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عدم توفیق تولید انبوه انیمیشن در ایران با
رویکرد مدیریت تولید ،دهه 1390 -1380
احمدلنگرودی،1محمدعلیصفورا** ،2امیرحسنندائی

3

 1کارشناس ارشد ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری و دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/12/13:تاریخ پذیرش نهایی)91/3/6:

چکیده
صنعت انیمیشن در طول نیم قرن از اولین تولیدش در ایران ،به دالیل مختلفی اعم از ورود افراد از رشته های غیرمرتبط
به عرصه این صنعت و بکارگیری آنان در خط تولید و بسیاری دالیل دیگر در مقایسه با مقیاس جهانی پیشرفت زیادی نداشته
است .بخشی از این دالیل عدم توفیق ،حاصل عدم مدیریت صحیح در روند تولید انیمیشن بوده است .لذا در این تحقیق ،با
بررسی شاخصهای تاثیرگذار در مولفه مدیریت ،دالیل عدم توفیق صنعت انیمیشن در ایران در دهه  1390-80مورد بررسی
قرار گرفته است .مبناي فلسفي پژوهش ،اثباتگرايي و با جهتگيري کاربردی ،انجام شد .رويكرد پژوهش قياسي ،صبغه پژوهش
کیفی -ك ّمي و به صورت ميداني انجام گرفت .پژوهش حاضر ،بصورت توصيفي بوده و ابزار گردآوري داده ها ،مصاحبه و پرسشنامه
میباشد .در این مطالعه از روش دلفی استفاده شد .نتایج حاصله ،با استفاده از آزمون آماری واريانس فريدمن تحلیل گردید .نتایج
نشان داد شاخصهای “فقدان ساختار استاندارد تولید صنعتی در استودیوهای تولیدی” و “ناآشنایی مدیران با روش مناسب تولید
انبوه” و “ناآشنایی مدیران با اصول مدیریت سرمایۀ انسانی در استودیوها” ،اصلی ترین دالیل در حوزه مدیریت تولید را در بین سایر
شاخصها به خود اختصاص دادند.

واژههای کلیدی
انیمیشن صنعتی ،مدیریت تولید ،تولید انبوه ،سازمان هنری.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عن وان “ آسیب شناسی انیمیشن صنعتی ای ران دهه ( 1380-90رویکرد مدیریت
تولید)” است که در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده است.
**نویسندۀ مسئول :تلفن ،021 - 82883706 :نماب ر.E-mail: safoora@modares.ac.ir ، 021-88008090 :
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مقدمه

در ایران ،انیمیشن به واژه پویانمایی و در برنامههای
تخصصی ،انیمیشن ،گاه با واژه هایی همچون متحرک سازی،
جانبخشی ،مضحک قلمی ،فیلمسازی تک فریم ،نقاشی متحرک
و تصویر متحرک اتالق گردیده است (امیر شاه کرمی،1383 ،
 .)19آثار انیمیشن را میتوان براساس انگیزه و هدف اصلی
تولیدکنندگان آنها به دو گروه کلی تقسیم نمود :انیمیشن مستقل
و انیمیشن تولید انبوه (فرنیس .)38 ،1384 ،میتوان نقطه آغاز
صنعت انیمیشن را سال  1910میالدی و در کشور آمریکا دانست
و نیویورک را نیز به عنوان مرکز اصلی انیمیشن آن روز با داشتن
استودیوهای مجهز تولید انبوه برشمرد (بندازی ،)22 ،1385 ،ولی
تاریخچه حقیقی تولید انیمیشن به سال 1892-1890برخواهد
1
گشت که با ساخت اولين فيلم انيميشن توسط چارلز اميل ريناد
بنا نهاده شد.
صفورا ( )1390در نامه هنرهای نمایشی و موسیقی به نقل از
فرنیس ( )1384درباره تولید انبوه و صنعتی انیمیشن می نویسد:
“در دهه  1910تغییرات بسیاری در صنعت فیلم اتفاق افتاد ،در
ایاالت متحده ،زمانی که  2 MPPCقدرت استودیو ها را استحکام
می بخشید ،روال تولید فیلم زنده در آمریکا از فرایندی شخصی و
کارگروهی کوچک ،تبدیل به روش خط تولید شد که افرادی بسیار
3
را با طبقهبندی دقیق مشاغل به کار میگرفت .دونالد کرافتون
معتقد است که در اوایل دهه  1910صنعت انیمیشن نیز به سوی
خط تولید مشابهی حرکت کرده است”(صفورا.)99- 118 ، 1390،
پس از ورود تلویزیون و نیاز آن به تولیدات متنوع انیمیشن ،این
هنر به آرامی به سمت هنر -صنعت گام برداشت و به تدریج
صنعت انیمیشن در جهان تحوالت مهمی را پشت سرگذارد.
استودیوهای بسیاری بر تولیدات انبوه متمرکز شده و تجربیات

