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شنیمیدررابطهباانانیبندانشیهاشرکتیساختاریالگویارائه

(ییانمای)پو


   یعبدالرضا سپنج ریام
و  یو ارتباطات پژوهشگاه علوم انسان یپژوهشکده مطالعات فرهنگ اریاستاد

 .رانی، اتهران ،یمطالعات فرهنگ
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تهران،  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ران،یارتباطات، تهران، ا

 .رانیا
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به1باکینگهام را میرسانه تلقی واسط نماينده يا وسیله يکابزار، راعنوان آن و کند

ايکهازطريقآن،تأثیراتيااطالعات،منتقلياءيادريچهکندشیگونهتعريفمیاين

می بهحمل مردم، ساير با ارتباط براي آن از ما که است چیزي رسانه صورتشوند.

به و غیرمستقیم ارتباطات میجاي استفاده چهره به چهره )باکینگهام، 3002کنیم :02)

اندکهشاملترکیبیازتصاويرثابتيامحققاننظراتمتفاوتیدربارهرسانهمطرحنموده

چندرسانه و رايانه تلويزيون، میمتحرک، نیز )کرستاي پاتر3شود 2و ،1991 با01: .)

رسانهگسترشهم سرمايهگرايی نتیجه )که میانگذاها مرزهاي است( فنّاوري روي ري

هاوابزار،باهم(تکنیک3012:92ئیان،)خواجه4ها،کمرنگشداطالعاتوديگررسانه

انیمیشنترکیبیازدنیايهنرورسانه آمیختهشدندومحتواينوينیدررسانهپديدآمد.

هاواطالعاتوادهاستوامروزهعالوهبرکاربردهايآندرعلوممختلفنظیرنمايشد

بهسازيآنشبیه نیز خود تولیدها، پايدار جريان است. شده شناخته يکصنعت، عنوان

رسندجهتويژهبهنظرمیپويانمايینیازمندوجودعواملمختلفیاست.اينعواملازاين

یراهايپويانمايکهاصوالًپويانمايیراموضوعیغیرجديوحتیتفنّنیتلقیوفرآورده

معرفیمی عاملسرگرمیبراياوقاتفراغتکودکان استصرفاً الزم اکنون اما کنند

هايتوسعهآنوتحلیلقرارگرفتهوروشهايمرتبطباانیمیشنموردتجزيهعملکردحوزه

سازمان احمدي، 1216دهیشود)امیرشاهکرمی؛ بهانیمیشن130: بههمینمنظورنگاه .)

متبه صنعتی برجستهعنوان بیشتر دانشرا بر مبتنی راهکاري ارائه به نیاز دانش، بر کی

دانشمی اقتصاد پديدهسازد. از شرکتبنیان، و است کنونی عصر نوظهور هايهاي

بنیان،پیشراناناينعرصههستندونقشیکلیديدراثربخشیتولید،تبديلدانشبهدانش

:1292زادهوهمکاران،هادارند)نقیشورمحصوالتکاربرديجديدوتوسعهاقتصاديک

محور،تحققافزايیعلموثروت،توسعهاقتصاددانشبنیاندرهمهايدانش(.شرکت22

اقتصاديوتجاري فناورياهدافعلمی، درحوزه هايبرترسازينتايجتحقیقوتوسعه
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 1294نقشدارند)خیاطیانوهمکاران، اينپژوهشباهدفطرا33: حیيکساختار(.

1سازيانیمیشنوارائهيکالگويمشخصدربنیانفیلمهايدانشسازمانیبرايشرکت

فناوري، محیطی، شرايط تخصص، رسمیت، تمرکززدايی، يعنی سازمانی بخشساختار

صنعتانیمیشن در انسانیموجود مالیو رفتنمنابع هدر از کنترل، استراتژيو اندازه،

روندپیشرفتصنعتانیمیشندرايرانرابهبودبخشد.جلوگیريکردهو

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

عنوانپژوهشیاستکهدر«رهیافتمديريتهنريدرآموزشوتولیدانیمیشندرايران»

برجسته1216سال اينپژوهشبا است. احمديصورتگرفته کرمیو توسطامیرشاه

هايوابستهبهافزارهابرسايررشتهناشیازگسترشنرمساختناهمیتتغییراتوتحوالت

هاانیمیشن،جايگاهفعلیرشتهانیمیشن،تولیداتهايجديدوازجملهآنآوريدانشوفن

حرفه نیروهاي را،و تأثیرگذاري مختلف سطوح در موجود تخصصی و آموزشی اي،

نتايجاينپژوهشبه است. قراردادها تولیدنوينباصورتچهارموردتوجه الف( مرحله

راه و ايجاد ب( فناوري و آموزشی تمهیدات ج(اثربخشی انیمیشن هنرستان اندازي

برنامهراه ريزيجامعبرايموفقیتدربیانجايگاهاندازيبرنامهجامعانیمیشنصنعتید(

حرفه تیم جايگاه و آموزشی فرآيندهاي تولیدسیستمی اجرايی و هنري مديريت اي،

پژوهشامیرشاهانیمیشنارائه است. نمايشچالششده رويهايپیشکرمیواحمديبه

ايمديريتهنريراپردازدودرنتیجهرهیافتچهارمرحلهانیمیشندرحیطهآموزشمی

می تیانارائه استکه موضوعی آموزش، بر مبتنی مديريت خود1دهد. تحقیق در نیز

تحقیقی3009تدانش،تأکیددارد.بههمینمنظوردرسالعنوانراهکاريبرايمديريبه

اينسؤالکه بايدازروش»با وچگونه دانشدرهايمديريتدانشبهچرا ارتقا منظور

ومؤسساتدانشدانشگاه بنیاناستفادهکردها توسطتیانوهمکارانشصورتگرفت.«

دردوزمینهمديريتدانشدراينپژوهشبامطالعهمورديدوموسسهفناورياطالعات

دانش تحقیقات خالقانه فرايند حمايت و نظرسنجی،دانشگاه و پیمايشی روش با بنیان
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هايمبتنیدهدکهحمايتهاياينتحقیقنشانمیآوريکرد.يافتههايخودراجمعداده

مديريتچنینبرفنّاوريوفرهنگآزمايشگاهیدرتسهیلمديريتدانشتأثیرداردوهم

سازماندانشنه در دانشگاهتنها در بلکه تجاري، و اينهايصنعتی دارد. کاربرد نیز ها

تعیینمیافزاريوسختپژوهشبابیاندوجنبهنرم کندکهطبقآن،افزاريچارچوبیرا

نرم بعد تکیهدر با شخصیافزاري استراتژيبر دانشسازي اشتراک فرهنگ يک ها،

بعدسختخلقمیآزمايشگاهیرا استراتژيکندوهمچنیندر از استفاده هايافزاريبا

می فراهم را فنّاوريمحیطخالق نظرمبتنیبر به مهم اينمیان در موضوعیکه سازد.

بررهیافتمی استعالوه چراکهالزم نظرياتمبنايیبرايخلقدانشاست، هايرسد،

 محیا محیطیبرايخلقآن نانوکامديريتدانش، پژوهشیاز همینمنظور به و1شود.

موردبررسیو1991درسال«ايبرايخلقدانش:ساختسازهBaمفهوم»باعنوان3کونو

استفادهقرارگرفت.اينپژوهشمدلیرابرايخلقدانشمطرحوآنرافضايمشترک

تعريفمی ظهور حال در روابط استفادبراي با پژوهش اين اطالعات روشکند. از ه

اگزيستانسیالیسمشکلآورياسناديجمع نظريه مبتنیبر و اينشده درنتیجه است. گرفته

بهBaپژوهش بهرا و اشتراکی فضايی معرفیعنوان دانش خلق براي ساختاري عنوان

عنوانبعدديگرمديريتدانشموردبررسیقرارکند.درنهايتمبحثمديريتنیز،بهمی

 همین به گرفت. سال در پژوهشی از 1291منظور عنوان وضعیتپويانمايی»با بررسی

توسطارشادودادگراناستفادهشد.«داخلیازديدکارشناسانحوزهمؤسساتپويانمايی

اينپژوهشبااشارهمستقیمبهنقاطضعفمديريتینظیرساختارسازمانیوعدماستقالل

ديريتدرزمینهتولیدفیلمانیمیشنپرداختهاست.درتولید،بهعواملتأثیرگذاردربحثم

نفر206جامعهآمارياينپژوهشکارشناسانحوزهپويانمايیاستکهحجمنمونهآنبه

نتايجاينپژوهشنشانمیشدهصورتتصادفیانتخاباستکهبه دهدبیشترافرادياند.

