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  ا:هکلید واژه

-گردشگري هايخوشه

 پذیريرقابت فرهنگی،

 سینمایی، شهرك اي،منطقه

  .تهران شهريکالن منطقۀ

  چکیده

 همثاببه خاص، طور به گردشگري-فرهنگی خّلاق هايخوشه توسعه و عام طور به ايخوشه توسعه شدن،جهانی عصر در

 اقعو مغفول ایران در که موضوعی است؛ شده عرفیم ايمنطقه پذیريرقابت و فضایی توسعۀ اصلی هايپیشران از یکی

 گردشگري-فرهنگی خوشۀ. است شده پرداخته بدان ترکم کشور فضایی توسعه مرسوم رویکردهاي در یا و است شده

 ايانهرس جدید هايشیوه و شدهتخصصی دستی هنرهاي خلّاق، و فرهنگی متوسط و کوچک هايبنگاه سیطره در که خلّاق،

 جواريهم از که شودمی اطالق خالق و نوآور هنري و فرهنگی مؤسسات و هابنگاه ها،فعالیت از ايمجموعه به قراردارد،

 پذیريرقابت و توسعه نوآوري، و دانش سرریزهاي به دهیشکل طریق از و بوده برخوردار فضایی تمرکز و جغرافیایی

 شپژوه لینگل، و پورتر ايخوشه توسعه مدل برمبناي و راستا این رد. آورد خواهد ارمغان به را مناطق نهایت در و هابنگاه

 نیز و اییسینم صنعت اندرکاراندست با باز مصاحبه شیوه به اجتماعی پیمایش روش از استفاده با است کوشیده رو پیشِ

 ايسانهر يخوشه بر تاکید با را گردشگري-فرهنگی هايخوشه فضایی پیامدهاي مرتبط، اسنادي مطالعات پژوهیِآمیخته

 سعهتو بر فرهنگی هايخوشه مثبتِ آثار تقویت براي سپس دهد؛ قرار واکاوي مورد تهران شهرکالن ايمنطقه توسعه بر

 ارهايراهک و الزامات پیشنهاد به نیز نهایی گام. بپردازد بهینه مکان پیشنهاد به گزینی،مکان مدلِ  طریق از اي،منطقه

 اختصاص تهران شهريکالن منطقه پذیريرقابت و فضایی توسعه بر سینما صنعت اثرگذاري براي افزازشار و ریزانهبرنامه

 نايبرمب سینمایی هايشهرك واسطۀ به تهران شهريکالن منطقۀ پذیريرقابت پژوهش، دستاورد عنوان به. است یافته

 تسهیل. شد خواهد میسر صحیح یابیکانم نیز و گردشگري-فرهنگی خالق هايخوشه اصول و الزامات کامل تحقق

 و رهنگیف يخوشه تعامل و ارتباط برقراري مشترك، خوشه در پیشین و پسین هايفعالیت زنجیرة استقرار و گیريشکل

 و گردییک با خوشه درون هايبنگاه متقابل روابط و هنري و دانشی سرریزهاي اقتصادي، هايبخش سایر با سینما خلّاق

 با کانم آوازة ارتقاء و بازاریابی استودیویی، نظام سوي به لوکیشن بر مبتنی نظام از گذار توسعه، و پژوهش نهادهاي با

 هايکمپانی تشکیل و منفرد کنندگانتهیه و رسمی هايشرکت ائتالف خارجی، گرانگردش و هاسرمایه جذب نیت

 توسعۀ ایده تحقق اصلی هايشرط پیش و کلیدي نکات از استقرار بهینه گزینیمکان نهایت در و سینمایی رسمی قدرتمند

 ولویتا عنوان به باال بسیار اختالف با تهران شهرستان مکانی، مدل خروجی عنوانبه. است سینمایی پذیريرقابت خوشۀ

  .ندشد شناسایی مکانی برتر هاياولویت عنوان به مرغی قلعه فرودگاه و آبادعباس اراضی آن درون و استقرار اول

                                                           
  نویسنده مسئول 
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  مقدمه 

، 1چارلز لندري چونگرانی همپژوهش هايکوشش هدر نتیج، پذیري فضاها زمان با تشدید رقابتو هم بیست و یک يهاز ابتداي سد

شت 2ریچارد فلوریدا سکات انگا صاد فرهنگی چون هایی همو آلن ا شهر، مناطق و محیطاقت سعهو   هاي خالق و نوآور وارد گفتمان تو

شهر ضایی  ست ف شده ا سعه رویکرد نوین،تحت تأثیر این . و منطقه  ضایی متولیان تو ستايشهر ف  ابترق يارتقا ها و مناطق در را

صه سع، هاي جهانیپذیري خود در عر سهیالت و زیر هتو ستورکار  خلّاق هاي فرهنگی، مراکز نوآوري و مراکز فعالیتیِساختت را در د

 هتوســع مفهوم ،شــهر و منطقه فضــاییتوســعۀ در نهایت و  یت و نوآوريخلّاق، فرهنگ مفهوم در کانون تعامل ســه. اندخود قرار داده

که مقوله فرهنگ و جهانی شدن فرهنگی براي به ویژه آن.  (Bille & Schulze, 2006, p. :55) فرهنگی قرارداردخالق  يهاخوشه

صادرات نامرئی منافع متعددي را براي مناطق و جهانی بیش از پیش خودنمایی می ماندگاري در دهکده ستاورد آن به مثابه  کند و د

در چارچوب رویکرد  فرهنگی،خالق هاي خوشـه انگاشـت. )1393کریمی مزیدي,  &نیا, پورسـلیمی, (رحیم کشـورها به همراه دارد

ه بفرهنگی خلّاق  هخوش. دروشمار می پذیر به اي رقابتفضاهاي شهري و منطقه هموثري در توسع پیشران تر،پور 3 ايتوسعۀ خوشه

جواري جغرافیایی و تمرکز که از هم شــوداطالق می نوآور و خالق هنري فرهنگی وها و مؤســســات ، بنگاههافعالیتاز اي مجموعه

ها و در نهایت مناطق را به پذیري بنگاهرریزهاي دانش و نوآوري، توســعه و رقابتدهی به ســفضــایی برخوردار بوده و از طریق شــکل

شه ،(Evans, 2005) بنا به تعریف اوانز. ارمغان خواهند آورد صنایع خو شکل از فعالیت ،فرهنگیخالق ها و  ستند  هاییمت که به ه

هاي ســینمایی از جملۀ شــهرك. دننامشــهود (ناملموس) و داراي طبیعت فرهنگی اشــتغال دار ســازي مضــامینخلق، تولید و تجاري

شمار میهاي فرهنگی رسانهخوشه ساماندهی بنگاهاي به  سهیل روابط و همکاريها و فعالیتروند که از طریق  سینمایی، ت ي هاهاي 

شی و هنري، برقراري روابط و مراودات بین سرریزهاي دان سرمایهبینبنگاهی و  گذاران خارجی پیامدهاي مثبتی را بر المللی و جذب 

  پذیري مناطق شهري خواهد داشت.رقابت

هاي سینمایی در قالب مفهوم براساس ادعاي این پژوهش و نیز مبتنی بر تجارب جهانی مرور شده، بازتنظیم ساختار فضایی شهرك

شه شگري-خالق فرهنگیهاي خو سیل باالیی برگرد سی و گردش، از پتان سیا صادي،  ز گري جهانی و نیاي اثرگذاري در معادالت اقت

صمیمرقابت شده تا ت شهرت فعاالن این هنر باعث  شاید مجموع این دالیل در کنار  ست.  سازان و متولیان پذیري مناطق برخوردار ا

هنگامی که دولت  ،میالدي 1990ۀ اواخر دهاز  اي به این مقوله داشـــته باشـــند.مناطق شـــهري در طول تاریخ توجه ویژه هتوســـع

 سیاسی بریتانیاراه اندازي-انگلستان به کمک وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش کارگروه صنایع خالق را با هدف احیاي اقتدار اقتصادي

 موضوعی قلمرو موجبات گسترش به مرور چنین سیاستی. کردگذاران را به خود جلب توجه سیاست بیش از پیش کرد، این اصطالح

گران شهري و توسعهو نظر  فضایی را فراهم ساخته چون توسعههایی همو در زمینه فراسوي ادبیات و علوم انسانی تاصنایع فرهنگی 

هاي به کوشــشبا وجود ، ولی .ه اســتجلب کردبیش از پیش به ســمت روح یا هســته اصــلی صــنایع فرهنگی و خالق را  ايمنطقه

شه مفهومسازي اتیو عملیتدقیق  هآمده در زمینعمل سطوح ملی، منطقه فرهنگی هايخو شهريخلّاق در  این  میان چنانهم ،اي و 

اي و نوآوري خوشهموضوع ارتباطات و سرریزهاي دانشی درون ،به عبارتی. اي شکاف وجود داردخوشه هتوسع مفهوم و تعریف پورتر از

هاي اقتصادي و هاي فرهنگی و خلّاق با سایر بخشارتباط و تعامل خوشه. است همغفول واقع شد هاپورتر از مفهوم خوشه موردانتظار

یده ا هاي اصلی تحققشرطو پیش و توسعه که از نکات کلیدي پژوهشهاي درون یک خوشه و ارتباط با نهادهاي روابط متقابل بنگاه

  .(Pratt, 2004) رودبه شمار میها پورتر است، یکی از این ابهامات و شکاف

گرفته سینما و شهرك سینمایی انجام هدر کشور بر روي مقول اندکیمطالعات برخالف جایگاه مطرح سینماي ایران در جهان، تاکنون 

ـــت و همان تعداد اندك نیز عمدتاً ـــینما پرداخته اس ـــربه ابعاد فرهنگی س از طریق پرداختن به مفهوم  اند؛ بنابراین پژوهش حاض

شناسایی چگونگی " به هدف کالن پژوهشدر این راستا، . باشدفرد و جدید در نوع خود منحصربه توانداي میهاي خالق رسانههخوش

