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چکیده
مدتی است که مدیریت فناوری    های نرم در دستور کار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. 
این فناوری   ها درک ما را از فناوری و مدیریت آن دس��تخوش تغییرات اساس��ی کرده است. با این  حال 
مدیریت فناوری    های نرم به طور عام و صنایع فرهنگی به طور خاص در ایران کمتر ش��ناخته ش��ده اند. 
یکی از الزامات مدیریت در هر صنعت تجزیه وتحلیل آن صنعت است. تکنیک     های گوناگونی برای این 
منظور در دس��ترس اس��ت که الگوی زنجیره ارزش صنعت از جمله آن هاست. در این تحقیق فرض بر 
ای��ن ب��ود که در مدیریت فناوری های نرم به طور عام و صنایع فرهنگی به طور خاص مدل نظام نوآوری 
جایگزین مناسبی برای الگوی زنجیره ارزش است. برای ارزیابی این فرض، مشکالت فعاالن فیلم ارزشی 
و راه کار های رفع آن مشکالت با استفاده از روش دلفی فازی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد 
که قدرت تبیین مدل نظام نوآوری از الگوی زنجیره ارزش بیش��تر است زیرا برخالف الگوی مذکور به 

نقش و کارکرد دولت و دانشگاه در فعالیت صنایع فرهنگی توجه دارد.
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1- مقدمه
حوزه فناوری نرم1 به ویژه در ایران کمتر ش��ناخته ش��ده است. فناوری نرم شامل فناوری ارائه خدمات 
فکری، فناوری ایجاد محیط نوآوری و فناوری غنی سازی زندگی معنوی است )طباطبائیان و همکاران، 
1387(. این فناوری    ها درک ما را از فناوری و مدیریت آن دس��تخوش تغییرات اساس��ی کرده اس��ت 
)ژیوئینگ، 1385(. مدتی اس��ت که مدیریت فناوری    های نرم در دس��تور کار دولت جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفته اس��ت. در همین راس��تا معاونت علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري اقدام به تشکیل 
ستادي به نام ستاد توسعه فناوری    های نرم و هویت ساز کرده است. در نگاه این ستاد علوم و فناوری    های 
نرم صنایع نرم را شکل می بخشند. صنایع نرم انواع مختلفي دارند که یکي از مهم  ترین شاخه  هاي آن را 
صنایع »خالق و فرهنگی« تشکیل مي دهند. رسالت این ستاد »هماهنگ سازی، حمایت و تسهیلگری 
و روزآمدس��ازي زیرساخت هاي نهادي براي توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و تجاري سازي آن ها« 
اس��ت و برای این منظور اهدافی چون »افزایش تولید و س��هم خدمات و محصوالت نرم و فرهنگي در 
اقتصاد ملي« و »ارتقا سازوکارهاي سیاست گذاری و نهادینه سازي گفتمان فن آوري هاي نرم در کشور« 

را تعقیب می کند2.
یک��ی از الزامات مدیری��ت در هر صنعت از جمله صنایع فرهنگ��ی تجزیه وتحلیل صنعت به منظور 
آش��نایی با ویژگی ها، عناص��ر، روندها، تهدیدها و فرصت های آن صنعت اس��ت. تکنیک های گوناگونی 
برای این منظور مورد اس��تفاده قرار می گیرد که تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش صنعت از جمله آن هاست 
)هریسون و جان، 1394(. زنجیره ارزش مجموعه به هم پیوسته ای از فعالیت های ارزش ساز است که از 
خرید مواد اولیه اصلی از عرضه کنندگان آغاز می ش��ود، با مجموعه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده 
برای تولید و بازاریابی یک محصول یا خدمت ادامه می یابد و با توزیع کاالها میان مشتریان نهایی خاتمه 
پیدا می کند )هانگر و ویلن، 1393: 108(. این الگو امکان بررسی سامانمند فعالیت های ارزش آفرین یک 
کسب وکار را فراهم می کند و می تواند برای شناسایی منابع و فرایند های کلیدی، حوزه های نیازمند بهبود 

و نیز شناسایی فرصت های توسعه مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. )هریسون و جان، 1394(
استفاده از الگوی زنجیره ارزش برای مدیریت صنایع فرهنگی هم اکنون در کانون توجه محققان و 
سیاست گذاران کشور قرار دارد. به عنوان مثال شوال پور و کهنی )1393(، یکی از علل هزینه محور بودن 

1 . Soft Technology
2 . http://stdc.isti.ir/
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بخش فرهنگ و هنر ایران را ضعف توسعه زنجیره ارزش در صنایع فرهنگی دانستند. دهقان پور و مصلی 
)1394( تأثی��ر زنجیره ارزش صنعت س��ینمای ایران بر میزان فروش فیلم را بررسی کردند. همچنین 
دبیر وقت ستاد توسعه و فناوری    های نرم و هویت ساز اعالم کرد "توجه به صنایع فرهنگی به دلیل عدم 
ش��کل گیری سازوکارهای زنجیره ارزش صنایع فرهنگی و خ��الق، مغفول مانده است1«. بر اساس این 
دیدگاه ها و دیدگاه های مش��ابه الگوی زنجیره ارزش نه تنها ابزاری برای تحلیل و فهم صنایع فرهنگی 
بلک��ه وسیله ای برای توسعه و رونق این صنایع اس��ت و سیاست گذار با استفاده از این الگو می تواند به 
شکل گیری تمامی فعالیت های ارزش سازی کمک کند که برای تولید و توزیع یک محصول یا خدمت 

فرهنگی مورد نیاز است.
در این تحقیق پیش��نهاد می شود که مدل نظام نوآوری جایگزین الگوی زنجیره ارزش در مدیریت 
صنایع فرهنگی به طور عام و صنعت فیلم به طور خاص شود. صنایع فرهنگی، ذاتاً خالق اند و نقش بسیار 
مهم��ی در جوامع معاصر ایفا می کنند. صنعت فیلم یکی از ای��ن صنایع است که از نهادهای فرهنگی 
تا اقتصادی و از صنعت مد تا توریس��م را تحت تأثیر قرار می دهد. سیطره جهانی هالیوود بر مدیریت 
ادراکات و ارتباطات تجاری ش��اهدی بر این ادعاست )هوبیکوگلو و ستینکایا2، 2015(. مدل نوآوری بر 
کارکرد های ضروری فرایند نوآوری تأکید دارد. نظام نوآوری در صنایع فرهنگی به تازگی و از آغاز قرن 
بیست و یکم مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است )کاسترو مارتینز و همکاران3، 2013(. 
در ای��ران نیز تحقیقات اندکی در این مورد انجام ش��ده است. رضائی��ان فردوئی و همکاران )1392( با 
این ادعا که نظام نوآوری در صنایع فرهنگی "موضوعی بکر و نوظهور است و به تازگی در محافل علمی 
جهان مورد تأکید قرار گرفته" است به تشریح نظام نوآوري در این حوزه پرداختند و با مطالعه موردی 
تولید نرم افزارهای چندرسانه ای، یک مدل مفهومی ارائه کردند. همچنین میرزمانی و همکاران )1394( 
ب��ا استفاده از رویکرد نظام ن��وآوري، صنعت موسیقی بومی ایران را بررس��ی کرده، نتیجه گرفتند که 
معضالت این صنعت معلول نابسامانی نظام نوآوري و رفع آن ها مستلزم ساماندهی نظام نوآوري در این 

صنعت است.
در ای��ن تحقیق یک مدل برای نظام نوآوری در صنعت فیلم پیش��نهاد و با مطالعه موردی جریان 
فیلم ارزشی اعتبار آن را تائید خواهد شد. برای نشان دادن اعتبار مدل، بر مشکالت فعاالن این فیلم و 

1 . http://animationstat.ir
2 . Hobikoglu and Cetinkaya
3 . Castro-Martınez et al.
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راه کارهای رفع آن از دیدگاه آن ها متمرکز خواهد شد؛ زیرا تمرکز بر مشکالت و راه کارها وسیله مناسبی 
برای آشنایی با کارکردها و کژ کارکردها است. سپس در مورد مزایای جایگزین کردن مدل نظام نوآوری 

با الگوی زنجیره ارزش در مدیریت صنایع فرهنگی بحث خواهد شد.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- صنایع فرهنگی

