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تاریخ پذیرش1400/03/30 :

چكيده
تحقيق حاضر با موضوع «طراحي الگوي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران» و باهدف بررسي
طراحي براي اينکه بتوان صنعت سينماي ايران را به يک برند موفق تبديل کرد ،محيا شده است .نخستين
موضوعي كه در حوزه برندسازي در ايجاد برند موفق بايد در نظر گرفت ،ايجاد تفاوت و تمايز است و
بهترين راهبرد براي ايجاد يك برند قدرتمند ،ايجاد دركي متفاوت از مفهوم برند موفق است و اينكه به
برندسازي بهعنوان يك سرمايهگذاري نگاه شود ،نه بهمنزله يك هزينه .روش تحقيق برحسب هدف از نوع
داده بنياد است ،زيرا پژوهش ،در پي يافتن راهحلي بومي براي برندسازي فرهنگي صنعت فيلم ايران است.
همچنين اين پژوهش ازنظر زمان پيمايشي و بر اساس نوع داده کمي ـ کيفي (ترکيبي) است که نحوه اجراي
اين پژوهش بهصورت تجربي است و محقق از طريق مصاحبه و پرسشنامه (پرسشنامه محقق ساخته شامل
 38گويه) به گردآوري و تحليل دادهها پرداخت .جامعهي آماري شامل دانشجويان و اساتيد حوزهي فيلم و
سينما در کشور ايران بود .روش نمونهگيري در بخش کيفي بهصورت نمونهگيري هدفمند و به شيوهي گلوله
برفي و در بخش کمّي نيز به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده بود .تعداد نمونه در بخش کيفي  20نفر از
خبرگان و صاحبنظران در حوزه برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم و در بخش کمي ،تعداد نمونه  200نفر
از دانشجويان و اساتيد حوزه فيلم و سينما بودند .نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد؛ برندسازي فرهنگي
درصورتيکه موردتوجه و سرمايهگذاري قرار گيرد ميتواند صنعت سينماي ايران را به جايگاه ارزشمندي
برساند ،بنابراين دغدغه اصلي تحقيق اين است که مفاهيم برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران و شرايط
عالي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران را مورد بررسي قرار دهد.
کليد واژهها :برندسازي فرهنگي ،صنعت فيلم ،الگوي ساختاري
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آثار هنري تجسمي و نمايشي يا هر نوع خالقيت و

مقدمه
برندسازي فرهنگي نياز به مديريت دارد تا تبديل

آفرينش هنري ديگر) بدون ارائه به مخاطب يا

به برند کارآمد شود ،بهطوريکه بتواند عالوه برافزايش

مصرفکننده نميتواند مطلوبيت يابد و درنتيجه از

سود با فروش بيشتر محصوالت و کاالها ،رضايت

گسترش و توسعه بازميماند.

مشتري را نيز افزايش داده و در واقع افراد به برند

صاحبنظران بازاريابي بهشدت معتقدند« :بازاريابي

اعتماد کنند و مديريت برند همان فنهاي بازاريابي را

هنري بايد مرزها و نقاط اشتراک خود را با مباني عام

براي محصوالت اجرا ميکند .از مهمترين مزيت

بازاريابي تجاري بشناسد .در نتيجه ايده ي اصلي

مديريت برند اين است که با استفاده از آن ،شرايطي را

بازاريابي هنري تطابق ميان قابليتهاي شرکت و

براي شرکتها يا سازمانها فراهم ميکند که ميتوانند

خواستههاي مشتريان بهمنظور دستيابي به اهداف هر دو

بدون آن که مشتريان خود را از دست بدهند بر قيمت

طرف مبادله است و يکي از تفاوتهاي بازاريابي

کاالي خود بي افزايد (کريمي.)241 :1396 ،

متعارف و بازاريابي هنر در اين است که بازاريابي
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نخـستين بـار تئـودور آدورنــو و مــاكس

متعارف يا تجاري به تقاضاي بازار واکنش نشان

( )1944در كتــاب «ديالكتيــك

ميدهد ،درحاليکه بازاريابي هنر ،تمرکز خود را پيش

روشنگري» بـه شـكل نظريهاي انتقـادي دربـاره تـأثير

از رفتار مشتريان در بازار ،بر روي موشکافي و نمايش

مردمفريباني شيوهي توليد و مصرف كاالهـاي

اثر هنري به بهترين نحوه قرار ميدهد .بااينوجوداين،

فرهنگـي مربوط به رسانههاي فن را مورد بحث

هيچگونه تضاد اساسي ميان تأکيد هنر بر «اصالت اثر» و

قراردادند؛ ولي امروزه اين اصطالح در تحقيقـات

تأکيد بازاريابي در «اصل «مشتري مداري» وجود ندارد

فرهنگـي ،كـاربردي گــسترده دارد كــه نهتنها بــه

(خادمي و پريخاني.)87 :1395 ,،

هوركهــايمر

1

نظريهاي «آدورنــو و هوركهايمر» منحصر نميشود،

فرهنگ برند

2

را مم يتوان بهعنوان برند و

بلكه الزاماً مفهوم منفي نيز ندارد .تعريف يونسكو از

ارزشهاي يک برند معرفي کرد که هر نوع تجربه برند،

اين اصطالح ،را اينگونه تعريف کرده است« :عناصري

بيان برند ،3تعامل با مشتري ،کارمندان و ساير ذينفعان

چون مانند توليد صنعتي و تكثير انبوه كاالهـا و

يک شرکت را مديريت مي کند .شرکتي که از فرهنگ

خدمات فرهنگـي (چنانکه در صـنعت نـشر و

برند مؤثر و متعادلي برخوردار باشد ،ميتواند رهبران و

تجـارت آثـار موسـيقي مالحظه ميشود) و همچنـين

پيشروهاي آينده آن صنعت را تربيت کند ،زيرا با ايجاد

رسانههاي وابـسته بـه سرمايهگذاريهاي كالن و

انگيزه مستمر در کارمندان و قدرداني از تالشهاي

توليـد فنّاورانه جمعـي مالزم با تقسيمکار را شامل

آنها ،باعث ميشود آنها ازنظر احساسي و راهبردي

ميشود؛ بيآنکه جنبههاي منفي بهعنوان آنچه ذاتي

در همهي فعاليتهاي کسب و کار شرکت ،تعامل

صنعت فرهنگ باشد ،در آن گنجاندهشده باشـد».

داشته باشند .اين در حالي است که بازاريابي براي

صنعت فرهنگ هنگامي موجوديت مييابد كه كاالهـا و

فيلمها يک فرايند مبادلهاي است که قصد دارد به

خــدمات فرهنگــي در راســتاي اهــداف صــنعتي

تماشاگران ،ارزشي باال با حداقل هزينه ارائه کرده و

و تجاري ،يعني در مقياس وسيع با راهبـردي مبتني بر

همزمان ارزش مازاد را در مبادله ايجاد کند و اين

توجهات اقتصادي و نه هرگونه تـوجهي بـه توسعه

مبادله دائم ميان تماشاگران ،سينماها و رقبا انجام مي-

فرهنگي توليد ،ذخيـره و توزيـع ميشوند (اميري،

شود؛ تماشاگران به اطالعات نياز دارند تا به مزاياي

 .)79 :1389دستاوردهاي فعاليتهاي هنري (اعم از

فيلم ديدن در سينما اطمينان کنند .سينما ،ارزشي
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منحصربهفرد و متمايز ارائه ميکند که در ساير مکان-