 "نمابا تاکید بر صنعت سی ايرسانه-فرهنگیهاي خوشه هشهري از طریق رویکرد توسعپذیري منطقۀ کالنیابی به هدف رقابتدست

سی موردپژوهی منطقۀ ستکالن از طریق برر صاص یافته ا ست. شهري تهران اخت ستاي د متواتر  چند گام یابی به این هدفدر را
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سایی الزامات، پیش اند؛شدهدهی سازمان شنا ست به  ضایی  ها و راهکارهايشرطگام نخ صنعت با رویکردف سینما به   تبدیل هنر 

ریق کوشند تا از طص یافته است. در گام بعدي نگارندگان میاي اختصااز خالل مفهوم توسعه خوشهاي منطقه هتوسع پذیري ورقابت

شهري تهران شناسایی و پیشنهاد کنند. گام کالندر منطقه اي جهت استقراربهینه هاي پهنهاي رسانهشناسایی الزامات مکانی خوشه

  اي اختصاص دارد.هاي رسانهپذیري خوشهنهایی نیز به راهکارهاي ارتقاء رقابت
  

  ظري و پیشینه تحقیقمبانی ن

ـــی کینزي 1970 ۀپیش از ده ـــیاس ـــادس ـــع، و متاثر از رویکردهاي اقتص حکومت و  ۀزا، مداخلمنابع برون در گرو ايمنطقه هتوس

و کاهش رشد افتصادي ناشی از آن،  زایش بهاي نفت، اف1970 ۀدههاي بحرانشد. دولتی معرفی میزیرساختی هاي گذاريسرمایه

ست سیا ساخت کینزي هايتداوم  شد درونزا،  هرا ناممکن  شد.در تکمیل نظریهو رویکرد ر سیک مطرح  رویکرد  در این هاي نئوکال

ــع ،هاي داخلی و رقابتیبا تاکید بر مزیت درونزا، ــه هتوس ــعموتورهاي  مثابههاي فعالیتی بهخوش ــمرده میمنطقه هتوس ــونداي ش  ش

(Eraydin & Armatli-Köroğlu, 2005) .هاي موثر در رانمثابه یکی از پیشبه ،ايمنظور از توسعۀ خوشه مایکل پورتر دیدگاه از

ـــتآن نوعی از تجمع و هم ،پذیري مناطقرقابت ـــیِ افقی و عمودي و پیوندهاي  تتعامال که در آن بر اثر مکانی فعالیتی اس دانش

شکل گرفته و از آ شی و نوآوري  صل میرقابت وري وبهره ن طریقسرریزهاي دان شریف شودپذیري حا سی و  زادگان, (ندایی طو

تبط ها در صنایع مرکنندگان تخصص و خدمت براي بنگاههم مرتبط، تأمینهاي بهها تمرکز فضایی شرکتخوشهبه عبارتی، . )1394

شگاه ستاندارد و انجمنو نهادهاي مربوط (دان سات ا درون آن عالوه بر همکاري رقابت نیز که  شوندمییف هاي بازرگانی) تعرها، مؤس

.  (Cumbers & MacKinnon,, 2004; Arnoud & Cornford, 2000; Porter, 1998; Davies & Ellis,, 2000) ردوجود دا

به نقل از ندایی  1990(پورتر،  پذیر در گرو چهار عامل قرار داده شــده اســتتهاي رقابخوشــه همبتنی بر مدل الماس پورتر، توســع

ــریف ــی و ش ــرایط عامل1: )1395زادگان، طوس ــامل ) ش ــینیروي کار  ش ــی و  ،دانش ــعه، واحدهاي دانش فناوري و پژوهش و توس

و پیوندهاي اقتصادي،  و مرتبطصنایع پشتیبان حضور ) 3؛ هاي پیشرفته و خاص در منطقهتقاضا وجود) 2تخصصی،  هايزیرساخت

شی شانس را نیز موثر میپورتر دو عامل ی. در تکمیل این موارد بنگاه آوردهايراهبردها و هم) 4 نهادي، فناورانه و دان داند. دولت و 

آوري و از طریق نواز یک سو ، آنتجمعی از صنایع کوچک و متوسط و خدمات مربوط به  ثابهمبههاي صنعتی، در این صورت خوشه

دیگر با  ســويو از  (Giuliani, 2010) داشــته همراهبه هاي شــغلی جدید راثروت از طریق ایجاد فرصــتو توزیع کارآفرینی تولید 

 شـــودپذیري میوري و رقابتهاي ناشـــی از تجمع، مقیاس، تنوع، اقدام جمعی و دانشـــی منجر به ارتقاء بهرهصـــرفه آوردنفراهم 

(Morgan, 2004). ضایی مزیت سعاین نوع از تجمع ف شهري به ارمغان می ههاي فراوان دیگري را نیز براي تو آورند؛ جذب مناطق 

سرمایانبا، ایجاد ارزش افزوده باال محلی و بیرونی، دانش)،(کارگران خلّاق جذب نیروهاي کار ، کسب و کارهاي خلّاق و رقابتی  هشت 

ــادي و اجتماعی ــهر و منطقه هرائا. . )، . (حمل و نقل پایدار وپایداري  يارتقا ،اقتص ــویري مثبت از ش کیفیت  يارتقاو در نهایت  تص

  . (Williams, 2011) ها قرار دارنددر زمرة این مزیت زندگی

ـــه هتوســـع 4، عوامل موفقیت(Lengyel, 2004) وار لنگیلچنین مبتنی بر مدل هرمهم اند از: نیروي در قاعدة هرم عبارت ايخوش

سی ستر صص، د صمیماي، فعالیتهاي منطقهمتخ صادي، اجتماعی و فرهنگی، مراکز ت ساختارهاي اقت گیري و عوامل هاي نوآورانه، 

سعههرم، به همحیطی. در میان سرمایه5ندهدهمثابه عوامل تو سات و  س ضور مو ساخت، ح سرمایههاي اجتماعی، زیر سانی، ها و  هاي ان

در صورت برآورده شدن این شرایط و در راس هرم و فناورانه و پژوهشی ضروري است.  ههاي مستقیم خارجی و توسعگذاريسرمایه

شه ،الزامات سعۀ خو شتغال، بهرهاي تو ا رپیامدها و آثار مثبتی  تواندمی ولید ناخالص داخلیوري نیروي کار و تاز طریق افزایش نرخ ا

  .گذاردو کیفیت زندگی ساکنان بر جاي بر توسعۀ منطقه 

گروهی از شــود؛ مطرح می گردشــگري-خالق فرهنگیهاي خوشــهاي مفهوم دیگري تحت عنوان خوشــه هدر چارچوب مفهوم توســع

ساصنایع، بنگاه س ستند و از  ي فرهنگیهافعالیت و مبتنی برت خلّاق ها و مؤ ضایی ه ستقرار ف وري بهرهنوآوري، که داراي تمرکز و ا
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هنرهاي  مبتنی بر هاي کوچک و متوسط فرهنگی و خلّاقبنگاه هها، در سیطراین خوشه. پتانسیل رشد قابل توجهی برخوردارندباال و 

گیري از جمله شرایط جذب و شکل .(Evans, 2005) اي قراردارندهاي جدید رسانهو شیوه ، صنعت مد و لباسشدهدستی تخصصی

هاي ناشی از تجمع، سرمایه انسانی، طبقه خالق، تنوع وابسته و میراث فرهنگی توان به وجود صرفهمی ايخالقانه هاییچنین فعالیت

ي ارتباطات میان موسسات و نهادهاي رسمی، دانشمندان و ، خلق و نگهداشت شبکه)1395نیکبخت,  &(لطفی, شهابی شهمیري, 

ـــهروندان پژوهش ـــب و کار و ش ، بخش خالق قوي با افراد نوآور کلیدي، فرهنگ (Stasiulis, 2017)گران، هنرمندان، فعاالن کس

سب و کار جاذب فعا شودگی و مدارا، محیط ک شود  هاي خالق ولیتگ ، (Skavronska, 2017)خالقیتی که منجر به ارزش افزوده 

شاره کرد.  سعا شهUNCTAD( سازمان ملل متحد هکنفرانس تجارت و تو شه 4ها را به ) این خو سته خو هاي مبتنی بر میراث د

شه شهفرهنگی، خو شههاي مبتنی بر رهاي مبتنی بر هنر، خو از ند. کبندي میهاي کارکردي طبقههاي مبتنی بر آفرینشسانه و خو

هاي خوشه (Scott & Storper, 2003; Camagni, 1991; Camagni, 1995; Cagmani & Capello, 2000) بسیاريدیدگاه 

ستند،  باال مهارتی و آموزش سطح با کار نیروهاي جاذب و محركکنند، هاي نوآوري که ایجاد میبه لحاظ محیط ،خالق فرهنگی ه

ده و شهري بوکنند، متمایل به استقرار در مناطق کالنحمایت میمدرن در ساختار و زنجیره تولید شهري  هاي پیشرفته واز فناوري

  المللی برخوردار هستند. لی و بیناي، مهاي محلی، منطقهارتباطات و همکاري پیوندها، از

هاي فعالیتی مستلزم برآورده شدن معیارها گیري خوشههاي صنعتی، شکلچنان که توضیح داده شد، در تفاوت با مفهوم شهركآن

ون چگرانی همهاي خالق توسط پژوهشآمیز خوشهعالوه بر شرایط و الزاماتی که براي تحقق موفقیتو شرایط فضایی خاصی است. 

