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چکیده
یکی از راههای توسعهی یک کسبوکار ،بزرگ شدن بازار هدف آن است و در کنار مشخصههای مختلف بازار هدف ،مشخصههای
جغرافیایی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین معیارهای انتخاب همواره مدنظر کسبوکارها بوده است .در این فرایند نیز افزایش
گستره ی جغرافیایی بازار معموالً به عنوان اولین راهبرد مورد توجه قرار میگیرد .زمانی که این افزایش گستره از مرزهای
جغرافیایی کشور مبدأ فراتر میرود ،مقولهی ورود به بازار بینالمللی و بینالمللی شدن کسبوکار موضوعیت مییابد .سؤال اصلی
پژوهش حاضر این است که یک مدل بازارگرا برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بینالمللی چه ابعادی دارد .در این
پژوهش پس از مطالعهی پیشینهی نظری مقولهی ورود به بازار بینالمللی و معرفی جایگاه صنایع خالقه و مشخصاً صنعت انیمیشن
در بازار بین الملل ،مدلی پارادایمی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران ارائه شده است.
پژوهش از نظر هدف توسعهای کاربردی بوده و در زمرهی تحقیقات کیفی قرار میگیرد .ضمن اینکه روش مورد استفاده نیز روش
کیفی نظریه مبنایی بوده است .مدل پارادایمی حاصل از تحلیل مصاحبههای عمیق ،مشتمل بر پدیده اصلی (ورود استودیوی
انیمیشن ایرانی به بازار بینالمللی) ،علتها (انحصار دولتی ،پیشرفتت رقبا و جذابیت بازار) ،شرایط زمینهای (پیشرفت تدریجی،
سفارشیسازی ،فعالیت مستقل ،وابستگی به دولت) و مداخلهگر (عوامل سیاسی ،سیاستگذاری عمومی ،رویکرد حرفهای و تأمین
سرمایه) ،کنشها و تعامالت (بازاریابی محصول ،شناخت بازار ،شبکهسازی خارجی ،فرم و محتوای محصول ،مدیریت استراتژیک) و
پیامدها (توسعه بازار بینالمللی ،فروش خارجی و سودآوری) استخراج شده است.
واژههای کلیدی :بازاریابی انیمیشن ،صنعت فرهنگی ،ورود به بازار بینالمللی
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مقدمه
پژوهشها در باب صنایع فرهنگی در سالهای گذشته رایج شده است .عوامل مختلفی از جمله رشد
اهمیت اقتصادی این بخش ،عرضه شدن رویهها و مقررات مدون برای صنایع فرهنگی و محصوالت خالقانه و
احتماالً ،اشتیاق محققان به حوزههایی مثل فیلم ،موسیقی و بازیهای رایانهای را میتوان به عنوان دالیل رواج
این نوع پژوهشها عنوان کرد .در میان این پژوهشها ،تعاریف متعددی برای این گروه از صنایع ارائه شده است.
«صنایع فرهنگی صنایعی هستند که در آنها با استفاده از میزان قابل توجهی اجزای خالقانه ،کاالهای حسی تولید
میشود تا به صورت انبوه در بازار مصرفکنندگان این کاالها توزیع شوند (پلتونیمی :0216 1ص  .»)31تولید
هریک از اشکال مختلف محصوالت فرهنگی ،منبع قابل توجهی از درآمد و اشتغال را در اقتصادهای توسعه یافته
ایجاد کرده است .این رشد درآمد ناشی از تولید فرهنگ برای مصرف انبوه منجر به تسلط غولهای رسانهای
جهان بر بسیاری از بازارها شده است .در چنین شرایطی ،حضور در بازارهای بینالمللی یکی از دغدغههای اصلی
فعاالن این صنایع است .در این مقاله به مطالعه ابعاد این دغدغه در صنعت انیمیشن ایران پرداخته شده است.
در بخش طرح مسأله ابعاد بیشتر آن معرفی شده و مهمترین پژوهشهای پیشین در حوزهی ورود به بازار بین-
المللی و نیز صنعت انیمیشن ارائه شده است .روش پژوهش مورد استفاده روش نظریه مبنایی بوده که جزئیات
آن در بخش روششناسی پژوهش آمده است .یافتههای حاصل از دادههای جمعآوری شده در بخش یافتههای
پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی ارائه شده و تفسیر آنها به همراه پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی در بخش
نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.
طرح مسئله
در حال حاضر فراگیر بودن محصوالت فرهنگی وارداتی که با مضامین و پیامهای بعضاً نامناسب برای
فرهنگ ایرانی اسالمی همراه است نشان دهندۀ ضعفها و کمبودهای جدی در این زمینه است .تالشهای قابل
توجهی در همهی سالها از سوی فعاالن حوزههای مختلف فرهنگی برای عرضهی محصوالتی با هدف رقابت با
نمونههای وارداتی صورت گرفته اما به دلیل عدم وجود «نگاه صنعتی» با شکست مواجه شده است .شناخت
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مراحل مختلف ایدهپردازی ،تولید و فروش این محصوالت در چارچوبی نظاممند از مهمترین الزامات توسعهی
محصوالت فرهنگی به حساب میآید .دغدغههای مربوط به تسلط محصوالت فرهنگی جهان ،مخت

کشور ما

نیست و همهی کشورها با آن مواجه بوده و کمابیش نسبت به آن حساس هستند .تنها در سال  ،0212میزان
صادرات انیمیشن ژاپن حدوداً چهار برابر صادرات فوالد این کشور به امریکا بوده است .سهم صنعت انیمیشن
ژاپن از بازار جهان بیش از  52درصد است و  02درصد انیمیشنهای پخش شده از تلویزیونهای اروپا ،ژاپنی
بودهاند (ترو.)0212 ،0
بر اساس پیمایش جهانی صورت گرفته توسط انجمن بینالمللی مرچندایزرهای صنعت حق امتیاز (لیما،)3
از میان  02کاراکتر پرطرفدار انیمیشن در جهان  16کاراکتر مربوط به کمپانیهای امریکایی بوده و بعد از امریکا،
ژاپن با  3کاراکتر و کشورهای انگلستان و بلژیک هرکدام با یک کاراکتر توانستهاند در این رنکینگ قرار بگیرند.
جدول  02 :1کاراکتر پرطرفدار دنیا درنیا در حوزۀ انیمیشن (لیما)0212 ،
ردیف

