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  چكيده

خود را در  اي چابكي آنهاست، تا تواناييدر دنياي متغير و پررقابت كنوني، يكي از عوامل مهم براي بقا و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان هاي رسانه
 يدر توسعه چابك ينقش اساسمهم، تغييرات و استفاده از آنها بعنوان فرصت افزايش دهند. فناوريهاي نوين، بعنوان يك اهرم  پاسخگويي، درك و مديريت

با استفاده از برآنست تا حاضر  قيتحق. ممكن خواهد بود ريغ باشديم يچابك ميكه از مفاه يريپذبه سرعت و انعطاف يابيكه بدون آن دست كنديم يباز
 ايرسانه هايسازي سازماندر چابك اي نوين ارتباطي،، يكي از فناوريهونياتوماس گاهينقش و جا نييبه تب آميخته (تحليل محتواي كمي + پيمايشي) روش

رسانه و ارتباطات، كاركنان و  تيريدانشگاه در رشته مد دياسات قيتحق نيا يپرداخته است. جامعه آمارسازي الگويي براي تاثير اتوماسيون بر چابك ارائه و 
 ليها از روش تحلداده ليو تحل يبه منظور بررس باشد.يو پرسشنامه م همصاحب هاادهد يگردآور زاربا هستند. مايفعال و بازنشسته سازمان صدا و س رانيمد

بهبود "، "سرعت انجام كار شيافزا" كارآمد براي يابزار اتوماسيون، داد:نشان  قيتحق هايافتهي شد. تفادهسامحتواي كمي و آمارهاي توصيفي و استنباطي 
ي نيز هست كه بطور مستقيم بر چابك سازمان يچهار مولفه از الزامات تعال نياست. ا "ييبهبود پاسخگو"و  "ي سازمانيستگيشا يارتقا"، "يريانعطاف پذ

ثابت و  ،هاي رسانه ايسازمان يو چابك ساز ونيسامانه اتوماس ياجرا انيوجود ارتباط م هـك قـتحقي ليـصا فرضيه تيو در نها سازي سازمان موثرند.
  .ديو ارائه گرد يطراح ديجد يآن در الگو ينيشكل ع

  فناوريهاي نوين ارتباطي، چابك سازي، تعالي سازمان.   سازمانهاي رسانه، :هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

 سازمانهاي رسانه اي در پيشرفت و بقا فاكتورهاي مهمترين از يكي
 محيط پويا اساسي ويژگي. ميباشد چابكي آنها امروزي، پوياي محيط
بايد  سازمانها محيطي عملكرد چنين در. است اطمينان عدم و تغيير

 منفعت را حداكثر محيط، در خود موقعيت حفظ ضمن تا باشد بگونه اي
 و سريع واكنش و پاسخگويي توانايي به معناي ببرند. چابكي تغييرات از

 براي سازمان توانايي چابكي .است محيطي تغييرات به موفقيت آميز
 نتيجه در و مي دهد ارتقا را باال كيفيت با خدمات و عرضه محصوالت

 مهمترين از يكياست.  بهره وري سازمان براي افزايش مهمي عامل
هاست.  اطمينان و عدم تغييرات نمودن مديريت ،ها سازمان براي وظايف
و  كارا واكنش و سازماني تغييرات فهم در سازمان يك توانايي چابكي

  .است آن برابر در اثربخش
دائم در حال  نخاطبانيازهاي مز بدليل آنكه ني هاي رسانه اي سازمان

 شتاب(سخت افزاري و نرم افزاري) تغييرات تكنولوژيكي تغيير است و 
 د.نپذيري و نيز پاسخگويي دارنياز مبرمي به توسعه و بهبود انعطافدارد، 

انداز و استراتژي سازمانها، اي در چشمچنين وضعيتي اصالحات عمده
اختار سازماني، فرآيندهاي انجام كار و بازبيني اولويتهاي كسب و كار، س

حلهاي عبارتي رويكردها و راهمدلهاي سنتي و حتي معاصر مي طلبد. به
گذشته ديگر قابليت و توانايي خود را براي رويارويي با چالشهاي سازماني 

اند و بهتر است با رويكردها و ديدگاههاي و محيط بيروني از دست داده
به شماري از قابليتهاي وند. بنابراين اين سازمانها جديد جايگزين ش
شوند اين قابليتها چهار عنصر اصلي را شامل مي ]14[ متمايز نيازمندند

 روند:كه به عنوان مبناي حفظ و توسعه چابكي به شمار مي

پاسخگويي كه به توانايي تشخيص تغييرات و واكنش سريع و  - 
 جويي از آنها اشاره دارد.بهره

-يستگي كه بر توانايي كسب هدفها و مقاصد سازمان داللت ميشا - 

پذيري و قابليت سازگاري كه عبارتست از: توانايي براي انعطاف -3كند.
جريان دادن به فرايندهاي مختلف و كسب هدفهاي مختلف، با استفاده 

  از تسهيالت يكسان.
  

*Dadgran.m@gmail.com 
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ترين زمان ها در كمفعاليت سرعت كه عبارت است از توانايي انجام - 
 ممكن.

كه بدون  كنديم يباز يرا در توسعه چابك ينقش اساس اطالعاتيفناور
 باشديم يچابك ميكه از مفاه يريپذبه سرعت و انعطاف يابيآن دست

ي فاوا (فناوري اطالعات و بكارگيري گسترده .] 3[ممكن خواهد بود  ريغ
اي، همزمان با تحول در صنعت رسانهارتباطات) در فرآيندهاي هوشمند 

اين نوع گيري سازماني هوشمند را براي شكل رسانه در جهان، زمينه
با خدمات گسترده و جديد فراهم آورده است. در چنين  سازمانها
ي، فرايندهاي ياددهي و يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي هايسازمان

- هاي كليدي زيرساختارتهاي نوين و مهيكپارچه براي ارتقاي فناوري

هاي گروهي و هوشمند، در عصر دانايي هاي ارتباطي با تكيه بر فعاليت
-به بستر فناوري نيز ايفرآيندهاي رسانه در نتيجه شود.محور فراهم مي

، اطالعات و ارتباطات گيري از فناوريهاي نويني نياز دارد كه با بهره
هاي جديدي را در يد و فرصتنماامكان يادگيري پيوسته را فراهم مي
-سازماني در صنعت رسانه قرار مي اختيار افراد به منظور كسب تجربه

نه تنها به عنوان ابزار، بلكه در قالب  اي كه اين فناوريدهد، به گونه
ساز براي ارتقاي سطح خدمات رساني زيرساخت هوشمندساز و توانمند

  اي رسانه به مخاطبان عمل نمايد.حرفه
زارهاي زيادي در چابك سازي سازمانها نقش دارند. همين امر موجب اب

ورند كه بتوانند اين امر را تحقق آهايي روي شده تا سازمانها به سامانه
ها، سامانه اتوماسيون است. بوسيله سامانه دهند. يكي از اين سامانه

اتوماسيون مي توان بسياري از موارد مانند استفاده از تكنولوژي و 
ريزي يك پذير، پيافزار مناسب و مدرن، استفاده از سيستم انعطافتسخ

