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مقدمه

انيميشن بش عنوان رسانش اي ادرتمند ،بش همـت هنرمنـدان ،نقاشـان ،طراحـان ،عکاسـان،
گرافيسيت ها ،فيلمسازان و  ...در طول يک ارن توانستش است بش سـرعت رونـد رشـد و
تکامل را سپري کند .امروزه با ايجاد گرايشهاي مختلف و نوين ،جايگـاه ايـن هنـر در
عصر ارتباطات و تبليغات جهاني بش اثبات رسيده است و مکتبهاي تأثيرگذار متفـاوتي
در ساختار توليد انيميشن ظاهر شدهاند.
سابقش توليد انبوه انيميشن در کشور ما ،بش نسبت سـاير کشـورهاي صـاحب سـبک،
اندک است .براي رسيدن بش نتايج مؤثر در حوزه انيميشن صنعتي ،الزم است معوـالت
موجود در اين زمينش آسيبشناسي و ريششيابي شـوند .همچنـين ضـروري اسـت بـراي
برطرف ساختن مشکالت و معوالت فعلي ،بـا بهـرهگيـري از اسـتانداردهـاي توليـد و
تجربيات موف ديگر کشورها در اين صنعت ،زمينش مناسب را براي راابت در اين بـازار
پرمنفعت و اثرگذار فراهم آوريم.
بش طور کلي ،نظام صنعت بر اسار عرضش و تقاضا شکل گرفتش است بش گونشاي کـش
اگر کااليي تقاضا نداشتش باشد ،توليدش در هر اسمتي کش باشـد ،متواـف خواهـد شـد،
زيرا در غير اين صورت ،زيانآور خواهد بود .صنعت سرگرميسازي و انيميشـن نيـ از
اين ااعده مسترنا نيستند .با پيدايش تلوي يون و نيازش بش توليدات انيميشن ،رفتـش رفتـش
اين هنر ،بش سمت هنر ـ صنعت گام برداشت .در ايران برخالف مقيار جهـاني ،شـتاب
رشد اين صنعت آهنگ کندي داشتش و بش ج چند اثر معدود ،بقيـش فااـد ارزش و تـأثير
بودهاند .از اين رو ،شناخت بازارهاي اصلي اين صنعت يکي از اولين گامهاي توليـد بـش
شمار ميرود .بيشتر کارهاي مربوط بش بازار و پخش ،مربوط بش اسـتوديوهاي پخـش يـا
يک سازمان يا شخص خارج از فرايند توليد است (گرتنر ،2010،1ص .)196
بش اين ترتيب با توجش بش توفي کم اين هنرـ صنعت در کشور ما ،پيش فرض پـژوهش
حاضر اين است کش بخش مهمي از اين نقصـان ،حاصـل بـيتـوجهي بـش مسـاکل مـالي و
ه ينشاي و ني بازار عرضش و تقاضا ،در روند توليد آثار انيميشـن صـنعتي بـوده اسـت .بـا
توجش بش اينکش تاکنون مطالعشاي در ايران با نگـاه بررسـي داليـل توفيـ کـم انيميشـن بـا
1. Ghertner
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رويکرد عوامل مالي و ه ينشاي انجام نگرفتش بود ،با بهرهگيري از ديدگاههاي کارشناسـان و
مسئوالن مرتبط با اين رشتش از طري مصاحبش و پرسشنامش ،دادههاي پـژوهش جمـعآوري
شد و از آنجا کش مبناي فلسفي پژوهش ،اثبـاتگرايـي و جهـتگيـري آن کـاربردي بـود،
پرسشنامشهايي در ميان متخصصان ،مديران مرتبط و صاحبنظران اين رشتش توزيع شـد .بـش
دليل آنکش مدلي مدون براي بررسي شناخت آسيبهاي توليـد صـنعتي انيميشـن در دهـش
گذشتش وجود نداشت ،روش دلفي براي بررسي دادهها ،مدنظر ارار گرفت .بش اين ترتيـب،
شاخصهاي تأثيرگذار بر توفي کم انيميشن در دو حوزه بازار عرضـش و تقاضـا و عوامـل
مالي و ه ينشاي ،بش صورت کمي اراکش شده است.
توليد انيميشن به عنوان يک صنعت در حوزه صنايع هنري

صنعت توليد انيميشن بش عنوان يکي از زيرمجموعشهاي کالن صنعت سـينما ،بـيشـک
يکي از مهمترين و سودآور ترين صنايع هنري شناختش ميشود .بـا پيشـرفت فنـاوري و
مصنوعات دست بشر و ورود بش دنياي ديجيتال ،چنان چشماندازي فـرا روي ايـن هنـر
صنعت ارار گرفت کش نميتوان هي حد و مرزي براي آن در نظر گرفت.
در ابتدا بايد توجش داشت کش توليـد انبـوه سـرگرمي ،بـدون پشـتوانش ادرتمنـدي از
هنرمندان چيره دست و انديشمند ،اادر بـش توليـد سـرگرمي هـاي پرطرفـدار و سـودآور
نخواهد بود و هنر انيميشن ني بدون آنکش از بستر صنعتي مناسب برخـوردار باشـد ،بـش
توليد گاه و بيگاه آثار هنري منحصر خواهد شد و هي گاه بـش شـکلگيـري سـودآور و
تأثيرگذار نخواهد انجاميد (عابدي ،1381 ،ص .)130
عابدي در پژوهش خود نتيجش ميگيرد کش براي بحث در مورد صـنعت انبـوهسـازي
انيميشن ،بايد دو بخش ،صنعت توليد انبوه سرگرمي و هنر انيميشـن و سـينما را مـورد
بررسي ارار داد .در شيوه توليد صنعتي (انبوه) در طراحي محصول از متخصصـان مـاهر
استفاده ميشود ،اما روند ساخت با فعاليت کارگران يا کارمندان غير ماهر طي مـيشـود
بش عبارت ديگر ،افراد غير متخصـص و کـارگراني کـش ماشـينهـا و اب ارهـاي گـران و
تکمنظوره را هدايت ميکنند ،در بخش ساخت اشتغال دارند و بش دليل گراني در تغييـر
سيستم ،از نوآوري در طر ني خودداري ميشود ،در نتيجش محصول بش دليـل از دسـت
رفتن تنوع و استفاده از روشهاي کاري کش براي کارکنان کسالتبار اسـت ،ارزانتـر در
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اختيار ارار ميگيرد .در اين شيوه ،تقسيم کار براي نيروي شاغل ،تا مرز خاص و ممکن
صورت ميپذيرد و تنها مدت زمان محدودي براي آموزش نيروها حـذف مـيشـود .از
سوي ديگر ،توليدکننده در اين روش تالش ميکند از تهيش مواد اوليش تا ساير مراحـل را
با استفاده از تعداد افراد محدودي طي کند .بش عالوه ،از اب ارهايي استفاده ميشود کش در
هر زمان تنها وظيفش خاصي را انجام ميدهند .از طرف ديگر ،در نهايـت از تنـوع توليـد
کاستش ميشود و بش همين دليل ،ه ينشها روند ن ولي پيدا ميکند (پسيان ،1388 ،ص .)23
نقش عوامل مالی و هزينهاي در توليد صنعتی انيميشن

