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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تحقيق حاضر در پي طراحي اکوسيستم کارآفريني و شناخت عناصر اکوسيستم و
ويژگيهاي آن جهت ارتقاء سينماي ايران است .عناصر اين اکوسيستم عبارتند از :دولت ،رهبران عرصه فرهنگي،
منابع سرمايهاي ،انجمنهاي غيرانتفاعي ،نهادهاي آموزشي ،كارآفرينان داخل كشور و پيوند آنها با كارآفرينان خارج
از كشور .هريک از اين عناصر بهنحوي مطرح شدهاند که به ويژگيها و ابعاد استفاده نشده نهفته در کارآفريني
جنبش و تحرک بخشند و موجب ارتقاء سطح کارآفريني در سينماي ايران شوند .هدف کلي تحقيق عبارت است از
ارائه رهنمود به مديريت فرهنگي کشور در عرصه سينما جهت دستيابي به الگوي صحيحي جهت توليد آثار
پرمخاطب فرهنگي در ايران از طريق بررسي مولفههاي تحقيق.
روش پژوهش :روش تحقيق از نوع تحقيقهاي ترکيبي ،در قالب شيوههاي کيفي و کمي ،با استفاده از روشهاي
كتابخانهاي ،پژوهش؛ مصاحبه و پرسشنامه به منظور گردآوري دادههاي موردنياز براي آزمون مدل تحقيق و پاسخ
به سواالت پژوهش است.
يافتهها :تمامي سازههاي مستقل تحقيق بر سازه وابسته کارآفريني تاثير مثبت ميگذارند .بيشترين تاثير بر روي سازه
کارآفريني از نظر وزن تک تک گويهها ،توسط سازه منابع سرمايهاي و کمترين تاثير توسط سازه گروههاي پيوند
دهنده داخل و خارج کشوراعمال ميشود.
نتيجهگيري :نتايج تحقيق نشاندهنده اشتياق اهالي سينما براي ورود نيروهاي جوان به بدنه سينما ،تمايل بدنه سينما
به بيرون آمدن از تصدي دولت ،ترغيب جوانان و پرورش ايدههاي كارآفرينانه در حوزه سينما نياز به ترسيم نقشه
راه منسجم و طراحي چشمانداز بلندمدت سينما است.
واژگان کليدي :کارآفريني ،اکوسيستم ،سينماي ايران ،دولت ،رهبران عرصه فرهنگي ،منابع سرمايهاي ،انجمنهاي
غيرانتفاعي ،نهادهاي آموزشي
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شنيدن خبر بيش از پنج برابر شدن هزينههاي توليد

مقدمه
يکي از پايههاي اساسي اشاعه و انتقال فرهنگي،

فيلمهاي ايراني و درک اين نکته که بهاي بليت سينماها

صنعت فيلم و سينماست .فرهنگ گفتاري و نوشتاري،

ظرفيت چنين افزايشي را نخواهد داشت ،فرياد بحران

در دنياي امروز ،ميرود که جاي خود را به زبان

اقتصادي را سردادند و آيندۀ سينماي ايران را تيره و تار

مجازي و تصويري و ديجيتالي بدهد .سينما عالوه بر

دانستند .اگر وضعيت طبق نظر آنها پيش رفته بود،

کارکردي که در اقتصاد هر کشوري دارد ،در جامعه

درحال حاضر چيزي از سينماي ايران باقي نمانده بود

پذيري و فرهنگ پذيري مردم نيز نقش مهمي را ايفا

و سالنهاي سينما تبديل به انبارهاي متروکه شده بود.

ميکند .به سخن ديگر ،فيلمها معرف زمانه خود و آينه

در حالي که به عقيدۀ بسياري از صاحب نظران ،دوران

اجتماع خويشاند .فيلم و سينما بخشي از نياز مصرفي

شکوفايي ديگري در سينماي ايران آغاز شده است و

سبد فرهنگي جامعه ايران است ،و کيست که نداند که

تماشاگران بالقوه اين سينما بار ديگر به سوي سالنهاي

قدرت انتقال فرهنگي از طريق فيلمهاي سينمايي

تاريک هجوم آوردهاند (پورمحمد 1374،؛)52

معجزه آساست .نمونه ساده آن تيزرهاي آموزشي و

با اين اوصاف ،نميتوان نقش دولت را در صنعت

تبليغاتي انيميشن است که قدرت انتقال فرهنگي

سينما ناديده گرفت .ميتوان گفت دولت وقتي به امر

موثرتري نسبت به رسانههاي مکتوب يا شفاهي دارند.

توليگري يعني سياستگذاري و حمايت و نظارت

از طرفي ويژگي مهم سينما ،بهعنوان صنعت ،توليد و

بيشتر توجه نشان داده ،موفقترعمل کرده ،تا زمانهايي

فروش است .هيچ هنري به اندازۀ سينما ،وابسته به

که با تصديگري ،اختيارات امور را خود در دست

فروش محصوالت خود نيست

گرفته و از تکثرگرايي متصور براي يک دولت موفق ،به

مجموعه اين عوامل که گوياي اهميت و اثربخشي

تمرکزگرايي روي آورده است .از سويي ،ميتوان به

سينما به لحاظ فرهنگي/هنري از يک سو و

واگذاري اختيارات از دولت به نهادهاي عمومي،

اقتصادي/صنعتي از سوي ديگر است ،برخي دولتها را

خصوصي و مدني به عنوان گزينهاي براي هرچه

برآن ميدارد که فيلمهاي توليدي به نحوي با اهداف و

کوچکتر کردن حجم دولت و باالتر بردن کارکرد آن و

اميال آنها سازگار شود .اين رويکرد ممکن است در

در نتيجه چابکتر کردنش ،فکر کرد .در فصل اول

وهله نخست خيرخواهانه و حمايتگرانه به نظر برسد،

تحقيق به بيان مساله پرداخته خواهد شد و اهميت

اما واقعيت اين است که هر ميزان مداخله دولت در

موضوع و ضرورت تحقيق ،اهداف و سواالت تحقيق و

عرصه صنعت فيلم و سينما بيشتر شود ،با کاهش

مفاهيم و اصالحات مطرح ميشوند .طراحي اكوسيستم

خالقيت و نوآوري ،ريسک پذيري ،مخاطبجويي و

نوآوري برآن است تا جنبههاي مختلفي از نوآوري در

تالش براي برقراري ارتباط با عموم تماشاگران روبهرو

سينماي ايران را نشان بدهد .در اين جهت ،به دنبال

ميشود .بهعنوان نمونه ،زماني که حدود بيست سال

يک راهبرد خوب هستيم؛ راهبرد خوب ،پاسخي ويژه

پيش زمزمههاي قطع يارانه و کمکهاي دولتي به گوش

و منسجم و رويکردي براي غلبه بر موانع پيشروي

صاحبان فيلمهايي با هزينههاي توليد زير هزارميليون

است .راهبرد خوب ،قدرت را مهار کرده و آن را در

ريال رسيد ،گروهي اعتقاد داشتند در عرصه نبرد

جايي به کار ميبرد که بيشترين تأثير را بر چالشها

اقتصادي شکست خوردهاند .آنها که در بيان

خواهد گذاشت ،چه اين چالشها پياده کردن انسان بر

ورشکستگي خود ،تا اندازهاي اغراق هم ميکردند ،با

روي کره ماه باشد ،جنگيدن در نبرد باشد ،ارائهي
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محصول جديد باشد ،پاسخ به پوياييهاي متغير بازار

