را براي
یک رقیب جدید سخت و دشوار کند ،یک مانع ورود است .بر اساس نظر جابر و وایت لوک،)2990( 29
بازارهایی که در آنها میزان تمرکز و ورود و خروج انواع رقبا زیاد باشد از جذابیت بسیار پایینی برخوردار
هستند .موانع ورود از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است ،اما سه مانع متداول در صنعت رسانه عبارتند از:
هزینههاي ثابت باال ،مقررات دولتی و قدرت بازار فروشندگان موجود .بهعنوان نمونه در بخش نشر کتاب
موانع ورود براي ناشران و مؤلفان زیاد نیست اما نکته مهم این است که تجارت جهانی کتاب تحت سلطه
چند کشور توسعهیافته است بهطوريکه بالغ بر نیمی از کل صادرات کتاب به پنج کشور آمریکا ،بریتانیا،
آلمان ،اسپانیا و فرانسه تعلق دارد و  00درصد واردات نیز به پنج وارد کننده نخست کتاب شامل
ایاالتمتحده ،بریتانیا ،کانادا ،فرانسه و آلمان اختصاص دارد (تاوز.)2191 ،
 -4عوامل کشور ميزبان
تحقیقات نشان دادهاند که عالوه بر عوامل داخلی نظیر اندازه ،سابقه ،منابع و ویژگیهاي محصول
یک شرکت ،عوامل و شرایط مربوط به کشور هدف نظیر سیاستهاي تجاري کشور میزبان ،اندازه بازار،
نزدیکی جغرافیایی ،فاصله فرهنگی و نوسانات نرخ مبادله بر جذابیت یک کشور بهعنوان کشور هدف صادراتی
اثر میگذارد (ارامیلی و رو .)2994 ،از نظر چان المستد و همکارانش ( )2448عوامل مربوط به کشور میزبان
براي انتخاب بازار محصوالت ویدئویی عبارتند از سطح توسعه اقتصادي ،اندازه بازار ،زیرساخت فنّاورانه،
مجاورت جغرافیایی ،فاصله فرهنگی ،محیط قانونی و سیاسی و روابط کشور مبدأ و مقصد.
بسیاري از پژوهشگران محدودیتهاي سیاسی و قانونی را از عوامل مؤثر در انتخاب بازارهاي خارجی
در نظر میگیرند (کیگان .)2181 ،تولیدات صنعت رسانه نیز متأثر از شرایط سیاسی و قانونی کشور هدف
است .بهزعم لوبالن و همکاران وي ( )2188مدیران رسانه باید بهدقت به ارزیابی محیطهاي قانونی ملی
بپردازند زیرا مقررات مربوط به محتوا و حقوق مالکیت فکري و معنوي هم میتواند درد ساز باشد .برخی
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کشورها توافقنامه مربوط به کپیرایت را امضا نکرده و برخی دیگر قوانین آن را به اجرا نگذاشتهاند و باعث
آسیبپذیر شدن تولید و پخش محصوالت رسانهاي شدهاند .یک شرکت رسانهاي که در این کشورها وارد
میشود ممکن است در محافظت از برنامهها یا محصوالتش در برابر کپیبرداري غیرقانونی با دشواري روبهرو
شود .از دیگر مؤلفههاي مهم در موفقیت اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی صنعت رسانه یک کشور ،نظام
سیاسی است که استقالل رسانهاي را تضمین نماید (بانک جهانی .)2442 ،سطح خطر پذیري (یا ریسک)
سیاسی در کشور میزبان با جذب سرمایهگذاري خارجی ارتباط معکوس دارد .به عبارت دیگر چنانچه سطح
