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بيان مسئله

تجربش و مشاهده پژوهشگران در خصوص فعاليت در واحد امـور تـأمين برنامـش شـبکش
دوم سيما و نظـر کارشناسـان ايـن واحـد ،حـاکي از آن اسـت کـش در فراينـد اصـلي و
زيرفرايندهاي اين واحد ،ضعف هايي وجود دارد .اين ضعفها در چهـار بخـش اصـلي
بش شر زير است:
دستشاي از ضعفها باعث تحميل ه ينشهاي اضافي بش سازمان ميشود .دوبارهکاري،
موازيکاري ،راابت بين تأميني و في يکي بودن فرايندها از اين جملش است .بـراي مرـال،
فقدان نظام روزآمد بايگاني و ثبت محصوالت وارد شده باعث ميشود کش نسخش بازبيني
محصوالت رسانش اي گاه دوباره ،خريده و وارد فرايند تأمين شود .دوبارهکـاري در تهيـش
کاتالوگها و بررسي آنها ،دوبارهکاري در بازبيني و حتي دوبارهکاري در ترجمـش ،دوبلـش
و آمادهسازي ني از ااداماتي است کش در اين فرايند ديـده مـيشـود .تـالش واحـدهاي
تأمين برنامش شبکشهاي مختلف براي تصاحب محصوالت ني در برخي مـوارد بـش جـاي
همگرايي بش واگرايي تبديل ميشود .در اين فوا ،موازيکاري ،بـش وجـود مـيآيـد؛ بـش
طوري کش تالش براي پخش محصولي خاص (مانند يک فيلم يا مستند) باعث مـيشـود
کش آن محصول ،بش طور موازي وارد فرايند دو يا چند واحـد تـأمين شـود و در نهايـت،
واحدي بش نتيجش مي رسد کش فرايند تأمين آن را زودتر بش پايان برساند .بـش ايـن ترتيـب،
تالش واحدهاي ديگر تأمين بش هدف مطلوب نميرسد.
دستش دوم ضعفها ،بش زمانبـر بـودن فراينـد تـأمين ،مـرتبط اسـت .چابـک نبـودن
فرايندها ،استفاده نکردن از فناوري هاي روز و في يکي بودن فرايند در ايـن زمـره جـاي
مي گيرند .بـراي مرـال ،في يکـي بـودن زيرفراينـد «دريافـت نسـخش اصـلي محصـول از
توزيعکننده بينالمللي» باعث مي شود کش دريافت نسخش اصلي محصول ،بش طور معمول،
يک سال و گاه بيشتر از آن طول بکشد؛ بش اين ترتيب« ،راهبرد جذب مخاطب با پخـش
محصوالت روز دنيا» نتيجش اي نخواهد داشت .عالوه بر اين ،في يکي بودن فرايند باعـث
ميشود نامشهاي اداري در بين واحدهاي مختلف سازمان ،بش کندي منتقل شود.
دستش بعدي ضعفها ،بش انطباق محصول نهايي با اف رسانش و نظام مديريت پيام بـاز
مي گردد .براي مرال ،فرايند تأمين با مديريت بهينشتر و پوياتر در برابر نياز آنتن ميتوانـد
محصوالت تأميني را همسو با سياست مديريت پيام ،بهتر اداره کنـد .تفـاوت معيارهـاي
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پخش محصول در نظر بازبين و ويراستار تأمين ،مدير دوبالژ و بازبين اداره کـل پخـش
در اين زمره است.
دستش نهايي ني بش تأثير ضـعف هـاي فراينـد و زيرفراينـدها بـر کيفيـت و جـذابيت
محصول ،اشاره مـي کنـد .بـراي مرـال ،فقـدان بايگـاني روزآمـد ،باعـث صـدمش ديـدن
محصــوالت آرشــيوي مــيشــود .همچنــين ،اســتفاده نکــردن از فنــاوريهــاي روز در
زيرفرايندهاي آماده سازي و دوبلش يا کپي کردن متعدد محصول بر روي نوارهاي آنالوگ
بش افت کيفيت و جذابيت محصول ميانجامد.
اهميت و ضرورت پژوهش

اف ايش بهرهوري در فواي بش شدت راابتي سازمانهاي رسانشاي امروز دنيـا ،عامـل
تفوق و پيروزي آنهاست؛ اين سازمانها سعي دارند تا با دانش و فناوريهاي نـو ،خـود
را با آخرين تغييرات محيط هماهنگ کنند و گوي راابت را از حريفان بربايند؛ اگر بـاور
داشتش باشيم کش رسانشها ،نقش پررنگي در تحوالت سياسـي ،ااتصـادي ،اجتمـاعي و ...
دارند ،ل وم اف ايش بهرهوري بيشتر نمودار ميشود.
بر اسار گ ارش اداره کل تأمين برنامشهاي خارجي سازمان صداوسيماي جمهـوري
اسالمي ( )1389تعداد زيادي از فيلمهاي سـينمايي پخـش شـده از سـيما ،برنامـشهـاي
تأميني خـارجي هسـتند و از ايـن رو ،از نظـر حجـم برنامـش ،فراينـد تـأمين از اهميـت
برخوردارست.
مواف بر اين ،مي ان اثرگذاري برنامشهاي نمايشي بر مخاطبـان نيـ  ،اهميـت فراينـد
تأمين خارجي را پررنگتر ميکند .رسانش هـا ،امـروز ،حکـم ابـ ار حسـي مـا را دارنـد.
رسانشها بش جاي ما ميبينند و ميشنوند؛ دروااع ،درک مـا ،درکـي رسـانشاي اسـت؛ بـش
عبارت ديگر ،تمام تصورات و دانشي را کـش در جهـان امـروز داريـم ،رسـانشهـا شـکل
ميدهند (نقيبالسادات ،1388 ،صص 163ـ .)153
از طرف ديگر ،ظهور و بروز شبکش هايي کش بش طور خاص بر فيلم و سـريال تمرکـ
دارند (بويژه شبکشهاي فارسيزبان) ،در کنار خيل عظيم محصـوالت رسـانشاي مجـاز و
غيرمجازي کش در دسترر مخاطبان داخلي است؛ فواي راابتي واحدهاي تـأمين برنامـش
شبکشهاي مختلف سازمان را براي جذب مخاطب ،بيش از پيش بش تصوير ميکشد.
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از اين رو ،با توجش بش بيان مسئلش و اهميت و ضرورت موضوع ،سعي شده اسـت تـا
فرايند امور تأمين برنامش خارجي شبکش دوم سيماي جمهوري اسالمي بازمهندسي شود.
عالوه بر اين« ،اف رسانش ملي» ني بر اهميت بازمهندسي فرايند تـأمين تأکيـد کـرده
است .در اف رسانش ،راهبردهايي براي دستيابي بش اهداف کالن و تحق مأموريت رسانش
ملي تعريف شده است کش در اين خصوص ،دومـين راهبـرد مـرتبط بـا معاونـت سـيما
عبارت است از« :بازنگري و اصال فرايند توليد ،تأمين و پخـش برنامـشهـا در راسـتاي
نظام مديريت پيام» کش از چهار بخش تشکيل شده است :بازمهندسي فرايند توليد سـيما؛
بازمهندسي فرايند توليد وب؛ بازمهندسي فرايند تأمين برنامش و بازمهندسي فرايند پخـش
سيما (معاونت سيماي سازمان صداوسيما .)1385 ،بش ايـن ترتيـب ،بازمهندسـي فراينـد
تأمين برنامش ،يکي از راههاي اصلي دستيابي بش بيانيش مأموريت سازمان است و اين خـود
بر اهميت و ضرورت مسئلش مي اف ايد .از ايـن رو ،مطالعـش حاضـر بـش دنبـال پاسـخ بـش
پرسشهاي زير است:
وضعيت موجود فرايند تخصصي امور تأمين برنامش خارجي شبکش دوم سيما چگونـش
است؟
وضعيت مطلوب فرايند تخصصي امور تأمين برنامش خارجي شبکش دوم سيما چگونش
است؟
ادبيات پژوهش

