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 چکیده
ه با حل مشکالت مالی، راهکارهای کاهش عنوان یکی از رویکردهای مقابلاین پژوهش به دنبال آن بوده است به

رو شناسایی حداکثری این راهکارها در ها در سازمان صداوسیما را شناسایی نماید. رویکرد پژوهش پیشهزینه
نفر  33های بعدی مبنای اقدامات پژوهشی و اجرایی قرار گیرد. برای این منظور با های مختلف بود تا در قدمزمینه

گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت ظران حوزه رسانه که به روش نمونهاز خبرگان و صاحبن
های حاصل از گرفته و سپس بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا مضامین مرتبط با سؤاالت پژوهش از داده

تصاص داده شد و مصاحبه استخراج گردید و سپس در فرایند کدگذاری باز به هر یک از این مضامین یک کد اخ
مقوله از دل  9راهکار کاهش هزینه در  13بندی شد. در نهایتسپس در کدگذاری محوری این کدها دسته

سپاری تولید و تبدیل عوامل تولید درون سازمان به پیمانکار خصوصی و تدوین ها استخراج گردید. برونمصاحبه
کنندگان، اعمال نظام جذب، رشد و ارتقاء ارزیابی تهیه بندی وسپاری تولیدات سازمان به همراه رتبهنظام برون

وری نیروی انسانی سازمان، اعمال نظام مدیریت فناوری، واگذاری نیروی انسانی در جهت افزایش بهره
های کالن سازمان و ای و کنترل پروژههای زیرمجموعه سازمان، اختصاص بودجه به واحدهای هزینهشرکت
ترین ها، استانداردسازی فرایندهای سازمانی و ... بخشی از اصلیت کنترل هزینههای مناسبتی جهبرنامه

 ها در سازمان صداوسیما در این پژوهش است.شده برای کاهش هزینهراهکارهای شناسایی
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 مقدمه  .9

های دولتی و نیز تبلیغات تجاری وابسته شدت به بودجهدر حال حاضر صداوسیمای کشورمان به
های اخیر نیز که به دالیل مختلفی ازجمله کاهش درآمدهای کشور از ناحیه است. در سال

 یافته و بر حجم معوقات این سازمان افزوده های نفتی، درآمدهای این سازمان نیز کاهشتحریم
ده و صداوسیما نیز برای جبران این امر دست به افزایش شدید میزان پخش تبلیغات و ش

 های مشارکتی زده است.برنامه
های دولتی باعث شده است که ازحد بودجه سازمان به بودجهصورت کلی وابستگی بیشبه
انتقادی  عنوان اهرمی برای فشار بر صداوسیما برای سانسور موضوعاتها این امر را بهدولت

های نسبت به خود استفاده کنند. همچنین وابستگی ایجادشده به تبلیغات تجاری و برنامه
ها بر روی آنتن و سردرگمی مخاطبان گردیده است. مشارکتی نیز باعث ازدیاد حجم این برنامه
گرایی دامن زده و تأثیرات فرهنگی جدی نیز ایجاد حجم باالی تبلیغات تجاری به مصرف

د. در دوره اخیر به دلیل شدت باالی کسری بودجه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی کنمی
ایران حتی مجبور به تبلیغ کاالهای خارجی به نام ایرانی نیز گردیده است که هم به تولید کشور 

 کند.دار میزند و هم اعتماد عمومی را خدشهضربه می
ه، استقالل آن در تأمین منابع مالی خود یکی از لوازم جدی برای حفظ استقالل یک رسان

است و لذا موضوع تنوع منابع تأمین مالی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و کاهش 
ها در سو و از سوی دیگر کاهش هزینههای دولتی و تبلیغات تجاری از یکوابستگی آن به بودجه

ت که ضرورت دارد سازمان سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران دو راهبردی اس
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران  در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است 

 اتخاذ نماید.
های از سویی نخستین گام در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران شناسایی محل

دهد و سپس یش میهدر رفت منابع سازمان است که نیاز به منابع مالی را در سازمان افزا
مشاهده  3رفت منابع ایجاد نماید. در نمودار شکل شماره  راهکارهایی را برای جلوگیری از هدر

تا الیحه  3092شود، تغییرات بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از سال می
جاری  هایشود هزینهطور که مشاهده میشده است. همانترسیم 3085پیشنهادی بودجه سال 

 سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران همواره در حال افزایش بوده است.  
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 های جاری، درآمد اختصاصی و هزینه از محل بودجه عمومی دولت. مقایسه کل هزینه3نمودار شماره 

 در بودجه سازمان صداوسیما 

 های مجلس شورای اسالمی(، مرکز پژوهش3085تا  3092کشور بخش رسانه از  )منبع: بررسی لوایح بودجه کل
 

طبیعی است که در شرایط کنونی کشور، امکان چندانی برای افزایش بودجه سازمان 
های حکومتی وجود صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از محل بودجه عمومی دولت و کمک

ا تأمین دوباره منابع مالی از محل بودجه عمومی ندارد و حل مشکالت مالی سازمان صداوسیما ب
ای دیگر اندیشید. از سوی دیگر کاهش حل پایدار و مطمئنی نخواهد بود و باید چارهدولت راه

هایی برای حلهای دولتی از محلی آغاز شود و لذا باید راهوابستگی سازمان صداوسیما به بودجه
لذا این تحقیق بر آن است که به این سؤال پاسخ کاهش این وابستگی یافته و پیشنهاد شود. 

 دهد: 

های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران وجود چه راهکارهایی برای کاهش هزینه
 دارد؟ 

 پیشینه پژوهش  .2

های متعددی در زمینه ابعاد مدیریتی سازمان صداوسیما انجام شده است. برخی از تاکنون پژوهش
ها قیمی با مسائل و مشکالت مالی این سازمان داشته که در ادامه بدانها ارتباط مستاین پژوهش

 اشاره خواهد شد؛
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فرض گرفتن مسائل و مشکالت مالی سازمان صداوسیما به دنبال ( با پیش3083محسنی )
کننده منابع مالی، بوده است. همچنین های فعلی تأمینهای نوین و یا اصالح شیوهیافتن شیوه
ریزی تولید در سازمان صداوسیما عی نموده است تا مدل ریاضی برای برنامه( س3019اشناب )

که با اجرای این مدل تعهدات تولید هر شبکه تعیین شود. سهرابی، طوریطراحی نماید. به
رسانه را  حوزه وکارهایکسب بر سپاریبرون ( در پژوهشی تأثیر3082سیدشکری و جعفری )

 به نسبت هاهزینه در جوییصرفه مدیران سازمان{جهت»}د که انبررسی کرده و پیشنهاد کرده

اباخانی، ابوالصدق و خان« .کنند استفاده و دهند نشان بیشتری استقبال هابرنامه سپاریبرون
اند که مدعی ها در سازمان صداوسیما طراحی کردهمدلی را برای کنترل پروژه (3080فروغیان )

ها در جویی در هزینهج حاصل از اجرای این مدل کاهش و صرفههستند یکی از دستاوردها و نتای
ای در مطالعه (3091زاده و مفاخر )عالیسازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 

 3به ترسیم مدل فرایند عملکرد معاونت فنی سازمان صداوسیما با استفاده از مدل سیستم کاری
د که ادغام فرایندی دو حوزه کاری معاونت فنی در امور طرح و اعتقاد دارن هااند. آنپرداخته

ها تواند فواید متعددی داشته باشد که یکی از آنبرداری میتوسعه و معاونت فنی در امور بهره
ها و اقدامات اصالحی مکرر بر روی کاریجلوگیری از اتالف منابع زمانی و مالی ناشی از دوباره»

سپاری در سازمان صداوسیما درگذشته را ( نتایج سیاست برون3083) فرهانی«. های فنیپروژه
سپاری در اجرایی شدن برون» مورد ارزیابی قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که: 

گرفته انداز روشنی، انجامگونه ضابطه و دستورالعمل مدون و چشمسازمان صداوسیما بدون هیچ
پذیری سازی ساختار و چابکی و انعطافسپاری که کوچکظر از برونتنها اهداف موردناست و نه

نیافته بلکه به دلیل نداشتن استراتژی و قانون و ضابطه در ها است، تحققسازمان و کاهش هزینه
ای مدیران و عدم نظارت و کنترل صحیح بر آن، این خصوص و همچنین عملکردهای سلیقه

هایی نیز به همراه داشته ر در اجرای این سیاست، آسیبعالوه بر عدم دستیابی به مزیت برت
 شده درتولیدات تهیه سپاری شده و( به مطالعه تطبیقی تولیدات مستند برون3083است. وفادار )

های مستند در اکثریت برنامه»داخل سازمان صداوسیما، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 
بین، سهم مستند سپاری تهیه و تولیدشده است که ازاینها با روش برونسیمای مراکز استان

توان به این امر اشاره کرد که گزارشی بیش از سایر مستندها است. از نتایج مهم دیگر تحقیق می
های مستند تولیدشده با روش حال برنامههای مستند خوب است بااینوضعیت اکثریت برنامه

                                                           
1. Work System 
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های مستند تولید شده با روش تولید ت به برنامهسپاری تا حدودی وضعیتی بهتری نسببرون
های های دسته الف را از منظر تئوریبندی سریال( بودجه3083مهاجرانی )«. داخلی دارند

بندی، بررسی کرده است. نگارنده در انتها به این نتیجه رسیده است که : اقتصادی و بودجه
توان با استفاده از آنها به ی است که میکمک گرفتن از اصول بودجه بندی بخشی از راهکارهای»

«. ها نسبت به گذشته ارتقا یابدبندی این آثار کمک نمود تا کیفیت آنای به بودجهنحو شایسته
 بهینه سیستم هایویژگی ارائه و سیما اول شبکه بودجه سیستم با بررسی( 3011) عبداهلل نژاد

 ریزیبودجه فعلی سیستم» که است سیدهر نتیجه این به مالی، کنترل و ریزیبرنامه جهت
. وی «نیست مالی کنترل و ریزیبرنامه جهت حسابداران و کنندگانتهیه - مدیران نیاز بر منطبق

ها باشد این امکان را به دستگاهی که دارای این توانائی»گیری کرده است که در پایان نتیجه
اساس  ها بردیگری از انواع برنامه بندیمدیریت و کارشناسان سازمان خواهد داد تا طبقه

تری برای تر و مطمئنریزی و کنترل مناسبشده داشته باشند و درنتیجه برنامههای انجامهزینه
 «. های آتی داشته باشندساخت برنامه

 

 مبانی نظری .0
 مفهوم هزینه

هزینه  نحوی با مشکالت مربوط به حسابداران، اقتصاددانان، مهندسین و سایر افرادی که به
اند. تعریف و وجود آورده روبرو هستند مفاهیم و اصطالحاتی را برحسب نیازهایشان برای هزینه به

