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چکیده

های فعلی  دیگر، محدودیّت در روشای، یکی از مسائل مهم در سازمان صداوسیما و از طرف رسانه مالی تولیدات  تأمین

مالی در دنیا  های جدید تأمین یکی از روش.  دی برای این سازمان بوده استمالی همیشه یک مشکل ج تأمین

کند که برای ساخت یک محصول الزاماً نیاز نیست به دنبال  جمعی این ایده را مطرح می مالی تأمین.  ست اجمعی مالی تأمین

دنبال آن  در این پژوهش؛ به.  جذب کردهای کوچک اما متعدد را برای تحقّق آن  توان سرمایه گذاران بزرگ بود؛ می سرمایه

 ن صداوسیما نیز بهره برد یا خیر؟ نمایشی سازما مالی تولیدات  توان از این روش نوین و مشهور جهانی در تأمین بودیم که آیا می

های این  دادهشد؛ بعد از تحلیل و تقلیل  کارشناس مصاحبه انجام 20ی اول با منظور؛ روش دلفی انتخاب و در مرحله برای این

و  19 به ترتیب شد؛ ی ایمیلی انجامصورت پرسشنامه در راند دوم و سوم که به.  دست آوردیم فرد به گویه منحصربه 22مرحله، 

ها  جزو ظرفیت دسته 2ین بین ازادسته رسیدیم؛  12گویه در قالب  34از اعضای پنل دلفی حضور داشتند و در انتها به  نفر 12

 .موانع تحقّق این مدل بود، جزو دسته 7و 

های  ترین ظرفیت ی توزیع وسیع، ازجمله مهمهای اقتصادی مشابه، شبکه ی صداوسیما، آشنایی مردم با مدلآنتن گسترده

ترین  سازی، ترس مدیران از اثرگذاری مردم در فرهنگ و نیاز مالی باال در تولیدات نمایشی، ازجمله مهم ؛ عدم شفافشده اشاره

های  یهگوباتوجه به : یتدرنها.  جمعی برای تولیدات نمایشی سازمان صداوسیما بود مالی برای تحقّق مدل تأمین شده رهاشاموانع 

برداری تغییراتی در  ی این بهرهببرد؛ اما مقدمهجمعی بهره مالی تواند از تأمین توان گفت که صداوسیما می آمده، می دست به

 .های کاربردی ارائه گردیده است یشنهادپعنوان  گیری به طلبد که در بخش نتیجه ا میرویکردها، سازوکارها و ساختارها ر

 .سپاری جمعی، تولیدات نمایشی، سازمان صداوسیما، اقتصاد رسانه، جمع مالی تأمین: واژگانکلیدی
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محورمالیویکرویکردمردممینتأ:مسئلهمقدمهوبیان

های مدیران این سازمان بوده و هست؛  ترین دغدغه مالی تولیدات صداوسیما، همواره یکی از مهم  تأمین

 نیاز طرف کیاز چراکهدهد،  ازپیش نشان می نمایشی، خود را بیش ای که در محصوالتی چون تولیدات دغدغه

دارد؛ آثاری چون،  ای دیگر، در جلب رضایت مخاطبان جایگاه ویژهمالی این تولیدات باالست و از طرف 

در داخل کشور که در خارج  تنها نهتولیدات نمایشی بودند که  ازجمله .  ..پیامبر و مختارنامه، پایتخت، یوسف

 .خود جذب نمایندا نیز توانستند مخاطب خوبی را بهاز مرزهای م

صداوسیما، به مالی در   های تأمین ترین روش ایم که دو مورد از مهم های گذشته شاهد بوده از سال 

های دولتی و جذب تبلیغات محدود بوده است؛ دو منبعی که با توجّه به شرایط اقتصادی این  جذب بودجه

که این دغدغه تنها مربوط به کشور ما و حقیقت این است.  اند رو شدهی با مشکل روبهطورجد بهروزها، 

منتشر  2012در سال  1یش عمومپخهای  رسانهشرکت سازمان صداوسیما نیست، در گزارشی که توسط 

 کایآمر متحده االتیاهای تلویزیونی و رادیویی عمومی در  درصد از ایستگاه 10گردد، که  شده است بیان می

نکته حائز اهمیّت این است که اگر .  (2012های پخش عمومی،  شرکت رسانه)اند  دچار کسری بودجه شده

 مالیهای تامین  ن را به سمت یافتن راهصداوسیما باشد و آ این شرایط باعث تغییر رویکردهای اقتصادی در

ی یک سازمان راحت بهتواند  بود وگرنه می  وری ببرد، موجب شکوفایی خواهد جویی و افزایش بهره نوین، صرفه 

 .تعطیل درآورد  را به ورشکستگی بکشاند یا در بهترین شرایط به حالت نیمه

 قرار گرفته است؛ تأمین موردتوجههای اخیر در دنیا  ه در سالمالی ک  های نوین تأمین یکی از روش

خود این  2012در گزارش سال  2تی آی رشد روزافزون این روش باعث شد، دانشگاه ام.  جمعی است لیما

دفتر ).  که جهان را متأثر خواهدکرد، اعالم نماید های برتر سال، فناوری 10ی یکی از نوآوری را در زمره

 .(1383, ینیکارآفر یتوسعه

ها وجود  ای نیست، بلکه از گذشته خود مفهوم تازه و نوآورانه خودی بهجمعی مفهوم تأمین مالی 

آید، اجرای آن بر  حساب می عنوان یک نوآوری به امّا آنچه در این مفهوم به.  (2012، 3الیکوک)است  داشته

طبق گزارش  .  (2013، 4پالرولس)است؛  بستری که باعث تقویت کارکرد این رویکرد است بستر وب بوده
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 1,1از حجم % 117جمعی رشد چشمگیری داشته و با رشد  مالی، صنعت تأمین 2012در سال  2سولوشن مس

نیز این  2012در سال .  رسیده است 2014میلیارد دالر در سال  11,2به حجم  2013میلیارد دالر در سال 

بینی این  راساس پیشب.  میلیارد دالر رسیده است 34,4ی اندازه است و بهصنعت بیشتر از دو برابر شده

, یزرند)سر خواهد گذاشت گذاری خطرپذیر را پشت سرمایه 2011جمعی در سال گزارش، تأمین مالی 

 .(1384, افشارپور و عساکره

 .  ..دهد، محصوالت مرتبط با فضای رسانه، ازجمله موسیقی، فیلم و که آمارهای جهانی نشان می گونه آن 

شده از  در مقایسه با کل بودجه تأمینکه  طوری اند؛ به جمعی بوده مالی  ها در تأمین جزو پرطرفدارترین پروژه

همچنین  ؛(2013پالرولس، ) ی سوم قرار داردسازی در رتبه جمعی در دنیا، صنعت فیلم مالی  روش تأمین

ی ها پروژهی در جهان، جمع یمال  نیتأمپلتفرم  نیتر بزرگ عنوان به 1استارتر کیکطبق آخرین گزارش سایت 

را در این سایت کسب  مالی  تأمینی موسیقی، رتبه پنجم ها پروژهی و مال  نیتأممربوط به فیلم، رتبه چهارم 

