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 چكيده
در نظام ارتباطي سازمان صدا و  سازي است كههاي برنامهها از گونهمفيلهاي تلويزيوني يا تلهفيلم

گونه برنامه، چرخه توليد و عرضه سيما در كانون توجه مديران قرار دارد. نبود مدل مؤثر توليد انبوه اين
سازد. پژوهش حاضر با بررسي آسيب شناسانه زنجيره توليد تله كيفيت مواجه ميآن را با افت چشمگير 

مطالعات گسترده علمي، مؤلفه هاي مدل  افيلم در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، ب
هاي زنجيره ارزش براي مطالعه و انطباق با مرجع ارزش را به عنوان يكي از جامع ترين مدل چارچوب

اند. نخست، با استفاده از فرآيند فيلم انتخاب و مورد استفاده قرار دادهزنجيره توليد تله فرآيندهاي
رديد؛ مهمترين تحليل سلسله مراتبي، مهمترين علل بروز مشكالت در زنجيره توليد احصاء و مشخص گ

استراتژيك فيلم مربوط به مسائل سطح در فرآيند اصلي و در حال اجراي توليد تله هاعلت و نارسايي
شود. ريزي است كه به نوعي پشتيبان كننده فرآيند اصلي تلقي ميفرآيند يعني مسايل راهبري و برنامه

هاي مدل، وضعيت مطلوب متناسب با مهمترين علل در قالب گيري از ورودي/ خروجيدرنتيجه، با بهره
 يد.  ساختار فرآيندي براي بهبود شرايط موجود طراحي، تكميل و پيشنهاد گرد

 زنجيره توليد تله فيلممدل مرجع ارزش، ساختار فرآيندي، فيلم تلويزيوني،  هاي كليدي:واژه
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 مقدمه
هاي تكنولوژيك، تنوع محصوالت، پيدايش بازارهاي جديد، تغيير ها با ظهور نوآوريسازمان

وكار، كسبهاي اند كه ناگزير اولويتدر تقاضاهاي مشتريان، با رقابتي چشمگير مواجه شده
پا بودن با اين رقابت تغيير يافته است. تا چند ها نيز براي همهاي آنانداز و استراتژيچشم

گيران بود، اكنون تر،... از اولويت تصميمسال پيش هزينه كمتر، چرخه زمان محصول كوتاه
. آنچه ها قرار گرفته استروي سازمانپذيري پيشكيفيت محصول، پاسخگويي به موقع، انعطاف

امروزه به عنوان مزيت يا برتري يك بنگاه در بازار جهاني مطرح است، انتخاب محصوالت/ 
خدمات آن بنگاه توسط مشتري در بازار متنوع و متكثر است؛ چنانكه كوچكترين غفلت نسبت 

هاي مشتري خارج سازد. تواند به راحتي آن بنگاه را از دايره گزينههاي برشمرده ميبه اولويت
وكار خود را بايست همواره محيط كسبها براي ماندگاري در اين ميدان رقابت ميازمانس

را به موقع شناسايي و هوشمندانه رصد كرده تا درصورت وجود يا بروز نارسايي در فرآيندها آن
 در بهبود يا رفع آن اقدام نمايند.  

ترين ترين و حساسستردهسازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از گ
هاي رقيب، پيدايش هاي دولتي كشور به دليل مواجهه با حضور روبه تزايد رسانهسازمان

2Fهاي بر بستر اينترنتاندازي تلويزيونهاي نوين از قبيل راهتكنولوژي

هاي اجتماعي و ، رسانه1
يژه در ميان قشر جوان، ها و جايگزيني تدريجي آن با تلويزيون به وجايگاه اينترنت در خانواده

را حياتي دانسته است؛ چنانكه كوچكترين  "پاسخگويي به نياز جامعه"بيش از پيش مسئله 
نه –ها تواند تلويزيون ملي را از سبد فرهنگي خانوادهها ميغفلت نسبت به كم و كيف برنامه

 خارج كند. تاكنون سازمان براي رويارويي با چنين چالشي  -بطور كامل ولي بطور غالب
هاي مختلف تلويزيوني را متناسب با نياز مردم ايجاد كرده است. هاي متعدد و توليد گونهشبكه

 هاي تلويزيوني كه به دليل ساختار داستاني آن طي اين در اين ميان يكي از گونه
هاي سازمان ون توجه مديران رسانه ملي قرار گرفته و ضمن تأكيد در استراتژيها در كانسال

 هاي تلويزيوني يا همان دهد، فيلمهر ساله تعهد و هزينه زيادي را به خود اختصاص مي
يي را اي اكنون با مشكالتي مواجه شده كه توجه ويژهنوع برنامه هاست. توليد انبوه اينفيلمتله

د. از يك سو، مسئوالن رسانه نسبت به كوتاه شدن غيرموجه زمان توليد، طلببه خود مي
مصوب داشته است، عدم برنامه ها كه روندي افزايشي در انحراف عملكرد از  باالرفتن هزينه

3F(عظيميكنترل بر كيفيت محصوالت اعم از محتوايي و ساختاري و غيره ابراز نارضايتي دارند 

2 ،
ساالري اداري و مشكل سازها هم از كمبود منابع، ديوانبرنامه. از سوي ديگر، )1389

4Fسيد پايدار( كنندرويه آماتورها ابراز ناراحتي ميپاسخگويي به واحدهاي مختلف، حضور بي

3 ،

                                                           
1 Internet Protocol TV:IPTV 
2 Azimi 
3 Seyedpaydar, 
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ها و مواردي ديگر نقادانه . مخاطبان نيز گاهي نسبت به كيفيت، زمان پخش اين برنامه)1389
يادشده، حاكي از عدم يكپارچگي ميان عناصر موجود در  كنند. مطالبمطالبي را بيان مي

هايي در آن است. با توجه به كاربري خاص واژه توليد وكار فعلي و وجود كاستيفرآيند كسب
در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، كه از مرحله پيدايش ايده تا تحويل برنامه آماده پخش 

است، بكارگيري واژه توليد در اين  "پس از توليد"و  "توليد"، "پيش توليد"شامل سه مرحله 
رو، درصدد است براي پاسخ به پژوهش به مفهوم عام آن درنظرگرفته شده است. تحقيق پيش

) چارچوب مناسب براي استفاده در صنعت توليد تله فيلم به 1هاي پژوهش مبني بر سوال
دي مناسب زنجيره توليد تله ) ساختار فرآين2منظور انطباق فرآيندهاي مرتبط كدام است؟ 

ها در شناسانه به شناخت نارساييفيلم در سازمان صدا و سيما چيست؟ ابتدا با نگاهي آسيب
هاي تغيير شكل گيري از اصول چارچوبها دست يابد. سپس با بهرهعلل بروز چنين نارضايتي

ي انطباق با ترين مدل را براهاي تعريف شده، مناسبوكار و مطالعه مدلفرآيند كسب
ها، فيلم انتخاب نمايد. درنهايت، باتوجه به مهمترين نارساييپارامترهاي زنجيره توليد تله

گونه برنامه در سازمان صدا و سيما پيشنهاد ساختار فرآيندي مناسبي را براي زنجيره توليد اين
 دهد. 

 
 مباني نظري تحقيق

آشنايي  :يي از دو منظرتطبيقي گسترده با توجه به اهداف اصلي تحقيق، مطالعات علمي و   
و مطالعات تطبيقي در صنايع رسانه اي جهان به ويژه صنعت تله  با تعاريف و مفاهيم پايه

هاي تدوين اي از آنها كه در پرسشنامهفيلم به عمل آمد. در اين نوشتار به اختصار به پاره
   مدل پيشنهادي مورد بهره برداري قرار گرفت اشاره مي شود.