تولید انیمیشن به عنوان یک صنعت در
حوزه صنایع هنری
صنعت تولید انیمیشن به عنوان یکی از زیر مجموعههای کالن
صنعت سینما ،بیشک یکی از مهمترین و سودآورترین صنایع
هنری شناخته میشود .این هن ر صنعت در پیمودن راه پیشرفت
تا جایی توسعه یافت که توانست خود را به عنوان هنر هشتم در
تقسیمبندی جهانی هنر مطرح کند .همچنین دامنه مخاطبان خود را
گسترش داده و توانسته است طیف وسیعی را مجذوب و شیفته
خود گرداند.
با پیشرفت تکنولوژی و مصنوعات دست بشر و ورود به
دنیای دیجیتال ،چنان چشماندازی فرآروی این هن ر صنعت قرار
گرفت ،که دیگر برای انتهای آن نمیتوان هیچ حد و مرزی را
متصور بود.
در شیوه تولید صنعتی (انبوه) در طراحی محصول ،از
متخصصان ماهر استفاده میشود ،اما روند ساخت توسط

و پیشرفتهای چشمگیری را تجربه نمودند“ .در ایران با گذشت
بیش از نیم قرن از ورود این هنر به کشورمان ،بر خالف مقیاس
جهانی ،شتاب رشد این صنعت آهنگ کندی داشته و علی رغم
پیشرفتهایی قابل توجه ،تولیدات انیمیشن صنعتی در ٌبعد کمی و
کیفی دچار چالش ها و مشکالت عدیده ای می باشد” (لنگرودی،
.)6 ،1390
بخش مهمی از این دالی ِل عدم توفیق انیمیشن ،حاصل عدم
وجود سیستم مدیریت صحیح در روند مراحل تولید آثار انیمیشن
صنعتی بوده است .از آنجایی که تاکنون چنین مطالعهای در ایران
با نگاه بررسی علل عدم توفیق انیمیشن با رویکرد مدیریت انجام
نگرفته بود ،با بهرهگیری از نظرات متخصصین این رشته از
طریق مصاحبه و پرسشنامه ،دادههای تحقیق جمعآوری گردید.
مبناي فلسفي پژوهش پیش رو ،اثباتگرايي بوده و با جهتگيري
کاربردی ،تحقیق انجام پذیرفته است .به این ترتیب ،مطابق فلسفه
پژوهش ،پرسشنامه در بین متخصصین و صاحب نظران این
رشته توزیع و پس از جمعآوری و سامان دهی نظرات آنها ،دسته
بندی و اولویت بندی نتایج صورت پذیرفت .این پژوهش از نوع
توصیفی و با رويكرد کاربردی انجام شد و از آن جایی که مدلی
مدون برای بررسی شناخت آسیب های تولید صنعتی انیمیشن در
دهه گذشته وجود نداشت ،روش دلفی برای بررسی داده مدنظر
قرار گرفته و همچنین نتایج نهایی با آزمون آماری واريانس
فريدمن ،تحلیل شد .اولويتبندي شاخصهای موثر در مولفه
مذکور ،مطابق با نظر متخصصین صورت پذیرفت که در پایان،
شاخصهای تاثیرگذار بر عدم توفیق انیمیشن در مولفه مدیریت
تولید در دو حوزه تولید کننده و سفارش دهنده ،به صورت کمی
بررسی و ارائه شد.

کارگران یا کارمندان غیرماهر صورت میپذیرد و افراد
غیرمتخصص و کارگران که ماشینها و ابزارهای گران و
تکمنظوره را هدایت می کنند ،در بخش ساخت فعالیت میکنند و
نیز به دلیل گرانی در تغییر سیستم ،از نوآوری در طرح خودداری
می شود .در نتیجه ،محصول به بهای از دست رفتن تنوع و به
دلیل وجود روشهای کاری که برای کارکنان کسالتبار است،
ارزان تر در اختیار قرار می گیرد .در این شیوه ،تقسیم کار برای
نیروی کار ،تا مرز خاص و ممکن صورت می پذیرد و تنها
مدت زمان محدودی جهت آموزش نیروها صرف می شود.
از سوی دیگر ،تولید کننده ،در این روش تالش می کند از مواد
اولیه تا سایر مراحل را توسط افرادی بسیار محدود تولید کند.
به عالوه ،از ابزارهایی استفاده می شود که در هر زمان صرف ًا
یک وظیفه را انجام می دهند .از طرفی ،در نهایت تنوع تولید کم
و به همین علت هزینه ها ،روند نزولی پیدا می کند(عابدی،1381 ،
 .)155صنعت انيميشن هر روز كه ميگذرد ،موفقيتهاي بيشتري
را از آن خود ميكند .استقبال تماشاگران سينما و برنامه های
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تلویزیونی در سراسر جهان از محصوالت انيميشن ،باعث شده
تا كمپانيهاي فيلمسازي و تهيهكنندگان تلویزیون و سينما ،توليد
انبوه محصوالت انيميشن را در دستور كار خود قرار دهند و در
كنار توليد فيلمهاي زنده ،توليدات انيميشن خود را نيز رونق دهند
(گلپایگانی.)1388،

