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  چکیده

های خصهش، مهای مختلف بازار هدفوکار، بزرگ شدن بازار هدف آن است و در کنار مشخصهی یک کسبهای توسعهیکی از راه

فرایند نیز افزایش این در .  بوده است وکارهاجغرافیایی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین معیارهای انتخاب همواره مدنظر کسب

ستره از مرزهای گ زمانی که این افزایش.  گیردی جغرافیایی بازار معموالً به عنوان اولین راهبرد مورد توجه قرار میگستره

سؤال اصلی .  یابدوکار موضوعیت میالمللی شدن کسبالمللی و بینی ورود به بازار بینرود، مقولهجغرافیایی کشور مبدأ فراتر می

این در .  المللی چه ابعادی داردمدل بازارگرا برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بین یک پژوهش حاضر این است که

المللی و معرفی جایگاه صنایع خالقه و مشخصاً صنعت انیمیشن ی ورود به بازار بینی نظری مقولهی پیشینهپژوهش پس از مطالعه

.  الملل، مدلی پارادایمی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران ارائه شده استازار بیندر ب

ضمن اینکه روش مورد استفاده نیز روش .  گیردی تحقیقات کیفی قرار میای کاربردی بوده و در زمرهپژوهش از نظر هدف توسعه

ورود استودیوی ) مشتمل بر پدیده اصلیهای عمیق، حاصل از تحلیل مصاحبهمدل پارادایمی .  کیفی نظریه مبنایی بوده است

پیشرفت تدریجی، )ای ، شرایط زمینه(جذابیت بازار ت رقبا وانحصار دولتی، پیشرفت) ها، علت(المللیانیمیشن ایرانی به بازار بین

ای و تأمین عوامل سیاسی، سیاستگذاری عمومی، رویکرد حرفه) گرو مداخله( سازی، فعالیت مستقل، وابستگی به دولتسفارشی

و ( سازی خارجی، فرم و محتوای محصول، مدیریت استراتژیکبازاریابی محصول، شناخت بازار، شبکه)ها و تعامالت ، کنش(سرمایه

 .  استخراج شده است( المللی، فروش خارجی و سودآوریتوسعه بازار بین)پیامدها 

 المللی، ورود به بازار بینبازاریابی انیمیشن، صنعت فرهنگی: لیدیهای کواژه
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 مقدمه

عوامل مختلفی از جمله رشد .  های گذشته رایج شده استها در باب صنایع فرهنگی در سالپژوهش

ها و مقررات مدون برای صنایع فرهنگی و محصوالت خالقانه و اهمیت اقتصادی این بخش، عرضه شدن رویه

توان به عنوان دالیل رواج ای را میهای رایانههایی مثل فیلم، موسیقی و بازیاحتماالً، اشتیاق محققان به حوزه

. ها، تعاریف متعددی برای این گروه از صنایع ارائه شده استدر میان این پژوهش.  ها عنوان کرداین نوع پژوهش

ه از میزان قابل توجهی اجزای خالقانه، کاالهای حسی تولید صنایع فرهنگی صنایعی هستند که در آنها با استفاد»

تولید .  «(31ص : 0216 1پلتونیمی) کنندگان این کاالها توزیع شوندشود تا به صورت انبوه در بازار مصرفمی

، منبع قابل توجهی از درآمد و اشتغال را در اقتصادهای توسعه یافته یفرهنگمحصوالت هریک از اشکال مختلف 

ای های رسانهاین رشد درآمد ناشی از تولید فرهنگ برای مصرف انبوه منجر به تسلط غول.  ه استاد کردایج

های اصلی یکی از دغدغهالمللی در چنین شرایطی، حضور در بازارهای بین.  جهان بر بسیاری از بازارها شده است

.  ابعاد این دغدغه در صنعت انیمیشن ایران پرداخته شده است مطالعه در این مقاله به.  فعاالن این صنایع است

-ورود به بازار بین یحوزهدر های پیشین در بخش طرح مسأله ابعاد بیشتر آن معرفی شده و مهمترین پژوهش

روش پژوهش مورد استفاده روش نظریه مبنایی بوده که جزئیات .  المللی و نیز صنعت انیمیشن ارائه شده است

های آوری شده در بخش یافتههای جمعهای حاصل از دادهیافته.  شناسی پژوهش آمده استبخش روشآن در 

های آتی در بخش پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی ارائه شده و تفسیر آنها به همراه پیشنهاداتی برای پژوهش

 .گیری و پیشنهادها ارائه شده استنتیجه

 طرح مسئله

های بعضاً نامناسب برای ودن محصوالت فرهنگی وارداتی که با مضامین و پیامدر حال حاضر فراگیر ب

های قابل تالش.  مبودهای جدی در این زمینه استها و کفرهنگ ایرانی اسالمی همراه است نشان دهندۀ ضعف

ت با ی محصوالتی با هدف رقابهای مختلف فرهنگی برای عرضهها از سوی فعاالن حوزهی سالتوجهی در همه

شناخت .  ه استبا شکست مواجه شد« نگاه صنعتی»های وارداتی صورت گرفته اما به دلیل عدم وجود نمونه



44 

 ...ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران

ی مند از مهمترین الزامات توسعهپردازی، تولید و فروش این محصوالت در چارچوبی نظاممراحل مختلف ایده

ت فرهنگی جهان، مخت  کشور ما های مربوط به تسلط محصوالدغدغه.  آیدمحصوالت فرهنگی به حساب می

، میزان 0212تنها در سال .  ی کشورها با آن مواجه بوده و کمابیش نسبت به آن حساس هستندنیست و همه

سهم صنعت انیمیشن .  صادرات انیمیشن ژاپن حدوداً چهار برابر صادرات فوالد این کشور به امریکا بوده است

های اروپا، ژاپنی های پخش شده از تلویزیوندرصد انیمیشن 02ست و درصد ا 52ژاپن از بازار جهان بیش از 

 .(0212، 0ترو) اندبوده

، (3لیما)المللی مرچندایزرهای صنعت حق امتیاز بر اساس پیمایش جهانی صورت گرفته توسط انجمن بین

مریکا، امریکایی بوده و بعد از اهای کاراکتر مربوط به کمپانی 16کاراکتر پرطرفدار انیمیشن در جهان  02از میان 

 .اند در این رنکینگ قرار بگیرندکاراکتر و کشورهای انگلستان و بلژیک هرکدام با یک کاراکتر توانسته 3ژاپن با 

 (0212لیما، ) کاراکتر پرطرفدار دنیا درنیا در حوزۀ انیمیشن 02: 1جدول 
 کشور سازنده کاراکتر ردیف کشور سازنده کاراکتر ردیف

