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چکیده
در طول قرن بیست و یکم ،سینما به عنوان یک رسانه تاثیرگذار و به تبع آن جشنوارههای بینالمللی توانستهاند از خود توانایی
منحصر به فردی در عرصه دیپلماسی فرهنگی ایران و جهان به نمایش بگذارند .پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل مؤثر بر
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران انجام گرفت .این پژوهش از نظر روش تحقیق ،توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر
نوع تحقیق ،كاربردی بود .جامعه آماری این پژوهش را صاحبنظران حوزه سینما ودیپلماسی فرهنگی كشور تشکیل دادهاند 092 .نفر
به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب گردید .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای محقق ساخته بود .جهت بررسی روائی ابزارهای
اندازهگیری به شاخص نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی و نتایج مدل اندازهگیری استناد شد برای بررسی پایایی
پرسشنامهها به پایایی مركب استناد شد .برای تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری با كمک نرم افزار Smart PLS3
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد كه هویت ملی ،بعد سیاسی ،بعد فرهنگی و بعد تکنیکی میتوانند دیپلماسی فرهنگی در
سینمای ایران را پیش بینی كنند .با توجه به مقدار بدست آمده برای شاخص برازش كلی مدل به میزان  2.88بوده برازش مناسب
مدل كلی تأیید میشود.
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مقدمه
از برادران لومیر تا یوتیوب ،تصاویر متحرک به عنوان
ابزار مهم دیپلماتیک عمل میكنند و ایدههای مربوط به
تشکیل مناسب ملل و شهروندان را در اختیار دارند.
امروزه فیلم و ویدئو در تالشند تا كشورهایی با نام
تجاری و تأثیر عمیق بر افکار عمومی را در بر بگیرند.
برای دههها ،تمام اشکال هنرها به عنوان یک وسیله
موثر و موثر برای الهام گرفتن و فعال ساختن مردم برای
ساختن پلهای فرهنگی و همکاری با یکدیگر در جهت
روابط صلح آمیز موفق عمل كرده اند .در طول سالها،
مردم توانایی منحصر به فرد هنرها و به ویژه موسیقی،
سینما و هنرهای نمایشی را برای فراتر رفتن از
فرهنگها كشف كرده و به عنوان زبان مشترک برای
جمع آوری گروهها و جوامع مختلف به كار بردهاند .این
ویژگیهای منحصر به فرد دارای قدرت بینظیری است
كه به طور مداوم مردم را تحت تاثیر قرار داده و در طول
زمان ،جامعه انسانی را به هدف نهایی كه همان صلح
جهانی است ،نزدیک میكند .در انتقال پیام از فیلمهای
اعتراضآمیز در شبکه های اجتماعی گرفته تا ارسال
رسمی فیلمها ازسوی كشورها به اسکار ،اكثرا از عناصر
هویت ملی استفاده میكنند كه اغلب نمیتوان از طریق
كانالهای دیگر آن را بیان نمود .هریسون فورد در
ارتباط با سینما میگوید :یک تصویر به اندازه ی هزاران
كلمه ارزش دارد ،و وقتی سر صحنه فیلمیمیروید كه در
آن فکر زیادی روی جنبههای بصری صحنه شده است،
دلگرم میشوید (همشهری سینما  ،02آبان.)98
دیپلماسی فیلم در عصر دیجیتال به نقش فیلم و رسانه
در سیاست جهانی معاصر نگاه میكند.
فیلمسازان پیشرو دركشورهای روسیه ،ایران ،ژاپن،
تركیه ،بوسنی و هرزگوین ،ایاالت متحده و به طور كلی
در سطح جهانی ،صنعت فیلم سازی را به عنوان یک
ابزار مهم ارتباطات سیاسی وفرهنگی در به تصویر
كشیدن اقدامات مقامات دولتی وغیر دولتی در بهبود
روابط دیپلماتیک ،بکار گرفتهاند .در طول قرن بیست و
یکم ،سینما به عنـوان یک رسانه تاثیرگذار وبه تبع آن
جشنوارههای جهانی توانستهاند ازخود توانایی منحصر
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به فردی درعرصه دیپلماسی فرهنگی ایران و جهان به
نمایش بگذارند برخی ازفیلمها نه تنها موفق شده اند
مخاطبان را سرگرم نمایند بلکه توانسته اند در
زمینههایی نظیر :آموزش ،ارتقاء و حفظ روابط ،شکستن
كلیشهها و فراتر رفتن از مرزها در سطوح مختلف
كمک شایانی نمایند .جوایز در بند زمان و مکان
هستند ،درصورتی كه ارزشهای یک اثر در گذر زمان
مشخص میشود .ارزشهای آنها در زمان حیاتشان
مورد بی مهری قرار میگرفت اما بعدها ارزشهای آنها
كشف میشد .دیپلماسی فرهنگی ابزارهای عمده ای از
جمله :برنامههای تبادل آكادمیک ،حرفه ای ،فرهنگی و
دانشجویی ،كنفرانسها و سخنرانیها در مورد مشکالت
اقتصادی و اجتماعی ،ادبیات ،صنعت فیلم ،هنر تئاتری،
نمایشگاههای هنری ،اجرا و كنسرتهای رقص و
موسیقی را شامل می شود و كشورها در چند دهه اخیر
ار آن برای حفظ وتقویت منافع و موقعیت خود در
جهان استفاده می كنند .روشن است كه انواع سیستم
عاملها و فرصتهایی وجود دارد كه امکان ایجاد یک
گفتگوی سازنده و ایجاد یک تصویر مثبت از كشور را
فراهم میكند ".در فضای روابط فرهنگی بینالمللی و
دیپلماسی فرهنگی هر كشور بدنبال آن است كه تصویر
خود را در میان مردم دیگر جوامع مثبت و سازنده نشان
دهـد"(قدمی.)1388 ،
مبانی نظری
در این مقاله تالش شده است تا سوابق مربوط به
اقدامات ونقطه نظرات سینما گران ودیپلماتها ،توامان
مورد ارزیابی قرار گیرند .از ابتدا به لحاظ حجم اسناد
موجود ،به سینما وجشنوارههای سینمایی پرداخته شده
و در مرتبه بعد ،اسناد و مطالعات انجام شده ،هرچند
بسیار اندک در خصوص نگاه و عملکرد رجال سیاسی
ایران در تسهیل و حضور قدرتمند سینمای ایران در
عرصههای منطقه ای و جهانی مورد واكاوی قرار
گرفته شده است  .ازیک سو علیرغم تحلیلهای فراوان
درخصوص اثرات مثبت و منفی حضور سینما گران
ایرانی درجشنوارههای خارجی به عنوان ابزار سینمایی،
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هیچ یک از آنها مدل مفهومی برای درک و ارزیابی
موضوع ارائه ننموده اند و از سوی دیگر نگاه نقادانه به
فیلمهای ایرانی راه یافته به جشنوارههای خارجی به
همان نسبت در مورد جشنوارههای داخلی مشاهده
نمیشوند لذا مشاهده میشود كه میان فیلمهای
پذیرفته شده در جشنواره فیلم فجر با مولفهها و ابعاد
انقالب اسالمی ،تناسب معقولی برقرار نیست.
یکی از ضعفهای پژوهش در این حوزه ،عدم وجود
اطالعات وآمار قابل اعتماد از اقدامات دیپلماتیک انجام
شده در راستای حضور سینمای ایران درجهان تحت
لوای دیپلماسی فرهنگی است  .افزایش عالقه علمیبه
جشنوارهها به دلیل نقش اجتماعی و اقتصادی آنها در
رشد فرهنگ در ایران و به طور كلی در جهان است .در
مطالعه جشنوارهها به عنوان یک رویداد فرهنگی ،نگاه
تک بعدی باعث غفلت از زوایای دیگرمیشود لذا به
طور معمول همه ابعاد آن مورد بررسی قرار میگیرند.
برای تحلیل ارتباط میان جشنوارههای سینمایی و
دیپلماسی فرهنگی ایران ،دركنار اظهار نظرهای موافق
و مخالف در قالب گفتگوهای رسانهای ،پژوهشهای
تخصصی و نظری اندكی آن هم به صورت تک بعدی
در كشـور صورت پذیرفته است وتاكنون مولفههای
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران به طور مستقل،
شناسایی و مورد ارزیابی قرارنگرفته است وبه طبع آن
هر منتقدی از دریچه خاص خود بدان نگریسته است.
یکی ازمنابع نزدیک به مقاله حاضر از نظر موضوعی،
كتاب بررسی ابعاد جشنوارهها و جوائز مهم فرهنگی
جهان اثر دكتر حاكم قاسمیاست كه در آن یک نگاه
كلی به جشنوارههای فرهنگی ازجمله سینمایی نموده
است .در مقاله دیگر تحت عنوان "كتاب «دولتها
چگونه به سینما كمک میكنند» ترجمه ی شهاب
اسفندیاری و فرزام امین صالحی مشتمل بر  13مقاله
است كه توسط استادان و پژوهشگرانی از كشورهای
مختلف جهان نوشته شده است .هر كدام از این
مقاالت ،وضعیت حمایت دولت از سینمای ملی یکی از
كشورها را از نظر سیاستها و راهبردهایی كه برای
حمایت مالی دارند و شیوههایی كه برای تشویق
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سرمایهگذاری در سینما به كار گرفته اند و نتایج این
سیاستها در دورههای  9تا  12ساله ،بررسی میكند.
در بسیاری دیگر از تحقیقها از روش مقایسه تطبیقی
