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A B S T R A C T  

Despite the high cultural and economic capacity of the animation industry and merchandizing,these industries have 

been neglected in our country.So that the activists in these areas have always faced many challenges and problems. In this 

study,the business ecosystem design of cultural industries (from characterization to merchandizing)has been considered as 

a policy to solve the problems of the country's animation industry and,consequently,to exploit its cultural and economic 

capacities. In this qualitative research with the thematic analysis strategy and by interviewing 23 experts in related fields,the 

mentioned ecosystem was counted with emphasis on animation industry and three selected industries for 

merchandizing(Stationery,clothing and toys).In the final model,ecosystem institutions were divided into "supporting and 

facilitating institutions" and "operational institutions". In the end,in addition to advising the government to strengthen the 

union system,play the role of facilitator and continuously reduce the presence in the operational sectors,the creation of 

various institutions to complete the ecosystem and its optimal performance was proposed. 
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 سازی تا بازارسازیبوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیتطراحی زیست

 5سیدمحمدحسین هاشمیان، 4، مهدی ایزدخواه3، سید مجتبی امامی2زاده، علی حمیدی*1ابراهیم کتابی

 
 ، ایرانن، قمگذاری عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرامشیدکتری خط -1

 ، ایرانقم ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران مدیریتاستادیار  -2
 تهران، ایران ،دانشگاه امام صادق)ع( مدیریتاستادیار  -3

 ایران، دانشگاه سمنان، سمنان دکتری مدیریت بازرگانی -4

 ، ایرانقم ،دانشگاه باقرالعلوم)ع( مدیریتدانشیار  -5
 

 

 Ketabi@ut.ac.ir مسئول:رایانامۀ نویسنده  *

 1401 خرداد 22تاریخ دریافت: 
 1401ر آذ 20تاریخ پذیرش: 

 چکیده

ه است. علیرغم ظرفیت باالی فرهنگی و اقتصادی صنعت انیمیشن و بازارسازی فرهنگی، این صنایع در کشور ما مورد غفلت واقع شد
بوم کسب و کار اند. در این پژوهش، طراحی زیستو مشکالت فراوانی مواجه بودهها همواره با چالشها نیز بطوری که فعاالن این حوزه

ادی آن مدنظر های فرهنگی و اقتصبرداری از ظرفیتصنایع فرهنگی بعنوان سیاستی برای حل مسائل صنعت پویانمایی کشور و به تبع آن بهره
د بر انیمیشن و بوم مذکور با تأکیهای مرتبط، زیستو با مصاحبه با خبرگان حوزه یل مضمونتحل بوده است. در این پژوهشِ کیفی با راهبرد

شتیبان پنهادهای »بوم به بازی( احصا شد. در مدل نهایی، نهادهای زیستافزار، پوشاک و اسبابسه صنعت منتخب جهت بازارسازی)نوشت
و  یگرلیتسه نقشی، ایفای نظام صنف تیتقو برایدولت نیز عالوه بر توصیه به  تقسیم شدند. در پایان« نهادهای عملیاتی»و « گرو تسهیل
 بوم و عملکرد بهینه آن پیشنهاد شد.ی، ایجاد نهادهای مختلفی برای تکمیل زیستاتیعمل یهاحضور در بخشمستمر کاهش 

  .مقاله پژوهشی   

 .بازارسازی -سازیشخصیت -ییانمایپو -کسب و کار بومستیز -یفرهنگ عیصنا :واژگان کلیدی

 

 

https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91400


 
 
 
 
 

 

28 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 26  - 42   صفحات  .  1401   زمستان ،  4  شماره  ،  8  دوره

 مقدمه

 ترین و سودآورتریناز حیث اقتصادی نیز یکی از مهم ،عالوه بر جنبه فرهنگی و محصوالت جانبی آن، صنعت انیمیشن

             است در سال میلیارد دالر 250این صنعت حدود گردش مالی ساالنه بطوریکه  .شوندمحسوب میصنایع فرهنگی 
(2019Sajadi nayeri,) .این صنعت و همچنین مشکالت فراوان فعالین این حوزه  1های فرهنگی و اقتصادی مغفول ماندهظرفیت

دهد که ( نشان میAzimi & et al. 2016()ASIFA iran,2017()Eghtesadefarhang,2018در طی سالیان اخیر در ایران )
وده واجد یک طرح جامع و کامل باید تدوین شوند که هایی بمشیخطنیازمند تجدید نظر است. در این زمینه  هامشی دولتخط

از جمله  .موسسات فعال در این صنعت را موجب گردداستقالل اقتصادی معتنابه و در ادامه های خروجیتولیدات و  و
بوم برای صنایع مختلف است. های اخیر در سطح جهانی مورد توجه واقع شده، طراحی زیستهایی که طی سالمشیخط

و  ),2015:41Bakalli(( توصیهUNIDO)2، رویکردی است که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحدبومیزیستد رویکر
و حتی  (UNCTAD,2017:31)کره جنوبی (Warwick,2015:13)مانند انگلیس توسط کشورهای پیشرو در این حوزه

تواند عالوه بر حل مشکالت فعالین رویکرد میاین  مورد استفاده قرار گرفته است. (Gasparin & Quinn,2020:621)ویتنام
های مدنظر، به تاثیرگذاری فرهنگی و استفاده از ظرفیت اقتصادی این حوزه نیز کمک کند. از سویی دیگر بررسی حوزه
بومی به این صنایع وجود دهد که هیچگاه رویکرد زیستهایی که در حوزه صنایع فرهنگی کشور اتخاذ شده، نشان میمشیخط

سازی تا ؛ از شخصیتفرهنگی صنایع کسب و کار بومطراحی زیست» (. از این روKetabi & et al. 2021:130نداشته است )
بومی که فرایند ایجاد یک کاراکتر زیست مدنظر است.تواند اهداف فوق را محقق نماید، ای که میمشیبه عنوان خط« بازارسازی

را مدنظر دارد و نهادهای  3ا بازارسازی آن کاراکتر بوسیله صنایع فرهنگی دیگرسازی( تبه وسیله صنعت انیمیشن)شخصیت
 بوم مشخص است.ها در زیستبندی و گستره عمل هر یک از آننقش، طبقه موجود و

 پیشینه نظری

هنگ، رهای اقتصاد فمشیهای اقتصاد فرهنگ در حال تغییر و تحول است. او معتقد است خطمشیبه عقیده تراسبی، خط
شد ولی ها میها و گالریهای مالی برای هنرها، میراث فرهنگی و مؤسساتی مانند موزهبطور سنتی شامل فراهم آوردن حمایت

فزایش یافته های فرهنگی به عنوان منبعی از نوآوری و اقتصاد خالق امشیهای اخیر، توجه به صنایع فرهنگی در خططی سال
 سنتی، اجتماعی و فرهنگی اهداف برای تحقق گذارانمشیییر روند به این دلیل است که خط. این تغ(Throsby,2010:3) است

 یتحما به دولت هستند و تعهدات روبرو زیادی مشکالت با است، تغییر حال در سرعت به که دیجیتالی محیط یک در
 و بازار شرایط تغییر دنبال به هادولت از این رو است. سخت شده فرهنگی تولیدات از غیرمستقیم و مستقیم مدتطوالنی
              هستند خصوصی بخش دخیل کردن فزاینده و خود اندازه درآمدها، کاهش تخصیص برای جدید هایاولویت

(O’Regan & Goldsmith,2006:68-70). 