بازمهندسيفرايندکسبوکار 

بازمهندسي فرايند کسبوکار را ـ بش عنوان مفهومي براي دستيابي بش بهبودهـاي بنيـادين
و نتايج بهتر کسبوکارـ نخستين بار همر 1990( 1و )1996؛ همر و چمپـي )1993( 2و
در پي آن چمپي ( )1995و داونپورت )1993( 3در نوشتشهاي خود معرفي کردنـد (نقـل
از داونپورت و شورت.)1990 ،4
داونپورت و شورت معتقد بودند کش استفاده تو م از فناوري اطالعات و طراحي مجـدد
3. Davenport

2. Champy

1. Hammer
4. Short
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فرايند کسبوکار ميتواند بش اندازه مديريت علمي تيلور ،سازمانها را دگرگون کنـد .آنهـا
طراحي مجدد فرايند کسبوکار را اين چنين تعريف کردند« :تج يـش و تحليـل و طراحـي
جريانها و فرايندهاي کار در داخل و بين سازمانها» (چنگ ،2006 ،1صص  19ـ .)18
بازمهندسي در تعريفي ساده« ،از ابتدا شـروع کـردن» (همـر و چمپـي ،ترجمـش پـاد،
 ،1374ص  )75است .ابلنسکي( 2ترجمش شريفي ،1374 ،ص  9و  ،1994ص )15؛ همر
4
و شامپي (ترجمـش رضـايينـژاد ،1375 ،ص )55؛ هانـت ،1996( 3ص  )28و اسپنسـر
( ،1995ص  )12هــر کــدام ،تعــاريف مشــابهي از بازمهندســي دارنــد؛ امــا در مجمــوع،
بازمهندسي را ميتوان اين چنين تعريف کرد :رويکردي کلنگر کش بـا تـرک روشهـاي
کهنش و تأسيح روشهاي نو ،درباره فرايندها و کنترلهاي درونـي شـرکت بـش صـورت
بنيادين ،بازانديشي ميکند تا با طراحي نو و ريششاي آنها ،در معيارهاي حسار امروزي
بش بهبود شگفتانگي ي دست يابد و در نهايت ،رضايت مشتري را جلـب کنـد؛ در ايـن
رويکرد ،فناوري اطالعات ،نقش عمدهاي دارد .نقش فناوري اطالعـات در بازمهندسـي
فرايند کسبوکار آنچنان پررنگ است کش بازمهندسي ج ء يکي از هشت مسئوليت مهم
فناوري اطالعات بش حساب ميآيد (ماري.)2008 ،5
بازمهندسي ،اغلب با برنامش گسترده تغيير فرهنگ همش سطو سـازمان همـراه اسـت
(ابلنسکي ،ترجمش شريفي ،1374 ،ص  )14و بش سازمان انعطـاف ،حساسـيت و توانـايي
بيشتري براي بهرهبرداري از فرصتهاي کلي پيش آمده را مـيبخشـد (همـان ،ص )15
ضمن اينکش از افراد و فناوري براي توليد محصوالت جديد ،تـأمين خـدمات جديـد يـا
خدمات بهتر ،تقويت فرايندهاي موجود ،بهبود سازمان تجـاري و مـديريت فراينـدهاي
پشتيبان ،استفاده ميبرد (هانت ،1996 ،ص .)28
بازمهندسي فرايند کسبوکـار از نظـر ابلنسـکي (ترجمـش شـريفي ،1374 ،ص ،)17
هانت ( ،1996ص  )39و اسپنسر ( ،1995ص  )15عناصر کموبـيش مشـترکي دارد امـا
بحريني ( ،1385ص  )33بـا جمـعبنـدي ايـن ديـدگاههـا ،مـدل زيـر را بـراي عناصـر
بازمهندسي عرضش ميکند.