خصوصي اسالمي است که درزمينهي نشر و گسترش

هاي گذران اوقات فراغت ،مانند يک گالري ،موزه يا

تفکرات اسالمي نوين در سطح بينالمللي فعاليت مي-

حتي يک پارک ،کمتر قابلدسترسي است و ارزش

کنند .روش به کار گرفته شده براي پيشبرد اين تحقيق،

سينما رفتن ،مجموعهاي از مزايا ،کيفيت ،خدمت،

بر مبناي رويکرد تحقيق کيفي اکتشافي است که شامل

تجربه و قيمت است که تماشاگر در انتخاب خود براي

 45مصاحبهي دقيق با افراد تحصيلکرده و مجريان از

بازديد از يک سينما به آنها توجه ميکند .اگر به اندازة

 5کشور حاشيه خليجفارس است.
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کافي قابلتوجه باشد ،يعني مزاياي بازديد بر هزينههاي

جي لينک  )2018( ،تحقيقي را با عنوان «هنر،

آن برتري داشته باشد ميتوان انتظار داشت مشتري به

ابزاري استراتژيک براي برندهاي لوکس» انجام داده

سينما و فيلم ديدن واکنش مثبتي نشان دهد (گودرزي،

است .اين تحقيق براي شناخت رابطه بين مد و هنر

.)3 :1397

انجام شده است و با استفاده از  26مصاحبه عميق نيمه

رسانه بر ارزش ويژه برند خدمات» را موردبررسي

جلوگيري از عدم تأثير نظرات شخصي اين دادهها را به

قراردادند که براي اين منظور  10فرضيه طراحي شد؛

روش سهگانه مورد تحليل قرار داده است .اين پژوهش

روش پژوهش ازنظر هدف کاربردي؛ ويژگيهاي

نشان داده که وقتي هنر بهعنوان يک ابزار استراتژيک

موضوعي توصيفي؛ گردآوري دادهها ،پيمايشي و ازنظر

بهکاربرده شود باعث ميشود تا برند اهميت بيشتري

نحوه گردآوري دادهها جزء تحقيقات ميداني بود،

پيداکرده و ارزش باالتري پيدا کند.

جامعهي آماري شامل مشتريان بيمه ايران شهر تهران

سئو و پارک« )2018( ،5مدلي جهت فعاليتهاي

بوده که با توجه به زياد بودن اعضاي جامعه

بازاريابي رسانههاي اجتماعي باارزش ويژه برند و

موردمطالعه از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده

پاسخ مشتري در صنعت هواپيمايي» را تحت مطالعه

شد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر

قراردادند .در اين مطالعه  302نفر از مسافران شرکت-

به دست آمد و براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه

هاي هواپيمايي که از شبکههاي اجتماعي استفاده

استفاده شد .نتايج نشان داد تبليغات تلويزيوني ،آنالين،

کردند ،شرکت داشتند .نتايج مطالعه نشان داد که شيک

چاپي و محيطي بر ارزش ويژه برند تأثير مثبت و

بودن مهمترين فاکتور در فعاليتهاي بازاريابي شبکه-

معناداري

دارند.

هاي اجتماعي است .همچنين يافتهها نشان داد فعاليت-

محدث ،در سال1396در پژوهشي با عنوان

هاي بازاريابي شبکههاي اجتماعي شرکتهاي

«مطالعات برندسازي اسالمي ،مطالعات تحقيقي در

هواپيمايي داراي اثر معنيدار روي آگاهي برند و

خاورميانه» به بررسي اين موضوع پرداخته است و

تصوير برند است.

هدف اين تحقيق ،ارتقاي درک نظري ابعاد برند در
مؤسسات آموزشي اسالمي برتر و کشف پيامدهاي آن

اهميت پژوهش

در اقدامات مديريتي بود .هدف اصلي اين تحقيق

 )1برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ،يکي از

شناسايي ابعادي از برند بود که بهطور عام در

دشوارترين موارد براي بازاريابي و فروش بهحساب

برندسازي آموزشي برتر و بهطور خاص در برندسازي

ميآيد ،زيرا عوامل مختلف اثرگذار بر رفتار

آموزشي اسالمي برتر ،کاربرد دارند .مکان تحقيق

مصرفکننده محصوالت هنري با عوامل مرتبط با

خاورميانه و روي مجموعهاي از مؤسسات عمومي و

کاالهاي ديگر متفاوت است .از سوي ديگر ،در بسياري
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باقراطوني در سال  1397در تحقيقي «تأثير آميخته

ساختاريافته و بررسي آن دادهها را بررسي کرده و براي
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از جوامع و فرهنگها ،نگرش ذهني و مهارتهاي

 )3در راستاي لزوم تعيين استانداردهايي براي

هنرمندان چندان متناسب با ويژگيهاي رونق بخشي به

تعريف الگوي برندسازي فرهنگي صنعت سينماي

کسبوکار درآمدزا نيست و ازاينرو معموالً کاالهاي

ايران ضروري است که با تحقيقات عميق به طرحي

هنري جايگاه مناسبي را در سبد کاالي مردم به خود

مؤثر دستيافت تا بتوان نظير سينماي تجاري بعضي

اختصاص نميدهد که اين روند موجب ميشود ،انگيزه

کشورهاي جهان و بهويژه در هاليوود آن را به کار

برخي از هنرمندان براي تالش و فعاليت مؤثر در توليد

بست .الگوهاي برندسازي در سينماي جهان بهگونهاي

کاالهاي هنري کاهش يابد .کوچک شدن تدريجي بازار

عمل ميکند که دهههاي پياپي استمرار داشته و تا گاه

محصوالت هنري نيز اثربخشي مکانيسمهاي عرضه و

زماني که يک موضوع سودآوري داشته باشند ،بر آنها

تقاضا و به طبع آن روالهاي قيمتگذاري رقابتي را

دنبالههايي ساخته ميشود .اين ظرفيت اقتصادي در

مختل ميسازد؛ ازاينرو در بسياري از موارد قيمت

ايران آنچنان جدي گرفته نشده و کمتر توليداتي در

تعيينشده براي يک کاالي هنري نتوانسته رضايت

سينماي ايران به برند فرهنگي تبديلشدهاند تا

فروشنده يا خريدار را فراهم سازد و فروشنده کاال

بهصورت وسيع به اقبال عمومي برسند.
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نميداند حساسيت ميزان فروش به تغييرات قيمت کاال

 )4برندسازي فرهنگي سينماي ايران به دليل سبک

تا چه حد است و آيا کاهش قيمت ،افزايش فروش را

و محتواي خاص و متفاوت آن نسبت به ساير کشورها

در پي خواهد داشت يا بالعکس موجب ايجاد عالمت

الگويي متفاوت ميطلبد .پژوهش در اين حوزه براي

سؤال يا نگرش ذهني منفي مشتري نسبت به ارزش

برندسازي عبارت «ساخت ايران» و پديد آوردن

ذاتي کاال ميشود .ازاينرو ضرورت دارد براي

الگوهاي رفتاري و فکري خاص براي ايجاد بازار در

برندسازي فرهنگي صنعت سينماي ايران تحقيقات

داخل و خارج از کشور نياز به برنامهريزي منسجم و

کاربردي و مؤثر صورت گيرد تا بتوان به الگوي

دقيق دارد .بايد توجه داشت ،همه شرکتهايي که کار

مناسب دستيافت.

اقتصادي ميکنند ،در کنار سودآوري و تأمين اهداف

 )2ازلحاظ آماري در سالهاي اخير ،در توليد
ناخالص اقتصاد دنيا ،سهم هنر از اقتصاد  2250ميليارد

اقتصادي ،مسائل فرهنگي کشور مبدأ را نيز به همراه
محصوالت و خدمات خود صادر ميکنند.

دالر است که  3درصد توليد ناخالص جهاني را به خود

 )5با توجه به اينکه وضـعيت کنـوني برندسازي

اختصاص داده است و  29/5ميليون شغل توسط هنر و

فرهنگي سينماي ايران در خأل کامل بوده و شايد بتوان

شاخههاي آن در دنيا ايجادشده که بيش از  1درصد

با اندک تساهل آن را به موقعيت تکويني ابتدايي

جمعيت فعال و مشغول به کار دنيا را شامل ميشود

برندسازي در اين حوزه تعبير کرد ،نميتواند پايدار

(سانتياگو ،)2015 ،6اما اين سهم در ايران آنقدر ناچيز

بماند ،متوليان امر بهعنوان بازيگران عرصه بازاريابي

است که حتي آماري از آن بهدرستي در دست نيست.