ارزش  هدر گرو تشکیل زنجیرها و چه سایر فعالیتهاي فرهنگی از طریق فعالیتچه پورتر و لنگیل بر شمرده شده است، خلق ارزش 

مبتنی بر اشــاره کرد.  (porter, 1995) توان به مدل پورترهاي زنجیرة ارزش میترین مدلقرار داده شــده اســت. از پذیرفته فعالیتی

ــته فعالیت ــتیک و تدارکات خارجی و داخلی) و این مدل دو دس ــامل خدمات پس از فروش، فروش و بازاریابی، لجس ــلی(ش هاي اص

ین و شامل تام منابع مالیشامل تحقیق و توسعه و فناوري و  منابع دانشی منابع انسانی،، افزاريمنابع سختها و حمایتی(زیرساخت

   دهند.لیتی را تشکیل میخرید) زنجیرة ارزش فعا
  

آمریکا  هنخست در ایاالت متحدمیالدي،  1980 هاواخر دهاز  هاي خالق فرهنگیخوشه با طرح مفهوم؛ جهانیموفق تجارب مرور 

شهري  با سپس دررویکرد بازآفرینی  سازمان 1987سال  و  سوي  شوراهاي فرهنگی بریتانیا میالدي، از  هاي کهن و بافتدر ها و 

صـنایع  هناحی)، 1993( 6فرهنگی منچسـتر ۀناحیتوان به میفرهنگی  هايخوشـههاي قابل توجه گذاري گردید. از نمونهایهتاریخی پ

شکلی کامال  تفریحی و گردشگري به هاي کامالًشهرك دیگر هگونو 9شهر دوبلین 8بارفرهنگی تمپل یۀتاح)، 1994( 7فرهنگی شفیلد

بر  تفریحی-نیز به عنوان پارك موضــوعی فرهنگی لنددیزنی اشــاره کرد.کالیفرنیا  Anaheim)یم (در آناهالند اقتصــادي مانند دیزنی

کالیفرنیا و  "لنددیزنی"(جز دو مکان اصلی دیزنی لند در ایاالت متحدههبها قرار دارد. در زمرة این خوشه صنعت سینما و رسانه هپای

هاي در صدر خوشه اند.اندازي شدهنیز راه پاریس، توکیو و هنگ کنگ ري نیز درهاي مشابه دیگشهركفلوریدا،  "دیزنیدنیاي والت"

اي شــامل ســه جزء اصــلی تولید، توزیع و آنجلس کالیفرنیا، قرار دارد. مجموعهلسیکی از مناطق شــهري هالیوود،  ايخالق رســانه

صنایع  صادي، فرهنگی و فراغتی نمایش فیلم و  سااقت شین مرتبط با ر سین و پی ستاین نه. بنا به تحلیلپ  (Epstein, 2012)هاي اپ

ست. هالیوود اکنون به سازي ا شین پول ستودیومثابه یک ما شرکتا ساالنه هاي بزرگ هالیوودي  ستند که  هاي تولید و توزیع فیلم ه

ساخته و اکران می سهم بزرگی از بازار تعداد زیادي فیلم را  شش غول بزرگ هالیوودي، سینما را در اختیار دارند. همکنند و  اکنون 

هاي کوچکهایشان در مقابل شرکتدرصد بازار آمریکا و کانادا را در اختیار دارند. این شش استودیو بزرگ و زیرمجموعه80بیش از 

هزار موقعیت شغلی است که از 100میلیون و اد دوهالیوود در مجموع عامل ایجگیرند. ها معروف هستند، قـــرار میتر که به مستقل

 143 حدودمجموع دستمزد این تعداد شغل  2010چنین در سال هم .ایجاد شده استهزار شغل در بخش صنعت 115این میزان 

   برآورد شده است.میلیارد دالر 



    59  هاي خالق و رقابت پذیرِ گردشگري فرهنگی ...  ي خوشهالزامات فضایی توسعه

احداث  1920 سال دراشاره کرد که آلمان  10لزبرگمقیاس اروپا باباستودیوي بزرگ ترینقدیمی توان بههاي مشابه میاز دیگر خوشه

سم و فعالیت غول وشد  سیونی سپر شترنبرگ 11فریتس النگ همانندهایی یک دهه بعد با ظهور اک شهرت و اهمیتی  21و یوزف فون ا

صنبی سینما پیدا کرد. در دوربدیل در  سم، بابلزبرگ هعت نوپاي  انداي هیتلر بود و بیش از گ، ابزار پروپا41زیر نظر گوبلز 31سلطه نازی

آن را به  ه توانستکقرار گرفت در اختیار یک شرکت خصوصی آلمانی  2004فیلم بلند در آن ساخته شد. مالکیت استودیو از  1000

ــتودیو ــت اس ــدر فهرس ــاخت  بازگرداندههاي اروپا ص ــارکت در س ــب کند.110 المللی،پروژه بین 79و با مش ــود کس  میلیون یورو س

مراحل  و تمامی در رم ساخته شد1937به دستور مستقیم موسولینی که ( ایتالیا  51تاچیچینهوسیع و مجهز  استودیوییهاي خوشه

ستودیو، )شودتا مونتاژ نهایی در آن انجام میفیلم  ساخت سط برادران هاول  1932 سال در که( پراگ 61باراندوف يا احداث و تو

شرق" مثابهبه ستودیو ینبهترو یکی از  "هالیوود  ستودیوي پاین ،)شودشناخته میي جهان هاا ستان، محل فیلم 71وودا برداري انگل

ـــت،فیلم جیمزباند که اکنون از جاذبۀ گردش ـــتودیوي لیوزدن گري نیز برخوردار اس ـــتودیوي  19تريو الس18اس ـــتان، اس انگلس

اي، ) همگی با اهداف رســـانهو تولید فیلم دنیا گريترین مرکز گردشبه عنوان بزرگ(هندوســـتان 12یجروســـیه و رامو02فیلمموس

   برداري قرار دارند.اقتصادي، فرهنگی و فراغتی احداث شده و مورد بهره

هاي مختلفی به منطقه گروه از طریق جذب منابع مالی و رونق اقتصادي باعث افزایش کیفیت زندگی و جذبتوسعه این گونه مراکز 

صادي  اي،حرفههاي بنديطبقهتوجه به با  در پیرامون این مراکزکه  شوندمی ستقر اقت صلهمیو فرهنگی م اي شوند. هنرمندان در فا

ــله ــرورت رفت و آمد روزانه در فاص ــکنی می اي نزدیکدورتر و کارمندان به دلیل ض گزینند. در واقع این مراکز از طریق ایجاد تر س

ــته به فعالیت ــگر خالق هنري-هاي فرهنگیدرآمد پایدار وابس ــمین می، و جاذب گردش تجمع و  کنند.تداوم و پایداري خویش را تض

شه ستقیم و ها و زنجیرهتمرکز چنین خو صورت م شده و به  صاد تبدیل  سیاري از مناطق به پایه اقت هاي فعالیتی، که به نوعی در ب

نیاز موردخدمات ویژه به تامین و تدارك  را ملزممدیران شهري  شود،زایی منطقه و جذب نیروي انسانی میغیرمستقیم باعث اشتغال

اي در باال بردن و جلب توجه مدیران شهري و منطقه گردش اقتصادياز این سطح  کند.میایجاد و ساماندهی حمل و نقل عمومی  و

سعه پایدار به نحوي باعث افزایش کیفیت زندگی  صادي دیگري نیز در ا . شودنیز میسطح خدمات و تو مناطق  ینپیامدهاي غیراقت

هاي حمل و نقل عمومی، گی جامعه، بهبود و ایجاد زیرســاختســطح فکري و فرهن يارتقانشــاط جامعه،  افزایشقابل تصــور اســت. 

از سایر  .)1392سیاح,  &آبادي (شاه .در این زمره قرار دارندفناوري اطالعات و ارتباطات، سطح بهداشت و بهبود فضاهاي آموزشی 

شت کیفیت زندگی هاي این رویکرد میمزیت شهري و بازگ سیل آن در بازآفرینی نواحی رو به زوال   (Gregory, 2016)توان به پتان

ــاره کرد.  ــگري فرهنگی میبه عبارتی، توجه به ظرفیتنیز اش ــیار مثبتیتواند جنبهها و راهبردهاي نوین گردش یجاد براي ا هاي بس

شد زمینه شته با سب درآمد به جاي منابع دیگر از جمله منابع نفتی دا شرفت و جایگزینی منابع جدید ک , (پوراحمد, مهديهاي پی

ــتغال )1391محمدي,  &مهدیان, میرزایی,  ــاد متنوع و چندعملکرديزاییو از طریق اش  آوريو تاب و افزایش مقاومت ، ایجاد اقتص

و سرزندگی  هاي توسعه مناطقی که با معضالت بیکاري، تحریم و .. مواجه هستند را فراهم سازدزمینه (Vanolo, 2015)اقتصادي 

  . را تضمین کند (Yum, 2016) شهري
  

ض؛ تجارب داخلیمرور  سطح دنیا و بهسینماي ایران در حال حا سینماهاي مطرح در  ست، بهر جز  ساله در نحويویژه اروپا که هر 

اي از آن حضور دارد. اما این صنعت با بیش از صد سال قدمت حضور در ایران ها و مجامع هنري و سینمایی نمایندهتمامی فستیوال

ن به عنوا از آن منظم و جامعی که بتوان ۀر ایران مجموعدتاکنون از زمان حضور سینماتوگراف اي است. هنوز اسیر نگاهی غیرتوسعه

استودیوهاي خصوصی و دولتی  هادر این سال هرچند یاد کرد به وجود نیامده است. ايتوسعۀ خوشۀ خالق رسانه یک الگوي مناسب

ضاییو به کوچک سبتاند به وجود آمدهاي پراکنده لحاظ ف سته اًکه ن صر در حد در حد امورات البولو اند توان صورت مخت راتواري و به 

ــخ ــند نیز گوي نیازهاي تولیدات داخلیپالتوها پاس ــینمایی غزالیولی، به جز  .باش ــهرك س ــیوهآن ،ش اي متفاوت با مفهوم هم به ش

شه شور برآورده  یکاي از نیازهاي اي که بتواند حجم قابل مالحظهمجموعههاي خالق فرهنگی، خو سطح ک  وجود سازدفیلم را در 
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شهرك .ندارد شهدر تعریف جدید  سینمایی بر مبناي خو شنهاي  ستودیوها و لوکی ضورهاي فیلمهاي فرهنگی، عالوه بر ا  برداري، ح