سيستم توليد مجازي، استفاده از تكنولوژي اطالعات و سيستمهاي 
اطالعاتي را پوشش داد. همچنين اتوماسيون از دسته ابزارهايي است 
براي خودكارسازي محيط كاري در جهت اهداف مشخص و با يك 

ارش شده است كه موجب ايجاد كارايي طراحي مهندسي از پيش سف
-پذيري در مقابل تغييرات اساسي در يك سازمان ميحداكثر و انعطاف

اي از شود و همينطور سامانه اتوماسيون قابليت سازگاري مجدد با پاره
بندي شده را دارد و با استفاده از الگوهاي معيني تغييرات از پيش دسته

متناسب با محيط را براي يك سازمان  پذيري با تغييراتقابليت انعطاف
فراهم مي كند كه موجب ايجاد بيشترين كارايي در كمترين زمان ممكن 

نتيجه اينكه تكنولوژيهاي نوين يكي  در ارائه محصول و خدمات مي شود.
از راههاي تحقق اين مولفه ها در سازمان هاي رسانه اي است و 

  ي است. اتوماسيون يكي از اين تكنولوژيهاي راهبرد
فناوريهاي طي اين تحقيق تالش مي كنيم تا به اين سوال پاسخ دهيم: 

و چه الگويي  داردي اسازمان رسانهچابك سازي چه تاثيري در  نوين
  ؟ توان ارائه دادمي

براي يافتن پاسخ اين سئوال به بررسي وضعيت مولفه هاي موثر بر چابك 
نوين (اتوماسيون) بر اين سازي در رسانه و تاثير بكارگيري فناوريهاي 

  مولفه ها مي پردازيم. يعني:

-ي مياسازمان رسانهي ريپذبهبود انعطافآيا بكارگيري اتوماسيون باعث 

  شود؟   
-ي مياسازمان رسانهيي بهبود پاسخگوآيا بكارگيري اتوماسيون باعث 

 شود؟

 د؟شوي مياسازمان رسانه يستگيارتقاء شاآيا بكارگيري اتوماسيون باعث 

-ي مياسازمان رسانهدر  سرعت انجام كارآيا بكارگيري اتوماسيون باعث 

 شود؟

  پيشينه پژوهش - 2

  پيشينه داخلي -2-1
 "هاي راديويي و تلويزيونيبررسي روند فناوري در اتوماسيون" 

در دانشگاه صدا و سيما  ]4[ )1395پژوهشي از عليرضا بهادري (
سابقه اتوماسيون  است. در اين پژوهش به موضوعاتي از قبيل

راديويي و تلويزيوني سازمان، كميته ارزيابي سياست و عملكرد 
سازمان در حوزه اتوماسيون، برنامه ريزي و شناسايي محصوالت و 

اي و چرخه كاري، موج تغييرات و محصوالت شركتها، شكاف توسعه
شاخص پرداخت و در جمع بندي و پايان به شناسايي قوت و ضعف 

، شناسايي و بررسي فرصت ها و تهديدات پيش رو، عملكرد گذشته
اجراي پايلوت و رسيدن به راهكار نهايي و تاييد شده و  تعميم 

 راهكار نهايي و تكميل اتوماسيون راديويي و تلويزيوني پرداخت. 

 "ازمانبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابكي س" 
در دانشگاه ازاد واحد  ]11[ )1394(پژوهشي است از علي رمضاني 

كرمانشاه است. وي با برشمردن مزاياي سازمان هاي چابك در 
ني و موفقيت در كسب و كار و دستيابي دستيابي به اهداف سازما

ني در به موقعيت بهتر در بازار رقابتي و بهبود چرخه زما
هاي مديريتي، با استفاده از روش پيمايشي نقش فناوريها را فعاليت
ك اطالعات مورد نياز دراهداف استراتژيك موثر و آنرا فرا تر در تدار

از يك ابزار دانست. در پايان نيز ابعاد چابكي سازمان از جمله، 
پذيري و سرعت مورد مطالعه قرار پاسخگويي، شايستگي، انعطاف

 گرفت و تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر انان بررسي شد. 

ري اطالعات بر چابكي سازماني و چابكي بررسي تاثير كاربرد فناو" 
در دانشگاه ] 5[ )1394پژوهشي است از رضا جاويدي ( "نيروي كار

پيام نور است. در اين پژوهش با مشخص شدن تاثيرات كاربرد 
فناوري اطالعات بر برخي از جنبه هاي سازماني، فردي و اجتماعي 

نيروي كار  كاركنان و سازمان و با برشمردن ابعاد سه گانه چابكي
شامل پيش كنشي، سازگاري و تاب آوري به روش پيمايشي نشان 
داده شد كه تاثير بيشتر فناوري اطالعات بر چابكي سازماني نسبت 
به چابكي نيروي كار مي باشد و كاربرد فناوري اطالعات هم بر 

  چابكي سازماني و هم چابكي نيروي كار تاثير مثبت و قوي دارد. 
پژوهش  "ه سيستم هاي اتوماسيون تلويزيونيبررسي و مقايس"  .1

در دانشگاه صدا و سيما است. در اين  ]2[ )1393حسين اميد (
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پژوهش اتوماسيون را يك سيستم مجتمع و يكپارچه مبتني بر 
هاي كامپيوتري دانست كه كليه فرآيندهاي مربوط به توليد و شبكه

آنها از  پخش برنامه هاي صدا و تصوير به همراه اطالعات جانبي
گيرد. وي طريق يك سيستم كامپيوتري در دسترس كاربران قرار مي

مزاياي استفاده از ويژگي هاي سيستم هاي ديجيتال مثل سرعت، 
انعطاف پذيري، يكپارچگي فرآيند در توليد، پخش، آرشيو و مديريت 

وري و كاهش آنها را موجب كاهش زمان توليد برنامه، افزايش بهره
ها دانست و سيستمهاي مختلف اتوماسيون چشم گير هزينه

 تلويزيوني را با يكديگر مقايسه كرد. 

پژوهش  "هاي توليد و پخشچالش هاي پيش روي اتوماسيون" 
در دانشگاه صدا و سيما است. در اين  ]3[ )1393ميثم باقري (

صدا  1پژوهش به چالش ابعاد و كاركرد اتوماسيون مانند اينجست
ا و تصوير، مديريت حقوق كاربران، صد 2تصوير، پلي آوت

مانيتورينگ سيستم، ثبت وقايع و گزارشگيري، مديريت فرآيند، 
سازماندهي محتوا و ...، به چالش مديريت فرآيند توليد و پخش 

هاي استانداردسازي را مهم محتوا پرداخت و همچنين چالش
 دانست و به مواردي مانند اهميت استفاده از استانداردها، تضمين

وري تيم پروژه، كاهش زمان چرخه كيفيت نرم افزار، افزايش بهره
دهندگان توسعه، افزايش رقابت و سودآوري، افزايش روحيه توسعه

  پرداخت. 
پژوهش  "چرخه اتوماسيون تلويزيوني (توليد، پخش  و آرشيو)" 

در دانشگاه صدا و سيما است. در اين  ]1[ )1393سعيد اسكندري (
هاي كامپيوتري به صنعت به موضوع ورود سيستمپژوهش با اشاره 

رسانه، خاطر نشان كردند كه گسترش روزافزون امكانات سيستم 
هاي حجيم با كيفيت هاي كامپيوتري، نظير سهولت ساخت فايل