خ کار مالک را نوآوري دارند فعالیت انیمیشن ساخت در میکه قرار وورد دهند

مناسبفیلم کیفیتخوبو میاعتقاددارند سینما در انیمیشن بههاي را مخاطبان تواند
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چنینبیشترافرادبراينباورندکهعدمموفقیتسمتايننوعآثارسینمايیجذبکند.هم

راکزهايانیمیشنايراندرجذبمخاطب،وابستهبودنبهمراکزدولتیاستواگرمسريال

تراست.تولیدوابستهبهنهادخصوصیباشد،موفق

 انیمیشن

فريم بین حرکات، تغییر را، انیمیشن حقیقی ماهیت تعريفی در دانست؛مکالرن ها

کهمکتبزاگرببهجنبهخالقانهوفلسفیانیمیشنتأکیدداردوآنراهنرروحدرحالی

واقعیت دگرگونی با يکطراحی به بارتنمیبخشی جولیان عملکرد1دانند. ماهیتو

می هويدا نا تصوريازجهانیغیرواقعیو را، جايگزينانیمیشن( داندکهکارتون)واژه

درهمگسیختگیوخرابهرج ورودکاريازويژگیومرج، هايرويدادهايآناست.

همراهداشتکهباعثصنايعديجیتالبهسینماوانیمیشن،انقالبیدرواديهنرورسانهبه

اساسی برهان دو پايه بر تعريف، در اينتمايز خلقتعاريفجديديبرايانیمیشنشد.

تصاويريدرست از انیمیشنديجیتال، استکه ذکرشده اول، استدالل در است. استوار

اطالعاتمی توسط که می3شود تولید درحالیکامپیوتري روشگردند به انیمیشن که

،4؛پرينس2،3005:142آيد)کالرکدرپیپديدمیشدهپیايشتصاويرثبتقديمیازنم

1996 داردکهحرکتديجیتالیتصاوير24و31: اينموضوعاشاره به استداللديگر )

بهمی بیتواند و ثبتحرکات،5وقفهصورتخودکار يا کدهايکامپیوتري طريق از و

عنوانثبتتصاويرمتوالیتعريفنانیمیشنرابهتوانمايشدادهشوند؛دراينموارد،نمی

توانسهتعريفازانیمیشنارائه(.بااستنادبهايندوبرهانمی3005:141کرد)کالرک،

داد.
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به انیمیشن حرکاتالف( خودکار ضبط برابر در که فريم به فريم تولید عنوان

1(.3015:44سینمايیاست)مارتینز،

انتنهاجنبشخیالیکهمخالفبابازسازيبصريحرکاتواقعیعنوب(انیمیشنبه

(.3015:42است)مارتینز،

به انیمیشن استج( نگرديده ضبط واقعی حرکات از که متحرکی تصوير عنوان

 (.3015:49)مارتینز،

صورتزيرتعريفکرد:توانانیمیشنرابههايفوق،میباتوجهبهيافته

استهنري،آمیختهبهوهموخیالکهباثبتحرکاتتصاوير،ايانیمیشن،رسانه»

ياعروسکنقاشی بررويفريمها بهها بهآنصورتپیها هازندگیدرپیدربسترزمان،

«بخشیدهاست.

 ساختار

سازمان،سازمان ساختارسازمانی،درادبیاتعلممديريتسهاصطالح، دهیوساختيا

را مشابهی معناي میمعموالً سازمانیالقا ساختار استکه حالی در موضوع اين کنند،

سازماننتیجه مقرراتويفراگرد روابط، دهیوطراحیسازماناستوشاملمجموعه

با که چارچوبیاستبرايمديران سازمانی، ساختار رسمیاست. غیر قوانینرسمیو

تصمیم آنبه از هماهنگنمودنفعالیتاستفاده پردازندياعضايسازمانمیهاگیريو

)قانعی محترمی، و 1291راد هماهنگیمیاننیروي90: هدفايجاد سازمانیبا ساختار .)

میانسانیتعريفمی افزايشکارايیمنابع افزايیو موجبهم و صحبتازشود شود.

فرايندهاي و ساختار استچراکه گرفتنديگريمحال نظر در بدون سازمان و ساختار

سازمانیمو ساختار نزديکیدارند. ارتباطتنگاتنگو يکديگر با داخلسازمان در جود

ووظايفآن باهدفبهبودهماهنگیمیانوظیفهکنارهمقراردادنافراد درواحدها ها

توانسازمانیاثربخشبافهمبهترازفرايندهايگیريواجرا؛بنابراينمیارتباطات،تصمیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Martinez, Omar O Linares 
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کنندهنحوهاعمالقدرت(.ساختارتعیین3011:1وهمکاران،1)ژانگموجودترسیمنمود

ادارهمیهااستوفعالیتوتصمیمیگیري :3011وهمکاران،3کند)چوهايسازمانرا

ادبیاتمديريتسازمانیمشخص396 در ساختاري بعد سه راستا، اين در است:(. شده

.عدمتمرکزبه2(3005:51همکاران،تمرکززدايی،رسمیتوتخصصگرايی)اولسنو

هايسطوحپايیناشارهدارد.رسمیتبهاينگیريوارزيابیفعالیتمیزانیازحقتصمیم

روش و قواعد که دارد اشاره برموضوع حد چه تا سازمان حاکم رسمی هاي

باگیريتصمیم ارتباط در يکسازمان تخصصگرايیدر دارد. تأثیر امور اجراي و ها

هاوچگونگیکنترلوظايفوامورمربوطبهکارمندانمعنامیزانتقسیموظايفوفعالیت

طورذاتیبااستراتژيسازمان(.ساختارسازمانیبه3011:39وهمکاران،4شود)دوقسیمی

هايموجودنشانطورکلی،پژوهش(به6،3004:224وزاجاک5ايمتقابلدارد)يینرابطه

تاردرابتداتمايلبهپیرويازجرياناستراتژيسازماندارد؛امادربعضیدهدکهساخمی

است)اوا اقداماتاستراتژيکتأثیرگذار بر همکاران،2موارد 3011و چايلد166: سه1(.

کند.نخستینالمانبرآمدهازمحیطالمانتأثیرگذاررادررابطهباساختارسازمانبیانمی

فرضاست اين بر و بهاست محیطی شرايط استکه برايوار حیاتی محدوديتی عنوان

شود.الماندوموسومتأثیردوويژگیفیزيکیهايساختاريمؤثرمطرحمیانتخابفرم

هايیکند.اينسهالمان،محدوديتسازمانيعنیفناوريواندازهرابرساختارمشخصمی

عنوانعاملمهمیبرايالگوهايکزبهسازندچراکهتمررادرطراحیساختاربرجستهمی

(.1923:03شدهاست)چايلد،ساختاريدرنظرگرفته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

هايبیرونیارتباطدارندوموجبباشروعمشاهداتبرروينقاطیازسازمانکهبابخش

ازپیشمشخصگرديد.شوند،نقشمحیطدرساختارسازمانیبیشافزايشقدرتآنمی

برمحیطخارجیسازم برايافراديکهوظیفهرهبريوهدايتسازمانرا انمحدودهرا

بهدارندتعیینمیعهده را تغییراتمحیطیبیشترينتوجه ترينعاملدرعنواناصلیکند.

