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 ها و الزامات تیموانع، ظرف ران؛یدر ا یينمایبلند س داتیتول يجمع يمال نیمأت

 

 3محب ، صابر نوری2، سعید قنبری1سیاوش صلواتیان

 
 چكیده

نوین تأمین مالی جمعی در سینمای ایران و شناخت الزامات، موانع و  ةسنجی شیو رو با هدف امکان تحقیق پیش
قاعده  براساسها برای تحقق آن شکل گرفت. برای تحقق هدف تحقیق از بین متولیان سینما در کشور،  ظرفیت

تن از صاحبنظران حوزه سینما انتخاب و مصاحبه  31گیری هدفمند و گلوله برفی  واسطه نمونه ی و بهاشباع نظر
ها نشان داد که  وتحلیل شدند. یافته های به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه باز با آنها انجام شد. این مصاحبه

ها و غیره و  اعتماد مردم به سلبریتی هایی نظیر مهربانی مردم، نقدینگی باال، عالقه مردم به سینما، ظرفیت
افزاری و  های سخت موانعی همچون دخالت باالی دولت در سینما، وجود فساد در کشور، ضعیف بودن زیرساخت

اعتمادی، نبود ثبات اقتصادی، مقاومت صنفی در برابر تغییر، ناآگاهی عمومی و نخبگانی و  افزاری سینما، بی نرم
عنوان یك  های فعلی سینمایی و غیره برای تحقق تأمین مالی جمعی به توسط شرکتعدم امکان ورود به بورس 

الزامات تحقق تأمین مالی جمعی در سینما نیز شامل کاهش دخالت دولتی در  مهمترینشیوه نوین وجود دارد؛ 
اخته شدن بخشی، صنعتی شن گذاری، آگاهی های سرمایه اندازی بورس سینما و صندوق سازی، راه سینما، اعتماد

 براساسرایت در کشور و غیره بود.  سینما، به رسمیت شناختن سینما توسط بیمه و بانك، اجرای قانون کپی
عنوان یکی از شقوق تأمین مالی جمعی  توان نتیجه گرفت امکان تحقق مدل سهام به های این تحقیق می یافته

عنوان یك مدل  ال تأمین مالی جمعی در ابتدا نباید بهبا برآورده شدن الزامات آن در کشور ما وجود دارد؛ با این ح
 عنوان یك مدل مکمل استفاده کرد. گرفته شود، بلکه از آن باید به بکارمستقل تأمین مالی 
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. مقدمه1  
 ،یونیزیتلو لمیکوتاه، ف لمیف ،یینمایس لمیمستند، ف رینظ یا حرفه یا رسانه داتیتول
 شود یامروز محسوب م یخالقانه در زندگ داتیتول نی... ازجمله مهمتر و یداستان یها شنیمیان

 نیچن یبرا یاز مسائل اصل یکیحال  نیبا ا رد؛یگ یصورت م اقیکه عمدتاً مصرف آنها با اشت
گوید ساخت فیلم مانند  ( می7: 2013)1طور پالرولز همان ها است.نآ یمال نیمسئله تأم یداتیتول

هر محصول دیگری هزینه دارد و قبل از آنکه بتواند توزیع شده و درآمد الزم را کسب کند؛ 
( توسط 4: 2016)2تأمین مالی چنین تولیداتی به گفته برابهام تر پیش نیازمند تأمین مالی است.

های اخیر در کشور ما به دلیل  شد اما در سال های بزرگ انجام می های دولتی و شرکت کمك
های بزرگی در این زمینه ایجاد شده  های دولتی چالش های اقتصادی و کاهش بودجه تحریم

 یها از دغدغه یکی به همواره یی نیزنمایس یا محصوالت حرفه دیتول یمال نیتأمرو  است از این
های  مدل .تبدیل شده است کنندگان هیته نیو همچن ایران ینمایس انیو متول رانیمد یاصل

شود که اغلب بعد از  مالی تولید فیلم بلند در کشور ما اجرا می اقتصادی مختلفی برای تأمین
ها متوقف به وجود یك  توجه این است که همه این مدل گیرد؛ اما نکته قابل تولید صورت می

گذاری کند. با این حال  گذار بزرگ است تا قبل از تولید حاضر شود بر یك پروژه سرمایه یهسرما
هایی در این زمینه مهیا کرده است. این بستر  بستری جدید را برای بروز نوآوری 2وب امروزه

ه اطالعات، اهداف ـع برای تهیـج کردن مخاطبان وسیـای برای بسی عنوان وسیله جدید به
یند توسط ارـف نیا گیرد. رمایه مورداستفاده قرار میـکردن س عـیا برای جمبازاریابی 

ن ـتأمی»سپاری،  شود. یکی از انواع جمع بیان می« 4اریـسپ جمع»وان ـ( باعن2008)3رکیـیش
ی ـالی جمعـن مـتأمی .(Hossain, 2015; Howe, 2008)نام دارد « 5یـالی جمعـم

ره ـون نیز بهـوناگـهای گ روژهـی پـالـم  نـوه در تأمیـان انبـوان از مخاطبـت وید، میـگ می
خود مفهوم  خودی مفهوم تأمین مالی جمعی به (.Braet, Spek & Pauwels, 2015: 3)رد ـب

عنوان  اما آنچه در این مفهوم به؛ ها وجود داشته است ای نیست؛ بلکه از گذشته تازه و نوآورانه
بر بستر وب خواهد بود؛ بستری که باعث تقویت آید، اجرای آن  حساب می یك نوآوری به
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تأمین مالی جمعی در یك دهه گذشته محبوبیت زیادی یافته است  کارکرد این رویکرد است.
(Motylska-Kuzma, 2018: 11) اند که به لطف  ردهـاره کـات مختلف نیز اشـو تحقیق

های مبتنی  ذار به روشـطور سنتی در حال گ ذب منابع مالی بهـال جـاوری دیجیتـه فنـتوسع
های اخیر بوده است و این موضوع رشد چشمگیری را داشته است  رنت در سالـر اینتـب

(Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2015: 271; Massolution, 2015: 10; Mateus, 2016: 1) .

کند که در سال  ( اشاره می2: 1397وری )ـکند. ن ارهای جهانی هم این موضوع را تأیید میـآم
میلیون دالر بوده که  800های تأمین مالی جمعی میزان جذب سرمایه  در تمامی مدل 2010

 2013میلیارد دالر رسیده است و رشد اصلی در این بین از سال  4/34به  2015این عدد در 
ارزش تأمین مالی در  دهد که ( نیز نشان می2018شروع شده است. آمار سایت استاتیستا )

 میلیارد دالر بوده است.  33جهان حدود 
 

 
  (statista, 2018) 2017ارزش تأمین مالی جمعی در جهان در سال  .1شکل 

 

سازی نیز این روش مورد استقبال  از قبل رشد تأمین مالی جمعی در دنیا، در صنعت فیلم
محققان تأکید دارند که تأمین مالی جمعی امروزه به یك فرم محبوب قرار گرفته است. برخی 

. (Fanea-Ivanovici, 2019: 6)ی در صنعت قیلم تبدیل شده است ـن مالـبرای تأمی

دهد در مقایسه با کل  گونه که آمارهای جهانی نشان می گوید آن ( می30: 2013ز )ـرولـپال
رار ـوم قـه سـسازی در رتب ا، صنعت فیلمـدر دنی یـن مالی جمعـشده از روش تأمی بودجه تأمین

های خالق  روژهـدهد که پ ان میـاترتر نیز نشـاس رم کیكـورد پلتفـیك تحقیق در م دارد.
انب جمیعت را دارند ـایت از جـری برای حمـت بیشتـلم قابلیـد فیـر تولیـگی نظیـفرهن

(Štofa & Zoricak, 2016: 758) .اقبالی مناسب از طرف مردم به  دهنده این موضوع نشان
نوعی خبر از ظرفیتی پنهان در مردم، برای مشارکت در این   ها است و به گونه مشارکت این

آمار جهانی  براساسسازی  دهد. از آنجا که جایگاه تأمین مالی جمعی در صنعت فیلم عرصه می
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عنوان یك  تواند به ی میشود که آیا تأمین مالی جمع جایگاه مناسبی است، این الزام دیده می
طور  کار گرفته شود؟ همانی در سینمای ایران نیز با شیوه تأمین مالی برای تولیدات بلند حرفه

سینمایی متوقف به تأمین مالی از   که گفته شد در وضعیت حال حاضر کشور ما تولید یك فیلم
ط دولت و تأمین مالی طور عمده دو مدل تأمین مالی توس پیش انجام شده است. در این بین به

کنترل های متعددی است.  شود که هر کدام دارای آسیب توسط بخش خصوصی دیده می
 یو مشکالت اقتصاد ضعفی، سازان به بودجه دولت فیلم یوابستگ، توسط دولت نمایس یاقتصاد
 ریغ یها پول ورود، نمایو فساد در س رانتی، مال تیشفاف فقدانی، رفت منابع دولت هدر، دولت

بخش  یگذار هیسرما یهدفمند فقدانی، بخش خصوص هیاز سرما سوءاستفاده، نمایشفاف به س
توسط بخش  یفرهنگ یها توجه به مقوله عدمی، بخش خصوص یورشکستگی، خصوص
ها در این دو نوع تأمین مالی  های اصلی این آسیب مقوله نمایدر س ینابسامانی و خصوص

های تأمین مالی جدید نظیر، تأمین مالی  سنجی مدل ضروری است تا امکانبنابراین، هستند. 
مدل تأمین مالی ای سینما در ایران مورد بررسی قرار گیرد.  جمعی برای تولیدات بلند حرفه

 نیتأم یباال برا اریبس تیبر ظرف درست، عالوه یصورت اجرا است که در یجمعی مدل
صورت دهد و  یینمایس لمیف كیدر مورد  زیبازار را ن قاتیتحق ینوع به تواند یم ،یاقتصاد
 نیشدن نادرست ا ییدر صورت اجراو  را به ارمغان آورد یاجتماع هیآن سرما یبرا نیهمچن

 نیکه منبع ا رود یجهت باال م  آن کار از تی. حساسبوداز آن  یمنتظر تبعات سوء ناش دیمدل، با
است  یموضوع تأمین مالی جمعیبا این حال خود مردم هستند.  میصورت مستق به یمال  نیتأم

