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چکیده
مدتی است که مدیریت فناوریهای نرم در دستور کار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است.
ن حال
این فناوریها درک ما را از فناوری و مدیریت آن دس��تخوش تغییرات اساس��ی کرده است .با ای 
مدیریت فناوریهای نرم بهطور عام و صنایع فرهنگی بهطور خاص در ایران کمتر ش��ناخته ش��دهاند.
یکی از الزامات مدیریت در هر صنعت تجزیهوتحلیل آن صنعت است .تکنیکهای گوناگونی برای این
منظور در دس��ترس اس��ت که الگوی زنجیره ارزش صنعت از جمله آنهاست .در این تحقیق فرض بر
ای��ن ب��ود که در مدیریت فناوریهای نرم بهطور عام و صنایع فرهنگی بهطور خاص مدل نظام نوآوری
جایگزین مناسبی برای الگوی زنجیره ارزش است .برای ارزیابی این فرض ،مشکالت فعاالن فیلم ارزشی
و راهکارهای 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.
واژههای کلیدی:
فناوریهای نرم ،صنایع فرهنگی ،زنجیره ارزش ،نظام نوآوری ،صنعت فیلم.
 . 1عضو هیئتعلمی پردیس فارابی ،دانشگاه تهران.
 . 2دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتalisadabadi@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
حوزه فناوری نرم 1بهویژه در ایران کمتر ش��ناخته ش��ده است .فناوری نرم شامل فناوری ارائه خدمات
فکری ،فناوری ایجاد محیط نوآوری و فناوری غنیسازی زندگی معنوی است (طباطبائیان و همکاران،
 .)1387این فناوریها درک ما را از فناوری و مدیریت آن دس��تخوش تغییرات اساس��ی کرده اس��ت
(ژیوئینگ .)1385 ،مدتی اس��ت که مدیریت فناوریهای نرم در دس��تور کار دولت جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفته اس��ت .در همین راس��تا معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري اقدام به تشكيل
ستادي به نام ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز کرده است .در نگاه این ستاد علوم و فناوریهای
نرم صنايع نرم را شكل میبخشند .صنايع نرم انواع مختلفي دارند که يکي از مهمترين شاخههاي آن را
صنايع «خالق و فرهنگی» تشکيل ميدهند .رسالت این ستاد «هماهنگسازی ،حمايت و تسهیلگری
و روزآمدس��ازي زيرساختهاي نهادي براي توسعه فناوریهای نرم و هويتساز و تجاريسازي آنها»
اس��ت و برای این منظور اهدافی چون «افزايش توليد و س��هم خدمات و محصوالت نرم و فرهنگي در
اقتصاد ملي» و «ارتقا سازوکارهاي سیاستگذاری و نهادينهسازي گفتمان فنآوريهاي نرم در کشور»
را تعقیب میکند.2
یک��ی از الزامات مدیری��ت در هر صنعت از جمله صنایع فرهنگ��ی تجزیهوتحلیل صنعت بهمنظور
آش��نایی با ویژگیها ،عناص��ر ،روندها ،تهدیدها و فرصتهای آن صنعت اس��ت .تکنیکهای گوناگونی
برای این منظور مورد اس��تفاده قرار میگیرد که تجزیهوتحلیل زنجیره ارزش صنعت از جمله آنهاست
(هریسون و جان .)1394 ،زنجیره ارزش مجموعه بههمپیوستهای از فعالیتهای ارزش ساز است که از
خرید مواد اولیه اصلی از عرضهکنندگان آغاز میش��ود ،با مجموعهای از فعالیتهای دارای ارزشافزوده
برای تولید و بازاریابی یک محصول یا خدمت ادامه مییابد و با توزیع کاالها میان مشتریان نهایی خاتمه
پیدا میکند (هانگر و ویلن .)108 :1393 ،این الگو امکان بررسی سامانمند فعالیتهای ارزشآفرین یک
کسبوکار را فراهم میکند و میتواند برای شناسایی منابع و فرایندهای کلیدی ،حوزههای نیازمند بهبود
و نیز شناسایی فرصتهای توسعه مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد( .هریسون و جان)1394 ،
استفاده از الگوی زنجیره ارزش برای مدیریت صنایع فرهنگی هماکنون در کانون توجه محققان و
سیاستگذاران کشور قرار دارد .بهعنوانمثال شوال پور و کهنی ( ،)1393یکی 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 .دهقانپور و مصلی
( )1394تأثی��ر زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﺳــﯿﻨﻤﺎى اﯾﺮان بر ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ را بررسی کردند .همچنین
دبیر وقت ستاد توسعه و فناوریهای نرم و هویتساز اعالم کرد "توجه به صنایع فرهنگی به دلیل عدم
ش��کلگیری سازوکارهای زنجیره ارزش صنایع فرهنگی و خ�لاق ،مغفول مانده است .»1بر اساس این
دیدگاهها و دیدگاههای مش��ابه الگوی زنجیره ارزش نهتنها ابزاری برای تحلیل و فهم صنایع فرهنگی
بلک��ه وسیلهای برای توسعه و رونق این صنایع اس��ت و سیاستگذار با استفاده از این الگو میتواند به
شکلگیری تمامی فعالیتهای ارزشسازی کمک کند که برای تولید و توزیع یک محصول یا خدمت
فرهنگی مورد نیاز است.
در این تحقیق پیش��نهاد میشود که مدل نظام نوآوری جایگزین الگوی زنجیره ارزش در مدیریت

صنایع فرهنگی بهطور عام و صنعت فیلم بهطور خاص شود .صنایع فرهنگی ،ذاتاً خالقاند و نقش بسیار
مهم��ی در جوامع معاصر ایفا میکنند .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 میدهد .سیطره جهانی هالیوود بر مدیریت
ادراکات و ارتباطات تجاری ش��اهدی بر این ادعاست (هوبیکوگلو و ستینکایا .)2015 ،2مدل نوآوری بر
کارکردهای ضروری فرایند نوآوری تأکید دارد .نظام نوآوری در صنایع فرهنگی بهتازگی و از آغاز قرن
بیست و یکم مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است (کاسترو مارتینز و همکاران.)2013 ،3
در ای��ران نیز تحقیقات اندکی در این مورد انجام ش��ده است .رضائی��ان فردوئی و همکاران ( )1392با
این ادعا که نظام نوآوری در صنایع فرهنگی "موضوعی بکر و نوظهور است و بهتازگی در محافل علمی
جهان مورد تأکید قرار گرفته" است به تشریح نظام نوآوري در این حوزه پرداختند و با مطالعه موردی
تولید نرمافزارهای چندرسانهای ،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 آنها 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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راهکارهای رفع آن از دیدگاه آنها متمرکز خواهد شد؛ زیرا تمرکز بر مشکالت و راهکارها 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.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2صنایع فرهنگی

صنای��ع فرهنگي ،صنایعی هس��تند که کاالها و خدمات فرهنگی را بهص��ورت صنعتی تولید میکنند
(هزمندهلش .)1392 ،واژه صنايع فرهنگي ،واژه بحثانگیز و پر مناقشهای است كه مجادالت بسیاری
در مورد تعريف آن ،وجود دارد .بخشي از اين امر به ابهام و تعدد معاني فرهنگ باز ميگردد و بخشي
ناشي از تركيب واژه صنعت با فرهنگ است .در ادبيات جهاني تعاريف بسيار زيادي براي فرهنگ ارائه
ش��ده ،اما در يك دستهبندي كلي ميتوان گفت كه اين واژه در دو مفهوم "هنر" و "ش��يوه زندگي" به

