
 

  
  

  1389 بهار، نهم، دورة سوم، شمارة یازدهمنامۀ پژوهش فرهنگی، سال 
  
  

  انمدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایر
*دکتر غالمرضا گودرزي 

*  
**مرتضی شاپوري

*  
  

   چکیده
. است ناب جدید هاي اندیشه و ابزارها فنون، تمام از گیري بهره کنونی تولید دنیاي در رقابت الزمۀ

 سرمایه از نیمی با که شدند مواجه جدیدي محیط رقابتی با جهان تولیدکنندگان بیستم، قرن دوم نیمۀ در
 عرضـه  بـازار جهـانی   بـه  تـر  پایین قیمتی و بیشتر تنوعی بهتر، کیفیتی با را التمحصو الزم، امکانات و

منـد   سـامان  رویکردي واقع در ناب تولید. ناب نام دارد تولید جدید هاي تکنیک این از یکی. کردند می
 هاولیه گرفت مواد تهیۀ مرحلۀ از اضافی است، فرآیند هر بردن بین از و ها اتالف و ضایعات حذف براي

این مقاله با توجه به مراحل تولید فیلم سینمایی و تطبیق این فرآیند با آنچه . فروش در نهایت و تولید تا
هایی است که طی مراحل سـاخت   افتد، در پی شناسایی و کشف اتالف در خط تولید صنعتی اتفاق می

بنیـادین منجـر بـه      يسـاز  تجزیه و تحلیل نتایج بـا اسـتفاده از روش تحقیـق مفهـوم    . آید فیلم پیش می
این مقوالت شامل سـه نـوع اتـالف زمـان،     . گیري پانزده مفهوم و به تبع آن پنج مقولۀ اصلی شد شکل

  .کاري، ناهماهنگی و دو عامل زیرساختی و فرهنگی در فرآیند تولید فیلم سینمایی است دوباره
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  مقدمه
وابستگی تولیدات سینمایی کشورمان به منابع مالی دولتی و محـدود پیامـدهاي نـاگوار    

هاي  مطلوب نبودن کمیت تولید فیلم. است داشتهمخاطب هنر پر ـ بسیاري براي این صنعت
گیـري از   هاي سینمایی عظیم و پرشکوه که نیازمند بهره سینمایی در ایران، تولید نشدن فیلم

هاي محدود و  هاي سینمایی آپارتمانی و در لوکیشن ند، روآوردن به فیلما منابع مالی گسترده
  . این پیامدها است ۀبسته از جمل

نـد کـه بـا     ا آن درپـی  امروزه در بازارهاي رقابتی جهانی با استفاده از فنـون و ابزارهـایی  
ي بسـیار کمتـر ولـی بـا     هـا  گیري از رویکردهاي نوین تولیدي محصوالتی را با هزینـه  بهره

» 1تولید نـاب «یکی از این رویکردهاي نو . کیفیت بهتر و تنوع بیشتر به مخاطبان عرضه کنند
از جمله اسـتفادة مطلـوب از امکانـات و     ،هایی دارد در فضاي صنعت است که مزایا و سود

رحلـۀ  ها و فرآیندهاي اضافی از م و حذف اتالف ،هاي تولید منابع در دسترس، کاهش هزینه
هـایی در زمینـۀ    رسد به کمک پژوهش به نظر می. فروش درنهایتتهیه مواد اولیه تا تولید و 

تولید؛ از جمله رویکرد تولید نـاب بـه اصـالح     کارگیري رویکردهاي نو مدیریت تولید و به
. تـوان کمـک کـرد    تولید در سینماي ایران و نیز بهبود و ارتقاي وضعیت تولید میوضعیت 

هـاي   ن است که مشکالت فرآیند تولیـد در سـینماي ایـران باعـث تولیـد فـیلم      نکتۀ مهم ای
قیمت و اغلب سطحی شده و بسیاري اوقات محتوا و مضمون تحـت تـأثیر مسـائل و     ارزان

  .مشکالت تولید قرار گرفته است
در این مقاله، با توجه به آنچه در ابتدا به آن اشاره شد، با اسـتفاده از رویکـرد مـدیریتی    

 سـؤال اصـلی  . ، مدل تولید ناب در حوزة سینماي ایـران بررسـی خواهـد شـد    »ید نابتول«
  :این است مطرح شده

  است؟ چگونه سینمایی هاي فیلم ناب تولید مفهومی مدل
شده، از روش تحقیـق   اصلی مطرح سؤالبه منظور نیل به هدف مقاله و رسیدن به پاسخ 

دن به نتـایج مـورد انتظـار و بـا توجـه بـه       براي رسی. بنیادي استفاده شده است  سازي مفهوم
                                                

1. Lean Production 
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و تالش بر . هایی شد نظران حوزة سینما مصاحبه با خبرگان و صاحب روش تحقیق انتخابی،
هـاي   آن بود که به منظور حصول نتایج دقیق و علمی با خبرگـان سـینماي ایـران در حـوزه    

احبۀ صـورت  هاي جدي شود، و در نهایت با شش مصـ  مختلف عملیاتی و تولیدي مصاحبه
ریز و دو کارگردان و  کننده، دو مدیرتولید و دستیار برنامه دو تهیه مصاحبه با گرفته که شامل

  .دستیار کارگردان بود، کفایت نظري حاصل شد
پرداخته و سعی شده اسـت تـا جوانـب     مبانی نظريدر این مقاله، به شرح مختصري از 

در و تحلیل نتایج شرح داده شده و در ادامه، روش گردآوري . مختلف موضوع روشن شود
 داده بـراي تحقیقـات آتـی     هایی پیشنهادبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته و در پایان  نهایت

  .شود می
  

  مدیریت تولید 
هـا بـه    دار هـدایت و مهـار فرآینـدهاي تبـدیل ورودي     مدیریت تولید و عملیات عهـده 

ــد  (Krajewsk & Ritzman, 1996: 3)شــده و خــدمات اســت  کاالهــاي تمــام و فرآین
هاي تولیدي را براي کسب اهـداف   ها و زیرسیستم سازي سیستم ریزي، طراحی و فعال برنامه

  .(Martinich, 1997: 11) سازمان به عهده دارد
  

  عملیات و تولید مدیریت در تولید هاي سیستم تدریجی تکامل سیر
  )1905 ـ 1870( دستی تولید هاي سیستم .1
شـد و   هاي مستقل تولید مـی  ت صنعتی به شکل دستی و در کارگاهمحصوال ،گذشته در

چون معیار خاصـی بـراي قطعـات و محصـوالت وجـود نداشـت، هـر کارگـاه محصـولی          
هـر محصـولی   . حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً یکسان نبودند. کرد فرد تولید می منحصربه

از . شده بسیار باال بود مصص بسیاري نیاز داشت و بهاي تمامتخصصزمان و فعالیت نیروي 
 متقـی، ( ندشـد  ها پایین بود و غالباً کاالهایی لـوکس محسـوب مـی    رو، میزان فروش آن این

1384: 3.(  
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  )1950 ـ 1905( انبوه تولید هاي سیستم .2
در این نوع سیسـتم تولیـد، کـه در واقـع مثـالی از      . ها هنري فورد بود مبتکر این سیستم