 امریکا هاماشین 11 امریکا میکی موس 1

 امریکا 3بن تن 10 امریکا باب اسفنجی 0

 امریکا دیزنس 13 امریکا تام و جری 3

 امریکا 5سوفیا 13 امریکا 6دورا 3

 امریکا 0ادونچرتایم 16 امریکا 7اسکوبی دو 6

 امریکا دانلد داک 15 انگلستان 9پپا پیگ 5

 ژاپن 12چان-شینکرایون  17 امریکا باربی 7

 بلژیک 10هااسمورف 10 ژاپن 11دورامون 0

 ژاپن 13کارآگاه کانن 19 امریکا 13فروزن 9

 امریکا 16هافرب و فینی 02 امریکا خانواده سیمپسون 12

 

کاراکتر عربی  0کاراکتر انیمیشنی پرطرفدار در کشور عربستان سعودی،  12این پژوهش از بین بر اساس 

ای وجود دارد و بقیه عمدتاً مربوط به کاراکتر ترکیه 3کاراکترهای پرطرفدار کشور ترکیه، هستند و در میان 

 12های امریکایی هستند اما در میان کاراکترهای پرطرفدار کشور ژاپن، همۀ کشور امریکا و متعلق به شبکه

 .کاراکتر ژاپنی هستند
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 (0212لیما، ) ژاپن درحوزۀ انیمیشنکاراکتر پرطرفدار کشورهای عربستان، ترکیه،  12: 0جدول 

ف
دی

ر
 

 ژاپن ترکیه عربستان

 سازنده کاراکتر سازنده کاراکتر سازنده کاراکتر

15پپی امریکا تام و جری 1
 ژاپن دورامون ترکیه 

17اوغالنکل امریکا باب اسفنجی 0
10کای-ساعت یو ترکیه 

 ژاپن 

19کایلو امریکا میکی موس 3
02وان پیس امریکا 

 ژاپن 

 ژاپن کارآگاه کانن امریکا تام و جری امریکا دورا 3

01آنپانمن بلژیک هااسمورف امریکا بن تن 6
 ژاپن 

00دنیای سرگرمی گومبال 5
 ژاپن چان-کرایون شین امریکا دو-اسکوبی انگلستان - امریکا 

03پوکمون امریکا باب اسفنجی قطر براعم 7
 ژاپن 

03بالدراگون  امریکا باربی بلژیک هااسمورف 0
 ژاپن 

06چان-چیبی ماروکو امریکا بن تن امریکا دیزنی 9
 ژاپن 

05اسپیس تون 12
07نیلویا سوریه 

 ژاپن دورامون ترکیه 

 

اسالمی و -ی انقالب، وجود انبوه مضامین فرهنگی ایرانیهاای از قبیل ارزشمسائل ویژه در ایران اما

ی صنعت فرهنگی که اهمیت پرداختن به مقوله شدهی ایران در مواجهه با جهان و منطقه باعث موقعیت ویژه

پذیری، ضرورت در عین حال، نیاز به تولید انبوه محصوالت، توجه به کیفیت و رقابت.  همواره مورد توجه باشد

های ی بازار، مراقبت از سبک زندگی و الگوی مصرف، توجه به جنبهپاسخگویی و در عین حال ارتقای ذائقه

له را ئو از همه مهمتر، توجه به بازارهای خارجی در کشورهای منطقه و جهان، صورت مساقتصادی محصوالت 

با .  کالن مدیریتی تبدیل نموده است یهلئصرفاً فرهنگی، به یک مس یهلئه و آن را از یک مستر کردپیچیده

انداز در سند چشم ، که«اثرگذاری فرهنگی بر کشورهای منطقه»توجه به رسالت نظام جمهوری اسالمی مبنی بر 

المللی کردن آن با هدف صدور مفاهیم نیز بر آن تأکید شده، پرداختن به صنایع فرهنگی و ضرورت بین 1323

 .ارزشی نظام در قالب این محصوالت بیش از پیش اهمیت یافته است

و جدا لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به ضرورت داشتن رویکرد صنعتی به انیمیشن 

و اینکه  ؟المللی انیمیشن چیستیک مدل بازارگرا برای ورود به بازار بین از مفهوم صنعت،« بازار»نبودن مفهوم 

 ؟این ورود کدامندها و راهبردهای تحقق الزامات، ضرورت
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 وکارشدن کسب المللیبین

دهند که نگاهی از منظر نسبت می 00را به مطالعات هایمری المللوکار بینشروع مطالعات در حوزۀ کسب

پیشینۀ مطالعات این حوزه را به پیش از هایمر ( 0211) 09اما باکلی.  های چندملیتی داشتاقتصادی به شرکت

گذاری مستقیم خارجی در فضای سرمایه لیتی و البته رشدهای چندمشرکت یهظهور گسترد.  نسبت داده است

های کوچک سازی شرکتالمللیپژوهش در باب بین.  یر کرددستخوش تغیمطالعاتی را  یهحوزاین پس از جنگ 

هایی آغاز شد که نه منابع های فرامرزی شرکتنیز به طور مشابه با مشاهدۀ افزایش فعالیت( اس ام ای)و متوسط 

 ها نبود و ناگزیر از محدود شدن در انتخاب استراتژی بودندهای آنها قابل قیاس با چندملیتیو نه ظرفیت

یا مدل  «المللی شدننظریۀ فرایندی بین»میان این در .  (1902، 30؛ رابینو1970، 31؛ مون1977، 32هاکت)

بر روی برخی  72ای نسبتاً طوالنی دارد که با مطالعات اوائل دهۀ ، پیشینه«33آپساال» ، معروف به مدلتدریجی

و  33یوهانسون) های منطقۀ اسکاندیناوی آغاز و به طور گسترده مورد ارجاع قرار گرفته و ماندگار شدشرکت

با ( 0229)و والنی  یوهانسون.  (1979، 37ینن؛ لوستار1976، 35پاول-یوهانسون و ویدرشیم ؛1977، 36والنی

بر شواهد مربوط به تأثیر  آپساال یهمدل اولی یههای پس از عرضصورت گرفته در سال مطالعه پژوهش های

سازی در شبکه.  صحه گذاشتندها سازی شرکتالمللیوکار و روابط بین سازمانی بر فرایند بینکسب یهشبک

روابط یک فرایند دوطرفه است که در آن دو طرف به طور تعاملی از هم یاد گرفته و نسبت  یهالمللی توسعبین

که  (1999و همکاران،  32؛ بلنکنبرگ هولم1990، 39و ویتز 30سونراند) کنندبه رابطه تعهدات متقابل ایجاد می

