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باکینگهام 1رسانه را به عنوان يک ابزار ،وسیله يا نماينده واسط تلقی میکند و آن را
ءيادريچهايکهازطريقآن،تأثیراتيااطالعات،منتقليا


کندشی

گونهتعريفمی

اين
حمل میشوند .رسانه چیزي است که ما از آن براي ارتباط با ساير مردم ،بهصورت
غیرمستقیم و بهجاي ارتباطات چهره به چهره استفاده میکنیم (باکینگهام)02 :3002 ،
محققاننظراتمتفاوتیدربارهرسانهمطرحنمودهاندکهشاملترکیبیازتصاويرثابتيا

متحرک ،تلويزيون ،رايانه و چندرسانهاي نیز میشود (کرست 3و پاتر .)01 :1991 ،2با
گسترش همگرايی رسانهها (که نتیجه سرمايهگذاري روي فنّاوري است) مرزهاي میان
)تکنیکهاوابزار،باهم

(خواجهئیان92:3012،

اطالعاتوديگررسانهها،کمرنگشد 4
آمیختهشدندومحتواينوينیدررسانهپديدآمد.انیمیشنترکیبیازدنیايهنرورسانه
استوامروزهعالوهبرکاربردهايآندرعلوممختلفنظیرنمايشدادههاواطالعاتو
شبیهسازي آنها ،خود نیز بهعنوان يک صنعت ،شناخته شده است .جريان پايدار تولید

جهتويژهبهنظرمیرسند

پويانمايینیازمندوجودعواملمختلفیاست.اينعواملازاين
کهاصوالًپويانمايیراموضوعیغیرجديوحتیتفنّنیتلقیوفرآوردههايپويانمايیرا
صرفاً عامل سرگرمی براي اوقات فراغت کودکان معرفی میکنند اما اکنون الزم است
وتحلیلقرارگرفتهوروشهايتوسعهآن


هايمرتبطباانیمیشنموردتجزيه

عملکردحوزه
سازماندهیشود(امیرشاهکرمی؛احمدي.)130:1216،بههمینمنظورنگاهبهانیمیشن

بهعنوان صنعتی متکی بر دانش ،نیاز به ارائه راهکاري مبتنی بر دانش را بیشتر برجسته

میسازد .اقتصاد دانشبنیان ،از پديدههاي نوظهور عصر کنونی است و شرکتهاي

دانش بنیان،پیشراناناينعرصههستندونقشیکلیديدراثربخشیتولید،تبديلدانشبه

هادارند(نقیزادهوهمکاران:1292،

محصوالتکاربرديجديدوتوسعهاقتصاديکشور
افزايیعلموثروت،توسعهاقتصاددانشمحور،تحقق


بنیاندرهم

هايدانش

).شرکت
22
اهدافعلمی،اقتصاديوتجاريسازينتايجتحقیقوتوسعهدرحوزهفناوريهايبرتر

1. David Buckingham
2. William Christ
3. James Potter
4. Datis Khajeheheian
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نقشدارند (خیاطیان وهمکاران .)33 :1294،اينپژوهش باهدفطراحی يکساختار
بنیانفیلمسازيانیمیشنوارائهيکالگويمشخصدر1

سازمانیبرايشرکتهايدانش

بخش ساختار سازمانی يعنی تمرکززدايی ،رسمیت ،تخصص ،شرايط محیطی ،فناوري،
اندازه ،استراتژي و کنترل ،از هدر رفتن منابع مالی و انسانی موجود در صنعت انیمیشن
جلوگیريکردهوروندپیشرفتصنعتانیمیشندرايرانرابهبودبخشد .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
«رهیافتمديريتهنريدرآموزشوتولیدانیمیشندرايران»عنوانپژوهشیاستکهدر
سال  1216توسط امیرشاه کرمی و احمدي صورت گرفته است .اين پژوهش با برجسته
ناشیازگسترشنرمافزارهابرسايررشتههايوابستهبه

ساختناهمیتتغییراتوتحوالت
هايجديدوازجملهآنهاانیمیشن،جايگاهفعلیرشتهانیمیشن،تولیدات

دانشوفنآوري

و نیروهاي حرفهاي ،آموزشی و تخصصی موجود در سطوح مختلف تأثیرگذاري را،
موردتوجه قراردادهااست.نتايج اينپژوهش بهصورتچهار مرحله الف)تولیدنوين با
اثربخشی تمهیدات آموزشی و فناوري ب) ايجاد و راهاندازي هنرستان انیمیشن ج)
اندازيبرنامهجامعانیمیشنصنعتید)برنامهريزيجامعبرايموفقیتدربیانجايگاه


راه
سیستمی فرآيندهاي آموزشی و جايگاه تیم حرفهاي ،مديريت هنري و اجرايی تولید
هايپیشروي


کرمیواحمديبهنمايشچالش
انیمیشن ارائهشدهاست.پژوهشامیرشاه
پردازدودرنتیجهرهیافتچهارمرحلهايمديريتهنريرا


انیمیشندرحیطهآموزشمی
ارائه میدهد .مديريت مبتنی بر آموزش ،موضوعی است که تیان 1نیز در تحقیق خود
بهعنوانراهکاريبرايمديريتدانش،تأکیددارد.بههمینمنظوردرسال3009تحقیقی

هايمديريتدانشبهمنظورارتقادانشدر

بااينسؤالکه«چراوچگونهبايدازروش
هاومؤسساتدانشبنیاناستفادهکرد»توسطتیانوهمکارانشصورتگرفت.


دانشگاه
اينپژوهشبامطالعهمورديدوموسسهفناورياطالعات دردوزمینهمديريتدانشدر
دانشگاه و حمايت فرايند خالقانه تحقیقات دانشبنیان با روش پیمايشی و نظرسنجی،
1. Jing Tian
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آوريکرد.يافتههاياينتحقیقنشانمیدهدکهحمايتهايمبتنی


هايخودراجمع

داده
برفنّاوريوفرهنگآزمايشگاهیدرتسهیلمديريتدانشتأثیرداردوهمچنینمديريت
دانش نهتنها در سازمانهاي صنعتی و تجاري ،بلکه در دانشگاهها نیز کاربرد دارد .اين
افزاريچارچوبیراتعیینمیکندکهطبقآن،

پژوهشبابیاندوجنبهنرمافزاريوسخت

در بعد نرمافزاري با تکیهبر شخصیسازي استراتژيها ،يک فرهنگ اشتراک دانش
آزمايشگاهیرا خلق میکند وهمچنیندر بعدسختافزاري بااستفادهازاستراتژيهاي
مبتنی بر فنّاوري محیط خالق را فراهم میسازد .موضوعی که در اين میان مهم به نظر
می رسد،نظرياتمبنايی براي خلق دانشاست،چراکهالزماستعالوه بررهیافتهاي

مديريت دانش ،محیطی براي خلق آن محیا شود .به همین منظور پژوهشی از نانوکا 1و
3
:ساختسازهايبرايخلقدانش»درسال1991موردبررسیو

کونو باعنوان«مفهومBa

استفادهقرارگرفت.اينپژوهشمدلیرابرايخلقدانشمطرحوآنرافضايمشترک
براي روابط در حال ظهور تعريف میکند .اطالعات اين پژوهش با استفاده از روش
آوريشدهومبتنی برنظريه اگزيستانسیالیسمشکلگرفته است.درنتیجه اين


