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انیمیشــن بــه عنــوان هنر-صنعــت ،یکــی از دریچــه هــای مهــم برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای معاصــر و منظــری بــرای نمایــش
هنــر و فرهنــگ ملــی هــر کشــور اســت .هنــری کــه بــی شــک نیازمنــد دیــده شــدن از منظــر صنعــت اســت؛ انیمیشــن ایــران بــه
دلیــل عوامــل مختلفــی نتوانســته اســت بــه یــک تولیــد صنعتــی منتهــی گــردد و ایــران از ظرفیــت هــای وجــودی ایــن رســانه
ی قدرتمنــد در بخــش انیمیشــن صنعتــی ،بســیار کــم بهــره مانــده اســت .هــدف از ایــن پژوهــش بررســی و تحلیــل بــازار تولیــد
هنر-صنعــت انیمیشــن در ایــران و موانــع توســعه آن اســت؛ ایــن هــدف بــا اســتفاده از مــدل مدیریتــی ســوات محقــق خواهــد شــد تــا
بــا مطالعــه ی قــوت هــا و ضعــف هــا ،فرصــت هــا و تهدیدهــا بــه بیــان عوامــل عــدم توســعه انیمیشــن در ایــران پرداختــه شــود،
بــا ایــن هــدف ،جامعــه ی آمــاری درنظــر گرفتــه شــده و پرســش نامــه هــای بیــن متخصصــان انیمیشــن مطــرح گردیــد؛ ســوال
اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه ،اصلــی تریــن آســیب هــای موجــود در جامعــه آمــاری کدامنــد و چگونــه مــی تــوان آن هــا را
مرتفــع ســاخت؟
روش تحقیــق بکارگرفتــه شــده درایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ جمــع آوری اطالعــات ،توصیفــی پیمایشــی
اســت .براســاس نتایــج ایــن پژوهــش باالتریــن رتبــه در بُعــد تهدیــدات خارجــی مربــوط به آســیب عدم حمایــت دولــت و تخصیص
اعتبــار اســت و باالتریــن رتبــه در بُعــد نقــاط ضعــف داخلــی مربــوط بــه عــدم مديريــت واحــد ،بــر تولید انیمیشــن اســت.

*تلفن)021( 88008090 :
**تلفن09122311596 :

دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

 -1استادیار،دانشکده هنرومعماری ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2کارشناسی ارشد پژوهش هنر
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هــدف تمامــي کشــورهاي در حــال توســعه دســتيابي بــه
اشــتغال ،رفــاه اجتماعــي و توســعه پايــدار بــه منظــور برطــرف
کــردن فقــر ،بيــکاري و ســعادت انســاني آن جوامــع اســت؛
از ايــن رو دولــت هــا بــا توجــه بــه شــرايط زمانــي و مکانــي
موجــود ،نظريــات و الگوهــاي مختلفــي از رشــد و توســعه را
در دســتور کار خــود قــرار مــي دهنــد .در ايــن راســتا الگــوي
کارايــي و گســترش تولیــد انیمیشــن از جملــه الگوهــاي مــورد
اســتفاده ايــن کشــورها در زمينــه ســازي بــراي ايجــاد اشــتغال
و جهــت گيــري در مســير توســعه پايــدار محســوب مــي شــود.
شــرکت هــای تولیــد انیمیشــن از آغــاز پيدايــش خــود در
اواســط قــرن نوزدهــم تاكنــون ،مســير پــر فــراز و نشــيبي را
گذرانــده و توانســته انــد بــا تكيــه بــر اصــول عدالــت جويــي و
مــردم ســاالري ،نظــر عمــوم مــردم را بــه خــود جلــب نماينــد
و امــروزه نقــش ســازنده انیمیشــن در عرصــه هــاي اقتصــادي
اجتماعــي ،بــه خصــوص در جوامعــي كــه در ايــن زمينــه داراي
تشــكيالت منســجم تــري هســتند ،بيــش از پيــش احســاس
مــي شــود .صاحبنظــران كشــورهاي در حــال توســعه نيــز
گســترش و نهادينــه كــردن فرهنــگ ســاخت انیمیشــن را در
باورهــاي اقشــار گوناگــون جامعــه بــه شــكلي جــدي مــورد
توجــه و مطالعــه قــرار داده انــد.
بــا توجــه بــه تحــوالت هــزاره ســوم میــادی ،مديريــت
مؤسســات انیمیشــنی بايــد براســاس تفكــرات توســعه پايــدار،
بــا ايجــاد نــوآوري و ابتكاراتــي جديــد در زمينــه توســعه
فعاليــت هــاي بازرگانــي ،تنــوع محصــوالت ،جــذب مشــتري،
درآمدزايــي ،جــذب و افزايــش درآمدهــا و تصميــم گيــري
ســريع و بموقــع ،شــيوه و الگــوي مديريــت ســنتي خــود را بــه
ســوي مديريت نويــن متحــول ســازند)Crop Robert,2005(،
بــا وجــود عرایــض فــوق و صــرف نظــر از اطــاق صنعــت
یــا ســنت بــه سیســتم هــای فعــال و موجــود در انیمیشــن
ایــران ،تولیــد کنونــی و رو بــه توســعه ی ایــن حرفــه قابــل
اغمــاض نیســت .بدیهــی اســت کــه بــرای حضــور در عرصــه ی
صنعتــی شــدن ،اســتفاده از الگوهــای توســعه یافتــه ،برنامــه
ریــزی مــدون وسیســتم پذیــری ضــروری است(اشــتغال زایــی
در صنعــت انیمیشــن) .بــا توجــه بــه توفیق انــدک در صــادرات
و از آن ناگوارتــر ،ناتوانــی در تامیــن نیــاز داخلــی ،مــی تــوان
گفــت بخــش مهمــی از ایــن نقصــان ،حاصــل بــی توجهــی بــه
مســائل مالــی و نیــز بــازار عرضــه و تقاضــا در رونــد تولیــد آثــار
انیمیشــنی اســت(لنگرودی و صفــورا .)169 :1392 ،
صنعــت انیمیشــن بــه عنــوان یکــی از زیــر مجموعــه هــای
کالن صنعــت ســینما ،بــی شــک از مهــم تریــن و ســودآورترین
صنایــع هنــری شــناخته مــی شــود .بــا پیشــرفت فنــاوری و
مصنوعــات دســت بشــر و ورود بــه دنیــای دیجیتــال ،چنــان

