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16 مقدمه
به  اینترنت،  بر  مبتنی  ابزارهایی  و  روش ها 
بخش های  بر  مهمی  تأثیر   ،2 وب   خصوص 
و  کار  و  آموزش، کسب   مثل  مختلف جامعه 
درمان داشته است. )Pallerols, 2013( تأثیرات 
وب 2 بر عموم را در 4 بخش می توان ذکر کرد؛ 
1. تقویت شفافیت ؛ 2. تقویت سیاست گذاری 
فناوری  از  استفاده  با  عمومی،  مسائل  برای 

به  را  مشارکت  مدل های جدید  که  اطالعات 
وجود آورده است و می تواند آگاهی اجتماعی 
تقویت  دهد؛ 3.  افزایش  را  مردم  مشارکت  و 
خدمات؛ 4. تقویت مدیریت دانش: دگرگونی 
نهادهای  بین  آن  ساماندهی  با  ارتباطات 
این  )Enrique Bonsona, 2012( در  مختلف. 
مقاله به پدیده ای می پردازیم که به  نوعی هر 

چهار عنصر را باهم تحت تأثیر قرار می دهد.

الزامات کلیدی به کارگیری مدل تأمین 
مالی جمعی برای تولیدات رسانه ای

چکید�ه
تولیدات  عرصه  در  بحث  مورد  موضوعات  از  یكی  همواره  رسانه،  اقتصاد 
رسانه ای است. تولیدات رسانه ای از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که 
محققان را ملزم به کشف روش های ویژه اقتصادی برای این عرصه می کند. 
تولیدات فاخر رسانه ای از طرفی بسیار هزینه بر بوده و از طرف دیگر می تواند 
را بیش  از پیش  این عرصه  باشد؛ موضوعی که  به سزایی در جامعه  تأثیر 

شایسته تحقیق و پژوهش می کند.
یكی از روش های نوظهور اقتصادی، تأمین مالی جمعی است. این مدل مبنی 
جمع آوری سرمایه های کوچک برای ایجاد یک سرمایه بزرگ به وجود آمده 
است. مدلی که مهم ترین رکن آن سرمایه اجتماعی است. در این نوشته بر 
آنیم تا ببینیم این مدل چه ظرفیت هایی برای تأمین بودجه تولیدات رسانه ای 
خواهد داشت و تاکنون چقدر توانسته است در این عرصه موفق باشد و چه 

مالحظاتی را با خود به همراه دارد.
در پایان آنچه مشخص می شود آن است که صنعت سینما یكی از عرصه های 
پیشتاز در استفاده از این مدل بوده است و از آنجا که سرمایه اجتماعی رکن 
شفافیت  و  جمعی  رسانه های  به  توجه  می آید،  حساب  به  مدل  این  اصلی 

اطالعاتی به  عنوان دو مورد از مالحظات مهم این مدل عنوان می شود.
واژگان�کلید�ی

تأمین  مالی  جمعی، فیلم، رسانه های جمعی، تولیدات رسانه ای.

صابر�نوری�محب��
دانشجوی کارشناسی ارشد  مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما
sabernoorimoheb@gmail.com

محسن�مشرقی��
دانشجوی کارشناسی ارشد میریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما
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تأمین  مالی  جمعی1 یک نوآوری جدید است، که 
به  وسیله تکنولوژی ایجاد شده است. نوآوری ای 
که در حال تغییر فضای بازار سرمایه ای است. 
Tanya Y. Beaulieu. Suprateek Sarker, Sa-(

onee Sarker , 2015( مفهوم تأمین مالی جمعی 
 Pallerols,( است.  داشته  وجود  پیش  قرن ها 
2013( امروزه تأمین  مالی  جمعی، به  عنوان یک 
پدیده نو مطرح است. اما در حقیقت این گونه 
آزمایشگاه های  اساس  بر  که  چند  هر  نیست، 
دیجیتال آمریکا2 میشل سالیوان3 در سال 2006 
این واژه را ابداع کرد، اما تاریخچه تأمین مالی از 
واحدهای خرد را می توان به سال 1700 دانست. 
نوآوری  و یک  است  امروز  آنچه مخصوص  اما 
جدید به حساب می آید، حضور تکنولوژی در 
از  قبل  تا   )Pallerols, 2013( است.  مدل  این 
به  کارگیری تأمین  مالی  جمعی، تکنولوژی تأثیر 
محدودی بر بازار سرمایه ای4 داشت. بازاری که در 
آن کارآفرینان و کسب  و کارهای کوچک برای 
روش های  به  محدود  خود  مالی  نیازهای  رفع 
 Tanya Y. Beaulieu, Suprateek( .سنتی بودند

 )Sarker, Saonee Sarker , 2015
با ظهور وب 2 5 در ایترنت، این شبکه در این 
موضوع به  عنوان وسیله ای برای بسیج کردن 
اهداف  اطالعات،  تهیه  برای  زیاد  مخاطبان 
وارد  سرمایه  کردن  جمع   برای  یا  بازاریابی 
و  توسط شیرکی6  )2008(  فرایند  این  شد. 
جمع سپاری8   عنوان  با   )2004( سورویکی7  
می گوید  مالی  جمعی  تأمین   می شود.  بیان 
ارتباطی9 یک  نتایج  از  این که فقط  به  جای 
سایت ها  بازدیدکنندگان  که  انبوه10  جمعیت 