 .  مورد توجه قرار نگرفته بود آپساال این موضوع در مدل اولیۀ

ها شرکتبرخی های سوئدی به ژاپن دریافتند که ورود شرکتبا بررسی ( 1906) 30و کورنلند 31هدلوند

های و سایر روشگذاری مستقیم خارجی های ورود سریع را انتخاب کرده و از صادرات در قالب سرمایهروش

های خارجی المللی و بازاروکار بینو نیز دارای دانش و تجربۀ قابل توجهی در زمینۀ کسب صرفنظر کردهتدریجی 

وکارهای کوچک به بازار پیشین در خصوص ورود کسب نظری ها و روندهای مطالعاتمهمترین یافته.  هستند

 .نشان داده شده است 3المللی در جدول بین
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 المللیفرایند ورود به بازار بینهای مهمترین یافته: 3جدول 

 منبع هایافته

 1997، 35و سروایس 36؛ مدسن1995، 33و کاوسگیل 33نایت «هاجهانی زاده شده»ظهور 

 1990و همکاران،  39؛ ولچ1997، 30و مونرو 37کوویللو وکارهای کسبنقش شبکه

اندازۀ بازار مبدأ شرکت، طبیعت و ماهیت بازار هدف و وسعت 

المللی شدن شرکت، میزان رشد و یکپارچگی جهانی بین

 صنعت شرکت

؛ 0220و همکاران،  60؛ کودینا0210، 61و شوهام 62افرت

 0223و همکاران،  63مکدوگال

ها و منابع مصروفه برای زاده شدهمشخصات بنیانگذاران جهانی

 المللی شدنبین
 0225، 63؛ لوستارین و گابریلسن0223مکدوگال و همکاران، 

المللی، تجربه قبلی پذیری، ورود فعاالنه به محیط بینریسک

 المللیفعالیت بین

؛ 0227و جونز،  65؛ آکدو0227کاران، و هم 66اسپلوند

 0223مکدوگال و همکاران، 

المللی شدن، ای در کاهش ریسک بینهای شبکهنقش قابلیت

های توزیع، دسترسی به بازارها و مشتریان، تأمین مالی، کانال

 های یادگیری، فرصت

؛ فریمن 0210ن، و همکارا 60؛ مورت0211و همکاران،  67باوم

 0212و همکاران، 

 0220مکاران، و ه 69؛ ژانتونن0213باوم و همکاران،  یادگیری سازمانی، یادگیری بازارمحور

 

 المللی انیمیشنصنعت بین

های بین سال.  میلیارد دالر رسید 503به رقم  0216المللی محصوالت خالق در سال بازار بینی اندازه

و همکاران،  52پینیو) درصدی افزایش یافت 9به  این رقم دو برابر شد و با رشد ساالنه نزدیک 0216تا  0225

.  میلیارد دالر رسید 007به رقم  0216صادرات این نوع محصوالت از کشورهای در حال توسعه در سال .  (0217

درصدی  1/10د ساالنه میانگین شر 0216تا  0225های اقتصاد خالق بین سال یاین کشورها در صادرات حوزه

-الملل رقم قابل توجهی به حساب میهای تجارت بیننسبت به وضعیت آنها در سایر حوزه اند کهرا تجربه کرده

ی نسبتاً باالی تولید در صنعت انیمیشن، محصوالت این حوزه علیرغم هزینه.  (0215، 51یو ان دی پی) آید

ها ینماها و خرید برنامهاز فروش فیلم در س.  رآمدی متنوعی را دارندهای دها و مدلپتانسیل درآمدزایی از کانال

 ینیمیشنابرداری از کاراکترهای های تلویزیونی تا مرچندایزینگ کاراکترها و فروش حق امتیاز بهرهتوسط شبکه

 .هایی هستند که جذابیت این حوزه را برای فعاالن صنعت محصوالت خالقانه بیشتر از گذشته کرده استکانال
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المللی شدن، های بیندهد که هنوز هیچکدام از مدلدر ایران نشان می انیمیشن نگاهی به وضعیت صنعت

.  شودوکارهای ایرانی این حوزه دیده نمیزاده شده، در میان کسبچه به صورت تدریجی و چه به صورت جهانی

ی المللی، کاراکترهای ایرانی در میان کاراکترهاهای صورت گرفته توسط مؤسسات تحقیقاتی بینپژوهش طبق

در داخل کشور نیز باب اسفنجی و تام و جری به .  (0216لیما، ) اندپرطرفدار کشورهای منطقه جایی نداشته

-علیرغم اینکه در سال.  اندساله شناخته شده 13تا  3ترتیب اولین و دومین انیمیشن پرطرفدار از منظر کودکان 

های قابل قبولی هم از طریق رسانۀ ملی فته و نمونهای به تولید انیمیشن ایرانی صورت گرهای اخیر اهتمام ویژه

 اندپخش و مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز این محصوالت در میان محصوالت پرطرفدار بازار هدف جای نگرفته

 .(1393, ایزدخواه)

 ( 1334، ایزدخواه)هفت انیمیشن پرطرفدار در ایران : 4جدول 

 سازنده انیمیشن ردیف

 امریکا باب اسفنجی 1

 امریکا تام و جری 0

 ژاپن فوتبالیستها 3

 امریکا پاندای کونگ فو کار 3

 امریکا سفیدبرفی و هفت کوتوله 6

 امریکا عصر یخبندان 5

 امریکا سیندرال 7

 

انیمیشن ایرانی به بازارهای ورود استودیوهای ی مدلی از عوامل کلیدی موفقیت جامع و ارائه مطالعهنیاز به 

در محققان را بر آن داشت تا  های مطالعات پیشین و نیز نظرات خبرگان صنعتبا استفاده از یافته المللیبین

و در  هکرد، اقدام به شناخت این عوامل مبتنی بر دادهی حاضر، با استفاده از روش کیفی و با رویکرد نظریه مقاله

 .عوامل ارائه شود رادایمی اینپایان، مدل پا

 روش شناسی پژوهش

برای شناسایی مدل از روش تحقیق .  شودای کاربردی محسوب میپژوهش حاضر از نظر هدف توسعه

ازکیا و )های اجتماعی است های اثباتی در بررسی پدیدهکیفی استفاده شده است که علت اصلی آن، ضعف روش
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آوری شده های جمعمدلی از دادهی تدوین و ارائهبا عنایت به هدف اصلی پژوهش که به دنبال .  (1309دربان، 

از آنجا که شناسایی تمام .  ی برخاسته از داده مناسب استدر شرایط واقعی است، نه آزمون آن، استفاده از نظریه

آید، برای ها به دست میمقولهی اصلی پژوهش از ارتباط سایر های مدل اهمیت دارد و همچنین مقولهجنبه

، 53و کوربین 50اشتراوس) شناسایی مدل مدنظر، رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین در نظر گرفته شده است

1990.) 