هدايت کنند .مشارکت دادن بخش خصوصي ،تعريف

باشد ،راهاندازي مدرسه باشد ،يا اجراي برنامههاي

هنجارهاي فرهنگي ،رفع موانع قانوني ،ترغيب و

دولت باشد (وطندوست1393 ،؛ )4

تشويق موفقيتها ،تصويب قوانين سازنده ،رعايت

با افقي گستردهتر ،مدل سينماي ايران ميتواند به

منطق در تاکيد بر خوشهها و پرورندهها ،مشروط کردن

بحران عظيمتري در عرصه سينماي جهان نظر داشته

برنامههاي تامين مالي به موفقيت در بازار و مهمتر از

باشد .به تعبيري شايد بتوان امروزه بحران کارآفريني را

همه توجه به اکوسيستم نوآوري به عنوان يک کل ،به

بينالمللي دانست .سينماي فرانسه هرچه در

دولتها امکان ميدهد از طريق کسبوکارهاي

جشنوارههايي مثل کن و برلين موفق است ،در جذب

خودکفا رشد اقتصادي ايجاد کنند .فرهنگ کارآفريني

تماشاگران داخلي با بحران مواجه است (پردال،1

ميتواند سرنوشت سينماي کشور را عوض کند و

 .)12 ،2006در سينماي اتريش هر ده فيلم پرفروش

ضمن پرورش ايدههاي جديد ،موفقيت اقتصادي

سال  2013متعلق به سينماي امريکا بودهاند و سهم

بزرگي براي کشور خلق کند .اقتصاد سينما ميتواند

فيلمهاي اتريشي از گيشه بهشدت کاهش داشته است.

مستفل و خودکفا بهراهش ادامه دهد ،بهشرطي که

در سينماي آلمان دولت بيش از چهل درصد از بودجه

بومي بودن را درکنار انعکاس جغرافياي متنوع کشور

فيلمها را پوشش ميدهد ،با اينحال فيلمهايي که کامال

بازتاب دهد (صدر.)245 ،1381 ،

به لحاظ اقتثصادي

با سرمايه مستقل ساخته ميشوند ،فقط پنجدرصد

نيز سينما با توجه به گردش سرمايه باال ،ميتواند

هستند (تيز .)9 ،2013 ،2پس مدل سينماي ايران

تاثيرگذار باشد .درحال حاضر فقط دوازده کشور بيش

درصورت تطابق با نيازهاي فرهنگي هرجامعه ،ميتواند

از صد فيلم در سال توليد ميکنند (آلبورنوز2015،3؛.)8

کاربردي فراتر از سينماي ايران داشته باشد .سازههاي

ايران نيز با توليد بيش از صد فيلم در سال ،بين اين اين

دربرگيرنده مدل ،عمال از زمان شكلگيري فيلمنامه و

کشورها قرار ميگيرد .اگر هزينه متوسط توليد را

رجوع به منابع كالسيك و نويسندگان معاصر آغاز

درحال حاضر نيم ميليارد تومان درنظر بگيريم ،متوجه

شده ،مرحله تامين مالي و پيش توليد را بررسي ميكند

سرمايه عظيمي که در اين صنعت نهفته است ،خواهيم

و دستورالعملهاي دولت هنگام ساخت فيلم را دربر

شد.

ميگيرد .همچنين سياستهاي سينمايي و چشمانداز

گرچه مباحث

تئوريثك جايگثاه خاصثي در بيثان

آينده سينماي كشور ،تعامل سينماگران داخل با

مشكالت و نشان دادن راه حلها دارند ،اما تا وقتي اين

سينماگران خارج از كشور ،نقش انجمنهاي صنفي

مباح

كاربردي نشوند و مثديران و دسثت انثدركاران

سازنده فيلمها در اين تحقيق مورد بررسي قرار

سينمايي كشور به كاربردي بودن انها ايمان نياورنثد ،در

ميگيرند تا نگاهي جامع به اكوسيستم نوآوري در

قفسههاي كتابخانهها باقي خواهند ماند .تحقيثق حاضثر

سينماي ايران در هر بخش و هرجزئي صورت گيرد.

در تالش بوده است از طريق تجربه عملي نگارنثده در

بايد درنظر داشت که کارآفريني در خود عنصر نوآوري

سينماي ايثران و رجثوع بثه خبرگثان فثن و جامعيثت

را بهظور بالقوه دارد ،اکوسيستم نوآوري ميتواند اين

اكوسيسثثتم طراحثثي شثثده ،بثثه دلي ثل وجثثه كثثاربردي

ويژگي کارآفريني را فعال کند تا اين امر به به ارتقاء

مشخصش مورد توجه قرار گيرد و بتواند با جلب توجه

آن بينجامد .عناصرتشکيلدهنده در اکوسيستم حوزه

مسثثئوالن معاونثثت سثثينمايي وزارت فرهنثثگ و ارشثثاد

سينما ،ميتوانند کارآفريني را در مسير درست خود
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اسثالمي و رهبثثران عرصثثه فرهنگثي راهگشثثاي برخثثي

فرهنگي در عنصر نوآوري جهت ارتقاء کارآفريني نقش

مشكالت سينماي ايران باشد.

دارد؟ ،آيا بعد انجمنهاي غيردولتي در عنصر نوآوري

تحقيق حاضر با جستوجوي اکتشافي و رجوع به

جهت ارتقاء کارآفريني نقش دارد؟ ،آيا بعد نهادهاي

نخبگان سينماي ايران ،در پي طراحي اکوسيستم

آموزشي در عنصر نوآوري جهت ارتقاء کارآفريني

نوآوري و شناخت عناصر اکوسيستم و ويژگيهاي آن

نقش دارد؟ آيا بعد منابع سرمايهاي در عنصر نوآوري

است.تا به ارتقاء کارآفريني کمک کند .هريک از اين

جهت ارتقاء کارآفريني نقش دارد؟،آيا بعد گروههاي

عناصر زيرمولفههاي خود را دارند و بهنحوي مطرح

پيونددهنده سينماگران داخل و خارج در سازه نوآوري

شدهاند که به ويژگيها و ابعاد استفاده نشده نهفته در

جهت ارتقاء کارآفريني نقش دارد؟

کارآفريني جنبش و حرکت ببخشند و کارآفريني را به
سطحي باالتر برسانند .با افزايش سطح کارآفريني،

اهداف تحقيق

کيفيت سينماي ايران نيز ارتقاء مييابد .با بررسيهاي

هدف کلي اين تحقيق عبارت است از طراحي

انجام شده مالحظه شد با وجود انجام تحقيقاتي در

اکوسيستم نوآوري در حوزه سينماي ايران و :کمک به

زمينه اکوسيستم ،تاکنون با توجه به اهميت عرصه

مديريت فرهنگي کشور در عرصه سينما جهت دستيابي

فرهنگ ،تحقيقي در زمينه اکوسيستم سينما صورت

به الگوي صحيحي جهت توليد آثار پرمخاطب فرهنگي

نگرفته و اين مقاله خالء موجود در اين عرصه را از

در ايران ،و بررسي تاثير دستورالعملهاي دولت بر

طريق راهکارهاي علمي تا حد توان ميپوشاند.

کارآفريني ،قرار دادن منابع سرمايهاي در اختيار

بهطورکلي ميتوان فايدههاي نظري و عملي اين

تهيهکنندگان جهت توليد فيلمها ،کارکرد انجمنهاي

پژوهش در دو مورد کلي قابل بيان است.از بعد نظري

سينمايي غيردولتي ،و نيز ساير نهادهاي سينمايي

انجام اين پژوهش ميتواند به توليد ادبيات در اين

کارآفرين در حوزه سينما .اين تحقيق ميتواند مورد

حوزه بينجامد و راه را براي تحقيقات مشابه باز کند.از

استفاده نهادهاي فرهنگي کشور نظير وزارت فرهنگ و

بعد عملي اين پژوهش ميتواند الگو و راهکارهايي در

ارشاد اسالمي -معاونت سينمايي ،خانه سينما ،سازمان

اختيار دستاندرکاران سينماي ايران و بهطورمشخص

تبليغات اسالمي ،شوراي تهيهکنندگان و شرکتهاي

مسئوالن سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار

توليد و پخشفيلم قرار گيرد.