1. crowdfunding

2.US-based digital experimenter

3.Michael Sullivan

4.Capital market

5.Web 2

6.Shirky

7. Surowiecki

8.crowdsourcing

9.Communicational results

10.crowd

هستند، استفاده شود، می توان در تأمین بودجه 
و جمع آوری پول نیز بهره برد، لذا واژه تأمین 
استفاده  جمع سپاری  به  جای  جمعی،   مالی  
 Olivier Braet, Sander Spek, Caroline( .شد

)Pauwels, 2013
در شکل 1 که در ادامه می بینید نشان دهنده 
جایگاه تأمین  مالی  جمعی نسبت به مفاهیم دیگر 
این اکوسیستم11 است و نشان می دهد که تأمین  
مالی  جمعی، بخشی از جمع سپاری محسوب 
از  بخشی  جمع سپاری  همچنین،  و  می شود 
اجتماعی12  شبکه های   ، اجتماعی  شبکه های 

بخشی از وب 2 و وب 2 نیز بخشی از اینترنت.
در ادامه بعد از مرور مختصر برخی مدل های 
سنتی تأمین بودجه فیلم ها به تشریح بیشتر 
و  می پردازیم  تأمین  مالی  جمعی  مــدل 
بودجه  تأمین  برای  را  مدل  این  ظرفیت های 

فیلم بررسی می نماییم.

شکل 1. تأمین مالی جمعی و مفاهیم مربوط به 
اينترنت

مروری بر تأمین بودجه فیلم
و  رسانه ای«  »اقتصاد  »اقتصاد«،  »رسانه«، 
»رسانه اقتصادي« عنوان های آشنا و ملموسي 
هستند که در کنار یکدیگر معاني بسیاري خلق 
از  یکدیگر  با  این عنوان های عجین  می کنند. 
کنار  در  خبرگزاری ها  اولین  که  زمان  همان 

11.ecosystem

12.Social networks
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بورس های بزرگ اقتصادي در پاریس و لندن 
به وجود آمدند معنای پررنگ تری پیدا کرده 
است گرچه پیوند میان اقتصاد و رسانه مربوط 
است.  گوتنبرگ  کهکشان  به  ورود  سالیان  به 
)یحیي کمالي پور، سید محمد قره باغ، 1388(

ساخت فیلم هزینه دارد، هزینه ای که باید قبل 
از انتشار و دیده شدن توسط مخاطب تأمین 
شود. قبل از این که روش تأمین  مالی  جمعی 
در این زمینه اجرا شود، این کار از روش های 
سنتی انجام می شد. )Pallerols, 2013( در این 
روش های  این  بر  اجمالی  مروری  به  قسمت 

سنتی در ایاالت  متحده آمریکا می پردازیم. 
روش سنتی1 تأمین بودجه فیلم در هالیوود  .1

دو  به  هالیوود  در  مالی  تأمین  سنتی  روش 
فیلم2  استودیوهای  اول  می شود.  تقسیم  نوع 
)بلک باسترها3( و دوم فیلم های مستقل 4. در 
حال حاضر بودجه برخی فیلم هایی که توسط 
به 100.000.000  می شوند  تولید  استودیوها 
فیلم های  برای  عدد  این  البته  می رسد،  دالر 
کمدی تا 50.000.000 دالر است. این آمار در 
مورد فیلم های مستقل که در استودیوهای بزرگ 
شروع می شوند به کمتر از 50.000.000 دالر 
می رسد. )Pallerols, 2013( در روش اول این 
کمپانی های بزرگ فیلم سازی هستند که تعیین 
می کنند چه فیلمی باید تولید شود و چه فیلمی 
نباید تولید شود و هیچ گاه به این موضوع توجه 
نمی شود که این تولید اقتصادی خواهد بود یا 
خیر؟ این که یک فیلم بتواند هزینه خود را تأمین 
کند، اهمیتی ندارد؛ اما در دیگر سو فیلم های 
مستقل باید به این موضوع فکر کنند، لذا توجه 
به بازیگران، کارگردانان و عوامل دیگر فیلم بسیار 

)Pallerols, 2013( .برایشان مهم است
روش اعتباری5 و شبکه6 تأمین بودجه  .2

1. traditional

2.Film stadium

3.Black busters

4.independent

5.Grant-based

6.Grass-roots

دولت های  از  خیلی  برخالف  آمریکا  دولت 
بودجه  هیچ گونه  فیلم ها  به  دیگر  کشورهای 
و یارانه ای اختصاص نمی دهد. از طرف دیگر 
و  بنیادها8  نهاد7،  از سازمان های مردم   خیلی 
مؤسسات9 اعتبارهای مختلفی را برای فیلم ها 
اقتصادی  ارزش  البته  که  می گیرند،  نظر  در 
ندارد، ولی ارزش اجتماعی بسیار باالیی دارد. 
)Pallerols, 2013( این مؤسسات با شناسایی 
مشکالت و معضالت اجتماعی مهم و مغفول 
در  فیلم سازان سعی  به  آن  پیشنهاد  و  مانده 

انجام وظایف اجتماعی خود دارند. 
فرایند نگارش اعتبارنامه10 یک فرایند فرسایشی 
است که چندین ماه به طول می انجامد. برای این 
دوره فیلم سازان منتظر می مانند تا این مؤسسات 
به این نتیجه برسند، که آیا او می تواند فیلمش 
را بسازد یا خیر. اگر آن ها از ارائه اعتبارنامه صرف 
 نظر کنند گزینه فیلم ساز مدل شبکه ای -همان 
تأمین  مالی  جمعی- است، که بر پایه سرمایه های 
شخصی و اهدای دوستان و نزدیکان برای تأمین 

