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طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم
پویا رئیسی ،1مسعود نقاش زاده* ،2صدیق رئیسی

3

1دانشجوی کارشناسی ارشد تهیهکنندگی نمایش ،دانشکده تولید ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران.
2استادیار دانشکده تولید ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران.
3دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/1/25 :تاریخ پذیرش نهایی)96/12/16 :

چکیده

ً
فرآینــد تولیــد فیلمهــای ســینمایی و ســریالهای تلویزیونــی ،بعضــا آنچنــان کــه مدیــران تولیــد پیشبینــی و یــا برنامهریزی
کردهانــد ،پیــش نمیرود .زیرا مخاطرات زیادی با منشــاء عوامل درونی و بیرونی هســتند که میتواننــد علیرغم پیشبینیها
و برنامهریزیهــا ،موجــب بــروز اشــکاالت جزیــی یا اساســی در روند تولید شــوند .امــروزه میتــوان برای کاهــش احتمال وقوع
مخاطــرات ،کاهــش تأثیــر مخاطــرات در رونــد تولید و کاهش خســارات ناشــی از وقوع آنهــا ،از دانش مدیریــت مخاطرات بهره
گرفــت و با کســب آمادگی الزم برای تشــخیص و کنترل ســریع مخاطــرات اقدام کرد .مقاله حاضر ،بــه لحاظ هدف ،نتیجه یک
تحقیق کاربردی اســت که مبتنی بر اســتفاده از تحقیقات پیشــین و آرای کارشناســان صنعت ســینما در ایران اســت .در این
جســتار ســعی شــده ،متناســب با شــرایط بومی تولید پروژههای ســینمایی ،روشــی سیســتماتیک برای شناســایی ،تحلیل،
اولویتبنــدی و راهکارهــای کنترل و مقابله با مخاطرات تولید ارائه شــود .در ایــن تحقیق ،مخاطرات تولید در دو گروه مرتبط
با مکان فیلمبرداری ،عوامل انســانی و تجهیزات مورد توجه قرار گرفتهاند .ســپس از روش تحلیل حاالت شکســت و آثار آن در
اولویتبندی مخاطرات و روش تصمیمگیری چند معیاره ،برای معرفی گزینههای مناسب محدودکننده مخاطرات استفاده
شده است .نتایج 9 ،مخاطره بحرانی و  6راهکار مقابله با آنها را به ترتیب اولویت معرفی کرده است.

واژههای کلیدی

تولید فیلم ،مدیر تولید ،مدیریت مخاطرات ،ارزیابی مخاطرات،مقابله با مخاطرات.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09123150278 :نمابر.E-mail: m.naghashzadeh.ac@gmail.com ،021-22145105 :
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خطر 1همواره بخشــی از زندگی انســان بوده که در مقاطع و شرایط
گونا گــون ،امــکان بــروز یــا مواجهــه بــا آن وجــود دارد .بــرای پیشــرفت
و توســعه در هــر زمینــه و فعالیتــی ،الزم اســت نگاهــی واقعبینانــه و
روشمنــد بــه مقولــه خطــرات احتمالی و نحــوه کنترل و کــم اثر کردن
آنها وجود داشــته باشــد .از زمینههــای مرتبط با تولیــد و توزیع انرژی
گرفته تا مالحظات مربوط به زیرساختها ،زنجیرههای تامین ،امنیت
فرودگاهها ،بیمارســتانها ،ســاختمان ســازی و ...همیشه در معرض
عوامــل مخاطرهآمیــز و انــواع تهدیدات هســتند اما همزمــان مدیریت
موثر بر روند این مخاطرات ،ســبب رشــد کیفی فعالیتهای مرتبط با
زمینههــای مذکور شــده اســت .در جهان پر شــتاب امــروز ،مخاطرات
بــه طــور نا گهانی بــروز میکنند؛ که این امر باعث شــده ضرورت نیاز به
آمادگی و مقابله صحیح با آنها ،بیش از پیش حس ش��ود(Hampton,
 .)2009,12حتــی ا گــر نتــوان از بــروز مخاطــره جلوگیــری کــرد ،حداقل
میبایس��ت تمهی��دی اندیش��ید ت��ا گزند آنها تعدی��ل گ��ردد (& Hester
 .)Harrison,1998,33بنابرایــن باید اطمینان حاصل کرد که مخاطره
بــه گون ـهای مدیریــت شــود تــا تهدیــدات و تأثیــرات ناشــی از خطــر به
حداقل رسیده و از منابع در اختیار نیز ،نهایت بهره گرفته شود.
مدیریــت مخاطــره 2شــامل فرآیندهــای درک ،تجزیــه و تحلیــل و
پرداختــن بــه مخاطــرات ،بــه منظــور ایجــاد اطمینــان در دســتیابی
مطلــوب به اهداف اســت .ســازمانها در دســتیابی به اهــداف خود
میبایســت متناســب بــا ســطح پیچیدگــی فعالیتهایشــان ،درگیــر
فرآینــد مدیریــت مخاطــرات هم بشــوند .در واقع این نــوع مدیریت،
قتــر کارها ،کاهــش زمان و
میتوانــد تضمینــی بــر پایان رســیدن موف 
هزینههــای عملیاتی و چابکی تیم در مقابله با بحرانهای کوچک و
بزرگ را فراهم سازد (.)AIAG, 2008, 5
از آنجا که وجود مخاطره ،یک امر ذاتی در انجام امور اســت ،نقش
متولیان آن ،دایرهی وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد که میتواند
حوزههــای برنامهریــزی ،بودجهبنــدی  ،پیشبینــی  ،بیمــه ،رعایــت
بهداشــت و ایمنــی کار ،اجــرای عملیــات مبتنــی بــر اســناد و مــدارک،
نظــارت و نظایــر آنها را شــامل شــود .بر مبنــای تعریف اســتاندارد ISO
 ،31000مدیریت مخاطره شــامل شناســایی ،ارزیابــی و اولویتبندی
مخاطـ�رات اسـ�ت ( .)Loosemore et al., 2006, 23ایــن امــور به دنبال
ایجــاد برنامــه هماهنــگ و اقتصادی در اســتفاده مناســب از منابع در
اختیار برای به حداقل رســاندن ،پایش و کنترل عوامل عدم قطعیتی
اســت که میتوانند در رســیدن به اهداف از پیش تعریفشده ،اخالل
ایجاد کنند .فرآیند یک مدیریت مخاطره صحیح ،از مراحلشناسایی
مخاطــرات آغــاز و تــا تجزیــه تحلیــل آنهــا ،اولویتبنــدی مخاطــرات،
شناســایی مخاطــرات بحرانــی و پیشبینــی تمهیــدات الزم جهــت
محدود کردن مخاطرات (شامل اجتناب از خطر ،کاهش اثر منفی و یا
احتمال تهدید ،انتقال تمام یا بخشی از تهدید به طرف دیگر ،و حتی
حف��ظ برخی مخاط��رات ) به ط��ول میانجام��د ( .)AIAG, 2008,17در
مخاطرات کارآمد ،شناسایی عامل یا عوامل دارای
یک نظام مدیریت
ِ
بیشــترین میــزان زیــان و بیشــترین احتمال وقــوع ،در مرکــز توجه قرار