وقف، صدقه، خرید سهام، اوراق بهادار، خمس و زکات همگی دیگر از طرف.  (2018استارتر،  کیک)اند  کرده

است مردم ما آمادگی تجربه ثابت کردهاند و  ها مردم ای هستند که بستر تحقّق آن مالی  های تأمین مدل

 .هایی را دارند ارکت در چنین مدلمش

مالی تولیدات نمایشی توان در تأمین  ش هستیم که آیا میدر این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرس

ها و موانع مختلف سیاسی،  ظرفیتصداوسیما نیز از این روش بهره برد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال به 

.اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود خواهیم پرداخت

ترین و البته  تولیدات نمایشی یکی از پرمخاطب اوالًاین موضوع از چند جهت حائز اهمیت خواهد بود؛ 

تواند کمک به سزایی به  های جدید در این حوزه می تولیدات یک رسانه است، لذا؛ یافتن روش نیتر نهیپرهز

که گفته شد صداوسیما از جهت مالی در مضیقه است و یافتن یک روش  طور همان صداوسیما باشد؛ دوماً،

های تجاری، به فکر انتفاع  باید فارغ از دغدغه  سوماً این رسانهمالی قطعاً برایش مهم است؛   تأمینجدید 

ز طریق تواند این رسانه را به سمت اسپانسرهای تجاری بکشاند تا ا عمومی باشند، شرایط بد اقتصادی می

محوری این سازمان  تواند تهدیدی برای اهداف  این موضوع می کسری بودجه خود را تأمین نمایند؛ ها آن
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مردمی است و بر هیچ قدرت اقتصادی یا اسپانسری تکیه  کامالًجمعی، روشی مالی   باشد، اما روش تأمین

  .  (1380, کشتکار)ندارد 

هایدررسانهمالنیتأمی،رویکردنوینجمعیمالنیتأم:چهارچوبنظری

اقتصادرسانه

ید آن چگونه باشد تولید شود، فناوری و سازمان تول چه چیزیموضوع علم اقتصاد عبارت است از اینکه 

ای اگر تماماً وابسته به تبلیغات نباشند، حداقل  های رسانه بسیاری از بنگاه.  تولید گردد و برای چه کسی

یافتن بخشی در صنعت رسانه که کامالً از .  آورند می دست بهاز درآمد خود را از طریق تبلیغات بخشی 

یافته،  در اکثر اقتصادهای توسعه.  (1380 ی،غامیپ)رسد  نظر میتبلیغات عاری باشد تقریباً ناممکن به

 .(1384 ی،محسنو  انیصلوات)ترین جزء صنعت رسانه است  تلویزیون بزرگ

بودجه دولتی، : ند ازاند عبارت های تصویری بوده سانهروی تولیدکنندگان رهای معمولی که پیش روش

های تبلیغاتی و تجاری در سطوح  فروش آنونس ،(2017، 7ایبلبه)خصوصی و دریافت تسهیالت گذاری  سرمایه

سایر درآمدها معموالً فقط .  دهد ای و ملی، تقریباً کل درآمد یک ایستگاه پخش را تشکیل می محلی، منطقه

گونه منابع  اما مشکالتی که برای دسترسی به این.  (1384ی، محسنو  انیصلوات)درصد کل درآمد است  10

 (.2017ایبلبه، )تولیدکنندگان را به سمت منابع جدید و مستمر حرکت داده است وجود دارد توجّه 

مالی   های تأمین ی تطبیقی شیوهدر پژوهشی با عنوان مطالعه( 1384صلواتیان و محسنی، )

ای رادیو و تلویزیونی عمومی که تحت مالکیت دولتی  سازمان رسانه 29ای به بررسی  های رسانه سازمان

: کند که عبارتند از دسته ارائه می 8ها را در  های مختلف درآمدزایی رسانه ردازند و نهایتاً روشپ هستند، می

پول  نظرش مورداست؛ خریدار بابت محصوالت ای شکل درآمد رسانه نیتر ساده :فروش محصوالت و خدمات(1

 جذب حامیان مالی(3.  ها و نهادها کمک از طرف افراد، مجموعه(2.  (1381, انیئ خواجه سیدات)پردازد  می

این مدل به دو : ی مختلفها مالیات به روش(2.  ی دریافتی از دولتبودجه(4.  (1384, یو محسن انیصلوات)

اجاره (1.  های رادیو و تلویزیون ، اول مالیات از درآمد و دوم مالیات برای خرید دستگاهافتد یمروش اتفاق 

ای پرداخت  ای هزینه استفاده از محصول رسانه هر بارکننده بابت  مصرف: ی دریافتاخذ هزینه(7.  محصول
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یا ساالنه مبلغی برای  ماهه سههای مشخص زمانی مثالً  ر دورهمشترکان د: دریافت حق اشتراک(9.  کند می

 .(1381, انیئ خواجه)پخش تبلیغات بازرگانی (8.  کند استفاده از محصول پرداخت می

های سنتی  فرهنگی و روش مراتب سلسله، افتهی سازمان، روابط 2های نوین در بستر وب  با ظهور روش

های تکنولوژی هر روز، بروزتر  های جدید با پیشرفت این روش.  (2017ایبلبه، )مالی متحول شده است   تأمین

است ها نیز بسیار مؤثر بوده های تکنولوژیک جدید که در تولید فیلم شوند، یکی از پیشرفت و کارآمدتر می

ها که  یکی از این روش.  (2013، 8و بارانوا 9لوگماری)است  های اجتماعی مربوط به فضای مجازی و شبکه

هایی که  توانند از فیلم مالی جمعی است که افراد می  دهد، تأمین ی قبل از تولید فیلم را پوشش میمرحله

 تأمین.  (2012، 10سورنسن)های کوچک مالی انجام دهند تا به ساخت فیلم کمک کنند دوست دارند، حمایت

های مجازی را اهرم کار  است که اینترنت و شبکه های خلّاقانه برای تأمین سرمایه یکی از مکانیزمجمعی  مالی 

 .(2011، 11حسین)ی موردنیاز را از تعداد زیادی مردم تأمین نماید کند تا سرمایه خود می

جمعیمالیتأمین

سپاری کارها به یک جمعیت  برونگردد که فرآیند  سپاری برمی جمعی به مفهوم جمعمالی   واژه تأمین

 آوری پول است جمعی هدف جمع مالی با این تفاوت که در تأمین.  کند زیاد و البته ناشناس را تشریح می

به  11سپاری برونو 12جمعسپاری از دو واژه  جمع: گوید می 2009 14کلیمن.  (2012، 13و ورلیانتینا 12ابراهیم)

 .مشخص به گروهی از افراد خارج از سازمان اشاره داردسپاری یک کار  وجود آمده است و به برون

جمعیمالیتریندستاوردتأمینجلبمشارکتواعتمادعمومی،مهم

مالی نیست، یک روش نوین در ارتباط کارآفرینان و  جمعی تنها یک روش جدید تأمین مالی تأمین

این مالی یکی از دستاوردهای  باید گفت که تأمین .  (2012، 17سباس)صاحبان ایده با عموم مردم است 

ی وام، اهدا ها، اهدا برای مثال گزارش درخواست .  تر دیگری نیز وجود دارد است و دستاوردهای مهم روش