سینماهای دو یا چندكشور به عنوان ابزار قدرت نرم
فرهنگی استفاده شده است .در پژوهشی تحت عنوان
"مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمیایران"
انجام شده توسط لیال اژدری و همکاران ،مدلی بر
اساس ابعاد سه گانه :زمینه ای ،قانونی و اجرایی با
تاكید بر اقدامات بهبود شاخصهای آموزش ،ارتباطات
،سیاست عمومی ،حکمرانی خوب و حقوق فرهنگی
ارائه شده است .در بعد اجرایی  ،توجه به ارتقای
شاخصهای تجارت و سرمایه گذاری فرهنگی به
عنوان ابزاری كارآمد و موثر در بهبود تصویر كشور در
سطح بین الملل و افزایش ضریب نفوذ فرهنگی و
ارتقای قدرت نرم ج.ا.ا اشاره شده است كه در راستای
موضوع تحقیق حاضر است" .سینما وقدرت نرم،
سیاست تطبیقی آمریکا وچین " عنوان تحقیق دیگری
است كه توسط صادق زیبا كالم و جلیل بیات با هدف
تبیین جایگاه سینما به عنوان یکی از منابع فرهنگی
قدرت نرم در سیاست بین الملل به متغیرهایی نظیر
تولید و نرخ رشد ساالنه فیلم ،آمار تماشاگران ،فروش
گیشه توجه شده است .در پژوهش دیگر تحت عنوان
"اهمیت فعالیتهای فرهنگی در روابط بین الملل و
ارائه مدل عملیاتی عملیاتی دیپلماسی دیپلماسی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران" دیپلماسی فرهنگی
در دو بخش اساسی شـامل اصـول و قواعد بیانگر
ویژگیهای شکل دهنده دیپلماسی فرهنگی و سـاختار
دستگاه دیپلماسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته
است .مدل مطلوب پیشنهاد شده از سوی محسن قدمی
و حمید مصطفوی در این تحقیق برای ساماندهی
فعالیتهای فرهنگی بینالمللی بخشهای دولتی و
غیردولتی ،استفاده از مدلهای تركیبی یعنی استفاده از
مدل روابط فرهنگی پیوسته (متمركز) و همچنین
استفاده از مدل شورایی برای سیاستگذاری و تدوین
راهبردهای كالن و عملیاتی برای روابط فرهنگی
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران با سایر كشورها
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میباشد .برخی از محققین نیز رویکرد فیلمهای
برگزیده را در بازنمایی مسائل اجتماعی ایران مورد
بررسی قرارداده اند" .بازنمایی فرهنگ ایران در
فیلمهای ایرانی تحسین شده در جشنوارههای
بینالمللی" ،مجله مطالعات فرهنگ – ارتباطات
( )1393عنوان مقاله ای است كه غالمرضا محمدی
مهر ،عبداهلل بیچرانلو دربخش نتیجهگیری آن در باز
نمایی فیلمها از جامعه خودی بیان میدارند" :سیاه
نمایی عمدتا با نظریههای مرتبط با كلیشه سازی ارتباط
پیدا میكند" .یافتههای بررسی تحقیق ،مسئله (سیاه
نمایی) را تایید نمینماید ،چرا كه فیلمها از تنوع
موضوعی چشمگیری برخوردارند وطبعا تکرارسوژه و
موضوع در آنها به چشم نمیخورد .به بیان دیگر ،تنوع
موضوعی موجود در فیلمهای برگزیده جشنوارههای
بینالمللی را نافی سیاه نمایی از جامعه ایرانی معرفی
میكند .از سوی دیگر اعتقاد برخی از منتقدین براین
است كه ساخت فیلمها براساس سیاست گذاریهای
صاحبان جشنوارهها صورت میگیرد و عمده این
سیاستها مبتنی بر حمایت از فیلمهای ضد ایرانی و
ضد انقالبی است وكتابهای بسیاری ازجمله چهار
عنوان كتاب با عناوین «آخر الزمان و آینده نگری
سینمایی»« ،دین و سینما؛ گزارههای اعتقادی»« ،دین
و سینما؛ آموزههای اخالقی و ارزشی» و «سینمای
سیاسی ،سیاست سینمایی» ،در حوزه نقد
سینمایهالیوود ،به تنهایی از سوی انتشارات والء
منتظر(عج) در این ارتباط منتشر شده است .در مقابل،
بسیاری از محققین خارجی در مطالعات خود ،حضور
سینمای ایران درجشنوارههای خارجی را فرصت
مغتنمی جهت معرفی نسل جدیدی از سینماگران ایرانی
میدانند كه با تاكید بر ابعاد و مولفههای دیپلماسی
فرهنگی میتوانند همانند پل ارتباطی قوی در تقویت
مناسبات فرهنگی میان ملتها عمل كنند .به عنوان
نمونه صادق سلیمیبنی و محمد مجاور شیخان در
تحقیق خود "جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست
خارجی كشورها" به شناخت دقیق مفهوم دیپلماسی
فرهنگی ،كارویژههای آن در پیشبرد سیاست خارجی
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كشورها به خصوص در عصر بهرهگیری از شیوههای
نوین فناوری اطالعات در عصر ارتباطات و فرآیند
جهانی شدن فرهنگ و سیاست در دهکده جهانی
پرداخته تا از این راه به شناختی واقع بینانه از روابط
بینالمللی با تمركز بر مسائل فرهنگی دست یافت.
نظریههای مرتبط با سینما و دیپلماسی
فرهنگی
نظریه کلیشه سازی
استریو تایپ از واژه یونانی "استریو" به معنای جامد،
سفت ،سخت و غیرقابل تغییر ،مشتق شده وكلمه
"تایپ" نیز از همان ریشه به معنی "تاثیر" كه در
مجموع به معنای تأثیر غیرقابل تغییر (تأثیر مستحکم)
میباشد .كلیشه در اصل اصطالحی مربوط به دوره
صنعت چاپ است كه در اشاره به یک صفحه چاپی به
دست آمده از نمونه چاپی متحرک بکار میرود كه برای
افزایش شمارگان نسخه چاپی مورد استفاده قرار
میگرفت .این اصطالح در سادهترین حالت بر
ویژگیهایی ثابت و تکراری داللت میكند.
نظریه كلیشهسازی ،تفکرات قالبی هستند كه معموال در
مورد شهرها ،كشورها و یا گروهی از مردم ساخته
میشوند .آنچه كه كلیشهها انجام میدهند این است
كه گروهی از مردم را با برچسب برخی كیفیتها یا
ویژگیهایی كه ممکن است در بخش اندكی از آنها
وجود داشته باشد ،به كل گروه تعمیم میدهند .این
ویژگیها اغلب در فرایند كلیشه سازی با اغراق و غلو
همراه هستند .برخی از كلیشـههای تحقیركننده
وتوهین آمیز به ویژه در ایران ،خود را درون جوکهای
قومـیتی نشان مـیدهند كه ازسوی بسیاری از آنها
توهینآمـیز محسوب مـیشوند .دنیای غرب با ساخت
فیلمهایی نظیر "بدون دخترم هرگز" كه در آن فرهنگ
ایرانی ،به عنوان یک فرهنگ عقب مانده معرفی
میشوند و یا ساخت فیلم"آرگو" و "سی دقیقه پس از
نیمه شب" فیلمی بر اساس تعقیب وگریز ده ساله و
نهایتا شکار بن الدن و بسیاری ازفیلمهای دیگر ،در پی
جا انداختن یک تفکر قالبی منفی از مسلمانان به
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خصوص ایرانیان در اذهان جهانیان هستند كه در یک
فرایند كامل ارائه نمیشوند ،بلکه قسمتی از فرآیندی
هستند كه به واسطه آن ،كلیشهها طبیعی جلوه داده
شده و حیاتشان تضمین میشوند .تئو ون دایک بر
مبنای پژوهشهایی كه در اواخر دهه نود در زمینه
گفتمانهای مختلف و بازتولید نژادپرستی انجام داده
است معتقداست كه "تعصبات و كلیشهها بر
تمامیفرایندهای پردازش اطالعات یعنی خواندن ،فهم
و به خاطر سپردن گفتمان اثر میگذارد" (ون دایک،
 .)098 ،1380در سینما توجه بیش از حد عامدانه یا غیر
عامدانه به نمادها در نهایت به كلیشه سازی ختم
میشوند .به عنوان مثال با به تصویر كشیدن نمادهای
مذهبی در جای جای فیلمها ،نمیتوان ادعای ساخت
فیلم دینی داشت .لذا بر بسیاری ازفیلمهای ایرانی پیش
از انقالب از نوع تجاری آن همچون سلطان قلبها
گرفته تا فیلم قیصر كه در سکانسهایی از آن صدای
اذان  ،پخش وگلدستههای حرم امام رضا(ع) نمایش
داده میشوند نمیتوان نام سینمای دینی نهاد .البته در
سینما بایستی به مهندسی تفکرات كلیشه ای در
معادالت سیاسی نیز توجه ویژهای داشت .كلیشه سازی
میتواند مثبت ویا منفی باشد .این اصطالح اگر در
معنی منفی آن بـه كار رود ،فرضی سادهانگارانه ،اغراق
شده و تحقیرآمیز را بـه اعضای یک گروه به دلیل
عضویت در آن گروه ،نسبت مـیدهد .كلیشـه تائید یـا
مشروعیت را اشخاص بـه دلیل تعلّقشان بـه یک گروه
خاص كسب میكنند و یـا برعکس ،كلیشـه مثبت
احترام میتواند ارزش و محبوبیتی غیرواقعی و برپایهای
غیرمنطقی برای عده ای بدون دلیل خاصی بوجود آورد
همانند قضاوتی كه برپایه نوع لباس و یـا شکل
ظاهری افراد میشوند .
نظریه سازه انگاری
الکساندر ونت ،متفکر اصلی نظریه سازه انگاری در
روابط بین الملل محسوب می شود (دانشنیا.)1392 ،
نظریه سازه انگاری نظریه كاربست هنجارها ،فرهنگ و
هویت در عرصه روابط بینالملل میباشد .این نظریه