اسناديجمع
پژوهش  Baرا بهعنوان فضايی اشتراکی و بهعنوان ساختاري براي خلق دانش معرفی
کند.درنهايتمبحثمديريتنیز،بهعنوانبعدديگرمديريتدانشموردبررسیقرار


می
گرفت .به همین منظور از پژوهشی در سال  1291با عنوان «بررسی وضعیت پويانمايی
داخلیازديدکارشناسانحوزهمؤسساتپويانمايی»توسطارشادودادگراناستفادهشد.
اينپژوهشبااشارهمستقیمبهنقاطضعفمديريتینظیرساختارسازمانیوعدماستقالل
درتولید،بهعواملتأثیرگذاردربحثم ديريتدرزمینهتولیدفیلمانیمیشنپرداختهاست.
جامعهآمارياينپژوهشکارشناسانحوزهپويانمايیاستکهحجمنمونهآنبه206نفر
اند.نتايجاينپژوهشنشانمیدهدبیشترافرادي

استکهبهصورتتصادفیانتخاب 
شده

که در ساخت انیمیشن فعالیت دارند نوآوري را مالک کار خورد قرار میدهند و
اعتقاددارند کیفیت خوب و مناسب فیلمهاي انیمیشن در سینما میتواند مخاطبان را به
1. Ikujiro Nanoka
2. Noboro Konno
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سمتايننوعآثارسینمايیجذبکند.هم چنینبیشترافرادبراينباورندکهعدمموفقیت

سريالهايانیمیشنايراندرجذبمخاطب،وابستهبودنبهمراکزدولتیاستواگرمراکز

تولیدوابستهبهنهادخصوصیباشد،موفقتراست .


انیمیشن
مک الرن در تعريفی ماهیت حقیقی انیمیشن را ،تغییر حرکات ،بین فريمها دانست؛
درحالیکهمکتبزاگرببهجنبهخالقانهوفلسفیانیمیشنتأکیدداردوآنراهنرروح
میدانند .جولیان بارتن 1ماهیت و عملکرد
بخشی به يک طراحی با دگرگونی واقعیت  
کارتون(واژهجايگزينانیمیشن)را،تصوريازجهانیغیرواقعیوناهويدامیداندکه

کاريازويژگیهايرويدادهايآناست.ورود

هرجومرج،درهمگسیختگی وخراب

صنايعديجیتالبهسینماوانیمیشن،انقالبیدرواديهنرورسانهبههمراهداشتکهباعث
خلق تعاريف جديدي براي انیمیشن شد .اين تمايز در تعريف ،بر پايه دو برهان اساسی
استوار است .در استدالل اول ،ذکرشده است که انیمیشن ديجیتال ،از تصاويري درست
میشود که توسط اطالعات 3کامپیوتري تولید میگردند درحالیکه انیمیشن به روش

درپیپديدمیآيد(کالرک142:3005،2؛پرينس،4


شدهپی
قديمیازنمايشتصاويرثبت
 31:1996و)24استداللديگربهاينموضوعاشارهداردکهحرکتديجیتالیتصاوير
میتواند بهصورت خودکار و بیوقفه 5و از طريق کدهاي کامپیوتري يا ثبت حرکات،

نانیمیشنرابهعنوانثبتتصاويرمتوالیتعريف

نمايشدادهشوند؛دراينموارد،نمیتوا

).بااستنادبهايندوبرهانمیتوانسهتعريفازانیمیشنارائه

کرد(کالرک141:3005،
داد .

1. Julianne Burton Carvajal
2. Information
3. David Clark
4. Stephen Prince
5. Real-Time
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الف) انیمیشن به عنوان تولید فريم به فريم که در برابر ضبط خودکار حرکات
سینمايیاست(مارتینز 1.)44:3015،
ب)انیمیشنبهعنو انتنهاجنبشخیالیکهمخالفبابازسازيبصريحرکاتواقعی

است(مارتینز .)42:3015،
ج) انیمیشن به عنوان تصوير متحرکی که از حرکات واقعی ضبط نگرديده است
(مارتینز.)49:3015،
توانانیمیشنرابهصورتزيرتعريفکرد :


هايفوق،می

باتوجهبهيافته
«انیمیشن،رسانهاياستهنري،آمیختهبهوهموخیالکهباثبتحرکاتتصاوير،
درپیدربسترزمان،بهآنهازندگی


صورتپی
هابررويفريم 
هابه


هاياعروسک
نقاشی
بخشیدهاست ».

ساختار
درادبیاتعلممديريتسهاصطالح،سازمان،سازماندهیوساختياساختارسازمانی،

معموالً معناي مشابهی را القا میکنند ،اين موضوع در حالی است که ساختار سازمانی
يفراگردسازماندهی وطراحیسازماناست وشامل مجموعه روابط،مقررات و


نتیجه
قوانین رسمی و غیر رسمی است .ساختار سازمانی ،چارچوبی است براي مديران که با
استفادهازآنبهتصمیمگیري وهماهنگ نمودن فعالیتهاي اعضايسازمان میپردازند

(قانعیرادومحترمی.) 90 :1291،ساختارسازمانی با هدفايجاد هماهنگیمیان نیروي

انسانی تعريف میشود و موجب هم افزايی و افزايش کارايی منابع میشود .صحبت از
ساختار و سازمان بدون در نظر گرفتن ديگري محال است چراکه ساختار و فرايندهاي
موجود در داخل سازمان با يکديگر ارتباط تنگاتنگ و نزديکی دارند .ساختار سازمانی
وظیفهکنارهمقراردادنافراد ووظايفآنهادرواحدهاباهدفبهبودهماهنگیمیان
گیريواجرا؛بنابراينمیتوانسازمانیاثربخشبافهمبهترازفرايندهاي


ارتباطات،تصمیم

1. Martinez, Omar O Linares
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موجودترسیمنمود(ژانگ1وهمکاران.)1:3011،ساختارتعیینکنندهنحوهاعمالقدرت
هايسازمانراادارهمیکند(چو 3وهمکاران:3011،


هااستوفعالیت
وتصمیمیگیري
 .) 396در اين راستا ،سه بعد ساختاري در ادبیات مديريت سازمانی مشخصشده است:
تمرکززدايی،رسمیتوتخصصگرايی(اولسنوهمکاران.2)51:3005،عدمتمرکزبه
گیريوارزيابیفعالیتهايسطوحپايیناشارهدارد.رسمیتبهاين


میزانیازحقتصمیم
موضوع اشاره دارد که قواعد و روشهاي رسمی حاکم سازمان تا چه حد بر
تصمیمگیريها و اجراي امور تأثیر دارد .تخصص گرايی در يک سازمان در ارتباط با

میزانتقسیموظايفوفعالیتهاوچگونگیکنترلوظايفوامورمربوطبهکارمندانمعنا
).ساختارسازمانیبهطورذاتیبااستراتژيسازمان

میشود(دوقسی4وهمکاران39:3011،

طورکلی،پژوهشهايموجودنشان

رابطهايمتقابلدارد(يین 5وزاجاک 224:3004،6
)به

میدهدکهساخ تاردرابتداتمايلبهپیرويازجرياناستراتژيسازماندارد؛امادربعضی

موارد بر اقدامات استراتژيک تأثیرگذار است (اوا 2و همکاران .)166 :3011،چايلد 1سه
المانتأثیرگذاررادررابطهباساختارسازمانبیانمیکند.نخستینالمانبرآمدهازمحیط