ابراهیم و ورلیانتینا، )ها برای مخاطبان وجود دارد  ها، کنترل و گزارش همه فعالیت کردن، پس دادن کمک

های حاکمیت جدید،  در مدل.  نای شفافیّت روابط و اتّفاقات حول یک پروژه استو این به مع.  (2012

دانند  ی اعتماد مردم به حاکمیت میهای ارتقا شفافیّت هرچه بیشتر و مشارکت مردمی را یکی از راه
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 افزایش و شفافیّت بین بدیهی ارتباط یک شفافیّت ادبیّات در.  (2012، 21و فلورز 20، رویو18، تورس19بنسن)

پیامد کمبود .  (2011، 22راجر) اعتماد هم، شفافیّت و خواهد می اعتماد دموکراسی شود؛ می فرض اعتماد

توان این ادعا را  پس می.  (1397, نژاد رانیپور و پ یقل)اعتماد در جامعه، مشارکت کمتر افراد جامعه است 

ی را به ارمغان اعتماد عموماهم نمودن شفافیّت و پاسخگویی، مشارکت و جمعی با فر مالی مطرح کرد که تأمین

 .استایهای رسانه سازمان خصوص بهی هر سازمان و ترین دغدغه خواهد آورد، دستاوردهایی که مهم

، 24سوینزیسکاکازورو  23کسکی)تواند برای یک ایده بازاریابی نماید جمعی، می مالی همچنین تأمین

های مختلف را تست کند تا کارآفرین دریابد که ایده و محصول او مشتری  موجود برای ایده و بازار.  (2011

.(2011سوینزیسکاکازور، کسکی و ) خواهد داشت و مورد استقبال مردم خواهد بود یا خیر

را  22عنوان نوآوری بازدیگر الگوی جدیدی از روش نوآوری تحتاز طرف: گوید می( 2003چسبرو، )

ی آن، فرآیند نوآوری از مرحله آفرینش ایده تا خلق فنّاوری و طراحی افتهی تکاملشت که در شکل خواهیم دا

ی افراد بخواهیم که نظر ما از همهاگر .  (1380, کشتکار)گیرد  محصول نیز بر پایه خردجمعی شکل می

قطعاً یک فرد کارشناس شناخته .  بدهند، خیلی بهتر از حالتی است که فقط از کارشناسان نظرخواهی کنیم

اما قرار دادن تعدادی ؛ دهد های بهتری را ارائه می توصیه و ها بینی شده نسبت به افراد تصادفی؛ حقایق، پیش

 آنچه از، بهتراست کنند مطرح میهایی که  ها و توصیه بینی افراد تصادفی در کنار هم؛ حقایق، پیش

  .  (2010، 21رایلی) کنند یی تولید میتنها بهکارشناسان 

مالی جمعی را به خود  اند حجم خوبی از صنعت تأمین آثار هنری توانسته گفته شد؛طورکه همان

عنصر .  کنند های مشابه استفاده می ها و مدل های عمومی امروزه از روش رسانه: دیگراختصاص دهند، از طرف

صداوسیما هرروز   رسد؛ با اجرای این مدل، سازمان نظر میبه.  هاست اصلی در این روش، مردم و اعتماد آن

گیرند چه محصولی در این  بود که تصمیم می رفت؛ این مردم خواهند تر شدن پیش خواهد سمت مردمی به

شود و این موجب  سازمان تولید و پخش شود، فرآیندهای مختلف به صورتی شفاف به مردم گزارش می

های مردمی، تولیدات  آوری ایده تواند از طریق جمع این مدل می.  اعتماد هرچه بیشتر مخاطبان خواهدبود
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ها از دغدغه های اساسی نکته قابل توجه این است که همه این ویژگی.  تر نماید روز خلّاقانه سازمان را روزبه

 .رودیک سازمان رسانه به شمار می

جمعیمالیفرآیندواجزایتأمین

های مختلف آن ارائه  روششود که در جدول زیر  های مختلفی اجرا می جمعی به روش مالی تأمین

 .است گردیده

 (2012، 27بیولی( جمعی مالی تأمین یها مدل بندی دسته1جدول 

 

ی از طرف یک ا دهیا نکهیبعدازا.  کنند یی دریافت میها دهیایی را از صاحبان ها شنهادیپ ها تیسا وب دهندگان ارائه

برای کمپین خود ارائه  نامه یمعرفی، یک دوره زمانی و یک ا هیسرمای یک هدف پذیرفته شد؛ صاحب ایده سایت وب

حامیان و  کند میی اجتماعی سعی ها شبکهو با فعالیت در  کند میسپس صاحب ایده کمپین خود را شروع .  کند می

گذار مبلغ محدودی را  هر سرمایه.  (2012، 31و ماروم 30، کلورالن28، گاجا29دیبویسر(کند بالقوه را جذب  گذاران هیسرما

خود را در  هواداراندر طول کمپین، صاحب ایده حامیان و .  (2011،  32ژاو)کند  برای حمایت از یک پروژه هزینه می

اگر کمپین در زمان مشخّص به هدف مالی خود رسید، پولش را از .  رساند یم ها آنو اخبار را به  گذارد یمجریان پروژه 

گردانند  را به حامیان برمی شده یآور جمعهای  پول ها پلتفرمو اگر به هدف خود نرسد بیشتر  کند میدریافت  پلتفرم

های سنّتی این است که در اینجا هیچ  های این روش با مدل یکی از تفاوت.  (2012دیبویسر، گاجا، کلورالن و ماروم، (

 .(2011ژاو،  )ارآفرین وجود ندارد گذار و ک ی بین سرمایها واسطه



سهام واماهدا ها گونه

وام خُردوام مستقیمپاداشبخشیدن انواع
بهره 

مالکانه
 سهام

 انگیزه
 انسان

 دوستانه

سهیم بودن در هدایا، 

محصول
 گذاریسرمایه

انسان 

دوستانه

انسان 

دوستانه
 گذاریسرمایه
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 روشپژوهش

توان ادعا کرد که کمتر فردی هست که در  میازآنجاکه موضوع این پژوهش موضوعی نو و جدید است، 

لذا؛ برای انجام پژوهش  .  ای، کارشناس و متخصص باشد ی رسانهجمعی یک محصول یا پروژه مالی تأمین

های مختلف را در کنار  تواند نظرات کارشناسی در حوزه این روش می چراکه حاضر از روش دلفی استفاده شد؛

های  کارشناس در حوزه 20ی اول با هدف اکتشاف به سراغ ی نماید؛ در مرحلهگیر یکدیگر قرار داده و نتیجه

ی پژوهشی شامل جمعی از مدیران سازمان صداوسیما، نمونه .  میرفت؛ هستند نظر صاحبمختلف موضوع 

در این مرحله با .  جمعی بود مالی وکارهای نوپا و کارشناسان حوزه تأمین اساتید دانشگاه، فعّالین کسب

دست آمد که پس از حذف متشابهات و ادغام  گویه به 210 درمجموعها، کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه

ای بر مبنای نتایج راند اول  در راند دوم، پرسشنامه.  گویه به راند دوم ارسال شد 22هم، موارد نزدیک به