3. Hunt

2. Obolensky

1. Chang

5. Mary

4. Spencer
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شکل 1ـ عناصر بازمهندسی در سازمان

امور تأمين برنامه

واحد تأمين برنامش ،يکي از واحدهاي اصلي هر شبکش است کش وظيفش تأمين و آمادهسـازي
برنامشهاي شبکش را بر عهده دارد و از دو اسمت عمـده تـأمين برنامـش داخلـي و خـارجي
تشکيل شده است (پايگاه اطالعرساني شـبکش دوم صـداوسـيما .)1391 ،در کنـار ايـن دو
اسمت ،فعاليتهاي مربوط بش تهيش و تنظيم کنداکتور پخش ني ارار ميگيرد.
واحدهاي تأمين برنامش شبکش هاي مختلف ،مستقل از يکديگر و بش صورت ماتريسي،
زيرمجموعش اداره کل تأمين برنامش و شبکشهاي مختلف سـيما هسـتند .اداره کـل تـأمين
برنامش ني زيرمجموعش معاونت سيما اسـت و مـدير تـأمين برنامـش را مـديران شـبکشهـا
منصوب ميکنند.
وظايف واحد تأمين برنامش بش اين شر است :تهيش و تنظيم کنداکتور پخش؛ پيگيـري
توليدات گروههـا بـراي ارسـال برنامـش بـش پخـش ،شناسـايي ،انتخـاب و آمـادهسـازي
سريالهاي خارجي و فيلمهاي سينمايي (تـأمين برنامـش خـارجي)؛ توليـد آرم استيشـن
ميانبرنامش و اعالم برنامشهاي روزانش (تأمين برنامش داخلي) و برنامشسازيهاي مـرتبط بـا
نيازهاي شبکش (تأمين برنامش داخلي) (همان).
تأمين برنامش خارجي ،داراي بخشهاي بازبيني ،ويراستاري و آمادهسازي است.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر ،از نظر جهتگيري ،کاربردي ،از نظر فلسفش پژوهش ،پديدارشناسـي ،از
نظر رويکرد پژوهش ،استقرايي ،از نظر راهبرد پژوهش ،مطالعش مـوردي ،از نظـر هـدف
پژوهش ،اکتشافي ،از نظر اف زماني ،تکمقطعي و از نظر شيوه گردآوري دادهها ،مبتنـي
بـر مشـاهده ،بررسـي اسـناد و مـدارک و مصـاحبش اسـت.در ايـن مقالـش بـش داليـل زيـر،
روششناسي کندور( 1روششناسي واکوال 2و رزگوي )2000 ،3بـش عنـوان روش بازمهندسـي،
انتخاب شده است:
الف) روششناسيهاي بازمهندسي را با نگاهي کلنگر ميتوان بش سش گـروه عمـده تقسـيم
کرد :روششناسيهاي مبتني بر ديدگاه مديريتي؛ ديدگاه توسعش نظامهـاي اطالعـاتي و ديـدگاه
نظريش سازماني (بحريني ،1385 ،صـص  66ـ  .)59بـا توجـش بـش هـدف ايـن مقالـش ،دو روش
نخست ،ارجح است .در ضمن ،روششناسيهاي مبتني بر توسعش نظامهاي اطالعـاتي ،نسـبت
بش روشهاي مديريتي ،اب ارهاي اويتري براي تحليل و مستندسـازي دارنـد .بـش ايـن ترتيـب،
روششناسي برتر از ميان دستش دوم انتخاب ميشود کش روششناسي کندور در آن جاي دارد.
ب) با بررسي انواع روششناسيها ،داليل شکست و موفقيت پروژههاي بازمهندسي
و ني فواي حاکم بر شرکتهاي ايرانـي کـش بـش طـور عمـده ناشـي از وجـود فوـاي
غيرراابتي است ،بش اين نتيجش ميرسيم کـش در اغلـب مـوارد روششناسـيهـايي بيشـتر
توجش مي شـود کـش توجـش ويـژهاي بـش تعيـين ،بهبـود و يـا ايجـاد چشـمانـداز دارنـد.
روششناسيهاي گاها ،4داونپورت و شورت ،هاريسـون 5و پـرات ،6کتينگـر 7و کنـدور
ازجملش روششناسيهايي هستند کش توجش ويژهاي بش چشمانداز سازمان دارند .اما نکتـش
مهم آن است کش از ميان انواع روششناسي ،از روشهايي بيشتر بايد اسـتفاده شـود کـش
تعيين ،بهبود و يا ايجاد چشمانداز را در حيطش کل سازمان ،بررسي ميکنند؛ زيرا ضـعف
غالب سازمانها در ايـران ،نبـود چشـمانـداز مناسـب بـراي سـازمان اسـت؛ ازايـنرو،
روششناسيهاي داونپورت ،شورت و کندور ميتواند کمک بيشتري بـراي بازمهندسـي
در اين مواعيت باشد (بستانچي.)1386 ،
3. Rezgui

2. Vakola

1. Condore

6. Pratt

5. Harisson

4. Goha
7. Ketinger
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ج) بش دليـل ايجـاد تـنشهـاي موـاعف در بـين حتـي مـديران ارشـد سـازمان در
پروژههاي تغيير کش در شرايط بستش ااتصادي تعريف ميشود ،عامل بهبود مسـتمر ،جـ ء
عناصر الزم در مراحل پاياني فرايندهاي بازمهندسي است؛ بش اين ترتيـب ،روش کنـدور
مواعيت بهتري براي اجرا در سازمانهاي ايراني دارد (همان).
د) روششناسي کندور را ميتـوان ترکيبـي از روششناسـيهـاي مختلـف دانسـت.
برتري اين روششناسي بر روششناسيهاي ديگر اين است کش همزمان ،مسـاکل «نـرم»
(انسانگرا) و «سخت» (فنگرا) را مد نظر ارار ميدهد .ايـن روششناسـي ،بازمهندسـي
فرايند کسبوکار را چرخشاي از گامهاي متوالي ميداند کش هـي گـاه پايـان نمـيپـذيرد
(واکوال ،رزگوي و وود هارپر .)2000 ،1روش بازمهندسي کندور بش شکل زير است:
شکل 2ـ مراحل روششناسی کندور