 صنایع فرهنگی

و اقتصاد فرهنگ به عنوان یک  4هنگیشود: اقتصاد صنایع فراقتصاد فرهنگ در عرصه خُرد به دو شاخه اصلی تقسیم می
ها، هسته محتوای فرهنگی را بصورت انبوه تولید و در میان این است که واسطه« صنایع فرهنگی»کاالی عمومی. اساس و جوهر 

 در هایی(. اگرچه صنایع فرهنگی ریشهTowse,2016:16-17کنند )طیف وسیعی از مخاطبان و اغلب در سطح جهانی توزیع می
 5آنکتاد.  ),2014:738Moore(ها را تحت تاثیر قرار دادفرهنگ توده 1930 دهه از اما این مفهوم دارد، شهرنشینی و صنعتی انقالب

                                                           
 (Sajadi nayeri, 2019)است. میلیارد تومان 60در حدود سهم ایران از گردش مالی این صنعت، تنها  - 1

2 - United Nations Industrial Development Organisation 

 تر هستند، مد نظر است.افزار و پوشاک( به دلیل اینکه نسبت به سایر صنایع فرهنگی در حوزه بازارپردازی فعالبازی، نوشتدر این پژوهش سه صنعت )اسباب - 3
4 - Economics of Cultural Industries 

5 - UNCTADتأسیس شده و با هدف پیوستن  1964ملل متحد است که در سال  : آنکتاد مخفف کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، یکی از نهادهای سازمان
 .کندکشورهای در حال توسعه به اقتصاد جهانی فعالیّت می
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  ی ات بازارساز ی سازتی شخص  از؛ انریرد ا یفرهنگ  عی کسب و کار صنا بومستی ز یطراح 

کا     ارباهیم کتابی    ران   و     هم
 

های مکان. 2...(ها وجشنواره)اظهارات فرهنگی نمایش و.1: 1کندرا به شرح ذیل اعالم می هابندی آنصنایع فرهنگی و طبقه
هنرهای . 4(عتیقه و عکاسی سازی،مجسمه نقاشی،)هنرهای تجسمی. 3و...(کتابخانه  خی،تاری آثار ،هاموزه)فرهنگی
های رسانه. 6( مطبوعات و نشریات روزنامه، کتاب،)تکثیر و انتشار. 5...(و های محلیرقص اجرای موسیقی، تئاتر،)نمایشی

                                     و...( افزار، محتواهای دیجیتالینرم ،انیمیشن)های جدیدرسانه. 7و...(  رادیو تلویزیون،)دیداری و شنیداری
       و...( معماری تبلیغات،)خدمات خالق.9( بازی و جواهراتانواع گرافیک، مد و لباس، اسباب)طراحی داخلی. ۸
(Keyqobadi & et al. 2008:30 در پژوهش حاضر .)«هرچند امکان - ، صنعت فرهنگیِ محوری است. همچنین«انیمیشن

بدلیل فعال  -های انیمیشنی در صنایع مختلفی که در باال ذکر شده، وجود داردسازی شخصیتبازارسازی فرهنگی و تجاری
در صنعت بازارسازی فرهنگی کشور، صنایع نامبرده جهت بازارسازی « پوشاک»و « بازیاسباب»، «افزارنوشت»بودن نسبی 
 اند.انتخاب شده

 صنعت انیمیشن

شت سر گذاشته را پ یفراوان یهابیو نش را شاهد بوده و فراز یاریتحوالت بس ریدو دهه اخ یدر ط شنیمیهنر ان رانیا در
سئوالن ارشد رسد برای تحول در تولیدات پویانمایی کشور نیاز به تحول در بینش و ارتقای سطح آشنایی مبه نظر می .است

                    ها وضعفن مسئوالن ارشد وجود ندارد. در بی رهنگ تولید انیمیشنتفکر و فحوزه فرهنگ و هنر است. در واقع 
                ر وها و موانع روزآمدی تجهیزات، فناوری و سرمایه انسانی، انحصاموانع ساختاری، مدیریتی و آموزشی، محدویت

                           موانع مشارکت، انگیزش و جذب نیروهای متخصص از دیگر موانع کارآمدی این صنعت در ایران است
(Haghir & Ghorban,2018:24)(Emamzadeh,2006; 341- 346.) 

 بازارسازی فرهنگی

یک فیلم، تیم ورزشی و یا خواننده مشهور ها و سایر محصوالتی که ها، لباسبازیعبارت است از اسباب 2بازارسازی فرهنگی
، موجودیت مورد استفاده در محصوالت بازارسازی فرهنگی را تحت عنوان 3های فکریمرتبط باشد. سازمان جهانی دارایی

پس از موفقیت  ،1930 هدر ده . (Izadkhah,2018:8شخصیت معرفی نموده و این فرایند را بازارسازی فرهنگی نام نهاده است )
یکی از کارکنان  ،توسط استودیوی والت دیزنی در ایاالت متحده آمریکا Donaldو  Minnie ، Mickeyهای انیمیشنیصیتشخ

درآمدی که از فروش حق امتیاز  برداری تجاری ثانویه از این کاراکترها اقدام کرد واندازی واحدی به منظور بهرهاستودیو به راه
ها به دست آمد، موجب نوشیدنی بازی، تکمه لباس وی از قبیل پوستر، تیشرت، اسبابها برای تولید و توزیع محصوالتآن

های بعد گسترش ، در سالبازارسازیاستفاده شده در فرایندهای  ها و محصوالتگستره خاستگاه. غافلگیری مدیران مجموعه شد
مادها، هر سال روند رو به افزایشی نشان فروش حق امتیاز این ن حجم یافت و به تبع آن، اندازه بازار محصوالت و نیز

 (.Zarei,2018:598 & Asadi)داد

 

 

 

                                                           
 ییموجود است اما توافق نها یخالق مباحث قابل توجه عیشود. هرچند راجع به صنایاستفاده م اریبس زیخالق ن عیاصطالح صنا ،یفرهنگ عیصنا عرض اصطالحدر  - 1

محسوب  یفرهنگ عیصنا زیخالق و چه چ عیصنا زیکه چه چ نیراجع به ا یتوافق محدود نیو همچن رندیگیحوزه قرار م نیدر ا یعیکه چه صنا نیراجع به ا یکم
انگاشته  یکی ،ژه با تسامحدو وا نیا ی،فرهنگ عیاز منابع مرتبط با اقتصاد فرهنگ و صنا یاریکه در بس ی( بطورKazemi & et al. 2012: 17وجود دارد. ) شود،یم

 استفاده شده است. «یرهنگف عیصنا»رو از واژه  شیپ قیبودن اصطالحات، در تحق کدستیو به جهت  یمبن نیاند. بر اشده
2 - Merchandise 
3 - World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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 بوم کسب و کارزیست

در بیان او امروزه فضای فعالیت مطرح شد.  توسط جیمز مور 1993در سال نخستین بار  2کسب و کار 1بومزیستاصطالح 
فضایی اکوسیستمی است که در آن کسب و کارهای مختلفی از صنایع گوناگون با یکدیگر روابط متقابل دارند و ها، سازمان

های اخیر و کار در نتیجه تغییرات محیطی دهه بوم کسبها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است. رویکرد زیستبقای آن
ته است و بکارگیری آن، نیازمند ایجاد تغییرات در ذهنیت افراد است تا بتوانند با نگرش جدیدی به دنیایی کسب و ظهور یاف

کسب و  جیمز مور اکوسیستم. (Jahanizadeh & et al. 2015:139)(Anggraeni,Hartigh,& Zegveld,2007:4) کار نگاه کنند
د. او یک چارچوب سه الیه که دارای رابطه با هم هستند را جهت معرفی کنای از تعامالت عناصر تعریف میرا مجموعه کار

تمام نهادهای مستقر در مرکز، سهم زیادی در خلق ارزش دارند و هرچه فاصله نهاد از هسته اصلی  کند.مدل خود استفاده می
 .(Moore J. F.,1993:76) یابدکاهش یابد، سهم در خلق ارزش کاهش می