ها خواسته  ن مشارکت داشتند که از آننفر از خبرگا 19در این راند .  تنظیم و در اختیار خبرگان قرار گرفت

آمده از راند اول در هر بخش را  دست های به ها موافق بودند از میان مجموع گویه شد مواردی را که با آن

باتوجّه به پراکندگی .  ها برگزینند آنان این امکان را داشتند که به هر تعداد از میان گویه.  انتخاب کنند

راند سوم با تحلیل نتایج .  شددرصد برای اجماع در این راند در نظر گرفته 10 نصاب حدّ، ها هیگوحدود آراء 

درصد از آراء خبرگان را کسب کردند را با توجه  10هایی که در دور دوم حداقل  راند دوم ادامه یافت و گویه

درصد  0-10حدنصاب ها با  ها حذف کردیم و پرسشنامه را بر مبنای فزوده شدن گویه به اجماع روی این گویه

درنهایت .  نفر از خبرگان ما را در این راند همراهی کردند 12.  طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت

درصد اجماع صورت  70بر مبنای حدنصاب  ها آنهایی که در راند سوم برای افزوده شدن و یا حذف  گویه

 .گرفت
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 کارشناسان حاضر در مراحل مختلف پنل دلفیلیست  -2جدول 

 سوم دوم اول کننده مشارکت عملیسوابق  سوابق علمی  گروه متخصص

کارشناسان 

ی اقتصاد، حوزه

 و نوآوری فناوری

گذاری علم  دکتری سیاست 1

 و فناوری

 * * * مؤسس گروه شفافیّت برای ایران

کارشناسی مهندسی  2

 صنایع

کارآفرینی وزارت تعاون، کار مدیرکل دفتر توسعه 

 و رفاه اجتماع

* * * 

کارشناسی ارشد  3

 مهندسی صنایع

مؤسس شرکت توسعه تفکر روش آفرین، 

 برکت انیبن دانشمدیرعامل موسسه 

* * * 

دکتری  دانشجوی 4

 هوش مصنوعی

  * * علمی ایران داک هیئت

  * * گذاری علم و فناوری دانشجوی دکتری سیاست 2

دانشجوی دکتری  1

 اقتصاد

 های مجلس پژوهشگر اقتصادی در مرکز پژوهش

 

* * * 

 

کارشناسان و 

فعاالن حوزه 

مالی  تأمین

 جمعی 

گذاری علم و  دکتری سیاست 7

 فناوری

جمعی شرکت  مالی مدیر محصول تأمین

 سامانه نگار آتنا

* * * 

کارشناسی ارشد  9

 مدیریت آی تی

 * * * گندم جمعی مالی مدیر پلتفرم تأمین

کارشناسی ارشد  8

 مدیریت رسانه

ای رویش رسانه، مؤسس  مؤسس شرکت رسانه

 جمعی مسجد حامی مالی پلتفرم تأمین

* * * 

کارشناسی ارشد  10

 کارآفرینی

 * * * جمعی مالی کتاب انقالب تأمین تألیف

کارشناسی ارشد  11

 کارآفرینی

 * * * جمعی مالی تألیف کتاب انقالب تأمین

   * جمعی مالی پژوهشگر حوزه تأمین دکتری مدیریت 12

 * * * وکار جمعی دونیت، مشاور حوزه کسب مالی مدیر پلتفرم تأمین 13

دکتری مدیریت  14

 کارآفرینی

 * * * استارتر مدیرعامل پلتفرم نیک

 * * * استارتر مدیر بازاریابی پلتفرم نیک  12

سازمان  مدیران

 صداوسیما

 * * * معاون بسیج صداوسیما دکتری ارتباطات 11

دانشجوی دکتری  17

 مدیریت رسانه

  * * های خارجی صداوسیما مدیرکل تأمین برنامه
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بنیاد فارابی و نیز عضویت هیئت مؤسس و شورای سردبیری  یرعاملیمد 19

 ، ریاست سابق سیما فیلمخبرگزاری فارس

*   

کارشناسی ارشد  18

 مدیریت رسانه

، ها استانمدیر تولیدات مشارکتی معاونت امور 

 دبیر شوراهای بررسی طرح و برنامه معاونت سیما

* * * 

دکتری مدیریت  20

 استراتژیک

وکار در مرکز  مدیر گروه مطالعات محیط کسب

های مجلس، مدیر گروه دانش و اقتصاد  پژوهش

 شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی ایران

* * * 

 

پژوهشهاییافته 

جمعی  مالی ها و موانع جهت تحقّق مدل تأمین ظرفیتعنوان  دسته به 12گویه در  34مجموعاً : درنهایت

 .برای تولیدات نمایشی سازمان صداوسیما حاصل گردید

 نمایشیصداوسیماجمعیبرایتولیداتمالیهایموجودجهتتحقّقتأمینظرفیت3جدول 

 

 

 

ی اه ظرفیت

 یغیتبل

 صداوسیما

 

عنوان پاداش  باشد تا به یخوب یارق بستواند مشوّ ها می یتیوجود سلبر یلم،ف یدر حوزه

 .دارد یموضوع دست باز یندر ا یزجذاب باشد صداوسیما ن یانحام یبرا

از پروژه ارضا  یتشدن مخاطبان را در قبال حما یدهتواند حس د خوبی می به صداوسیما

 .کند

 .است یسازمان ظرفیت بزرگ یاجتماع یهو سرما صداوسیمامردم به  ینسب اعتماد

 .اندازدیخوبی در مردم جا ب فرهنگ به یکعنوان  مدل را به ینتواند ا می صداوسیما

و  یانرا با حام ییاجرا یمت روز بهراحتی ارتباط مستمر و  تواند به صداوسیما می آنتن

 .های مربوطه را به مردم برساند و گزارش یدمخاطبان برقرار نما

های موفق صداوسیما چون مختارنامه، به حمایت و اعتماد مردم بسیار کمک خواهد  سابقه

 .کرد

 یاه ظرفیت

 یساختار

شود،  یلتکم صداوسیمامحصوالت  یتجار یچرخه یدمدل با ینشدن ا ییاجرا یبرا

 .کار را دارد ینا یهای الزم برا زیرساخت صداوسیما سازمان
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ارتباط با  یشبکه برا ینتواند از ا دارد و می یعتوز یگسترده برا یشبکه صداوسیما صداوسیما

 .ببردها بهره به آن یامخاطب و ارسال هدا

 یاه ظرفیت

و یاقتصاد

ی حقوق

 صداوسیما

 یتیدارد، صداوسیما با توجه به جایگاه حاکم یمدل هنوز ابهامات قانون یندر کشور ما ا

 .یدخود هموار نما یربط برا مانع را با مذاکره با مراجع ذی ینتواند ا می

 .کند هیاپلتفرم م ینا یاجرا یرا برا یخوب یّهاول یمال ییهتواند سرما می یماس صدا

 یاه ظرفیت

 داتیتول

 یشینما 

 .عام خواهند بود یزآن ن یانعام است و لذا حام یمحصول یشینما یداتتول

 .کرد یو جذاب طراح یعوس ییها توان پاداش می یشینما یداتتول برای

 