فرهنگي ناگزير خواهند بود براي حفظ بقاي خود ،به

درصورتيکه سهم آمريکا از توليد ناخالص ملي خود

مقوله برندسازي بهصورت جديتري توجه کنند ،زيرا

 4/2درصد است که اين رقم از اقتصاد خود بالغ بر

به نظر ميرسد در آينده نزديک ،برند ،مالک تمايز

 764ميليارد دالر است .بنابراين بايد علل اين

صنعت سينمايي در کشور خواهد شد .درنهايت،

ناکارآمدي سهم هنر و صنعت سينماي ايران بررسي و

برندسازي فرهنگي سينماي ايران ،به عرصههاي

مطالعه جدي شود (صنايع آمريکاييها.)2017 ،7

اقتصادي نفوذ کرده و مأمني براي کسب درآمدهاي
برونمرزي ،درونمرزي و امرار معاش هنرمندان در
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جهت توسعه اقتصاد پايدار است .لذا اين پژوهش با

الگو (تدوين الگوي مفهومي نهايي) بر اساس روش

هدف طراحي الگوي مناسب برندسازي فرهنگي در

تحقيق تئوري زمينهاي ،به اعتباريابي الگو و سپس به

صنعت فيلم (الگوي ساختاري) در ايران انجام گرفته

بررسي وضعيت موجود جامعهي آماري تحقيق ازنظر

است.

ميزان وجود هرکدام از مؤلفههاي الگو خواهيم
پرداخت .اين بخش بر اساس روش تحقيق کمّي و

روش تحقيق

مشخصاً روش پيمايشي خواهد بود .به اين ترتيب که

اين تحقيق ازنظر هدف کاربردي و ازلحاظ

بر اساس شاخصهاي استخراجشده در مرحلهي کيفي،

روشهاي گردآوري دادهها ،با استفاده از روش تحقيق

پرسشنامهاي ساخته خواهد شد ،سپس در بين يک

آميخته 8از نوع اکتشافي متوالي 9و با تلفيق دو روش

نمونه معرف از کل جامعه آماري (دانشجويان و اساتيد

کيفي (مصاحبه بر مبناي گرندد تئوري) و کمّي

حوزه فيلم و سينما) ،توزيع و جمعآوري شد .بر اساس

(توصيفي -پيمايشي) انجام ميشود.

اطالعات اين پرسشنامهها ،ابتدا به اعتباريابي مؤلفهها و

ازآنجاکه در مرحله اول به دنبال ارائه و طراحي

شاخصهاي الگو بر مبناي تحليل عاملي اکتشافي

فيلم ايران» هستيم و بايد به شناسايي ،تعيين و

مدليابي معادالت ساختاري ( )SEM16پرداخته شد،

استخراج ابعاد ،مؤلفهها ،زير مؤلفهها و شاخصهاي

سپس به بررسي وضعيت موجود بر اساس آزمونهاي

تشکيلدهنده اين الگو بپردازيم ،پس با استفاده از روش

آماري پرداختيم .درواقع مرحله کمّي نوعي تست

کيفي و بر اساس نظر خبرگان و متخصصان به

تئوري 17يا الگوي استخراجي در مرحلهي کيفي است.

استخراج ابعاد و مؤلفههاي الگوي مذکور ميپردازيم.

در بخش کيفي ،مشارکتکنندگان در اين پژوهش

در اين مرحله بهطور مشخص از روش کيفي نظريه

شامل خبرگان و صاحبنظران آگاه درزمينه برندسازي

داده بنياد( 10زمينهاي) يا همان گرندد تئوري 11استفاده

فرهنگي در صنعت فيلم در کشور بودهاند .پژوهشگر

شده است .در اصل در مرحله اول براي ساخت

در اين پژوهش ،گروههاي مختلف درگير باتجربههاي

تئوري 12از روش تئوري داده بنياد (برخاسته از دادهها)

مرتبط با مسئله را در نمونه وارد کرده تا دادههاي

با رويکرد اشتراوسي (نسخه سيستماتيک )13بهعنوان

موردنياز تحقيق از حيث تنوع و کفايت آن به اشباع

روش نظريه زمينهاي پرکاربرد استفاده شده است.

برسد .بنابراين از حيث طيف خبرگي (نوع خبرگي) و

نظريهي داده بنياد ،يک شيوهي پژوهش کيفي است.

مالک انتخاب ،اين افراد به شرح زير بودند:

در اين الگوي روششناختي کيفي نهتنها ابعاد و
مؤلفههاي مربوط به مفهوم بنيادين (مفهوم يا پديده
مرکزي) موردتحقيق (هويت يافتن فرهنگي يا برند
شدن) مورد کنکاش قرار ميگيرد ،بلکه به بررسي
شرايط علّي ،شرايط زمينهاي ،راهبردها ،نتايج و پيامدها
و عوامل مداخلهگر (شرايط ميانجي) در به وجود آمدن
اين مفهوم پرداخته خواهد شد.
بر اساس ساختار تشريح شده در فوق ،در اين
مقاله پس از شناسايي ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي

طيف خبرگي:

 فيلمسازان و کارگردانان؛
 افراد با سابقهي کاري و تجربهي پژوهشي درزمينهي
برندسازي و برندسازي فرهنگي؛
 ساير افراد داراي خبرگي در موضوع به تشخيص محقق.
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الگوي جديدي براي «برندسازي فرهنگي در صنعت

) (EFA14و تأييدي  (CFA)15با استفاده از روش تحليل

 / 58عذرا مرادی ـ اميرحسن ندايی

نمونهگيري نظري 18به شيوهي گلوله برفي و تا رسيدن

مالک خبرگي:
 افراد داراي تأليف ،تدريس يا سخنراني در موضوع
تحقيق (سابقهي آموزشي ـ پژوهشي)؛

19

به اشباع نظري بود .بدينصورت که فرايند گزينش
نمونهها تا رسيدن به اشباع نظري ادامه داشت .درواقع،

 افراد داراي تخصص ،تحصيالت يا جايگاه علمي
مرتبط با موضوع تحقيق (سابقهي تحصيلي)؛

 افراد داراي شغل مرتبط با موضوع تحقيق.

پايان نمونهگيري تا زماني صورت گرفت که محقق به
اشباع نظري رسيد .رنجبر و همکاران ( )1391در
20

خصوص اشباع نظريه گريدي ( )1998بيان ميکنند

در بخش کمّي ،جامعهي آماري شامل دانشجويان و
اساتيد حوزهي فيلم و سينما در کشور ايران بود .تعيين
حجم نمونهي مورد مطالعه در اين پژوهش ،در دو
بخش کيفي و کمّي متفاوت است :در بخش کيفي
پژوهش ،روش تعيين حجم نمونه بهصورت

که زماني که تمام منابع اطالعاتي ،اطالعات مشابهي را
در اختيار بگذارند ،به اشباع رسيدهايم .در اين تحقيق
اشباع نظري پس از انجام  20مصاحبه ،به دست آمد.
اطالعات نمونه موردنظر در بخش کيفي در جدول زير
ارائهشده است.
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جدول :1مشخصات نمونهي بخش کيفي
کد مصاحبهشونده