میگیرد تا برای کاهش زیان ناشی از احتمال وقوع و بروز آن مخاطره،
اقدامات الزم دنبال شود.
عرص ـهی تولیــد فیلــم (و ســریال) میتوانــد از جهــات مختلــف ،از
جملــه عــدم اطمینــان در بازارهــای فــروش ،عواملــی که موجــب بروز
شکســت در تولید پروژه میشــود ،تعهــدات قانونی ،خطرات ناشــی از
اشــتباهات انسانی و یا مولفههای بیشمار دیگری ،در معرض تهدید
و مخاطــره واقــع شــود .ســینمای ایــران نیــز مملــو از داســتانهای به
ســرانجام نرســیدن فیلمها یا تعطیلیهای چند روزهای است که ضرر
بســیاری به تهیهکننــدگان و ســرمایهگذاران پروژهها وارد کرده اســت.
بــه همین دلیل ،اســتفاده از انگارههای مدیریــت مخاطرات میتواند
در بــه ثمــر رســیدن و بهســازی پروژههــای تولید فیلم ،نقــش مثبت و
مؤثری ایفا کند .در صنعت سینما و تلویزیون ،مدیر تولید ،3وظیفهی
مؤثر تمام مراحل تولید ،از هنگام پیشتولید تا پایان
مدیریت بهینه و ِ
فیلمبرداری و گاه تا پایان عملیات آمادهسازی نهایی فیلم را عهدهدار
اســت .او مســئول برنامهریزی و بودجهبندی نیز هســت و میبایست
بــه صورت روزانه ،بر جنبههای مختلــف مربوط به تولید فیلم نظارت
کند .همچنین ا گر در این میان مشــکلی رخ دهد ،باید به تهیهکننده
اثر پاسخگو باشد (.)Clark and J Spohr, 2002,12
از آنجــاکه یک پروژهی تولید فیلم ،ســاختار ،هــدف ،گروه ،عوامل
انســانی ،زمــان و مؤلفههــای پیچیــده دیگری دارد ،هــر لحظه ممکن
اســت خطــری در رونــد تولیــد آن رخ دهــد .از ایــن جهــت میتــوان
ادعــا کــرد که مدیریــت مخاطرات تولید فیلم ،یکــی از جنبههای مهم
مدیریــت پــروژه ،جهــت بــه ثمر رســیدن بهتر فیلم اســت .بــا توجه به
دیدگاههای مؤسسه مدیریت پروژه  4 PMIکه تحت عنوان استاندارد
ی  5 PMBOKمعروف است  ،مدیریت مخاطره ،یکی
مشهور بینالملل 
از ده حــوزه دانشــی اســت کــه یــک مدیر پــروژه باید به آن آشــنا باشــد
( .)Loosemore et al., 2006,198این مؤسســه ،مخاطره یک پروژه را،
رویدادی نامشــخص یا شــرایطی که ا گر رخ دهد ،بر اهداف پروژه یک
اثر مثبت یا منفی خواهد گذاشت ،تعریف کرده است .استانداردهای
جهانــی  ،PMIبه ارائه دســتورالعمل ،قوانیــن و ویژگیهای یک پروژه،
برنامــه و مدیریــت کارهــا اختصــاص دارد و ایــن اســتانداردها ،به طور
گســتردهای در جوامع امروزی پذیرفته شــده اســت .در واقع هنگامی
که به طور مداوم از این استانداردها استفاده شود ،در رسیدن به رشد
و تعالی حرفهای پروژه کمک شایانی میشود.
شــایان ذکر است که صنعت ســینما را میتوان در سه فاز طراحی،
تولیــد و توزیــع ،بخشبندی کــرد که فاز تولید آن ،خود ســه مرحلهی
پیشتولیــد ،تولیــد و پستولیــد را شــامل میگــردد .در مقدمــه و
بخشهای ابتدایی این مقاله ،مراد از کلمهی تولید ،بیشتر ناظر بر کل
روند هر ســه مرحله پیشتولید ،تولید و پستولید ،جهت شکلگیری
یک چشمانداز کلی از مفهوم مخاطرات تولید فیلم خواهد بود؛ اما در
بخشهای آتی و مطالعهی میدانی این مقاله ،منظور از تولید ،مرحله
فیلمبــرداری خواهــد بــود .مقاله حاضــر در هفت بخش تنظیم شــده
است .پس از مقدمه ،روش تحقیق در بخش دوم و پیشینه تحقیقات
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انجام شــده در زمینه مخاطرات تولید فیلم در بخش ســوم ارائه شده
اســت .مدیریت مخاطــرات از جنبه نظری ،با تکیه بــر منابع معتبر در
بخش چهارم معرفی شــده اســت .بخش پنجم ،به روش پیشنهادی
بــرای مدیریــت نظاممنــد مخاطــرات در عرصه تولید فیلــم اختصاص
یافته اســت .در بخش ششــم ،گزارشــی از مطالعه میدانی انجام شده
در خصوص دنبال کردن اجزای مدیریت مخاطرات تولید فیلم را ارائه
کرده و در آن ،با بهرهگیری از نگاه کارشناسان ،به شناسایی مخاطرات،
تحلیــل  ،اولویتبندی و روشهای تحدیدکننــده مخاطرات پرداخته
شده و بخش هفتم به نتیجهگیری اختصاص یافته است.
از آنجــاکه هدف پژوهش حاضر ،پیشــنهاد الگویی برای مدیریت
مخاطرات و راهکارهای محدود کننده آنها بوده اســت ،در گردآوری
اطالعــات از اســناد و منابع کتابخانهای و بــرای مطالعات میدانی ،از