تقريباً در تمام استوديوهاي بينالمللي توليد انيميشن ،بويژه انبوهسازان سـريالي ،مرحلـش
فروش و عرضش از همان ابتدا در دستور کار اصلي گـروه اـرار مـيگيـرد و تـا حصـول
اطمينان از اينکش محصول شان براي مصرف چند باره راهي بازارهاي جهـاني مـيشـود،
توليد را بش وااع آغاز نميکنند (گلپايگاني ،1388 ،ص .)125
در توليد هر پروژه پح از آنکش اطالعـات الزم بـراي سـاخت ،اعـم از تـاريخ اراکـش
پروژه و زمان بندي توليد ،شکل ،زمان و تکنيک پروژه ،تحليل دشواريهاي هر مرحلـش،
تعيين و بش کارگيري عوامل مورد نياز و تخمين دستم دها ،پيشبينـي امکانـات و لـوازم
اعم از نرماف ار ،سخت اف ار ،فواهاي کاري ،استوديوها و  ،...بازاريابي ،حقوق پخـش و
پروموشنها ،مي ان آموزش ،ه ينشهاي جـانبي توليـد و مـوارد پـيشبينـي نشـده ديگـر
استخراج شد ،برآورد اوليش بودجش صورت ميپذيرد و زمان بنـدي اوليـش و نيـ طراحـي
ساختار کارکنان آغاز مي شود .در برآورد نهايي ،در برابر هر نام ،ه ينش يا دستم د کار يـا
شخص نوشتش و در دو بستش چيدمان ميشود:
دستش اول ،عواملي کش بش صورت پيمانکار همکاري دارند و بابت کل پروژه دسـتم د
دريافت مي کنند مانند کارگردان ،مدير توليد ،مدير هنري و افراد با مهارت عالي و دسـتش
دوم ،عواملي کش در پروژه توليد دستم د روزانش يا ماهانش ميگيرند .البتـش در زمينـش توليـد
انبوه ،پيش از اادام بش توليد ،شناخت سش عامل از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت :توانـايي
جذب سرمايش و بازاريابي ،بازار عرضش انيميشن و خريدار انيميشن
شناخت و درک مواعيت انواع تقاضا و فواهاي ياد شده ،سبب موفقيت اثر توليـدي
در نظام عرضش خواهد شد.
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در عرضش و فروش بينالمللي هر اثر الزم است عوامـل بسـياري مـورد توجـش اـرار
گيرد کش از آن جملش ميتوان بش کيفيت ساخت ،دوبلش و زيرنويح ،بسـتشبنـدي ،متريـال
تبليغاتي فيلم ،شيوه صحيح تبليغات (اعم از چاپي ،تلوي يوني و ساير رسانشهـا ،پوسـتر،
بروشور و کاتالوگ) اشاره کرد (گياهي ،1390 ،ص .)110
ايران يکي از هشتاد کشوري است کـش سـاالنش مي بـان شـش جشـنواره و بـازار فـيلم از
سراسر دنياست و در اين بين ،جشنواره فيلم فجر و بازار بينالمللي فيلم ايران کـش هـر سـال
در بهـمن ماه بـرگ ار ميشوند ،از نظر بينالمللي ،چهره شـناختش شـدهتـري دارنـد .ريچـارد
تپر 1در کـتاب خـود با عنـوان «سيـنماي جـديد ايران» از اـول نفيسـي چنــين مـينويسـد:
«انقالب ايران باعث ظهور سينماي جديـد با ساخـتار مالي و صنــعتي خــاص خــودش و
ارزشهاي ايدکولوژيک منحصر بش فرد شد کش البتش اين امر بـش دليـل تغييـر فرهنـگ سياسـي
ايران بود .ولي همچنان بازاري اوي در زمينش انيميشن وجود نداشتش و بايستي عمـر آن را بـا
برگ اري اولين دوره همايش ملي انيميشن تخمين زد» ( ،2006ص .)24
بش اين ترتيب ،همان گونش کش در نظام جهاني ني مرسوم است ،در توليدات انبـوه داخلـي
با رويکرد ه ينشهاي توليد ،بار مالي اابل مالحظشاي ايجاد خواهد شد؛ بـراي پيشـرفت ايـن
هنر صنعت در کشورمان ،شناخت مواردي نظير توانايي جذب سرمايش از سوي سـازندگان و
يافتن خريدار اثر يا بازار عرضش انيميشن توليدي ،از اهميت ويژهاي برخوردار است.
بش نظر ميرسد در کشورمان ،مجموعشهاي توليدکننـده انيميشـن ،بـش دليـل نداشـتن
تهيشکننده و تأمينکننده هايي غير از صداوسيما و مراک دولتي ،در جذب سـرمايش بسـيار
محدود و در تأمين بودجشهاي توليد انبوه ،ناتوان هستند.
بش عالوه بازار عرضش ني بسيار محدود و تابع اوانين کشوري است .در کشـورمان از
بازار عرضش عمده توليدات انيميشن ميتوان بش شبکشهاي تلوي يوني ،بازيهاي رايانشاي،
صفحشهـاي مجـازي اينترنـت ،تبليغـات بازرگـاني ،فـيلمهـاي سفارشـي و بـش نـدرت،
انيميشنهاي بلند سينمايي ،جلوههاي ويژه و سـينماي خـانگي اشـاره کـرد (لنگـرودي،
 ،1390ص  .)79در اکرر مـوارد ،حمايـتکننـدگان ،امتيـاز توليـدات را بـش طـور کامـل
خريداري مي کنند و بر اسار معيارهاي خود بـش عرضـشاي محـدود در بازارهـا همـت
ميگمارند .همچنين عرضش و بازاريابي بينالمللي فـيلمهـاي ايرانـي نيـ  ،اکنـون از سـش
1. Richard Tapper
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طري صورت مي گيرد ،بنياد سينمايي فارابي ،رسانش بينالمللي سيما و بخش خصوصـي
(گياهي ،1390 ،ص .)51
انيميشن ،هنر پره ينشاي است .بش همين دليل بايد عالوه بر سـرمايشگـذاري در ايـن