 .(anggraeni,hartigh,& zegveld,2007:10مور) مزیکسب و کار ج بومستیمدل ز - 1شکل 

 پیشینه تجربی

 پیشینه تجربی - 5جدول 
 عنوان سال پژوهشگر

 یفرهنگ یبازارساز 1397 ایزدخواه

 المللیبازار بینارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به  1397 اسدی  ،فیض ،زارعی

 شنیمیان یمحصوالت جانب یسازیدر اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه:تجار یاستیس کردیرو 1395 زدخواهی، ایرازیش

 کسب و کار ستمیاکوس کردیرو یفکر یمبان نییتب 1394 و... زادهیجهان

Ellen Loots 2020 The entrepreneurial ecosystem of cultural and creative industries in Porto:A 

sub-ecosystem approach 
UNIDO 2014 The creative ecosystem:Facilitating the development of creative industries 

Miguel Rivas 2011 The creative ecosystem:events and cultural agenda as catalysts 

                                                           
1 - . Ecosystem :التیمر دیوید» میالدی 1960 سال در»(Latime David) ایجاد ایشیشه گالنی 10 محفظه یک درون را جهان مستقل باغ ترینقدیمی و کوچکترین 

 فقط 1972 سال در یعنی بعد سال 12. بست محکم را آن در و ریخت ایشیشه بزرگ گالن این در آب لیوان هم کمی و گیاه بذر کمپوست، کود خاک، مقداری او. کرد
 به اکسیژن و آب به نیاز بدون محفظه این داخل گیاه که است سال 50 از بیش. بست را آن در مجدد و افزود آب لیوان یک و کرد باز را آن در مجدداً کنجکاوی روی از

 .است داده ادامه خود حیات
2 - Business Ecosystem  
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 کسب و کار بومزیست قاتیتحق - 6جدول 

 واحد تحلیل سال پردازنظریه

 اکوسیستم کسب و کار 1996 مور

 های کسب و کار، ارتباطات و ساختارشبکه -خود کسب و کارشرکت در رابطه با شبکه  2004 لنسیتی و لوین

 اکوسیستم کسب و کار 2004 پلتونیمی

 اکوسیستم کسب و کارتنوع داخلی و خارجی  2005 پلتونیمی، ووری و الیهونن

 کسب و کار ستمیاز اکوس یسازمان فشرده دانش به عنوان بخش 2005 ووری

 خود کسب و کارشرکت در رابطه با شبکه  2006 دن هارتیق

 ارائه چارچوب نظری

و ارائه  گذاری در پی بررسیمشیبررسی ادبیات نظری نشان داد که مقاالت و آثار کمی از نگاه تخصصی مدیریتی و خط
شن و سایر صنایع بومی به صنعت انیمیاند. همچنین معدود آثار موجود، نگاه زیستحل برای مشکالت فعاالن این صنایع بودهراه

فراد و موسسات وع بازارسازی)مرچندایز( همچنان که در عرصه عمل ناشناخته است و ااند. عالوه بر این، موضفرهنگی نداشته
ارد. پژوهش حاضر داند، در میان مقاالت و آثار پژوهشی نیز نمایندگان بسیار کمی کمی اهمیت آن را شناخته و به آن پرداخته

ت فعاالن مشکال« سازی تا بازارسازیز شخصیتبوم صنایع فرهنگی؛ اطراحی زیست»مشی به دنبال این است که با ارائه خط
ذعان نمود در اها استفاده نماید. در مورد چارچوب نظری هم باید گفته را حل و از ظرفیت فرهنگی و اقتصادی آنصنایع پیش

برآورد  اسببوم نهایی منبوم کسب و کار جیمز مور، جهت ارائه زیستهای موجود در این زمینه، مدل زیستمیان معدود مدل
از  -شبیه به آن اًنه عین -ترین تصویر را با تصویر اولیه پژوهشگرانشد؛ چرا که پس از مطالعه پیشینه تحقیق، این مدل نزدیک

 انبوم کسب وکار جیمز مور را به عنوبوم کسب و کار صنایع فرهنگی داشت. در این تحقیق پژوهشگران، زیستزیست
ها و تحلیل شتوانهکه پایه و پ در نظر گرفتندو بیش تجربه شده و تعمیم یافته  بخش و کمطمینانا مند از فرضیهای نظاممجموعه

رائه اها، مصادیق جدیدی برای آن خالل تحلیل داده و دردهد را در یک طرح پژوهشی تشکیل میها ت آنشکل استدالال
اند داده طبیقبر مصادیق جدید ت را واعد کلی و منسجمای از قمجموعه انپژوهشگردر این مقاله، د. به عبارت دیگر، نکنمی

(Dashti,2010:27.) 

 شناسی پژوهشروش

ری باشد. استراتژی تحقیق نیز تحلیل مضمون و جهت گردآوماهیت پژوهش حاضر، کیفی و رویکرد آن استقرایی می
ها، نامهناد، اساستیب که در ابتدا تمام اسای و میدانی استفاده شده است. به این تراطالعات پژوهش از هر دو روش کتابخانه

ها . این بررسیها امکان کسب اطالعاتی در حوزه مورد پژوهش بود، مورد بررسی قرار گرفتقوانین و سایر اطالعات که در آن
فقود د و مبوم کسب و کار صنایع فرهنگی، نهادها موجواطالعات ناچیزی را جهت پاسخ به پرسش پژوهشگران پیرامون زیست

آوری اطالعات شد که بخش بوم و نقش هر یک ارائه داد. در ادامه به روش میدانی و با ابزار مصاحبه، اقدام به جمعدر زیست
و  اعظم اطالعات پژوهش از این طریق حاصل گردید. جامعه آماری پژوهش جهت مصاحبه، متخصصان، خبرگان، فعاالن

ها در حد کفایت گیری هدفمند انتخاب شده و تعداد آنزی بودند که به روش نمونهمسئوالن مرتبط با حوزه انیمیشن و بازارسا
 در جدول زیر به عناوین افراد مصاحبه شونده اشاره شده است: نظری بوده است.

 شوندهعناوین افراد مصاحبه - 7جدول 

 شوندهعنوان مصاحبه ردیف

 ملی های رسانهمدیر یکی از شبکه 1

 یمرکز سینماییک معاون انیمیشن  2

 کانون پرورش فکرییکی از مدیران  3
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 یکی از مدیران مرکز پویانمایی صبا 4

 یکی از صنایع فعالصنف  رئیس 5

 ان فعال یکی از نهادهای فعال در حوزه انیمیشنمدیریکی از  6

 مدیر یک مرکز رشد در حوزه علوم انسانی 7

 تحقیقات اسالمی مجلساز مسئوالن مرکز  ۸

 سازهای نرم و هویتستاد توسعه فناوری یکی از مسئوالن 9

 صندوقیک مدیر طرح و برنامه  10

 یک استودیو انیمیشنمدیر  11

 انیمیشنیاستودیو  بازاریابی یکمدیر  12

 VODمدیر یک  13

 مرکز نوآورییک روابط عمومی  14

 بازارسازیفعال در حوزه مجموعه یک مدیر  15

 انیمیشنیگروه یک مدیر  16

 تولیدکننده انیمیشنیک  17

 مرکز انیمیشن حوزه هنرییکی از مسئوالن  1۸

 بازیمدیر بازاریابی و روابط عمومی یک موسسه فعال در حوزه اسباب 19

 اسالمی-افزار ایرانییک عضو مجمع نوشت 20

 انیمیشنموسس و مدیر سابق یک مرکز رشد در حوزه  21

 افزارمدیر یک مجموعه فعال در نوشت 22

 مدیرعامل یک صندوق پژوهش و فناوری 23

ه و به ترتیب ها کدگذاری شدپس از گردآوری اطالعات، پژوهش وارد فاز تجزیه و تحلیل اطالعات شد. در این مرحله داده
 بوم طراحی شد.زیستدهنده و فراگیر بدست آمدند و در نهایت مدل ای، سازمانمضامین پایه

