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بحوث السمعية والمرئية

ملخ�س البحث
    قــــدم البحــــث درا�صــــة ملفهوم الإنتاج و اإدارتــــه و وظيفتهما لتحديد 
اإدارة  اإىل مفهــــوم وظيفــــة  و�صــــول  بينهمــــا  تربــــط  التــــي  العالقــــة 
الإنتــــاج التلفزيــــوين معتمدا علــــى النظريــــات و الإراء التي اأدىل بها 
املخت�صــــون بهــــذا املجال و التي وجدهــــا الباحث غري كافية لتحديد 

ما هية العالقة بني الإنتاج التلفزيوين و اإدارته .
     لذا قام الباحث بدرا�صة هذه املو�صوعة و من ثم خرج مبوؤ�صرات 
عر�صهــــا على عينة تعمل بهذا املجال فجاأءت النتائج حتدد ما ذهب 
اإليــــه حيث اأجابت العينة عن جميــــع الأ�صئلة التي اأثارها الباحث يف 
امل�صكلــــة و التــــي بينــــت اأنه ل ميكن اأن يتم الإنتــــاج التلفزيوين بدون 
اإدارة حتتويــــه و تتحمــــل م�صوؤوليــــة توظيف عنا�صــــره لتحقيق نظام 
متمايــــز ، فــــالإدارة ذات الكفاية الإنتاجية تولــــد اإنتاج منظم و لي�ض 

العك�ض ي�صح ، و هذا اأهم ما متحورت عليه نتائج البحث . 

ماهية العالقة بين اإلنتاج 
التلفزيوني وإدارتـه

م . براق ان�س املدر�س

) درا�صة يف املفهوم و الوظيفة (
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Defining TV Production &TV Production Man-
agement
(A Research Study in Concept & Function)
        This Research Has presented a study 
to the concept of production & its manage-
ment to define the relationship that connect 
between them to conclude the concept of TV 
production management Depending on the 
Theories & opinions that given by this area 
& the Researcher Founded un Conclusive To 
Determine the Relationship Between TV Pro-
duction & Its Management. 
          Thus the Researcher studied this 
subject & then Concluded an Indicators that 
was Reviewed by Sample That Deployed in 
This Area, So the results came determining 
what the sample indicates answering all the 
questions that the researcher Displayed it 
earlier, Which have proved that TV produc-
tion Cannot be performed With Out A Con-
taining & Responsible Management To fulfill 
the Deploying of its Elements To Achieve A 
Extinguish System, for an efficient Manage-
ment Generates an Organized Production 
Not other Wise , & that Was The Basic Axis 
for this Research Results.                

Abstract
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اأوال  - م�سكلة البحث :
تت�صافر جهود املوؤ�ص�صات و ال�صركات الفنية نحو �صناعة اأعمال درامية تلفزيونية لتقدم اإنتاجا يت�صم 
بخ�صو�صـــية لكونـــه اإنتاجا مقرتنا باالإبداع، لذا تنهل املوؤ�ص�صـــات من علـــم اإدارة االأعمال و يف الوقت 
ذاته حتاول اأن تنتج اأعماال جميلة اإبداعية ذات م�صـــامني تهم امل�صـــاهد . ومبا اأن هذه املوؤ�ص�صـــات اأو 
املنظمات هي اإنتاجية اإذن فهي تتبع �صيا�صـــات ت�صـــغيلية غايتها اإنتاج االأعمال الدرامية التلفزيونية، 
فاالإنتاج هو الغاية الرئي�صـــة ، و بعد التطور الذي ح�صـــل يف علوم اإدارة االأعمال مت تداول م�صـــطلح 
اإدارة االإنتاج، و الظاهر هو تفاعل بني االإنتاج و االإدارة، حتى ال ت�صـــبح عملية االإنتاج و كاأنها مبعزل 
عن االإدارة التي تنظمها بعد اأن كانت  وظيفة االإنتاج التزال، هي اإحدى وظائف املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة، 
و �صـــارت اليوم تعرف بوظيفة اإدارة االإنتاج حالها حال وظيفة اإدارة الت�صـــويق ،وظيفة االدارة املالية 
...الخ . وهناك من ينظر اإىل اإدارة االإنتاج من منظار اأو�صع و عدها امل�صوؤولة عن اإدارة اإنتاج املنظمة 
اأو ال�صركة ككل اأي م�صوؤولة عن جميع فعالياتها الداخلية لكونها باالأ�صل اإنتاجية و االإنتاج هو املح�صلة 
النهائية للت�صـــنيع و ميثل �صـــر وجودها و اإن كل الفعاليات التي تقوم بها املنظمة هي خلدمة عمليات 
اإنتاج ال�صـــلع ) االعمال التلفزيونية ( ، و ف�صـــال عن ذلك هناك  درا�صـــات و بحـوث قد خا�صـــت يف 
هـــذا املجـــال، ولكنها، ومع تعمقها يف علم اإدارة االإنتاج،  فانها، و من وجهة نظر الباحث، مزجت بني 
املفهـــوم و الوظيفـــة لكل من االإنتاج و اإدارته ، لذا حـــاول الباحث من خالل هذا البحث اأن يجيب عن 
اأ�صئلة عدة مفادها : ملاذا ا�صتعمل م�صطلح اإدارة االإنتاج حاليا  ؟ و ما  دور االإدارة يف عملية االإنتاج؟ 
وهـــل اإدارة االإنتاج متار�س القيادة و ال�صـــيطرة من م�صـــتويات تنظيمية ؟ ومن هـــذا كله اأراد الباحث 
االإجابة عن تلك اال�صـــئلة التي متثل  م�صـــكلة البحث للو�صول اىل تو�صيح ماهية العالقة بني االإنتاج و 

اأدارته .

ثانيا  - هدف البحث .
يهدف البحث اإىل حتديد مفهوم ووظيفة كل من االإنتاج و اإدارته لتو�صـــيح ماهية العالقة التي تربط 

بني هذين امل�صطلحني .

ثالثا  - اأهمية البحث .
تتجلى اأهمية البحث يف :

يف احلاجة املا�صة اىل حتديد مفاهيم االنتاج،وادرتة، ووظيفتيهما، حيث جند املكتبة التلفزيونية من 
البحوث تتعلق بهذي املجالني املهمني .

  
رابعا  - املبحث االأول / مفهوم االإنتاج ووظيفته .