دهد تا نسبت به ساماندهي سياستگذاري سينمايي
همت گمارند.

ادبيات تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق اين است که مدل مطلوب

مروري بر تحقيقات پيشين

جهت طراحي اکوسيستم نوآوري در حوزه سينما

در زمينه تحقيقهاي داخلي ،بررسي نقش سينما در

جهت ارتقاء کارآفريني در سينماي ايران کدام است و

معرفي پديدههاي نوآورانه به جامعه ايراني بعد از

عوامل و مولفههاي موثر بر اکوسيستم نوآوري در

خرداد ( 1376گودرزي )1381 ،در رشته روانشناسي

حوزه سينما کدامند؟ سواالت فرعي اين تحقيق كه در

گرايش علوم اجتماعي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه

راستاي سوال اصلي براي طراحي مدل مطرح است

آزاد اسالمي ،به مضامين و موضوعهاي انتقال داده شده

عبارتند از اينکه آيا بعد دولت در عنصر نوآوري جهت

به مخاطبان و ارزيابي تغييرات ايجادشده در نگرش

ارتقاء کارآفريني نقش دارد؟ ،آيا بعد رهبران عرصه

آنها پردخته است .در اين تحقيق ،از طريق روش نمونه
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گيري سهميه اي  396نفر انتخاب شده و مورد پرسش

مطالعه تاثير سرمايه اجتماعي و ابعاد آن بر کارآفريني

قرار گرفتهاند .روش تحقيق کتابخانهاي و پيمايشي

زنان پرداخته است.يافته هاي پژوهش حاکي ازرابطه

بوده ،از طريق ميزان عالقهمندي ،مواقع استفاده از

مثبت ومعناداري ميان سرمايه اجتماعي وهرسه بعد آن

سينما و تمايل به هزينهکردن براي سينما مشخص شد

(ساختاري،رابطهاي وشناختي) باکارآفريني زنان بر قرار

سينما به عنوان يکي از موثرترين وسايل ارتباطي باع

بوده وميان ابعاد سرمايه اجتماعي،بعد ساختاري داراي

ايجاد تغييرات در روابط اجتماعي ،نگرشي ،رفتاري و

باالترين تأثير بر کار آفريني زنان بوده است و پس ازآن

آداب و رسوم افراد جامعه شده است.

بعد شناختي قراردارد.بعدرابطهاي،کمترين تأثير بر

پاياننامه الگوي مناسب ايجاد دانشگاه کارآفرين

کارآفريني زنان داشته است.

(حسين مرادي )1384 ،به در رشته مديريت آموزشي

در زمينه تحقيقات خارجي ،محقق در پاياننامه

مقطع دکتري دانشگاه آزاد اسالمي به ارائه الگوي

دكتري تحت عنوان كسبوكار و كارآفريني در متن
4

مناسب ايجاد دانشگاه كارآفرين پرداخته .بر اين اساس

نظريههاي اخالقي مدرن (يورنيا  )2٠٠٧ ،در رشته

در اين طرح الگوي دانشگاه كارآفرين با تأكيد بر سه

فلسفه در دانشگاه دولتي توال در روسيه ،تحقيق خود را

مؤلفه اصلي برونسيستمي شامل زيرساختها ،مباني

در زمينه كسب وكار و كارآفريني در متن نظريههاي

نظري و اهداف و شش مؤلفه اصلي درون سيستمي

اخالقي مدرن روسيه و غرب و هدف خود را پارادايم

شامل زمينه ،درون داد ،فرآيند ،برونداد ،ارزيابي و

اقتصادي روسيه و غرب ارائه کرده است .هدف اصلي

توسعه و پيامد و چهلوشش مؤلفه فرعي مربوط به آن

محقق توجيه ارتباط مستقيم بين كدهاي اخالقي

و همچنين الزامات اجرايي و مراحل اجرا و پيادهسازي

موجود در اقتصاد غرب درمقابل سنتهاي ملي و

الگو عرضه شده است.يافتههاي پژوهش نشان داده که

فلسفي تاثيرگذار بر اقتصاد روسيه بوده است.

الگوي نهايي مورد تأييد قرار گرفته است.

در پاياننامهاي تحت عنوان تجزيه و تحليل

بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان دانشجو به

تحركات توسعه فرهنگي در فدراسيون روسيه

سينما (نعيمي )1386 ،در رشته علوم ارتباطات مقطع

(چرپنيکوف )2٠11 ،5در مقطع دکتري دانشگاه

به بررسي عامل

سينماوتلويزيون سن پطزبورگ ،مدلي اقتصادي جهت

گرايش ،چگونگي ايجاد آن و شناخت و دستيابي به

توسعه فرهنگي به عنوان يك صنعت ،طراحي شده و

عوامل موثر در گرايش دانشجويان شهرستان رشت از

همچنين به اقتصاد و عوامل فرهنگ معاصر روسيه

طريق نمونه تصادفي ساده و انتخاب  377دانشجو

پرداخته شده است.

کارشناسي ارشد دانشگاه گيالن،

پرداخته .ابزار پژوهش پرسشنامه بوده ،براساس يافتهها،

پاياننامه دكتري تحت عنوان تاثير كسب وكار بر

بين آرامش رواني ،نوع فيلم ،کيفيت سالن و پخش

فرهنگ

مديريت

فيلم ،تبليغات ،عوامل فردي و رفتن به سينما رابطه

فرهنگي(مانووا )2013 ،6از دانشگاه دولتي مديريت

معناداري وجود نداشته است.

جهت دريافت درجه دكتري ،در سال  2٠13در رشته

جامعه

درحال

گذار

و

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و تاثير ان بر

مديريت اجتماعي ارائه شده است .اين تحقيق با اشاره

کارافريني زنان (سرابي )1392 ،در رشته مديريت

به لزوم كارآفريني در عرصه فرهنگ ،به تغييرشكل

اجرايي در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور

اقتصاد روسيه بعد از فروپاشي ميپردازد و تاثير آن را

تهران ،با مطالغه موردي انجمن زنان مدير کارآفرين به

بر اصول كنترل اجتماعي بررسي ميكند كه در نهايت
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به شكل گيري مديريت فرهنگي مي پردازد .همچنين

آيا ارزشهاي غيرمادي مثل مربثيگثري و مشثاوره

رابطه مستقيم بين سيستم ارزشهاي كارآفريني

ايجاد ميكنند؟

تاثيرگذار و شكل گيري رفتارها و گرايش هاي جديد

 -آيا انجمنهاي غيرانتفاعي و صنعتي وجود دارند كثه

در الگوهاي فعلي جامعه روسيه توسط محقق تاييد

بثثه شثثبكه سثثرمايهگثثذاران وكارآفرينثثان كمثثك

شده است.