 اعتباربخشی به مدل

وبوم کسب وکار صنایع فرهنگی در صنایع مدنظر، مدل جهت اظهارنظر، بیان ایرادات احتمالی و در پس از طراحی زیست
نظران این حوزه قرار گرفت. با توجه به شرایط حاکم ناشی از شیوع ویروس نهایت اعتباربخشی در اختیار خبرگان و صاحب

 ( انجام شد.OFG)1این امر به روش گروه کانونی آنالینکرونا، 

 کانونینظران حاضر در گروهخبرگان و صاحب - ۸ جدول

 عنوان ردیف

 سازهای نرم و هویتستاد توسعه فناوری یکی از مسئوالن 1

 انیمیشنیکی از مدیران نهادهای فعال در حوزه  2

 مرکز پویانمایی صبا انمدیریکی از  3

 کانون پرورش فکری یکی از مدیران 4

 انیمیشنیکی از مدیران نهادهای فعال در حوزه  5

 یکی از صنایع فعالصنف  رئیس 6

 یکی از مسئوالن یک گروه پژوهشی در حوزه اقتصاد فرهنگ 7

                                                           
1.- Online Focus Group 
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ح و تشریح پیش از برگزاری پنل مجازی خبرگان، مدل تحقیق در اختیار افراد مذکور قرار گرفته و طی یک ویدئو توضی
 در این جلسه شده بود. در مرحله بعد، مدل احصا شده طی یک جلسه آنالین گروه کانونی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

ائه نظرات و نظران حوزه انیمیشن و بازارسازی فرهنگی بطور همزمان به ارنفر از صاحب 5تشکیل شد،  skyroomکه در بستر 
ان( نظرات خود نفر از خبرگان مذکور بصورت جداگانه)غیرهمزم 2ایرادات خود در مورد مدل نهایی تحقیق پرداختند. همچنین 

ادی جهت تقویت جز در موارد پیشنهرا در این مورد مطرح کردند. نظرات افراد پنل، حاکی از اعتبار مدل طراحی شده بود و 
 د.ایراد خاصی به مدل وارد نش -مثالً در مدل طراحی شده، اهمیت هر نهاد نیز بصورت گرافیکی مشخص شود -مدل

 های پژوهشیافته

ها با یکدیگر استخراج آن ها و ارتباطبوم، نقشها، نهادهای حاضر در زیستدر مرحله بررسی و تجزیه و تحلیل مصاحبه
ها قابل فهم ی مصاحبهها مورد اشاره قرار گرفته بودند و در برخی موارد نیز از فحواد. این نهادها گاهی مستقیماً در مصاحبهش

 شود:ها اشاره میبود که در زیر به برخی از آن

 سند پشتیبان بهمراه )نهادها(هیپا نیاز مضام یبرخ - 9جدول 

 پشتیبان )ارجاعات(سند  مضمون پایه

 بنیاد ملی پویانمایی ایران

 )نهاد متولی انیمیشن(

  ستیوجود ندارد. معلوم ن یمشخص استیس شنیمیان دیتول یندارد. برا یمتول رانیدر ا شنیمیان

 1.ندارد ودوج شنیمیدر مورد ان یباالدست یکننده. سندمصرف ای میباش دکنندهیتول میخواهیم

 2.یهستند تا عمل ینظربیشتر ها ما . دانشگاهمیهست فی. ضعشودیآموزش داده نمبه خوبی  یانسان یروین هاآموزشگاه

 نهاد تخصصی بازارسازی فرهنگی
 ارتباط داشته باشد. هم تیبا حاکم کههست.  ازین یمجموعه خصولت کی

 3و... . غاتیلکانون، سازمان تب ،یبخش خصوص ما،یشود. شامل صدا وس جادیمجموعه چاالک ا کی دیبا 

 المللینهاد بازاریاب بین

 4میدر جهان حرف بزن میتوانیکه م میو... . هنوز باور ندار میقول باشو خوش میریبگ ادیرا  یااخالق حرفه دیبا

مشکل  - نییپا متیکار ما و ق تیفیک لیبدل- یخارج انیعالقه مشتر رغمیاست. عل میمشکل تحر نیشتریبدر صادرات 

صادر کنند.  ایرا به دن رانیا شنیمیبتوانند انبه مراکزی نیاز داریم که  5سخت است یلیدارد. انتقال پول در کارها خوجود 

 6دلسوزانه عمل کنند یلیو درشت را بدانند و خ زیر نیقوان یتمام یعنی

را  ریفراگ نیدهنده، مضامسازمان نیمضام تیو در نها دیاحصا گرد دهندهسازمان نیمضام ه،یپا نیدر مرحله بعد، از مضام
 شکل دادند.

 جدول کلی مضامین -10 جدول

 فراگیر دهنده)نقش(سازمان ای)نهاد(پایه

 معاونت علمی ریاست جمهوری

 نهادهای سیاستگذار
نهادهای پشتیبان و 

 گرتسهیل

 سازهای نرم و هویتستاد فناوری

 وزارت فرهنگ و ارشاد

 وزارت علوم

 *بنیاد ملی پویانمایی ایران )نهاد متولی انیمیشن(

 صدا و سیما

                                                           
 2۸/5/1399 -مصاحبه با مدیر خانه پویانمایی انقالب - 1

 3/۸/1399 -هوران پویانمامدیر  - 2

 3/10/1399 -مدیر مجموعه آرش - 3

 2/9/1399 -معاون تولید کانون پرورش فکری - 4

 25/9/1399 -رئیس صنف انیمیشن - 5

 15/9/1399 -معاون انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی - 6
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 فراگیر دهنده)نقش(سازمان ای)نهاد(پایه

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 مجلس شورای اسالمی

 ها)مثل تربیت مدرس، هنر، سوره و...(دانشگاه
 نهادهای متولی 

 و پژوهش آموزش
 و...( ها)مثل آکادمی ری، جهاد دانشگاهیآموزشگاه

 *موسسه پژوهشی پویانمایی ایران

 صندوق پژوهش و فناوری مثل دانشگاه تهران، کریمه، سپهر و...

 نهادهای متولی

 تامین مالی و تسهیالت 

 و...( تامین مالی جمعی)مثل کرادفاندینگ، وقف علم و فناوری

 گذاران خطرپذیرسرمایه

 فرشتگان کسب و کار

 نوآوری امید و...(مرکز نوآوری)مثل مرکز 

دهنده امکانات، نهادهای ارائه

 افزار، مشاوره و ...فضا، سخت

 مراکز رشد)مثل رایمون مدیا و...(

 های علم و فناوریپارک

 ها)دیموند(دهندهشتاب

 ساترا

 نهادهای حقوقی

 دادسرای فرهنگ و رسانه

 معاونت ارزشیابی و نظارت سینمایی

 هانظارت بر عالئم، تصاویر و نشانهشورای 

 صنف انیمیشن

 معاونت حقوق مالکیت معنوی وزارت دادگستری

 سازمان مالیات

 نهادهای با تاثیر 

 بومغیرمستقیم در زیست

 شرکت فرابورس ایران

 اپراتورهای همراه اول

 پلیس فتا

 سازمان تامین اجتماعی

 هاشهرداری

 بازاریابی *المللیبازاریابی بیننهاد 

 نهادهای عملیاتی

 مرکز پویانمایی صبا

 تولیدکننده

 مرکز سینمای مستند و تجربی وزارت ارشاد

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 مرکز انیمیشن حوزه هنری

 مرکز هنرهای رقومی بسیج

 های خارجی صدا و سیمااداره کل تامین برنامه

 خانه پویانمایی انقالب)اوج(

 تولیدکنندگان غیردولتی

 های ملی و استانی(تلویزیون)پویا، نهال، سایر شبکه

 توزیع)پخش(کننده
 سینماها

VODها مثل فیلیمو و نماوا 

 و...( هاویدئوکلوپهای خارجی)رسانه

 بازارسازهای فرهنگی 1*نهاد تخصصی بازارسازی فرهنگی

                                                           
 حضور ندارند.بوم ضروری است ولی در حال حاضر ها در زیست*. نهادهایی که حضور آن
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 فراگیر دهنده)نقش(سازمان ای)نهاد(پایه