سازي آنها و همچنين گسترش توسعه و رشد باال و امكان ذخيره
و  هاي كامپيوتريسريع و چشمگير امكانات و قابليت شبكه

ارتباطات و انتقال داده بر روي باند عريض در كمترين زمان در 
فرآيندهاي توليد، پخش و آرشيو محتواي راديويي و تلويزيوني را 
محصول تالقي علم فناوري اطالعات و صنعت رسانه هاي نوين صدا 

  و تصوير دانستند.
سازي اتوماسيون تلويزيوني توليد و مستند سازي فرايند پياده"

پژوهشي از داود  "اسفند سازمان صدا و سيما 12در ساختمان پخش 
در دانشگاه صدا و سيما  ]15[) 1392كهزادي و غالم رضا مهراني (

است. در اين پژوهش ضمن توجه به نياز جامعه و تقاضاي روزافزون 
براي تماشاي سريال و فيلم هاي مختلف، ايجاد يك شبكه تلويزيوني 

لم و سريال با برنامه هاي جذاب و با تخصصي كم هزينه از نوع في
مزامين اجتماعي و فرهنگي و با امكانات مختلف و متنوع ديگر مانند 

                                                            
 .تاليجيفرمت آنالوگ به فرمت د ليتبد ياست برا ي) اصطالحIngest( نجستيا - ١
از  يونيزيتلو اي ييويراد هايمخابره كانال ياست برا ي) اصطالحPlayOut( آوتيپل-٢

 دهند. يم ليپخش كه محتوا را به مخاطب تحو هايپخش كننده به شبكه

-ايتله تكست، زيرنويس و لوگوهاي تبليغاتي را مانند شبكه هاي 

اسفند)  12، تماشا، شما، نسيم و نمايش (مستقر در ساختمان فيلم
اي تلويزيوني به هضروري دانستند كه مستلزم حركت مديريت شبكه

سازي سيستم مكانيزه توليد و هاي اتوماسيوني (پيادهسمت شبكه
 پخش تلويزيوني) است.

پژوهشي از علي  "طراحي اتوماسيون راديو و پياده سازي متاديتا"
در دانشگاه صدا و سيما  ]8[ )1387خداياري و مسعود كمالي (

ي و است. در اين پژوهش به معايب سيستم آنالوگ، روش سنت
قديمي انتقال پيام و عدم امكان پشتيباني از سيستمهاي مبتني بر 

نوار مي پردازند و با تحليل شيوه ارائه يك طرح اتوماسيون (يكي از  
اتوماسيون) و همچنين برشمردن مزاياي اتوماسيون از قبيل افزايش 

ها، سرعت، انعطاف پذيري، يكپارچگي فرآيند توليد و پخش برنامه
ديريت منابع، جايگزين كردن اتوماسيون راديو بجاي آرشيو و م

 روش سنتي و قديمي را يك ضرورت دانستند. 

  پيشينه خارجي -2-2
پژوهشي از اليور  "چالش ها و فرصتهاي سيستم هاي اتوماسيون"

 5اسن –در دانشگاه دويسبورگ  ]62[) 2017( 4و ديتر شرام 3لئونارد
مزيت هاي استفاده از  آلمان است. در اين پژوهش ضمن برشمردن

اتوماسيون (مانند سرعت گردش كار، دوركاري، نگهداري سوابق، 
گزارشگيري و ...)، بيشتر به چالشهاي پيش روي سازمانها در استقرار 

هاي پيچيده اين گونه سيستم ها پرداخته شده (مانند انتخاب سيستم
ن، رابط هاي روز در سيستم هاي اتوماسيوناكارآمد، عدم وجود نوآوري

كاربري مناسب، ضريب امنيت و ...) و راهكارهايي كه در تقابل با اين 
چالش ها ارائه شده است عبارتند از: تحليل جامع و چابك براي انجام 
فرايندهاي كار بجاي تحليلهاي قديمي و طوالني، تعريف و تجديد 
سطوح دسترسي تا ريزترين جزييات به منظور جلوگيري از بوروكراسي 

ي، رعايت اصول استاندارد رابط كاربري و واگذاري آن به خود كاربر، سنت
افزايش قابليت سيستم براي جلوگيري از هر گونه حك و يا حمله 

 سايبري.  

پژوهش از دونالد  "سيستمهاي اتوماسيون و افزايش كارايي سازمانها"
آلمان است. وي  7در مركز تحقيقات اي بي بي ]43[ )2017( 6ويس
اتوماسيون سيستمي براي  توماسيون را اينگونه تعريف مي كند:ابتدا ا

توليد مستمر با فرايندهاي مجزا ولي به هم پيوسته است به گونه اي كه 
تمام اجزا در سلسله اي قرار مي گيرند كه به صورت خودكار با يكديگر 
پيوستگي كامل دارند. با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق كه به 

ه انجام شد، علت افزايش كارايي سازمانها را استفاده بهتر از روش آميخت
زمان، افزايش بازده مديريت با تصميم گيري بهتر، افزايش بازده با 

                                                            
3 - Oliver Lenord 
4 - Dieter Schramm 
5-  Duisburg-Essen 
6 - Roland Weiss 
7 - ABB 
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عملكرد بهتر افراد، اثر بخشي بيشتر با استفاده از اطالعات موجود در 
محيط سازمان، خودكارسازي، تلفيق بخشي از عمليات و تغيير توالي 

 برشمرد. عمليات كار 

پژوهشي از ساموئل  "ويژگيهاي يك سيستم اتوماسيون خوب"
سوئد است. وي با برشمردن  9در دانشگاه الند ]33[) 2016( 8توماسون

نگرانيهاي افراد، سازمانها و شركتها براي سفارش، خريداري و استقرار 
يك سيستم مناسب، مانند كاربردي بودن سيستم، جلوگيري از واكنش 

ان، پوچ بودن ادعاهاي شركتهاي ارائه كننده، با استفاده از منفي كاربر
روش آميخته مهم ترين ويژگي هايي كه بايد در انتخاب يك سيستم 
اتوماسيون خوب و مناسب در نظر گرفت را عنوان كرد: سازگاري و 
يكپارچگي (امكان تبادل اطالعات با ساير سيستمهاي داخل و خارج 

يريت گردش كار)، انعطاف پذيري (انطباق موسسه، بايگاني متمركز، مد
سيستم اتوماسيون با اهداف، نيازها و كاربران، بهينه سازي فرايندها و 
گردش كار، امكان اعمال تغييرات زودهنگام)، امنيت اطالعات (امكان 
تعيين دسترسي، استفاده از قفل سخت افزاري، امكان تعريف پروفايل 

 امنيتي). 