نقش مدیریت در تولید صنعتی
انیمیشن
مديريت در بخش توليد انيميشن در ايران جايگاهي بس مهم
دارد .ولي متأسفانه نگاه مديران و تصميمگیرندگان به روند توليد
و نيروهاي متخصص ،بسيار ابتدايي و آماتور است .مشكل رشد
منفي تولیدات از لحاظ كيفيت ،در حال حاضر با توجه به توليداتي
كه در اين حوزه انجام ميگيرند ،بارز است .وقتي از نزديك به
روند توليد نگاه ميشود ،دليل مهمی از اين پسرفت را به وضوح
ميتوان در ورود بيروية نيروهاي بيتجربه براي تجربهاندوزي
در حوزة اجرایی و مدیریتی ،كه بيشتر جايگاه افراد حرفهاي
است ،دانست.
فعالیت انیمیشن کاری پرزحمت و زمانبر است که محاسبه
قدم به قدم پیشرفت کار در آن الزم ،اما تقریب ًا ناممکن است.
گروههای کاری مختلف که هر یک قسمتی از کار را بر عهده دارند
و اغلب به طور جداگانه بر روی یک بخش از اثر کار میکنند
ولی خصوصیات فردی هنرمندان درگیر پروژه ،هماهنگ سازی
کار را تا سرمقصد منظور دشوارتر می نماید .به خصوص
آن که در روش تولید انبوه بایستی بخشی از پروژه را به یک
تولیدکننده پیمانکار سپرد ،در تولید استاندارد انیمیشن که تعداد
زیادی در خود پروژه و کارهای جانبی آن مشغول به فعالیت
میشوند ،بایستی پروژه به وسیله ناظران بی شمار رصد و
تعریفی استاندارد از وظایف عوامل تنظیم ،و براساس آن روند
تولید ،برنامهریزی شود .هر بخش کاری به چند جزء تقسیم
می گردد و هر یک از اجزاء ،زیر نظر شخصی کار می کند که
آن شخص خود زیر نظر یک سرپرست بخش ،فعالیت نموده و
خود پاسخگوی مقام باالتر می باشد که به نسبت بزرگی پروژه،
این سلسله مراتب چیده خواهد شد .در واقع مدیران درگیر در
بخشهای مختلف تولید ،همانند هنرمندان تئاتری خیمهشببازی
هستند که هر چه تئاتر بزرگتر ،تعداد هنرمندان ،هماهنگی و تقسیم
وظایف بیشتر خواهد شد و ایفای نقش مفید ،موثر و بههنگام هر
هنرمند است که باعث نمایش یک تئاتر زیبا و هماهنگ خواهد شد.
انديشمندان متعدد به شيوههاي متفاوتي تئوريهاي سازمان و
مديريت را طبقه بنــدي كردهاند كه غالب ًا سه مكتب اصلي مديريت
علمي ،مديريت روابط انساني و مديريت سيستم ها در تمامي آنها
مالحظه مي شود.
4
رابرت مرتون تعاریف سازمانها را در دو مدل عمده
تقسیمبندی میکند“ :در مدل ایده آل ،متفکران نظر خود را معطوف
به آن که سازمان چگونه باید باشد ،مینمایند و مدلی آرمانی را
متصور می شوند که البته مشکالتی خاص خود را دارد که از