-، کارگردانان و تهیهاستودیوهامدیران شامل  فعاالن صنعت انیمیشن ایران این پژوهش جمعیت هدف

المللی را تجربه ها، بازار بیناعم از فروش خارجی و یا حضور در فستیوال ءکه به نحوی از انحاکنندگان است 

را در مورد  گیری کیفی بر این است که نمونه انتخاب شده بیشترین میزان اطالعاتنمونه تمرکز.  کرده باشند

در میان انواع گیری متوالی بوده و روش مورد استفاده در این پژوهش، نمونه ، بنابرایندسؤال پژوهش فراهم کن

گیری نظری که به عنوان روش غالب در در نمونه.  گیری نظری استفاده شده استگیری متوالی از نمونهنمونه

و  53گلیسر) شوند که به خلق تئوری کمک کنندها به شکلی انتخاب میشود، نمونهنظریه مبنایی شناخته می

« 1همکار »و در فرایند تحلیل از  ذکر شده 6جدول  مصاحبه شوندگان که مشخصات آنها در.  (1950اشتراوس، 

فرایند وارد کردن محصوالت خود به ساختاریافته طی مصاحبه عمیق نمیه، اندگذاری شدهشماره« 02همکار »تا 

 .را شرح دادند های صورت گرفته برای این کارو یا تالش المللیبازارهای بین

 مشخصات مصاحبه شوندگان: 2جدول 

 تعداد تحصیالت تعداد کاریحوزه 

مدیرعامل / مؤسس

 استودیو

 3 دکتری 9

 13 فوق لیسانس 5 مدیر اجرایی استودیو

 3 لیسانس 3 کارگردان مستقل

 0 مقام فرهنگی دولتی
 02 جمع

 02 جمع
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ها در کدگذاری محوری مقوله.  شودو استخراج مفاهیم آغاز میبا کدگذاری باز های کیفی کار تحلیل داده

ها در قدم اول در ساماندهی مقوله.  گیردها انجام میبه صورت منظم ساماندهی شده و اتصال آنها به زیرمقوله

ی مضمون اصلی پژوهش ی مرکزی یا پدیده اصلی است که نشان دهندهی کدگذاری محوری، تعیین مقولهمرحله

پس از .  ت تولید شده در کدگذاری باز استهدف اصلی از کدگذاری محوری، برقراری رابطه میان مقوال.  است

ها، سایر مقوالت به عنوان مقوالت فرعی ذیل عناوین مختلف ی محوری، با کدگذاری مجدد دادهتعریف مقوله

ای و شرایط زمینه»، «هاعلت»این عناوین عبارتند از .  شوندی اصلی ارتباط داده میمدل پارادایم به پدیده

 (.0223باوم، )« پیامدها»و « هاکنشو برهم اقدامات»، «گرمداخله

شوند که تنها تحت شرایط خاصی ی اصلی میها عبارتند از مواردی که منجر به وقوع یا توسعه پدیدهعلت

محور، شرایطی است که امکان تحقق -گیری یک تئوری اقدامی حائز اهمیت برای شکلنکته.  معتبر هستند

ای به زمان، مکان و مدت زمان شرایط زمینه.  سازندود داده یا آنها را محدود میها را بهبکنشاقدامات و برهم

تعامالت .  شوندگر، مربوط به محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده میها اشاره دارند و شرایط مداخلهپدیده

گرا الی دارند و دوم، هدفاول، فرایند هستند و تو: حائز دو ویژگی هستند (راهبردها و اقدامات)ها کنشو برهم

نهایتاً، پیامدها در واقع نتایج حاصل از اقدامات و راهبردها هستند .  شوندبوده و به دالیل مشخصی انجام می

 .  (1992اشتراوس و کوربین، )

-واپسین مرحله در تحلیل کیفی با متد نظریه مبنایی، کدگذاری انتخابی است که بر اساس نتایج دو مرحله

های های مقوالت، کدها و دیاگراممحقق مشخصاً به یک مؤلف فعال تبدیل شده و به حالجی بنیان ی قبلی،

ها به شکلی ی محوری به دیگر مقولهمحقق از طریق ارتباط دادن مقوله.  پردازدتوسعه یافته در طول پژوهش می

هایی که نیازمند و همچنین مقولهمند و بیان روابط در قالب یک روایت روشن، به تولید تئوری پرداخته نظام

ها حول آن ولهسایر مق هاسپس با تمرکز بر یکی از مقوله.  کندبهبود و توسعه بیشتری هستند را اصالح می

 (.1990اشتراوس و کوربین، ) شوندسازماندهی می
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 یافته های پژوهش

مصاحبه دقیق با متخصصان و  02کد استخراج شده از  932 اًی اول یعنی کدگذاری باز، مجموعدر مرحله

به  مقوله 01تر تبدیل شد که با پاالیش و کدگذاری مجدد این مفاهیم، مفهوم انتزاعی 106خبرگان صنعت، به 

 .شده است نشان دادهها هداد 5در جدول برخی از آنها دست آمد که 

 های استخراج شدهمفاهیم و مقوله: 6جدول 

 مقوالت مفاهیم

 ژهیو گاهیجای، ابیحلقه مفقوده بازاری، ابیبازار، متیق یاستراتژ، گرید یلمهاینسبت ف لمیف تیمز، محصول یاستراتژ

 یگذار هیسرمای، در کنار محصول اصل گریفروش همزمان محصوالت د، دادهایدر رو یابیبازار، الملل نیدر بازار ب یابیبازار

 سبد محصوالت لیتشک، سبد محصوالت یرو

 بازاریابی محصول

 همطراز بیرق یکشورها شرفتیپ گرید یکشورها شرفتیپ، هیترک یوجهه جهان، هیتوسط ترک الیصادرات سری، خارج ینسبت همطرازها دیتول ضعف

 عوامل سیاسی یاسیمناقشات س ریتأث، پر اصطکاک طیمح، رانیا یجهان یانزوای، اسیاتفاقات س ریتأث

بازار ، شناخت بازار اروپا، شنیمیبودن بازار ان دیجد، به بازارها یابیقواعد دستی، توجه به بازار خارجی، توجه به بازار داخل

شناخت ی، الملل نیب لیخطا در شناخت پتانس، با بازار ییآشنای، الملل نیشناخت بازار ب، در اروپا شنیمیداشتن ان

 هادهیا یالملل نیب لیپتانس

 شناخت بازار

و پرورش  افتنی، یو مال یفن ییساختار هم افزا، صنعت یساختار ضعفی، مداوم در صنعت فرهنگ استینبود س