)Pallerols, 2013( .بودجه پروژه استوار است
تأمین  در  مالی  جمعی  تأمین   3. انقالب11 

بودجه فیلم
و  بحرانی12  جمعیت  به  دستیابی  علی رغم 
که  سال 2000  اواخر  در  مردمی  قابل  توجه 
برای  که  مختلفی  آنالین  زیرساخت های  با 
شده  محیا  داشت،  وجود  نوآورانه  پروژه های 
ما  که  معنی  آن  به  مالی  جمعی  تأمین   بود؛ 
می شناسیم از سال 1990 وجود داشته است. 
بین 1997 و 2004 بسیاری از اهداهای آنالین 
موفق برای فیلم های مستقل وجود دارد. اولین 
سایت تأمین  مالی  جمعی برای پروژه های نوآورانه 
ایندیه گوگو13 در سال 2007 راه انداز شد و به 
 زودی سایت های رقیب او هم ظهور کرد. موضوع 

7. NGOs

8.foundation

9.Institutions

10.grant

11.Revolution

12.critical mass

13.Indiegogo
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صورت  به   می توانستند  فیلم سازان  بود:  ساده 
آنالین ایده هایشان را در معرض مردم قرار دهند 
و هدیه های مالی را در قبال برخی هدیه ها یا 

)Pallerols, 2013( .تقدیرها جذب کنند
تأمین  مالی  جمعی

تأمین  مالی  جمعی، به  عنوان یک مدل کسب 
است.  اجزای مختلفی تشکیل شده  از  کار   و 
همچنین این مفهوم در مدل های مختلفی قابل  
اجرا است. در ادامه به اجزای اصلی این مدل 
و ارتباط آن ها و همچنین مدل های مختلف 

تأمین  مالی  جمعی می پردازیم.
اکوسیستم تأمین مالی جمعی  .1

فهمیدن این که بازیگران فضای تأمین  مالی 
 جمعی چه کسانی هستند، برای این که بفهمیم 
این مدل چگونه کار می کند مهم است. اجزای 
مختلف  عملکردهای  و  کاربردها  با  مختلفی 
 Tanya Y.( .این اکوسیستم را تشکیل می دهند
Beaulieu, Suprateek Sarker, Saonee Sark-

er, 2015( در ادامه به اجزا و بازیگران اصلی این 

مدل می پردازیم.
1.1. محیاکنندگان وب سايت ها1 

تأمین  مالی  جمعی در واقع توسط تکنولوژی 
محیا شده است. لذا محیاکنندگان وب سایت ها 
نقشی اساسی و محوری را در این پدیده بازی 
را  تکنولوژی  استخوان بندی2  آن ها  می کنند. 
محیا می کنند که به کارآفرینان و آغازگران3  
تعداد  برای  را  خود  پروژه  تا  می دهد  اجازه 
زیادی از حامیان4 احتمالی توضیح دهد. آن ها 
ارتباط بین آغازگران و حامیان مالی را تسهیل 
 Tanya Y. Beaulieu, Suprateek( می کنند. 

)Sarker, Saonee Sarker, 2015

شفافیت  آوردن  ارمغان  به  با  غالبا  تکنولوژی 
اعتبار میابد. هر چند در برخی مفاهیم تأمین  
مالی  جمعی، وب سایت ها دسترسی به اطالعات 
باید گفت که تکنولوژی  را محدود می کنند. 

1. Website providers

2.backbone

3.funders

4.backers

شفافیت را برای اطالعات خاص و سرمایه داران 
 Tanya Y. Beaulieu,( .خاصی به ارمغان می آورد

)Suprateek Sarker, Saonee Sarker, 2015

1.2. آغازگران
واژه »آغازگر« را برای افرادی به کار می بریم که 
ایده خود را بر روی یک وب سایت تأمین  مالی 
مالی دریافت  تأمین  تا  قرار می دهند،   جمعی 
بسیار  اهداف  و  پیشینه ها  با  افرادی  نمایند. 
مختلف. واژه های مختلفی برای این افراد استفاده 
گیرنده6«،  »قرض  »خــالق5«،  مثل،  می شود 
»نوپا10«.  و  »کارآفرین7«، »راسخ8«، »مالک9« 
Tanya Y. Beaulieu, Suprateek Sarker, Sa-(

onee Sarker, 2015( پدیده تأمین  مالی  جمعی 

با آغازگرانی که تأمین نشده اند و به دنبال سرمایه 
هستند اداره می شود. نقش آغازگران در فضای 
یا  این است که محصول  تأمین  مالی  جمعی 
پروژه ای را که که در ذهن دارند مطرح و بعد 
ایده های خود را روشن و جذاب برای حامیان 
مالی  تأمین  وب سایت های  طریق  از  احتمالی 
کمپین  طول  در  می دهند.  توضیح  جمعی 
آغازگران دسترسی به اطالعات را با شفافیت و 
دسترسی پذیری کنترل می کنند. عالوه بر جذب 
سرمایه، آغازگران ممکن است برای امتحان بازار 
و ایده خود، برای جلب توجه برای تأمین مالی 
بعدی، برای کسب اعتبار و برای تقویت ارتباط 
با حامیان مالی از تأمین مالی جمعی استفاده 
Tanya Y. Beaulieu, Suprateek Sark- )نمایند. 