جنسيت

پست سازماني

سابقهي کاري

مدت مصاحبه

رديف
1

کد 1

مرد

مديرعامل شرکت فيلمسازي به نگر

 19سال

 20دقيقه

2

کد 2

مرد

تهيهکننده

 19سال

 35دقيقه

3

کد 3

مرد

عضو هيأت امناي بنياد سينمايي فارابي

 25سال

 25دقيقه

4

کد 4

مرد

فيلمنامهنويس ،کارگردان و تهيهکننده

 9سال

 20دقيقه

5

کد 5

مرد

بازيگر ،کارگردان و مشاور برندينگ

 29سال

 25دقيقه

6

کد 6

مرد

کارگردان ،تهيهکننده و تدوينگر

 43سال

 30دقيقه

7

کد 7

مرد

تهيهکننده فيلمهاي سينمايي

 35سال

 35دقيقه

8

کد 8

مرد

تهيهکننده

 35سال

 40دقيقه

9

کد 9

مرد

معاونت جشنواره جهاني فجر

 29سال

 35دقيقه

10

کد 10

زن

پخش و بازاريابي آثار سينمايي و مستند

 28سال

 30دقيقه

11

کد 11

مرد

فيلمسازي و نقد فيلم

 38سال

 30دقيقه

12

کد 12

مرد

تهيهکننده و کارگردان

 23سال

 35دقيقه

13

کد 13

مرد

 26سال

 45دقيقه

14

کد 14

مرد

عرضهکنندهي بينالمللي فيلمهاي ايراني

 32سال

 40دقيقه

15

کد 15

مرد

فيلمنامهنويس و کارگردان

 39سال

 25دقيقه

16

کد 16

مرد

تهيهکننده و کارگردان

 24سال

 35دقيقه

17

کد 17

مرد

فيلمنامهنويس

 10سال

 20دقيقه

18

کد 18

مرد

مدرس دانشگاه ،منتقد و مشاور فيلم

 23سال

 25دقيقه

19

کد 19

مرد

نويسنده و کارگردان

 32سال

 35دقيقه

20

کد 20

مرد

تهيهکننده

 11سال

 30دقيقه

نويسنده و پژوهشگر حوزهي مديريت
هنري و فرهنگي
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در بخش کمّي نيز براي محاسبه حجم نمونه
بهصورت زير عمل شد:

حضوري براي انجام مصاحبههاي نيمهساختاريافته و
چهره به چهره انجام شد .قبل از انجام مصاحبه بر

با توجه به اينکه در اين تحقيق از تکنيک

اساس فرم مصاحبه ،اهداف مطالعه به افراد توضيح

مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده ،در

دادهشده بود .فرم راهنماي مصاحبه قبل از شروع

مدلسازي معادالت ساختاري محقق به حجم نمونهي

مصاحبه ،در اختيار هر يک از شرکتکنندگان قرار داده

بسيار بزرگتري نياز دارد تا با حفظ توان الزم به

شد تا مطالعه کنند .همچنين اجازه و رضايت شفاهي

برآوردهاي باثباتتري از پارامترها و خطاهاي استاندارد

در ابتداي مصاحبه براي ضبط مصاحبه اخذ شد .براي

دست يابد (قاسمي .)1392 ،بومسما ،حداقل حجم

تکميل دادههاي مصاحبه ،عالوه بر ضبط صدا ،در حين

نمونه  200نفر را توصيه ميکند .استيونس ،در نظر

جلسات و مصاحبهها نيز يادداشتبرداري به عمل آمد.

گرفتن  15مورد براي هر متغير پيشبين را در تحليل

در بخش کمّي تحقيق ،ابزار مورداستفاده براي

استاندارد پيشنهاد ميکند .به دليل شباهت الگوهاي

(مبتني بر شاخصها يا به عبارتي همان کدهاي باز

معادالت ساختاري با رگرسيون چندمتغيري ،تعداد 15

استخراجشده در بخش کيفي) بود .اين پرسشنامه،

مورد به ازاي هر متغير آشکار منطقي به نظر ميرسد

داراي دو بخش بوده است :بخش اول ،مربوط به

(هومن .)1388 ،برخي ديگر معتقدند :بر اساس يک

مشخصات فردي پاسخگويان بوده که در آن متغيرهايي

قاعدهي سرانگشتي به ازاي هر متغير  10واحد نمونه

همچون جنسيت ،سن و سابقه فعاليت مطرحشده است؛

استفاده ميکنند (قاسمي .)65:1388 ،بنابراين حجم

بخش دوم ،به بررسي وضعيت موجود الگوي

نمونه در اينجا برابر  200نفر در

نظر گرفته شد.

برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم با توجه به

در اين پژوهش ،روش نمونهگيري در بخش کيفي

شاخصهاي مربوط به هرکدام از ابعاد و مؤلفههاي

بهصورت نمونهگيري هدفمند و به شيوهي گلوله برفي

شناساييشده براي اين الگو در بخش کيفي ميپردازد.

بود .به اينصورت که محقق بهطور هدفمند ،به دنبال

پرسشنامه مذکور شامل  38گويه بود که ابعاد و

افرادي و خبرگاني رفت که بيشترين اطالعات را در

مؤلفههاي زير را پوشش ميدادند:

خصوص موضوع تحقيق داشتند .همچنين براي

 -بُعد پديدهي مرکزي (هويت يافتن فرهنگي يا برند

شناسايي آنها بهصورت گلوله برفي و با پرسيدن از
مصاحبهشوندهِ شناساييشد و براي معرفي خبره
(خبرگان) بعدي انجام گرفت.
روش نمونهگيري در بخش کمّي نيز به شيوه
نمونهگيري تصادفي ساده بود .به اين صورت که نمونه
بهصورت تصادفي از بين دانشجويان و اساتيد حوزهي
فيلم و سينما انتخاب شد.

ابزار گردآوري دادهها
ابزار گردآوري اطالعات در بخش کيفي (مصاحبه)،
فرم مصاحبه نيمه ساختارمند و ضبطصوت بود .انجام
مصاحبه با دريافت وقت قبلي از خبرگان و مراجعهي

شدن) با  1مؤلفه و  6زيرمؤلفه و  18گويه؛
 بُعد شرايط علّي با  1مؤلفه و  10زيرمؤلفه و 33گويه؛
 بُعد راهبردها با  1مؤلفه و  7زيرمؤلفه و  22گويه؛ بُعد شرايط زمينهاي با  1مؤلفه و  6زيرمؤلفه و 19گويه؛
 بُعد عوامل مداخلهگر با  1مؤلفه و  4زيرمؤلفه و 13گويه؛
 بُعد پيامدها و نتايج با  1مؤلفه و  5زيرمؤلفه و 15گويه؛
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رگرسيون چندگانه با روش معمولي کمترين مجذورات

گردآوري دادهها شامل يک پرسشنامه محقق ساخته

 / 60عذرا مرادی ـ اميرحسن ندايی

روش گردآوري دادهها
با توجه به اهميت و گستردگي حوزه برندسازي

ازلحاظ ميزان وجود هر يک از شاخصهاي مربوط به
مؤلفهها و ابعاد الگوي برندسازي فرهنگي در صنعت

فرهنگي در صنعت فيلم در ابتدا الزم بود مطالعات

فيلم ايران پرداخته شد .جمعآوري پرسشنامهها از

کتابخانهاي عميقي در مورد ادبيات و پيشينه برندسازي

طريق ارسال به ايميل دانشجويان و اساتيد حوزه فيلم

فرهنگي در صنعت فيلم در ايران و ساير کشورها

و سينما صورت گرفت.

صورت گيرد تا در مرحلهي بعد با استفاده از روش
ميداني و مراجعهي مستقيم به نمونههاي پژوهش،
تحليل مناسبي از وضعيت برندسازي فرهنگي در
صنعت فيلم به دست آيد .براي اينکه ابزار مناسبي

روايي و پايايي ابزار گردآوري اطالعات
روايي و پايايي در بخش کمّي :پايايي را از طريق
21

22

23

(ارتباط سؤاالت با سازه زيربنايي)

آلفاي کرونباخ (سازگاري دروني ابزار) و شاخص
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براي بررسي وضعيت موجود برندسازي فرهنگي در

پايايي ترکيبي

صنعت فيلم تدوين شود ،محقق بررسي جامعي در

موردسنجش قرار دادهايم .براي سنجش روايي نيز از

مورد مدلها و مؤلفهها و ابعاد برندسازي فرهنگي در

روايي همگرا و روايي واگرا استفاده شده است .ساختار

صنعت فيلم در ايران و جهان انجام داد ،سپس به

ارزيابي برازش پرسشنامه بهصورت زير است:

بررسي اسناد و مدارک در صنعت فيلمسازي پرداخت.