اأنتج – اإنتاجا   ) ن ت ج (
ال�صيء: ولده ، �صنعه ، اأنتج الكهرباء من املاء ، اأنتج امل�صنع كذا اآالت . )   16 ، �س246 ( 

نتج ال�صـــيء من ال�صـــئ اأي جنم منه و �صـــدر و كان نتيجة له ، و اأنتج ال�صيءمن ال�صيء ولده و اأخرجه 
منه . ) 2 ، �س877 ( فاالإنتاج ياأتي نتيجة التوليد و اأكرث دقة الت�صـــنيع ، و كيف يتم الت�صـــنيع  ؟ يتم 
با�صتعمال موارد و يح�صل يف امل�صنع ، وماذا ي�صنع امل�صنع  ؟ ي�صنع ) مادة اأو �صئ ( اإي منتج متفق 

عل ت�صنيعه م�صبقا  .
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وتعني كلمة االإنتاج باأنه عمل اأو ن�صـــاط اأو جهد يقوم به االإن�صـــان غايته �صـــناعة اأ�صـــياء مادية مفيدة 
للمجتمع الذي يعي�س فيه في�صتعملها لق�صاء احتياجاته، و التغلب على م�صاعب احلياة ، فاالإنتاج ياأتي 
نتيجة تفكري علمي مدرو�س و م�صـــبوط بقواعد و اأ�صا�صـــيات اأكدها العلم اخلا�س بال�صناعة،ومن ثم 
يتحول اإىل جهد عملي ، ومن املمكن اإن يكون االإنتاج هو اإطالق مفاهيم و اأفكار نظرية تغذي املجتمع 
باجتاه اإبعاد ثقافية ، �صيا�صـــية ..الخ مما ينتجه فكر االإن�صـــان ، اما عن هدفه فيقرره القائم باالإنتاج 
على وفق ما ي�صـــبو اإليه اأو املجتمع الذي ينتج االأفكار . وهناك من يقول عن االإنتاج : “ نحن عندما 
ن�صـــتعمل املوارد و نوظفها خللق املنفعة اأي اأننا عندما نحقق القدرة على اإ�صـــباع احلاجات عن طريق 
توفـــري ال�صـــلع و اخلدمات، نكون يف مو�صـــع املنتج الذي حقق للقطاع الذي يعمـــل فيه اإنتاجا   باملعنى 
االقت�صـــادي لالإنتاج “ )  3 ، �س19 ( و يتفق ) ها�صـــم ال�صامرائي ( مع هذا التعريف باأن االإنتاج هو 
خلق املنافع )  6 ،�س 20 ( لكن من الذي يوظف هذه املوارد ؟ ٭ فاالإنتاج ال يحدث اإال بتوفري املوارد 
التي يجري العمل بها ل�صناعة ال�صلع التي بدورها تعمل على اإ�صباع احلاجات للب�صر، و هذا بالنتيجة 
�صوف ي�صبع طموح و اأهداف املنتج بح�صب وجهة النظر االقت�صادية ، اأما جهات االإنتاج اخلدمية فهي 
توفـــر اخلدمـــات للمجتمع  . ويعرف االنتاج باأنه “ عمل اأو ن�صـــاط اقت�صـــادي هدفه الربحية املادية ، 
اأو اجتماعـــي فكري هدفه الربح املعنوي ، يخرج اإىل حيز الوجود بعد اأن جتري عليه عمليات متعددة 
خالقة بوا�صـــطة فرد اأو جمموعة من االفراد �صـــمن نظام حمدد “ ) 14 ، �س9 ( فالربحية تتحقق 
باجتاهـــني مادي و معنوي ، وهنا يتم الرتكيز على الربحية املادية نتيجة لهذا العمل اأما املعنوية فهي 
فائدة املجتمع ، فهل الربحية هنا متثل الهدف من االإنتاج ؟ اجلواب : نعم ، وهذا ما يقدمه التعريف 
وهو متفق مع راأي ) اآدم �صميث ( ٭٭ حني قال اإن : “ ال�صناعي ي�صهر على حت�صني اإنتاجه لي�صمن 
له اأكرب رواج و اأف�صـــل قيمة يف ال�صـــوق ، و هو بعمله ال يفكر اإال مبنفعته ال�صخ�صـــية و ربحه اخلا�س ، 
ولكنه يف الوقت ذاته يكون قد اأدى خدمة للمجتمع ، وقام بعمل يحقق املنفعة العامة  “ )  18 ،�س14 
( لكن هذا العمل اأو الن�صـــاط ال يولد اإال من رحم النظام ٭٭٭ الذي يحدد �صـــريه و يفر�صه القائم 
باالإنتـــاج الذي يعرف بالقطاع اأو املوؤ�ص�صـــة اأو املنظمة اأو ال�صـــركة  اأو ت�صـــعه الت�صـــكيلة االجتماعية و 
املتمثـــل بالعـــادة اأو العرف . وحتـــدد ) نظرية املنظمـــة ( دورة االإنتاج مبخطط ، حيـــث اإن االإنتاج ال 

يحدث اإال مبدخالت ومن جراء االإنتاج تتولد املخرجات . )  9 ، �س17 (

خمطط  )1( – دورة االإنتاج

واملدخالت هنا هي املوارد التي حتول بو�صاطة العمليات اإىل �صلع )خمرجات ( .

٭ كل �صوؤال يثار يف هذا املبحث �صوف يجيب عنه املبحث الثاين 
٭٭ موؤلف كتاب ) ثروة االأمم (

٭٭٭ �صوف يو�صحه الباحث الحقا
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وعلى الرغم من هذه التعريفات التي حاولت اأن تبني معنى االإنتاج ووظيفته فان ) عبد املجيد �صكري( 
يواجه اإ�صكالية يف حتديد امل�صطلح، الأن » م�صطلح االإنتاج من امل�صطلحات التي يختلف على حتديد 
مفهومها الكثريون ، نظرا الت�صـــاع دائرة ا�صـــتعماله،  اإذ ي�صمل اأن�صطة عديدة اقت�صادية و �صناعية ، 
وزراعية ، و حيوانية، و حرفية ، و عملية ، و فنية ، وات�صالية ، و اإعالمية ، بل كثريا  ما ياأتي اخلالف 
نتيجة روؤية �صيا�صية اأو اأيديولوجية معينة تعطي امل�صطلح مفهوما  خمتلفا  طبقا  لكل اجتاه ، وجاءت 
اأو�صـــع التعريفات لتجعل من االإنتاج كل ن�صـــاط ا�صهم يف اإ�صـــباع احلاجات االإن�صانية » ) 8 ، �س43 ( 
وبهـــذا التعريـــف نعود  اإىل مفهوم اإ�صـــباع احلاجات، و يكون هذا هو هدف االإنتاج االأ�صـــا�س ، و يتفق 
)عبـــد املعـــني املوحد ( مع هذا الراأي يف عدم اإمكانية و�صـــع تعريف حمـــدد لالإنتاج بقوله : » الميكن 
و�صع تعريف حمدد لكلمة االإنتاج ، وذلك الأنها كلمة وا�صعة و �صاملة ، ولكن باملعنى العام فاأن االإنتاج 
هو كل عمل اأو ن�صـــاط منتج ، ياأتي ب�صـــبب تفاعل عدد من العوامل اأو العنا�صر املوجودة و املتاحة اأمام 
النا�س ي�صـــتخدمونها يف عملية االإنتاج ، وذلك مبا يجعله ي�صـــتطيع اأن يخلق و يبتكر عددا من ال�صـــلع 
و اخلدمات التي يحتاج اإليها النا�س يف حياتهم . ي�صـــمل االإنتاج كل ن�صـــاط حيوي يقوم به االإن�صـــان ، 
وكل االعمال و االأن�صطة ذات النفع الكبري لالآخرين » ) 17 ، �س9 ( وهو اأي�صا يف هذا التعريف حدد 
االإنتاج باأنه عمل يحدث نتيجة تفاعل و ت�صـــافر عنا�صـــر و هي املوارد ) املدخالت ( تولد �صيئا يوؤدي 
املنفعـــة مل�صـــتعمليه فيكون » مفهـــوم االإنتاج من وجهة النظـــر العلمية الإدارة االعمال هي االأن�صـــطة و 
الفعاليـــات املتعلقة بالعملية التكنولوجية  التي توؤدي اإىل تبديل اأو حتوير �صـــكل املادة اإىل حالة اأخرى 
مق�صـــودة و�صـــمن املوا�صفات املقررة » ) 11 ، �س21 ( ك�صناعة ال�صيارات ، اأو الكامريات ، ...الخ ، 
اإذن االإنتاج يتم من خالل عملية �صناعية حتويلية تغري �صكل املوارد ) عدا الب�صرية ( اإىل �صكل جديد 
ذي موا�صـــفات حمدده و بطريقة تكنولوجية ، وهذه العمليات تنمو باآلية مرحلية لتو�صـــل خط االإنتاج 