)er, Saonee Sarker, 2015

اما ممکن است  افراد هستند،  آغازگران غالبا 
یک تیم از افراد نیز باشند که با هم برای تأمین 
 Tanya Y.( .و تکمیل پروژه همکاری می کنند
Beaulieu, Suprateek Sarker, Saonee Sark-

)er, 2015

5.creator

6.borrower

7. entrepreneur

8.firm

9.owner

10.Start-up
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1.3. حامیان مالی
مهم ترین موضوع برای اکوسیستم تأمین مالی 
جمعی حامیان پروژه های تأمین مالی جمعی 
هستند. نقش حامیان فراتر از این  است که فقط 
کمک مالی کنند. آن ها معموال نقش امتحان بازار 
و ارائه قضاوتی در مورد این که یک ایده، ایده 
 Tanya( .خوبی بوده است یا نه را بازی می کنند
 Y. Beaulieu, Suprateek Sarker, Saonee

تأمین  در  مشارکت کنندگان   )Sarker, 2015

مالی جمعی یک نقش دیگر هم ایفا می کنند، 
جمعی  مالی  تأمین  مصرف کنندگان  منطق1 
بیشترین وابستگی را با تجربه اجتماعی2 دارد که 
 paul(  .منفعت اجتماعی3« را حاصل می کند«
 belleflamme. thomas lambert, armin

schwienbacher, 2013)  منطق عموم معنی 

است که عموم در این زیرساخت4 تصمیم منطقی 
می گیرند، به این معنی که آن ها تصمیمی مشابه 
 )2016 ,Stephan( .تصمیم متخصصان می گیرند
به  می توانند  مالی  طریق  از  هم  حامیان 

1. wisdom

2.Social experience

3.Social benefit

4.Platform

پروژه کمک کنند و هم از طریق استفاده از 
شخصی  شبکه های  و  اجتماعی  شبکه های 
خودشان پروژه را تبلیغ و به همه دنیا برسانند. 
Tanya Y. Beaulieu, Suprateek Sarker, Sa-(

)onee Sarker, 2015

بر  است.  متفاوت  بسیار  حامیان  گونه شناسی 
اساس یک تست، مخاطبان سایت کیک استارتر5 
غالبا مردان جوانی هستند که فرزندی ندارند و 
حقوق زیر 50000 دالر دارند و حداقل تحصیالت 
دانشگاهی دارند. به  هر حال این گونه شناسی 
مالی  تأمین  با  جــدی  تضاد  در  مخاطبان 
جمعی هایی است که آغازگر آن به حامیان مالی 
 Tanya Y. Beaulieu,( می کنند.  پرداخت  سود 

)Suprateek Sarker, Saonee Sarker, 2015

1.4.بانک ها6، سرمايه گذاران جسور7، فرشته ها8 
به  که  می دهیم  قرار  دسته ای  در  را  نوع  این 
 صورت سنتی، پروژه ها و آغازگران را تأمین مالی 
می کرده اند. رقابت ها برای سرمایه سرمایه گذران 
جسور و خطرپذیر باال است. شواهد حاکی از آن 

5.Kickstarter

6.Banks

7. Venture capital(VC)

8.Angels

شکل2. ارتباط عناصر تأمین مالی جمعی
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است که از هر صد برنامه یا از هر هزار برنامه که 
برای سرمایه گذاران خطرپذیر ارائه شده اند، یکی 

توانسته است بودجه آن ها را جذب کند.
1.5.قوانین1 و اخالق2 

قوانین فضا را کنترل می کند تا برای سرمایه گذاران 
امن و مطمئن باشد. بر اساس یافته های تأمین 
مالی جهانی، برخی شرایط منحصر به  فرد زمانی 
که آغازگران در یک کشور، حامیان در کشوری 
دیگر و محیا کنندگان وب سایت ها هم در یک 

کشور سومی هستند به وجود خواهد آمد.
آغازگر ایده یا پروژه خود را در یک سایت   )a

تأمین مالی جمعی قرار می دهد
برای  را  b( محیاکنندگان وب سایت ها فضایی 
شرح پروژه و مشخصات آن برای آغازگران 
ارسال  قابلیت  مثل  برای  می کنند،  محیا 
برای  ابزارهایی  حامیان،  با  ارتباط  فیلم، 

تحلیل بازدیدهای صفحه.
حامیان از سایت تأمین مالی جمعی برای   )c
بررسی پروژه و ایده و تصمیم گیری برای این 
که به آن کمک کند یا خیر استفاده می کند.

d( محیاکنندگان سایت به حامیان و آغازگران 
اجازه می دهند تا با هم ارتباط داشته باشند 
و سیستم پرداخت امنی را برای جمع آوری 

پول از حامیان فراهم می کنند.
آغازگران می توانند از بازار سرمایه ای برای   )e

برخی پروژه ها استفاده نمایند.
برخی  برای  می توانند  سنتی  سرمایه داران   )f
اهداف به سایت های تأمین مالی جمعی سر 

1. Legal

2.Ethical

بزنند، مثال برای این که جویا شوند که برای 
یک ایده بازار وجود دارد یا خیر و قیمت های 

مختلف را بررسی نمایند.
همه فعالیت های تأمین مالی جمعی در ذیل   )g
قوانین، ضوابط و یک سیستم اخالقی رخ 