پژوهشي از مارك  "يون با بهره وري كاركنانارتباط سيستم اتوماس"
شيكاگو است. در اين  11از دانشگاه ايلينوي ]42[ )2015( 10گرچانيك

شود پژوهش آمده است اتوماسيون موجب تسهيل فرايند انجام كار مي
وري منابع انساني و در نتيجه رضايت كه همانا به افزايش بهره

نساني با دو شاخص كارايي و وري منابع ارجوع مي انجامد. بهرهارباب
اثربخشي سنجيده مي شود. با بكارگيري اتوماسيون مي توان يك 
سيستم يكپارچه گردش اطالعات فراهم كرد كه از طريق آن نيازهاي 

شود. نتايج تحقيق كه به روش سازمان، مخاطبان/مشتريان تأمين مي
عث دلفي انجام شد نشان داد كه استفاده از سيستم اتوماسيون با

جويي در وقت و يا نيروي كار، تبديل افزايش محصول يا بازده، صرفه
دهي بهتر كاركنان به شكل به شكل ديگر، سازماناطالعات از يك

 منظور افزايش رضايت شغلي آنها مي شود.  

  هادر برخي از رسانه اتوماسيونبررسي استفاده از  -2-3

 12رسانه ردبي
آوت مركزي ن به تهيه امكانات پليمركز پخش ردبي در وايت سيتي لند

، 13(شركت آي پي اي براي شبكه هاي پخش بريتانيا اختصاص دارد
ساخته شد،  2003). اين مركز كه به صورت سفارشي در 2009

و  14، رسانه ويرجين5 مشتريانش بي بي سي، بي بي سي اچ دي، كانال
    .هستند 4كانال 

                                                            
8 - Samuel Thomasson 
9 - Lund University 
10 - Mark Grechanik 
11 - Illinois University 

 Red Bee انگلستان در رسانه تيريمد شركت  - 12

13 - ipe 
14  - Virgin Media 

پلي آوت بزرگ مركزي  يك فضاي با احداث رسانه ردبي 2009در سال 
و  تامين پيوند بصري بين كارگردانان شبكه - 1دو نياز عمده  جديد

ساخت يك رابط براي  - 2در واحدهاي مجزا و  هاهاي برنامهگوينده
به منظور دريافت و نمايش اطالعات پياپي و مرتبط  سامانه اتوماسيون

دف بسياري ه. كردرا برطرف ، كانال به صورت همزمان 20براي بيش از 
ساخت و انتقال  بود. واز شبكه هاي پخش، جريان هاي كاري بدون نوار 

با آغاز محتوايش را در يك محيط كامال مبتني بر فايل شروع و 
  . كردتجربه مزاياي اين نوع كار كردن را  اتوماسيون

 رسانه بي بي سي
بي بي سي تصميم گرفت برخي از عمليات هاي پخش  2004سال  در 

معاونت بي ، با هدف تشكيل كوايز اي در سالفوردبه شهرك رسانه خود را
اي به يكي از مهمترين مراكز توليد شهرك رسانهو تبديل  بي سي شمال

-بچه هاي بي بي سي، پژوهش بي. انتقال بدهد ،رسانه و پخش در كشور

به مركز رسانه جديد  2012 سال در زنده 5بي سي و راديو بي بي سي 
   .]17[ منتقل شدند

منابع ، منفعت رساني خالقانهمي توان به  داليل نقل مكان به سالفورداز 
اشاره كرد.  ارزش آفريني مالي، منابع اقتصادي، حاصل از كسب اعتبار

سرويس رساني بهتر به مخاطبان در شمال مزاياي آن عبارتند از: 
 افزايش كيفيت محتوا و استفاده از فناوري و روشهاي جديد، انگلستان

 ارائه مزاياي اقتصادي و ساير مزايا به آن منطقه (شمال انگلستان)و  كار
به يك مركز پخش ورزشي منسجم بي بي سي ورزشي هم  .]19[ بود

 عمده تبديل شد كه از تكنولوژي رسانه و پخش ديجيتال پيشرفته بهره
  رد. ب مي

  آلمان افزددي
لمپيك زمستاني همزمان با شروع بازيهاي ا، 2010اف در فوريه زددي

تجهيز كرد تا  هاي اطالعاتيفناوريي خود را به استوديوها ،در ونكور
سيستم پلي آوت . از اين طريق روز پخش محتوا داشته باشند 365براي 

اف ، و زددي17فواف آي، زددي16اف، نئوزددي15افئاتر زدديتروي كانال 
هاي پخش ستمرا اداره مي كرد و تمام سي 3و برنامه هاي روي ماهواره

افزار جستجوي اخبار نيز بوسيله اتوماسيون كنترل مي شدند. سيستم نرم
به عنوان بخشي از اين پروژه به آن اضافه شد. عالوه بر آن همه امكانات 

  . ]17[ فني مورد نياز مشتري طراحي، ساخت و در سايت نصب شد
-ر رسانهآنچه كه از مطالب باال مي توان نتيجه گرفت اين است كه بيشت

 هاي دنيا سعي مي كنند با بكارگيري يك سيستم مجتمع و يكپارچه
هاي كامپيوتري مانند سامانه اتوماسيون، با مديريت مبتني بر شبكه

فرآيندهاي مكاتبات اداري و همچنين توليد، پخش، آرشيو محتوا، از 
سازي پذيري، يكپارچهها، انعطافطريق تسريع در روش انتقال داده

ها و نيروي انساني به دهاي آنها، با كاهش زمان توليد برنامه، هزينهفرآين
                                                            

15 - ZDF Theater 
16 - ZDF Neo 
17 - ZDF Ifo 
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-نيز ميهاي رسانه اي وري دست يابند. بنابراين سازمان افزايش بهره

و ايجاد يكي از فناوريهاي نوين، مانند اتوماسيون، د با بكارگيري نتوان
وري خود را بستري مناسب جهت رشد و تعالي صنعت رسانه، بهره

اي ش دهد و در چنين محيطي به رقابت با ديگر سازمانهاي رسانهافزاي
  د. نادامه ده

در سامانه اتوماسيون  در خصوص هكه در باال درج شد يتمام تحقيقات
تحقيقات با دقت . اين استو ديگر رسانه هاي جهان سازمان صدا و سيما 

 اين انيسازي و پشتيبريزي، پيادهكاربردي به موضوع برنامه بطورزياد و 
در  اند. پرداخته  پردازد. اما تنها با رويكرد فني به موضوعميفناوري 

شود و پرداخته مي رسانه به موضوع سازيبا رويكرد چابكحاضر،  مقاله
ارتباطات  تسهيل و تسريع منظراتوماسيون را از  موضوع برآنست تاسعي 

  كه در نوع خود بديع است. يمسازماني مورد بررسي قرار ده

  چارچوب نظري پژوهش - 3

  ريزي شده نظريه رفتار برنامه -3-1
به عنوان يكي از تأثيرگذارترين و رايج  ]21[ رفتار برنامه ريزي شده نظريه

ترين چارچوب هاي مفهومي براي مطالعه عمل انساني (رفتار)، مطرح 
با تشريح ارتباط متقابل  2005گرديده است. آژن، اين نظريه را در سال 

  . ]23[ غير اثرگذار بر تمايل، توسعه دادبين سه مت
آيند بالفصل رفتار در نظر بر اساس اين نظريه، تمايل به عنوان پيش

  گرفته شده و تابعي از سه متغير است:
) كنترل رفتاري 3) هنجارهاي ذهني، 2) نگرش در جهت رفتار؛ 1

  درك شده.
به دو مؤلفه نگرش به عنوان يكي از ابعاد تعيين كننده رفتار اجتماعي، 

شود. انتظار فايده به معني آنست انتظار فايده و ارزيابي فايده، تجزيه مي
كه يك شخص تا چه حد از يك پديده انتظار فايده دارد. ارزيابي فايده به 

كند كه آيا آن پديده نسبت روشن است و طي آن شخص ارزيابي مي
 اشاره به درجه "تارنگرش در جهت رف"براي او فايده دارد يا نه. بنابراين 

مطلوبيت يا عدم مطلوبيت رفتار مورد ارزيابي فرد دارد. اينطور فرض 
شده است كه نگرش كليد درك رفتار انساني است. مطالعات اخير در 

گذارد مورد ساختار نگرش، هيج دليل براي ترديد در اين فرض باقي نمي
]22[ . 