هاي مشخص بـراي   شود و ضابطه در حجم باال تولید می هاي پیوسته است، محصول سیستم
ها بر طبق توالی عملیاتی است که بایـد بـر    استقرار ایستگاه. شود می قطعات محصول تعیین 

اند، هـر تغییـري    آالت مورد استفاده کامالً تخصصی ماشین اجرا شود و چونروي محصول 
  .)4: همان( و هزینۀ باالیی است بسیار در محصول مستلزم صرف زمان

  
  )2006 تا1950(ناب  تولید سیستم .3

تولیـد  . سازي تویوتـا طراحـی و اجـرا شـد     هاي اتومبیل این سیستم در ابتدا در کارخانه
بنا شده اسـت و کـار گروهـی در آن    » بهبود مستمر«و تولید ناب بر مبناي اندیشۀ  1هنگام به

ده بـه محصـول اضـافه نکنـد     هر فعالیتی که ارزش افزو در رویکرد ناب. نقش اساسی دارد
هـا حـذف شـود     شـود و بایـد از مجموعـۀ فعالیـت     فعالیتی زائد و جزو ضایعات تلقی مـی 

  .)همان(
  
  )2010 ـ 2006( چابک تولید سیستم .4

هـاي رقـابتی جدیـد     شـود کـه محـیط    بینی می پیش ،2هاي براساس تحقیقات دانشگاه لی
هایی کـه داراي   پدید آورد و سازمان ها هاي تولیدي و سازمان تحوالت بسیاري را در سیستم

توانند محصـوالت را مطـابق    سرعت می هاي جدید باشند به هاي رقابتی در این محیط مزیت
نوعی استراتژي تولید مبتنـی   منظور از تولید چابک. نیاز مشتریان تولید کنند و چابک باشند

د و همچنـین  نشـو  سرعت متحـول مـی   بر معرفی محصوالت جدید به بازارهایی است که به
ناپذیر محیط رقابتی اسـت   بینی پیش یی به تغییرات مداوم وگو پاسختوانا کردن سازمان براي 

  .)5: همان(
  

                                                
1. Just In Time 
2. leehay 
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  تولید ناب
  

  تاریخچه
نخسـتین  . در شرکت تویوتا در جزیرة ناگویا در ژاپن اسـت  1خاستگاه نظریۀ تولید ناب

نیـاز   علـت بـه   1930و در دهـۀ   آالت نساجی بود پیروزي خانوادة تویودا در صنعت ماشین
هـا ایـن    در آن سـال . شدید دولت، شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیـۀ موتـوري شـد   

شرکت با مشکالتی از قبیل بازار داخلی کوچک، نیروي کار ثابـت، نبـود سـرمایۀ کـافی، و     
  .رو بود مند به بازار ژاپن روبه عالقه رقباي خارجیِ

 سـفر  امریکا به اوهنو، چی اي تا شرکت، مهندس همراه 2تویودا جی آي زمان،  همان در
 کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به در نهایت و بازدید کردند فورد سازي اتومبیل شرکت از و کردند
 بـرهمین . اسـت  3از اتـالف  پـر  سیسـتم  ایـن  و اجراشدنی نیست ژاپن در انبوه تولید اصول
فـرخ،  ( گرفـت  نـام  ناب تولید بعدها که تولید را بنیان نهادند از جدیدي شیوةها  آن اساس،
1380 :44(.  

بحـث تولیـد نـاب را در     MIT، جیمز ووماك و همکارانش در دانشـگاه  1970در سال 
او و همکـارانش  . منتشر کردند» ماشینی که جهان را تغییر داد«قالب کاري تحقیقی با عنوان 

در محـیط تولیـد ژاپنـی     تولید ناب را تقریباً ترکیبی از مدل تولید سنتی و نظارت اجتماعی
  .)45: همان( دانند می

  

  مفهوم تولید ناب
ها و از بین بردن هر  تولید ناب دید و نگرش سیستماتیک براي حذف ضایعات و اتالف

مبنـاي عملکـرد   . فرآیند اضافی از مرحلۀ تهیۀ مواد اولیه تا تولید و درنهایت فـروش اسـت  
نفعان در سیسـتم اسـت و تمـامی     اجزا و ذيسیستم در تولید ناب رابطۀ برد دوطرفه با کل 

عناصر موجود در چرخۀ تولید ناب از فروشندة مواد اولیه تا فروشندة کاال، باید بـه شـکلی   

                                                
1. Lean Production 
2. EIJI TOYODA 
3. MUDA 
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  ).115: 1380تاجیک، ( مطلوب منتفع شوند
د بر سادگی و کـارایی  تولید محصول ناب بر پایۀ این نظریه از تولید ناب است که فرآین

شود تا مشخص شود که آیا آن فعالیت  رآیند هر فعالیتی ارزشیابی میدر طی ف. متمرکز باشد
اگر فعالیت در فرآیند تولید ارزشمند نباشد اصـالح یـا   . افزاید یا خیر به ارزش محصول می

  .شود حذف می
کن کردن اتـالف و آفـرینش ارزش در سـازمان نهفتـه      مفهوم بنیادي تولید ناب در ریشه

و ) کـایزن (آفرینـی مسـتمر    وري و ارزش براي افزایش بهـره تولید ناب نگرشی است . است
  .)45: 1380فرخ،( ها ها و اتالف حداقل کردن هزینه

راه سودآوري مناسب کاهش و در صورت امکان از میان بردن  یگانهدر شرایط امروز 
این اقدام مبناي کاهش هزینه براي . هاست انواع اسراف از مجاري باارزش شرکت

. المللی امروز کارایی داشته باشند خواهند در بازار بین هایی است که می مؤسسات و شرکت
تواند پرداخت کند، تعیین و  ها باید نخست قیمتی را که مشتري می در این جهت شرکت

را از آن کم کنند تا سود ناویژة خود ) قیمت تمام شده(هاي مربوط به محصول  سپس هزینه
یین قیمت در مقایسه با روش امروزي با توجه به مقایسۀ روش سنتی تع. را مشخص کنند

 .نشان داده شده است 1ها، در شکل  اصل کاهش هزینه

  
روش سنتی تعیین قیمت در مقایسه با روش امروزي با توجه به اصل کاهش  ۀـ مقایس1شکل

  )18: 1384مهربان،( ها هزینه
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  اتالف انواع
 ازاي به مشتري مایل نیست که است تیفعالی نوع هر یا اتالف معناي به ژاپنی لغتی مودا

  ).40: 1385سقایی و همکاران، ( بپردازد پولی آن
  

  1اندازه از بیش تولید علت به اتالف
 بـه  مـازاد  تولیـد  اینجا در. داند می تولید مشکالت همۀ را ریشۀ مازاد تولید 2انو چی تایی
  .)42: همان( رساند فروش به را آن نتوان که است تولیدي معناي
 صـدمه  یـا  داري نگـه  هزینـۀ  علـت  به ندارد، فوري استفادة که محصول اجزایی از ولیدت

  ).20: 1384 مهربان،( شود می محسوب اسراف ناب، تولید در داري ن هنگام نگهددی
  

  3) انتظار یا تأخیر( وقت اتالف
دهد که کارگر منتظر رسیدن مواد خام، رفع مشکل توقـف   موداي تأخیر هنگامی رخ می