دهندهتغییراتیازرخدادهايمحیطعدمقطعیت،بهخودجلبکردهاست.اينمفهومنشان

اقداماتسازمانیتأثیرمی بر سهاستکه میزانتغییرتحتتأثیرعملکرد عموماً گذارد.

متغیراست:

تکرارتغییراتدررابطهبارخدادهايمحیط .1

میزانتفاوتموجوددرهرتغییر .3

 نظمیدرالگويکلیتغییردرحالتیازتغییرپذيريمیزانبی .2

رابطه قطعیتداراي عدم تغییرپذيريو که باورند اين بر محققان بسیارياز مستقیماي

تغییراتبودهومتناسببامی باشند؛همچنینساختارسازمانیبايددارايقابلیتانطباقبا

هادوبارهتعريفگردد.عملکردسازماننیزدرپیچیدگیمحیطنقشبهسزايیداردبهآن

بر اطالعات با مواجهه احتمال باشد، بیشتر سازمان پیچیدگی میزان هرچه که نحو اين

 يکپارچگیخواسته بر نظارت يافت. افزايشخواهد گیران تصمیم براي نیز محیط از

می قرار موردتوجه مبحث، اين در استکه موضوعی هنگامیاطالعات زيرا کهگیرد؛

شوند،مسائلیرادربرخواهدداشتکهرومیهايمختلفبامحیطروبهمتخصصانبخش

آن میان هماهنگی به استنیاز اممکن را بخشها بین ارتباطاتعلّی هايفزايشدهد.

امري که ترست1محیط آن3، ديگر اقتصاددانان از بسیاري کردهو شناسايی را اند،ها

عنوانيکعاملدرجهتپیچیدگیدرنظرگرفتهشود؛امابايددرنظرداشتتواندبهمی

اسايیونظارتبرکهاگرتغییراتمحیطیبسیارکمباشدوسازمانمنابعکافیبرايشن

خودلزوماًسببخوديهايمحیطبههايمحیطدراختیارداشتهباشد،پیچیدگیپیچیدگی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Emery F.E 

2 Trist E.L 
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کهامريوترستتمايلدارند،ارتباطاتعلّیترتیبدرحالیاينشوند.بهعدماطمیناننمی

به مختلفمحیط، اجزا کنند، برقرار اطمینان عدم ارتبابا و تغییرند حال طبینآرامیدر

(.1923:02عنوانمتغیردرنظرگرفتهنشدهاست)چايلد،هابهآن

 فناوری

شوند.دوهايمتفاوتینسببهفناوريمطرحاستکهدرسطحسازمانتحلیلمیديدگاه

مطالعاتوودوارد سايرين، نسبتبه جامع ساخت1رويکرد فناوريعملیاتدر پیرامون

تعمیماست.ديدگاهکهبیشتربرتحلیلفناوريموادومصالحقابل3سازمانیوتحقیقاتپرو

هادرروندامورسازماناولاعتقادداردفناوريعملیاتیاستکهبهتجهیزوتوالیفعالیت

کهدرديدگاهدومنظربرايناستکهفناوريموادومصالحیاستاشارهدارد،درحالی

مباحثمطرحطالعاتیمربوطمیهايموادفیزيکیواکهبهويژگی شدهتوسطهرشود.

هادرسازمانباسطوحزياد)تخصصیگرايیدودانشمندبهاينمفهوماشارهدارندفعالیت

تعريفنقش وظايفو تحتدر احتماالً تشريفاتاداري( و قوانین با چارچوب در ها

اد در گرچه است. مؤثرتر انبوه تولید براي استاندارد نوعیشرايط حوزه اين بیات

شود،امامسئلهسردرگمیراجعبهماهیتفناوريوتأثیرآنبرساختارسازمانیديدهمی

چهحداولويتمی تا بخشند.اساسیايناستکهايننظرياتراهبردينقشفناوريرا

جايتمرکزبرمفاهیموظايفاجرايیفناوريومنطقفنیوظايفمرتبطباآن،توانبهمی

فاکتورهايعدم مديريتو کنترل ساختار ظهور پساز شد. متمرکز رويخودکار بر

منظورمشاهدهرفتاردرعنوانوظايفیبهسازيبهريزيومرتبقطعیتدربارهمحیط،برنامه

سیستمسازمان با وودوارد بنابراين گرفت؛ شکل بهها را تولید کنترل عواملهاي عنوان

کههیگوايکندارايفناوريعملیاتیهستندکهرنظرگرفتدرحالیکنندهرفتاردتعیین

هارويتکرارتغییراتعمدهمحصولراصورتروزمرهکارمیازلحاظکارکردبه کند.

جامعهبه بر همچنینفرمعنوانضرورتیمازاد او گرفت، نظر در گرايیابتدايیوودوارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Woodward K.E 

2. Perrow C 
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تغییراترا تهیهکرداما گیرينظريبهدرآنفرملحاظنکرد.جهتگزارشفناوريرا

برنامه و هايکاريمشارکتمیانشرايطمحیطیوعملیاتسازمانیراريزيسمتکار

سازد.موقعیتفناوري)تجهیزات،دانشفناوريو...(ممکناستبرخیفهممیبسیارقابل

نشاندهدوبرهمیناساسگیريسخت عنوانمحدودهبههايسطحیوشايدناپايداررا

تصويببرنامه عملمیعملدر بااينهايجديد بهکند. فناوري دارايحال، اينکه جاي

ارتباطمیانايندو)فناوريو تأثیراتیبرحاالتمتفاوتساختارسازمانیباشدهرگونه

گیري،کنترلووظايفمربوطبهمنابعموجودتواندبیشترناظرفرآيندتصمیمساختار(می

 (.1923:05باشد)چايلد،

 اندازه

از تحلیلکالسیکخود در وبر دارد. تاريخیديرينه سازمانی، بحثساختار در اندازه

سازمان در بوروکراسی نظام به اعتقادي پژوهشسازمان، نشانهايکوچکنداشت. ها

مثال،وانعنپردازانازحمايتخوبیبرخورداراست.بهدهدکهاينديدگاهمیاننظريهمی

هايساختارياستکهباترينعاملمیانارزشوهمکارانش،دريافتندکهاندازهمهم1پیو

به بوروکراسی، تخصصگرايی رويهابعاد بالوکارگیري است. مرتبط کاغذبازي و 3ها

ارائهمیداده يافته،تمايزساختاريرادرهايافزايشدهداندازهدهدکهنشانمیهايیرا

نوبهخودابعادغیرمستقیم)هرچندنسبی(يککندوتمايزساختاريبههاايجادمیزمانسا

افزايشمی را اداريسازمان اليهعنصر اگر دودهد. کنیم، ترسیم را اندازه هايعناصر

شودکههردودارايپیامدهاينهايیمشابهبرايطراحیفرآيندعلیاصلی،مشخصمی

هستن اثربخش میساختاري استدالل اول مبحث فرصتد. اندازه افزايش که هايکند

می فراهم تخصص مزاياي آوردن دست به براي را تخصصبیشتري افزايش آورد.

دهدکهناهمگونیبیشتريرازيادخودرادرقالبتمايزساختاريبیشترنشانمیاحتمالبه

استهماهنگیدرونیهريککند،اماممکنهايسازمانیايجادمیدرمیانزيرمجموعه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pugh D.S 

2. Blau P.M 
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هايزيرمجموعههارابهبودبخشد.اينافزايشپیچیدگی،هماهنگیفعالیتاززيرمجموعه

دشوارمی بهايندلیلکهممکناستدرقالبسواستفادهازاستقاللرا سازد،خصوصاً

ررسمیکاريظهورکند،بههمینروي،فشاربرجايگاهمديربراياعمالسیستمکنترلغی

بیشترخواهدشد.مبحثبااستفادهازرويه هايرسمی،نظیرثبتاطالعاتنوشتاريو...