چشــم انــدازی فــرا روی ایــن هنــر صنعــت قــرار گرفتــه اســت
کــه نمــی تــوان هیــچ حــد و مــرزی بــرای آن در نظــر گرفــت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه از تولیــد انبــوه ســرگرمی ،بدون
پشــتوانه قدرتمنــدی از هنرمنــدان چیــره دســت و اندیشــمند،
آثــار پرطرفــدار و ســودآور حاصــل نمــی شــود؛ از آن ســو
نیز،هنرانیمیشــن بــدون بســتر صنعتــی مناســب ،بــه تولید گاه
و بــی گاه آثــار هنــری منحصــر خواهــد شــد و هیــچ گاه در
حــد هنر-صنعتــی قدرتمنــد ،ســودآور و تاثیرگــذار نخواهــد
شــد(عابدی.)130 :1381،

روش تحقیق:

روش تحقیــق بکارگرفتــه شــده در ایــن پژوهــش از لحــاظ
هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ جمــع آوری اطالعــات توصیفــی-
پیمایشــی اســت کــه بدیــن منظــور بــه توصیــف و تحلیــل
متغیرهــای آمــاری تحقیــق پرداختــه شــده اســت.

پيشينه تحقيق:

پژوهــش در اغلــب حــوزه هــای انیمیشــن محــدود و ناکارآمد
اســت؛ کتــاب هــای موجود بیشــتر آموزشــی هســتند تــا آثاری
پژوهشــی و دربردارنــده ی نــکات کاربــردی درجهــت ارتقــاء
وجــه صنعتــی انیمیشــن ایــران ،البتــه درایــن میــان منابــع
قابــل توجهــی درســاختارتحلیلی و تدبیــری موجــود اســت کــه
از آنهــا بــه عنــوان پیشــینه اســتفاده شــده اســت .در پژوهشــی
بــا عنــوان مدیریــت ســنتی؛ محدودیــت هــا و فرصــت هــا،
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه هــر چنــد ایــران توانســته
در زمینــه ی تولیــد مــواد بــه خودکفایــی دســت یابــد ،امــا
درتولیــد انیمیشــن هنــوز یــک مصــرف کننــده صــرف هســت
( فهیــم ،)130 :1388 ،همچنیــن گلپایگانــی ،در مقالــه ای بــا
عنــوان انیمیشــن ملــی تنهــا راه پیشــنهادی جهــت موجودیت
یافتــن و توســعه انیمیشــن ملــی را تمرکز بــر بــازار جهانی مــی داند
و بــر ایــن بــاور اســت کــه برقــراری ارتبــاط ابتــدا بایــد از
کشــورهای همســایه آغــاز و پــس از آن تــا ســطح شــبکه هــای
بــی شــمار جهانــی کــه همیشــه طالــب تولیــدات انیمیشــن
هســتند صعــود کــرد و یکــی از موانــع تولیــد انیمیشــن بــرای
صــادرات را دولتــی بــودن ســفارش دهنــده مــی دانــد و از ایــن
گونــه تولیــدات پُرکننــده آنتــن نــام مــی بــرد کــه ایــن خــود
مــی توانــد بیانگــر یکــی از نقــاط ضعــف درتولیــد محصــول
ایــن صنعــت باشــد ( گلپایگانــی. )113 :1388 ،
حســین مالیمــی ،نگارنــده ی مقالــه کمیــک اســتریپ؛ حلقه
مفقــوده در زنجیــره صنعــت انیمیشــن ایــران معتقــد اســت تــا
زمــان بلــوغ کامــل صنعــت انیمیشــن ایــران ،کمیــک اســتریپ
مــی توانــد تــا حــدی وســیله ی پُــر کــردن خــاء ایــن صنعــت
در ایــران باشــد ( مالیمــی.)50 :1388 ،

از آن جایــی کــه مدلــی مــدون بــرای بررســی بازارهــای تولیــد
صنعتــی انیمیشــن در دهــه گذشــته وجــود نداشــت ،در ایــن
پژوهــش روش ســوات برگزیــده شــده تــا بتــوان بــا درنظــر
گرفتــن فرصــت هــا و تهدیدهــا ،همچنین ضعف هــا و قــدرت های
ایــن صنعــت ،مدلــی کاربــردی جهــت یافتــن آســیب هــای ایــن
هنــر -صنعــت ارائــه گــردد.
در مــدل ســوات بــا جمــع آوری ضعــف هــا و قــدرت هــا
کــه ناشــی از عوامــل داخلــی ســازمان اســت و فرصــت هــا و
تهدیدهــا کــه از خــارج ســازمان ناشــی مــی شــود ،پرســش
نامــه تهیــه مــی شــود و بــا توجــه بــه آن مــی تــوان بــه ایجــاد
راه حــل هایــی در جهــت پیشــرفت آن صنعــت دســت یافــت.
همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ،شــاخص هــای ایــن
مــدل شــامل ضعــف و قــدرت ،تهدیــد و فرصــت مــی شــود که
بــه بررســی هــر یــک بــه صــورت مجــزا در ایــن هنــر – صنعت
پرداختــه مــی شــود.