 تعاريف برگزيده  
5Fموسسه آمريكايي گروه مديريت زمين-

در سايت اينترنتي خود، فرآيند را مجموعه يا 1
كنند، تعريف كرده است. در ها كه كاال يا خدماتي را براي مشتري فراهم ميگروهي از فعاليت

از انواع گيري يكي اين تعريف، تأكيد بر مشتري برجسته شده و اين تأكيد زمينه را براي شكل
6Fبندي فرآيندهاي كسب و كارطبقه

كند. بنياد اروپايي مديريت (فرآيندهاي مشتري)، فراهم مي2
7Fكيفيت

اي ، فرآيند را به عنوان مجموعه1999در گزارش گروه مطالعات تطبيقي خود در سال  3
 شوند تا در يك محيط كنترل شده،هاي به هم مرتبط كه با هم تركيب مياز منابع و فعاليت

كند. در جريان هاي مورد نياز يك مشتري مبدل سازند، تعريف ميهايي را به خروجيورودي

                                                           
1 Burea of Land Management (BLM) 
2 Business Process  
3 EFQM: European Foundation for Quality Management 
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8Fزاده هروي(رحمان شوداي ايجاد مياين تبديل، منابعي مصرف و ارزش افزوده

1 ،1386 .(
هاي مرتبط با هم يا مؤثر بر هم كه اي از فعاليت، فرآيند را مجموعه2000:9000استاندارد ايزو 

داند. همچنين در اين استاندارد، هر فعاليت يا كنند، ميها تبديل ميها را به خروجيورودي
ها تبديل كند، به عنوان ها را به خروجيها كه با صرف منابعي، ورودياي از فعاليتمجموعه

اي ها، نكتهرود. در اين تعريف، تأكيد بر ارتباط و اثر متقابل فعاليتيك فرآيند به شمار مي
آمده است؛ هر فرآيند عبارت است از  2000:9004ت و كليدي است. در استاندارد ايزومثب

زاده هاي به هم مرتبط و يا فعاليتي كه هم ورودي دارد و هم خروجي(رحمانتوالي فعاليت
). در تعريف ديگري فرآيند كسب و كار به گروهي از وظايف مرتبط به هم اطالق 1382هروي، 

توان كند. از اهداف معمولي يك شركت ميبراي مشتري ارزش خلق مي مي شود كه با يكديگر
هاي به رضايت مشتري، بازگشت سرمايه، سهم بازار اشاره كرد. اين اهداف مستلزم وابستگي

هاي سيستم است كه از طريق يكپارچگي فرآيندهاي متنوع كسب و دروني فرآيند و وابستگي
9F(گاناسكاران شوند.كار ايجاد مي

10Fوبوك و 2

3 ،2002 ( 
ابتي: خلق و مزيت رق اولين بار توسط مايكل پورتر در كتاب ،اصطالح زنجيره ارزش -

هايي را توصيف ) استفاده شد. تحليل زنجيره ارزش فعاليت1985سال ( نگهداري عملكرد برتر
سازد. ها مرتبط ميدهد و به موقعيت رقابتي سازمانكند كه سازمان آنها را انجام ميمي

كند، و آنها را به هاي درون و پيرامون سازمان را توصيف ميتحليل زنجيره ارزش فعاليت
كند كه هر سازد. همچنين اين تحليل ارزيابي ميتحليل قوت رقابتي سازمان مرتبط مي

كند. اين عقيده بر ها اضافه ميفعاليت خاص، كدام ارزش را به محصوالت و خدمات سازمان
آالت، ملزومات، كل گرفت كه سازمان بيش از يك تلفيق تصادفي ماشينمبناي اين بصيرت ش

ها هاي سيستماتيك و سيستمنيروي انساني و پول است. درواقع، اگر اين موارد در فعاليت
شود كه مشتريان مايلند تا در قبال آن تنظيم شوند، امكان توليد چيزي براي سازمان مهيا مي

هاي خاص و مديريت آورد كه توانايي براي انجام فعاليتهزينه كنند. پورتر استدالل مي
هاي اصلي و ها منشأ مزيت رقابتي است. پورتر ميان فعاليتارتباطات ميان اين فعاليت

هاي اصلي مستقيماً با ايجاد و تحويل شود. فعاليتهاي پشتيباني تمايز قائل ميفعاليت
شوند: تداركات بندي زمينه اصلي دسته 5توانند در محصول يا خدمت مرتبط است؛ آنها مي

11Fورودي

12F، عمليات4

13F، تداركات خروجي5

14Fبازاريابي و فروش ،6

15Fو خدمت 7

ها . هركدام از اين فعاليت8

                                                           
1 Rahmanzadeh heravi 
2 Gunasekaran 
3 Kobu 
4 Inbound Logistics 
5 Operations 
6 Outbound logistics 
7 Marketing and Sales 
8 Services 
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كند، متصل هاي پشتيباني كه به بهبود اثربخشي يا بازدهي كمك ميها به فعاليتفعاليت
17F، توسعه تكنولوژي16F1ههاي پشتيباني وجود دارند كه عبارتند از: تهيزمينه فعاليت 4شود. مي

2 
18Fمديريت منابع انساني، (شامل تحقيق و توسعه)

19Fهاو زير ساخت 3

ها براي (شامل سيستم 4
20F(سايت دمنيجر ريزي، مالي، كيفيت مديريت اطالعات و غيره)برنامه

5 ،2001(. 
 

 مدل مرجع ارزش
21F

6   
22Fارزشمدل مرجع ارزش اساس چارچوب تغيير شكل فرآيند كسب و كار گروه زنجيره 

7 
 است. بطوريكه؛ 

هاي آنها در ها و وابستگياي براي فرآيندها، فعاليتزبان استاندارد و يك اتصال رابطه •
 كند.سرتاسر كل زنجيره ارزش فراهم مي

 كند. نمايش بصري از كل زنجيره ارزش يا قلمروي آن تهيه مي •

 د.كنيك نقشه ارتباطي از استراتژي به عمليات و به تاكتيك ايجاد مي •

 سازد.هايي از آن را ممكن ميتجسمي از عملكرد كل زنجيره ارزش يا بخش •

هاي كليدي عملكرد) سرتاسر زنجيره ارزش را فراهم معيارهاي استاندارد (شاخص •
 كند.مي

 سازد.ها را در بيان عناصر زنجيره ارزش به شكل اصطالحات مالي قادر ميشركت •

 سازد.استانداردسازي عناصر كاري را ممكن مي •

 توانند كند كه افراد كسب وكار ميهاي مفيد و قابل دركي را ايجاد ميمدل •
 را فهميده و اجرا كنند. آن

شود. همچنين با مدل مرجع ارزش تعريف مفهوم كسب و كار براي خدمات امكانپذير مي
هاي زنجيره مسائل كليدي و نحوه ارتباط فرآيندهاي درون و بين حلقه مدل مرجع ارزش

را با هدف ارتقاي عملكرد كل زنجيره و حمايت از تكامل پيوسته نظير برنامه ريزي، 
مدل مرجع كند. ساختار هاي فيزيكي، مالي، اطالعاتي) پشتيباني ميراهبري، اجرا (جريان

خود را  سازد تا سه قلمروي حياتيها را پشتيباني كرده و آنها را قادر ميشركت ارزش
يكپارچه سازند؛ توسعه جهاني محصول، يكپارچگي جهاني شبكه تأمين، كاميابي جهاني 

عبارتند  مدل مرجع ارزشهاي كليدي در فرهنگ لغات فرآيند استاندارد مشتريان. مؤلفه
                                                           
1 Procurement 

2 Technology Development 
3 Human Resource Management 
4 Infrastructure 
5 www.Themanager.org 
6 VRM: Value Reference Model 
7 Value Chain Group 2012: VCG 

http://www.themanager.org/
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هايي كه از اين مدل رو، شركتها. از ايناز: ورودي/ خروجي، معيارها و بهترين روش
هاي عمودي وافقي به اهدافشان ادر خواهند بود تا از طريق همكاريكنند قاستفاده مي
 نايل آيند. 