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محور تحلیلها را از ابزارهای مادی به انگارهها و
اندیشهها تغییر میدهد .در واقع یک نظریه معناگرایانه
است ،به صورتی كه در آن فرایند هویتسازی و
همچنین نرمها و هنجارها بصورت مناسبی قابل تبیین
میباشند؛ همچنین با عنایت به موضوع ارتباطات
فرهنگی از میان نظریههای موجود در روابط بینالملل،
نظریه سازه انگاری به بهترین وجه شکلگیری و
نقشآفرینی هویتها را توضیح داده و میتواند به
عنوان یکی ازچارچوبهای نظری تحقیقهایی با
موضوعیت هویت ومنافع ملی ،در نظر گرفته شود .لذا
نظریه سازه انگاری از قابلیت كاربری مناسبی برای
تحقیق حاضر برخورداراست  .از عوامل تاثیرگذار در
سیاست خارجی و تصمیم سازی در نظریه سازه انگاری
ارزشهای ذهنی تصمیم گیرندگان ،باورهای مشترک
سیاسی در سطح ملی و بین الملل است .یکی از نتایج
پژوهش حاضر عدم توافق و وجود باورهای متناقص در
میان دست اندركاران صنعت سینما وتصمیم گیران
سیاسی كشور در خصوص حضور سینمای ایران در
عرصه بین الملل میباشد
نظریه بازنمایی
امروزه مفهوم بازنمایی به شدت وامدار آثار استوارتهال
است و به ایدهای بنیادین در مطالعات فرهنگی و
رسانهای مبدل شده است .هال شاخصترین چهره
مطالعات فرهنگی است كه با رجوع به نظریه
«هژمونی» گرامشی به احیاء نگاه انتقادی گرامشی به
فرهنگ میپردازد (گیویان .)92 ،1388در حوزه رسانهها
از واژه "بازنمایی" برای بیان ویژگی رسانهای در به
تصویر كشیدن رخدادهای جهانی استفاده میشود.
اشکال رسانه ای واقعیت ،شکلی خاص از بازنمایی
جهان است كه از منطق زبانی تبعیت میكند .آنها
همچون سمبل و نشانه عمل میكنند ،نشانهها ،مقاصد
و ایدههای ما را نمایندگی میكنند ،به گونه ای كه
دیگران میتوانند آنها را رمزگشایی كنند ،بفهمند و
واكنشهای خود را در برابر آن سامان دهند (هال1991 ،
 .)9:با نظریه برساختگرایانه بازنمایی این بحث را مطرح
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میكند كه رسانهها واقعیت را بازتاب نمیدهند ،بلکه آن
را به رمز در میآورند (روژک .)91 ،0221 ،این امر در
ارتباط با «دیگری» و از خالل تفاوتهای معنایی شکل
میگیرد .به عنوان مثال در فیلم جدایی نادر از سیمین،
بازنمایی صورت گرفته از این طبقه بیشتر بر زندگی
روزمره ای كه این طبقه درگیر آن است تأكید میكند.
به عالوه ،طبقه متوسط به عنوان طبقهای كه به اوضاع
و شرایط ،بدبین است و طبقه ای كه با تضاد و
دوگانگی در زندگی اش مواجه است در فیلم بازنمایی
میشوند (جعفری ،علی و مظفری.)1390 ،
نظریه قدرت نرم (جوزف نای)
جوزف نای قدرت نرم و یا قدرت متقاعدكنندگی را
اینگونه تعریف میكند .قدرت متقاعدكنندگی یا قدرت
نرم ،توانایی یک كشور در ایجاد شرایطی است كه در
آن سایر كشورها منافع و عالیق خود را به صورتی
تعریف و دنبال كنند تا با منافع و عالیق آن كشور
همخوانی داشته باشد .این مکانیسم میتواند از طریق
جذابیت فرهنگ و ارزشهای یک كشور برای سایرین
صورت گیرد كه دیگران را ترغیب به تبعیت از آن
كشور كند و یا اینکه آن كشور بتواند دستور كار جهانی
و هنجارهای بینالمللی را منطبق بر خواست و
هنجارهای كشور خود به پیش ببرد .ابزارها ومنابع
اعمال قدرت به شکل پیچیده در ارتباطی متقابل ،به
یکدیگر وابسته اند .جنگ نرم اساسا با تغییر اعتقاد فرد
وجامعه اعمال میشوند.جنگ نرم آنچنان عمل میكند
كه نفس تسلم،تشخیص داده نمیشود (مرادی.)1388 ،
نظریه باز تولید فرهنگ (لوئی آلتوسرو بوردیو)
یکی از مباحث جامعه شناختی كه در ساخت فیلمها
مورد توجه قرار میگیرد ذائقه مخاطب است كه موجب
بازتولید گیشه با مؤلفههای متفاوتی از جنبههای
مختلف زندگی و تعاریف متفاوتی از معیارهایی چون:
شجاعت ،زیبایی ،شانس ،تالش ،فردیت ،جمع گرایی و
 ...جایگزین مولفههای فرهنگی در سینمای كشور
میشوند .بازتولید فرهنگی به سازوكارهایی اشاره دارد
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كه براساس آنها تداوم تجربه فرهنگی در طول زمان
پایدار بوده و اغلب منجر به باز تولید اجتماعی از نسلی
به نسل دیگر میشوند .مفهوم باز تولید فرهنگی در
نظریات لویی آلتوسر و پیر بوردیو از اهمیت و جایگاه
ویژه ای برخوردار است .آلتوسر با رویکرد ساختارگرایانه،
باز تولید را در تحلیلهایش مطرح میكند و برای
كنشگر نقش چندانی قائل نمیشوند  .آلتوسر معتقد
است كه باز تولید از طریق ایدئولوژی صورت میگیرد،
بدین معنا كه ایدئولوژی به شیوه ای ناخودآگاه بر افراد
تحمیل میشوند و به صورت ضمنی عمل می كند .به
طوریکه در رفتارها ،ساختارها و تصورات بدیهی افراد
رسوخ میكند و بدین ترتیب به امری طبیعی و جهان
شمول تبدیل میشوند .در مقابل بوردیو تحت تاثیر نگاه
تلفیقی خویش به عاملیت و ساختار ،مفهوم باز تولید را
در تحلیلهایش به كار میگیرد و به رابطه دیالکتیکی
ساختار و عاملیت معتقد است .بر این اساس ،ساختارها
هم ساختار دهنده هستند یعنی كنشها را هدایت و مهار
میكنند و هم ساختارها ساختمندند ،یعنی كنشگران
آنها را تولید و بازتولید میكنند .به عنوان مثال در
تئوری بوردیو كاركرد واقعی مدرسه ،تولید و باز تولید
نظام موجود نابرابریهای اجتماعی است .برخی
ازجمله منصوره اولیایی معتقدند درسینمای ایران
فرهنگ اصیل دیگر بازتولید نمیشود و مخاطب انس
ذهنی الزم با فرهنگ ایرانی اسالمیرا به دست
نمیآورد و به جایی میرسیم كه دیگردرتخیل یک
ایرانی اثری ازیک فرهنگ اصیل باقی نمیماند.
(اولیایی.)1393،
ظهور رسانههای مدرن و وسایل ارتباط جمعی(همچون
فیلم ،سینما ،عکس ،موزیک و  ) ...صنایع تفریح و
سرگرمی و  ...همگی جزئی از پروسه صنعت فرهنگ
است كه در یک ارتباط دیالکتیکی تنگاتنگ به بازتولید
آن كمک میكند .سینما به عنوان یک صنعت به همراه
دوعامل اقتصاد وسیاست ،سه ضلع یک مثلث راتشکیل
میدهند ،به همین دلیل سینما مستقیما درگیر موضوع
سرمایه و سیاست است.
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از سوی دیگر سرمایه الزم برای تولید فیلم دركنترل
مدیران سیاسی سینما است .قدرت عمل اقتصاد و
سیاست باعث خروج سینما از دایره فرهنگ میشوند.
به همین علت سینمایی كه باید بازتولید فرهنگی داشته
باشد در مسیر دیگر به سمت بازتولید كلیشههای
سیاسی و تجاری هدایت میشوند .عدم موفقیت در
بازتولید فرهنگی وگرفتار آمدن در گرداب كلیشه سازی
را مسعود مهرابی در كتاب"تاریخ سینمای ایران ،ازآغاز
تا سال"1391در عواملی چون بی هویت بودن
فیلنامهها از زمان ساخت آبی ورابی ( )1329با الهام
ازكارهای زوج كمیک دانماركی به نامهای پات
وپاتاشون به كارگردانی "آوانس اوهانیان" بود .دومین
عامل را نه تنها بیسوادی و بیگانه بودن فیلمنامه
نویسان با فرهنگ وسنن و اعتقادات مردم بلکه بی
اطالعی آنهااز اصول ابتدایی فیلمنامه نویسی
میدانست( .مهرابی.)1383 ،
نظریه واقعگرایی سینمایی
رئالیســم یا واقع گرایی از ریشه ی التینى "رئال" به
معنای واقعیت ،واقع گرایی و از ریشه "رئس" به معنای
چیز ،شیء یا چیز گرایی گرفته شده است( .گرانت
 )98،1319رئالیسم از آغاز سینما ،بحث زیباشناسی فیلم
را تحت تاثیر قرار داده است (تئودور  .)11 ،1319آندره
بازن و زیگفرید كراكوئر آغازگر نظریه واقع گرایی در
سینما بودند .دانشجویان بازن ،مهمترین مقالهها
جمعآوری شده او در شرح دیدگاههایش در زمینه واقع
گرایی سینما را درقالب كتابی به نام "سینما چیست؟"
انتشاردادند .با زن كمال سینما را درهنر واقعیت بودن
میدانست (اندرو.)081 ،1389
مکتب رئالیسم نقطه مقابل مکتب ایده آلیسم
است؛یعنی مکتبی كه وجود جهان خارجی را نفی كرده
و همه چیز را تصورات ذهنی میداند .در حالی كه
رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خارجی و قائل به وجود
جهانی خارج و مستقل از ادراک انسان است .به بیان
دیگر رئالیسم سینمایی به ژانر  ،معیارهای رسمیسفت
و سخت و موضوعی خاص تعلق خاطری ندارد بلکه در