صنعــت پویانمایــی یــا ســینمای انیمیشــن در طول دهــه های
اول و دوم قــرن بیســتم در اروپــا و ســپس در آمریــکا و ژاپــن
متــداول گردیــد .ایــن رســانه ی هنــری ،فرهنگــی و آموزشــی
بــه ســرعت در جوامــع مختلــف گســترش یافــت و چشــمان
خیــل عظیمــی از مــردم جهــان را مجــذوب خــود ســاخت؛ بــه
طــوری کــه در زمانــی کــم تــر از یــک قــرن ،بــا رشــد و توســعه ی
چشــم گیــری بازارهــای جهان را تســخیر کــرد .این پدیــده ی نوین
در حالــی کــه بــا نیــم قــرن تاخیــر بــه ایــران رســید ،مــی توانــد
در دهــه هــای اخیــر جایــگاه امیــدوار کننــده و افــق روشــنی
بیا بد .
پویانمایــی پدیــده ای چند منظوره مولتــی مدیــا ()Multimedia
اســت کــه ظرفیــت هــای هنــری ،صنعتــی و حرفــه ای دارد.
بــه تعبیــر دیگــر ،پویانمایــی بــه اعتبــار اســتفاده از خالقیــت
و توانمنــدی هــای هنــری شــاغلین خــود ،مــی توانــد بســتری
بــرای بالندگــی هنرمنــدان باشــد؛ از طرفــی دیگــر ،بــه اعتبــار
گنجایشــی کــه بــرای پذیــرش فنــاوری هــای ســخت افــزاری
و نــرم افــزاری دارد و از حیــث بــه خدمــت گرفتــن تجهیــزات
روزآمــد صنعتــی ،در ایــن زمینــه مــی توانــد دارای کاربــرد
صنعتــی باشــد ،و باالخــره بــه اعتبــار نقــش کارآفراینــی و
ظرفیــت جــذاب نیــروی انســانی و اشــتغال زایی کــه در جامعه
مــی توانــد ایفــا نمایــد ،بــه عنــوان یــک حرفــه ی جــذاب و
مفیــد ،قابــل طــرح و توســعه در ســطح کالن اســت.
بــا وجــود ایــن کــه از پویانمایــی بــه عنــوان نوعــی خــاص از
فنــاوری هــای صنعــت ســینما نــام بــرده مــی شــود ،برخــی از

ضعف های تولید انیمیشن

انیمیشــن ایـران درحــال حاضــر از نظــر َکمــی دوران ویــژه ای را
تجربــه مــی کنــد ،امــا به دلیــل کــم توجهی بــه مقولــه ی کیفیت،
فرآینــد تاثیرپذیــری برمخاطبــان را غالب ـاً ازدســت مــی دهــد .از
طــرف دیگــر بیشــتر شــرکت هــای خصوصــی کــه رشــد
محــدودی نیــز داشــته انــد ،فعالیــت هــای خــود را بــه صــورت
غیرمتمرکــز ،سفارشــی و مقطعــی پیــش مــی برنــد .بنابراین با
وجــود ایــن حرکــت هــای نامنســجم و شــرایط دشــوار تولیــد،
افــق رســانه ی انیمیشــن ایــران همچنــان درهالــه ای از ابهــام
باقــی خواهــد مانــد .ایــن رســانه شــرایط الزم جهــت توســعه
بــه ویــژه در مقیــاس جهانــی را در شــرایط فعلــی دارا نیســت؛
چــرا کــه توســعه در دنیــای پیچیــده ی امــروزی متکــی بــر
مدیریــت تخصصــی و برنامــه ریــزی منســجم ،دقیــق و نظــارت
ویــژه اســت.
در شــرایط فعلــی ،خواســته یــا ناخواســته ،بار توســعه دراین
حــوزه بــردوش تولیدکننــدگان بــه شــدت ســنگینی مــی کند
و بــا سیاســت هــای مقطعــی و ســلیقه ای شــرایط ،بــه هــدف
توســعه ی صنعتــی روز بــه روز نمــودی عینــی تــر مــی یابــد.

31

قوت های تولید انیمیشن

• در پویانمایــی بــر عکــس ســینما ،محدودیــت و ناممکــن
وجــود نــدارد ،لــذا بــه جهــت امکانــات تکنیکــی خــاص
انیمیشــن مــی تــوان بــه موضوعــات تخیلــی و ایــده هــای
فانتــزی پرداخــت .در ایــن مدیــای ویــژه تصــور کــردن اتفاقات
غیــر ممکــن و تصویربــرداری از موضوعــات دور از دســترس
کام ـ ً
ا ممکــن مــی گــردد ،بنابرایــن بــا عنایــت بــه ایــن کــه
پرســوناژهای فیلــم هــای پویانمایــی زوال ناپذیــر هســتند ،مــی
تــوان برخــی مفاهیــم کودکانــه ،طنــز ،فکاهــی و یــا موضوعات
آموزشــی ،تربیتــی و حتــی سیاســی را کــه در هیچ قالــب بیانی
دیگــر نمــی گنجــد در قالــب تولیــدات پویانمایــی عرضــه کــرد.
انیمیشــن در جهــان مــدرن ،یکــی از ابزارهــای مهــم آموزشــی
کــودکان محســوب مــی شــود؛ کــودکان عاشــق شــخصیت هــای
کارتونــی هســتند و آن هــا را الگــوی خویــش قــرار مــی دهنــد .در
لــوای ایــن الگــو پذیــری بســیاری از آمــوزه هــای تربیتــی ،اخالقی
و آموزشــی را مــی تــوان بــر آن هــا پیــاده ســاخت همچنین منجر
بــه شــادابی و فــرح زایــی بــرای کــودکان مــی شــود.

بررسیوتحلیلبازارتولیدهنر-صنعت
انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن

مدل سوات ()SWOT

آن بــه مثابــه مــادر ســینما و یــا حداقــل همــزاد بــا صنعــت
ســینما یــاد کــرده انــد .ویژگــی هــای عمــده ای کــه پویانمایــی
را از ســینما جــدا و مشــخص مــی ســازد عبارتنــد از:
• در ســینمای واقعیــت گــرا از صحنه های طبیعــی و ابزارهای
واقعــی در چشــم اندازهــا و صحنــه آرایــی اســتفاده می شــود و
همچنیــن بازیگــران واقعــی در آن نقــش آفرینــی مــی کنند ،در
حالی کــه در پویانمایــی ،هنرمنــدان پویانما(انیماتورها) ،صحنه
و شــخصیت هــای کارتونــی( بازیگــران) را خلــق مــی کنند.
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در اوضــاع کنونــی کــه جهــان صنعتــی انیمیشــن در حــال گذر
از تولیــد انبــوه بــه تولیــد نــاب اســت ،بــه دلیــل مســامحه و
عــدم برنامــه ریــزی تخصصــی و مــدون ،تولیدکننــدگان ایرانی
شــرایط دشــوار همــه جانبــه ای را تحمــل مــی کننــد و ایــن
وضعیــت ،باعــث انــزوا اجبــاری حرکــت هــای جــدی برخــی از
تولیدکننــدگان حرفــه ای انیمیشــن ایــران خواهــد شــد.
در کشــورهای منطقــه ای (آســیا) نظیــر هنــد ،گــردش
ســرمایه قریــب  800میلیــون دالر در ســال جــاری میــادی
پیــش بینــی شــده اســت .ایــن میــزان در ایــران بــا احتســاب
کلیــه ی بودجــه هــای دولتــی بــه حداکثــر  30میلیــون دالر
مــی رســد؛ بــا ایــن مقایســه آمــاری بــه خوبــی روشــن
مــی شــود کــه فعـ ً
ا اراده ای قــوی و عملــی جهــت ســرمایه
گــذاری صنعتــی در ایــن حــوزه فرهنگــی در ایــران پیــش-
بینــی نشــده اســت و ایــن درحالــی اســت کــه تــوان بالقــوه ی
تولیــد از نظــر نیــروی انســانی چشــمگیر اســت؛ امــا جهــت به
فعلیــت رســیدن ایــن نیــروی بالقــوه ،آمــوزش هــای کاربردی،
عملــی و تخصصــی منســجمی پیــش بینــی نشــده اســت
و نظــارت دقیــق و کارشناســانه بــر فرآینــد آمــوزش صــورت
نمــی پذیــرد ( پســیان.)18 :1388 ،
امــا در ایــن بیــن قاطعانــه مــی تــوان اذغــان کــرد که شــمار
قابــل توجــه ای از تولیدکننــدگان ایرانــی به صــورت یک جانبه
مــی کوشــند حرکــت آرام ومــداوم خــود را اســتمرار ببخشــندتا
از نظــام حرکــت جهانــی عقــب نماننــد .اینــان بــدون توجیــه
اقتصــادی همچنــان بــه پیــش روی ادامــه مــی دهنــد ولــی در
عیــن حــال ایــن قبیل تحــرکات و تــاش هــا در نظــام تبادالت
جهانــی چشــمگیر نیســت و در اغلــب مــوارد بــه دلیــل فقــدان
بازاریابــی تخصصــی ،بــه مــرور زمــان کــم رنــگ شــده و بــه
فراموشــی ســپرده مــی شــوند .بــا توجــه بــه ایــن کــه فراینــد
تولیــد و همچنیــن رشــد انیمیشــن ،فراینــدی تدریجــی
اســت ،برنامــه ریــزی هــا و اعمــال نظارتــی دراز مــدت را طلــب
مــی کنــد .جهــت رســوخ بــه نظــام بیــن المللــی تولیــد و
بــازار انیمیشــن ،بایــد اســتراژی هــای کارکــردی متناســب بــا
موقعیــت جغرافیایــی و اجتماعــی و اقتصــادی تدویــن گــردد
تــا در دراز مــدت شــاهد جریــان و پویایــی مقولــه ی فرهنــگ
از طریــق ایــن محمــل (انیمیشــن) باشــیم.

فرصت های تولید انیمیشن

از جملــه مــواردی کــه مــی تــوان بــه عنــوان راهبردهــای
توســعه و در حقیقــت فرصــت هــای رشــد ایــن صنعــت اشــاره
کــرد عبارتنــد از:
ایجاد اشتغال
بــا اجــرای ایــن طــرح فرصــت هــای فراگیراشــتغال بــرای

کلیــه ی نیروهــای مســتعدو داوطلــب رشــته ی انیمیشــن
فراهــم مــی شــود .از آنجــا کــه تولیــد یــک اثــر انیمیشــنی نیاز
بــه گــروه گســترده ای دارد وجــدا ازکادر تخصصــی تولیــد کــه
شــامل کارگــردان ،نویســنده ،انیماتورهــا ،طــراح بــک گرانــد،
صداگــذار ،تدویــن گــر و غیــره اســت؛ بــرای دانــش آموختــگان
جویــای کار در رشــته هــای هنــری ،ادبــی ،علــوم انســانی،
رایانــه و زبــان هــای خارجــی نیــز فرصــت شــغلی فراهــم مــی
شــود؛ بــه طــوری کــه تعــداد شــاغلین ایــن صنعــت در سراســر
کشــور در مدتــی کــم تــر از پنــج ســال بــه بیــش از صدبرابــر
یعنــی ده هــا هــزار نفــر بالــغ مــی شــود .قابــل توجــه اســت
کــه بــا عنایــت بــه اهمیــت فــوق العــاده ی ســرمایه ی انســانی
درکشــور ژاپــن طــی آمــار ســال هــای گذشــته درایــن کشــور
بیــش از  500نفــر بــه تولیــد پویانمایــی مشــغول گشــتند،
کــه یقین ـاً بــا توجــه بــه کیفیــت و کمیــت بــاالی تولیــدات
امــروزی ایــن کشــور درحــال حاضــر تعداد بــه مراتب بیشــتری
در ایــن صنعــت فعالیــت مــی کنند(رویــای بیــداری:1377 ،
.)25؛ همچنیــن تنهــا در یــک شــعبه از شــرکت تایوانــی ونــگ
فیلــم کـــه در چیــن و تایلنــد نیـــز شــعبه دارد ،بیــش از 900
هنرمنــد فعالیـــت مــی کننــد .این شــرکت فقــط بــا 330000
دالر ســرمایه ی اولیــه بیــش از  30میلیــون دالر درآمد ســاالنه
دارد( .)Alent:2001:7ایــن مثــال هــا نشــان از اهمیت اشــتغال
زایــی در ایــن حــوزه و تاثیــر مثبــت آن در بــاوری اقتصــاد یــک
کشــور اســت.
تثبیت هویت و صیانت فرهنگی
بحــران بــی هویتــی و آســیب پذیــری هــای فرهنگــی جامعــه
ی جــوان امــروز ،نشــان از ضعــف برنامــه ریــزی رســانه هــای
دیــروز در بخــش کــودکان و نوجوانــان دارد .تولیــد ســرانه ی
فیلــم هــای ویــژه کــودکان و نوجوانــان در کشــور مــا کمتــر از
ده دقیقــه بــرای یــک ســال هــر کــودک ایرانــی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از  ٪80از برنامــه هــای
مربــوط بــه کــودک و نوجــوان صــداو ســیما از محصــوالت
خارجــی و وارداتــی اســت .انــی برنامــه هــا دارای بــار ٪30
خشــونت هســتند ،یعنــی بــه طــور متوســط دریــک ســاعت
شــش برابــر برنامــه های بزرگســاالن ،توســط ایــن برنامــه های
خشــن برای نســل نوجوان و آینده ســاز کشــورقهرمان ســازی و
الگوپــردازی مــی کننــد .قابــل توجه ایــن که نیمــی از جمعیت
کشــور مــا زیــر بیســت و دو ســال هســتند و همــه ســاله نیــز
بیــش از یــک میلیــون کــودک پــا بــه کالس اول مــی گذارند.و
ایــن جمعیــت حــدود یــازده هــزار ســاعت را در کالس درس و
بیســت ودو هــزار ســاعت را پــای تلویزیــون ســپری مــی کنند.
جهــت درک بهتــر عمــق خطــری کــه متوجــه آینــده ی
فرهنگــی کشــور اســت بایــد بدانیــم کــه بیــش از  ٪97ایــن