همانگونه که مالحظه ميشود ،در بخش پايايي به

در مرحله ديگر و در بخش کيفي ،محقق با استفاده از

بررسي آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي 24و در بخش

مصاحبه ،ديدگاه خبرگان و صاحبنظران اين حوزه را

روايي به بررسي روايي واگرا 25و همگرا 26ميپردازيم.

در مورد ابعاد و مؤلفههاي شناساييشده جويا شد .در

در ادامه به ترتيب به ارزيابي اين معيارها براي پايايي و

اين ميان محقق با  20نفر از اين افراد مصاحبه انجام داد.

روايي مؤلفههاي الگو پرداختهشده است:

هدف از انجام مصاحبهها ،بررسي دقيق و کارشناسي

آلفای کرونباخ
پایایی

موضوع برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم از ديدگاه
صاحبنظران بهمنظور شناسايي يا تأييد ابعاد و

پایایی ترکيبی )(CR
ارزیابی ساختار پرسشنامه

مؤلفههاي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم براي

روایی همگرا)(AVE
روایی

بررسي وضعيت موجود بوده است .مصاحبهها از نوع
نيمهساختمند و هرکدام به مدت  20تا  45دقيقه بوده
است .نتيجه اين بررسيها ،استخراج فهرستي از ابعاد و
مؤلفههاي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم شامل 6
بعد و  6مؤلفه ( 1مؤلفه هويت يافتن فرهنگي يا برند
شدن (پديدهي مرکزي) با  6زيرمؤلفه) 1 ،مؤلفه شرايط
علّي با  10زيرمؤلفه 1 ،مؤلفه شرايط زمينهاي با 6
زيرمؤلفه 1 ،مؤلفه عوامل مداخلهگر با  4زيرمؤلفه1 ،
مؤلفه راهبردها با  7زيرمؤلفه و  1مؤلفه پيامدها و نتايج
با  5زيرمؤلفه بوده است.
در بخش کمّي ،با استفاده از پرسشنامه ساختهشده
بر اساس نتايج کيفي ،به پيمايش جامعهي آماري

روش فورنل -الکر

محاسـبه پايـايي بـر اســاس آلفـاي کرونبـاخ :از آلفــاي
کرونباخ به عنوان يک معيار سنتي بـراي بخـش پايـايي
مؤلفهها اسـتفاده مـيشـود .جـدول مربـوط بـه آلفـاي
کرونباخ در زير آمده است .مـالک مناسـب بـودن ايـن
آمار براي پايا بودن يک مؤلفه اين است که مقـدار آلفـا
باالتر از ( 0/7کرونباخ )1951 ،باشد.
همانطور که در جدول شماره  2مالحظه ميشـود،
مقدار همه مؤلفـههـا بـاالتر از  0/7بـوده و ايـن نشـان
ميدهد که الگو ازنظر ضـريب آلفـاي کرونبـاخ پايـايي
مناسبي دارد.
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جدول  :2ضريب آلفاي کرونباخ مؤلفههاي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم
ضريب آلفاي کرونباخ

مؤلفهها
پديده مرکزي (هويت بخشي (برند شدن) فرهنگي صنعت فيلم)

0/718

شرايط علّي (مأموريتهاي فرهنگي صنعت فيلم)
راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم)
عوامل مداخلهگر (تعامالت و ارتباطات فرهنگي صنعت فيلم)
شرايط زمينهاي (محيط فرهنگي پيرامون صنعت فيلم)
پيامدها و نتايج (وفاداري به صنعت فيلمسازي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي)

0/821
0/788
0/792
0/775
0/814

جدول  :3مقدار پايايي ترکيبي مؤلفههاي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم
پايايي ترکيبي

مؤلفهها
پديده مرکزي (هويت بخشي (برند شدن) فرهنگي صنعت فيلم)

0/813

شرايط علّي (مأموريتهاي فرهنگي صنعت فيلم)
راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم)
عوامل مداخلهگر (تعامالت و ارتباطات فرهنگي صنعت فيلم)
شرايط زمينهاي (محيط فرهنگي پيرامون صنعت فيلم)
پيامدها و نتايج (وفاداري به صنعت فيلمسازي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي)

0/842
0/867
0/901
0/820
0/819

ازآنجاکه معيار آلفاي کرونباخ يـک معيـار سـنتي بـراي

دارند ،ولي در آلفاي کرونبـاخ همـه سـؤاالت اهميـت

تعيين پايايي سازهها است ،روش پايايي ترکيبـي معيـار

يکساني دارند .در زير جدول مربوط بـه معيـار پايـايي

مدرن تري نسبت به آلفا است .اين معيار توسط ورتيس

ترکيبي ابعاد برندسازي فرهنگي در صنعت فـيلم آمـده

و همکاران ( )1974معرفي شد و برتري آن نسـبت بـه

است( .جدول شماره )3

آلفاي کرونباخ در اين اسـت کـه پايـايي سـازههـا ،نـه

همانطور که مالحظه ميشود مقدار شاخص پايايي

به صورت مطلق ،بلکه با توجه به همبستگي سازههايش

ترکيبي براي همه سازهها ،باالتر از  0/7بوده و نشان از

مقـدار CR

پايايي مناسب شاخصها و سازهها ابعاد برندسازي

با يکديگر محاسبه ميشـود .درصـورتيکـه

براي هر سازه باالتر از ( 0/7نانالي )1978 ،باشد .نشـان

فرهنگي در صنعت فيلم است.

از پايداري دروني مناسب براي الگوهـاي انـدازهگيـري

نتيجهگيري کلي براي پايايي :با توجه به بررسي هر

دارد .ذکــر ايــن نکتــه ضــروري اســت کــه  CRمعيــار

دو معيار آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي ( )CRميتوان

مناسبتري نسبت به آلفاي کرونباخ به شمار ميآيد .به

نتيجه گرفت که مؤلفهها از پايايي مناسبي براي ابعاد

دليل اينکه در محاسبه  ،CRشاخصها (سؤاالت) با بار

برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم برخوردار است.

جدول  :4ميزان ضريب روايي همگرا مؤلفههاي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم
مؤلفهها
پديده مرکزي (هويت بخشي (برند شدن) فرهنگي صنعت فيلم)
شرايط علّي (مأموريتهاي فرهنگي صنعت فيلم)
راهبردها (ارتقاء منزلت فرهنگي صنعت فيلم)
عوامل مداخلهگر (تعامالت و ارتباطات فرهنگي صنعت فيلم)
شرايط زمينهاي (محيط فرهنگي پيرامون صنعت فيلم)
پيامدها و نتايج (وفاداري به صنعت فيلمسازي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي)

ميزان ضريب روايي همگرا ()AVE
0/771
0/718
0/802
0/732
0/784
0/745
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محاســبه پايــايي براســاس پايــايي ترکيبــي (:)CR

عاملي بزرگ تـر ،اهميـت بيشـتري در محاسـبه پايـايي
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جدول  :5ميزان ضريب روايي واگرا ابعاد برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم
پديده مرکزي

شرايط علّي

شرايط زمينهاي

راهبردها

عوامل مداخلهگر

پديده مرکزي

0/731

شرايط علّي

0/035

0/764

شرايط زمينهاي

0/015

-0/175

0/786

راهبردها

0/123

0/196

0/098

0/817

عوامل مداخلهگر

0/004

0/231

-0/037

0/113

0/803

نتايج و پيامدها

0/067

0/132

0/011

0/084

0/102

نتايج و پيامد

0/795
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در جدول شماره  4مقادير مربوط به ضرايب روايي

تأييدي به کار ميرود) و همچنين مـدليـابي معـادالت

همگرا براي سازههاي (مؤلفههاي) الگو ابعاد برندسازي

ساختاري ( )SEMدر نرم افزارهاي  SPSS.23و

PLS.3

فرهنگي در صنعت فيلم آمده است .و همانطور کـه از

انجام پـذيرفت .از آزمـون هـاي tتـک نمونـهاي بـراي

جدول شماره  4مشخص است ميزان  AVEبراي همـه

بررسي هاي بخش کمّي تحقيق استفاده شد .همچنين از

مؤلفه هاي ابعاد برندسـازي فرهنگـي در صـنعت فـيلم

ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب پايايي ترکيبي ()CR28

باالتر از مقدار مالک  0/5است و ايـن نشـان مـيدهـد

براي پايايي پرسشنامه استفاده شد.