93

وهله اول ،رئالیسم سینمایی به راست نمایی یک فیلم
در باورپذیری شخصیتها و وقایع آن توجه دارد .این
واقع گرایی در سینمای كالسیکهالیوود نمود بیشتری
دارد.
اهداف پژوهش
هدف مهم این پژوهش شناسایی و بررسی مولفهها و
شاخصهای جشنوارههای معتبر سینمایی در انتخاب و
پذیرش فیلمهای ارسالی و به موازات آن شناسایی
شاخصها و مولفههای دیپلماسی فرهنگی در تولید و
عرضه فیلم به مخاطبین داخلی وخارجی میباشد .در
این راستا اهداف فرعی پژوهش به شرح ذیل میباشد:
شناسایی ابعاد و مولفههای دیپلماسی فرهنگی سینمای
ایران.
شناسایی نسبت فیلمسازان ایرانی با ابعاد و مولفههای
دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران.
شناسایی اقدامات دیپلماتیک انجام شده درفرایند جهانی
شدن سینمای ایران.
روش پژوهش
تحقیق حاضر تحقیقی كاربردی است؛ تحقیقات كاربردی
با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی حاصل از
تحقیقات بنیادی برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و
بهینهسازی ابزارها ،روشها ،اشیا و الگوها در جهت توسعه
رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان استفاده
میشود( .حافظ نیا و همکاران )91 ،1381هدف تحقیق
كاربردی بهبود محصول یا فرایند یعنی آزمودن مفاهیم
نظری در موقعیتهای مسایل واقعی است (سرمد و
همکاران .)22 ،1392هدف تحقیق حاضر نیز توسعهی
دانش كاربردی در زمینهی تعیین عوامل مؤثر بر دیپلماسی
فرهنگی در سینمای ایران میباشد.
جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
كلیه خبرگان و دست اندركاران حوزه سینما (مدرس،
كارگردان ،فیلمنامه نویس ،تهیه كننده،
آهنگساز،تصویربردار و  )...و دیپلماسی (سفیر ،رایزن