ای نیست، تعاریفی که هیچ ابهامی نسبت به مفهوم آن باقی نماند امر سادهنحویتشریح هزینه به
 در مورد مفهوم هزینه ارائه گردیده است: شرح زیر به

هایی که یک واحد تولیدی زینه عبارت است از مجموع پرداختدر اصطالح اقتصاد نظری ه
قانون  20طبق ماده (. 3093آورد )فرهنگ، برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به عمل می

 طورکه به است هاییپرداخت از عبارت : هزینه3011مصوب اول شهریورماه محاسبات عمومی

 مقررات و قوانین رعایت با مشابه یا عناوین کمک باعنوان یا تعهد قبال در نفعذی به قطعی

گیری عنوان یک شاخص اندازهدر حسابداری مالی، اصطالح هزینه به گیرد.می صورت مربوط
شود. در حسابداری مدیریت برای مقدار منابع بکاررفته در راستای اهداف موردنظر، تعریف می

رو انواع شود. از اینوتی بکار برده میهای متفااصطالح هزینه برای مقاصد متنوع و با روش
گیرند. برخی از ها وجود دارند که برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میمختلفی از هزینه

ها و تعیین درآمد موردنیازند. برخی دیگر در راستای انواع هزینه برای ارزیابی موجودی
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مدت یا ای دیگر در تصمیمات کوتاهد و دستهبندی و کنترل هزینه کاربرد دارنریزی، بودجهبرنامه
ای( سودمند هستند. این امر موجب گردید، معنای بندی سرمایهتصمیمات بلندمدت )بودجه

 .(3082)شیم و سیگل، شده تغییر و جامعیت یابد از هزینه به اقالم بهای تمام Costاللفظی تحت
شود باید با توضیحاتی از قبیل میطور مشخص بکار گرفته به« هزینه»که اصطالح هنگامی

کنترل، محصول، دوره، مشترک، مستقیم، اولیه، تبدیل، غیرمستقیم، ثابت، متغیر، قابل
شده همراه باشد. توضیح و تشریح هزینه، شده، استاندارد آتی، جایگزینی، فرصت و جذببینیپیش

وح مختلف مدیریت و افراد گیری هزینه اهمیت دارد و هدف آن کمک به سطدر محاسبه و اندازه
ریزی و کنترل گیری و دستیابی به اهداف اساسی برنامهسازمانی جهت تصمیمدارای عالقه برون

 هست.
 9مدیریت هزینه 

شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی قیمت تمام
شده( ازجمله )قیمت تمام آن است. مدیریت هزینهکیفیت و زمان مستلزم اعمال مدریت بر 

مهمترین آنها است. هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در 
ای مرتبط است که به بقاء حال و آینده است. تحقق هدف مذکور، به ایجاد نظام مدیریت هزینه

یریت هزینه نیاز به تعهد و اعتقاد مدیریت در رقابت جهانی و توسعه مستمر منجر گردد. نظام مد
کارگیری کارکنان در همه ریزی راهبردی در بهعالی به بهبود مستمر، رضایت مشتری و برنامه

های ارزش زا، و حذف دهی تغییرناپذیر دارد که به بهبود و توسعه فعالیتسطوح و سازمان
هزینه را  مدیریت 2( برین23: 9309های فاقد ارزش منتهی شود )رهنمای رودپشتی، فعالیت

« ها و فرایندها، تولیدات و خدماتها و شیوه برای کنترل و توسعه فعالیتای از فنمجموعه»
شده بر تصمیمات طورکلی هدف نظام مدیریت هزینه شناسایی تأثیر بهای تمامداند. بهمی

ی سازمان و ثانیاً ارزیابی تأثیر هاشده در انجام فعالیتمدیریت اوالً از طریق ارزیابی منابع مصرف
توان تأثیر بهای ها میگیری از ابزارها و فنشده است که با بهرهها بر بهای تمامتغییر فعالیت

دیگر، مدیریت هزینه عبارت است از عبارتیشده بر تصمیمات مدیریت را شناسایی نمود. بهتمام
مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر مجموعه اقداماتی که مدیریت بهای تأمین رضایتمندی 

 (. 22: 3099شده( است )رهنمای رودپشتی، ها )بهای تمامهزینه
 

                                                           
1. Cost Management 

2. Brain 
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 های مدیریت هزینهانواع استراتژی
شده برای توسعه و کسب استراتژی مدیریت هزینه عبارت از استفاده از اطالعات بهای تمام

رابر رقیبان و یا خلق ارزش یکسان رضایت مشتری و ایجاد مزیت رقابتی باقیمت کمتر یا ب
های مدیریت هزینه را به توان استراتژیصورت کلی میباقیمت کمتر در مقایسه با رقبا هست. به

 دودسته کلی تقسیم کرد:
 مدتکوتاهکه ماهیتی تاکتیکی دارند و شامل یکسری اهداف  مدتکوتاههای یاستراتژ .3

م، غیبت داوطلبانه)مرخصی(، کار مشترک، کاهش ظرفیت، تعلیق استخدا ازجملهشوند یم
انتقال، بازخرید، خرید سنواتی، برکناری، اخراج، بستن کارخانه/ بستن شعب/ بستن 

 / تغییر مکان و کاهش اندازه.هایندگینما
ها به طرح ینههزبا نگرش تغییر فرهنگ مدیریت سازمانی و مدیریت  بلندمدتهای یاستراتژ .2

موقع یا سیستمهای تولید بهپردازد ازجمله یم بلندمدتها و راهکارهای یاستراتژ
کاال و خدمات از خارج، انتقال خدمات مستقیم، انتقال خدمات  نیتولیدی)ساخت وابسته(، تأم

 یروزرسانمربوط به خدمات مشتری، به یهانهیتدارکاتی، مدیریت زنجیره تولید، مدیریت هز
 منابع اقتصادی. زیرفناوری، مدیریت برنامه

 مفهوم زنجیره ارزش
 التزام یک از نیز هزینه مدیریت مدیریت، در استراتژیک قضایای افزایش اهمیت دلیل به

 برخوردار یکاستراتژ

وظیفه  یک ساده اجرای از یتاًماه حاضر، شرایط در هزینه مدیریت نقش روینا ازاست.  شده
 تجاری واحد در کاستراتژی دستیار یک به گزارشگری و حساب سوابق نگهداری و ثبت

 قرارگرفته موردتوجه استراتژیک هزینه مدیریت در که مواردی ینترمهم ازجمله .است ییریافتهتغ
 (. 38: 3082است بحث زنجیره ارزش است )نمازی و همکاران، 

 

 مدل زنجیره ارزش پورتر

 فمختل هایسازمان دروکار کسب هایحوزه هایی که برای ارزیابی و تعیینیکی از مدل
 در مهم های کاریحوزه مدل این در. است پورتر ارزش زنجیره مدل گیردمی قرار مورداستفاده

این مدل را در ابتدا برای مؤسسات و  آقای پورتر هرچند .شوندمی بندیطبقه و شناسایی بنگاه
 تحلیل ابزارهای از یکی ارزش زنجیره وتحلیلیهتجز .های تولیدی و رقابتی مطرح نمودشرکت

 را نقاطی کرد، درک بهتر را شرکت رقابتی مزیت توانیم از آن استفاده با که است ستراتژیا
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 نیز و داد کاهش را هاینههز یا یشرا افزا مشتری( )ثروت توان ارزشیم که نمود شناسایی

 بهتر را صنعت در موجود هایشرکت سایر و مشتریان ،کنندگانعرضه بین یهاحلقه توانیم

 را بهتری کاالهای و خدمات تا برداشت باید که شوندیم ییهاگام ها شاملیتفعال ینکرد. ا درک
 (.3085و لین،   چن کرد )بلوچر، ارائه مشتریان رقابتی به دیدگاه از

 اصلی هاییتهای کاری مأمورحوزه گروه دو به بنگاه یک های کاریحوزه مطابق این مدل
 خودنوبه به نیز گروه دو این از. هرکدام شوندمی تقسیم یپشتیبان هاییتکاری مأمور یهاو حوزه
و در پیوند با یکدیگر برای بنگاه تولید  ییتنهابه های کاریحوزه این. دارند معینی بندیدسته

سازمان را تشکیل  ارزش زنجیره های کاریحوزه نمایند. مجموعه اینارزش اقتصادی می
گیری ارزش ها و وظایف مختلف منجر به شکلر فعالیتد یجادشدههای ادهند. درواقع ارزشمی

های رقابتی توان رقابتی است و در ها و شرکتگردد. این ارزش در سازماندر کل سازمان می
 هاییتکنند، تحقق اهداف و مأمورگرا که در بخش عمومی فعالیت میهای ماموریتسازمان

آن امکان برخورد سیستماتیک با  یلهوسهزنجیره ارزش ابزاری است که ب مفهوم. سازمان است
 توانمی های کاریحوزه این رفتار وتحلیلیهتجز با وشده فراهم بنگاه یک های کاریحوزه تمام
های رقابتی و عملکردی )کم کردن هزینه و بهبود کیفیت یتمز با ارتباط در را حوزه هر

زنجیره  مفهوم یریکارگبه یجه گرفتتوان نتکرد. بنابراین می یابیسازمان ارز کل در خروجی(
 سازمان منابع آنتبع به و مختلف وظایف و هافعالیت به یکپارچه نگاه گیریشکل به منجر ارزش
 .(3085)عظیمی،  شودمی
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 مدل زنجیره ارزش پورتر. 3 تصویر
 

 شوند:های کاری زنجیره ارزش سازمان به دودسته کلی تقسیم میبراساس مدل پورتر حوزه

 3اصلی هاییتمأمور کاری هایحوزه  -

  2پشتیبانی هاییتمأمور کاری هایحوزه -

 
 اصلی هاییتهای کاری مأمورحوزه

زنجیره ارزش سازمان  های کاریحوزه از دسته آن به اصلی هاییتمأمور های کاریحوزه
شامل  های تولیدیاهداف سازمان بوده و در بنگاه و یتگردد که در جهت مأموراطالق می

کننده و نیز خدمات بعد ساخت فیزیکی کاال )تولید خدمت(، فروش )عرضه( و انتقال آن به مصرف
 و روزمره عملیاتدرواقع  که های کاریحوزه شوند. ایناز فروش )و ارائه خدمات( مربوط می

 .هستند یمتقسقابل دسته پنج به خود شوندمی شامل را بنگاه جاری

                                                           
1. Primary Activities 

2. Support Activities 
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های سیستم تولیدی نظیر مواد ریافت، انباشت و توزیع ورودیشامل د: 9لجستیك ورودی
 .است.  . اولیه، ملزومات تولید و .

ها به محصول نهایی نقش شامل کلیه وظایفی است که در تبدیل ورودی: 2عملیات تولیدی

 دارند.