 افزارکنندگان نوشتتولید

 کنندگان پوشاکتولید

 بازیکنندگان اسبابتولید

  هاالیسنس کمپانی

 بوممدل نهایی زیست

 .بومستیز ییمدل نها -2شکل 
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 نکته بیان شود: 3های مختلف مدل ضروری است که پیش از توضیح بخش
هادها از نکنیم، سطح و جنس کار های داخلی حرکت میبه سمت الیه های بیرونیبندی نهادها: هرچه از الیه. مبنای سطح1

ترین الیه ما شاهد ترسیم خطوط کند. در واقع در بیرونیو عملیاتی تغییر می های کالن و پشتیبانی به سمت امور اجراییفعالیت
ی هستند و از امالً درگیر امور اجرایهای داخلی، نهادها کهای کالن این حوزه هستیم؛ در حالیکه در الیهگیریکلی و جهت

 فضای کالن حوزه انیمیشن فاصله دارند.
ست که آن نهاد اهایی مختلفی . جایگاه اصلی نهادها در مدل: وقتی یک نهاد در بیش از یک جایگاه تعریف شده به دلیل نقش2

شود، به سوب مییک تولیدکننده انیمیشن محکند. بطور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عالوه بر اینکه ایفا می
کنندگان عتواند جز توزیها، میواسطه داشتن سینماهای تخصصی کودک و نوجوان در سراسر کشور و پخش آثار مرتبط در آن

 بوم است. بهکننده جایگاه آن در زیستانیمیشن نیز محسوب شود. در این موارد وجه غالب و نقش اصلی نهاد است که تعیین
کننده؛ و این به معنی همین خاطر است که بطور مثال کانون پرورش فکری در جایگاه تولیدکننده قرار گرفته است نه توزیع

 نادیده گرفتن و نفی سایر کارکردهای آن نیست.
وم بستبوم ضروری است ولی در حال حاضر در زیها جهت تکمیل بودن زیست. در مدل طراحی شده نهادهایی که وجود آن3

های سیاستی ارائه شده ندارند، با فونت توخالی به نمایش گذاشته شده است. توضیحات مربوط به این نهادها در بخش توصیه
 است. 

 هانهادهای موجود و نقش آن

های مختلف خشنوع نهاد در ب 41الیه اصلی است که به  6همانطور که در مدل نهایی قابل مشاهده است، مدل مذکور شامل 
نهادهای »و « گریلنهادهای پشتیبان و تسه»دسته اصلی یعنی  2توان در اند. بطور کلی نهادهای مذکور را میبندی شدهقسیمآن ت

 اند:بندی نمود که در زیر تشریح شدهدسته« عملیاتی
 گرنهادهای پشتیبان و تسهیل

مور و فرایندها برای عهده دارند و به دنبال تسهیل اهمان طور که از عنوان این نهادها پیداست، بیشتر نقش پشتیبانی را بر 
 ها اشاره شده است:نهادهای درگیر در سطح علمیاتی هستند. این نهادهای انواع مختلفی دارند که در زیر به هر یک از آن

 نهادهای قانون و سیاستگذار
های دیگر صنایع یشن و بسیاری از حوزهگر، نهادهایی هستند که در حوزه انیماولین سطح از نهادهای پشتیبان و تسهیل

های مذکور های کالن را در حوزهکنند. به عبارتی نهادهای مذکور خطوط کلی و چارچوبفرهنگی قانون و سیاستگذاری می
 شود:ها ذیل این خطوط کلی تعریف میها و دستورالعملنامهآیین کنند. بطوری که سایر قوانین، مقررات،ترسیم می

کند و بر یمهای فرهنگی را تعیین طرح تدوین و تصویب برنامه : این شورا به عنوان مرجع،الی انقالب فرهنگیشورای ع
 (.Hoseini,2017:25) شوداین اساس یکی از نهادهای سیاستگذار در حوزه صنعت پویانمایی محسوب می

توانند های تخصصی میاز طریق کمیته مجلس شورای اسالمی و بطور خاص کمیسیون فرهنگی آن،مجلس شورای اسالمی: 
 رهنگی بپردازددر زمینه فرهنگی را در مجلس مطرح کنند یا به بررسی لوایح دولت در حوزه اقتصاد و صنایع ف نویس طرحپیش

(Ebrahimi,2020 .) 
یل و حی، تکمهای اخیر طرااین معاونت در طی سالساز(: های نرم و هویتمعاونت علمی ریاست جمهوری)ستاد فناوری

 (.isti,2020بوم صنایع خالق را به عنوان راهکار اساسی این حوزه در دستور کار قرار داده است )تقویت زیست
و اعطای مجوز  بوم است. ساترا با نظارتنهاد این زیست و تاثیرگذارترین صدا و سیما جزو مهمترینسازمان صدا و سیما: 

های ملی شبکه های پویا و نهال و سایردهنده انیمیشن و شبکهترین تولیدکننده و سفارشها، مرکز صبا به عنوان بزرگVODبه 
 بوم هستند.و استانی از عوامل تاثیرگذاری صدا و سیما در این زیست
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توان یافت که وزارت فرهنگ و بوم طراحی شده، کمتر نقش و کارکردی را میدر زیستوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
خانه از طریق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، کننده نباشد. این وزارتر مستقیم یا غیرمستقیم در آن تعیینارشاد بطو

 گذارد.بوم تاثیر می... بر زیستهای روی البسه وشورای نظارت بر عالئم، تصاویر و نشانههای خانگی، سینماها، رسانه
وثر است. این ها در کارکرد آموزش سیاستگذاری کرده و مز طریق دانشگاهوزارت علوم اتحقیقات و فناوری:  وزارت علوم،

بوم انیمیشن های پژوهش و فناوری زیستهای علم و فناوری، مراکز رشد و صندوقخانه از طریق اعطای مجوز به پارکوزارت
 تاثیرگذار است.

 نهادهایی با تاثیرگذاری غیرمستقیم
ور وجود دارند ادهایی که بطور مستقیم تاثیرگذار هستند، نهادهای قابل توجهی در کشبوم مورد نظر عالوه بر نهدر زیست
توان ها را میز آناگذارد. از جمله این نهادها که تعداد قابل توجهی بوم اثر میها به صورت غیرمستقیم بر زیستکه عملکرد آن

اره کرد. بطور مثال جتماعی، شرکت فرابورس، پلیس فتا و... اشها، سازمان مالیات، سازمان تامین اتوان به شهرداریبرشمرد، می
گر در این های بیمهشود که سازمان تأمین اجتماعی و شرکتموجب می های فرهنگی مدنظربیمه هنرمندان و فعاالن حوزه

ظارت بر فضای طریق ن بوم تاثیرگذار باشند. یا شرکت فرابورس به واسطه اعطای مجوز تأمین مالی جمعی و پلیس فتا اززیست
انیمیشن  توانند بر فضای کلیها و مترو میاتوبوس ها از طریق داشتن فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر،مجازی و شهرداری

 تاثیرگذار باشند.
 نهادهای متولی آموزش

های تربیت مدرس، گاهها، نهاد اصلی آموزش انیمیشن در کشور هستند. در حال حاضر در دانش: در کشور دانشگاههادانشگاه
ارشناسی ارشد به کاربردی و غیرانتفاعی تا مقطع ک-های علمیصدا و سیما و برخی از دانشگاه هنر اسالمی، سوره، هنر تهران،