 در صنعت یحرفه ا یآدم ها تیتربی، تجار یاستعدادها
 سیاستگذاری عمومی

گرفتن سهم ، ها یساس بودن خارجح، لزوم توجه به نظم در پروژه، دیتول شیدر سطح استاندارد مورد توافق در پ دیتول

 یدانش کردیداشتن رو، در هنرمندان یو صنعت یفقدان نگاه تجاری، مذاکره کننده حرفه افقدان ، لمیف تیاز مالک
 ایضرورت رویکرد حرفه

 نیب گرانیباز یجیاعتماد تدر، ایحضور در کنار بزرگان دن، کشورها ریسا یحضور در کنار پروژه های، ارتباط خارج جادیا

 صنعت در جهان یرگذارهایتعامل با تأث، بر اعتماد یها مبتن یاستمرار ارتباط با خارجی، الملل
 سازی خارجیشبکه

، امیدر کنار انتقال پ یتوجه به سودآور، تمام شده نهیهز، رکود طیدر شرا یسودآوری، گذار هیسرما یاقتصاد هیلزوم توج

 یبه سودآور لیتما
 سودآوری

بر  یمبتن دیتول، با بازار اروپا ژوالیو یها یژگیتناسب وی، قیصدا و موس تیاهمی، کیتکن یاستانداردها تیرعا

 یجلوه ها، شناخت رنگ و کنتراستی، حرفه ا یکارگردان، صدا یتوجه به استانداردهای، الملل نیب یفیک یاستاندادرها

 محصوالت یبصر یجلوه های، سیبه زبان انگل دیتولی، ا هیترک الیپرزرق و برق سر یبصر

 فرم محصول

، در محتوا یلزوم فاصله گرفتن از نقاط اختالفیی، محتوا یاشتراک یتمرکز بر حوزه های، و مذهب یاسینداشتن تم س

 فیپوشش طی، الملل نیمشترک ب میپرداختن به مفاهی، فرهنگ یشناخت تفاوتهای، محتوا با ناخودآگاه انسان یهمگام

، گل درشت یاسیس غیتبلی، صبات ملدور شدن از تعی، نیدور شدن از تعصبات د، مرزها یاز مخاطبان فرا یعیوس

 لمیجهانشمول بودن حرف ف

 محتوای محصول

لزوم جذب ، دیتول نیگذار ح هیسرما یجستجو، دیبودجه تول نیتأم یدادهایرو، به بودجه ازینی، خصوص هیسرما نیتأم

 هیکرد اول نهیهز، دیاز تول شیگذار پ هیسرما
 تأمین سرمایه

، در خدمت هدف زیهمه چ، ها ییها و دارا تیبر اساس قابل ریانتخاب مس، هدف نییتع، کیاستراتژ یلزوم هدفگذار

، دادهایشناخت قراردادها در رو، ساالنه یزیبرنامه ری، الملل نیب هیاول یهدفگذاری، گذار هیمحل درست سرما  یتشخ

 دادیگزارش حضور در رو، دادهایکار در رو میتقسی، مساع کیو تشر یمیکار ت تیقابل، همه جانبه یریگ میتصم

 مدیریت اسرتراتژیک
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ی شئون پژوهش است که همه« المللیورود استودیوی انیمیشن به بازار بین»ی اصلی این پژوهش، مقوله

ها حول این پدیده بوده شوندگان و تعیین موضوع سئواالت مصاحبهاز مطالعه ادبیات گرفته تا انتخاب مصاحبه

 .نشان داده شده است 1ها در نمودار شکل از کدگذاری محوری داده مدل پارادایمی حاصل.  است

 

 

 هامدل پارادایمی حاصل از کدگذاری و تحلیل یافته: 1شکل 

 

 هاعلت

های تالش استودیوها برای مقوله به عنوان علت 3مفهوم در قالب  31از مجموع مفاهیم استخراج شده، 

 :اند که به شرح زیر هستندالمللی قلمداد شدهورود به بازار بین

ترین دالیلی که استودیوهای انیمیشن ایرانی را، چه در بخش یکی از رایج :انحصار دولتی صنایع فرهنگی -

-دهد، وجود انحصار دولتی در بخشالمللی سوق میمایه و چه در بخش فروش، به سمت بازارهای بینتأمین سر

 ی اصلیپدیده
ورود استودیوی انیمیشن به 

 المللیبازار بین

 هاعلت
انحصار دولتی صنایع  -

 فرهنگی
پیشرفت کشورهای رقیب  -

 همطراز
 المللجذابیت بازار بین -
 نفوذ رقبای خارجی در ایران -

 ایشریط زمینه
 پیشرفت تدریجی -
 سازیسفارشی -
 فعالیت مستقل -
 وابستگی به دولت -

 گرشریط مداخله
 عوامل سیاسی -
 سیاستگذاری عمومی -
 ایضرورت رویکرد حرفه -
 تأمین سرمایه -

 (راهبردها)ها و تعامالت کنش
 بازاریابی محصول -
 شناخت بازار -
 سازی خارجیشبکه -
 فرم محصول -
 محصول محتوای -
 مدیریت استراتژیک -

 پیامدها
 ایجاد آکاهی از محصوالت -
 المللیانعقاد قراردادهای بین -
دیده شدن کارها در بازار  -

 هدف
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ها دو شرکت».  های مختلف زنجیره ارزش انیمیشن، از تأمین بودجه تا ساخت و پخش، در داخل ایران است

کنند و های توزیع مینه شبکهدسته هستند، یا کامالً دولتی هستند و تولیداتشان را با بودجه دولتی ساخته و روا

های دولتی، کارهایی اند و آنها هم با دسترسی به بودجهاندازی شدهیا اینکه به صورت خصوصی با روابط دولتی راه

 (.مدیر یک استودیوی خصوصی: 0همکار )« سازندها میکنندههمراستا با مقاصد تأمین

رشد صادرات محصوالت فرهنگی کشورهایی از قبیل ترکیه و کره  :رهای رقیب همطرازوپیشرفت کش -

تر از ایران قلمداد جنوبی، خصوصاً در بخش فیلم و سریال که از سوی مصاحبه شوندگان به لحاظ هنری عقب

جایی که ».  المللی استهای تالش استودیوهای ایرانی برای حضور در بازار بیناند، یکی از مهمترین انگیزهشده

حاال رسیدن به جایی که صادرات سریال به یکی از مهمترین سینمامون تو اوج بود و اینا هیچی نداشتن و  ما

 .(مدیر اجرایی استودیو: 10همکار ) «صادراتشون تبدیل شده

و نرخ تر نسبت به بازار داخلی الملل به دالیلی از قبیل اندازه بزرگبازار بین :المللجذابیت بازار بین -