اند؛  کمتر به آن پرداخته انیتاکنون پژوهشگران و دانشجوای کشور  صنعت رسانه ةدر حوزکه 
 یریگیبا موضوع تأمین مالی جمعی پ یاریبس یها پژوهش ایاست که در دن یدر حال نیا
 نیشدن ا ییاجرا یموانع موجود برا نیو همچن ها تیتا ظرف میپژوهش بر آن نی. در اشود یم

 نیمدل تأم نیا یریو الزامات بکارگ کرده ییرا شناسا رانیدر ا یینمایس داتیمدل در حوزه تول
سنجی تحقق تأمین مالی جمعی را برای  و در نهایت امکان در کشورمان را ارائه نموده یمال 

ای در سینمای ایران بررسی کنیم. بنابراین، سؤاالت این پژوهش به شرح  تولیدات بلند حرفه
 زیر است:

 ای در سینمای ایران کدام است؟ های موجود برای تأمین مالی جمعی تولیدات حرفه ظرفیت .1

 ای در سینمای ایران چیست؟ تولیدات حرفهموانع موجود برای تأمین مالی جمعی  .2

ای در سینمای ایران  سازی بستر اجرای مدل تأمین مالی جمعی تولیدات حرفه الزامات آماده .3
 شامل چه مواردی است؟
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 مباني نظري .2

 ,Ibrahim & Verliyantina)سپاری تأمین منابع مالی است  تأمین مالی جمعی، موضوع جمع

های گوناگون بهره  مالی پروژه از طریق آن از مخاطبان انبوه در تأمینتوان  که می (392 :2012
پرکاربردترین تعریف تأمین مالی جمعی آن را  .(Braet, Spek, & Pauwels, 2015: 3) برد

 نوعی ازای دریا  مالی کمك در قالب مالی تأمین برای اینترنت طریق از فراخوان یك شامل

. (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2011: 2) داند می رأی حقیا  پاداش

دهد که تعداد زیادی از مردم )عموم( از یك پروژه با پرداخت  تأمین مالی جمعی زمانی رخ می
کنند یا در سود  کنند و در ازای این حمایت پاداش دریافت می مبالغ نسبتاً کوچك حمایت می

تأمین مالی جمعی یك  .(Hossain & Oparaocha, 2017: 5)شوند  پروژه سهیم می
ای که در حال تغییر فضای  ی ایجاد شده است؛ نوآوریفنّاوروسیله  نوآوری جدید است که به

گرچه امروزه تأمین  .(Beaulieu, Sarker, & Sarker, 2015: 2) است 1ای بازار سرمایه
  گونه نیست و مفهوم تأمین عنوان یك پدیده نو مطرح است اما در حقیقت این مالی جمعی به
توان  مالی از واحدهای خرد را می ها پیش وجود داشته است. تاریخچه تأمین  مالی جمع قرن

حساب  دانست اما آنچه مخصوص امروز است و یك نوآوری جدید به 1700مربوط به سال 
کارگیری تأمین  تا قبل از به .(Pallerols, 2013: 15)است ی در این مدل فنّاورآید، حضور  می

ای داشت؛ بازاری که در آن کارآفرینان و  ی تأثیر محدودی بر بازار سرمایهفنّاورمالی جمعی، 
های سنتی بودند  وکارهای کوچك برای رفع نیازهای مالی خود محدود به روش کسب

(Beaulieu, Sarker, & Sarker, 2015: 2).  در اینترنت، این شبکه در  22وباما با ظهور
ای برای بسیج کردن مخاطبان زیاد برای تهیه اطالعات، اهداف  عنوان وسیله این موضوع به

کردن سرمایه وارد شد. تأمین مالی جمعی به معنای جدید آن با رویکرد  بازاریابی یا برای جمع
های پرداخت آنالین دسترسی داشتند  آمد که در آن افرادی که به سایتاهدا و خیریه به وجود 

نیز مدل  2005کردند. در سال  خواستند کمك می هایی که می با توجه به احساساتشان به پروژه
و  (Cohen, 2016: 12)پا به عرصه تأمین مالی جمعی گذاشت  4دایش کیوابا پی 3وام مستقیم
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گرفته تا فنّاوری و درمان با موضوعات مختلف از مدل تأمین مالی  ها از هنر امروزه انواع پروژه
سه شیوه عمده  .(Świerczyńska-Kaczor & Kossecki, 2016: 1) کنند جمعی استفاده می

. 3. وام و قرض دادن 2بخشش، کمك بشردوستانه و حمایت . 1تأمین مالی جمعی شامل 
 ,Hossain & Oparaocha)گذاری در ازای خرید سهام و شراکت در سود است  سرمایه

2017: 4; Motylska-Kuzma, 2018: 4  .)ها  بندی کلی از این مدل در زیر به یك تقسیم
 شود. مشاهده می

 
 (Beaulieu, Sarker, & Sarker, 2015: 11) جمعیهای تأمین مالی  بندی مدل . دسته2شکل 

 

های اجتماعی  های خیریه و کسانی که در پروژه در بخش مبتنی بر اهدا معموالً سازمان     
شوند؛ اما در بخش پاداش در مدل مبتنی بر اهدا و بخشش،  خواهان مشارکت هستند وارد می

ها در این است که  یژگی این پاداشکند. و دهنده در ازای کمك خود پاداش دریافت می کمك
کننده عمده در تیتراژ  عنوان پاداش از کمك همگی غیرمادی است. مثالً در فرایند تولید فیلم به

شود. گفتنی است بخش  شود یا در اولین اکران خصوصی فیلم از او دعوت می پایانی تشکر می
مالی مبتنی بر اهدا و بخشش است   ها در مدل تأمین ترین بخش پاداش امروزه یکی از محبوب

آن به حامیان بازگردانده  عالوه سود (. در مدل وام نیز مبلغ دریافت شده به52: 1395)شریعتی، 
گذاران  کنندگان یا سرمایه شود. ویژگی این مدل ارائه تعداد زیادی وام کوچك است و کمك می

تواند از فردی به فرد دیگر  ها می . این وامکنند در ازای ارائه وام نرخ ثابتی از بهره را دریافت می
های کوچك استفاده کند. در مدل سهام  شده یا اینکه شرکتی از تعداد زیادی از این وام منتقل

 گذاری سرمایه به آن از که روش این در شود. می داده تخصیص گذاران سرمایه به هم، سهام

 پروژه یا تولید انجام از را سودی خود تمشارک ازای به گذاران سرمایه شود، می یاد نیز جمعی

 هامکه مدل س کند ی( ادعا م1396) یاسمی (.5: 1394زاد،  کنند )خانی دریافت می محصول

تأمین مالی 
 جمعی

 سهام

 سهام خصوصی امتیاز شرکت

 وام

 تأمین مالی خرد
وام دهی فرد به 

 فرد

 اهدا و بخشش

 اهدا پاداش
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رفتار  رییتغ زی( ن1394افشارپور و عساکره ) ،یروش تأمین مالی جمعی است و زرند نیممتازتر
ساده  یها تأمین مالی جمعی از مدل یها وکار پلتفرم مدل کسب رییتغ یبرا یاجتماع را عامل

های این مدل  یرمدلاند. ز سهام دانسته دیوام و خر تر دهیچیپ یها اهدا و پاداش به سمت مدل
شامل سهام خصوصی و امتیاز مشارکت است. تفاوت مدل سهام خصوصی و امتیاز مشارکت در 

پروژه درصدی از آن را  این است که در مدل امتیاز مشارکت حامیان مالی با توجه به کل سود
گذاری برای  که در مدل سهام خصوصی، سود از ابتدای سرمایه صاحب خواهند شد درحالی

حامیان تضمینی است. همچنین در مدل سهام خصوصی افراد قبل از شروع پروژه سهامی را 
تواند یك مقداری خاص یا تعداد خاصی از محصوالت باشد؛ حامیان  خرند. این سهام می می
 را به شخص دیگری بفروشند. سهامشانتوانند  لی هر وقت که بخواهند میما

های  دهد که رابطه بین پیچیدگی مدل گفته، شکل زیر نشان می های پیش با توجه به مدل
گذاران چگونه قابل تبیین است. بر این اساس مشخص  تأمین مالی جمعی و انگیزه سرمایه

یابد انگیزه  تأمین مالی جمعی افزایش میشود که هر چه میزان پیچیدگی مدل  می
 شود. گذاری از طریق آن مدل بیشتر می گذاران برای سرمایه سرمایه
 

 
 .(Hemer, 2011: 9) گذاران با پیچیدگی مدل تأمین مالی جمعی انگیزه سرمایه . رابطة3شکل 

 

مالي فیلم در ایران هاي تأمین روش. 2-1  

کند  بندی می مالی تولیدات سینمایی در ایران را در سه گروه دسته ( منابع تأمین77: 1396یاسمی )
های فعلی  های مختلفی است؛ یکی از روش ها خود دارای زیرمدل (. هریك از این مدل4)شکل 

ی ها سازمانای دولتی، نهادها و تأمین مالی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهاده
های  یوهشهای وابسته به آن به  ی دولتی و... است. دولت و نهادها بانكدولتی و وابسته به دولت، 

اکنون تأمین   دهند. روش دیگری که هم یممختلف تأمین بودجه الزم جهت تولید فیلم را انجام 

گذارانسرمایه ةانگیز  

پیچید
ی

گ
 

 اهدا

 پاداش

 وام

 سهام
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و  ها شرکتخصوصی که شامل افراد یا  گذاران بخش یهسرماشود  ها توسط آن انجام می مالی فیلم
وکار است. در این روش تأمین مالی  ای و صاحبان کسب یریهخو مؤسسات غیرانتفاعی و  ها سازمان

فروش فیلم قرار دارند  های مشترک یا پیش گذاری یهسرمای خصوصی، ها بانكهای مالی  یتحما
رسوم  شود. روش تولید فیلم تأمین میتمام یا بخشی از بودجه مورد نیاز جهت  آنهاکه از طریق 

گذاران و منابع خارجی است. این  یهسرماسازی در کشور ما  های فیلم دیگری برای تأمین مالی پروژه
 کنند.  صورت شخصی و یا بنگاهی اقدام به تأمین مالی پروژه می گذاران به دسته از سرمایه