است و بر اين فرض استوار است که شرايط محیطی بهعنوان محدوديتی حیاتی براي
هايساختاريمؤثرمطرحمیشود.الماندوموسومتأثیردوويژگیفیزيکی


انتخابفرم
سازمانيعنیفناوريواندازهرابرساختارمشخصمیکند.اينسهالمان،محدوديتهايی

کزبهعنوانعاملمهمیبرايالگوهاي
رادرطراحیساختاربرجستهمیسازندچراکهتمر 

ساختاريدرنظرگرفتهشدهاست(چايلد .)03:1923،

1. Dingyu Zhang
2. Zhafan Chu
3. E.M Olson
4. P.J Daugherty
5. Xiaoli Yin
6. Edward J. ZAJAC
7. Nathan Eva
8. John Child
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محیط
باشروعمشاهداتبرروينقاطیازسازمانکهبابخشهايبیرونیارتباطدارندوموجب
شوند،نقشمحیطدرساختارسازمانیبیشازپیشمشخصگرديد.


افزايشقدرتآنمی
محیطخارجیسازم انمحدودهرابرايافراديکهوظیفهرهبريوهدايتسازمانرابر
عهدهدارندتعیین میکند.تغییراتمحیطی بیشترين توجهرا بهعنواناصلیترينعامل در

عدمقطعیت،بهخودجلبکردهاست.اينمفهومنشاندهندهتغییراتیازرخدادهايمحیط

استکه براقداماتسازمانیتأثیر میگذارد .عموماًمیزانتغییرتحت تأثیرعملکردسه
متغیراست :
 .1تکرارتغییراتدررابطهبارخدادهايمحیط 
 .3میزانتفاوتموجوددرهرتغییر 
میزانبینظمیدرالگويکلیتغییردرحالتیازتغییرپذيري

.2
بسیاري از محققان بر اين باورند که تغییرپذيري و عدم قطعیت داراي رابطهاي مستقیم
می باشند؛همچنینساختارسازمانیبايددارايقابلیتانطباقباتغییراتبودهومتناسببا

آن هادوبارهتعريفگردد.عملکردسازماننیزدرپیچیدگیمحیطنقشبهسزايیداردبه

اين نحو که هرچه میزان پیچیدگی سازمان بیشتر باشد ،احتمال مواجهه با اطالعات بر
خواسته از محیط نیز براي تصمیم گیران افزايش خواهد يافت .نظارت بر يکپارچگی
اطالعات موضوعی است که در اين مبحث ،موردتوجه قرار میگیرد؛ زيرا هنگامیکه
رومیشوند،مسائلیرادربرخواهدداشتکه


هايمختلفبامحیطروبه
متخصصانبخش
ممکن است نیاز به هماهنگی میان آنها را افزايش دهد .ارتباطات علّی بین بخشهاي
محیط که امري ،1ترست 3و بسیاري از اقتصاددانان ديگر آنها را شناسايی کردهاند،
میتواندبه عنوانيکعاملدرجهتپیچیدگیدرنظرگرفتهشود؛امابايددرنظرداشت

کهاگرتغییراتمحیطیبسیارکمباشدوسازمانمنابعکافیبرايشناسايیونظارتبر
خوديخودلزوماًسبب


هايمحیطبه
پیچیدگیهايمحیطدراختیارداشتهباشد،پیچیدگی
1 Emery F.E
2 Trist E.L
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اينترتیبدرحالیکهامريوترستتمايلدارند،ارتباطاتعلّی
شوند.به 

عدماطمیناننمی
با عدم اطمینان برقرار کنند ،اجزا مختلف محیط ،بهآرامی در حال تغییرند و ارتباط بین
هابهعنوانمتغیردرنظرگرفتهنشدهاست(چايلد .)02:1923،
آن 


فناوری
ديدگاههايمتفاوتینسببهفناوريمطرحاستکهدرسطحسازمانتحلیلمیشوند.دو

رويکرد جامع نسبت به سايرين ،مطالعات وودوارد 1پیرامون فناوري عملیات در ساخت
کهبیشتربرتحلیلفناوريموادومصالحقابلتعمیماست.ديدگاه

سازمانیوتحقیقاتپرو3
اولاعتقادداردفناوريعملیاتیاستکهبهتجهیزوتوالیفعالیتهادرروندامورسازمان

اشارهدارد،درحالی کهدرديدگاهدومنظربرايناستکهفناوريموادومصالحیاست

شود.مباحثمطرحشدهتوسطهر

کهبهويژگیهايموادفیزيکیواطالعاتیمربوطمی

دودانشمندبهاينمفهوماشارهدارندفعالیتهادرسازمانباسطوحزياد(تخصصیگرايی
در وظايف و تعريف نقشها در چارچوب با قوانین و تشريفات اداري) احتماالً تحت
شرايط استاندارد براي تولید انبوه مؤثرتر است .گرچه در ادبیات اين حوزه نوعی
سردرگمیراجعبهماهیتفناوريوتأثیرآنبرساختارسازمانیديدهمیشود،امامسئله

اساسیايناستکهايننظرياتراهبردينقشفناوريراتاچهحداولويتمیبخشند.

میتوانبه جايتمرکزبرمفاهیموظايفاجرايیفناوريومنطقفنیوظايفمرتبطباآن،

بر روي خودکار متمرکز شد .پس از ظهور ساختار کنترل مديريت و فاکتورهاي عدم
عنوانوظايفیبهمنظورمشاهدهرفتاردر


سازيبه

ريزيومرتب

قطعیتدربارهمحیط،برنامه
سازمانها شکل گرفت؛ بنابراين وودوارد با سیستمهاي کنترل تولید را بهعنوان عوامل

تعیینکنندهرفتاردرنظرگرفتدرحالیکههیگوايکندارايفناوريعملیاتیهستندکه
صورتروزمرهکارمیکند.هارويتکرارتغییراتعمدهمحصولرا


ازلحاظکارکردبه
بهعنوان ضرورتی مازاد بر جامعهگرايی ابتدايی وودوارد در نظر گرفت ،او همچنین فرم

1. Woodward K.E
2. Perrow C
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درآنفرملحاظنکرد.جهتگیرينظريبه

گزارشفناوريراتهیهکرداماتغییراترا 
سمتکاروبرنامهريزيهايکاريمشارکتمیانشرايطمحیطیوعملیاتسازمانیرا

فهممیسازد.موقعیتفناوري(تجهیزات،دانشفناوريو)...ممکناستبرخی


بسیارقابل
بهعنوانمحدوده
گیريهايسطحیوشايدناپايداررانشاندهدوبرهمیناساس 


سخت
عمل در تصويب برنامههاي جديد عمل میکند .بااينحال ،فناوري بهجاي اينکه داراي
تأثیراتیبرحاالتمتفاوتساختارسازمانیباشدهرگونهارتباطمیانايندو(فناوريو
تواندبیشترناظرفرآيندتصمیمگیري،کنترلووظايفمربوطبهمنابعموجود