بخش ،زمينشهايي را ني براي عرضش مناسـب و درآمـدزايي آن فـراهم کنـيم .بخشـي از
برگشت سرمايش براي اين هنر ميتواند از طري رسانش ملي و يا نهادهاي مربوط صورت
گيرد (جعفري جلوه .)1387 ،انيميشنهاي ما بـرخالف کشـورهاي ديگـر و بخصـوص
کشورهاي آسياي شراي ،جايي در شبکشهاي تلوي يوني ماهوارهاي ندارند؛ در حالي کـش
عمر انيميشن در اين کشورها بش مراتب کمتر از کشور ماست ،مواعيت فعلي انيميشن ما
فاصلش زيادي با اين صنعت در جهان امروز دارد.
برخي از کارشناسان انيميشن بر اين باورند کـش در خصـوص توليـدات منطقـشاي و
جهاني ،انيميشن ايراني نبايد تنها با تکيش بر االب ملي و بـومي توليـد شـود ،بلکـش بايـد
موارد مصرف آن را در سطح منطقشاي يا حتي جهاني و بينالمللي ني در نظـر بگيـريم.
توليدات اين عرصش بايد بر اسار استانداردهاي جهاني ساختش شوند .بر اسـار نگـاهي
بش اطالعات موجود در زمينش شرکتهاي معتبري مانند دزيني ـ پيکسار ،دريم دروکـ و
ژاپني انيمش ميتوان دريافت کش ميانگين بودجـش اختصـاص يافتـش و ميـ ان فـروش ايـن
توليدات در امريکا و جهان ،طب استانداردي مشـخص ،نسـبت بـش صـنايع ديگـر ايـن
کشورها رشد نشان داده است اين امر در خصوص شرکت ايرانـي معتبـري چـون صـبا
بازگو کننده آن است کش بش دليل تخصيص يافتن بودجش کمتر در مقايسش با ساير کشورها
(بنابر اذعان مديران ،بودجش ساالنش و توليدات) رشد فروش محصوالت و کيفيت حاصل
ني بش همان نسبت کاهش معنادار نشان ميدهد .از اين رو ،نظر بش اسـتانداردهاي معتبـر
جهاني ،توجش بش اهميت تخصيص بودجش مورد نياز براي باال بردن کيفيت محصول و بش
تبع آن ،رشد فروش ضروري بش نظر ميرسد.
نکتش ديگري کش از مشکالت عرضش توليدات انبوه بش شمار ميرود ،نبود توزيعکننـده
حرفــشاي در صــنعت انيميشــن کش ـورمان اســت .بابــک نظــري ،کــارگردان انيميشــن
«شکرستان» ميگويد «دليل آنکش انيميشنهاي ايراني در شبکشهاي خارجي کمتر حوـور
دارند ،بايد از چند زاويش مورد کنکاش ارار داد .شايد مهمترين دليل ايـن باشـد کـش مـا
توزيع مناسبي نداريم» ( ،1390ص  .)3در تمام دنيا ،آثـار تصـويري ،توزيـعکننـدههـاي
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شناختش شده دارند؛ يعني زماني کش اثري توليد ميشود ،آن را بـش توزيـعکننـده معتبـري
ميسپارند کش همش آن را ميشناسند و توليدکننده و خريدار هر دو بـش آن اعتمـاد دارنـد.
ولي ما در عمل ،تابع چنـين نطـامي نيسـتيم .همچنـين از نظـر وي ،دليـل ديگـري کـش
انيميشنهاي ما در عرصش جهاني کمفروغ ظاهر ميشوند ،اين اسـت کـش اسـتانداردهاي
جهاني رعايت نمي شود .در دنياي امروز استانداردهايي مالک است کش بش لحـاص کمـي،
کيفي و فني با آثاري کش ما توليد ميکنيم ،متفاوت است .ارزشگذاريهاي بومي و ملي و
ممي يهاي خاص و تنگنظرانش ،گاهي بش خود اثر آسـيب عمـده مـيزنـد و از اسـتقبال
مخاطبان جهاني ميکاهد.
يکي از عوامل اانوني تأثيرگذار در اين زمينش ،بحث اراردادهـاي بـينالمللـي و اـانون حـ
نشر يا کپيرايت است .متأسفانش در کشور ما ،تعداد وکاليي کش بش اين اانون از نظـر بـينالمللـي
مسلط باشند ،کم ميباشد و اراردادهاي منسجمي وجود ندارد (اسفندياري.)1380 ،
از ديگر استانداردهاي جهاني کش در ايران رعايت نميشود ميتوان بـش مـواردي چـون
نيروي انساني متخصص نظير هنرمندان استوريبـرد ،هنرمنـدان گسـترش بصـري ،مـدلر،
هنرمندان ليآوت ،انيماتورهاي شخصيت ،رنگآمي ان بکگراند ،نقاشـان گسـترش ظـاهر،
کارگردانان فني گسترش ظاهر ،کارگردانان فني لبار و مو و گروه مهندسان فني ايـن هنـر
اشاره کرد (دي ني ،2012 ،1ص  .)2عالوه بر اين ،رعايت اصول فنـي و توجـش بـش تمـامي
مراحـل مــورد نيــاز بــراي سـاخت يــک محصــول انيميشــن بـا کيفيــت ،بايــد مطــاب بــا
استانداردهاي جهاني موجود باشد .براي مرال ،ميتوان مراحل ساخت يک نمونش انيميشـن
مطاب با نظر اعـالم شـده در سـايت دانشـگاه اسـتندفورد 2در سـال  2010را ،بـش عنـوان
نمونشاي از استاندارد جهاني در اين زمينش ،مورد بازنگري ارار داد .اين مـوارد ،بـش ترتيـب،
شامل استوريبرد ،ضبط صدا ،طراحي ،مدلسازي ،بافت ،ريگ کردن ،انيمش کـردن ،جلـوههـاي
خــاص ،طراحــي ذرات (ماننــد بــاران ،غبــار و  ،)...طراحــي ســياالت (آب ،مايعــات و ،)...
نورپردازي ،رندرينگ ،تدوين و حل مشـکالت نهـايي فـيلم مـيشـود (ويلـت 3و لـي 4و
کاستاندا ،2010 ،5ص .)4
در بازار داخلي ني ما با مشکالت عمدهاي در حوزه انيميشن رو بش رو هستيم کـش از
3. Willett