كار رفته است (مولکاهی .)2006 ،1معموالً فرهنگ در مباحث سیاسی ،بهمثابه «هنر و ادبیات »2و در
ديدگاه مردم شناسانه به معناي شيوهي زندگي (اليوت )40-46 :1381،به كار ميرود .غال با در تعریف
صنای��ع فرهنگی ،تعریف اول فرهنگ مدنظر قرار میگیرد و این صنایع ،به صنایع هنری یا تولید معنا
منحصر میشوند (بهعنوان نمونه ر.ک هزمند هلش .)1392 ،ازاینرو در این نوشتار نیز معنای مصطلح
صنایع فرهنگی مدنظر قرار گرفته است.
فعالیت در صنایع فرهنگی ،یک فعاليت هنري  -صنعتي است .هنري است زيرا هرگونه خلق محتوا
نیازمن��د هنرمندی یک یا مجموعهای از هنرمندان است .صنعتي است ازآنجهت كه این محتوا یا اثر
هنری ،بهصورت انبوه تولید و تكثير ميشود .هرگونه موفقیت در تولید ،توزیع و بهرهبرداری از این گونه
کااله��ا و خدمات از یکسو ،به ويژگيهاي زیبا ش��ناسانه و جذابي��ت محتوا و از سوي ديگر ،به قيمت

و كيفي��ت محصول بس��تگي دارد .با تأمل بر آنکه اوالً ،مزیت رقابت��ی محصوالت فرهنگی در محتوای
آنهاست (زوکاوسکاست .)2010 ،3ثانیاً ،فعالیت هنری و تجاری اغلب در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند
(هزمند هلش.)1392 ،
بسیاری از اندیشمندان حتی در لیبرالترین 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 نمیشود .درواقع بسیاری از این کاالها مشمول قاعده شکست
بازار بوده ،نیازمند حمایت و حفاظت دولتیاند .این قاعده مبنای خطمشی گذاری فرهنگی در بسیاری
از کش��ورهای جهان از جمله انگلس��تان است (نستا .)2009 ،1اوکانر در این مورد مینویسد که چالش
میان بازار و کاالی هنری ،اول بار توسط آدرنو و ساير همفكرانش در مكتب فرانكفورت مطرح شد .آنها
ادعا كردند مبادله محصوالت فرهنگي در ازاي ساير اش��ياء ،خدمات يا پول موجب تبديل ارزش ذاتي
و مقدس فرهنگ و كاالي فرهنگي به ارزش مبادلهاي ميش��ود .بهموازات اين ايده ،گفتمان خطمشی
گذاري فرهنگي با هدف حفاظت از فرهنگ در مقابل بازار و عواقب تجاري شدن شكل گرفت .بر مبناي
اي��ن گفتمان ،دولت موظف است براي تنظيم بازار در تبادل كاالها و محصوالت فرهنگي دخالت كند
(اوکونور.)2007 ،2
 -2-2زنجیره ارزش صنعت فیلم

بر مبنای مدل زنجیره ارزش تولید فیلم ،یک فرایند بسیار پیچیده و مشترک بوده ،شامل مجموعهای از
فعالیتهاست که توسط طیفی از سازمانها عمومی و خصوصی و شاغالن آزاد انجام میشود .گاه تمامی
این فعالیتها در یک استودیو یا شرکت کوچک انجام میشود؛ اما در اکثر مواقع زنجیرهای از شرکتها،
کسبوکارها و شاغالن آزاد ،برای ایجاد ،تولید ،توزیع و بهرهبرداری از فیلم با یکدیگر همکاری میکنند.
اینگونه شیوه تولید ،سیستم فیلم مستقل 3نامیده میشود .به نظر میرسد الگوی غالب فیلمسازی در
ایران ،الگوی مستقل است ،لذا در اینجا زنجیره ارزش فیلم مستقل تبیین میشود (جدول .)1
در ه��ر مرحل��ه از زنجیره ارزش فیلم بازیگران گوناگونی مش��ارکت دارند .مرحل��ۀ ایجاد ،4مرحلۀ
ش��کلگیری پ��روژه و الحاق بازیگران و سایر عوامل به آن اس��ت .بودجهبندی و تحقیقات فیلمبرداری
(پیشتولید) ،خلق یا کس��ب ایده فیلم ،خلق نمایش��نامه ،تضمین تأمین مالی نویسنده و آغاز فرایند
سرمایهگ��ذاری برای تولید از جمل��ه فعالیتهایی است که در این مرحله انجام میش��ود .معموالً این
مرحل��ه ،طوالنیتر از سای��ر مراحل بوده ،خط��رات آن باالست .مرحلۀ سرمایهگ��ذاری و پیشفروش،
مرحلهای است که در آن سرمایهگذاری بر روی فیلم انجام میش��ود و اغلب مس��تلزم همکاری طیف
گس��تردهای از شرکای تجاری ،مشاوران و سرمایهگذاران است .در مرحلۀ تولید ،فعالیتهای مربوط به
1 . NESTA
2 . O’Connor
3 . Independent Film
4 . development

114

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /2پاییز 1396

فیلمبرداری ،ویرایش ،جلوههای ویژه کامپیوتری و موسیقی انجام میش��ود .کارگردان ،بازیگر بس��یار
قدرتمن��د این مرحله است .ای��ن قدرت ممکن است در جریان ارزیابی و فرایند پستولید ،کاهش یابد.
در مرحل��ۀ ف��روش و صدور مجوز بینالمللی ،مجوز توزیع فیلم برای توزیعکنندگان صادر ش��ده ،حق
بهرهبرداری از آن در یک دوره زمانی خاص و در یک یا چند کش��ور (منطقه) به فروش میرسد .مجوز
بهرهبرداری از فیلم توسط کس��انی خریداری میش��ود که نه جزء بخش تولید هس��تند و نه بخشی از
توزیعکنندگان محس��وب میشوند .بازارهای فیلم و جش��نوارهها فرصت فروش را برای عوامل فروش
فراهم میکنند .در مرحلۀ توزیع ،توزیعکنندگان مقدمات نمایش فیلم را آماده میکنند و در برخی از
مواقع ،بخش��ی از حقوق خود را واگذار میکنند .همچنین در این مرحله ،ش��رکتهای زایشی 1حقوق
استفاده از فیلم در محصوالت ثانویه را خریداری کرده ،محصوالتی چون اسباببازی را تولید میکنند
ک��ه ه��ر یک از زنجیره ارزش مجزایی برخوردار است .در مرحلۀ نمای��ش و بهرهبرداری ،فیلم از طریق
پنجرههای گوناگون مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .پنجرهها ،فرصتهای وابس��ته به زمان بهرهبرداری
هستند که میتوان آنها را برحسب ارزش توزیع لیست کرد .یکی دیگر از فعالیتهای مرحلۀ نمایش
و بهرهبرداری ،توزیع محصوالت جانبی یا کاالهای ثانویه (اسباببازی )...،و بهرهبرداری از آنهاست .این
توزیع و بهرهبرداری بدون مشارکت تولیدکننده یا تأمینکننده اولیه فیلم انجام میشود .گرچه ممکن
است برحسب قرارداد ،بخشی از سود به او برگردد .در مرحلۀ مصرف ،برای اولین بار فيلم يا محصوالت
ثانويه (محصوالت شركتهاي زايشي) توسط مصرفكننده نهايي ديده ميشود (بلور.)2009 ،2

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

نها يا خدمات دهندگان مستقل)
بازيگران (سازما 

ایجاد (خلق)
سرمای هگذاری و پيش فروش

توليد كننده
شركتهاي توليد
عوامل و مديران خالق
كارگردان و بازيگران
رسانه ملي
پخش
سرمایهگذاری
پيش فروش

توليد

كاگردان ؛ بازیگران؛ تولید کنندگان
فيلم بردارن؛ خدمات؛ ستاد ويراستار؛ تامين كنندگان مالي
جلوههاي ويژه؛ نويسندگان
كاركنان شركت فيلم
استوديو /لوكيش تهيه كننده خط فيلم
پس توليد و تسهيالت
سرپرست پيش توليد
البراتور فيلم
بيمه

وكال و حسابداران و مشاوران (كه در هر مرحلهاي از زنجيره ارزش فعاليت ميكنند)

نویسنده
نمایشنامه
نويسنده منبع
(در صورت نياز)
توليد كننده
عوامل خالق
مدير خالق
مدير توليد
كارگردان
ويراستاریافتن
سرمایهگذار

خدمات حمايتي (در استخدام
توليد هستند اما اغلب در
استوديوها مستقرند)

بازاريابي
استوديوها با كاركنان
دائمي بازاريابي ،ممکن
است تكنيكها و
بازخوردهاي بازاريابي را
در مرحل ه توسعه (خلق)
فراگرد به كارگيرند؛ اما
بسياري از كمپانيها چنين
بخشهايي را ندارند
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فروش

بازاريابي اوليه
و ايجاد ذخيره
تصاوير
پیشنمایش فيلم

عوامل فروش و احتماال تهيه كننده
موسساتی که درآمدهای مرتبط را گردآوری کرده و آن را به
تامین کنندگان مالی بازمیگردانند.