 مدل مرجع ارزش متدولوژيپوشش 
از اجزايي تشكيل شده است كه  نشان دهنده  اين متدولوژي مطابق با استاندارد خود

 به شرح زير است؛  )1شكل(در سه سطح گوناگون سازماني پوشش زنجيره ارزش
كه باالترين سطح مدل و دربردارنده تمام فرآيندهاي سطح بااليي در  سطح استراتژيكي

كند. ريزي، راهبري و اجرا را بيان ميهاي فرآيندي برنامههاي ارزش است كليه دستهزنجيره
شود؛ يعني جايي كه تصميمات سطح اين سطح به عنوان سطح استراتژيكي مدل تعريف مي

 شود. مزيت رقابتي براي زنجيره ارزش مورد نظر اتخاذ ميباال با مالحظه چگونگي دستيابي به 
كه دومين سطح از مدل است و به منظور اجرا و تأمين مجموعه اهداف  سطح تاكتيكي

 بايست شناخته شده و توسعه يابند.استراتژيكي در سطح باالي مدل، مي
 ان كه سطح سوم از مدل، فرآيندهاي خاصي از زنجيره ارزش را نش سطح عملياتي

هاي واقعي و درحال اجرا مرتبطند. در اين سطح، تمركز معموالً بر بهبود دهد كه با فعاليتمي
فرآيندهاي عمودي كسب وكار يا بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار است. در يك چشم انداز 

 دهد.رخ مي زنجيره ارزش، اين سطحي است كه ميزان سازي دقيق
 

اي درحقيقت جزء مدل مرجع ارزش نيستند، ولي مجموعه نيز كهها و اقدامات  فعاليت
 هستند.  مدل مرجع ارزشتجزيه شده از سطح سوم فرآيندهاي 
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 مدل مرجع ارزشفرآيندهاي 

فرآيندهاي اين متدولوژي نيز در سطوح سه گانه فوق االشاره، درسطح استراتژيك يا  
 فرآيندهاي كالن به امور زير اختصاص دارد:

ريزي، فرآيند خيلي مهمي است تا اهداف : در سطح استراتژيك، برنامهريزيبرنامه
 دهد. هاي اجرايي و تاكتيكي در زنجيره ارزش تطبيق استراتژيك را با توانايي

: راهبري نيز در سطح استراتژيك، فرآيند خيلي مهمي است تا اهداف استراتژيك راهبري
ها در ها و رويهمشيسازد كه از طريق قوانين، خطكند و زنجيره ارزش را قادر را پشتيباني 

 ريزي سطح استراتژيك مدل، عمل كند.رابطه با فرآيندهاي اجرا و برنامه
حقيقت تمام فرآيندهاي اجرايي مدل را به مفهوم استراتژيكي ا: اين فرآيند دراجر
گيرد تا از فرآيندهايي كه در رابطه با محصول/خدمت براي مشتريان ارزش افزوده دربرمي

دارند، پشتيباني كند. فرآيند اجرا در محدوده معيارهاي راهبري تا پارامترهاي تعريف شده 
 .كندريزي، عمل ميتوسط فرآيندهاي برنامه

 در سه سطح استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي مرجع ارزش: اجزاي مدل 1شكل 
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توان به بازمهندسي فرآيندهاي افقي زنجيره را مي مدل مرجع ارزشفرآيندهاي سطح تاكتيكي  
از سطح استراتژيك تا سطح ارزش صورت كه فرآيندهاي مدل مرجع اينتعبيركرد؛ به ارزش

ريزي متناظر با خود هستند، بنابراين تاكتيكي همگي داراي فرآيندهاي راهبري و برنامه
ريزي عبارتند از توسعه سطح تاكتيكي متناظر با فرآيندهاي راهبري و برنامهفرآيندهاي 

 -تمليك -توسعه -تحقيق -محصول، شبكه تأمين و ارتباط با مشتري. در اجرا نيز به بازار
شود. جزئيات سطح پشتيباني تجزيه مي -فروش -برند -سازي نياز مشتريبرآورده -ساخت

 ريزي اين متدولوژي، برپايه اطالعات ندهاي برنامهدر فرآي مدل مرجع ارزشتاكتيكي 
ريزي است، كه براي برقراري تعادل بين شده از ساير فرآيندهاي اختصاصي برنامهتجميع

 شوند.  بكارگرفته مي 2نيازهاي زنجيره ارزش با منابع زنجيره ارزش مطابق شكل 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ريزي: فرآيندهاي برنامه2شكل 

 

 يا فرآيندهاي راهبري نيز كه برپايه اطالعات  مرجع ارزشمدل اين جزئيات در سطح تاكتيكي 
 شده از ساير فرآيندهاي اختصاصي راهبري است، براي توسعه و نگهداري اجزاي تجميع
بر روابط زنجيره ارزش حاكم  3دهنده سيستم پشتيباني تصميم بوده و مطابق شكل تشكيل
 است. 

 
 
 
 

 
 
 

 : فرآيندهاي راهبري3شكل 

ريزي، توسعه محصولمهبرنا تأمينريزي، زنجيره برنامه  ريزي، ارتباط با برنامه 

 مشتري

ريزي حوزه فرآيندهاي برنامه
توسعه محصول براي برقراري 

ها بامنابع، به توازن بين نياز
رآيندهاي اجرا ف برخي از

 تخصيص يافت.

ريزي حوزه فرآيندهاي برنامه
شبكه تأمين براي برقراري 

بين نيازها با منابع، به  توازن
برخي از فرآيندهاي اجرا 

 تخصيص يافت.

ريزي حوزه فرآيندهاي برنامه
ارتباط با مشتري براي برقراري 

ها با منابع، به برخي توازن بين نياز
 از فرآيندهاي اجرا تخصيص يافت.

تأمينراهبري، زنجيره  راهبري، توسعه محصول  راهبري، ارتباط با مشتري 

فرآيندهاي راهبري حوزه توسعه 
محصول براي توسعه و نگهداري 
اجزاي تشكيل دهنده سيستم 
پشتيباني تصميم و حاكميت روابط 
زنجيره ارزش به برخي از 

 فرآيندهاي اجرا اختصاص يافت.

فرآيندهاي راهبري حوزه شبكه 
تأمين براي توسعه و نگهداري 
اجزاي تشكيل دهنده سيستم 
پشتيباني تصميم و حاكميت 
روابط زنجيره ارزش به برخي از 

 فرآيندهاي اجرا اختصاص يافت.