این امر را به مدیران المللی در مقابل ریال عموماً برای استودیوها جذابیت داشته و نسبتاً باالی ارزهای بین برابری

تر بازار تر ریال و اندازه بزرگبا توجه به ارزش پایین».  اندالمللی عنوان کردهگرایش به بازار بینعنوان دالیل 

: 3همکار )« کنن بودههایی که تو ایران کار میآرزوهای بچهخارجی، فروش خارجی همیشه به عنوان یکی از 

 (.مدیر اجرایی استودیو

-تصاحب سهم قابل توجهی از بازار محصوالت فرهنگی ایران توسط خارجی :نفوذ رقبای خارجی در ایران -

والت قابل نیز باعث انگیزش استودیوهایی شده تا با تولید محص ها، خصوصاً کشورهای همطراز از قبیل ترکیه

ی من الگوش و ساله 12پسر ».  رقابت، عالوه بر کسب سهم بازار داخلی، در بازارهای منطقه هم فعال باشند

مدیر اجرایی : 3همکار )« بعد وسطش هرچی بخوان میدن به خورد بچه من.  قهرمانش شده سلطان مراد

 (.استودیو
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 ها و تعامالتکنش

 :ها استخراج شده استز میان مصاحبهی زیر امقوله 5مفهوم در قالب  30

المللی استودیوهای انیمیشن که هم های مفقوده در فعالیت بینیکی از مهمترین حلقه :بازاریابی محصول -

ها و هم سیاستگذاران در مورد آن اتفاق نظر داشتند، بازاریابی ضعیف محصوالت کنندهها، هم تهیهکارگردان

 نمایما تو صنعت س».  استراتژی محصول و تبلیغات مهمترین ابعاد این مقوله بوده استمفاهیم برندسازی، .  است

در اکثر  ایدر دن.  ی هستابیبازار اونم شنیمیمخصوصا در ان میوحشتناک گمشده دار اریحلقه بس هی شنیمیو ان

: 6همکار )« م هسته یمنف چیکه ه میندار نویا شنیمیما مخصوصا در صنعت ان یحلقه رو داره ول نیهم عیصنا

 (.مدیر اجرایی استودیو

جانبه از بازار شامل کلیه اجزای المللی مستلزم به دست آوردن درکی همهورود به بازار بین :شناخت بازار -

و شبکه توزیع از جمله مواردی است که ( کنندهمصرف)اجزایی از قبیل مخاطب .  المللی استزنجیره ارزش بین

.  میایو م میریچندساله که م نیتو ا میگرفت ادیما بازار اروپا رو ».  تأکید قرار گرفته استها مورد در مصاحبه

 یلیمنحصر به فردتر خ یلیخ کیگراف.  بودن یا گهید کیدنبال گراف.  رو دوست نداشتن کیها اون گراف ییاروپا

 .(مدیر استودیو کارگردان و: 13همکار )« یکیبه لحاظ گراف نیتر ا یتر فانتز کیستیرهاتر آرت

المللی انیمیشن به عنوان یکی از برقراری ارتباط با اجزای مختلف زنجیره ارزش بین :سازی خارجیشبکه -

المللی سازی و هم در اظهارات خبرگان در المللی هم در ادبیات بینفرایندهای اساسی در مسیر ورود به بازا بین

سازی شبکه»بندی مفهومی این پژوهش از آن با عنوان صورتها مورد تأکید جدی قرار داشت که در مصاحبه

مثال به فالن  یریحضوره مستمر باشه شما م نیو ا رهیشکل بگ یاعتماده وقت نیا».  یاد شده است «خارجی

فالن جا و استارت  یکرد چشیپ یرفت دونمیپروژه فالن که م یشناسیکه سالم منو که م یزنیم لیمیا یکمپان

این .  (مدیر اجرایی: 0همکار )« یمن حساب کن یها سیرو سرو یتونیبخش هم م نیبخش و ا نیا یبرا یزد

در خصوص اهمیت ( 0229)عامل مطابقت کاملی با مدل نظریه توسعه یافته آپساال که توسط یوهانسون و والنی 

 .وکار ارائه شد داردهای کسبشبکه
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المللی و هم از حیث با استانداردهای فنی بین توجه به فرم محصول هم از حیث انطباق :فرم محصول -

 اگر نتونین استانداردهای صوتی».  شوندگان بودهمسویی با ذائقه مخاطبان در بازارهای هدف مورد توجه مصاحبه

 (.مدیر اجرایی استودیو: 3همکار ) «رو رعایت کنید اصالً به محصولتون نگاه نمیکنن

-المللی، نحوهیکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت محصوالت فرهنگی در بازارهای بین :محتوای محصول -

ی انتقال پیام ها، دغدغهاز آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان، خصوصاً دولتی.  ی پرداخت محتوای آنهاست

فعاالن بخش   .اندازندفرهنگی را دارند، در پرداخت محتوا دچار خطا شده و موفقیت محصول را به خطر می

خصوصی همگی معتقد بودند که پرداختن به اشتراکات محتوایی ضریب موفقیت محصول را در بازارهای هدف 

داشته باشه مثال  یکه تم مذهب یشنیمیان ایداشته باشه اونم اونقدر بولد  یاسیکه تم س یشنیمیان».  بردباال می

بودا  یحالت خودش در قصه  نیکه در زمخت تر یقصه ا دونمیراجع به چه م شنیمیان هیشما جذابه که  یبرا

باشه  نجایا نیاگر راجع به امام حس ننیب یمردم نم نماینداره تو س یبازار ن؟ینیبب نیکنه بر یم فیرو داره تعر

کارگردان : 13همکار )« که ننیبب ننیبش سیشهر ن یتو رنیرو که مردم نم نیامام حس یول ننیبیم رنیمردم م

در « محصول»های از منظر استراتژی بازاریابی، فرم و محتوای محصول در حزه استراتژی.  (نده انیمیشنکنو تهیه

 .گیرندمدل چهارپی مدنظر قرار می

ی مدیریت استراتژیک که شامل مفاهیمی از قبیل ی بازاریابی، مقولهدر کنار مقوله :مدیریت استراتژیک -

های مدیریتی برای ریزی، کار تیمی و به طول کلی دارا بودن قابلیتهدفگذاری استراتژیک، ضرورت برنامه

.  آیدالمللی به حساب میهای اقتصادی از مهمترین عوامل تحقق فعالیت بیناستودیوهای انیمشین به مثابه بنگاه

« هست یلالمل نیتارگت بانتخاب اولمون  تیاولو میدیو به توافق رس میداستانمون رو صحبت کرد نکهیبعد از ا»

 (.مدیر اجرایی استودیو: 3همکار )
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 ایگر و زمینهشرایط مداخله