این بین میتوان به اختالفات فردی ،اختالفات گروهی ،اختالفات
سازمانی ،اختالفات طبقاتی ،تفاوت های محیط فرهنگی و اجتماعی
اشاره نمود که اکثر آنها متاثر از آن است که افراد یک سازمان
براساس آنچه هست زندگی می کنند نه آنچه باید باشد .در مدل
تجربی ،سازمان براساس یک یا چند سازمان که نسبت ًا عملکرد
موفقی داشته اند ،تعریف می شوند .این مدل ،مدلی مناسبتر و
کاربردی تر از مدل ایده آل در تعریف یک سازمان است”( Merton
.)et al., 1952, 17
هارولد کننز ،5مدیریت را مهمترین زمینه فعالیت انسانی
سازمان میداند و معتقد است که “ وظیفه اصلی مدیران در
تمام سطوح و در همه واحدهای مختلف ،این است که محیطی
را طراحی و نگهداری کنند تا در آن ،اعضاء بتوانند به صورت
گروهی با یکدیگر کار کرده و به اهداف تعیین شده دست
یابند “( .)Koontz, 1980, 179و به اعتقاد پیتر دراکر( 6پدر علم
مدیریت نوین) “عضو حیات بخش هر سازمان ،مدیریت آن
است”(.)Drucker, 2005, 2
مدیریت در یک سازمان هنری ،امری پیچیدهتر از دیگر
سازمانهاست .مدیر این سازمان ،عالوه بر داشتن دانش مدیریت
و تئوری های پیش روی آن ،بایستی سازمان هنری ،عوامل و
تواناییهای خاص آنها که همان خالقیت فردی است را شناخته و
براساس ویژگیهای آنها به برنامهریزی ،نظارت و هدایت سازما ِن
هدف بپردازد .در دیدی کلی ،آنچه که یک مدیر هنری باید به آن
اشراف داشته باشد ،بهرهگیری از کاربردهای امور هنری در
اختیار خود ،با استفاده از ارکان (چرخه) مدیریت است .شناخت
هنرمند خالق یکی از الزمههای یک مدیر سازمان هنری است.
بنابهگفتهفردفولر“،7موثرترینسبکرهبری،بستگیبهماهیت
موقعیتی دارد که فرد رهبر در آن قرار گرفته است” (مرکز مطالعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .)189،1377،مدیریت یک سازمان
هنری ،بستگی مستقیم با ماهیت و کارکرد آن سازمان دارد .مدیر
یک سازمان هنری با هدف تولید و پخش محصوالت صوتی و
تصویری ،همانند همه مدیران پنج وظیفه اصلی برنامهریزی،
سازماندهی ،فرماندهی ،هماهنگی و کنترل را داراست با این تفاوت
که این وظایف باید متناسب با کارکرد سازمان انجام گیرند و با
آن هماهنگ شود .از این رو شناخت سازمان هنری و قابلیتها،
کارکردها و عوامل آن به عنوان اولین گام ،برای مدیر امری حیاتی
به حساب میآید.
یکی از سازمانهای هنری خالق که اصل تشکیل آن بر خالقیت
اعضای هنرمند آن استوار است ،حوزه انیمیشن میباشد .دکتر
محمد علی حسین نژاد در مقاله خود این سازمانهای خالق
در حوزه انیمیشن را از چهار بخش مورد اهمیت برمیشمارد:
”زمینهها و ضرورتها از جنبه نظری ،مختصات ساختاری و
مدیریتی ،قلمرو و گستره ی فعالیت ،محوریت طراحی ،سازماندهی
پروژه در آنها و معرفی نگرشها و رویکرد تازه و موثر در این
زمینه”(حسیننژاد.)44،1388،
به بیان دیگر در سینمای استاندارد جهانی ،مدیریت تولید
اینگونه تعریف میشود که فرد یا گروهی به اختیار خود (مدیران
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تولید موسس مجموعه) یا با اختیارات تفویضی یک سفارشدهنده
(مدیران به خدمت گرفته شده) ،همه بخشهای روند ساخت یک
فیلم انیمیشن سینمایی یا تولید تلویزیونی را با بهرهگیری از
خالقیت ،منابع مالی ،فناوری و مدیریت پروژه را از همه جهات از
ابتدا تا تکمیل آن راهاندازی ،هماهنگی ،سرپرستی و کنترل می کند
(.)Winder and Dowlatabadi, 2001, 21
ولی میتوان مهمترین مسئله در ناکامی راهاندازی تولید
مناسب و انبوه انیمیشن در ایران را ،ضعف عملکرد برخی از
مسئولین در این زمینه ذکر نمود .البته در برخی از موارد مشاهده
شده ،مسئوالنی که تولید انیمیشن را در دست دارند ،اطالعات و
آگاهی کافی از این رشته هنری نداشته و در نتیجه برنامهریزی
و سیاست گذاری هاشان به دلیل این ناآگاهی ،دچار مشکالت
عمدهای می شود (پسیان.)261 ،1379 ،
همان گونه که پیش از این برشمردیم ،مدیریت تولید ،نقش
هدایتی -نظارتی پر اهمیتی دارد .مدیر بایستی توان هدایت عوامل
و پروژه ،قدرت برقراری ارتباطی با عوامل و سفارش دهندهها،
مهارت های روانشناسی ،مدیریت انرژی ،ایجاد خالقیت در
دیگران ،حس تحلیل ،چارهاندیشی ،پیشبینی مشکالت و قدرت
تصمیم گیری و تقسیم کار بین عوامل و مدیران ذیربط را داشته
باشد .در کشورمان ،زیر ساخت های پرورش این افراد به صورت
آکادمیک ،وجود ندارد و بایستی یک مدیر تولید به صورت تجربی
آموزش ببیند .از طرفی ،اصول کار برایش ساخت و پرداخت
گردد که این معضلی بزرگ در تولیدات انبوه به حساب میآید.
همچنین برای بوجود آوردن صنعت انیمیشن در ایران ،ما در ابتدا
نیازمند پرورش نیروهای ماهر در کارگاههای تولیدی هستیم .در
کنار پرورش نیروهای تولیدی و حتی پیشتر از آن ،اصالح نظام
مدیریتی و نیز ارتقای آن ،روشی منظم برای تولید را نیز بایستی
پایهریزینماییم.
تولید انيميشن صنعتی ،مديري ميخواهد كه ابتدا مديريت
نيروي انساني را خوب بداند و در گام بعد با رسانه آشنا باشد
و سپس با انيميشن (فرمانی .)6 ،1386 ،در ایران ،بیشتر تولیدات
انیمیشن توسط یا به سفارش سازمان هایی نظیر ،سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن
حوزه هنری ،مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ،انجمن
سینمای جوان و شرکت های خصوصی صورت می پذیرد.
که در شش مجموعه فوق اکثراً سفارش صورت پذیرفته و در
شرکت های خصوصی تولید حاصل می شود.
حجم عمدهای از تولیدات شرکتهای خصوصی تولیدکننده
انیمیشن ،از طریق جذب پروژه های صدا و سیما و کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر سفارش دهندهها که
با استفاده از بودجه عمومی طراحی می گردد ،صورت می پذیرد.
آنها به عنوان نیروی اجرایی سیما یا شرکتهای سفارش دهنده،
به حساب آمده و کمتر خود ،کاری را تولید و به بازار داخلی
یا خارجی عرضه مینمایند .این مسئله باعث محدود شدن بازار