آرای کارشناســان اســتفاده شده اســت .از نظر نوع تحلیل دادههای
جم ـعآوری شــده ،اتــکای اصلــی بــر بهرهگیــری از روش تحلیلــی
– توصیفــی ،تحلیــل حــاالت شکســت و آثــار آن در اولویتبنــدی
مخاطــرات بــوده اســت .همچنیــن در روششناســی تحقیــق ،از
روش تصمیمگیــری چنــد معیــاری در اولویتبنــدی سیاســتهای
محدودکننــده مخاطرات نیز بهره گرفته شــده اســت .بــا این دیدگاه
میتــوان ایــن تحقیــق را از حیث هــدف در زمره تحقیقــات کاربردی
طبقهبنــدی کــرد .ابــزار اصلی گــردآوری اطالعــات به لحــاظ پایهای،
مســتخرج از مطالعه ادبیات و پیشــینه تحقیقات گذشته و در حوزه
انطباق بر رفتار حا کم در فضای فیلمسازی کشورمان ،مبتنی برآرای
کارشناســان و پرسشــنامه با طیف لیکرت پنج گزینهای بوده اســت.
شیوه تکمیل پرسشنامه نیز هدایتشده با مصاحبه حضوری است.

 . 1پیشینه تحقیق
ـرات تولیــدات فرهنگــی هنــری ،در
متأســفانه در عرصــه مخاطـ ِ
مقایســه بــا ســایر زمینههــای صنعتــی و خدماتــی ،کار زیــادی انجام
نشــده اســت .مســتندات موجــود نیــز بیشــتر متمرکــز بــر جنبههــای
مطالعات زیباییشناســانه موضوع خطر ،ایمنی و نظامهای بیمه و
اســتودیویی اروپا اســت که در صنعت ســینمای ایــران چندان قابل
استفاده و اتکا نیست .گاهی با ارائه بحثهای مفهومی در خصوص
تناســب و نزدیکــی زمینــه صنعــت فیلمســازی بــا ســایر پروژههــای
صنعتی ،بر اهمیت روشهای شناسایی و مدیریت مخاطرات تا کید
شده است .هیورت 6در مجموعه مقاالت منتشره در کتابی با عنوان
فیلــم و ریســک ،مخاطــرات فیلــم را مورد توجــه قــرار داده و در آن به
طور صریح بر این واقعیت تأ کید میکند که توجه به مخاطرات تولید
فیلــم در مطالعــات فیلــم به طــور جدی نادیده گرفته شــده اســت و
در عیــن حال بســیاری از کســانی کــه در مــورد تولید فیلــم اظهارنظر
میکننــد ،در مــورد اشــکال مختلفــی کــه مخاطــره چگونــه فرآینــد
فیلمسازی را تحت تاثیر قرار میدهد ،غیرمطلع هستند .نویسندگان
مقاالت این کتاب ،با بررســی جنبههای مختلفی از جمله مطالعات
فرهنگــی ،انسانشناســی ،مطالعــات فیلــم ،فلســفه ،اقتصــاد و،...
میکوشند که این خالء مطالعاتی را به صورت بینارشتهای از زوایای
ً
مختلــف پرکننــد اما بحــث مخاطره ،اساســا بــا رویکردی متفــاوت از
ای��ن پژوه��ش دنب��ال ش��ده اس��ت ( .)Hjort, 2012, 31بــه طــور مثال
کنشهای خطرنا ک چارلی چاپلین در بازیگری ،مانند راه رفتن روی
لب ـهی پرتــگاه و ...موضــوع بحــث قرار گرفتــه و یا در مقالــه دیگری از
پرواز هلیکوپتر بدون مجوزهای الزم ایمنی برای پرواز بر فراز آســمان
افغانســتان و خطــر تیــر خــوردن آن بحث شــده اســت .هــر چند این
کتاب ،یکی از مهمترین منابع توجه به مخاطرات عرصه فیلمســازی
محســوب میشود و میتواند برای درک این مقوله کمک شایانی به
مدیران تولید و دانشجویان این عرصه کند؛ لیکن شاید بتوان نقص

آن را ،عــدم ارائــه ســاختاری نظاممنــد بــرای مدیریــت مخاطرات در
عرصه تولید فیلم دانست.
کتــاب ایمنــی تولیــد بــرای فیلــم ،تلویزیــون و ویدئــو نیــز ،یکــی از
منابــع مهــم در مقولــه مخاطــرات تولیــد فیلــم محســوب میشــود و
در آن ،جنبههــای ایمنــی کار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن
منبــع ،تا کیــدات فراوانــی بــر شناســایی جامــع مخاطــرات احتمالــی
در فرآینــد تولیــد داشــته و مشــاورههایی بــه منظــور کنتــرل یــا
محدودکــردن مخاطرات ارائه کرده اســت ،همچنیــن در این کتاب،
اطالعــات کاملــی از شــماره تماسهــا ،اســناد  ،مجوزهــای ایمنــی
بــا تمرکــز بــر قوانیــن حا کــم در انگلســتان و اروپــا ارائــه شــده اســت
(.)Small, 2000, 445
ً
بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه مدیریــت مخاطــرات خصوصــا در
زمینههــای صنعتی و خدماتی به ویژه حوزه مالی (نظیر بیمه ،بانک
هــا ،بــورس و ،)...تا کنون تحقیقات زیادی انجام شــده که بســیاری
از آنهــا مبتنــی بــر روشهــای کمــی اســت کــه میتوانــد در مدیریــت
مخاطرات عرصه تولید فیلم نیز از آنها بهره گرفت .با توجه به مطالب
فوق ،تمرکز پژوهش حاضر بر تطبیق روشهای مهندسی مخاطرات
بــرای کمــک در امــر مدیریــت مخاطــرات تولید فیلم اســتوار اســت و
هــدف اصلــی این تحقیــق ،ارائه الگویــی کارا و عملیاتــی در مدیریت
مخاطــرات تولیــد فیلم بر اســاس فرهنــگ حا کم در فضای ســینما و
تلویزیون ایران خواهد بود.