همچنـین بـر اثـر ازدیـاد کـاالي      . ولید و یا تمام شدن کار ماشین بر روي قطعه اسـت خط ت
هاي تولیـدي، مشـکالت مربـوط بـه تجهیـزات و یـا بـروز         ساخته به علت اندازة دسته نیمه

 .دهد اند نیز موداي تأخیر رخ می کاري هایی که نیازمند دوباره خرابی

را افـزایش  ) رش و دریافـت مشـتري  زمان بین صدور سـفا (زمان تأمین محصول  تأخیرْ
. آیـد  هاي بحرانی در سیستم ناب به شمار می زمان تأمین محصول یکی از شاخص. دهد می

   :توان به این صورت تعریف کرد زمان تحویل را می
  فرآیند زمان+  داري نگه زمان=  تحویل زمان

ي از زمـان فرآینـد   ساخته را، که اغلب عملیات تولیـد  داري محصوالت نیمه تأخیر زمان نگه
  .)44:  1385 سقایی و همکاران،( دهد بیشتر است، افزایش می

  

                                                
1. over production 
2. taichi ono 
3. Waiting 
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  1 حرکتی اتالف

 اسـراف  ضروري باشد، محصول به مربوط عملیات کردن کامل براي که حرکتی نوع هر
  .)24: 1384 مهربان،(شود  می نامیده حرکتی

حرکـات  . حرکات اضافه هم شامل حرکات ماشین و هم شـامل حرکـات انسـان اسـت    
طراحـی ضـعیف ارگونـومی    . شـود  اضافۀ انسانی به ارگونومی ضعیف محل کار مربوط مـی 

در صـورت وجـود   . گذارد وري و کیفیت تأثیر منفی می محل کار، مثالً ایمنی پایین، در بهره
وجوهـاي نـاالزم، کیفیـت و     هـاي غیرضـروري و جسـت    هاي نامفید، مانند چرخش حرکت

  . یابد وري کاهش می بهره
 در هـا  ماشـین  گـرفتن  قرار کرد؛ مثالً مشاهده نیز ها ماشین در توان می را حرکات اتالف

سـقایی و  (شـود   مـی  حرکات در ضروري غیر موداي بروز به منجر هم از دور خیلی فواصل
  .)45: 1385همکاران، 

  
  2 )زائد فرآیندهاي( اضافه عملیات اتالف

عملیات مازاد بـر نیـاز مشـتري مربـوط     اي از اتالف است که به  این نیز صورت پیچیده
هـاي مهندسـی    شود که توسـط بخـش   هایی دیده می چنین اتالفی اغلب در شرکت. شود می

اي  براي مثال سازمانی که تمایل فراوان براي به کارگیري فناوري پیشـرفته . شوند راهبري می
ط خـود را بـا   دارد و یا شدیداً به دنبال دستیابی به اهداف فنـی اسـت، ممکـن اسـت ارتبـا     

  .)46: همان( خواستۀ واقعی مشتري از دست بدهد
ایـن نـوع   . شـود  اسراف پردازشی نیـز نامیـده مـی    عملیات بیش از اندازه روي محصولْ

کـاهش  . ترین انواع اسراف در شناسایی، کاهش یا از میان بـردن آن اسـت   اسراف از مشکل
 شـود  حـل فرآینـد انجـام مـی    این نوع اسراف اغلب از طریق حذف بعضی از عوامل یـا مرا 

  .)25: 1384مهربان، (
  

                                                
1. motion 
2. Extra processing 
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  1)کردن انبار( موجودي اتالف
 حـین  در ،شـده  تمـام  یـا  تمام نیمه قطعات یا اولیه مواد کردن ها انبار یکی از انواع اتالف

  .)26: 1384مهربان، (است  تولید،
 محصـوالت  و قطعـات  خـام،  مـواد  غیرضـروري  داري نگه از عبارت است موجودي اتالف
 هـم  بـه  شـدت  بـه  کارخانـه  در مـواد  جریان که دهد رخ می هنگامی شرایط این. ساخته نیمه

 شـود؛ مـثالً   نمـی  تولیـد ) بازار کشش( بازار تقاضاي مقدار براساس محصول و است پیوسته
تنظـیم   2هاي مواد ریزي نیازمندي هایی که برنامۀ تولیدي خود را تنها بر اساس برنامه سازمان

  .)47: 1385سقایی و همکاران،  (اتالف موجودي خواهند داشت  ، قطعاًکنند می
  

   3نقل و حمل اتالف
 شود حرکت دادن مواد اولیۀ بیشتر از حد الزم موجب اسراف و هزینۀ بیش از اندازه می

  .)26: 1384مهربان، (
آالت بزرگ و یـا تولیـد    به شکل معمول و مرسوم، چیدمان نامناسب تجهیزات و ماشین

ونقـل، تـأخیر و    هاي ناشی از حمل اتالف. شود ونقل می اي باعث اتالف حمل هبه روش دست
  .)48: 1385سقایی و همکاران، ( حرکات اضافی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند

  
  ) کاري دوباره( اصالح اتالف

هـا از جملـه    جـایی آن  تولید محصوالت خراب یا ضایع کردن محصوالت در زمان جابه
هـایی کـه در ایـن     از جمله اسـراف . ی، فاسد کردن یا خراب کردن استهاي ضایعات اسراف

ایـن نـوع   . کاري به علت تولید ناصحیح در مرحلـۀ اول اسـت   گیرد دوباره محدوده قرار می
مهربـان،  ( کاري اسـت  هاي مربوط به دوباره وري به علت فعالیت اسراف موجب کاهش بهره

1384 :27(.  

                                                
1. Inventory 
2. MRP 
3. Transportation 
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بوط به اصالح محصوالت معیوب است که شامل زمـان  کاري مر اتالف اصالح یا دوباره
 ).48: 1384سقایی و همکاران، (هاست  هاي آن شده براي تعمیر خرابی هاي صرف و انرژي

هاي هفتگانه است و مـدل مفهـومی تولیـد نـاب در حـوزة       دهندة اتالف نمایش 2شکل 
  .شود سینماي ایران با استفاده از این مدل طراحی می

 
  )42: 1385همکاران،  و سقایی(ناب  تولید در ـ موداها2شکل

  
  سینمایی فیلم تولید مراحل
  مقدمات
  نامه تهیۀ فیلم

تـوان بـراي    نامه مـی  با داشتن فیلم. نامه است نخستین گام در تهیۀ فیلم فراهم کردن فیلم
نامـه را بـه محصـول     تولید آن سرمایه جذب کرد و گروه خالقی را به کار گرفت کـه فـیلم  

تولیـد را   توانـد پـیش   کننده نمـی  نامه، تهیه در اصل، تا پیش از تکمیل فیلم. بدیل کنندنهایی ت
کننـده بـا در نظـر گـرفتن      نامـه نـاگزیر اسـت، تهیـه     چون وقوع تغییرات در فیلم. آغاز کند

  .)46: 1384ایروینگ، .کی و ریا.دبلیو(کند  جزئیات، خود را با تغییرات هماهنگ می
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  گذار سرمایه و بودجه تأمین
گـذاري در   کننـده بـراي سـرمایه    تهیـه . همانا تأمین سـرمایه اسـت   کننده نقش سنتی تهیه

کار وي بسیار مهم است، چون پول شـریان حیـاتی هـر    . کند ساخت فیلم، سرمایه جمع می
  .در کار نخواهد بود یگذاري کافی طرح بدون سرمایه. طرح است