در اين مطالعش کش بر اسار مراحل روششناسي کنـدور صـورت گرفتـش اسـت ،ابتـدا،
چشمانداز تأمين برنامش ترسيم شده است .بهترين مرجع براي ايـن کـار ،افـ رسـانش ملـي
است کش دربردارنده بيانيش مأموريت ،اهـداف کـالن و اصـول و ارزشهـاي حـاکم بـر آن
است.
1. Wood-Harper
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واحدهاي تأمين برنامش شبکش هاي مختلف ،مستقل از يکديگر و بش صورت ماتريسي،
زيرمجموعش اداره کل تأمين برنامش و شبکشهاي مختلف سيما هستند .واحد تأمين برنامـش
شبکش دو 15 ،کارشنار دارد کش در بخشهاي بازبيني ،ويراستاري و آمادهسازي فعاليـت
ميکنند؛ از اين رو ،با توجش بش نوع پژوهش و نياز بش نظـر متخصصـان ،از نمونـشگيـري
هدفمند استفاده شده است .کارشناساني کش براي مصاحبش انتخاب شـدند در بسـتر امـور
تأمين برنامش شبکش دو ،حوور مؤثري داشتند.
اين حوور مؤثر ،بش تخصص ،تجربش و ني اشتغال بش مناصب اجرايـي بـازميگـردد.
سعي شده است کش اين انتخاب بش گونشاي باشد کـش تخصـص را در تمـام زيرفراينـدها
شــامل شــود و عــالوه بــر ايــن ،کارشناســان ،داراي تحصــيالت تکميلــي دانشــگاهي و
دستکم ،سش سال تجربش تأميني باشند.
براي دستيابي بش هدف اين پژوهش بش دو مجموعش مصاحبش نياز بود :بـار اول ،بـراي
درک فرا يند موجود و بار دوم ،براي درک ضعف فرايند و طراحـي فرآينـد مطلـوب .در
ميان اين دو مجموعش مصاحبش ني بارها از نظر کارشناسـان تـأمين برنامـش اسـتفاده شـد.
مشخصــات کارشناســان در جــدول يــک آمــده اســت .بــراي درک فراينــد موجــود،
مصاحبشهاي نيمشساختاريافتشاي با کارشناسان امور تأمين برنامش صورت گرفت و پح از
جمعبندي نظر آنها ،صحت ترسيم اين فرايند بش تأييد آنان رسيد.
در مرحلش پاياني پژوهش ني صحت فرايند موجـود بـش تأييـد پـنج نفـر از اسـتادان
رشتش هاي مديريت و ارتباطات و خبرگان تـأمين برنامـش رسـيد .رويکـرد سـؤاالت ايـن
مصاحبش ،درک داي فرايند موجود سازمان بود .سؤاالت اصلي اين بخش عبارت بودنـد
از :فرايند تأمين در وضع فعلي چگونش است؟ فراينـد موجـود تـأمين برنامـش داراي چـش
زيرفرايندهايي است؟ فعاليتهايي کش در خصوص محصوالت رسانشاي انجام ميپـذيرد
چيست؟ ايستگاه هاي کاري و رويش هـاي اداري تـأمين چيسـت؟ پـح از ترسـيم فراينـد
موجود ،مصاحبش با کارشناسان صورت گرفت*.

* در اين مطالعش ،براي اعتبار و اعتمادبخشي بش دادهها از اابليـت اعتبـار( )Credibilityانتقـالپـذيري()Transferability
اابليت اعتماد( )Dependabilityو اابليت تأييد() Conformabilityاستفاده شد.
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جدول 1ـ سوابق کارشناسان امور تأمین برنامه

کارشناس
1
سطح تحصیالت و
رشته تحصیلی

کاردانی
انیمیشن

کارشناس

کارشناس

کارشناس

کارشناس

5
4
3
2
کارشناسی کارشناسیارشد دانشجوی کارشناسیارشد
روانشناسی الهیات ،ارشاد و دکترای مدیریت الهیات ،ارشاد و
معارف اسالمی رسانهای معارف اسالمی
بالینی

فعالیت کارشناسان در زیرفرایندهای مختلف تأمین برنامه
جستجو و تحقیق
درباره محصوالت قبل
از تهیه نسخه بازبینی
تهیه نسخه بازبینی
بازبینی
اداره کل تأمین برنامه
واحد هماهنگی
امور تأمین برنامه
ترجمه
آمادهسازی
ویراستاری
دوبله (و باندسازی)
بایگانی تأمین

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

يافتهها

درک فرايند موجود ،دومين گام از روششناسي کندور است .در اين پژوهش ،بـراي درک
و ترسيم فرايند موجود ،مصاحبشهاي نيمشساختاريافتشاي با کارشناسان امـور تـأمين برنامـش
صورت گرفت و پح از جمعبندي نظر آنها ،فرايند وضع موجـود ترسـيم شـد و صـحت
ترسيم آن بش تأييد استادان مديريت و ارتباطات خبرگان و خود کارشناسان رسـيد .در ايـن
فرايند ،ابتدا ،کاتالوگهاي محصوالت رسانشاي در واحد تـأمين برنامـش ،بررسـي و پـح از
مطالعش ،محصول از نظر ساختاري و محتوايي ،تأييد يا رد ميشـود .در صـورت رد شـدن،
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کاتالوگها بدون ثبت و ضبط در نظام بايگاني روزآمد کنار گذاشتش ميشـود؛ ايـن فعاليـت
در تمام زيرفرايندهاي تأمين ،در صورت رد شدن محصـول ،بـش همـين شـکل اسـت (بـش
همين دليل ،در اينجا محصولي را در نظر ميگيريم کش در تمام گلوگاههاي فرايندي ،تأييـد
ميشود)؛ اما در صورت تأييد ،اداره کل تأمين برنامش ،نسـخش بـازبيني محصـول را تهيـش و
براي بازبيني ،بين واحدهاي تأمين شبکشهاي مختلـف ،توزيـع مـيکنـد .پـح از بـازبيني،
نسخش بازبيني بش اداره کل ،بازگردانده ميشود تا بـازبيني نظـارتي صـورت گيـرد .سـپح،
محصوالت را وارد جلسش شوراي سياستگذاري ميکنند تا بين شبکشها ،توزيع شود .آنگاه،
واحد هماهنگي تأمين ،محصول را بش واحد دوبالژ ميفرستد و در صـورتي کـش محصـول
ياد شده ،ابالً ترجمش نشده باشد ،ترجمش ميشود .سپح ،واحد همـاهنگي ،محصـول را بـا
ترجمش بش واحد آمادهسازي ميفرستد تا تصوير آن اصال شود .پح از اصال تصـويري،
محصول براي ويرايش بش واحد ويراستاري ميرود و ويرايش ميشود و سـپح بـش واحـد
دوبالژ ارسال ميشود تا دوبلش و باندسازي شود .واحد دوبالژ ،محصول دوبلش شـده را بـش
واحد هماهنگي ميفرستد و واحد هماهنگي ،آن را براي ترکيب صدا و تصوير بـش واحـد
آمادهسازي ارسال ميکند .سپح ،محصول بش اداره کـل پخـش هـر شـبکش بـراي بـازبيني،
ارجاع ميشود .در اين مرحلش ،در صورتي کـش محصـول ،مشـکل سـاختاري يـا محتـوايي
داشتش باشد ،آن ادر اصال تصويري ميشود تا اابليت پخش پيدا کند و در نهايت پـح از
پخش ،بش بايگاني تأمين و بايگاني شبکش ارسال ميشود.
شکل 3ـ فرايند موجود امور تأمین برنامه شبکه دو سیما
ادارهکلتأمينبرنامه 