صنای��ع فرهنگي، صنایعی هس��تند که کاالها و خدمات فرهنگی را به ص��ورت صنعتی تولید می کنند 
)هزمندهلش، 1392(. واژه صنایع فرهنگي، واژه بحث انگیز و پر مناقشه ای است که مجادالت بسیاری 
در مورد تعریف آن، وجود دارد. بخشي از این امر به ابهام و تعدد معاني فرهنگ باز مي گردد و بخشي 
ناشي از ترکیب واژه صنعت با فرهنگ است. در ادبیات جهاني تعاریف بسیار زیادي براي فرهنگ ارائه 
ش��ده، اما در یک دسته بندي کلي مي توان گفت که این واژه در دو مفهوم "هنر" و "ش��یوه زندگي" به 
کار رفته است )مولکاهی1، 2006(. معموالً فرهنگ در مباحث سیاسی، به مثابه »هنر و ادبیات2« و در 
دیدگاه مردم شناسانه به معناي شیوه ي زندگي )الیوت،1381: 46-40( به کار مي رود. غال با در تعریف 
صنای��ع فرهنگی، تعریف اول فرهنگ مدنظر قرار می گیرد و این صنایع، به صنایع هنری یا تولید معنا 
منحصر می شوند )به عنوان نمونه ر.ک هزمند هلش، 1392(. ازاین رو در این نوشتار نیز معنای مصطلح 

صنایع فرهنگی مدنظر قرار گرفته است.
فعالیت در صنایع فرهنگی، یک فعالیت هنري - صنعتي است. هنري است زیرا هرگونه خلق محتوا 
نیازمن��د هنرمندی یک یا مجموعه ای از هنرمندان است. صنعتي است ازآن جهت که این محتوا یا اثر 
هنری، به صورت انبوه تولید و تکثیر مي شود. هرگونه موفقیت در تولید، توزیع و بهره برداری از این گونه 
کااله��ا و خدمات از یک سو، به ویژگي هاي زیبا ش��ناسانه و جذابی��ت محتوا و از سوي دیگر، به قیمت 
و کیفی��ت محصول بس��تگي دارد. با تأمل بر آنکه اوالً، مزیت رقابت��ی محصوالت فرهنگی در محتوای 
آن هاست )زوکاوسکاست3، 2010(. ثانیاً، فعالیت هنری و تجاری اغلب در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند 

)هزمند هلش، 1392(.
بسیاری از اندیشمندان حتی در لیبرال ترین کشورهای جهان باور دارند که کاالها و خدمات هنری 

1 . Mulcahy
2 . Ibid
3 . Zukauskaite
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تابع قانون بازار و مقررات عرضه و تقاضا نمی شود. درواقع بسیاری از این کاالها مشمول قاعده شکست 
بازار بوده، نیازمند حمایت و حفاظت دولتی اند. این قاعده مبنای خط مشی گذاری فرهنگی در بسیاری 
از کش��ورهای جهان از جمله انگلس��تان است )نستا1، 2009(. اوکانر در این مورد می نویسد که چالش 
میان بازار و کاالی هنری، اول بار توسط آدرنو و سایر همفکرانش در مکتب فرانکفورت مطرح شد. آن ها 
ادعا کردند مبادله محصوالت فرهنگي در ازاي سایر اش��یاء، خدمات یا پول موجب تبدیل ارزش ذاتي 
و مقدس فرهنگ و کاالي فرهنگي به ارزش مبادله اي مي ش��ود. به موازات این ایده، گفتمان خط مشی 
 گذاري فرهنگي با هدف حفاظت از فرهنگ در مقابل بازار و عواقب تجاري شدن شکل گرفت. بر مبناي 
ای��ن گفتمان، دولت موظف است براي تنظیم بازار در تبادل کاالها و محصوالت فرهنگي دخالت کند 

)اوکونور2، 2007(.

2-2- زنجیره ارزش صنعت فیلم

بر مبنای مدل زنجیره ارزش تولید فیلم، یک فرایند بسیار پیچیده و مشترک بوده، شامل مجموعه ای از 
فعالیت هاست که توسط طیفی از سازمان ها عمومی و خصوصی و شاغالن آزاد انجام می شود. گاه تمامی 
این فعالیت ها در یک استودیو یا شرکت کوچک انجام می شود؛ اما در اکثر مواقع زنجیره ای از شرکت ها، 
کسب وکارها و شاغالن آزاد، برای ایجاد، تولید، توزیع و بهره برداری از فیلم با یکدیگر همکاری می کنند. 
این گونه شیوه تولید، سیستم فیلم مستقل3 نامیده می شود. به نظر می رسد الگوی غالب فیلم سازی در 

ایران، الگوی مستقل است، لذا در اینجا زنجیره ارزش فیلم مستقل تبیین می شود )جدول 1(.
در ه��ر مرحل��ه از زنجیره ارزش فیلم بازیگران گوناگونی مش��ارکت دارند. مرحل��ۀ ایجاد4، مرحلۀ 
ش��کل گیری پ��روژه و الحاق بازیگران و سایر عوامل به آن اس��ت. بودجه بندی و تحقیقات فیلم برداری 
)پیش تولید(، خلق یا کس��ب ایده فیلم، خلق نمایش��نامه، تضمین تأمین مالی نویسنده و آغاز فرایند 
سرمایه گ��ذاری برای تولید از جمل��ه فعالیت هایی است که در این مرحله انجام می ش��ود. معموالً این 
مرحل��ه، طوالنی تر از سای��ر مراحل بوده، خط��رات آن باالست. مرحلۀ سرمایه گ��ذاری و پیش فروش، 
مرحله ای است که در آن سرمایه گذاری بر روی فیلم انجام می ش��ود و اغلب مس��تلزم همکاری طیف 
گس��ترده ای از شرکای تجاری، مشاوران و سرمایه گذاران است. در مرحلۀ تولید، فعالیت های مربوط به 
1 . NESTA
2 . O’Connor
3 . Independent Film
4 . development
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فیلم برداری، ویرایش، جلوه های ویژه کامپیوتری و موسیقی انجام می ش��ود. کارگردان، بازیگر بس��یار 
قدرتمن��د این مرحله است. ای��ن قدرت ممکن است در جریان ارزیابی و فرایند پس تولید، کاهش یابد. 
در مرحل��ۀ ف��روش و صدور مجوز بین المللی، مجوز توزیع فیلم برای توزیع کنندگان صادر ش��ده، حق 
بهره  برداری از آن در یک دوره زمانی خاص و در یک یا چند کش��ور )منطقه( به فروش می رسد. مجوز 
بهره برداری از فیلم توسط کس��انی خریداری می ش��ود که نه جزء بخش تولید هس��تند و نه بخشی از 
توزیع کنندگان محس��وب می شوند. بازارهای فیلم و جش��نواره ها فرصت فروش را برای عوامل فروش 
فراهم می کنند. در مرحلۀ توزیع، توزیع کنندگان مقدمات نمایش فیلم را آماده می کنند و در برخی از 
مواقع، بخش��ی از حقوق خود را واگذار می کنند. همچنین در این مرحله، ش��رکت های زایشی1 حقوق 
استفاده از فیلم در محصوالت ثانویه را خریداری کرده، محصوالتی چون اسباب بازی را تولید می  کنند 
ک��ه ه��ر یک از زنجیره ارزش مجزایی برخوردار است. در مرحلۀ نمای��ش و بهره برداری، فیلم از طریق 
پنجره های گوناگون مورد بهره برداری قرار می گیرد. پنجره ها، فرصت های وابس��ته به زمان بهره برداری 
هستند که می توان آن ها را برحسب ارزش توزیع لیست کرد. یکی دیگر از فعالیت های مرحلۀ نمایش 
و بهره برداری، توزیع محصوالت جانبی یا کاالهای ثانویه )اسباب بازی،...( و بهره برداری از آن هاست. این 
توزیع و بهره برداری بدون مشارکت تولیدکننده یا تأمین کننده اولیه فیلم انجام می شود. گرچه ممکن 
است برحسب قرارداد، بخشی از سود به او برگردد. در مرحلۀ مصرف، برای اولین بار فیلم یا محصوالت 

ثانویه )محصوالت شرکت هاي زایشي( توسط مصرف کننده نهایي دیده مي شود )بلور2، 2009(. 