اإىل نهايته، و ينفذها حمرتفون ، علما باأن هناك من حدد املوا�صفات قبليا  .
اأما االإنتاج التلفزيوين فيعرف باأنه ن�صـــاط خالق ينفذ العمل التلفزيوين من خالل عملية تنطلق من 
مرحلـــة ال�صـــفر لتقـــف عند مرحلـــة النهاية ، و يقول ) اأحمد مر�صـــي ( عـــن االإنتاج باأنـــه : » عملية 
تنظيم العمل ... وتن�صـــيق العمل بني العنا�صر الفنية ،و حجز املعدات واإقامة املناظر و اختيار املواقع 
اخلارجية و احل�صول على الت�صريحات ، و مراقبة عملية التح�صري و الت�صوير و ما بعدها ،و حتقيق 
مطالب املخرج �صـــواء داخل االأ�صـــتوديو اأو  خارجه لت�صـــهيل كل العقبات ما دامت يف حدود امليزانية 
املقـــررة ») 15 ،�ـــس271  ( مـــن املوؤكد اأن هذه االأن�صـــطة  حتـــدث عند تنفيذ العمـــل ، لكن من الذي 
ينظم و ين�صق و اأي�صا  يراقب وكيف ؟ ي�صف ) د. فالح املحنه ( االإنتاج باأنه » ... اال�صتخدام االأمثل 
لالأجهزة و املعدات ... االإمكانيات املادية و الب�صرية يف عملية �صنع الربامج االإذاعية و التلفزيونية ») 
13 ، �س43 ( ويتفق معه ) د. عبد احلميد عبا�س ( باأن االإنتاج »  املهنة التي تتوىل مهمة تدبري كافة 
امل�صـــتلزمات املادية  ) ال�صـــلعية ( ، واخلدمية ، و الب�صرية ، املتخ�ص�صة بالقدر و امل�صتوى الذي يلزم 
الجناز العمل باأفـ�صل جودة فنية وفكرية ممكنة من دون حدوث اأي حالة اإ�صراف اأو �صياع يف االإنفاق 
» ) 10 ، �س13-14 ( . يعود بنا هذان التعريفان اإىل ا�صـــتعمال العنا�صـــر التي �صـــوف تولد �صـــناعة 
العمل التلفزيوين . لكن كيف يتم ا�صـــتعمالها بطريقة مثالية ؟ ، بهذا ال�صـــدد يقول ) زيتل(  »االإنتاج 
يعنـــي اأن تهتم وت�صـــمن حتويل فكرة ذات معنى اإىل برنامـــج تلفزيوين ذي قيمه » ) 5 ،�س531( فهو 
عمليـــة حتويليـــة الأفكار متخيلة لكنها عميقـــة القيمة اإىل برنامج تلفزيوين يوؤثـــر يف النا�س، لكن هذه 
االأفـــكار التـــرى النـــور اإال اإذا اهتم بها القائمون على العمل التلفزيوين ، و اأي�صـــا كيف ن�صـــمن و من 
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ي�صـــمن عمليـــة التحويل هذه ؟ لو عدنا اإىل )نظرية املنظمة ( لوجدنـــا اأن االإنتاج ال يحدث اإال بتوافر 
عنا�صـــره ومـــن ثم تفاعلهـــا ، فاملنتج ) العمـــل التلفزيوين ( ال يولـــد اإال من خالل عمليـــة اأو عمليات 
تو�صـــف باأنها اإنتاجية حتويلية اأولية ، حتول الفكرة التي هي من اإنتاج الطاقة الب�صـــرية الفكرية التي 
اعرتتها اأي�صـــا"عمليات، لكنها تظل فكرة داخل الدماغ تخرج ب�صـــكل خمرجات تعرف ) بفكرة العمل 
التلفزيوين ( تبلور خمرجات نهائية ب�صـــكل عمل تلفزيوين جاءت نتيجة تفاعل عنا�صر االإنتاج �صمن 
م�صـــار متدفق يعرف بنظام االإنتاج  » النظام هو الكيان املتكامل املعقد املتحقق من اأجزاء و عنا�صـــر 
متداخلة و متبادلة التاأثري يف اأداء وظائف و اأن�صطة حم�صلتها االأخرية الناجت الذي ي�صعى اىل حتقيق 
النظـــام » ) 20 ، �ـــس4 ( املعتمـــد حتقيقه على نظم فرعية تعرف مبراحل االإنتاج ) التح�صـــريية ، و 
الت�صـــوير ، و املونتاج ( تعمل اجلهة املنتجة على توفري هذه العنا�صـــر الغرا�س االإنتاج ، علما اأن هذا 

النظام هو جزء من نظام اإدارة االإنتاج الذي ابتكر نتيجة عمليات التنظيم .
مما تقدم يحاول الباحث اأن يقدم مفهوما« لالإنتاج باأنه ال�صفة الرئي�صة للجهة املنتجة ) املنظمة اأو 
ال�صـــركة( التي غايتها االإنتاج اأي ال�صناعة، و تخليق االعمال التلفزيونية من خالل اقرتان ال�صناعة 
باالإبداع ، فاملفهوم هو اإنتاج املنظمة ب�صـــكل عام ، الأن املنظمة اإنتاجية فهي اأ�ص�صـــت لكي تنتج اأعماال« 
تلفزيونيـــة ، لـــذا هي توفر املدخالت ) عنا�صـــر االإنتاج ( من موارد مالية ، وموارد ب�صـــرية ، وموارد 
خام ،و ا�صـــتوديوهات ، ومواقع للت�صـــوير ، و اأجهزه  ومعدات ، وغريها من متطلبات االإنتاج  ...الخ . 
ومن املالحظ اأن بع�س القنوات الف�صائية التي تنتج امل�صل�صالت تعتمد، عند اإنتاج هذه االعمال، على 
�صـــركات االإنتاج اخلا�ـــس الإنتاج واإدارة اإنتاج هذه االعمال ، حيث توفـــر القناة املوارد املالية فقط، و 
الباقي من عنا�صر االإنتاج توفره �صركة االإنتاج التلفزيوين التي تنفذ االإنتاج تبعا  لنظامها االإنتاجي، 
وعلـــى الرغم من ذلك ي�صـــار اىل اإن هذا العمل هو من اإنتاج القناة الف�صـــائية و بالتعاون مع �صـــركة 