ميكنند از يكثديگر درس بگيرنثد؛ كثارآفريني را
ترغيب كنند و خود را با آن همراه كنند؟
 -آيا نهادهاي آموزشي وجود دارند كه اعضثاي هيثات

معرفي مدل
پروفسور دانيل آيزنبرگ از دانشگاه بابسون در مقاله
خود

تحت

كارآفريني» (

عنوان

«راهاندازي

انقالب

How to start an Entrepreneurial

علميشان سواد مالي و كارآفريني رابه دانشآموزان
ودانشجويان آموزش دهند؟
 -آيا مكانهاي جغرافيايي وجود دارندكه محثل تجمثع

 )Revoloutionدر مجله هاوارد بيزنس ريويو ٧مورد

افراد باقابليت وكسب وكارهاي پر رشد باشند؟

مدل ارائه شده خود ،به رابطه بين کارآفريني،

 -آيا گروههاي رسمي يا غيررسثمي وجثود دارنثد كثه

اشتغالزايي و رشد ناخالص داخلي اشاره دارد .در اين

كارآفرينان داخثل كشثور را بثه افثراد موفثق مقثيم

مدل اکوسيستمي طراحي شده است که چند عنصر

خارج پيوند بزنند و كسب وكارهاي جديد و دفثاتر

منفرد را که بهطرز پيچيدهاي باهم ترکيب شده و درهم

محلي كارآفرينان را به يكديگر پيوند بزنند؟

تنيده شدهاند ،در کنار يکديگر به نمايش ميگذارد .از

در مدل پروفسثور دانيثل آيزنبثرگ ،کثارآفريني بثه

اين طريق يك اكوسيستم فرهنگي را معرفي ميشود كه

عنوان محور بهشکل زيرقرار ميگيرد.

عناصر آن عبارتند از :دولت ،فرهيختگان يا رهبران
عرصه فرهنگي ،بازار و سرمايه ،انجمنهاي غيرانتفاعي،
نهادهاي آموزشي ،كارآفرينان داخل كشور و پيوند آنها
با كارآفرينان خارج از كشور (آيزنبرگ1389،؛ .)22

روش تحقيق
روش تحقيق از نوع تحقيقهاي ترکيبي است که در
قالب شيوههاي کيفي و کمي به اجرا درآمثد .محقثق بثا

او اين سواالت را مطرح ميكند كه:

استفاده از روشهاي كتابخانهاي نظير مطالعه كتثابهثا،

 -آيا رهبران عرصه فرهنگي مثل مبلغثان قدرتمنثد

مقالهها ،طرحهاي پژوهشثي و محتواهثاي الكترونيكثي

كارآفريني رفتار ميكنند و درها را به روي كارآفرينان و

موجود ،به منظور تدوين مباني نظري و ادبيات تحقيثق

ترغيب كنندگان كارآفريني باز ميكنند؟

و همچنين اسثتفاده از آن در چثارچوب نظثري ،مثدل

 -آيا دولثتهثا دسثتورالعملهثاي مثوثري تثدوين

اوليه و پرسشثنامه پثژوهش؛ مصثاحبه و پرسشثنامه بثه

ميكنند كه مستقيم با كارآفريني ارتبثاط دارنثد؟ موانثع

منظثثور گثثردآوري داده هثثاي موردنيثثاز بثثراي تنظثثيم

ساختاري كارآفريني مثل قوانين ورشكستگي و اجثراي

پرسشنامه و نيز استفاده از دادههثا جهثت آزمثون مثدل

ضعيف قرارداد را رفع ميكنند؟ آيا جوانها و ديگران را

تحقيق و پاسخ به سواالت پژوهش پرداخت .پرسشنامه

به كارآفريني ترغيب ميكننثد؟ بثه مثردم عثادي نشثان

که پس از انجام مطالعات اوليه و بررسي پيشينه تحقيق

ميدهند كه آنها نيز ميتوانند كارآفرين شوند؟

طراحي شده ،محقق ساخته ،بثينثام و داراي  30گويثه

 -آيا منابع سرمايهاي وجثود دارنثد كثه قبثل از شثروع

بوده است.

فرآيند فروش ،سرمايه در اختيار شركتها قرار دهند؟
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مدل مفهومي اکوسيستم کارآفريني دانيل آيزنبرک
اعتبار يا روايي محتوايي ابزار تحقيق از طريق

در مورد ميزان تاثير گويه هاي مختلف سازه هاي تحقيق

مراجعه به نظرات متخصصان و صاحبنظران امر به

ابراز نمودهاند .در مجموع  140پرسشنامه توزيع شثد و

روش دلفي بررسي گرديد و مورد تأئيد واقع شد .به

 103پرسشنامه بثه محقثق برگشثت داده شثد و مثالک

اين ترتيب که پرسشنامه اوليه بين  25نفر از خبرگان

تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

حوزه سينما توزيع شده و هدف آن استخراج پرسشنامه
نهايي و قابل اجرا بين  140نفر از اعضاي خانه سينما

9

اعتبار و پايايي ابزارگردآوري دادهها

بوده است .در اين مرحله ،خبرگان فن سينما به بررسي

اهميت اعتبار از آن جهت است که اندازه

گويههاي هر سازه پرداختند و بنا به اولويت ،سبب

گيريهاي نامناسب و ناکافي ميتواند هر پژوهش

حذف گويههاي کم اهميتتر در هر سازه شدند.

علمي را بيارزش و ناروا سازد ،اعتبار در اصل به

منظور از جامعه آماري همان جامعه اصلي است که

صحت و درستي اندازهگيري محقق برميگردد( .خاکي،

از آن نمونهاي نمايان بهدسثت آورده باشد(سثاروخاني؛

 1378؛  .)288پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ

1385؛  .)157جامعه آماري اين پثژوهش شثامل 5300

در يک مطالعه محدود به  35نفر ،با توجه به طيف

عضو خانه سينما است كه كليه صنفها و انجمثنهثاي

ليکرتي بهکاررفته در پرسشنامه ،به ميزان  0/84محاسبه

سينمايي كشور را شامل ميشثوند ،کثه از آن بثين 103

شده ،جهت توزيع نهايي آماده شد پايايي به اين

نفثثثثر از طريثثثثق روش " نمونثثثثه در دسثثثثترس "

8

موضوع ميپردازد که آيا ابزار اندازهگيري به نحوي

انتخاب شدند .دليل بهکثارگيري نمونثه در دسثترس ،

انتخاب شده است که اگر محقق ديگري با همان

اهميثثت يکسثثان نمونثثههثثاي انتخثثاب شثثده از بثثين

سؤاالت در محيط مشابه آن تحقيق را انجام دهد به

صنف هاي مختلف سينمايي بوده است که نظر خثود را

نتايج مشابهي برسد و يا اينکه اگر طراح ابزار خودش

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

113

محسن بيگآقا ،عليرضا شيروانی و مجتبی خزائی

در زمان ديگري آن ابزار را به کار بندد به نتايج يکساني

ساختارها را تحليل نمود ،کاربر آماري بايد ابتدا

دست يابد .روايي ابزار پژوهش با توجه به استفاده از

معادالت اندازهگيري و ساختاري را نوشته ،سپس با

پرسشنامه و با توجه به بكارگيري آزمون تحليل عامل

استفاده از روشهاي برنامهنويسي ساختار را به نرم

اكتشافي و تاييدي صورت گرفته است .آزمون تحليل

افزار معرفي نمايد .يک ساختار به مجموعهاي از روابط

و كاهش

علي-معلولي اطالق ميشود که چگونگي تأثير گذاري

مجموعه بزرگي از متغيرها به چند عامل اساسي است.