زندوبااشارهبهاينکهچگونهمشکلمديريتتعداددومنیزنتیجهبسیارمشابهیرارقممی

سازدوزياديازمردمامکاناستفادهازشیوهشخصیومتمرکزمديريتراغیرممکنمی

مکانیسمجايبه از استفاده با غیرمتمرکز، يکسیستم بايدآن، کنترل، هايغیرشخصی

برداريازچنینسیستمینیازبهتعدادبیشتريازکارکناناداريودفتريپذيرفتهشود.بهره

تواندبیشازرابطهبافناوريباشد.نیازحال،رابطهاندازهباساختارسازمانینمیدارد.بااين

مدير فعالیتبه و سازمانی اعضاي از زياد تعداد با اداري آنيت میهاي تواندها

بهمحدوديت برايانتخابساختار راهايیرا درموردعملکردحسابداريکهاعضا ويژه

 (.1923:06کند،تحمیلکند)چايلد،طورکاملادارهمیبه

 استراتژی

مهم باهايمديريتیاستتريناهرماستراتژييکیاز و دارند کنترل آن بر مديران که

بخشند)خیمنزکاريآنمیدست بهبود سازمانیرا 1توانندعملکرد ،3016 چافی03: .)3

خطیکه مدل است. مطرحکرده تفسیريرا و انطباقی خطی، مدل براياستراتژيسه

طالحخطیريزيمتمرکزاست.دلیلاستفادهازاصبیشتريناستفادهراداردبررويبرنامه

داللتبرروشعلمی،کارگردانی،اقدامپیوستهاست.باتوجهبهديدگاهخطیاستراتژي

برنامه اقداماتيا تصمیماتيکدست، هايیاستکهقصدتنظیمودستیابیبهمتشکلاز

هاهردونتايجتصمیماستراتژيکاهدافسازمانیرادارندواهدافوابزاردستیابیبهآن

عنوانگرفتهاست.توصیفاستراتژيبه.مدلتطبیقیبرمبنايتعريفهوفرشکلباشندمی

هاومنابعهاوخطراتموجوددرمحیطخارجیوقابلیتگرفتهمیانفرصتمسائلشکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Benedict S Jimenez 

2. Chaffee E.E 
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رود(.دراينمدلانتظارمی1،1922:49ها)هافربرداريازاينفرصتسازمانیبرايبهره

خارجیساز بهشرايطداخلیو تعديلدرمان به ارزيابیمنجر مرتبارزيابیشود. طور

هاوخطراتمحیطیوازسويسوفرصتسازمانيادرمحیطمرتبطباآنشدهوازيک

قابلیت رضايتمیديگر سازمانیباعثايجاد منابع و )مايلزها کمرون3شود 2و ،1913:

سازيومديريتي،تمايلبهفرهنگعنوانسومینمدلاستراتژ(.استراتژيتفسیريبه14

به هنوز تفسیري مدل متغیرهايضروري ادبیاتاستراتژيکدارد. از خارج طورنمادين

بااين مشخصنیستند. ديدگاهواضح و است اجتماعی برخورد بر مبتنی مدل، اين حال

(.4،1910:222ارگانیکوزيستیبهسازماندارد)کیلی

 قدرت کنترل

وجوکرد.مطابقشناختیآنجستهايروانتواندرريشهدرسازمانرامیمفهومکنترل

تئوريفعالیتانسانیلئونتیو فعالیتی5با هرکدام که را اجزايبنیادينساختار بايد ابتدا ،

می انجام دارايقسمتخاصرا خود ايندهنديا نظرگرفت. در هايمجزايیهستندرا

 شودکهبهشکلزيراست:نموداريبرايآنمتصورمیتئوريباتبیینرفتارانسان،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. C. W Hofer 

2. Miles. R. H 

3. Cameron K. S. Coffin 

4. M Keeley 

5. Leontiev 
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 0تصویر 

می بیان تئوري فعالیتاين که زنجیرهکند و بوده هدفمند انسانی نیاز،هاي عناصر با اي

به نیاز است. شکلداده نتیجه و اجرا فناوري، اقدام، هدف، ياانگیزه، عنوانيکتقاضا

هايحیاتیيکسازمان،فرد،گروهاجتماعیشودوبرايحفظفعالیتتعريفمیکمبود،

انگیزه طريق از نیازها ضرورياست. جامعه میبه يا بیان انگیزهوضوح درواقع و شوند

کنندهفرداياگروهاجتماعیاست.انگیزهبهمعنايفرايندمتقاعدياردکردنيکهدايت

اجتماعیب يکگروه انجاماقداماتیخاصاست.فرديا رايانجاميکفعالیتخاصيا

رود.هدفباتوجهبههدف،تصويريذهنیازنتیجهمطلوبیاستکهانتظاروقوعآنمی

مجموعه به اصول و هنجارها میشرايط، تجزيه اقدامات از فناورياي با سپس شود.

وابزارهايحلمسئله(عملیاتیها،اصولمثال،شرايطسیستم،روشعنوانشده)بهانتخاب

خاصیمنجرمیخاصصورتمی نتیجه عملیاتتحتتأثیرمحیطبه نتیجهگیرد. شود.

تعیین موضوع اساس بر شاخصفعالیت همچنین و خارجی و داخلی معیارهاي با شده

گیرد.بخشويژهومهمديگريکهبهآنموردنظرسنجیدهشدهوموردارزيابیقرارمی

شودتاشود.خودتنظیمیباعثمیعنوانخودتنظیمیياکنترلمطرحمیشدهاستبهاشاره
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:3015وهمکاران،1آمدهباتوجهبههدفموردنظرتصحیحگردند)بورکودستنتايجبه

02.)

 (ZPDمدل محدوده تقریبی رشد )

4باعنوان3002پژوهشیدرسال2وکالگ3گوک
ZPD وآموزشکالسی:رهبرياستاد

ووظايفواسطتعاملیرهبريدانشجوانجامدادندکهدراينپژوهشازمدلمحدوده

ويگوتسکی 1995)ويگوتسکی،5تقريبیرشد کالک، گوکو نقلاز با3002به که )

کندکهاستادبايدچارچوبيادگیريمرتبطاستاستفادهنمودند.ويگوتسکیاستداللمی

سازمانمانن را يادگیري اجتماعی محیط اصالحگر، راهبر يک ازد يکی کند. دهی

می ارائه وي که اينراهکارهايی به است دانشجويان میان در واسطه با يادگیري دهد

صورتکهفردپسازيادگیريآنرابرايديگرهمکالسیانخوددريککارگروهی

 تشريحکند.

 
 5تصویر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vladimir Burkov 

2. Lju Guk 

3. David Kellogg 

4. Zone Of Proximal Development 

5. Vygotsky 

مدیریت
دانشتولید

فیلم
 انیمیشن

مدیریت
 دانش

ZPD 

خلقسازه
 دانش

BA 

مدیریت
 آموزش

رهیافت
مدیریت
 هنری

 خلقدانش

 ساختار مدیریت

 محیط

 فناوری

 اندازه

 استراتژی

 قدرتکنترل
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اينقابل3طورکهدرتصويرهمان مديريتدانشتولیدفیلمانیمیشندر است، مشاهده

پژوهش،طبقسهفصلمديريتدانش،خلقسازهدانشومديريتآموزشموردتحلیل

قرارخواهدگرفت.