کار شرکت ها شده و ضمن کاهش توانایی آنها ،باعث گردیده که
توانایی اعظم خود را در جذب پروژه به کار گیرند.
جذب پروژه در این شرکت ها ،اغلب توسط مدیران ارشدشان
صورت می پذیرد .آنها با استفاده از دانش تولید و روابطی که
دارند طرحی را در یکی از ارگانهای مذکور مطرح و آن را به
تصویب می رسانند.
در حالی که در دید کلی ،مدیریت تولید انبوه در انیمیشن
بسیار مهم بوده و حیات و ممات مجموعه و شرکت تولید کننده
را تضمین مینماید ،ریچارد شیکل ،8منتقد و مورخ سینما در مورد
جفری کتزنبرگ 9مدیر موفق کمپانی دیزنی میگوید باتری این
اتومبیل (کمپانی دیزنی) از کار افتاده بود و سی درصد زیر صفر
کار می کرد ،اما او نه فقط کاری کرد که این ماشین به راه بیفتد،
بلکه از این اتومبیل لعنتی یک مرسدس بنز ساخت (پسیان.)1382 ،
با توجه به خصوصیت مدیر مناسب جهت تولیدات صنعتی
انیمیشن ،متاسفانه در کشورمان ،زیرساخت های پرورش این
افراد به صورت آکادمیک وجود ندارد و بایستی یک مدیر تولید
به صورت تجربی آموزش دیده و اصول کار برایش ساخت و
پرداخت گردد که این معضلی بزرگ در تولیدات انبوه به حساب
میآید .همچنین برای بوجود آوردن صنعت انیمیشن در ایران ،ما
در ابتدا نیازمند پرورش نیرو های ماهر در کارگاههای تولیدی
هستیم و در کنار پرورش نیروهای تولیدی و حتی پیشتر از آن،
اصالح نظام مدیریتی و نیز ارتقای آن ،روشی منظم برای تولید را
نیز بایستی پایه ریزی نماییم.
لذا ،در این تحقیق به دلیل اهمیت مدیریت در پیشرفت انیمیشن
ایران با وجود چندین سال قدمت آغاز این هنر و به دنبال آن ،به
دلیل عدم توفیق این هنر به عنوان یک صنعت در حوزه صنایع
هنری ،شاخص های مختلف با رویکرد مدیریت مدنظر قرار گرفته
شده است .به این ترتیب ،در بررسی ادبیات پژوهش های مرتبط
با آسیب شناسی تولید انبوه و مصاحبه با خبرگان تولید انیمیشن،
برخی از مشکالت در ساختار مدیریتی ،عدم تخصص مدیران و
عدم ثبات مدیریتی در این حوزه مورد تاکید قرار گرفته شده است.
اين تحقيق ،طي دو فاز و براساس يک فرآيند پانزده مرحلهاي،
انجام گردیده است .در ابتدا ،پس از ارائه طرح تحقيق ،مطالعه
مقدماتي مباني نظري مرتبط با تحقيق در حوزه آسیب شناسی
تولید انبوه انیمیشن صورت گرفت و الگوي اوليه آسیب ها و علل
عدم توفیق تولیدات انبوه ارائه شد .سپس خبرگان حوزه تولید
انبوه شناسايي و بوسیله مصاحبههای حضوری ،اینترنتی و
تلفنی ،نظرات مختلف در تولید انبوه جمعآوری و مدون گردید .اين
امر منجر به شناخت عوامل ،مؤلفهها و شاخصهاي اوليه موثر
بر عدم توفیق انیمیشن صنعتی در دهه اخیر کشورمان گردید.
الزم به ياد آوري است که برخی از شاخصها با توجه به انجام
پژوهشهایی که در گذشته در این زمینه انجام شده بود ،جهت
رسیدن به نتایج مورد نیاز در خصوص موضوع این تحقیق از
کتاب ها و مقاالت ،استخراج و در طراحی این مرحله وارد گردید.
در ادامه تحقیق ،فرضيههاي تحقيق كه امكان آزمون الگوي
طراحي شده با رويكرد كمي را فراهم ميكنند ،ارائه گردیدند .در
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نهايت پرسشنامههاي تحقيق تهيه و در ميان نمونه آماري از
مدیران سفارش دهنده ،تصمیمگیر و تولیدکننده و همچنین تیم
اصلی تولیدات انبوه شامل جمعی از کارگردانان ،تهیه کنندگان و
مدیران تولید ،توزیع و پاسخ ها جمعآوري شدند .در نهايت با
توجه به تجزيه و تحليل اطالعات ،اصالحات و تعديلهاي الزم در
الگوي دالیل عدم توفیق تولیدات انبوه کشورمان صورت پذيرفت
و گزارش نهايي تحقيق ارائه شد .روش آماری به کار گرفته در
این تحقیق ،روش دلفی می باشد .این روش به عنوان تکنیکی
گروهی بوده که هدفش دستیابی به قابل اطمینانترین اجماع نظر
گروه خبرگان از طریق مجموعههایی از پرسشنامههای محرک
به همراه بازخورد کنترل شده نظرات می باشد .کاربردهای اخیر
تکنیک دلفی ،محدودیت الزام اجماع را حذف کرده است ،به طوری
که شاید امروزه به عنوان تکنیک پژوهش اجتماعی تعریف شود
که هدفش تحصیل نظرات گروهی قابل اتکاء با استفاده از گروهی
از خبرگان است .دلفی روشی است جهت ساخت دادن به فرآیند
ارتباط گروهی به طوری که امکان رسیدگی مؤثر به مسئلهای
پیچیده را برای گروهی از افراد بعنوان یک کل فراهم میکن د (�Lin
.)stone et al., 2002, 3