آوری، ذخیره و توزیع فیزیکی محصوالت بین خریداران و شامل جمع: 0لجستیك خروجی

 گان است.کنندمصرف

شامل کلیه وظایفی است که به آگاه شدن از خواسته مشتریان و : 4بازاریابی و فروش

کنندگان، آگاه ساختن آنها از محصوالت و خدمات بنگاه و نیز فراهم کردن زمینه فروش مصرف
 شود.محصوالت مربوط می

از  اندازی محصوالت، آموزش روش استفادهشامل نصب و راه: 5خدمات پس از فروش
 محصوالت، تأمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت و . . . است.

 

 پشتیبانی هاییتهای کاری مأمورحوزه

 سازمان ارزش زنجیره های کاریحوزه از دسته آن به پشتیبانی هاییتمأمور های کاریحوزه
 و تیبانیپش مورد را بنگاه اصلی هاییتمأمور های کاریحوزه نحوی به که گرددمی اطالق
 :شوندمی تقسیم کلی دسته چهار به خود های کاریحوزه این. دهندمی قرار حمایت

 ...مالی و  کالن امور ریزی، نظارت،شامل وظایفی نظیر برنامه: 1وکارمدیریت عمومی کسب 
 است.

شامل وظایفی مانند جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی، تشویق و : 7مدیریت سرمایه انسانی
 نیروی انسانی است. توسعه

                                                           
1. Inbound Logistics 

2. Operations 

3. Outbound Logistics 
4  .  Marketing & Sales 
5 . Services 
6. Infrastructure 

6. Human Resource Management 
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یا سیستم  شامل حوزه وسیعی از وظایف است که به خلق یک محصول، فرآیند: 9یتوسعه فنّاور
شوند که وظایفی نظیر تحقیق و توسعه، ها در بنگاه منجر میمدیریتی جدید و یا بهبود آن

 شود.را شامل می... های انجام کار و ها و روشبهبود سیستم

های ستادی است که در جهت فراهم کردن مواد و ملزومات تولیدی ه تالششامل کلی: 2تأمین
 گیرد.( و اجرایی صورت می...آالت، تجهیزات و )نظیر مواد خام، اقالم مصرفی تولید، ماشین

 بنگاه، اصلی های کاریحوزه برعالوه پشتیبانی، هاییتمأمور های کاریحوزه هر یک از
 .(3893)پورتر، دهندقرار می یترا نیز موردحما پشتیبانی کاری یهاحوزه یگرد

 

  هشروش پژو .4

با توجه به ماهیت تحقیق و نیز بررسی پیشینه تحقیق در رابطه با این موضوع روش تحلیل 
ها در این تحقیق بر اساس محتوای کیفی برای انجام تحقیق انتخاب شد. روش گردآوری داده

نسبت به شناسایی گیری هدفمند اساس روش نمونهو لذا در این تحقیق بر  مصاحبه عمیق است
 هایحوزه و هاالیه در ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای سازمان کنونی و گذشته مدیران
مرتبط،  مدیران سایر و گروه مدیر شبکه، مدیر انسانی، منابع مدیر ریزی،برنامه مدیر مختلف

ایران و  اسالمی جمهوری صداوسیمای نسازما داخلی مسائل به آشنا و رسانه حوزه کارشناسان
ایران و برخی اساتید دانشگاه،  اسالمی جمهوری صداوسیمای سازمان بر نظارت شورای اعضای

صورت تلفنی ـ و در ها آغاز شد. قبل از انجام مصاحبه بهاقدام و پس از هماهنگی مصاحبه
گان تشریح گردید و شوندصورت مکتوب ـ  سؤاالت تحقیق برای مصاحبهصورت درخواست به

تر تشریح گردید صورت جزئیقرار مصاحبه هماهنگ شد. در جلسه حضوری نیز دوباره سؤاالت به
ها در سازمان شوندگان عموماً ابتدا نظرات خود را در باب دالیل افزایش هزینهو مصاحبه

مان پرداختند. ها در سازصداوسیما ارائه کردند و سپس به ارائه راهکارها در مورد کاهش هزینه
ها اطمینان شوندگان اجازه دریافت شد و به آنهمچنین برای ضبط مصاحبه از همگی مصاحبه

داده شد که نام آنها در مصاحبه محفوظ خواهد ماند تا بتواند بدون هیچ تردیدی و با فراق بال به 
نای تعیین حجم بیان نظرات خود درباره سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بپردازند. مب

شد تا ها کم کم ظاهر میهای اشباع با جلوتر رفتن مصاحبهنمونه قاعده اشباع نظری بود و نشانه

                                                           
1. Technology Development 

2. Procurement 
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ها را قطع آوری دادهاینکه تیم تحقیق در مصاحبه چهاردهم به این نتیجه رسید که فرایند جمع
 نماید.

 یقافراد مصاحبه شده در تحق یستل .3جدول 
 تمسئولیت و تجربیا ردیف

 های اقتصادیکننده برنامهیهتهمدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما و  3

 یماصداوسمدیریت گروه در سازمان  هاسالمدیر سابق گروه دانش و اقتصاد شبکه دو و  2

 یماصداوساستاد دانشگاه و مشاور اقتصادی رئیس سابق سازمان  0

 های نوینو رسانهیزی و مالی معاونت فناوری ربرنامهمدیرکل  3

 یما و نیز معاون سابق صدا صداوسیزی سازمان ربرنامهمعاون سابق  5

 سازمان باسابقهمدیر طرح و برنامه شبکه دو سیما و از مدیران  1

 یما صداوسیی سازمان جهاد خودکفاکارشناس  1

 رادیو باسابقهیما و از مدیران صداوسکارشناس شورای نظارت بر سازمان  9

 استانی  باسابقهیما و از مدیران صداوسارشناس شورای نظارت بر سازمان ک 8

 یما و دکتری مدیریت رسانهصداوسسازمان  وبودجهبرنامهکارشناس اداره کل  33

 یما و از مدیران باسابقه معاونت خبر صداوساستاد دانشگاه  33

 سال تولید برنامه تلویزیونی 05های اقتصادی سازمان و تجربه بیش از کننده برنامهیهته 32

 یل مدیریت رسانه التحصفارغهای اقتصادی سازمان و کننده برنامهیهته 30

 کنندگی در سازمانیهتهی یک و دو سیما و دارای سابقه مدیریت و هاشبکهمدیر سابق  33
 

پس از  ها بر اساس تحلیل محتوای کیفی، از کدگذاری باز بهره گرفتیم وبرای تحلیل داده  
بندی شدند که به آن کدگذاری محوری ها دستهگرفته در قالب مقولهکدگذاری باز مفاهیم شکل

ها و ویرایش اولیه، مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از سازی مصاحبهپس از پیادهشود. گفته می
حدود بندی گردید که مجموعاً ها استخراج و در قالب جداول کدگذاری دستهمیان متن مصاحبه

مفهوم یا همان راهکار استخراج گردید. سپس به هر یک از مضامین در قالب کدگذاری باز  13
شده و متن آنها پیاده شد این کدگذاری ها انجاممرور که مصاحبهیک کد اختصاص داده شد و به

نیروی انسانی، مقوله  9آمده در قالب دستصورت گرفت. سپس مفاهیم و یا همان کدهای به
سازمانی، مدیریت ریزی، فرایند تولید و تأمین، مدیریت فناوری، فرهنگتاری، مدیریت برنامهساخ

 بندی گردیدند. دستهتأمین و مدیریت مالی 
 ی پژوهشهاافتهی .5

آورده شده  2دسته کلی استخراج شد که در جدول شماره  9راهکار در  13طور که بیان شد همان
می مقاله برخی از مهمترین این راهکارها مختصراً معرفی های حجاست و با توجه به محدودیت
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شوند. البته تاکید بر این نکته ضروری است که هدف این مقاله، شناسایی حداکثری راهکارها می
 تواند مبنای اقدامات اجرایی و پژوهشی آتی قرار گیرد.های بعدی میاست. این راهکارها در قدم

 شدهراهکارهای شناسایی .2جدول 

 ی کم بیننده و بدون بینندههاشبکهکاهش 

راهکارهای مرتبط به 
 سازمان ساختار

 های زیرمجموعه سازمان به بخش خصوصیواگذاری شرکت

 یکارمانیپها به شیوه های زیرمجموعه و کار کردن با آناستقالل دادن به شرکت

 برای هر دستهستادهای مستقل و ایجاد یک ستاد واحد  حذف و هاشبکهی بنددسته

 بازبینی ساختاری و فرایندهای سازمان

 های زیرمجموعه سازمان به بخش خصوصیواگذاری شرکت

 برداری بخش خصوصی از امکانات سازمانبهره

راهکارهای مرتبط به 
تولید و تأمین  فرایند

 محتوا

 ی به پیمانکار خصوصی و خرید خدمتسازماندرونتبدیل عوامل تولید 

 ش سهم بخش خصوصی در تولیدات سازمانافزای

 برداری بخش خصوصی از امکانات سازمانبهره

 هاها و مکاناستفاده بهینه از ساختمان

 هااساس ارزیابی به آن کاربرکنندگان و سفارش ی تهیهبندرتبهارزیابی و 

 ی به پیمانکار خصوصی و خرید خدمتسازماندرونتبدیل عوامل تولید 

 برداری بخش خصوصی از امکانات سازمانبهره

 سپاری تولید محصوالتبرون

 برداری بخش خصوصی از امکانات سازمانبهره

 سپاری تولید محصوالتبرون

 استفاده از تولیدکنندگان محصول داوطلب و رایگان

 نندکیمی که از امکانات سازمان استفاده سازماندرونهای تولیدات شفاف کردن هزینه

 هایی که قابلیت دارندتولیدی کردن برنامه

 برآوردها درتعریف استانداردهای تولید 

 شفافیت اطالعات عوامل تولید و نیروی انسانی

 سپاری تولید محصوالتبرون

 استفاده از نیروهای چندمهارته در فرآیند تولید و تأمین محتوا

 هابرآورد برنامه گانههساستفاده از نیروهای متخصص در شوراهای 
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شدهجدول راهکارهای شناساییادامۀ   