توزيع
نمايش و بهر ه برداري

مصرفكنندگان
مصرف

منتقدان فیلم

بازاریابی

پنجرههاي نمايش (فروش دي وي دي و وي اچ اس /ماهواره
و تلوزيون كابلي /سينما /تلوزيون مجاني  /وی او دی / 1خريد
يا اجاره برخط خدمات)
توزيع فيزيكي
حقوق كتاب خانه
بهرهبرداري شركتهاي زايشي محصوالت ثانويه  /تجاري
سازي :اسباببازي؛ بازيهاي كامپیوتري؛ كتاب /فيلمنامه؛
موسيقي متن فيلم (سي دي يا دانلود).

وكال و حسابداران و مشاوران (كه در هر مرحلهاي از زنجيره ارزش فعاليت ميكنند)

توزيع كنندگان  /دارندگان حق فيلم
“شركتهاي زايش” محصوالت ثانويه  /تجاري سازي

بازاريابي اطالعات
فروش را براي
استفاده در مقاالت
تجاري خلق
ميكند.
بازاريابي براي هر
منطقه و براي هر
طريق بهرهبرداري.
معموالً توزیعکننده
محور است .مستقل
از بازاريابي نمايش
براي سينما/
زنجيرهاي بهمثابه
يك هدف فراغتي.
بازاريابي مستقل
خردهفروشی براي
فروشگاههای
دیویدی

بازاريابي
برخي از استوديوهاي
آمريكا در جريان انتشار
دائماً تحقيقات بازاريابي
انجام ميدهند .هدف از
اين كار آزمون رفتار و
پاسخ است.

1

1 . video on demand
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 -3-2نظام نوآوری

ب��ر مبن��ای مدل نظام نوآوری ،نوآوری در هر صنعت ،فعاليتی جمعي بوده ،حاصل تعامل ش��بکهای از
بازیگ��ران در بافت��ار نهادهای گوناگون است .تا همین اواخر تئوریهای نوآوری با یک ش��رکت یا يك
کارآفرین آغاز شده ،به محیط و صنعت پيرامون آن شرکت ،گسترش مییافت (استفن .)2003 ،1اول
بار ش��ومپتر 2ادعا کرد که نوآوری فقط دادن يك ايده جديد ،اختراع يك دستگاه جديد يا ايجاد يك
بازار جديد نيس��ت .بلكه زماني اتفاق ميافتد كه همه اين موارد به صورتي منسجم عمل كنند .بر اين
اساس بود كه نلسون 3در  ،۱۹۹۳مفهوم سيستم نوآوری را معرفي كرد (اچجاالگر و همکاران.)2008 ،4
الندول 5با تعریف سیس��تم بهمثابه «هر چیزی که نامنظم نیس��ت» ،استدالل کرد که سیس��تمهای
نوآوری ،سیس��تمهایی اجتماعی و پویا هس��تند .بدين معنا كه بر بافتار نهادی تکیه دارند که توسط
قوانین ،مقررات اجتماعی ،هنجارهای فرهنگی ،عادات ،امور روزمره ،استانداردهای فنی و غیره ش��کل
گرفتهاند .جریانهای زيادي در درون این سیستمها وجود دارد که جریان دانش (سرریز) ،جریان مالی،
جریان انسانی و جریان مقرراتی از مهمترین آنهاست (استفن.)2003 ،
ی ادعا میکند که ن��وآوري ،خروجي يك نظام بوده ،فراگ��ردي است كه با خلق ايده
نظ��ام ن��وآور 
آغاز ش��ده ب��ا «تجاريسازي آن» پايان ميياب��د (اچجاالگر و همکاران .)2008 ،ش��کلگیری و تداوم
ای��ن فراین��د در گرو ایفای چند کارکرد اساسی است .طبقهبندیهای گوناگونی در مورد این کارکردها
ارائه ش��ده است ک��ه یکی از مهمتری��ن و پرکاربردترین آنها طبقهبندی سازم��ان همکاری و توسعه
اقتص��ادی 6است .این سازمان کارکردها را در هف��ت دسته جای داده است .کارکرد سیاستگذاری که
فعالیتهایی چون هدایت و تعیین چارچوبهای کلی ،تدوین سیاستهای نوآوری و فناوری ،هماهنگی،
نظارت و ارزیابی را در بر میگیرد .کارکرد تأمین منابع مالی و تس��هیل نوآوری و تحقیقات که ش��امل
فعالیتهایی چون حمایت از سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی در سیس��تم نوآوری ،استانداردسازی و
حمایت از حقوق مالکیت معنوی است .کارکرد انجام تحقیقات که فعالیتهایی چون تحقیقات بنیادی،
تحقیق��ات کارب��ردی ،توسعه تجربی و مهندسی معکوس را در بر میگیرد .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 فعالیتهایی چون کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن فناوریهای خاص ،ارتقای ظرفیت
کلی جذب فناوری در شرکتها ،ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در شرکتها ،ارائه خدمات اطالعرسانی
فناوری ،ارائه خدمات مش��اوره در نیازسنجی ،منبع یابی و انتق��ال فناوری است .کارکرد توسعه منابع
انسانی که شامل فعالیتهایی چون آموزش ،توسعه و ارتقای نیروی انسانی و تسهیل جابهجایی نیروی
انسانی است .کارکرد حمایت از کارآفرینی که فعالیتهایی چون ارائه حمایتهای مالی به شرکتهای
مبتنی بر فناوری ،ارائه حمایتهای اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکتهای نوپا را در بر میگیرد؛
و کارکرد تولید کاال و خدمات که ش��امل فعالیتهایی چون تولید کاال و ارائه خدمات است( .عزیزی،
)68-67 :1391
بر مبنای مدل نظام نوآوری ،ش��کلگیری و تداوم فرایند نوآوری مس��تلزم همکاری ش��ركتها و
مؤسس��ات تجاري با یکدیگر و همچنین با دانشگاهها و نهادهاي حكومتي است .دانشگاهها زمینه الزم
ب��رای تحقیقات را فراهم میآورند؛ و دولت ميتواند با فهم سیس��تم نوآوری ملی به ارتقاء عملکرد آن
کمک كند؛ نواقص سيستم ارتباطي ميان نهادها يا سياستهاي حكومتي را شناسايي و مرتفع نمايند؛
شبكه ميان بازيگران و نهادها را بهبود دهد و جريان دانش را تسريع نموده ،ظرفيت نوآوری شركتها
را بهبود بخشد (ا ٌ ای سی دی.)1997 ،1

 -4-2نظام نوآوری در صنعت فیلم

صنایع فرهنگی صنایعی هستند که ذاتاً خالقاند تا جایی که گاه صنایع خالق نامیده میشوند .خلق و
تولید هر اثر هنری درواقع نوآوری است كه بر ادراك حسی ،خواستهاي زیبا شناسانه يا تقاضاي فكري
انسان اثر ميگذارد (بخشی و همکاران.)2008 ،2

1 . OECD
2 . Bakhshi et al.
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1

منبع مرتبط

نظام نوآوری
در صنعت فیلم

مشوقهای مالیاتی ،سیاستهای بازار کار ،استانداردها و مقررات
سياستگذاري
ميتواند نوآوری در صنایع فرهنگی را تحریک کند (نستا.)2009 ،