  
  تولید پیش
  کنندگی تهیه گیري گروه شکل
کسی که : چنین آورده است» کننده تهیه«در تعریف  فرهنگ کامل فیلمینگزبرگ در آیرا ک

هاي اولیه تا  ریزي مسئول امور مالی و اجرایی تولید فیلم است، از ابتداي پروژة تولید، برنامه
کند  کننده در جنبۀ هنري فیلم هم دخالت می گاه تهیه. تمامی مراحل تولید، پخش و تبلیغات

  .)663: 1379کینگزبرگ، ( گذارد هایی محصول تأثیري قاطع میو در کیفیت ن
گذاري معاونت امور سـینمایی، کـه در پایـان هـر سـال انتشـار        هاي سیاست در دفترچه

کنندة حقیقی فـردي اسـت واجـد     تهیه«: کنندة سینما چنین تعریف شده است یافت، تهیه می
انـایی جـذب و تـأمین    اي و تخصـص کـافی، تو   هاي فرهنگی با شـناخت حرفـه   صالحیت

کند و در این مسـیر   طور مستمر نسبت به تولید فیلم اقدام می امکانات و سرمایۀ الزم، که به
اندرکار بر رونـد تولیـد، براسـاس مقـررات نظـارت داشـته و        با رعایت حقوق عوامل دست

  .)214: 1386نژاد،  جعفري( »مسئولیت رهبري تولید را از آغاز تا به انجام بر عهده دارد
هـا را بـه    کننده باید بر افرادي که استخدام کرده نظارت کامل داشته باشد و تمام آن تهیه

اي در اسـتودیو بیکـار باشـند و     ریزي طوري باشد که هنگام کار عده نباید برنامه. کار گمارد
. هاسـت  کننده تخمین هزینـه  از دیگر کارهاي تهیه. گروه اندکی تمام کارها را بر عهده گیرند

برداري است، در غیر ساعات  برداري و غیره که در محل فیلم داري وسایل فیلم مچنین نگاهه
  .)20: 1360اوحدي، ( کار به عهدة اوست

  
  کارگردانی گیري گروه شکل

. کارگردان شخصی است که مسئولیت ساختار بصري و بیان هنري فیلم را بر عهده دارد
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ترین وظیفۀ  شاید مهم. شود یر نظر او انجام میها و همۀ مراحل تولید فیلم ز همۀ فعالیت
 و ریـا .دبلیو( نگر داشته باشند دیدي جمع کارگردان این باشد که کاري کند تا همۀ همکاران

  .)95: 1384ایروینگ، .کی
  

  نامه فیلم تجزیۀ
. سـنجد  نامه را از تمام زوایاي عملی می کننده فیلم برداري، تهیه پیش از تعیین برنامۀ فیلم

نامه بر داشتن دیدگاهی خالق تقدم داشت؛ تأکید بـر ایـن بـود کـه      این مرحله، بسط فیلمتا 
اي در قالـب   حرفه  هاي نامه فیلم. وگوهاي داستان به بهترین نحو تعیین شوند ساختار و گفت

شوند تا مدیر تولید بتواند به آسانی ارزش تولید هر صفحه را بـرآورد   استانداردي نوشته می
  .اطالعات را در قالب برنامه و بودجه بگنجاندکند و این 

  
  تولید ریزي برنامه

نامه را تحلیل و تشریح کرد و عناصـر اصـلی تولیـد را از آن     کننده فیلم پس از آنکه تهیه
این برنامـه نقشـۀ   . اي دقیق طراحی کند برنامهبرداري  تواند براي فیلم گاه می بیرون کشید، آن

برداري یا  برنامۀ فیلم. عامل اصلی براي تعیین هزینۀ واقعی فیلم اولیۀ روند تولید است و نیز
ندرت  به. برداري شود هایی است که باید در طول تولید، فیلم دهندة ترتیب صحنه تولید نشان
نامـه آمـده اسـت،     افتد که فیلمی پشـت سـر هـم، یعنـی بـه ترتیبـی کـه در فـیلم         اتفاق می

  .برداري شود فیلم
  

  بندي بودجه
 تـر  آسـان  بودجـه  تعیـین  شـود،  برداري مشخص مـی  هاي فیلم دت زمان و هزینهوقتی م
  . خواهد بود
کنـد کـدام پـارامتر     بودجه است که تعیین می. نامه و بودجه دو رکن اساسی تولیدند فیلم

بودجه شامل جزئیات کامل و دقیقی است که در طول پروژه بـه  . عملی است و کدام نیست
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تولید، تولید و پـس از تولیـد    هاي پیش ت در برگیرندة تمامی هزینهاین جزئیا. آن نیازمندیم
  .)122: همان( است
  

  برداري فیلم گیري گروه شکل
 چنـد  نـورپرداز،  بردار، فیلم شامل که کند تعیین می برداري را فیلم برداري گروه مدیر فیلم

 گیـرد  می تصمیم ازينورپرد نوع و نماها نوع دربارة کارگردان همراه به او. است... و دستیار
  .دارد دقیق نظارتها  آن کار بر و دهد می نورپرداز و بردار فیلم به را الزم دستورات و

  
  هنري و فنی عوامل انتخاب

مسئولیت او این است . مسئول استخدام گروه فنی است) در نقش مدیرتولید(کننده  تهیه
. ترین افراد انتخاب کند از خالقدهد، همکاران کارگردان را  که، تاجایی که بودجه اجازه می

کننده اسـت کـه    کارگردان نیز در جریان انتخاب اعضاي گروه شرکت مستقیم دارد، اما تهیه
  .)150: 1384( باید با اعضاي گروه وارد مذاکره شود و قرارداد ببندد

  
  برداري فیلم هاي محل یافتن
 .را در نظـر گیـرد  ... بندي و نزما بودن، نزدیک قیمت، باید لوکیشن تهیۀ براي کننده تهیه

  .)175: 4همان( دارد ذهن در را مشخصات این هاي داراي لوکیشن تمام کننده تهیه
  

  بازیگران انتخاب
یـافتن   از اهمیـت . باورپذیري پروژه با انتخاب درسـت بـازیگران ارتبـاط مسـتقیم دارد    

م کلمـاتی هسـتند   بازیگران در حکـ . بازیگران مناسب براي فیلم هر چه گفته شود کم است
  .ها داستانتان را نقل خواهید کرد که با آن

  
  بیمه و انعقاد قراردادها

برخورداري از بیمه به اندازة داشتن فیلم خـام یـا   . کند بیمه نقش مهمی در تولید ایفا می
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طی تولید اثـر سـینمایی، تصـادف، بیمـاري، دزدي، یـا وقـوع       . دوربین مناسب اهمیت دارد
  .ت موجب توقف تولید شودسوزي ممکن اس آتش

  
  لباس و صحنه طراحی
ایـن شـامل   . آرایی عبارت است از قرار دادن هر چیزي که در دکـور وجـود دارد   صحنه

ها، پنجره، لوسترها، کمدها و نیز جزئیات دیگري همچـون   ها، مبلمان، نقاشی ها، چراغ فرش
راح لبـاس بـا   مسـئول لبـاس یـا طـ    . هـاي لوسـترها اسـت    ها و حباب ظروف داخل کابینت