کاراکتر

کشور سازنده

ردیف

کاراکتر

کشور سازنده

1

میکی موس

امریکا

11

ماشینها

امریکا

0

باب اسفنجی

امریکا

10

بن تن

3

امریکا

3

تام و جری

امریکا

13

دیزنس

امریکا

امریکا

13

5

امریکا

6

3

دورا

6

اسکوبی دو

5

پپا پیگ

9

7

باربی

0

دورامون

9
12

فروزن

7

11

13

خانواده سیمپسون

امریکا

16

انگلستان

15

امریکا

17

ژاپن

10

سوفیا

ادونچرتایم

0

امریکا
امریکا

دانلد داک
کرایون شین-چان
اسمورفها

12

10
13

امریکا

19

کارآگاه کانن

امریکا

02

فرب و فینیها

16

ژاپن
بلژیک
ژاپن
امریکا

بر اساس این پژوهش از بین  12کاراکتر انیمیشنی پرطرفدار در کشور عربستان سعودی 0 ،کاراکتر عربی
هستند و در میان کاراکترهای پرطرفدار کشور ترکیه 3 ،کاراکتر ترکیهای وجود دارد و بقیه عمدتاً مربوط به
کشور امریکا و متعلق به شبکههای امریکایی هستند اما در میان کاراکترهای پرطرفدار کشور ژاپن ،همۀ 12
کاراکتر ژاپنی هستند.
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جدول  12 :0کاراکتر پرطرفدار کشورهای عربستان ،ترکیه ،ژاپن درحوزۀ انیمیشن (لیما)0212 ،
ردیف

عربستان

ترکیه
کاراکتر

کاراکتر

سازنده

1

تام و جری

امریکا

پپی

0

باب اسفنجی

امریکا

کلاوغالن
19

ژاپن
سازنده

15

ترکیه
17

ترکیه

سازنده

کاراکتر

ژاپن

دورامون
ساعت یو-کای

10

ژاپن

3

میکی موس

امریکا

امریکا

وان پیس

02

ژاپن

3

دورا

امریکا

تام و جری

امریکا

کارآگاه کانن

ژاپن

6

بن تن

امریکا

اسمورفها

بلژیک

5

دنیای سرگرمی گومبال

00

کایلو

آنپانمن

01

امریکا  -انگلستان

اسکوبی-دو

امریکا

7

براعم

قطر

باب اسفنجی

امریکا

پوکمون

0

اسمورفها

بلژیک

باربی

امریکا

دراگون بال

9

دیزنی

امریکا

بن تن

امریکا

چیبی ماروکو-چان

12

اسپیس تون

07

ترکیه

05

سوریه

نیلویا

ژاپن

کرایون شین-چان
03

دورامون

ژاپن
ژاپن

03

ژاپن
06

ژاپن
ژاپن

در ایران اما مسائل ویژهای از قبیل ارزشهای انقالب ،وجود انبوه مضامین فرهنگی ایرانی-اسالمی و
موقعیت ویژهی ایران در مواجهه با جهان و منطقه باعث شده که اهمیت پرداختن به مقولهی صنعت فرهنگی
همواره مورد توجه باشد .در عین حال ،نیاز به تولید انبوه محصوالت ،توجه به کیفیت و رقابتپذیری ،ضرورت
پاسخگویی و در عین حال ارتقای ذائقهی بازار ،مراقبت از سبک زندگی و الگوی مصرف ،توجه به جنبههای
اقتصادی محصوالت و از همه مهمتر ،توجه به بازارهای خارجی در کشورهای منطقه و جهان ،صورت مسئله را
پیچیدهتر کرده و آن را از یک مسئلهی صرفاً فرهنگی ،به یک مسئلهی کالن مدیریتی تبدیل نموده است .با
توجه به رسالت نظام جمهوری اسالمی مبنی بر «اثرگذاری فرهنگی بر کشورهای منطقه» ،که در سند چشمانداز
 1323نیز بر آن تأکید شده ،پرداختن به صنایع فرهنگی و ضرورت بینالمللی کردن آن با هدف صدور مفاهیم
ارزشی نظام در قالب این محصوالت بیش از پیش اهمیت یافته است.
لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به ضرورت داشتن رویکرد صنعتی به انیمیشن و جدا
نبودن مفهوم «بازار» از مفهوم صنعت ،یک مدل بازارگرا برای ورود به بازار بینالمللی انیمیشن چیست؟ و اینکه
الزامات ،ضرورتها و راهبردهای تحقق این ورود کدامند؟
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بینالمللی شدن کسبوکار
شروع مطالعات در حوزۀ کسبوکار بینالمللی را به مطالعات هایمر 00نسبت میدهند که نگاهی از منظر
اقتصادی به شرکتهای چندملیتی داشت .اما باکلی )0211( 09پیشینۀ مطالعات این حوزه را به پیش از هایمر
نسبت داده است .ظهور گستردهی شرکتهای چندملیتی و البته رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فضای
پس از جنگ این حوزهی مطالعاتی را دستخوش تغییر کرد .پژوهش در باب بینالمللیسازی شرکتهای کوچک
و متوسط (اس ام ای) نیز به طور مشابه با مشاهدۀ افزایش فعالیتهای فرامرزی شرکتهایی آغاز شد که نه منابع
و نه ظرفیتهای آنها قابل قیاس با چندملیتیها نبود و ناگزیر از محدود شدن در انتخاب استراتژی بودند
(هاکت1977 ،32؛ مون1970 ،31؛ رابینو .)1902 ،30در این میان «نظریۀ فرایندی بینالمللی شدن» یا مدل
تدریجی ،معروف به مدل «آپساال ،»33پیشینهای نسبتاً طوالنی دارد که با مطالعات اوائل دهۀ  72بر روی برخی
شرکتهای منطقۀ اسکاندیناوی آغاز و به طور گسترده مورد ارجاع قرار گرفته و ماندگار شد (یوهانسون 33و
والنی1977 ،36؛ یوهانسون و ویدرشیم-پاول1976 ،35؛ لوستارینن .)1979 ،37یوهانسون و والنی ( )0229با
مطالعه پژوهش های صورت گرفته در سالهای پس از عرضهی مدل اولیهی آپساال بر شواهد مربوط به تأثیر
شبکهی کسبوکار و روابط بین سازمانی بر فرایند بینالمللیسازی شرکتها صحه گذاشتند .در شبکهسازی
بینالمللی توسعهی روابط یک فرایند دوطرفه است که در آن دو طرف به طور تعاملی از هم یاد گرفته و نسبت
به رابطه تعهدات متقابل ایجاد میکنند (اندرسون 30و ویتز1990 ،39؛ بلنکنبرگ هولم 32و همکاران )1999 ،که
این موضوع در مدل اولیۀ آپساال مورد توجه قرار نگرفته بود.
هدلوند 31و کورنلند )1906( 30با بررسی ورود شرکتهای سوئدی به ژاپن دریافتند که برخی شرکتها
روشهای ورود سریع را انتخاب کرده و از صادرات در قالب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سایر روشهای
تدریجی صرفنظر کرده و نیز دارای دانش و تجربۀ قابل توجهی در زمینۀ کسبوکار بینالمللی و بازارهای خارجی
هستند .مهمترین یافتهها و روندهای مطالعات نظری پیشین در خصوص ورود کسبوکارهای کوچک به بازار
بینالمللی در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  :3مهمترین یافتههای فرایند ورود به بازار بینالمللی
یافتهها
ظهور «جهانی زاده شدهها»