)�س( وهذا خالف ما تقدم من اأن اجلهة املنتجة هي التي توفر عنا�صر االإنتاج .
 ويو�سح لنا املخطط  االآتي مفهوم االإنتاج 

  املنظمة = امل�صنع = الإنتاج

 املخطط ) 2 ( – مفهوم االإنتاج 
اأمـــا وظيفـــة االإنتاج فهـــي تتحقق عند تنفيـــذ نظام االإنتاج ، اأي االإنتاج بح�صـــب النظام الذي ت�صـــعه 
املنظمة ) الذي يختلف عند التنفيذ من منظمة اإىل اأخرى على الرغم من اأنه يحدد بثالثية االإنتاج ( 
، الأن عملية التحويل للموارد اإىل �صلع جتري يف اإطار نظام ) 12 ، �س 10 ( م�صتعينة بالنظم الفرعية  
التي تعرف مبراحل االإنتاج و هنا يقابل االإنتاج عملية التنفيذ ) الت�صـــغيل ( بكل تفا�صـــيله الدقيقة ،و 
لهـــذا تعـــرف املراحل : مبرحلة ما قبل االإنتاج ، و مرحلة االإنتاج ) التنفيذ ( ، و اأخريا مرحلة  ما بعد 
االإنتاج ، فوظيفة االإنتاج يتم حتقيقها من خالل العمليات  التي حتدث داخل املنظمة ، لذلك ي�صـــف 

املخطط العمليات التي تعني نظام االإنتاج و هي بالنتيجة، وظيفة االإنتاج .
العمليات = نظام الإنتاج = وظيفة الإنتاج 

املخطط  )3( – وظيفة االإنتاج 
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اأما املخطط  )4 (  فيبني كال من مفهوم ووظيفة االإنتاج 
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خام�سا - املبحث الثاين / مفهوم اإدارة االإنتاج ووظيفتها .

يحمل م�صطلح اإدارة االإنتاج مفهومني يف الوقت نف�صه، اأي اإدارة العمليات االإنتاجية من نقطة ال�صروع 
اإىل اآخر مرحلة من مراحل االإنتاج “ فباالإمكان و�صـــف االإدارة بالعامل الديناميكي الذي يتفاعل يف 
كل �صـــنف من اأ�صـــناف اإدارة االعمال، وبدون هذه القيادة فان م�صادر االإنتاج تبقى م�صادر جامدة 
ولن ت�صـــبح اإنتاجا مطلقا  “ ) 11 ، �س29 ( فيكون مفهوم االإدارة ب�صـــكل عام هو القيادة  التي هي 
ال�صـــفة املالزمـــة لالإدارة التي متار�س مهام عـــدة ، وتعني االإدارة مبعناها العام “  الن�صـــاط املوجه 
نحـــو توفري التعاون املثمر ، والتن�صـــيق الفعال بني اجلهود الب�صـــرية املختلفـــة العاملة من اأجل حتقيق 
هـــدف معـــني بدرجة عالية مـــن الكفاءة  “ ) 4 ، �س5 ( ، وهناك من يعرفها انطالقا من ن�صـــاطاتها 
و فعالياتهـــا الأن االإدارة تقـــوم بالتنبوء و التخطيط و التنظيم و اإ�صـــدار االأوامر و التن�صـــيق و الرقابة 
) 21 ، �ـــس6 ( ، اأمـــا االأ�صـــتاذ ) white( ٭ فـــريى بـــاأن االإدارة “ تتكون من جميـــع العمليات التي 
ت�صتهدف تنفيذ ال�صيا�صة العامة ، واإن هذا التعريف يغطي العمليات يف كافة امليادين “ ) 22، �س3( 
، وميكن و�صـــف القيادة على وفق التعريفات ال�صـــابقة باأنها ال�صيطرة على عمليات االإنتاج مبا يحمله 
هذا امل�صـــطلح من مفاهيم ، فتكون هي �صـــاحبة القرار االأول و االأخري لكونها متثل راأ�س الهرم ، اأما 

االإنتاج فهو العمل الرئي�س للمنظمة اأو ال�صركة و كما و�صح يف املبحث ال�صابق . 
ولكي نبحث يف هذا وجد الباحث اأنه من االأجدى تق�صيم اأن�صطة اإدارة االإنتاج على ثالثة م�صتويات . 

1 - م�ستوى املنظمة ) ال�سركة ( .

تكون غاية االإدارة يف هذا امل�صتوى من�صبة على تـفعيل و حتفيز وظائف املنظمة من اإنتاج ، و ت�صويق، 
و مالية ، و�صـــوؤون اأفراد  نحو االإدارة ب�صـــكل ينم عن مهارة ، فينظر اإىل امل�صروع بتفاعل وظائفه دون 
التقليـــل مـــن اأهمية اأي وظيفة من الوظائف، اأو تف�صـــيل وظيفة على اأخـــرى اأي لي�س املهم هو االإنتاج 
فقط بل يجب اإن ي�صوق هذا االإنتاج واأي�صا  ال يهدر اأمواله ف�صال عن  ذلك اأن يكون امل�صرتكني يف هذا 
االإنتاج را�صـــني باأجورهم لكي يبدعوا اأكرث فاأكرث ، وبعد حتديث نظريات علم اإدارة االعمال اأ�صـــبح 
هـــذا العلم يقـــرن كل وظيفة من الوظائف مب�صـــطلح االإدارة ف�صـــارت هناك وظيفـــة اإدارة االإنتاج، 
واإدارة الت�صـــويق ، و االإدارة املاليـــة ، و اإدارة �صـــوؤون االأفـــراد وكل منهـــا يقوم باأن�صـــطة حمددة داخل 
دورة االإنتـــاج ، من هنا بداأ االقرتان بني االإدارة و االإنتاج ب�صـــكل دقيـــق ، و معناه اأن اإدارة االإنتاج هي 
اإدارة تابعة لالإدارة العليا ) جمل�س االإدارة  اأو املدير العام ( على حد و�صف ) عبد املعني املوحد( ) 
17 ، �ـــس24 ( علمـــا  اأن هذه الوظائف هي بالنتيجة تعمل خلدمـــة عمليات اإنتاج املنظمة  ، لكن ) د. 
عبـــد ال�صـــتار العلي ( له راأي يختلف عن ) املوحد ( فيقول : “ ب�صـــورة عامـــة باالإمكان حتديد اإدارة 
االإنتاج على اأنها عبارة عن اأن�صـــطة و فعاليات للهيئة اأو اجلهاز الذي يدير �صـــوؤون املوؤ�ص�صة ال�صناعية 
و امل�صـــوؤول عن تخطيط  و تن�صـــيق تلك الفعاليات و االأن�صـــطة داخل املوؤ�ص�صـــة “ )11، �س30( ويعني 
هذا اأن اإدارة االإنتاج هي االإدارة العليا لكون  املنظمة هي �صناعية، اإي اإنها تعد نظامها الإنتاج ال�صلع، 
حيـــث االإنتاج هو الهدف االأ�صـــا�س، لذا تكون اإدارة املنظمة هـــي اإنتاجية، و تعرف باإدارة االإنتاج،لكن 
هذا يتقاطع مع ما جاء به ) د. عبد الكرمي حم�صن ( الذي يذهب اىل اأن  “  اإدارة االإنتاج و العمليات 