اسـتفاده  هـاي   او با همراهی کارگردان دربارة ظـاهر لبـاس  . کند کارگردان هنري همکاري می
کار بخش لباس ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از لبـاس، تشـخیص        . دهد فیلم نظر می شده در

  .)191: همان( ها را ممکن سازد شخصیت
  

  فنی تجهیزات ةاجار
 مؤسسـات  در .اسـت  کننـده  تهیـه  عهـدة  بـر  فـیلم  تجهیـزات  کرایۀ مؤسسات با مذاکره

 قیمت از بخشی برابر در دهند می ترجیحها  آن و دارد وجود قیمتی گران وسایل دهنده، کرایه
  .بخورند خاك ها قفسه روي بگذارند تا بدهند کرایه راها  آن کل وسایل

  
  البراتوار انتخاب

ار مسئول حفظ نگـاتیو و خلـق   البراتو. زي البراتوار اهمیت بسیار داردسا فیلمدر فرآیند 
  .محصول نهایی است

  
  تولید
  برداري فیلم

ریـزي پـیش از    نامه، پس از طـی مراحـل برنامـه    مراحل مختلف به فیلم برگرداندن فیلم
ایـن مراحـل شـامل انجـام کارهـاي      . بـرداري گوینـد   تولید و پیش از تدوین نهایی، را فیلم

) سازي منابع نور و تمرین با بازیگران ر، آمادهمثل ساخت دکو(برداري  سازي براي فیلم آماده
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فیلم در دست تولیـد، فیلمـی اسـت کـه در مرحلـۀ      . هاي فیلم است برداري از صحنه و فیلم
  .برداري است فیلم

 عـالوه  بـه  ویـژه،  هـاي  جلـوه  برداري و تدوین، ترکیب و فیلم مختلف مراحل گاه تولید
  .)665: 1379کینگزبرگ، ( شود می شامل هم را دیگر شده ذکر هاي عملیات

  
  تولید از پس

بـرداري اصـلی    این مرحله از مرحلۀ فیلم. انگیزي است مرحلۀ پس از تولید دورة هیجان
 .تر است تنش کم

بیند، در فرآیند پس از تولید خلـق   اي از آنچه مخاطب بر صفحۀ نمایش می بخش عمده
آوري شده بـه محصـول نهـایی    برداري گرد شود، که طی آن مواد خامی که در طول فیلم می

هـاي ویـژه، موسـیقی،     این مرحله شامل مراحلی چون تـدوین فـیلم، جلـوه    .شود تبدیل می
  .صداگذاري و گرفتن پروانۀ نمایش است

  
  تحقیق روش

بنیادي نوعی استراتژي پژوهشی است کـه در پـی تـدوین تئـوري       سازي تئوري مفهوم«
» انـد  مند گردآوري و تحلیل شده به صورت نظامهایی مفهومی دارد که  است و ریشه در داده

ی سـعی در  یاین استراتژي با استفاده از رویکـرد اسـتقرا  ). 19: 1383فرد، و دیگران،  دانائی(
اي کـه مـدل مسـتقیماً از     گونـه  ها دارد، بـه  ها، گردآوري و تحلیل توأم داده سازي داده مفهوم
ب در پژوهش است که با بررسـی مبـانی   این برخالف رویکرد قیاسی غال. ها ظاهر شود داده

ها بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     شود و سپس داده نظري، چارچوب مفهومی یا تئوري تدوین می
 هـا، چـارچوب مفهـومی آزمـایش شـود      شوند تا در پـی تحلیـل آن   آوري می پژوهش جمع

  .)47: 1384فرد،  دانائی(
. هاسـت  ز تجزیـه و تحلیـل داده  اي برآمـده ا  سازي بنیادي دستیابی به نظریه روش مفهوم

در ایـن نـوع   علـت  شوند و به همین  هایی که به خصوصیات واقعی موضوع مربوط می داده
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شـود و کوشـش بـه عمـل      رسانان اصلی و درگیر با ابعاد مسئله مراجعه مـی  تحقیق به اطالع
در آید که با روش کیفی و از طریق مصاحبۀ عمیق، فعـال و اکتشـافی بـا ایـن مطلعـان،       می

ها و تجارب آنان، که به نحوي با موضوع تحقیـق ارتبـاط    ها و نگرش ساختار درونی ارزش
 .دارد، تعمق و امعان نظر شود

سـازي بنیـادین    ها در مفهـوم  تحلیل داده. هدف بیش از توصیف یا تبیین، اکتشاف است
لی براي فن اص. گیرد ها صورت می طی فرآیندي منظم و در عین حال مداوم از مقایسۀ داده

اي انجـام   مرحلـه  ها در این روش، کدگذاري است که طی فرآیندي سـه  تجزیه و تحلیل داده
. کدگـذاري انتخـابی  . 3 ؛کدگذاري محـوري . 2کدگذاري باز؛ . 1: است از  شود و عبارت می

این مراحل واقعاً از هم جدا نیستند بلکه صرفاً براي توضیح بیشتر فرآینـد بـه صـورت سـه     
  . شوند توصیف می مرحلۀ متمایز

اي و در عین حال غیرخطی است که به مضامین اصلی و اولیـۀ   مرحله در این فرآیند سه
آینـد، مقـوالت    ها مفاهیم و مقوالت در می شود و سپس از دل آن هایی داده می ها عنوان داده

هاي مفهومی  شوند و از این رهگذر خوشه فرعی مربوط به هر کدام از مقوالت استخراج می
شوند که هر یک به مقوالتی تعلق دارند و سرانجام از ارتباط این مقوالت اسـت   تشکیل می

هـاي بـاز، محـوري و     که سطوحی از مفاهیم، مقوالت و قضایا طی سـه مرحلـه کدگـذاري   
مقایسـه و تحلیـل مـداوم و رمزگـذاري سیسـتماتیک مفـاهیم و       . آینـد  انتخابی به دست می
شاید بتوان گفت که به یـک نظـر، محقـق    . منسجم باشد کند تا کار محقق مقوالت کمک می

کـانون اصـلی کدگـذاري محـوري مقـوالت      . در کدگذاري باز بیشتر با مفاهیم سروکار دارد
کند، همـین قضایاسـت    است و در نهایت در کدگذاري انتخابی قضایا وضوح کافی پیدا می

سـه عنصـر   ). 97: 1388اه، فراستخو(کند  که روابط تعمیم یافته میان مقوالت را منعکس می
 . ها ارکان اصلی این استراتژي هستند ها و قضیه مفاهیم، مقوله

از کنار هم قـرار گـرفتن چنـد مفهـوم، مقولـه شـکل        ها آوري و تحلیل داده در پی جمع
هـاي   گرفته و در نهایت با بیان روابط تعمیم یافته بین هر مقوله و مفـاهیم آن و بـین مقولـه   

بندي روابط این عناصـر در زمینـه و فرآینـد آن پدیـده، مـدل مفهـومی        معین و سپس طبقه
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  .)137: 1383، و دیگران فرد، دانائی ؛47: 1384فرد،  دانائی( شود کننده پدیده آشکار می تبیین
ماهیت مقالۀ حاضر طراحی مدلی بـراي مـدیریت تولیـد نـاب در سـینماي ایـران        چون