تا چه اندازه فرد براي متغير دوم، هنجارهاي ذهني است، بدين معنا كه 
انجام رفتار خاصي از سوي جامعه احساس فشار يا تأكيد مي كند. به 
عبارت ديگر براي شخص مهم است كه جامعه، چه برداشتي از رفتار 
مورد نظر وي داشته باشد. در مورد بسياري از رفتارها، اين مراجع 

ان، و اجتماعي مهم شامل والدين شخص، همسر، دوستان نزديك، همكار
بسته به رفتار مورد نظر، شايد متخصصاني مانند پزشكان يا حسابداران 

  مالياتي باشند.  
هاي ضروري در رفتار بشمار متغير سوم به عنوان يكي از پيشگو كننده

في الواقع كنترل رفتاري درك شده به معني درك فرد از ميزان  مي رود.

تورهاي خارجي (مانند سختي و يا آساني انجام رفتار است و شامل فاك
زمان، فرصت ها، منابع و ...) و فاكتورهاي داخلي (مانند: تواناييها، مهارت 
ها و فشارها) است. كنترل رفتاري درك شده، بر هر دوي متغيرهاي 
تمايل و رفتار، اثرگذار است. دليل عقلي كه در وجود متغير كنترل 

رفتارهايي كه  رفتاري درك شده وجود دارد اينست كه به پيش بيني
كند. هرچه افراد تصور كنند نحت كنترل ارادي كامل نيستند، كمك مي

كه داراي منابع و فرصت هاي الزم بيشتري هستند و از طرفي موانع 
كمتري را انتظار داشته باشند، كنترل بيشتري را بر رفتار خود درك 

- ودشايد بتوان كنترل رفتاري درك شده را همانند مفهوم خ كنند.مي
) دانست. منظور از اين دو مفهوم، توانايي فرد 1986كارآمدي بندورا (

براي انجام دادن يك فعاليت است و اين كه تا چه اندازه يك فرد توانايي 
كارآمدي بر -كند. باور به خودانجام يك فعاليت را در خود احساس مي

كرد اي و عملهاي شغلي، قابليت هاي حرفهمواردي نظير توسعه فعاليت
  . ]22[ گذاردشغلي افراد تأثير مي

 ساختار سازماني -3-2
ساختار سازماني چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سيستم ها و 

هايي است كه براي نيل به هدف  فرايندهاي عملياتي و افراد و گروه
مجموعه راه هايي است كه كار را به وظايف . ]24[ كنندتالش مي

گي ميان آنها را فراهم مي كند. مشخص تقسيم مي كند و هماهن
ساختار، توزيع قدرت در سازمان را نشان مي دهد و صرفا يك سازوكار 
هماهنگي نيست بلكه فرايندهاي سازماني را تحت تأثير قرار مي دهد. 

الگوهاي روابط دروني سازمان، اختيار و ارتباطات  ساختار سازماني به 
هاي ارتباط رسمي، تعيين داللت دارد. و روابط گزارش دهي، كانال 

كند. به وسيله مسئوليت و تفويض اختيار تصميم گيري را روشن مي
يابد و ساختار سازماني عمليات و فعاليت هاي داخل سازمان، آرايش مي

  . ]30[شود خطوط مسئوليت واختيار مشخص مي
اگرچه مفهوم ساختار سازماني يك حقيقت است و بر هر كسي در 

ذارد و همه به نوعي با آن سروكار دارند، ولي كم و بيش سازمان اثر مي گ
مفهومي انتزاعي است. سنگ زيرين ساختار، نقشهاي افراد در سازمان و 
الگوي روابط ميان نقشها، ساختار سازماني را شكل مي دهد، بنابراين 
ساختار را مي توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط ميان آنها 

ا اغلب بوسيله شرح پست ها و شرح شغل ها و اسناد دانست .اين نقش ه
كنند، مكتوب كه حوزه مسئوليت و دامنه فعاليت هر شغل را مشخص مي

 . ]25[ جنبه قانوني مي يابد

  ايسانه ي رهان مازسار ساختا -3-3
اي ها نياز به شناخت عناصر اصلي و عمدهبراي كشف ساختار سازمان

دهند. اين كليت نه تنها در بر يهست كه كليت مورد نظر را شكل م
گيرنده يك سازمان است بلكه در بر گيرنده عنصر يا عناصر عمده ديگري 

ها و سازمان مورد مطالعه وجود باشد كه رابطه پايدار ميان آننيز مي
ها موجب تغيير در عوامل عيني شكل دارد؛ بطوري كه هر تغييري در آن
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اي در ن را اگر يك سيستم بستهشود. هر سازمادهنده سازمان نيز مي
نظر بگيريم ساختار شكلي آن مطابق تعريف علم مديريت عناصر عيني 
شكل دهنده آن خواهد بود. اما اگر سازمان را يك سيستم باز در نظر 

توان عناصر اصلي و مهم بگيريم، كه اين چنين است، در اين صورت نمي
د و هم واقعيت مجرد و سازنخارج از سيستم كه هم واقعيت عيني را مي

آورند، ذهني برآمده از روابط ثابت و پايدار ميان اين عناصر را بوجود مي
  ناديد گرفت. 

 اي هاي رسانهعوامل اصلي ساختاري در سازمان -3-3-1
گيرد. اي تحت تأثير سه عنصر اصلي شكل ميهاي رسانهساختار سازمان

د. اين ساخت بر تمام بين اين سه عنصر رابطه ديالكتيكي وجود دار
هاي درون سازماني و برون سازماني تأثيرگزار است. بطوري كه فعاليت

تغيير در هر كدام موجب تغيير كامل در ديگر عناصر و در نتيجه در 
 -1شود. اين سه عبارتند: اي ميشكل و نوع فعاليت سازمان رسانه

 محيط بيروني  -3نوع رسانه  - 2سازمان رسانه اي 

  اي سازمان رسانه - 3-3-1-1
توان در ساختار شكلي آن معرفي كرد كه شامل دو بعد هر سازمان را مي

شود. اين دو بعد بر است كه هر بعد با مجموعه عناصري گروهبندي مي
تواند موجب درك عيني ما از روي يكديكر اثرگذار هستند و در نهايت مي

  آن سازمان شود. 