96

فرهنگی ،دیپلمات با حداقل سه سال س جامعهی
آماری این تحقیق را تشکیل میدهند.
مدلسازی معادالت ساختاری با حداقل مربعات جزیی
همانند هر تکنیک آماری دیگر به پژوهشگران تاكید
میكند تا حجم نمونه را در مقابل سابقه مدل و
خصوصیات دادهها مورد مالحظه قرار دهند (هیر و
دیگران .)0211 ،مخصوصا حجم نمونه مورد نیاز باید
بوسیله تحلیل توان 9بر اساس قسمتی از مدل با
بزرگترین تعداد پیش بینیها تعیین شود .از آن جایی كه
حجم نمونه پیشنهادی در مدلسازی معادالت ساختاری با
حداقل مربعات جزیی ضرورتا بر اساس خصوصیات
رگرسیون حداقل مربعات معمولی 8پایهگذاری شده است،
پژوهشگران میتوانند به قواعد سرانگشتی متمایز
بیشتری همانند آنهایی كه به وسیله كوهن ()1990
ارائه شده است رجوع كنند.
مطالعاتی كه به صورت سیستماتیک عملکرد مدلسازی
معادالت ساختاری با حداقل مربعات جزیی را با حجم
نمونه كم مورد بررسی قرار دادهاند ،آن را خوب توصیف
كردهاند .از آنجا كه روش شناسی مدل یابی معادالت
ساختاری ،تا حدود زیادی با برخی از جنبههای رگرسیون
چند مدلیابی متغیری شباهت دارد ،میتوان از اصول
تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای
تعیین حجم نمونه در مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده نمود .در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت
تعداد نمونه (مشاهدات) به متغیرهای مستقل نباید از 9
كمتر باشد .در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله
رگرسیون چندان تعمیمپذیر نخواهد بود (هیر و
همکاران .)12 ،1999نسبت محافظهكارانهتر  12مشاهده
به ازای هر متغیر مستقل راهالینسکی و فلورت ( )1912و
میلر و كانس ( )1913پیشنهاد نمودهاند .از دیدگاه جیمز
استیونس ( )1999و كالین ( )1992حتی در نظر گرفتن
 19مشاهده به ازای هر متغیر پیشبین در تحلیل
رگرسیون چند گانه با روش معمولی كمترین مجذورات
استاندارد ،یک قاعده سر انگشتی خوب به حساب میآید.
پس به طور كلی در روششناسی مدلیابی معادالت
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ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  9تا 19
مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شود:
Q55Q < n < 5
ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شد .نظرات پاسخ دهندگان بصورت طیف پنج گزینه ای
لیکرت جمع آوری شده است .در این شیوه ،از پاسخ
دهندگان خواسته میشوند با استفاده از مجموعه ای
استاندارد از پاسخها ،موافقت یا مخالفت خود را با یک
قضیهیا اهمیت داده شده بهیک عامل بیان دارند.
مدل اندازهگیری
 )1مقادیر بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهپذیر :طبق
گفته محققان در صورتی مدل اندازهگیری انعکاسی،
مدلی همگن خواهد بود كه قدر مطلق بار عاملی هریک
از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با آن متغیر پنهان آن
مدل دارای مقدار حداقل  2.1باشد (هیر و همکاران،
 .)0211برای این منظور مقادیر بارهای عاملی مورد
بررسی قرار گرفت .برخی پیشنهاد حذف متغیر
مشاهدهپذیر انعکاسی را از مدل اندازهگیری كه زیر 2.2
باشند ،درصورتی كه با حذف آن پایایی مركب مدل
اندازهگیری انعکاسی مربوطه افزایش یابد ،دادند (هیر و
همکاران .)0211 ،نتایج بررسی متغیرهای مشاهدهپذیر
نشان داد كه بار عاملی تمام گویهها مقادیری بیشتر از
 2.2به خود اختصاص دادند و مدل اندازهگیری پژوهش
مدلی همگن است.
 )0معناداری بارهای عاملی :نتایج بررسی معناداری
بارهای عاملی (بیرونی) در جدول آمده است .چنانچه
مقدار بدست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد
اطمینان در نظر گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضیه
تایید میشود .در سطح معناداری  92درصد 99 ،درصد
و  99درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آماره ،1.82 t
 1.98و  0.98مقایسه میشود .بررسیها نشان داد كه
مقادیر آماره  tبرای برای همه متغیرها بیشتر از 0.98
است.
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 )3پایایی مركب وآلفای كرونباخ :نتایج بررسی آلفای
كرونباخ كه برای بررسی پایایی یا سازگاری درونی بین
متغیرهای مشاهدهپذیر در یک مدل اندازهگیری
انعکاسی است بیشتر از مقدار پیشنهادی كرونباخ
( )1991یعنی  2.1است كه قابل قبول بودن این
شاخص را نشان میدهد .شاخص آلفای كرونباخ فرض
بر این دارد كه متغیرهای مشاهدهپذیر هر مدل اندازه-
گیری دارای وزنهای یکسانی هستند و در واقع اهمیت
نسبی آنها را باهم برابر میگیرد .به منظور رفع این
مشکل از شاخص پیشنهادی ورتس و همکاران ()1912
با عنوان پایایی مركب كمک گرفته میشود .در این
شاخص به علت این كه هنگام محاسبه ،از بارهای
عاملی گویهها استفاده میشود ،مقادیر پایایی مركب را
نسبت به آلفای كرونباخ بیشتر و بهتر نشان میدهد.
نتایج بررسی آلفای كرونباخ و پایایی مركب نشان داد
كه مقادیر این شاخصها برای همه متغیرها ،بیشتر از
 2.1است و بنابراین پایایی ابزار اندازهگیری با استفاده از
این شاخصها هم تأیید شد (هنسلر و همکاران0211 ،
و هیر( .)0211 ،جدول )1
روایی ابزارهای اندازهگیری
روایی همگرا :منظور از شاخص روایی همگرا سنجش
میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر
آن است (باركلی و همکاران .)1999،برای شاخص
متوسط واریانس استخراج شده حداقل مقدار  2.9مقدار
قابل قبولی است كه این مقدار نشان دهنده این است
كه متغیرهای مشاهدهپذیر حداقل  92درصد واریانس
متغیر پنهان خود را تبیین میكند .همانطور كه در
جدول  0مالحظه میشود ،نتایج بررسی این آماره
روایی همگرای ابزارهای اندازهگیری را تأیید كرد.
(جدول )0
روایی تشخیصی یا واگرا :روایی تشخیصی یا واگرا
توانایی یک مدل اندازهگیری انعکاسی را در میزان
افتراق مشاهده پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر
مشاهدهپذیرهای موجود در مدل را میسنجد .روایی
تشخیصی در واقع مکمل روایی همگرا است كه نشان
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دهنده تمایز نشانگرهای یک متغیر پنهان از سایر
نشانگرهای دیگر در همان مدل ساختاری است.
الف) آزمون بار مقطعی :بر اساس این آزمون پیشنهاد
شده است بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی
متغیر پنهان مربوط به خود باید بیشتر از بار عاملی
همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد
(هیرو و همکاران( .)0211 ،جدول )3
آزمون فورنل – الركر :طبق این معیار یک متغیر پنهان
در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراكندگی
بیشتری را در بین مشاهدهپذیرهای خود داشته باشد ،تا
بتوان گفت متغیر پنهان مدنظر روایی تشخیصی باالیی
دارد .بر این اساس جذر میانگین استخراج شده هر
متغیر پنهان باید بیشتر از حداكثر همبستگی آن متغیر
پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد (فورنل و الركر،
( .)1981جدول  )2خصیصه تک ارزشی به چند ارزشی
یکی دیگر شاخصهای بررسی روایی افتراقی است.
مقادیر كمتر از  2.9این شاخص نشان داد كه روایی
افتراقی وجود دارد( .جدول )9
آزمون مدلهای ساختاری
چند معیار اصلی برای آزمون مدلهای ساختاری وجود
دارد .در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
نمودار  1مقادیر ضریب مسیر را نشان میدهد .این
مقادیر نشان میدهند كه میزان تأثیرگذاری متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته به چه میزان است .مقدار
ضریب مسیر برابر با مقدار  Rدر معادالت رگرسیون
است .این مقدار در بازه ( 1و  )-1قرار دارد؛ كه هر چه
بیشتر باشد ،شدت تأثیرگذاری متغیر مستقل بر وابسته
را نشان میدهد( .نمودار )1
مقدار ضریب مسیر هویت ملی بر دیپلماسی فرهنگی
برابر با 2.192میباشد كه مقداری مثبت است .این
مقدار نشان از وجود همبستگی مستقیم بین این دو
متغیر دارد ،به نحوی كه با بهبود هویت ملی ،دیپلماسی
فرهنگی در سینمای ایران بهبود مییابد و بالعکس.
مقدار ضریب مسیر بعد سیاسی بردیپلماسی فرهنگی
برابر با  2.303میباشد كه مقداری مثبت است .این
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مقدار نشان از وجود همبستگی مستقیم بین این دو
متغیر دارد ،به نحوی كه با بهبود بعد سیاسی ،
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران بهبود مییابد و
بالعکس.
مقدار ضریب مسیر بعد تکنیکی بر دیپلماسی
فرهنگی برابر با  2.192میباشد كه مقداری مثبت
است .این مقدار نشان از وجود همبستگی مستقیم بین
این دو متغیر دارد ،به نحوی كه با بهبود بعد تکنیکی،
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران بهبود مییابد و
بالعکس.
مقدار ضریب مسیر بعد فرهنگی بر دیپلماسی
فرهنگی برابر با  2.322میباشد كه مقداری مثبت
است .این مقدار نشان از وجود همبستگی مستقیم بین
این دو متغیر دارد ،به نحوی كه با بهبود بعد فرهنگی،
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران بهبود مییابد و
بالعکس.
مقدار ضریب مسیر هویت دینی بر دیپلماسی
فرهنگی برابر با  -2.228میباشد كه مقداری منفی
است .این مقدار نشان از وجود همبستگی معکوس بین
این دو متغیر دارد ،به نحوی كه با بهبود هویت دینی،
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران كاهش مییابد و
بالعکس.
ضریب تعیین میزان تبیین واریانس متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل را نشان میدهد .از مشکالت ضریب
تعیین این است كه میزان موفقیت مدل را بیش از
اندازه برآورد میكند و كمتر تعداد متغیرهای مستقل و
حجم نمونه را در نظر میگیرد ،از این رو بعضی از
محققان ترجیح میدهند از شاخص دیگری تحت
عنوان ضریب تعیین تعدیل شده11استفاده كنند
(ساروخانی( .)1380 ،جدول )8
نتایج ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد كه مجموع
متغبیرهای مستقل قادر به تبیین بیش از  18درصد از
تغییرات دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران هستند.
سومین معیار بررسی مدل ساختاری اندازه اثر میباشد.
كوهن ( )1988مقادیر 2.20؛  2.19و  2.39را به ترتیب
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مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ارزیابی كردهاند( .جدول
)1
قدرتی پیشبینی مدل یا اشتراک افزونگی  :معیار
دیگری برای بررسی مدل ساختاری است .هدف این
شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیشبینی
كردن به روش چشمپوشی میباشد .معروفترین و
شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این توانایی،
شاخص Q2است كه بر اساس این مالک مدل باید
باید نشانگرهای متغیر مکنون درونزای انعکاسی را
پیشبینی كند .مقادیر بدست آمده از این آزمون مثبت
است كه نشان دهنده كیفیت مناسب مدل ساختاری
است (هنسرلر و همکاران .)0229 ،درمورد قدرت
پیشبینی مدل درمورد متغیرهای پنهان درون زا سه
مقدار  2.19 ،2.20و  2.39به ترتیب به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی
شدهاند (هنسلر و همکاران .)0229 ،این شاخص برای
دیپلماسی فرهنگی قوی ارزیابی شد .بر این اساس
نتایج جدول  8و نمودار  0قدرت پیشبینی مدل در
مورد دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران قوی است.
(جدول  8و نمودار )0
معناداری ضرایب مسیر (بتا) :یکی از شاخصهای تایید
روابط در مدل ساختاری معنادار بودن ضرایب مسیر
میباشد .معناداری ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت
عالمت ضریب بتای مدل میباشد .چنانچه مقدار
بدست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان
در نظر گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضیه تایید
میشود .در سطح معناداری  92درصد 99 ،درصد و 99
درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آماره ،1.82 t
 1.98و  0.98مقایسه میشود( .نمودار )3
آماره  tبرای ارتباط بعد تکنیکی با دیپلماسی فرهنگی
برابر با  0.389میباشد كه در سطح اطمینان  99درصد
معنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.05
آماره  tبرای ارتباط بعد سیاسی با دیپلماسی فرهنگی
برابر با  3.829میباشد كه در سطح اطمینان  99درصد
معنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.01
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آماره  tبرای ارتباط بعد فرهنگی با دیپلماسی فرهنگی
برابر با  3.192میباشد كه در سطح اطمینان  99درصد
معنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.01
آماره  tبرای ارتباط هویت دینی با دیپلماسی فرهنگی
برابر با  2.112میباشد كه در سطح اطمینان  99درصد
معنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.05
آماره  tبرای ارتباط هویت ملی با دیپلماسی فرهنگی
برابر با  3.829میباشد كه در سطح اطمینان  99درصد
معنادار گزارش شد (( .)P-Value ≤ 0.01جدول )9
برازش کلی مدل معادالت ساختاری
مدلهایی كه با رویکرد واریانس محور از طریق نرم
افزارهای واریانس محور مانند  Smart PLSمورد
بررسی قرار میگیرند فاقد شاخصی كلی برای نگاه به
مدل به صورت یکجا هستند .یعنی شاخصی برای
سنجش كل مدل شبیه به رویکرد كواریانس محور
وجود ندارد .اما در تحقیقات مختلف در این حوزه
پیشنهاد شد كه از شاخصی به نام  GOFتوسط
تننهاوسو همکاران ( )0229پیشنهاد شد كه میتوان
به جای شاخصهای برازشی كه در رویکردهای
كواریانس محور وجود دارد ،استفاده نمود .این شاخص
هر دو مدل ساختاری و اندازهگیری را به صورت یکجا
در نظر گرفته و كیفیت آنها را مورد آزمون قرار میدهد.
این شاخص بصورت میانگین  R2و میانگین مقادیر
اشتراكی بصورت دستی محاسبه میشود.