جمعیــت انبــوه برنامــه کــودک و نوجــوان تلویزیــون ر ا بــا
اوصافــی کــه گذشــت تماشــا مــی کننــد ( ٪92آن هــا برنامــه های
کارتونــی و پویانمایــی بخــش کــودک و نوجــوان را دوســت دارنــد
(مجموعــه مقــاالت.)89 :1384 ،
همیــن برنامــه هــا اســت کــه منشــا شــکل گیــری شــخصیت
کــودک مــی شــود و متعاقب ـاً رفتارهــای دوران بعــدی یعنــی
جوانــی و بــزرگ ســالی آن هــا را شــکل مــی دهــد.

جلوگیری از فرار مغزها
بــا عنایــت بــه ایــن کــه ســرمایه هــای ارزشــمندی از هــم
وطنــان هنرمنــد و کارشناســان صاحــب نظــر و مجــرب در
شــرکت هــای بــزرگ تولیــدات پویانمایــی خــارج از کشــور
فعالیــت مــی کننــد و همــواره در پــی فرصــت مناســبی بــرای
بازگشــت بــه کشــور خدمــت بــه بالنگــی فرهنــگ و مفاخــر
آب و خــاک خویــش هســتند؛ بــا اجــرای ایــن طــرح ،حداقــل

انیمیشــن ایــران اگرچــه در پنجاهمیــن ســالگرد پیدایــش
خــود بــه ســر مــی بــرد ،از آفــت مدیریتــی خاصــی مبتنــی بــر
اعمــال ســلیقه هــای شــخصی کــه غالبـاً در دوره هــای زمانــی
مختلــف بــا تغییــر مدیــران بــه شــدت دســتخوش تغییــر و
تحــول هــای بنیادیــن مــی شــود رنــج مــی بــرد و پیــش از
همــه چیــز نیازمنــد یــک نظــام سلســله مراتبــی و پایدار اســت
تــا سیســتم هــای اجرایــی بــا تکیــه بــه آن قابلیــت اجــرای
قوامیــن توســعه را بیابنــد .بــه عنــوان مثــال ،گاه مدیــران
تولیدکننــدگان را ترغیــب بــه ســاخت فیلــم ســینمایی
انیمیشــن مــی کننــد وبــدون برنامــه ریــزی مــدون ،تولیــد
آغــاز مــی گــردد؛ غافــل از ایــن کــه انیمیشــن ســینمایی و
تلویزیونــی در اســاس از نقطــه نظــر زیبایــی شناســی ،دامنــه ی
مخاطبــان و مســایل فنــی ،تفــاوت هــای بنیادیــن دارنــد و
صرفـاً مــدت نمایــش فیلــم (غالبــا 80دقیقه) تعییــن کننده ی
نــوع ســاختار نیســت .لــذا پــس از تولیــد و پشــت ســر نهــادن
شــرایط دشــوار ،اثــر در یــک بالتکلیفــی خاصــی می مانــد ،چرا
کــه انتظــار مخاطــب را پاســخ نمــی دهــد و فاقــد تــوان الزم
جهــت بازگردانــدن ســرمایه اســت .همچنیــن ازنظــر فنــی و
تکنولوژیــک دچــار مشــکالت عدیــده ای اســت و در نهایــت
ایــن کــه فقــدان اصــول زببایــی شناســی مختــص ســینما یــا
تلویزیــون ،یــه طــرز فاحشــی در آن آشــکار مــی شــود .بنابراین
فرآینــد ایــن عمــل از مرحلــه ی تولیــد تــا نمایــش ابتر مــی ماند
و آرام آرام جــوی از بــی اعتمــادی از نظــر ســرمایه گــذاری را
ســبب مــی شــود کــه در درازمــدت مانــع تعامــات ملــی و
فراملــی شــود و نتیجــه ای جــز هــدر رفتــن زمــان بودجــه و
انــرژی نخواهــد داشــت .واضــح اســت کــه تولیــد بــرای ســینما
زبــان تصویــری و صوتــی توســعه یافتــه ای را مــی طلبــد و
بــدون تحصیــل مباحــث بنیادیــن مخاطــب شناســی و اصــول
زیبایــی شناســی و فنــی فرآینــد ارتبــاط و چرخــه ی اقتصادی
عقیــم مــی مانــد ( پســیان.)20 :1388 ،
هزینــه هــای تولیــد انیمیشــن هــر روز رونــد صعــودی را
طــی مــی کنــد و بــه طــور قطــع هــر منبــع مالــی نیازمنــد
تضمینــی اســت کــه در ایــران بــه دلیــل ایــن کــه غالــب آثاربه
ســفارش مراکــز دولتــی صــورت مــی گیرنــد بازگشــت ســرمایه
و مخاطــب بــی اهمیــت تلقــی مــی شــود .از طــرف دیگــر
اغلــب شــرکت هــای خصوصــی مجــری ســفارش هــای دولتــی
هســتند ،لــذا بــرای ادامــه داشــتن ایــن همــکاری ها ،ســعی می

بررسیوتحلیلبازارتولیدهنر-صنعت
انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن

کاهش تصدی گری دولت
گســترش خصوصــی ســازی باالخــص در عرصه هــای فرهنگ
و هنــر کشــور از جملــه راهبردهــای مهــم و کارکــرد هــای
اساســی اجــرای کاهــش تصــدی گــری دولــت اســت .از ایــن
طریــق بســتر مناســبی جهــت تعامــل دســت انــدرکاران
دولتــی و بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه فراهــم مــی شــود،
بــه طــوری کــه ضمــن نزدیکــی بیــش از پیــش ســیما و ســینما،
ســایر ارگان هــای دولتــی و نهادهــای مدنی اعــم از اســتانداردها،
شــهرداری هــا ،حــوزه ی هنــری ســازمان تبلیغات ،کانــون های
فرهنگــی مســاجد و محــات ،گروه هــای تولیدخانگــی ،آموزش
و پــرورش و کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در
کنــار ســیما و ســینما قرارمــی گیرنــد و عم ـ ً
ا زمینــه هایــی
جهــت اجــرای بســیاری از مــواد برنامــه ی چهــارم و همچنیــن
چشــم انــداز بیســت ســاله ی کشــور فراهــم مــی شــود.
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ارزآوری و تولید ثروت
فرهنــگ و هنــر ایرانــی مهــم تریــن دلیــل وجهــه ی بیــن
المللــی و عامــل نفــوذ و پذیــرش مــا در جوامــع دیگــر جهــان
اســت؛ بنابرایــن در صورتــی کــه بــا پشــتوانه ی فرهنــگ و هنر
کشــور موفــق بــه تولیــد کالن و کیفــی محصــوالت پویانمایــی
شــویم ،بــا توجــه بــه ایــن کــه زبــان اصلــی پویانمایــی اساسـاً
رنــگ ،تصویــر ،حرکــت و نمادهــا اســت و ایــن زبــان نیــز یــک
زبــان بیــن المللــی اســت ،یقینـاً بســتر مناســبی بــرای صــدور
آن بــه بازارهــای بــزرگ و متعــدد درســطح جهــان خواهیــم
یافــت وپیــش بینــی مــی شــود کــه صــدور تولیداتــی از ایــن
دســت از صــدور نفــت و منابــع تمــام شــدنی طبیعــی دیگــر،
ارزآوری و تولیــد ثــروت بیشــتری خواهــد داشــت.

در ایــن حــوزه از رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت و فــرار مغزهــا
جلوگیــری می شــود و بســتر بازگشــت هــم وطنــان متخصص،
بــا کولــه بــاری از علــم ،تجربــه و دانــش فنــی فراهــم مــی گردد
(امامــزاده.)10 :1388 ،
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کننــد بــدون توجیــه مالــی در ســریع تریــن زمــان ممکــن آثار
انیمیشــنی تولیــد نماینــد .بــه واســطه ی وابســتگی بــه مراکــز
خــاص دولتــی ،کوچکتریــن خللــی در رونــد مالــی متقابــل،
فعالیــت ایــن شــرکت هــا را بــه مخاطــره مــی انــدازد و عمـ ً
ا
پویایــی و تولیــد کیفــی مفاهیمــی دســت نیافتنــی می شــوند.
در کل ،فقــدان تبــادالت و تعامــات فراملــی دلیــل اساســی
ضعــف و آفــت ســینمای انیمیشــن ایــران محســوب می شــود؛
چــرا کــه در صورت برقرار نشــدن ایــن داد و ســتدهای فرهنگی
و اقتصــادی ،کــه شــرایط ویــژه ای را مــی طلبــد ،فرآینــد
تولیــد انیمیشــن از فــرم صنعتــی خــارج شــده و بــه دلیــل
عــدم چرخــش متناســب مالــی در دراز مــدت توقــف جریــان
تولیــد را ســبب مــی شــود .در صــورت برقــراری ارتباطــات
تولیــدی بــا ملــل توســعه یافتــه ،آمــوزش ،تولیــد و مدیریــت
انیمیشــن هــای ملــی بــه ناچــار بایــد فراینــد پیشــرفت را طــی
کننــد .در جهــان امــروز هــر پدیــده فرهنگــی -ملی به شــرطی
بــه توســعه و حیــات خــودش ادامــه مــی دهــد کــه در نظــام
تبــادالت وســیع فراملــی و جهــان حضــور یابــد و ایــن ارتبــاط
در حقیقــت تضمینــی قابــل اعتمــاد و پایــدار جهــت ارزش هــای
ملــی اســت.
امــروزه اطالعــات ،منبــع قــدرت در آینــده هســت؛ اطالعات و
دانــش صحیــح در تدویــن اســتراتژی مناســب جهــت حرکــت
هــای ملــی ،ضرورتــی انکارناپذیــر دارد .بایــد درنظــر داشــته
باشــیم در عرصــه ی جهانــی سیاســت انبــوه ســازی جــای
خــود را بــه تولیــد نــاب واگــذار کــرده اســت .بنابرایــن تمــام
کنــش هــای صنعتــی و فرهنگــی در ایــن راســتا بــه حرکــت
خــود ادامــه مــی دهنــد.
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده در ارتبــاط بــا چهــار
عامــل اســتراتژی ســوات یعنــی قــوت هــا ،ضعــف هــا ،تهدیدها
و فرصــت هــا ،بــه بررســی راه هایــی جهــت شناســایی علــل
و عوامــل عــدم توســعه تولیــد انیمیشــن در ایــران خواهیــم
پرداخــت.

تجزیه و تحلیل داده ها

انیمیشــن بــه عنــوان هنــری مــدرن فاقــد جنبــه هــای
پژوهشــی کارآمــد و قــوی در ایــران اســت؛ ایــن هنــر -صنعــت
قدرتمنــد نــه تنهــا در عرصــه تولیــد موفقیتــی کســب نکــرد
اســت؛ بلکــه در زمینــه ی پژوهشــی نیــز عــاری از تفکــر اســت
و شــاید همیــن امــر باعــث عقــب افتادگــی آن شــده اســت؛ در
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی کامـ ً
ا علمــی و در قالــب یافتــه های
آمــاری بــه بررســی بــازار بیمــار انیمیشــن پرداختــه مــی شــود
تــا شــاید بخــش کوچکــی از فقــدان پژوهشــی در ایــن زمینــه
جبــران گــردد .هــدف از تحقیــق حاضر عبارت اســت از بررســی
و تحلیــل بــازار تولیــد هنــر -صنعــت انیمیشــن در ایــران و