  18ابعاد شكلي  -الف 
در ادبيات مديريتي با ابعاد ساختي يا ساختاري مطرح شده اين مفهوم  

است. در اينجا براي جلوگيري از بروز اشتباه در درك ساختار سازماني 
تر از ادبيات مديريتي بكار گرفته شده از اصطالح وسيعكه در مفهومي 

هاي ابعاد شكلي استفاده شده است. ابعاد شكلي بيان كننده ويژگي
ها را ها سازمانتوان بوسيله آنن هستند كه ميدروني يك سازما

گيري و با هم مقايسه كرد و شامل هشت مورد است كه عبارتند از: اندازه
دارا بودن  - 3نوع تقسيم كار و تخصصي بودن  - 2بودن  درجه رسمي - 1

درجه  - 5نحوه سلسله مراتب اختيارات  -4ها استاندارد در اجراي فعاليت
نسبت  -8اي بودن سازمان درجه حرفه - 7تمركز ميزان  -6پيچيدگي 

كاركنان يا پرسنلي كه عبارت است از تقسيم تعداد كاركنان يك گروه بر 
  كل تعداد كاركنان. 

   19ابعاد محتوايي -ب 
معرف كل سازمان و جايگاه آن هستند و بر ابعاد شكلي اثر 

دهنده توانند مبهم باشند، زيرا نشان گذارند. ابعاد محتوايي ميمي
گيرند. سازمان و محيطي هستند كه ابعاد شكلي در درون آن قرار مي

ابعاد سازمان بر يكديگر رابطه متقابل دارند و براي رسيدن به اهداف 
  دهند. ها خود را با يكديكر وفق ميسازماني آن

                                                            
18 -Format dimensions 
19 -Contextual dimensions 

اندازه سازمان: عبارت است از اندازه بزرگي آن كه به صورت تعداد 
  شود.و يا كل فروش مشخص ميافراد يا كل دارايي 

تكنولوژي سازمان: عبارت است از ماهيت زير سيستم توليد، شامل 
  شود. هاي فرايند توليد ميعمليات و روش

هاي رقابتي كه موجب اهداف و استراتژي سازمان: اهداف و شيوه
 شود.ها و مؤسسات ميتفاوت با ديگر سازمان

هايي است كه رها و تفاهمها، باورها، هنجافرهنگ: مجموعه ارزش
 ها با كاركنان وجه مشترك دارد. سازمان در آن

مديريتي از محيط هم به عنوان يكي از عوامل  در ادبيات و منابع علمي
محتوايي نام برده شده است. محيط شامل مجموعه عواملي است كه از 

بايد  بيرون سازمان را احاطه كرده و بر همه ابعاد آن تأثيرگزار است؛ لذا
در بررسي ساختار سازمان يك رسانه به عنوان يك عنصر اصلي در بيرون 
سازمان و نه عنصري در كنار و همراه ديگر عناصر درون سازماني، مورد 

  .بحث قرار گيرد

  نوع رسانه  - 3-3-1-2
اي دارد. از ماهيت و نوع رسانه تأثير شگرفي بر ساختار سازمان رسانه

نه شايد بتوان به مطالعات مك لوهان اشاره اولين تقسيمات ذات گرايا
هاي سرد و گرم يا جمله معرف او كه ها به رسانهبندي رسانهكرد. تقسيم

رسانه پيام است، حاكي از نگاهي ذات گرايانه و پذيرش جبرگرايي 
توان انتظارات يكساني از تكنولوژيكي است. شايد به همين دليل نمي

هاي هاي مكتوب با رسانهشت. رسانهاي مختلف داهاي رسانهسازمان
هاي جديد هاي سنتي با رسانهاند. ميان رسانهصوتي و تصويري متفاوت

تفاوتي به عظمت تاريخ وجود دارد. تفاوت در نوع رسانه موجب تفاوت در 
  شود.مي» ساختار«

  بيرونيمحيط  - 3-3-1-3
عي كه ها؛ بر اساس محيط اجتماهاي جامعه شناسان از سازمانتحليل

ها را در برگرفته، انجام شده است. اين ديدگاه بر اين عقيده است كه آن
ها و الزام و اجباري را بر آن سازمان ايجاد محيط پيراموني محدوديت

هاي مشابه به دليل تفاوت محيط پيراموني كنند. از اين جهت سازمانمي
زمان هاي متفاوتي هستند. در حقيقت ساختار واقعي ساداراي ساخت

اي با وجود اين عنصر قابل تصور و فهم است. امروزه محيط رسانه
اي است. عوامل و عناصر متعددي ها محيط بسيار رقابتي و فشردهرسانه

اي جهاني يا شكل دهنده اين محيط هستند. از اين جهت سپهر رسانه
ها ملي و محلي سپهر رقابتي شديدي است. محيط بسيار رقابتي رسانه

شود مديران همواره در پي تحليل درستي از رقبا باشند. باعث مي
هاي خود؛ شناخت اي براي تدوين استراتژيهاي رسانهبسياري از سازمان

گيرند. زيرا ممكن است رقباي بالفعل و بالقوه رقبا را بسيار جدي مي
هاي آن سازمان بتوانند محصوالت و خدمات خود را جايگزين فعاليت

    .]12[ نمايند
محيط شامل كليه عناصر و عواملي است كه در خارج از سازمان قرار دارد 
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پذيرد. البته خود محيط سازمان گذارد و از آن تأثير ميو بر آن تأثير مي
ها از يكديگر هاي مختلف تشكيل شده و مالك تشخيص اين اليهاز اليه

اي رسانه ميزان تأثير و تأثر عناصر آن اليه بر سيستم و در اينجا سازمان
است. به عنوان مثال مخاطبان جزو عناصري هستند كه تأثيري فراوان بر 

پذيرند. محيط خارجي ها نيز تأثير ميگذارند و قطعاً از رسانهها ميرسانه
تر توضيح داده شد اجزا و عناصري را در طور كه پيشيا بيروني نيز همان

ر تعامل است كه خود گيرد كه خارج از چارچوب سازمان با آن دبر مي
هاي متعددي است. در اولين اليه محيطي عواملي اين محيط داراي اليه

كنندگان، ذينفعان و... را مد نظر داشته باشد نظير مخاطبان، رقبا، تأمين
  .] 14[ و از تعامل مؤثر با آنها غافل نشود

  مخاطب -1- 3-3-1-3
 اميپ يدسته جمع اي و ياز افرادند كه انفراد ييگروهها ايمخاطب افراد 

اصطالح در  نيكنند. ا يم افتيدر يجمع ياز رسانه ها ژهيرا به و ييها
گفتار،  كي دنيشن ياز مردم كه برا ييابتدا و در اصل به گروهها

  . ]18[ شد يشوند گفته م يجمع م كيبحث در  اي يسخنران
به طور ساده به » مخاطب«وجود دارد كه طبق آن  يجا افتاده ا گفتمان

هر  اي يرسانه ا ياز كانال ها يكيشنوندگان  نندگان،يخوانندگان، ب
هستند كه رسانه  ياشاره دارد. مخاطبان رسانه كسان يشيو نما يمحتو
خود به آنها  اميرساندن پ يشده و برا ياندازبه آنها راه يدسترس ديبه ام
دارد.  تياهم ارياو بس ي. شناخت مخاطب و عادات رسانه اكنديم تالش

خواسته ها، ذائقه ها، انتظارات و عادات مخاطب هدف،  ازها،يتوجه به ن
  در همه حوزه ها خواهد بود.  يريگ مياساس تصم

  رقبا  -2- 3-3-1-3
خارج از كشور از  يماهواره ا ي: رسانه هامايسازمان صدا و س يرقبا
 يو بودجه ها يرسانه ا يقو يبا ابزارها  ياو ا يو و  يس يب يب ليقب
 يجد بيرق كيبه  يدر داخل كشور مانند شبكه خانگ ايكالن، و  يمال
  . ]11[ شده اند ليتبد مايسازمان صدا و س يبرا

  كنندگان  نيتام  -3- 3-3-1-3
كه  يو حقوق يقيهر شخص حق يكنندگان از لحاظ حقوق نيتام فيتعر
خدمات و  ع،يفروش، توز د،يخر ل،يتبد د،يتول يتهاياز فعال يكيدر 

از محصول و خدمات  يبخش ايكند و تمام  يگذار هيسرما يخدمات فن
به مصرف  يكل اي يو بصورت جزئ ميرمستقيغ اي ميخود را بطور مستق
  كننده عرضه بدارد. 