1 . “spin off” secondary products/ merchandising
2 . Bloore
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جدول )1(: زنجیره ارزش صنعت فیلم با اقتباس از بلور )2009(

صر
بازیگران )سازمان ها یا خدمات دهندگان مستقل(عنا

خدمات حمایتي )در استخدام 
تولید هستند  اما اغلب در 

استودیوها مستقرند(

ق(
خل

د )
جا

ای

نویسنده 
نمایشنامه

نویسنده منبع 
)در صورت نیاز(

تولید کننده
عوامل خالق
مدیر خالق
مدیر تولید
کارگردان 

ویراستاریافتن 
سرمایه گذار 

د(
کنن

مي 
ت 

الی
 فع

ش
رز

ه ا
یر

نج
ز ز

ي ا
له ا

رح
ر م

ر ه
ه د

 )ک
ان

ور
شا

و م
ن 

ارا
بد

سا
 ح

ال و
وک

بازاریابي
استودیوها با کارکنان 
دائمي بازاریابي، ممکن 

است تکنیک ها و 
بازخوردهاي بازاریابي را 
در مرحله  توسعه )خلق( 
فراگرد به کار  گیرند؛ اما 

بسیاري از کمپاني ها چنین 
بخش هایي را ندارند ش

رو
ش ف

 پی
ی و

ذار
ه گ

مای
سر

تولید کننده
شرکت هاي تولید

عوامل و مدیران خالق
کارگردان و بازیگران

رسانه ملي
پخش

سرمایه گذاری
پیش فروش

ید
تول

کاگردان ؛ بازیگران؛ تولید کنندگان
فیلم بردارن؛ خدمات؛ ستاد ویراستار؛ تامین کنندگان مالي

جلوه هاي ویژه؛ نویسندگان
کارکنان شرکت فیلم

استودیو/ لوکیش تهیه کننده خط فیلم
پس تولید و تسهیالت
سرپرست پیش تولید

البراتور فیلم
بیمه
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ش
رو

عوامل فروش و احتماال تهیه کنندهف
موسساتی که درآمدهای مرتبط را گردآوری کرده و آن را به 

تامین کنندگان مالی بازمی گردانند.

د(
کنن

مي 
ت 

الی
 فع

ش
رز

ه ا
یر

نج
ز ز

ي ا
له ا

رح
ر م

ر ه
ه د

 )ک
ان

ور
شا

و م
ن 

ارا
بد

سا
 ح

ال و
وک

بی
ریا

ازا
ب

بازاریابي اولیه 
و ایجاد ذخیره 

تصاویر
پیش نمایش فیلم

یع
وز

توزیع کنندگان / دارندگان حق فیلمت
“شرکت هاي زایش” محصوالت ثانویه / تجاري سازي

بازاریابي اطالعات 
فروش را براي 

استفاده در مقاالت 
تجاري خلق 

مي کند.

ري
ردا

ه  ب
هر

و ب
ش 

مای
ن

پنجره هاي نمایش )فروش دي وي دي و وي اچ اس/ ماهواره 
و تلوزیون کابلي/ سینما/ تلوزیون مجاني / وی او دی1 / خرید 

یا اجاره برخط خدمات(
توزیع فیزیکي

حقوق کتاب خانه
بهره برداري شرکت هاي زایشي  محصوالت ثانویه / تجاري 
سازي: اسباب بازي؛ بازي هاي کامپیوتري؛ کتاب/  فیلم نامه؛ 

موسیقي متن فیلم )سي دي یا دانلود(.

بازاریابي براي هر 
منطقه و براي هر 
طریق بهره برداري. 
معموالً توزیع کننده 
محور است. مستقل 
از بازاریابي نمایش 

براي سینما/ 
زنجیره اي به مثابه 
یک هدف فراغتي. 
بازاریابي مستقل 
خرده فروشی براي 

فروشگاه های 
دی وی دی

ف
صر

م

مصرف کنندگان

منتقدان فیلم

بازاریابي
برخي از استودیوهاي 

آمریکا در جریان انتشار 
دائماً تحقیقات بازاریابي 
انجام مي دهند. هدف از 
این کار آزمون رفتار و 

پاسخ است.

1

1 . video on demand
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2-3- نظام نوآوری

ب��ر مبن��ای مدل نظام نوآوری، نوآوری در هر صنعت، فعالیتی جمعي بوده، حاصل تعامل ش��بکه ای از 
بازیگ��ران در بافت��ار نهادهای گوناگون است. تا همین اواخر تئوری های نوآوری با یک ش��رکت یا یک 
کارآفرین آغاز شده، به محیط و صنعت پیرامون آن شرکت، گسترش می یافت )استفن1، 2003(. اول 
بار ش��ومپتر2 ادعا کرد که نوآوری فقط دادن یک ایده جدید، اختراع یک دستگاه جدید یا ایجاد یک 
بازار جدید نیس��ت. بلکه زماني اتفاق مي افتد که همه این موارد به صورتي منسجم عمل کنند. بر این 
اساس بود که نلسون3 در 1993، مفهوم سیستم نوآوری را معرفي کرد )اچجاالگر و همکاران4، 2008(. 
الندول5 با تعریف سیس��تم به مثابه »هر چیزی که نامنظم نیس��ت«، استدالل کرد که سیس��تم های 
نوآوری، سیس��تم هایی اجتماعی و پویا هس��تند. بدین معنا که بر بافتار نهادی تکیه دارند که توسط 
قوانین، مقررات اجتماعی، هنجارهای فرهنگی، عادات، امور روزمره، استاندارد های فنی و غیره ش��کل 
گرفته اند. جریان های زیادي در درون این سیستم ها وجود دارد که جریان دانش )سرریز(، جریان مالی، 

جریان انسانی و جریان مقرراتی از مهم ترین آن هاست )استفن، 2003(.
نظ��ام ن��وآوری  ادعا می کند که ن��وآوري، خروجي یک نظام بوده، فراگ��ردي است که با خلق ایده 
آغاز ش��ده ب��ا »تجاري سازي آن« پایان مي یاب��د )اچجاالگر و همکاران، 2008(. ش��کل گیری و تداوم 
ای��ن فراین��د در گرو ایفای چند کارکرد اساسی است. طبقه بندی های گوناگونی در مورد این کارکردها 
ارائه ش��ده است ک��ه یکی از مهم تری��ن و پرکاربردترین آن ها طبقه بندی سازم��ان همکاری و توسعه 
اقتص��ادی6 است. این سازمان کارکردها را در هف��ت دسته جای داده است. کارکرد سیاست گذاری که 
فعالیت هایی چون هدایت و تعیین چارچوب های کلی، تدوین سیاست های نوآوری و فناوری، هماهنگی، 
نظارت و ارزیابی را در بر می گیرد. کارکرد تأمین منابع مالی و تس��هیل نوآوری و تحقیقات که ش��امل 
فعالیت هایی چون حمایت از سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی در سیس��تم نوآوری، استانداردسازی و 
حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. کارکرد انجام تحقیقات که فعالیت هایی چون تحقیقات بنیادی، 
تحقیق��ات کارب��ردی، توسعه تجربی و مهندسی معکوس را در بر می گیرد. کارکرد انتش��ار فناوری که 

1 . Stephen
2 . Schumpeter
3 . Nelson
4 . Hjalager et al.
5 . Lundvall
6 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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شامل فعالیت هایی چون کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن فناوری های خاص، ارتقای ظرفیت 
کلی جذب فناوری در شرکت ها، ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در شرکت ها، ارائه خدمات اطالع رسانی 
فناوری، ارائه خدمات مش��اوره در نیازسنجی، منبع یابی و انتق��ال فناوری است. کارکرد توسعه منابع 
انسانی که شامل فعالیت هایی چون آموزش، توسعه و ارتقای نیروی انسانی و تسهیل جابه جایی نیروی 
انسانی است. کارکرد حمایت از کارآفرینی که فعالیت هایی چون ارائه حمایت های مالی به شرکت های 
مبتنی بر فناوری، ارائه حمایت های اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکت های نوپا را در بر می گیرد؛ 
و کارکرد تولید کاال و خدمات که ش��امل فعالیت هایی چون تولید کاال و ارائه خدمات است. )عزیزی، 

)68-67 :1391
بر مبنای مدل نظام نوآوری، ش��کل گیری و تداوم فرایند نوآوری مس��تلزم همکاری ش��رکت ها و 
مؤسس��ات تجاري با یکدیگر و همچنین با دانشگاه ها و نهادهاي حکومتي است. دانشگاه ها زمینه الزم 
ب��رای تحقیقات را فراهم می آورند؛ و دولت مي تواند با فهم سیس��تم نوآوری ملی به ارتقاء عملکرد آن 
کمک کند؛ نواقص سیستم ارتباطي میان نهادها یا سیاست هاي حکومتي را شناسایي و مرتفع نمایند؛ 
شبکه میان بازیگران و نهادها را بهبود دهد و جریان دانش را تسریع نموده، ظرفیت نوآوری شرکت ها 

را بهبود بخشد )اٌ ای سی دی1، 1997(.

2-4- نظام نوآوری در صنعت فیلم

صنایع فرهنگی صنایعی هستند که ذاتاً خالق اند تا جایی که گاه صنایع خالق نامیده می شوند. خلق و 
تولید هر اثر هنری درواقع نوآوری است که بر ادراک حسی، خواست هاي زیبا شناسانه یا تقاضاي فکري 

انسان اثر مي گذارد )بخشی و همکاران2، 2008(.

1 . OECD
2 . Bakhshi et al.
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جدول )2(: کارکردهای نظام نوآوری در صنایع فرهنگی1

منبع مرتبطنظام نوآوری
نظام نوآوری 
در صنعت فیلم

مشوق های مالیاتی، سیاست های بازار کار، استانداردها و مقررات سیاست گذاري
سیاست گذاریمي تواند نوآوری در صنایع فرهنگی را تحریک کند )نستا، 2009(.