روايي همگراي مؤلفهها در حد مناسبي است.
دو روش براي محاسبه روايـي واگـرا وجـود دارد.
روش فورنل -الرکر و روش بارهاي عاملي متقاطع .در

مالحظات اخالقي
در هر پژوهشي مالحظات اخالقي وجود دارد که

اينجا به دليـل حجـم کمتـر محاسـبات و جـدولهـاي

محقق ملزم به رعايت آن است .در اين پژوهش

خروجي ،از روش فورنـل -الرکـر اسـتفاده مـيکنـيم.

مالحظات اخالقي زير رعايت شده که برخي از اهم

خروجي روايي واگرا بر اسـاس روش فورنـل -الرکـر

آنها عبارتند از:

بهصورت جدول شماره  5است.

 -کسب اجازه براي ضبط مصاحبه از افراد شرکتکننده؛

همانطور که مالحظه ميشود ،در اين جدول رابطه
تمام سازهها با سؤاالتشان بهطور کل از رابطه همان
سؤاالت با سازههاي ديگر بيشتر است ،پس ميتوان
نتيجه گرفت سؤاالت داراي روايي واگراي مناسبي
هستند.
روش تجزيهوتحليل دادهها
بــهمنظــور تجزيـهوتحليـل دادههــا در مرحلــه اول

 رعايت حق بينام بودن تحليلها و استفاده از کد بهجاينام افراد؛
 توضيح اهداف و مراحل انجام مطالعه قبل از مصاحبه؛ محرمانه نگهداشتن اطالعات مشارکتکنندگان؛ داوطلبانه و اختياري بودن شرکت در پژوهش؛ در اختيار گذاشتن نتايج پژوهش براي مشارکتکنندگاندر صورت درخواست آنها؛
 -تأکيد بر محرمانه ماندن اطالعات اخذشده از ميدان

پژوهش (مرحله کيفي) از فرايند تحليل محتواي کيفـي

تحقيق (افراد ،سازمانها و ساير موجوديتها)؛

(کدگذاري) سه مرحلهاي (باز ،محوري و انتخابي) و با

 -تأکيد بر عدم ذکر نام افراد و سازمانها در تحقيق؛

بــهکـــارگيري نـــرمافــزار تحليــل محتـــواي کيفــي

 -رعايت صداقت و امانتداري و تعهد به عدم تحريف،

 MAXQDA.2018استفاده شد .در مرحلـه دوم ،يعنـي
مرحله کمّـي ،تحليـل دادههـا بـر مبنـاي روش تحليـل
مؤلفه هاي اصلي( 27کـه در تحليـل عـاملي اکتشـافي و

تعديل يا تفسير به رأي کردن نتايج تحقيق.
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تحليل دادههاي کمي
الگوي مناسب برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم (الگوي
ساختاري) با توجه به تحليل عاملي تأييدي کدام است؟

پس از کشف ساختار و ابعاد زيربنايي الگوي
برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ،در اين بخش به

در اينجا از نسل دوم معادالت ساختاري با عنوان
روشهاي مربعات جزئي يا

31

 PLSاستفاده شده

32

است .در زير نتايج مربوط به الگوي ساختار عاملي
بر اساس خروجي نرمافزار  PLSدر شکل شماره 1
آمده است.

اين بخش ،درواقع به بررسي برازش الگو با دادههاي

عاملي در شکل شماره کمتر از  0/4نيستند و مـيتـوان

تجربي در جامعه آماري پرداخته ميشود .به عبارتي،

نتيجه گرفت که اجزاي الگو در اليه سوم و اول مناسب

الگوي مناسبي را که با دادههاي کمّي برازش دارد ،در

بوده يا به اصطالح سؤاالت يا شاخصها براي سـنجش

اينجا مورد آزمون قرار ميدهيم .در اين مرحله ،بررسي

زيـر مؤلفـههـاي مربـوط داراي اعتبـار (روايـي) ســازه

خواهيم کرد که آيا دادههاي کمّي برخاسته از يک

مناسبي هستند .در جدول زير اطالعات کامل مربوط به

جامعه آماري بزرگ (که الگو کيفي براي آنها

تمام بارهاي عاملي آمده اسـت .بارهـاي عـاملي بـاالي

تدوينشده است) الگو را تأييد ميکنند .به عبارتي آيا

( 0/4هالند )1999 ،33نشاندهنـده ارتبـاط مناسـب هـر

الگوي برخاسته از بخش کيفي ،الگوي مناسبي براي

گويه يا مؤلفه با مؤلفه زيـر يـا بعـد زيربنـايي خـودش

جامعه آماري هست يا خير؟ اين کار بر اساس تحليل

است.

عاملي تأييدي

29

انجام ميشود که توسط روش

الگويابي معادالت ساختاري )SEM( 30انجام ميپذيرد.

شکل  :1بارهاي عاملي و ضرايب مسير الگو برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

تحليل ساختار عاملي اين الگو خواهيم پرداخت .در

همانطور که مالحظه ميشود ،هيچکدام از بارهـاي
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جدول  :6بارهاي عاملي الگو برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم
مسير

بارهاي عاملي مرتبه سوم

بار عاملي

شرايط علّي (مأموريت هاي فرهنگي صنعت فيلم) ـ پديده مرکزي (هويت بخشي يا برند شدن فرهنگي صنعت فيلم)

0/766

شرايط زمينهاي (محيط فرهنگي پيرامون صنعت فيلم) -راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم)

0/770

عوامل مداخلهگر (تعامالت و ارتباطات فرهنگي صنعت فيلم) -راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم)

0/711

پديده مرکزي (هويت بخشي يا برند شدن فرهنگي صنعت فيلم)  -راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم)

0/788

راهبردها (ارتقاي منزلت فرهنگي صنعت فيلم) ـ پيامدها و نتايج (وفاداري به صنعت فيلمسازي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي)

0/779

همانطور که مالحظه ميشود ،هيچکدام از بارهاي

رشد صنعت فيلم از جنبههاي مختلف است و توجه به

عاملي در جدول فوق و شکل باال (اعداد وسط هرکدام

آن اهميت فراواني ميتواند داشته باشد؛ بنابراين بر

از فلشها ،نشاندهنده بار عاملي مربوط به آن سؤال يا

اساس چنين شهود و دغدغه اوليهاي ،محقق به بررسي

سازه است) کمتر از  0/4نميباشند و ميتوان نتيجه

برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران در جامعه

گرفت که اجزاي الگو مناسب بوده يا بهاصطالح

آماري دانشجويان و اساتيد حوزه فيلم و سينما همت

شاخصها ،سازههاي موردنظر را بهخوبي سنجيده

گماشت.
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است.

در اين راستا ابتدا به مفهومپردازي و سپس عملياتي
کردن مفهوم موردنظر پرداخته شد و سپس بر اساس

بحث و نتيجهگيري
در اين بخش به تعمق در مورد يافتهها ،تحليل
چرايي آنها و استدالل در خصوص يافتههاي تحقيق

اين تعاريف عملياتي ـ که ماحصل آنها پيدايش
ساختار عاملي اين مقوله بود ـ به ارزيابي و ساخت
الگو پرداخته شد.