 روش تحقیق

بینیبهجهانهايمختلفینظیرزمان،ژرفايی،وسعت،کاربرد،توانبامعیارپژوهشرامی

انواعمختلفیتقسیمنمود.تحقیقاتازحیثزمان،بهتحقیقاتمقطعیوطولی،ازجهت

جامعه به وسعت ديدگاه از ژرفانگر، و پهنانگر نوع دو به وژرفايی کالن شناسی

گرا،کاربرديوبنیانشناسیمیانه،بادرنظرگرفتنکاربرد،بهسهنوعمتعهدانه،عملجامعه

 حیثجهاننگر از میو کیفی و کمی نوع دو اطالعاتبه پارادايم و تقسیمبینی توان

(.اينپژوهشبادرنظرگرفتنمعیارزمانمقطعی،بادرنظر1216:12شوند)صدوقی،می

شناسیمیانه،بادرنظرگرفتنگرفتنمیزانژرفايیژرفانگر،باتوجهبهمعیاروسعتجامعه

بینیوپارادايمتحلیلکیفیاست.برديوازحیثجهانمعیارکاربرد،کار

عنوانروشیبرايشناسايیعقايد،آورياطالعاتمصاحبهبههايجمعازمیانروش

هابرگزيدهشد.مصاحبهباتوجهبهمیزانآزاديپرسشگربهسهنوعتقسیمنظراتوارزش

نیمهمی باز، عبارتاستاز: که مصاحشود بسته. و برخالفباز تحقیقاتکیفی، در به

طورعمیقموردبحثقرارشودکهنیازدارندبهمصاحبهپیمايشی،برايموضوعاتیطرحمی

روش میان از دلیل همین به ماهیتهايجمعگیرند. و نوع به توجه با آورياطالعات،

شدهاست.عنوانيکیازانواعمصاحبهبرگزيدهپژوهش،مصاحبهعمیقبه

زمینهيهروشتجز نظريه پژوهشحاضر، در اطالعات توسطوتحلیل استکه اي

 سال در استراوس بانام گرديد.به1926پژوهشگري ايجاد نظريه، بسط و خلق منظور

شدهاست.ايننظريهمنظورتوانمندسازيکشفاستنتاجیطراحیايبهرهیافتنظريهزمینه

هايکلیيکموضوعراايجادويژگیدهدتايکشرحنظريازگرفرصتمیبهپژوهش

و1صورتتجربیاثباتکند)ويشههابهزمانآنرابرمبنايمشاهداتودادهطورهموبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Manuel Wiesche 
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(.ازآنجاکههدفاينپژوهشارائهالگويساختارياستوروش3012:616همکاران،

زمینه نظريه الگو، گرفتهتدوينآن نظر تايدر بديهیاستاز است، حلیلتفسیريشده

 و شود کردن،استفاده مقايسه کردن، )خرد باز کدگذاري مراحل طی با پژوهشگر

ها(،کدگذاريمحوري)تعیینشرايطعلی،مقولهاصلی،بنديدادهپردازيومقولهمفهوم

وشرايطمداخله هسته کدگذاريانتخابی)انتخابمقوله بستر(، و پیامدها راهبردها، گر،

هايافتهمسئلهاعتباريابیوتعمیمپردازد.ها(بهخلقنظريهنهايیمیسايرمقولهارتباطآنبا

برانگیزدرروشکیفیاست،محمدپوردرپژوهشیطبقنظردويکیازابعادمهموچالش

جايواژگاناعتباررابه1هايگوباولینکلن،استفادهازواژهاعتمادپذيريمحققديگربانام

پ روايی میو باورپذيريیشنهاد معیار چهار لینکن و گوبا اطمینان3دهد. تائید2پذيري، ،

براياعتمادپذيريتحقیقاتکیفیمطرحمی5پذيريوانتقال4پذيري کنند)محمدپور،را

منظورباورپذيريبهنخبگانوهايصورتگرفتهبه(.درپژوهشحاضر،تحلیل1211،11

بهمصاحبه همچنین شد. ارائه اطمینانشوندگان ايجاد صدايمنظور پذيري،

.ازآنجاکهروشکدبازيشدهاستهاضبطوثبتشوندگانباکسباجازهازآنمصاحبه

باشندتاهامشخصمیها،مفاهیمومقولهبازدردستورکارقرارگرفتهاست،تمامیگزاره

جمع ازآورياطالعات يکی افزود بايد همچنین باشد. تائید مورد پژوهش، براي شده

فیلم حوزه در فعاالن برايساير ساختاري الگو پژوهشارائه انیمیاهدافاين شنسازي

شود.پذيريآندرصورتاستفادهسايرينازاينالگو،محققمیاستوتائیدانتقال

 ها یافته

فیلم تأثیرگذاردرحوزه افرادمتخصصو با مصاحبه اينپژوهشبا سازيانیمیشن،در

سازيانیمیشندرهايفیلمسعیشدهاستعواملتأثیرگذاربرساختارسازمانیشرکت

آناينکشفگردد. با برگزاريمصاحبه پاسخپساز برايتحلیلوها، ويرايشو ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Dependability 

4. Conformability 

5. Transformability 
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منظورکدگذاريبازباهابهايدرابتدادادهبررسیآمادهشدند.طبقروشتئوريزمینه

گزاره مقولهيافتن و مهم بههاي اطالعاتآن گرفتکه قرار بازبینی مورد صورتها

خالصهدرجدولزيرآمدهاست.
 0جدول 

بعدساختاریتعدادتکرارمقولهاصلیردیف

تمرکززدايی13تمرکزساختاري1

رسمیت5تفکرجمعی3

رسمیت19فقدانقوانین2

تخصص34ايمرحله5روندتولید4

تخصص9ارزيابیتوانايی5

استراتژي26مديريتدرآمد6

شرايطمحیطی33سیاسی،اقتصاديوفرهنگیمحتوايمتأثرازشرايط2

فناوري30افزارسخت1

اندازه11کیفیتتوانايی9

کنترل1کیفیتبصري10

بنیاندانش12مديريتدانش11

اينعاملازآنجاکهتأکیدبرعدمتفويضاختیاربههنرمندانواتخاذ:تمرکز ساختاری

سیاستتصمیم شوراي نظیر محدود، افرادي توسط میها را ازگذاري مانع دهد،

شود.هاينودرمیانهنرمندانمیگیريخالقیتوظهورايدهشکل

جبهبدنهشرکتوومرنبودقوانینبههرنحويموجبآسیبوبروزهرج:فقدان قوانین

شود.تضییعحقوقافرادشاغلدرداخلوخارجازشرکتمی

هنريمی:محتوای متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تواند،محتوايآثار

سیاسی،اقتصاديوفرهنگیباشدواينموضوعدرطولتاريخ،بارهاباعثظهورسبکو

کهاينعواملدرکناريکديگرقرار؛اماهنگامیهاينوشدهاستروشینوينوخلقايده
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گیريانواعمحتوايديگرنظیرسرگرمی،مسائلاجتماعیروزگیرندمانعتوجهوشکلمی

 دهند.قرارمی3ناچاردرمارپیچسکوتشوندوهنرمندرابهمی1هايپیشتازانِوايده

هزينههنگامی:مدیریت درآمد توازنمیاندرآمدو شرايطاقتصادينامساعدوعدم که

شود؛دراينوضعیتمديريتدرآمدشکلبگیرد،منجربهظهورمقولهمديريتدرآمدمی

استراتژيشرکتتبديل تنها تحتتأثیرخودبه بلندمدترا و اهدافکوتاه وتمام شده

دهد.قرارمی

نظر،اشتراکتجربیات،نقدورويکردانتقاديو...حثتبادلامکانايجادب:تفکر جمعی

آيندومراحلتولیدراشودکهافراددرهرجايگاهوتخصصی،گردهمهنگامیمیسرمی

ازايدهپردازيتاخروجینهايی،بايکديگربپیمايند.

بهدوگروهنرموسختتقسیمنمايیم،سخت:افزار سخت دربخشافزاراگرفناوريرا

می وشاملصنايعفوقپیشرفتهسختآنقرار اينصنايعدرطیسالیانمی2گیرد شود.