می دهد.
مدل ها مختلف تأمین مالی جمعی

روش های  و  مدل ها  در  جمعی  مالی  تأمین 
بعضا  که  مدل هایی  می شود.  انجام  مختلفی 
سنتی هستند و مدل هایی که جدید و نوآورانه 
هستند. در زیر به یک تقسیم بندی کلی از این 
مدل ها می پردازیم، سپس به ارائه مدلی مفصل 

در این باب می پردازیم.
y  ازای در  کارآفرین  ســرمــایــه گــذاری3: 

یا  پروژه  سود   از  درصدی  سرمایه گذاری، 
کسب  و کار را به حامیان مالی می دهد.

y  وام4 : کارآفرین عین مبلغ سرمایه گذاری شده
به همراه سود  آن را به حامیان بازمی گرداند.

y  مالی کمک  قبال  در  کارآفرین  قدردانی5: 
می کند.  تقدیر  و  تشکر  آن ها  از  حامیان 
 Tanya Y. Beaulieu. Suprateek Sarker,(

)Saonee Sarker, 2015
در یک تقسیم بندی جزئی تر هر یک از انواع 
ذکر شده را می توان به دو نوع دیگر از تأمین 
مالی جمعی تقسیم کرد؛ که این تقسیم بندی 
به همراه برخی ویژگی ها و چند مثال در قالب 

جدول زیر آورده می شود.
مشارکت  سود  و  تضمینی  سود  مدل  تفاوت 

3.Equity

4.Profit

5.Debt

مثالکمک دريافت شدهبودجه درخواست شدهمعاملهمدل
CircleUp.comزیاد تا خیلی زیادزیاد تا خیلی زیادسرمایه گذاریسود تضمینی 

Sellaband.comکمکم تا متوسطسرمایه گذاریسود مشارکت 

Opportunity.orgخیلی کمخیلی کم تا کموامسهام قرضه 

GrowVC.comوابسته به بودجه درخواست  شدهمتوسطوامسهم برابر 

Kickstarter.comخیلی کم تا به نسبت زیادکم تا زیادقدردانیهدیه 

Donorschoose.orgخیلی کمکم تا متوسطقدردانیاهدا 

جدول 1. تأمین مالی جمعی و تقیسم بندی آن
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در این است که در مدل دوم حامیان مالی با 
توجه به کل سود پروژه درصدی از آن را صاحب 
خواهند شد، در حالی  که در مدل اول، سود از 
تضمینی  حامیان  برای  سرمایه گذاری  ابتدای 
است. همچنین در مدل سهام قرضه افراد قبل 
از شروع پروژه سهامی را می خرند. این سهام 
خاصی  تعداد  یا  خاص  مقداری  یک  می تواند 
از محصوالت باشد؛ حامیان مالی هر وقت که 
شخص  به  را  سهامشان  می توانند  بخواهند 
دیگری بفروشند. در مدل سهام برابر نیز حامیان 
مالی عین پول خود را دریافت می کنند و عالوه 

بر آن در سود نیز با کارآفرین شریک می شوند.
تفاوت هدیه و اهدا نیز در آن است که در مدل 
هدیه، کارآفرین یک هدیه برای حامیان مالی 
در نظر می گیرد، که احتماال متناسب با مقدار 
اهدا،  مدل  در  ولی  است،  آن ها  مالی  کمک 

کارآفرین از حامی مالی فقط تشکر می کند.

شکل 3. میزان مشارکت و سرمايه درخواست 
شده در انواع مختلف تأمین مالی جمعی

هر یک از مدل های بیان  شده با توجه به انواع 
آغازگران،  جمله  از  جمعی،  مالی  تأمین  اجزا 
حامیان مالی ویژگی های خاصی در مرحله اجرا 
Tanya Y. Beau- )خواهند داشت. در پژوهشی از 

 lieu, Suprateek Sarker, Saonee Sarker,
2015( به این ویژگی ها پرداخته شده است. بدین 
 صورت که نمونه های مختلف در هریک از انواع 
بیان  شده بررسی و ویژگی های مختلف آن ها 
ویژگی هایی  به  آن  در  که  دسته بندی شده اند، 
کاربرد  نوع  شفافیت،  نوع  ازجمله  مختلفی 

شبکه های اجتماعی و ... پرداخته شده است.
در یک دسته بندی کلی بین مدل های سنتی 
و مدل تأمین مالی جمعی می توان مدل زیر 

را ارائه نمود.
مالحظات تأمین مالی جمعی برای تأمین 

بودجه تولیدات رسانه ای
خاص  ویژگی های  به  که  است  ضروری  این 
اقتصادی محتوی، به  طور عمومی و به  صورت 
خاص در فیلم ها توجه شود. مزا1 )2007( به 
تعدادی از ویژگی های خاص اقتصادی محتوا به 

1. Meza

شکل 4. انواع سرمايه گذاری ها
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 عنوان یک محصول تجاری اشاره می کند. دوینک 
ای پاولز1)2008( تحقیق مشابهی برای صنعت 
اولین ویژگی همه محتواها  انجام دادند.  فیلم 
)کتاب ها، فیلم ها، موسیقی( هزینه باالی تولید 
اولین مورد است و به نسبت محدودی هزینه 
پایین تولید دوباره آن محتوی، پیشرفتی که با 
تسلط و فراگیر شدن اینترنت سرعت گرفت. 
دوینک ای پاولز به »برنده ای که همه  چیز را 