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 .(77: 1396)یاسمی،  مالی تولیدات سینمایی در ایران های تأمین . روش4شکل 
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 . عوامل موفقیت در تأمین مالي جمعي فیلم2-2
کنند این بدان معناست  استفاده می« همه یا هیچ»های تأمین مالی جمعی از قانون  اغلب پلتفرم

گیرد بنابراین  ای صورت نمی به دست نیاید هیچ انتقال و مبادله سرمایهکه اگر مبلغی کامل 
مالی رخ داده است   مالی تحقق پیدا کند در عمل شکست تأمین درصد هدف تأمین 95حتی اگر 

(Paakkarinen, 2016: 26).  بنابراین یك صاحب ایده باید بداند که چگونه پروژه خود را
ها و بازدارندگان درباره ترغیب افراد  آماده کند؛ اغلب محرکطراحی و برای تأمین مالی جمعی 

با این حال  (Kuti & Madarász, 2014: 358). در زمینه تأمین مالی جمعی متفاوت است
خواهد یك کمپین تأمین مالی جمعی راه بیندازد باید بداند که عوامل مختلفی  هر کسی که می

از سرمایه اجتماعی کارآفرین یا  اند عبارتآنها بر پیروزی یك کمپین مؤثر است که برخی از 
صاحب ایده، ارتباطات کارآفرین و دوستان نزدیك، اینکه یك پروژه بتواند خود را به مخاطب 

های حامیان و  اثبات کند، سطح سرمایه مورد نیاز، مدت زمانی یك کمپین و تناوب حمایت
زمان  ل مدتـهایی شام ژگیـویدند ـمعتق( 2014اران )ـو همک 1فریدریش از پروژه. اسپانسرها

آوری سرمایه در  تواند به جمع ذاری میـگ هـرمایــهای س ریانـانی جـری زمـن و سـکمپی
ای ـدایـی هـراحـدف و طـایه هـرمـن درست سـك کند. تعییـول کمـآوری پ عـجریان جم

 ر باشدـؤثـار مـبسیست آن ـروزی یا شکــواند روی پیــت یـمروژه ـرای یك پـذاب هم بـج

(Świerczyńska-Kaczor & Kossecki, 2016) . 

در تأمین مالی جمعی را  ها پاداش( انواع مختلفی از 102: 2016) 3و کاملیتر 2توریدل 
های طراحی هدایا در  یاستراتژین تر محبوبدهد که  یمکنند؛ پژوهش آنها نشان  بررسی می

و دوم هدایای  4است. استراتژی اول تشکر با تبلیغها دو استراتژی  تأمین مالی جمعی فیلم
است. هدایای تجمعی به این معناست که وقتی یك حامی یك مدل از حمایت را  5تجمعی

تر را نیز دریافت  های سطح پایین کند هدیه مربوط به آن حمایت و همه حمایت یمانتخاب 
تشکر ایمیلی از حامی  اگر صاحب یك پروژه برای سطح اول از حمایت یك مثالًکند؛  یم
کند؛ اگر یك حامی سطح دوم از حمایت را انتخاب کند هم هدیه مربوط به این سطح که  یم

 

1. Frydrych 

2. Thürridl 

3. Kamleitner 

4. Add-On Highly Appreciated 

5. Top it Up
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کند و هم یك تشکر ایمیلی؛ تشکر با تبلیغ هم به  دی است را دریافت می وی فایل دی مثالً
کنندگان را  ایتساز در انتهای فیلم نام حم معرفی حامی به مخاطبان اشاره دارد. برای مثال فیلم

عنوان هدیه فیلم را  ها، حامیان به در بسیاری از موارد تأمین مالی جمعی فیلم .آورد می
کنند و این بدان معناست که ریسك اینکه فیلم انتظاراتشان را محقق نکند یا  خرید می پیش
تشکیل  .(Świerczyńska-Kaczor & Kossecki, 2016: 9) پذیرند تولید نشود را می اصالً

یك گروه طرفدار، جذب افراد مختلف و ایجاد اعتماد به یك فیلم یا پروژه نقش مهمی را در 
تبلیغ، ساخت و توزیع آن محصول دارد؛ وقتی که یك فیلم منابع کمتری را از طریق تأمین 

کرد چرا  وجو جستکند، باید دلیل را در سرمایه فرهنگی و اجتماعی آن  مالی جمعی جذب می
شوند یك فیلم بتواند به اندازه کافی تأمین مالی شود.  های اجتماعی باعث می ایهکه سرم

اند  تحقیقات مختلف نیز نقش سرمایه اجتماعی را در موفقیت تأمین مالی اشاره قرار داده
(Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2011; Ordanini & et.al, 2011; 

Mateus, 2016; Colombo, Franzoni, & Rossi-Lamastra, 2015)آشنا  . همچنین نام
تواند به میزان قابل توجهی در جذب  بودن و ضبط یك کلیپ خوب در مورد یك اثر می

 (.Sorensen, 2012: 740-741) مخاطب و منابع مؤثر باشد
 

 . روش پژوهش3

 واـمحت لـیروش تحلده است. ـفاده شـفی استـوای کیـژوهش از روش تحلیل محتـدر این پ
 ،یانـف معـبه کش توان یم یـهای زبان امـپی لـیرض بنا شده است که با تحلـف نیبر ا

 افتیت ـان دسـگی جهــیافت انـهای درک و سازم هوــیها، ش رشــها، نگ ویتـاول

(Wilkinson & Birmingham, 2003: 68). و  دارد ییباال اریبس رییپذ روش، انعطاف نیا
)تبریزی،  ساخته است ایو متفاوت، مه ریکامالً متغ طیآن را برای استفاده در شرا ،یژگیواین 

 ییمحتوا یذهن ریبرای تفس یقیتحق توان روش را می یفیمحتوای ک لیتحل .(106: 1393
الگوهای  یطراح ایسازی  و تم کدبندی، مند، بندی نظام طبقه هایفرآیند قیاز طر یهای متن داده

به محققان  یفیمحتوای ک لیتحل. (Hsieh & Shanon, 2005: 1278) شناخته شده دانست
)ایمان  کنند ریتفس یبا روش علم یول ،یذهن هها را به گون داده قتیحق دهد اصالت و اجازه می

دهی و  سازی، سازمان آماده سه مرحله( 109: 2008) 1و کینگاس 1الو .(21: 1390و نوشادی، 

 

1. Elo 
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ای که  اند. این سه گام در قالب شش مرحله برای انجام تحلیل محتوای کیفی برشمرده گزارش
آمده است، انجام  5و در شکل  اند ( به آن اشاره کرده199: 1392مؤمنی راد و همکاران )

 شود. می

 
 (199: 1392. مراحل تحلیل محتوای کیفی )مؤمنی راد و همکاران، 5شکل 

   

که ابتدا به  طوری ما نیز در این تحقیق بر مبنای همین شش گام تحقیق را انجام دادیم به
سنجی تأمین مالی جمعی  مشخص کردن مسئله پژوهش که همان نبود شناخت دقیقی از امکان

در سینمای ایران بود، پرداختیم و سپس با تعیین سؤاالت و اهدافی که ذکر شد، اقدام کردیم و 
گیری و کدگذاری  فاهیمی که از نیاز به استخراج آنها داشتیم، نسبت به نمونهضمن تعیین م

ایم. برای  ها اقدام کردیم و در نهایت گزارش فرایند را در قالب این مقاله ارائه کرده داده
ها  گیری از میان اهالی سینما و متولیان حوزه سینما به روش هدفمند و گلوله برفی نمونه نمونه

های  داشتن یکسری ویژگی براساسکنندگان  شرکتردیم. در روش هدفمند را انتخاب ک
گیری افراد  در این نوع نمونهکه  (Burns & Grove, 2005: 352)شوند  مشخص انتخاب می

گیری گلوله برفی هم از  شان انتخاب شدند. در نمونه با توجه به سوابق تخصصی و تجربی
های  دند خواستم تا افراد دیگری را که دارای ویژگیافرادی که به روش هدفمند انتخاب شده بو

و  تعمیم نتایج نیست هدف یفیک یها در روشمشابه خود هستند به ما معرفی کنند. از آنجا که 
به حداکثر  یدنرسبنابراین  شکل ممکن است ترین به مشروح یدهپد یك یینتب یا یفتوص یار،مع

عنوان قاعده  شود که از آن به میدر نظر گرفته  یانعنوان نقطه پا به یدهاطالعات در مورد پد
دانند که  ( اشباع نظری را وضعیتی می61: 1967) 3و اشتراوس 2شود. گلیزر اشباع نظری یاد می

                                                                                                                                      
1. Kyngäs 

2. Glaser 

3. Strauss 

آمادهسازی

مشخص کردن 
 مسئله پژوهش

تدوین سؤاالت 
 و اهداف

تعریف و 
مشخص کردن 

 متغیرها

سازماندهی

نمونه گیری و 
انتخاب واحد 
 تحلیل و زمینه

کدگذاری و 
 مقوله بندی

گزارش

تحلیل و 
استنباط نتایج و 

 گزارش 
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در  شود. ها را گسترش دهد، یافت نمی وسیله آن بتواند مقوله هیچ داده بیشتری که پژوهشگر به
انتخاب  بدین معنا که شداشباع تئوریکی تعیین  یلهوس اسب نمونه بهناندازه ماین تحقیق نیز 

بر  موضوع به دست نیامد.هیچ داده مرتبط جدیدی در رابطه با  ها تا زمانی تداوم یافت که نمونه
تن از جامعه مورد بررسی ادامه یافت؛  31های تحقیق تا  مبنای همین قاعده انتخاب نمونه

 است: 1ن افراد به شرح جدول شماره اسامی ای
 ای آنها کننده در تحقیق به همراه فعالیت حرفه . نام و نام خانوادگی متخصصان مشارکت1جدول 