خطر پذیري سیاسی (نظیر بی ثباتی سیاسی) در کشور میزبان پایین باشد احتمال جذب سرمایهگذاري
خارجی بیشتر خواهد شد (هولنسون .)2442،از جمله مخاطرات سیاسی میتوان به مصادره ،سلب مالکیت،
بومی کردن ،کنترلهاي دولت ،محدودیتهاي وارداتی ،کنترل قیمت و بازار اشاره کرد .همچنین مطالعات
نشان دادهاند که براي توسعه صنایع رسانهاي فضاي آزاد و دموکراتیک ،امنیت حقوقی و مداخله حداقلی
دولت ضروري است (رودریگرز و ویلسون.)2444 ،24
در صنایع رسانهاي دسترسی به کانالهاي توزیع و پخش از اهمیت فراوانی برخوردار است .پیرس و
رابینسون )2991( 22معتقدند که دسترسی به کانالهاي توزیع براي موفقیت هر محصولی ضروري است.
عدهاي از پژوهشگران صنعت رسانه بر این باورند که راهبرد ادغام عمودي در این صنعت باعث شده تنها
برخی از شرکتها به کانالهاي توزیع رسانهاي دسترسی داشته باشند و موجب خروج سایرین از بازار شوند.
البته به نظر می رسد در صنعت نشر این ادغام ها موانع ورود را افزایش ندهد و امکان رقابت وجود دارد (تاوز،
 .)2191در بحث دسترسی به کانالهاي توزیع و پخش ،باید فناوريهاي تولید و پخش بازار هدف از نظر
ماهیت ،کیفیت و مکان استفاده نیز مد نظر قرار گیرد .عالوه بر این ضروري است در تحلیل انتخاب بازار
هدف اطالعاتی در خصوص دستگاههاي تکثیر و کپیبرداري ،ظرفیت ،کیفیت ،قدمت و نوع این دستگاهها،
تعداد سالنها و پردیسهاي سینمایی و فرهنگی ،امکانات و فنّاوريهاي این سالنها به دست آورد .فناوري
جدید پخش امکان جذب مخاطب بیشتري دارد و نواحی بیشتري تحت پوشش قرار میگیرد.
تقاضاي مصرفکننده و زیرساخت نظام رسانهاي کشور میزبان نیز بهطور مستقیم بر توسعه
بینالمللی فعالیتهاي رسانهاي تأثیر میگذارد .زیرساختهاي ارتباطی و رسانهاي کشور میزبان تقاضا براي
محصوالت ویدئویی خارجی و داخلی را افزایش میدهد و همچنین باعث بهبود دسترسی به اطالعات
محصوالت رسانهاي خارجی میشود (چان المستد.)2448 ،
بسیاري از محققین نیز معتقدند که درآمد سرانه کشور هدف ارتباط مثبتی با جذابیت بازار آن کشور
دارد (هولنسن2442 ،؛ کیگان .)2181 ،باید در نظر داشت که محصوالت رسانهاي نظیر فیلم در زمره
کاالهاي تجملی و غیرضروري قرار دارند .چنانچه اکثر ساکنان یک کشور زندگی محقرانهاي داشته باشند،
بازار محصوالت رسانهاي عموماً ضعیف خواهد بود .شرکتها غالباً تمایلی براي دستیابی به مصرفکنندگان
که قدرت خرید کمی دارند ،ندارند .در مقابل کشورهاي داراي اقتصاد قوي ،بازارهاي رسانهاي قدرتمند و
توسعهیافته و رقابت تبلیغاتی شدیدي دارند (لوبالن و دیگران.)2188 ،
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جدول  -8عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر انتخاب بازار محصوالت رسانهاي
عامل