 :اندبندی مفهومی شده که به شرح زیر بودهمقوله در قالب شرایط صورت 12مجموعاً 

سازی خارجی المللی و نیز شبکهعمده تأثیرات عوامل سیاسی بر کیفیت روابط مالی بین :عوامل سیاسی -

المللی کشور از مهمترین مواردی است که ثبات تصمیمات سیاسی و نیز اجتناب از انزوای بین.  ارزیابی شده است

شدن و متاسفانه به خاطر  یجدهای فرانسوی طرفدوتا از ».  کنندبه اثربخشی راهبردها و اقدامات کمک می

ود سفارت فرانسه رو ببندن و قرار ب یمقطع هیباشه در  ادتونیاگه  یمذاکرات هسته ا یاومد برا شیکه پ یمسائل

 (.کنندهتهیه: 16همکار )« فرانسه قطع شد یهاکننده هیما کامل با ته رتباطامتأسفانه 

ی حمایت از صنعت های دولت و حکومت در بخش فرهنگ و نحوهسیاست :سیاستگذاری عمومی -

شوندگان، هستند که به عقیده مصاحبههای صادراتی از عمده مواردی های مالیاتی و مشوقفرهنگی و نیز سیاست

در بعضی ».  اثر قابل توجهی هم بر اثربخشی راهبردها و هم بر ذهنیت و رویکرد فعاالن صنعت خواهد داشت

 یآدم ها.  دیشیمعاف م اتیاز مال دیکن یگذار هیرماس لمسازیهنرمند ف هی یپولتونو رو نیایشما بکشورها 

 (.مدیر اجرایی استودیو: 3همکار )« خالق و جوون و توانا یم هاطرف آد کشنیباهوش و ثروتمند رو م

ای در این به عقیده کارشناسان و خبرگان صنعت انیمیشن، فعالیت حرفه :ایحرفهضرورت رویکرد  -

المللی عمالً با یک چرا که در فضای بین ای به زنجیره ارزش صنعت است؛صنعت مستلزم داشتن رویکرد حرفه

ای شامل رویکرد حرفه.  واقعی آن مواجه هستیم و ناگزیر از فراگیری قواعد آن خواهیم بود صنعت به معنای

مفاهیمی از قبیل دارا بودن رویکرد علمی نسبت به مدیریت استودیو، داشتن رویکرد تجاری، در کنار رویکرد 

المللی و نهایتاً آگاهی از بینوکار های کسبای در محیطآرتیستیک و هنری، و نیز آگاهی از مالحظات رفتار حرفه

تو  میکرد فیتعر دیتول شیپ یکه تو یکه اون استاندارد دیبکن یسع دیبا».  شودای میاصول مذاکرات حرفه

 نیواقعا خوب باش نیباش قیدق.  نیبه شدت منظم باش دیبا نیکنیم نیدار یکار هی یشما وقت.  میبساز دیتول

 (.کارگردان انیمیشن: 10همکار )« نیعمل کن یتر از اونا حت یو حرفه ا نیخوب باش دیواقعا با
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ی تأمین سرمایه و محل تأمین سرمایه مواردی ریزی برای تأمین سرمایه، نحوهبرنامه :تأمین سرمایه -

سازی خارجی و هستند که تأثیر قابل توجهی بر راهبردها و اقدامات، خصوصاً در بخش محتوای محصول، شبکه

تمایل به نظارت قابل توجهی بر محتوای  کنندگان دولتی سرمایه در ایرانتأمین.  استراتژیک داردمدیریت 

ریزی مالی در ضمن اینکه برنامه.  دهدهای صادراتی آن را تحت تأثیر قرار میمحصول دارند که قالباً پتانسیل

.  مدیران اجرایی استودیوها قرار بگیرد خصوص فازهای تزریق سرمایه در پروژه نیز باید مورد توجه مجریان طرح و

شده بود در  جادیکه ا یا یتیسیبا پابل یخصوص یگذار هیسرما میدر واقع تونست نکهیارتباطه بود تا ا نیا مرتباً»

ها  یها کمتر بود بعد دولت یهم دردسرش از دولت یلیخ.  میکن دایپ یگذار خارج هیسرما یخارج والیاون فست

 (.کنندهتهیه: 15همکار )« میما موافقت نکرد گهیخواستن وارد بشن که د

ی ای، صبوری و اعتقاد به پیشرفت تدریجی در میان همهدر میان عوامل زمینه :پیشرفت تدریجی -

جانبی اند مورد موافقت بود و آن را به عنوان یکی از عوامل المللی داشتههای بینشوندگانی که موفقیتمصاحبه

 کیکوچ یکارهابا  از اتاق خواب من و برادرم شروع شده واستودیو ».  انداثرگذار بر فرایند موفقیت قلمداد کرده

 (.کارگردان و مدیر استودیو: 19همکار )« بزرگ شده بزرگ شده یه ینجوریکرده هم شرفتیپ یه ینجوریهم

های اولیه رشد استودیوها الجرم از تولید مبا توجه به انحصار تلویزیون در ایران، گا :سازیسفارشی -

-ای فعالیت میاستودیوهایی که به صورت هدفمند و حرفه.  گذردسفارشی برای پخش از تلویزیون دولتی می

کنند، تصمیمات این حوزه را در ابتدای مسیر فعالیت خود با هدف تأمین مالی اتخاذ نموده و پس از ورود به 

لمللی و تصاحب سهم مالکیتی از حق پخش محصوالت سفارشی را در اولویت مذاکرات ای رشد، نگاه بینمرحله

ای اثرگذار بر راهبردها و اقدامات سازی از عوامل زمینههای سفارشیبه طور کلی، استراتژی.  دهندخود قرار می

 دهیسفارش م ونیزیکه هنوزم ادامه داره تلو دنیکار رو انجام م نیا رانیبچه ها در ا».  انداستودیوها قلمداد شده

که مثال  میگیم میکار کن ونیزیبا تلو میخوایم یاما ما وقت.  سازنیسفارش م یو برا رنیگیپول م رنیو اون ها م

محصول رو  نیکه اگه ا میکنیبازارشو نگاه م میکن یم دیاون محصول رو تول میکن ینم دیمحصول رو تول نیما ا

 (.مدیر اجرایی استودیو: 16همکار )« میکن یپس کار نم خره؟یم رانیا صرفا فقط میبساز
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 پیامدها

 :اندمقوله مرتبط با آنها به شرح زیر تعریف شده 3ها، مفهوم استخراج شده از مصاحبه 03از میان 

المللی اعم از خاورمیانه، اروپا، حضور برند استودیوها در بازارهای مختلف بین :ایجاد آگاهی از محصوالت -

های و افزایش آگاهی نسبت به این برندها در میان شبکهآسیای میانه، آسیای شرقی و حتی امریکای شمالی 