سیاستگذاری

تأمين منابع مالي سرمایهگذاران گوناگون تأمین مالی را فیلم بر عهده میگیرند (بلور.)2009 ،
و تسهيل نوآوري انجمنهای تحقيقاتی از تحقيقات در هنرهاي خالق و نمايشي
و تحقيقات حمایت میکنند (نستا.)2009 ،

تأمین مالی و
پیشفروش

پایگاه دانشی غالب در صنایع فرهنگی ،دانش نمادین است .اصلیترین
منبع خلق دانش در صنایع فرهنگی ،هنرمندان هستند (آشیم و
همکاران.)2005 ،1
نوآوري و انجام ارتباط ميان آثار خالق/فرهنگي و صنايع مبتني بر خالقيت/فرهنگ
شبيه ارتباط ميان علم و موفقيتهاي تحقيق و توسعه و صنايع
تحقيقات
2
مبتني بر ف ّناوری /نوآوری است (چن و همکاران .)2009 ،
در همه صنایع هر سه نوع دانش تحلیلی ،ترکیبی و نمادین با
نسبتهای متفاوت مشاهده میشود (آشیم و همکاران.)2005 ،

خلق

تولید نسخه اولیه فیلم و عرضه آن در بازارهای بینالمللی فیلم
اشاعه ف ّناوری و جشنوارهها ،واگذاری حق بهرهبرداری به عوامل فروش بهویژه
شرکتهای زایشی 3امکان انتشار آن را فراهم میکند (بلور.)2009 ،

تولید و توزیع

توسعه منابع
انساني

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

توسعه منابع
انسانی

حمايت از
كارآفريني

گروههای شغلی خاصی كه بين هنرمندان خالق و مصرفكنندگان
قرار دارند ،بهویژه واحدهای توسعه مدیریت و کسبوکار نقش مهمی
را نوآوری در صنایع فرهنگی ایفا میکنند (چن و همکاران.)2009 ،
حسابداران و وکال و بازاریابان در تمام مراحل فعال هستند (بلور.)2009 ،
افزارها نقش مهمی را در صنایع فرهنگی ایفا میکنند تا جایی که گاه
نوآوری نرم و نوآوری ف ّناورانه مکمل یکدیگرند (نستا.)2009 ،

خدمات
حمایتی

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

نمایش فیلم از طریق پنجرههای گوناگون فرصت بهرهبرداری از آن
را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد .مصرفکنندهای که با خرید
محصول و تأثیر بر شهرت بلندمدت فیلم نقش حیاتی را در تعیین
ارزش آن ایفا میکند (بلور.)2009 ،

نمایش،
بهرهبرداری و
مصرف

نظام نوآوری در صنایع فرهنگی تا همین اواخر مورد توجه قرار نگرفته بود .از آغاز قرن بیس��ت و
یکم پژوهشهای متعددی به بررسی فراگرد نوآوری در بخش فرهنگ اختصاص یافت و جوانب گوناگون
نظام نوآوری در صنايع فرهنگي را بررسی کرد .بهعنوان نمونه ژاالگر ،)۲۰۰۹( 1فس��تیوال راسکیلد 2را
بهمثابه یک سیستم نوآوری فرهنگی در حال ظهور بررسی و روابط متراکم و چندجانبه میان سازمان
دهندگان فستیوالها 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 صنايع،
بهویژه صنايع مبتني بر فناوريهاي پيشرفته ،پايگاه دانشي غالب ،دانش تحليلي بوده ،علم نقش بسيار
مهمي در ايجاد نوآوری دارد؛ اما پایگاه دانشی غالب در صنایع فرهنگی دانش نمادین است .در صنايع
مبتني بر دانش نمادين ،دانش بهشدت فردي شده و توليد آن ،مستلزم برخورداري از مهارت خالقيت،
تخيل و تفسير است .این مهارتها صرفاً از طریق تحصيالت دانشگاهي قابل حصول نیست (میرزمانی

و همکاران .)1394 ،یکی از راههای کسب چنین مهارتهایی تجربه واقعی انجام کار است .این تجربه
زمینه کسب اطالعات ،احترام ،دانش ،مهارت و/یا حمایت را فراهم میکند (بکارد و همکاران.)2015 ،3
این تحقیق با استفاده از مدل نظام نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ویژگیهای نظام
ن��وآوری در صنایع فرهنگی ،مدل زیر را برای نظام نوآوری در صنعت فیلم پیش��نهاد میکند (جدول
 .)2ب��ر اس��اس این مدل خلق ،توليد و مصرف فیلم يك فعاليت جمعي است و زماني اتفاق ميافتد كه
نهادهاي گوناگون حضور داش��ته ،کارکردهای گوناگونی ایفا ش��ود .كليد اين فراگرد ،جريان هنر ،علوم
انساني  -اجتماعي ،علوم فني – مهندسي ،ف ّناوری ،قوانين ،منابع مالي و  ...ميان بازيگران و نهادهاست.
هنرمندان ،ش��ركتها و مؤسسات فرهنگي ،دانش��گاهها و ساير مراكز توليد دانش و نهادهاي حكومتي
1 . Hjalager
2 . Roskilde Festival
3 . Packard et al.
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مهمترين بازيگران اين عرصهاند .هنرمندان اصلیترین منبع خلق دانش نمادین در صنعت فیلم هستند.
دانش��گاهها و پژوهش��گاهها انواع دانش بهویژه دانش ترکیبی و تحلیلی مورد نیاز این صنعت را فراهم
میکنند (آشیم و همکاران .)2015 ،کارآفرینان یا گروههای شغلی خاصی كه بين هنرمندان خالق و
مصرفكنندگان قرار دارند ،بهویژه واحدهای توسعه مدیریت و کس��بوکار (چن و همکاران )2009 ،و
سازمانهای حمایتی (کاسترو مارتینز و همکاران )2013 ،خلق ،تولید و مصرف انبوه فیلم را تس��هیل
میکنند .دولت از طریق سیاستهایی چون سیاستهای 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
میشود .استفاده از این مدل برای تحلیل صنعت فیلم اهمیت ایفای کارکردهای گوناگون را در خلق و
مصرف فیلم برجسته میکند .در بخش آتی در مورد روش تحقیق صحبت میکنیم و سپس یافتهها را
بیان کرده ،بحث را مطرح میشود.
 -3روش پژوهش
بهمنظور بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری در صنعت فیلم جریان فیلم ارزشی مورد بررسی قرار گرفته
است .جریانهای فیلم در کش��ور ایران در چهار گروه تجاری ،مس��تقل ،معناگراي ديني و ارزشي قرار
میگیرند .جريان تجاري ،به فیلم چون یک کاالی تجاری مینگرد و در پی کس��ب بازار است .جريان
مس��تقل ،مفاهيم و باورهای رايج در جامعه را به نقد میکش��د .این جریان موفقيت تجاري خود را در
بازارهاي جهاني جس��تجو میکند .جريان معناگ��رای ديني ،فيلمهای بهاصطالح عرفاني را برای طیف
خاص��ی از مخاطبان تهیه میکن��د؛ فیلمهایی که تالش میکنند با استف��اده از مفاهيم ناب ،مجرد و
مقولههاي فلس��في ،در پس ظاه��ر ساده پديدهها ،معانی پنهان و عميقی را به تصویر کش��ند .جریان
ارزشي ،فیلمهایی را تولید میکند که هدف آنها ،تبليغ و ترويج اصول عقايد و زيربناي تفكر اسالمي در
میان عامه مردم است .این فیلمها با انگيزه امربهمعروف و نهي از منكر ،به مسائل و معضالت اجتماعي،
سياسي و فرهنگي و  ...میپردازند( .عبداللهيان و تقيزادگان)1390،
جریان فیلم ارزش��ی مورد مناسبی برای مطالعه صنعت فیلم است زیرا این جریان از فیلم بهمثابه
یک کاالی فرهنگی برای ترویج فرهنگ جامعه استفاده میکند .بهبیاندیگر این جریان برخالف جریان