تأمین منابع مالي 
و تسهیل نوآوري 

و تحقیقات

سرمایه گذاران گوناگون تأمین مالی را فیلم بر عهده می گیرند )بلور، 2009(.
انجمن های تحقیقاتی از تحقیقات در هنرهاي خالق و نمایشي 

حمایت می کنند )نستا، 2009(.

تأمین مالی و 
پیش فروش

نوآوري و انجام 
تحقیقات

پایگاه دانشی غالب در صنایع فرهنگی، دانش نمادین است. اصلی ترین 
منبع خلق دانش در صنایع فرهنگی، هنرمندان هستند )آشیم و 

همکاران1، 2005(.
ارتباط میان آثار خالق/فرهنگي و صنایع مبتني بر خالقیت/فرهنگ 

شبیه ارتباط میان علم و موفقیت هاي تحقیق و توسعه و صنایع 
مبتني بر فّناوری/ نوآوری است )چن و همکاران2، 2009(.

در همه صنایع هر سه نوع دانش تحلیلی، ترکیبی و نمادین با 
نسبت های متفاوت مشاهده می شود )آشیم و همکاران، 2005(.

خلق

اشاعه فّناوری
تولید نسخه اولیه فیلم و عرضه آن در بازارهای بین المللی فیلم 
و جشنواره ها، واگذاری حق بهره برداری به عوامل فروش به ویژه 

شرکت های زایشی3 امکان انتشار آن را فراهم می کند )بلور، 2009(.
تولید و توزیع

توسعه منابع 
انساني

موفقیت بخش های تولید و توزیع، در گرو همکاری افرادی است که از 
استعدادهای خالق و مهارت های گوناگون برخوردارند )بلور، 2009(.

توسعه منابع 
انسانی

حمایت از 
کارآفریني

گروه های شغلی خاصی که بین هنرمندان خالق و مصرف کنندگان 
قرار دارند، به ویژه واحدهای توسعه مدیریت و کسب وکار نقش مهمی 
را نوآوری در صنایع فرهنگی ایفا می کنند )چن و همکاران، 2009(.

حسابداران و وکال و بازاریابان در تمام مراحل فعال هستند )بلور، 2009(.
افزارها نقش مهمی را در صنایع فرهنگی ایفا می کنند تا جایی که گاه 

نوآوری نرم و نوآوری فّناورانه مکمل یکدیگرند )نستا، 2009(.

خدمات 
حمایتی

1 . Asheim et al.
2 . Chen et.al.
3 . “spin off” secondary products/ merchandising
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تولید کاال و 
خدمات

نمایش فیلم از طریق پنجره های گوناگون فرصت بهره برداری از آن 
را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. مصرف کننده ای که با خرید 
محصول و تأثیر بر شهرت بلندمدت فیلم نقش حیاتی را در تعیین 

ارزش آن ایفا می کند )بلور، 2009(.

نمایش، 
بهره برداری و 

مصرف

نظام نوآوری در صنایع فرهنگی تا همین اواخر مورد توجه قرار نگرفته بود. از آغاز قرن بیس��ت و 
یکم پژوهش های متعددی به بررسی فراگرد نوآوری در بخش فرهنگ اختصاص یافت و جوانب گوناگون 
نظام نوآوری در صنایع فرهنگي را بررسی کرد. به عنوان نمونه ژاالگر1 )2009(، فس��تیوال راسکیلد2 را 
به مثابه یک سیستم نوآوری فرهنگی در حال ظهور بررسی و روابط متراکم و چندجانبه میان سازمان 
دهندگان فستیوال ها و دیگر بازیگران را تحلیل کرد. محققان دیگری موضوعاتی چون مدیریت فراگرد 
نوآوری، تأثیر بافت بر موفقیت تجاری فراگردها و محصوالت خالقانه و روابط بین سازمانی در صنعت 

موسیقی را بررسی کردند )کاسترو مارتینز و همکاران، 2013(.
 نظ��ام ن��وآوری در صنایع فرهنگی ب��ا نظام نوآوری در سایر صنایع تف��اوت دارد. در اغلب صنایع، 
به ویژه صنایع مبتني بر فناوري هاي پیشرفته، پایگاه دانشي غالب، دانش تحلیلي بوده، علم نقش بسیار 
مهمي در ایجاد نوآوری دارد؛ اما پایگاه دانشی غالب در صنایع فرهنگی دانش نمادین است. در صنایع 
مبتني بر دانش نمادین، دانش به شدت فردي شده و تولید آن، مستلزم برخورداري از مهارت خالقیت، 
تخیل و تفسیر است. این مهارت ها صرفاً از طریق تحصیالت دانشگاهي قابل حصول نیست )میرزمانی 
و همکاران، 1394(. یکی از راه های کسب چنین مهارت هایی تجربه واقعی انجام کار است. این تجربه 
زمینه کسب اطالعات، احترام، دانش، مهارت و/یا حمایت را فراهم می کند )بکارد و همکاران3، 2015(.

این تحقیق با استفاده از مدل نظام نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ویژگی های نظام 
ن��وآوری در صنایع فرهنگی، مدل زیر را برای نظام نوآوری در صنعت فیلم پیش��نهاد می کند )جدول 
2(. ب��ر اس��اس این مدل خلق، تولید و مصرف فیلم یک فعالیت جمعي است و زماني اتفاق مي افتد که 
نهادهاي گوناگون حضور داش��ته، کارکردهای گوناگونی ایفا ش��ود. کلید این فراگرد، جریان هنر، علوم 
انساني - اجتماعي، علوم فني – مهندسي، فّناوری، قوانین، منابع مالي و ... میان بازیگران و نهادهاست. 
هنرمندان، ش��رکت ها و مؤسسات فرهنگي، دانش��گاه ها و سایر مراکز تولید دانش و نهادهاي حکومتي 
1 . Hjalager
2 . Roskilde Festival
3 . Packard et al.
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مهم ترین بازیگران این عرصه اند. هنرمندان اصلی ترین منبع خلق دانش نمادین در صنعت فیلم هستند. 
دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها انواع دانش به ویژه دانش ترکیبی و تحلیلی مورد نیاز این صنعت را فراهم 
می کنند )آشیم و همکاران، 2015(. کارآفرینان یا گروه های شغلی خاصی که بین هنرمندان خالق و 
مصرف کنندگان قرار دارند، به ویژه واحدهای توسعه مدیریت و کس��ب وکار )چن و همکاران، 2009( و 
سازمان های حمایتی )کاسترو مارتینز و همکاران، 2013( خلق، تولید و مصرف انبوه فیلم را تس��هیل 
می کنند. دولت از طریق سیاست هایی چون سیاست های مالیاتی و مقررات بازار محرک نوآوری در این 

صنعت است )نستا، 2009(.
برای بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری در صنعت فیلم، از مطالعه موردی جریان فیلم ارزشی استفاده 
می شود. استفاده از این مدل برای تحلیل صنعت فیلم اهمیت ایفای کارکردهای گوناگون را در خلق و 
مصرف فیلم برجسته می کند. در بخش آتی در مورد روش تحقیق صحبت می کنیم و سپس یافته ها را 

بیان کرده، بحث را مطرح می شود.

3- روش پژوهش
به منظور بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری در صنعت فیلم جریان فیلم ارزشی مورد بررسی قرار گرفته 
است. جریان های فیلم در کش��ور ایران در چهار گروه تجاری، مس��تقل، معناگراي دیني و ارزشي قرار 
می گیرند. جریان تجاري، به فیلم چون یک کاالی تجاری می نگرد و در پی کس��ب بازار است. جریان 
مس��تقل، مفاهیم و باورهای رایج در جامعه را به نقد می کش��د. این جریان موفقیت تجاري خود را در 
بازارهاي جهاني جس��تجو می کند. جریان معناگ��رای دیني، فیلم های به اصطالح عرفاني را برای طیف 
خاص��ی از مخاطبان تهیه می کن��د؛ فیلم هایی که تالش می کنند با استف��اده از مفاهیم ناب، مجرد و 
مقوله هاي فلس��في، در پس ظاه��ر ساده پدیده ها، معانی پنهان و عمیقی را به تصویر کش��ند. جریان 
ارزشي، فیلم هایی را تولید می کند که هدف آن ها، تبلیغ و ترویج اصول عقاید و زیربناي تفکر اسالمي در 
میان عامه مردم است. این فیلم ها با انگیزه امربه معروف و نهي از منکر، به مسائل و معضالت اجتماعي، 