٭ �صغل من�صب اأ�صتاذ االإدارة العامة بجامعة �صيكاغو 
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متثل اإحدى الوظائف االأ�صا�صـــية الأي منظمة اإىل جانب وظيفتي الت�صـــويق و التمويل “ ) 12 ، �س9 ( 
و يف الوقت ذاته  فهو يرجح اأف�صـــلية و وظيفة اإدارة االإنتاج على وظائف املنظمة اأو ال�صـــركة االأخرى، 
الأنها توفر فر�صـــا حقيقيـــة لتحقيق الأاإربـــاح اأو لتخفي�س تكاليف االإنتاج مما ي�صـــهم يف تعزيز املوقع 
التناف�صـــي لل�صـــركة يف ال�صـــوق ، فهو يويل اإدارة االإنتاج االأهمية الكربى و يعدها ذات النفوذ االأو�صـــع 
بال�صـــيطرة و اتخـــاذ القرارات، وهي ت�صـــتمد قوتها من اأن املنظمة اأو ال�صـــركة هدفهـــا االإنتاج وذلك 
لـــدوام و ا�صـــتمرار عملهـــا يف هـــذا املجـــال ، و يعود ) املوحـــد ( ليتـفق مع هـــذا الراأي بقولـــه : “ اإن 
مـــا هو جدير باملالحظة يف عالقة اإدارة االإنتاج باالأق�صـــام ذات االخت�صا�صـــات االأخرى يتمثل يف اأن 
اإدارة االإنتاج تتميز باالت�صـــاع وال�صـــمول والت�صـــخم فيما يبتلع يف داخله كل االخت�صا�صات االأخرى “ 
) 17 ، �ـــس14 ( ، ويبقـــى اجلـــدل قائما على حتديـــد مفهوم ادارة االنتـــاج  اأن اإدارة االإنتاج هي التي 
متثل املنظمة اأو ال�صـــركة اأي مبثابة االإدارة العليا ،ومنهم من يرى  تبقى واحدة من وظائف امل�صـــروع 
ومتار�س اأن�صـــطتها من م�صتوى متو�صط  ، وي�صف ) املوحد ( االإدارة باأنها اإدارة عليا ، وو�صطا، ودنيا 
) 17 ، �س24 ( . ومما تقدم من اراآء حول هذه املو�صـــوعة يجد الباحث اإن اإدارة االإنتاج هي االإدارة 
الكربى التي حتتوي على باقي االإدارات عند التخطيط و التنفيذ ، فهي تعمل من م�صـــتوى اعلى كونها 
ت�صـــتلهم ر�صـــالة املنظمة اأو ال�صـــركة و اأهدافها فتنطلق من هذا حتى متار�س القيادة و ال�صيطرة على 
باقي االإدارات ، اإما وظائف اإدارة االإنتاج فتتكون من اأربعة عنا�صر حددها ) املوحد ( “ التخطيط ، 
و التنظيم ، و التوجيه ، و الرقابة “ ) 17، �س24 ( لكن ) د. عبد الكرمي حم�صن ( ي�صتبدل التوجيه 
بالتحفيـــز ويتفـــق على بقية الوظائف فيكون الرتتيب ؛ التخطيط ، و التنظيم ، و التحفيز ، و الرقابة، 
ويقول ان من الباحثني من اجته نحو تو�صـــيع الوظائف ال�صـــابقة و اإ�صـــافة �صـــياغة االأهداف و اتخاذ 

القرارات ، و التوجيه و االإ�صراف عليها “ ) 12 ، �س19 ( . 
وعـــودا علـــى  بـــدء فان ما مييـــز اإدارة االإنتاج �صـــواء اأكانت هي عليا اأم و�صـــطى اأم دنيـــا هو وظائفها 
يف كل م�صـــتوى ، فاإذا كانت على م�صـــتوى املنظمة اأو ال�صـــركة فهي تثبت اخلطة االإ�صـــرتاتيجية التي 
هي “ خطط و اأن�صـــطة املنظمة التي يتم و�صـــعها بطريقة ت�صـــمن خلق درجة من التطابق بني ر�صالة 
املنظمـــة و اأهدافها ، وبني هذه الر�صـــالة و البيئة التي تعمل بها ب�صـــورة فعالـــة وذات كفاءة عالية “ 
)7، �ـــس26( الأنهـــا خطط م�صـــتقبلية ياأتي تطبيقها اأنها م�صـــتندة اإىل  جناح و ا�صـــتمرارية اخلطط 
الت�صـــغيلية و العملياتية لدورة االإنتاج، ت�صعى املنظمة لل�صيطرة من خاللها على �صوق االإنتاج الدرامي 
التلفزيوين م�صتقبال اأي بعد عدة �صنوات من العمل الدوؤوب يف هذا املجال احليوي واإ�صافة اإىل ذلك 
حتـــاول جذب امل�صـــاهد ملتابعة االعمال التي تنتج مـــن قبلها، اآو بالتعاون معها لكون اإنتاجها يت�صـــف 
مبو�صـــفات حافظت املنظمة على اإحيائها من خالل اإعمالها الدرامية وبهذا توؤثر يف املجتمع ) البيئة 
اخلارجية ( و اأي�صـــا ت�صتقي من املجتمع اأحتياجاته طبقا للدرا�صات التي جتريها فهي تتاأثر باملجتمع 
و ت�صـــعى اىل ان حتقق حالة اإ�صـــباع لرغبات املجتمع و تعمل على ا�صـــتقطاب اأ�صـــحاب روؤو�س االأموال 
لدعـــم اأنتاجها وتطوير احلرفيني بهـــذا املجال ، وبعد التخطيط ياأتـــي دور التنظيم اإي توحيد موارد 
املنظمـــة الإغرا�س �صـــري عمليات االإنتاج و اال�صـــتعانة بجميـــع اإدارات الوظائف ثـــم التوجيه الذي هو 
ترجمـــة اخلطـــط اإىل الواقع عن طريق اإ�صـــناد الن�صـــاطات و امل�صـــوؤوليات اإىل العاملني و حتفيزهم و 
توحيد جهودهم ، اأما الرقابة التي هي، على االأغلب ما ي�صفر عنها عملها لكونها اأداة للمنع اآو االعاقه 
لكن مفهومها ووظيفتها اأو�صع من ذلك الأن هدفها هو االإر�صاد يف حالة جتاوز اخلطة، و تاليف حدوث 
االأخطـــاء و حل امل�صـــاكل التي تنجم عن العمل و تنظيمه باآليـــات ) نظام االإنتاج ( التي حددتها اإدارة 
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االإنتاج  “ الأن الواقع العلمي يتطلب من اإدارة االإنتاج تقييم االأن�صطة و اتخاذ القرارات �صمن م�صرية 
امل�صـــروع اأو املوؤ�ص�صة ال�صـــناعية و كذلك يف حتديد االإ�صرتاتيجية املتفق عليها “ ) 11، �س19-18 ( 
. ويف�صـــل الباحث اأن يحدد عنا�صـــر اإدارة االإنتاج : التخطيط ) اال�صـــرتاتيجي يف هذا امل�صـــتوى ( ، 
التنظيـــم ، التوجيـــه ، والتقومي ) وهو اأدق لكونه ياأتي بعد التقييـــم و يحقق هدف الرقابة ( ، وعموما 

تقوم اإدارة االإنتاج  باالأن�صطة  االآتية : ) 17 ، �س19-18 ( 

التن�صيق . ترتيب و تنظيم املوارد و التوجيه و االإ�صراف و الرقابة وتوزيع امل�صوؤوليات و ال�صالحيات  1 .
و بناء و تن�صيق العالقات بني خمتلف اأن�صطة العمل .