 ای فعالیت حرفه نام و نام خانوادگی ردیف ای فعالیت حرفه نام و نام خانوادگی ردیف

 کننده تهیه موسوی غالمرضادیس 17 کارگردان بهروز افخمی 1

2 
محمدعلی 

 آهنگر باشه
نویسنده و 
 کارگردان

 کارگردان و نویسنده علیرضا رئیسیان 18

 کننده تهیه پور ایرج تقی 19 کارگردان فریدون جیرانی 3

 رئیس خانه سینما منوچهر شاهسواری 20 کننده تهیه سیدجمال ساداتیان 4

 کننده تهیه حسینی امیر پروین 21 کننده تهیه اکبری محسن علی 5

 سیداحمد میراعالیی 6
 از مسئوالن
 سابق فارابی

 کننده و بازیگر سینما تهیه حبیب اسماعیلی 22

 نژاد محمدعلی حسین 23 کننده تهیه منوچهر محمدی 7
رئیس سابق سازمان 

 سینمایی سوره

8 
محمدرضا 

 کشیان تخت
 الدین رضا شرف 24 کننده تهیه

مدیرعامل سابق انجمن 
 سینمای انقالب

 کارگردان سینما سجادپورعلیرضا  25 کننده تهیه مرتضی شایسته 9

 کارگردان بخش فرح حسین 26 کننده تهیه هارون یشایایی 10

 محمدهادی کریمی 11
ساز،  فیلم

 نویسنده
 کارگردان و نویسنده پرور مسعود آب 27

 سیدضیا هاشمی 12
رئیس صنف 

 کنندگان تهیه
 نویسنده و کارگردان یوسفی ریاممحسن  28

 هوشنگ گلمکانی 13
نگار و  روزنامه

 مترجم
 کننده تهیه رضا رخشان 29

 سینو فیلمنامهو  کننده هیهت مهرداد فرید 30 کارگردان پوران درخشنده 14

 کننده تهیه جواد نوروزبیگی 15
 کننده هیته بیتا منصوری 31

 کننده تهیه سیدحامد حسینی 16
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ترین و بهترین  کنند که مصاحبه مطمئن ( تأکید می307: 1986) 2و مانین 1از آنجا که کوهن 
آوری داده است، ما هم از روش مصاحبه باز به دلیل مطمئن بودن و کارآمد بودن آن  ابزار جمع

سو و از سوی دیگر نیاز به بررسی عمیق ذهن پاسخگویان در این تحقیق بهره گرفتیم و  از یك
دقیقه طول کشید، انجام شد. برای  45یك از آنها طور میانگین هر  مصاحبه که به 31

گرفته شده، ما دو مرحله  بکارهای این تحقیق نیز با توجه به روش  وتحلیل داده تجزیه
در  انجام دادیم. MaxQDA2018زار اف کدگذاری باز و کدگذاری محوری را با استفاده از نرم
ا استخراج کردیم و سپس به این ها ر مرحله کدگذاری باز ما ابتدا جمالت کلیدی مصاحبه

 هایی را اختصاص دادیم. و برچسب کدهاجمالت 
ها، موانع و الزامات تحقق تأمین مالی جمعی در  با توجه به اینکه قصد ما شناسایی ظرفیت

ی بازتولید شده را از همان ابتدا با توجه به این سه بخش تفکیك کدهارو  این حوزه بود ازاین
تحقق  یها تیکد مربوط به ظرف 68 کهکد بود  498باز استخراج شده  یمجموع کدهاکردیم. 

کد مربوط به بخش الزامات تحقق تأمین مالی جمعی در  226 نما،یتأمین مالی جمعی در س
در گام بعدی ما  بود. نمایکد مربوط به بخش موانع تحقق تأمین مالی جمعی در س 204و  نمایس

ی بازتولید شده را در این مقوالت قرار کدهاکردیم و  عیین میها را ت ها و مقوله باید زیر مقوله
تعیین حوزه  بر عالوهها، موانع و الزامات  بندی کدهای باز در بخش ظرفیت دادیم. برای مقوله می

موضوعی مقوالت، سطح مقوالت را نیز مشخص کردیم و مقوالت فرعی و کلی را با توجه به 
مقوله فرعی،  16مقوله کلی و  12ها  در بخش ظرفیت موضوع و سطح تشکیل دادیم. درنهایت

مقوله  23مقوله کلی و  15مقوله فرعی و در بخش موانع  29مقوله کلی و  15در بخش الزامات 
 فرعی استخراج شد.

 

 هاي پژوهش . یافته4

های  تواند منجر به تولید یافته های کاربردی، یك سؤال مناسب و دقیق پژوهشی می در پژوهش
هایی برای  اهمیت طرح یك سؤال خوب در چنین پژوهش ،کاربردی شود بنابراین واقعاً

ها و مشکالت را برطرف کنند، ضرورت بسیاری دارد. پژوهش  هایی که گره دستیابی به داده
ای  حاضر نیز مبتنی بر سه سؤال اساسی شکل گرفت؛ سؤال نخست ناظر بر تبیین الزامات شیوه

 

1. Cohen 

2. Manion
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 سؤال نیدومم تأمین مالی جمعی در تولیدات بلند سینمای ایران بود؛ مالی به نا  جدید از تأمین
شد و سؤال سوم  به موانع شیوه تأمین مالی جمعی در تولیدات بلند سینمای ایران مربوط می

ای سینمای ایران را مورد پرسش  های تحقق تأمین مالی جمعی در تولیدات بلند حرفه ظرفیت
سنجی تحقق شیوه تأمین مالی جمعی برای  سؤاالت امکانداد. غایت پاسخ به این  قرار می

های پژوهش با توجه به  ای در سینمای ایران بود. در این بخش یافته تولیدات بلند حرفه
صورت کدوار  ها به شود؛ البته به دلیل محدودیت در حجم مقاله یافته سؤاالت تحقیق ذکر می

 اند. مطرح شده
 

 رانیا ينمایبلند س يا حرفه داتیتول يتحقق تأمین مالي جمعي برا يها تیظرف. 4-1

های  کننده در این تحقیق نشان داد که ظرفیت وتحلیل مصاحبه متخصصان مشارکت تجزیه
ای بلند سینمای ایران در قالب سه دسته  تحقق تأمین مالی جمعی برای تولیدات حرفه

بندی  قابل استخراج و دسته« اقتصادی»و « سیاسی و اجتماعی»، «فرهنگی»های  ظرفیت
 است.

 

 مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  های تحقق مدل  . ظرفیت2جدول 

نوع 

 ظرفیت
 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي

ت
ظرفی

 
ي
ي فرهنگ

ها
 

مدار بودن  فرهنگ
 مردم

مندی به  عالقه
 فرهنگ

 مندی مردم به سینما باال بودن شعور فرهنگی مردم، عالقه

 سبقه فرهنگی مردم
های فرهنگی مشابه  همبستگی مردم، مهربانی مردم، تجربه

 ریزان گلنظیر خمس و زکات و 

ذائقه مصرف فرهنگی 
 مردم

گرایش به تولیدات 
 تصویری

گرایش مردم به تولیدات تصویری، امکان پز فرهنگی با 
 گذاری در سینما، تمایل مردم به مشارکت در سینما سرمایه

فرهنگ و  غنی بودن
 تمدن ایران

وجود منابع غنی 
 فرهنگی

العاده جهت تولیدات جذاب در سینما،  وجود منابع الهام فوق
 وجود سبقه تاریخی و تمدنی کهن ایران

 های سینما جذابیت

جایگاه مناسب 
سینمای ایران در 

 جهان

صاحب اندیشه بودن سینمای ایران در جهان، استاندار شدن 
انقالب، رشد سینماهای نوین بعد از سینمای کشور بعد از 

انقالب اسالمی، جایگاه مناسب ایران به لحاظ دریافت 
 سازی جوایز جهانی، جایگاه مناسب ایران به لحاظ فیلم

 تنوع ژانر در سینما
های  جذابیت سینما به دلیل تنوع ژانر، امکان ساخت فیلم

های مختلف نظیر کودکان،  سینمایی مربوط به گروه
 دانشجویان و... در سینما
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 مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  های تحقق مدل  . ظرفیت2دول جادامة 

نوع 

 ظرفیت
 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي

ت
ظرفی

 
ي
س
سیا

ي و 
ي اجتماع

ها
 

توجه مردم به 
های خاص در  گروه

 سینما

های  اعتماد به گروه
 خاص در سینما

حقیقی، اعتماد مردم به های  اعتماد مردم به برخی شخصیت
های فرهنگی قابل اعتماد در بین  ها، وجود چهره سلبریتی

مردم، فقدان بحران اعتماد در سینما، وجود افراد پردرآمد در 
 سینما و اعتماد به آنان

مندی مردم  عالقه
ها و افراد  سلبریتی

 مشهور

مندی مردم به  جایگاه ویژه هنرمندان در بین مردم، عالقه
نامه نویسان مشهور، عالقه مردم به یك گروه خاص  فیلم

 در سینما، عالقه مردم به بازیگران خاص

 رشد فناوری
دسترسی مردم به 

 فضای مجازی
دسترسی عمومی و گسترده به اینترنت، دسترسی گسترده 

های هوشمند، امکان دسترسی همگانی به  مردم به گوشی
 ها ها و سایت اپلیکیشن

 انسانی کارآمدنیروی 
وجود نیروهای 

 جوان خالق
 وجود نیروهای جوان خالق

های محرک  انگیزه
 اجتماعی و سیاسی

های  وجود انگیزه
 قومی و سیاسی

های سیاسی  های قومی در مردم، وجود انگیزه وجود انگیزه
 در بین مردم

وجود سوابق تجربی 
 تأمین مالی جمعی

سابقه تأمین مالی 
 جمعی

مدل تأمین مالی جمعی در سایر کشورها، استفاده استفاده از 
 های داخلی از مدل تأمین مالی جمعی از طریق برخی سایت

ت
ظرفی

 
ي
صاد

ي اقت
ها

 

های مالی و  ظرفیت
 پولی

باال بودن حجم 
نقدینگی در بین 

 مردم

حجم نقدینگی در کشور، وجود منابع مالی  باال بودن
مند به  گذاران عالقه گسترده در بین مردم، وجود سرمایه

 سینما

وجود رونق اقتصادی 
 در سینما

سودآوری فراوان 
 صنعت سینما

های سینمایی، سود فراوان  سوده ده بودن برخی فیلم
صنعت سینما، افزایش گردش مالی در سینمای ایران، 
دائمی بودن رونق سینما حتی در شرایط بد اقتصادی، 