1. Devinck  en Pauwels 2008  

می برد2« به  عنوان نیروی محرکه صنعت جهانی 
فیلم اشاره می کنند. چرا که سودآور بودن یک 
فیلم غیر قابل  پیش بینی است، تأمین بودجه 
دشوار است، مخصوصا برای مستندهایی که بازار 
بالقوه محدودی دارند. دومین ویژگی بر اساس مزا 
)2007( مشاهده این که اطالعات می تواند، به 
 راحتی به  وسیله گروه های مشتریان منتشر شود،. 
دوینک ای پاولز )2008( به این موضوع اشاره 

2.Winners takes all

سهام اختصاصیمشارکتسهام قرضهتساوی حقوقهدیهبخشیدن
ویژگی های سازمانی

محصول، تشکر
یادگاری، تشکر

بازگشت اصل پول 
به عالوه سود

بازگشت اصل 
پول

سهیم در 
معاملهاختصاصیسود

متوسط )اما با کم تا زیادکم تا متوسط
اختالف زیاد(

خیلی کم 
تا کم

کم تا 
سرمایه مورد نیاززیاد تا خیلی زیادمتوسط

خیلی کم تا خیلی کم
نسبتاً زیاد

به سرمایه مورد 
مشارکت هر زیاد تا خیلی زیادکمخیلی کمنیاز بستگی دارد

شخص
محدودیت زمانی خیرخیربلهبلهبلهبله

ویژگی های کارآفرینان

ترکیب تسلط تیم هاافراد و تیمافراد و گروه هاافرادتیم و افرادتیم و افراد
کارآفرینان 

تجربه پروژه و 
به صورت مشخصی تجربه پروژهتحقیق

معلوم نشد
پروژه و تجربه 

پروژه و تجربه کسب تجربه پروژهکسب  و کار
تجربه کارآفرینان  و کار

ویژگی های پروژه
پروژه/محصول محصولپروژهمحصولپروژهپروژه و محصولپروژه

ناشناختهمفهومیمفهومی
توسعه یا 

حمایت کسب 
 و کار موجود

چرخه اقتصادی دوره رشدمفهومی

ویژگی حامیان

هدایا، بخشی از انسان دوستانه
انسان انسان دوستانهسرمایه گذاریمحصول بودن

انگیزه سرمایه گذاریدوستانه

ویژگی های تکنولوژی

شبکه های برجسته نیست
برجسته متداول نیستاجتماعی

نیست
شبکه های 
شبکه های متداول نیستاجتماعی

اجتماعی 

پیام ها، وجود نداردمتداول نیستپیام هاپیام ها، نتایج
بالگها

کنفرانس ها، دسترسی 
ابزار ارتباطی به گزارش های مالی

شفافیت پروژه و 
کارآفرین

شفافیت پروژه و 
کارآفرین

شفافیت ریسک 
وام

شفافیت 
جزئیات واسط

شفافیت 
جزئیات 
کارآفرینان

دسترسی محدود، 
کارآفرینان حامیان را 

انتخاب می کنند
شفافیت

جدول 2 . انواع سرمايه گذاری ها و ويژگی های آن
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می کند که صنایع فیلم سازی تالش می کنند تا از 
راه های تکنیکی )حقوق مدیریت دیجیتال1( یا از 
راه های قانونی )قانون کپی رایت2( کمیابی ساختی 

برای آثارشان ایجاد کنند.
سومین ویژگی این است که پیش بینی ارزش 
و  است  سخت  مشتریان  برای  فیلم  محتوای 
ارزش ذهنی محتوای یک فیلم مشخص بین 
مشتریان مختلف بسیار متغیر است؛ که غیر قابل  
پیش بینی بودن سودآوری یک فیلم منحصر به 
 Olivier Braet, Sander( .فرد را افزایش می دهد 

)Spek, Caroline Pauwels, 2013
جسور  سرمایه گذارانی  فیلم سازی  صنعت 
Olivier Braet, Sander Spek, Car- )می خواهد. 

oline Pauwels, 2013( آمارها نشان می دهد 
در مقایسه با کل بودجه تأمین  شده از روش 
تأمین مالی جمعی در دنیا، صنعت فیلم سازی 
در رتبه سوم قرار دارد. پالرولز3)2013( در این  
باره به موضوعی جالب  توجه دست یافته است و 
می گوید، در بین مدل مدل های مختلف تأمین 
از جمله مدل سرمایه گذاری و  مالی جمعی، 
و بخشش، مدل  اهدا  و مدل  وام  سود، مدل 
آخر بیش از همه در تأمین مالی جمعی صنعت 
فیلم و سینما نقش داشته است. همچنین این 
موضوع را عنوان می کند که پروژه هایی که برای 
شبکه های اجتماعی برنامه ریزی ندارند، پیروز 

نخواهند شد. 
یکی از نکات مهمی که در رابطه با مدل اهدا 
دارد، مسئله شفافیت است  و بخشش وجود 
که بیولی و سرکر  2015 در ذیل مدل اهدا 
و بخشش به آن اشاره می کنند و می گویند، 
وب سایت ها با تمرکز بر ارائه اطالعات آغازگران 
و کارآفرینان و همچنین خود پروژه ها شفافیت 
را تأمین می کنند. غالبا در ادبیات شفافیت یک 
ارتباط بدیهی بین شفافیت و افزایش اعتماد 