متغيرهاي موجود در يک پژوهش را برهمديگر نمايش

در اين مسير ،عاملهاي زيربنايي متغيرها را ميتوان

ميدهد .تحليل ساختاري تأييدي يک تکنيک آماري

براي تبيين پديدههاي پيچيده بهكار برد و

است که به کمک آن ميتوان درستي روابط علي بين

همبستگيهاي مشاهده شده بين متغيرها حاصل

متغيرهاي موجود در يک ساختار را نظري (يا

اشتراك آنها در اين عوامل است .هدف تحليل عاملي

چارچوب نظري) و دادههاي جمعآوري شده .در اين

تشخيص عاملهاي مشاهده ناپذير بر پايه مجموعهاي

پژوهش در بخش مرتبط با پرسشنامهها از روش تحليل

از متغيرهاي مشاهدهپذير است .بهمنظور شناسايي و

عامل تاييدي و آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده

كشف ابعاد يا سازههاي اصلي دادههاي تحقيق از

است .پس از توزيع پرسشنامه و گردآوري دادهها،

تحليل عاملي اكتشافي و براي تعيين ساختار عاملي

سواالت پژوهش از طريق تحليل عاملي تاييدي به

زيربنايي يا تاييد فرضيهها از تحليل عاملي تاييدي بهره

آزمون گذاشته شدهاند.

عاملي ،روشي رياضي براي تقليل دادهها

گرفته شده

1٠

است.

بهطور کلي برپا كردن تفسير ،مستلزم فرايند بنيادين
و شناختگرايانه آزمودن فرضيه است .در هثر نقطثهاي
که با دادههاي سركش و خارج از نُثرم روبثهرو شثويم.
بايد از دانش تجربثي اسثتفاده كنثيم (بثوردول1391 ،؛

مراحل انجام محاسبات تحليل آماري
مراحل محتلف معادالت ساختاري به اين ترتيب
انجام شدند:
مرحله اول :ابتدا دادهها در نرمافزار آر 12تعريف شد.

 .)4٧در اين تحقيق ،ازتحليل عاملي اکتشافي و تاييثدي

سپس با استفاده از دستور ميکسد کور

جهت تاييد مدل تحقيق استفاده شده است.

بسته نرمافزاري ،ماتريس کوواريانس گويهها محاسبه

از تحليل ساختاري تاييدي عاملي

11

و تحليل

13

موجود در

گرديد.14

سلسله مراتبي نيز براي تجزيهوتحليل دادهها و تعيين

مرحله دوم :با استفاده از برنامه سيمپليس

عوامل تاثيرگذار سازههاي شش گانه تحقيق شامل

کمک نرمافزار ليزرل نتايج اوليه بدست آمد.

دولت ،رهبران عرصه فرهنگي ،نهادهاي آموزشي ،منابع

مرحله سوم :با استفاده از نتايج اوليه مناسب بودن

سرمايهاي،

انجمنهاي

غيردولتي

و

گروههاي

پيونددهنده سينماگران خارج و داخل بر سازه نوآوري
استفاده شده است .گاه پژوهشگر مايل است پيش از
تعريف يک متغير پنهان (بر اساس متغيرهاي قابل
مشاهده) ابتدا چند متغير پنهان جزئيتر تعريف و سپس
متغير پنهان اصلي را تعريف نماييد .از آنجا که با

مدل قابل حصول نبود .بنابراين تغييراتي براي اطالح
مدل اعمال گرديد.
مرحله چهارم :برنامه نهايي اجرا و نتايج نهايي
حاصل گرديد .اما با استفاده از نتايج اوليه مناسب
بودن مدل قابل حصول نبود.

استفاده از روشهاي گرافيکي نميتوان اينگونه
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موردنظر حاصل گرديد.

مرحله پنجم :پيشنهادهايي براي اصالح مدل اعمال
گرديد و برنامه نهايي مجددا اجرا و نتايج کامل
چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري تحقيق :با استفاده از مرور ادبيات تحقيق ،چارچوب نظري زيرحاصل شد:
جدول نحوه نامگذاري گويهها وسازههاي ساختار شکل
سازه وابسته

سازههاي

متغيرهاي تشكيل دهنده سازههاي مستقل

مستقل

 - A1كاهش موانع ساختاري براي كارآفريني در حوزه سينما و تدوين خطمشيها و برنامههاي
سازگار با كارآفريني.
 - A2همکاري در ساخت سينماها و مجتمعهاي مدرن سينمايي از طريق كارآفرينان و ساخت
دولت (𝑨)

امكانات مناسب نمايش با دستگاههاي پيشرفته.
 - A3جلوگيري از دخالت ساير نهادها در حوزه سينما و خودرأييهاي فراقانوني و تنظيم چارچوب
و ضوابط مميزي جهت از بين بردن اعمال نظرهاي شخصي و سليقهاي.
 - A4وضع قوانين و مقررات منعطف و جلوگيري از بروكراسي بازدارنده در حوزه سينما.

 - B1تشويق سرمايهگذاري براي فعاليت در حوزه سينما و ايجاد فرهنگ فعاليت در اين حوزه.

رهبران عرصه فرهنگي (𝑩)

سازه کارآفريني (𝑴)

 - A5كاهش تصديگري دولت در حوزه سينما.

 - B2ترغيب جوانان و پرورش ايدههاي كارآفرينانه در حوزه سينما.
 - B3مهارت حل مسئله در زمينه مشکالت اساسي در حوزه سينما از طريق تعامل سازنده
 - B4درجه تطابقپذيري رهبران درخصوص تغييرات داخلي و جهاني در حوزه سينما.
 - B5توانايي ترسيم نقشه راه منسجم و طراحي چشمانداز بلندمدت سينما.

انجمنهاي غير دولتي(𝑪)

 - C1حفظ استقالل انجمنهاي صنفي در حوزه تصميمگيري.
 - C2استفاده از منابع كالسيك ملي و نويسندگان معاصر داخلي و خارجي براي جذب مخاطب.
 - C3درخواست همكاري بانكها و موسسات وامدهنده براي حمايت از فعاليت كارافرينان در عرصه
سينما.
 - C4درگير نمودن بخش خصوصي و نمايندگان اصناف اين بخش در حوزه فعاليتهاي سينمايي.
 - C5ورود اتحاديه تهيهكنندگان و انجمنهاي صنفي به عرصه نمايش فيلمها و کمک به نمايش

نهادهاي

آموزشي

(𝑫)

فيلمهاي خاص ،هنري ،فيلمهاي جوانان و حمايت از پخش و تبليغات فيلمها.
 - D1گسترش فنآوريهاي نوين در حوزه سينما و توسعه صنعت سينما مبتني بردانش روز و
تجارب فني قوي در حوزه سينما.
 - D2گسترش آثار و كتابهاي آموزشي در حوزه سينما.
 - D3ارتقاء کيفي و کمي استادان حوزه سينما.
 - D4استفاده از سرمايههاي انساني در تنظيم سيستم دانشبنياد در سينما.
 - D5گذراندن دورههاي آموزشي در حوزه سينما در خارج از كشور به صورت دوره آكادميك،
فرصت مطالعاتي ،كارآموزي يا آموزش حين كاردرمحيط خارج از سينما در داخل كشور.
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سرمايهاي

(𝑬)

پيوند

دهنده

داخل و
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 - E1يافتن حاميان مالي موثر در حوزه سينما.
 - E2افزايش بودجه مرکز سينماي مستند و تجربي براي سرمايهگذاري و توليد فيلمهاي اول.
 - E3يافتن منابع مالي از طريق اختصاص ساليانه مبلغ يا درصدي توسط انجمنها و عوامل توليد
نظير كارگردانها ،بازيگران،و...براي صندوق حمايت از نوآوري در حوزه سينما.
 - E4تفويض اختيارات دولت به NGOها و تشكلهاي انجمني.