 پردازند.پژوهشی می-ارائه خدمات آموزشی
... در امر آموزش هایی مثل جهاد دانشگاهی، مجتمع فنی تهران، آکادمی هنر ری وآموزشگاه ها،: درکنار دانشگاههاآموزشگاه

ها و بطور ر دانشگاهدها مکمل محتوای ارائه شده فعالین حوزه انیمیشن فعال هستند. عموماً محتوای ارائه شده در این آموزشگاه
 تر است. خاص کاربردی
 مسائل حقوقی و ارائه مجوز نهادهای متولی
و  یساسقانون ا 44اصل  یدر راستا: (ساترای)مجاز یدر فضا ریفراگ ریصوت و تصو یهامقررات رسانه میسازمان تنظ

 ریصوت و تصو یهارسانه یگرمیتنظ . وظیفه اصلی ساتراشد لیاصل ساترا تشک نیمحترم نگهبان از ا یشورا یریتفس هینظر
 (.Satra,2020است ) ریفراگ

 و... یو حل دعاو یمسائل حقوق ،مهیمسائل ب نیمأت ی درسعاست که  یانجمن کارگر : صنف انیمیشن یکصنف انیمیشن
هر دو  یبرا یشغل تیامن برای فعالین این حوزه و یامن کار یفضا کی جادیادارد. همچنین صنف انیمیشن در ایران بدنبال 

 (.Saharkhiz,2020باشد )می کننده(هیطرف کارگر)هنرمند( و کارفرما)ته
 قیه تحقاست که ب کشور ییدر نظام قضا یتخصص یاز دادسراها یکیفرهنگ و رسانه  یدادسرا: دادسرای فرهنگ و رسانه

 یدادسرا یهاتیفعالشد. حوزه  سیتأس 13۸9دادسرا در بهمن  نی. اپردازدیم« مربوط به آن مجرای و فرهنگ حوزه»در  بیو تعق
 ون،یزیتلو و،یدرا نما،یس ،یتجسم یهنرها ،ییاجرا یهنرها ،یهنر اتیچاپ و ادب ،یفرهنگ راثیم»رسانه در ده محور  و نگفره
 است. «ستیزطیو مسائل مربوط به مح عتیطب

فکری  ی خود در زمینه مالکیتو هماهنگ یاستگذاریسدر راستای نقش  یوزارت دادگستر: معاونت حقوق مالکیت فکری
 یفکر تیوق مالکمعاونت حق 1394 سال حوزه، دراین ها در دستگاه انیم شترینظم و تعامل ب جادیاهداف و ا شبردیبه جهت پ و

 (.moj,2020داد ) لیتشکرا 
که به  حوه نظارتنامه ن: در آیینالتحریر و کاالهای مشابههای روی البسه، لوازمشورای نظارت بر عالئم، تصاویر و نشانه

سازی فرهنگپیشنهاد شورای فرهنگ عمومی و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده، وظیفه این شورا بطور کلی 
 (.sccr,2000در حوزه مدنظر اعالم شده است )و اخذ مجوز 
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 یو سمع ییمانیسازمان امور سهای : معاونت مذکور یکی از معاونتیو بصر یو سمع یینمایو نظارت س یابیمعاونت ارزش
زارت فرهنگ و واست که به عنوان معاونت در  رانیا ینمایدر حوزه س رندهیگمینهاد تصم نیباالتراست. این سازمان  یو بصر

جود در طبق گزارشات مو)سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری(. کندیم تیفعال رانیا یاسالم یجمهور یارشاد اسالم
چه در حوزه  لمیف 500به  کیدر سال نزد یابیمعاونت نظارت و ارزش ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یینمایسازمان س یتارنما

 کندیم دأییدرصد را ت ۸0 باًیتقر ،انیماین و از  کندیم یرا بررس یینمایس یهاو چه در سالن یخانگ شیشبکه نما
(tasnimnews,2019.) 

 نهادهای متولی تأمین مالی و تسهیالت
توسعه،  قانون برنامه چهارم 45ماده و  قانون برنامه سوم 100ماده ها در راستای : این صندوقی پژوهش و فناوریهاصندوق

ایجاد شده است که  یو نوآور یپژوهش یدستاوردها یسازیتجار ان،یبنمحور و دانشییبازار محصوالت داناجهت کارویژه 
گذاری، تأمین مالی، ارائه اشاره کرد که بطور خاص به سرمایه 1«فناوری سپهرصندوق پژوهش و »توان به ها میاز جمله آن

 پردازد.نامه در حوزه صنایع فرهنگی میتسهیالت و ضمانت

کسب و کارشان را  هیسرما نیریافراد، مشاغل و خ قیاست که اشخاص از طر یراه یجمع یمال نیمأتتأمین مالی جمعی: 
سود  یکه در ازا پذیردصورت می ییهاسازمان قیاز طراغلب از طریق اینترنت انجام می شود، که کار  نی. اکنندیم یآورجمع

 کینتوان به ها میاز جمله این سازمان. شوندیحرکت م نیبه شرکت در ا حاضر ،یگذارهیسرما یهاپاداش بالقوه در پروژه ای
  دهند.و ... اشاره نمود که در حوزه صنایع فرهنگی نیز تأمین مالی جمعی انجام می 4یوقف علم و فناور ،3رانتیخ ،2استارتر

 یبرا ریخطرپذ یگذارهیصندوق سرما یطراح ،یفرهنگ عیصنا یمال نیمأت یاز راهکارها برا یکیگذاران خطرپذیر: سرمایه
با  پذیر است کهگذاران خطراز جمله سرمایه 5نیداو یگذارهیشرکت سرما(. ,.2015Ghashghavi & et ai) است عیصنا نیا

 است. هخود را آغاز نمود تیفعال 99سال  یکشور از ابتدا یفرهنگ عیصنا ستمیقابل توجه اکوس تیبر ظرف هیتک
های خود دارند. این گذاری: این افراد به مثابه خیرینی هستند که کمتر)نه اصالً( دید مادی در سرمایهفرشتگان کسب و کار

گیرد. هر چند این ار و از طریق آشنایان صاحب ایده صورت میگیری یک کگذاری عموماً در مراحل اولیه شکلاز سرمایه مدل
حوزه تولید  گذاری در حوزه صنایع فرهنگی و بطور خاص انیمیشن کمتر جا افتاده است ولی آثار قابلی در اینمدل سرمایه

 (.Karimi saremi,2020) ایه شده استشده که کامالً از طریق فرشتگان تأمین سرم
 نهادهای متولی ارائه امکانات، تجهیزات، فضا، مشاوره و...

ارک علوم گ، پی زیر نظر دانشگاه علم و فرهنفرهنگ عینرم و صنا یها یعلوم و فناور یپارک مل: های علم و فناوریپارک
از جمله  رازیش یفرهنگ عینرم و صنا یهایعلوم و فناور یپارک مل، فارس یدانشگاه جهاد یفرهنگ عینرم و صنا یهایو فناور

 های تخصصی صنایع فرهنگی در کشور هستند.پارک
، نجانز یخالق و فرهنگ عیمرکز رشد صناتوان به : از جمله مراکز رشد تخصصی در حوزه صنایع فرهنگی میمراکز رشد

نگی)دانشگاه نرم و صنایع فره یهایمرکز رشد فناور)پارک علم و فناوری خراسان(، ارتیو ز یفرهنگ یها یمرکز رشد فناور
 و همچنین مرکز رشد رایمون مدیا به عنوان مرکز رشد تخصصی انیمیشن و گیم اشاره کرد. هنر اسالمی تبریز(

و  خراسان یناورپارک علم و ف ارتیو ز یفرهنگ یهایدر مرکز رشد فناور 6هاوش یمرکز شتابده: هادهندهشتاب
  های تخصصی صنایع فرهنگی در کشور هستند.دهندههای شتاباز نمونه 7دهنده صنایع خالق اصفهانشتاب