سیاسي و فرهنگي و ... می پردازند. )عبداللهیان و تقي زادگان،1390(
جریان فیلم ارزش��ی مورد مناسبی برای مطالعه صنعت فیلم است زیرا این جریان از فیلم به مثابه 
یک کاالی فرهنگی برای ترویج فرهنگ جامعه استفاده می کند. به بیان دیگر این جریان برخالف جریان 
تجاری به فیلم صرفاً به مثابه یک کاالی تجاری نگاه نمی کند. همچون جریان معناگرا به بازار و نیازهای 
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آن بی توجه نیست؛ و بازار آن برخالف جریان مستقل، بازار داخلی است؛ بنابراین با مطالعه این جریان 
می ت��وان با ویژگی های مدل نظام نوآوری در صنایع فرهنگ��ی به طور عام و صنعت فیلم به طور خاص 

آشنا شد.
پی��ش از توضیح تفصیلی مطالعه موردی، رویکرد محققین برای گ��ردآوری و تحلیل داده ها بیان 
می ش��ود. در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری بر مش��کالت جریان فیلم ارزشی و 
راه کارهای آن تمرکز ش��د. فرض این بود که با تمرکز بر مشکالت این جریان و راه کارهای آن به خوبی 
می توان با تمامی کارکردها و کژ کاردهای این صنعت آشنا شد. اگر بتوان همه مشکالت جریان ارزشی 
و راه کارهای ممکن آن را در مدل جای داد، مدل از اعتبار برخوردار است؛ اما اگر مش��کل یا راه کاری 
یافت شود که نتوان آن را به یکی از کارکردهای مدل نسبت داد، مدل از اعتبار الزم برخوردار نیست. 
ای��ن روش را برای نش��ان دادن مزیت مدل انتخاب کردیم زیرا م��دل نظام نوآوری در صنایع فرهنگی 
مدل جدیدی است و هنوز ادبیات الزم در مورد آن تولید نش��ده است؛ بنابراین بس��یاری از خبرگان و 

صاحب نظران با این مدل و ویژگی های آن آشنایی ندارند.
برای ش��ناسایی مشکالت و راه کارها ابتدا با مطالعه مقاالت، اسناد مکتوب نشست های تخصصی و 
مصاحبه  ها و همچنین مطالب سایت های مرتبط مشکالت و راه کارهای ارائه شده توسط کارشناسان و 
صاحب نظران این موضوع را گردآوری شد تا جایی که محققین دیگر نتوانستند مشکل جدیدی بیابند. 
سپس مش��کالت و راه کارهای یافت شده به تناسب کارکردها درون مدل نظام نوآوری صنایع فرهنگی 
جایگذاری شد. محققین در این مرحله با هیچ مشکل یا راه کاری مواجه نشدند که نتوانند آن را به یک 
کارکرد در مدل نسبت دهند. درعین حال مشکالتی را یافته شد که برای آن ها هیچ راه کاری ارائه نشده 
بود؛ بنابراین خود پژوهش��گران و همچنین گروه خبرگان پژوهش در مصاحبه ها، برای این مش��کالت 
راه کار پیشنهاد دادند. به عنوان مثال مشکالت “ضعف تولید فکر و اندیشه”، »غفلت از اقتباس" و "ناتوانی 
در ایجاد جذابیت« توسط صاحب نظران مطرح شده بود. این مشکالت به کارکرد خلق در مدل نسبت 
داده شد. برای هیچ یک از این مشکالت راه کاری توسط صاحب نظران ارائه نشده بود. با استفاده از مدل 
نظام نوآوری، سه راه کار "حمایت از سینماي مؤلف و اقتباسي«؛ »اقتباس از ادبیات، نقاشي، معماري و 
موسیقي ملي« و "حمایت از همکاري مشترک هنرمندان، محققان علوم انساني و علوم دیني" پیشنهاد 

داده شد.
در مرحله بعد مشکالت و راه کارها به فعاالن جریان فیلم ارزشی عرضه شدند )جدول 3( و نظرات 
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آن ها با استفاده از روش دلفی فازی تحلیل ش��د. در دور اول مراجعه به فعاالن، هیچ مش��کل و راه کار 
پیش��نهادی حذف نش��د و تعداد معدودی مش��کل و راه کار جدید پیشنهاد ش��د. در دور دوم، تمامی 
مش��کالت و راه کارها تائید ش��د و هیچ مشکل یا راه کار جدیدی اضافه نش��د؛ بنابراین در دور سوم، از 
فعاالن درخواست ش��د تا با استفاده از یک طیف 7 گزینه ای کاماًل مناسب تا کاماًل نامتناسب، میزان 
تناسب هر یک از مشکالت و راه کارها را مشخص کنند. با تأمل بر آنکه، عدد 7 به مثابه حد آستانه در 

نظر گرفته شد.

3-1- دلفی فازی

روش دلفي حاصل مطالعاتی است که شرکت رند با هدف خلق روشی برای کسب اجماع بین متخصصان 
گ��روه انج��ام داد )اوکولی و پاولوسکی1، 2004(. روش سنتي دلفي، هم��واره به دلیل همگرایي پایین 
نظرات متخصصان، هزینه اجرایی باال و احتمال حذف نظرات برخي از خبرگان، مورد انتقاد بوده است. 
در س��ال 1985 موري2 و همکاران براي بهب��ود روش دلفي سنتي، مفهوم یکپارچه سازي این روش با 
تئوري فازي را ارائه دادند )هس��و و یانگ3، 2000(. ایشیکاوا و همکاران الگوریتم یکپارچه سازي فازي 
را توسعه دادند )کائو و چن4، 2008(. پس از آن ها هسو و یانگ )2000( عدد فازي مثلثي را براي در 

برگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفي فازي به کار بردند.
در این پژوهش، از روش دلفی فازی پیشنهاد شده به وسیله ایشیکاوا و همکاران5 )1993(، استفاده 
می شود. در این روش برای سنجش تناسب هر گزینه، از طیف هفت مقیاسی متغیرهای کیفی استفاده 
و دامن��ۀ متغیرهای کیف��ی در قالب اعداد فازی مثلثی تعریف می ش��ود )جدول 4(. ب��ا این کار تأثیر 
ویژگی های فردی بر تعابیر ذهنی خبرگان کاهش یافته، خبرگان با ذهنیت یکس��ان به سؤال ها پاسخ 
می دهن��د. درواق��ع برای هر خبره و در هر یک از گزاره ها، یک عدد فازی مثلثی خلق ش��ده، میانگین 
هندس��ی این اعداد برای اش��اره به اجماع گ��روه متخصصان به کار می رود. مقادی��ر حداکثر و حداقل 
نظره��ای خبرگی به مثابه دو نقطه پایانی اعداد فازی مثلثی، نماینده مناسبی برای کل دامنه تغییرات 
نب��وده، دق��ت محاسبات را کاهش می دهند. برای رفع این نقیصه، در تجمیع نظر خبرگان، از میانگین 

1 . Okoli and Pawlowski
2 . Mouri
3 . Hsu and Yang
4 . Kuo and Chen
5 . Ishikawa et al.
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هندسی مقادیر ابتدایی و انتهایی استفاده می ش��ود )چانگ1، 1998(. سپس با استفاده از فرمول نقطه 
ثقل مرکزی ساده2 اعداد فازی زدایی می شوند و برای غربال عوامل نامناسب، یک مقدار آستانه3 انتخاب 
می شود. معموالً هیچ راه ساده یا قانون کلي براي تعیین مقدار آستانه وجود ندارد و این مقدار بر اساس 
استنباط ذهني محقق یا محققان تعیین مي شود. چن و وانگ4 )2009(، برای پژوهش هایی با بیش از 

10 مؤلفه، عدد 7 را به عنوان حد آستانه در نظر می گیرند.