شروع از بازارهای )از مهمترین پیامدهای اجرای راهبردهاست که هم به صورت تدریجی توزیع و نیز مخاطبان 

المللی صنعت و های بینورود به شبکه)ای و هم به صورت شبکه( ی دورترکشورهای همسایه و توسعه به بازارها

 میو تونست میخودمون باز کرده بود یبه نسبت برا یالملل نیب یبازارها».  قابل تصور است( هاتوسعه در شبکه

 .(مدیر استودیو: 02همکار )« .میخودمون ادامه بد ریبه مس یدولت یبدون درامدها

المللی استودیو و ایران، فروش خارجی محصول و ی برند بیندر کنار توسعه :المللیقراردادهای بینانعقاد  -

خواهد  راهبردهای مورد استفاده استودیوهاارزآوری آن و نهایتاً سودآوری استودیوهای سازنده پیامد مهم دیگر 

با توجه به اینکه .  صادی، سودآوری آن استدر نگاه صنعتی، تنها راه بقای استودیو به مثابه یک بنگاه اقت.  بود

انتقال مفهوم و پیام فرهنگی به عنوان یک رسالت اساسی در صنایع فرهنگی مستلزم بقای تولیدکنندگان 

نتیجه ».  وجه ویژه خبرگان و فعاالن صنعت استمحصوالت این صنعت است، تحقق سودآوری استودیو مورد ت

 نیکه بهتر هاین نگاه قایدق.  برامون شهیجذاب م ینطوریا مشیبه چهار جا بفروش میبتون کار باید چیزی بشه که

 .  (کنندهتهیه: 17همکار ) «سود رو ببرن نیشتریرو انجام بدن ب دمانیچ

 گیری و پیشنهادهانتیجه

.  است المللی پرداختهپژوهش حاضر به ارائه مدل پارادایمی ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بین

ها با رویکرد پارادایمی اشتراوس برای ارائه نظریه استفاده برای این منظور، روش تحقیق تئوری مبتنی بر داده

در مدل ارائه .  ها با خبرگان صنعت به دست آمده استشده و مدل ارائه شده از فرایندهای کدگذاری مصاحبه

ای اثرگذار بر راهبردها شناسایی شده و ای و مداخلهیط زمینهها، راهبردها و اقدامات موردنیاز و نیز شراشده، علت

 .اندالمللی، معرفی شدهی محوری، ورود به بازار بینپیامدهای وقوع مقوله



45 

 ...ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران

محیطی و توان به دو گروه عوامل به طور کلی عوامل شناسایی شده در مدل پارادایمی مقاله حاضر را می

بندی مفهومی شده و تاً در قالبت راهبردها و تعامالت صورتسازمانی طبیععوامل .  عوامل سازمانی تقسیم کرد

بر اساس این .  عمالً به معنای مهمترین اقداماتی است که فعاالن صنعت انیمیشن باید آنها را مدنظر قرار دهند

ا و کسب ها و حتی درخشش آنهمدت استعدادهای این صنعت و حضور آنها در فستیوالهای کوتاهعوامل، تالش

-نگاه صنعتی، رفتار سازمانی را می.  محصول را به دنبال ندارد« فروش»المللی و بین «بازار»جوایز لزوماً ورود به 

طلبد و رفتار سازمانی بازارگرا عبارت است از مدیریت استراتژیک و تدوین هوشمندانه استراتژی بازاریابی که در 

، قیمت و مکان (فرم و محتوا)ی محصول های حوزهشامل استراتژی ادبیات بازاریابی عموماً با مدل چهارپی،

عوامل محیطی نیز معطوف به شرایط .  شودشناخته می( سازی و بازاریابی محصولشبکه)و ترفیع ( شناخت بازار)

 .دهندگر هستند که اثرگذاری راهبردها را تحت شعاع قرار میای و مداخلهزمینه

المللی شدن صنعت انیمیشن بر اساس مدل ارائه شده در این مقاله، بیشتر نقش ها در مسیر بیننقش دولت

دهنده و های شتابسازوکارهای تأمین مالی استودیوها، تسهیل فعالیت صندوق.  گریتسهیلگری است تا تصدی

-ممیزیهای حقوقی از صاحبان آثار و کاهش المللی، ارتقای ثبات سیاسی، حمایتخطرپذیر، کاهش انزوای بین

گر مدل را بر راهبردها و تعامالت در ای و مداخلهضابطه از جمله مواردی است که تأثیر شرایط زمینههای بی

 .متمایل خواهد کردجهت مثبت 

 المللی،مهمترین نوآوری علمی پژوهش حاضر ناشی از فقدان مدل پارادایمی در ادبیات ورود به بازار بین

ها، راهبردها، شرایط و پیامدها را به صورت یکجا دیده مدلی که علت.  خاصه در صنعت محصوالت فرهنگی است

ر این پژوهش نوآوری دیگ.  اندالملل صرفاً بر شرایط یا پیامدها تمرکز کردههای ورود به بازار بینعموم مدل.  باشد

از منظر صنعتی و ابعاد مدیریتی آنها با تمرکز بر  پرداختن به محصوالت فرهنگی.  معطوف به موضوع آن است

برداری از شناسی نیز بهرهاز بعد روش.  شرایط بومی ایران در ادبیات صنایع فرهنگی و اقتصاد خالق نادر است

این پژوهش .  رویکرد کیفی برای شناسایی و تحلیل ابعاد کلیدی موفقیت محصوالت فرهنگی منحصربفرد است

امری که برای کشوری .  المللی استمدلی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به محیط بین به دنبال تبیین
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همواره حیاتی بوده و فقدان نگاه علمی و  های فرهنگی آن نیز حائز اهمیت است،در حال توسعه که دغدغه

المللی راد خبره و بیندر ارائه مدل پژوهش حاضر، تجربیات اف.  صنعتی به آن همواره منشأ خسارت بوده است

 .اندصنعت امکان ظهور و تحلیل علمی یافته

-پذیری به گزارههای مبتنی بر تئوری مبتنی بر داده تنها قابلیت تعمیماین مطالعه بنا به طبیعت پژوهش

.  تفراهم نیس( پذیری آماریتعمیم)امکان تعمیم آن به کل جامعه  لیرا دارد و( پذیری تحلیلیتعمیم)های نظری 

های تر و نه به شرایط و موقعیتای از نتایج خاص را به تعدادی نظریه گستردههای این پژوهش، مجموعهیافته

های کمی بعدی با ها، طراحی و اجرای پژوهشپذیری آماری یافتهلذا به منظور تعمیم.  دهدتر تعمیم میگسترده

 .شودهدف آزمون مدل پیشنهاد می
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