منبع
نایت 33و کاوسگیل1995 ،33؛ مدسن 36و سروایس1997 ،35
37

30

39

نقش شبکههای کسبوکار

کوویللو و مونرو 1997 ،؛ ولچ و همکاران1990 ،

اندازۀ بازار مبدأ شرکت ،طبیعت و ماهیت بازار هدف و وسعت
بینالمللی شدن شرکت ،میزان رشد و یکپارچگی جهانی
صنعت شرکت

افرت 62و شوهام0210 ،61؛ کودینا 60و همکاران0220 ،؛
مکدوگال 63و همکاران0223 ،

مشخصات بنیانگذاران جهانیزاده شدهها و منابع مصروفه برای
بینالمللی شدن

مکدوگال و همکاران0223 ،؛ لوستارین و گابریلسن0225 ،63

ریسکپذیری ،ورود فعاالنه به محیط بینالمللی ،تجربه قبلی
فعالیت بینالمللی

اسپلوند 66و همکاران0227 ،؛ آکدو 65و جونز0227 ،؛
مکدوگال و همکاران0223 ،

نقش قابلیتهای شبکهای در کاهش ریسک بینالمللی شدن،
دسترسی به بازارها و مشتریان ،تأمین مالی ،کانالهای توزیع،
فرصتهای یادگیری،

باوم 67و همکاران0211 ،؛ مورت 60و همکاران0210 ،؛ فریمن
و همکاران0212 ،

یادگیری سازمانی ،یادگیری بازارمحور

باوم و همکاران0213 ،؛ ژانتونن 69و همکاران0220 ،

صنعت بینالمللی انیمیشن
اندازهی بازار بینالمللی محصوالت خالق در سال  0216به رقم  503میلیارد دالر رسید .بین سالهای
 0225تا  0216این رقم دو برابر شد و با رشد ساالنه نزدیک به  9درصدی افزایش یافت (پینیو 52و همکاران،
 .)0217صادرات این نوع محصوالت از کشورهای در حال توسعه در سال  0216به رقم  007میلیارد دالر رسید.
این کشورها در صادرات حوزهی اقتصاد خالق بین سالهای  0225تا  0216رشد ساالنه میانگین  10/1درصدی
را تجربه کردهاند که نسبت به وضعیت آنها در سایر حوزههای تجارت بینالملل رقم قابل توجهی به حساب می-
آید (یو ان دی پی .)0215 ،51علیرغم هزینهی نسبتاً باالی تولید در صنعت انیمیشن ،محصوالت این حوزه
پتانسیل درآمدزایی از کانالها و مدلهای درآمدی متنوعی را دارند .از فروش فیلم در سینماها و خرید برنامهها
توسط شبکههای تلویزیونی تا مرچندایزینگ کاراکترها و فروش حق امتیاز بهرهبرداری از کاراکترهای انیمیشنی
کانالهایی هستند که جذابیت این حوزه را برای فعاالن صنعت محصوالت خالقانه بیشتر از گذشته کرده است.
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نگاهی به وضعیت صنعت انیمیشن در ایران نشان میدهد که هنوز هیچکدام از مدلهای بینالمللی شدن،
چه به صورت تدریجی و چه به صورت جهانیزاده شده ،در میان کسبوکارهای ایرانی این حوزه دیده نمیشود.
طبق پژوهشهای صورت گرفته توسط مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی ،کاراکترهای ایرانی در میان کاراکترهای
پرطرفدار کشورهای منطقه جایی نداشتهاند (لیما .)0216 ،در داخل کشور نیز باب اسفنجی و تام و جری به
ترتیب اولین و دومین انیمیشن پرطرفدار از منظر کودکان  3تا  13ساله شناخته شدهاند .علیرغم اینکه در سال-
های اخیر اهتمام ویژهای به تولید انیمیشن ایرانی صورت گرفته و نمونههای قابل قبولی هم از طریق رسانۀ ملی
پخش و مورد توجه قرار گرفته ،اما هنوز این محصوالت در میان محصوالت پرطرفدار بازار هدف جای نگرفتهاند
(ایزدخواه.)1393 ,
جدول  :4هفت انیمیشن پرطرفدار در ایران (ایزدخواه)1334 ،
ردیف