 جایگزین کردن تصمیمات فردی مدیران در حوزه تولید با شوراهای تخصصی

 
 عمومی و خرید محصوالت باکیفیت صورتبهسازی سازمان اعالم نیازهای برنامه

 استفاده از تولیدکنندگان محصول داوطلب و رایگان

 نگاه بخش خصوصی در سازمان در استفاده از منابعحاکم کردن 
راهکارهای مرتبط با 

 یسازمانفرهنگ
 ورود نیروهای جدید با ورود مدیران جدید به سازمان

 اصالح فرهنگ نیروی انسانی در نگاه به اشتغال در سازمان

 زینهی نامرتبط و مرتبط به هدف کاهش ههابخشاصالح فرآیندها و حذف یا اضافه کردن 

راهکارهای مرتبط با 
ریزی مدیریت برنامه
 در سازمان

 برنهیهزی کاری در سازمان و اصالح نقاط بحرانی و هاچرخهشفافیت 

 با کارشناسان مجزا تیفیکیبجایگزین کردن جلسات بدون خروجی و 

 های سازمانسپاری فعالیتطراحی و مدیریت نظام عملکرد برون

 یادوره صورتبههش هزینه و اصالح ساختاری های کاانجام برنامه

 های صف به ستادها مانند نسبت هزینهتعریف شاخص برای سنجش منطقی بودن هزینه

 های کاهش هزینهی برنامهسازادهیپطراحی نظام مدیریت تحول برای 

 ی پخشهارساختیزی دیگر در استفاده از هاسازمانیی با افزاهم

 به بخش خصوصی ترتیاهمکمی فنی هاتیسایر و نگهداری سپاری تعمبرون

 کنندگاناصالح روش خرید فناوری بر اساس نیاز کاربران و تهیه

راهکارهای مرتبط با 
 مدیریت تأمین

 های پراکندهتجمیع ساختمان

 های اضافی خارج از سازمان اصلی به بخش خصوصیواگذاری ساختمان

 زه کاهش مصرف انرژیاعمال اصالحات فنی در حو

 های تخصصی در انتخاب فناوریاستفاده از مشاوره گروه

راهکارهای مرتبط با 
 مدیریت فناوری

 ندهایفرای خالی و اصالح هاتیظرفایجاد بانک اطالعاتی از عوامل تولید و شناسایی 

 استفاده از فناوری اطالعات و فرآیند سازی

 فناوری موقعبهانتخاب صحیح و 

 نظارت بر مرحله تحویل گیری فناوری در حوزه فنی

 ی فناوری در حوزه فنیهارساختیزنظارت در حین اجرای 
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 شدهجدول راهکارهای شناساییادامۀ 

 ساخت داخل کردن تجهیزاتی که سرعت تغییر فناوری در آنها پایین است

راهکارهای مرتبط 
 با مدیریت فناوری

 هاشبکهبراساس نیاز و نه برای همه  HD تیفیباکتغییر فناوری پخش 

 ی در حوزه تولیدافزارسختی اقدامات جابهی مانند استودیو مجازی افزارنرمی هافناستفاده از 

 ویآرشاستاندارد کردن و سیستمی کردن فرایند تحویل محتوا تا پخش و 

 ی پخشهافرستندهدیجیتال کردن 

 ستم پخش آینده سازمانی بر اینترنت و پخش گسترده در سینتمباستفاده تلفیقی از دو فناوری 

 هاشبکهبر اساس نیاز و نه برای همه  HD تیفیباکتغییر فناوری پخش 

 های داخلیهای زیرساختی از شرکتتأمین فناوری

 کنندگاناصالح روش خرید فناوری بر اساس نیاز کاربران و تهیه

 و حسابداری مستقل برای آنها هاشبکهی برای انهیهزاختصاص سهمیه 

راهکارهای مرتبط 
 با مدیریت مالی
 

بودن، وجدان کاری  جوصرفهی عقالنی بودن، هایژگیواعمال مدیریت هوشمند مالی در سازمان با 
 و مشورت پذیر بودن

 هابخشبه  هابودجهتدوین ضوابط اجرایی برای پرداخت 

 ی و جواب خواهی از آنهاانهیهزی مالی به واحد هاپرداختانجام 

 کنترل پروژه و منظم صورتبهالف ویژه  نهیپرهزی هاپروژهرت بر نظا

 ی مالیهاپرداختی مشارکت در سود برای افزایش انگیزه کارکنان در هاروشاستفاده از 

 هاپرداختی مالی و تعدیل هاپرداختساماندهی 

 ات مالی داردمشارکت دادن نیروی انسانی در تصمیمات مربوط به آنها که برای سازمان تبع

 ساالری در انتخاب مدیرانشایسته

راهکارهای مرتبط 
با مدیریت نیروی 

 انسانی

 های جدید در حوزه ستادی و جذب نیروهای جدید برای صفمتوقف کردن استخدام

 یند رشد و ارتقای نیروی انسانیاتعریف فر

 کاریبتعریف پروژه جدید سود ده برای نیروی انسانی 

 ظام ارزیابی و پاداش و تنبیه مالیاعمال ن

 طراحی نظام پاداش و تنبیه مالی برای افزایش انگیزه نیروی انسانی

 استاندارد کردن شرح وظایف نیروی انسانی و ارزیابی و اعمال نظام پاداش و تنبیه براساس آن
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 فرایند تولید و تأمین محتوا (الف

ها در حوزه فرآیند تولید و تأمین محتوا احبهشده از دل مصبا توجه راهکارهای استخراج
سپاری تولید و تأمین ترین آن طراحی فرآیند برونهای زیر را ارائه کرد که اصلیتوان پیشنهادمی

 شده هست.محتواست که شامل چندین پیشنهاد استخراج

  ی تولید و تأمین محتواسپاربرونیند طراحی فرا 

 ی سازمان صداوسیماابرنامهازهای ی نیادورهنیازسنجی و اعالم  ـ

ای صورت دورهدهد بههای که صورت میسازمان صداوسیما باید بر اساس نیازسنجی
ای حرفهای و نیمهنیازهای خود را از پیش مشخص نموده و به تولیدکنندگان اعم از حرفه

 صورت شفاف نماید. به

فنی ( و استانداردهای تولید و ارائه به  ی تولید)برآورد محتوایی ـ مالی وهاپروپوزالتهیه ـ 

 کنندگان و عوامل تولیدیهته

در گام بعدی الزم است که سازمان استانداردها و برآوردهای فنی و مالی شفافی را تدوین 
نموده و در اختیار تولیدکنندگان و عوامل تولید قرار دهد که همه ملزم باشند از این استانداردها 

برآوردها، شفافیت  ی است راهکارهای مانند تعریف استانداردهای تولید درپیروی نمایند. طبیع
گانه برآورد اطالعات عوامل تولید و نیروی انسانی، استفاده از نیروهای متخصص در شوراهای سه

 گنجد و از لوازم امر است. ها ذیل این بخش از مدل میبرنامه

 کنندگان و نظارت حین اجرایهتهبلی به های قیابیارزاختصاص تولید محصوالت بر اساس ـ 

کنندگان است ها و تهیهدر گام بعدی سازمان در طی فرآیندی که بر اساس ارزیابی طرح
 ها را اختصاص دهد. پروژه

  کنندگان و عوامل تولیدیهتهی بندرتبهارزیابی و  ـ
بندی از بی و رتبهیند ارزیابی حین کار و پس از کار، ارزیاادر گام آخر نیز در طی یک فر

 بندی معیار عمل در کارهای آتی باشد. کنندگان صورت گیرد که این ارزیابی و رتبهتهیه
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  ی به پیمانکار خصوصی و خرید خدمت سازماندرونتبدیل عوامل تولید 

های مختص شرایط موجود است که بخش زیادی از تولیدات در حلبین بخشی از راهدراین
ترین سپاری شود. یکی از اصلیگیرد که الزم است به بیرون برونمی درون سازمان صورت

صورت بخش خصوصی درآیند. ها فرآیندی است که در آن عوامل تولید درون سازمان بهپیشنهاد
مرور خدمات مختلفی را که در حوزه تولید قابلیت الزم است که در این بخش سازمان به

صورت شرکت ساماندهی سایی کرده و نیروهای خود را بهسپاری و واگذاری دارند را شنابرون
شود که تا حدی فشارها بر سازمان از ناحیه ها خرید خدمت نماید. این امر باعث میکرده و از آن

سازمانی که از های تولیدات درونهزینه»تعدیل نیرو کاهش یابد. از لوازم این امر این است که 
 که بین راهکارهای ارائه شد بود. « شفاف شود کنندامکانات سازمان استفاده می

 ی بخش خصوصی از امکانات سازمانبرداربهره 

سازمان حجم زیادی از امکانات مانند تجهیزات فنی و ساختمان در حوزه تولید دارد که 
تواند در مقابل تولید محصول باشد و یا تواند به بخش خصوصی اجاره داده شود این اجاره میمی

های گیرد و هم هزینهدریافت وجه به این روش هم درآمدزایی برای سازمان صورت می در مقابل
 یابد. ها کاهش مینگهداری این تجهیزات و ساختمان

  یی که قابلیت دارندهابرنامهتولیدی کردن 

شود های زنده راهکار دیگری است که باعث میتولیدی کردن)آفالین کردن( برنامه
توان بار پشتیبانی میمثال با یکعنوانها کاهش یابد چراکه بهو تولید برنامههای پشتیبانی هزینه

صورت کامل پشتیبانی صورت بار بهجای آنکه برای هر برنامه یکچندین برنامه را ضبط کرد به
 گیرد و عوامل بر سربرنامه حاضر شوند. 

  یندهاافرو اصالح  های خالییتظرفایجاد بانك اطالعاتی از عوامل تولید و شناسایی 

های سازمان است که ریزی در حوزه تولید نیز شناسایی داشته و نداشتهاز لوازم دیگر در برنامه
یندها اهای خالی و نیز کمبودها شناسایی شود که با جبران آنها و اصالح فرشود ظرفیتباعث می

 ت گیرد. یافته و استفاده بهینه از عوامل تولید صورهزینه در این حوزه کاهش
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 استفاده از تولیدکنندگان محصول داوطلب و رایگان 

ای رایگان و داوطلب در بیرون از سازمان حرفهای و نیمهتعداد زیادی از تولیدکنندگان حرفه
وجود دارند که حاضرند تولید خود را برای پخش در اختیار سازمان قرار دهند که طبیعتاً هیچ 

الزم است که سازمان برنامه مشخصی برای همکاری با این  ای برای سازمان ندارد.هزینه
 تولیدکنندگان محتوا داشته باشد. 