توجيه االأن�صطة و العمليات . 2 .
ال�صيطرة و التحكم و حتقيق ال�صبط و الرت�صيد .  3 .

حت�صـــني القاعدة املوؤ�ص�صـــية لالإنتاج و العمل مـــن اأجل حتقيق الفعالية الق�صـــوى لوظيفة التمويل  4 .
بال�صكل الذي يوؤدي اىل جناح اال�صتثمار .

حتقيق االأهداف . 5 .
تر�صيد عملية اتخاذ القرارات و حتمل امل�صوؤولية يف الربح و اخل�صارة . 6 .

تطبيـــق اللوائح و االأ�صـــ�س و النظم التي حتكم العمل و التي تدفـــع االإفراد و جمموعات العمل اىل  7 .
التكيف و احرتام االأنظمة و اللوائح . 

حتقيـــق الدافعيـــة و احلوافز املاديـــة و املعنوية لتحقيق اأعلـــى معدالت االإنتاج عاليـــة اجلودة كما   8 .
ونوعا  .

تقييم النتائج بعد درا�صة عمليات التنفيذ .  9 .

2 - م�ستوى اأنتاج اأعمال متعددة . 

و املق�صود هنا اإدارة اإنتاج عدة اأعمال تلفزيونية تنتج �صمن فرتة حمددة من الزمن كاأن يكون ثالثة 
اأعـــوام اأو عامـــا انتاجيا واحـــدا ، حيث يتم اإنتاج اأعمـــال على مدار هذه الفرتة من حيث تخ�صـــي�س 
مكتـــب اإنتـــاج يعرف يف بع�س املنظمات اأو ال�صـــركات  ) ق�صـــم االإنتاج ( اأو ) وحدة االإنتاج ( ي�صـــرف 
على عمليات اإنتاج هذه املجموعة من االإعمال ويديره �صـــخ�س معني ،وغالبا ما نقراأ يف لوحة عناوين 
االعمال الدرامية �صـــفة ) امل�صـــرف العام على االإنتاج ( اأو ) كبري مديري االإنتاج ( اأو ) اإ�صراف(...
الخ من تو�صـــيفات  . واملعمول به يف االإنتاج التلفزيوين “ اإي اإنتاج تلفزيوين على نطاق وا�صـــع �صـــوف 
يكـــون لديـــه منتـــج منفذ ) EP ( . هذا هو ال�صـــخ�س الذي يتم تكليفه اأ�صا�صـــا "  بالربنامج ، ويعطى 
تفوي�صـــا بامليزانيـــة “ ) 1 ، �ـــس54 (، هو الذي ي�صـــرف ويوجه اإنتاج املحطـــة التلفزيونية اأي “ يكون 
م�صوؤوال عن اأحد الربامج امل�صل�صلة اأو عدة م�صل�صالت يف اآن واحد . ويدير املوازنة و ين�صق مع الزبائن 
و اإدارة املحطـــة ووكاالت االإعـــالن و الداعمـــني املاليـــني و مديـــري اأعمال املمثلني و الكتـــاب “ ) 5 ، 
�س500 ( لقد متتع املنتج املنفذ ب�صـــالحيات خول بها من قبل املحطة اأو ال�صـــركة وهي �صـــالحيات 
مهمة و ح�صا�صـــة لكنها مرتبطة بعمليات التنفيذ لهذا االإنتاج وال تتعداه لت�صـــل اإىل مديات التخطيط 

لكونه ينوب عن االإدارة العليا لينفذ ما تريده  ، وميكن اإن 
يعمـــل بح�صـــب توجيهـــات االإدارة الو�صـــطى ، الن اإدارة االإنتـــاج “ عمليا هي تنظيـــم االإنتاج بدءا من 
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التخطيط له ثم تنفيذه م�صـــتعملة  اأف�صـــل الطرق احلديثة للو�صـــول اإىل الكفاية االإنتاجية من جراء 
هذا االإنتاج، مع االأخذ بنظر االعتبار عملية الرقابة “ ) 15  ، �س11 ( فكل من املنتج املنفذ و اإدارة 
االإنتاج لهما حق القيادة لكن الفرق البني بينهما هو ان املنتج املنفذ ال ميتلك حق التخطيط بل ميتلك 
حق التنفيذ، وهذا وا�صـــح من �صـــفته فهو ينفذ ما تريد املحطة اأو ال�صـــركة، اأما اإدارة االإنتاج فهي يف 

الغالب  ما متثل املحطة اأو ال�صركة و نطاق �صالحياتها اأو�صع .

وتكون اأبرز مهام اإدارة االإنتاج هي : ) 17 ، �س13-12 ( 
تخطيـــط االإنتاج مو�صـــوع التنفيذ و التنبوؤ باملتغريات التي ميكـــن ان حتدث خالل الفرتة الزمنية  1 .

املحددة لتنفيذ م�صروع االإنتاج املحدد .
و�صع �صيا�صة االإنتاج مو�صع التنفيذ وفقا  لتوجيهات اإدارة االإنتاج العليا . 2 .

اال�صتعمال و التوظيف االأمثل لعنا�صر االإنتاج .  3 .
الرقابة على االأداء و التاأكد من مطابقة املو�صفات الفنية ملا هو مطلوب . 4 .

االنتفاع باالآالت و التجهيزات بالقدر املنا�صب و احلفاظ عليها يف حالة �صليمة بقدر االإمكان ، واإن  5 .
تعذر ذلك يتوجب �صيانتها بالقدر الكايف .

قيا�س الكفاية االإنتاجية . 6 .
ال�صيطرة الكاملة ملنع حدوث الهدر و ال�صياع حتى ال يحدث االنفالت .  7 .

التحكم يف القدرة االإنتاجية و العمل على زيادتها اإن  اأمكن ذلك . 8 .
حتفيز العنا�صر الب�صرية العاملة ، وذلك بحثها على زيادة االإنتاج و جتديده .  9 .

 3 - م�ستوى اإنتاج عمل واحد .