هاي موضوعی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مراکز تجاري، خدماتی و اداري مرتبط، چون مراکز تفریحی و پاركهاي متنوعی همفعالیت

هاي فرهنگی، اي، موزة سینما وهنر، پاتوقهاي برگزاري رویدادهاي همایشی و جشنوارهنمایش و مکان هايفضاهاي سبز و باز، سالن

  پذیري مناطق ضروري است. افزایی و در نهایت رقابتهتل و محلی جهت اسکان عوامل تولید جهت جذب گردشگر، ارزش

ـــ کرج،  ۀدر حاشیی، واقع سینمایی غزالشهرك  به علت وجود رود. به شمار میکشور تنها شهرك سینمایی  به عنواناتوبان تهران ـ

سیما صدا و  سب در مرکز  ستودیوهاي مجهز و البراتوارهاي متعدد و منا شهرك تنها ي تهران،ا ضاهاي  وچند محله  در این  زون از ف

هاي عالیتی و عدم استقرار فعالیتهاي فاحداث شده است. در نتیجه به دلیل ناکامل بودن زنجیرهتهران و گاها ایران و تاریخی سنتی 

توان به احساس ایجاد شهرك سینمایی غزالی را می علت ایفاي نقش کند.سینمایی  خوشۀ خالقبه عنوان یک مرتبط نتوانسته است 

ــن آن زمان عنوان کرد که بر مبنهاي تولید و همچنین کپیجهت کاهش هزینهنیاز  ــتودیویی بر مبناي لوکیش اي برداري از نظام اس

دیدن این شهرك دلیلی بر انتخاب محل نامناسب براي آن شد.  عملکردينهاده شد. اما تک  بنیان کارگردان سینما علی حاتمیایده 

ریزان ادامه داشــت که دهنده و برنامهبعدها نیز توســط مدیران توســعه "تنها محلی براي فیلم برداري "يتفکر یک ســویه ،همچنین

ها نیز در سینماي جهان که در همان سالیان کرد.  در صورتیتوان بریزان میامههنرمندان و برن میانرتباط ا نبودرا  حلقه مفقود آن

داري یا محل تفریح و محل فیلمبر صرف و هدف بودریزي شده ها برنامهگیري این خوشهوارد بسیاري براي تکمیل و شکلعناصر و م

ــادي و در مرحله بعد فر نیات اهداف و. بلکه وجهی دیگري نبودیا موارد تک ــم انداز بوده هنگی، دلیلی بر این برنامهاقتص ریزي وچش

شرفت  ست. امروزه با پی شدن فناوريا ضاهاي فیلمبرداري، نگاه برنامه و کوچک  شم ها بیشآنبه ریزانه ف تک. چرا خوردمیتر به چ

شت نوجهی بود شهركسرنو شت  سرنو شت. حال آننخواهد دهایی مانند غزالی ی به جز  سب با نیاز و  ریزي پویاکه برنامها و متنا

شدت نمونه و کارآمدي پویاییعث روز، باشرایط به ضر مدیران فرهنگی به  ست. البته در حال حا شده ا  بازیابی در پیهاي خارجی 

سینمایی غزالی  رونق شهرك  شگري  ستندو وجه تفریحی و گرد شی از هزینهتا  ه را فراهم اي نگهداري آنهبتوانند از این طریق بخ

  کنند.

ستودیوي بین چنین، طرح دیگريهم شتگرد بهتحت عنوان ا شهر ه سینمایی خاورمیانه نیز در نظر  مثابه بزرگالمللی  شهرك  ترین 

گرفته شده است که زمین آن در شهر جدید هشتگرد شناسایی و اجراي آن به دو شرکت مهندسین مشاور ایرانی و اتریشی سپرده 

ها و استودیوهاي سینمایی فضاهاي رفاهی، فراغتی و فرهنگی و نیز مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این شهرك عالوه بر فعالیت شد.

ن علت ای چنان پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.با گذشت بیش از یک دهه از طرح این پروژه هم ولیجانمایی شده است. 

ـــاخت فیلمتوان به دریافت بودجپروژه را می ـــرمایهه براي س زدایی از تهران و کرج و جذب گذاري براي تمرکزی در آن منطقه، س

ضاي  سرمایه هنگفت در آن زمانپایدار و افزایش کیفیت جمعیت و ایجاد ف سبت داد. البته ورود  شورایران  ن تاثیر نبوده نیز بیبه ک

س ست اتفاقی بر همفکري با هنر عدمتوان ت. هرچند که حلقه مفقود آن را میا ست، در سینما دان صنعت  ست اندرکاران  مندان و د

جا شـدن بهیعنی دلیلی یکسـان با جا ریزان ایجاد شـده بود.مبناي تفکر هنرمندان و نه برنامهخالف شـهرك سـینمایی غزالی که بر 

  عناصر تصمیم گیرنده و در نتیجه، اتفاقی یکسان.

ست تا از طریق چارچوب  شده ا شش  ضایِی در ادامه کو شرایط ف شده، الزامات و  ستخرج از مبانی نظري و تجربیِ مرور  مفهومی م

  شهريِ منتخب شناسایی و پیشنهاد شود.کالن هپذیري منطق اي و از این رهگذر رقابتهاي خالق رسانهآمیز خوشهتحققِ موفقیت
  

  پژوهش و چارچوب مفهومی شناسیروش

مدل  سهاي، بر پذیر رسانههاي خالق و رقابتج الزامات و شرایط فضایی ایجاد خوشه، با نیت استخرا)1(شکل مدل مفهومی پژوهش

ـــت.  (Lengyel, 2004) و هرم رقابتی لنگیل (Porter, 1985) پورترو زنجیرة ارزش  (Porter, 1998) الماس رقابتی مبتنی اس

پیامدها و آثار موردانتظار را  بخش دوم و(شهرك سینمایی) اي خالق رسانه هايایجاد خوشه فضاییِ نیازهايپیش بخش نخست مدل
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   شود.شامل می
  

هاي سینمایی) در ایراناي(شهركهاي رسانهخوشه عوامل موفقیت و اثرگذار بر توسعۀ  
تولید علم و  افزاريسخت

رریزهاي دانشیس  
 منابع دانشی

عوامل 

افزارينرم  

افزارينرم  

بنیانعلمی و دانش نیروي انسانی ماهر و  

 خدماتی و عملیاتی(میدانی) نوآور

 حمایت و پشتیبانی
  شهرداري

مراکز پشتیبان؛ 

گیران و تصمیم

سازانتصمیم  

 

 

 

 

 منابع نهادي پشتیبان

 

گذاري)شراکت (سرمایه  
مایت و پشتیبانیح  

 

 دولت
 نظارت

گذاريقانون  
گذاران داخلیسرمایه  

گذارانسرمایه  
 

 فعاالن صنعت سینما
گذاران خارجیسرمایه  

هاي اجتماعیهمبستگی و جاذبه  
هاي موسسات و فعالیت

 اجتماعی(خانه سینما)

 تقاضاهاي پیشرفته و باکیفیت

هاي پیشینفعالیت هاي یرة فعالیتزنج 

هاي پسینفعالیت پشتیبان و مرتبط  

عوامل  کیفیت محیطی(عوامل طبیعی و شرایط اقلیمی)

افزاريسخت  

(ترجیحات 

فضایی کسب 

و کار و 

  استقرار)

-کالبدي

 زیرساختی

هازیرساخت  
 ساختارهاي اجتماعی
 ساختارهاي اقتصادي

ايهاي منطقهدسترسی  
 آوازه و تشخص مکانی

شهرهاننزدیکی به کال  
 امکان توسعۀ آتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  برگرفته از مدل الماس (مأخذ: نگارندگانايپذیر رسانه هاي خالق و رقابتخوشه ههاي توسعشرطمدل مفهومی پژوهش مبتنی بر الزامات و پیش ):1(شکل 

(Porter, 1998) ي ارزش و زنجیره (Porter, 1985) پورتر و هرم رقابتی لنگیل  (Lengyel, 2004)(  

  

  

     ي منطقه(برند مکان)تشخص و آوازه      
 
 

  ايپذیري و توسعۀ منطقهرقابت
 

 
 

 توسعه

گريتوسعۀ گردش  

فرهنگی -توسعۀ اجتماعی  

 توسعۀ اقتصادي
 توسعۀ سیاسی

زیرساختی-توسعۀ کالبدي  

دائم اشتغال رشد اقتصادي  

 اشتغال موقت

 خوشه هاي فرهنگی
 (شهرك سینمایی)

ايهاي رسانههنیازهاي توسعه خوشالزامات و پیش  
 (شهرك هاي سینمایی)

 

ايهاي رسانهپیامدهاي ایجاد خوشه  
)(شهرك هاي سینمایی  
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ــیودر این پژوهش ــت هاي کمی و کیفی)تلفیقی(ترکیبی از روش ه، که به ش ــده اس ــی مانند از روش ،انجام ش هاي مختلف پیمایش

صاحبه سته و تحلیلو نیمهساختاریافته نیمه م ضایب ستفاده ا سازي مدلبراي اجرا و عملیاتی اسآيافزار جیی مبتنی بر نرمهاي ف

ــده اســت. ــهري تهران به عنوان کالن همنطق ش ــد. حضــور نیروي انســانی متخصــص و مرتبط، هنمونش وجود  پژوهشــی انتخاب ش

انتخاب موردپژوهی را تشکیل  همایاي خردهاي پسین و پیشین رسانههاي الزم، حضور و تجمع صنایع و فعالیتها و فناوريزیرساخت

ضاییمی شنهاد الزامات ف سعو رقابت دهد. براي پی ش هپذیر تو سانه هخو صلی همرحل 4 ايخالق ر شد ا ست،در . پیموده  با  مرحلۀ نخ

هاي تبندي فعالیشناسی و دستهاي برخوردار هستند، به سنخهاي رسانههایی که از قابلیت استقرار در خوشهنیت شناسایی فعالیت

سینما بر مبناي مکان هزنجیر ستگی ارزش  شد. به مکان خاص هاآنمندي و میزان واب هاي مرتبط به فعالیت ،در این مرحله پرداخته 

 ،پسس بندي شدند.جغرافیایی طبقه همجواري نیازمند هايمکان و فعالیت قید از فارغ هايمند، فعالیتمکان هايسه دسته فعالیت

س سته و نیمهساختاریافته نیمه هايو نیز انجام مصاحبهپژوهی، آمیخته هناد نظري و تجربی به شیودر نتیجۀ مرور ا معیارهاي مکانب

ضایی ایجاد خوشه یابی سانهو الزامات ف شد. ايهاي ر ستخراج  شکل  در این رابطه، مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش ا شرح   82، 1به 

ها به اطالعات شخصی و عمومی، بخشی به عالیق و سالیق مکانی ، بخشی از پرسششدهطراحی هدر پرسشنامپرسش طراحی شد. 