 

 یاه ظرفیت

 جامعه یفرهنگ

جا  یای برا کننده مثل خمس، زکات و صدقه را دارند که تسهیل یهای مردم ما تجربه

 .جمعی خواهد بود مالی افتادن فرهنگ تأمین

 .اند آشنا شده یشترب ینو پرداخت آنال ینکمپ یممردم ما با مفاه یرچند سال اخ در

 .است نمایشیو هنرهای  ینماس یمردم برا ینهرشد هز یدهنده نشان آمارها

از مردم  یدر مردم وجود دارد که برخ ای و منطقه ای قبیله ، یقوم ی،مذهب های انگیزه

 .کند ینهآن هز یحاضرند برا
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 موانع

 تبلیغی فرهنگی

کرم حلزون و  ؛چون یمحصوالت یبرا یهگذشته صداوسیما جهت جذب سرما یغاتتبل

 .سازمان لطمه زده است ینبه اعتماد مردم به ا یزشاند یدهپد ؛چون یهای پروژه

 

 

 

 

 موانع فرهنگی

 درون سازمان

 

تراشی آن مانع  یکنند و برا از نوآوری استقبال نمی صداوسیما یرانها و مد بخش

 .کنند می

 .بد است ؛است یدچون جد: کنند گونه فکر می این یرانمد برخی

 .بد است ؛است یچون غرب: کنند گونه فکر می این یرانمد برخی

 .ندارند یپذیری کاف ریسک یدمدل جد یک یاجرا یبرا مدیران

 .افتد و مسئوالن دارد و سخت جا می یرانمد یبه آموزش برا نیاز

دانند چه  مردم نمی گویند یترسند و م از تأثیرگذاری مردم در فرهنگ می یرانمد برخی

  .  یستخوب ن یلمیساخت خوب است و چه ف یبرا یلمیف

برند و ممکن است  سود می یهای فعل ای از مدل عده.  از موانع است یکیمنافع  تعارض

 .غیرقانونی باشد یا یتواند قانون سود می ینا.  دستشان کوتاه شود یدمدل جد یبا اجرا

مثل صداوسیما  یدولت یخواهد که در ساختار نهادها می یااق و پوخلّ یمت یک ،کار این

 .کمتر وجود دارد

 یماهومشکالت 

 نیبا ا صداوسیما

 مدل

  .  با اجرای این مدل، صداوسیما باید نسبت به مردم پاسخگو باشد

است از  نفعیمدل ذ ینخودش در ا یتینهاد حاکم یکعنوان  صداوسیما به ازآنجاکه

 .گیرد طرف مردم مورد اقبال قرار نمی

 

موانع ساختاری 

 یدپلتفرم با ینا ،شود کار می ینا یاییدارد و مانع پو یروپاگ دست یصداوسیما بروکراس

 .طور مستمر با مردم مرتبط باشد اق و پاسخگو باشد و بهخلّ یا،چابک، پو

 صداوسیمایشینماداتیتولیبراجمعیمالیتأمینتحقّقجهتموجودموانع4جدول
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 .  در کنترل پروژه است صداوسیما یمشکل جدّ یکبر  های بزرگ و زمان پروژه در صداوسیما

 ! یستبینی ن ها تا روز آخر قابل پیش پروژه ینساخت ا یقو زمان دق ینهاصوالً هز

 

موانع حقوقی و 

 قانونی

 

 تن ؛مردم شفاف کند یرا برا یلمف یکهای  بخواهد هزینه ینکهبه ا صداوسیما سازمان

 .دهد نمی

 .کاهد شود و این از ارزش محصوالت می رایت در کشور ما درست پیاده نمی قانون کپی

 

 

موانع فرهنگی 

 جامعه

 

 یانفاق برا یا یکه انفاق فرهنگ اند یاد گرفتهاز انفاق را  یهای محدود ما مدل مردم

 .دارد یها جا آن ینیکارآفر

 یااند  مثالً کمتر در بستر وب انفاق کرده.  ندارند یفرهنگ یمدل تجربه ینما از ا مردم

 .اند انجام داده یتراکنش مال

اگر مردم : یندممکن است بگو.  دانند می کاره همهرا  یّتمردم دولت و نهاد حاکم برخی

 ؟کند اش را چه می است؟ بودجه کاره چهوسط  یندهند پس صداوسیما ا را می یلمپول ف

ها و مؤسسات اعتباری وجود داشته است مردم  های اخیر در بانک مفاسدی که در سال

 .را بدبین کرده، مخصوصاً به یک سازمان حاکمیّتی

 

تولیدات موانع 

 نمایشی

 

کند و هم مخاطب  هم کار را سخت می ی،زمان ساخت طوالن تکالن و مدّ ییهسرما

 .دارد یازتری ن عمومی

گونه که انتظار  ممکن است کار آن.  باشد معموالً دارای ریسک می ی،کار هنر جنس

 .مردم شود یاعتماد پلتفرم و بی یموجب سرخوردگامور  ینو ا دیایدرنرود از آب  می
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یریگجهینتبحثو

آن  قیهاست مسائل مختلف از طر باسابقه است که سال یمفهوم ،جمعی مالی که مفهوم تأمین هرچند

آن  یایبودن ابعاد و زوا دیجد د،ینما یمدل را سخت م نیاما آنچه موفقّیت در تحقّق ا ؛شون یمالی م تأمین

  .  است

صداوسیمایغیوموانعتبلهاظرفیت .1

ترین عناصر نظام  از مهم یکیاست و  یزشینظام انگ یطراح ،جمعی مالی از نکات مهم در تأمین یکی

جذاب  یایهدا یشد طراح انیب زیطور که در فصل دوم ن همان .  شود محسوب می ایهدا یطراح ،یزشیانگ

 .  (2011سوینزیسکاکازور، کسکی و ) ر باشدمؤثّ اریشکست آن بس ای یروزیپ یتواند رو پروژه می کی یبرا

عکس  ،یتیسلبر کی یمردم بوده و هستند، داشتن امضا یجذاب برا اریهمواره از عناصر بس ها یتیسلبر

 .  ..و  یتیسلبر کی یداشتن امضا ادگاریبه  ،یتیسلبر کیشام به همراه  یمشترک، نشستن بر سفره

 زین مایشوند، صداوس میسه الیسر ای لمیف کی دیافراد باشند تا در تول یبرخ یبرا یخوب لیتواند دل می

 د،یتواند از آن استفاده نما وجود دارد و می ها یتیسلبر ظرفیتها  را دارد که در آن یشینما داتیاز تول یاریبس

را قانع  ها یتیبتواند سلبر صداوسیماست که اپاسخگو یزمان ،مهم نیاست که ا نیا تیحائز اهم ینکته ؛البته

قبالً خود  ینوع به دیفرد مشهور با هاست، یتیت در انتخاب سلبردقّ گریو نکته د دکار را انجام دهننیکند تا ا

مجال  یتیسلبر کیسازمان به  نکهیازا شده است پس دهیچراکه بعضاً د ؛اثبات کرده باشد صداوسیمارا به 

 هباعث شد مایصداوس ینامناسب شخص در خارج از فضااست، رفتار داده نیحضور مقابل دورب یبرا یشتریب