آزمايش بههايفراوانشکلطوالنیو بديهیاستهیچدولتیآنرا و راحتیدرگرفته

شود،وفوريافتمیدهد.اينصنايعدرتولیدفیلمانیمیشنبهاختیارديگرکشورهاقرارنمی

حسگره سختاز تحتعنوان همگی رندر، موتورهاي تا صورت و بدن قراراي افزار

گیرند.می

هايبهوجودآمدهدرهرپروژهدانشتخصصیکارمندان،بههمراهداده:مدیریت دانش

شکلمی در نقشمهمی تمامتواند چراکه باشد، دانشداشته بر مبتنی ساختاري گیري

هايدهندهپیشرفتتواندادامههايیاستکهمییشرفتمراحلتولیدفیلمانیمیشن،شاملپ

هايپیشروباشد؛عالوهبراين،اشتراکدانشمیانافرادوامکانقبلیواساسپیشرفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. avengers 

2. Silence theory 

3. High Technology 
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سپاريآندرعرصهعملزيرنظرافرادباتجربهنظیرمربیان،منجربهجلوگیريازهدربرون

اشد.هايجديدبگیريدانشرفتتخصصافرادوشکل

تعريفمیبه:ای روند تولید پنج مرحله پنجمرحله انیمیشن، فیلم تولید کهمنظور شود

تولید،پخشوتوزيعوتحقیقوتوسعهاست.سهمرحلهاولتولید،تولید،پسشامل،پیش

به پذيردامادراجرايدومرحلهپخشوصورتکاملانجاممیدرداخلکشور،معموالً

تواندروندصنعتیهايفراوانیوجودداردکهمیصورتنقصوتوسعهبهتوزيعوتحقیق

شدنرامختلوانباشتوتولیددانشرانامیسرسازد.

شرکت:ارزیابی توانایی در تخصصفرد ارزيابی براي است مالکی توانايی ارزيابی

هايمراحلبخشسازيانیمیشنودرواقعافرادپسازارزيابیتوانايیدرهريکازفیلم

شوند.تولیدقرارگرفتهومشغولبهکارمی

به:کیفیت توانایی عامل وظايفاين انجام در فرد توانايی میزان بر شاخصی عنوان

تخصصیمختلفومتفاوتدرروندتولیداشارهداردوبااندازهسازمانوشرکتتولید

فیلمانیمیشن،نسبتعکسدارد.

با:کیفیت بصری نظارتوارزيابیبرافرادحاضردرروندتولیدرا اينشاخص،کنترل،

متحرک طرح، فرم، اصول و قوانین با تولیدشده اثر تطابق و ممکنبررسی ... و سازي

سازد.می

ها،بامشخصدرادامه،مرحلهکدگذاريمحوريآغازگرديدوارتباطمیانمقوله

بس مقولهاصلی، شرايطمداخلهنمودنشرايطعلی، بهبحثوتر، وپیامدها راهبردها گر،

شدهاست.تحلیلگذاشته
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 5جدول 

راهبردهاشرایطعلی
شرایط

گرمداخله
پیامدزمینه

تمرکزساختاري



مديريت

درآمد

ارزيابیتوانايی



روندتولیدپنج

ايمرحله

کاهشکیفیت

بصري

افزارسختفقدانقوانین
تعريفکیفیت

توانايی

عدممديريت

دانش

محتوايمتأثرازشرايطسیاسی،

اقتصاديوفرهنگی


تعريفکیفیت

توانايی

عدمتفکرجمعی

روندپژوهشباپس بافتتالطمی، نام محوريبا تعیینمقوله کدگذاريمحوريو از

منظورتولیدنظريهمبنايیانجامگرفت.هابايکديگربهکدگذاريانتخابیوارتباطمقوله

 
 6تصویر 
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مقوله نام شرکتبافتتالطمی ساختار استکه محوري دانشاي فیلمهاي تولید بنیان

ت تحت میانیمیشن، قرار آن پارادايمأثیر در علّی شرايط توسط مقوله اين گیرند.

همانشکل است. آمده وجود به حاضر، پژوهش براي گرفته تصوير در که 2طور

مشاهدهاست،محتوايمتأثرازشرايطسیاسی،اقتصاديوفرهنگی،تمرکزساختاري،قابل

شودکهنتیجهنامبافتتالطمیمیفقدانتفکرجمعیوقوانینمنجربهايجادشرايطیبا

کمبود تأثیر تحت درآمد، به معطوف و هزينه مديريت روي بر صرف تمرکز آن

گیريروندتولیدشود.اينشرايطباعثشکلافزارالزموکاهشنیرويتوانمندمیسخت

حرفه میشبه استانداردهايروز با انطباق عدم عدمايو به بلندمدتمنجر در که شود

بیشترمديريتدانش،کاهشکیفیتبصريواستخدامنیرويانسانیباتعدادکمومهارت

شود.می

 گیری نتیجه

برايشرکت الگويساختاري بخش، اين میهايفیلمدر ارائه انیمیشن، کهسازي شود

بخشتمرکززدايی،رسمیت،تخصص،استراتژي،شرايطمحیطی،فناوري،اندازه،9شامل

بنیاناست.کنترلودانش

 تمرکززدایی

شکل ازاساس متشکل تولید، گروه جمعی تفکر حاصل تولید، درروند ايده گیري

وسفارشتهیه نويسنده کارگردان، همانکننده، است. )درصورتوجود( طورکهدهنده

گیريايدهشروعوتامرحلهتحقیقگفتهشددراينبخشازساختارسازمانیکهازشکل

يابد،کارگرداندرهستهمرکزيتولیدقرارداردوعالوهبرنقشنظارتوتوسعهادامهمی

برقراريارتباطوهماهنگیمیانسايرعواملرسینهايیخروجیبراجراياموروبر ها،

منظوربرقراريتعاملسازندهبايدباتولیدرانیزبرعهدهگیرد.همچنینعواملتولیدنیزبه

تهیه بهيکديگرارتباطداشتهوبهتکمیلوتسهیلوظايفيکديگربپردازند. عنوانکننده
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لید،وظیفههدايتورهبريروندتولیدرابرعهدهداردوتامديرعاملوبهکمکمديرتو

حدممکنازارتباطمستقیمودخالتدراجرايوظايفعواملخوددارينمايد.

 رسمیت

توانداولینگامدرجهتبهبودسطحرسمیت،تدوينقوانیندرسطحسازمانیوملیمی

درچارچوب تدوينقوانین، برعهدهدرساختارسازمانیباشد. جمهورياسالمیايران،

ايکهحائزاهمیتاست،مطالبهفعالیناينعرصهومجلسشوراياسالمیاستامانکته

فیلمبه در تأثیرگذاران و هنرمندان اهم شکلطور هايگیريانجمنسازيانیمیشناست.

تواندتطبیقیمیهايتحقیقاتیمرتبطبااينمسئلهوانجاممطالعاتنهاد،تدوينطرحمردم

اينقوانینمی تواندبهروندتولیدانیمیشنشکلیمدوندهدوراهگشاياينمسیرباشد.

سرمايه تا برابرسازد حدزياديبرايفعاالناينحوزه، تا گذارانخصوصیباشرايطرا

طرح بتوانند مثبت، ايدهنگاهی و قوانیها تدوين بپذيرند. را هنرمندان خالقانه بههاي ن

وباعثمی درونشرکتصنعتیشدنانیمیشنايران،کمککرده تا شرايطشود نیز، ها

صورتبهتريفراهمگردد.برايکاربه

 تخصص

 شامل انیمیشن پیش5تولید پسمرحله، تولید، وتولید، تحقیق و توزيع پخشو تولید،

هايودربخشتوسعهاستوعواملباتوجهبهتخصصخوددرهريکازاينمراحل

تهیهمرتبطمشغولبهفعالیتمی عنوانشخصیکهوظیفههدايتورهبريکنندهبهشوند.

برعهدهدارد،بايدبتواندباارزيابیکارکنان،آن بهروندتولیدرا درستیدرجايگاههارا

یشناست.سازيانیمکنندهدربارهفیلمشغلیمربوطقراردهدکهاينامرمستلزمدانشتهیه

صورتمصاحبهوبررسیسابقهشغلیتواندپیشازشروعروندتولیدبهارزيابیتوانايیمی

ترينحالتممکندرروندتولیدرقمهاودرطولتولیدنیزانجامپذيردتابهینهوتوانايی

بخورد.
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 استراتژی

اندازدکهعبارتهايتولیدفیلمانیمیشندرايران،سهرويکردغالبوجودداردرشرکت

کهبحثازشرکتبهمیانرويکرداقتصادي،رويکردمحتوايیورويکردارتباطی.هنگامی

شودودرآمدقطعاًدرنظرگرفتهمی-عنوانعاملتوجیهیهزينهباشد،رويکرداقتصاديبه

جنبههم سینما، درمجموعصنعتفیلمو انیمیشنو غالباًچنینفیلم سرگرمیرا بهاياز

همینرويشرکتمی به دارد. رادنبالخود هردو يا و ديگر رويکرد دو توانديکیاز

و اهدافکوتاه بتواند استکه شرکتمفید براي صورتی در روند اين اما برگزيند؛

بلندمدتبرايخودتدوينکندکهالزمهثباتوشرايطغیرتالطمیاست.بهايننحوکه

رويکردواهدافوچشمهايدرمديرعامل،سفارش توجهبهقوانین، با اندازهاييافتیرا

خودبپذيرد.