انیمیشن

سازنده

1

باب اسفنجی

امریکا

0

تام و جری

امریکا

3

فوتبالیستها

ژاپن

3

پاندای کونگ فو کار

امریکا

6

سفیدبرفی و هفت کوتوله

امریکا

5

عصر یخبندان

امریکا

7

سیندرال

امریکا

نیاز به مطالعه جامع و ارائهی مدلی از عوامل کلیدی موفقیت ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازارهای
بینالمللی با استفاده از یافتههای مطالعات پیشین و نیز نظرات خبرگان صنعت محققان را بر آن داشت تا در
مقالهی حاضر ،با استفاده از روش کیفی و با رویکرد نظریه مبتنی بر داده ،اقدام به شناخت این عوامل کرده و در
پایان ،مدل پارادایمی این عوامل ارائه شود.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهای کاربردی محسوب میشود .برای شناسایی مدل از روش تحقیق
کیفی استفاده شده است که علت اصلی آن ،ضعف روشهای اثباتی در بررسی پدیدههای اجتماعی است (ازکیا و
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دربان .)1309 ،با عنایت به هدف اصلی پژوهش که به دنبال تدوین و ارائهی مدلی از دادههای جمعآوری شده
در شرایط واقعی است ،نه آزمون آن ،استفاده از نظریهی برخاسته از داده مناسب است .از آنجا که شناسایی تمام
جنبههای مدل اهمیت دارد و همچنین مقولهی اصلی پژوهش از ارتباط سایر مقولهها به دست میآید ،برای
شناسایی مدل مدنظر ،رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین در نظر گرفته شده است (اشتراوس 50و کوربین،53
.)1990
جمعیت هدف این پژوهش فعاالن صنعت انیمیشن ایران شامل مدیران استودیوها ،کارگردانان و تهیه-
کنندگان است که به نحوی از انحاء اعم از فروش خارجی و یا حضور در فستیوالها ،بازار بینالمللی را تجربه
کرده باشند .تمرکز نمونهگیری کیفی بر این است که نمونه انتخاب شده بیشترین میزان اطالعات را در مورد
سؤال پژوهش فراهم کند ،بنابراین روش مورد استفاده در این پژوهش ،نمونهگیری متوالی بوده و در میان انواع
نمونهگیری متوالی از نمونهگیری نظری استفاده شده است .در نمونهگیری نظری که به عنوان روش غالب در
نظریه مبنایی شناخته میشود ،نمونهها به شکلی انتخاب میشوند که به خلق تئوری کمک کنند (گلیسر 53و
اشتراوس .)1950 ،مصاحبه شوندگان که مشخصات آنها در جدول  6ذکر شده و در فرایند تحلیل از «همکار »1
تا «همکار  »02شمارهگذاری شدهاند ،طی مصاحبه عمیق نمیهساختاریافته فرایند وارد کردن محصوالت خود به
بازارهای بینالمللی و یا تالشهای صورت گرفته برای این کار را شرح دادند.
جدول  :2مشخصات مصاحبه شوندگان
حوزه کاری

تعداد

تحصیالت

تعداد

مؤسس /مدیرعامل
استودیو

9

دکتری

3

مدیر اجرایی استودیو

5

فوق لیسانس

13

کارگردان مستقل

3

لیسانس

3

مقام فرهنگی دولتی

0

جمع

02

جمع

02
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کار تحلیل دادههای کیفی با کدگذاری باز و استخراج مفاهیم آغاز میشود .در کدگذاری محوری مقولهها
به صورت منظم ساماندهی شده و اتصال آنها به زیرمقولهها انجام میگیرد .قدم اول در ساماندهی مقولهها در
مرحلهی کدگذاری محوری ،تعیین مقولهی مرکزی یا پدیده اصلی است که نشان دهندهی مضمون اصلی پژوهش
است .هدف اصلی از کدگذاری محوری ،برقراری رابطه میان مقوالت تولید شده در کدگذاری باز است .پس از
تعریف مقولهی محوری ،با کدگذاری مجدد دادهها ،سایر مقوالت به عنوان مقوالت فرعی ذیل عناوین مختلف
مدل پارادایم به پدیدهی اصلی ارتباط داده میشوند .این عناوین عبارتند از «علتها»« ،شرایط زمینهای و
مداخلهگر»« ،اقدامات و برهمکنشها» و «پیامدها» (باوم.)0223 ،
علتها عبارتند از مواردی که منجر به وقوع یا توسعه پدیدهی اصلی میشوند که تنها تحت شرایط خاصی
معتبر هستند .نکتهی حائز اهمیت برای شکلگیری یک تئوری اقدام-محور ،شرایطی است که امکان تحقق
اقدامات و برهمکنشها را بهبود داده یا آنها را محدود میسازند .شرایط زمینهای به زمان ،مکان و مدت زمان
پدیدهها اشاره دارند و شرایط مداخلهگر ،مربوط به محیط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی پدیده میشوند .تعامالت
و برهمکنشها (راهبردها و اقدامات) حائز دو ویژگی هستند :اول ،فرایند هستند و توالی دارند و دوم ،هدفگرا
بوده و به دالیل مشخصی انجام میشوند .نهایتاً ،پیامدها در واقع نتایج حاصل از اقدامات و راهبردها هستند
(اشتراوس و کوربین.)1992 ،
واپسین مرحله در تحلیل کیفی با متد نظریه مبنایی ،کدگذاری انتخابی است که بر اساس نتایج دو مرحله-
ی قبلی ،محقق مشخصاً به یک مؤلف فعال تبدیل شده و به حالجی بنیانهای مقوالت ،کدها و دیاگرامهای
توسعه یافته در طول پژوهش میپردازد .محقق از طریق ارتباط دادن مقولهی محوری به دیگر مقولهها به شکلی
نظاممند و بیان روابط در قالب یک روایت روشن ،به تولید تئوری پرداخته و همچنین مقولههایی که نیازمند
بهبود و توسعه بیشتری هستند را اصالح میکند .سپس با تمرکز بر یکی از مقولهها سایر مقولهها حول آن
سازماندهی میشوند (اشتراوس و کوربین.)1990 ،
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یافته های پژوهش
در مرحلهی اول یعنی کدگذاری باز ،مجموعاً  932کد استخراج شده از  02مصاحبه دقیق با متخصصان و
خبرگان صنعت ،به  106مفهوم انتزاعیتر تبدیل شد که با پاالیش و کدگذاری مجدد این مفاهیم 01 ،مقوله به
دست آمد که برخی از آنها در جدول  5دادهها نشان داده شده است.
جدول  :6مفاهیم و مقولههای استخراج شده
مفاهیم

مقوالت

استراتژی محصول ،مزیت فیلم نسبت فیلمهای دیگر ،استراتژی قیمت ،بازاریابی ،حلقه مفقوده بازاریابی ،جایگاه ویژه
بازاریابی در بازار بین الملل ،بازاریابی در رویدادها ،فروش همزمان محصوالت دیگر در کنار محصول اصلی ،سرمایه گذاری
روی سبد محصوالت ،تشکیل سبد محصوالت

بازاریابی محصول

ضعف تولید نسبت همطرازهای خارجی ،صادرات سریال توسط ترکیه ،وجهه جهانی ترکیه ،پیشرفت کشورهای دیگر

پیشرفت کشورهای رقیب همطراز

تأثیر اتفاقات سیاسی ،انزوای جهانی ایران ،محیط پر اصطکاک ،تأثیر مناقشات سیاسی

عوامل سیاسی

توجه به بازار داخلی ،توجه به بازار خارجی ،قواعد دستیابی به بازارها ،جدید بودن بازار انیمیشن ،شناخت بازار اروپا ،بازار
داشتن انیمیشن در اروپا ،شناخت بازار بین المللی ،آشنایی با بازار ،خطا در شناخت پتانسیل بین المللی ،شناخت
پتانسیل بین المللی ایدهها