 

فرآيندهاي راهبري حوزه ارتباط با 
مشتري براي توسعه و نگهداري 
اجزاي تشكيل دهنده سيستم 
پشتيباني تصميم و حاكميت روابط 
زنجيره ارزش به برخي از 

 جرا اختصاص يافت.فرآيندهاي ا
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 4يا  فرآيندهاي اجرا نيز مطابق با شكل  مدل مرجع ارزشدر نهايت، جزئيات سطح تاكتيكي 
 دهد.كليه جزئيات فرآيند را پوشش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

                     
            

 
 

 مدل مرجع ارزشبندي تاكتيكي پيكر
اي از فرآيندها براي برخي هاي تاكتيكي را به عنوان زيرمجموعهپيكره ،مدل مرجع ارزش   

كند. اين مجموعه به منظور پشتيباني از تصميمات استراتژيكي و فرآيندهاي اجرايي ارائه مي
شوند. در برخي سناريوها، رفته در سطح تاكتيكي، تبيين مي وكار بكارتوضيح شرايط كسب

و ممكن است براي مدلسازي و تحليل خروجي كار در دست ها مرتبط نيستند اين پيكره
براي  مدل مرجع ارزشهاي نظمي منجر شود. به همين دليل انتخاب پيكرهاقدام، به بي

  مدل مرجع ارزشها مرتبط هستند، اند. اما در سناريوهايي كه پيكرهاستفاده اختياري
أمين و ارتباط با مشتري پيشنهاد هاي تهايي را در هر سه حوزه توسعه محصول، شبكهگزينه

 كند. مي
  

 بازار

 تحقيق

كنندگان        شبكه تأمين و ارتباط با تأمينهاي هاي محصول، قابليتايجاد توازن بين نيازهاي زنجيره ارزش با توسعه  

 هاي محصول        ضرورت تمهيدات براي توسعه

 تعيين و ايجاد محصول يا خدمت براي توليد يا ورود به بازار  (خدمات)       توسعه

 كندايجاد ميكنندگان كاالها و خدمات كه اقدامات ارزش افزوده بيشتري فراگيري از تأمين تمليك

 هاي زنجيره ارزشتغيير شكل مواد براساس نيازمندي ساخت

سازي برآورده
 نياز مشتري

 كندها و اقدامات بعدي كه تقاضاهاي مشتريان را تكميل ميتمهيدات براي تحويل، تحويل

 پشتيباني

 برند هاي بازاريابيتوازن ميان برند با فعاليت

 فروش

 

 هاي مرتبط با فروشفعاليت

 شودهاي پس از فروش كه در رابطه با مشتري انجام ميفعاليت

 مدل مرجع ارزش : فرآيند جزئيات سطح تاكتيكي4شكل 
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 پيكربندي توسعه محصول
مدل مرجع ارزش در حال حاضر طراحي براي بازار، كمك طراحي و طراحي براي سفارش 

 كند. را به عنوان پيكربندي حوزه توسعه محصول ارائه مي
 هاي تأمينپيكربندي شبكه

و طراحي براي سفارش را براي حوزه  مدل مرجع ارزش پيكربندي انبارشده، براي سفارش
بيني كند. اين مجموعه براي پشتيباني از توسعه توليد براساس پيششبكه تأمين پيشنهاد مي

 هاي تأمين ايجاد تقاضا، توليد براساس تقاضا و طراحي براساس سفارش تقاضا در شبكه
 شوند. مي

 پيكربندي ارتباط با مشتري
ول جديد براي بازار موجود، محصول جديد براي بازار مرجع ارزش پيكربندي محص مدل
، محصول موجود براي بازار جديد را براي حوزه محصول موجود براي بازار موجودجديد، 

 كند. ارتباط با مشتري ارائه مي

گيري از طيف رنگي، ارتباط ميان سطوح تاكتيكي مدل به شرح همچنين در اين مدل با بهره
مرتبط شده  توسعه محصولتحقيق و توسعه از سطح اجرا با ، است: بازارذيل نشان داده شده 

هاي تأمين ارتباط از سطح اجرا با شبكه سازي نياز مشتريبرآوردهاست. تمليك، ساخت و 
 و پشتيباني از سطح اجرا با ارتباط با مشتري مرتبط گشته است. فروشيافته است و برند، 

 
 مدل مرجع ارزشسطح عملياتي 

نظر زنجيره ارزش افقي، سطح عملياتي معموالً پس از فرآيندهاي سطح تاكتيكي بكار از م
سازي دقيق فرآيندها ايجاد رود كه براي پشتيباني از اهداف استراتژيكي و به منظور ميزانمي

اند. اين سطح بيشتر بر درون شركت متمركز است و همينطور از نظر زنجيره ارزشي، شده
تر است. عالوه بر موارد يادشده، ارتباط نسبت به افقي كاربردي وديعمهاي براي توسعه

23Fارزشي

هريك از سطوح همچون سطح استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نيز نشان داده شده  1
 كه به شرح ذيل است:   

و راهبري  PV4و PV1،PV2،PV3ريزي داراي چهار ارتباط ارزشي اصلي شامل برنامه
مدل  كه براساس اين موارد، سطح تاكتيكياست GV10تا GV01 داراي ده ارتباط ارزشي از

هاي سطح استراتژيك، خود داراي ارتباط ارزشي ديگري است. نيز متناسب با ارتباط ارزشي 
توسعه محصول به عنوان ارتباط ارزشي سطح تاكتيكي PP4تا  PP1توان به براي مثال مي

يك داراي ارتباط  هر نيز اجرا تاكتيكي ذيلترتيب سطحهمينكرد. بهريزي اشارهذيل برنامه

                                                           
1 Value Link 
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اختصاري بكاررفته  عاليم هركدام مشخص شده است. كه ذيلاست خود ارزشي هاي مرتبط با
24F.برگرفته از حروف نخست عناوين است )VLدر ارتباط ارزشي هاي (

1  
 
 

 پيشينه تحقيق
فيلم بيانگر اين است كه تاكنون در ايران درخصوص صنعت تله عمل آمدههاي بهبررسي    

هاي انجام شده عمدتاً به بررسي هنري موضوع و پژوهش تحقيقي در اين زمينه صورت نگرفته
فيلم در شناسي توليد تلهاند. از جمله پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان آسيبپرداخته

25Fعوامل توليد پرداخته است (يادگاريمعاونت سيما كه صرفاً به بررسي 

). آنچه از 1388، 2
تحقيقات ساير كشورها بدست آمد آنكه، صنعت راديو تلويزيون اروپا كه به بررسي و مقايسه 

پردازد، زنجيره ارزش مورد نظر را صرفاً از زنجيره ارزش صنعت فيلم در سينما و تلويزيون مي
وسعه، آغاز و به عرضه آن در سينما يا تلويزيون منظر فرايند خطي و اصلي توليد يعني از ت

27Fچتريت و 26F3د(دبان يابد، دربرمي گيردخاتمه مي

. در تحقيق ديگري به بررسي فرآيند )2001، 4
هاي مرجع فرآيند كسب و كار و استفاده ويژه مدلهاي مرجع بهفيلم با تأكيد بر مدلتوليد تله

28F(لوكس پرداخته شده استاز مفاهيم زنجيره ارزش 

كه به دليل شباهت موضوعي آن  ).2006، 5
 با پژوهش حاضر، از آن به عنوان الگويي مناسب براي چگونگي انجام تحقيق فعلي نيز 

انداز سياسي در مطالعه كسب و كار رسانه جديد، قوانين و چشمگيري شد. در ادامه، نتايج بهره
صنعت راديو و تلويزيون كانادا مشي حمايتي كه از سوي كانادا؛ مفاهيم ضمني براي خط