 

 مدیریت نیروی انسانی  (ب

شده است که در ها ارائهها متعددی در حوزه نیروی انسانی در جهت کاهش هزینهپیشنهاد
د و ارتقا و دادن این پیشنهادها حکایت از لزوم طراحی یک نظام جذب، رش کنار هم قرار

  دارد که لوازم آن موارد زیر هست:کارگیری نیروی انسانی به

  استاندارد کردن شرح وظایف نیروی انسانی و ارزیابی و اعمال نظام پاداش و تنبیه بر اساس

 آن

 طراحی نظام پاداش و تنبیه مالی برای افزایش انگیزه نیروی انسانی 

 اعمال نظام ارزیابی و پاداش و تنبیه مالی 

همچنین باید یک دوره گذار برای نیروهای فعلی سازمان تعریف کرد که شامل دو بخش 
کار در سازمان است که بهره وز و یا بیاست که یک بخش آن مرتبط به نیروهای کم

 ها پروژه جدید سود ده تعریف شود. پیشنهادشده است برای آن

تاد سازمان الزم است که همچنین برای متوقف کردن روند تورم نیروی انسانی در س
های جدید در حوزه ستادی متوقف شود و نیروهای جدید برای صف و حوزه عملیاتی استخدام

 جذب شوند. 
دفعات تکرار شده های کلیدی است که بهاز پیشنهاد« ساالری در انتخاب مدیرانشایسته»

 است اما هیچ سازوکاری برای آن ارائه نگردیده است.  
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 ناوریمدیریت ف (پ

  طراحی نظام جذب و مدیریت فناوری 

شده در حوزه فنی و مدیریت فناوری در سازمان لزوم های ارائهدادن پیشنهاد با کنار هم قرار
 شود. طراحی نظامی برای جذب و مدیریت فناوری در سازمان صداوسیما احساس می

انتخاب صحیح و های تخصصی در سازمان الزم است که در این فرآیند از مشاوره گروه
موقع فناوری استفاده نماید. همچنین الزم است که روش خرید فناوری بر اساس نیاز کاربران و به

های داخلی های زیرساختی از شرکتکنندگان اصالح شود . در حوزه تأمین نیز تأمین فناوریتهیه
نه و کارکرد لزومی های تولید ممکن است که اصوالً به لحاظ هزیمدنظر قرار گیرد ولی فناوری

های فناوری در حوزه فنی نداشته باشد که از داخل تأمین گردد. نظارت در حین اجرای زیرساخت
ها در و نظارت بر مرحله تحویل گیری فناوری در حوزه فنی نیز از ضروریات کاهش هزینه

داده  شده و آموزشسازمان است. پس آن استانداردهای آموزش کارکنان در حوزه فنی تدوین
سازی شده تدوین و اجرایی شود و نظام تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات بر اساس فناوری پیاده

صورت شود. در زمان ارتقاء فناوری نیز الزم است که این مراحل تکرار شود که تا فناوری به
 سازی شود. کامل و بهینه در سازمان جذب و پیاده

 د تحویل محتوا تا پخش و آرشیواستاندارد کردن و سیستمی کردن فراین 

فرایند تحویل محتوا تا پخش و آرشیو فرآیندی زیرساختی در سازمان است که همواره وجود 
عنوان نمونه در حال های متعددی است بهداشته و خواهد داشت. که در حال حاضر دارای گسست

روی هارددیسک ی بر سازهای ذخیرهصورت دیجیتال و با روشکننده برنامه را بهحاضر تهیه
شده و  3کمدیکند سپس فایل محصول تبدیل به نوار اکسکند و به سازمان ارسال میضبط می

 شود و سپس توسطشود و در صورت نیاز دوباره بازگردانده شده و اصالح میبازبینی می
ت صورشود و پس از پخش دوباره برای آرشیو بهکم پخش میدیکننده اکسهای پخشدستگاه

که این فرآیند نیازمند چندین بار تبدیل شود. درحالیفایل بر روی هارددیسک به سازمان ارائه می
تواند با استفاده شود. این فرآیند میهای تولید میحالت فایل نیست که باعث افزایش شدید هزینه
تا آرشیو صورت پیوسته از مرحله تحویل محتوا از فناوری اطالعات در یک بستر امن برخط به

 صورت گیرد. 

                                                           
1 .XDCAM زمان صدا و سیما نیز نوعی فناوری ضبط و پخش ویدئویی که توسط شرکت سونی توسعه پیدا کرد و در سا

 .خریداری شد و مورد استفاده قرار گرفت
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  یندسازی ااستفاده از فناوری اطالعات و فر 

یندهای سازمان فناوری عجین است اما بخشی از فرا اینکه سازمان صداوسیما ماهیتاً با با
گیرد و فناوری اطالعات در آن راه نیافته است. استفاده از فناوری همچنان دستی صورت می

 کاهش دهد.  ها راتواند هزینهها میزهاطالعات و فرآیند سازی در این حو

  ی پخشهافرستندهدیجیتال کردن 

گذرد اما به دلیل بااینکه چندین سال از ورود فناوری دیجیتال به پخش در سازمان می
های ها و روستاها ـ که فرستندههای شهرستانای ارتقاء فناوری در الیههای بودجهمحدودیت

شود چراکه ها مینوز صورت نگرفته است که باعث افزایش هزینهشود ـ هتوان را شامل میکم
کند که الزم است ارتقاء فناوری سازمان در حال حاضر دو نوع سیگنال رسانی را پشتیبانی می

 یابد. ها کاهش میانجام شود که هزینه

  ی بر اینترنت و پخش گسترده در سیستم پخش آینده نتمباستفاده تلفیقی از دو فناوری

 ازمانس

در حال  2OTTو یا  3IPTV مرور فناوری پخش بر بستر اینترنت در قالب در حال حاضر به
ای که باید گسترش است و سازمان صداوسیما نیز برای ورود به این حوزه برنامه دارد اما نکته

شود بر دقت کرد این است که الزم نیست که همه محتوای زنده سازمان که از آنتن پخش می
صورت رایگان از پخش گسترده دیجیتال در حال پخش است و بگیرد چراکه به اینترنت قراربستر 

های ای مانند ویدئوی درخواستی و یا شبکهافزودهمزیتی ندارد. بلکه سازمان باید خدمات ارزش
د بر روی این بستر قرار دهد چراکه استفاده از پهنای بان ـ اگر در برنامه باشد ـخاص پولی خود را 

های های باالیی دارد و برای سازمان محدودیتاینترنت هم برای سازمان و هم برای کاربر هزینه
 فنی در حوزه فرکانسی نیز دارا هست. 

های محتوا نیز باید تجهیزات گسترش یابد که قابلیت استفاده تلفیقی از کنندهدر حوزه دریافت
کننده را باال خواهد برد و نیاز به دو یا چند دریافت دو فناوری را داشته باشند که قابلیت استفاده را

زمان تلویزیون آنالوگ و مانند دستگاه تلویزیون جدید که قابلیت دریافت همبرد بهاز بین می
ها استفاده کند تواند از آنراحتی میزمان دارد و کاربرغیرحرفه ای نیز بهصورت همدیجیتال را به

 ناوری را بداند و حس کند. بدون آنکه تفاوت این دو ف
 

                                                           
1. Intrenet Protocol TV 

2. Over The Top 
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  یفیت باکتغییر فناوری پخشHD  هاشبکهبر اساس نیاز و نه برای همه 

نیز باید  2HDبه کیفیت باالتر یعنی  3SDدر حوزه ارتقاء فناوری پخش از حالت فعلی یعنی 

 HD ها به حالتمدت همه شبکهگذاری صورت گیرد چراکه نیاز نیست در کوتاهیک اولویت

 SDمدت استفاده از فناوری توان به آن سمت حرکت کرد اما در طوالنیمرور میبلکه بهدرآیند 
های پشتیبانی آن به دلیل منسوخ شدن در دنیا و عدم پشتیبانی آن باید متوقف شود چراکه هزینه

 ای فناوری افزایش خواهد یافت. کنندگان حرفهاز سوی تأمین

  ی اقدامات جابهی ویژه هاجلوهاستودیو مجازی و یا  ی مانندافزارنرمی هافناستفاده از

 ی در حوزه تولیدافزارسخت

تواند کمک شایانی نماید. یکی از های تولید نیز میهای جدید در حوزه کاهش هزینهفناوری
ای داشته باشد؛ اما همچنان جا تواند در سازمان صداوسیما استفاده گستردهها که میاین فناوری
سازی و استفاده از های پیادهشود هزینهمجازی است که باعث می ت فناوری استودیونیفتاده اس

های باشد. فناوریسازی فیزیکی دکورها نمیدکورها تقریباً حذف شود چراکه نیازی به پیاده
های کودک مورداستفاده قرار گیرد. در مورد تواند در حوزهخصوص میامروزی استودیو مجازی به

 کند.های ویژه نیز همین موارد صدق میهفناوری جلو
 

 اصالح نظام مدیریت مالی ث(

  هابخشبه  هابودجهتدوین ضوابط اجرایی برای پرداخت  

درگذشته در سازمان صداوسیما تخصیص بودجه بدون هیچ دستورالعمل اجرایی مشخص و 
و تا حدی نیز  گرفته است؛ اما در حال حاضر پیشنهادشدهها صورت میتنها در قالب سرفصل

شود شود که باعث میها به همراه یک ضوابط اجرایی ارائه میعملیاتی شده است که بودجه
یافته و ای افزایشای کاسته شود و انضباط بودجهمصارف بودجه استانداردشده و از اعمال سلیقه

 ها کاهش یابد.درنتیجه هزینه

  آنهاخواهی از  ای و جوابینههزی مالی به واحد هاپرداختانجام 

های کالن در سازمان های اصلی و مدیریتها به بخشدرگذشته در سازمان صداوسیما بودجه
مثال معاونت سیما یک عنوانها اختیار هزینه کرد بودجه را در اختیار داشتند بهشده و آنپرداخته

                                                           
1. Standard-Definition Television 
2. High-Definition Video 
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شفافیت کافی و دار مدیریت این بودجه بود که فاقد کرد و خود عهدهبودجه کالن دریافت می
ای پرداخت شود و هم ارزیابی مشخص بود. اما پیشنهادشده است که بودجه به واحدهای هزینه

ای صورت گیرد که این هم باعث ایجاد خواهی در قبال عملکرد نیز از خودواحد هزینهاینکه پاسخ
و ارزیابی خواهی ها و پاسختر از روند هزینهشفافیت بیشتر، به دست آوردن اطالعات جزئی

 شود. ها میتر از واحدها و نحوه هزینه کرد بودجهواقعی

  کنترل پروژه و منظم صورتبهینه الف ویژه پرهزی هاپروژهنظارت بر 

گیرد و برای سازمان های کالن صورت میهایی که هزینهالزم است در سازمان در بخش
شود نظارت اختصاصی ده میشود و بودجه زیادی به آن اختصاص داپروژه کالن محسوب می

ای ویژه سازمان است که به لحاظ هزینه -های الفها پروژهصورت گیرد. یکی از این حوزه
های سازمان هست. اعمال نظارت کارشناسی در زمان تعریف پروژه و نیز اعمال ترین پروژهگران

های این هزینه خواهی در حین پروژه کمک زیادی به کنترلفرایندهای کنترل پروژه و پاسخ
 شود.ها میپروژه

  ی هاپرداختی مشارکت در سود برای افزایش انگیزه کارکنان در هاروشاستفاده از

 مالی

های شوند مانند مرکز همایشای اداره میصورت درآمد هزینههایی از سازمان که بهدر بخش
ه باعث افزایش انگیزه های مشارکت در سود استفاده کرد کتوان از روشسازمان صداوسیما می

تواند شود و هم میها میها و زیان دهی آنکارکنان بخش شده که هم باعث کاهش هزینه
 درآمدزایی برای سازمان به همراه داشته باشد.