تجاری به فیلم صرفاً بهمثابه یک کاالی تجاری نگاه نمیکند .همچون جریان معناگرا به بازار و نیازهای
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آن بیتوجه نیست؛ و بازار آن برخالف جریان مستقل ،بازار داخلی است؛ بنابراین با مطالعه این جریان
میت��وان با ویژگیهای مدل نظام نوآوری در صنایع فرهنگ��ی بهطور عام و صنعت فیلم بهطور خاص
آشنا شد.
پی��ش از توضیح تفصیلی مطالعه موردی ،رویکرد محققین برای گ��ردآوری و تحلیل دادهها بیان
میش��ود .در این تحقیق بهمنظور بررسی اعتبار مدل نظام نوآوری بر مش��کالت جریان فیلم ارزشی و
راهکارهای آن تمرکز ش��د .فرض این بود که با تمرکز بر مشکالت این جریان و راهکارهای آن بهخوبی
میتوان با تمامی کارکردها و کژ کاردهای این صنعت آشنا شد .اگر بتوان همه مشکالت جریان ارزشی
و راهکارهای ممکن آن را در مدل جای داد ،مدل از اعتبار برخوردار است؛ اما اگر مش��کل یا راهکاری
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
صاحبنظران با این مدل و ویژگیهای آن آشنایی ندارند.
برای ش��ناسایی مشکالت و راهکارها ابتدا با مطالعه مقاالت ،اسناد مکتوب نشستهای تخصصی و
مصاحبهها و همچنین مطالب سایتهای مرتبط مشکالت و راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان و
صاحبنظران این موضوع را گردآوری شد تا جایی که محققین دیگر نتوانستند مشکل جدیدی بیابند.
سپس مش��کالت و راهکارهای یافت شده بهتناسب کارکردها درون مدل نظام نوآوری صنایع فرهنگی
جایگذاری شد .محققین در این مرحله با هیچ مشکل یا راهکاری مواجه نشدند که نتوانند آن را به یک
کارکرد در مدل نسبت دهند .درعینحال مشکالتی را یافته شد که برای آنها هیچ راهکاری ارائه نشده
بود؛ بنابراین خود پژوهش��گران و همچنین گروه خبرگان پژوهش در مصاحبهها ،برای این مش��کالت
راهکار پیشنهاد دادند .بهعنوانمثال مشکالت “ضعف تولید فکر و اندیشه”« ،غفلت از اقتباس" و "ناتوانی
در ایجاد جذابیت» توسط صاحبنظران مطرح شده بود .این مشکالت به کارکرد خلق در مدل نسبت
داده شد .برای هیچیک از این مشکالت راهکاری توسط صاحبنظران ارائه نشده بود .با استفاده از مدل
نظام نوآوری ،سه راهکار "حمايت از سينماي مؤلف و اقتباسي»؛ «اقتباس از ادبيات ،نقاشي ،معماري و
موسيقي ملي» و "حمایت از همكاري مشترك هنرمندان ،محققان علوم انساني و علوم ديني" پیشنهاد
داده شد.
در مرحله بعد مشکالت و راهکارها به فعاالن جریان فیلم ارزشی عرضه شدند (جدول  )3و نظرات
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آنها با استفاده از روش دلفی فازی تحلیل ش��د .در دور اول مراجعه به فعاالن ،هیچ مش��کل و راهکار
پیش��نهادی حذف نش��د و تعداد معدودی مش��کل و راهکار جدید پیشنهاد ش��د .در دور دوم ،تمامی
مش��کالت و راهکارها تائید ش��د و هیچ مشکل یا راهکار جدیدی اضافه نش��د؛ بنابراین در دور سوم ،از
ال مناسب تا کام ً
فعاالن درخواست ش��د تا با استفاده از یک طیف  7گزینهای کام ً
ال نامتناسب ،میزان

تناسب هر یک از مشکالت و راهکارها را مشخص کنند .با تأمل بر آنکه ،عدد  7بهمثابه حد آستانه در
نظر گرفته شد.
 -1-3دلفی 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 پاولوسکی .)2004 ،1روش سنتي دلفي ،هم��واره به دلیل همگرايي پايين
نظرات متخصصان ،هزينه اجرايی باال و احتمال حذف نظرات برخي از خبرگان ،مورد انتقاد بوده است.
در س��ال  ۱۹۸۵موري 2و همكاران براي بهب��ود روش دلفي سنتي ،مفهوم يكپارچهسازي این روش با
تئوري فازي را ارائه دادند (هس��و و یانگ .)2000 ،3ايشيكاوا و همكاران الگوريتم يكپارچهسازي فازي
را توسعه دادند (کائو و چن .)2008 ،4پس از آنها هسو و يانگ ( )2000عدد فازي مثلثي را براي در
برگرفتن نظرات متخصصان و ايجاد روش دلفي فازي به كار بردند.
در این پژوهش ،از روش دلفی فازی پیشنهاد شده بهوسیله ایشیکاوا و همکاران ،)1993( 5استفاده
میشود .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 میش��ود (جدول  .)4ب��ا این کار تأثیر
ویژگیهای فردی بر تعابیر ذهنی خبرگان کاهش یافته ،خبرگان با ذهنیت یکس��ان به سؤالها پاسخ
میدهن��د .درواق��ع برای هر خبره و در هر یک از گزارهها ،یک عدد فازی مثلثی خلق ش��ده ،میانگین
هندس��ی این اعداد برای اش��اره به اجماع گ��روه متخصصان به کار میرود .مقادی��ر حداکثر و حداقل
نظره��ای خبرگی بهمثابه دو نقطه پایانی اعداد فازی مثلثی ،نماینده مناسبی برای کل دامنه تغییرات
نب��وده ،دق��ت محاسبات را کاهش میدهند .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 میش��ود (چانگ .)1998 ،1سپس با استفاده از فرمول نقطه
ثقل مرکزی ساده 2اعداد فازی زدایی میشوند و برای غربال عوامل نامناسب ،یک مقدار آستانه 3انتخاب

میشود .معموالً هيچ راه ساده يا قانون كلي براي تعيين مقدار آستانه وجود ندارد و این مقدار بر اساس
استنباط ذهني محقق یا محققان تعیین ميشود .چن و وانگ ،)۲۰09( 4برای پژوهشهایی با بیش از
 ۱۰مؤلفه ،عدد  ۷را بهعنوان حد آستانه در نظر میگیرند.
 -1-1-3انتخاب 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 میشود .نمونه دوم ،توسط نمونه اوليه پژوهشگر معرفی شده،
این روال ادامه مییابد (بالتار و برونت .)2012 ،5در این روش نمیتوان از پیش مشخص کرد که چند
نمونه برای شناسایی پدیده مورد مطالعه ،مورد نیاز است .در حالت ایدهآل ،گردآوری اطالعات تا زمان

رسیدن به نقط ه اشباع 6ادامه مییابد؛ نقطهای که دادههای جدید با دادههایی که قب ً
ال گردآوری شدهاند،
تفاوت��ی نداش��ته ،محقق یا محققان به نقطه بازده نزولی ميرسن��د .بااینحال هدف مطالعه در تعیین
تعداد نمونه مؤثر است .معموالً در مواردی که هدف از مصاحبه اکتشاف و توصیف عقاید و نگرشهای