گروههاي

خارج (𝑭)

 - E5بازتخصيص منابع در حوزههاي دولتي به حوزه سينما.
 - F1ورود به بازارهاي جهاني از طريق دعوت شركتهاي پخشكننده و شرکت در بازار فيلم

جشنوارههاي معتبر بينالمللي.
 - F2عضويت در انجمنهاي بينالمللي نظير فيپرشي و استفاده از حمايتها و خدمات آنها در
حوزه سينما.
 - F3وجود تفاهمنامههاي بينالمللي در حوزه سينما ما بين تشكلهاي صنفي و خصوصي سينمايي.
 - F4كمك به وجه بينالمللي سينماوحضور فيلمها در جشنواره و نمايشعمومي در سينما.
 - F5وجود معاهدهها و پروتكلهاي تنظيمي بيندولتي در حوزه سينما.

پارامترهاي مدل به روش ماکسيمم درستنمايي

 .3کمترين تاثير بر روي سازه کارآفريني از نظر وزن

برآورد گرديد .با توجه به اينکه -Pمقدار آماره خي-

تک تک گويهها توسط سازه گروههاي پيوند دهنده

دو از  0/05بزرگتر و مقدار آماره  RMSEAاز 0/05

داخل و خارج ( )Fاعمال ميشود.

کوچکتر است ،ميتوان مناسب بودن مدل برازش شده
به دادهها را تاييد نمود(پاينده ،اميدي ،ص .)36
)RMSEA = √ Max([((χ²/df) - 1)/(N - 1)] , 0
در فرمول باال  χ²کا اسکوئر df ،درجه آزادي و N

تعداد نمونه است RMSEA .به طور معمول با افزايش
تعداد نمونهها کاهش پيدا ميکند .معادله ساختاري زير
چگونگي تاثيرگذاري سازههاي ششگانه باال را بر سازه
وابسته «کارآفريني» نشان ميدهد.

 .4در ميان گويههاي قابل مشاهده دو گويه «افزايش
بودجه مرکز سينماي و مستند و نيمهتجربي براي
ساخت فيلمهاي اول» ( )E2و «عضويت در
انجمنهاي بينالمللي نظير فيپرشي و استفاده از
حمايتها و خدمات آنها در حوزه سينما»()F2
بيشترين اثر را بر روي سازه کارآفريني ميگذارند.
نتيجهگيري

𝐷 ∗ 𝑀 = 0.95 ∗ 𝐴 + 0.90 ∗ 𝐵 + 0.92 ∗ 𝐶 + 0.89
𝜖 + 1.33 ∗ 𝐸 + 0.87 ∗ 𝐹 +

چنانکه در مدل زير مالحظه ميشود ،تمامي سازه-

با توجه به معادله ساختاري ميتوان نتيجه گرفت:

هاي مستقل باال بر سازه وابسته کارآفريني تاثير مثبت

 .1تمامي سازههاي مستقل باال بر سازه وابسته

ميگذارند .بين شش سازه اکوسيستم ارتقاء کارآفريني

کارآفريني ( )Mتاثير مثبت ميگذارند.
 .2بيشترين تاثير بر روي سازه کارآفريني از نظر وزن

پس از تاييد مدل ،در ميان گويههاي برتر از بين همه
گويهها " ،عضويت در انجمنهاي بينالمللي نظير

تک تک گويهها ،توسط سازه منابع سرمايهاي ()E

فيپرشي و استفاده از حمايتها و خدمات آنها " که از

اعمال ميشود.

گزينههاي مرتبط با " عوامل پيونددهنده گروههاي
داخل با خارج " است ،برترين گويه محسوب ميشود
كه از جهتي قابل انتظار بهنظر ميرسد .در حال حاضر
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فيپرشي تنها نهاد بينالمللي سينمايي است كه با وجود

اول» که از گزينههاي مرتبط با «منابع سرمايهاي» است،

مشكالتي كه در پرداخت حق عضوبت ساالنه دارد،

ديده ميشود كه نشاندهنده اشتياق اهالي سينما براي

سبب ارتباط مستقيم منتقدان ايراني با جامعه جهاني

ساخت خالقانه فيلمها و ايجاد نوآوري و کارآفريني از

سينماگران شده است .اين ارتباط سبب روزآمد شدن

طريق ورود نيروهاي جوان به بدنه سينما است.

منتقدان در اين عرصه شده است.

اين گزينهها بيش از هر چيز تمايل بدنه سينما به

با توجه به معادله ساختاري تحقيق ميتوان نتيجه

بيرون آمدن از تصدي دولت را نشان ميدهند.

گرفت که تمامي شش سازه مستقل تحقيق بر سازه

دولتيشدن صنعت سينماي ايران پس وقوع

وابسته کارآفريني تاثير مثبت ميگذارند .بيشترين تاثير

ازانقالب اسالمي ،پديدهاي بيهمتا در تاريخ

بر روي سازه کار کارآفريني از نظر وزن تکتک

سينماي ماست .تجربه دهه اول پس از انقالب

گويهها ،توسط سازه منابع سرمايهاي اعمال ميشود.

(دورۀ حاکميت ارزشها) که دولت را در موضعي

کمترين تاثير بر روي سازه کارآفريني از نظر وزن تک

حمايتي-هدايتي-نظارتي قرار داد ،گرچه به بروز

تک گويهها توسط سازه گروههاي پيوند دهنده داخل و

انديشهها و سبک هنري نويني در سينماي جهان

خارج اعمال ميشود .شکل زير مدل تاييد شده

انجاميد ،اما تجربه خوبي از نظر اقتصادي نبود.

اکوسيستم حوزه سينما با نمايش گويههاي برتر در هر

ضمن آنکه قوانين و مقررات مدون و روشن

عنصر را به تفکيک نشان ميدهد.

وجود نداشت و مديران سليقهاي برخورد

در ميان گويههاي برتر ،گويه ديگر« ،افزايش بودجه

ميکردند .دوران بازسازي ،توسعه و سازندگي ،و

مرکز سينماي مستند و تجربي براي ساخت فيلمهاي

کاهش وابستگي سينما به دولت ،شروع شکوفايي

مدل تاييد شده اکوسيستم ارتقاء کارآفريني در حوزه سينما با نمايش گويههاي برتر در هر عنصر
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سينماي ايران از بعد تجاري بود اما دولت اگر از

ايدههاي كارآفرينانه در حوزه سينما .درجه تطابقپذيري

يارانهها کاست ،ازسياستهاي هدايتي و نظارتي خود

رهبران درخصوص تغييرات داخلي و جهاني در حوزه

کم نکرد .پايان دهه هفتاد مصادف شد با شروع دورۀ

سينما .توانايي ترسيم نقشه راه منسجم و طراحي چشم

اصالحات و بروز گشايشهايي در سياستهاي بسته و

انداز بلندمدت سينما ،ميتوانند موثر باشند

دستوپاگير وزارت ارشاد .براي نخستين بارنهادهاي

در زمينه روند ارتقاء کارآفريني از طريق سازه

مدني تشکيل شدند اگرچه اين تجربه چندان از نظر

انجمنهاي غيردولتي ،عواملي همانند حفظ استقالل

اقتصادي به سينماي ايران کمک نکرد .از نيمه دهه

انجمنهاي صنفي در حوزه تصميمگيري ،استفاده از

هشتاد و همزمان با آغاز دورۀ گفتمان عدالت ،بار ديگر

منابع كالسيك ملي و نويسندگان معاصر داخلي و

دولت اختيارات امور را به دست گرفت .در مجموع

خارجي براي جذب مخاطب ،درخواست همكاري

صنعت سينما آن جا که از سيطرۀ تصديگري دولت

بانكها و موسسات وامدهنده براي حمايت از فعاليت

آزادتر بوده ،پويايي بيشتري داشته است .اين باع

كارافرينان در عرصه سينما ،درگير نمودن بخش

ميشود که از باردولت کم شود و نهادهاي مدني و

خصوصي و نمايندگان اصناف اين بخش در حوزه

خصوصي مسئوليت و دلسوزي بيشتري در توسعه اين

فعاليتهاي سينمايي ،وروداتحاديه تهيهكنندگان و

صنعت نشان دهند .اما دولت به عنوان متولي سياستها

انجمنهاي صنفي به عرصه نمايش فيلم ،ميتوانند

و برنامههاي سينمايي،حضوري گريزناپذيردراين حوزه

موثر باشند

دارد که ميتواند به رشدوشکوفايي اين صنعت/هنر
بينجامد.