                                                           
1 - Https://sepehrfund.ir 
2 - Https://nikstarter.com 
3 - Https://www.kheiranet.ir 
4 - Https://vaghfelm.com 
5 - Https://davinventures.ir 
6 - Https://havosh.com 
7 - Https://www.instagram.com/isfahan_accelerator 
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 یمتقاض یهاو شرکت یقاتیمراکز تحق ینوآور که با همکار میچند ت ای کیاست متشکل از  یمرکز: مراکز نوآوری
، 1مرکز نوآوری فرهنگی امید .کنندیم یبلندمدت با هم همکار یادر چارچوب برنامه یحوزه تخصص کیدر  دیمحصوالت جد

 (.Valia,2020شود )از جمله مراکز تخصصی نوآوری کشور در حوزه صنایع خالق محسوب می

 نهادهای عملیاتی

 کننده انیمیشننهادهای تهیه
ارائه ، نوجوانان والخصوص کودکان یعلجامعه ... و یو هنر یفرهنگ یازهاین نیمأتاین مرکز به دنبال  :مرکز پویانمایی صبا
ت به موضوعا یابیو پژوهش به منظور دست قیتحقی، اچند رسانه یو عرضه محصوالت فرهنگ یاو فروش خدمات برنامه

 (.sabaanimation,2020باشد )و... می دیجد یو فناور شرفتهیپ یهاو روش یفرهنگ
 یر ساختارهاد یونیزیآثار تلو نیبهتر دیانتخاب و خر ،ییشناسا :المللنیو رسانه ب یخارج یهابرنامه نیمأاداره کل ت

 هیآثار ته یسازکالن رسانه؛ کمک به آماده یهااستیمنطبق با س ییانمایمستند و پو ،یشینما یهابخصوص برنامه یسازبرنامه
 (.IRIB,2020و... از جمله وظایف این اداره است ) شده اعم از ترجمه و دوبله

وجوانان، یعنی نو  با توجه به اینکه به عنوان سازمانی در بخش کودکان این نهاد :پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون 
بوم ر زیستی دجایگاه خاصدارای  کند،می شناخته شده است و در حوزه فرهنگ نقش موثری ایفا پذیرترین قشر جامعه،فرهنگ

 (.Salehi amiri & Habibi,2009:22باشد )صنایع فرهنگی مرتبط با کودکان و نوجوانان می
-یفرهنگ انیمتول نیتراز عمده یاسالم غاتیوابسته به سازمان تبل یحوزه هنر :مرکز انیمیشن حوزه هنری سازمان تبلیغات

ن است که گذار در تولید انیمیشحمایت و سرمایه جملهاز یگسترده و متنوع یهاتیکشور است که دست اندرکار فعال یهنر
 (.Kaveh,2020()hozehonari,2020مرکز انیمیشن این حوزه متولی بخش مذکور است )

مرکز این  یهاتیاز مسئول یکی یهنر در شاخه شنیمیان ینمایبه س یجد توجه :مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 (.defc,2020) دندیدرخش یجهان یهاساخته شده و در جشنواره یمتفاوت یهاشنیمیراستا، ان نیکه در ا هبود

ازی و و در راستای توسعه تولیدات انیمیشن ب 1392مرکز هنرهای رقومی بسیج در سال  :مرکز هنرهای رقومی بسیج
های مینهزهای مرتبط در تمامی ریزی و حمایت از فعالیتاین مرکز برای برنامهسیس شده است. أافزارهای کاربردی تنرم

 کند.ای و از جمله پویانمایی فعالیت میافزارهای چندرسانههای ویدئویی، نرمبازیفرهنگی، هنری و فنی صنعت 
 هتج یو بخش آموزش یخدمات به مسائل هنر گذاشتن اریاختدر  مجموعه نیاهدف : خانه پویانمایی انقالب اسالمی

 (.animation.ir,2016انیمیشن توسط مؤسسات غیردولتی است ) شتریب بهتر و دیتول
ی خصوصی فراوانی در کنار تولیدکنندگان حاکمیتی انیمیشن در ایران، تولیدکنندگان و استودیوها :تولیدکنندگان غیردولتی

ها از ذکر توضیحات در کشور وجود دارند که طراحی و تولید پویانمایی در کشور مشغول هستند که به دلیل کثرت این شرکت
 ها خودداری شده است.بیشتر و نام آن

 کننده انیمیشنادهای توزیع یا پخشنه
ترین کانال توزیع و های ملی و استانی در حال حاضر پرمخاطبهای پویا، نهال و سایر شبکهشبکه :های تلوزیونیشبکه

 پخش انیمیشن در کشور هستند.
های پخش ویژه نهای توزیع و پخش آثار در کشور سینماها هستند. در این میان سینماها و سالیکی از روش :سینماها

و اثر مختص  هایی که عالوه بر ارائه محتواتواند در تخصصی شدن امر پخش نیز کمک کند. سالنکودکان و نوجوانان نیز می
 پسند نیز باشد.های ظاهری کودککودکان و نوجوانان، دارای ویژگی

                                                           
1 - Http://innomid.ir 



 
 
 
 
 

 

40 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 26  - 42   صفحات  .  1401   زمستان ،  4  شماره  ،  8  دوره

 یریتصو ای یصوت یمحتواها دهندیجازه مهستند که به کاربران ا ییهاستمیس 1VODیا  درخواستبه دئووی :هاوی او دی
و... اشاره کرد  4کاناپه ،3، نماوا2توان به فیلیمواز جمله این نهادها می را هر زمان که خودشان خواستند تماشا کنند.

(Mohegh,2020.) 
کننده خشپکه به عنوان  شودیگفته م الیسر ای ییدئویو لمیبه ناشر ف یخانگ شینما هشبک :های خانگیهای رسانهشرکت

ها ها، ایرالینها، اتوبوسسوپرمارکت ها،آثار را در ویدئوکلوپ از طریق شبکه مویرگی خود در سرتاسر کشور، ،فیزیکی انیمیشن
 ریتصو، 21 قرن مؤسسهی، ریتصو یهارسانه مؤسسهکشور عبارتند از در مطرح  یخانگ یهااز رسانه یبرخ کنند.و... عرضه می

 (Mohegh,2020و... .) رسانه پاسارگاد افق، هنر یایند

 نهادهای بازارسازی فرهنگی
در بسیاری از اوقات، تولیدکنندگان انیمیشن که پتانسیل و امکان بازارسازی فرهنگی را در خود  :تولیدکنندگان انیمیشن

یکی از بزرگترین  5توان به استودیو هورخشمینمایند. از جمله این موارد بینند، اقدام به بازارسازی کاراکتر خود میمی
های تولیدکنندگان خصوصی این حوزه اشاره نمود. این مجموعه با کمک واحد بازاریابی خود اقدام به بازارسازی شخصیت

های مختلف از کاراکترهای مختلف انیمیشنی در مثل شهرزاد)شخصیت اول انیمیشن( کرده و شرکت 6انیمیشن آخرین داستان
 کنند.صوالت خود استفاده میمح

بازی گرفته افزار و اسبابدر مواردی نیز تولیدکنندگان محصوالت مختلف )از نوشت: تولیدکنندگان محصوالت بازارسازی
کنند. این امر در مورد کاراکترهای تا شامپو و لوازم آرایشی و بهداشتی( از کاراکترهای انیمیشنی در محصوالت خود استفاده می

رایت در مورد کاراکترهای خارجی و . عدم وجود قانون کپی1دهد:افتد. این مهم به دو دلیل رخ میبه وفور اتفاق می خارجی
  7. جذابیت بیشتر کاراکترهای خارجی نسبت به کاراکترهای داخلی.2ها. هزینه بودن استفاده از آن کاراکتربی