 شرایط محیطی

جنبه بايد انیمیشن، فیلم نوعیرسانهبرايتولید انیمیشن گرفت. نظر در هايمختلفیرا

همچنینمخاطبانعاليق باشند، نیز بروظايفارتباطیبايدسرگرمیساز عالوه استو

مکناستبهآثارمذهبی،سیاسی،فرهنگی،علمی،اقتصادي،اجتماعیومتفاوتیدارند،م

هنگامی دهند؛ نشان عالقه شوند،... ساخته متفاوت مضامین با و متنوع محصوالت که

هايانیمیشنبايکديگربهارتقاچنینبامقايسهفیلممخاطباندارايحقانتخاببودهوهم

کنند.هاکمکمیآن

 فناوری

از بینيکی سطح در رقابت مهم همعوامل آثار ساخت بصريالمللی، باکیفیت سطح

بردانشوتخصصبههايبینانیمیشن عالوه اينسطح، برايتولیددر روزالمللیاست.

نرم سختبايد و بهافزارها ازآنجاکهافزارهاي اما گردد؛ مهیا تولید عوامل براي نیز روز

افزارهايتولیداقتصاديدشواريرابرايخريدوتهیهسختالمللیشرايطهايبینتحريم

المللیدشوارانیمیشنبهوجودآوردهاست،راهرابرايرسیدنکیفیتبصريبهسطحبین
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فیلم اگرهايانیمیشنازجهاتگوناگوندارايسبککردهاست. هايمتفاوتیاستاما

آن بعد معیار به توجه با دستهبخواهیم را سهبنها بخشدوبعديو دو به بعديديکنیم

هايانیمیشنترازفیلمهزينهمراتببسیارکمدوبعديبههايانیمیشنشوندکهفیلمتقسیممی

انیمیشنسه اين چراکه است سختبعدي تجهیزات به بیشتري نیاز بهها وافزاري روز

دارند.گران میتري منظور همین تکیهبه با محتوايتوان مخاطببر موردپسند و غنی

تروابداعی،بهرقابتدراينعرصهپرداخت.اينهزينههايکمجهانیواستفادهازسبک

تواندمنجرريزيدرستومبتنیبرمديريتدانشصورتگیرد،میموضوعاگربابرنامه

هايبومیدرتولیدفیلمانیمیشنگردد.بهابداعسبک

 اندازه

يتولیدفیلمانیمیشنبادوعاملحجموپیچیدگیارتباطمستقیمدارد،هااندازهدرشرکت

بهطوريبه باشد، بیشتر کار پیچیدگی و حجم میزان هرچه شرکتنیزکه مراتباندازه

وافزايشمی سینمايیدارد سريالیو منظرکوتاه، از نوعکار به عاملحجماشاره يابد.

تکنیکاث موارديهمچون میزانمتحرکپیچیدگیبه کاراکترها، تعداد هرر، سازيدر

هايهايويژهنظیرآب،آتش،دود،طوفانو...اشارهدارد.درشرکتصحنه،میزانجلوه

وضعیت تولید، زمان کاري، فشار عاملفوق، دو بر عالوه ايران، انیمیشندر فیلم تولید

.فشارکاريوکیفیتبصريباگذارداقتصاديوکیفیتبصرينیزبراندازهشرکتاثرمی

کهدارند.درصورتیاندازهارتباطمستقیموزمانتولیدوکیفیتبصرينیزارتباطعکس

صورت در افزايشيابند دارند، ارتباطمستقیم اندازه با که عواملذکرشده يکاز هر

افزايشمی اندازه اقتصادي، شرايطمساعد درصورتیوجود اما شرايطاقيابد تصاديکه

هاکیفیتتوانايیکارکنانخودراجايگزينافزايشتعدادعواملونامساعدباشد،شرکت

کنند.کاهشعواملدرآثارسینمايیوسريالی،باعثافتمحسوسکیفیتکارکنانمی

يافتهوعواملوظايفیرابرهرحال،تعدادافرادمتخصصکاهششود؛چراکهبهبصريمی

کنندهتخصصوتجربهکافیبرايآنندارد.دراينشرايطدانشتهیهگیرندکهعهدهمی

هارابرعهدهداردبسیارعنوانشخصیکهوظیفهاستخدامعواملوهدايتورهبريآنبه
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ترينسازيانیمیشنبهینهتواندبادانشتخصصیخوددرحوزهفیلمکنندهاستومیتعیین

حالتممکنرااتخاذکند.

 کنترل

باباالترينکیفیت،عرضهکند؛کهرتهیهه کنندهوکارگردانیعالقهداردکهاثرخودرا

نظارتهنرمندانوعوامل بحثکنترلو اينمسئله، بر تأثیرگذار يکیازعواملمهمو

دارارزيابیکیفیتکنندهعهدهتولیداست.کارگردانوظیفهارزيابیکیفیتبصريوتهیه

تولیدفیلممحتوايیمحصولا نقشمستقیمدر هرچندکهممکناستبعضیافراد ست.

انیمیشننداشتهباشندووظايفیمانندنويسندگی،تدارکات،زيرساختوحتیموسیقیرا

تواندمیزانکیفیتبصريومحتوايیهانیزمیبرعهدهداشتهباشند،امامعیارعملکردآن

ردارند.عاملديگريکهدربحثکنترلبسیارهادرآنقراخروجیگروهیباشدکهآن

گذشته کنترل مبناي بر که هست توسعه و تحقیق بحث است، صورتارزشمند نگر

گیرد.می

 بنیان دانش

ثبتيکشرکتدانشبه وخدماتمنظور فهرستکاالها در انیمیشن، با رابطه بنیاندر

هاوشدهاستکهاشارهبهتکنیکبخشبرايصنعتانیمیشندرنظرگرفته6بنیان،دانش

ايکهافزارهايپیشرفتهتوسعهومديريتتولیدانیمیشندارد.مسئلههايپیچیدهونرمروش

هايايرانیمشخصاست،عدموجودازشرايطحالحاضرتولیدفیلمانیمیشندرشرکت

هرچندکهگیريفناورينويناستافزاريبرايمديريتدانشوشکلهیچبسترونرم .