موانــع توســعه آن بــا اســتفاده از ماتریــس ســوات و تحلیــل
سلســله مراتبــی داده هــا .بدیــن منظــور ابتــدا بــا اســتعانت
از ادبیــات نظــری و پیشــینه تحقیــق  54آســیب شناســایی
و اســتخراج گردیــد؛ ســپس بــا اســتفاده از  35پرســش نامــه
توزیعــی میــان نمونــه آمــاری ایــن آســیب هــا پاالیــش گردیــد
و 19آســیب فیلتــر شــده وارد پرســش نامــه مقایســات زوجــی
شــده و توســط 35نفــراز متخصصیــن و صاحــب نظــران
صنعــت انیمیشــن ،ماتریــس اولیــه اثــرات شــاخص ها بــر روی
یکدیگــر بــه دســت آمــد؛ ســپس بــا بکارگیــری تکنیــک AHP
بــه اولویــت بنــدی ایــن عوامــل پرداختــه شــده اســت.
از آنجــا کــه در فرآینــد آســیب شناســی ،نقــاط فرصــت و
قــوت در نظــر گرفتــه نمــی شــود لــذا درذیــل بــه  19آســیب
اســتخراج شــده از پرســش نامــه  1کــه توانســته انــد ،میانگیــن
امتیــاز بــاالی  3را از ســوی پاســخ گویــان کســب کننــد ،اشــاره
می گــردد.
همانطــور کــه در جــدول 1مشــاهده مــی شــود از  19آســیب
پاالیــش شــده  14آســیب مربــوط بــه تهدیــدات خارجــی و 5
آســیب مربــوط بــه ضعــف هــای داخلی اســت.
تحلیل نتایج به دست آمده از روشAHP

تذکــر :بــه منظــور انجــام مقایســات زوجــی بهتــر دو آســیب
عــدم اســتفاده از نيروهــاي متخصــص و فقــدان آمــوزش هــاي
الزم در ســطح اعضــاء را در قالــب یــک آســیب فقـدان آمــوزش هــاي
الزم در ســطح اعضــاء آورده شــده اســت و بــي توجهــي و عــدم
حمايــت از شــرکت هــای تولیــد انیمیشــن و فقــدان نظــارت
کافــی بــر کار شــرکت هــا نیــز در قالــب یــک آســیب بــي
توجهــي و عــدم حمايــت از شــرکت هــای تولیــد انیمیشــن
آورده شــده اســت؛ بنابــر ایــن مقایســات زوجــی میــان 12
آســیب بــه جــای  14آســیب در بخــش تهدیــدات صــورت
گرفتــه اســت.
نتایــج تکنیــک  AHPنیــز حاکــی از آن اســت کــه طبــق
نظــر متخصصــان و صاحــب نظــران تولیــد انیمیشــن مبنــی بر
پُــر کــردن جــدول مقایســات زوجــی ماتریــس اوزان بــه دســت
آمــده بــرای هــر یــک از عوامــل بــه شــرح جــدول( )2اســت.
همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد بیشــترین وزن و بنابرایــن
باالتریــن رتبــه مربــوط بــه آســیب عــدم حمایــت دولــت
و تخصیــص اعتبــار و پاییــن تریــن رتبــه مربــوط بــه آســیب
ســاختار نامناســب نهادهــای مرتبــط بــا بخــش تولیــد اســت.
همچنیــن میانگیــن وزنــی آســیب هــای مربــوط بــه تهدیــدات
خارجــی« »0/083اســت.
همــان طــور کــه مشــاهده مــی کنیــد بیشــترین آســیب های
مربــوط بــه نقــاط ضعــف داخلــی مربــوط بــه عــدم مديريــت
واحــد بــر تولیــد انیمیشــن و کمتریــن آســیب هــا در ایــن

جدول -1آسیب های استخراج شده از پرسش نامه( ،1منبع :نگارندگان).
ابعاد ماتریس

1

عدم استقرار مدير عامل در شرکت ها به دليل بومي نبودن

2

عدم بازاريابي مناسب

3

مشكالت مالي ،كمبود سرمايه و نقدينگي

4

عدم ساختار سازماني مناسب شرکت های تولیدی به منظور مشارکت با دیگر ارگان ها

5

عدم فرهنگ يكپارچه سازي

6

عدم استفاده از نيروهاي متخصص

7

فقدان آموزش هاي الزم در سطح اعضاء

8

فقدان آموزش در سطح مديران

9

بي توجهي و عدم حمايت از شرکت های تولید انیمیشن

10

عدم هماهنگي بين صدا و سیما و شرکت های تولید انیمیشن

11

عدم مديريت واحد بر تولید انیمیشن

12

عدم وجود تجهيزات

13

مشخص نبودن وظایف و مسئولیت ها

14

عدم استفاده از نیروهای دانشگاهی

15

ضعف مديريت در شرکت های تولیدی

16

فقدان نظارت کافی بر کار شرکت ها

17

ساختار نامناسب نهادهای مرتبط با بخش تولید

18

عدم وجود تفكر و فرهنگ تولید انیمیشن

19

عدم حمايت دولت و عدم تخصيص اعتبار به آنان ضعف

35

ضعف

ردیف

بررسیوتحلیلبازارتولیدهنر-صنعت
انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن

تهدید

آسيب هاي تولید انیمیشن

جدول -2رتبه بندی آسیب های مربوط به تهدیدهای خارجی( ،منبع :نگارندگان).
وزن هر یک از آسیب ها

رتبه

آسیب ها
عدم حمايت دولت و عدم تخصيص اعتبار به آنان

0/21

1

عدم استقرار مدير عامل در شرکت ها به دليل بومي نبودن

0/20

2

مشكالت مالي ،كمبود سرمايه و نقدينگي

0/13

3

عدم بازاريابي مناسب

60/08

4

عدم ساختار سازماني مناسب شرکت های تولیدی به منظور مشارکت با دیگر ارگان ها

20/08

5

فقدان نظارت کافی بر کار شرکت ها

0/06

6

عدم فرهنگ يكپارچه سازي

08/05

7

عدم وجود تفكر و فرهنگ تولید انیمیشن

50/05

8

عدم هماهنگي بين صدا و سیما و شرکت های تولید انیمیشن

00/03

9

فقدان آموزش هاي الزم در سطح اعضاء

20/28

10

فقدان آموزش در سطح مديران

10/028

11

ساختار نامناسب نهادهای مرتبط با بخش تولید

00/025

12

جدول -3رتبه بندی آسیب های مربوط به ضعف های داخلی( ،منبع :نگارندگان).
آسیب های مربوط به نقاط ضعف داخلی