 .شود لیسازمان تحم این به ییها نهیتا هز

در  شتریگونه که پ هستند، آن یروش چه کسان نیا یمورد توجه داشت که مخاطبان اصلنیبه ا دیبا

 یطبان عادجمعی توانسته است مخا مالی صنعت تأمین تالیجیدر عصر د: دیگو یم یلیفصل دوم آورده شد، وا

هستند و  لمیکه عاشق ف یدهد و البته افرادمشارکت لمیف کی دیتول یندهایدر فرآ شتریبرا هرچه

ظاهر شوند و در  لمیف کیدر  یکوچک گذاران هیعنوان سرما به توانند یم ،کنند را دنبال می نمایس یها یتیسلبر

 نیا یتواند برا که می یاز موارد گرید یکی :توان گفت پس می.  (2017 33وایلی) ساخت آن مشارکت کنند
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وگومحور، حضور در  گفت یها در برنامه ورحض ماست،یصداوس نیدورب یجذاب باشد حضور جلو اریافراد بس

 کی یالبته در طراح.  مخاطبان جذاب است یبرخ یبرا .  ..و لشکر یاهیعنوان س به لمیف یها صحنه یبرخ

ن سازمان صداوسیما حفظ شود و هر أارائه شود که ش یبه نحو دیبا ایدقت داشت که هدا دیبا یزشینظام انگ

 .شده باشد یطراح ؛کنند که افراد پرداخت می یا نهیمتناسب با هز هیهد

 مالی شود تأمین یافاندازه ک بتواند به لمیف کی شوند یهستند که باعث م یاجتماع یها هیسرما نیا

در  مایق صداوسجمعی است، سوابق موفّ مالی در تأمین یدیکل اریعنصر بس ،اعتماد.  (2012سورنسن، )

 .  ..و تختیپا امبر،یپ وسفیچون مختارنامه،  یآثار :مثال یاست، برا نیاعتمادآفر اریبس یشینما داتیتول

 دیتول یبرا توانند یاست که مکرده جادیدر ذهن مخاطبان ا یشینما داتیرا از تول یمناسب یذهن ینهیزم

 ،مخاطبان یدر برخ مایصداوس یتیّحاکم گاهیجا :گریداز طرف.  ندیمحصوالت مشابه به آن اعتماد نما

 .  حس اعتماد خواهد بود یالقاکننده

صداوسیمایوموانعساختارهاظرفیت .2

 ند،یروش را محقّق نما نیبخواهد ا صداوسیمامدل سهام است، اگر  ،جمعی مالی تأمین یها از روش یکی

شرکت به فکر  کیمثل  دیبا لمیف کی عتاًیکنند و طب می یگذار هیسرما لمیف کی یمردم درواقع بررو

در  لمیف نتشاراست، مثالً ا لمیف یاقتصاد یها چرخه لیهم تکم یسودآور یها از روش یکیباشد،  یسودآور

 مایکه صداوس .  ..و لمیف یها تیعروسک از شخص دیتول لم،یف ییانمایپو دیتول ،یخانگ ینمایقالب س

 .  دیآن را محقّق نما یراحت تواند به کار را دارد و می نیمربوط به ا یها رساختیز

 یریوپاگ دست یکارشناسان معتقدند بروکراس ؛است یسازمان دولت کی مایسازمان صداوس ازآنجاکه

 نیو باز بودن ا ییایمدل درگرو پو نیتحقّق ا :دیگر از طرف.  رودشیشود کارها کند پ دارد و باعث می

 شود و مردم از آن استقبال خواهند کرد می شکوفا ایباز و پو یفضا کیدر  تیّچراکه خالق است، رساختیز

 .خواهدبودجمعی در سازمان  مالی در تحقّق مدل تأمین یموضوع مانع جد نیا؛ لذا.  (2010رایلی، )

 ،نیمبالغ و همچن یآور ت جمعمدّ از،یموردن یهیسرما ،جمعی مالی در تأمین ؛که اشاره شد طور همان

گونه که کارشناسان مطرح نمودند در سازمان  و شفاف است، اما آن قیزمان ساخت محصول روشن، دق
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خود  نیا و رسند ینم یمختلف محصوالت در زمان مقرر به خروج لیکه به دال دیآ یم شیپ اریبس مایصداوس

سازمان از  ی اینها پروژه :مسئله باعث شده است که بتوان گفت نیواهد شد؛ همخ زین ها نهیهز شیباعث افزا

جمعی  مالی پلتفرم تأمین کی یها در پروژه یاتفاق نیاگر چن ستند؛یبرخوردار ن یقیدق یو زمان یمال نیتخم

 .مخاطبان خواهد شد ینیباعث سلب اعتماد و بدب ،افتدیب

 

قانونییووحقوقیوموانعاقتصادهاظرفیت .3

ماه گذشته ارائه و  1کمتر از  ،جمعی مالی دستورالعمل مربوط به تأمین نیشد اول انیکه ب طور همان

دستورالعمل وجود  نیبه ا یجد ینقدها ،جمعی مالی قرار گرفت، از طرف فعاالن حوزه تأمین بیمورد تصو

راه  ین مدل در کشور ما در ابتدایا یاجرا نکهیاتوجه بهبا .  دانند یم اجرا رقابلیبندها غ یدارد و آن را در برخ

 گاهیبه جهت جا مایتحقّق آن موجود است، صداوس ریدر مس یادیز یدارد، همچنان ابهامات قانونخود قرار

رو را حل کند و  شیو مسائل پ دیاز موارد با مراجع مربوطه مذاکره نما یلیتواند در خ خود می یتیّحاکم

  .  جرا درآوردمدل را به ا نیا یراحت به

شفافیّت  یتحقّق مشارکت مردم یاست، چراکه برا یدیعنصر کل کیجمعی شفافیّت  مالی در تأمین

و اگر اعتماد نکنند مشارکت  کنند یاگر شفافیّت نباشد، مردم اعتماد نم .  آورد یالزم است و با خود اعتماد م

 کی یها نهیهز یو افشا یشفافیّت اقتصاد ،جمعی مالی تأمین یها در شفافیّت پروژه.  محقّق نخواهد شد

مطمئن شوند که  دیکنند، با نهیمحصول هز کی یاست، مردم اگر بخواهند برا یهیامر بد کیمحصول 

.  شفاف نباشد ابداً مشارکت خلق نخواهدشد شانیموضوع برا نیاگر ا.  شود چه مصرف می یپولشان برا

 نیاگر ا.  داد واهداثر نخ کی یها نهیهز یساز تن به شفاف مایبا توجه به سابقه، صداوس :کارشناسان معتقدند

 .محقّق نخواهد شد زیمدل ن نیگفت که ا دیامر محقّق نشود با

جامعهیوموانعفرهنگهاظرفیت .4

چون  ییها است که مردم تجربه نیجمعی در کشور ما ا مالی تحقّق تأمین یمهم برا یها ظرفیتاز  یکی

 :توان گفت را دارند، پس می .  ..پرداخت خمس و زکات، پرداخت صدقه و ها، هیریخ ها، ئتیکمک به ه
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 کیبه  دیبا نجایاست اما در ا ظرفیت کی نیدر مردم وجود دارد، ا یصورت مال هم به فرهنگ کمک کردن آن