روش شناسي تحقيق
اين تحقيق طي دو فاز و براساس يک فرآيند پانزده مرحلهاي،
انجام شده است .الگوی فرایند مورد استفاده مطابق نمودار1
میباشد.

پژوهشهای انجام گردیده و با عنايت به فاز دوم تحقيق ،جدول 1
که شامل دالیل کلی عدم توفیق بود ارائه گرديد.
جدول  -1شاخص های عدم توفیق انیمیشن صنعتی ایران با رویکرد مدیریت
در دهه .1390-80

روش و ابزار جمعآوري دادهها و روايي و پايايي آنها

اطالعات موردنياز براي انجام این پژوهش شامل مرور ادبيات،
بررسي اسناد و مدارك ،مصاحبه با خبرگان و تولید کنندگان و
دستاندرکاران تولید انبوه انیمیشن و پرسشنامه بود.

روش تجزيه و تحليل داده ها

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون دو جمله ای (باینومیال )
استفاده شد و همچنین از آزمون تحليل واريانس فريدمن 11جهت
اولويت بندي عوامل استفاده گردید.
10

تعیین جامعه آماری

نمودار - 1فرایند تحقیق ،مراحل تحقیق را در طی دو فاز نشان می دهد.

در نهايت با توجه به مصاحبه های صورت پذیرفته و بررسی
موارد یادشده توسط خبرگان و تجزيه و تحليل اطالعات،
اصالحات و تعديلهاي الزم در الگوي دالیل عدم توفیق تولیدات
انبوه کشورمان صورت پذيرفت و گزارش نهايي تحقيق ارائه شد.
به این ترتیب در بررسی شاخصهاي مؤلفه عدم توفیق
انیمیشن صنعتی ایران در دهه  1390- 80با رویکرد مدیریت،
پس از جمع آوري و تحليل مصاحبه های خبرگان و ادبیات

جامعه آماري تحقيق مورد نظر در مرحله آزمون الگو ،مدیران
سفارش دهنده ،مدیران تولید کننده ،عوامل کلیدی تولید ،اساتید
دانشگاهی که در زمینه تولید انبوه مشغول به فعالیت بوده و هم
اکنون از مدیران تصمیم ساز ميباشند و بدلیل آن که صبغه
پژوهش جهت احصای دالیل عدم توفیق تولید انیمیشن صنعتی
در ایران کیفی در نظر گرفته شده بود ،لذا نیازی به تعیین حجم
نمونه نبود .از میان 70پرسشنامهای که توزيع گرديد ،در نهايت
 46پرسشنامه جمع آوري شد .الزم به ذکر است که از میان
پرسشنامههای جمعآوری شده 8 ،پرسشنامه به صورت ناقص
یا نامناسب تکمیل گردیده بود که از فرایند تحلیل کنار گذاشته و
نهایت ًا  38پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش
نتایج حاصل از بررسی  38پرسشنامه نهایی مورد تحلیل در
مورد عدم توفیق تولید انیمیشن صنعتی ایران با رویکرد مدیریت،
در مورد مولفههای مختلف تاثیرگذار در این حوزه مطابق
جداول 2و  ،3مشاهده گردید .به این ترتیب در جدول  ، 2میزان
درصد موافقت افراد شرکتکننده در این مطالعه با شاخص های
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تاثیرگذار در مؤلفه مدیریت در حوزه تولیدکننده و در جدول  3در
حوزه سفارش دهنده گزارش شده است.
در بررسی آزمون دوجمله ای باینومیال دو فرض مورد
تصور قرار گرفت :
فرض صفر :شاخص مذکور جزء مؤلفه مدیریت در حوزه
تولیدکنندهنيست.
فرض یک :شاخص مذکور جزء مؤلفه مدیریت در حوزه
تولید کننده است.
H0: p ≤ 0. 33
H1: p > 0. 33
جدول  -2درصد موافقت افراد شرکت کننده در این مطالعه با مولفه مدیریت در
حوزهتولیدکننده.