   که برای سازمان تبعات مالی  آنهامشارکت دادن نیروی انسانی در تصمیمات مربوط به

 دارد

های سانی که تبعات مالی برای سازمان دارد مانند برنامههای مرتبط با نیروی اندر برنامه
صورت ارزیابی درست  تواند قبل از اجرا از کارکنان نظرخواهی کرده و دررفاهی و... سازمان می

سازی نماید. یکی از نمودهای این عملکرد ناموفق در سازمان را خرید دوچرخه و احداث پیاده
ای از ت که به دلیل وضعیت جغرافیایی سازمان هیچ استفادههای دوچرخه در سازمان دانسجایگاه

که با یک نظرسنجی ساده از گیرد و امال یک هزینه اضافی است درحالیها صورت نمیآن
 کارکنان این اقدام و هزینه صورت نگیرد. 
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 ریزیاصالح نظام مدیریت برنامه ج(

طراحی »شده است که ساسی ارائهها سه پیشنهاد اریزی برای کاهش هزینهدر حوزه برنامه
های کاهش انجام برنامه»و « های کاهش هزینهسازی برنامهنظام مدیریت تحول برای پیاده

 از لوازم اجرای برنامه کاهش هزینه هست. « ایصورت دورههزینه و اصالح ساختاری به

  بر ینههزی کاری در سازمان و اصالح نقاط بحرانی و هاچرخهشفافیت 

های کاری در سازمان شناسایی و ریزی سازمان الزم است که چرخهن در حوزه برنامههمچنی
شود ها و افزایش بدون دلیل بروکراسی میسنجیده شود و نقاط بحرانی که باعث افزایش هزینه

را یافته و اصالح کنیم. اصالح این فرایند لزوماً به معنای حذف یک حلقه از فرایند نیست بلکه در 
های شود در کل هزینهای به این فرآیند افزوده شود که باعث میشاید الزم باشد حلقه مواردی

 سازمان کاهش یابد. 
 

 اصالحات ساختاری (چ

 شده استدر حوزه ساختاری سه پیشنهاد اساسی ارائه

  ی زیرمجموعه سازمان به بخش خصوصیهاشرکتواگذاری 

ده  های زیرمجموعه سازمان ضررشرکت ها اذعان شده بود کهدر چندین مورد از مصاحبه
های زیرمجموعه شود شرکتباشند. لذا پیشنهاد میها میهستند و خود باعث افزایش هزینه

ها خرید خدمت سازمان به بخش خصوصی واگذار شود و خدمات موردنیاز سازمان از این شرکت
توانند از شوند و میمی ها به شیوه اقتصادی ادارهشود. مزیت این امر آن است که این شرکت
وکار خود را گسترش دهند و از سوی دیگر سازمان نهادهای دیگر هم سفارش گرفته و کسب

 تواند از نهادهای دیگر نیز استفاده کند.  کنندگان این خدمات ندارد و میانحصاری در تأمین

 دستهستادهای مستقل و ایجاد یك ستاد واحد برای هر  و حذف هاشبکهی بنددسته 

شده است مربوط به کاهش تعداد یک پیشنهاد اساسی که در حوزه ساختاری سازمان ارائه
خصوص جدای از ستادها در سازمان صداوسیما هست. در حال حاضر در حوزه معاونت سیما به

ها نیز دارای یک ستاد هستند که آنکه خود معاونت سیما یک ستاد گسترده دارد هر یک از شبکه
دوره گذشته برای کاهش ستادها  ها متعددی درشود. پیشنهادها میش شدید هزینهباعث افزای

صورت محتوایی مانند معارفی، تفریح و ها بهها آن است که شبکهشده بود یکی این پیشنهادارائه
گونه هم بندی شوند و هرچند شبکه یک ستاد داشته باشند اینسرگرمی، عمومی و ... دسته

 شود. شود و هم از حجم ستادها کاسته میها حفظ میی و اجرایی شبکهاستقالل محتوای
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  ی کم بیننده و بدون بینندههاشبکهکاهش 

ها انجام شود و سپس باید یک ارزیابی دقیق از میزان موفقیت در اهداف و میزان بیننده شبکه
گرچه این کار باعث های دیگر ادغام شوند اشده و یا در شبکههایی که بیننده ندارند حذفشبکه

حذف نیروی انسانی از سازمان نخواهد شد اما باعث کاهش بودجه موردنیاز تولید و بخشی از 
 شود. های پشتیبانی میهزینه
 

 سازمانیاصالحات فرهنگ (ح

ها در سازمان وری و افزایش هزینههای پژوهش بخشی از مشکالت در کمبود بهرهیافته در
های پایین بخشی از نیروی انسانی سازمان هست که و دغدغهسازمانی ناشی از فرهنگ

اصالح فرهنگ نیروی انسانی در نگاه به اشتغال »شده راهکارهایی که برای این موضوعات ارائه
به این معنا که سازمان را صرفاً محلی برای پول درآوردن نبینند و محلی برای کار « در سازمان

« کردن نگاه بخش خصوصی در سازمان در استفاده از منابع حاکم»فرهنگی و خدمت ببینند و نیز
 ها ارائه نشده است. هست که البته هیچ سازوکار مشخصی برای آن

 

 اصالحات نظام مدیریت تأمین خ(

ها از حیث مصرف انرژی ها مانند طراحی ساختماندر حوزه تأمین نیز چند مورد از افزایش هزینه
ها و یا در نظر گرفته نشدن فاصله فیزیکی در فرایندها مانو یا استفاده نامناسب از ساخت

 شده است.ها زیر برای آنها ارائهشده است که پیشنهاداستخراج

  ی پراکندههاساختمانتجمیع 

های پراکنده تجمیع گردند و یا فرآیندهای نزدیک و پیوسته دریک جا متمرکز شوند این ساختمان
 کند.ونقل کمک مییاز به پشتیبانی تأمین مانند ترابری و حملامربر سرعت انجام امور و کاهش ن

  ی اضافی خارج از سازمان اصلی به بخش خصوصیهاساختمانواگذاری 

های سازمان که در بیرون از محوطه اصلی سازمان قرار دارند و استفاده بخشی از ساختمان
های نگهداری باالیی دارد به ینهشود و هزگیرد یا عمالً استفاده نمیمناسبی از آنها صورت نمی
 بخش خصوصی واگذار شوند.

 اعمال اصالحات فنی در حوزه کاهش مصرف انرژی 

سازی مصرف انرژی در سازمان کمک تواند به کاهش مصرف و بهینهبرخی اصالحات فنی می
 گردد.ها میکند که باعث کاهش هزینه
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 ی ریگجهینتبحث و  .1

صورت ها فائق بیاید، باید بهاند بر افزایش مستمر هزینهسازمان صداوسیما برای آنکه بتو
کند و ای طراحی و اجرا های رسانههای کاهش هزینه را با رعایت الزامات سازمانای برنامهدوره

توان مطمئن بود که باره آن نمیبر است و صرفاً با انجام یکاین روند یک فرآیند دائمی و زمان
 است.  نیاز شدهسازمان بی
ها بوده است بخش هایی که مورد تأکید صاحبنظران در حوزه کاهش هزینهترین حوزهاصلی

تولید و تأمین محتوا، نیروی انسانی و حوزه فنی یا مدیریت فناوری بوده است و پیشنهادهای آنها 
ای که در حوزه گونهدهد بهدر کنار هم در هر یک از این حوزه تشکیل یک نظام مدیریتی را می

سپاری تأمین محتوا، در حوزه نیروی انسانی نظام ولید و تأمین محتوا، نظام مدیریت برونت
سازی و ارتقاء ارزیابی، تشویق و تنبیه و در حوزه فنی نظام مدیریت فناوری از اعالم نیاز تا پیاده

بر زنجیره  فناوری را دربرمی گیرد. لذا باید به فرآیندهای درونی سازمان نگاه فرآیندی و یا منطبق
 ها را تدوین نمود. ارزش داشت تا بتوان مسائل را احصاء و راهکارهای حل آن

. فرایند 2. فرآیند تولید و تأمین محتوا 3حوزه و فرایند اصلی  9که سازمان باید در نتیجه آن 
مالی . فرایند مدیریت 3کارگیری و رشد و ارتقاء نیروی انسانی . فرآیند جذب، به0مدیریت فناوری 

سازمانی، . فرهنگ9. ساختاری 1. فرایند مدیریت تأمین 1ریزی . فرایند مدیریت برنامه5
یند تا حد اکه ذکر شد صورت دهد و همه این فرها را چناناصالحات الزم برای کاهش هزینه

 پیوسته هستند. همزیادی به
ی هاحلراهباشد که یمترین فرایند سازمان صداوسیما یاصلیند تولید و تأمین محتوا افر

از امکانات  یبرداری بخش خصوصبهره متعددی برای اصالح این فرایند ارائه گردید ازجمله:
سهم  ، افزایشخدمت یدو خر یخصوص یمانکاربه پ یسازماندرون یدعوامل تول ، تبدیلسازمان

 تفاده، اساز امکانات سازمان یبخش خصوص برداری، بهرهسازمان یداتدر تول یبخش خصوص
 یابیبر اساس ارز کار کنندگان و سفارشتهیه یبندو رتبه ، ارزیابیهاها و مکاناز ساختمان ینهبه

 یگان، شفافمحصول داوطلب و را یدکنندگاناز تول ، استفادهمحصوالت یدتول سپاری، برونبه آنها
کردن  د، تولیدیکننیکه از امکانات سازمان استفاده م یسازماندرون یداتتول یهاکردن هزینه

اطالعات عوامل  ، شفافیتدر برآوردها یدتول یاستانداردها ، تعریفدارند یتکه قابل ییهابرنامه
از  ، استفادهو تأمین محتوا یدتول یندچندمهارته در فرآ یروهایاز ن ی، استفادهانسان یرویو ن یدتول
 یفرد یماتردن تصمک ، جایگزینهاگانه برآورد برنامهسه یمتخصص در شوراها یروهاین
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صورت سازی سازمان بهبرنامه یازهاین ی، اعالمتخصص یبا شوراها یددر حوزه تول یرانمد
یفیت. این پیشنهادها طیفی از پیشنهادهای کالن و بنیادین مانند محصوالت باک یدو خر یعموم

ست در برون سپاری تولیدات سازمان تا پیشنهادهای خرد تکنیکی را شامل می شود که الزم ا
قالب یک مدل ساماندهی شود که بتواند این پیشنهادها در طول یک فرایند یا زنجیره ارزش 
پشت سر هم و براساس منطق عملیاتی شود چرا که اگرچه هر یک از پیشنهادها در جای خود 