بـه دلیـل تأکیـد خـاص روش     . ودشـ  گیـري پـژوهش بنیـادي محسـوب مـی      است، جهـت 
سـازي   دهی مدل مفهومی یا تدوین تئوري و نیز نیاز بـه آشـکار   سازي بنیادي بر شکل مفهوم

گیـري، فلسـفه و    گان در این حوزه و نظر به سازگاري این روش با جهت دانش ضمنی خبر
  .شود سازي بنیادي استفاده می رویکرد این مقاله از استراتژي مفهوم

  
  نتایج لیلتح و تجزیه

بنیادي اسـت و بـا توجـه      سازي ها روش مفهوم روش انتخابی براي تجزیه و تحلیل داده
ف مقالـۀ حاضـر، بـا نخبگـان سـینماي      ابه اکتشافی بودن این پژوهش، به منظور تأمین اهـد 

انتخـاب   ۀنمون. اند، مصاحبه شد داشتهحضور مؤثر هاي سینمایی کشور  ایران، که در فعالیت
در . بنیادي گسترش یافـت   سازي تحقق کفایت نظري مورد نظر در روش مفهومشده تا مرز 

شده، با توجه به نقشی که هر یک در فرآیند تولید فیلم سینمایی بر  نهایت با نخبگان انتخاب
شوندگان با توجه بـه نقـش    پراکنش مصاحبه. شدانجام شش مصاحبۀ عمیق اند،  عهده داشته

  .تبیین شده است 1 جدول ها در تولیدات سینمایی در آن
  

  ها در تولید سینمایی شوندگان تحقیق با توجه به نقش آن ـ پراکنش مصاحبه1جدول 
  تعداد  عنوان فعالیت در تولید سینمایی

  2  کننده تهیه
  2  کارگردان و دستیار اول
  2  ریز  مدیر تولید و دستیار برنامه

  6  مجموع
  

گیري از این مدل مـدیریتی،   ی تولید ناب و بهرهاین مقاله به دنبال رسیدن به مدل مفهوم
در فرآیند تولید سینمایی، بـا توجـه بـه اینکـه     . هنر سینماست ـ در فرآیند تولید در صنعت

فرهنگی نامید، هر یک از عواملی کـه   ـ توان به نوعی محصولی هنري محصول نهایی را می
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سعی بر این بوده  رو، از این. نداند، نگرش خاصی به این محصول دار در فرآیند تولید دخیل
عدي، بـا پراکنشـی متعـادل، مصـاحبه     است تا با دوري از نگرش تک شـوندگان از عـواملی    ب

انتخاب شوند که در نهایت بتوان به دیدي جامع از آنچه در خـط تولیـد فـیلم سـینمایی در     
  .دهد، رسید ایران رخ می

تحقق هـدف پـژوهش حصـول بـه      هاي الزم براي معیار اصلی در تعیین تعداد مصاحبه
  . بنیادي است  سازي کفایت نظري روش پژوهش یعنی مفهوم ۀمرحل
معنا که پـس   بدین .شد »باز کدگذاري« مصاحبه هر ها، مصاحبه تحلیل و تجزیه منظور به

 ایـن کـدهاي   سـپس  .ها کدگذاري باز شدند ها، همۀ آن از استخراج نکات اصلی از مصاحبه
از کـدهاي بـاز هسـتند تحـت عنـوان       تـر  انتزاعـی  و تر که کلی هایی طبقه ذیل شده استخراج

 بـه  تـري  بـزرگ  هاي گروه ذیل توان می را مفاهیم این از کدام هر. شدند بندي دسته »مفاهیم«
 مفـاهیم  بنـدي  مقولـه  بـاز،  کـدهاي   سـازي  مفهـوم  از پـس  ،بنـابراین . داد جاي »ها مقوله«نام 

 تحقیـق  روش در روال انتخـابی  بـه  توجـه  با هک است گفتنی. گرفت صورت شده استخراج
 تعـداد  افـزایش  بـا  و مـرور  بـه  هـا  مقولـه  و مفـاهیم  مـذکور  هـاي  طبقه بنیادي،  سازي مفهوم

  .یابند می تري کامل و تر منسجم شکل ها مصاحبه
  سـازي  شـده در مرحلـۀ قبـل را، ذیـل عنـاوین مشـترك، مفهـوم        نکات اساسی استخراج

هـا، بسـیاري از    نکتۀ مهـم اسـتخراج شـده از مصـاحبه     105ز میان نکتۀ مهم آنکه ا. کنیم می
  .اند بندي شده زمان در ذیل چند مفهوم مختلف طبقه نکات، هم

با توجـه بـه    .1 :آمده است دست و عنصر با اهمیت بهمفاهیم در این مرحله با توجه به د
تـه در پایـان   بـا کمـک کدگـذاري بـاز انجـام گرف      .2 ؛شده در مصاحبۀ اول نکات مهم اشاره

 انـد  دانیم که عوامل متعددي در فرآیند تولید فیلم سینمایی دخیـل  همچنین می. مصاحبۀ اول
مرحلـۀ   .3 ؛تولیـد  مرحلۀ پـیش  .2 ؛مقدمات .1: ها را به چهار دسته کلی تقسیم کردیم که آن
بندي جامع است و چـارچوبی نظـري پشـتوانۀ آن     این تقسیم. مرحلۀ پس از تولید .4 ؛تولید

ها، مشخص شد که بروز ضعف و نقصـان در هـر یـک از ایـن      ست و با توجه به مصاحبها
مراحل چهارگانه و توسط عواملی که در ذیل این مراحل آمده است، باعث بروز اتـالف در  
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هـاي   مفـاهیم در مصـاحبه   تأییـد چگونگی ظهـور و  . فرآیند تولید فیلم سینمایی خواهد بود
  . تآمده اس 1صورت گرفته در جدول 

 بنـدي  دسـته ) تـر  انتزاعـی  مفـاهیم ( مقولـه  چهار قالب در راها  آن مفاهیم، تحلیل از پس
 »ناهمـاهنگی  اتالف« ،»کاري دوباره اتالف« ،»)تأخیر( زمان اتالف« شامل ها مقوله این. دیمکر
  .است »فناوري و زیرساختی عامل« و

اتـالف زمـان از   . اسـت  »اتالف زمان یا تـأخیر «ظاهر شده از نکات اصلی،  ۀاولین مقول
ترین انواع اتالف در فرآیند تولید فیلم سینمایی است که در تعریف آن  ترین و شایع گسترده

توان گفت هر عملی که موجب تأخیر در فرآیند تولید فیلم سینمایی شود اتالف زمان یا  می
در  توان گفت بـه نـوعی هـر اخاللـی     جامعیت این مقوله به حدي است که می. تأخیر است

کاري حتمـاً اتـالف    فرآیند تولید منجر به اتالف زمان خواهد شد؛ مثالً هر نوع اتالف دوباره
  .کاري نیست زمان هم هست، اما لزوماً هر اتالف زمانی اتالف دوباره

شود کـه در بیشـتر    توجه به زمان در فرآیند تولید فیلم سینمایی در ایران از آن ناشی می
مرحلۀ تولید، روزانـه حسـاب    خصوص در هاي مالی لحاظ شده، به هاي سینمایی هزینه فیلم
مبحث زمان در بحث هنري کار نیز در . د؛ از اجارة تجهیزات گرفته تا دستمزد عواملشو می