ستقرار و بخشی به الزامات فضایی تحقق موفقیت متخصصین، فعاالن و مدیران، اي در ایران اختصاص یافت. هاي رسانهآمیز خوشها

گران گ و ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی و پژوهشدانشگاه، مدیران وزارت فرهن ستادانسینما، نویسندگان، ا هکنندگان حوزتهیه

و  یهاي شهرستانپهنهسوم، از طریق روش تحلیل مناسبت محیطی،  هدر مرحلشوندگان پژوهش را تشکیل دادند. پرسش این صنعت

شهرك شهريکالنسپس گزینه هاي  ستقرار  سبت براي ا سینمایی داراي منا شدند.هاي  ستخراج  مرور  هتیجآخر، در ن هدر مرحل ا

ها و الزامات فضـــایی عملِ شـــرط، پیشهاي انجام شـــدهنامهها و پرســـشبندي مصـــاحبهو نیز جمع مبانی نظري و تجربی موجود

ــهموفقیت ــرایط آمیز چنین خوش ــایی و با توجه به ش ــناس ــتاي تحقق هدف رقابت ایران وهایی ش مثابه اي، بهپذیري منطقه در راس

  هاي سینمایی پیشنهاد شدند. توسعه شهرك هیزانرهراهکارها و الزامات برنام
  

  نتایج و یافته ها

س شت هت، در نتیجدر گام نخ شدبردا شی و نظري ههاي انجام  شخیص ، فعالیتپیمای سینما جهت ت سانه و  صنعت ر هاي مرتبط با 

   بندي شدند.یی و دستهشناسا 1ارزش به شرح جدول  همندي و موقعیت در زنجیرارزش فرهنگی آن بر حسب مکان هزنجیر
  

  :نگارندگان)ه(مأخذسینمایی) اي(شهركرسانه هايجهت استقرار در خوشه هاي زنجیرة ارزش رسانهبندي فعالیتشناسایی و گونه ):1(جدول 

  

  وار سینماهاي زنجیرهفعالیت         

  
  هامندي فعالیتمکان

  هاي خردفعالیت  هاي کالنفعالیت

 هاي پیشینفعالیت هاي پسینفعالیت هاي تولید فیلمفعالیت

  

  

  مندهاي مکانفعالیت

  (وابسته به مکان خاص)

  

روابط عمومی و تبلیغات تولید، 
فیلمبرداري،کارگردانی، 

صدابرداري، تمرین صحنه، 
پردازي، موسیقی، چهره

 مراکز اجارة کنندگی،تهیه
  تجهیزات سینمایی

نما، روابط پخش سینمایی، سالن سی
عمومی و تبلیغات، تولید و فروش 

 ايهاي زنجیرهمحصوالت مرتبط، رستوران
هاي ، مرکز آموزشو خدمات رفاهی

هاي سینمایی، اي و صنفی، شرکتحرفه
خانه سینما، بانک و صندوق حمایتی و 

  تامین سرمایه، محل سکونت

تمرین قبل از تولید یا 
هاي خوانی، فعالیتنامهفیلم

و اجتماعی(صنفی)، سیاسی 
هاي آموزشی و پژوهشی، فعالیت

بنیان(مراکز هاي دانشفعالیت
  پژوهشی و دانشگاهی مرتبط)

  هاي فارغ از قید مکانفعالیت
طراحی لباس، مدیریت مالی، 

  نویسی، طراحی صحنهفیلمنامه
  مدیریت مالی، بازاریابی

کننده، انتخاب انتخاب تهیه
  فیلمنامه

  همجواري جغرافیایی هاي نیازمندفعالیت

هاي تدوین، صداگذاري، جلوه
هاي سینمایی، محل ویژه، شهرك

  اسکان،

پخش فیلم، پخش فرهنگی، پخش خانگی، 
جذب گردشگر، موزه سینما، شهربازي، کاخ 

ها)، امور سینمایی(محل برگزاري جشنواره
  رفاهی، فرهنگی و تفریحی

انتخاب عوامل جهت همکاري، 
اب سفارش فیلمنامه، انتخ

بندي، لوکیشن، بودجه
ریزي و برآورد تولید، تامین برنامه

  گذاربودجه و سرمایه
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 همرور مبانی نظري و انجام مصــاحب هاي نخســت در نتیجهاي رســانهبه منظور اســتخراج معیارهاي مکانی اســتقرار خوشــهســپس، 

درکاران انمصاحبه با عوامل و دست هباز در نتیجي نیمههانامهتعدادي از معیارها شناسایی و سپس در قالب پرسشساختاریافته نیمه

ــ ــینما  هعرص ــدند. عدد یک به معناي اهمیت پایین معیار و عدد پنج به معنی اهمیت باالي معیار در این معیارها اولویت س بندي ش

 و شناخت مبناي بر دامهرک که هستند سینمایی مدیران و نفعاال متخصصین، شامل ،مورد پرسش آماري جامعه گزینی است.مکان

سترس در ها آن از که ايهسابق شند خود صنف نماینده نحوي به تا اندشده انتخاب بود، د سشبا صات ها نیز در قالب. پر شخ  م

شد. تخصصی هايپرسش و شخصی ست. عدد 82 هاپرسش تعداد تنظیم  شیوهمصاحبه جنسیت ا  ،ساختاریافتهنیمه شوندگان به 

شکل سال، 52 آنان سنی نمیانگی و مذکر همگی  فرهنگ، و سینما حوزه نفعاال سینما، کارگردان سینما، کنندهتهیه   :از مت

سندگان، ضر حال مدیران نوی سبق و حا شاد و فرهنگ وزارت ا سالمی ار شگران سینمایی، سازمان و ا ستادان  و پژوه شگاه ا  این دان

  :است آمده زیر در اختصار طور به آنان اطالعات که هستند صنعت

  

 

نت  تحصیالت فعالیت کنونی سوابق فعالیت ـــکو له س مح
 فعلی

مـــحـــل 
ــام  سن تولد ــام و ن ن

 خانوادگی
 مدیره وریزي و مجري طرح، رئیس هیئتگر، مدیر تولید و برنامهژوهشپ

سه انجمن  س ضویت در مو سازي، کارگردانی، ع ستند شرکت م مدیرعامل 
شاوره، هیتهیه ضویت، م ستند و ع سینما م ات انتخاب و داوري کنندگان 

 در چندین جشنواره سینمایی

هیــه ننــدهت ي ک
 سینما مستند

کارشناسی در رشته 
ـــا و  ـــی ـــراف ـــغ ج

 ریزي شهريبرنامه
 49 تهران سهروردي جنوبی

ــــا  یرض ل ع
 حسینی

ـــعه فناوري و معاونت  ـــگاه، مدیر کل دفتر توس تدریس در دانش
 سینمایی وزارت ارشاد

تر  ف یر کــل د مــد
ناوري  عه ف ـــ توس

ــ ینمایی معاونت س
وزارت فرهنــگ و 

 ارشاد اسالمی

 
 

________ 
 53 تهران قیطریه

محمدحسین 
 فرج

مدیر تولید شبکه پرس تی وي، مدیر عامل شبکه مستند صدا و 
ــویت در هیات داوري و  ــالمی ایران و عض ــیماي جمهوري اس س

 هاي مختلف فیلم مستند و کوتاهانتخاب جشنواره
 مدیر سایت تماشا

 کارشناسی زبان هاي
سی  شنا خارجه، کار
 ارشد در رشته رسانه

 امیر تاجیک 36 تهران سعادت آباد

ســـاخت پنج فیلم ســـینمایی و دو ســـریال تلویزیونی پنج فیلم 
ـــتند در خارج و داخل ایران در کنار  تلویزیونی چندین فیلم مس

یاري از  10بیش از  ـــ تاه و همچنین حضـــور در بس فیلم کو
ان هیات انتخاب هیات هاي داخلی و خارجی به عنوجشـــنواره

 داوري و مدرس سینما

ننــده،  ک هیــه  ت
کـــــارگـــــردان، 
نویســنده، پژوهش
 گر و مدرس سینما

ــد  ــناســی ارش کارش
 کارگردانی سینما

ــرج    A.S.Pب
 41 تهران بزرگراه کردستان

هدي کریم م
 پور

هاي گویندگی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، تهیه کنندگی فیلم
ـــتند تلویزیونی، همکا ـــوراي فرهنگی فارابی، بازبینی فیلم مس ري در ش

ــنواره فیلم فجر، تهیه  ــو هیئت انتخاب جش ــاد، عض وزارت فرهنگ و ارش
کنندگی ســینماي هنر داســتانی و مســتند، مدیر گروه کودك و نوجوان 
سیما مدیر دفتر هماهنگی دفاتر خارج  شبکه دوم  سیما مدیر  شبکه اول 

سالم آب سیما در ا صدا و  شور دفتر  ستان، مدیرکل هماهنگی از ک اد پاک
 هاتولید شهرستان

صناف  معاون امور ا
نه  خا قائم مقام  و  

 سینما

کارشــناســی رشــته 
 حقوق قضایی

طقــه  ن م هران،  ت
 ناصر انصاري 63 تهران یک

مدیریت جشــنواره جهانی فیلم فجر، حضــور در هیئت انتخاب و 
ه دداوري بسیاري از جشنواره هاي داخلی و بین المللی تهیه کنن