تهيش کاتالوگ

مطالعش کاتالوگ

تأييد

بلي

خير

واحدبازبيني 

پخش
ابلي

تهيش نسخش بازبيني

بازبيني

خير

تأييد

بلي

تأييد

بازبيني

بلي
خير

بلي
خير

شورايسياستگذاري 
واحدهماهنگي 
واحددوبالژ 

خريد

توزيع

ارسال بش دوبالژ براي ترجمش
ترجمش ابلي

خير

ارسال بش پخش

ارسال بش آمادهسازي

ارسال بش آمادهسازي
ترجمش

خروجازفرايند

دوبلش و باندسازي

بلي
اابليت اصال

آمادهسازي 


بلي

سانسور

خير

ويراستاري 

سانسور

ترکيب تصوير و صدا

ويرايش

ادارهکلپخش 

پخش

بايگاني 

بايگاني تأمين

بلي

بايگاني شبکش

تأييد

خير

بازبيني
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با توجش بش ضعف هايي کش کارشناسـان دربـاره زيرفراينـدهاي تـأمين برنامـش مطـر
کردند نويسندگان بش اين نتيجش رسيدند کش آنها بش طراحي مجدد نيازمندند.
در اين مرحلش ،وضعيت موجود فرايند تأمين برنامش بش منظـور تشـخيص اهـرمهـاي
تغيير آن ،بر اسار زنجيره ارزش پورتر بررسي ميشود (پورتر ،1998 ،1ص .)41
شکل  4ـ زنجیره ارزش پورتر

خدمات

فروش ناخالص

بازاریابی
و فروش

لجستیک عملیات
خارجی

لجستیک
داخلی

تأمین و تدارکات
مدیریت منابع انسانی
توسعه فناوری

فعالیتهای پشتیبانی

زیرساختهای شرکت

فعالیتهای اصلی

فعاليتهاي اصلی

لجستيکداخلي .اين فعاليت کش در مدل پورتر ناظر بش تحويل و انبار کـردن مـواد اوليـش و
توزيع آنها در خط توليد بر اسار مي ان نياز خط است ،در امور تأمين برنامش بـر مبـادالت
بين واحدهاي مختلف سازمان و امور تأمين برنامش شبکش دو ،مصداق پيدا ميکند.
لجستيک داخلي امور تأمين برنامش ،با وجـود پيشـرفتش بـودن نظـامهـاي اطالعـاتي،
شبکشهاي ارتباطي بين سازماني و اابليت ديجيتال شـدن مبـادالت ،بـش طريـ دسـتي و
في يکي صورت ميگيرد .در حالي کش با وجود شبکش پرسرعت درونسازماني ،بش راحتي
ميتوان اين مبادالت را با اين شبکش اجرا کرد کش اين کار ،عالوه بـر افـ ايش سـرعت و
کاهش ه ينش ااتصادي ،جلوي افت کيفيت محصول را ني ميگيرد.
1. Porter
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پيشرفت علم ارتباطات ،نظامهاي اطالعاتي مديريت و شبکشهاي پرسرعت ديجيتـال و
نوري کش زيرمجموعش فعاليت توسعش فناوري هستند ،مشکل لجستيک داخلي امـور تـأمين
برنامش را حل خواهد کرد .در اين حالت ،تبادل دادهها و اطالعات ،بش طور کلـي ،ديجيتـال
خواهد شد .م يت اجراي نظامهاي اطالعاتي مديريت در امور تأمين برنامش اين اسـت کـش
ن ديک بش همش زيرفرايندها ،فعاليتها و محصوالت ميتواند بش االب ديجيتال تبديل شـود.
در مدل مطلوب امـور تـأمين برنامـش ،بـا کمـک نـرماف ارهـاي برنامـشريـ ي شـده بـراي
زيرفرايندها و فعاليت هـا و افـرادي کـش در هـر بخـش مشـغول بـش کارنـد ،ايسـتگاههـاي
جداگانشاي طراحي ميشود کش ورود و خروج محصوالت بش آنهـا ،ديجيتـال اسـت .حتـي
کاري هم کش بر روي آنها اجرا ميشود ،صورت ديجيتال دارد .در ضمن ،ارسال و دريافت
نامشها و محصوالت بش سرتاسر فرايند تأمين ني از طري شبکش اينترانت صورت ميگيرد.
اين نوع لجستيک داخلي نيازمند زيرساختهاي کالن اسـت .توسـعش فيبـر نـوري و
ارتباط بخشهاي مختلف فرايند تأمين ،گام ابتدايي اين مدل مطلوب بش شـمار مـيرود.
در گامهاي بعدي ،از نرماف ارهاي موجود مانند نـرماف ارهـاي آمـادهسـازي ،انبـارداري،
بايگاني و  ...استفاده ميشود.
عمليات .اين فعاليت در زنجيره ارزش پورتر نـاظر بـر فراينـد تبـديل وروديهـا بـش
محصوالت نهايي و خـدمات اسـت .اسـتفاده از فنـاوريهـاي پيشـرفتش و بـش روز دنيـا
ميتواند اثر شگرفي بر کار واحدهاي عملياتي بگذارد.
لجستيکخارجي .اين فعاليت کش در مدل پورتر بـش انبـارداري و توزيـع محصـوالت
نهايي اشاره دارد ،در فرايند تأمين تقريباً با بايگاني محصوالت تطـاب پيـدا مـيکنـد .در
صورتي کش نظام هاي اطالعاتي مناسبي در سرتاسر فرايند تأمين طراحي شـود ،بايگـاني،
چابک و پويا ميشود .در نظام بايگاني مطلوب ،کليش فعاليتهايي کش بر روي محصـولي
صورت ميگيرد ،از بدو ورود تا نهايت فرايند ،ذخيره ميشود.
بازاريابيوفروش .شناخت مخاطبان رسانش ملي از جهات گوناگون (مانند سن ،دين،
نژاد ،منطقش جغرافيايي ،جنح و  )...از وظايف حاي اهميت رسانش ملـي اسـت .بـش ايـن
منظور ،سازمان با تقسيم شبکشهاي مختلف و اختصاص هـر يـک از آنهـا بـش اشـري از
جامعش و اهدافي خاص ،تا حدي در اين مسير حرکت کرده است؛ امـا صـرف تقسـيم و
اختصاص بش اشرهاي خـاص ،کـاري از پـيش نمـيبـرد؛ بلکـش مهـمتـر از آن ،اجـراي
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سياستهاي برنامشسازي براي مخاطبان ويژه است .در مـدل مطلـوب ،پـح از شـناخت
مخاطب ،در گام بعد ،شناخت نيازمنديهاي او و تأمين برنامش بر اسار اين نيازها اـرار
دارد .اين دو گام ،گام هاي ابتدايي مديريت پيام هسـتند .شـناخت مخاطبـان در فعاليـت
پشتيباني تأمين و تدارک ،اثر شگرفي دارد.
يکي از نکاتي کش در فعاليت هاي بازاريابي و فروش در امور تأمين برنامـش شـبکش دو
بايد بش آن اشاره کرد ،ل وم بازمهندسي باکحهاي پخش محصوالت امـور تـأمين برنامـش
شبکش دو است .تأکيد خاص کارشناسان امر نشان ميدهد کش تالشهـاي فراينـد تـأمين،
بش شکلي اساسي ،بش زمان پخش محصوالت بستگي دارد؛ اما زمان نامناسب پخـش ايـن
محصوالت از شبکش دو ،عالوه بر اينکش زحمات امور تأمين برنامش را هدر ميدهد ،مـانع
از آن ميشود کش بينندگان زيادي از آن بهره ببرند.
خدمات .در زمينش خدمات پح از فروش ،امور تأمين برنامش ميتواند با طراحي نظـام
ارتباط با مخاطبان از نظرهـاي آنهـا اسـتفاده کنـد .تحليـل محتـواي نظرهـاي بيننـدگان
ميتواند نکات مهمي را در مسير تأمين برنامش ،پـيش روي اـرار دهـد .عـالوه بـر ايـن،
ارتباط مستقيم کارشناسان و مدير امور تأمين برنامش با بينندگان ميتوانـد اعتمـاد آنـان را
بيش از پيش جلب کند .اين عمل موجب ميشـود کـش ايـن بخـش بتوانـد در ارتبـاطي
دوطرفش ،هم بينندگان را با اهداف ،سياستها و محدوديتهاي خـود آشـنا کنـد و هـم
مخاطبان آگاه و متفکري را بش خود ،جذب کند و يا آنها را بيافريند.
فعاليتهاي پشتيبانی