پرداختهشده است .جان کالم در اين رساله ارائهي

بنابراين ميتوان گفت ،درمجموع صنعت فيلم و

الگوي برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم ايران بود.

سينما که توليد فيلمهاي سينمايي را با توجه به ابزار و

دغدغه ،ادعا يا به عبارتي شهود اوليه محقق بر اين بود

تجهيزات سينمايي و سرمايهگذاري اقتصادي و مالي با

که ابعاد اساسي الگوي برندسازي فرهنگي در صنعت

بهرهگيري از تکنيک و هنر به وجود ميآيد ،از جذابيت

فيلم ايران را کشف کند .بهطوريکه اين دغدغه شايان

بااليي ،براي بهرهگيري از تکنيکها و ابزارهاي

توجه و تحقيق است و ميتواند در بهينهسازي و

بازاريابي برخوردار است و مطالعات مرتبط با

اثربخشي فرايند برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم

برندسازي فيلم ،ريشه در مطالعات فرهنگي آمريکا دارد

توسط دانشجويان و اساتيد حوزه فيلم و سينما نقش

که بعدها با وجه تکنيکيتر ،در ابزارها و آميختههاي

داشته باشد .برخي از تحقيقات پيشين تا حدودي اين

بازاريابي نيز موردتوجه قرارگرفته است که با ورود

دغدغه را تأييد ميکردند .بهعنوانمثال ،صفري شاهي و

مفهوم مشتري مداري به بازاريابي ،تناسب اين مطالعات

همکاران ( )1396برندسازي فرهنگي را بهعنوان يکي

با بخش فيلم و سينما بيشتر ميشود؛ البته تمايزهاي

از ضروريترين ابزارهاي هوشمندانه و مؤثر در صنعت

بازاريابي فيلم با بازاريابي کاالهاي مصرفي نيز نمايانتر

فيلم ميدانند .از طرف ديگر ،چنين دغدغهاي براي

ميشود تا به افزايش ارزش براي مخاطبان و عوامل

جامعه آماري مانند دانشجويان و اساتيد حوزه فيلم و

توليد منجر شود و برندسازي فرهنگي فيلم ،چيزي

سينما ميتواند بسيار حائز اهميت باشد .چراکه

بيش از ارتباطات بازاريابي در صنعت فيلم و بهواقع،

ازآنجاکه هدف برندسازي فرهنگي ،فراهمآوري زمينهي

در جستوجوي داليل الهامبخش و تأثيرات سياسي و
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اجتماعي آن است که با استفاده از تکنيکهاي بازاريابي

عمومي توده مردم پرداخته و از همه مهمتر صنعت

به ارتقاي ارزش ،براي مخاطبان و عوامل توليد منجر

فيلم برند شده و ميتواند باعث رشد هنر و فرهنگ

ميشود و عناويني چون فرايند بازاريابي ،بخشبندي،

يک جامعه و به تبع آن اقتصاد جامعه شود ،اشاره کرد.

هدفگذاري و جايگاهيابي فيلم و سينما ،الگوي
برندسازي صنعت فيلم همزمان بهمرور آميختهي
بازاريابي سينما و فيلم که شامل محصول ،قيمت،

پيشنهادهاي پژوهش
با توجه به نتايج تحقيق،

پيشنهاد ميشود

مکان ،ترويج و افراد است (پژوهشنامه فرهنگستان هنر،

سازگارسازي قوانين و مقررات با نيازهاي راهبردي

 .)5 :1397البته بايد نقش کرونا ويروس و تأثير منفي

صنعت ازجمله اصالح قانون مالكيت معنوي ،حمايت

را که بر صنعت فيلم داشته مدنظر قرارداد؛ اگرچه اين

نظاممند و هدفمند از توليد آثار سينمايي ،اصالح

جريان باعث رونق نتفليکس در بين مردم شد؛

ساختار مالكيتي و مديريتي صنعت از طريق تغيير

بهطوريکه در سهماهه اول سال جاري ميالدي 1۵

واقعي از نظام مالكيت و مديريت دولتي بهنظام مالكيت

ميليون و  800هزار نفر مشترک جديد به نتفليکس

و مديريت خصوصي براي انعطافپذيري و سازگاري

اضافهشده است.

بيشتر با الزامات بازار جهاني ،ايجاد زيرساختهاي

الگوي مناسب برندسازي فرهنگي در صنعت فيلم

خصوصي

(الگوي ساختاري) با توجه به تحليل عاملي تأييدي

(شهرکهاي سينمايي و سالنهاي سينمايي) ،اصالح و

کدام است؟

نظاممندسازي سياستهاي حمايتي و تعرفهاي،

در

توسعه

زيرساختهاي

سينمايي

با توجه به محاسبه بارهاي عاملي الگوي ساختار

سرمايهگذاري و اعطاي تسهيالت ترجيحي براي ايجاد

عاملي و بررسي شاخصهاي نيکويي برازش ،مشخص

مراكز تخصصي و كارآمد پژوهشي و آموزشي،

شد که همهي مسيرهاي الگو داراي بار عاملي باالي

بسترسازي براي طرح امنيت شغلي و رفاه اجتماعي

 0/4بوده و ميتوان نتيجه گرفت که اجزاي الگوـ چه

هنرمندان ،پيشبيني و اجراي اقدامات حمايتي براي

در بخش اندازهگيري و چه در بخش ساختاري ـ

صادرات فيلم با تأمين و پرداخت هزينههاي بازاريابي

اعتبار الزم را براي قرار گرفتن در اين الگو دارند يا

بخش خصوصي و اعطاي جايزهي صادراتي به دفاتر

بهاصطالح اين مؤلفهها اثر معنيداري روي هم دارند.

خصوصي فعال در بخش بينالملل ،اعطاي شفاف و

اين به آن معني است که درنهايت ميتوان گفت لزوم

مستقيم کمکهاي ساخت فيلم ،سمتدهي يارانهها به

توجه يکپارچه و سيستمي به همهي ابعاد و مؤلفههاي

نظام توزيع ،مصرف كاال و خدمات سينمايي ،امنيت

الگوي فوق الزامي بوده و باعث رشد متوازن،

بخشي به فضاي کسبوکار سينمايي از طريق

هماهنگ ،يکپارچه و اثربخش برندسازي فرهنگي در

شفافسازي قواعد نظارتي و خطوط قرمز ،تقويت و

صنعت فيلم در ايران خواهد شد .برخي تحقيقات به

توسعه متوازن صنايع پشتيبان صنعت سينما بهموازات

جنبههاي خاصي از اين الگو نظر داشتند که ميتوان به

رشد و توسعه صنعت سينماي كشور ،كاهش ريسك

تحقيق جواني ( )139۵تحت عنوان «الگوي پارادايمي

سرمايهگذاري داخلي و خارجي در صنعت سينماي

برندسازي در صنعت ورزش» که به نظر او صنعت

كشور بهمنظور جذب و هدايت سرمايههاي داخلي و

فيلمسازي با استانداردهاي جهاني به عرضه و بازاريابي

خارجي براي توسعه صنعت سينما كه از ضرورتهاي

آثار هنري ،ارتباطات عمومي و سواد بصري و آگاهي

برندسازي آن است.
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حقوقي و مشوقهاي الزم براي سرمايهگذاري بخش

 / 66عذرا مرادی ـ اميرحسن ندايی

در راستاي برندسازي صنعت فيلم و سينما و

موقعيتهاي جغرافيايي مطلوب در تهران و

اصالح و بهينهسازي روابط بينالمللي ،هدفمند کردن

شهرستانها ،اتخاذ تدابير حمايتي براي توسعه و تأمين

جهتگيريهاي ديپلماتيك در راستاي گسترش و

دستگاههاي پيشرفته سينمايي ،به هنگامسازي دانش و

تقويت مناسبات فرهنگي ،تشويق سفارتخانهها و

مهارت عوامل توليد سينمايي از آخرين دستاوردهاي

رايزنهاي فرهنگي بهمنظور زمينهسازي براي صدور

جهاني از طريق برگزاري دورههاي آموزشي،

محصوالت فرهنگي يا شکلگيري همکاريهاي

هماهنگسازي و انسجامبخشي كليهي عمليات

بينالمللي ،برنامهريزي براي توسعهي روابط همكاري

بينالمللي از طريق تأسيس بخش مستقل بينالملل

با ساير كشورها براي ايجاد بازار بينالمللي عرضه

بهمنظور جلوگيري از فعاليتهاي موازي قابلتأمل به

فيلم ،مشارکتهاي آموزشي با مؤسسات خارجي از

نظر ميرسد.