کنند تا  می نهیهز هیریدر مصارف خ شتریمردم ب یاز جهت فرهنگ نکهیاشاره کرد و آن ا زین یمانع جد

معتقدند که  قیتحق نیالبته کارشناسان ا ی،نیکارآفر یها بحث ایو  یهنر یمثل محصوالت فرهنگ یسائلم

و  ظرفیت کیعنوان  تواند به که می ستا نمایچون س یمصارف یکرد مردم برانهیدهنده رشد هز آمارها نشان

و  هیریابتدا از مدل خ زیجمعی در جهان ن مالی مدل تأمین ؛است یگفتن.  دیحساب آ به دینقطه ام کی

خود  یجا یقیو موس لمیمثل ف یو محصوالت فرهنگ ینیکم مسائل کارآفر شروع شد و کم هیریموضوعات خ

بیولی، ( مردم را به خود جلب کنند یها نهیاز هز یاند حجم خوب بازار باز کردند و تاکنون توانسته نیرا در ا

 .رندیگ یجمعی جا مالی در تأمین ینخست ازنظر حجم جذب مال یها و در رتبه (2012

مثل پرداخت  یمیاست که مردم ما هنوز با مفاه نیکه کارشناسان به آن اشاره نمودند ا گرید یمسئله

 اند، افتادهیجا ن یخوب مسائل در کشور ما به نیاند و ا شنا نشدهآ یانفاق در بستر وب به اندازه کاف ای نیآنال

است و  رفتهیصورت پذ یادیز یها تیفعال ریهای اخ تقدند که در سالکارشناسان مع گریدالبته از طرف

  "شاپرک تیسا"،  "الکسا" تیآشناتر خواهند شد، به گزارش سا میمفاه نیروز با ا مردم روزبه :توان گفت می

دهنده  خود نشان نیه ا؛ ک(2019، 34الکسا) مخاطبان قراردارد یدر کشورمان در رتبه هفتم ازنظر مراجعه

 .است نیمردم ما از پرداخت آنال یاستفاده یحجم باال

یشینماداتیتولوموانعهاظرفیت .5

جمعی در  مالی در تأمین ینخست ازنظر جذب مال یها در رتبه ی،قیو موس لمیف :مثل یهنر داتیتول

 نیا لیدال نیاز ا یکیداشته باشد؛  یمختلف لیتواند دال مسئله می نیا ؛(2013سولوشن،  مس) جهان هستند

بزرگ  یمعنبه نیو ا نندینش یم لمیف یاکثر مردم پا رند،دا یگونه محصوالت مخاطب نسبتاً عموم است که این

بازار  نیاز ا یپلتفرم بتواند چه حجم کی نکهیا ،خواهد بود، البته لمیجمعی در موضوع ف مالی بودن بازار تأمین

 توانند یم زین یزشینظام انگ یدر طراح یشینما داتیتول ؛گریداز طرف.  استیگریبحث د ؛را جذب کند

و عرضه  یگونه محصوالت طراح این یتوان برا را می یمتنوّع و جذاب اریبس یایکنند؛ هداملموفق ع اریبس
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 یبخش .  ..و شنیکواز ل دیحضور و بازد ان،یحام یبرا لمیجذاب ف یها میگر یاجرا ها، یتیسلبر ظرفیتنمود، 

 .جذاب باشد اریبس انیمخاطبان و حام یبرا توانند یکه م استیهدا نیاز ا

بعد از خلق آن  یکار هنر کی یاصل تیفیدر نظر داشت که ک دیبا زیموضوع را ن نیدیگر ا از طرف اما

ممکن  ینشود، حت دیگونه که مخاطبان انتظار دارند تول آن یاثر هنر کیشد، ممکن است دمشخص خواه

در امور  یسکیکه ر ستبه آن معنا نیا ند؛یگونه که کارگردان و عوامل هم انتظار دارند به ثمر ننش است آن

 وجود دارد که ممکن است به اعتماد مخاطب ضربه بزند؛  یهنر

دو موضوع  نیا.  بر هستند زمان نیباال و همچن یمال ازیبا ن یعموماً آثار مایصداوس یشینما داتیتول

را  یشدّت عموم به یمخاطب دیباال با اریبس یجذب حجم مال یاند کار را به شکست برساند، چراکه براتو می

دشوار خواهدبود و از  اریسب یکه تاکنون گفته شد امر یکار نمود که در ابتدا با توجه به مسائل ریدرگ

 یها از پروژه تیحما یها برا آن یزهیو انگ کند یمخاطبان را سرد م ،کار ازحد شیبر بودن ب دیگر زمان طرف

کنند و  تیحما گریتا از آثار د نندیآن را بب جهیدارند نت ازیاثر ن کی انیخواهد برد، چراکه حام نیرا از ب گرید

 .کنند غیتبل انشانیاطراف نیآن را در ب

 صداوسیمادرونیموانعفرهنگ .6

مدل مخالفت خواهند نمود،  نیا یبا اجرا صداوسیما رانیمد ،پژوهش نیکارشناسان حاضر در ا ازنظر

مدل است و  نیبودن و نوآورانه بود ا دیها مربوط به جد است که عمده آن دیذکر گرد تر شیپامر  نیا لیدال

 .پرداخت میها خواه ترین آن مهم حیدر ادامه به تشر.  ندینما سکیر رانیدارد که مد ازیاجرا ن یبرا

جز  یدر ارائه خدمات دولت، راه یمنابع و مشکالت عمل تیبا توجه به محدود ؛که گفته شد طور همان

 نیا یبرا .  دولت وجود ندارد یها برا آن اریو منابع در اخت ها  تیقابل ها،  یرجوع به مردم و استفاده از توانمند

دانش و  ها،  تیامکان استفاده از قابل ،یعموم یها  خلق ارزش یکه برا میتر هست کوچک یدولت ازمندیمنظور ن

 .(2012جانسون و استوز، ) دیمنابع موجود در جامعه را فراهم نما

و هم به  گردد  یدولت م یها نهیهم موجب کاهش هز ی،مردم و بخش خصوص یها یاز توانمند ادهاستف

 رانیمسئوالن و مد یخکه بر میشاهد آن هست اما.  شود منجر می شتریب یخدمات و کارآمد تیفیک شیافزا
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کنند که  را انتخاب می یزیمردم آن چ :ندیگویو م ترسند یقدرت انتخاب در دست مردم باشد م نکهیاز ا

با  زیجمعی ن مالی ازآنجاکه تأمین.  است یبر سر راه مشارکت مردم یجد یخود مانع ،تفکر نیو ا د؛ینبا

 .مدل را نخواهند داد نیاجازه تحقّق ا رانیمد :گفت توان میمحقّق خواهد شد پس  یمشارکت مردم

مالیجمعییتأمینشیوهباصداوسیمایمشکالتماهو .7

مسئوالن و  ییپاسخگو ؛دیگر و از طرف آورد یاعتماد و مشارکت مردم را به ارمغان م یاز طرف شفافیّت