ساختار)می
باشد(چايلد.)05:1923،

اندازه
اندازه در بحث ساختار سازمانی ،تاريخی ديرينه دارد .وبر در تحلیل کالسیک خود از
سازمان ،اعتقادي به نظام بوروکراسی در سازمانهاي کوچک نداشت .پژوهشها نشان
وانمثال،
دهدکهاينديدگاهمیاننظريهپردازانازحمايتخوبیبرخورداراست.بهعن 


می
پیو1وهمکارانش،دريافتندکهاندازهمهمترينعاملمیانارزشهايساختارياستکهبا
ابعاد تخصص گرايی بوروکراسی ،بهکارگیري رويهها و کاغذبازي مرتبط است .بالو3
هايافزايش يافته،تمايزساختاريرادر


دهداندازه

دهدکهنشانمی

هايیراارائهمی

داده
کندوتمايزساختاريبهنوبهخودابعادغیرمستقیم(هرچندنسبی)يک


هاايجادمی
سا 
زمان
عنصر اداري سازمان را افزايش میدهد .اگر اليههاي عناصر اندازه را ترسیم کنیم ،دو
فرآيندعلیاصلی،مشخصمیشودکههردودارايپیامدهاينهايیمشابهبرايطراحی
ساختاري اثربخش هستند .مبحث اول استدالل میکند که افزايش اندازه فرصتهاي
بیشتري را براي به دست آوردن مزاياي تخصص فراهم میآورد .افزايش تخصص
زيادخودرادرقالبتمايزساختاريبیشترنشانمیدهدکهناهمگونیبیشتريرا


احتمال

به
هايسازمانیايجادمیکند،اماممکن استهماهنگیدرونیهريک


درمیانزيرمجموعه
1. Pugh D.S
2. Blau P.M
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اززيرمجموعههارابهبودبخشد.اينافزايشپیچیدگی،هماهنگیفعالیتهايزيرمجموعه
رادشوارمیسازد،خصوصاًبهايندلیلکهممکناستدرقالبسواستفادهازاستقالل
کاريظهورکند،بههمینروي،فشاربرجايگاهمديربراياعمالسیستمکنترلغیررسمی
بااستفادهازرويههايرسمی،نظیرثبتاطالعاتنوشتاريو...بیشترخواهدشد.مبحث
دومنیزنتیجهبسیارمشابهیرارقممیزندوبااشارهبهاينکهچگونهمشکلمديريتتعداد

زياديازمردمامکاناستفادهازشیوهشخصیومتمرکزمديريتراغیرممکنمیسازدو

بهجاي آن ،يک سیستم غیرمتمرکز ،با استفاده از مکانیسمهاي غیرشخصی کنترل ،بايد

پذيرفتهشود.بهره برداريازچنینسیستمینیازبهتعدادبیشتريازکارکناناداريودفتري

دارد.بااينحال،رابطهاندازهباساختارسازمانینمیتواندبیشازرابطهبافناوريباشد.نیاز

به مديريت اداري با تعداد زياد از اعضاي سازمانی و فعالیتهاي آنها میتواند
هايیرابرايانتخابساختاربهويژهدرموردعملکردحسابداريکهاعضارا


محدوديت
طورکاملادارهمیکند،تحمیلکند(چايلد.)06:1923،


به

استراتژی
استراتژي يکی از مهمترين اهرمهاي مديريتی است که مديران بر آن کنترل دارند و با
دستکاريآن میتوانند عملکردسازمانیرا بهبود بخشند(خیمنز.)03 :3016 ،1چافی3

براي استراتژي سه مدل خطی ،انطباقی و تفسیري را مطرح کرده است .مدل خطی که
بیشتريناستفادهراداردبررويبرنامهريزيمتمرکزاست.دلیلاستفادهازاصطالحخطی

داللتبرروشعلمی،کارگردانی،اقدامپیوستهاست.باتوجهبهديدگاهخطیاستراتژي
متشکلازتصمیماتيکدست،اقداماتيابرنامههايیاستکهقصدتنظیمودستیابیبه

اهدافسازمانیرادارندواهدافوابزاردستیابیبهآنهاهردونتايجتصمیماستراتژيک

گرفتهاست.توصیفاستراتژيبهعنوان


.مدلتطبیقیبرمبنايتعريفهوفرشکل
میباشند

مسائلشکلگرفتهمیانفرصتهاوخطراتموجوددرمحیطخارجیوقابلیتهاومنابع

1. Benedict S Jimenez
2. Chaffee E.E
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).دراينمدلانتظارمیرود

سازمانیبرايبهرهبرداريازاينفرصتها(هافر49:1922،1

شرايط داخلی و خارجی سازمان بهطور مرتب ارزيابی شود .ارزيابی منجر به تعديل در
سوفرصتهاوخطراتمحیطیوازسوي


سازمانيادرمحیطمرتبطباآنشدهوازيک
ديگر قابلیتها و منابع سازمانی باعث ايجاد رضايت میشود (مايلز 3و کمرون:1913 ،2
ي،تمايلبهفرهنگسازيومديريت

).استراتژيتفسیريبهعنوانسومینمدلاستراتژ

14
نمادين خارج از ادبیات استراتژيک دارد .متغیرهاي ضروري مدل تفسیري هنوز بهطور
واضح مشخص نیستند .بااينحال اين مدل ،مبتنی بر برخورد اجتماعی است و ديدگاه
ارگانیکوزيستیبهسازماندارد(کیلی .)222:1910،4

قدرت کنترل
شناختیآنجستوجوکرد.مطابق

تواندرريشههايروان


درسازمانرامی
مفهومکنترل
با تئوري فعالیت انسانی لئونتیو ،5ابتدا بايد اجزاي بنیادين ساختار را که هرکدام فعالیتی
خاصرا انجام میدهند ياخودداراي قسمتهاي مجزايیهستندرادرنظر گرفت .اين
نموداريبرايآنمتصورمیشودکهبهشکلزيراست:

تئوريباتبیینرفتارانسان،

1. C. W Hofer
2. Miles. R. H
3. Cameron K. S. Coffin
4. M Keeley
5. Leontiev
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تصویر 0

اين تئوري بیان میکند که فعالیتهاي انسانی هدفمند بوده و زنجیرهاي با عناصر نیاز،
انگیزه ،هدف ،اقدام ،فناوري ،اجرا و نتیجه شکل داده است .نیاز بهعنوان يک تقاضا يا
کمبود،تعريفمیشودوبرايحفظفعالیتهايحیاتیيکسازمان،فرد،گروهاجتماعی
بهوضوح بیان میشوند و درواقع انگیزه
يا جامعه ضروري است .نیازها از طريق انگیزه  
هدايتکنندهفرداياگروهاجتماعیاست.انگیزهبهمعنايفرايندمتقاعدياردکردنيک

فرديايکگروهاجتماعیب رايانجاميکفعالیتخاصياانجاماقداماتیخاصاست.
هدف،تصويريذهنیازنتیجهمطلوبیاستکهانتظاروقوعآنمیرود.هدفباتوجهبه

شرايط ،هنجارها و اصول به مجموعهاي از اقدامات تجزيه میشود .سپس با فناوري
عنوانمثال،شرايطسیستم،روشها،اصولوابزارهايحلمسئله)عملیاتی
انتخابشده(به 