شـود   زیرا تغییرات ناخواستۀ فراوانی با گذشت زمان حادث می ایران بسیار پراهمیت است؛ 
  .ها نیست که در این تحقیق مجال پرداختن به همۀ آن

 مصـاحبۀ  مفاهیم و شده مطرح مهم نکات از منتج که ظهوریافته هاي مقوله از دیگر یکی
 همـان  بـه  نزدیک بسیار سینما در کاري، دوباره اتالف .است »کاري دوباره اتالف« است، اول

 بـازیگر  بـازي  بـه هـر دلیلـی در    چنانچـه  مـثالً  کردیم؛ ذکر ناب تولید در که است مفهومی
 زیـادي  هاي هزینه برداشت این که گیرد صورت مجددي برداشت باید شود، هضعفی مشاهد

 هـا  برداشـت  میزان براي کننده تهیه که محدودیتی. داشت خواهد همراه به تولید فرآیند در را
  .دارند پی در مکرر هاي برداشت که است زیادي هاي هزینه همین علت به کند می تعریف

شـده اسـت عامـل زیرسـاختی و      و مفاهیم استخراج مقولۀ سوم که از نکات مهم تحقیق
این مقوله از جنس علت است و در فرآینـد تولیـد فـیلم سـینمایی در ایـران      . فناوري است
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بخش مهمی از میـزان  . عوامل بسیاري در بروز این عامل نقش دارند. شود بسیار مشاهده می
جهیـزات و امکانـات   اثرگذاري و کیفیت محصول خروجی در سینما، بستگی مسـتقیم بـه ت  

هـا باعـث    ها و فنـاوري  رو، کمبود و نقص در زیرساخت الزم براي ساخت فیلم دارد، از این
  . بروز مشکالت بسیار در روال تولید فیلم سینمایی خواهد شد

عبارت است از هـر  » عامل زیرساختی و فناوري«توان گفت که  در تعریف این مقوله می
» زیرسـاختی «نمایی به شکل اتالف و ضایعات به دلیل عوامل آنچه در فرآیند تولید فیلم سی

هاي الزم در بلندمدت است؛ از جمله اسـتودیوها و   دهد که مقصود از آن زیرساخت رخ می
کـه مقصـود از آن ابزارهـاي تولیـد سـینمایی نظیـر       » فنـاوري «؛ و ...هاي سینمایی و  شهرك

 .شود می هها استفاد برداري از آن فیلم است که در مرحلۀ... دوربین، تجهیزات نور و صدا و 

است، در فرآیند تولید در سینما به نوعی تلفیـق میـان   » اتالف ناهماهنگی«چهارم مقولۀ 
توان گفت که در تولید فیلم سـینمایی،   می ،به عبارت بهتر. کنیم صنعت و هنر را مشاهده می

 .هنري هستیم ـ طی فرآیندي صنعتی، به دنبال محصول فرهنگی

الف ناهماهنگی ناظر به دو موضوع کلی است؛ اول ناهمـاهنگی میـان عوامـل هنـري     ات
بـا عوامـل   ... تولید فیلم سینمایی که دیدگاه هنري دارند؛ مثالً کارگردان، کارگردان هنري و 

گونـاگون میـان    علـل اي کـه بـه    و دوم ناهماهنگی... کننده و مدیرتولید و  اجرایی نظیر تهیه
  .یابد برداري بروز می یلمعوامل فنی مرحلۀ ف

شـده در مصـاحبۀ دوم کـه     ها و با توجه به نکات اساسی مطـرح  همچنین پس از بررسی
هـایی در   اشاراتی به مقولۀ فرهنگ و اثرگذاري مشهود آن در پدید آمدن ضـایعات و اتـالف  

بـه چهـار مقولـۀ قبلـی     » عامل فرهنگی«کل فرآیند تولید داشته است؛ مقولۀ جدیدي به نام 
» عامـل فرهنگـی  «. یابـد  ضافه شده و بدین ترتیب تعداد مقوالت به پنج مقوله توسـعه مـی  ا

  .از نوع علت است و گستردگی بیشتري دارد» عامل زیرساختی و فناوري«همانند 
تر از دایرة خط تولید فیلم سـینمایی   اي وسیع رسد این اتالف در دایره هرچند به نظر می

ب شد تا این مقوله، کـه اهمیـت بسـیار و انکارناپـذیري در     بگنجد، اما اهمیت بسیار آن سب
  .بینی شود فرآیند تولید در سینماي ایران دارد، در مدل نهایی تحقیق پیش
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عـاملی اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط       : گونه تعریـف کـرد   توان این را می» عامل فرهنگی«
بر عوامل مـؤثر در فرآینـد   ویژه  و به ؛فرهنگی جامعۀ ایرانی و تأثیر آن در رفتار افراد جامعه

هـاي چشـمگیر در فرآینـد تولیـد فـیلم       در نهایت منجر به بروز اتالف ،تولید فیلم سینمایی
نامـه، چگـونگی    مـثالً از انتخـاب فـیلم    ؛این عامل مهم از ابتداي فرآیند تولیـد . خواهد شد

. ذار اسـت برداري و حتی پس از تولید نیـز اثرگـ   بندي و جذب سرمایه تا مرحلۀ فیلم بودجه
شود در مراحل مختلف تولید فیلم سینمایی در ایران نتوان  عامل فرهنگی است که باعث می

  .ریزي کرد دقت برنامه با اطمینان گام برداشت و براي هر مرحله به
عامل فرهنگی نه تنها در نوع رفتار عوامل اصلی ساخت فیلم اثرگذار است، بلکه نمـود  

 خصـوص در مرحلـۀ   ان نیز سبب اخالل در فرآیند تولید بهاجتماعی آن در فرهنگ مردم ایر
  .شود می هاي بیرونی برداري در محیط فیلم

چـون  . اي اضافه نشد و توسعه هم نیافـت  در مطالعۀ موارد پنجم و ششم مفهوم و مقوله
گرفتۀ پایانی، هیچ نکتۀ جدیدي به مجموعه نکات مهـم و در نتیجـه    در دو مصاحبۀ صورت

توان گفت که به مرحلـۀ کفایـت    آمده افزوده نشد، بنابراین می والت به دستبه مفاهیم و مق
  ).2جدول(ایم  نظري رسیده

  Fتا  Aها؛ مطالعۀ مورد  مفاهیم از مصاحبه تأییدـ ظهور و 2جدول 

 
  مورد مطالعه

 مفاهیم
A B C D E F 

  P P P  P نامه ضعف فیلم 1
  P P P  P کنندگی ضعف گروه تهیه 2
 P P P P P P ه کارگردانیضعف گرو 3
 P  P P P P نامه ضعف تجزیۀ فیلم 4
 P P P P P P ریزي تولید ضعف برنامه 5
  P P P P P بندي ضعف بودجه 6
 P P P P P P ضعف عوامل فنی و هنري 7
   P P  P برداري هاي فیلم ضعف یافتن محل 8
 P P  P P P ...)انتخاب، آموزش و ( ضعف بازیگران 9
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  Fتا  Aها؛ مطالعۀ مورد  ـ ظهور و تأیید مفاهیم از مصاحبه2مۀ جدول ادا