شناخت بازار

نبود سیاست مداوم در صنعت فرهنگی ،ضعف ساختاری صنعت ،ساختار هم افزایی فنی و مالی ،یافتن و پرورش
استعدادهای تجاری ،تربیت آدم های حرفه ای در صنعت

سیاستگذاری عمومی

تولید در سطح استاندارد مورد توافق در پیش تولید ،لزوم توجه به نظم در پروژه ،حساس بودن خارجی ها ،گرفتن سهم
از مالکیت فیلم ،فقدان مذاکره کننده حرفه ای ،فقدان نگاه تجاری و صنعتی در هنرمندان ،داشتن رویکرد دانشی

ضرورت رویکرد حرفهای

ایجاد ارتباط خارجی ،حضور در کنار پروژه های سایر کشورها ،حضور در کنار بزرگان دنیا ،اعتماد تدریجی بازیگران بین
المللی ،استمرار ارتباط با خارجی ها مبتنی بر اعتماد ،تعامل با تأثیرگذارهای صنعت در جهان

شبکهسازی خارجی

لزوم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری ،سودآوری در شرایط رکود ،هزینه تمام شده ،توجه به سودآوری در کنار انتقال پیام،
تمایل به سودآوری

سودآوری

رعایت استانداردهای تکنیکی ،اهمیت صدا و موسیقی ،تناسب ویژگی های ویژوال با بازار اروپا ،تولید مبتنی بر
استاندادرهای کیفی بین المللی ،توجه به استانداردهای صدا ،کارگردانی حرفه ای ،شناخت رنگ و کنتراست ،جلوه های
بصری پرزرق و برق سریال ترکیه ای ،تولید به زبان انگلیسی ،جلوه های بصری محصوالت

فرم محصول

نداشتن تم سیاسی و مذهبی ،تمرکز بر حوزه های اشتراکی محتوایی ،لزوم فاصله گرفتن از نقاط اختالفی در محتوا،
همگامی محتوا با ناخودآگاه انسانی ،شناخت تفاوتهای فرهنگی ،پرداختن به مفاهیم مشترک بین المللی ،پوشش طیف
وسیعی از مخاطبان فرای مرزها ،دور شدن از تعصبات دینی ،دور شدن از تعصبات ملی ،تبلیغ سیاسی گل درشت،
جهانشمول بودن حرف فیلم

محتوای محصول

تأمین سرمایه خصوصی ،نیاز به بودجه ،رویدادهای تأمین بودجه تولید ،جستجوی سرمایه گذار حین تولید ،لزوم جذب
سرمایه گذار پیش از تولید ،هزینه کرد اولیه

تأمین سرمایه

لزوم هدفگذاری استراتژیک ،تعیین هدف ،انتخاب مسیر بر اساس قابلیت ها و دارایی ها ،همه چیز در خدمت هدف،
تشخی محل درست سرمایه گذاری ،هدفگذاری اولیه بین المللی ،برنامه ریزی ساالنه ،شناخت قراردادها در رویدادها،
تصمیم گیری همه جانبه ،قابلیت کار تیمی و تشریک مساعی ،تقسیم کار در رویدادها ،گزارش حضور در رویداد

مدیریت اسرتراتژیک
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مقولهی اصلی این پژوهش« ،ورود استودیوی انیمیشن به بازار بینالمللی» است که همهی شئون پژوهش
از مطالعه ادبیات گرفته تا انتخاب مصاحبهشوندگان و تعیین موضوع سئواالت مصاحبهها حول این پدیده بوده
است .مدل پارادایمی حاصل از کدگذاری محوری دادهها در نمودار شکل  1نشان داده شده است.

شریط مداخلهگر
 عوامل سیاسی سیاستگذاری عمومی ضرورت رویکرد حرفهای -تأمین سرمایه

پیامدها
 ایجاد آکاهی از محصوالت انعقاد قراردادهای بینالمللی دیده شدن کارها در بازارهدف

شریط زمینهای
 پیشرفت تدریجی سفارشیسازی فعالیت مستقل -وابستگی به دولت

پدیدهی اصلی
ورود استودیوی انیمیشن به
بازار بینالمللی

علتها
 انحصار دولتی صنایعفرهنگی
 پیشرفت کشورهای رقیبهمطراز
 جذابیت بازار بینالملل -نفوذ رقبای خارجی در ایران

کنشها و تعامالت (راهبردها)
 بازاریابی محصول شناخت بازار شبکهسازی خارجی فرم محصول محتوای محصول -مدیریت استراتژیک