 بودن سینمای ایران نهیهز کم

شفافیت مالی در 
 سینما

ای  ها، امکان دریافت لحظه شفافیت درآمد مربوط به فیلم
 ها و نهادها ها از سایت فیلمآمار فروش 

رویکردهای صنفی 
 مثبت

وجود انگیزه برای 
 تغییر و دگرگونی

وجود انگیزه باالی بخش صنفی برای تغییر، تمایل 
 کنندگان به حوزه شراکتی تهیه
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 اي بلند سینماي ایران تحقق تأمین مالي جمعي براي تولیدات حرفه. موانع 4-2

ای است که  سه دسته موانع عمده« اجتماعی»و « فرهنگی»، «اقتصادی و سیاسی»موانع 
 کننده در این تحقیق نشان داد. وتحلیل مصاحبه متخصصان مشارکت تجزیه

 

 مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  . موانع تحقق مدل3جدول 

 مفاهیم رعيف مقوله كلي مقوله نوع مانع

ي
موانع اجتماع

 

کاهش اعتماد 
 اجتماعی مردم

 اعتمادی اجتماعی بی

اعتمادی مردم به حکومت، نبود اعتمادی مالی و  بی
اعتمادی صنفی، نبود سازوکار  مالیاتی به دولت، بی

اعتمادآفرین، سو استفاده برخی هنرمندان از اعتماد 
اعتمادی به بخش سیاسی دولت،  برداری، بی مردم، کاله

اعتمادی به بخش اقتصادی دولت، کاهش ضریب  بی
بازی، تجربه مورد سو  اعتماد اجتماعی، فریب و حقه
آلود به حوزه تأمین مالی  استفاده قرار گرفتن، نگاه شك

 جمعی، نبود اطمینان بین مردم، فساد در کشور

 فقدان ثبات
 اجتماعی و اقتصادی 

ثباتی  های اجتماعی، بی نبود ثبات در کشور، تغییر فضیلت
وخیزهای شدید اجتماعی،  افتاقتصادی و اجتماعی، 

 فقدان ثبات اقتصادی

ی و انحصارطلب
 طلبی منفعت

 گرایی فردی منفعت
خودخواهی افراطی، تالش برای انحصارگرایی، نبود 
دیدگاه کار شراکتی در کشور، نبود فرهنگ کار گروهی 

 حق خود در کشور، نبود اخالق قناعت به

ي
س
سیا

ي و 
صاد

موانع اقت
 

 شفافیترانت و عدم 

بروز و ظهور 
 های خاص در سینما رانت

ها در سینما، وجود باند مافیایی در  وجود برخی تبعیض
های  ها، وجود رانت ی برخی فیلماکران سوزسینما، 

های خاص، انحصارگرایی و  تبلیغاتی برای برخی فیلم
های خاص در  کنار زدن یکدیگر در سینما، وجود گروه

 رای اکران در سینماسینما، نبود شرایط یکسان ب

 به هم خوردن تعادل 
 حوزه سینما

های بادآورده، به هم  به هم خوردن تعادل توسط سرمایه
خوردن تعادل توسط بخش دولتی، به هم خوردن تعادل 

 در بخش دستمزدها

فقدان شفافیت در سینمای 
 ایران

نبود شفافیت در خریدوفروش بلیت، نبود شفافیت در 
مالی، نبود شفافیت در مورد میزان قراردادهای 

گذاران، عدم  گذاری، نبود شفافیت در مورد سرمایه سرمایه
مند نبودن  تمایل متولیان برای ایجاد شفافیت، قاعده

 دستمزدها
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مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  . موانع تحقق مدل3جدول ادامة   

 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي نوع مانع

موانع 
ي
س
سیا

ي و 
صاد

اقت
 

ضعف زیرساختی 
اندازی  برای راه

 بورس سینما

نبود امکان عرضه 
مؤسسات فعلی 

 سینمایی در بورس

های فعلی در بورس، عدم تمایل  فقدان صالحیت حقوقی شرکت
های فعلی در بورس، فقدان صالحت  برای عرضه شرکت

اقتصادی مؤسسات سینمایی برای عرضه در بورس، محلی بودن 
 ایرانبورس 

های  نبود کمپانی
 بزرگ سینمایی

سازی در کشور، عدم وجود زیرساخت  های بزرگ فیلم نبود کمپانی
 تأسیس کمپانی در کشور

مقاومت در 
 برابر تغییر

مقاومت برای گذار 
 از وضع موجود

 کنندگان توسط دفاتر پخش، مقاومت در برابر پرداخت پول تهیه
مقاومت تفکر سنتی و مدیران مقاومت در برابر ایجاد کمپانی، 

 سنتی برای تغییر در سینما، مقاومت در برابر پذیرش فکر نو

عدم تمایل برای 
مشارکت دادن مردم 

 های پرسود در پروژه

های پرسود به تأمین مالی جمعی، عدم  عدم احساس نیاز پروژه
مواجهه با  های پرسود نسبت به تمایل صاحبان پروژه

 گذاران جمعی سرمایه

باال بودن میزان 
های دولتی  دخالت

و غیردولتی در 
 سینما

 جو دولت مداخله
سازی، باال بودن میزان  باال بودن دخالت دولت دافرآیند فیلم

 های نظارتی گیری ها، سخت ممیزی، سانسور فیلم

فشارهای غیردولتی 
 در سینما

های امنیتی به سینما،  فشارهای مجلس به سینما، فشارهای ارگان
 ها توسط قوه قضائیه توقیف فیلم

فقدان توجه به 
جایگاه صنعتی 

 سینما

حمایت سیستم  عدم
 مالی کشور از سینما

ها از  حمایت بانك حمایت سیستم بیمه از صنعت سینما، عدم عدم
 صنعت سینما

صنعتی نبودن سینما 
 در کشور

عدم باور به صنعت سینما به ما هو صنعت سینما، نگاه غلط 
به صنعت سینما، دیدگاه منفی مردم در مورد صنعتی  نخبگان

بودن سینما، دیدگاه منفی به صنعت بودن سینما، دیدگاه منفی 
 مدیران در مورد صنعتی بودن سینما

 مشکالت قانونی

اجرائی نشدن قوانین 
 در حوزه قاچاق فیلم

رایت در کشور، عدم درک پلیس از مقوله  اجرا نشدن قوانین کپی
فیلم، نمایش بدون مجوز فیلم در هواپیما، قطار، اتوبوس و قاچاق 

 ها هتل

وجود قوانین 
 وپا گیر دست

 وپا گیر وجود قوانین مزاحم و دست

نبود شاکله نظارتی 
 درست

 نبود شاکله نظارتی درست، احتمال سو استفاده از سرمایه مردم

فقدان هماهنگی 
اقتصادی بین 

 سازمانی

عدم هماهنگی 
 و تلویزیون سینما

عدم رعایت حقوق تلویزیونی فیلم، عدم خرید فیلم ایرانی توسط 
 تلویزیون، عدم هماهنگی تلویزیون و سینما
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مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  . موانع تحقق مدل3جدول ادامة   

 مفاهیم رعيف مقوله كلي مقوله نوع مانع

ي
س
سیا

ي و 
صاد

موانع اقت
کم سود بودن  

 سینما

 گذاری سرمایهریسك 
 در سینما 

های ناموفق  ها، تجربه بازگشت کند سرمایه، شکست فیلم
گذاری در سینما،  گذاری، باال بودن ریسك سرمایه سرمایه

سازی، پایین بودن امنیت  یند فیلمازودبازده نبودن فر
 .گذاری در کشور سرمایه

  نرخ کم سودآوری
 سینما

حداقلی بودن گردش  کم تعداد بودن آثار پرفروش سینمایی،
های گسترده در  های سینمایی، آسیب مالی سینما، کمبود سالن

ها به  ن فیلمهای فرهنگی، مشکل در پخش و اکرا زیرساخت
 ها. دلیل کمبود سالن

تمایل مردم به 
 سودآوری بیشتر

تالش مردم برای 
 سودآوری بیشتر

ها پرسودتر از سینما، تالش مردم برای  گذاری وجود سرمایه
گذاری  ی بادآورده، عدم تمایل مردم برای سرمایهسودهاجذب 

های کم بازده و کم سود، پایین بودن قدرت ریسك  در طرح
گذاری در سینما، تمایل مردم برای راکد  مردم برای سرمایه

 .بودن سرمایه

های  گیری جهت
 سیاسی در سینما

 سیاسی بودن سینما
های سیاسی در سینمای ایران،  گیری پررنگ بودن جهت

 .های سیاسی  بین هواداران سینما گیری پررنگ بودن جهت

ي
موانع فرهنگ

 

پایین بودن سواد 
 متولیان سینمایی

تفکر منفی در مورد شیوه 
 تأمین مالی جمعی

تفکر منفی در مورد شیوه هدیه دادن در تأمین مالی جمعی، 
 .تعبیر کاسه گدایی برای هدیه دادن

 فقدان آگاهی و سواد
پایین بودن سواد متولیان سینمایی، سواد پایین بخش دولتی در 

 .حوزه فرهنگ، فقدان فرهنگ درست مدیریت سرمایه

 ناآگاهی عمومی

 ناآگاهی مردم 
 از فضای سینما

های جدید تأمین مالی جمعی، ناآگاهی  ناآگاهی در مورد شیوه
 .مردم از فضای تولیدات نمایشی

 وجود ذهنیت منفی
 در مورد سینما 

 .های مشهور ایجاد ذهنیت منفی در مردم توسط برخی چهره

مخاطب حداقلی 
 سینما

 دغدغه نبودن
 سینما برای مردم 

اولویت نبودن سینما برای مردم، بحرانی بودن احتیاجات اولیه 
جایگاه نداشتن سینما  مردم، دغدغه نبودن سینما برای مردم، 

 .بین مردم، فقر مردم

عدم برقراری ارتباط 
 مردم با سینما

های اجتماعی شبیه زندگی  مخاطب حداقلی سینما، نبود فیلم
های کثیف و نجس  مردم در سینما، ابتذال در سینما، وجود فیلم