3-1-1- انتخاب خبرگان

فعاالن فیلم ارزشی با روش گلوله برفی انتخاب شدند. در این روش نمونۀ اول، بر اساس اهداف خاص 
تحقیق و راهبردهای حل مسئله انتخاب می شود. نمونه دوم، توسط نمونه اولیه پژوهشگر معرفی شده، 
این روال ادامه می یابد )بالتار و برونت5، 2012(. در این روش نمی توان از پیش مشخص کرد که چند 
نمونه برای شناسایی پدیده مورد مطالعه، مورد نیاز است. در حالت ایده آل، گرد آوری اطالعات تا زمان 
رسیدن به نقطه  اشباع6 ادامه می یابد؛ نقطه ای که داده  های جدید با داده  هایی که قباًل گردآوری شده اند، 
تفاوت��ی نداش��ته، محقق یا محققان به نقطه بازده نزولی مي رسن��د. بااین حال هدف مطالعه در تعیین 
تعداد نمونه مؤثر است. معموالً در مواردی که هدف از مصاحبه اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش های 
مصاحبه ش��وندگان است، با توجه ب��ه زمان و منابع قابل دسترس، تع��داد )10±15( نمونه برای انجام 

مصاحبه کافی است )کویل7، 1996(.
خبرگان این تحقیق 18 نفر ش��امل 16 مرد و 2 زن بود. میانگین سنی آن ها 55 سال بود. سابقه 
فعالی��ت برخ��ی از آن ها در عرصه فیلم به بیش از 4 دهه می رسید. 2 نفر این افراد ]خبرگان تحقیق[، 
کارگردان، 1 نفر تهیه کننده، 1 نفر عضو خانه سینما، 1 نفر بازیگر با بیش از 5 فیلم ارزش��ی مطرح و 
شناخته شده، 2 نفر منتقد سینما، 2 نفر فیلم نامه نویس فیلم های ارزشی، 1 نفر از اعضای مرکزی هیئت 
سینماداران، 2 نفر از مدیران وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 2 نفر مس��ئول دولتی در زمینه فیلم و 
فناوری های نرم، 3 نفر مدرس دانش��گاه در حوزه مدیری��ت نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری، 1 

1 . Chang
2 . Simple center of gravity
3 . Threshold Value
4 . Chen & Wang
5 . Baltar, and Brunet
6 . Saturation
7 . Kvale
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نفر مدرس مؤسسات آموزشی خصوصی فیلم و پویانمایی دیجیتال بود. گزاره ها در طی سه مرحله، در 
اختیار خبرگان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد تا آن ها را تائید، رد یا جرح وتعدیل کنند و در صورت 
صالحدید، مشکالت و راه کارهایی دیگری را به آن ها بیفزایند. مصاحبه ها نیمه  ساختاریافته بود و بعضاً 
ت��ا یک و نیم ساع��ت ادامه پیدا کرد. برای محاسبه پایایی بازآزمون )روش��ی برای محاسبه پایایی(، از 
بین مصاحبه های انجام شده، 4 مصاحبه انتخاب و هرکدام از آن ها دو بار در فاصله زمانی یک هفته ای 
توسط پژوهشگر کد گذاری شد. فرمول زیر نشان داد که پایایی بازآزمون مصاحبه ها، عدد 75/4% است. 
بیش��تر بودن این عدد از 60 درصد، نش��ان می دهد که قابلیت اعتم���اد کدگذاری ها مورد تائید است 
)کویل،1996(. روایی تحقیق از طریق بررسی همکاران و مش��ارکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت؛ 
ای��ن روش بررس��ی روایی، یکی از 8 استراتژی است که توسط کرس��ول و میلر1 )2000( برای ارزیابی 

روایی پیشنهاد شده است.

100*)تعداد کل داده ها ÷ )2 × تعداد توافقات(( = درصد توافق درون موضوعی

جدول )3(: مشکالت سینمای ارزشی و راه کارهای برون از آن با رویکرد نظام نوآوری

راه کارمشکلکارکرد

سیاست گذاری

کوتاهي دوران مدیریت ها
شفاف سازی قوانین ممیزی

حاکمیت سلیقه 

بی اعتمادی نسبت به هنرمندان
 تسهیل شرایط و ضوابط اخذ مجوز 

برای هنرمندان ارزشی عدم اعتقاد برخی از تصمیم   گیران 
میانی به سینمای ارزشی

 حمایت از هنرمندان ارزشی در مقابلمشکالت دریافت مجوز
فشارهای سیاسی فشارهای سیاسی

تأمین مالی و 
پیش فروش

هدایت وجوه شرعی )هدایا، نذورات و وقف( به ضعف سرمایه گذاری
سینمای ارزشی با رویکرد غیرانتفاعی

حمایت از بازاریابی و پیش فروش بین المللی با انگیزه سودجویی در بخش خصوصی
تأکید بر جهان اسالم

1 . Creswell and Miller
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راه کارمشکلکارکرد

خلق

حمایت از سینماي مؤلف و اقتباسي؛ اقتباس از ضعف تولید فکر و اندیشه
ادبیات، نقاشي، معماري و موسیقي ملي غفلت از اقتباس

حمایت از همکاري مشترک هنرمندان، محققان ناتوانی در ایجاد جذابیت
علوم انساني و علوم دیني؛

تولید و توزیع

 حمایت همه جانبه از هنرمندان فعال عدم تمایل هنرمندان به همکاری
در سینمای ارزشی

خروج دولت از عرصه تولیدنبود امنیت شغلی هنرمندان

 ایجاد شبکه توزیع با تأکید بر بازار منطقهتولید دولتی
 و جهان اسالم

 بازار سازی و تحریک تقاضا از طریقمافیای توزیع فیلم در ایران
 خریدهای دولتی

کاهش هزینه هاي تولید و توزیع از طریق هزینه باالی تولید
مشوق های مالیاتی

حمایت از شکل گیری کمپانی های غیرانتفاعی کمبود کمپاني تولید فیلم
فیلم ارزشی با خاستگاه مذهبی

توسعه منابع 
انسانی

کمبود تهیه کننده؛ فیلم نامه نویس و 
تربیت هنرمندان متعهد و ارزشیکارگردان معتقد و توانمند

عدم کشف و بازیابی  نیروهای انسانی 
 تربیت عوامل فني متعهد وکارآمد

ضعف تخصص ها و مهارت های فنی مثل  ارزشی در کالس جهاني
گریم، طراحی دکور

ناپسند تلقی شدن انتقال و اشتراک 
تحریک تعامل و شبکه سازی میان هنرمنداناطالعات و تجربیات
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راه کارمشکلکارکرد

خدمات 
حمایتی

ضعف پژوهش های سینمایی
حمایت از پژوهش های چند رشته اي سینمایي 

مرکب از هنرمندان، فرهنگ شناسان، اندیشمندان 
علوم دیني و اجتماعي

حمایت از ایجاد تشکل های صنفی و نشریات فقدان یا ضعف تشکل های صنفی
تخصصی خاص سینمای ارزشی

بایکوت فیلم های ارزشی توسط نشریات 
و رسانه ها

 ایجاد نهادهای واسطی چون مشاوران،
 خدمات بازاریابی

نمایش، 
بهره برداری و 

مصرف

 حضور در بازارهاي بین المللي با تأکید برپایین بودن تعداد مخاطب
 منطقه و جهان اسالم

 تالش برای حضور در جشنواره ها حداقل زمان و فضا برای اکران
و رویدادهاي بین المللی

ذائقۀ  سازی برای مخاطبمافیای اکران

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
در ای��ن بخش از طریق روش فوق الذکر اعتبار مدل ن��وآوری مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر 
با استفاده از مش��کالت فیلم ارزش��ی و راه کارهای آن نش��ان داده می شود که آیا مدل پیشنهادی ما از 
اعتبار الزم برای تحلیل و توسعه صنعت فیلم برخوردار است. تجزیه وتحلیل نظرات فعاالن جریان فیلم 
ارزش��ی با استفاده از روش دلفی فازی )جداول 6 و 5( نش��ان داد که مدل نظام نوآوری از اعتبار الزم 
برخوردار است؛ زیرا اوالً، آن ها تقریباً تمامی مشکالت و راه کارهای پیشنهادی ما را تائید کردند. تائید 
این مشکالت و راه  کارها به مثابه تائید کارکردهای مدل پیشنهادی تحقیق و به تبع آن خود مدل است. 
دوما، تمامی مش��کالت و راه کارهای پیشنهادی آن ها به یکی از کارکردهای مدل نظام نوآوری مربوط 

بود و هیچ کارکرد جدیدی را به این کارکردها نیفزود.
در بخش مشکالت جریان فیلم ارزشی، خبرگان این تحقیق تمامی گزاره های پیشنهادی در مورد 
کارکرد سیاست گذاری را تائید کردند و مشکالت “عدم شناخت مسئولین از سینما” و “کمبود فضای 
نقد” را به این مشکالت اضافه کردند. آن ها مشکالت پیشنهادی برای کارکرد تأمین مالی و پیش فروش 
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را تائید کردند؛ و با تائید تمامی مش��کالت پیشنهادی برای کارکرد خلق و پیشنهاد سه مشکل “کمی 
گرایی به جای کیفی گرایی”، گیش��ه ای ش��دن ارزش ها و گیش��ه پرستی “ و “هراس از نش��ان دادن 
ارزش های سینمای اسالمی- ایرانی” این کارکرد را تائید کردند. آن ها با تائید همه مشکالت پیشنهادی 
برای کارکرد تولید و توزیع و افزودن “مشکالت مالیاتی”، بر اهمیت این کارکرد در صنعت فیلم ارزشی 
صحه گذاشتند. خبرگان این تحقیق با تائید همه مشکالت توسعه منابع انسانی و افزودن مشکل “نبود 
کارگاه های تخصصی در همه زمینه ها” بر ضرورت کارکرد توسعه منابع انس��انی صحه گذاشتند. آن ها 
با تائید تمامی مشکالت پیشنهادی در مورد کارکرد خدمات حمایتی و اضافه کردن مشکل “تبلیغات 
نامناسب” این کارکرد را تائید کردند. خبرگان تحقیق مش��کل “پایین بودن تعداد مخاطب” را تأیید و 
مش��کالت “حداقل زمان و فضا برای اکران” و “مافیای اکران” را رد کردند. آن ها با افزودن مش��کالت 
“کمبود سینما و امکانات مناسب در سینماها” و “پخش فیلم در تلویزیون های بیگانه” بر اهمیت کارکرد 