 .2مدیریت مخاطرات
تاریخچــه «مدیریــت مخاطــره» ،بــه بابلیــان در قــرن  18پیــش از
میــاد باز میگردد .ریشــه لغــت «مخاطــره» واژه التین «رســكوم» به
معنـ�ی «خطـ�ر صخرههـ�ای سـ�احلی» اسـ�ت (.)Hampton, 2009,13
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بــرای اولیــن بــار ،تحلیــل مخاطــره توســط كمیتــه تحقیقــات ملــی
آ كادمی ملی علوم آمریكا در سال  1983میالدی تعریف گردید .در آن
زمان ،ســه مرحله اصلی تحلیل مخاطره به صورت ارزیابی مخاطره،
مدیری��ت مخاط��ره و انتق��ال مخاط��ره تعری��ف ش��دهاند (Berenguer
 .)et al., 2011,104بســیاری از متخصصــان اعتقــاد دارنــد ،تحلیــل
مخاطــره با فاز شناســایی مخاطره آغاز میشــود كه این فــاز ،در ا كثر
روشهــا اولین قدم بــوده و در روشهای مختلــف مدیریت مخاطره
مراحل آن متفاوت است.
در آمــار جالــب توجهــی كــه توســط آقــای نیولنــدز در كنفرانــس
ای.پــی.ام در ژوئــن  1997ارائــه گردیــد ،بــه این نكته اشــاره شــد كه
بهطــور متوســط  %36از مخاطرههایــی كــه در شــروع یــك پــروژه
شناســایی میشــوند ،هرگز رخ نمیدهند ،لذا این تصور که مخاطره
همــواره میتوانــد رخ بدهــد ،ناظــر بر جنبههایی اســت کــه میتواند
ریس ـکهای احتمالــی را کنترل کنــد و حتی از طرفی آســودگی خاطر
بیشــتری بــرای مســئولین و مدیــران پــروژه فراهم ســازد .روشهای

زیــادی جهــت شناســایی مخاطرههــا وجــود دارد از قبیــل طوفــان
فكری ،تشــكیل كارگاه ،چك لیســت ،پرسشــنامه ،مصاحبه ،تكنیك
دلفــی و انــواع نمودارهــا (علــت و معلــول ،پویایــی سیســتم ،دیا گرام
عوامــل موثــر و غیــره) .از ایــن جهــت نمیتــوان روش مشــخصی را به
عنوان بهترین گزینه برگزید .در بســیاری از مواقع ،با توجه به شرایط
پروژه ،مناســبترین گزینه ،اســتفاده از روشهای تلفیقی ذکر شــده
است(. )AIAG, 2008, 63
در ارزیابــی مخاطــره ،هــدف ،پاســخ بــه ســئواالتی نظیــر (میــزان
مخاطره چقدر اســت؟ چه تاثیری دارد؟ عامل آن چیســت؟) است.
ً
تحلیــل مخاطــره ،دو هــدف عمــده را دنبــال میكنــد .اوال ،اهمیــت
نســبی مخاطرههای شناسایی شــده را نشان میدهد و طبقهبندی
آنهــا را بــر حســب اولویتبندی ،از لحــاظ تاثیری كه بر ســاختار مالی
ً
و عملیاتــی ســازمان برجــای میگذارنــد ،امكانپذیر میســازد .ثانیا،
اطالعــات الزم برای تعیین روش یا روشهای مناســب جهت مقابله
با مخاطره را ارائه میكند.

جدول  -1مخاطرات مکان فیلمبرداری.

جدول  -2مخاطرات عوامل و تجهیزات.

ردیف

نام مخاطره

کد

نام مخاطره

کد

ردیف

H1

1

وقوع سر و صدای محیطی غیرقابل کنترل

L1

1

خطای انسانی

2

از دست دادن نور طبیعی

L2

2

به موقع نرسیدن سر صحنه

H2

3

شلوغی مکان و ازدحام مردم

L3

3

غیبت

H3

4

بروز خطر در موقعیت خاص نظیر ارتفاعات ،غار،
جنگل ،کنار جادهها ،صحرا ،زیر آب ،فضای ایزوله و
...

L4

4

کنش خارج از برنامهی تعیین شده

H4

5

تعدد اما کن فیلمبرداری در یک روز

L5

5

عدم استفاده از گروه بدلکاری

H5

6

عدم امکان کنترل حرکت خودرو و بستن خیابان

L6

6

انتخاب عوامل غیرمتخصص

H6

7

ناهمواری زمین

L7

7

توان و انرژی نامناسب عوامل

H7

8

مجاورت با صنایع و کارخانجات

L8

8

استفاده از حیوانات

H8

9

دوری از دفتر اصلی تولید /محل اقامت

L9

9

عدم کنترل کودکان و افراد مسن

H9

10

عدم دسترسی به برق ،آب و فاضالب

L10

10

از بین رفتن تجهیزات

H10

11

خارج از محدوده ارتباطی و آنتن دهی

L11

11

اسلحه و مواد خطرنا ک (اسید ،منفجره)

H11

12

بروز آلودگی و گرد و غبار

L12

12

کمبود تجهیزات الزم سر صحنه

H12

13

حرکت ناخواسته و اعوجاج اشیاء محیطی

L13

13

عدم آشنایی عوامل با تجهیزات

H13

14

عدم تحقق پیشبینی آب و هوا

L14

14

نبود مباشران ویژه (جلوه ویژه ،میدانی،
پزشک و  )...سر صحنه

H14

15

عدم اجازه فیلمبرداری در اما کن و موقعیتهای
خاص علیرغم هماهنگی یا صدور مجوز قبلی (بنابر
دالیل امنیتی ،ایمنی ،بهداشتی و)...

L15

15

کار با جرثقیلهای فیلمبرداری

H15
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طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