در زمينه روند ارتقاء کارآفريني از طريق سازه
نهادهاي آموزشي ،عواملي همانند گسترش فنآوري

در مجموع ميتوان اشاره کرد در زمينه روند ارتقاء

هاي نوين در حوزه سينما و توسعه صنعت سينما مبتني

کارآفريني از طريق سازه دولت ،عواملي همانند كاهش

بردانش روز و تجارب فني قوي در حوزه سينما،

موانع ساختاري براي كارآفريني در حوزه سينما و

گسترش آثار و كتابهاي آموزشي در حوزه سينما،

تدوين خطمشيها و برنامههاي سازگار با كارآفريني،

ارتقاء کيفي و کمي استادان حوزه سينما ،استفاده از

همکاري در ساخت سينماها و مجتمعهاي مدرن

سرمايههاي انساني در تنظيم سيستم دانشبنياد در

سينمايي از طريق كارآفرينان و ساخت امكانات مناسب

سينما ،گذراندن دورههاي آموزشي در حوزه سينما در

نمايش ،جلوگيري از دخالت ساير نهادها در حوزه

خارج از كشور به صورت دوره آكادميك ،فرصت

سينما و تنظيم چارچوب و ضوابط مميزي جهت از بين

مطالعاتي ،كارآموزي يا آموزش حين كار در محيط

بردن اعمال نظرهاي شخصي و سليقهاي ،وضع قوانين

خارج از سينما در داخل كشور ،ميتوانند موثر باشند.

و مقررات منعطف و جلوگيري از بروكراسي بازدارنده

در زمينه روند ارتقاء کارآفريني از طريق سازه منابع

در حوزه سينما ،كاهش تصديگري دولت در حوزه

سرمايهاي ،عواملي همانند يافتن حاميان مالي موثر در

سينما ،ميتوانند موثر باشند.

حوزه سينما جهت ساخت فيلمهاي سينمايي و

در زمينه روند ارتقاء کارآفريني از طريق سازه

بهکارگيري عناصر مالي در صنعت سينما ،افزايش

رهبران عرصه فرهنگي ،عواملي همانند تشويق

بودجه مرکز سينماي مستند و تجربي براي سرمايه

سرمايهگذاري براي فعاليت در حوزه سينما و ايجاد

گذاري و توليد فيلمهاي اول  ،يافتن منابع مالي از

فرهنگ فعاليت در اين حوزه ،ترغيب جوانان و پرورش

طريق اختصاص ساليانه مبلغ يا درصدي توسط انجمن
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ها و عوامل توليد نظير كارگردانها ،بازيگران،و...براي

عواملي مانند ايجاد عوامل انگيزشي ،ايحاد محيط باز و

صندوق حمايت از نوآوري حوزه سينما ،تفويض

غيررسمي ،استقبال از طرح هاي نو و بثاالبردن زنثدگي

اختيارات دولت به NGOها و تشكلهاي انجمن،

كاري ضروري هسثتند .در مقايسثه بثا تحقيثق حاضثر،

بازتخصيص منابع درحوزههاي دولتي به سينما،

عوامل جامعتر و كليديتري ميتوانست در الگو مثورد

ميتوانند موثر باشند.

استفاده قرار گيرد.

در زمينه روند ارتقاء کارآفريني از طريق سازه

بين تحقيقات خارجي ،تحقيق " تاثير کسبوکار بثر

گروههاي پيونددهنده داخل و خارج ،عواملي همانند

فرهنثثگ جامعثثه درحثثال گثثذار و مثثديريت فرهنگثي "

ورود به بازار جهاني ازطريق دعوت شركتهاي پخش

جهت دريافت پاياننامه دکتري ،نتيجه ميگيرد که رابطه

كننده و شرکت در بازار فيلم جشنوارههاي بينالمللي،

مستقيمي بين سيستم ارزشهاي کارآفريني تاثيرگثذار و

عضويت در انجمنهاي بينالمللي نظيرفيپرشي و

گرايش هاي جديد در الگوهثاي فعلثي جامعثه روسثيه

استفاده از حمايتها و خدمات آنها ،وجود تفاهمنامه

وجود دارد .تحقيق فوق شرايط محيطي جامعثه بعثد از

هاي بينالمللي حوزه سينما مابين تشكلهاي صنفي و

فروپاشثثي روسثثيه را مثثوردنظر قثثرار داده اسثثت .امثثا

خصوصي ،كمك به وجه بينالمللي سينماوحضور فيلم

برخالف روال معمول که کارآفريني با مولد بودن مورد

ها درجشنواره و نمايشعمومي در سينما ،وجود

بررسي قرار ميگيرد ،ارزش هاي کارآفريني را در حيطه

معاهدهها و پروتكلهاي تنظيمي بيندولتي ،ميتوانند

رفتارها و الگوهاي اجتماعي بررسي کرده اسثت .شثايد

موثر باشند.

محقق در چارچوب اکوسيستم اجتماعي ميتوانست بثه
تئوريك جايگاه خاصي در بيان

نتايج گستردهتثري دسثت يابثد .نتيجثه تحقيثق " تثاثير

گرچه مباح

مشكالت و نشان دادن راه حلها دارند ،اما تا وقتي اين

کسب وکار و کثارآفريني در مثتن نظريثههثاي اخالقثي

كاربردي نشوند و مديران و دست اندركاران

مدرن " که جهت دريافت درجه دکتري نگثارش شثده،

سينمايي كشور به كاربردي بودن آنها ايمان نياورند،

تاييد وجود ارتباط مستقيم بين کدهاي اخالقي موجثود

در قفسههاي كتابخانهها باقي خواهند ماند .تحقيق

در اقتصاد غثرب در مقابثل سثنتهايس ملثي و فلسثفي

حاضر در تالش بوده است از طريق تجربه عملي

تاثيرگذار بر اقتصاد روسيه است .شايد اگثر محقثق بثه

نگارنده در سينماي ايران و رجوع به خبرگان فن ،و

دنبال الگويي فراتثر از رفتارهثاي اجتمثاعي و کثدهاي

جامعيت اكوسيستم طراحي شده ،وجه كاربردي مورد

اخالقي در جامعه بحرانزده امروزي روسيه ميبود ،بثه

توجه قرار گيرد .اميد كه بتواند با جلب توجه مسئوالن

الگويي جامع دست مييافت و دغدغههاي گستردهتري

معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و

را پوشش ميداد.

مباح

رهبران عرصه فرهنگي راهگشاي برخي مشكالت
سينماي ايران باشد.