نمودار - 2درصد موافقت افراد شرکت کننده در این مطالعه با مولفه مدیریت در
حوزهتولیدکننده.

با در نظر گرفتن آنکه سطح معنیداری کلیة شاخصها کمتر از
سطح خطا می باشد ،پس در کلیة موارد ،فرض  H0رد می شود و
فرض  H1مورد تائید قرار می گیرد.
فرض صفر :شاخص مذکور جزء مؤلفه مدیریت در حوزه
سفارش دهنده نيست.

فرض یک :شاخص مذکور جزء مؤلفه مدیریت در حوزه
سفارش دهنده است.
H0: p ≤ 0. 43
H1: p > 0. 43
با توجه به اينكه سطح معنيداري محاسبه شده برای
شاخصهای “اهمیت دادن به کم ّیت به جای کیفیت” و “به کارگیری
افراد و مجموعههای خاص در سیستم سفارش” بیشتر از ميزان
آلفاي تحقيق بود ،نتیجه حاصل آن بود که فرض صفر در این
موارد تائید گردید .به این ترتیب ،فرضيه مبتني بر شاخص مذکور
جزء شاخصهای مدیریت در حوزه سفارشدهنده در علل عدم
توفیق انیمیشن صنعتی نیست ،پذيرفته شد .و با توجه به این که
سطح معنیداری برای شاخصهای دیگر ،کمتر از میزان آلفای
تحقیق است ،فرض صفر برای آنها رد شد و شاخص های مذکور،
جزء شاخص های مدیریت در حوزه سفارشدهنده به حساب آمد.
البته بایستی به این امر نیز اشاره نمود که شاخص های
“استفاده از الگوهای دیگر کشورها که تناسبی با فرهنگ ما ندارد” و
“بها ندادن به تیمهای تولید نوپا و جوان” با توجه به این که درصد
موافقت پایینی را به خود اختصاص دادند از قطعیت کمتری نسبت
به بقیه شاخص ها برخوردار بودند.

نمودار -3درصد موافقت افراد شرکت کننده در این مطالعه با مولفة مدیریت
در حوزة سفارش دهنده.

به این ترتیب پس از مشخص شدن درصد موافقت نظر
افراد شرکتکننده در این پژوهش با شاخصهای مذکور ،نتايج
حاصل از تحليل واريانس فريدمن دادههاي پرسشنامه در رابطه
با فرضيه های فوق در دو حوزه تولید کننده و سفارش دهنده به
وسيله نرم افزار  SPSSارزیابی شد و به صورت جدول  4و 5
اولویت بندی گردید.

جدول  - 3درصد موافقت افراد شرکت کننده در این مطالعه با مولفه مدیریت در حوزة سفارش دهنده.
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جدول  -4اولویت میزان اهمیت هریک از متغیرهای مدیریت در حوزة تولیدکنندگان.

جدول  - 5اولویت میزان اهمیت هریک از متغیرهای مدیریت در حوزة سفارش
دهنده.

نتیجه
در این مطالعه ،نقش مدیریت به عنوان یکی از مولفههای
تاثیرگذار در پیشرفت صنعت انیمیشن در ایران مدنظر قرار گرفت.
به این ترتیب ،چالشهای موجود در بخش مدیریت با شاخص های
مختلف ،مورد نظر سنجی خبرگان حوزه انیمیشن قرار گرفت .در
نتایج مستخرج از آزمون فریدمن مشخص گردید که “ناآشنایی
مدیران با روش مناسب تولید انبوه” ،بااهمیت ترین شاخص مورد
بررسی در این مؤلفه بوده است و در درجههای بعد“ ،ناآشنایی
مدیران با اصول مدیریت سرمایه انسانی در استودیوها” و “وجود
استودیوهای تولیدی فاقد ساختار استاندارد تولید صنعتی” و
“ناآشنایی مدیران با راهبردهای پخش و بازاریابی” و “زمانبندیِ
ناصحیح برای انجام پروژه” حائز اهمیت بودند.
با توجه به یافتههای مطالعه ،میتوان عواملی نظیر فقدان
تهیهکننده و مدیر حرفهای انیمیشن را به عنوان اصلیترین
چالش پیش روی انیمیشن ایران دانست .به عالوه مطابق با
نتایج مطالعه در زمینه امکانات کافی در دستیابی به صنعت موفق
انیمیشن در ایران ،عواملی نظیر وجود استودیوهای تولیدی فاقد
ساختار استاندارد تولید صنعتی را نیز نباید بیاهمیت دانست .نبود
استاندارد تولید در این استودیوها ،خود علت مهم و اساسیای
بود که در سواالت این پژوهش دلیل آن پیگیری شد .این نکته
حائز اهمیت است که این مورد با باالترین درصد موافقت
بهعنوان معضل اصلی توسط متخصصین این رشته در ایران
قلمداد شد .مواردی نظیر”ناآشنایی مدیران با روش مناسب تولید
انبوه” و “ناآشنایی مدیران با اصول مدیریت سرمایۀ انسانی در
استودیوها” از موارد دیگری هستند که میتوانند با درجه اهمیت
پایینتر نسبت به موارد قبلی ،صنعت انیمیشن در ایران را با
چالش روبه رو سازند .به نظر میرسد که بایستی در مدیریت
مربوط به این رشته تغییرات بنیادی صورت پذیرد .این تغییرات
باید شامل مواردی نظیر آموزش اصولی و استاندارد مدیران و
همچنین آموزش ساختار استاندارد و باز تعریفی مدون در این
بخش باشد.
نتایجحاصلازاینمطالعهدربخشمولفههای“عدمتعهدِکاری
برای تولید با کیفیت” و “عدم همکاری با شرکتهای بینالمللی در
روند تولیدات انبوه به صورت پیمانکاری” نشان داد که ،با توجه
به اهمیت پایین موارد فوق در ایجاد اختالل در روند مدیریت تولید
انبوه انیمیشن در ایران ،این مولفهها تاثیرگذاری چندانی نداشته و