تحلیــل ّكمــی مخاطره ،بســیار مهــم و حائز اهمیت اســت ،لیکن
نیاز به محاســبات زیاد و فعالیتهای خــاص دارد و فرآیندی زمانبر
و پرهزینــه بــه حســاب میآید .عدم اطمینــان به اعــداد و ارقام مورد
اســتفاده در محاســبات نیز ،از مشــكالت ایــن رویكرد اســت .ارزیابی
ّكمــی مخاطره به عنوان مثال ،ممكن اســت براســاس ارزش دارایی،
زمــان بیــكاری دســتگاه یــا میــزان برگشــت ســرمایه ،انجــام شــود
(.)Berenguer et al., 2011, 75
برای مقابله با مخاطرات باید مش ـ ـ ــخصش ـ ـ ــود که در مقابل هر
مخاطره ،چه رویك ـ ـ ــردی میتوان اتخاذ کرد تا آث ـ ـ ــار منفی مخاطره
را کم یـ ـ ـــا خنثی کند؟ در این فاز ،مس ـ ـ ــئول هر مخاطره مش ـ ـ ــخص
میش ـ ـ ــود تا وظیفه نظارت بر مخاطره و تاثیـــــــرات آن را برعهده گیرد
( .)Hampton, 2009,112تجربی ـ ـ ــات گذش ـ ـ ــته نش ـ ـ ــان دادهاند كه
روشهـ ــ ــای تحلیل خط ـ ـ ــر و عملی ـ ـ ــات ،تحلیل حالت خط ـ ـ ــا و اثر،
تحلیل درخت خطا و تحلیل درخـــــــت رویداد ،از جمله پركاربردترین
و پذیرفت ـ ـ ــه ش ـ ـ ــدهترین روشه ـ ـ ــای تحلی ـ ـ ــل مخاطره هس ـ ـ ــتند
(.)Berenguer et al., 2011,173
پیشــگیری از وقــوع مشــكالت در فرایندهــا و محصــوالت ،هــدف
اصلــی روش تحلیــل عوامــل شكســت و اثــرات آن اســت .بواســطه
اینكه از این فرآیند در هر دو مرحله برنامهریزی و عملیات اســتفاده
میشــود؛ مشــكالت احتمالــی موجــود در مراحــل اولیــه شناســایی
شــده و بــا هزین ـهای انــدك با آنهــا مقابلــه میشــود .نتیجه ایــن كار،
پایــداری بیشــتر فرایند ،كاهش یا عدم نیاز بــه فعالیتهای اصالحی
در مراحــل پیشــرفته خواهد بــود .بنابراین ،تحلیل عوامل شكســت
و آثار آن ،روشــی برای شناســایی عوامل بالقوه شكس ـتهایی اســت
كــه یــك محصول یــا فرایند ممكن اســت با آنهــا مواجه شــود .ارزیابی
مخاطرههای مرتبط با این عوامل ،رتبهبندی آنها براســاس اهمیت
و ممانعت از وقوع شكست (مواردی كه بیشترین آسیب را به شركت
یــا پروژه میرســانند) ،از دیگر مراحــل این تحلیل به شــمار میروند.
خروجی یك چرخه تحلیل عامل شكست و اثرات آن جدول تحلیلی
اســت .این جدول ،میزان آســیب پذیری یك محصول یا فرایند را در
مقابل عوامل شكســت بالقوه آن مشــخص میكند .همچنین سطح
مخاطره مربوط به هر عامل شكست و فعالیت اصالحی مورد نیاز (یا
اعمال شــده) آن را نیز مشخص مینماید .در مدیریت مخاطرات3 ،
هدف اساسی مورد توجه قرار میگیرد:
 .1کم کردن احتمال وقوع مخاطرات؛
 .2کاهش هزینه و خسارات ناشی از بروز مخاطرات؛
 .3باال بردن قدرت تش��خیص ناش��ی از وقوع مخاطرات (Wui et
.)al., 2017,316
ً
از اینرو هدف ،الزما پیشگیری صد درصدی مخاطرات احتمالی
نیســت و حتــی شــاید مخاطــرهای گریزناپذیــر باشــد .امــا میتــوان
احتمال وقوع آنها را کاهش داد و یا در صورت بروز مخاطرات ،تأثیر،
هزینه و خسارات ناشی از آنها را کمتر کرد.
مخاطــرات تولید فیلم (پیشتولیــد ،تولید ،پس تولید) را با توجه
بــه بــازهی مخاطرهآمیــز مــورد نظر هــر بخــش میتوان بــه حوزههای
متعــددی نظیــر مخاطــرات برنامهریــزی ،مخاطرات مالــی و بودجه،

مخاطــرات نیــروی انســانی ،مخاطــرات تجهیزات ،مخاطــرات مکان
فیلمبرداری ،مخاطرات تدوین ،صدا گذاری و ...بخشبندی کرد .از
طرفی مخاطرات هر حوزه ممکن است اشترا کات و وابستگیهایی با
فیلم  -هنگام فیلمبرداری-
سایر حوزهها پیدا کند .مخاطرات تولید ِ
از آن قبیــل مخاطراتی اســت که میتواند زیانهــای جبران ناپذیری
را بــه پــروژه وارد کنــد؛ چرا که از ســویی تمــام برنامهریزیهــای زمان
پیشتولیــد را برهــم میزنــد و از ســوی دیگــر ،عــاوه بر افزایــش قابل
توجــه هزینــه ،پستولیــد و آینــدهی مبهمــی را بــرای پــروژه ایجــاد
مینماید .این مقاله ،به عنوان مورد مطالعاتی ،قصد دارد که بعضی
از مخاطــرات اصلــی ایــن بخــش را شناســایی نمایــد .در ایــن مقاله،
شناســایی مخاطــرات مربــوط بــه مــکان فیلمبــرداری و همچنیــن
ترکیبــی از بخشهــای عوامــل و تجهیــزات مــورد توجــه قــرار خواهند
گرفت تا لیســتی از مخاطرات دو گروه یاد شــده ،به دست آید .جهت
تهیــه لیســت بــا بهرهگیــری از مــرور پیشــینه تحقیقات انجام شــده و
آرای کارشناســان  ،فهرســتی شــامل  31مخاطــره در دو گــروه «مکان
فیلمبــرداری ،عوامل و تجهیزات» اســتخراج شــده کــه جداول  1و ،2
نتایج حاصل را ســازماندهی کردهاند .بدیهی اســت این مخاطرات،
خــارج از دایره پیشبینــی و برنامهریزیهای معمــول مدیران تولید
در نظر گرفته میشود؛ زیرا هنگامی که یک مخاطره قابل پیشبینی
ً
و قابل کنترل باشد ،اساسا مخاطره محسوب نخواهد شد .همانطور
شتــر نیز تا کید شــد ،جداول  1و  ،2تنها به بیــان نمونههایی از
کــه پی 
مخاطــرات تولیــد فیلم در زمینههــای مکان فیلمبــرداری و عوامل و
تجهیــزات اشــاره میکنند و نوع مخاطرات شناســایی شــده و میزان
اهمیت آنها ممکن اســت با ســطوح تجربه متفاوت ،فیلمنامه و نوع
پروژه ،محل اجرا و عوامل دیگر تغییر کند.