فيلم با استفاده از مباحث زنجيره ارزش انجام شده، بدست آمد كه بيانگر درخصوص صنعت تله
صنعت رسانه ( استفاده آن از مباحث اوليه زنجيره ارزش بصورت فرآيند صرف خطي است

29Fجديد

كه درخصوص فيلم و تلويزيون مستقل انگليس همچنين مطالعه بخش توليد ). 2008، 6
هاي بررسي اينكه چگونه مدلگرفته است، به هاي مشاركتي كسب و كار صورتكشف مدل

آيند و نيز بررسي نتايج استفاده از كسب و كار براي پاسخگويي به شرايط بازار امروز بكار مي
 مباحث زنجيره ارزش در حين فرآيند توليد و توزيع در صنايع توليد و تلويزيون، 

30F(نيكلي چاك و همكاران پردازدمي

از طريق مدل مرجع ارزش در نهايت، دستيابي به . )2008، 7
31Fپايگاه اينترنتي

معرفي كامل هر بود. در اين جستجو به تمام مستندات و ضمائم آن (شامل  8

                                                           
 Govern از یراهبر ليذ و Plan Value Chain از یزير برنامه ليذ یها یارزش ارتباط مثال یبرا  ۱

Value Chain    است شده اقتباس. 
2 yadegari 
3 Debande 
4 Chetrit 
5 Lux 
6 The “New Media” Business 
7 Nikolychuk, et al 
8 Value Chain Group, Model 3,0 
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يك از عناصر ارائه شده در مدل ازقبيل تعريف عناصر بيان شده از سطح استراتژيك راهبري، 
32Fاجرايي) و هريك از مراجع ارتباط ارزشيريزي، برنامه

ها و ها/ خروجيموجود، مجموعه ورودي 1
 هاي ها و شركتمجموعه معيارهاي مدل) دسترسي حاصل شد، ليكن درخصوص سازمان

نهاد استفاده كننده از اين مدل دست يافتيم. از اين رو، با  19جسته از آن فقط به تعداد بهره
توان گفت اين مدل در ايران اولين بار در صنعت رسانه مورد توجه به اطالعات حاصله مي

 گيرد.استفاده قرار مي
 
 

 روش تحقيق
تحقيقات كاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه از طريق تحقيقات     

 سازي ابزارها، هاي بشري و بهبود و بهينهبنيادي فراهم شده است براي تأمين نيازمندي
 ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي مورد استفاده قرار روش

شود. گيرند. از اين رو، تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي در نظر گرفته ميمي
همچنين، اين تحقيق براساس ماهيت و روش ازجمله تحقيقات پيمايشي محسوب مي گردد؛ 

اطالعات را به طور مستقيم از گروه مورد مطالعه به دست آورده است. از آنجاكه  بگونه اي كه 
، روش تحقيق حجم جامعه آماري در اين تحقيق محدود به مديران و خبرگان حوزه توليد است

فيلم شود. قلمرو زماني تحقيق، با توجه به توليد انبوه تلهاكتشافي قلمداد مي -از نوع توصيفي
تا پايان سال  1384، اطالعات عملكردي نيز از همان 1384وسيما از سال  در سازمان صدا

 گردآوري و مبناي بررسي قرارگرفته است. قلمرو مكاني تحقيق، زنجيره فعلي توليد 1389
جم و هاي سراسري، تهران، جامدهد كه از سوي شبكههايي را مورد بررسي قرار ميفيلمتله

33Fصدا و سيما هاي سازمانزهمركز سيما فيلم (شرح وظايف حو

هاي ، ساختار سازماني حوزه2
34Fصدا و سيما سازمان

 شوند.   ) سفارش داده مي1390، 3
 هاآوري اطالعات و دادههاي جمعاز ابزارها و روش 5براي گردآوري اطالعات طبق شكل     

اسناد اي شامل مقاالت، متون و كتب التين، نشريات، جزوات و مطالعات كتابخانه همچون
هاي توليد ها و كاستيفيلم براي شناسايي نارساييسازماني مرتبط با فضاي حاكم برتوليد تله

35Fفيلم در سازمان صداوسيما به شرح؛ (قاقانيانبوه تله

36F)، (راستين1387، 4

)، (قطبي 1387، 5
37Fزاده

38Fبخت)، (خوش1387، 6

39F)، (دولكو1388، 7

40F)، (احمدي1388، 8

41F)، (پيكانيان1388، 9

1 ،
                                                           
1 Value Link 
2 Job discription of I.R.I.B Fields 
3 Structure of I.R.I.B Fields 
4 Ghaghani 
5 Rastin 
6 Ghotbizadeh 
7 Khoshbakht 
8 Dolko 
9 Ahmadi 
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42F(سعيدي )،1388

43Fفيلم در يك نگاه)، (تاريخچه تله1388، 2

استفاده شد. سپس از  ).1389، 3
مصاحبه هدفمند مبتني بر طرح پرسش هايي براي شناخت فضاي حاكم بر توليد و با مراجعه 

سازان، مديران به هشت نفر از خبرگان و متخصصان كه در اين زمينه صاحبنظر بوده و از برنامه
با پيشرفت مناسب تحقيق و اتمام هر شوند، كمك گرفته شد. محسوب ميو كارشناسان امر 

ها به دفعات به برخي از متخصصان مورد نظر مرحله و نيز به منظور اعتبارسنجي پرسشنامه
 در ادامه، پس از شناسايي مشكالت و مراجعه و نظر تأييدي يا اصالحي آنها اخذ گرديد. 

ارزش در قالب پرسشنامه به تأييد خبرگان رسيد. بندي آنها مطابق با مدل مرجع دسته
اند كه در بروز مشكالت پديد آمده ازآنجاكه موارد ارائه شده صرفاً به عنوان عللي شناسايي شده

فيلم مؤثر بوده و فاقد وابستگي به يكديگر هستند، چنانكه افزايش يكي موجب در خصوص تله
سشنامه اول تحقيق مستقل از هم فرض شدند هاي يادشده در پرشود؛ گروهكاهش ديگري نمي
فيلم، براساس روش بندي و تعيين ميزان تأثيرگذاري هر يك بر كيفيت تلهكه به منظور اولويت

44Fفرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي

45F(اصغرپور 4

در قالب پرسشنامه ديگري مورد  .)1381، 5
مقايسه زوجي قرار گرفتند. همچنين، با توجه به موضوع پژوهش كه عموميت نداشته و از 

رود، ضرورت داشت تا توسط افراد متخصص، آگاه و آشنا با موضوعات خاص به شمار مي
ران نفر از متخصصان و صاحبنظ 13موضوع مورد بررسي دقيق قرار گيرد. در نتيجه تعداد 

نفر) اصلي كه به دليل شناخت 6سازان (نفر) و برنامه4ريزان (نفر)، برنامه3مشتمل بر مديران (
فيلم نظراتشان قابل تعميم به كل جامعه در موضوع مورد نظر بود، و نقش آنها در توليد تله

حور بودن هاي مورد نظر در اختيار آنها قرار گيرد. با توجه به خبره مانتخاب شدند تا پرسشنامه
طرح تحقيق و به دليل محدود بودن جامعه آماري، نمونه گيري انجام نشده است. همچنين، در 

طراحي  فرآيند تحليل سلسله مراتبياين تحقيق پس از تكميل پرسشنامه دوم كه بر مبناي 
محاسبه گرديد كه   0.09آوري و ميزان سازگاري عوامل معادل با مقدار شده بود، نظرات جمع