مؤلفهها
سازگاري میان فرهنگی

انطباق محتوایی

تطابق با عناصر جامعهشناختی
قابلیت دسترسی

عوامل خاص کشور میزبان

قابلیتهاي بالقوه بازار
زیرساخت رسانهاي
توان پشتیبانی

وضعیت رقابتی
عوامل خاص شرکت

ساختار بازار
فضاي کسبوکار
توانمنديهاي مدیریتی
توانمنديهاي سازمانی

در یک جمعبندي می توان گفت که با توجه به ادبیات تحقیق و نظرخواهی از کارشناسان ،چهار
عامل اصلی و  24مؤلفه مؤثر بر انتخاب بازار محصوالت رسانهاي شناسایی شد (جدول  .)2این عوامل و
مؤلفهها براي پاسخگویی به پرسش اول تحقیق در نظر گرفتهشده اند .بر همین اساس ،مدل مفهومی تحقیق
طراحی و فرضیه هاي مرتبط با آن مشخص شد .در مرحله بعد با نظرخواهی از خبرگان رشته مدیریت
رسانه ،پرسشنامهاي تدوین و در بین پاسخدهندگان توزیع شد.
روش تحقيق
هدف این پژوهش شناسایی متغیرهاي مؤثر بر انتخاب بازارهاي هدف محصوالت رسانهاي و تبیین
روابط بین متغیرها است .از این جهت پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردي است .همچنین
از نظر روش گردآوري دادهها از نوع توصیفی و پیمایشی است .بهمنظور جمعآوري دادههاي میدانی از ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق با توجه به مبانی نظري تحقیق و نظرخواهی از کارشناسان
و متخصصان حوزه صنعت رسانه و بازاریابی بینالملل تدوین شد .پرسشات پرسشنامه بر اساس طیف
پنجدرجهاي لیکرت طراحی گردید و آخرین پرسش پرسشنامه بهصورت یک پرسش باز مطرح شد تا بر
اساس آن هرکدام از پاسخدهندگان معیارهاي مناسب جهت انتخاب بازار هدف محصوالت رسانهاي را ابراز
نمایند .همچنین از آنها خواستهشده است که پیشنهادهاي خود را در رابطه با موضوع پژوهش و پرسشنامه
بیان کنند .براي آزمون اعتبار یا روایی سازههاي موردمطالعه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است .بدین
منظور از کارشناسان و متخصصان امر در مورد طراحی پرسشات و شاخصها نظرخواهی شد که درنهایت با
انجام اصالحات الزم پرسشها و شاخصها مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماري تحقیق شامل کلیه مدیران و
کارشناسان مؤسسات توزیع محصوالت سینمایی و رسانهاي است .اطالعات این مؤسسات از طریق وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ شد و تعداد  244پرسشنامه میان آنها توزیع گردید.
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تجزيه و تحليل دادهها
به منظور تحلیل دادههاي تحقیق از روش رگرسیون همزمان استفاده شده است .در تحقیق حاضر
متغیرهاي پیشبین شامل انطباق محتوایی ،عوامل خاص کشور میزبان ،وضعیت رقابتی و عوامل خاص
شرکت صادرکننده میشود و منظور از متغیر مالک انتخاب بازار هدف است .ترکیب متغیرهاي پیشبین و
مالک معادالت رگرسیونی تحقیق را تشکیل میدهند .قبل از انجام تحلیل رگرسیون باید نسبت به تحقق
مفروضات رگرسیون خطی اطمینان حاصل کرد .یکی از آزمونها براي اطمینان از درستی تحلیل رگرسیون
آزمون هم خطی است .یافتهها نشان داد که ارزش عامل تورم واریانس هر متغیر کمتر از  2/6است و شاخص
وضعیت متغیرها در بازه  2تا  1/1قرار دارد .بنابراین میتوان گفت که همخطی مسئله جدي براي تحلیل
رگرسیون محسوب نمیشود.
یافتههاي حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین
به ترتیب برابر با  4/884و  4/117است .بهعبارت دیگر حدود  18درصد واریانس متغیر وابسته را میتوان
بهوسیله رابطه خطی آن با متغیرهاي مستقل پیشبینی نمود ،و مقدار آر  ) = 4/111( 2مبین این ادعا
است .بهمنظور مطالعه قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهاي پیشبین و مالک از تحلیل واریانس
رگرسیون استفاده شد .در این تحلیل مقدار آماره  fبرابر با  262/22بوده و با توجه به اینکه سطح معناداري
کوچکتر از میزان خطاست ( )>4/47فرض خطی بودن رابطهها تأیید میشود.
در جدول  2خالصه نتایج تحلیلهاي رگرسیون نشان دادهشده است .همانگونه که مالحظه
میشود بخش ضرایب رگرسیون شامل دو دسته ضرایب استاندارد نشده ( )Bو ضرایب استانداردشده ()β
است .در این تحقیق براي مقایسه اثرات متغیرهاي پیشبین روي متغیر مالک از ضرایب استانداردشده ()β
استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد که ضرایب معنیداري براي تمامی مؤلفهها کوچکتر از  4/47بوده
و میتوان ادعا کرد که مؤلفههاي مذکور در سطح اطمینان  97درصد بر انتخاب بازار هدف صادراتی تأثیر
مثبت دارند .بهمنظور آزمون فرض تساوي هر یک از ضرایب ستون  Bبا عدد صفر آماره  tموردمطالعه قرار
گرفت .از آنجاییکه عدد معنیداري آزمون تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر ،کوچکتر از
 7درصد است ،بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد میشود و نیازي به
خارج کردن آنها از معادله رگرسیون نیست .با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد بتا مشخص شد که مؤلفه
سازگاري میان فرهنگی بیشترین تأثیر را در پیشبینی انتخاب بازار هدف صادراتی محصوالت رسانهاي
دارند.
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جدول  -2خالصه يافتههاي تحليل رگرسيون
ضرایب استاندارد
()β