شکل  :1مدل پارادایمی حاصل از کدگذاری و تحلیل یافتهها

علتها
از مجموع مفاهیم استخراج شده 31 ،مفهوم در قالب  3مقوله به عنوان علتهای تالش استودیوها برای
ورود به بازار بینالمللی قلمداد شدهاند که به شرح زیر هستند:
 انحصار دولتی صنایع فرهنگی :یکی از رایجترین دالیلی که استودیوهای انیمیشن ایرانی را ،چه در بخشتأمین سرمایه و چه در بخش فروش ،به سمت بازارهای بینالمللی سوق میدهد ،وجود انحصار دولتی در بخش-
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های مختلف زنجیره ارزش انیمیشن ،از تأمین بودجه تا ساخت و پخش ،در داخل ایران است« .شرکتها دو
دسته هستند ،یا کامالً دولتی هستند و تولیداتشان را با بودجه دولتی ساخته و روانه شبکههای توزیع میکنند و
یا اینکه به صورت خصوصی با روابط دولتی راهاندازی شدهاند و آنها هم با دسترسی به بودجههای دولتی ،کارهایی
همراستا با مقاصد تأمینکنندهها میسازند» (همکار  :0مدیر یک استودیوی خصوصی).
 پیشرفت کشورهای رقیب همطراز :رشد صادرات محصوالت فرهنگی کشورهایی از قبیل ترکیه و کرهجنوبی ،خصوصاً در بخش فیلم و سریال که از سوی مصاحبه شوندگان به لحاظ هنری عقبتر از ایران قلمداد
شدهاند ،یکی از مهمترین انگیزههای تالش استودیوهای ایرانی برای حضور در بازار بینالمللی است« .جایی که
ما سینمامون تو اوج بود و اینا هیچی نداشتن و حاال رسیدن به جایی که صادرات سریال به یکی از مهمترین
صادراتشون تبدیل شده» (همکار  :10مدیر اجرایی استودیو).
 جذابیت بازار بینالملل :بازار بینالملل به دالیلی از قبیل اندازه بزرگتر نسبت به بازار داخلی و نرخبرابری نسبتاً باالی ارزهای بینالمللی در مقابل ریال عموماً برای استودیوها جذابیت داشته و مدیران این امر را به
عنوان دالیل گرایش به بازار بینالمللی عنوان کردهاند« .با توجه به ارزش پایینتر ریال و اندازه بزرگتر بازار
خارجی ،فروش خارجی همیشه به عنوان یکی از آرزوهای بچههایی که تو ایران کار میکنن بوده» (همکار :3
مدیر اجرایی استودیو).
 نفوذ رقبای خارجی در ایران :تصاحب سهم قابل توجهی از بازار محصوالت فرهنگی ایران توسط خارجی-ها ،خصوصاً کشورهای همطراز از قبیل ترکیه نیز باعث انگیزش استودیوهایی شده تا با تولید محصوالت قابل
رقابت ،عالوه بر کسب سهم بازار داخلی ،در بازارهای منطقه هم فعال باشند« .پسر  12سالهی من الگوش و
قهرمانش شده سلطان مراد .بعد وسطش هرچی بخوان میدن به خورد بچه من» (همکار  :3مدیر اجرایی
استودیو).
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کنشها و تعامالت
 30مفهوم در قالب  5مقولهی زیر از میان مصاحبهها استخراج شده است:
 بازاریابی محصول :یکی از مهمترین حلقههای مفقوده در فعالیت بینالمللی استودیوهای انیمیشن که همکارگردانها ،هم تهیهکنندهها و هم سیاستگذاران در مورد آن اتفاق نظر داشتند ،بازاریابی ضعیف محصوالت
است .مفاهیم برندسازی ،استراتژی محصول و تبلیغات مهمترین ابعاد این مقوله بوده است« .ما تو صنعت سینما
و انیمیشن یه حلقه بسیار وحشتناک گمشده داریم مخصوصا در انیمیشن اونم بازاریابی هست .در دنیا در اکثر
صنایع همین حلقه رو داره ولی ما مخصوصا در صنعت انیمیشن اینو نداریم که هیچ منفی هم هست» (همکار :6
مدیر اجرایی استودیو).
 شناخت بازار :ورود به بازار بینالمللی مستلزم به دست آوردن درکی همهجانبه از بازار شامل کلیه اجزایزنجیره ارزش بینالمللی است .اجزایی از قبیل مخاطب (مصرفکننده) و شبکه توزیع از جمله مواردی است که
در مصاحبهها مورد تأکید قرار گرفته است« .ما بازار اروپا رو یاد گرفتیم تو این چندساله که میریم و میایم.
اروپایی ها اون گرافیک رو دوست نداشتن .دنبال گرافیک دیگه ای بودن .گرافیک خیلی منحصر به فردتر خیلی
رهاتر آرتیستیک تر فانتزی تر این به لحاظ گرافیکی» (همکار  :13کارگردان و مدیر استودیو).
 شبکهسازی خارجی :برقراری ارتباط با اجزای مختلف زنجیره ارزش بینالمللی انیمیشن به عنوان یکی ازفرایندهای اساسی در مسیر ورود به بازا بینالمللی هم در ادبیات بینالمللی سازی و هم در اظهارات خبرگان در
مصاحبهها مورد تأکید جدی قرار داشت که در صورتبندی مفهومی این پژوهش از آن با عنوان «شبکهسازی
خارجی» یاد شده است« .این اعتماده وقتی شکل بگیره و این حضوره مستمر باشه شما میری مثال به فالن
کمپانی ایمیل میزنی که سالم منو که میشناسی پروژه فالن که میدونم رفتی پیچش کردی فالن جا و استارت
زدی برای این بخش و این بخش هم میتونی رو سرویس های من حساب کنی» (همکار  :0مدیر اجرایی) .این
عامل مطابقت کاملی با مدل نظریه توسعه یافته آپساال که توسط یوهانسون و والنی ( )0229در خصوص اهمیت
شبکههای کسبوکار ارائه شد دارد.
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 فرم محصول :توجه به فرم محصول هم از حیث انطباق با استانداردهای فنی بینالمللی و هم از حیثهمسویی با ذائقه مخاطبان در بازارهای هدف مورد توجه مصاحبهشوندگان بود« .اگر نتونین استانداردهای صوتی
رو رعایت کنید اصالً به محصولتون نگاه نمیکنن» (همکار  :3مدیر اجرایی استودیو).
 محتوای محصول :یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت محصوالت فرهنگی در بازارهای بینالمللی ،نحوه-ی پرداخت محتوای آنهاست .از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان ،خصوصاً دولتیها ،دغدغهی انتقال پیام
فرهنگی را دارند ،در پرداخت محتوا دچار خطا شده و موفقیت محصول را به خطر میاندازند .فعاالن بخش
خصوصی همگی معتقد بودند که پرداختن به اشتراکات محتوایی ضریب موفقیت محصول را در بازارهای هدف
باال میبرد« .انیمیشنی که تم سیاسی داشته باشه اونم اونقدر بولد یا انیمیشنی که تم مذهبی داشته باشه مثال