مصاحبهش��وندگان است ،با توجه ب��ه زمان و منابع قابلدسترس ،تع��داد ( )۱۵±۱۰نمونه برای انجام
مصاحبه کافی است (کویل.)1996 ،7
خبرگان این تحقیق  18نفر ش��امل  16مرد و  ۲زن بود .میانگین سنی آنها  55سال بود .سابقه
فعالی��ت برخ��ی از آنها در عرصه فیلم به بیش از  ۴دهه میرسید ۲ .نفر این افراد [خبرگان تحقیق]،
کارگردان ۱ ،نفر تهیهکننده ۱ ،نفر عضو خانه سینما ۱ ،نفر بازیگر با بیش از  ۵فیلم ارزش��ی مطرح و
شناختهشده ۲ ،نفر منتقد سینما ۲ ،نفر فیلمنامهنویس فیلمهای ارزشی ۱ ،نفر از اعضای مرکزی هیئت
سینماداران ۲ ،نفر از مدیران وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ۲ ،نفر مس��ئول دولتی در زمینه فیلم و
فناوریهای نرم ۳ ،نفر مدرس دانش��گاه در حوزه مدیری��ت نوآوری و سیاستگذاری علم و فناوری۱ ،
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 .گزارهها در طی سه مرحله ،در
اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا آنها را تائید ،رد یا جرحوتعدیل کنند و در صورت

صالحدید ،مشکالت و راهکارهایی دیگری را به آنها بیفزایند .مصاحبهها نیمهساختاریافته بود و بعضاً
ت��ا یک و نیم ساع��ت ادامه پیدا کرد .برای محاسبه پایایی بازآزمون (روش��ی برای محاسبه پایایی) ،از

بین مصاحبههای انجام شده ۴ ،مصاحبه انتخاب و هرکدام از آنها دو بار در فاصله زمانی یک هفتهای
توسط پژوهشگر کدگذاری شد .فرمول زیر نشان داد که پایایی بازآزمون مصاحبهها ،عدد  %۷۵/۴است.
بيش��تر بودن این عدد از  ۶۰درصد ،نش��ان میدهد که قابلیت اعتمـــاد کدگذاریها مورد تائید است
(کویل .)1996،روایی تحقیق از طریق بررسی همکاران و مش��ارکتکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت؛
ای��ن روش بررس��ی روایی ،یکی از  ۸استراتژی است که توسط کرس��ول و میلر )2000( 1برای ارزیابی
روایی پیشنهاد شده است.
(*100تعداد کل دادهها ÷ ( × ۲تعداد توافقات)) = درصد توافق درون موضوعی
جدول ( :)3مشکالت سینمای ارزشی و راهکارهای برون از آن با رویکرد نظام نوآوری
کارکرد

مشکل

كوتاهي دوران مديريتها
حاكميت سليقه
بیاعتمادی نسبت به هنرمندان
سیاستگذاری

تصمیم گیران

عدم اعتقاد برخی از
میانی به سینمای ارزشی
مشکالت دریافت مجوز
فشارهای سیاسی

تأمین مالی و
پیشفروش

راهکار

شفافسازی قوانین ممیزی
تسهیل شرایط و ضوابط اخذ مجوز
برای هنرمندان ارزشی
حمایت از هنرمندان ارزشی در مقابل
فشارهای سیاسی

ضعف سرمایهگذاری

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

انگیزه سودجویی در بخش خصوصی

حمایت از بازاریابی و پیشفروش بینالمللی با
تأکید بر جهان اسالم
1 . Creswell and Miller
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کارکرد

مشکل

ضعف تولید فکر و اندیشه
خلق

تولید و توزیع

غفلت از اقتباس

راهکار

حمايت از سينماي مؤلف و اقتباسي؛ اقتباس از
ادبيات ،نقاشي ،معماري و موسيقي ملي

ناتوانی در ایجاد جذابیت

حمایت از همكاري مشترك هنرمندان ،محققان
علوم انساني و علوم ديني؛

عدم تمايل هنرمندان به همکاری

حمایت همهجانبه از هنرمندان فعال
در سینمای ارزشی

نبود امنیت شغلی هنرمندان

خروج دولت از عرصه تولید

تولید دولتی

ایجاد شبكه توزيع با تأکید بر بازار منطقه
و جهان اسالم

مافیای توزيع فيلم در ايران

بازار سازی و تحریک تقاضا از طریق
خریدهای دولتی

هزینه باالی تولید

كاهش هزينههاي توليد و توزيع از طریق
مشوقهای مالیاتی

كمبود كمپاني توليد فيلم

حمایت از شکلگیری کمپانیهای غیرانتفاعی
فیلم ارزشی با خاستگاه مذهبی

كمبود تهيهكننده؛ فیلمنامهنویس و
کارگردان معتقد و توانمند

تربیت هنرمندان متعهد و ارزشی

عدم کشف و بازیابی نیروهای انسانی
کارآمد

توسعه منابع
انسانی
ضعف تخصصها و مهارتهای فنی مثل
گریم ،طراحی دکور
ناپسند تلقی شدن انتقال و اشتراك
اطالعات و تجربيات

تربيت عوامل فني متعهد و
ارزشی در كالس جهاني

تحریک تعامل و شبکهسازی میان هنرمندان

کاربست نظام نوآوری در مدیریت صنعت فیلم :مطالعه موردی جریان فیلم ارزشی
مشکل

کارکرد

خدمات
حمایتی

نمایش،
بهرهبرداری و
مصرف
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راهکار

ضعف پژوهشهای سینمایی

حمايت از پژوهشهای چند رشتهاي سينمايي
مركب از هنرمندان ،فرهنگشناسان ،انديشمندان
علوم ديني و اجتماعي

فقدان یا ضعف تشکلهای صنفی

حمایت از ایجاد تشکلهای صنفی و نشریات
تخصصی خاص سینمای ارزشی

بایکوت فیلمهای ارزشی توسط نشریات
و رسانهها

ایجاد نهادهای واسطی چون مشاوران،
خدمات بازاریابی

پایین بودن تعداد مخاطب

حضور در بازارهاي بينالمللي با تأکید بر
منطقه و جهان اسالم

حداقل زمان و فضا برای اکران

تالش برای حضور در جشنوارهها
و رويدادهاي بینالمللی

مافیای اکران

ذائقۀ سازی برای مخاطب

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
در ای��ن بخش از طریق روش فوقالذکر اعتبار مدل ن��وآوری مورد بررسی قرار میگیرد .بهعبارتدیگر
با استفاده از مش��کالت فیلم ارزش��ی و راهکارهای آن نش��ان داده میشود که آیا مدل پیشنهادی ما از
اعتبار الزم برای تحلیل و توسعه صنعت فیلم برخوردار است .تجزیهوتحلیل نظرات فعاالن جریان فیلم
ارزش��ی با استفاده از روش دلفی فازی (جداول  6و  )5نش��ان داد که مدل نظام نوآوری از اعتبار الزم