 کارگردان، معرفی فیلم هایش به جشنواره اسکار

نواره  یر جشــــ مــد
جهــانی فیلم فجر، 
ــده،  ــن ــن ــه ک ــی ــه ت

 کارگردان

سی گرافیک  شنا کار
 51 زنجان هروي (ارتباط تصویري)

ـــــــــا  رض
 میرکریمی

مشاور هنري و مسئول اجرایی و برنامه ریزي جشنواره بین المللی رشد معاون 
ي درسی مدیر برنامه ریزي گروه هنر فنی و فنی اداره کل چاپ و توزیع کتابها

ست واحد تحقیقات مرکز  سرپر حرفه اي مدیرعامل در امور فرهنگی هنري و 
 رسانی انتشارات و اسناد وگسترش سینماي مستند و تجربی مدیر مرکز اطالع

سازمان پژوهش معاونت آموزش و پژوهش انجمن  شی  سه پژوه س مدارك مو
گسترش سینماي مستند رئیس سیاست گذاري   سینماي جوانان ایران و مرکز

چندین جشــنواره بین المللی و ملی اســتاد دانشــگاه رجایی طراح گرافیســت 
شنواره ملی و  ضو هیئت داوران و انتخاب چندین ج ستان هنر ع ضو فرهنگ ع
شنواره ملی و بین المللی  شاور چندین ج شنواره فجر م بین المللی از جمله ج

ــینمایی حوزه ــالمی  رئیس هیئت  مدیر تولید س ــازمان تبلیغات اس هنري س
ـــئولیت هاي  ـــایر مس ـــینماي جوانان ایران س مدیره و  مدیرعامل انجمن س

 فرهنگی و عمرانی

پژوهشـــگر و فعال 
ــی و  ــگ ــن ــره ف

 کنندهتهیه

شته  سی از ر شنا کار
هــاي گــرافــیــک و 
مهندســی عمران راه 
تمــان و  خ ــــا و س
شد در  سی ار شنا کار
ـــتــه مــدیریــت  رش

 استراتژیک

 59 تهران رایرانشه
فرید فرخنده 

 کیش

بیشتر سوابق وي در حوزه هاي مدیریتی سازمان صدا و سیما و  
 وزارت فرهنک و ارشاد اسالمی می باشد

مدیرعامل موسسه 
ـــهر،  ـــینمــاش س

کارشناسی مهندسی 
 60 تهران دروس الکترونیک

ــدي  ــی ــج م
 مسچی
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ـــئول تجهیز و  مس
پشـــتیبانی فنی از 

 سینماهاي کشور

 
 
 

_____________ 

ـــینما  تهیه کننده س
مشـــاور تولید پخش 
لی و  خ بی دا ــازیــا ب

هاي خارجی و فعالیت
 پژوهشی

ــی ادبیات و  ــناس کارش
ــارجــی  ــاي خ ــه ــان زب
کارشـــناســـی ارشـــد 

 دکتري و نتــایج		علوم 
ــعه ــینماتیک توس  از س
 استرالیا

 میرداماد

ــد  ــول ــت م
نیشابور و 
ــــزرگ  ب
شـــــده 

 مشهد

لی  61 محمــدع
 نژادحسین

  

   شهري تهرانکالن ههاي سینمایی) در منطقي(شهركه اهاي رساناستقرار خوشه: معیارهاي مکانی )2(جدول 

  معیار
طبقه 

  دهیوزن

عدد 

  دهیوزن
  توضیحات

  5  بسیار زیاد  شهر تهراننزدیکی به کالن
تر باشد شهر تهران نزدیکالخصوص کالنهر چه به مراکز شهري و علی

  اهمیت باالتري دارد.

  هاي آتیبینی توسعهبه منظور پیش  3  متوسط  و ساخت و ساز آتیامکان توسعه 

همجواري با مراکز پژوهشی، دانشگاه 

  سینمایی
  3  متوسط

گران و دانشجویان با فضاي به منظور تعامل و ایجاد ارتباط بین پژوهش
  ايتولید حرفه

  انجهت ایجاد آرامش و تسهیالت براي کارکن  2  کم  منزلت اجتماعی و فرهنگی محیط

  يبرداراي فیلمبراي تنوع فضایی و برخورداري از موقعیت مناسب کار حرفه  3  متوسط  وضعیت توپوگرافی

  هاجهت تعامل بین فعالیت  2  کم  هاي سینماییوجود مراکز مرتبط با فعالیت

  ايایجاد فضایی مناسب براي کار حرفه  4  زیاد  شرایط اقلیمی و کیفیت فضاهاي طبیعی

  5  سیار زیادب  مالکیت زمین
هاي یافتن مکانی قابل دسترس و یا با دسترسی آسان جهت احداث خوشه

  فرهنگی

  ايایجاد فضایی مناسب براي کار حرفه  3  متوسط  نبود موانع بصري و برخورداري از افق دید

  ارزان و قابل دسترس بودن زمین  5  بسیار زیاد  ارزش زمین

  2  کم  وجود صنایع پسین و پیشین
 و هاي ناشی از تجمع، مقیاس و تنوعپیوند، تعامل و ایجاد صرفه جهت ایجاد

  هاکاهش هزینه

  باکیفیت و متخصص حضور نیروي انسانی ماهر،  2  کم  دسترسی به نیروي متخصص

  جهت سهولت در عرضۀ محصوالتجوانی و درآمد جمعیت   1  بسیار کم  کیفیتوجود مشتریان و تقاضاي با

  برخورداري از آب، برق، تلفن، گاز و غیره  4  زیاد  هاي مرتبطزیرساخت

  ايایجاد فضایی مناسب براي کار حرفه  4  زیاد  آسایش و آرامش محیطی

  اي و سهولت رفت و آمدهاایجاد آرامش و فضاي کار حرفه  3  متوسط  فاصله نسبی از مراکز تراکم جمعیت

  امل مناسب با محیط اطرافایجاد آرامش و امنیت و تع  3  متوسط  کیفیت اجتماعی نواحی همجوار

  جهت تعامل با خوشه و تولید سرریزهاي دانش و نوآوري  2  کم  هاي دانش بنیانوجود فعالیت

  سهولت در تعامل با محیط خارج از خوشه و رفت و آمد  5  بسیار زیاد  هادسترسی

  ملکردایجاد آرامش، تعامل مناسب و امنیت مکانی و باالرفتن ع  3  متوسط  برند و آوازه مکان

  (مأخذ:نگارندگان)

ستخراج معیارهاي موثر در مکان سوم، پس از ا ست گزینی، در گام  ضاییِ مبتنی بر نخ سبت محیطی ف ستفاده از روش تحلیل منا با ا

در  بندي شدند.هاي سینمایی اولویتهاي شهرستانی داراي مناسبت براي استقرار شهرك) پهنهGIS22 ) GIS based SLSAابزار 

به  ی امتیاز باالتريهاي سینمایجهت استقرار شهركشهرستانی برتر  هسه گزین گفتهگذاري معیارهاي پیشهمروي هدر نتیج ،نهایت

ها از جمله امکان ساخت و ساز آتی، مالکیت زمین، نبود موانع که بعضی از معیارها و شاخصبا توجه به این .)3دست آوردند(جدول 

صري و برخورداري از افق دید، قیمت زمین و فعا ستانها و برند و آوازه مکان، هر یک به دلیلی نمیلیتب شهر هاي توانند در مقیاس 

ه قرار استقرار مورد استفاد ههاي بهینبندي سایت اولویتاین معیارها در گام بعدي در  ،بنابراین ،استان تهران مورد بررسی قرار گیرند
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هاي تهران و اسالمشهر به لحاظ برآورده ساختن حداکثري معیارها در ستانبه دست آمده در این گام، شهر هگرفتند. مبتنی بر نتیج

کریم، ري و ورامین در اولویت سوم، فیروزکوه و پاکدشت در اولویت نخست، قدس و شهریار در اولویت دوم و دماوند، شمیرانات، رباط

  اولویت چهارم و در نهایت شهرستان مالرد در اولویت آخر قرار گرفتند.

اي به روش تحلیل هاي رسانههاي شهرستانی بر حسب مناسبت محیطی براي استقرار شهركبندي پهنهاولویت ):3(جدول 

  (مأخذ:نگارندگان)مناسبت محیطی
  

  
نزدیکی به مراکز آموزشی، پژوهشی و 

  دانشگاهی سینمایی

  
  منزلت اجتماعی و فرهنگی(سطح سواد)

  
هاي نزدیکی به مراکز مرتبط با فعالیت

  نماییسی

  
  مساعدت و مناسبت اقلیمی(میزان بارش)

  
  مساعدت و مناسبت اقلیمی(دما)

  
  صنایع پیشین و پسین مرتبط

  
  دسترسی به نیروي انسانی متخصص

  
  وجود مشتریان و تقاضاهاي باکیفیت

  جمعیت) و جوانی درآمد سطح(

  
  هاي مرتبطدسترسی به زیرساخت

  
  آسایش و آرامش محیطی

  
  مراکز جمعیتی فاصله از

  
  نزدیکی به مراکز دانشی
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  شاخص دسترسی

  
  شهرفاصله از کالن

  
ستانپهنه شهر ستان بندي تلفیقی  هاي ا

ستقرار  سبت محیطی ا سب منا تهران بر ح

  ايهاي رسانهخوشه

      

هاي انجام شده توسط مصاحبهمکانی داراي قابلیت، که  ههاي شهرستانی، از میان چند عرصبندي پهنه در گام سوم، پس از اولویت

ست صان مرتبط ابا د ص سانه و متخ شدند، بهینهندرکاران ر سایی  ساس معیارهاي پیش مکانی هگزینترین شنا ه روش و ب گفتهبرا

شد. بنديرتبه شهركاند ها عبارتاین عرصه انتخاب  س مقد دفاع سینمایی شهرستان ري، شهرك )ص( اعظم پیامبر سینمایی از: 