2. Stanford university

1. Disney

5. Castaneda

4. Lee
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آن جملش مي توان بش نبود نظام پخش ،تبليغ و تکرير حرفشاي در بخش سينماي خانگي و
مشکالت پخش و اکران در سينما اشاره کرد و بش منظور رشد و پيشـرفت در ايـن امـر،
همکاري سينماداران ،مسئوالن و مديران تلوي يون را بش عنوان ب رگترين منبع تبليغـي و
خدمات شهري در اف ايش کيفيت و نيازسنجي مخاطبان براي توليد آثار الزم را ميتـوان
شمرد .بهروز يغماييان کارگردان «جمشيد و خورشيد» نيـ در مـورد مشـکالت پخـش
سينمايي انيميشن در ايران مي گويد؛ انيميشـن سـينمايي ،تجربـش جديـدي در ايـران بـش
حساب مي آيد و بش همين دليل ،آمادگي براي اکران آن تا بش حال در سينماي مـا وجـود
نداشتش است .دروااع در اين تجربش ،نش سينمادار مي داند چش اتفااي براي فيلم ميافتد ،نش
پخشکننده آشنايي الزم را با پخش انيميشن دارد و نش مخاطب تا بش حال يـک انيميشـن
بلند را در اکران ديده است.
از اين رو ،با توجش بش مساکل و مشـکالت مطـر شـده در زمينـش انيميشـن صـنعتي
کشور ،در پژوهش حاضر تالش شده است ،داليل اصلي توفي کم اين هنـر بـر اسـار
شاخصهاي مختلف ،با رويکرد ه ينشها و مساکل مالي مدنظر ارار گيرد.
بش اين ترتيب ،در بررسي ادبيات پژوهشهاي مرتبط با آسيبشناسـي توليـد انبـوه و
مصاحبش با خبرگان توليد انيميشن ،برخي از مشکالت مرتبط با سـاختار مسـاکل مـالي و
ني بازار عرضـش و تقاضـاي داخلـي و عرضـش و تقاضـاي ايـن محصـول در بازارهـاي
بينالمللي مورد تأکيد ارار گرفتش است.
روششناسی پژوهش

در پژوهش حاضر ،ابتدا پح از اراکش طر پژوهش ،مطالعش مقدماتي مباني نظري مرتبط،
در حوزه آسيبشناسي توليد انبوه انيميشن صورت گرفت و الگـوي اوليـش آسـيبهـا و
داليل توفي کم توليدات انبوه اراکش شد .سـپح خبرگـان حـوزه توليـد انبـوه و مـديران
مرتبط با صنعت انيميشن ،شناسايي شدند و از طري مصاحبشهاي حووري ،اينترنتـي و
تلفني ،ديدگاههاي مختلف در خصوص توليد انبوه جمعآوري و مدون گرديد و اين کار
بش بررسي عوامل ،مؤلفشها و شاخصهاي اوليش مؤثر بر توفي کـم انيميشـن صـنعتي در
دهش اخير در کشورمان انجاميد.
در ادامش ،پح از اراکش فرضيش هاي پـژوهش کـش امکـان آزمـون الگـوي طراحـي شـده بـا

بررسي موانع اقتصاد مالي و هزينهاي توليد صنعتي انيميشن ايران 175  ...