میتوان آنها را به عنوان عوامل غیرموثر در چالش موجود در این
زمینه حذف نمود.
بخشی از مشکالت مربوط به عدم توفیق صنعت انیمیشن
در ایران در طی نیم قرن گذشته ،شاخصهای مدیریت در
حوزه سفارشدهنده میباشد .به این ترتیب نتایج حاکی از آن
است که “عدم ثبات مدیریتی” در این حوزه دارای باالترین اهمیت
میباشد که می تواند ضررهای جبران ناپذیری را به بدنه این
صنعت وارد نماید .به عالوه مواردی نظیر “ناآشنایی مدیران با
تولید انبوه انیمیشن” “ ،نبودِ مم ّیزی صحیح و تکنیکی و اعما ِل نظر
سلیقهای”“ ،اهمیت دادن به کم ّیت به جای کیفیت” و “به کارگیری
افراد و مجموعههای خاص در سیستم سفارش” با اهمیت کمتری
نسبت به مورد اول ،میتوانند عوامل مهم و تاثیرگذاری در زمینه
عدم توفیق تولید انبوه تولیدات انیمیشن در ایران به شمار آیند.
عدم ثبات مدیریتی در اکثر نهادها و سازمانهای دولتی و از جمله
سازمانهای هنری به وضوح در ایران مشهود میباشد .به عالوه،
عدم آشنایی مدیران تصمیم گیر حوزه انیمیشن با تولید انبوه در
این هنرصنعت به میزان باالیی مشاهده میگردد.
از آنجایی که ثبات مدیریتی ،ناآشنایی آنها با تولید انبوه و
نبود ممیزی اصولی و مدون به صورت مستقیم ،در سیستمهای
تصمیمگیر بر اساس نظرات افراد مشخص گردید ،لذا به جاست تا
در تدوین ساختاری منسجم با در نظر گرفتن حداقل محدودیتها،
ثبات مدیریتی و گزینش مدیران شایسته و مجرب و متخصص
در دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز این صنعت مورد توجه
قرار گیرد تا به این ترتیب ،برنامه جامع و بلند مدت را هدف خود
قرار دهند.
ت کافی از تولیدکنندگان خصوصی
در خصوص عدم حمای 
کشورمان ،الزم است تا برنامهای جامع و مدون جهت حمایت
مادی و معنوی از تولیدکنندگان بخش خصوصی انجام پذیرد و
با در نظر گرفتن تسهیالت کم بهره جهت تولید و عرضه مطالق
با پارامترهای بین المللی و تبیین ارزش های مدنظر ،شرایطی
مناسب برای بازپرداخت با تنفس چندساله در اختیار آنان قرار
گیرد و درنتیجه دغدغه برای بازگشت تسهیالت دریافتی تا پیش
از پایان و فروش تولیدات از بین رفت و تولید کننده را در رسیدن
به هدفش یاری نمود.
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باید توجه داشت که ،عدم آشنایی مدیران تولید با روش
مناسب تولید و سرمایههای انسانی این نیاز را مشخص میکند
تا تالیفات و تحقیقاتی جهت ارائه الگوهای مورد استفاده در
استودیوهای بزرگ تولید انبوه ،صورت پذیرد و دوره هایی نیز
جهت موشکافی مشکالت آنها و هدایت و رهنمودهای مؤثر از
جانب خبرگان دانشگاهی آشنا در زمینه تولید انبوه و پژوهش،
به صورت  6ماهه یا سالیانه برگذار گردد .باید توجه داشت که
آگاهی سفارش دهندگان در استفاده از استودیوهای با ساختار
استاندارد ،منجر به پیشبرد مناسب مراحل تولید میگردد .به این
ترتیب استودیوهای داخلی خود را تقویت نموده و بر اساس
استاندارد جهانی پروژه های تولید انبوه را مدیریت می نمایند.
باید توجه داشت که انتخاب صحیح مدیر ،ضمن تقویت ثبات در
دوره مدیریت او و گزینش مدیران زیردست مجموعهها با دانش
کافی انیمیشن و حداقل پذیرش روابط ب ه جای ضوابط میتواند
به میزان زیادی بهبود کیفیت تولید و ارتقای صنعت انیمیشن را
ایجادنماید.
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