t-value

سطح
معنیداري

سازگاري میان فرهنگی

4/679

4/079

7/890

4/444

تطابق با عناصر جامعهشناختی

4/622

4/001

7/729

4/424

قابلیت دسترسی

4/818

4/161

0/16

4/442

قابلیتهاي بالقوه بازار

4/120

4/171

1/61

4/444

زیرساخت رسانهاي

4/818

4/270

1/279

4/424

توان پشتیبانی

4/828

4/202

1/47

4/444

ساختار بازار

4/782

4/024

0/604

4/442

فضاي کسبوکار

4/022

4/198

0/762

4/444

توانمنديهاي مدیریتی

4/262

4/012

7/228

4/42

توانمنديهاي سازمانی

4/027

4/022

7/247

4/444

عامل
انطباق
محتوایی
عوامل خاص
کشور میزبان

وضعیت رقابتی
عوامل خاص
شرکت

مؤلفه

ضرایب
غیراستاندارد B

در پاسخ به پرسشهاي دوم و سوم تحقیق ،از تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل مسیر به فرضهاي
معمولی رگرسیون نیاز دارد .این تحلیل مخصوصاً به مسئله تصریح مدل بسیار حساس است؛ زیرا عدم لحاظ
کردن متغیرهاي علّی مناسب یا لحاظ کردن متغیرهاي غیر اصلی روي ضرایب مسیري تأثیر میگذارد.
معموالً برآوردهاي مسیر را میتوان بهوسیله رگرسیون  OLSیا بهوسیله برآورد حداکثر راستنمایی انجام داد.
با استفاده از تحلیل مسیر براي هر جفت متغیر ،یک ضریب مسیر (ضرایب استانداردشده رگرسیون که عددي
بین  2و  -2است) بهدستآمده است .نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل مسیر بیانگر وجود روابط مدل شکل
 2بوده بهغیراز رابطه انطباق محتوایی و وضعیت رقابتی که از نظر آماري معنادار نیست (2/21 ، p> 4/47
=مقدار  .)β= 4/222 ،tیکی از مزایاي تحلیل مسیر این است که پژوهشگر را قادر میسازد که اثر کلی
(مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم) یک متغیر را بر متغیر دیگر اندازه گرفته و مقدار آنها را بهوسیله ضرایب
مسیر با هم مقایسه کند (شکل  .)2در جدول  1اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهاي مستقل بر
انتخاب بازار هدف صادراتی نشان دادهشده است .با توجه به نتایج این جدول مشخص گردید که اثر مستقیم
انطباق محتوایی ( )4/792بر انتخاب بازار هدف صادراتی نسبت به بقیه متغیرها بیشتر است ،در حالی که
عوامل خاص کشور میزبان بیشترین اثر کلی ( )4/879را بر انتخاب بازار هدف صادراتی دارد .براي برآورد
اثر کلی متغیرها الزم است حاصل جمع اثر مستقیم و غیرمستقیم آنها محاسبه شود.
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4272