در زمينه مقايسه اين تحقيق با تحقيقهاي مشابه
ميتوان به تحقيق دانيل آيزنبرگ اشاره کرد.ايده اصلي
مدل آيزنبرگ اين است که دولتهاي سراسر جهان

مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات با تحقيقات پيشين

بهتدريج به اين نتيجه ميرسند که کارآفريني ميتواند

تحقيق «مطالعثه تطبيقثي شثاخصهثاي كثارآفريني

اقتصار آنها را دگرگون کند .اما بيشتر تالشهاي آنها

سازماني در بانك اقتصاد نوين» ( )1388نتيجه ميگيثرد

براي خلق کسب وکارهاي جديد به هدر ميرود ،چون

كه براي بثه وجثود آمثدن فضثاي مناسثب كثارآفريني

فقط به دستيابي به ناممکنها ميانديشند .نتايج
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تحقيقات او نشان ميدهد چهره کارآفريني در جهان
درحال تغيير است و بهترين عملکردها از مکانهاي

• توسعه حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي با
تدوين و تصويب قوانين حمايتي.

باورنکردني برميخيزند .درسهاي باارزشي از

• انجام مطالعات سينمايي و طرحهاي ملي

موفقيتها ميتوان کسب کرد .او رويکرد بهتر را

• تشکيل شوراهاي راهبري به منظور برقراري ارتباط

رسيدن به اين نکته ميداند که فرمول دقيقي براي ايجاد
کارآفريني وجود ندارد .فقط نقشههاي راه عملي اما
ناقصي وجود دارند که با تبعيت رهبران از اصول نوين
کارآفريني در اکوسيستم نوآوري ميتواند به ايجاد
کسب وکاري پويا کمک کند.درحالي که مدل سينماي

ارگانيک با ساير بخشها
• تدوين اليحه سازمان قانون نظام صنفي سينمايي
کشور
• ايجاد زير ساختهاي حقوقي و مشوقهاي الزم
براي سرمايهگذاري براي شهرك سينمايي

ايران و يافتههايش نگاهي متفاوت به اکوسيستم

• اعطاي شفاف و مستقيم كمكهاي ساخت فيلم به

نوآوري دارد و چه بسا ايران يکي از همان کشورها و

شورايي مركب از نمايندگان حاكميت و صنوف

مکانهاي ناشناخته موردنظر آيزنبرگ باشد .جمعيت

سينمايي

جوان سينماگران و ميزان اشتياق به برقراري ارتباط با

• گسترش نهادهاي مردمي و غيردولتي در سينما از

هنرمندان خارج از کشور در دو يافته نهايي تحقيق که

طريق حذف دولت از بدنه سينما و کاهش مطلق

بيشترين ارتباط و تاثير را بر متغير نوآوري نشان

تصديگري دولت و خصوصي كردن كل سينماي

ميدهند ،آشکار هستند.اما در مقايسه با تحقيق

ايران براساس اصل  44قانون اساسي.

پروفسور آيزنبرگ و اكوسيستم فرهنگي طراحي شده

• حمايت از تاسيس و فعاليت نهادها و تشکلهاي

توسط او ،تحقيق حاضر با بوميسازي سعي در برجسته

مدني و استفاده از ظرفيتهاي صنفي براي

كردن وجه كاربردي و جامعيت بخشيدن اكوسيستم

استخراج ،تجميع و الويتبندي نيازها به منظور

طراحي شده براي سينماي ايران داشته است .به وسعت

تحقق اهداف سينمايي.

بيشتر سازهها و معيارهاي ارائه شده در مدل نيز بايد از
اين منظر نگريست.

• برپايي کارگاههاي آموزشي کوتاهمدت و ميانمدت
در عرصههاي مختلف سينما براي کارورزان،
دانشجويان و هنرجويان عرصه سينما.
• تقويت بنيانهاي نظري و دانشمحور استادان رشته

پيشنهادها
نگارنده طي تحقيق به پيشنهادهايي در ارتباط با
حوزه اين مقاله برخورد ،که در آينده ميتواند به رشد
آن از طريق يک بررسي جامع مشابه ،کمک کند.

سينما
• حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي براي
ايجاد دانشگاه سينمايي
• برگزاري دورههاي كوتاهمدت آموزشي با حضور

بخشي از پيشنهادها عبارتند از:
• واگذاري تصديگري اجرايي حوزۀ سينما به بخش

استادان خارجي
• اصالح و گسترش آموزشهاي در موسسات

خصوصي.
• تربيت نيروي انساني متخصص در کليه ردهها و

سينمايي

سطوح مديريتي.
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• نظارت بر نحوه تدريس در نهادهاي آموزشي بخش

پورمحمد ،م .13٧4 .سينماي ايران در آينه  ،13ماهنامه

خصوصي نظير موسسههاي ساخت فيلم ،آموزش

سينمايي فيلم ،شماره  ،شمارۀ  ،1٧1سال سيزدهم.

بازيگري و...

 .52تهران .انتشارات فيلم.

• ايجاد سازوکار براي جلب نظر پخشکنندگان

حسين مرادي .ن .1384 .الگوي مناسب ايجاد

خارجي براي نمايش عمومي فيلمهاي اول در

دانشگاه كارافرين .پايان نامه دكتري .رشته مديريت

کشورهاي ديگر.

أموزشي.تهران .دانشگاه أزاد اسالمي.

• حمايت از گسترش موسسات سينمايي جديد و
شرکتهاي توليد فيلم

خاکي ،غ .13٧9 .روش تحقيق در مديريت .تهران.
مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي.

• حذف عوارض بازرگاني براي ورود تجهيزات و
مواد اوليه موردنياز براي توليد فيلمهاي اول

سرابي ،ر .1392 .بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و
تاثير آن بر کارافريني زنان .پاياننامه کارشناسي ارشد

• معافيت از پرداخت ماليات براي تهيه کنندگان
فيلمهاي اول.

رشته مديريت اجرايي .تهران .دانشگاه پيام نور.
شرکا ،آ .1391 ،بررسي نقش دولت در صنعت سينما،

• توسعه حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي با
تدوين و تصويب قوانين حمايتي.

نسبت دولت و فرهنگ .تهران .پژوهشکده تحقيقات
استراتژيک.

• محوريت و مرکزيت فرهنگي درميان کشورهاي
اسالمي و کشورهاي فارسي زبان

صالحي اميري ،ر .دولت آبادي ،ا .138٧ .مباني سياست
گذاري و برنامهريزي فرهنگي .تهران .پژوهشکده

• ورود به سطوح عالي نهادهاي بينالمللي فرهنگي و
مديريت سينمايي

تحقيقات استراتژيک.
صدر ،ح .1381 .تاريخ سياسي سينماي ايران .تهران.

• حمايت از ايجاد انجمنهاي دوستي فرهنگي

نشر ني.

• فراهم نمودن امکان پرداخت حق عضويت به ارز

گودرزي .پ .1381 .بررسي نقش سينما در معرفي
پديدههاي نوآورانه به جامعه ايراني بعد از خرداد

به انجمنهاي بينالمللي
• حضور در مجامع و بازارهاي جهاني ،تبليغات و
اطالع رساني ،آموزش نيروي انساني و اعطاي
جايزه صادراتي به دفاتر بينالمللي خصوصي

 .13٧6پاياننامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي.
تهران .دانشگاه أزاد اسالمي.
وطندوست ،ب .1393 .استراتژي خوب/استراتژي بد.
تهران .نشر آريانا قلم.

فهرست منابع

نعيمي.س .1386 .بررسي عوامل موثر بر گرايش

آيزنبرگ ،د .1389 ،راه اندازي انقالب کارآفريني.

جوانان دانشجو به سينما.پاياننامه كارشناسي ارشد

ترجمه عاطفه پاشازاده .گزيده مديريت .19 .تهران.
انتشارات سازمان مديريت فرا.
بوردول،

د.1391.

معناسازي.
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