داده مبناي دانشبر تولید صورتروند سامانمند، غیر و دستی صورتی به پیشین هاي

تواندرونديمناسببرايتولیددانشباشد.روندوجهنمیهیچپذيرد،امااينمسئله،بهمی

می که است تکراري اموري و وظايف شامل انیمیشن فیلم بهتولید با کارگیريتواند

هاياريبخشد.هايتولیدواستفادهبهینهازدادهاسببهکاهشهزينههايمنمدل
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 0تصویر 

منظورفهمبهترازچگونگیکارکرداينعواملوتطابقوتدقیقآنباالگوياجرايی،به

مشاهدهاست.قابل2ساختاريباتوجهبهمطالبذکرشده،رسمگرديداستکهدرتصوير

مدل از اينالگو، گوکوکالک،1995ويگوتسکی)ويگوتسکی،ZPDدر نقلاز به

ازمفهوم(برايروندمديريتدانش3002 ،Baاز نانوکاوکونوبرايخلقسازهدانش،

منظورمديريتآموزشوتئوريفعالیترهیافتمديريتهنريامیرشاهکرمیواحمديبه

بهره نیز لئونتیو، آبی،انسانی ممتد خطوط شامل شده، رسم الگوي است. شده جويی

فلشدايره الها، اين در آبی خطوط است. مستطیل بیضی، نشانها، وگو، روندها دهنده
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دايره است؛ آن در دخیل بهعوامل الگو اين نظردر در ساختار نقشمحوري عنوان

برعهدهدارد؛فلشگرفته دهندهنحوهارتباطوتعاملهانشانشدهووظیفهکارگردانیرا

جايهايتوپرديگراعضايالگوبايکديگرهستند؛اقداماتدراينالگودرداخلبیضی

مستطیل داراينقشهستنددارندو نیز سازمان از بیرون در فرآيندهايیکه مربوطبه ها

شود.دراينالگويساختاري،تالششدهاست،،فرآيندهاتاحدامکانازلحاظمربوطمی

جايگاهوزمان،متناسببايکديگرطراحیشوندبههمینمنظور،درسمتراست،توزيع

به يکیاز درفرآيندعنوان دارد، قرار انتهايروند تا ابتدا از تولید، روند هاياصلیدر

درمرکزسهمرحلهسمتچپآنفرآينديجهتکنترلروندتولیدطراحی شدهاست،

پسپیش فرآيندمديريتدانشتولید، نیز ودرسمتچپالگو دارد تولیدقرار تولیدو

 شدهاست.طراحی

 

  



 0011بهار |  82شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 080

 منابع

( فاطمهالسادات؛دادگران،سیدمحمد: 1291ارشاد، بررسیوضعیتپويانمايیداخلیايراناز(.
پويانمايی. مؤسسات حوزه کارشناسان رسانهديد مطالعات شماره هفتم. .16اي.سال

133تا102صفحات

( بدرالدين سید احمدي، الدين؛ سیدنجم کرمی، 1216امیرشاه در(. هنري مديريت رهیافت
.صفحات39.شمارهمعماريوشهرسازي-موزشوتولیدانیمیشندرايران.هنرهايزيباآ

135تا111

( مهدي: الیاسی، مقصود؛ امیري، اله؛ حبیب سید طباطبائیان، محمد؛ 1294خیاطیان، تحلیل(.
پژوهشهايدانشمحتوايشرکت هايمديريتمنابعسازمانیبنیان. دوره .5 شماره ،3.

42تا31صفحات

فصلنامهکمیوکیفیدرعلومرفتاري.کنکاشدرمبانیفلسفیپژوهش(.1216صدوقی،مجید:)

دانشگاهروش سالحوزه شماره12شناسیعلومانسانی. پايیز53. صفحات1216. .12-

102 

( امیر: محترمی، امین، محمد 1291قانعیراد، شوراي(. الزاماتساختاريدبیرخانه پژوهشیدر
فناوري.ع تحقیقاتو علوم، علمیالی سال-فصلنامه فناوري. و پژوهشیسیاستعلم

130تا12.صفحات1291.بهار2چهارم.شماره

( احمد: 1211محمدپور، و(. اعتباريابی راهبردهاي و اصول کیفی: تحقیق در کیفیت ارزيابی
41.فصلنامهعلوماجتماعیشمارهپذيريتعمیم

هايالگويمؤثربررشدپايدارشرکت(.1292حیدري،جعفر؛میثمی،علیمحمد)زاده،رضا؛نقی
فصلنامهعلمی درايران. پژوهشیسیاستعلموفناوري.-فناورنوپا شماره .4سالدهم.

93تا22.صفحات1292زمستان

Buckingham, D (1993) Children Talking Television: The Making of 

Television Literacy. Falmer, London 

Buckingham, David (2003). Media education. Literacy, Learning and 

Contemporary Culture. Polity Press. 

Burkov, Vladimir N; Goubko, Mikhail; Korgin, Nikolay; Novikov, Dmitry 

(2015). Introduction to theory of control in organization.CRC Press. 

Taylor & Francie’s Group. 



 082 | پرهام شجاع و  یعبدالرضا سپنج ریام

 

Clark D (2005) the discreet charm of the digital image: Animation and new 

media. In: Gehman C, Reinke S (ads) The Sharpest Point: Animation 

at the End of Cinema. Toronto: YYZ Books, 138–149. 

Child, John (1972). Organizational structure, environment and 

performance: the role of strategic choice. Sociology 1972.6:1 

Chu, Zhafan; Feng, Bo; Lai, Fujun (2018). Logistics service innovation by 

third party logistics providers in China: Aligning guanxi and 

organizational structure. Transportation Research Part E 118 291-307 

Daugherty, P.J. Chen, H. Ferrin, B.G (2011). Organizational structure and 

logistics service innovation. Int. J. Logistics Manage. 22 (1), 26–51 

Eva, Nathan; Sendjaya, Sen; Prajogo, Daniel; Cavanagh, Andrew; Robin, 

Mulyadi (2018). Creating strategic fit: Aligning servant leadership 

with organizational structure and strategy", Personnel Review, Vol. 

47 Issue: 1, pp.166-186, https://doi.org/10.1108/PR-03-2016-0064 

Guk, Lju; Kellogg, David (2007). The ZPD and whole class teaching: 

Teacher-led and student-led interactional mediation of tasks. 

Language Teaching Research 11, 3. Page 281_299 

Hofer, C. W (1973). Some preliminary research on patterns of strategic 

behavior. Academy of Management Proceedings. Page 46-59 

Jimenez, Benedict S (2016) Organizational Strategy and the Outcomes of 

Fiscal Retrenchment in Major Cities in the United States, 

International Public Management Journal And DOI: 

10.1080/10967494.2016.1236047 

Khajeheheian, Datis (2017). Media Entrepreneurship: A consensual 

definition. AD-minister Nº. 30 january-june 2017 pp. 91 - 113 · ISSN 

1692-0279 · eISSN 2256-4322. 

Keeley, M (1980) Organizational analogy: A comparison of organismic and 

social contract models. Administrative Science Quarterly, 25, 337-

362. 

Martinez, Omar O Linares: (2015). Criteria for Defining Animation: A 

Revision of the Definition of Animation in the Advent of Digital 

Moving Images. An interdisciplinary journal 2015, Vol. 10(1) 42–57 

Miles. R. H. & Cameron. K. S. Coffin (1982) nails and corporate strategies. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1982. 

Nanoka, Ikujiro; Konno, Noboru (1998). The concept of “Ba”: Building a 

foundation for knowledge creation. California management. 

University of California. 

Olson, E.M; Slater, S.F; Hult, G.T.M (2005). The performance implications 

of fit among business strategy, marketing organization structure, and 

strategic behavior. J. Mark. 69 (3), 49–65 

Tian, Jing; Nakamori, Yoshiteru; Wierzbicki, Andrzej P (2009). Knowledge 

management and knowledge creation in academia: a study based on 



 0011بهار |  82شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 083

surveys in a Japanese research university. Journal of Knowledge 

Management.Vol 13.No 2 

Yin, X. and Zajac, J (2004), the strategy/governance structure fit 

relationship: theory and evidence in franchising arrangements. 

Strategic Management Journal. Vol. 25 No. 4, pp. 365-383. 

Wiesche, Manuel; C. Jurisch, Marlen; W. Yetton, Philip; Krcmar, Helmut 

(2017). Grounded Theory Methodology In Information Systems 

Research.Mis Quarterly 

Zhang, Dingyu; Bhuiyan, Nadia; Kong, Linghua (2018). An Analysis of 

Organizational Structure in Process Variation. Organization Science. 

Published online in Articles in Advance 03 May 2018.Page 1-17 

Christ, William G; Potter, James: (1998). Media Literacy, Media education, 

and the academy. Journal of Communication, Volume 48, Issue 1, 1 

March 1998, Pages 5–15 

Prince S (1996) True lies: Perceptual realism, digital images, and film 

theory. Film Quarterly 49(3). Available at: 

http://www.jstor.org/stable/1213468 (accessed July 2012).Pages 27-37 

 