 .3روش پیشــنهادی برای مدیریت مخاطرات
تولید فیلم
روش نظاممنــد پیشــنهادی بــرای مدیریــت مخاطــرات فرآینــد
تولید فیلم به قرار زیر است.
 .1ابتدا حدود پروژه مورد نظر را شناســایی کنید .در این صورت
میتــوان بــه گروههای مخاطــرهای مورد نظر در مراحــل پیشتولید،
تولید و پستولید اشاره کرد.
 .2جایگاه مســئول مدیریت مخاطرات را با انتخاب افراد کلیدی
در پروژه تعیین کنید.
 .3فهرستی از مخاطرات محتمل ،با تکیه بر تجارب مستند شده
یا مصاحبه با افراد واجد شرایط ایجاد کنید.
 .4فهرست را بازنگری کرده و مخاطرات مشابه را یکسانسازی و
مخاطرات بعید و یا کم اثر را حذف کنید.
 .5بــرای هــر مخاطره ،بــا بهرهگیــری از نظرات کارشناســان ،عدد
اولویــت را محاســبه کنیــد .در ادامه جزئیات محاســبه عــدد اولویت
آمده است.
 .6مخاطرات را بر حســب عدد اولویت محاســبه شــده به صورت
نزولــی مرتــب کنیــد و مخاطراتــی را کــه  %20از باالتریــن امتیــازات را
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دارنــد ،به همراه مخاطراتی که امتیاز شــدت آنها از  8باالتر اســت را،
به عنوان مخاطرات بحرانی جدا کنید.
 .7از متخصصــان بخواهیــد راهکارهــای ممکــن کــه ســبب
محدودکــردن مخاطــرات بحرانــی میشــوند را فهرســت کننــد .ایــن
مــوارد میتوانند ســبب کاهــش احتمال وقوع مخاطــره و کاهش آثار
مخاطــرات باشــند .در نمــودار  ،1الگــوی کلــی انتخــاب نــوع راهــکار
متناســب با مقــدار امتیــاز احتمال وقــوع مخاطره و شــدت مخاطره
ارائه شده است.
 .8بــا توجــه بــه منابــع در دســترس  ،راهکارهــای محدودکننــده
مخاطرات بحرانیتر را دنبال کنید.
در تحلیل عوامل شكست و اثرات آن ،عدد اولویت مخاطره مبین
رتبــه مخاطره اســت .این رتبــه ،نشــاندهنده میــزان اهمیت عامل
شکست است و چگونگی تعیین آن ،در ارزیابی و مدیریت مخاطرات
نقــش مهمــی دارد .در واقــع برنامهریــزی و مدیریــت مخاطــرات ،بــر
اســاس نتایج حاصل از تعیین عدد اولویت مخاطرات ( )RPNدنبال
میشــود .اتخاذ روش مناســب در برآورد دقیق عدد اولویت مخاطره
و تعیین امتیاز مربوط به هر مخاطره ،میتواند به لحاظ اقتصادی و
فنی نقش مهمی ایفا کند .معمولترین روش محاســبه عدد اولویت
مخاطرات ،اســتفاده از جداول اســتاندارد اســت .ایــن روش ،متکی
بر تركیب ســه معیار ارزیابی مختلف بهطور همزمان اســت .این ســه
 اجتناب :دوری ج ستن از این نوع مخاطرات نظیر تغییر موقعیت فیلم برداری ،ا ستفاده از
وسایل جایگزین و نظایر آنها.
 کنترل :اجرای منضبط ،قانونمند وکنترل شده امور مرتبط که در آنها این نوع مخاطرات
امکان وقوع دارند.
 انتقال :بیمه کردن ،عقد قراردادهای جنبی و نظایر آنها که مسئولیت مخاطره را به بیرون
منتقل میکند.
پذیرش :مخاطرات پذیرفته شده که نیازی به اقدام مقابلهای ندارند.

معیار عبارتند از احتمال وقوع مخاطره ( ،)7Pشدت وخامت ناشی از
بروز مخاطره( )8Sو قابلیت کشــف مخاطره اتفاق افتاده ( )9Dاست.
عــدد اولویــت مخاطــره ،از حاصلضــرب ســه فا کتــور فــوق و مطابــق
رابطه  1محاسبه میشود (.)Dailey, 2013, 22
RPN = PxSxD
			
رابطه ()1
در این روش ،با بهرهگیری از اطالعات و آمار مســتند و مراجعه به
جداول راهنما ،بر اســاس قضاوت کارشناســی بــرای هر معیار ،اعداد
 1تــا  10تعییــن و از حاصلضــرب آنهــا ،امتیــاز یــا عدد هــر مخاطره که
تعیینکننــده مبنای اولویتبندی و توجــه به مخاطرات و تخصیص
منابع به آنها اســت ،محاســبه میشــود .جداول  4 ،3و  ،5نمونه ای
از این جداول را برای اســتخراج امتیازات ســه معیار یاد شــده نشــان
میدهد (.)Dailey, 2013, 25

 .4مطالعه میدانی
آنچــه بــه رونــد تولیــد فیلم شــکل میبخشــد ،پیش از هــر چیز به
فیلمنامه و مختصات آن وابســته اســت .فیلمنامه توســط برنامهریز
صحنــه بــه صحنــه تجزیــه میشــود تــا بنابــر اقتضــای رویدادهــا و
عناصــر نمایشــی هــر صحنــه ،بتــوان اقدامــات الزم را انجــام داد و
امکانــات مــورد نیــاز تولیــد را شناســایی و تهیــه کــرد .باســتین کلــو

احتمال

نمودار  -1راهنمای ترسیم شده بر اساس راهنمای انتخاب استراتژیهای مقابله با مخاطرات.
ماخذ)Pillay and Wang, 2003,71( :
جدول  -3مقیاس مرسوم برای تعیین امتیاز احتمال بروز
حاالت نامطلوب.

جدول  -4مقیاس مرسوم برای تعیین امتیاز
وخامت حاصل از بروز حاالت نامطلوب.