انطباق
محتوایی

عوامل خاص

4207

کشور ميزبان

4279
4226

انتخاب بازار

4222

هدف
4220

4221

وضعيت
رقابتي

4217

4212

عوامل خاص
شرکت

شکل  .8نمودار تحليل مسير

جدول  -3محاسبه اثر مستقيم ،غيرمستقيم و کلي
اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کلي

متغير
عوامل خاص کشور میزبان

42721

42116

42879

انطباق محتوایی

42792

---

42792

وضعیت رقابتی

42214

---

42214

عوامل خاص شرکت

42172

42228

42719
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نتيجهگيري و پيشنهادها
در این تحقیق تالش شد تا عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهاي خارجی براي محصوالت رسانهاي
شناسایی شود .همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد چهار عامل اصلی انطباق محتوایی ،ویژگیهاي خاص
شرکت صادرکننده ،وضعیت رقابتی بازار مقصد و مؤلفههاي خاص کشور میزبان در انتخاب بازارهاي خارجی
نقش ایفا میکنند (شکل  .)2نتایج آزمونهاي تحقیق حاکی از آن است که تمامی مؤلفههاي تحقیق در
انتخاب بازار خارجی تأثیر مثبت دارند .همچنین مشخص گردید که انطباق محتوایی بیشترین تأثیر را
بهطور مستقیم بر انتخاب بازار هدف دارد ،در حالی که اثر کلی ویژگیهاي خاص کشور میزبان نسبت به
سایر متغیرها بیشتر است .از بین مؤلفههاي تحقیق نیز بیشترین اثر مربوط به سازگاري میان فرهنگی است.

 )2پيشنهادهاي کاربردي
الف -اولویتبخشی به انطباق محتوایی در ارزیابی و انتخاب بازارهاي جهانی :پیشنهاد میشود در این
فرایند به شاخصهاي سازگاري میان فرهنگی و عناصر جامعهشناختی توجه ویژه شود شاخصهایی نظیر :در
نظر گرفتن زبان و آداب و سنن سایر ملل در تولید محتواي رسانهاي ،تدوین برنامههاي تبلیغی و ترفیعی
جهانی ،پرهیز از محتواهاي طنز و فکاهی کلیشهاي ،توسعه محصوالت مشترک با سایر ملل ،ارتقاي کمی و
کیفی محصوالت رسانهاي مطابق با استانداردهاي جهانی ،دوبله و زیرنویس سازي براي محصوالت ویدیو
رسانه و مواردي ازایندست.
ب -ارزیابی خریداران بالقوه :براي نمونه خریداران بالقوه براي مؤسسات سینمایی میتوانند
ایستگاههاي تلویزیونی دولتی و خصوصی ،تلویزیونهاي ماهوارهاي ،شبکههاي کابلی ،سینماها ،مردم و نظایر
اینها باشد.
ج -ضرورت توجه بهاندازه بازار و رفاه اقتصادي کشور در تمامی مراحل زنجیره ارزش صنایع
رسانهاي.

871
انتخاب بازارهاي جهانی در صنعت رسانه

حجم صادرات
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سهم بازار
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انتخاب بازار

فضاي کسب و
کار

شکل  2مدل نهايي تحقيق

ساختار بازار

وضعيت
رقابتی

انطباق
محتوايی

سازگاري ميان فرهنگي
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سازگاري عناصر جامعه شناختی
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توان پشتیبانی