برای شما جذابه که یه انیمیشن راجع به چه میدونم قصه ای که در زمخت ترین حالت خودش در قصه ی بودا
رو داره تعریف می کنه برین ببینین؟ بازاری نداره تو سینما مردم نمی بینن اگر راجع به امام حسین اینجا باشه
مردم میرن میبینن ولی امام حسین رو که مردم نمیرن توی شهر نیس بشینن ببینن که» (همکار  :13کارگردان
و تهیهکننده انیمیشن) .از منظر استراتژی بازاریابی ،فرم و محتوای محصول در حزه استراتژیهای «محصول» در
مدل چهارپی مدنظر قرار میگیرند.
 مدیریت استراتژیک :در کنار مقولهی بازاریابی ،مقولهی مدیریت استراتژیک که شامل مفاهیمی از قبیلهدفگذاری استراتژیک ،ضرورت برنامهریزی ،کار تیمی و به طول کلی دارا بودن قابلیتهای مدیریتی برای
استودیوهای انیمشین به مثابه بنگاههای اقتصادی از مهمترین عوامل تحقق فعالیت بینالمللی به حساب میآید.
«بعد از اینکه داستانمون رو صحبت کردیم و به توافق رسیدیم اولویت اولمون انتخاب تارگت بین المللی هست»
(همکار  :3مدیر اجرایی استودیو).
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شرایط مداخلهگر و زمینهای
مجموعاً  12مقوله در قالب شرایط صورتبندی مفهومی شده که به شرح زیر بودهاند:
 عوامل سیاسی :عمده تأثیرات عوامل سیاسی بر کیفیت روابط مالی بینالمللی و نیز شبکهسازی خارجیارزیابی شده است .ثبات تصمیمات سیاسی و نیز اجتناب از انزوای بینالمللی کشور از مهمترین مواردی است که
به اثربخشی راهبردها و اقدامات کمک میکنند« .دوتا از طرفهای فرانسوی جدی شدن و متاسفانه به خاطر
مسائلی که پیش اومد برای مذاکرات هسته ای اگه یادتون باشه در یه مقطعی قرار بود سفارت فرانسه رو ببندن و
متأسفانه ارتباط ما کامل با تهیه کنندههای فرانسه قطع شد» (همکار  :16تهیهکننده).
 سیاستگذاری عمومی :سیاستهای دولت و حکومت در بخش فرهنگ و نحوهی حمایت از صنعتفرهنگی و نیز سیاستهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی از عمده مواردی هستند که به عقیده مصاحبهشوندگان،
اثر قابل توجهی هم بر اثربخشی راهبردها و هم بر ذهنیت و رویکرد فعاالن صنعت خواهد داشت« .در بعضی
کشورها شما بیاین پولتونو روی یه هنرمند فیلمساز سرمایه گذاری کنید از مالیات معاف میشید .آدم های
باهوش و ثروتمند رو میکشن طرف آدم های خالق و جوون و توانا» (همکار  :3مدیر اجرایی استودیو).
 ضرورت رویکرد حرفهای :به عقیده کارشناسان و خبرگان صنعت انیمیشن ،فعالیت حرفهای در اینصنعت مستلزم داشتن رویکرد حرفهای به زنجیره ارزش صنعت است؛ چرا که در فضای بینالمللی عمالً با یک
صنعت به معنای واقعی آن مواجه هستیم و ناگزیر از فراگیری قواعد آن خواهیم بود .رویکرد حرفهای شامل
مفاهیمی از قبیل دارا بودن رویکرد علمی نسبت به مدیریت استودیو ،داشتن رویکرد تجاری ،در کنار رویکرد
آرتیستیک و هنری ،و نیز آگاهی از مالحظات رفتار حرفهای در محیطهای کسبوکار بینالمللی و نهایتاً آگاهی از
اصول مذاکرات حرفهای میشود« .باید سعی بکنید که اون استانداردی که توی پیش تولید تعریف کردیم تو
تولید بسازیم .شما وقتی یه کاری دارین میکنین باید به شدت منظم باشین .دقیق باشین واقعا خوب باشین
واقعا باید خوب باشین و حرفه ای تر از اونا حتی عمل کنین» (همکار  :10کارگردان انیمیشن).
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 تأمین سرمایه :برنامهریزی برای تأمین سرمایه ،نحوهی تأمین سرمایه و محل تأمین سرمایه مواردیهستند که تأثیر قابل توجهی بر راهبردها و اقدامات ،خصوصاً در بخش محتوای محصول ،شبکهسازی خارجی و
مدیریت استراتژیک دارد .تأمینکنندگان دولتی سرمایه در ایران تمایل به نظارت قابل توجهی بر محتوای
محصول دارند که قالباً پتانسیلهای صادراتی آن را تحت تأثیر قرار میدهد .ضمن اینکه برنامهریزی مالی در
خصوص فازهای تزریق سرمایه در پروژه نیز باید مورد توجه مجریان طرح و مدیران اجرایی استودیوها قرار بگیرد.
«مرتباً این ارتباطه بود تا اینکه در واقع تونستیم سرمایه گذاری خصوصی با پابلیسیتی ای که ایجاد شده بود در
اون فستیوال خارجی سرمایه گذار خارجی پیدا کنیم .خیلی هم دردسرش از دولتی ها کمتر بود بعد دولتی ها
خواستن وارد بشن که دیگه ما موافقت نکردیم» (همکار  :15تهیهکننده).
 پیشرفت تدریجی :در میان عوامل زمینهای ،صبوری و اعتقاد به پیشرفت تدریجی در میان همهیمصاحبهشوندگانی که موفقیتهای بینالمللی داشتهاند مورد موافقت بود و آن را به عنوان یکی از عوامل جانبی
اثرگذار بر فرایند موفقیت قلمداد کردهاند« .استودیو از اتاق خواب من و برادرم شروع شده و با کارهای کوچیک
همینجوری هی پیشرفت کرده همینجوری هی بزرگ شده بزرگ شده» (همکار  :19کارگردان و مدیر استودیو).
 سفارشیسازی :با توجه به انحصار تلویزیون در ایران ،گامهای اولیه رشد استودیوها الجرم از تولیدسفارشی برای پخش از تلویزیون دولتی میگذرد .استودیوهایی که به صورت هدفمند و حرفهای فعالیت می-
کنند ،تصمیمات این حوزه را در ابتدای مسیر فعالیت خود با هدف تأمین مالی اتخاذ نموده و پس از ورود به
مرحلهی رشد ،نگاه بینالمللی و تصاحب سهم مالکیتی از حق پخش محصوالت سفارشی را در اولویت مذاکرات
خود قرار میدهند .به طور کلی ،استراتژیهای سفارشیسازی از عوامل زمینهای اثرگذار بر راهبردها و اقدامات
استودیوها قلمداد شدهاند« .بچه ها در ایران این کار رو انجام میدن که هنوزم ادامه داره تلویزیون سفارش میده
و اون ها میرن پول میگیرن و برای سفارش میسازن .اما ما وقتی میخوایم با تلویزیون کار کنیم میگیم که مثال
ما این محصول رو تولید نمی کنیم اون محصول رو تولید می کنیم بازارشو نگاه میکنیم که اگه این محصول رو