این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر
اشتراكی و ضریب تعیین است .از آنجا كه این مقدار به
دو شاخص مذكور وابسته است ،حدود این شاخص بین
صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران ( )0229سه
مقدار 2.21؛  2.09و  2.38را به ترتیب به عنوان مقادیر
ضعیف؛ متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند.
با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان
 2.880بوده كه باالتر از مقدار پیشنهادی وتزلس و
همکاران ( )0229یعنی  2.38كه قوی بودن مدل را
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نشان میدهد ،میباشد و بنابراین برازش مناسب مدل
كلی تأیید میشود( .جدول )12
نتیجهگیری
در طول قرن بیست و یکم ،سینما به عنوان یک رسانه
تاثیرگذار و به تبع آن جشنوارههای بینالمللی توانستهاند
از خود توانایی منحصر به فردی درعرصه دیپلماسی
فرهنگی ایران و جهان به نمایش بگذارند .قدمی
( )1388معتقد است كه دیپلماسی فرهنگی یکی از
ابزارهای عمده ای است كه شامل برنامههای تبادل
آكادمیک ،حرفه ای ،فرهنگی و دانشجویی ،كنفرانسها
و سخنرانیها در مورد مشکالت اقتصادی و اجتماعی،
ادبیات ،صنعت فیلم ،هنر تئاتری ،نمایشگاههای هنری،
اجرا و كنسرتهای رقص و موسیقی است و یک كشور
میتواند برای صدور منافع و موقعیت آن در جهان
استفاده كند .روشن است كه انواع سیستم عاملها و
فرصتهایی وجود دارد كه امکان ایجاد یک گفتگوی
سازنده و ایجاد یک تصویر مثبت از كشور را فراهم
میكند ".در فضای روابط فرهنگی بین المللـی و
دیپلماسـی فرهنگی هر كشور بدنبال آن است كه
تـصویر خـود را در میان مردم دیگر جوامع مثبت و
سازنده نشان دهد.
در پژوهش حاضر تالش شد به بررسی عوامل مؤثر بر
دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران پرداخته شود.
نتایج نهایی نشان داد هویت ملی ،بعد سیاسی ،بعد
فرهنگی و بعد تکنیکی میتوانند دیپلماسی فرهنگی در
سینمای ایران را پیشبینی كنند .مطالعه تحقیقات انجام
گرفته در این حوزه نشان داد كه پژوهش مشابهی در
دسترس نیست و بر این اساس امکان مقایسه نتایج
تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی مقدور نیست و این خود
نشان از نو بودن موضوع دارد و نیاز به پژوهشهای
بیشتر در این حوزه را نمایان میسازد .دادگران و
همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی تأثیر نقش
فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزشها پرداختند؛ این
رسانه را در انتقال فرهنگ بسیار اثرگذار معرفی كردند.
تركمان و همکاران ( )1391معتقدند كه رسانه سینما
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عالوه بر آن كه دارای جنبه قوی و بصری میباشد در
عین حال روایتی نیز هست و عناصر مشتركی با سایر
ابزار بیانی ،به خصوص شکل ادبیات و رمان دارا
میباشد .لذا همانگونه كه سایر ابزارهای بیانی
رابطهای دیالکتیک یک با جامعه دارا میباشند سینما
نیز ابزاری است كه میتواند بر جامعه تاثیر بگذارد و از
آن تاثیر بپذیرد .چنانکه سایر هنرها میتوانند مسائل
اجتماعی را بازتاب دهند سینما نیر میتواند بازتاب دهنده
مهمترین مسایل هر اجتماعی باشد .لذا اهمیت بررسی
سینما به عنوان یک میدان هنری و عنصر فرهنگی در
وهله اول به سبب اهمیت بازنمایی یا تاثیرگذاری آن
دارای اهمیت است .از آنجا كه سینما نقش بسیار
مهمیدر ایجاد یا خلق فرهنگ ،تغییر فرهنگ و فرهنگ
پذیری دارد ،تاثیرات خود را بر روی جوامع مختلف به
شیوههای متفاوتی بر جای گذارده است.
صمدیار ( )1393معتقد است ارتباط و فرهنگ محکوم
به همزیستی هستند .فرهنگ مشخص كننده ساختار،
معنا و زمینه ارتباطی است كه صورت میگیرد .بدون
فرهنگ ،هیچ ارتباطی قادر به بقا نیست .لذا بین
مجموعه فرهنگ و ارتباطات روابط تنگا تنگ و پویایی
وجود دارد .وقتی كه از فرهنگ یا فرهنگ عمومیبحث
می شود ،نمیتوان از نقش رسانههای همگانی مانند
سینما غفلت كنیم زیرا این وسایل نقش و تاثیر بسزایی
در فرهنگسازی دارند .آگاهیهای اجتماعی در یک
جامعه وقتی به صورت فرهنگی عمومیدر میآیدكه
دائما از طریق رسانههای جمعی و جوامع مختلف مطرح
شده و به بررسی و كنکاش رسد.
در این تحقیق تالش شده است تا سوابق مربوط به
تالشها و نقطه نظرات سینما گران ودیپلماتها،
توأمان مورد ارزیابی قرار گیرد .از ابتدا به لحاظ حجم
اسناد موجود ،به سینما وجشنوارههای سینمایی پرداخته
شده ودر مرتبه بعد،اسناد ومطالعات انجام شده،هرچند
بسیار اندک در خصوص نگاه وعملکرد رجال سیاسی
ایران در تسهیل وحضور قدرتمند سینمای ایران در
عرصههای منطقه ای وجهانی مورد واكاوی قرار گرفته
شده است .ازیک سو علی رغم تحلیلهای فراوان در
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خصوص اثرات مثبت ومنفی حضور سینما گران ایرانی
در جشنوارههای خارجی به عنوان ابزار سینمایی در هیچ
یک از آنها مدل مفهومیبرای درک وارزیابی موضوع
ارائه نشده است واز سوی دیگر نگاه نقادانه به فیلمهای
ایرانی راه یافته به جشنوارههای خارجی به همان نسبت
در مورد جشنوارههای داخلی ،مشاهده نمیشوند.به
عنوان نمونه نسبت فیلمهای پذیرفته شده در جشنواره
فیلم فجر با مولفهها وابعاد انقالب اسالمیچه مقدار
بوده است؟ یکی از نکات مهم مغفول مانده از نگاه
منتقدین ،عدم اطالعات كافی وآمار قابل اعتماد از
اقدامات دیپلماتیک انجام شده جهت حضور سینمای
ایران در جهان تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی
میباشد.
همانطور كه مشخص شد هیچ یک از ابعاد دیپلماسی
فرهنگی در سینمای ایران وضع مطلوبی ندارند .در این
راستا الزم است ،سینمای ایران بازنگری اساسی در این
خصوص داشته باشد .در تبیین نتایج وضعیت نامطلوب
ابعاد دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران ،كافیست
كمیواقع بینانه با این موضوع برخورد شود؛ كه آیا
سینمای ایران به عنوان یک رسانه عمومیتوانسته
رسالت خود را در حوزه ،هویت دینی ،ملی ،فرهنگی،
سیاسی و یا حتی تکنیک به درستی انجام دهد .پیداست
كه شواهد و قرائن حاكی از آنست كه در این خصوص
موفق نبوده است .در این راستا پیشنهادهایی برای رفع
این وضعیت نامطلوب و كاهش شکاف وضع موجود و
مطلوب ابعاد دیپلماسی فرهنگی ارائه میشود:
در ارتباط با هویت ملی پیشنهاد میشود كه در كنار
اهمیت دادن به زبان وادبیات فارسی ،گویشهای اقوام
ایرانی
به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و سعی در اطالع
رسانی عمومیدر خصوص آداب ورسوم ایرانی و نه
صرفاً یک نژاد وزبان و قوم خاص شود .باید پذیرفت
كه بدون پذیرش تنوع اقوام و زبانها در ایران ،سینما
نمیتواند یک رسانه مقبول در خصوص اشاعه فرهنگ
باشد .اساطیر و تاریخ ملی مشاهیر ادبی ،علمیو
مذهبی ،نمادهای ملی(پرچم  ،سرودملی و )...به عنوان
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بخشی از هویت ملی به گونه ای ترویج شود كه معرف
هویت ایرانی باشد.
در ارتباط با هویت دینی پیشنهاد میشود كه متون
دینی ،مناسک دینی ،اماكن مذهبی و تاریخ اسالم ،بلکه
به عنوان بخشی از هویت دینی به گونهای ارائه شود،
كه عاری از هرگونه جزم گرایی باشد .باید این واقعیت
پذیرفته شود كه همه دنیا مسلمان نیستند و اجباری هم
به پذیرش اعتقادات دینی ما از سوی دیگران نیست.
در ارتباط با بعد سیاسی پیشنهاد میشود كه تالش شود
كه تقویت نگاه مثبت به ایران ،افزایش یابد .واقعیت امر
اینست كه امروزه سینما در این حوزه به تنهایی كارایی
الزم را دارد؛ آنچه كه به عنوان مکمل و به نوعی مقدم
بر این رسالت در سینما هستند ،سیاستهای خارجی و
داخلی كشور هست .بعید به نظر میرسد ،در شرایط
كنونی با تصویری كه به واسطه سیاستهای خارجی از
كشور در ذهن جهانیان نسبت به ما شکل گرفته ،سینما
بتواند آن را ترمیم و مثبت كند .هر چند ارائه تصویر
مثبت دروغین هم از اخالق به دور است .لذا؛ باید بستر
ارائه این تصویر مثبت فراهم شده تا سینما آن را به
شکل واقعی انعکاس دهد.
صدور انقالب اسالمی ،نیز از مواردی است كه جهان
امروز به هیچ وجه پذیرای آن نیست؛ كما اینکه هر
گونه نقش سینما در این حوزه ،میتواند در تقابل با
رسالت سینما قرار گیرد .به نظر میرسد ،رسالت سینما
باید به سمتی برود كه چهره واقعی اجتماع را نشان
دهد .این سبب خواهد شد تا اجتماع به نوعی به خود
آمده و در صدد اصالح بر آید .در ارتباط با بعد فرهنگی
پیشنهاد میشود كه معرفی آداب و رسوم ملی مذهبی،
به شیوهای انجام گیرد كه معرف تمام اقوام و ادیان
كشور باشد و طیف خاصی را در برنگیرد .ارزشهای
فرهنگی مشترک با سایر ملل با هدف ایجاد پیوند بین
ملتها و برقراری صلح ،تبلیغ و ترویج شود .در ارتباط با
بعد تکنیکی هم پیشنهاد میشود كه بهرهگیری از
امکانات مدرن و به روز در عرصه سینما ،میتواند به
تأثیرگذاری این رسانه كمک شایانی نماید.
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پایایی
مركب