ز سر دغدغه رأساً اقدام به بازارسازی فرهنگی کرده و پس از مذاکره با شوند که االبته به ندرت تولیدکنندگانی هم یافت می
کنند. مجموعه آفتاب های انیمیشنی ایرانی در محصوالت خود استفاده میصاحبان کاراکترهای داخلی و اخذ مجوز، از شخصیت

 دگان هستند.مشغول هستند، از جمله این تولیدکنن 9نماافزار و پیکه در زمینه نوشت ۸و نشر خراسان

در این حالت بازارسازی توسط یک شرکت به عنوان واسطه بین این تولیدکننده انیمیشن  :هابازارسازها یا الیسنس کمپانی
ها بازارسازی فرهنگی است، کمتر از ها که تخصص و تنها فعالیت آنشود. تعداد این شرکتو تولیدکننده محصول انجام می
توان به مجموعه و بازارسازی فعال هستند، می 10دهیها که در زمینه پروانه. از جمله این شرکتتعداد انگشتان یک دست هستند

 )وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری( و مجموعه بازارسازی فرهنگی آرش اشاره کرد. 11برزویه

 بندیجمع

ها اشاره است که در ادامه به آن بوم حضور برخی نهادها با کارکردهای خاص ضروریجهت تکمیل و بهبود کارایی زیست
 شده است:

                                                           
1 - Video on demand 
2 - Https://www.filimo.com 
3 - Https://www.namava.ir 
4 - Https://www.kanape.ir 

5 - Https://hoorakhshstudios.com 

سکار است که تولید المللی جوایز قابل توجهی را از آن خود کرده و مورد تحسین واقع شده، اولین نماینده انیمیشنی ایران در اهای بیناین انیمیشن که در جشنواره - 6
 سال به طول انجامیده است. 10آن در حدود 

 یاست، همگ یکه ژاپن هاستیفوتبال شنیمیاز ان ریکاراکتر غ 7 نیهستند و از ا یخارج یهمگ رانیدر ا یشنیمیکاراکتر پرطرفدار ان 7صورت گرفته  یهایطبق بررس - 7
 .(Zarei & et al. 2018: 49هستند ) ییکایآمر

8 - Http://www.khbook.ir 
9 - Comic 
10 - Licensing 
11 - Https://borzuya.ir 
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  ی ات بازارساز ی سازتی شخص  از؛ انریرد ا یفرهنگ  عی کسب و کار صنا بومستی ز یطراح 

کا     ارباهیم کتابی    ران   و     هم
 

ها و نهادهای مختلف با کارکردهای گوناگون، وجود یک متولی با وجود سازمان :بنیاد ملی پویانمایی)نهاد متولی انیمیشن(
از  تواند در حل مسائل و پیشگیری از ایجاد برخی مشکل موثر باشد. این نهاداصلی جهت پیگیری مسائل انیمیشن کشور می

لحاظ رسمی و معنوی باید دارای وجاهت قابل قبولی در بین فعالین و نهادهای حوزه انیمیشن باشد بطوری که بتواند نقش یک 
ای برای حوزه انیمیشن های رایانهگیر نهایی را در این حوزه بازی کند. برای این نقش، نهادی شبیه به بنیاد ملی بازیتصمیم

 یو بصر یو سمع یینمایمعاون امور سی، فرهنگ و ارشاد اسالم ریمتشکل از وزتواند می ادیبن یامنا ئتشود. هیپیشنهاد می
، رئیس صنف کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر سیرئمدیر مرکز پویانمایی صبا،  ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

وزرات علوم و نماینده تولیدکنندگان خصوصی  نماینده ی،اسالم غاتیسازمان تبلرئیس مرکز انیمیشن حوزه هنری  انیمیشن،
 باشد.

و پخش  تر شدن فرایند تولیدجهت بهبود کارایی و همچنین علمی :مؤسسه پژوهشی پویانمایی ایران)نهاد تحقیقاتی(
روری به ضحضور یک نهاد پژوهشی  کنندگان داخلی و خارجی،انیمیشن و همچنین بررسی و پایش دائم بازار و سلیقه مصرف

 لیتحل و نییاستخراج، تبانیمیشن، مختلف در صنعت  یهاگزارش اخذو  قیتحقتواند رسد. از وظایف این نهاد مینظر می
 انیمیشن باشد.صنعت این از  یالمللنیو ب یها در سطح ملداده

تواند در کسب سود و ، میالمللی برای انیمیشن کشور بازاریابی کندنهادی که بتواند در سطح بین :المللینهاد بازاریاب بین
به آثار ایرانی  رسد که از اشتیاق مشتریان خارجی نسبتتر به نظر میایجاد بازارهای جدید موثر باشد. این مهم وقتی ضروری

 ها بدلیل اختالف قیمت ارز آگاه باشیم.بدالیل مختلف از جمله قیمت پایین آن

رآمد او از اکران وارد عایدی تولیدکننده از بازارسازی چندین برابر ددر حالیکه در بسیاری از م :نهاد تخصصی بازارسازی
عمل را بصورت  اثر بوده، ولی در کشور ما بازارسازی تقربیاً یک موضوع ناشناخته است. بهمین خاطر وجود یک نهاد که این

قاتی، پیگیری انجام امور تحقی تخصصی در کشور پیگیری کند، ضروری است. نهادی که تنظیم قوانین و مقررات در این حوزه،
 (.Saharkhiz,2020ایرادات اساسی این حوزه و ... را انجام دهد )

شود، افزایش کمی و ها پیشنهاد میبوم وجود ندارند و ایجاد آنالذکر که در حال حاضر در زیستعالوه بر نهادهای فوق
کیفیت نهادهای  تواند به توسعه این صنایع مدنظر کمک کند. بطور کلی افزایش تعداد وکیفی برخی از نهادهای موجود نیز می
توان ذکر پایان می گشا باشد. درتواند راهسائل حقوقی( و حلقه چهارم در این راستا میحلقه دوم مدل)غیر از نهادهای متولی م

امکانات و...  گر در آموزش، تأمین مالی، ارائهبوم، تقویت بیش از پیش نهادهای تسهیلترین راهبرد در این زیستنمود مهم
های عملیاتی را کاهش باید مستمراً حضور خود در بخشبوم دولت جهت پشتیبانی تولیدکنندگان غیردولتی است. در این زیست

طور که در همان تر ایفا نماید.گری خود را پررنگدهد. در واقع دولت باید در این زمینه نظام صنفی را تقویت و نقش تسهیل
ی سهم قابل دولتمدل مشخص است، بیشتر تولیدکنندگان این حوزه، نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند و تولیدکنندگان غیر

گذاری بپردازد. گری، شایسته است که حاکمیت تنها به سیاستگذاری و قانونتوجهی در این زمینه ندارند. حتی در حیطه تسهیل
پذیر است. امکان -جز مسائل قضایی-تر شدن نقش صنف انیمیشن، حل بسیاری از موارددر زمینه مسائل حقوقی، با پررنگ

ات و آموزش ها و تامین سرمایه، ارائه خدمات، امکانات، تجهیزگرانه دولت در صندوقیم و تصدیعالوه بر این حضور مستق
های قشنتواند به حداقل ممکن کاهش یافته و این امور توسط بخش غیردولتی انجام بپذیرد. شاید یکی از مهمترین می

دن بسیاری شبوم باشد که موجب حل ورد نیاز زیستگری حاکمیت در این زمینه، تدوین و تدقیق فرایندهای موجود و متسهیل
مشخص شد که  نظران این حوزه،های صورت گرفته و مصاحبه با صاحبشود. مبتنی بر بررسیاز مشکالت این حوزه می

هم های مختلف، مبربط، به دلیل عدم تعریف فرایند در قسمتهای تولیدکنندگان به مسئولین ذیبسیاری از انتقادات و گالیه
 بوده است. بودن آن یا ناآگاهی تولیدکنندگان از آن
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