اجتناب

انتقال

کنترل

پذیرش

شدت
3

3

جدول -5مقیاس مرسوم برای تعیین امتیاز قابلیت کشف
حاالت نامطلوب.
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طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

میگویــد «برگ ـهی تجزی ـهی فیلمنامــه ،بــه تنهایــی مهمتریــن فــرم
تولیــد در طــول دوره (تولیــد و حتــی پیش تولید) اســت ،زیــرا تمامی
مراجعــات بعــدی و کار تولیــد بــر مبنــای آن انجــام خواهــد شــد»
(کلــو .)28،1377 ،مخاطــرات هــر فیلــم ،بنــا بــر چیســتی و چگونگی
فیلمنامــه ،بــا مخاطــرات اثــری دیگــر متفاوت اســت .البتــه موضوع
تنهــا بــه فیلمنامــه محــدود نمیشــود .تعــداد عوامــل و نیروهای به
کار گرفتــه شــده در پــروژه نیــز میتوانــد بــر چگونگــی برنامهریزیهــا
ً
و خطــرات احتمالــی تاثیرگــذار باشــد .مثــا در ابعــاد یــک گــروه
کوچــک تولیــد فیلــم مســتند ،ممکــن اســت پــروژه بــا یــک شــخص
جدول  -6محاسبه عدد اولویت مخاطرات بر اساس معدل آرای پرسششوندگان.

جدول  -7فهرست مخاطرات بحرانی به ترتیب اولویت.

و یــک دوربیــن بــه نتیجــه مطلــوب برســد ،امــا بــا همیــن تعــداد
نفــرات ،اثــری نمایشــی در ابعــاد وســیع نمیتــوان تولیــد کــرد .در
واقــع همــه چیــز بــه خواســتههای اولیــه آن تولیــد بســتگی خواهــد
داشــت و ایــن خواســتهها ،در برنامهریــزی مخاطــرات موثــر اســت
( .)Millerson, 2008, 32بــه طــور کلــی بایــد در نظــر داشــت کــه
مخاطــرات تولید یک فیلم ،میتواند با مخاطرات تولید فیلمی دیگر
تفاوتهایی پیدا کند .برای نشــان دادن قابلیت الگومندی و نظام
پیشــنهادی مدیریــت مخاطــرات ،چندیــن کارشــناس حــوزه تولیــد
فیلــم و ســریال مــورد پرســش قــرار گرفتند تــا مخاطرات حــوزه تولید
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فیلمهای سینمایی و تلویزیونی ،به صورت کلی و فار غ از فیلمنامه
و شرایط خاص ،نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
در بخش چهارم ،لیســتی از مخاطرات مورد نظر اســتخراج شــده
که در این مرحله ،برای بررســی معنیدار بودن مخاطرات شناســایی
شــده ،پرس ـشنامهای بیــن 64نفــر کارشــناس مطلع این حــوزه قرار
گرفــت کــه از ایــن میــان 37 ،پرس ـشنامه قابل اســتفاده شناســایی
شــد .در این پرسشنامه ،از هر پرسششونده تقاضا شد تا بر اساس
برداش ـتهای خود ،عــددی در بازهی [ ]10-1را بــرای میزان احتمال
وقــوع ( ،)Pشــدت اثر ( )Sو احتمال تشــخیص ( )Dبــرای هر مخاطره
مشــخص کنــد .علیرغــم اینکــه معــدودی از ســئواالت توســط اندک
پرسششــوندگان امتیــاز داده نشــده بــود ،معــدل کل امتیــازات هــر
مخاطره در سه رده  P، Sو  Dمحاسبه و در جدول  6ارائه شده است.
در ایــن جــدول ،مخاطراتــی که  %20بیشــترین عــدد اولویت را به
دست آوردهاند ،به ترتیب ،به همراه آنهایی که امتیاز شدت آنها  8و

نمودار  -2جایگاه مخاطرات بحرانی در نمودار شدت-احتمال.
جدول  -8معرفی سیاستهای مقابله با مخاطرات.

باالتر بودهاند ،به عنوان مخاطرات بحرانی تلقی میشـ�وند (Dailey,
 .)2013, 30این مخاطرات ،از جدول  6استخراج و به ترتیب اولویت
در جدول  7معرفی شدهاند.
از آنجایــی کــه مخاطــرات بحرانــی یــا بــه لحــاظ احتمــال وقــوع و
یــا شــدت پیامد و یــا ترکیبــی از هــر دو ،دارای مقادیر بزرگی هســتند؛
تمهیــدات الزم بــرای مقابلــه بــا مخاطــرات 10ضــروری اســت و بایــد
اقدامــات محدودکننده پیشبینی شــود .همانگونه کــه در نمودار 2
مشاهده میشود ،نقاط یاد شده ،در محدودهی اجتناب افتاده که
در باالترین وضعیت ممکن اســت .بروز آنها ممکن اســت روند تولید
فیلم و ســریال را با نقصان و بحرانهای جدی مواجه کند .در اینجا
قابل ذکر اســت که نقاطی که در محدودهی پذیرش واقع شــدهاند،
بنابــر تشــخیص ،مخاطراتــی طبیعــی و یــا قابــل پذیرفتــن اســتنباط
میشوند .میتوان با توجه جزیی بسته به نوع مخاطره در مدیریت
تولید به آنها نگریست و یا از آنها چشمپوشی کرد .در وضعیت اجتناب
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نیــز ،بهتــر اســت کــه سیاســت کاهــش احتمال وقــوع مخاطــره مورد
مطالعه واقع شــود و یا آنکه ا گر این امکان فراهم نیســت ،خســارات
ناشــی از بــروز مخاطره کاهــش یابد .جدول  ،8فهرســتی از اقدامات
الزم بــرای تهدیــد مخاطــرات از دیــدگاه کارشناســان را ارائــه میکند.
از آنجایی که ممکن است با توجه به محدودیت منابع در اختیار
( زمــان ،هزینــه و  ،)...اعمال کلیه راهکارها امکانپذیر نباشــد ،الزم
اســت روشــی برای اولویتبندی سیاس ـتهای مقابله بــا مخاطرات
ارائ ه شــود تا حسب شرایط ،تحلیلگران بتوانند سیاستی را برگزینند