شهر سالم ضی قلعها شهرك ، ارا ستان قدس، پهن سینمایی مرغی تهران،  شهر شگاه ه، پهن)جامع طرح( سیما و صدا هغزالی   نمای

ـــمیرانات، رودهن و دماوندعباس هايتهران، تپه المللیبین ـــانات ش ـــاس رتبه 4. جدول آباد، لواس بندي آلترناتیوهاي مکانی را براس

  دهد.معیارهاي منتخب نمایش می
  

اي(شهرك سینمایی) براساس معیارها و رسانه هخوش هاي داراي قابلیت جهت استقرارعرصهبندي رتبهبندي و اولویت ):4(جدول 

  (مأخذ:نگارندگان)الزامات مکانی

  
  نزدیکی به دفاتر و استودیوهاي سینمایی

  
 نزدیکی به مراکز آموزشی و پژوهشی

  هاي علم و فناوريو پارك سینمایی

  
  شهر تهراننزدیکی به کالن

  
  امکان توسعه و ساخت و ساز آتی

  
  سطح سواد

  
  وضعیت توپوگرافیکی
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  دما(مطلوبیت اقلیمی)

  
  و آسایش محیطی مطلوبیت

  (دوري از مراکز آالینده و ازدحام)
  فاصله از مراکز جمعیتی

  
نبود موانع بصري و برخورداري از دید 

  افقی

  
  قیمت زمین

  
  مرتبط وجود صنایع پیشین و پسین

  
  دسترسی به نیروي انسانی متخصص

  
  وجود مشتریان و تقاضاي باکیفیت

  
  هاي مرتبطدسترسی به زیرساخت

  
کیفیت اجتماعی نواحی همجوار(سطح 

درآمد، سطح تحصیالت، وجود مراکز 

فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و میزان 

 جرم و جنایت)

  
  برند و آوازه مکان

 

  
(نزدیکی به پذیري و ارتباطاتدسترس

اي و دوري از هاي جادهدسترسی

 ها)فرودگاه

  

ساس مجموع نمره در نهایت، سط هر گزینبرا شده تو سب  شهمکانی، آلترناتیوها رتبه ههاي ک شدند. با توجه به جداول و نق ها، بندي 

آید یاي به شمار مهاي رسانهینی شهركگزاي براي استقرار و مکاننخست پهنه هشهر تهران با اختالف امتیاز قابل توجهی گزینکالن

هادي هاي پیشنها و جداول عرصهبا بررسی نقشه ،اند. از سوي دیگرو پس از آن به ترتیب و اختالف کم، قدس و اسالمشهر قرار گرفته

سینمایی در محدوده پهنه شهرك  سعه  ستان تهران نداراي قابلیت جهت تو شهر) ا سالم دهد شان میهاي منتخب (تهران، قدس و ا

) از باالترین 83المللی(امتیاز ) و نمایشـــگاه بین84مرغی(امتیاز ) و پس از آن قلعه100از  89آباد(با امتیاز مکانی اراضـــی عباس :که

  اي برخوردار هستند. هاي رسانهمکانی براي استقرار خوشه تقابلی
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ــنهاد  ــعتو هریزانالزامات برنامهراهکارها و گام چهارم نیز به پیش ــه هس ــانهخوش ــتاي ارزش افزایی ايهاي رس پذیري  و رقابت در راس

  الزاماتی استخراج شد: هاي مدل مفهومی پژوهشهاي انجام شده و در چارچوب مولفهمصاحبه هاي اختصاص دارد. در نتیجمنطقه

 شی؛ سهاي نوآور از طریق پیوندهاي بینگیري محیطشکل منابع دان شی م سرریزهاي دان چون تلزم راهکارهایی همفعالیتی و 

ــهرداري و کمپانیهم هتقویت همکاري و رابط ــو بین دولت، ش ــتقیم میان محیط کار و مراکز  هاي فیلمس ــازي، ایجاد ارتباط مس س

سات دانش س سیس مو شی، تا شی و آموز شگاهی، پژوه سینما، ارتباط با مراکز و جوامع علمی و دان صنعت  بنیان با هدف خدمت به 

المللی جهت تبادل تجربیات، برقراري ارتباط با دانشــجویان و متخصــصــان کشــورها، تبادل حرفه آموز در ســطح بیناي دیگر حرفه

سینماي جهان و در فناوري هفرهنگی و هنري، مطالعه و پژوهش در زمین صنعت  ستمر  صد م سینمایی، مراکز پایش و ر هاي نوین 

 .گی داخلی و خارجی استهاي فرهنها و خوشهنهایت تعامل فعال با دیگر شرکت

 شاید بیش از زیرساختهاي رسانهخوشه هاندازي و توسعراه منابع نهادي پشتیبان؛ شرایط اي  هاي کالبدي مستلزم برقراري 

نهادي است که تحقق آن در گرو وضع قوانین و مقررات مرتبط و حمایت و پشتیبانی نهادهاي دولتی و خصوصی مرتبط است. این 

هاي فرهنگی جهت از: برقراري تعامل میان بخش خصــوصــی و حاکمیتی، وضــع قوانین تجارتی متفاوت در خوشــهشــرایط عبارتند 

ضع معافیت صادي، و سهیل مراودات اقت شویقی در زمینت شه و سرمایه ههاي ت صی، تالش در تبلیغ و معرفی خو صو گذاري بخش خ

سرمایه سهیل توسعه بینجذب  سینمایی و تلویزیونی منطقهلمللی، جذب پروژهاهاي خارجی، وضع قوانین در جهت ت اي هاي تولید 

ستري براي فعالیتو حتی بین سینمایی مانندالمللی، ایجاد ب شهربازي، پارك :هاي فرهنگی غیر  ستودیوها،  فریحی، هاي تبازدید از ا

ــالن ــالنموزه، س ــوي نظاهاي اجتماعات، س ــع قوانین در جهت حرکت به س ــله از نظام هاي تئاتر و غیره، وض ــتودیویی و فاص م اس

تلخیص شده  5اي بر حسب نوع بازیگر در جدول هاي رسانهخوشه هنهادي در توسع-؛ سازوکار شراکت و نقش مدیریتیمندلوکیشن

 است.

  (مأخذ:نگارندگان)ايهاي رسانهخوشه هنهادي در توسع-سازوکار شراکت و نقش مدیریتی ):5(جدول 

  انتفاع  نقش  نهاد

  دولت
تسهیل قوانین و مقررات و  ،دهنده و ناظر بر قوانین کشوروام

  ايمساعد کسب و کار رسانه ایجاد محیط
مایت از بخش خصوصی و ح

  سپاريو برونسازي چابک

  ، نظارت بر انجام پروژهمالک عرصه  شهرداري
کسب درآمد پایدار و ارتقا 

  هاي شهريشاخص
بخش خصوصی 

هاي (کمپانی
  سازي)فیلم

گذار، افزایش جذب سرمایه ،تولید کننده و مالک اعیانمجري، 
پذیري، دست یابی به بستري مناسب جهت قدرت تولید و رقابت

  تولید محصول سینمایی
  کسب درآمد

  

فرهنگی و تفریحی، نهادهاي  همثابه یک خوشــهاي ســینمایی بهبا ورود به نظام کمپانی و اســتودیویی و تغییر نگرش به شــهرك

سینما مانند خان اجتماعی و شده هصنفیِ حوزه  ساماندهی  صورت  سوي دیگرهاي خود را پیش میاي فعالیتسینما، به   ،برند. از 

  شود. ، اصالح میبایسته و الزم استارتباطات درون صنفی و هم چنین ارتباط با مخاطب (مشتري) نیز به نحوي که 

 صلی  تقاضاهاي پیشرفته؛ همولف شار هنرمند و فرهنگی  مردم ايهاي رسانهخوشهمخاطب ا به نوعی . هستندبه ویژه اق

شه صنعت مثلثیها این خو شتري،  سته و میان مردم به عنوان م شاغل واب صنایع و م سینما به عنوان تولید کننده و  گران 

شتی شکیل میپ شریک کاري ت صر آن بان به عنوان  شتريدهند که مهم ترین عن ست مخاطبیا همان  م ون بد ،چرا که. ا

 . محکوم به شکست استه فرهنگی در بدو شکل گیري خوش همخاطب) چرخ( استقبال مشتري

 هايفعالیت ،ولی؛ هســتندفرهنگی  عمدتاًدر ظاهر  ايهاي رســانهقابل اســتقرار در خوشــه يهافعالیت فعالیتی؛ هزنجیر 

در -توان می  ، نیزهادر کنار این فعالیت ،البته. روندشمار میبه هاییچنین خوشه هدهندترین عنصر تشکیلمهم اقتصادي
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 یتفریحسیاسی، فرهنگی، گردشگري و حتی در مواردي جهانگردي، خدماتی، هاي از فعالیت -مناسبریزي صورت برنامه

ــتغال دائم، برد. این فعالیت را الزم بهره و غیره ــتغال موقت ها عالوه بر اش حان، هنرمندان، طرا :براي افرادي نظیر نیز رااش

صین امور مالی و غیره  ص ضاهاي مرتبط برخی از این فعالیت کنند.ایجاد میمتخ شرح جدول ها و ف اند از: کاخ عبارت 1به 

هاي تولید، گاه جهت اســـکان گروههاي هنري و ســـینمایی، هتل و اقامتســـینما به منظور برگزاري مجامع و جشـــنواره

هاي نمایشــگاهی، نمایشــی و ســینما و مکان برگزاري ت ســینما، ســالنهاي صــنعاســتودیوهاي مجهز فیلم برداري، موزه

دادهاي مشــترك، مراکز آموزشــی و پژوهشــی و دانشــگاهی، مرکز ارایه محصــوالت فرهنگی، خانه ســینما (صــنف)، روي

سالنپارك سرگرمی،  ضوعی و مراکز مرتبط بازي و  سینمایی مجهز، باغهاي مو ضاهاهاي  سینمایی و در نهایت ف و  هاي 

 تاسیسات زیرساختی مرتبط.