عبارتند از: افراد، موسسات و  مايكنندگان سازمان صدا و س نيتام
فرستنده، پخش  ستگاهيا ،ييوي(استود زاتيكه مواد و تجه ييشركتها
 گران،يباز سازان،لميكنندگان، ف هي(ته يعوامل برنامه سازو...)، 

 زريت ،يقيموس ال،يو سر لمي(ف يو ...)، محصول آماده رسانه ا سندگانينو
 نيكنند، از تام ينامه، سوژه و ...) عرضه م لميو داستان (ف دهيا ،و ...)

  هستند.  مايكنندگان سازمان صدا و س

  /نهادهانفعانيذ -4- 3-3-1-3
سازمان ذكر شده است عبارتند از:  يسازمان كه در سند راهبرد اننفعيذ

 آنها رمجموعهيز يقوه مقننه و نهادها ه،يقوه قضائ ه،يقوه مجر ،يرهبر
]20[ .  

  تعالي سازماني -3-4
 يميو دا داريبه رشد و توسعه پا يتعهد سازمان يبه معنا يسازمان يتعال

 يمر سودآورمست شيو افزا يمشتر تيشركت در جهت كسب رضا
 يتعال .باشديكننده م تيو حما ريفراگ يمل طيمح كيشركت در 

و كسب و  يو خارج يداخل طيخاص، فرهنگ، مح طيتابع شرا يسازمان
ها و سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت يانسان يروين يژگيكار، و

 ريكالم، مس كياست كه سازمان را دربرگرفته است. در  ييدهايتهد
 تيتوسعه و گسترش موفق ص،يتشخ ،ييشناسا ،يسازمان يو تعال يبرتر
  .ستسازمان ا كيدر 

امروزه مديريت برگردش كار و مكاتبات اداري و همچنين مديريت زمان 
در سازمان ها و موسسات اقتصادي به كلي متحول شده است و استفاده 

هاي كند و مشكل ساز اداري غيرمكانيزه قابل قبول نمي باشد. از روش
االي اطالعات و مكاتبات و دسترسي كند، مسئولين و مديران را حجم ب

كه به مديريت زمان در مجموعه تحت رهبري خود بها مي دهند، به 
نگهداري اسناد  در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است.اتوماسيون   سوي

ها، فعاليتها و اقدامات انجام نتيجه اهداف، انديشه كه سازمان مهم هر
يكي است و حاوي اطالعات و تجربيات گرانبهايي و  مانشده در هر ساز

ها و تصميم گيريهاي استراتژيك از ابزارهاي مهم مديريت در تهيه برنامه
  نياز دارد. از آنجا كههاي زياد صرف وقت و هزينهبه  گرددمحسوب مي

هاي مكانيزه، قدمي در جهت تسريع امور و اطالع سيستماتوماسيون و 
، آينداالخص در كشورهاي در حال توسعه به حساب ميرساني مناسب ب

بجاست كه موسسات و سازمانها و بخصوص ادارات دولتي با ديدي 
بهترين ابزار براي رسيدن اتوماسيون،  . توجه كنندنگر به اين مهم آينده

به راه كارهاي مفيد در جهت صرفه جويي زمان و استفاده بهينه از وقت 
مديريت بر گردش و گردش مكاتبات  تسريع است زيرا كهدر سازمان 

  كارها را ميسر مي سازد. 

  چابك سازي سازمان -3-5
 يبندبيترك-باز ييتوانادر تعريف چابك سازي بطوركلي، مي توان گفت: 

سازمان در  يو فناور يانسان يروين ندها،يراهبرد، ساختار، فرا عيسر
  . خلق ارزش و محافظت از ارزش يهاتيموقع يراستا

برخي از تعاريف انديشمندان حوزه مديريت و علوم اجتماعي از چابك 
  سازي نيز بدين قرار است: 

 يبرا ات،يدر حال ح يانسان ستميس كيدانشگاه، به عنوان  ييتوانا"
 رقابليو غ يعيبخش طب كي رييامواج مداوم تغ يريادگيشكوفا شدن و 

 "دكنندهيتهد ادديرو كي ايبخش جدا و  كينه  ،يسازمان ياجتناب زندگ
]34[.  
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 "كل در سازمان دارد يچابك يكار اشاره به وجه انسان يروين يدر چابك"
]31[ . 

 تيفيك يها تيسرآمد بودن همزمان در قابل يمؤسسه برا كي ييتوانا"
رفتن  شيهماهنگ (به پ قيبه طر نهيو هز يريانعطاف پذ ع،يتوز

  .]29[ "همزمان)
 يكسب و كار و ساختارها يتهايفعالرقابت،  ميمربوط به مفاه يچابك"

ناب، انعطاف  ديتول يبرا ياست. راه كميو  ستيدر قرن ب يسازمان
   .]27["يوتريكامپ يستمهايس يكپارچگيو  يريپذ
چابك سازي يكي از عناصر و ابزارهاي تعالي سازماني است. چابك "

توانايي سازمان در احساس، ادراك و پيش بيني تغييرات سازي به معني 
  . ]32[ "موجود در محيط كسب و كار است

 جدول ذيل نمايشگر شاخصها و مصاديق چابك سازي سازماني مي باشد
]15[ .  

  : طبقه بندي شاخصهاي ارزيابي چابكي سازماني)1( جدول

ف
 ردي

  اجزا  شاخص

1
انعطاف 
 پذيري

پذيري سيستم  پذيري مدل توليد، انعطافانعطاف
ر و روشهاي توليد، نيروي كار منعطف، ساختا

پذيري، مكان كاري انعطافپذير، استراتژي انعطاف
  پذيركسب و كار انعطاف

 پاسخگويي2

پاسخگويي به تغييرات تقاضا، پاسخگويي به 
تغييرات محيط كسب و كار و بازار، پاسخگويي 
به تغييرات دستاوردهاي محيطي اجتماعي، درجه 

  انطباق اهداف كسب و كار با تغييرات

3
رغييفرهنگ ت  

 

، بهبود مستمر؛ قابليت تغيير مرتبط با محصول
يادگيري و نوآوري، نگرش مثبت به تغييرات، 
مديريت تغييرات، نظارت مستمر بر محيط داخلي 

  و خارجي براي شناسايي فرصت و تهديدها

 سرعت4

يادگيري انجام وظايف و عمليات در كوتاهترين 
يد، زمان ممكن، زمان عمليات، زمان تغييرات تول