بخواهد اعتماد مردم را جلب کند و از مشارکت  مایبدان معناست که اگر سازمان صداوس نیرا، ا رانیمد

که گفته  طور همان.  اشدتن به شفافیّت بدهد و در قبال اقدامات خود پاسخگو ب دیمردم بهره ببرد با یعموم

 ینوع پلتفرم را به دیبا تیکه حاکم ینوع بر مشارکت مردم، به یاست مبتن یمالی مدل مدل از تأمین نیا ؛شد

اگر مردم با .  دم در آن مشارکت داشته باشند و خود را صاحب اثر و صاحب پلتفرم بدانندکه مر دینما یطراح

مردم  کند یسازمان را تأمین م نیا یها لمیو ف ماستیصداوس یآن برا تیپلتفرم طرف باشند که مالک کی

ق به که درواقع متعلّ ینفت یبودجه مایصداوس ینخواهند داشت، چراکه از طرف ینسبت به آن اقبال مؤثر

 .  دینما افتیپول در میطور مستق از مردم هم به خواهد یدیگر م و از طرف دینما یمردم است را استفاده م

باشد   کامالً باز و عمومی دیپلتفرم با نیاست که ا نیاند ا مهم عنوان نموده نیا یکه کارشناسان برا یحل راه

 .که شرح آن در ادامه خواهد آمد

یکاربردیهاشنهادیپ

ی کاربردی جهت ها شنهادیپی از ا مجموعهدر ادامه،  شده ییشناساها و موانع  باتوجه به ظرفیت

 :شود جمعی برای تولیدات نمایشی صداوسیما ارائه می مالی ی بستر تحقّق تأمینساز آماده

گذار آن وارد شود  هعنوان سرمای به صداوسیماو  یداندازی نما پلتفرم راه ینا یشرکت خصوص یکاگر  .1

 .داشته باشد بیشتری تواند شانس موفقّیت می

مردم به آن اقبال نخواهند  یدمالی نما را تأمین صداوسیماهای سازمان  پلتفرم تنها فیلم ینا اگر   .2

به  یشترتوان گفت که مردم ب می یردقرار گ کار دستوردر  مالی تأمین یبرا یهای مختلف اگر فیلم یداشت ول

 .دادخواهند نشان آن اقبال 
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 میت کی ای یشرکت خصوص کی یجسور بر رو گذار هیسرما کیتواند در نقش  می مایصداوس سازمان

اق کار و خلّ ایپو میت کیگونه  این د،ینما یگذار هیجمعی سرما مالی پلتفرم تأمین جادیا یبرا یا حرفه یاستارتاپ

اسم و  کیگونه کار با  این ؛نیهمچن.  ستیهم ن سازمان  یادار یها یبروکراس ریخواهد برد که درگ شیرا پ

گونه  این.  شناخته نخواهدشد مایعنوان پلتفرم سازمان صداوس به گریشود و د می یمعرف یبرند خصوص

و آثار  ها لمیها پلتفرم را باز گذاشت تا ف چهارچوب یبرخ تیممکن و البته با رعا یتا جا یتوان در طراح می

 مالی شوند و تأمین افتهیلف بتوانند در آن حضور مخت یهنر

آن صورت  یبرا یادیز یغاتآید الزم است تبل حساب می به یدجد یمدل ،مدل ینا ینکهتوجه به ا با  .3

 .یردقرار گ صداوسیمامدل در دستور کار  ینسازی ا و فرهنگ یردپذ

آن  ازمندین :خود را در کشور ما باز نکرده است، لذا یمدل هنوز جا نیشد، ا انیکه قبالً هم ب طور همان

 .  ردیقرارگ مایموضوع در دستور کار سازمان صداوس نیبا ا یا گسترده یساز و فرهنگ غاتیاست که تبل

 ها لمیف یپوشش داد، چراکه برخ زین صداوسیماخارج از کشور  یها را در شبکه غاتیتبل نیتوان ا می نیهمچن

 .ردیقرارگ زیممکن است موردتوجه و استقبال مخاطبان خارج از کشور ن یقوم ایو  یمذهب یها سبقه لیدلبه

ها  ت ساخت آنمدّ یناست و همچن ینسنگ یاربس یشینما یداتهای مربوط به تول هزینه ازآنجاکه  .4

داشته  یرموردنیاز کمت یهمالی قرارداد تا هم سرما تأمین یاثر را برا یکاز  ییها بخش یداست با یطوالن یزن

 .ینندخود را بب یتحما یجتر نتا باشد و هم مردم سریع

دارند و  یقخوب و موفّ یها خاطره کار آغاز نمود که مردم از آن ینا یبرا یهای از پروژه باید  .2

 .بردخوبی بهره به یزن صداوسیماهای  سلبریتی ظرفیتاز  ینهمچن

جمعی تأمین  مالی محصول را از روش تأمین کیاز  یتوان تنها بخش می ،مسئله نیا یبرا رسد یبه نظر م

خود را  تیحما جهیشود تا مردم هم زودتر نت دیفصل تأمین و تول به صورت فصل به الیسر کی نکهیا اینمود، 

مدل  نیشروع موفق ا یشد برا انیهم ب تر شیطور که پ آن.  شوند قیتشو یبعد یها تیحما یو برا ندیبب

قسمت  کی :مثال یبرا.  ها دارند از آن یخوب یشروع نمود که مردم سابقه ذهن یاشخاص ایاز محصوالت  دیبا

مثبت مخاطبان  یهم از سابقه ذهن گونه این.  قسمت کوتاه کیالبته  تخت،یپا الیسر ایاز مختارنامه  دیجد
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محدود و  نهیقسمت کوتاه با هز کی نکهیو هم ا کند یهموار م یبعد داتیتول یاستفاده شده است و راه را برا

مثبت در ذهن مخاطبان  یتجربه کیمورد هم باعث ساخت  نیزمان اندک قابل ساخت و ارائه خواهد بود، ا

 .مردم ختم گردد شتریبه مشارکت ب تواند میست که اجمعی  مالی از مدل تأمین

 .است یّتحائز اهم یاربس یهای مال های مختلف ازجمله گزارش در ارائه گزارش شفافیّت  .1

ق موفّ یها که در نمونه یجمعی است، اصل مالی در تأمین یاصل اساس کیها  در ارائه گزارش شفافیّت

 ست،یصرف ارائه اطالعات ن یشفافیّت به معنا.  شود انجام می یخوب شده و به گرفته یجد اریبس یخارج

شفافیّت قرار  مفهومدر مقابل  قاًیدق ،که کند ینم جادیتنها شفافیّت را ا با حجم باال نه نظم یاطالعات ب

 ایسازمان  کیاعتماد مردم به  جهیرا ارتقاء دهد و درنت یتواند مشارکت مردم می یشفافیّت وقت.  ردیگ یم

مناسب جهت  یها مدل دیبا :لذا.  دیرا ارائه نما یبردار استفاده و بهره قابل یالعاتحکومت را ارتقاء دهد که اطّ

جلب اعتماد  یعنیخود  یقیحق جهیو اجرا شود تا شفافیّت به نت یسب اطالعات به مخاطبان طراحمنا یارائه

 .ختم گردد یو مشارکت مردم
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