دليلي بر سازگار بودن عوامل زوجي است، در نتيجه مورد  0.1توجه به كمتر بودن آن از با 
 دهد. در پايان با استفاده از روش ميانگين حسابي و به كمك قبول بودن آن را نشان مي

46Fاكسپرت چويز افزارنرم

اطالعات به منظور تعيين اوزان هر يك از گروه علل مشكالت  6
 ، تحليل شد.فيلمپديدآمده بر تله

  

                                                                                                                                        
1 Peykanian 
2 Saeedi 
3 History of Telefilm in a View 
4 AHP: Analitic Hierarchy Process 
5 Asgharpour 
6 Expert Choice 
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 جمع بندي يافته ها و ارائه مدل نهايي 

پاسخگويي به سئواالت پژوهش و انتخاب مدل و الگويي مناسب براي مطالعه و به منظور     
 فيلم، مطالعات علمي و تطبيقي گسترده يي به عمل آمد. با توجه به:انطباق با زنجيره توليد تله

تعاريف ارائه شده از مفاهيم ارزش و زنجيره ارزش و پارامترهاي مرتبط با آن، كه از انعطاف  -1 
هاي خدماتي محصول ها برخوردار بوده و به جنبهوشش سطح گسترده يي از فعاليتو قابليت پ

 نيز توجه بيشتري دارد؛ 
 اي از مفاهيم زنجيره ارزش و عمدتاً ويژه صنايع رسانهگرا بهجويي صنايع خدمتبهره -2 

 هاي اوليه زنجيره ارزش كه غالباً مشابه با مدل پورتر است براي مطالعه صنعت خود؛ مدل
 نفر كه در اين زمينه صاحبنظر بودند). 4ريز (تأييد تمام خبرگان برنامه -3 

ترين مدل از در پاسخ به سئوال اول تحقيق، مدل مرجع ارزش به عنوان جديدترين و جامع
ن با استفاده از اين مدل امكا :كندطور مشخص بيان ميهاي زنجيره ارزش كه بچارچوب

 : فرآيند پژوهشي تحقيق5شكل

 ايمطالعه كتابخانه مصاحبه

 انتخاب مدل مناسب

 فيلمهاي زنجيره توليد تلهشناسايي نارسايي

 ها توسط خبرگانبندي و تأييدنارساييدسته

 AHPبا استفاده از هابندي و تعيين مؤثرترين گروه نارسايياولويت

 فيلمسازي مدل و ارائه ساختار فرآيندي  مناسب توليد تلهپياده

 شناخت وضع موجود

 آوري اطالعاتاي و جمعمطالعه كتابخانه
 وكارهاي علمي تغيير شكل فرآيند كسببررسي چارچوب
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شود، به عنوان مدل مبنا انتخاب گرديد. تبيين فرآيند كسب وكار براي خدمات مهيا مي
فيلم و ارائه ساختار فرآيندي مناسب با استفاده از منظور مطالعه زنجيره توليد تلهدرنتيجه، به

 شود.تفصيل ارائه ميهاي ذيل طي شد كه به گام مدل مرجع ارزش
فيلم: توليد برنامه در سازمان صدا و سيما از وضعيت فعلي زنجيره توليد تله : تبيين1گام

شود. از همان وظايف اصلي سازمان و درحقيقت بخشي از فرآيندهاي اصلي آن محسوب مي
 تعيين و تعريف مشاغل رسمي سازمان، شغل  ابتداي تدوين نظام حقوق و دستمزد و

كنندگي تلويزيون نيز يكي از مشاغل اساسي و حساس سازمان معرفي گرديد كه طبق تهيه
كننده با مسؤالن رسانه تعيين شد. كننده عامل اصلي توليد برنامه و فرد مذاكرهآن تهيه

كنندگان كننده مناسب و عقد قرارداد با او (كه درمورد تهيهدرنتيجه سازمان با انتخاب تهيه
 كند.ي است) توليد برنامه را رسماً به او واگذار ميرسمي به شكل امان

 ها از پيدايش تلويزيون، جذب برخي عوامل انساني ازجمله ليكن با گذشت سال
هاي سازمان خارج شد و به جز عواملي كه از گذشته رسماً در كننده به مرور از سياستتهيه

حاضر امدند؛ بنابراين، درحالسازمان حضور داشتند، افراد ديگري به استخدام رسانه درني
كنندگان خارج از سازمان (درقالب قراردادهاي پيماني) اي از توليدات توسط تهيهبخش عمده

گيري هاي سازمان بود، ليكن شكلشوند. هرچندعدم جذب نيروي انساني از سياستتوليد مي
 ه درستي و با ها، نحوه ارتباط و قوانين مربوطه بفرآيند برونسپاري و تعيين چارچوب

ريزي دقيق انجام نشد و تقريباً فرآيند توليد برنامه همانند با عوامل داخلي (به جز برنامه
گيرد. بنابراين، در حال حاضر زنجيره توليد هاي جزيي در نحوه قرارداد) صورت ميتفاوت

روه هايي از آن در تعامل با هر دو گاست كه بخش 6برنامه در هر دو صورت همانند شكل 
كننده (ساخت) يا صرفاً توسط هايي صرفاً توسط تهيهكننده است و بخشسازمان و تهيه

 شود. درنتيجه، فرآيندهاي اصلي اين روند عبارتند از:سازمان (پخش، آرشيو) انجام مي
، آرشيو و ارزيابي و پخشدريافت و بررسي طرح، برآورد، عقد و تنفيذ قرارداد، ساخت برنامه، 

 .  تسويه حساب
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرآيند 

 برآورد

فرآيند دريافت 

 و بررسي طرح

فرآيند عقدو 

 تنفيذ قرارداد

فرآيند ساخت 

 برنامه

فرآيند پخش 

 برنامه

 فرآيند 

 آرشيو

فرآيند ارزيابي 

 حسابوتسويه

 فيلم : فرآيندهاي اصلي زنجيره توليد تله6شكل 
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 توان)، اين فرآيند را درحقيقت مي1شماره  باتوجه به مدل مرجع ارزش (شكل
47Fهاي واقعي درحال اجرا يا همان فرآيندهاي سطح تاكتيكي ذيل اجرامنزله فعاليتبه

دانست.  1
 البته شايان ذكر است كه اين تطابق به دليل شرايط خاص هر صنعت و ازجمله صنعت 

تفاوت خواهد داشت؛ به عنوان گذاري اصطالحات فيلم صددرصد نيست و يا حداقل در نامتله
48Fمثال فرآيند برآورد به نوعي با فرآيند توسعه

49Fو فرآيند توليد برنامه با فرآيند ساخت 2

منطبق   3
شود و درحال فيلم كه محصولي هنري محسوب ميگرديده است، ليكن به دليل شرايط تله

50Fايي همچون برندگردد، فرآيندهحاضر بدون دريافت هزينه و صرفاً از رسانه ملي پخش مي

4  ،
51Fفروش

52Fو پشتيباني 5

 حداقل براي شرايط موجود كاربردي نبوده و مفهوم ندارد.   6
  هاي موجود درخصوص زنجيره توليديابي، شناسايي و دسته بندي نارساييعارضه :2گام
آمده و نيز عملهاي بهگيري از مستندات، نظرات متخصصان امر طي مصاحبهفيلم: با بهرهتله
ها و علل بروز ، نارساييمدل مرجع ارزشسي و استفاده از عناصر ارائه شده در مدل برر