خاصصورت می گیرد.عملیاتتحتتأثیرمحیط به نتیجه خاصیمنجر میشود .نتیجه
فعالیت بر اساس موضوع تعیینشده با معیارهاي داخلی و خارجی و همچنین شاخص
موردنظرسنجیدهشدهوموردارزيابیقرارمی گیرد.بخشويژهومهمديگريکهبهآن

شود.خودتنظیمیباعثمیشودتا


عنوانخودتنظیمیياکنترلمطرحمی

شدهاستبه

اشاره
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دستآمدهباتوجهبههدفموردنظرتصحیحگردند(بورکو 1وهمکاران:3015،
نتايجبه 

 .)02

مدل محدوده تقریبی رشد ()ZPD
گوک3وکالگ2پژوهشیدرسال3002باعنوانZPD 4وآموزشکالسی:رهبرياستاد
ووظايفواسطتعاملیرهبريدانشجوانجامدادندکهدراينپژوهشازمدلمحدوده
تقريبی رشد ويگوتسکی( 5ويگوتسکی 1995،به نقل از گوک و کالک )3002 ،که با
چارچوبيادگیريمرتبطاستاستفادهنمودند.ويگوتسکیاستداللمیکندکهاستادبايد

مانند يک راهبر اصالحگر ،محیط اجتماعی يادگیري را سازماندهی کند .يکی از
راهکارهايی که وي ارائه می دهد يادگیري با واسطه در میان دانشجويان است به اين
صورتکهفردپسازيادگیريآنرابرايديگرهمکالسیانخوددريککارگروهی
تشريحکند.
ZPD

مدیریت
دانش

BA

خلقسازه
دانش

محیط
خلقدانش

فناوری
اندازه

ساختار

مدیریت

رهیافت
مدیریت
هنری

مدیریت
دانشتولید
فیلم
انیمیشن

مدیریت
آموزش

استراتژی
قدرتکنترل

تصویر 5

1. Vladimir Burkov
2. Lju Guk
3. David Kellogg
4. Zone Of Proximal Development
5. Vygotsky
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همانطورکهدرتصوير 3قابل مشاهدهاست،مديريتدانشتولیدفیلمانیمیشندراين
 
پژوهش،طبقسهفصلمديريتدانش،خلقسازهدانشومديريتآموزشموردتحلیل
قرارخواهدگرفت .

روش تحقیق
جهانبینیبه
پژوهشرامیتوانبامعیارهايمختلفینظیرزمان،ژرفايی،وسعت،کاربرد ،

انواعمختلفیتقسیمنمود.تحقیقاتازحیثزمان،بهتحقیقاتمقطعیوطولی،ازجهت
ژرفايی به دو نوع پهنانگر و ژرفانگر ،از ديدگاه وسعت به جامعهشناسی کالن و
شناسیمیانه،بادرنظرگرفتنکاربرد،بهسهنوعمتعهدانه،عملگرا،کاربرديوبنیان


جامعه
نگر و از حیث جهانبینی و پارادايم اطالعات به دو نوع کمی و کیفی میتوان تقسیم
میشوند(صدوقی.) 12:1216،اينپژوهشبادرنظرگرفتنمعیارزمانمقطعی،بادرنظر

گرفتنمیزانژرفايیژرفانگر،باتوجهبهمعیاروسعتجامعهشناسیمیانه،بادرنظرگرفتن
برديوازحیثجهانبینیوپارادايمتحلیلکیفیاست .

معیارکاربرد،کار
آورياطالعاتمصاحبهبهعنوانروشیبرايشناسايیعقايد،


هايجمع
ازمیانروش
نظراتوارزش هابرگزيدهشد.مصاحبهباتوجهبهمیزانآزاديپرسشگربهسهنوعتقسیم

میشود که عبارت است از :باز ،نیمهباز و بسته .مصاحبه در تحقیقات کیفی ،برخالف

مصاحبهپیمايشی،برايموضوعاتیطرحمیشودکهنیازدارندبهطورعمیقموردبحثقرار

گیرند .به همین دلیل از میان روشهاي جمعآوري اطالعات ،با توجه به نوع و ماهیت
عنوانيکیازانواعمصاحبهبرگزيدهشدهاست .


پژوهش،مصاحبهعمیقبه
يهوتحلیل اطالعات در پژوهش حاضر ،نظريه زمینهاي است که توسط
روش تجز 
بهمنظور خلق و بسط نظريه ،ايجاد گرديد.
پژوهشگري بانام استراوس در سال   1926
منظورتوانمندسازيکشفاستنتاجیطراحیشدهاست.ايننظريه

رهیافتنظريهزمینه 
ايبه
ويژگیهايکلیيکموضوعراايجاد

گرفرصتمیدهدتايکشرحنظرياز


بهپژوهش
هابهصورتتجربیاثباتکند(ويشه1و
وبهطورهمزمانآنرابرمبنايمشاهداتوداده 

1. Manuel Wiesche
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همکاران.) 616:3012،ازآنجاکههدفاينپژوهشارائهالگويساختارياستوروش
تدوين آن الگو ،نظريه زمینهاي در نظر گرفتهشده است ،بديهی است از تحلیل تفسیري
استفاده شود و پژوهشگر با طی مراحل کدگذاري باز (خرد کردن ،مقايسه کردن،
پردازيومقولهبنديدادهها)،کدگذاريمحوري(تعیینشرايطعلی،مقولهاصلی،


مفهوم
شرايطمداخله گر،راهبردها،پیامدها وبستر)،کدگذاري انتخابی(انتخابمقوله هستهو

مسئلهاعتباريابیوتعمیميافتهها

ها)بهخلقنظريهنهايیمیپردازد.

ارتباطآنباسايرمقوله
يکیازابعادمهموچالشبرانگیزدرروشکیفیاست،محمدپوردرپژوهشیطبقنظردو

محققديگربانامهايگوباولینکلن،استفادهازواژهاعتمادپذيري1رابهجايواژگاناعتبار

و روايی پیشنهاد میدهد .گوبا و لینکن چهار معیار باورپذيري ،3اطمینانپذيري ،2تائید
رابراياعتمادپذيريتحقیقاتکیفیمطرحمیکنند(محمدپور،

وانتقالپذيري 5

پذيري 4
هايصورتگرفتهبهمنظورباورپذيريبهنخبگانو

.)11،1211درپژوهشحاضر،تحلیل
مصاحبهشوندگان ارائه شد .همچنین بهمنظور ايجاد اطمینانپذيري ،صداي

شوندگانباکسباجازهازآنهاضبطوثبتشدهاست.ازآنجاکهروشکدبازي


مصاحبه
هامشخصمیباشندتا

بازدردستورکارقرارگرفتهاست،تمامیگزارهها،مفاهیمومقوله

آوريشده براي پژوهش ،مورد تائید باشد .همچنین بايد افزود يکی از

اطالعات جمع
اهداف اين پژوهش ارائه الگو ساختاري براي ساير فعاالن در حوزه فیلمسازي انیمیشن
استوتائیدانتقالپذيريآندرصورتاستفادهسايرينازاينالگو،محققمیشود .