رويکرد کمي را فراهم ميکنند ،پرسشنامشهاي پژوهش در ميـان نمونـشاي آمـاري از مـديران
سفارشدهنده ،تصميمگير و توليدکننده و همچنين گروه اصلي توليدات انبوه (شامل جمعـي
از کارگردانان ،تهيشکنندگان و مديران توليد) توزيع و پاسخهاي آنها جمعآوري شدند.
اين پژوهش طي دو گام و بر اسار يک فرايند پان ده مرحلشاي ،انجام گرفتش اسـت.
الگوي فرايند مورد استفاده مطاب شکل  1است (لنگرودي ،1390 ،ص :)116
شکل 1ـ فرايند پژوهش

در نهايت ،با توجش بش تج يش و تحليل اطالعات ،اصالحات و تعديلهاي الزم در الگوي داليـل
توفي کم توليدات انبوه کشورمان صورت پذيرفت و گ ارش نهايي پژوهش اراکش شد.
بش اين ترتيب ،در بررسي شاخصهاي مؤلفشهاي توفي کم انيميشـن صـنعتي ايـران در
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دهــش  1380-90بــا رويکــرد ه ينــشهــا و مســاکل مــالي ،پــح از جمــعآوري و تحليــل
مصاحبش هاي خبرگان و مديران و ني ادبيات پژوهشهاي صورت گرفتش ،با عنايت بـش

گام دوم پژوهش ،جدول  1بش دست آمد.
جدول 1ـ شاخصهای توفیق کم انیمیشن صنعتی ايران با رويکرد مسائل مالی
و هزينهها در دهه 90ـ 1380

بازار ،عرضه و تقاضا

انحصار سرمایهگذاری در مراکز محدود دولتی
خرید بیرویه محصوالت خارجی و برطرف شدن نیاز
سفارش پایین به نسبت نیاز و قابلیت موجود
مستقل نبودن شبکه های تلویزیونی در خرید محصـوالت از
استودیوهای داخلی
برقرار نبودن ارتباط با بازارهای جهانی و فروش محصوالت
نبود بازار متنوع و رقابتی
نبود سرمایهگذار خصوصی
نبود شبکههای تلویزیونی خصوصی در کشور

ضعف در بودجـهبنـدی و تـأمین بودجـههـای مـورد نیـاز و
متناسب نبودن با حقیقتکاری
تأمین نشدن معقول عوامل تولید به لحاظ مالی و کم بـودن
دستمزد آنها
تزریق نشدن به موقع بودجه مورد تعهد سفارشدهنده
عوامل مالی و هزینهای تناســب نداشــتن رقــم بودجــه بــرآورد شــده از ســوی
سفارشدهنده با سطح تولیدات
توزیع و اختصـا نادرسـت بودجـه در پـروژههـا از سـوی
سفارشدهندهها
نبود مدیریت مالی متخصص در ساختار استودیوها
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تعيين جامعه آماري

جامعش آماري پژوهش ،در مرحلش آزمون الگو ،مديران سفارشدهنده ،مديران توليدکننده،
عوامل کليدي توليد و استادان دانشـگاهي بـودهانـد کـش در زمينـش توليـد انبـوه فعاليـت
داشتشاند و هم اکنون از مديران تصميمساز شمرده ميشوند .از ميان 70پرسشنامش توزيـع
شده در بين افراد فوق ،در نهايت 38 ،پرسشنامش مورد تحليل ارار گرفت.
براي تج يش و تحليل دادهها ،از آزمون دوجملشاي و همچنين آزمون تحليل واريانح
فريدمن در اولويتبندي عوامل استفاده شده است.
يافتههاي پژوهش

نتايج حاصل از بررسي  38پرسشنامش نهايي مورد تحليل در خصوص توفيـ کـم توليـد
انيميشن صنعتي در ايران با رويکرد منابع مالي و ه ينشاي ،در مورد مؤلفشهـاي مختلـف
تأثيرگذار در اين حوزه مطاب جداول  2و  ،3مشاهده شد .بش اين ترتيب ،ميـ ان درصـد
موافقت افراد شرکتکننده در اين مطالعش با شاخصهاي تأثيرگذار در مؤلفش بازار عرضش
و تقاضا و ني شاخصهاي مؤلفش منابع مالي و ه ينشاي در جدول  2گ ارش شده اسـت
کش رد يا تأييد هر يک مبتني بر دو فرض است.
1
فرض صفر :شاخص ياد شده ج ء شاخصهاي مؤلفش بازار ،عرضش و تقاضا نيست.
2
فرض يک :شاخص ياد شده ج ء شاخصهاي مؤلفش بازار ،عرضش و تقاضاست.
همان گونش کش نتايج نشان ميدهد ،با توجش بش اينکش سـطح معنـاداري محاسـبش شـده
براي شاخص «خريد بي رويش محصوالت خارجي و برطرف شدن نياز» بيشـتر از ميـ ان
آلفاي پژوهش است ،فرض صفر مورد تأييد ارار مي گيرد و بش اين ترتيب ،فرضيش مبتني
بر اينکش شاخص ياد شده ،ج ء شاخصهاي بازار ،عرضش و تقاضا در داليل توفيـ کـم
انيميشن صنعتي نيست ،پذيرفتش مـيشـود .بـا توجـش بـش اينکـش سـطح معنـاداري بـراي
شاخصهاي ديگر ،کمتر از ميـ ان آلفـاي پـژوهش اسـت ،فـرض صـفر بـراي آنهـا رد
ميشود .بش عبارتي ،شاخصهاي ياد شده ج ء شاخصهاي مورد نظـر بـازار ،عرضـش و
تقاضا بش حساب ميآيند.
2. H1: p > 0/33

1. H0: p ≤ 0/33
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جدول 2ـ درصد موافقت افراد شرکتکننده در اين مطالعه با مؤلفه بازار ،عرضه و تقاضا