ها و نيز با فيلم شناسايي و براساس محتوا و ماهيت نارساييمشكالت پديدآمده در زمينه تله
، مالي و ريزي توليد، برنامهگروه نيروي انساني، سازماني 5استفاده از مدل مرجع ارزش در 

 بندي شدند. دستهاطالعات 
براي تأييد خبرگان ارسال شد كه نتايج ذيل  1بندي صورت گرفته طي پرسشنامه دسته
 % متخصصان حاصل شد:99با تأييد 

 
 نيروي انساني -1

 ورود به صنعت  لحاظ شده مسير شغلي (چه ازهاي تعريفعدم وجود مكانيزم -
 ه عرصه سينما)سازان بفيلم و چه از لحاظ چگونگي ورود برنامهتله

 ريزي راهبردي منابع انساني اين بخش ها در برنامهوجودبرخي نارسايي -
 كننده دستيابي به منابع مورد نياز در زمان مقتضي باشد)اي كه تضمينگونه(به
 ها در فرآيندهاي استعداديابيوجود برخي نارسايي -

 فيلمعدم وجود مكانيزم نگهداشت نيروي انساني در صنعت تله -
 مناسب نبودن سيستم آموزش -
 هاي انگيزشي عدم وجود سيستم -
 عدم وجود سيستم ارزيابي عملكرد -

                                                           
1 Execute 
2 Develop  
3 Build 
4  Brand 
5 Sell 
6 Support 
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اي عوامل (چه هاي مناسب گزينش و تعيين صالحيت حرفهعدم وجود شاخص -
سازان گيري، چه انتخاب برنامهانتخاب كارشناسان آگاه و مناسب براي تصميم

 فيلم)مناسب براي توليد تله
ويژه در حيطه اجتماعي و رفاهي (به -هاي صنفينارسايي در زمينه تمهيد حمايت -

 نيروهايي كه پيوستگي رسمي ندارند)
 سازماني -2

فقدان يا به روز نبودن استانداردهاي توليد (از لحاظ ساختاري، محتوايي،  -
 بكارگيري عوامل)

م (از لحاظ زمان پخش، فيلريزي مناسب پخش براي چگونگي عرضه تلهنبود برنامه -
 تكرار پخش، بازاريابي و تبليغات،...)

 هاي مناسب ارزيابي محصولعدم وجود شاخص و مكانيزم -
 توليد فرآيند بر سازمان نظارت ضعف -
هاي توليدي متنوع و متكثر نبود ساختار سازماني چابك براي پشتيباني پروژه -

 ) ساالري اداريگير و ديوان(تعدد مراجع تصميم
 ضرورت تأييد تمام مراحل فرآيند توليد توسط سازمان صدا و سيما -
ساز و در نتيجه افزايش ها در بكارگيري عوامل برنامهرقابت نامناسب ميان شبكه -

 دستمزدها
 انتقال نيافتن درست سياست هاي سازمان به برنامه سازان  -
ازمان و وجود برخي ها ومقررات محتوايي ستشتت (يكپارچه نبودن) در سياست -

 ها در آنتعارض
 ناكارآمدي سازوكارهاي حقوقي به ويژه در حوزه حقوق مؤلف و مصنف -
واسطه شكل نگرفتن اعتماد كافي ميان سازمان و نارسايي فرآيندهاي برونسپاري به -

بخش خصوصي (شكاف فرهنگي محسوس ميان سازمان و بخش خصوصي در كنار 
مانع رواني رابطه سازمان و عوامل فعال بخش خصوصي ضوابط اداري دست و پاگير 

 گرديده است)
گونه از توليدات مشخص نبودن دورنماي مديريتي براي استمرار ساخت اين -

 داستاني
 ريزي توليد برنامه -3

 فيلم و فدا شدن كيفيت براي كميتشتاب رشد كمي توليدات تله -
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ها (از لحاظ محتوا همچون طرح و نبود پژوهش و عدم شناسايي درست نيازمندي -
 ها، زمان فيلمموضوع، مخاطب هدف، ... و از لحاظ كميت همچون تعداد تله

 ها)فيلمتله
ساز (عدم هاي تعهد شده سازمان با عوامل برنامهفيلمعدم تناسب ميان تعداد تله -

 تناسب عرضه و تقاضا)
 مالي -4

 انتظارات مورد نظرها با فيلممناسب نبودن اعتبارات تله -
ها از سوي فيلمفيلم و نگاه يكسان به تمام تلهمنعطف نبودن بودجه با توليدات تله -

 سازمان
مديريت نامناسب نقدينگي (تأخير قابل توجه در تخصص منابع مالي متناسب با  -

 ها)پيشرفت فيزيكي پروژه
 اطالعات -5

 جربياتمستند نشدن توليدات و انتقال نيافتن دانش و ت -
نارسايي سازوكارهاي اطالعاتي (طرح، اطالعات منابع، اطالعات محصول، اطالعات  -

هاي توليدي، ...) و نفوذ نيافتن درخور فناوري اطالعات به مديريت و كنترل پروژه
 فيلم در اين حيطه.عرصه توليد تله

 
منظور ، بهتعيين درجه اهميت هريك از مجموعه علل شناسايي شده: دراين گام: 3گام

 تعيين ميزان تأثيرگذاري هريك از مجموعه علل شناسايي شده در بروز مشكالت و درنتيجه، 
فرآيند تحليل سازي مؤثرترين گروه مطابق با مدل مرجع ارزش، موارد با استفاده از پياده

گروه يادشده  5مورد مقايسه زوجي قرار گرفتند. با اخذ نظر خبرگان،  گروهي سلسله مراتبي
بندي شدند ريزي توليد، مالي و اطالعات رتبهبه ترتيب اولويت: سازماني، نيروي انساني، برنامه

 ) عبارتست از:7افزار (شكل كه ميزان درجه اهميت آنها (وزن) مطابق با خروجي نرم
 

    0.119مالي=     0.138ريزي توليد= برنامه    0.287ني= انسانيروي  0.393سازماني= 
 0.064اطالعات= 
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كه  3فيلم براساس مدل مرجع ارزش: باتوجه به نتايج گام انطباق فرآيندهاي توليد تله :4گام

فرآيند تحليل نظرخبرگان درخصوص ميزان اهميت هريك از مجموعه علل با استفاده از 
 "سازماني"بندي شده ذيل تحليل شد، تعيين گرديد كه مجموعه مسائل تقسيم سلسله مراتبي

 به عنوان مؤثرترين گروه شناسايي شدند. 
) تطبيق 1بنابراين، تمامي موارد ذيل سازماني با مدل مرجع ارزش (شكل شماره 

بار تكرار  5هاي شبكه با تدوين سياست يا  GV07يافتندكه طي آن چنين حاصل شدكه 
كه ( GV07بيشترين اهميت و وزن را به خود اختصاص داده است. بنابراين با تأكيد بر 

هايي كه تعامل با ذينفعان سازمان را راهبري مشيخط عبارتست از تدوين و تعيين قوانين و
توان انتظار داشت كه بيشترين تأثير را در مطابق با آن ميسازي مدل و پيادهكند) مي

اشاره گرديد،  مرجع ارزشدستيابي به نتايج مطلوب ايفا كند. همانطور كه در معرفي مدل 
، ورودي/ مدل مرجع ارزشتاندارد هاي كليدي در فرهنگ لغات فرآيند اسيكي از مؤلفه

، مدل مرجع ارزشهاي مدل است. بر همين اساس، مطابق با مستندات مرتبط با خروجي
 تحقيق  2شود و در پاسخ به سئوال ارائه مي 8 فرآيند آن ترسيم شد كه مطابق با شكل

صداوسيما فيلم در سازمان عنوان ساختار فرآيندي مناسب زنجيره توليد تلهتواند بهمي
هاي شناسايي شده در گام حال اين فرآيند به درستي تمام نارساييمحسوب شود كه درعين

 گيرد.   را نيز دربرمي 2

 : تعيين درجه اهميت مجموعه علل شناسايي شده شده مطابق با 7شكل 

  Expert Choiceخروجي نرم افزار 
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تبصره اليه ترسيم  8          دليل طوالني بودن صرفاً تا : 
گرديده و از ادامه آن تا انتها خودداري شده است نشان ...  ن دليل ادامه موارد به شكل . 