    ويـــدار مكتـــب اإدارة االإنتاج املرتبط باملنتج ) ال�صـــركة اأو املنظمـــة اأو املحطة ( الذي ميثله  “ مدير 
االإنتـــاج هو الذي ي�صـــرف على موارد االإنتاج ، و يكون م�صـــوؤوال اأمام املنتـــج “  )1 ، �س49 ( اإي اإدارة 
االإنتاج، فيعمل مدير االإنتاج من م�صتوى اأدنى و هو خمول من قبل اإدارة االإنتاج على حت�صري عمليات 
اإنتاج العمل  الأغرا�س تنفيذه طبقا ملراحل االإنتاج الثالث حمددا  كل مرحلة بفرتة زمنية افرتا�صـــية 
تتطلبها ، يعد هذه الربجمة متندا اىل على خربته ال�صابقة بهذا املجال ، ثم يقدمها اإىل اإدارة االإنتاج 
؛ الإقرارها فيح�صل على ال�صوء االأخ�صر اإي املوافقة لكي ينفذ هذا االإنتاج ، فيبداأ دوره من الربجمة 
ومن بعدها التنفيذ ، و يف هذا امل�صـــتوى تكون وظيفة اإدارة االإنتاج اأو�صـــع واأعظم من �صالحيات مدير 

االإنتاج ) يف حالة  ال�صركات ( ، فهي متار�س على حد قول ) د. علي يحيى ( . ) 19 ، �س6-5 ( 
قيادة وتوجيه االأفراد �صواء الفنانني اأم  الفنيني العاملني . 1 .

تخطيط و تنظيم و مراقبة االأفراد واالآالت امل�صتعملة . 2 .
حتديد م�صادر التمويل . 3 .

درا�صة االأ�صواق ملعرفة اأذواق اجلماهري و متطلباتها . 4 .
تخطيط ودرا�صة حملة الدعاية و االإعالن . 5 .

االتفاق على الت�صويق الداخلي و  اخلارجي وبيع االأقرا�س وو�صع خطة خروج العمل اىل االأ�صواق .. 6
رقابة و متابعة خطة العمل و بنود امليزانية . 7 .
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�ساد�سا - اإجراءات البحث .

1 -  منهج البحث : 
        اعتمد الباحث املنهج الو�صفي يف اإجناز بحثه ؛ لكونه اأن�صب املناهج  التي تالئم بحثه .

2 -  اأداة البحث : 
       بغية التو�صـــل اإىل حتقيق هدف البحث اعتمد الباحث  ب�صـــكل اأ�صـــا�س على ا�صـــتمارة اال�صتبانة ، 

م�صتعينا باال�صتجابات التي وفرتها له تلك اال�صتمارة و التي عر�صت على العينة .

3 -  عينة البحث :
      اختـــار الباحث عينة  ق�صـــدية مكونة من العاملني مبجـــال اإدارة االإنتاج التلفزيوين وحتديدا يف ) 
ق�صم اإدارة االإنتاج ( التابع اإىل القناة الف�صائية العراقية الذين بلغ عددهم ) 10( اأ�صخا�س يعملون 
باخت�صا�صات ) منتج ، و منتج منفذ ، و مدير اإنتاج (  ، لالإجابة عن الفقرات  التي ا�صتقاها الباحث 

من االإطار النظري .

4 -  حتليل البيانات :
بعد اإجراء اال�صتبانة كانت البيانات كما ياأتي :

غري املتفقنياملتفقني الفقرةت

1
االإنتاج هو غاية ال�صـــناعة التلفزيونية وهو ال�صـــفة الرئي�صة للمنظمة 
اأو ال�صركة االإنتاجية التلفزيونية التي تتحقق بها دورة االإنتاج م�صتعملة  

عنا�صر االإنتاج وهذا هو مفهوم االإنتاج التلفزيوين .
91

2

وظيفة االإنتاج التلفزيوين حتقق عند حتويل عنا�صر االإنتاج التلفزيوين 
) املدخـــالت ( و توليـــد خمرجات ) االأعمـــال التلفزيونية( بو�صـــاطة 
العمليـــات اأي عنـــد تنفيذ االإنتـــاج التلفزيوين ، الأان هذا التـ�صـــغيل هو 

اأ�صا�س االإنتاج الذي يقوم على ت�صافر كل عنا�صر االإنتاج 

10

3

نظام االإنتاج التلفزيوين يعتمد حتقيقه على نظم فرعية تعرف بثالثية 
االإنتـــاج التلفزيـــوين ) مـــا قبل االإنتـــاج ، االإنتـــاج ، ما بعـــد االإنتاج( ، 
ويختلف نظام االإنتاج من منظمة اأو �صـــركة اإىل اأخرى ، علما اأنه جزء 
اليتجـــزاأ من نظام اإدارة االإنتاج الذي ت�صـــعه املنظمـــة الإدارة اإنتاجها 

بح�صب لوائح عمليات التنظيم .

10
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4

تعمـــل اإدارة االإنتاج من موقع اأعلى يت�صـــم بالقيادة و ال�صـــيطرة لكونها 
ت�صـــتوعب باقي ن�صاطات االإدارات ال�صـــاندة لدورة االإنتاج ال�صامل من 
اإدارة )و ت�صـــويق ،و متويـــل ،و �صـــوؤون اأفراد ( الأنهـــا بالنتيجة هي التي 
حتقـــق ر�صـــالة و هدف املنظمـــة اأو ال�صـــركة عند التخطيـــط و التنفيذ 

لالإنتاج التلفزيوين .
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5

وظيفة اإدارة االإنتاج تتمايز عند كل م�صتوى من م�صتويات االإنتاج طبقا  
لعنا�صرها يف التخطيط و التنظيم و التوجيه والتقومي ففي :

اأ - امل�صتوى االأعلى . ) االإنتاج ال�صامل (
1- التخطيـــط – يكـــون ا�صـــرتاتيجيا جلميـــع وظائـــف �صـــركة االإنتاج 

التلفزيوين .
2- التنظيم – للهيكل التنظيمي للمنظمة اأو �صركة االإنتاج التلفزيوين .

3- التوجيه – لالإدارات ال�صاندة .
4- التقومي – لعمل االإدارات ال�صاندة .

ب – امل�صتوى املتو�صط ) اإنتاج املرحلة املحدد مبدد زمنية (
1- التخطيط – ت�صـــغيلي ملجموعة من االأعمـــال التلفزيونية الدرامية 

املزمع اإنتاجها . 
2- التنظيم – الهيكل التنظيمي ملكتب اأو وحدة اأو ق�صم اإدارة االإنتاج .

3- التوجيه – للعاملني يف اإدارة االإنتاج .
4- التقومي – لالأن�صطة و الفعاليات التي تقوم بها اإدارة االإنتاج .
ت – امل�صتوى االأدنى . ) اإنتاج عمل واحد  يقوم به مدير االإنتاج (

1- التخطيـــط – عملياتـــي الإنتـــاج عمـــل تلفزيـــوين درامـــي الأنـــه يعد 
الربجمة االنتاجية.

2- التنظيم – ملراحل االإنتاج التي يعدها مدير االإنتاج .
3- التوجيه – لفريق االإنتاج من قبل مدير االإنتاج .