سطح سطح
معناداري خطا

شاخص

درصد
موافقت

انحصار سرمایهگذاری در مراکز محدود دولتی

0/000

0/05

97

خرید بیرویه محصوالت خارجی و برطرف شدن نیاز داخلی

0/073

0/05

34

سفارش پایین به نسبت نیاز و قابلیت موجود

0/000

0/05

11

مستقل نبودن شبکه های تلویزیونی در خرید محصـوالت از
استودیوهای داخلی

0/005

0/05

74

برقرار نبودن ارتباط با بازارهای جهانی و فروش محصوالت

0/000

0/05

79

نبود بازار متنوع و رقابتی

0/000

0/05

92

نبود سرمایهگذار خصوصی

0/000

0/05

92

نبود شبکههای تلویزیونی خصوصی در کشور

0/000

0/05

87

بررسی مؤلفه مالی و هزينهاي
1

فرض صفر :شاخص ياد شده ،ج ء شاخصهاي مؤلفش عوامل مالي و ه ينشاي نيست.
فرض يک :شاخص ياد شده ،ج ء شاخصهاي مؤلفش عوامل مالي و ه ينشاي است.
با توجش بش اينکش سطح معناداري محاسبش شده براي شاخصهاي « تـأمين نشـدن معقـول
عوامل توليد بش لحاص مالي و کم بودن دستم د آنها» و «متناسب نبـودن راـم بودجـش بـرآورد
شده از سوي سفارشدهنده با سطح توليدات» بـيش از ميـ ان آلفـاي پـژوهش بـود ،چنـين
نتيجشگيري شد کش فرض صفر در اين موارد تأييد شده است .بش اين ترتيب ،اين فرضـيش کـش
شاخص ياد شده ج ء شاخصهاي عوامل مالي و ه ينـشاي در داليـل توفيـ کـم انيميشـن
صنعتي نيست ،پذيرفتش ميشود .با توجش بش اينکش سطح معناداري بـراي شـاخصهـاي ديگـر
کمتر از مي ان آلفاي پژوهش بـود ،فـرض صـفر بـراي آنهـا رد شـد .بـش عبـارتي ،شـاخص
ياد شده ،ج ء شاخصهاي عوامل مالي و ه ينشاي بش حساب آمد (نمودار .)1
2

2. H1: p > 0/33

1. H0: p ≤ 0/5

بررسي موانع اقتصاد مالي و هزينهاي توليد صنعتي انيميشن ايران 179  ...
جدول 3ـ درصد موافقت افراد شرکتکننده در اين مطالعه با مؤلفه عوامل
مالی و هزينهای

شاخص
ضعف در بودجهبندی و تأمین بودجـههـای مـورد
نیاز و متناسب نبودن با حقیقت کاری
تأمین نشدن معقول عوامـل تولیـد بـه لحـاظ
مالی و کم بودن دستمزدهای آنها
تزریق نشدن بـه موقـع بودجـه مـورد تعهـد
سفارشدهنده
متناسب نبودن رقـم بودجـه بـرآورد شـده از
سوی سفارشدهنده با سطح تولیدات
توزیع و اختصا نادرست بودجه در پروژهها
از سوی سفارشدهندهها
نبــود مــدیریت مــالی متخصــص در ســاختار
استودیوها

سطح
معناداري

سطح
خطا

درصد
موافقت

0/000

0/05

84

0/871

0/05

53

0/046

0/05

61

0/627

0/05

55

0/002

0/05

76

0/046

0/05

61

نمودار 1ـ درصد موافقت افراد شرکتکننده در اين مطالعه با مؤلفه
عوامل مالی و هزينهای
84

76
61

61

نبود مديريت مالی

توزيع و اختصاص

تزريق نشدن به موقع ضعف در بودجهبندي و

متخصص در ساختار

نادرست بودجه در

بودجه مورد تعهد

تأمين بودجههاي مورد

استوديوها

پروژهها از سوي

سفارشدهنده

نياز و متناسب نبودن با

سفارشدهندهها

حقيقت کاري

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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بش اين ترتيب پح از مشخص شـدن درصـد موافقـت افـراد شـرکتکننـده در ايـن
پژوهش با شاخص هاي ياد شده ،نتايج حاصـل از تحليـل واريـانح فريـدمن دادههـاي
پرسشنامش در خصوص با فرضيش هاي فوق ،در دو حوزه بازار ،عرضش و تقاضا و عوامـل
مالي ه ينشاي از طري نرماف ار  SPSSارزيابي و بر اسار ميـ ان اهميـت ،بـش صـورت
جدول  4و  5اولويتبندي شد.
نتايج جدول  4نشان ميدهد کش «نبود بازار متنوع و راـابتي» بـاالترين اهميـت را در
بين شاخصهاي بازار ،عرضش و تقاضا داشتش است.
جدول 4ـ اولويت میزان اهمیت هر يک از متغیرهای بازار ،عرضه و تقاضا

شاخصها

اولويت در اهميت

نبودِ بازار متنوع و رقابتی

1

انحصار سرمایهگذاری در مراکز محدود دولتی

2

نبود شبکههای تلویزیونی خصوصی در کشور

3

نبود سرمایهگذار خصوصی

4

برقرار نشدن ارتباط با بازارهای جهانی و فروش محصوالت

5

مستقل نبودن شبکههـای تلویزیـونی در خریـد محصـوالت از
استودیوهای داخلی

6

خرید بیرویه محصوالت خارجی و برطرف شدن نیاز

7

سفارش پایین به نسبت نیاز و قابلیت موجود

8

نتايج جدول  5ني داللت بر باالترين اهميت شاخصهاي «ضعف در بودجشبنـدي و
تأمين بودجش مورد نياز و متناسب نبودن با حقيقت کاري» در بين شـاخصهـاي مؤلفـش
عوامل مالي و ه ينشاي داشت.
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جدول 5ـ اولويت میزان اهمیت هر يک از متغیرهای عوامل مالی و هزينه ای

شاخصها
ضعف در بودجهبندی و تأمین بودجههای مورد نیاز و متناسب
نبودن با حقیقت کاری
توزیــع و اختصــا نادرســت بودجــه در پــروژههــا از ســوی
سفارشدهندهها
تزریق نشدن به موقع بودجه مورد تعهد سفارشدهنده
نبود مدیریت مالی متخصص در ساختار استودیوها
تأمین نشدن معقول عوامل تولید به لحاظ مالی و کـم بـودن
دستمزدهای آنها
متناسب نبودن رقم بودجه برآورد شده از سوی سفارشدهنده
با سطح تولیدات