تأمينوتدارک .اين فعاليت کش در مدل پورتر ،ناظر بر تأمين وروديها مانند مواد ،نيـرو
و تجهي ات است ،در امور تأمين برنامش شبکش دو بش نظـام تـأمين محصـوالت رسـانشاي
بازمي گردد .اسـتفاده از اينترنـت بـش عنـوان شـبکش جهـاني ارتباطـات کـش بـ رگتـرين
مجموعشاي است کش اطالعات محصوالت رسانشاي را از سراسر دنيـا در بـر دارد ،نقطـش
کليدي اين فرايند است .از طري اينترنت ،جستجوگراني کش بش زبانهـاي مختلـف دنيـا
تسلط دارند ،بش طور مداوم بر باکحهاي سينمايي کشورهاي مختلف نظارت ميکننـد و
در صورتي کش محصولي اابليت پخش داشتش باشد ،آن را سفارش ميدهند.
عالوه بر اين ،آنها ميتوانند با رجوع بش پايگاههايي کش اطالعات محصـوالت رسـانشاي
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هر کشور را در بر دارد ،هم محصوالت رسانشاي فعلي را جستجو کنند و هم بـش شـناخت
محصوالتي کش طي ساليان متمادي در هر گوشش از دنيا توليد شده است ،بپردازند.
اما نکتش مهمتر در اين فعاليت ،شناخت محصوالت بر اسار اهداف و سياستهـاي
سازمان است .ساالنش ،جشنوارههاي زيادي در سراسر دنيا با موضوعات گسترده برگـ ار
ميشود .امور تأمين برنامش ميتواند بـا شـناخت ايـن جشـنوارههـا و موضـوعات آنهـا،
محصوالتي را بخرد کش دايقاً با سياستهاي او سازگار است.
مديريتمنابعانساني .سرمايشهاي انساني در سازمانها از اهميت وافري برخوردارند؛
در جايي کش سازمان يا رسانشاي ملي و فراگير ،بـا اهـدافي بـ رگ وجـود دارد ،اهميـت
سرمايش انساني بيش از پيش درک مي شود .بش نظر پژوهشـگران آنچـش در فراينـد تـأمين
محصوالت رسانشاي درباره صالحيت محتوايي محصول بحث ميشود ،بش طور مطل بر
هوشياري و دانش سرمايش انساني استوار است .سرمايش انساني مدل مطلوب امـور تـأمين
برنامش بايد با آموزشهاي مناسب ،بش روزترين اطالعات را در اختيار داشتش باشد.
توسعهفناوري .توسعش فناوري اطالعات ،اثر شگرفي بر بازده نهايي سـازمان دارد؛ از
اين رو ،استفاده از نظامهاي اطالعاتي و شبکشهاي پرسـرعت ديجيتـال و نـوري باعـث
ميشود کش کاغذ از سازمان ،حذف و منافع زيادي عايد سازمان شـود .در فراينـد فعلـي
امور تأمين برنامش شبکش دو و ادارات و واحدهاي مربـوط بـش آن ،بيشـتر زيرفراينـدها و
فعاليتها ،کاغذمحور ،دستي و في يکي هسـتند و نظـام بايگـاني روزآمـد نيسـت .ايـن
ويژگيها باعث ميشود کش ه ينشهاي زيادي از جنبشهاي مختلـف بـر سـازمان تحميـل
شود .همان طور کش گفتش شد ،ايجاد شبکشهاي ارتباط داخلي با استفاده از فيبر نوري ،اهـم
فعاليتهاي توسعش فناوري است .بديهي است توسعش فناوريهاي مبتني بر شبکش ،نيازمنـد
توسعش نظامهاي اطالعات مديريت ،نظامهاي رايانشاي و لوازم آن اسـت؛ از ايـن رو ،کليـش
فناوري فعلي سازمان بايد تغيير يابند و فناوري مبتني بر رايانش جاي آنها را بگيرد.
زيرساختهايشرکت .زيرساختهاي سازماني صـداوسـيما نيـ نيـاز بـش بـازنگري