نمایش، بهره برداری و مصرف در تحلیل و توسعه صنایع فرهنگی تأکید کردند.
در بخ��ش راه کاره��ا خبرگان این تحقی��ق، تمامی گزاره های پیش��نهادی در م��ورد کارکردهای 
سیاست گذاری، توسعه منابع انس��انی و خدمات حمایت��ی را تأیید کردند و به این ترتیب بر اهمیت این 
کارکردها در تحلیل و توسعه صنایع فرهنگی تأکید کردند. آن ها با تأیید راه کارهای پیشنهادی در مورد 
کارکرد تأمین مالی و پیش فروش و اضافه کردن راه کار “همکاری دستگاه های فرهنگی و اقتصادی” بر 
اهمیت این کارکرد صحه گذاشتند. خبرگان این تحقیق با تأیید راه کارهای “حمایت از سینمای مؤلف 
و اقتباسی” و “حمایت از همکاری مشترک هنرمندان، محققان علوم انسانی و علوم دینی” کارکرد خلق 
را تأیید کردند؛ اما راه کار “اقتباس از ادبیات، نقاش��ی، معم��اری و موسیقی ملی” را رد کردند. آن ها با 
تأیید همه راه کارهای پیشنهادی مرتبط با مشکالت کارکرد تولید و توزیع و پیشنهاد راه کارهای “ایجاد 
ش��هرک های سینمایی” و “استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای تبلیغات” این کارکرد را تأیید 
کردند. همچنین آن ها با تأیید همه راه کارهای پیش��نهادی مرتبط با مش��کالت نمایش، بهره برداری و 
مصرف و افزودن راه کارهای “ارتقاء کمی و کیفی جشنواره ها” و “تجهیز سینماها” بر ضرورت توجه به 

این کارکرد برای تحلیل و توسعه صنعت فیلم ارزشی صحه گذاشتند.
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جدول )4(: مشکالت صنعت فیلم ارزشی مستخرج از روش دلفی فازی1

عدد فازی م.ه.ح. ب3م. ه. ح؛ و2م. ه. ح. پ1گزارهکارکردها
زدایی شده

ري
گذا

ت 
اس

سی

7.25188.84889.60638.7089کوتاهي دوران مدیریت ها

7.92139.34439.84169.19حاکمیت سلیقه  و عدم وجود معیار برای ارزیابی

7.57679.11069.78198.9668بی اعتمادی نسبت به هنرمندان

عدم اعتقاد برخی از تصمیم سازان به سینمای 
7.85199.26109.75869.1091ارزشی

7.04908.79969.67618.6539عدم شناخت مسئولین از سینما

0.00008.52149.32587.2352مشکالت دریافت مجوز

7.56379.07229.71278.9275فشارهای سیاسی و کمبود فضاي نقد

لي
 ما

ابع
 من

ین
تأم

 
ش

فرو
ش 

 پی
7.41748.97729.70158.8379ضعف سرمایه گذاری و

0.00009.22659.81707.7872انگیزه سودجویی در بخش خصوصی

ثار
ق آ

خل
7.78309.26109.81499.0955ضعف تولید فکر و اندیشه

7.65879.19369.81109.0407کمی گرایی به جای کیفی گرایی

6.98028.69379.54588.5501گیشه ای شدن ارزش ها؛

6.21868.10239.21207.9733گیشه پرستی

6.26598.06159.28797.9666غفلت از اقتباس

7.60489.13899.78638.9911ناتوانی در ایجاد جذابیت

0.00009.36139.77807.8705هراس از نشان دادن ارزش های اسالمی – ایرانی

1 . میانگین هندسی حد پایین
2 . میانگین هندسی حد وسط

3 . میانگین هندسی حد باال
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عدد فازی م.ه.ح. ب3م. ه. ح؛ و2م. ه. ح. پ1گزارهکارکردها
زدایی شده

یع
توز

 و 
ید

تول

0.00008.41349.46007.1859عدم تمایل هنرمندان به همکاری
0.00008.48109.32617.2083نبود امنیت شغلی هنرمندان

0.00009.20309.77427.7643تولید دولتی
0.00009.36589.78347.8075مافیای توزیع فیلم در ایران

0.00008.99509.62247.6004هزینه باالی تولید
0.00009.18609.75487.7498مشکالت مالیاتی

0.00009.13939.75337.7184کمبود کمپاني تولید فیلم

ني
سا

ع ان
ناب

ۀ م
سع

تو

کمبود تهیه کننده؛ فیلم نامه  نویس و کارگردان 
7.62129.11379.72558.9669معتقد

تمرکز بر آموزش تئوریکال و غفلت از آموزش 
7.49969.05969.71688.9092پرکتیکال

7.36528.94629.60908.7932عدم کشف و بازیابی  نیروهای انسانی کارآمد
ضعف تخصص ها و مهارت های فنی مثل گریم، 

0.00008.96859.69667.5951طراحی

0.00008.95989.53357.5621نبود کارگاه های تخصصی در همه زمینه ها
ناپسند تلقی شدن انتقال و اشتراک اطالعات و 

0.00009.04809.73677.6548تجربیات

تی
مای

 ح
ات

دم
7.32908.89629.61768.7595ضعف پژوهشهای سینماییخ

0.00009.24029.81367.7958فقدان یا ضعف تشکل های صنفی
0.00008.88759.68277.5388بایکوت فیلم های ارزشی توسط نشریات و رسانه ها

7.27188.85329.59858.7139تبلیغات نامناسب

 و 
ری

ردا
ره ب

 به
ش،

مای
ن

رف
مص

0.00008.85429.71107.5213پایین بودن تعداد مخاطب
0.00008.66539.48807.3582پایین بودن فهم مخاطبان

0.00008.61509.47207.3220نقص قوانین حق نشر )کپي رایت(
0.00008.58489.51487.3090کمبود سینما و امکانات مناسب در سینما ها

0.00008.98199.69977.6046پخش فیلم های سینمایی در تلویزیون های بیگانه
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5- جمع بندی
آش��نایی با مدیریت فناوری های نرم به طور عام و صنایع فرهنگی به طور خاص وظیفه حیاتی محققان 
مدیریت و سیاست گذاری است. هر روز بیش ازپیش اهمیت فناوری های نرم و صنایع مربوطه در توسعه 
اقتصادی و مدیریت سایر فناوری ها آش��کار می ش��ود )ژیوئینگ، 1385(. بااین حال ویژگی ها و الزامات 
مدیری��ت آن ها به مثابه یک بخش خاص کمتر مورد توجه اندیش��مندان و محقق��ان قرار گرفته است 
)طباطبائی��ان و همکاران، 1387(. هدف از مطالع��ه حاضر ارتقاء فهم افراد از مدیریت فناوری های نرم 
به طور عام و صنایع فرهنگی به طور خاص است. تا جایی که ما می دانیم این تحقیق اولین تحقیقی است 
که آش��کارا میان ادبیات نظام نوآوری از یک سو و مدیریت صنایع فرهنگی از سوی دیگر ارتباط برقرار 

کرده، مدل نوآوری را به مثابه ابزاری برای تحلیل و مدیریت این صنایع معرفی می کند.
به منظور مطالعه صنایع فرهنگی از مطالعه موردی جریان فیلم ارزشی در صنعت فیلم استفاده شد. 
این مطالعه چندین نتیجه تئوریکی و عملیاتی در پی داش��ت. این مطالعه نش��ان داد که حداقل به دو 
دلی��ل قدرت تبیینی مدل نظام نوآوری برای تحلیل، فهم و مدیریت صنایع فرهنگی از الگوی زنجیره 
ارزش بیشتر است. دلیل اول، در مدل نظام نوآوری دولت یکی از مهم ترین بازیگران صنعت است. این 
در حالی است که الگوی زنجیره ارزش نس��بت به نقش و کارکرد دولت بی توجه است. کارکرد دولت، 
سیاست گذاری است؛ کارکردی که غفلت از آن عماًل امکان مدیریت مناسب این صنعت را از بین می برد. 
نقش دولت در صنایع فرهنگی مدت هاست که مورد توجه قرار گرفته است. انبوه سیاست های فرهنگی 
در اقصی نقاط جهان ش��اهدی بر این مدعاست. به عنوان نمونه دولت انگلس��تان براي تقویت نوآوری 
در صنای��ع خالق از سیاست های��ی چون تأمین مالي پروژه ها، وام هاي تضمیني، مش��وق هاي مالیاتي، 
سیاست هاي ضد تراست، تصحیح فقدان بازار و خط مشي هاي مرتبط با رژیم دارایي هاي فکري استفاده 