آلفای
كرونباخ

813.2

809.2

931.2

912.2

938.2

910.2

922.2

918.2

899.2

830.2

928.2

880.2

PValue

مقادیر
آماره t

جدول  - 1نتایج پایایی ابزارهای اندازهگیری
بعد
دیپلماسی
هویت
هویت ملی
فرهنگی
فرهنگی
دینی

بعد سیاسی

بعد تکنیکی

222.2

800.02

139.2

1Q

222.2

281.13

823.2

0Q

222.2

890.13

839.2

3Q

222.2

929.31

191.2

2Q

222.2

932.08

183.2

9Q

222.2

282.38

821.2

8Q

222.2

812.81

883.2

1Q

222.2

988.82

919.2

8Q

222.2

210.93

880.2

9Q

222.2

109.91

881.2

12Q

222.2

210.82

881.2

11Q

222.2

313.82

923.2

10Q

222.2

811.11

922.2

13Q

222.2

218.28

882.2

12Q

222.2

912.80

888.2

19Q

222.2

208.98

880.2

18Q

222.2

238.123

918.2

11Q

222.2

929.99

889.2

18Q

222.2

289.29

892.2

19Q

222.2

230.21

810.2

02Q

222.2

821.29

813.2

01Q

222.2

321.29

892.2

00Q

222.2

810.82

882.2

03Q

222.2

121.32

819.2

02Q

222.2

193.31

833.2

09Q

جدول  - 2میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE
128.2

بعد تکنیکی

190.2

بعد سیاسی

198.2

بعد فرهنگی

121.2

دیپلماسی فرهنگی

181.2

هویت دینی

938.2

هویت ملی
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جدول  - 3روایی واگرا بارهای عاملی متقابل
هویت ملی

هویت دینی

دیپلماسی فرهنگی

بعد فرهنگی

بعد سیاسی

بعد تکنیکی

139.2

900.2

918.2

219.2

293.2

229.2

1Q

823.2

219.2

293.2

221.2

293.2

931.2

0Q

839.2

389.2

221.2

319.2

381.2

212.2

3Q

191.2

991.2

999.2

983.2

982.2

993.2

2Q

183.2

829.2

989.2

929.2

999.2

999.2

9Q

821.2

108.2

818.2

803.2

812.2

822.2

8Q

183.2

883.2

118.2

112.2

183.2

899.2

1Q

103.2

919.2

102.2

192.2

191.2

102.2

8Q

808.2

880.2

110.2

182.2

118.2

882.2

9Q

802.2

881.2

891.2

122.2

189.2

889.2

12Q

818.2

820.2

129.2

182.2

881.2

883.2

11Q

822.2

821.2

198.2

119.2

923.2

128.2

10Q

828.2

198.2

110.2

818.2

922.2

101.2

13Q

821.2

128.2

118.2

822.2

882.2

811.2

12Q

821.2

199.2

111.2

888.2

823.2

128.2

19Q

998.2

108.2

103.2

880.2

128.2

129.2

18Q

839.2

118.2

181.2

918.2

828.2

101.2

11Q

822.2

128.2

131.2

889.2

111.2

182.2

18Q

891.2

181.2

138.2

809.2

180.2

892.2

19Q

822.2

800.2

830.2

892.2

838.2

810.2

02Q

801.2

819.2

888.2

810.2

833.2

813.2

01Q

829.2

110.2

892.2

102.2

130.2

131.2

00Q

838.2

119.2

882.2

810.2

819.2

181.2

03Q

981.2

982.2

819.2

823.2

821.2

928.2

02Q

819.2

998.2

833.2

880.2

821.2

981.2

09Q

جدول  - 6آزمون فورنل – الرکر
هویت ملی

130.2

هویت دینی

دیپلماسی فرهنگی

بعد فرهنگی

بعد سیاسی

بعد تکنیکی
889.2

بعد تکنیکی

892.2

191.2

بعد سیاسی

893.2

881.2

813.2

بعد فرهنگی

821.2

822.2

821.2

189.2

دیپلماسی فرهنگی

881.2

820.2

892.2

888.2

188.2

هویت دینی

110.2

121.2

128.2

118.2

123.2

هویت ملی

جدول  - 8خصیصه تک ارزشی به چند ارزشی
هویت دینی

دیپلماسی فرهنگی

بعد فرهنگی

بعد سیاسی

بعد تکنیکی
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813.2

821.2

بعد سیاسی

812.2

802.2

بعد فرهنگی

839.2

838.2

812.2

دیپلماسی فرهنگی

898.2

839.2

813.2

898.2

هویت دینی

882.2

821.2

811.2

892.2

هویت ملی

جدول  - 9ضریب تعیین

ضریب تعیین
182.2

ضریب تعیین تعدیل شده
118.2

دیپلماسی فرهنگی

جدول  :6اندازه اثر
دیپلماسی فرهنگی
208.2

بعد تکنیکی

212.2

بعد سیاسی

210.2

بعد فرهنگی

222.2

هویت دینی

298.2

هویت ملی

جدول  - 8قدرتی پیشبینی مدل
=( -SSE/SSO)1Q²
910.2

P Values
218.2
222.2
222.2
929.2
222.2

آماره T
389.0
829.3
192.3
112.2
888.3

دیپلماسی فرهنگی

جدول  - 6معناداری روابط متغیرها
ضریب مسیر
انحراف استاندارد
192.2
283.2
303.2
282.2
322.2
282.2
228.2212.2
192.2
290.2

جدول  - 16نتایج برازش مدل کلی

بعد تکنیکی  >-دیپلماسی فرهنگی
بعد سیاسی  >-دیپلماسی فرهنگی
بعد فرهنگی  >-دیپلماسی فرهنگی
هویت دینی  >-دیپلماسی فرهنگی
هویت ملی  >-دیپلماسی فرهنگی
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GOF

√مقادیر
اشتراكی

880.2

819.2

مقادیر اشتراكی
128.2
190.2
198.2
121.2
181.2
2.938

√ضریب
تعیین

830.2

ضریب
تعیین

182.2

نمودار  - 2اشتراک افزونگی

نمودار  - 2اشتراک افزونگی

بعد تکنیکی
بعد سیاسی
بعد فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی
هویت دینی
هویت ملی
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نمودار  - 3معناداری ضرایب مسیر متغیرها
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Identifying the Factors Affecting Cultural Diplomacy in Iranian Cinema

Habib Sheikh, Mohamad Soltanifar, Afsaneh Mozaffari

Abstract
During the 21st century, cinema as an influential media and consequently international
festivals have been able to showcase their unique ability in the field of cultural
diplomacy in Iran and in the world. Cultural diplomacy involves academic,
professional, cultural exchange programs, including cinematic exchanges, and a country
can use it to export national interests and promote its position in the world. The purpose
of this study was to explain the factors affecting cultural diplomacy in Iranian cinema.
This research was a descriptive survey and correlational in terms of research method
and applied research. Statistical population of this study is composed of experts in the
field of cinema and cultural diplomacy of the country. 250 people were selected through
random sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. Content
validity ratio and content validity index and measurement model results were used to
assess the validity of the measurement instruments. Composite reliability was used to
assess the reliability of the questionnaires. Structural equation modeling using Smart
PLS3 software was used for data analysis. The results of this study showed that national
identity, political dimension, cultural dimension and technical dimension can predict
cultural diplomacy in Iranian cinema. According to the obtained value for the overall
model fit of the model is 0.68, the fit of the overall model is confirmed.
Keywords: Diplomacy, Cultural diplomacy, Cinema.