یافتهها
دراينپژوهشبامصاحبهباافرادمتخصصوتأثیرگذاردرحوزهفیلمسازيانیمیشن،
هايفیلمسازيانیمیشندر

سعیشدهاستعواملتأثیرگذاربرساختارسازمانیشرکت
اينکشف گردد .پساز برگزاري مصاحبه باآنها،پاسخهاويرايش و برايتحلیل و
1. Trustworthiness
2. Credibility
3. Dependability
4. Conformability
5. Transformability
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هابهمنظورکدگذاريبازبا
ايدرابتداداده 


بررسیآمادهشدند.طبقروشتئوريزمینه
يافتن گزارههاي مهم و مقولهها مورد بازبینی قرار گرفت که اطالعات آن بهصورت
خالصهدرجدولزيرآمدهاست .
جدول 0
ردیف 

مقولهاصلی 

تعدادتکرار  بعدساختاری 

1

تمرکزساختاري 

 13

تمرکززدايی 

3

تفکرجمعی 

5

رسمیت 

2

فقدانقوانین 

 19

رسمیت 

4

مرحلهاي 

روندتولید5

 34

تخصص 

5

ارزيابیتوانايی 

9

تخصص 

6

مديريتدرآمد 

 26

استراتژي 

2

محتوايمتأثرازشرايطسیاسی،اقتصاديوفرهنگی 

 33

شرايطمحیطی 

1

سختافزار 


 30

فناوري 

9

کیفیتتوانايی 

 11

اندازه 

 10

کیفیتبصري 

1

کنترل 

 11

مديريتدانش 

 12

دانشبنیان 


تمرکز ساختاری  :اينعاملازآنجاکهتأکیدبرعدمتفويضاختیاربههنرمندانواتخاذ
تصمیمها توسط افرادي محدود ،نظیر شوراي سیاستگذاري را میدهد ،مانع از

گیريخالقیتوظهورايدههاينودرمیانهنرمندانمیشود .


شکل
نبودقوانینبههرنحويموجبآسیبوبروزهرجومرجبهبدنهشرکتو

فقدان قوانین :
تضییعحقوقافرادشاغلدرداخلوخارجازشرکتمیشود .
محتوای متأثر از شرایط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی :محتواي آثار هنري میتواند،
سیاسی،اقتصاديوفرهنگیباشدواينموضوعدرطولتاريخ،بارهاباعثظهورسبکو
؛اماهنگامیکهاينعواملدرکناريکديگرقرار

روشینوينوخلقايدههاينوشدهاست
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گیرندمانعتوجهوشکلگیريانواعمحتوايديگرنظیرسرگرمی،مسائلاجتماعیروز


می
قرارمیدهند.

شوندوهنرمندرابهناچاردرمارپیچسکوت3

وايدههايپیشتازانِ 1
می

هنگامیکهشرايطاقتصادي نامساعد وعدمتوازن میان درآمد وهزينه

مدیریت درآمد :
شکلبگیرد،منجربهظهورمقولهمديريتدرآمدمیشود؛دراينوضعیتمديريتدرآمد

بهتنهااستراتژيشرکتتبديلشدهوتماماهدافکوتاهوبلندمدتراتحتتأثیرخود

قرارمیدهد .

حثتبادلنظر،اشتراکتجربیات،نقدورويکردانتقاديو...

تفکر جمعی :امکانايجادب
شودکهافراددرهرجايگاهوتخصصی،گردهمآيندومراحلتولیدرا

هنگامیمیسرمی
ازايدهپردازيتاخروجینهايی،بايکديگربپیمايند .
اگرفناوريرابهدوگروهنرموسختتقسیمنمايیم،سختافزار دربخش

سختافزار :
میشود .اين صنايعدرطی سالیان
سختآن قرار میگیرد وشامل صنايعفوقپیشرفته  2
طوالنی و آزمايشهاي فراوانشکلگرفته و بديهی است هیچ دولتیآنرا بهراحتی در
وفوريافتمیشود،


دهد.اينصنايعدرتولیدفیلمانیمیشنبه

اختیارديگرکشورهاقرارنمی
از حسگرهاي بدن و صورت تا موتورهاي رندر ،همگی تحت عنوان سختافزار قرار
میگیرند .

دانشتخصصیکارمندان،بههمراهدادههايبهوجودآمدهدرهرپروژه

مدیریت دانش :
میتواند نقش مهمی در شکلگیري ساختاري مبتنی بر دانش داشته باشد ،چراکه تمام

تواندادامهدهندهپیشرفتهاي


هايیاستکهمی

یشرفت
مراحلتولیدفیلمانیمیشن،شاملپ
قبلیواساسپیشرفت هايپیشروباشد؛عالوهبراين،اشتراکدانشمیانافرادوامکان

1. avengers
2. Silence theory
3. High Technology
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برونسپاريآندرعرصهعملزيرنظرافرادباتجربهنظیرمربیان،منجربهجلوگیريازهدر

رفتتخصصافرادوشکلگیريدانشهايجديدباشد .

بهمنظور تولید فیلم انیمیشن ،پنج مرحله تعريف میشود که
روند تولید پنج مرحلهای  :
تولید،تولید،پس تولید،پخشوتوزيعوتحقیقوتوسعهاست.سهمرحلهاول

شامل،پیش
صورتکاملانجاممیپذيردامادراجرايدومرحلهپخشو

درداخلکشور،معموالًبه
هايفراوانیوجودداردکهمیتواندروندصنعتی

وتوسعهبهصورتنقص

توزيعوتحقیق 
شدنرامختلوانباشتوتولیددانشرانامیسرسازد .
ارزیابی توانایی  :ارزيابی توانايی مالکی است براي ارزيابی تخصص فرد در شرکت
فیلمسازيانیمیشنودرواقعافرادپسازارزيابیتوانايیدرهريکازبخشهايمراحل

تولیدقرارگرفتهومشغولبهکارمیشوند .

کیفیت توانایی :اين عامل بهعنوان شاخصی بر میزان توانايی فرد در انجام وظايف
تخصصیمختلفومتفاوتدرروندتولیداشارهداردوبااندازهسازمانوشرکتتولید
فیلمانیمیشن،نسبتعکسدارد .
کیفیت بصری  :اينشاخص،کنترل،نظارتوارزيابیبرافرادحاضردرروندتولیدرابا
بررسی و تطابق اثر تولیدشده با قوانین و اصول فرم ،طرح ،متحرکسازي و  ...ممکن
میسازد .

درادامه،مرحلهکدگذاريمحوريآغازگرديدوارتباطمیانمقولهها،بامشخص
تر،شرايطمداخلهگر،راهبردهاوپیامدهابهبحثو

نمودنشرايطعلی،مقولهاصلی،بس
تحلیلگذاشتهشدهاست .
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جدول 5
شرایطعلی 

راهبردها 

تمرکزساختاري 

مديريت


فقدانقوانین 
محتوايمتأثرازشرايطسیاسی،
اقتصاديوفرهنگی 
عدمتفکرجمعی 

شرایط
مداخلهگر 

ارزيابیتوانايی 

درآمد 



سختافزار 


زمینه 

پیامد 

روندتولیدپنج

کاهشکیفیت

مرحلهاي 


بصري 

تعريفکیفیت

عدممديريت

توانايی 

دانش 













تعريفکیفیت
توانايی 


پس از کدگذاري محوري و تعیین مقوله محوري با نام بافت تالطمی ،روند پژوهش با
هابايکديگربهمنظورتولیدنظريهمبنايیانجامگرفت .