برخوردار است؛ زیرا اوالً ،آنها تقریباً تمامی مشکالت و راهکارهای پیشنهادی ما را تائید کردند .تائید
این مشکالت و راهکارها بهمثابه تائید کارکردهای مدل پیشنهادی تحقیق و بهتبع آن خود مدل است.
دوما ،تمامی مش��کالت و راهکارهای پیشنهادی آنها 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 گزارههای پیشنهادی در مورد
کارکرد سیاستگذاری را تائید کردند و مشکالت “عدم شناخت مسئولین از سینما” و “کمبود فضای
نقد” را به این مشکالت اضافه کردند .آنها مشکالت پیشنهادی برای کارکرد تأمین مالی و پیشفروش
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را تائید کردند؛ و با تائید تمامی مش��کالت پیشنهادی برای کارکرد خلق و پیشنهاد سه مشکل “کمی
گرایی بهجای کیفی گرایی” ،گیش��های ش��دن ارزشها و گیش��ه پرستی “ و “هراس از نش��ان دادن
ارزشهای سینمای اسالمی -ایرانی” این کارکرد را تائید کردند .آنها 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
کارگاههای تخصصی در همه زمینهها” بر ضرورت کارکرد توسعه منابع انس��انی صحه گذاشتند .آنها
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 .آنها با افزودن مش��کالت
“کمبود سینما و امکانات مناسب در سینماها” و “پخش فیلم در تلویزیونهای بیگانه” بر اهمیت کارکرد
نمایش ،بهرهبرداری و مصرف در تحلیل و توسعه صنایع فرهنگی تأکید کردند.
در بخ��ش راهکاره��ا خبرگان این تحقی��ق ،تمامی گزارههای پیش��نهادی در م��ورد کارکردهای
سیاستگذاری ،توسعه منابع انس��انی و خدمات حمایت��ی را تأیید کردند و بهاینترتیب بر اهمیت این
کارکردها در تحلیل و توسعه صنایع فرهنگی تأکید کردند .آنها با تأیید راهکارهای پیشنهادی در مورد
کارکرد تأمین مالی و پیشفروش و اضافه کردن راهکار “همکاری دستگاههای فرهنگی و اقتصادی” بر
اهمیت این کارکرد صحه گذاشتند .خبرگان این تحقیق با تأیید راهکارهای “حمایت از سینمای مؤلف
و اقتباسی” و “حمایت از همکاری مشترک هنرمندان ،محققان علوم انسانی و علوم دینی” کارکرد خلق
را تأیید کردند؛ اما راهکار “اقتباس از ادبیات ،نقاش��ی ،معم��اری و موسیقی ملی” را رد کردند .آنها با
تأیید همه راهکارهای پیشنهادی مرتبط با مشکالت کارکرد تولید و توزیع و پیشنهاد راهکارهای “ایجاد
ش��هرکهای سینمایی” و “استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای تبلیغات” این کارکرد را تأیید
کردند .همچنین آنها با تأیید همه راهکارهای پیش��نهادی مرتبط با مش��کالت نمایش ،بهرهبرداری و
مصرف و افزودن راهکارهای “ارتقاء کمی و کیفی جشنوارهها” و “تجهیز سینماها” بر ضرورت توجه به
این کارکرد برای تحلیل و توسعه صنعت فیلم ارزشی صحه گذاشتند.
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جدول ( :)4مشکالت صنعت فیلم ارزشی مستخرج از روش دلفی فازی
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1

گزاره

 3عدد فازی
م .ه .ح .پ 1م .ه .ح؛ و 2م.ه.ح .ب
زدایی شده

كوتاهي دوران مديريتها

8.7089 9.6063 8.8488 7.2518

کارکردها

حاكميت سليق ه و عدم وجود معیار برای ارزیابی 9.8416 9.3443 7.9213

9.19

سياستگذاري
تأمين منابع مالي
و پیشفروش
خلق آثار

بیاعتمادی نسبت به هنرمندان

8.9668 9.7819 9.1106 7.5767

عدم اعتقاد برخی از تصمیمسازان به سینمای
ارزشی

9.1091 9.7586 9.2610 7.8519

عدم شناخت مسئولین از سینما

8.6539 9.6761 8.7996 7.0490

مشکالت دریافت مجوز

7.2352 9.3258 8.5214 0.0000

فشارهای سیاسی و كمبود فضاي نقد

8.9275 9.7127 9.0722 7.5637

ضعف سرمایهگذاری

8.8379 9.7015 8.9772 7.4174

انگیزه سودجویی در بخش خصوصی

7.7872 9.8170 9.2265 0.0000

ضعف تولید فکر و اندیشه

9.0955 9.8149 9.2610 7.7830

کمی گرایی بهجای کیفی گرایی

9.0407 9.8110 9.1936 7.6587

گیشهای شدن ارزشها؛

8.5501 9.5458 8.6937 6.9802

گیشه پرستی

7.9733 9.2120 8.1023 6.2186

غفلت از اقتباس

7.9666 9.2879 8.0615 6.2659

ناتوانی در ایجاد جذابیت

8.9911 9.7863 9.1389 7.6048

هراس از نشان دادن ارزشهای اسالمی – ایرانی 7.8705 9.7780 9.3613 0.0000

 . 1میانگین هندسی حد پایین
 . 2میانگین هندسی حد وسط
 . 3میانگین هندسی حد باال
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کارکردها

تولید و توزیع
توسعة منابع انساني
خدمات حمایتی

گزاره

 3عدد فازی
م .ه .ح .پ 1م .ه .ح؛ و 2م.ه.ح .ب
زدایی شده

عدم تمايل هنرمندان به همکاری

7.1859 9.4600 8.4134 0.0000

نبود امنیت شغلی هنرمندان

7.2083 9.3261 8.4810 0.0000

تولید دولتی

7.7643 9.7742 9.2030 0.0000

مافیای توزيع فيلم در ايران

7.8075 9.7834 9.3658 0.0000

هزینه باالی تولید

7.6004 9.6224 8.9950 0.0000

مشکالت مالیاتی

7.7498 9.7548 9.1860 0.0000

كمبود كمپاني توليد فيلم

7.7184 9.7533 9.1393 0.0000

كمبود تهيهكننده؛ فیلمنام ه نویس و کارگردان
معتقد

8.9669 9.7255 9.1137 7.6212

تمركز بر آموزش تئوريكال و غفلت از آموزش
پركتيكال

8.9092 9.7168 9.0596 7.4996

عدم کشف و بازیابی نیروهای انسانی کارآمد

8.7932 9.6090 8.9462 7.3652

ضعف تخصصها و مهارتهای فنی مثل گریم،
طراحی

7.5951 9.6966 8.9685 0.0000

نبود کارگاههای تخصصی در همه زمینهها

7.5621 9.5335 8.9598 0.0000

ناپسند تلقی شدن انتقال و اشتراك اطالعات و
تجربيات

7.6548 9.7367 9.0480 0.0000

ضعف پژوهشهای سینمایی

8.7595 9.6176 8.8962 7.3290

فقدان یا ضعف تشکلهای صنفی

7.7958 9.8136 9.2402 0.0000

بایکوت فیلمهای ارزشی توسط نشریات و رسانهها 7.5388 9.6827 8.8875 0.0000

نمایش ،بهرهبرداری و
مصرف

تبلیغات نامناسب

8.7139 9.5985 8.8532 7.2718

پایین بودن تعداد مخاطب

7.5213 9.7110 8.8542 0.0000

پايين بودن فهم مخاطبان

7.3582 9.4880 8.6653 0.0000

نقص قوانين حق نشر (كپي رايت)

7.3220 9.4720 8.6150 0.0000

کمبود سینما و امکانات مناسب در سینماها

7.3090 9.5148 8.5848 0.0000

پخش فیلمهای سینمایی در تلویزیونهای بیگانه 7.6046 9.6997 8.9819 0.0000
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131

 -5جمعبندی
آش��نایی با مدیریت فناوریهای نرم بهطور عام و صنایع فرهنگی بهطور خاص وظیفه حیاتی محققان
مدیریت و سیاستگذاری است .هر روز بیشازپیش اهمیت فناوریهای نرم و صنایع مربوطه در توسعه
اقتصادی و مدیریت سایر فناوریها آش��کار میش��ود (ژیوئینگ .)1385 ،بااینحال ویژگیها و الزامات
مدیری��ت آنها بهمثابه 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 فناوریهای نرم
بهطور عام و صنایع فرهنگی بهطور خاص است .تا جایی که ما میدانیم این تحقیق اولین تحقیقی است
که آش��کارا میان ادبیات نظام نوآوری از یکسو و مدیریت صنایع فرهنگی از سوی دیگر ارتباط برقرار
کرده ،مدل نوآوری را بهمثابه ابزاری برای تحلیل و مدیریت این صنایع معرفی میکند.
بهمنظور 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 مهمترین بازیگران صنعت است .این
در حالی است که الگوی زنجیره ارزش نس��بت به نقش و کارکرد دولت بیتوجه است .کارکرد دولت،

سیاستگذاری است؛ کارکردی که غفلت از آن عم ً
ال امکان مدیریت مناسب این صنعت را از بین میبرد.
نقش دولت در صنایع فرهنگی مدتهاست که مورد توجه قرار گرفته است .انبوه سیاستهای فرهنگی
در اقصی نقاط جهان ش��اهدی بر این مدعاست .بهعنوان نمونه دولت انگلس��تان براي تقویت نوآوری
در صنای��ع خالق از سیاستهای��ی چون تأمین مالي پروژهها ،وامهاي تضميني ،مش��وقهاي مالياتي،
سياستهاي ضد تراست ،تصحيح فقدان بازار و خطمشيهاي مرتبط با رژيم داراييهاي فكري استفاده
میکند (نستا.)2009 ،