زیرساخت رسانه

پتانسیل بازار

قا بلیت دسترسی
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ت -دسترسی به کانالهاي توزیع و پخش :یکی از عوامل مهم در انتخاب بازار محصوالت رسانهاي مربوط به
توزیع است .توزیعکنندگان مستقل نادرند و در رقابت با شرکتهاي بزرگ مشکالت بسیار دارند .توزیع
اغلب محصوالت رسانهاي (نظیر کتاب ،فیلم ،موسیقی و نظایر اینها) تحت سیطره غولهاي بزرگ رسانهاي
است بهعنوان نمونه چند توزیعکننده بزرگ بازار فیلم را در کنترل خوددارند و شرکتهاي تولید مستقل اگر
میخواهند فیلمشان در سینماها و فروشگاههاي ویدئویی جهان ظاهر شود باید با آنها قرارداد ببندند .در
واقع انحصار در توزیع فیلم دههها به حیات خود ادامه داده و میدهد .بنابراین ورود به این عرصه نسبتاً
دشوار است و نوعی کنش جمعی بر آن حاکم است .البته باید در نظر داشت که این شرکتها لغزشناپذیر و
مطلق نیستند و در برابر افتوخیزهاي اقتصادي ،رکودها و مشکالت دیگر آسیبپذیر هستند .شرکتهاي
هالیوودي پیوسته به دلیل افزایش قیمتها ،مدیریت ناکارآمد و بیثبات و تجمل و سبک زندگی اشرافی
موردانتقاد قرارگرفتهاند.
د -راهاندازي یک نظام اطالعاتی جامع براي صنعت رسانه :بهمنظور بینالمللی کردن عملیات و محصوالت
سازمانهاي رسانهاي ضروري است یک سیستم اطالعاتی کارآمد درزمینه جذابیت بازارهاي خارجی وجود
داشته باشد .همچنین در این سیستم میتوان آمار و اطالعات دیگري همانند دادههاي شرکتهاي رسانهاي
کوچک و متوسط داخلی و خارجی را لحاظ کرد .دولت با ایجاد این سیستم اطالعاتی میتواند نقش مهمی
در تسهیل و گسترش بینالمللی شدن عملیات سازمانهاي رسانهاي ایفا کند.
)2پيشنهادهاي پژوهشي
تحقیق حاضر صرفاً بر معیارهاي انتخاب بازار جهانی براي شرکتهاي متوسط و کوچک ویدیو رسانه
کشور تمرکز کرده است .از این جهت بسیاري از ابعاد این موضوع موردمطالعه قرار نگرفتهاند .بهعنوان نمونه
میتوان به تأثیر عوامل هزینه مبادله در انتخاب بازار بینالمللی شرکتهاي صادراتی محصوالت رسانه اي
اشاره کرد .بااینوجود تحقیق حاضر زمینهاي را براي تحقیقات بینالمللی شدن مؤسسات رسانهاي فراهم
کرده است .اغلب تحقیقاتی که درباره انتخاب بازار هدف انجامشده به بحث شیوههاي ورود به بازارهاي
جهانی نیز پرداختهاند .بنابراین یکی از حوزههایی که میتواند موردمطالعه و تحلیل قرار گیرد انتخاب شیوه
ورود به بازارهاي جهانی محصوالت رسانهاي است .موضوع دیگري که در تحقیقات آینده میتوان
موردمطالعه قرارداد تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی مؤسسات رسانهاي کشور است .معیارها و
مؤلفههاي این تحقیق بهتنهایی نیز میتواند موضوع تحقیقات آینده باشد بهعنوانمثال تأثیر عوامل فرهنگی
در انتخاب بازار خارجی را میتوان مورد مطالعه قرارداد.
در تحقیقات آینده نیز میتوان به این مسائل پاسخ داد :آیا میتوان از چارچوب پیشنهادي تحقیق
کنونی براي صنایع دیگر استفاده کرد؟ آیا قرابت یا فاصله فرهنگی در شرکتهاي خدماتی نسبت به
شرکتهاي تولیدي از اهمیت بیشتري برخوردار است؟ نقش تعدیلکنندگی پتانسیلهاي بازار براي کدام
محصوالت قويتر است؟ آیا مؤسسات رسانهاي در فرایند بینالمللی شدن از یک فرایند نظامند پیروي
میکنند یا غیر نظامند؟ این تحقیق بهطورکلی معیارها را در نظر گرفته است در تحقیقات آینده میتوان
بهطور اخص به یک منطقه یا یک کشور خاص پرداخت .موضوع دیگري که تاکنون درباره آن تحلیلی صورت
نگرفته موانع بینالمللی شدن شرکتها و مؤسسات رسانهاي کشور است .بهمنظور توفیق بیشتر در عرصه
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تجارت بینالملل ضروري است که موانع بینالمللی شدن مؤسسات رسانهاي شناسایی و راهحلهاي مناسب
.ارائه شود
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