در سینما، مشکل داشتن بخش سنتی مردم با سینما، متعلق 
 .اقشار، دیدگاه غربی بودن به سینما نبودن سینما به همه
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 اي بلند سینماي ایران تحقق تأمین مالي جمعي براي تولیدات حرفه. الزامات 4-3

طور طبیعی برای اجرای هر کار جدیدی الزاماتی وجود دارد. گرچه جنس این الزامات متفاوت  به
بدون فراهم آوردن این الزامات امکان تحقق و اجرای کار جدید به حداقل  لکناز یکدیگر است 

ای بلند سینمای ایران هم فارغ از این  رسد. تحقق تأمین مالی جمعی برای تولیدات حرفه می
عنوان یك پدیده نو در اقتصاد سینما الزامات متعددی را نیز دربر  الزامات نیست و حتی به

کنندگان ناظر بر الزامات موضوع  ای از مباحث مشارکت یز بخش عمدهگیرد. در این تحقیق ن می
تحقق تأمین کد باز از جمیع کدهای باز مربوط به تحقیق در باب الزامات  226که  طوری بود به

بیشترین فراوانی کدهای باز  در واقعبود.  رانیا ینمایبلند س یا حرفه داتیتول یمالی جمعی برا
کننده  شد. محققان الزامات مدنظر متخصصان مشارکت این تحقیق مربوط به همین بخش می

سیاسی، فرهنگی و »در این تحقیق را پس از کدگذاری باز و محوری در قالب چهار بعد الزامات 
 ارائه کردند.« فناورانه»و « اجتماعی»، «اقتصادی»، «حقوقی

 
 مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  مات تحقق مدل. الزا4جدول 

 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي الزام نوع

س
ت 
الزاما

ی
س
ا

 ،ي
فرهنگ

 ي
و حقوق

 ي

کمرنگ شدن 
نقش دولت 

 در سینما

های  کاهش حمایت
مالی دولت در ساخت 

 فیلم

ها، عدم ورود نهادهای انقالبی  کاهش حمایت مستقیم از فیلم
های دولتی برای سینما سازی  بودجهسازی، صرف  به فیلم

 .سازی جای فیلم به

های  کاهش ممیزی
 دولتی در سینما

ها، بازتر شدن فضای نظارتی،  کاهش نقش دولت در ممیزی
عدم دخالت در صدور پروانه ساخت، عدم ورود نظارت با 
رویکرد امنیتی، کاهش نظارت پیشینی و افزایش نظارت 

 .ارشادپسینی، کاهش فشار بر وزارت 

های  فعالیت
پشتیبانی 

 دولتی

های دولتی  تضمین
 برای کاهش ریسك

عنوان پشتیبان تسهیلگر، پشتیبانی دولت از  حضور دولت به
ها، استفاده از ابزار کارشناسی دولت، تضمین دولت  کمپانی

ها،  های دولت برای اکران تمامی فیلم برای پروژه، تضمین
گذاران بخش خصوصی،  سرمایهایجاد تشکیالت مربوط به 

گیری از نظرات  گذاری درست برای قیمت بلیت، بهره سیاست
 .کارشناسان حقوقی

های  حمایت از ایده
 خالقانه

حمایت وزارت ارشاد از ایده تأمین مالی جمعی، ارائه مشوق به 
 .طریق تأمین مالی جمعی ازکننده بودجه  کنندگان تأمین تهیه
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مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  الزامات تحقق مدل. 4جدول ادامة   

 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي نوع الزام

س
ت 
الزاما

ی
س
ا

 ،ي
فرهنگ

 ي
و حقوق

 ي

های  فعالیت
پشتیبانی 

 دولتی

سازی شرایط  یکسان
 ورود به سینما

سازی، فراهم آوردن زمینه  های فیلم حمایت یکسان از کمپانی
سینما، تعیین معیارهای مناسب برای ورود تمامی افراد به 

 .کنندگان تهیه

 جلوگیری از قاچاق فیلم
مبارزه با قاچاق فیلم، تشکیل دفتر حقوقی برای مبارزه با 

 .رایت در داخل کشور قاچاق فیلم، اجرای قوانین کپی

تصویب 
 قوانین مرتبط

تصویب قوانین مربوط 
 به شفافیت

تصویب قوانین مرتبط با تصویب قوانین ضد رانت و شفافیت، 
نامه مربوط به شرایط  شویی در سینما، تصویب آیین پول

 .یکسان اکران

تصویب قوانین مربوط 
 به بورس سینما

تصویب قوانین مربوط به بورس سینما با توجه به تفاوت آن با 
 .سازی ها فیلم سایر صنایع، تصویب قوانین نظارت بر کمپانی

 تصویب قوانین مرتبط با
 صنعتی شدن سینما

فراهم آوردن زمینه حقوقی ارتباط سینما با وزارت صمت، 
 .تصویب قانون صنعتی شدن سینما توسط دولت و مجلس

مدیریت آگاه 
 و فعال

ی در نیگز ستهیشا
 مدیریت

وجود مدیران آگاه و فعال، وجود اخالص در بین مدیران و 
 .ی در کشورساالر ستهیشامتصدیان، رجوع به اصل 

 .وجود ثبات مدیریتی در بخش فرهنگ ثبات در مدیریت

جذابیت، 
خالقیت و 

 نوآوری

های  گیری سازمان شکل
 خالق سینمایی

گیری  های کوچك خالق سینمایی، شکل تشکیل هسته
 .های خالق سازمان

 روز بهدانش و جذابیت 
شناسی درست،  سلط شدن به دانش اسپانسرینگ، مخاطبم

های تأمین  سازی شیوه نامه، بومی فیلمهای  افزایش جذابیت
 .مالی جمعی در دنیا

ي
صاد

ت اقت
الزاما

 

تشکیل 
بورس و 
امکان 

گذاری  سرمایه
 در سینما

بسترسازی برای ورود 
 ها به بورس شرکت

های کارآمد در بورس، عرضه مؤسسات  ورود کمپانی
 .ها در بورس سازی در بورس، عرضه سهام کمپانی فیلم

سهام امکان خرید 
 بخش فیلم و سینما

اندازی بورس سینما، امکان خرید سهام فیلم توسط مردم،  راه
سازی، امکان  های فیلم گذاری مردم در شرکت امکان سرمایه

سازی، فراهم شدن زمینه  های فیلم نویسی عام در کمپانی پذیره
های بخش  ها، تشکیل کارگزاری الزم برای فروش سهام فیلم

  .فرهنگ

های  صندوقتشکیل 
 گذاری سرمایه

های  گذاری فیلم، تشکیل صندوق های سرمایه تشکیل صندوق
 .گذار جمعی واسطه برای ارتباط و پاسخ به سرمایه
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مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  . الزامات تحقق مدل4جدول ادامة   

 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي نوع الزام

ي
صاد

ت اقت
الزاما

 

ورود بخش 
 به سینمابیمه 

 هماهنگی
 بیمه و سینما 

ها، بیمه شدن همه  ورود حمایتی دولت در بخش بیمه فیلم
گذاری از طریق بیمه، عجین شدن  ها، تضمین سرمایه فیلم

 .صنعت سینما و صنعت بیمه

تأمین امنیت 
 گذاری سرمایه

های الزم  وجود تضمین
 برای بازگشت سرمایه

های الزم  وجود تضمینگذاران جمعی،  افزایش امنیت سرمایه
گذاری در کمپانی یا صندوق  برای بازگشت اصل پول، سرمایه

گذاری،  جای فیلم، استفاده از ابزار کارشناسی برای سرمایه به
گذاری خود  گذاران جمعی، سرمایه ارائه حداقل سود به سرمایه

ها در طرح جهت تضمین، جلوگیری از هرگونه زیان به  شرکت
 .ی در ابتدای طرحگذاران جمع سرمایه

های حاکمیتی  نظارت
 برای ایجاد شفافیت

های صنفی، نظارت بر روی هزینه کرد  نظارت دولت بر بخش
کنندگان و دفاتر سینمایی، جلوگیری  ی تهیهاعتبارسنجسرمایه، 

 .حسابی برای ایجاد شفافیت از فساد، ایجاد سازوکار ذی

توسعه کمی 
و کیفی 

 صنعت سینما

 و کیفیافزایش کمی 
 افزاری سینما بخش نرم

فراهم آوردن زمینه الزم برای افزایش تولیدات سینمایی، تولید 
ی مختلف سینمایی، توسعه ژانرهامحصول سینمایی در 

های  های سینمایی فعلی، تشکیل و ایجاد کمپانی شرکت
فیلم در بستر کمپانی، فراهم  انبوهسازی بزرگ، تولید  فیلم

های  ها در خارج از ایران، خرید فیلم شدن امکان اکران فیلم
 .بیشتر توسط تلویزیون ایران

افزایش کمی و کیفی 
 افزاری بخش سخت
 سینما

های پخش  روز کردن شیوه افزایش تعداد سینماها در کشور، به
 .های تولیدی و اکران فیلم

ورود بخش خصوصی 
 برای توسعه سینما

سازی،  های فیلم کمپانیهای الزم برای ایجاد  ایجاد مشوق
گذاری بخش خصوصی در  های الزم برای سرمایه ایجاد مشوق

 .سینما

وجود 
 شفافیت

ایجاد شفافیت مالی در 
 صنعت سینما

 

ها، مشخص بودن اسپانسرها، شفاف  فیلم فروش زیرانتشار 
بودن قراردادها، وجود شفافیت در مورد دستمزدها، وجود 

مندی  گذاران جمعی، قاعده شفافیت در مورد اسامی سرمایه
گذاران  قراردادهای مالی، وجود قراردادهای شفاف برای سرمایه

ها  های مالی فیلم جمعی، وجود بانك اطالعاتی در مورد بخش
سازی، پیگیری قاعده صنفی برای دستمزد  های فیلم و شرکت

 .عوامل فیلم، مشخص شدن قیمت حرفه
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مالی جمعی در سینمای ایران تأمین  . الزامات تحقق مدل4جدول ادامة   

 مفاهیم مقوله فرعي مقوله كلي نوع الزام

ي
صاد

ت اقت
الزاما

 