کدگذاريانتخابیوارتباطمقوله

تصویر 6
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بافت تالطمی نام مقولهاي محوري است که ساختار شرکتهاي دانشبنیان تولید فیلم
انیمیشن ،تحت تأثیر آن قرار میگیرند .اين مقوله توسط شرايط علّی در پارادايم
شکلگرفته براي پژوهش حاضر ،به وجود آمده است .همانطور که در تصوير 2

قابل مشاهدهاست،محتوايمتأثرازشرايطسیاسی،اقتصاديوفرهنگی،تمرکزساختاري،

نامبافتتالطمیمیشودکهنتیجه

فقدانتفکرجمعیوقوانینمنجربهايجادشرايطیبا 
آن تمرکز صرف بر روي مديريت هزينه و معطوف به درآمد ،تحت تأثیر کمبود
شود.اينشرايطباعثشکلگیريروندتولید


افزارالزموکاهشنیرويتوانمندمی

سخت
شبه حرفهاي و عدم انطباق با استانداردهاي روز میشود که در بلندمدت منجر به عدم
مديريتدانش،کاهشکیفیتبصريواستخدامنیرويانسانیباتعدادکمومهارتبیشتر
میشود .


نتیجهگیری
در اين بخش ،الگوي ساختاري براي شرکتهاي فیلمسازي انیمیشن ،ارائه میشود که
شامل 9بخشتمرکززدايی،رسمیت،تخصص،استراتژي،شرايطمحیطی،فناوري،اندازه،
کنترلودانشبنیاناست .


تمرکززدایی
اساس شکل گیري ايده درروند تولید ،حاصل تفکر جمعی گروه تولید ،متشکل از
تهیهکننده،کارگردان،نويسنده وسفارشدهنده(درصورتوجود) است.همانطورکه

گفتهشددراينبخشازساختارسازمانیکهازشکلگیريايدهشروعوتامرحلهتحقیق

وتوسعهادامهمی يابد،کارگرداندرهستهمرکزيتولیدقرارداردوعالوهبرنقشنظارت

براجراياموروبررسینهايیخروجیها،برقراريارتباطوهماهنگیمیانسايرعوامل
تولیدرانیزبرعهدهگیرد.همچنینعواملتولیدنیزبهمنظوربرقراريتعاملسازندهبايدبا

کنندهبهعنوان

يکديگرارتباطداشتهوبهتکمیلوتسهیلوظايفيکديگربپردازند.تهیه
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مديرعاملوبهکمکمديرتو لید،وظیفههدايتورهبريروندتولیدرابرعهدهداردوتا
حدممکنازارتباطمستقیمودخالتدراجرايوظايفعواملخوددارينمايد .

رسمیت
تدوينقوانیندرسطحسازمانیوملیمیتوانداولینگامدرجهتبهبودسطحرسمیت،

درساختارسازمانیباشد.تدوينقوانین،درچارچوب جمهورياسالمیايران،برعهده
مجلسشوراياسالمیاستامانکتهايکهحائزاهمیتاست،مطالبهفعالیناينعرصهو

بهطور اهم هنرمندان و تأثیرگذاران در فیلمسازي انیمیشن است .شکلگیري انجمنهاي

تطبیقیمیتواند

نهاد،تدوينطرحهايتحقیقاتیمرتبطبااينمسئلهوانجاممطالعات


مردم
راهگشاياينمسیرباشد.اينقوانینمیتواندبهروندتولیدانیمیشنشکلیمدوندهدو

شرايطراتاحدزياديبرايفعاالناينحوزه،برابرسازدتاسرمايهگذارانخصوصیبا

نگاهی مثبت ،بتوانند طرحها و ايدههاي خالقانه هنرمندان را بپذيرند .تدوين قوانین به
صنعتیشدنانیمیشنايران،کمککردهوباعثمیشودتادرونشرکتهانیز،شرايط
برايکاربهصورتبهتريفراهمگردد .


تخصص
تولید انیمیشن شامل  5مرحله ،پیشتولید ،تولید ،پستولید ،پخش و توزيع و تحقیق و
ودربخشهاي

توسعهاستوعواملباتوجهبهتخصصخوددرهريکازاينمراحل 
کنندهبهعنوانشخصیکهوظیفههدايتورهبري


شوند.تهیه

مرتبطمشغولبهفعالیتمی
هارابهدرستیدرجايگاه


روندتولیدرابرعهدهدارد،بايدبتواندباارزيابیکارکنان،آن
کنندهدربارهفیلمسازيانیمیشناست.

شغلیمربوطقراردهدکهاينامرمستلزمدانشتهیه
تواندپیشازشروعروندتولیدبهصورتمصاحبهوبررسیسابقهشغلی

ارزيابیتوانايیمی
هاودرطولتولیدنیزانجامپذيردتابهینهترينحالتممکندرروندتولیدرقم

وتوانايی
بخورد .
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استراتژی
دکهعبارتانداز

درشرکتهايتولیدفیلمانیمیشندرايران،سهرويکردغالبوجوددار
رويکرداقتصادي،رويکردمحتوايیورويکردارتباطی.هنگامیکهبحثازشرکتبهمیان
باشد،رويکرداقتصاديبهعنوانعاملتوجیهیهزينه-درآمدقطعاًدرنظرگرفتهمیشودو
همچنین فیلم انیمیشن و درمجموع صنعت فیلم و سینما ،جنبهاي از سرگرمی را غالباً به
دنبالخود دارد .به همین رويشرکت میتواند يکیازدورويکردديگر و ياهردورا
برگزيند؛ اما اين روند در صورتی براي شرکت مفید است که بتواند اهداف کوتاه و
بلندمدتبرايخودتدوينکندکهالزمهثباتوشرايطغیرتالطمیاست.بهايننحوکه
يافتیراباتوجهبهقوانین،رويکردواهدافوچشماندازهاي

مديرعامل،سفارشهايدر
خودبپذيرد .

شرایط محیطی
براي تولید فیلم انیمیشن ،بايد جنبههاي مختلفی را در نظر گرفت .انیمیشن نوعی رسانه
است و عالوه بر وظايفارتباطیبايدسرگرمیساز نیز باشند،همچنینمخاطبان عاليق
متفاوتیدارند،م مکناستبهآثارمذهبی،سیاسی،فرهنگی،علمی،اقتصادي،اجتماعیو
 ...عالقه نشان دهند؛ هنگامیکه محصوالت متنوع و با مضامین متفاوت ساخته شوند،
مخاطباندارايحقانتخاببودهوهمچنینبامقايسهفیلمهايانیمیشنبايکديگربهارتقا
هاکمکمیکنند .