دارند .براي مرال ،نبود وحدت فرماندهي در امور تأمين برنامش از سوي اداره کـل تـأمين
برنامش و مديريت شبکش دو ،يکي از ضعفهاي امور تأمين برنامش اسـت؛ کـش اسـتفاده از
مدلهايي مانند مدل ماتريسي در هدايت امور تأمين برنامـش و تعريـف دايـ وظـايف و
تکاليف آن در برابر هر يک از اين دو فرمانده ،در رفع آن مؤثر خواهد بود.
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در گام پنجم از روششناسي کندور ،فرايندهاي جديد ،تکميل ميشود .در اين گـام،
پژوهشگران ابتدا بـر اسـار افـ رسـانش ،بيانيـش مأموريـت ،اهـداف کـالن و اصـول و
ارزشهاي حاکم بر رسانش ملي ،چهار شاخص را براي طراحي وضعيت مطلوب فراينـد
تأمين برنامش شناسايي کردهاند .کارشناسان ني در اثناي مصاحبشها بش انحاي مختلـف بـر
اين چهار شاخص و اولويت آنها بش شر زير تأکيد داشتشاند:
ـ محتواي محصول .منظور از محتوا بش زبان ساده ،پيامي است کـش دسـتانـدرکاران
توليد محصول اصد داشتشاند از طري اين رسانش بش سمع و نظر مخاطبان برسانند.
ـ جذابيت محصول .بش مجموعش عواملي کش باعث جذب مخاطب و کشيده شـدن او
بش سمت محصول رسانشاي ميشود ،جذابيت مي گوينـد .از ايـن رو ،طبيعـي اسـت کـش
جذابيت محصول رسانشاي بش کيفيت هنري آن در زمينشهاي مختلف بستگي دارد.
ـ ه ينشهاي ااتصادي
ـ ه ينشهاي زماني .مدت زماني کش براي محصول صرف ميشود تا فراينـد تـأمين را
از ابتدا تا انتها طي کند.
در بررسي حاضر ،از گامهاي هشتگانش روششناسي بازمهندسي کندور استفاده شـده
است .پح از اتمام مصاحبشهاي دور اول و شناخت فرايند موجـود ،مصـاحبشهـاي دور
دوم برگ ار شد .سپح ،با توجش بش بخشهاي زنجيره ارزش پورتر ،مفاهيمي کـش ارابـت
معنايي داشت ،بش يکديگر ن ديک شد تا با در کنار هم اـرار گـرفتن آنهـا ،مقـوالت بـش
دست آيد .اين مقوالت ،مشتمل بر ضعفها و راهکارهاي پيشنهادي (اهرمهـاي تغييـر)
بود .در ادامش ،با يکپارچـش سـازي و پـااليش نظرهـا و بـا توجـش بـش شـاخصهـايي کـش
کارشناسان اراکش کرده بودند ،وضعيت مطلوب طراحي شـد .بـش ايـن ترتيـب ،تج يـش و
تحليل مصاحبش ها ،بش طور کامل ،سير ادغام ج ء بش کـل نظرهـاي کارشناسـان را در بـر
داشتش است؛ براي مرال ،وحدت نظارت محتوايي و ساختاري بر محصـوالت رسـانشاي،
نکتشاي بود کش اغلب کارشناسان با جمالت و واژههاي مختلف بر آن تأکيد ميکردند کش
حاصل اين نظرها ،ايجاد واحد جامع بازبيني و نظارت در هستش نظارتي اداره کل تـأمين
برنامش است .وضعيت مطلوب فرايند تأمين برنامش شبکش دو ،بر اسـار تج يـش و تحليـل
زنجيره ارزش پورتر ،بش شکل  5بش دست آمد.
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بحث و نتيجهگيري