بسازیم صرفا فقط ایران میخره؟ پس کار نمی کنیم» (همکار  :16مدیر اجرایی استودیو).
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پیامدها
از میان  03مفهوم استخراج شده از مصاحبهها 3 ،مقوله مرتبط با آنها به شرح زیر تعریف شدهاند:
 ایجاد آگاهی از محصوالت :حضور برند استودیوها در بازارهای مختلف بینالمللی اعم از خاورمیانه ،اروپا،آسیای میانه ،آسیای شرقی و حتی امریکای شمالی و افزایش آگاهی نسبت به این برندها در میان شبکههای
توزیع و نیز مخاطبان از مهمترین پیامدهای اجرای راهبردهاست که هم به صورت تدریجی (شروع از بازارهای
کشورهای همسایه و توسعه به بازارهای دورتر) و هم به صورت شبکهای (ورود به شبکههای بینالمللی صنعت و
توسعه در شبکهها) قابل تصور است« .بازارهای بین المللی به نسبت برای خودمون باز کرده بودیم و تونستیم
بدون درامدهای دولتی به مسیر خودمون ادامه بدیم( ».همکار  :02مدیر استودیو).
 انعقاد قراردادهای بینالمللی :در کنار توسعهی برند بینالمللی استودیو و ایران ،فروش خارجی محصول وارزآوری آن و نهایتاً سودآوری استودیوهای سازنده پیامد مهم دیگر راهبردهای مورد استفاده استودیوها خواهد
بود .در نگاه صنعتی ،تنها راه بقای استودیو به مثابه یک بنگاه اقتصادی ،سودآوری آن است .با توجه به اینکه
انتقال مفهوم و پیام فرهنگی به عنوان یک رسالت اساسی در صنایع فرهنگی مستلزم بقای تولیدکنندگان
محصوالت این صنعت است ،تحقق سودآوری استودیو مورد توجه ویژه خبرگان و فعاالن صنعت است« .نتیجه
کار باید چیزی بشه که بتونیم به چهار جا بفروشیمش اینطوری جذاب میشه برامون .دقیقا نگاه اینه که بهترین
چیدمان رو انجام بدن بیشترین سود رو ببرن» (همکار  :17تهیهکننده).
نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر به ارائه مدل پارادایمی ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بینالمللی پرداخته است.
برای این منظور ،روش تحقیق تئوری مبتنی بر دادهها با رویکرد پارادایمی اشتراوس برای ارائه نظریه استفاده
شده و مدل ارائه شده از فرایندهای کدگذاری مصاحبهها با خبرگان صنعت به دست آمده است .در مدل ارائه
شده ،علتها ،راهبردها و اقدامات موردنیاز و نیز شرایط زمینهای و مداخلهای اثرگذار بر راهبردها شناسایی شده و
پیامدهای وقوع مقولهی محوری ،ورود به بازار بینالمللی ،معرفی شدهاند.
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به طور کلی عوامل شناسایی شده در مدل پارادایمی مقاله حاضر را میتوان به دو گروه عوامل محیطی و
عوامل سازمانی تقسیم کرد .عوامل سازمانی طبیعتاً در قالبت راهبردها و تعامالت صورتبندی مفهومی شده و
عمالً به معنای مهمترین اقداماتی است که فعاالن صنعت انیمیشن باید آنها را مدنظر قرار دهند .بر اساس این
عوامل ،تالشهای کوتاهمدت استعدادهای این صنعت و حضور آنها در فستیوالها و حتی درخشش آنها و کسب
جوایز لزوماً ورود به «بازار» بینالمللی و «فروش» محصول را به دنبال ندارد .نگاه صنعتی ،رفتار سازمانی را می-
طلبد و رفتار سازمانی بازارگرا عبارت است از مدیریت استراتژیک و تدوین هوشمندانه استراتژی بازاریابی که در
ادبیات بازاریابی عموماً با مدل چهارپی ،شامل استراتژیهای حوزهی محصول (فرم و محتوا) ،قیمت و مکان
(شناخت بازار) و ترفیع (شبکهسازی و بازاریابی محصول) شناخته میشود .عوامل محیطی نیز معطوف به شرایط
زمینهای و مداخلهگر هستند که اثرگذاری راهبردها را تحت شعاع قرار میدهند.
نقش دولتها در مسیر بینالمللی شدن صنعت انیمیشن بر اساس مدل ارائه شده در این مقاله ،بیشتر نقش
تسهیلگری است تا تصدیگری .سازوکارهای تأمین مالی استودیوها ،تسهیل فعالیت صندوقهای شتابدهنده و
خطرپذیر ،کاهش انزوای بینالمللی ،ارتقای ثبات سیاسی ،حمایتهای حقوقی از صاحبان آثار و کاهش ممیزی-
های بیضابطه از جمله مواردی است که تأثیر شرایط زمینهای و مداخلهگر مدل را بر راهبردها و تعامالت در
جهت مثبت متمایل خواهد کرد.
مهمترین نوآوری علمی پژوهش حاضر ناشی از فقدان مدل پارادایمی در ادبیات ورود به بازار بینالمللی،
خاصه در صنعت محصوالت فرهنگی است .مدلی که علتها ،راهبردها ،شرایط و پیامدها را به صورت یکجا دیده
باشد .عموم مدلهای ورود به بازار بینالملل صرفاً بر شرایط یا پیامدها تمرکز کردهاند .نوآوری دیگر این پژوهش
معطوف به موضوع آن است .پرداختن به محصوالت فرهنگی از منظر صنعتی و ابعاد مدیریتی آنها با تمرکز بر
شرایط بومی ایران در ادبیات صنایع فرهنگی و اقتصاد خالق نادر است .از بعد روششناسی نیز بهرهبرداری از
رویکرد کیفی برای شناسایی و تحلیل ابعاد کلیدی موفقیت محصوالت فرهنگی منحصربفرد است .این پژوهش
به دنبال تبیین مدلی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به محیط بینالمللی است .امری که برای کشوری
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در حال توسعه که دغدغههای فرهنگی آن نیز حائز اهمیت است ،همواره حیاتی بوده و فقدان نگاه علمی و
صنعتی به آن همواره منشأ خسارت بوده است .در ارائه مدل پژوهش حاضر ،تجربیات افراد خبره و بینالمللی
صنعت امکان ظهور و تحلیل علمی یافتهاند.
این مطالعه بنا به طبیعت پژوهشهای مبتنی بر تئوری مبتنی بر داده تنها قابلیت تعمیمپذیری به گزاره-
های نظری (تعمیمپذیری تحلیلی) را دارد ولی امکان تعمیم آن به کل جامعه (تعمیمپذیری آماری) فراهم نیست.
یافتههای این پژوهش ،مجموعهای از نتایج خاص را به تعدادی نظریه گستردهتر و نه به شرایط و موقعیتهای
گستردهتر تعمیم میدهد .لذا به منظور تعمیمپذیری آماری یافتهها ،طراحی و اجرای پژوهشهای کمی بعدی با
هدف آزمون مدل پیشنهاد میشود.
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