اولويت در اهميت
1
2
3
4
5
6

بحث و نتيجهگيري

در اين مطالعش نقش عوامل مالي و ه ينشاي بش همراه بـازار ،عرضـش و تقاضـا بـش عنـوان
يکي از مؤلفش هاي تأثيرگذار در پيشرفت صنعت انيميشن در ايران مدنظر ارار گرفت .بش
اين ترتيب ،چالشهاي موجـود در بخـش عوامـل مـالي و ه ينـشاي بـا شـاخصهـاي
مختلف ،مورد نظرسنجي خبرگان حوزه انيميشن ارار گرفت.
بنابر نظر کارشناسان و نتايج بش دست آمده از آزمون دوجملشاي ،شاخص «خريد بيرويـش
محصوالت خارجي براي برطرف نمودن نياز داخلي» بش عنوان مؤلفش بـازار ،عرضـش و تقاضـا
شناختش نشد .همچنين با بررسي پاسخ هـاي آزمـون باينوميـال ،روشـن شـد کـش اتفـاق نظـر
97درصدي در خصوص «انحصار سرمايشگـذاري در مراکـ محـدود دولتـي» وجـود داشـتش
است .با توجش بش نگرشهاي اانوني جديد در کشور ،دولت بايد با اجتنـاب از تصـديگـري
در خصوص سرمايشگذاري بر صنايع آن را بش سمت بخش خصوصي و حمايتهاي دولتـي
ازجملش وامهاي کم بهره ،تسهيل در روند مجوزها و  ...هدايت کند .اين شاخص نيـ از ظـن
پاسخدهندگان ،بش عنوان يک شاخص تأثيرگذار بر بازار ،عرضش و تقاضا در نظر گرفتـش شـد.
در رتبشهاي بعدي ،کارشناسان «نبود بازار متنوع و راابتي» و «نبود سرمايشگذار خصوصـي» را
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بش صورت مشترک و با اتفاق نظر 92درصدي ،بش عنوان مشکلي ديگر و در رتبشاي پـايينتـر
شناسايي کردند .با توجش بش نتايج بش دست آمده ،بـش نظـر مـيرسـد کـش الزم اسـت سـازمان
صداوسيما بش عنوان خريدار دولتي ،مسير هدايتي و حمايتي خود را از توليدکننـده ،تصـحيح
کند و بش سمتي پيش برود کش توليدکننده ،همواره نيم نگـاهي بـش عرضـش محصـول خـود در
بازار جهاني داشتش باشد .ضمن اينکش سازمانهاي سفارشدهنده ني  ،بـراي فـروش هـر چـش
بيشتر محصوالت خود بش بازارهاي بينالمللي سـوق داده شـوند و ايـن مهـم را در اولويـت
فعاليتهاي خود ارار دهند .فرايند فروش جهاني سبب ميشود کش آثار براي سـفارشدهنـده
ارزانتر باشد و بازه بيشتري از مخاطب را در بر گيرد.
با بررسي نتيجش آزمون فريدمن مشخص شد کش در ميان شاخصهاي مؤلفـش عوامـل
مالي و ه ينشاي ،تفاوت معنا داري وجـود دارد و شـاخص «ضـعف در بودجـشبنـدي و
تأمين بودجشهاي مورد نياز و تناسب نداشتن بـا حقيقـت کـاري» بـا بيشـترين اهميـت،
جايگاه نخست را بش خود اختصاص مي دهد .اين موضوع نشان ميدهد کش در طر هاي
در دست اجرا ،در مراحل مختلف ،بودجشبندي بش درستي صـورت نمـيگيـرد .بـش ايـن
ترتيب مراحل بعدي کار ني کش توليد بش روال استاندارد است ،بش درستي اجرا نميشـود.
در رتبــشهــاي بعــد « توزيــع و اختصــاص نادرســت بودجــش در پــروژههــا از ســوي
سفارش دهندهها» و «ت ري نشدن بش مواع بودجش مورد تعهد سفارشدهنده» ارار دارنـد
کش در اين خصوص ،نتايج پژوهشها نشان ميدهد سـفارشدهنـدههـاي در کشـور مـا،
سنگ محک خوبي براي سفارش کار در اختيار ندارند و بش اين ترتيب ،درجشبنديهـاي
غير حرفشاي و اختصاص بودجش هاي يکسان و غير عملياتي براي توليـدات انبـوه سـبب
توفي کم در توليد انيميشن ميشود.
بررسي نتايج «آزمون دوجملشاي» نشان ميدهد کش از ميان  6شاخص شناسايي شده،
تنها  4شاخص ميتوانند بش عنوان شاخصهاي تأثيرگذار بر مؤلفش عوامـل مـالي در نظـر
گرفتش شوند .بر اسار درصد موافقت «ضعف در بودجشبندي و تأمين بودجشهاي مـورد
نياز و تناسب نداشتن با حقيقـت کـاري» بـا توافـ 84درصـدي« ،توزيـع و اختصـاص
نادرسـت بودجــش در پـروژههــا از ســوي سـفارشدهنــدههــا» بـا توافـ 76درصــدي و
شاخصهاي «نبود مديريت مالي متخصص در ساختار استوديوها» و « ت ري نشـدن بـش
مواع بودجش مورد تعهد سفارشدهنده» با تواف 61درصدي ،بش عنوان مشـکالت اصـلي
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در اين مؤلفش شناختش شدهاند .با در نظر گرفتن اين نکتش کـش صـنعت انيميشـن ،صـنعتي
درآمد زاست ،مديريت مالي ورودي و خروجي در استوديوها اهميتي بسيار مييابد چنان
کش بش نوعي تومينکننده حيات آن تلقي ميشود.
با دات در نتايج اين آزمون روشن ميشود شاخصهاي «تأمين نشدن معقول عوامل