132

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /2پاییز 1396

جدول ( :)5راهکارهای برونرفت از مشکالت در صنعت فیلم ارزشی مستخرج از روش دلفی فازی
کارکردها

سياستگذاري

گزاره

عدد فازی
م .ه .ح .پ م .ه .ح؛ و م.ه.ح .ب
زدایی شده

شفافسازی قوانین ممیزی

9.2246 9.8683 9.3829 7.9478

تسهیل شرایط و ضوابط اخذ مجوز برای
هنرمندان ارزشی

7.6921 9.7235 9.1072 0.0000

حمایتازهنرمندانارزشیدرمقابلفشارهایسیاسی 7.7713 9.7873 9.2102 0.0000

همکاری دستگاههای فرهنگی و اقتصادی

9.0167 9.7862 9.1636 7.6594

حمایت از بازاریابی و پیش فروش بینالمللی با
تاکید بر جهان اسالم

9.0167 9.7862 9.1465 7.6762

حمايت از سينماي مولف و اقتباسي

7.6858 9.7558 9.0897 0.0000

حمایت از همكاري مشترك هنرمندان ،محققان
علوم انساني و ديني

7.7704 9.7948 9.2069 0.0000

حمایت همه جانبه از هنرمندان فعال در سینمای
ارزشی

7.7692 9.7355 9.2200 0.0000

خروج دولت از عرصه تولید

8.9439 9.7101 9.0890 7.5976

ایجاد شبكه توزيع با تاكيد بر بازار منطقه و
جهان اسالم

8.7432 9.6248 8.8909 7.2708

تأمين منابع مالي و
پیشفروش

هدایت وجوه شرعی به سینمای ارزشی با رویکرد
غیرانتفاعی

9.0558 9.7599 9.2067 7.7482

خلق آثار
تولید و توزیع

بازار سازی و تحریک تقاضا از طریق خریدهای دولتی 8.7262 9.5352 8.8778 7.3107
كاهش هزينههاي توليد و توزيع از طریق
مشوقهای مالیاتی

0.0000

9.920

7.6736 9.6739

ايجاد شهرکهای سینمایی

7.6068 9.7200 8.9802 0.0000

استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای
تبلیغات

7.5893 9.7146 8.9553 0.0000

حمایت از شکلگیری کمپانیهای فیلم ارزشی با
خاستگاه مذهبی

8.6922 9.6126 8.8249 7.2413
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کارکردها
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توسعة منابع
انساني

گزاره

عدد فازی
م .ه .ح .پ م .ه .ح؛ و م.ه.ح .ب
زدایی شده

تربیت هنرمندان متعهد و ارزشی

8.6037 9.5404 8.7560 7.0582

تربيت عوامل فني متعهد و ارزشی در كالس جهاني 9.1904 0.0000
تحریک تعامل و شبکهسازی میان هنرمندان

8045

7.7610

8.3141 9.3333 8.4534 6.7375

حمايت از پژوهشهای چند رشتهاي سينمايي 9.8103 9.4503 0.0000

7.9353

خدمات حمایتی
نمایش ،بهرهبرداری و مصرف

حمایت از ایجاد تشکلهای صنفی و نشریات
تخصصی خاص سینمای ارزشی

7.5714 9.6954 8.9333 0.0000

ایجاد نهادهای واسطی چون مشاوران،
خدمات بازاریابی

7.7316 9.7548 9.1587 0.0000

ارتقاء كمي و كيفي جشنوارهها

7.5681 9.6228 8.9464 0.0000

تالش برای حضور در جشنوارهها و رويدادهاي
سينمايي بين المللي

6.7420 9.0633 7.8472 0.0000

ذائقۀ سازی برای مخاطب

7.7856 9.7922 9.2303 0.0000

حضور در بازارهاي بينلمللي با تاكيد بر منطقه و
جهان اسالم

7.8782 9.8126 9.3642 0.0000

تجهیز سینماها

7.5578 9.6599 8.9218 0.0000

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 بیتوجه است .بر اساس مدل نظام نوآوری
علوم انس��انی و فنی نقش غیرقابل قابلانکاری در خلق و تولی��د آثار فرهنگی ایفا میکنند و مدیریت
مناس��ب صنایع فرهنگی در گ��رو توجه همزمان 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 نمادين ،دانش خلق معاني فرهنگي است و در نتیجه فهم عميق عادات،
هنجاره��ا و فرهنگ مردم به دس��ت ميآيد .اين دانش در نمادها ،تصاوير ،طرحها ،مصنوعات ،صداها و
داستانها جاگذاری شده ،منتقل ميشود .دانش نمادين ،بهشدت فردي است و توليد آن در گرو کسب
مه��ارت خالقيت ،تخيل و تفس��ير است (کاسترو ماتینز و همک��اران .)2013 ،دانش نمادین و خالقان
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آن (هنرمن��دان) در صنایع فرهنگی از جایگاه منحصربهفردی برخوردارند .تا جایی که برخي معتقدند
ارتباط ميان آثار خالق و صنايع فرهنگی شبيه ارتباط ميان علم و تحقيق و توسعه در صنايع مبتني بر
ف ّناوری است (چن و همکاران .)2009 ،بااینحال باید توجه داشت که علوم انسانی (بخشی و همکاران،
 )2008و فنی نقش بس��یار مهم و غیرقابلانکاری را در صنایع فرهنگی ایفا میکنند (نس��تا)2009 ،
و نبای��د از نقش آنها در خلق آثار هن��ری غفلت کرد .بهعنوان نمونه نقش تحقیقات تاریخی در مورد
اسطورهها و نمادهای ملی ،تحقیقات ادبی در مورد زبان و تحقیقات دینی در مورد ارزشها و باورهای
عمیق اجتماعی در موفقیت یا عدم موفقیت یک اثر هنری قابلانکار نیست .شاید ازاینروست در برخی
از کشورها از جمله انگلستان انجمنهای تحقيقاتی 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 فناوریهای نوین قرار گیرد .آش��نایی با این مدل و کس��ب مهارتهایی چون نگاه
سیستمی ،اعتمادسازی و تسهیل همکاری مشترک میان هنرمندان با یکدیگر و با دانشگاهیان امکان
پر کردن شکاف میان تعهدات و واقعیتهای مدیریت در این بخش را فراهم میکند .همچنین کسب
مهارت شبکهسازی در این بخش میتواند جریانهنر ،علوم انساني و اجتماعي ،علوم فني -مهندسي،
ف ّن��اوری ،قواني��ن و منابع مال��ي را ميان بازيگران و نهادهای این صنعت ب��ه حرکت درآورد .فهم سایر
تواناییه��ا و مهارتهای م��ورد نیاز مدیران بخش صنایع فرهنگی ب��رای سیاستگذاری و تحلیل این
صنعت مستلزم تحقیقات آتی است.
محدودیت اصلی این تحقیق تمرکز بر مش��کالت و راهکارها 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
راهکارهای رفع آنها را بررسی کرد .با این فرض که تمرکز بر مشکالت و راهکارها وسیله مناسبی برای
آش��نایی با تمامی کارکردها و کژ کارکردهاست .ممکن است تمرکز بر مش��کالت و راهکارها بهتنهایی
برای اطمینان از اعتبار یک مدل کافی نبوده ،موجب غفلت از سایر موارد اثرگذار شود .ازاینرو پیشنهاد
میش��ود تحقیقات آتی ب��ه بررسی اهمیت ،جایگاه و کارایی مدل نظام ن��وآوری در تحلیل و مدیریت
فناوریهای نرم بهطور عام و صنایع فرهنگی بهطور خاص پرداخته ،اعتبار آن را با استفاده از روشهای
کمی و کیفی ارزیابی کنند.
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