وزن هر یک از آسیب ها

رتبه

عدم مديريت واحد بر تولید انیمیشن

2/45

1

ضعف مديريت در شرکت های تولیدی

1/29

2

عدم استفاده از نیروهای دانشگاهی

0/599

3

مشخص نبودن وظایف و مسئولیت ها

0/55

4

عدم وجود تجهيزات

0/365

5
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36

بخــش مربــوط بــه عــدم وجــود تجهيــزات اســت .همچنیــن
میانگیــن وزنــی آســیب هــای مربــوط بــه ضعــف هــای داخلــی
«  »0/94است.
بنابرایــن چنیــن نتیجــه گیــری مــی شــود ،کــه علــی رغــم
آن کــه تعــداد آســیب هــای مربــوط بــه تهدیــدات خارجــی 7
مــورد بیشــتر از تعــداد آســیب هــای مربــوط بــه ضعــف هــای
داخلــی اســت؛ امــا میانگیــن وزنــی آســیب هــای مربــوط بــه
ضعــف هــای داخلــی« »0/85بیشــتر از میانگیــن وزنــی مربوط
بــه تهدیــدات خارجــی اســت.

نتیجه گیری:

هنــر ایــران همــواره موجبــات فخــر و اقتــدار آن در جهــان
اســت و از دیربــاز جهانیــان مردمــان ایــن دیــار را بــا هنــر و
فرهنگشــان مــی شناســند و از ایــن رو اســت کــه هنرهــای
ســنتی و صنایــع دســتی در ایــران از جایــگاه خاصــی برخوردار
اســت و مــورد حمایــت ویژه از ســوی نهادهــای دولتی قــرار داد
و همــواره موجبــات پیشــرفت دائمــی آن را فراهــم مــی نماینــد
کــه خــود حاصــل پیشــینه ی پژوهشــی غنــی و پُرباری اســت؛
امــا در وادی هنرهــای مــدرن ،خبــری از ایــن همــه تدبیــر،
اندیشــه و فراهــم ســازی امکانــات نیســت .انیمیشــن بــه عنوان
یــک هنــر مــدرن کــه بــه انــدازه ی صنایــع دســتی مــی توانــد
جنبــه هــای صنعتــی و اشــتغال زایــی و فرهنگــی کارآمــدی
داشــته باشــد ،بــی هیــچ عنایتــی راه پُرمشــقت خویــش را بــا
وجــود معــدودی عالقمنــد حرفــه ای طــی مــی کنــد .ایــن در
صورتــی اســت کــه ظرفیت هــای وجودی رســانه ای انیمیشــن
مــی توانــد از آن یــک ســاح قدرتمنــد بســازد در راه مبــارزه
بــا خیلــی از مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی .عــدم
اقتــدار ایــن حــوزه بایــد مــورد ریشــه یابــی قــرار گیــرد تــا
بتــوان از آن بــه نحــو احســن در جهــت رشــد اقتصــادی و
فرهنگــی ایــران بهــره بــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه ســاخت یــک اثــر انیمیشــنی
مســتلزم داشــتن یــک گــروه حرفــه ای اســت و همچنیــن
دانــش شــناخت بــازار ،چالــش هــا و نیازهــای آن کــه ایــن

امــر از شــرکت هــای انیمیشــن ،واحدهــای تولیــدی می ســازد
بــا همــان ضعــف هــا و قــدرت هــا و بایدهــا و نبایدهــا؛ در ایــن
پژوهــش نیــز از ایــن منظــر بــدان نگریســته شــده اســت تــا
راه حــل هــای کاربــردی بــرای مشــکالت آن یافتــه شــود.
عــدم اســتفاده از نیروهــای متخصــص مشــکل اصلــی تولیــد
اســت .علــل شکســت اکثــر تولیدکننــدگان را مــی توان در ســه
مقولــه ضعــف مدیریــت ،فقــدان نظــم ســازمانی و ضعــف بنیــه
مالــی جســتجو نمــود .مهمتریــن آســیب تولیدکننــدگان در
ســاختار ســازمانی و مســائل مدیریتــی اســت؛ در ایــن پژوهــش
نیــز ضعــف بنیــه مالــی تولیدکننــدگان ،ســاختار و مدیریــت
شــرکت هــا و پــروژه هــا از دســته آســیب هــای ضعــف داخلــی
نــام بــرده شــد.
مســائل درون و بــرون ســازمانی از اصلــی تریــن مشــکالت
شــرکت هــای تولیدکننــده اســت .هــدف تمامي كشــورهاي در
حــال توســعه دســتيابي بــه اشــتغال ،رفــاه اجتماعــي و توســعه
پايــدار بــه منظــور برطــرف كــردن فقــر ،بيــكاري و ســعادت
انســاني آن جوامــع اســت؛ از ايــن رو دولــت هــا بــا توجــه بــه
شــرايط زمانــي و مكانــي موجود ،نظريــات و الگوهــاي مختلفي
از رشــد و توســعه را در دســتور كار خــود قرار مي دهنــد .در اين
راســتا الگــوي كارايي و گســترش شــركت هــاي تولیدکننــده از
جملــه الگوهــاي مــورد اســتفاده اين كشــورها در زمينه ســازي
بــراي ايجــاد اشــتغال و جهــت گيــري در مســير توســعه پايدار
محســوب مــي شــود .تجربيــات كشــورهاي گوناگــون نشــان
داده اســت كــه تولیدکننــدگان در ايــن ميــان دچــار بحــران
شــده و تعــداد زيــادي از آن هــا تــوان رقابــت بــا شــركت هــاي
خصوصــي را نداشــتند و بصــورت راكــد درآمــده انــد .متأســفانه
در ســال هــاي اخيــر نيــز بــا وجــود تزريــق منابــع مالــي ،هنوز
ايــن بخــش نتوانســته اســت جايــگاه واقعــي خــود را در اقتصاد
كشــور پيــدا كنــد .لــذا بــه نظــر مــي رســد منابــع مالــي تنهــا
بخشــي از مشــكالت تولیدکننــدگان اســت و ريشــه مشــكالت
را بايــد در جــاي ديگــر جســتجو نمــود .مطالعــه مــا نیــز ایــن
نتایــج را تاییــد مــی کنــد.
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