)Ruijer, 2016( .فرض می شود
انتشار اطالعاتی که مؤسسات مالی ارائه کرده اند، 

1. Digital rights management

2.Copyright legislation

3.pallerols

برای سرمایه گذاران مهم است. این اطالعات برای 
تقویت ثبات و اعتماد مهم است که برای خود 
مؤسسات مالی نیز اهمیت دارد، اطالعات به  عنوان 
مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران کاربرد 
دارد و به  عنوان فاکتوری برای رضایت آن ها از 
 )Railiene, 2015( .مؤسسه مالی به حساب می آید

شکل 5. رشد تأمین مالی جمعی در دنیا

شکل 6. 10 زمینه که بیشترين سهم تأمین مالی 
جمعی را به خود اختصاص داده اند

مالی  تأمین  الزامات  از  يکی  شفافیت 
جمعی فیلم ها

اولین بار که شفافیت اطالعات به  عنوان موضوعی 
جهانی مطرح شد، بعد از جنگ جهانی اول بود. 
تا اواسط سال 1980 فقط 11 کشور قوانینی 
برای حق دسترسی به اطالعات داشتند، اما بعد 
از سال 2004، در 59 کشور این قوانین را وجود 
داشت.  )John C. Bertot, 2010( کافمن برای 
تعریف واژه شفافیت، بر ذي نفع  اطالعات تأکید 
دارد. او شفافیت را افزایش جریان به  موقع و قابل 
 اتکای اطالعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
که در دسترس همه ذي نفعان مربوطه باشد، 
شفافیت،  از  فلورینی  تعریف  در  کرده  تعریف 
پاسخگویی برجسته تر شده است. وی شفافیت 
را به  عنوان افشای اطالعاتی توسط شرکت ها 
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که برای ارزیابی آن ها الزم باشد تعریف کرده 
در حسابداری چنین  را  ُکهلر شفافیت  است. 
تعریف می کند: نمایش واضح یک واقعیت یا 
یک وضعیت در ترازنامه یا صورت مالی دیگر 
گزارش  در  یا  آن ها  همراه  یادداشت های  یا 
حسابرسی. )آذر، 1393( اما هدف از شفافیت 
در   )2010( تین  پاوجاستین  جان،  چیست؟ 
مقاله این گونه می گویند که شفافیت در نهایت 
می خواهد دولت را صادق کند. باید دیده شود 

که چه  کاری انجام  شده، هست. 
عموم  حضور  اطالعات  گذاشتن  اشتراک   به 
مردم را تقویت می کند و با افزایش فرصت ها 
با  را  در سیاست گذاری  مشارکت  عموم،  برای 
جمع آوری دانش، ایده ها و تخصص مردم محیا 
افزایش  را  اثرگذاری  مشارکت  این   می کند. 
می دهد و کیفیت تصمیمات را ارتقا می بخشد. 
داده  نشان  تحقیق   )Soon Ae Chun, 2010(
اطالعات  به  بیشتر  دسترسی  وجود  که  است 
افزایش آن با استفاده از فناوری اطالعات اعتماد 
John C. Ber- )در بین مردم را افزایش می دهد. 

)tot, 2010
اطالعات  افشای  اطالعات، صرف  در شفافیت 
کافی نیست. چرا که این موضوع می تواند به 
زیاد  افشای  گاهی  کند.  کمک  پنهان کاری 
و  شده  مخاطب  سردرگمی  باعث  اطالعات 
باید در  را کاهش می دهد. اطالعات  شفافیت 
دسترس قرار بگیرد، به  صورتی که زمان مند و 
دقیق و به  روز باشند، دقیق و کامل باشد و جامع 
باشد، منظم باشد، قابل  اعتماد باشد و قابل  مقایسه 
باشد. این مشخصات و قواعد اندازه گیری باید 
برای افشای اطالعات کمی و کیفی وجود داشته 
باشد تا استفاده کنندگان به فعالیت ها و ریسک 
و سرمایه گذاری دسترسی  اقدام  برای  موجود 
 Railiene, E-transparency as( باشند.  داشته 
 an organizational innovation in financial

)2015 ,services – the case of Lithuania
بررسی ها نشان داد تمایل به انتشار اطالعات فعال 
 )2016 ,Ruijer( .در آمریکا بیش از هلند است
هلند  که  می گیرد  نشأت  آنجا  از  موضوع  این 

کشوری است که در مورد شفافیت اصول و قواعد 
خاص سازمانی ندارد و تنها به شفافیت به  عنوان 
موضوعی خوب نگاه می کند؛ اما آمریکا دارای 

ساختارها و قواعدی برای تأمین شفافیت است.
اطالعات باید با کیفیت ارائه شود، به شکلی 
که دسترسی را افزایش دهد. رالین )2015( 
با اشاره به این موضوع می گوید کیفیت کانال 
تا اطالعات قابل رویت شوند،  کمک می کند 
قابل  دسترسی باشند، زمان مند باشند، امن و 
محافظت  شده باشند و تمایل به مشارکت را 
افزایش دهند. اتخاذ نگاه صریح، ارزش ندادن 
اطالعات  توزیع  کانال  بلکه  محتوا  به  صرف 
در تحقیقات حوزه شفافیت از اهمیت باالیی 

برخوردار بوده است.
الزمه  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

تأمین مالی جمعی فیلم
مالی جمعی  تأمین  موضوعی دیگری که در 
از  استفاده  اســت،  اهمیت  حائز  فیلم ها 
آن   اســت.  مجازی  و  اجتماعی  شبکه های 
چنان که پالرولز )2013( می گوید مرور ادبیات 
و بررسی موردی که داشته است این را اثبات 
می کند که شبکه های مجازی نقشی اساسی در 
تأمین مالی جمعی یک فیلم دارد. یک پروژه 
هواداران  داشتن  بدون  جمعی  مالی  تأمین 
شبکه مجازی شانس کمی برای موفقیت دارد. 
Tanya Y. Beaulieu, Suprateek Sarker, Sa-)