پذیري  رشـــد و رقابت :از جمله ؛مواردي قابل انتظار خواهد بود ،ايهاي خالق رســـانهخوشـــه هبه عنوان پیامد توســـع ، در نهایت

ــادي از طریق ارتقا ــانه، پایداري اجتماعی و جمعیتی، بهرهي اقتص ــنعت رس ــب درآمد در لواي خدمات وري ص ــاهاي کس ایجاد فض

صاديتفریحی  سالم اقت شگري با ایجاد چرخش  سیل فرهنگ نوآوري ،و گرد شکوفایی نیروي کار منطقه ،پتان شد و   هآواز يارتقا ،ر

هاي عهگیري از توساز طریق تقویت فضاهاي سبز و پیش محیط طبیعی و تعامل با آن مکان، حس تعلق به محیط و سرزمین، تقویت

 تر و با کیفیت باالتر.ت متنوعتولیدا د فیلم از طریق تحققهاي تولیسرمایه يکالبدي غیرضروري، ارتقا

 گیرينتیجه بحث و

ــته، گرچه همواره مطابق نظریهدر دهه ــعهاي گذش ــد و توس ــادي، رش ــیک اقتص ــهري در گرو  ههاي نئوکالس ــهرها و مناطق ش ش

از  هاي اخیر و به ویژه، لیکن در سالها و نواحی صنعتی قرار داده شده استهاي نسبی در قالب خوشهشدن مبتنی بر مزیتتخصصی

شناختیابتداي قرن بیست و یک نقش محیط  مناطق حائز اهمیت هفرهنگی در رشد و توسع-هاي نوآور و خالق با تاکید بر خدمات 

سع ست. مفهوم تو شه هشده ا شیوهخو ستاي باعث تغییر  سیا صنایع خالق و خلق مزیتهاي تفکر و  سوي  هاي رقابتی گذاري به 

ایع و صن ه هاجانشین مناسبی براي کارخان ، به ویژه با هدف جذب گردشگر،هاییبتنی بر نیروهاي درونی شده است. چنین خوشهم

شهرها و  هبرند و آواز يهاي نوآور و رقابتی موجبات بهبود و ارتقاایجاد محیط وري،بهره يمقیاس قدیمی شده و از طریق ارتقا بزرگ

ـــ ـــتغالاند. اختهمناطق را نیز فراهم س ـــاد فرهنگی در تولید ثروت و اش ـــتودیوها وبازآفرینی  موجبات زاییتاکید بر نقش اقتص  اس

براي  را یپتانسیل باالی و تولید فیلم را فراهم ساخته و از این طریق ايهاي نوین رسانهدر قالب خوشه قدیمی هاي سینماییشهرك

چه که حائز اهمیت است این است آن ،به ارمغان آورده است. اماو غیره  دشگريگردر معادالت اقتصادي، سیاسی، کشورهاي مختلف 

شیوه سنتیِکه در تفاوت با  شی از تجمعی هاي  صاد نا شهركاقت صها و نواحشدن، که در قالب  صنعتی به من سیده هی  د، انظهور ر

از نوع داده عمودي اقتصــادي و تبادالت  نی و تجمع و نیز پیوندهامکابه معناي هم اصــرف گردشــگري-خالق فرهنگیهاي خوشــه

ــتانده ــتندبلکه تحقق موفقیتاي س ــکلآمیز آننیس ــتلزم ش ــی و نوآورافزارهانرم نهادها و گیريها مس و برقراري پیوندها و  ي دانش

ست. در چنین خوشههاي افقی و عمودي در زمینهکنشمیان شی، نوآوري و ... ا شبکههاي مختلف اقتصادي، دان اي اجتماعی ههایی 

سرریزهاي دانشی  ایجادکه منجر به  خواهد شدبنگاهی روابط و اعتماد بین ها، پیوندها،يگیري همکارو اهداف مشترك باعث شکل

ساسوري را رقم میهاي نوآور و بهرهشده و در نهایت محیط صاد محلی نیز خواهند  در نهایت ،زنند. براین ا ضعیت اقت باعث بهبود و

سا صنعت ر سینما نیز شد.  شه-هاي خالق فرهنگیمثابه نوعی از فعالیتبهنه و  سمت خو ست. هنري به  شته ا شدن گرایش دا اي 

گذار، طبقۀ خالق و نیروي انسانی دانشی موفق گر پیشرفته، سرمایهمند هستند در جذب گردشهاي بهرهمناطقی که از چنین خوشه

ـــشرا ارتقا داده پذیري مکانی خود اند و از این طریق رقابتبوده احداث چنین  ههایی هر چند پراکنده در زمیناند. در ایران نیز کوش

شه ستخو شده ا صحیح از تجارب جهانی، این نواحی کالبد و فیزیکی بیش نبوده .هایی انجام   و لیکن در عمل به دلیل الگوبرداري نا



70     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                                        4. شماره 8. دوره 1398زمستان  

ـــارف خاص فیلمآن ـــورت موقت و تنها براي مص ـــتفهم به ص ـــاس مدل مفهومی پژوهش، گیرنداده قرار میبرداري مورد اس . براس

ن چویابی صــحیح بر مبناي معیارهایی هممســتلزم مکان  - در گام نخســت -هایی به معناي واقعی کلمه گیري چنین خوشــهشــکل

هاي علم كارچون دفاتر و استودیوهاي سینمایی و مراکز آموزشی و پژوهشی سینمایی و پهاي پسین و پیشین همنزدیکی به فعالیت

ساز شهر تهران و همو فناوري، نزدیکی به کالن ساخت و  سعه و  زمان دوري از مراکز آالینده و ازدحام، ، در نظر گرفتن امکانات تو

سانی آتی، تنوع توپوگرافیکی و هم سی به نیروي ان ستر سایش محیطی، د صري و وجود دید افقی و مطلوبیت و آ زمان نبود موانع ب

کی به (نزدی پذیري و ارتباطات مشروطهاي مرتبط و دسترسشتریان و تقاضاي باکیفیت، دسترسی به زیرساختمتخصص، وجود م

  ها) خواهد بود. اي و دوري از فرودگاههاي جادهدسترسی

 يدیگر الزاماتها و شرطبلکه برقراري پیش قطعی نیست به معناي موفقیت انتخاب مکان مناسبرف مورد قابل تامل این است که صِ

ري گیي ارزش پورتر، عوامل موثر در شکلهاي رقابتی و زنجیرهمدل پیشنهادي پژوهش کوشیده است در تکمیل مدلضروري است. 

شه سته عوامل نرمخو سختهاي خالق فرهنگی را به دو د صادي موردنیاز براي افزاري و  شرایط اقت سیم کند و عالوه بر  افزاري تق

چون مهایی ههاي ارائه شده توسط اقتصاددانان و استراتژیستمطلوب، که مورد تصریح اکثریت مدلگیري محیط کسب و کار شکل

صادي هم ست، عوامل غیراقت شبکهپورتر ا ضایی هاي اجتماعی و همچون  شخص مکان، کیفیت عوامل محیطی و ف ستگی، آوازه و ت ب

سی به کالنهم ستر ست مدلنظر قرار دهد. همهاي خود مدشهرها و .. را نیز در تحلیلچون د شیده ا هاي رقابتی پورتر و چنین کو

 هگیري زنجیرموردانتظار مســـتلزم شـــکله افزودارزشهاي خالق ســـینمایی بازتعریف کند. لنگیل را متناســـب با ماهیت خوشـــه

شترك همفعالیت ست.هاي فرهنگی در مکانی م سوي دیگر،  زمان با برقراري پیوندها و تعامالت متنوع عمودي و افقی ا ي سینمااز 

و مجامع هنري و سینمایی ها به طوري که هر ساله در تمامی فستیوال دنیا قرار دارد؛سینماهاي مطرح  هدر زمرایران در حال حاضر 

ضور دارد امانماینده ض ،اي از آن ح سال قدمت ح صد  صنعت با بیش از  سیر نگاهی غیراین  تبدیل . ستاصنعتی ور در ایران هنوز ا

شرکتهتهی سمی بکنندگان حقیقی و  سمی و غیر ر سهیل ، بزرگهاي ه کمپانیهاي ر شویق به سرمایهت صی، ت صو گذاري بخش خ

ستودیویی صص، ورود به نظام ا سانی متخ ستفاده از نیروي ان شنی) و البته تغییر دید( ا سبت در مقابل نظام لوکی هاي شهرك هبگاه ن

سینما صنعتی  موثري در تواند عواملسینمایی می شکلشدن  شهو  سانهگیري خو شنداي هاي ر و  دولتنی دو رکن دیگر یع. با

 هايی که از بخشهایحمایتبهره، مشابه و کممدت هاي بلندوام هارائدولت با . ایفا کنندتوانند نقش مهمی در کنار هم می شهرداري

ــنعتی می ــرمایهص ــهیل قوانین و مقررات س ــع و تس ــهگذاري در اکند، و نیز وض ــتینهاي در ایجاد قدم می تواند هاین خوش  نخس

هاي متعدد باعث شــهرداري در کنار حمایت هاي موثر توســطاعیان مناســب و تدارك زیرســاخت هارائ .باشــدموثر هاي نوپا کمپانی

اي به منطقه هتوسعتر صنعت سینما و در پی شکوفایی هرچه بیش مند،گذاران عالقههاي سرگردان و سرمایهسهولت جذب سرمایه

شهرداري و  هبایست با پشتوانبخش خصوصی از طریق رویکردهاي بازاریابی مکان می. واسطه ایجاد یک خوشه فرهنگی خواهد شد

را اقتصادي مناسبی  هگذاري، چرخکند که این سرمایهگذاري را متقاعد مند به سرمایهبخش عالقه دولت، هم خود متقاعد شود و هم

  . کندگذاري او را تضمین و به نوعی امنیت سرمایه اش را کاهش دادهگذاريریسک سرمایه،دکنمییش مهیا برا
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