داده شده است .

معيارهاي عملكرد، برآورده سازي نياز مشتري

معيارهاي عملكرد، برآورده سازي 
نياز مشتري

رهنمودها، بازرسي اوليه

 
 
 
 
 
 

 به همراه تبيين وضعيت  مرجع ارزشفيلم مطابق با مدل : ساختار فرآيندي مناسب توليد تله8شكل 

 فعلي در سازمان صدا و سيما
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مدل، اعتبارسنجي مدل ارائه شده با استفاده از بررسي  مفهومي و پژوهشي ماهيت به توجه با
هاي ارائه شده از سه روش صورت سازي موضوعيت ندارد. بنابراين اعتبارسنجي مدلنتايج پياده

 با پيشرفت مناسب تحقيق و اتمام هر مرحله و نيز به منظور اعتبارسنجي  -1گرفت؛ 
ها به دفعات به برخي از متخصصان مورد نظر مراجعه و نظر تأييدي يا اصالحي آنها پرسشنامه

 استفاده از نتايج -3 معتبر و هايمدل از شده اخذ هايمتدولوژي از استفاده -2اخذ گرديد. 
پژوهش در طراحي مدل اعم از استفاده از نتايج تحليل آماري،  پاياي پرسشنامه از مستخرج

دار شده و سپس نتايج هر پرسش برمبناي تعداد كساني كه نتايج پاسخ به سواالت پژوهش وزن
اند. اند نرمال گرديده و نمودارهاي مدل بر مبناي آن نتايج ترسيم شدهبه آن پرسش پاسخ داده

موجب بروز محدوديت هاي اصلي در انجام اين پژوهش گرديد، مشكالت تحقيق كه از جمله 
مستند نبودن فرآيندها و رويه هاي مرتبط با پژوهش، ديوان ساالري اداري براي جمع آوري 
اطالعات و نبود يك منبع شفاف و مستند و همچنين پيچيدگي تطبيق مفاهيم علمي مورد نياز 

 مان صدا و سيما بوده است.با مفاهيم كاربردي براي انجام پژوهش در ساز
 

 گيري و پيشنهادهانتيجه
فيلم، با گرا و ارزش آفرين تلهدر راستاي رسيدن به اهداف پژوهش با توجه به صنعت خدمت   

برداشت از يافته هاي پژوهش و همچنين تحليل پرسشنامه هاي پژوهش، پيشنهادهاي زير در 
 دسته بندي كاربردي و نظري ارائه مي شود: دو

 
 پيشنهاد هاي نظري

هاي جديد ارائه خدمت باپيدايش روزافزون محصوالت متنوع و بهبود و ايجاد سرويس •
ها، مسئله رقابت و ماندگاري در بازار جهاني بيش از پيش اهميت به مشتري از سوي سازمان
فيلم به خوبي نشان داد كه با گذشت شناسانه ساختار توليد تلهيافته است. بررسي آسيب

 هاي اوليه گونه تلويزيوني، چگونه خوگرفتن با رويهد يك دهه از توليد جدي اينحدو
كه ترسيم ساختار تواند سازمان را از موضوع رقابت غافل كند؛ درحاليشده ميتعريف

ها و نقاط خالي ساختار را فيلم براساس مدل مرجع ارزش توانست نارساييفرآيندي توليد تله
را مجدد به مسئوالن رسانه متذكر شود؛ بنابراين تحقيق حاضر بوضوح نشان داده و آن

هاي زماني طور عملي اهميت و ضرورت بررسي و بازمهندسي فرآيندها در دورهتوانست به
 مشخص را به درستي نشان دهد.   

ويژه رويكرد مدل با توجه به مفاهيم بكاررفته در زنجيره ارزش و گستره پوششي آن و به  •
به تبيين فرآيند كسب و كار براي خدمات، اين مدل به عنوان يكي از مرجع ارزش 

هاي زنجيره ارزش كه در نگاهي جامع و كامل، ترين مدل از چارچوبجديدترين و كامل
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فرآيندهاي ارزشي يك زنجيره را در سه سطح استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي مورد بررسي 
فيلم براي بازمهندسي ساختار فرآيندي توليد تلهدهد، به عنوان مناسبترين مدل قرار مي

 شناخته و بكار گرفته شد.  
بندي و تعيين مهمترين آنها هاي موجود در فرآيند توليد، اولويتبا شناسايي نارسايي •

 هايي در فرآيندهاي واقعي و درحال اجراي توليد چنين حاصل شد كه با وجود كاستي
سايل راهبري و در سطح استراتژيك است؛ برهمين فيلم، عمده مشكالت در حيطه متله

مدل فيلم مطابق با فرآيندهاي تعريف شده در اساس هم ساختار فرآيندي مناسب توليد تله
 ترسيم شد.  مرجع ارزش

شناسي و شناخت خألها و كمبودهاي فرآيندي سازمان مطابق با مدل به منظور آسيب •
فيلم تطبيق داده شد ا وضعيت فعلي توليد تلهسازي شده، ساختار ترسيم شده مجدد بپياده
 فيلم در سازمان صدا و سيما كامل نيست و دهد زنجيره فرآيندي توليد تلهنشان ميكه 
هاي علمي فرآيندي از قبيل چارچوب مدل مرجع ارزش بايست با استفاده از چارچوبمي

 درصدد پر كردن نقاط خالي و كامل كردن اين زنجيره بود.
 

 پيشنهاد هاي كاربردي
فيلم در سازمان صدا وسيماي با توجه به كامل نبودن ساختار فرآيندي زنجيره توليد تله •

فيلم با جمهوري اسالمي ايران، تدوين يك مدل فرآيندي دقيق و كامل براي توليد تله
هاي تغيير شكل فرآيند كسب و كار از موضوعات مهمي است كه شايسته استفاده از چارچوب

 پيگيري است. 
فيلم بر صنعت سينما در كشور و نيز تأثيرپذيري از آن، با توجه به تأثيرگذاري صنعت تله •

تدوين ساختار مسير شغلي براي  كاركنان اين صنعت، يكي از موارد مهم و قابل بررسي 
 است.   

اعتبارات با توجه به تنوع توليدات تلويزيوني كه تقريباً هر ساله هزينه قابل توجهي از  •
شناسانه زنجيره توليد آنها، دهد، و ضرورت بررسي آسيبسازمان را به خود اختصاص مي

هاي تغيير شكل فرآيند كسب وكار ازجمله مدل مرجع ارزش براي عارضه استفاده از چارچوب
 شود.يابي تمام محصوالت تلويزيون، پيشنهاد مي

 
 تقدير و تشكر

بيدريغ سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران و كليه بدين وسيله از پشتيباني هاي     
مديران و كارشناسان سازمان  كه نقش عمده اي را در تحقق اهداف اين تحقيق به عمل آوردند 

  تشكر مي گردد.
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