وجود 
توانایی جلب 

مشارکت 
اقتصادی 

 عموم

جلب فراهم کردن زمینه 
 مشارکت اقتصادی

های فرهنگی برای جلب مشارکت،  استفاده از ظرفیت خیریه
های احتماالً پرسود، شروع  شروع تأمین مالی جمعی از پروژه

گیری از ظرفیت  های کم، بهره تأمین مالی جمعی از نمونه
سازی دارای شفافیت مالی، استفاده از  های فیلم شرکت

ن، فراهم کردن زمینه های آنا نخبگان سینمایی و حمایت
های الزم برای  نظارت مردمی، در نظر گرفتن مشوق

ها متناسب با  گذاران جمعی، تعریف ابعاد درست پروژه سرمایه
 .تأمین مالی جمعی

ي
ت اجتماع

الزاما
 

جلب و 
ایجاد اعتماد 

 در مردم

ی و جلب اعتمادساز
 اعتماد

ی، اعتماد مردم به اعتمادسازی، اعتمادسوزجلوگیری از 
هنرمندان، اعتماد مردم به مسئوالن، ایجاد اطمینان در باب 
عدم سوءاستفاده، نیاز به جلب اطمینان مردم، جلب اعتماد 

 .مردم

آگاهی 
بخشی در 
مورد سینما 
 و فرهنگ

استفاده از ابزار تبلیغ 
برای شیوع تأمین مالی 

 جمعی

ها برای تبلیغ، بسترسازی تبلیغاتی  استفاده از ظرفیت سلبریتی
برای شیوع تأمین مالی جمعی، استفاده از ظرفیت تبلیغی مردم 

های  رسانی در مورد طرح برای جلب مشارکت، اطالع
گذاری در سینما، رسیدن به شعور در مورد تأمین مالی  سرمایه
 .جمعی

ارتقای آگاهی در مورد 
 صنعت سینما

های جدید در صنعت سینما،  ارتقا سواد و آگاهی در مورد شیوه
 .عنوان به پایگاه فرهنگی به مردم شناساندن سینما به

اعتماد بین 
 صنفی

ایجاد اعتماد درون 
 صنفی

 .اعتماد هنرمندان به یکدیگر، جلب اعتماد هنرمندان

ت فناورانه
الزاما

 

وجود 
های  پلتفرم

تأمین مالی 
 جمعی

ها و  سایت
های تأمین  اپلیکیشن

 مالی جمعی

ها و  جمعی، وجود اپلیکیشنهای تأمین مالی  وجود پلتفرم
 .های کاربردی واسطه برنامه

 

 گیري . بحث و نتیجه5

 ریبرخوردار بوده و تأث یا ژهیو گاهیاز جا افتهی توسعه یدر اقتصاد کشورها نمایصنعت س
گرچه  نمایبرخوردار است. س یادیز تیو رشد روزافزون کشور از اهم شرفتیآن در پ ریانکارناپذ



 87 ║ ...رانیدر ا یینمایبلند س داتیتول یجمع یمال نیمأت 
║ 

ل 
سا

هل
 چ

رة
ما

 ش
م،

ست
بی

  
ز 

ایی
، پ

تم
هف

و 
13

98
 

 دیاست و با زین یا یقو یاریبس یاما ابزار اقتصاد شود یشناخته م یفرهنگ مقوله كیعنوان  به
صنعت  نیدر گرو رشد ا یا بهره نیآن برد؛ لکن چن یو اقتصاد یبهره را از وجوه فرهنگ ثرحداک

از  یکیکرد.  ینیروز و بازب صنعت را به نیا یها رساختیز دیبا یصنعت نیرشد چن یاست و برا
است. در بخش  نمایمقوله اقتصاد س نمایصنعت س یها رساختیمسائل مربوط به ز نیتر یاساس

برخوردار است چراکه  یوافر تیاز اهم یینمایس داتیتول یمال نیموضوع تأم نما،یس یاقتصاد
 های روش نیدتریاز جد یکی حاصل نخواهد شد. یینمایبرونداد س ،یمال  نیاساساً بدون تأم

 نیتأم ،در جهان مدرن، روش تأمین مالی جمعی است. منظور از تأمین مالی جمعی یمال نیتأم
از افراد  یجمع لهیوس وکار و... به کسب كی ای یینمایپروژه س كیجهت شروع  ازیمنابع موردن

 یها مشارکت هواسط به یمجاز یو فضا نترنتیا قیمنابع از طر نیمستقل است که معموالً ا
(. تأمین مالی جمعی به سه روش عمده 120: 1396 ،یاسمی) شود یصل ممحدود افراد متعدد حا

تحقیق حاضر به منظور  .ردیپذ یو وام صورت م یگذار هیشامل اهدا و پاداش، سهام و سرما
ای در  ها، موانع و الزامات تحقق تأمین مالی جمعی برای تولیدات بلند حرفه بررسی ظرفیت

شود. برای پاسخ  صورت مختصر در مورد آنها بحث می به سینمای ایران انجام شد که در اینجا
های تحقق تأمین مالی جمعی در کشور ما بررسی  به سؤال نخست این پژوهش ابتدا ظرفیت

های تحقق تأمین مالی جمعی  شد. در کمتر تحقیقاتی که توسط محققان مرور شد به ظرفیت
مورد بحث قرار گرفته است. پرداخته شده است، گرچه که عوامل موفقیت این روش مکرر 
های مورد اشاره کارشناسان  موضوع زمینه فرهنگی کشور و سبقه فرهنگی از جمله ظرفیت

های فرهنگی اشاره  ( نیز به ظرفیت171-170: 1397کننده در این تحقیق بود؛ نوری ) مشارکت
جه مردم به های مشابه نظیر گلریزان و افزایش تو هایی نظیر تجربه کرده است. وی به ظرفیت
های این تحقیق در بخش الزامات فرهنگی  راستا با یافته کند که هم هنرهای نمایشی اشاره می

منابع  ییخود در رابطه با شناسا قی( در تحق1395) یو محسن یعسکر ان،یصلواتاست. 
راستا با  کنند که این موضوع هم اشاره می «یمردم یها کمك»به  ونیزیتلو یمال نیتأم

دهد ظرفیت فرهنگی برای تحقق تأمین مالی جمعی وجود دارد.  های تحقیق ما نشان می یافته
های فرهنگی شناسایی شده بود؛ سابقه  غنی بودن فرهنگ و تمدن ایرانی نیز یکی از ظرفیت

های  خود از دیگر ظرفیت غنی تمدنی و فرهنگی اگر با خالقیت نیروی انسانی کارآمد که
فردی باشد که هر  های منحصربه یی داستانآ دیپدتواند سبب  موجود است همراه شود می

فرد بودن از عوامل مهم موفقیت تأمین مالی جمعی به  ای را جذب خود کند. منحصربه بیننده
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تا  شود و موجب میکند  یم قیوـرا تش یبانیفرد، پشت پروژه منحصربه كرود. ی شمار می
 ,Phillips & Lin) پروژه کمك کنند گسترش به خود  یمحافل اجتماع قیاز طر پشتیبانان

رود؛ نوری  های مهم به شمار می های ذاتی سینما نیز ازجمله ظرفیت جذابیت .(9 :2017
عام  زیآن ن انیعام است و لذا حام یمحصول یشینما داتتولی»کند  ( تأکید می161: 1397)

در سینما امکان ساخت فیلم برای هر قشری وجود دارد و از آنجا که  بنابراین،« خواهند بود
توان از این ظرفیت برای تحقق  امروزه نیز جایگاه سینمای ایران در جهان مناسب است لذا می

ها  ها و سلبریتی تأمین مالی جمعی بهره برد؛ برآیند این موضوع با توجه خاص مردم به هنرپیشه
ها به شده و  منجر جذب نقدینگی که خود نیز از ظرفیتتواند  به عقیده محققان این تحقیق می

تحقق تأمین مالی جمعی را ممکن نماید. البته همواره این فرایند، به این سادگی انجام نشده و 
موانعی بر سر راه آن وجود دارد که سؤال دوم این تحقیق آن را پاسخ گفته است؛ یکی از 

 تیشفاف اتیدر ادبماد و عدم وجود شفافیت است. ترین موانع در این زمینه عدم وجود اعت جدی
نژاد  آرین پور  و قلی (Ruijer, 2016) شود یاعتماد فرض م شیو افزا تیشفاف نیب یهیارتباط بد

به عدم دانند. تحقیقات مشابه  ( پیامد کمبود اعتماد در جامعه را مشارکت کمتر می1387)
عنوان موانع تأمین مالی جمعی اشاره  به اشارهو فساد موجود  تیمردم به حاکم ینیو بدب تیشفاف
عنوان مانع جدی بر سر  نظران این تحقیق به (. مورد دیگری که صاحب1397اند )نوری،  کرده

در  آنچهراه تحقق تأمین مالی جمعی بر آن تأکید داشتند دخالت باالی دولت در سینما است. 
د حداقل دخالت ممکن را برای تحقق ایم آن است که دولت بای بخش الزامات به آن پرداخته

کند، این بدان  مثابه بستر تعریف می ( دولت را به2017تأمین مالی جمعی داشته باشد. دلیب )
معناست که دولت تنها باید تسهیلگر بوده و از دخالت مستقیم در امور پرهیز کند. مانعی دیگری 

رایت است و  یت معنوی و کپیکه در مسیر تحقق تأمین مالی جمعی وجود دارد مسئله مالک
عنوان یکی موانع تحقق تأمین مالی جمعی در  رایت به ( نیز به کپی2017فلیپز و لین )

های این تحقیق است. مانعی دیگری که  راستا با یافته های هنری اشاره کرده است که هم پروژه
گذاری شد؛ نظران این تحقیق بود با عنوان ناآگاهی عمومی کد مورد تأکید بیشتر صاحب

گذاری عنوان  ترین مانع برای متقاعد کردن سرمایه ناآگاهی عمومی در برخی از تحقیقات بزرگ
های این تحقیق ارزیابی  راستا با یافته که هم (Ferreira & Pereira, 2018: 7)  شده است

ها و غلبه بر موانع و در نهایت تحقق تأمین مالی جمعی  شود. طبیعتاً برای استفاده از ظرفیت می
ای در سینمای ایران نیازمند الزاماتی است. کاهش دخالت دولت و نقش  برای تولیدات حرفه
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ت مورد بحث قرار دادیم اما نکته مهم این است عنوان یکی از الزاما تر به تسهیلگر آن را پیش
عنوان یکی دیگر از الزامات تأمین شود؛ یکی از  گذاران به که در این بین باید امنیت سرمایه

گذاری است که کارشناسان این  های این کار دخالت دولت در تأمین امنیت سرمایه راهکاری
تواند تأثیر  دهد که دخالت دولت می ن میتحقیق نیز بر آن تأکید داشتند. تحقیقات مشابه نشا

که در  (Hong & Ryu, 2018: 4) مثبتی بر موفقیت پروژه تأمین مالی جمعی داشته باشد 
اندازی بورس  این راه بر عالوهکشور ما این دخالت باید به سمت تأمین امنیت سرمایه برود. 