موضوع شبکه های  نیز   )onee Sarker, 2015
اجتماعی را به عنوان یکی از موضوعات مهم در 
تأمین مالی جمعی مطرح کرده و در مدل های 

مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
شده  آورده   2013 پاولز  از  جدولی  ادامه  در 
است که نشان دهنده استفاده زیرساخت های 

مختلف از شبکه های اجتماعی است.
نتیجه گیری

با توجه به مرور انجام  شده، باید گفت مهم ترین 
موضوع در تأمین مالی جمعی، مردم هستند. 
اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی حرف اصلی 
را در این مدل می زند. مردم هستند که ایده ها 
را خلق می کنند، انتخاب می کنند، تأمین مالی 
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Kifund

inkoinet

Seed &
 spark

goteo

lanzanos

verkam
i

rockethub

Gofindm
e

indiegogo

kickstarter

آدرس ایمیل در اختیار افراد قرار می گیرد*
آدرس فیس بوک در اختیار افراد قرار می گیرد**
آدرس توییتر در اختیار افراد قرار می گیرد*
از همه ارتباطات اجتماعی برای ارتباط استفاده می شود*

به شما اجازه می دهد تا پروژه را دنبال کنید و همه افراد ****
دیگری هم که آن را دنبال می کنند، ببینید

وقتی  که پستی گذاشته شود به  صورت خودکار در توییتر *
ارسال می شود

در * خودکار  به  صورت  شود  گذاشته  پستی  که  وقتی  
فیس بوک ارسال می شود

وقتی  که پستی گذاشته شود به  صورت خودکار در ایمیل **
ارسال می شود

دکمه پیوستن به فیس بوک در صفحه پروژه**
دکمه پیوستن به توییتر در صفحه پروژه

دکمه الیک فیس بوک در صفحه پروژه**********
دکمه به اشتراک گذاری در توییتر در صفحه پروژه**********

دکمه گوگل پالس در صفحه پروژه****
دکمه ارسال از ایمیل در صفحه پروژه****

دکمه ارسال در پینترست در صفحه پروژه***
دکمه ارسال در لینکدین در صفحه پروژه***

دکمه ارسال در تامبلر در صفحه پروژه*
دکمه الیک فیس بوک در هر یک از پست ها

دکمه ارسال در توییتر در هر یک از پست ها****
دکمه ارسال در گوگل پالس در هر یک از پست ها***
دکمه ارسال در ایمیل در هر یک از پست ها**

دکمه ارسال در پینترست در هر یک از پست ها*
دکمه ارسال در لینکدین در هر یک از پست ها**

دکمه ارسال در تامبلر در هر یک از پست ها*
ویجت صفحه پروژه********
مجموع381555441657

 جدول 3. استفاده زیرساخت های مختلف از شبکه های اجتماعی
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می کنند و ... لذا از مباحث بسیار مهم در این 
است.  اجتماعی  رسانه های  موضوع  مدل 
رسانه هایی که باید بکوشند تا هر روز سرمایه 
اجتماعی یک پروژه یا یک کارآفرین را ارتقا دهد 
و ارتباط را با مردم تسهیل کند. ارتباطی که در 
سایه شفافیت خواه بود. شفافیت اطالعاتی یکی 
از مهم ترین موضوعات در این مدل به حساب 
می آید و نقطه تالقی این مفهوم با مدل تأمین 
مالی جمعی اعتماد است. این شفافیت است که 
اعتماد عمومی را به ارمغان می آورد و این اعتماد 

عمومی می تواند یک پروژه را موفق کند.
با مرور انجام  شده یک سؤال جدی به وجود 
می آید، که باید پاسخ داده شود و آن این که، 
این مدل  ایرانی ما  در بطن فرهنگ اسالمی 
وقف،  صدقه،  دارد،  حضور  عمیقا  اقتصادی 
کمک به هیئت ها و مساجد و ...؛ اما چقدر از 
این ظرفیت های ملی مذهبی بهره برداری های 
درست می شود؟ اخبار اختالس ها، دزدی ها و 
تا  اعتماد مردمی ضربه می زند.  بر  ... هر روز 
آنجا که شاید برخی از این آداب به  نوعی اقدام 
صرافا عقیدتی تبدیل می شود؛ بدان معنی که 
اگر کسی صدقه می دهد، نگاه به دفع هفتاد نوع 
بال و ثواب خواهد بود، تا یک تأثیر اجتماعی. آن  
گونه که در مباحث گذشته نیز مطرح شد، به 
نظر می رسد شفافیت حلقه مفقوده این زنجیره 
است. حلقه ای که می توان تأثیراتی بزرگ را در 

تالقی این فرهنگ خلق کند.
آنچه تحقیقات نشان می دهد، صنعت سینما 
یکی از عرصه های موفق در فرهنگ تأمین مالی 
جمعی به حساب می آید. موضوعی که می تواند 
با ترکیب با فرهنگ مردم، تبدیل به ظرفیتی 
باشد،  فاخر  رسانه ای  آثار  خلق  برای  عظیم 
که البته نیازمند مطالعاتی بومی برای بررسی 

ظرفیت ها و موانع در این زمینه است.
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