دار هستند اما در کنار یکدیگر هستند که در قالب یک نظام عملیاتی درخواهند آمد که معنی
 را شکل می دهد. « جیره تامین محصوالت سازمانمدل زن»

اکثر  موردتوجهای برای سازمان است که ینهپرهزمدیریت فناوری بخش مهم و 
های استفاده از مشاوره گروه»های متعددی را ارائه نمودند. یشنهادپبود و  کنندگانمصاحبه
 یخال هاییتظرف ییشناسا و یداز عوامل تول یبانک اطالعات ی، ایجاددر انتخاب فناور یتخصص

ی، موقع فناورو به یحصح ی، انتخابساز ینداطالعات و فرآ یاز فناور یندها، استفادهو اصالح فرا
 هاییرساختز یاجرا یندر ح ی، نظارتدر حوزه فن یفناور یریگ یلبر مرحله تحو نظارت
 یینها پار آند یفناور ییرکه سرعت تغ یزاتیداخل کردن تجه ی، ساختدر حوزه فن یفناور
در حوزه  یافزاراقدامات سخت یجابه یمجاز یومانند استود یافزارنرم یهااز فن ، استفادهاست
کردن  یو، دیجیتالمحتوا تا پخش و آرش یلتحو یندکردن فرا یستمیکردن و س ید، استانداردتول

 یستمترده در سو پخش گس ینترنتبر ا ینتمب یاز دو فناور یقیتلف ، استفادهپخش یهافرستنده
، هاهمه شبکه یو نه برا یازبر اساس ن HD یفیتپخش با ک یفناور ، تغییرسازمان یندهپخش آ
 یازبر اساس ن یفناور یدروش خر ی، اصالحهای داخلاز شرکت یرساختیز یهافناوری تأمین

بخش به  تریتاهمکم یفن هاییتسا یو نگهدار یرتعم سپاری، برونکنندگانکاربران و تهیه
هایی بود یشنهادپ« پخش هاییرساختدر استفاده از ز یگرد یهابا سازمان ییافزاهمی، خصوص

استخراج گردید. اما این پیشنهادات نیز به مانند فرآیند تامین و  شوندگانمصاحبهکه از دل نظرات 
نظام  تولید محتوا اگرچه به صورت مستقل معنادار هستند ولی در کنار یکدیگر می توانند یک

باشد. این زنجیره از « زنجیره مدیریت فناوری در سازمان»عملیاتی را شکل دهند که می تواند 
نگاری و تعریف نیاز فناوری شروع شده و پس از مراحل تامین، پیاده سازی، بینی و آیندهپیش

دوباره آموزش، تعمیر و نگهداری به مرحله نهایی خود یعنی ارتقاء فناوری می رسد که این چرخه 
تکرار می شود. در عین حال این فرآیند الزاماتی مانند استانداردسازی و ایجاد بانک های 
اطالعاتی را دارد که در میان پیشنهادات ارائه شده بود. برخی پیشنهادات کالن تصمیم گیری در 
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وری حوزه فنی نیز در میان پیشنهادات بود که در صورت اجرایی کردن صحیح فرایند مدیریت فنا
 های صحیحی به این پیشنهادها داده خواهد شد.پاسخ

نیروی انسانی یک سازمان سرمایه اصلی آن است، از سوی دیگر در سازمان حجم باالیی از 
نیروی انسانی در حوزه ستادی سازمان حضور دارند که باید برنامه ویژه برای استفاده بهینه از 

ساالری در انتخاب شایسته»هایی مانند یشنهادپسو نیاها داشت. از ها و کاهش هزینهظرفیت آن
، صف یبرا یدجد یروهایجذب ن و یدر حوزه ستاد یدهای جدکردن استخدام یران، متوقفمد

 یانسان یروین یسود ده برا یدپروژه جد ی، تعریفانسان یروین یرشد و ارتقا ایندفر تعریف
 یشافزا یبرا یمال یهنظام پاداش و تنب ، طراحییمال یهو پاداش و تنب یابینظام ارز کار، اعمالیب

و اعمال نظام پاداش  یابیو ارز یانسان یروین یفکردن شرح وظا ی، استانداردانسان یروین یزهانگ
ها برای اصالح حوزه نیروی انسانی استخراج گردید که این از دل مصاحبه« بر اساس آن یهو تنب

و نظام « جذب، آموزش وبه کارگیری نیروی انسانی» پیشنهادات نیز می تواند در قالب نظام 
 ساماندهی شوند. « ارزیابی و تنبیه و پاداش»

های شدید یروزمرگفشارهای مالی همواره دچار  واسطهبهبخش مالی در سازمان صداوسیما 
تواند صورت گیرد که باعث کاهش یمیرگذاری تأثبوده است اما در این حوزه نیز اصالحات 

ها و شبکه یبرا ایینههز یهاختصاص سهم»هایی  اعم ازیشنهادپسازمان شود.  ها درهزینه
 ، انجامهاها به بخشپرداخت بودجه یبرا ییضوابط اجرا ی، تدوینمستقل برا یحسابدار
الف  ینهپرهز یهابر پروژه ، نظارتاز آنها یو جواب خواه ایینهبه واحد هز یمال یهاپرداخت

 یزهانگ یشافزا یمشارکت در سود برا یهااز روش ، استفادهوژه و منظمصورت کنترل پربه یژهو
دادن  ، مشارکتهاپرداخت یلو تعد یمال یهاپرداخت ی، ساماندهیمال یهاکارکنان در پرداخت

از میان نظرات « دارد یسازمان تبعات مال یمربوط به آنها که برا یماتدر تصم یانسان یروین
است که اگرچه پیشنهادات پراکنده ای است و شاید نتواند یک نظام را  استخراج گردیده شدهارائه

 شکل دهد اما به جای خود در صورت اعمال می تواند تاثیرگذار باشد. 
یندهای کاری درون اصالح فرآبه سمت  عموماًها یشنهادپریزی در سازمان در حوزه برنامه

 یهابخش اضافه کردن یانامرتبط  یهاحذف بخشسازمان تمایل دارد. راهکارهایی مانند: 
در سازمان و اصالح نقاط  یکار یهاچرخه ینه در فرآیندها، شفافیتمرتبط به هدف کاهش هز

ارائه  با کارشناسان مجزا کیفیتیو ب یکردن جلسات بدون خروج بر، جایگزینینهو هز یبحران
ار تاثیرگذار باشد. شده است که می تواند در کاهش بروکراسی و اتالف وقت و هزینه بسی
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های کاهش هزینه در سازمان مهم است و همچنین مسئله مهم دیگری که در کنار اجرای برنامه
نظام عملکرد  یریتو مد طراحی» ریزی سازمان مدنظر داشته باشندالزم است مسئوالن برنامه

صورت به یو اصالح ساختار ینهکاهش هز یهابرنامه ، انجامسازمان هاییتفعال یسپاربرون
صف به  یهاها مانند نسبت هزینهبودن هزینه یسنجش منطق یشاخص برا ی، تعریفادوره
باشد که باعث یم« ینهکاهش هز یهابرنامه سازییادهپ یتحول برا یریتنظام مد ، طراحیستاد
 های کاهش هزینه منحرف نشده و به ثمر برسد. شود که برنامهیم

راهکارهای نرم و مرتبط با فرایندهای کاری در سازمان  اگرچه عمده پیشنهادها به سمت
هایی ارائه گردید که عموما در حوزه مدیریت تأمین نیز پیشنهاد در حوزهباشد اما می
 باشد مانند: تجمیعیمهای موجود در اختیار سازمان ساختمان خصوصبههای فیزیکی یرساختز

ی، به بخش خصوص یخارج از سازمان اصل یافاض یهاساختمان ، واگذاریپراکنده یهاساختمان
 ی. در حوزه کاهش مصرف انرژ یاصالحات فن اعمال

پیشنهادهای اندکی ارائه شده است. پیشنهاد شده است که  هاکاهش شبکهدر حوزه ساختاری 
یننده و یا کم بیننده به بدون ب بر اساس شاخص میزان بیننده می تواند منطقی باشد و شبکه های

 که عمدتا هزینه بر هستند سازمان یرمجموعههای زشرکتف یا ادغام شوند. همچنین مرور حذ
استقالل  یرمجموعههای زبه شرکتی واگذار شوند یا در صورت عدم واگذاری به بخش خصوص

 یحذف ستادها ها وشبکه یبنددستهکاری کار شود، یمانپ یوهبا آنها به شنسبی داده شود و 
از شبکه پیشنهادی بوده که ارائه شده که البته  هر دسته ید واحد براستا تشکیل یکمستقل و 

چندان شفاف نیست چرا که یکی از معضالت اصلی این پیشنهاد عدم رعایت اصل فرماندهی 
 هایی خواهد شد.واحد است که باعث چالش

که در بخش پیشینه پژوهش مشاهده کردیم، پژوهش حاضر هیچ نمونه مشابهی  طورهمان
ی گذشته اشناب هاپژوهشمستقیم با یکدیگر مقایسه شوند. اما در  صورتبهد که بتوان ندار
ریزی تولید و مشخص کردن سهم هر شبکه از تولید ارائه کرده بود که برای برنامه ( مدلی3019)

سپاری تولیدات ید دارد اما در فرآیند برونتأکریزی برای تولید نتایج پژوهش حاضر نیز بر برنامه
های باالبردن کارآیی در کارکنان ستادی روش( به 3012ه بیرون از سازمان، همچنین اصفهانی )ب

 .3ی مختلفی ازجمله: هاروشپرداخته بود و به  سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
اصالح . 3 ؛روابط صمیمانه همکاران .0 ؛رت شغلیافزایش مها  .2؛ حقوق و مزایای مکفی

توجه بیشتر به مسائل  . 1 ؛اداری هاییکاهش و اصالح بوروکراس .5 ی؛کارکنان هاییاستس
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را پیشنهاد داده بود که ما نیز در  شغلی مناسب یهاآموزش .9 ؛ایجاد محیط مطلوب . 1 ؛رفاهی
ی پرداخت هاروشمشابه مانند اصالح  های پژوهش خود مشابه این تحقیق به مواردییافته

 یافتیم.دستی و نظام پاداش و هزینه کارکنانهای یاستسمالی، آموزش کارکنان، اصالح 
 ( نیز در راستای کاهش هزینه مواردی را مانند:3080) باقرزادهخجسته 

 ؛یوربهره شیو افزا دیتول یهاکنترل و کاهش هزینه .3
که با اقبال مخاطبان مواجه  یدیبرنامه تول ینترمناسب ای نیبهتر کیو تفک یبنددرجه .2

 ؛شودیم

و  گر،یباز سنده،یکارگردان، نو لیاز قب د،یعناصر و عوامل تول نیو بهتر نیشناخت مؤثرتر. 0
 ؛... ،  نوع داستان، و ...