 
  مورد مطالعه

 مفاهیم
A B C D E F 

   P P P P ضعف قراردادها و مجوزها و الزامات قانونی 10
 P P P P  P ضعف تجهیزات فنی 11
   P P  P برداري ضعف فیلم 12
   P  P  بروز حوادث غیرمترقبه علتضعف به  13
 P    P P ضعف موسیقی 14
 P   P  P ...)تدوین و صداگذاري و(ضعف چاپ و کپی  15
  P P    ضعف بازاریابی 16

  
  ها استخراج مقوله

  .بندي شده است در این مرحله مفاهیم به دست آمده در مرحلۀ قبل ذیل یک مقوله طبقه
  ها با توجه به مفاهیم گیري مقوله ـ شکل 3جدول 

 ها مقوله مفاهیم

  نامه ضعف فیلم •
  کنندگی ضعف گروه تهیه •
 ضعف گروه کارگردانی •

 نامه ضعف تجزیۀ فیلم •

 ضعف بازیگران •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 برداري هاي فیلم ضعف محل •

 ضعف تجهیزات فنی •

 برداري ضعف فیلم •

 ضعف به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه •

 ضعف قراردادها، مجوزها و الزامات قانونی •

 ضعف موسیقی •
 ریابیضعف بازا •

 )تأخیر(اتالف زمان 
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  ها با توجه به مفاهیم گیري مقوله ـ شکل 3ادامۀ جدول 
 ها مقوله مفاهیم

  کنندگی ضعف گروه تهیه •
  ضعف گروه کارگردانی •
 ضعف عوامل فنی و هنري •

 ریزي تولید ضعف برنامه •

 برداري ضعف فیلم •

 .. )تدوین، صدا و(ضعف چاپ و کپی •

 ضعف موسیقی •

 اريبرد هاي فیلم ضعف محل •

 )اصالح(کاري  اتالف دوباره

  کنندگی ضعف گروه تهیه •
  ضعف گروه کارگردانی •
  ریزي تولید ضعف برنامه •
  ضعف عوامل فنی و هنري •

  اتالف ناهماهنگی

  ضعف تجهیزات فنی •
  نامه ضعف فیلم •
 ضعف به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 عامل زیرساختی و فناوري

  کنندگی ضعف تهیه •
  بندي و سرمایه عف بودجهض •
 ضعف قراردادها، مجوزها و الزامات قانونی •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 ضعف بازیگران •

 برداري ضعف فیلم •

 ریزي تولید ضعف برنامه •

 عامل فرهنگی

  

کـه برگرفتـه از مـدل     ،»مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایـران «در نتیجه مدل 
  .آمده است 3است، در شکل 2ارائه شده در شکل
بـا توجـه بـه    » اتالف ناهمـاهنگی «و » کاري اتالف دوباره«، »اتالف زمان«نقش سه عامل 
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یابد  اهمیت می علتاتالف زمان بدان . ها در دایرة میانی مدل مشخص شد میزان اهمیت آن
طوري که تعداد دفعـات تکـرار ایـن     به ،ترین مقوله دانستند که خبرگان این حوزه آن را مهم

نکتۀ مهم دربارة این مقولـه  . در مقایسه با سایر مقوالت فراوانی بسیار بیشتري داشتاتالف 
دهـد بـه نـوعی     هایی که در فرآیند تولید فـیلم سـینمایی روي مـی    اتالف بیشترآن است که 

دهد، تکرار آن بخـش   کاري رخ می هنگامی که اتالف دوباره. زیرمجموعۀ اتالف زمان است
ناهمـاهنگی نیـز در نهایـت باعـث تـأخیر      . شـود  در روند تولید مـی از فرآیند، باعث تأخیر 

گونه که عوامل فرهنگی و زیرساختی و فناوري نیز در نهایت، مسبب اتـالف   همان. شود می
  .زمان خواهند بود

  
  )هنر سینما ـ ها در صنعت شناسایی اتالف(ـ مدل نهایی تحقیق، مدل تولید ناب در سینماي ایران  3شکل 

  
انـد کـه نقـش     به شکلی نشان داده شـده » عامل زیرساختی«و » عامل فرهنگی«ۀ دو مقول

  .ها در فرآیند تولید فیلم بارز و مشخص است ها در اتالف آن
طـور   همان. نمود ها ناممکن می تکرار زیاد در مصاحبه علتپوشی از این عوامل به  چشم
علـت نیـز دانسـت، ایـن دو      توان از نوع تر آمد عوامل زیرساختی و فرهنگی را می که پیش

شـوند کـه در دایـرة     ها مسبب بروز سه اتالف مورد اشاره نیـز مـی   عامل با توجه به بررسی
با توجه به مدل فوق مشخص است که نقش عامل فرهنگی بیشتر مورد . اند میانی مدل آمده
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شده،  در پایان عالوه بر مقوالت ذکر. تأکید کارشناسان و خبرگان سینماي کشور بوده است
این امکان متصور است که عوامل دیگري نیز در بروز اتالف در فرآیند تولید فیلم سـینمایی  

شدة عوامل فرهنگی و زیرساختی بـه شـکل دایـرة     دخیل باشند، به همین دلیل در مدل ارائه
  . اند کامل ترسیم نشده

  
  گیري نتیجه
فیلم سـینمایی در ایـران بـا     طور که بیان شد هدف از این مقاله تطبیق فرآیند تولید همان

افتـد و در پـی آن بـه     آن چیزي است که در خط تولید صنعتی و با رویکرد ناب اتفـاق مـی  
هایی است که طی مراحـل سـاخت فـیلم در سـینماي ایـران       دنبال شناسایی و کشف اتالف

در  نظران سـینماي ایـران، کـه    با خبرگان و صاحب  ها و نیز مصاحبه با بررسی. یابند بروز می
هاي مختلف در تولید یک فیلم سینمایی فعالیت داشتند و تجزیه و تحلیـل نتـایج، بـا     بخش

بنیادي مدل نهایی تحقیق به دست آمـد کـه عبـارت از      سازي استفاده از روش تحقیق مفهوم
  . است» مدل تولید ناب در سینماي ایران«

انـد   ایی در این مدل عبارتدست آمده در فرآیند تولید فیلم سینم هاي به ترین اتالف مهم
زیرسـاختی و  «کاري، اتالف ناهمـاهنگی، همچنـین دو عامـل     اتالف زمان، اتالف دوباره: از

  .که در بروز اتالف نقش داشتند» فرهنگی«و » فناوري
مدیریت کالن حوزة سـینما و   ادر این مقاله براي پرداختن به مسائل زیرساختی مرتبط ب

م سینمایی مجالی نبود، این حوزة زمینـۀ مناسـبی اسـت بـراي     نقش آن در فرآیند تولید فیل
انجام دادن تحقیقات کاربردي و علمی جدید در حوزة سینماي ایران که در اینجـا پیشـنهاد   

توان به دنبـال شناسـایی و بـه     شده در این مقاله می همچنین با استفاده از مدل ارائه. شود می
در پایان امید داریـم  . هاي یاد شده بود فع اتالفهاي کمی تولید ناب، براي ر کارگیري روش

در جهـت کـاهش   » مدل تولید ناب در سـینماي ایـران  «تا جامعۀ سینماي ایران با استفاده از 
 در مسیر تولید فیلم سینمایی گام بردارد و به سمت تولید ناب و بـدون اتـالف پـیش     هزینه

  . برود 
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