نظران تحقیق حاضر بود. بدون این اقدام عمالً امکان  سینما از جمله الزامات مورد تأکید صاحب
عنوان ممتازترین مدل تأمین مالی جمعی در کشور ما وجود نخواهد  استفاده از مدل سهام به

تواند تأمین  گذاری را نیز می ی امنیت سرمایهنوع  بهاندازی بورس  داشت. ضمن اینکه خود راه
ها هم امکان تأمین  امکان بیمه شدن فیلم کند؛ همچنین با صنعتی شناخته شدن سینما و

گذاری خود  شود که سرمایه گذار ترغیب می رود و در نهایت سرمایه گذاری باال می امنیت سرمایه
عنوان دیگر  اندازی بود به باال رفتن اعتماد و شفافیت هم به را انجام دهد؛ به عقیده محققان راه

 کند.  کمك میالزامات در راستای تحقق تأمین مالی جمعی 
بلند  داتیتول یامکان تحقق تأمین مالی جمعی برا ایتا نشان دهد آ انجام شد قیتحق نیا

ما در این تحقیق با سه پاسخ مختلف به این سؤال از  .ر؟یخ ایدر کشور ما وجود دارد  یینمایس
که معتقدند  ردیگ ینخست، نظر صاحبنظرانی را در برم پاسخرو بودیم؛  به ناحیه متخصصان رو

در کشور ما  یینمایبلند س داتیتول یتأمین مالی جمعی برا یها از مدل كی چیامکان تحقق ه
از  كی چینظران معتقدند که تأمین مالی جمعی به ه دسته از صاحب نیا در واقعوجود ندارد. 

بر  دیبا تأک نظران ؛ این دسته از صاحبستین ریذپ و پاداش امکان هیوام، سهام و هد یها روش
 لیعدم تما نما،یدر س تیدر کشور، فقدان شفاف یچون عدم اعتماد، نبود ثبات اقتصاد یموانع

 فادهبزرگ، امکان سوءاست یها ینبود کمپان ،تأمین مالی جمعی یپرسود برا یها صاحبان پروژه
 مانیبر س یردولتیغ یمردم، فشارها یبرا نمایمردم و فساد در کشور، دغدغه نبودن س هیاز سرما

تلفی نگارندگان با توجه به سوابق پژوهشی داخلی و . انندینما یم یو...، استدالل خود را منطق
ی مال  نیاز تأم ییها مدل یریکارگ به امکان بهکه ( 1396) یاسمادعاهای برخی محققان نظیر ی

نظران افراد  ، آن است که این دسته از صاحبکند یدر کشور اشاره م یینمایس داتیتول جمعی در
و مطلق به  نانهینگاه بدب نیمحققان ا دهیبه عقبه تأمین مالی جمعی دارد لذا « ای نگاه بدبینانه»
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ها و  تأمین مالی جمعی بدون در نظر گرفتن فرصت یها مدل یعدم امکان تحقق تمام
 .ستیامر صفر مطلق ن نیبوده و احتمال ا ها تیظرف

که تحقق تأمین مالی جمعی در  بود یپاسخ ،جمعیدوم به امکان تحقق تأمین مالی  پاسخ
گروه  نیبودند. ا تینظران در اقل گروه از صاحب نی. استدان یآن را ممکن م یها مدل یتمام
مدل  یها به اجرا درآورد. آنها حت مدل یتأمین مالی جمعی را در تمام توان یکه م داشتند دیتأک

نظران بر وجود  از صاحب تیاقل نی. استدالل ادستندان یاهدا را در تأمین مالی جمعی قابل اجرا م
متد و  یساز ی. آنها بر بومبود گرید یتأمین مالی جمعی در کشورها یها سبقه در رابطه با مدل

 ،پاداش و اهدا رینظ ییها تحقق مدل یبرا دیبا عتاًیطب .داشتند دیسبقه تأک نیا یمتدولوژ
کشور ما فرهنگ  ایسؤال پاسخ داد که آ نیکشورها را مدنظر قرار داد و به ا نهیفرهنگ و زم

 یها برا مدل نیدر کشور ما در مورد ا یسبقه محدود ر؟یخ ایها را دارد  مدل نیتحقق ا
اما با این وجود  نگارندگان قائلند با توجه به سبقه  و کوتاه وجود دارد نهیهز کم یها لمیف

عوامل  ی: در تمامدیگو ی( که م1395) یعتیشرهای پژوهش  افتهپژوهشی در کشور نظیر ی
 تیبا وضع یا هیسرماـ  یاقتصاد ،یگذار قانونـ  یاسیس ،یفقه ،یاجتماعـ  یفرهنگ ،فناورانه

وضع موجود و وضع مطلوب  نیب یشکاف معنادار یروش دارا نیا یانداز راه یبرا آل دهیا
 بود. « خوشبینانه»نظران نیز به موضوع کامالً  ، نگاه این دسته از صاحبمیهست

معتقد به تحقق تأمین مالی جمعی در مدل سهام  قیتحق نینظران ا سوم از صاحب گروه
خود درباره امکان تحقق تأمین مالی جمعی  لیدر تحل قیتحق نینظران ا صاحب تی. اکثربودند

الزامات،  البتهام پرداختند. را مورد سؤال قرار داده و به دفاع از مدل سه یها مدل ریسا
در باب تحقق تأمین مالی جمعی است.  دسته نیصاحبنظران ا یها بعد صحبت نیتر پررنگ
از  یمال نیشروع تأم ،یگذار هیسرما یها صندوق لیتشک نما،یبورس س یانداز راه رینظ یالزامات
 یها رساختیز تی(، تقوی)عموم یجمع گذاران هیسود سرما نیپرسود، تضم یها پروژه

مدل از تأمین مالی جمعی  نیتحقق ا یالزامات برا نیاز جمله ا یافزار و سخت یفزارا نرم
به تحقق تأمین مالی  نانهیبدب یدسته از صاحبنظران نه نگاه نیاست. به نظر محققان نگاه ا

مین متعادل به حوزه تأ یبه آن است. نگاه آنها نگاه نانهیب کامالً خوش یجمعی است و نه نگاه
سهام را در کشور ما تحقق  وهیحداقل ش تواند یکه با تحقق الزامات متعدد م استمالی جمعی 

( نیز مدل سهام را 2016. به نظر محققان با توجه به اینکه وولکان و همکاران )دیبخش
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های کامپیوتری و ...  ترین مدل برای کاالهای دیجیتال نظیر فیلم، موسیقی، بازی مناسب
 تری است. نظران به تأمین مالی جمعی نگاه معقوالنه نگاه این دسته از صاحبدانند،  می

ها و مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات گذشته به ما نشان داد که  یافته مجموعدر 
به تأمین مالی جمعی  توان ینم ای دیراه نبا ی: در ابتدادیگو ی( م2015) کوک یطور که ال همان

 نیابتدا تأم دیسازی اتکا کرد، بلکه با پروژه فیلم كی یها هیتمام سرما نیعنوان تنها راه تأم به
 داتیتول یبراتأمین مالی جمعی ؛ بنابراین را بر دوش آن گذاشت دیتول یها نهیاز هز یبخش

 نمایمدل مستقل در س كیعنوان  به تواند یپنج سال اول نم یدر کشور ما حداقل برا یینمایس
داشتند  دیبر آن تأک قیتحق نیصاحبنظران ا تیمدل سهام که اکثر نیگرفته شود بلکه ا بکار

 را تحقق بخشد. یینمایس داتیتأمین مالی جمعی تول تواند یمدل مکمل م كیعنوان  به
 

 شنهادهایپ. 6

تحقق مدل سهام در تأمین مالی  ینامه با سازمان بورس و اوراق بهادار برا انعقاد تفاهمـ 
 ؛جمعی

 ؛یینمایامور به اصناف س یو واگذار یینمایدر امور س یدولتکاهش دخالت ـ 
 ؛ها لمیف دیدر رابطه با تول گرلیتسه نیقوان بیتصو یتالش برا ـ 
 ؛پخش یها ستمیو س شینما یها ساخت سالن رینظ نمایس یفن یها رساختیتوسعه ز ـ

 یها در ساخت سالن یگذار هیجهت سرما یبخش خصوص یالزم برا یها ارائه مشوقـ 
 ؛شینما

 ؛سازی برندگان از مدل تأمین مالی جمعی در فیلم الزم به بهره یها ارائه مشوق ـ
 ؛ها رسانه تیو ظرف یصنف نیب یگفتگوبا استفاده از  نمایدر س یمال یها تیشفاف شیافزا ـ
 ؛یینمایسازمان س تیپرسود و کم تعداد با هدا یها شروع تأمین مالی جمعی از پروژه ـ
 ؛تأمین مالی جمعی شده یها نظارت بر عملکرد پروژه یدرست برا یسازوکار نظارت لیتشک ـ
تحقق تأمین مالی  یبرا یاسیو س یقوم یها تیظرف ریمحرک نظ یها تیاستفاده از ظرف ـ

 ؛جمعی
 ؛رانیا یها لمیف دیخر یبرا نمایو س ونیزیتلو نیب ینامه همکار انعقاد تفاهم ـ
 یبرا یونقل و هتلدار حمل ،ییمایآهن، هواپ و سازمان راه یینمایبخش س نیبانعقاد تفاهم  ـ

 .یینمایس یها لمیف یرقانونیغ شیاز نما یریجلوگ
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