 دیتول یاصالح ساختارها یو استفاده از آن برا د،یتول رهیساختار و زنج نیانتخاب بهتر. 3
 ؛یدیمراکز تول گرید

سرا  یهاو شبکه یدیمراکز و مؤسسات تول هاییریتاثربخش و مداوم از توان مد یابیارز .5
 ؛صداوسیما یو مراکز استان یسر

  .دیبه حوزه تول دیجد هاییدهورود ا یبرا سازییتظرف. 1

ید، ارزیابی و ی فرایند تولوربهرههای این پژوهش ازجمله افزایش ارائه کرده بود که یافته 
حوزه تولید، کنندگان و کارگردانان موفق، فضاسازی برای ورود رقبای جدید به شناسایی تهیه

 ید دارد. تأک، نیز بر این موضوع محصوالتسازی زنجیره تولید ینهبه
 و برحسب یسپاربرون یرتأث در پژوهشی  باعنوان بررسی (3082سهرابی و همکاران )

 هاهزینه در ییجوصرفه مدیران سازمان{جهت»}نهاد کرده بودند رسانه پیش حوزه یکارها

وفادار همچنین « .کنند استفاده و دهند نشان بیشتری استقبال هابرنامه یسپاربرون به نسبت
ها و سپاری تولیدات سازمان در کاهش هزینهخود به مفید بودن برون در پژوهش( نیز 3083)

ید تأکهای پژوهش فعلی نیز بر این موضوع که یافتهبودند، یافته دستافزایش کیفیت محصوالت 
 سپاری صورت گیرد. برون صورتبهکند که باید تولیدات سازمان یم

ی سازمان هاپروژهنظامی را برای کنترل  (3080) باباخانی، ابوالصدق و فروغیانخان
ها در ینههزیی در جوصرفهیما ارائه کرده و مدعی بودند از اجرای این مدل کاهش و صداوس
 ضرورتبهیمای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. که ما نیز در این پژوهش صداوسسازمان 

  یافتیم.دستی الف ویژه هاپروژهتدوین نظام کنترل پروژه خصوصاً برای 
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ی موردی با عنوان بررسی حوزه فنی سازمان امطالعهدر  (3091زاده، عبدالرضا و مفاخر)عالی
به ترسیم مدل فرایند عملکرد معاونت فنی  سازمان  3ا با استفاده از سیستم کارییمصداوس
یما با استفاده از مدل سیستم کاری پرداخته و سپس عملکرد عناصر سیستم کاری را صداوس

ای منطبق بر دستاورد پژوهش گذشته ندارد اما بر سنجیده بودند. اگرچه پژوهش حاضر یافته
ید دارد که باعث تأکی فنی زیرساختی در سازمان هاپروژهو تحویل گیری نظارت بر فرآیند اجرا 

 های بعدی خواهد شد. کاهش هزینه
بررسی ارزیابی مدیران و »نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان( در پایان3083فرهانی، نازنین )

های هبرنام یسپاربرون هاییاستنظران رسانه از سشبکه اول سیما و صاحب کنندگانیهته
 به این نتیجه رسیده بود که:« سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضابطه و  گونهیچبدون ه یمادر سازمان صداوس سپاری تولیداتفرایند بروناجرایی شدن  
سپاری تنها اهداف موردنظر از برونگرفته است و نهانداز روشنی، انجامدستورالعمل مدون و چشم

 یافتهنها است، تحققپذیری سازمان و کاهش هزینهو انعطافسازی ساختار و چابکی که کوچک
بلکه به دلیل نداشتن استراتژی و قانون و ضابطه در این خصوص و همچنین عملکردهای 

بر عدم دستیابی به مزیت برتر در ای مدیران و عدم نظارت و کنترل صحیح بر آن، عالوهسلیقه
 . داشته استهایی نیز به همراه اجرای این سیاست، آسیب
 دستهای خود یافته درآمده از پژوهش فوق دستیقاً به همان نتایج بهدقپژوهش حاضر نیز 

 یافت. 
کمک گرفتن از اصل جامعیت،اصل »( نیز در پژوهش خود 3083مهاجرانی، رامین )

بر درآمدها  هاینه،اصل تعادل بودجه و اصل تقدم هزهاینه،اصل تحدیدی بودن هزیریپذانعطاف
، نژادعبداهللو نیز « های تلویزیونی تأثیرگذار باشدتواند در بهبود کیفیت این نوع از برنامهمی

یزی بهینه پیشنهاد داد بود که این پژوهش نیز به نتایج ربودجه( که اصولی را برای 3011عباس )
ها، شفافیت یری از آنگگزارشتعداد کمتر ازجمله ارائه بودجه به واحد هزینه و مشابهی البته به 

 یافت.دستها بر درآمدها یزی، تقدم هزینهربودجهدر 
ای در تواند تأثیر جدیمورد پیشنهاد کاربردی که می 35های پژوهش در ادامه براساس یافته

 شود:می های سازمان صداوسیما داشته باشد، ارائهکاهش هزینه

                                                           
1. Work System 
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کنندگان اعمال نظام بندی تولیدکنندگان و تهیهسپاری تولیدات و ارزیابی و رتبهبرون .3
 ویژه سازمان -ی الفهاپروژهکنترل پروژه برای 

ی مناسبتی هابرنامهدر تأمین در حوزه  هاآندادن به  تیمأمورها و میان شبکه کارمیتقس .2
 پرفشار سازمان

 در سازمان کار برساختهوطلب و رایگان و محتوای استفاده از تولیدکنندگان دا .0
 ی تفکر بیرون از سازمان هاکانونی پژوهشی و هامجموعهتأمین محتوای پژوهشی از  .3

 ی که قابلیت دارند ازندهی هابرنامهتولیدی کردن  .5

ی ریکارگبهی فرایند مدیریت فناوری در سازمان از مرحله مطالعات فناوری تا سازکپارچهی .1
 اء و ارتق

ی هاشرکتشبکه تجهیزات و امکانات داخل سازمانی و اجاره دادن امکانات سازمان به  .1
 بیرونی

 ی فرایند محتوا از مرحله تحویل تا مرحله آرشیوسازادهیپ .9
ی داخلی تولید تجهیزات هاشرکتخرید تجهیزات فنی از  مدتیطوالنانعقاد قراردادهای  .8

 و نگهداری  تعمیر  مدتیطوالنبه همراه قراردادهای 
 ی و جدیددا های در شبکه خصوصاًها تدوین استاندارهای تولید و فنی برای شبکه .33
و  هاساختمانی اطالعات امکانات پشتیبانی سازمان مانند وسایل نقلیه و هابانکتدوین  .33

 در خدمات سازمانی هاآناستفاده از 
 نالوگ ی آهافرستندهی پخش و خاموش کردن هافرستندهدیجیتال کردن  .32
 ی نظام استاندارد، ارزیابی و پاداش و تنبیه در حوزه نیروی انسانی ستاد سازادهیپ .30
  آنهای تولید و فنی و خرید خدمت از هاشرکتساماندهی نیروهای تولید در قالب  .33
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ی اطالعات ایران، سامانه گنج: پژوهشگاه علوم و فناور ریزی تولید در سازمان صداوسیما،برنامه(. 3019اشناب، سعید)

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/333323 

 .تهران: انتشارات ترمه حسابداری مدیریت با تأکید بر دیدگاه استراتژیك،(. 3085بلوچر، چن و لین)

های سازمان طراحی نظام کنترل پروژه(. 3080باباخانی هدیه؛ سارا ابوالصدق و فلورا فروغیان)خان 

های المللی یافتهکنفرانس بین ریزی معاونت سیما(.وسیما)مطالعه موردی اداره کل اطالعات و برنامهصدا
های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و المللی یافتهتهران: کنفرانس بین نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مکانیک،

  مکانیک.
 اء کیفیت و کاهش راهبرد بازارسازی، راهی برای ارتق(. 3080خجسته، حسن)

 تهران: ترمه. .یابی بر مبنای فعالیت/ مدیریت برمبنای فعالیتهزینه(. 3099رهنمای رودپشتی، فریدون)

سپاری برکسب و کارهای حوزه بررسی تأثیر برون (.3082سهرابی، روح اهلل؛ سیدجالل سیدشکری و الهام جعفری)

ن همایش مدیریت کسب و کار، همدان: شرکت علم و اولی رسانه )مطالعه موردی صداوسیمای مرکز همدان(.

 صنعت طلوع فرزین، دانشگاه بوعلی سینا.

 ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی. حسابداری مدیریت، (.3082شیم، جی.کی و جویل سیگل)

پنجمین  ه از سیستم کاری،بررسی حوزه فنی سازمان صداوسیما با استفاد(. 3091زاده عبدالرضا و زهرا مفاخر)عالی
 تهران. المللی مدیریت.کنفرانس بین

بازیابی شده از سایت:  رسانی صنعت،پایگاه اطالعارزش،  زنجیره(. 3085عظیمی، سیدحمیدرضا )

http://www.myindustry.ir/strategic-management/article/value-chain.html 
کارآیی در کارکنان ستادی سازمان صداوسیمای جمهوری  های باالبردنروش(. 3012اصفهانی فریبرز)علی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، سامانه گنج:  .اسالمی ایران

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/33190 

کنندگان شبکه اول سیما و صاحبنظران رسانه از بررسی ارزیابی مدیران وتهیه (.3083فراهانی، نازنین)

نامه کارشناسی ارشد تهران: پایان، های سیمای جمهوری اسالمی ایرانسپاری برنامهبرون هایسیاست

 دانشگاه صداوسیما.

 . تهران: آسیم.فرهنگ علوم اقتصادی(. 3093فرهنگ، منوچهر)

های نویِن درآمدزایی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با شیوه(. 3083محسنی، مهدی)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، پایگاه گنج:  مقاومتی. رویکرد اقتصاد

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/933255. 

نامه ، تهران: پایانبندیهای بودجههای الف با تئوریبندی سریال. مطالعه تطبیقی بودجه(3083مهاجرانی، رامین)

 ارشد دانشگاه صداوسیما.کارشناسی
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های سیستم بهینه جهت بررسی سیستم بودجه شبکه اول سیما و ارائه ویژگی(. 3011س)نژادعبداهلل، عبا

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.: پایانریزی و کنترل مالی، تهرانبرنامه

تهران: سازمان چاپ و انتشارات  .حسابداری مدیریت استراتژیك از تئوری تا عمل(. 3082نمازی، محمد و همکاران)

 به اوقاف و امور خیریه.وابسته 

سپاری شده وتولیدات تهیه شده درداخل سازمان مطالعه تطبیقی تولیدات مستند برون(. 3083وفادار، علی)

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما.تهران: پایان صداوسیما.

 



 