تجربش چند دهشاي دانش مديريت نشان ميدهد کش بازمهندسـي فراينـدهاي سـازمانهـا،
بهرهوري آنها را بش شکل معتنابهي اف ايش ميدهد و مانع خروج آنها از گردونـش راابـت
ميشود .محيط بش شدت راابتي سازمانهاي رسانشاي ني بر اين اادام ،تأکيـد مـيکنـد و
اهميت آن را بيش از پيش نشان ميدهد .همچنين ،در اف رسانش ملي ،راهبردهايي بـراي
دستيابي بش اهداف کالن و تحق مأموريت رسانش ملي تعريـف شـده اسـت کـش دومـين
راهبرد مرتبط با معاونت سيما عبارت است از« :بازنگري و اصال فرايند توليد ،تأمين و
پخش برنامشها در راستاي نظام مديريت پيام» اين راهبرد از چهار بخـش تشـکيل شـده
است :بازمهندسي فرايند توليد سيما؛ بازمهندسي فرايند توليـد وب؛ بازمهندسـي فراينـد
تأمين برنامش و بازمهندسي فرايند پخش سيما .بنابراين ،بازمهندسي فرايند تـأمين برنامـش،
يکي از راه هاي اصلي دستيابي بش سند اف رسانش ملي است .بش اين منظور ،پژوهشـگران
براي دستيابي بش هدف پژوهش ،بر اسار گامهاي روششناسي کندور پـيش رفتنـد .در
ابتدا ،وضعيت موجود فرايند طراحي شد و بش تأييـد کارشناسـان پـژوهش و اسـتادان و
خبرگان رسيد و پح از آن ،با مصاحبشهاي نيمش ساختاريافتش بـا کارشناسـان ،اهـرمهـاي
تغيير ،شناختش و مدل مطلوب فرايند تأمين بش شکل زير طراحي شد.
در فرايند مطلوب ،با توجش بش شاخصهاي بازمهندسي ،هسـتش نظـارتي در اداره کـل
تأمين برنامش پيش بيني شده است کش بر فرايند توليد محصوالت از آغاز تا انجام ،نظـارت
دارد .کارشناســان ايــن هســتش ،در زمينــشهــاي مختلــف اعــم از بــازبيني ،ويراســتاري،
آمادهسازي ،ترجمش و دوبلش ،صاحبنظر هستند.
در آغاز فرايند ،جستجوگران بش جسـتجوي محصـوالت مـيپردازنـد .در همـان ابتـدا
بررسي ميشود کش آيا محصول يافتش شده ،پيش از اين وارد فرآيند تـأمين شـده اسـت يـا
خير .در صورتي کش وارد فرايند شده باشد (مانند پاسخ منفي ديگر مراحـل فراينـد تـأمين)
تمام اطالعات گرد آمده بش بايگاني ،منتقل و ثبت و ضبط ميشود (بش همين دليل ،در اينجا
محصولي را در نظر گرفتش مي شود کش در تمام گلوگاههاي فرايندي ،تأييـد شـود) .سـپح،
اطالعات و داستان آن ،مطالعش و عکحها ،آنونحها و نمونشهاي آن ،بازبيني ميشود .ايـن
فعاليت در کاهش ه ينش و اف ايش سرعت ،اثر شگرفي دارد .سپح ،نسـخش بـازبيني ،تهيـش
ميشود و طي سش مرحلش (براي اطمينان از صحت محتوا و ميـ ان جـذابيت آن) در واحـد
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بازبيني ،بررسي ميشود .آن گاه ،کليش اطالعات محصول (اعم از داستان ،عکـح ،آنـونح،
کاربرگهاي بازبيني و  )...براي بررسي بش هسـتش نظـارت اداره کـل تـأمين برنامـش ارسـال
ميشود و پح از خريد ح پخش ،محصول بين شبکشها ،توزيع و براي ترجمش بـش واحـد
دوبالژ فرستاده ميشود .پح از ترجمش ،واحد آمادهسازي با نرماف ارهـاي جديـد تـدوين،
موارد اصال نشدني را حذف و مـوارد اصـال شـدني را تعيـين مـيکنـد .در ايـن زمـان،
محصول براي ويرايش بش ويراستار سپرده ميشود و تـدوينگران در عـين حـال ،ااـدام بـش
روتوسکپي ميکنند .پح از تأييد ويرايش در هسـتش نظـارت اداره کـل ،محصـول ،دوبلـش
ميشود و صداي دوبلش و باند بش آمادهسازي ميرود تا صدا و تصوير اصال شده ،ترکيـب
شود سرانجام ،پح از ترکيب ،محصول براي بار سوم بش هستش نظارت مـيرود تـا بـازبيني
نهايي شود و در نهايت ،هستش نظارت اداره کل مجوز پخش صادر ميکند.
شکل  5ـ فرايند مطلوب امور تأمین برنامه شبکه دو سیما
بایگانی
جستوجو و تحقيق
درباره محصول
رسانهاي

جستوجوی محصول

مطالعه اطالعات
گردآمده

مطالعه اطالعات و
خالصه داستان
بازبینی گذرا

واحد بازبينی

بازبینی عکسها،
آنونسها و نمونهها

تأیید بلی تکمیل برگه
بازبینی اولیه
خیر
مطالعه اطالعات
گردآمده

بلی

تأیید

مطالعه اطالعات
گردآمده

بازبینی کامل

هسته نظارت اداره کل
تأمين برنامه

تأیید

خیر

بازبینی اصلی

تکمیل برگه
بازبینی اصلی

خرید نسخه
اصلی

واحد دوبالژ

ترجمه

واحد آمادهسازي

مطالعه اطالعات
گردآمده

واحد ويراستاري

مطالعه اطالعات
گردآمده

ویرایش

نوع

مطالعه اطالعات
گردآمده

بازبینی گذرای
ثانوی

تأیید
بلی

خیر

ذخیرهسازی اطالعات
جدید

توزیع
بازبینی

سانسور و تعیین
موارد روتوسکپی

تهیه نسخه بازبینی

خیر

نوع الف و ب
بلی

تکمیل برگه جستوجو

خیر

موجود
است؟
بلی

تأیید
خیر

بلی

انتخاب سرپرست و
گویندگان
بازبینی

پخش

پایان

دوبله
روتوسکپی

ترکیب صدا و
تصویر

فرايند مطلـوب پـح از طراحـي در واحـد تـأمين برنامـش شـبکش دو اجـرا شـد کـش
ارزيابيها ،حاکي از موفقيت آن است.
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پيشنهادها

توسعهفناوريهاينو .امور تأمين برنامش شبکش دو ،براي راابت بـا رابـاي جهـاني خـود
بايد فناوريهاي نوين جهاني را اخذ و از آنها استفاده کند .اين فناوريها شـامل توسـعش
شبکش پرسرعت درونسازماني ،شناخت ،طراحي و اجـراي انـواع نظـامهـاي اطالعـاتي
مديريت ،شناخت يا طراحي نرماف ارهاي مرتبط و  ...است.
طراحيسامانهبايگاني .فقـدان سـامانش بايگـاني روزآمـد ،مـانع از تـأمين برنامـش در
دستيابي بش اهداف ميشود .اين واحد ذيل بازمهندسي فرايند خود بايـد سـامانش بايگـاني
پيشرفتش و بشروزي را طراحي و از آن استفاده کند.
بازمهندسيباکسپخـشمحصـوالترسـانهايورتبـهبنـديآنهـا .بـا بازمهندسـي
باکحهاي پخش محصوالت و رتبش بندي آنها ،اثر تـالش دسـتانـدرکاران امـور تـأمين
برنامش و مديريت پيام ،بهينش خواهد شد.
بازمهندسيشر شغلسمتهايامورتأمينبرنامه .در حالت فعلي ،شر شغل مسـتندي
براي سمتهاي مختلف امور تأمين برنامش وجـود نـدارد .هرگـاه بپـذيريم کـش بازمهندسـي،
بازانديشي بنيادين و مانند چر دندهاي از ماشين است ،در مييابيم کـش بهبـود فعاليـت يـک
چر دنده بدون بهبود فعاليت چر دندههاي ديگر ،اثر معتنابهي در سازمان ندارد.
طراحينظامارزشيابيکارسرمايهانسـانيامـورتـأمينبرنامـه.از آنجـا کـش اغلـب
فعاليت هاي امور تأمين برنامش ،جنبش تخصصي ،هنري ،علمي و  ...دارد و بش طور شگرفي
بر توانايي هاي سرمايش هـاي انسـاني اسـتوار اسـت ،طراحـي نظـام ارزشـيابي کـار ايـن
سرمايشها ،ضرورت اساسي دارد.
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