که بیشــترین مطلوبیت را در تحدیدکــردن مخاطرات به همراه دارد.
بــرای تحقق این امر ،ســه معیار هزینه اجرای سیاســت ،اثربخشــی و
مقبولیــت تیــم مدیریتــی بــا درجــه اهمیــت  0/25 ،0/50و  ،0/25به
عنــوان معیارهای انتخــاب بهترین راهکارها در نظر گرفته شــد .باید
توجــه کــرد کــه هزینههای کمتر،اثربخشــی بیشــتر و مقبولیــت باالتر
دارای مطلوبیت بیشــتری اســت .این بدین معنی اســت که در بین
ســه معیار یاد شــده ،هزینه نســبت بــه دو معیار دیگــر دو برابر مهمتر
اســت .هر کارشــناس بر اســاس طیف لیکرت  5بخشــی با گزینههای
ً
خیلــی موثر ،موثر  ،نســبتا موثر،کمی موثر و بــی اثر ،موقعیت راهکارها
را در معیــار مــورد مطالعه مورد اظهار نظر تعیین کرده اســت .جدول
 ،9نتایــج دیــدگاه  3کارشــناس را در جایــگاه هر سیاســت بازدارندگی
بــه ازای هــر معیــار تصمیمگیــری مشــخص میکنــد .در ایــن جدول،
گزینههــای طیــف لیکــرت به ترتیب با اعــداد  3 ،5 ،7 ،9و  1جایگزین
شده و امتیاز هر راهکار ،از معدل امتیازات تخصیص یافته ،محاسبه
شــده اســت .بایــد توجــه کــرد کــه هــر چــه عــدد هزینــه کمتر باشــد،
مطلوبیت بیشتر است .از این رو ،این معیار بر خالف دو معیار مثبت
دیگر با عالمت منفی در محاسبه امتیاز کل وارد خواهد شد.
نتایــج نشــان میدهــد کــه در صــورت کمبــود منابــع ،راهکارهــا
مطابق ترتیب زیر اولویتبندی میشوند.
S5<S3<S6<S2<S4=S1

امــروزه توجــه بــه مدیریــت مخاطــرات ،بخــش مهمــی از وظایــف
مدیــران ســازمانها و پروژهها را دربرمیگیرد .نمیتوان انتظار داشــت
هیچ پروژهای مصون از بروز خطرهایی باشــد که نتیجه آن به طوالنی
شــدن امــور ،بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده ،از دســت رفتــن منابــع و
ً
موقعیتها و بعضا بروز وقایع نا گوار و یا از دست رفتن شهرت و اعتبار
شــود .بخصوص در صنعت ســینما این خطرها منجر به ضرر عظیم و
حتــی تعطیلی پروژهی فیلم نیز شــده اســت .علیرغــم اینکه توجه به
ً
این امر در رشتههای مهندسی و خدمات کامال عادی شده است ،اما
در زمینههای فرهنگی هنوز جای خود را به شکل شایسته باز ننموده
است .تنها مدیران باتجربه ،با اتکا به سوابق خود ،بخشهایی از پازل
روشهــای نظــام منــد شناســایی مخاطــرات  ،تحلیــل ،اولویتبندی
و پیشبینــی تمهیــدات مقابلــه بــا مخاطــرات تولیــد فیلــم را دنبــال

میکنند .مقاله حاضر ،روشی سیستماتیک برای مدیریت مخاطرات
در حوزه تولید فیلم پیشنهاد کرده است .ذکر این نکته ضروری است
کــه مخاطــرات تولیــد هر پروژه نســبت به نــوع فیلمنامه ،ابعــاد پروژه،
عوامل درگیر و ...میتواند با پروژههای دیگر تولید فیلم متفاوت بوده
و از نظــر اولویــت مخاطــرات نیــز ترتیــب دیگری داشــته باشــند .اما در
کل ،دنبال کردن مســیر و روشــی الگومند و مشــابه آنچه در این مقاله
آمــده اســت؛ میتوانــد به مدیریــت موثر مخاطــرات و بهســازی فرآیند
تولیــد فیلــم کمــک شــایانی کنــد .مطالعــات انجــام شــده در دو گروه
مــکان فیلمبــرداری و نقــش عوامل و تجهیــزات 9،مخاطــره بحرانی را
شناسایی کرد .جهت مقابله با مخاطرات 6 ،راهکار به ترتیب اولویت
مطرح شد که در آنها ،برجستهترین راهکارها داشتن برنامه جایگزین
فیلمبرداری ،بهرهگیری از چک لیست و کنترل عملیات روزانه است.

جدول  -9ماتریس تصمیمگیری انتخاب مناسبترین راهکارهای تحدیدکننده مخاطرات.
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R

isk management is basically an action plan
for all projects that can minimize the effects
of undesired events as you cannot fully get rid of
such risks. All scheduled plans face the risk of unexpected trials, which embeds undesirable consequences. Film and TV productions usually are not
executed as production managers, producers or
movie planners expect. Many risk-based internal
and external factors have the ability to cause minor
or major deficiencies in the process of film and TV
production both on the target time and their relevant
cost. They may extend the runtime of the project or
increase the cost of implementing them. Nowadays
using empirical science, it is possible to anticipate
risks and mitigate them. Risk management involves
understanding, analyzing and addressing risks to
make sure all activities achieve their objectives.
The goal of risk management in a film or TV production project is to follow up on a risky project successfully with a minimum amount of adverse event
occurrence before it happens. Regrettably, an investigation has shown that this method is still not
considered by local film producers. This article tries
to deal with a systematic approach in risk identification, analysis, prioritizing, control and treatment on
film production projects. This approach also has the
capability to provide mitigation strategies based on
practical viewpoints of experts. The current study
tends to present a sample risk management pattern
just based on the “location” and “crew & equipment”
categories. The approach has the capability of extending in other categories such as pre-production,
production and post-production phases. The method provides the relevant critical risk factors using
the “failure mode and effect analysis; FMEA”. In this

context, the risk priority number (RPN) is calculated
based on three different aspects. They are probability in occurrence (O) of risk, severity or impact
(S) and the capability to detect their occurrence (D).
The RPN can then be calculated by multiplication
of O, S, and D, each of which is a positive value
smaller than 10. Hence, higher RPN refers to the
more critical risk and logically should be mitigated
to prevent damage initiated by it. Owing to the fact
that risk is inherent in everything we do, the type
of roles undertaken by its professionals are incredibly diverse. Through a case study, thirty risk factors in the “location” and “crew & equipment” in the
shooting-production phase have been identified.
The most important are: uncertainty in weather
forecasting, equipment failures, crew or actors’ absences, loss of natural light, inability to control the
vehicle and blocking the streets. Subsequently, the
FMEA is applied to rank them and a multiple criteria decision-making technique based on a simple
weighted average method was realized to appraise
the appropriate mitigation strategies. Results presented nine critical risk factors such as six ranked
mitigation strategies. The most prominent treatment
strategies are “considering an alternative shooting
program”, “applying check sheets” and “monitoring and controlling day-to-day shooting activities”.
It should be noted that results in other projects may
vary, due to different film project structure and script
requirements.
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