می کند )نستا، 2009(.
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جدول )5(: راه کارهای برون رفت از مشکالت در صنعت فیلم ارزشی مستخرج از روش دلفی فازی

عدد فازی م.ه.ح. بم. ه. ح؛ وم. ه. ح. پگزارهکارکردها
زدایی شده

ري
گذا

ت 
اس

سی

7.94789.38299.86839.2246شفاف سازی قوانین ممیزی

تسهیل شرایط و ضوابط اخذ مجوز برای 
0.00009.10729.72357.6921هنرمندان ارزشی

0.00009.21029.78737.7713حمایت از هنرمندان ارزشی در مقابل فشارهای سیاسی

 و 
لي

 ما
ابع

 من
ین

تأم
ش

فرو
ش 

پی

هدایت وجوه شرعی به سینمای ارزشی با رویکرد 
7.74829.20679.75999.0558غیرانتفاعی

7.65949.16369.78629.0167همکاری دستگاه های فرهنگی و اقتصادی

حمایت از بازاریابی و پیش  فروش بین المللی با 
7.67629.14659.78629.0167تاکید بر جهان اسالم

ثار
ق آ

خل

0.00009.08979.75587.6858حمایت از سینماي مولف و اقتباسي

حمایت از همکاري مشترک هنرمندان، محققان 
0.00009.20699.79487.7704علوم انساني و دیني

یع
توز

 و 
ید

تول
حمایت همه جانبه از هنرمندان فعال در سینمای 

0.00009.22009.73557.7692ارزشی

7.59769.08909.71018.9439خروج دولت از عرصه تولید

ایجاد شبکه توزیع با تاکید بر بازار منطقه و 
7.27088.89099.62488.7432جهان اسالم

7.31078.87789.53528.7262بازار سازی و تحریک تقاضا از طریق خریدهای دولتی

کاهش هزینه هاي تولید و توزیع از طریق 
0.00009.9209.67397.6736مشوقهای مالیاتی

0.00008.98029.72007.6068ایجاد شهرک های سینمایی

استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای 
0.00008.95539.71467.5893تبلیغات

حمایت از شکل گیری کمپانی های فیلم ارزشی با 
7.24138.82499.61268.6922خاستگاه مذهبی
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عدد فازی م.ه.ح. بم. ه. ح؛ وم. ه. ح. پگزارهکارکردها
زدایی شده

ع 
ناب

ۀ م
سع

تو
ني

سا
ان

7.05828.75609.54048.6037تربیت هنرمندان متعهد و ارزشی

0.00009.190480457.7610تربیت عوامل فني متعهد و ارزشی در کالس جهاني

6.73758.45349.33338.3141تحریک تعامل و شبکه سازی میان هنرمندان

تی
مای

 ح
ات

دم
خ

 0.00009.45039.81037.9353حمایت از پژوهش های چند رشته اي سینمایي

حمایت از ایجاد تشکل های صنفی و نشریات 
0.00008.93339.69547.5714تخصصی خاص سینمای ارزشی

 ایجاد نهادهای واسطی چون مشاوران، 
0.00009.15879.75487.7316خدمات بازاریابی

رف
مص

 و 
ری

ردا
ره ب

 به
ش،

مای
ن

0.00008.94649.62287.5681ارتقاء کمي و کیفي جشنواره ها 

تالش برای حضور در جشنواره ها و رویدادهاي 
0.00007.84729.06336.7420سینمایي بین ا لمللي

0.00009.23039.79227.7856ذائقۀ  سازی برای مخاطب

حضور در بازار هاي بین لمللي با تاکید بر منطقه و 
0.00009.36429.81267.8782جهان اسالم

0.00008.92189.65997.5578تجهیز سینما ها

دلیل دوم، در مدل نظام نوآوری، خلق آثار هنری مستلزم همکاری هنرمندان و دانشگاهیان است. 
این در حالی است که الگوی زنجیره ارزش نسبت به این امر بی توجه است. بر اساس مدل نظام نوآوری 
علوم انس��انی و فنی نقش غیرقابل قابل انکاری در خلق و تولی��د آثار فرهنگی ایفا می کنند و مدیریت 
مناس��ب صنایع فرهنگی در گ��رو توجه هم زمان و توأمان به دانش نمادی��ن، تحلیلی و ترکیبی است. 
پایگاه دانش��ی غالب در صنایع فرهنگی، دانش نمادین است اما نباید از نقش دانش تحلیلی و ترکیبی 
در این صنایع غافل شد. دانش نمادین، دانش خلق معاني فرهنگي است و در نتیجه فهم عمیق عادات، 
هنجاره��ا و فرهنگ مردم به دس��ت مي آید. این دانش در نمادها، تصاویر، طرح ها، مصنوعات، صداها و 
داستان ها جا گذاری شده، منتقل مي شود. دانش نمادین، به شدت فردي است و تولید آن در گرو کسب 
مه��ارت خالقیت، تخیل و تفس��یر است )کاسترو ماتینز و همک��اران، 2013(. دانش نمادین و خالقان 
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آن )هنرمن��دان( در صنایع فرهنگی از جایگاه منحصربه فردی برخوردارند. تا جایی که برخي معتقدند 
ارتباط میان آثار خالق و صنایع فرهنگی شبیه ارتباط میان علم و تحقیق و توسعه در صنایع مبتني بر 
فّناوری است )چن و همکاران، 2009(. بااین حال باید توجه داشت که علوم انسانی )بخشی و همکاران، 
2008( و فنی نقش بس��یار مهم و غیرقابل انکاری را در صنایع فرهنگی ایفا می کنند )نس��تا، 2009( 
و نبای��د از نقش آن ها در خلق آثار هن��ری غفلت کرد. به عنوان نمونه نقش تحقیقات تاریخی در مورد 
اسطوره ها و نمادهای ملی، تحقیقات ادبی در مورد زبان و تحقیقات دینی در مورد ارزش ها و باورهای 
عمیق اجتماعی در موفقیت یا عدم موفقیت یک اثر هنری قابل انکار نیست. شاید ازاین روست در برخی 
از کشورها از جمله انگلستان انجمن های تحقیقاتی مشترک میان هنر و علوم انساني ایجاد شده است.

از نظر کاربردی این تحقیق نشان داد که باید فهم و کاربرد مدل نظام نوآوری در دستور کار مدیران 
صنای��ع فرهنگی و فناوری های نوین قرار گیرد. آش��نایی با این مدل و کس��ب مهارت هایی چون نگاه 
سیستمی، اعتمادسازی و تسهیل همکاری مشترک میان هنرمندان با یکدیگر و با دانشگاهیان امکان 
پر کردن شکاف میان تعهدات و واقعیت های مدیریت در این بخش را فراهم می کند. همچنین کسب 
مهارت شبکه سازی در این بخش می تواند جریان  هنر، علوم انساني و اجتماعي، علوم فني- مهندسي، 
فّن��اوری، قوانی��ن و منابع مال��ي را میان بازیگران و نهادهای این صنعت ب��ه حرکت درآورد. فهم سایر 
توانایی ه��ا و مهارت های م��ورد نیاز مدیران بخش صنایع فرهنگی ب��رای سیاست گذاری و تحلیل این 

صنعت مستلزم تحقیقات آتی است.
محدودیت اصلی این تحقیق تمرکز بر مش��کالت و راه کارها برای بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری 
بود. این تحقیق برای نش��ان دادن اعتبار مدل نظام نوآوری مش��کالت فعاالن جریان فیلم ارزش��ی و 
راه کارهای رفع آن ها را بررسی کرد. با این فرض که تمرکز بر مشکالت و راه کارها وسیله مناسبی برای 
آش��نایی با تمامی کارکردها و کژ کارکردهاست. ممکن است تمرکز بر مش��کالت و راه کارها به تنهایی 
برای اطمینان از اعتبار یک مدل کافی نبوده، موجب غفلت از سایر موارد اثرگذار شود. ازاین رو پیشنهاد 
می ش��ود تحقیقات آتی ب��ه بررسی اهمیت، جایگاه و کارایی مدل نظام ن��وآوری در تحلیل و مدیریت 
فناوری های نرم به طور عام و صنایع فرهنگی به طور خاص پرداخته، اعتبار آن را با استفاده از روش های 

کمی و کیفی ارزیابی کنند.
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