توليد بش لحاص مالي و کم بودن دستم دهاي آنها» و «تناسب نداشتن رام بودجش بـرآورد
شده از سوي سفارشدهنده با سطح توليدات» بش دليل آنکش فرض يـک بـر آنهـا صـدق
کرده است ،از شاخصهاي مؤلفش عوامل مالي خارج ميشوند.
نتايج بش دست آمده از آزمون فرضيشها و ني نتايج حاصل از بررسي پـردازش الگـو
نشان داد کش برخي از شاخصها مورد تواف کارشناسان نيسـتند و بايـد از الگـو خـارج
شوند .بش اين ترتيب ،مدل نهايي با توجش بش نظر کارشناسان مربوط اصال شد.
با توجش بش بخش توليد و عرضش انيميشن در سطح بينالملل ،اگر انيميشـن بخواهـد
در کشور و بويژه در سطح بينالملل بش رونقي دست يابـد ،بايـد رابطـش مسـتقيمي بـين
توليد و عرضش اين هنر بش وجود آورد.
يافتشها نشان مي دهد ،نبود بازار متنـوع و راـابتي بـراي فـروش و عرضـش توليـدات
انيميشــني در کشــور و نــاتواني محصــوالت داخلــي از راابــت در بازارهــاي جهــاني،
شاخصهاي مورد تواف اکرر اريب بش اتفاق کارشناسان بودهانـد .از ايـن رو ،اـرار دادن
استاندارد هاي توليد صنعتي در اولويت توليد انبوه و براراري نظـامهـاي حمـايتي بـراي
حوور در بازارهاي جهاني ،ميتواند در برطرف شدن مشکل ياد شده راهگشا باشد .بـش
اين ترتيب ،تشـوي توليـدکننـده داخلـي بـراي توليـد و عرضـش محصـوالت در سـطح
بينالمللي ،ضمن اف ايش فرصت هاي شغلي ،اهداف انقالب را کش همان ابعـاد فرهنگـي
است ،در پوشش هنر انيميشن بش ديگر ملل صادر خواهد کرد.
طب نتايج بش دست آمده ،سرمايشگذاري بخش دولتي و تصديگري در ايـن بخـش ،از
ديگر معوالت مطر در کشور ماست .در اين خصوص الزم است دولت با پرداخت وام
و تسهيالت کم بهره يا بدون بهره ،توليدکننده را تقويت و توليدات را از او بش عنـوان يـک
خريدار ،تهيش کند .بش اين ترتيب ،توليدکننده ناخواستش مجبور بـش ارتقـاي سـطح توليـدات
خواهد شد و با کمترين ه ينش تبليغاتي ،اين توليدات را در سطح جهاني اراکش خواهد داد.
از سوي ديگر ،نتايج اين پژوهش نشان داد کش در بخش مالي پـروژههـا ،الزم اسـت
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کيفيت کارها مدنظر ارار گيرد نش ارزانتر شدن آنها .هرچنـد کـاهش ه ينـشهـاي زايـد،
سبب رشد و بش صرفش تمام شدن طر ها ميشود ،توليد با کيفيت ميتواند تمام ه ينشهـا
را جبران کند .بش عالوه ،سفارشدهنده ني بايد بازههـاي زمـاني متنـاوب و کوتـاهتـر را
برآورد کند تا توليد کننده هميشش توليد خـود را در يـک سـطح نگـش دارد .همچنـين در
تخمين برآورد ،بش دستم دها و زحمات تيم توليد ،بها دهد و از برآورد اشتباه بر حسـب
تکنيک توليد بپرهي د.
بــا توجــش بــش اينکــش در کشــور مــا ،در خصــوص توليــدات تصــويري و انيميشــن،
حمايتهاي بسيار محدودي از توليدکنندگان خصوصـي صـورت مـيپـذيرد؛ همچنـين
بر اسار آماري کش کارشناسان بش آن اشاره کردهاند ،ضـروري اسـت برنامـشاي جـامع و
مدون براي حمايت مادي و معنوي از توليدکنندگان بخش خصوصي در نظر گرفتش شود
و تسهيالتي کم بهره براي توليد و عرضش با در نظر گرفتن شـاخصهـاي بـينالمللـي و
تبيين ارزش هاي مدنظر ،اراکش شود و شرايطي مناسب براي بازپرداخت ،بـا تـنفح چنـد
سالش در اختيار آنان ارار گيرد تا دغدغشاي براي بازگشت تسهيالت دريافتي تـا پـيش از
پايان و فروش توليدات نداشتش باشند.
همان گونش کش پيش از اين گفتش شد ،بـش دليـل کمبـود اسـتوديوهاي داراي سـاختار
استاندارد توليد صنعتي توصيش ميشود سفارشدهندگان ،بش اسـتوديويي سـفارش توليـد
بدهند کش مراحل توليد را بش خوبي بشناسد و زمان و انرژي مؤثري را صرف توليد انبوه
کند تا استوديوهاي داخلي ني خود را تقويت کنند و بر اسـار اسـتاندارد بـش مـديريت
جهاني پروژههاي توليد انبوه بپردازند.
در پايان الزم است يادآوري شود کش با توجش بش نياز روزاف ون هنر صـنعت انيميشـن بـش
مديران زبده و تخصصي در حيطش مالي اين رشتش ،بهتر است آموزش عالي کشور دسـت بـش
تبيين رشتشاي با عنوان مديريت مالي هنري ب ند تا بتوانـد هـدايت سـرمايشهـاي مـالي را بـا
سهولت و دات کافي پيري ي کند و از اتالف ه ينش و زمان هرچش بيشتر بکاهد.
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