آن

فناوری
يکی از عوامل مهم رقابت در سطح بینالمللی ،ساخت آثار همسطح باکیفیت بصري
هايبینالمللیاست.برايتولیددراينسطح،عالوهبردانشوتخصصبهروز

انیمیشن
بايد نرمافزارها و سختافزارهاي بهروز نیز براي عوامل تولید مهیا گردد؛ اما ازآنجاکه
اقتصاديدشواريرابرايخريدوتهیهسختافزارهايتولید

هايبینالمللیشرايط

تحريم
انیمیشنبهوجودآوردهاست،راهرابرايرسیدنکیفیتبصريبهسطحبینالمللیدشوار
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کردهاست.فیلمهايانیمیشنازجهاتگوناگوندارايسبکهايمتفاوتیاستامااگر

بخواهیم با توجه به معیار بعد آنها را دستهبندي کنیم به دو بخش دوبعدي و سهبعدي
ترازفیلمهايانیمیشن

دوبعديبهمراتببسیارکم 
هزينه

هايانیمیشن

تقسیممیشوندکهفیلم
سهبعدي است چراکه اين انیمیشنها نیاز بیشتري به تجهیزات سختافزاري بهروز و

گرانتري دارند .به همین منظور میتوان با تکیهبر محتواي غنی و موردپسند مخاطب

هزينهتروابداعی،بهرقابتدراينعرصهپرداخت.اين
هايکم 

جهانیواستفادهازسبک
ريزيدرستومبتنیبرمديريتدانشصورتگیرد،میتواندمنجر


موضوعاگربابرنامه
بهابداعسبکهايبومیدرتولیدفیلمانیمیشنگردد .


اندازه
اندازهدرشرکتهايتولیدفیلمانیمیشنبادوعاملحجموپیچیدگیارتباطمستقیمدارد،
بهطوريکه هرچه میزان حجم و پیچیدگی کار بیشتر باشد ،بهمراتب اندازه شرکت نیز

افزايش می يابد.عاملحجماشاره به نوعکارازمنظرکوتاه ،سريالی وسینمايی دارد و
پیچیدگی به مواردي همچون تکنیک اثر ،تعداد کاراکترها ،میزان متحرکسازي در هر
صحنه،میزانجلوههايويژهنظیرآب،آتش،دود،طوفانو...اشارهدارد.درشرکتهاي
تولید فیلم انیمیشن در ايران ،عالوه بر دو عامل فوق ،فشار کاري ،زمان تولید ،وضعیت
اقتصاديوکیفیتبصرينیزبراندازهشرکتاثرمیگذارد.فشارکاريوکیفیتبصريبا

دارند.درصورتیکه


اندازهارتباطمستقیموزمانتولیدوکیفیتبصرينیزارتباطعکس
هر يک از عوامل ذکرشده که با اندازه ارتباط مستقیم دارند ،افزايش يابند در صورت
وجود شرايط مساعد اقتصادي ،اندازه افزايش میيابد اما درصورتیکه شرايط اقتصادي
نامساعدباشد،شرکتهاکیفیتتوانايیکارکنانخودراجايگزينافزايشتعدادعواملو
کارکنانمی کنند.کاهشعواملدرآثارسینمايیوسريالی،باعثافتمحسوسکیفیت
هرحال،تعدادافرادمتخصصکاهشيافتهوعواملوظايفیرابر


شود؛چراکهبه

بصريمی
عهدهمیگیرندکه تخصصوتجربهکافیبرايآنندارد.دراينشرايطدانشتهیهکننده

عنوانشخصیکهوظیفهاستخدامعواملوهدايتورهبريآنهارابرعهدهداردبسیار


به
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سازيانیمیشنبهینهترين


تواندبادانشتخصصیخوددرحوزهفیلم

کنندهاستومی
تعیین
حالتممکنرااتخاذکند .

کنترل
هرتهیه کنندهوکارگردانیعالقهداردکهاثرخودراباباالترينکیفیت،عرضهکند؛که
يکیازعواملمهموتأثیرگذاربراينمسئله،بحثکنترلونظارتهنرمندانوعوامل
کنندهعهدهدارارزيابیکیفیت


تولیداست.کارگردانوظیفهارزيابیکیفیتبصريوتهیه
محتوايیمحصولا ست.هرچندکهممکناستبعضیافرادنقشمستقیمدرتولیدفیلم
انیمیشننداشتهباشندووظايفیمانندنويسندگی،تدارکات،زيرساختوحتیموسیقیرا
هانیزمیتواندمیزانکیفیتبصريومحتوايی


برعهدهداشتهباشند،امامعیارعملکردآن
خروجیگروهیباشدکهآنهادرآنقراردارند.عاملديگريکهدربحثکنترلبسیار
ارزشمند است ،بحث تحقیق و توسعه هست که بر مبناي کنترل گذشتهنگر صورت
میگیرد .


دانشبنیان
بهمنظورثبت يکشرکتدانشبنیاندررابطه با انیمیشن،درفهرستکاالها وخدمات

بخشبرايصنعتانیمیشندرنظرگرفتهشدهاستکهاشارهبهتکنیکهاو

دانشبنیان 6،

افزارهايپیشرفتهتوسعهومديريتتولیدانیمیشندارد.مسئلهايکه


هايپیچیدهونرم

روش
ازشرايطحالحاضرتولیدفیلمانیمیشندرشرکتهايايرانیمشخصاست،عدموجود
افزاريبرايمديريتدانشوشکلگیريفناورينويناست.هرچندکه


هیچبسترونرم
روند تولید دانش بر مبناي دادههاي پیشین به صورتی دستی و غیر سامانمند ،صورت
وجهنمیتواندرونديمناسببرايتولیددانشباشد.روند

پذيرد،امااينمسئله،به 
هیچ


می
تولید فیلم انیمیشن شامل وظايف و اموري تکراري است که میتواند با بهکارگیري
مدلهايمناسببهکاهشهزينههايتولیدواستفادهبهینهازدادههاياريبخشد .
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تصویر 0

به منظورفهمبهترازچگونگیکارکرداينعواملوتطابقوتدقیقآنباالگوياجرايی،

قابلمشاهدهاست.
ساختاريباتوجهبهمطالبذکرشده،رسمگرديداستکهدرتصوير 2
در اين الگو ،از مدل ZPDويگوتسکی (ويگوتسکی 1995،به نقل از گوک و کالک،
)3002برايروندمديريتدانش،ازمفهوم Baنانوکاوکونوبرايخلقسازهدانش،از
رهیافتمديريتهنريامیرشاهکرمیواحمديبهمنظورمديريتآموزشوتئوريفعالیت

انسانی لئونتیو ،نیز بهرهجويی شده است .الگوي رسم شده ،شامل خطوط ممتد آبی،
دايرهها ،فلشها ،بیضی ،مستطیل است .خطوط آبی در اين الگو ،نشاندهنده روندها و
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عوامل دخیل در آن است؛ دايره در اين الگو بهعنوان نقش محوري ساختار در نظر
هانشاندهندهنحوهارتباطوتعامل


شدهووظیفهکارگردانیرابرعهدهدارد؛فلش

گرفته
ديگراعضايالگوبايکديگرهستند؛اقداماتدراينالگودرداخلبیضیهايتوپرجاي
دارند و مستطیلها مربوط به فرآيندهايی که در بیرون از سازمان نیز داراي نقش هستند
مربوطمیشود.دراينالگويساختاري،تالششدهاست،،فرآيندهاتاحدامکانازلحاظ

جايگاهوزمان،متناسببايکديگرطراحیشوندبههمینمنظور،درسمتراست،توزيع
فرآيندهاي اصلی در روند تولید ،از ابتدا تا انتهاي روند قرار دارد ،در

بهعنوان يکی از 

سمتچپآنفرآينديجهتکنترلروندتولیدطراحیشدهاست،درمرکزسهمرحله

تولید،پس تولید وتولید قراردارد ودرسمتچپ الگونیزفرآيندمديريت دانش


پیش
طراحیشدهاست.
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