طريق اعزام كارآموزان فني و مديريتي ،ايجاد
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سازمانهاي پژوهشي مشترك بينالمللي در حوزهي

مراجع و مآخذ

سينما ،برگزاري همايشها و نشستهاي علمي

اميري ،ص و فرهنگي ،ح .)1386( .نقش صنعت

بينالمللي درزمينهي سينما ،انعقاد تفاهمنامههاي

فرهنگي بر توسعه فرهنگي ،با تاکيد بر کتاب و

همكاري فرهنگي جهت تسهيل همكاري بينالمللي و

کتابخواني.59-45 ،1 ،

دستيابي به منابع مالي بينالمللي در حوزهي سينما،

باقرطواني ،ع .)1397( .تاثير عناصر آميخته رسانه بر

توسعهي چارچوب مقررات مالياتي و زيرساختهاي

ارزش ويژه برند خدمات .مديريت بازاريابي ،دوره

حقوقي ميان كشورها براي سرمايهگذاري و توليد

 ،10شماره .75-47 ،26

مشترك از الزامات موردنياز صنعت است كه پيشنهاد
ميشود بهصورت نظاممند عملياتي شوند.
در اين مقاله ،پيشنهاد ميشود اعطاي کمکهاي
مالي ،فني و مديريتي بهمنظور بهبود كيفيت فيلمنامهها
و ايدهها ،توجه و تشويق فعاليتهاي پژوهشي بهمنظور
توليد انديشه در فيلمسازان ،توسعهي فعاليتهاي

پرچكاني ،پ« .)1394( .تبيين مولفه هاي فرهنگي در
برندسازي پايدار مقاصد گردشگري معنوي» .اولين
کنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت ،سال اول،
شماره ،2

. 20-31

پژوهشنامه فرهنگستان هنر .)1397( .تهران :انتشارات
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي

ايران.

پژوهشي بازاريابي در دفاتر توزيع ،توسعهي

جوانمرد ،ح و سلطانزاده ،ا .)1397( .بررسي ويژگي

فعاليتهاي پيشبرد فروش ،توسعهي فعاليتهاي مكمل

هاي برند اينترنتي و وب سايت ها و تاثير آن بر

فروش ،توجه به فناوريهاي نوين توزيع ازجمله شبكه

اعتماد و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي :خريد

وب ،تغيير و متناسبسازي سازوکارهاي بازار سرمايه

محصوالت فرهنگي از طريق اينترنت).189-175 ،9 ،

كشور براي بهبود روند تأمين مالي شرکتهاي

جواني ،و .)1395( .الگوي پارادايمي برندسازي در

سينمايي داخلي از طريق عقالييسازي دورهي

صنعت ورزش .نشريه مديريت ورزشي-175 ,9 ,

بازپرداخت ،تضمينها ،وثيقهها و توسعهي تسهيالت

.189

مالي و اعتباري ،الزام تلويزيون دولتي به خريد و
نمايش توليدات سينمايي داخلي ،راهاندازي شبکههاي

خادمي ،م و پريخاني ،ش .)139۵( .استراتژي بازاريابي
هنر ،انتشارات :سيته.

تلويزيوني فيلم و سريال ايراني ،برنامهريزي براي

دولت آبادي ،ف ،اسدي ،ن و کليمي ،ح .)1392( .ابعاد

اقدامات زيرساختي درزمينهي ساخت سالن نمايش در

ارزش ويژه مشتري (ارزش ويژه رابطه ،ارزش ويژه
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برند ،ارزش ويژه مشتري) بر روي رضايت مشتري

کريمي ،ا؛ خورشيدي ،غ و احمدي ،م.)1396( .

در شرکت کاله . .مطالعات فرهنگ ارتباطات ،دوره

تجاري )(Branding

نوزدهم ،شماره .156-132 ،41

«برندينگ چيست؟؛ مديريت نام
» نشريه دنياي چاپ،82 .

.176-152

راه چمني ،م و سليمي ،ا .)1393( .بررسي تأثير مدل

گودرزي ،ح؛ جعفريهفتخواني ،ن« .)1397( .درآمدي

ارزش ويژه مشتري در شکلگيري برند رستورانهاي

بر بازاريابي فيلم و سينما؛ يک مطالعة تطبيقي و

زنجيرهاي،10 ،

.51-22

تجربي» .مجله رسانه .سال بيست و نهم ،شماره ،2

رنجبر ،ه و همکاران ،)1391( .نمونه گيري در روش

.81-۵3

هاي کيفي ،راهنمايي براي شروع .مجله علمي

محدث ،س .)1396( .مطالعات برندسازي اسالمي،

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري

مطالعات تحقيقي در خاورميانه .مطالعات فرهنگ
ارتباطات ،دوره نوزدهم ،شماره ،41

اسالمي ايران ،سال دهم ،شماره .3

.186-167

شهسوار ،ف و عالم تبريز ،ح .)1395( .شناسايي

مرادي ,ف؛ زرآبادي ،ز و ماجدي ،ح .)1398( .واکاوي

عوامل موثر در ايجاد برند در رسانه هاي فضاي

اصول بازآفريني شهري فرهنگ -مبنا با رويکرد

مجازي با توجه به مدلهاي شاخص در ارزش گذاري

ارتقاي رقابتپذيري .ماهنامه علمي پژوهشي باغ نظر،

صلواتيان ،س؛ روح بخش ،م و درفشي ،ا.)1397( .
عوامل مؤثر بر بازاريابي فيلم هاي سينمايي ايراني از
طريق رسانه هاي اجتماعي .مطالعات فرهنگ
ارتباطات ،دوره نوزدهم ،شماره .175-152 ،41
صفري شاهي ،ع؛ علمي ،م؛ سلطاني ،م.)1396( .
برندسازي فرهنگي ،با هدف بررسي برندسازي و
شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء تصوير برند مطابق با
ارزش هاي اسالمي .فرآيند مديريت توسعه ،دوره
 ،2۵شماره ،2

.110-93

فرمانروايي ،س و پلنگي ،ن .)1395( .بررسي مولفه
هاي برندسازي در گالري هاي هنري شهر تهران.
مجله رسانه .سال بيست و نهم ،شماره ،2

.58-43

فرهنگي ،ع؛ دادگران ،م؛ سلطاني فر ،م و ابري ،ا.
( .)1391طراحي الگوي آمادگي شركت هاي
سينمايي ايران براي ورود به بازارهاي جهاني .فرآيند
مديريت توسعه ،دوره  ،25شماره .131-105 ،2
قاسمي ،و ،)1392( .مدل سازي معادله ساختاري در
پژوهش هاي اجتماعي با کاربرد.Amos Graphics
تهران :انتشارات جامعه شناسان.

وحدتي ،م« .)1390( .صنايع فرهنگي مانعي بر سر راه
آينده فرهنگ» .تهران :موسسه نگاه

معاصر.

هومن ،ح .)1388( .مدل يابي معادالت ساختاري با
کاربرد نرم افزار ليزرل .تهران :انتشارات سمت.
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