4- التقـــومي – الإنتاج العمـــل التلفزيوين الذي تقوم به اإدارة االإنتاج يف 
هذا امل�صتوى .  

6

�صـــالحيات اإدارة االإنتاج هي اأو�صـــع من �صـــالحيات كل من اأ�صـــحاب 
املهـــن التنفيذيـــة �صـــواء املنتج املنفـــذ اأم مدير االإنتاج ، لكـــون  االأوىل 
جتمـــع بـــني التخطيـــط و التنفيذ، اإما املهـــن فهي تنفيذيـــة فقط ، واإن 
كانت تخطيطية فهي على م�صتوى حمدود و الأجل التنفيذ املرحلي )اأي 

عمل مدير االإنتاج ( .

10

7
يعـــد االإنتاج باأنه تنفيذي، و الميكـــن اأن يتحقق اإال بوجود اإدارة حتتويه 
وتتحمـــل م�صـــوؤولية توظيف عنا�صـــرها لتحقيـــق نظام اإنتـــاج متميز ، 
فاالإدارة ذات الكفاية االإنتاجية تولد اإنتاجا منظما و الي�صح العك�س  .
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�سابعا – النتائج  .
ما هية النتاج التلفزيوين تتحقق عند تنفيذ عمليات النتاج وهذا هو املفهوم الول لالنتاج،  1 .
اأمـــا الثـــاين فهـــو اأن النتـــاج يحمـــل ال�صفة الرئي�صـــة التي من اأجلهـــا اأ�ص�صت منظمـــة النتاج 
التلفزيـــوين . اأتفـــق علـــى ذلـــك مـــا يعـــادل  ن�صبـــة ) 90%( من العينـــة ، اأما الباقـــي ) 10 ( من 

العينة  فلم يتفقوا مع ذلك . 
التحويـــل لالفـــكار بو�صاطة عنا�صر النتاج هو ما هية وظيفـــة النتاج التلفزيوين ، اأما كيف  2 .
؟ فهـــذا مرهون بالطريقة اخلا�صـــة التي تتميز بها منظمات النتاج التلفزيوين . اأتفق على 

ذلك ما يعادل ن�صبة )100%( من العينة  
النظام هو حلقة الو�صل بني الإدارة و النتج ، فبدون النظام الداري لميكن حتققيق نظام  3 .
النتاج املعتمد على مراحل النتاج ) ما قبل النتاج ، النتاج ، ما بعد النتاج (  . . اأتفق على 

ذلك ما يعادل ن�صبة )100%( من العينة  .
لـــكل ادارة انتـــاج ر�صالة تبغي اي�صالها من خالل انتاجها، و لكي يتم النتاج ال�صامل يجب اأن  4 .
تتمتع هذه الإدارة بالقيادة و لتتحقق ال�صيطرة بدون ادارات �صاندة ) ت�صويقية، و متويلية، 

و �صوؤون اأفراد( .  . اأتفق على ذلك ما يعادل ن�صبة ( 100 %( من العينة. 
تتمايـــز وظيفـــة اإدارة الإنتـــاج عنـــد كل م�صتـــوى مـــن م�صتويـــات الإنتـــاج طبقـــا لعنا�صرهـــا يف  5 .

التخطيط و التنظيم و التوجيه والتقومي ففي :
اأ- امل�ستوى االأعلى . ) االإنتاج ال�سامل (

يكون التخطيط – اإ�صـــرتاتيجيا جلميع وظائف �صـــركة االإنتاج التلفزيـــوين .اتفق عل ذلك ما 
يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .

اأما التنظيم – للهيكل التنظيمي للمنظمة اأو �صـــركة االإنتاج التلفزيوين . فقد اتفق على  ذلك 
ما يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .

ويكون التوجيه – لالإدارات ال�صاندة . و اتفق على ذلك ما يعادل ن�صبة ) 90 %( من العينة .
اأما التقومي – لعمل االإدارات ال�صـــاندة . فقد اتفق على ذلك ما يعادل ن�صـــبة ) 100 %( من 

العينة . 
ب – امل�ستوى املتو�سط ) اإنتاج املرحلة املحددة مبدد زمنية (

ت�صغيليا ملجموعة من االإعمال التلفزيونية الدرامية املزمع اإنتاجها . اتفق  يكون التخطيط – . 1
على ذلك ما يعادل ن�صبة ) 90 %( من العينة  . 

الهيكل التنظيمي ملكتب اأو وحدة اأو ق�صـــم اإدارة االإنتاج . اتفق على ذلك ما  اأمـــا التنظيـــم – . 2
يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .

ويكـــون التوجيه – للعاملـــني يف اإدارة االإنتاج . اتفق على ذلك ما يعادل ن�صـــبة ) 90. 3 %( من 
العينة  .

لالأن�صـــطة و الفعاليات التي تقوم بها اإدارة االإنتاج . اتفق على ذلك ما يعادل  اأما التقومي – . 4
ن�صبة ) 100 %( من العينة .

ت – امل�ستوى الدنيا . ) اإنتاج عمل واحد  يقوم به مدير االإنتاج (
عملياتيا الإنتاج عمل تلفزيوين درامي كونه يعد الربجمة . اتفق على ذلك  يكون التخطيط – . 5

ما يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .
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ملراحل االإنتاج التي يعدها مدير االإنتاج .اتفق على ذلك ما يعادل ن�صـــبة )  اأمـــا التنظيـــم – . 6
100%( من العينة . 

ويكون التوجيه – لفريق االإنتاج من قبل مدير االإنتاج .اتفق على ذلك ما يعادل ن�صبة ) 100. 7 
%( من العينة .

الإنتاج العمل التلفزيوين الذي تقوم به اإدارة االإنتاج يف هذا امل�صـــتوى . اتفق  اأمـــا التقـــومي – . 8
على ذلك ما يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .

   
إدارة النتـــاج التلفزيـــوين لحتـــدد باملنتج او املنتج املنفذ او مديـــر النتاج، بل هي اأكر من هذه  6- ا
املهـــن لكونهـــا حتتل راأ�ض الهرم التنظيمي ، فهي تتمثل ) مبدير املوؤ�ص�صة، او املدير العام ،مدير 
املنظمة،..الـــخ( يف القطاعـــات املوؤ�ص�صيـــة ، او ) املديـــر املفو�ـــض، مدير ال�صركـــة، ..الخ ( يف قطاع 
إدارة انتاج و�صطى او  ال�صـــركات ، لكـــن اأ�صحـــاب املهـــن املذكورة وعلى الرغم مـــن كونهم ميثلـــون ا
دنيـــا فهـــم تنفيذيـــون عموما ال يف بع�ض احلـــالت ، اأي التخطيط املرحلي . . اتفق على ذلك ما 

يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .
7- جميـــع الدارات يقـــع عليها عبء م�صوؤولية التنفيذ ،لكن من يتحمل نتيجة التنفيذ هي الإدارة 

العليا  . اتفق على ذلك ما يعادل ن�صبة ) 100 %( من العينة .

ثامنا - التو�سيات .
اإعطاء اإدارة االإنتاج م�صاحة  اأكرب من العمل لتحقيق اأهداف منظمات االإنتاج التلفزيوين . 
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