زمان تحويل كاال و خدمات، زمان يادگيري و 
  زمان انطباق با تغيير

5
 يكپارچگي و
مپيچيدگي ك  

يكپارچگي درون و بيرون مؤسسه، يكپارچگي 
افراد، تكنولوژي و سازمان، تركيب تكنولوژي، 
مهارتها و شايستگيهاي متضاد، تسهيل فرايند 

  .تغيير

6
  وكيفيت باال

يتوليدسفارش  

ات با حجم اطالعات و ارزش افزوده كاال و خدم
باال، كيفيت در سراسر عمر محصول، تصميم 

  درست و به موقع، زمان كوتاه چرخه توسعه

7
 شايستگي

 مركزي
قابليت چند ريسكي، مهارت و دانش افزايش 
تكنولوژيها، ارتباط بسته با مشتريان و عرضه 

نوآوري محرك مشتري، رضايت ، كنندگان
كاري براي افزايش رقابت مشتري، تعاون و هم

  پذيري

 منابع انساني8

-قدرت دادن به كاركنان، چرخش شغلي، غني

سازي شغلي، استقالل در تصميم گيري، 
دسترسي به دانش و اطالعات، كار تيمي، تيمهاي 

اي، آموزش و توسعه نيروي انساني، چند وظيفه
  ابتكار فردي

ر اين تحقيق چهار شاخص از مجموع *(با توجه به بودجه و زمان در دسترس محقق، د
  شاخصهاي جدول باال مورد نظرسنجي قرار گرفته است). 

چابك سازي سازمان ها وجود  به مبرمي نياز رقابتي عصرحاضر، بازار در
هر  پاسخگويي و پذيريموجب انعطاف دارد تا در حين توسعه سازمان ها،

فه هاي اساسي كار از آنجا كه سرعت و دقت از مول. چه بيشتر آنها  شود
رسانه ايست، بكارگيري اتوماسيون شرط الزم براي تحقق چابك سازي 

راهكاري ضروري  اتوماسيونآيد. استفاده از سازمان هاي رسانه بشمار مي
براي تسريع و تسهيل ارتباطات سازماني و همچنين فرايندهاي كالن در 

  اين نوع سازمان ها است.

  يرتباطا يهاي نوينفناور -3-7
 ادهيتوسعه، پ ،ياز: مطالعه، طراح عبارتند يرتباطا يهاي نوينفناور
 ژهيبه و انهيبر را يمبتن ياطالعات هاي ستميس تيريمد اي تيحما ،سازي
كه  ي. هرگونه ابزار اختراعيافزارو سخت يافزارنرم يهابرنامه
 يقتل يكند، فناور تيتقو ايانسان را افزونتر  يفكر اي يجسم يهاييتوانا

از امكانات  يابه مجموعه يارتباط يهاي نوينفناور دگاه،يد نياز ا شوديم
مطلوب  يابيبه منظور دست يو ارتباط ياشبكه ،يافزارو نرم افزاريسخت

 يهايفناور يژگيو نيتر. با توجه به مهمشوديبه اطالعات اتالق م
ت، اطالعا انتقالپردازش، ارائه و  ،سازيرهينحوه ذخ يعني يارتباط
كه امكان انجام  شوديگفته م يابه مجموعه يارتباط ي نوينفناور
) فراهم يو ارتباط ياانتقال (شبكه يهاطيمح قيمذكور را از طر اتيعمل
را در  ياتحوالت گسترده يارتباط يهاي نوينفناور دي. بدون ترددينما
بر آن  ريبشر به دنبال داشته و تاث يو اقتصاد ياجتماع يهاعرصه يتمام

 لياست كه جهان امروز به سرعت در حال تبد يابه گونه يجوامع شهر
 زانيو م ييكه در آن دانا اياست. جامعه يجامعه اطالعات كيشدن به 
كننده  نييو تع ينقش محور ياز دانش، دارا ديو استفاده مف يدسترس
  است. 

   اتوماسيون -3-7-1
 هاي بخش اتياطالع اجزاي كردن متصل از است عبارت اتوماسيون

 اطالعات، انتقال تا افزارينرم بستر يك قالب در سازمان يك مختلف
 و پذيرد انجام آسان و يكپارچه كامال صورت به ها دستورالعمل و آمارها

 سازماني درون اطالعات تصحيح و تنظيم تبادل، بندي، طبقه نتيجه در
 افزايش به وانت مي هااتوماسيون از استفاده ديگر مزاياي از. شود تسريع
 .نمود اشاره اطالعات از گيري پشتيبان و نگهداري در امنيت ضريب
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 ايمجموعه خودكارسازي. عمليات خودكارشدن يعني اتوماسيون بعبارتي
 مالي و فني اداري، روندهاي مديريت و نمايش ثبت، براي فرآيندها از

  . باشدمي
 آناليز دقت به ارك آنها در كه سامانه اتوماسيون سامانه هايي هستند

 مصنوعي هوش توسط كه كارهايي يا تكراري كارهاي و براي شودمي
 طراحي خاصي افزاريسخت يا افزاريسيستم نرم است، انجام قابل
 دارد انساني گيري تصميم قدرت و هوش به نياز كه كارها ساير و شودمي

  .شودمي انجام انسان توسط
يك سازمان را  كسب و كار رآيندهايف كليه سامانه اتوماسيون مي تواند

 هاي ديجيتال مثل سرعتهاي سيستمو با استفاده از ويژگيدربرگيرد 
مكاتبات اداري و  فرآيند سازيهرچيكپاپذيري، ، انعطافانتقال داده

و مديريت آنها، عالوه بر كاهش  محتوا توليد، پخش، آرشيو همچنين
و عدم نياز  ها، كاهش هزينهيورزمان توليد برنامه، موجب افزايش بهره

  . ]17[ شودمي به نيروي انساني زياد

  روش شناسي پژوهش - 4

و از  ،ياكتشاف ت،يپژوهش حاضر به لحاظ ماه نوع پژوهش: -1- 4
   است. يلحاظ نوع، كاربرد

بدين معني كه  آميخته يا ميكس متد است.روش  :روش تحقيق -2- 4
پيمايشي بعالوه معادالت از سه روش تحليل محتواي كمي بعالوه روش 

  . ساختاري در آن استفاده شده است
بخش در براي جمع آوري اطالعات  تكنيكهاي مورد استفاده: -3- 4

تحليل محتوا از تكنيك مصاحبه و پرسشنامه معكوس؛ در بخش 
پيمايشي از پرسشنامه؛ و در بخش معادالت ساختاري از نرم افزار ايموس 

  استفاده شده است.
غيرتصادفي هدفمند است. به اين ترتيب كه  ه نمونه گيري:شيو  -4- 4

 سازمانيدرون و بروناز ميان جامعه آماري پژوهش كه خبرگان و اساتيد 
در حوزه رسانه و مديريت، مديران و  د دانشگاهاتياس شامل:( هستند

نفر با مشخصات: اساتيد حوزه  18) كاركنان سازمان صدا و سيما
سال سابقه تدريس در دانشگاه و  10نه با حداقل ارتباطات و مديريت رسا

مديران شاغل و بازنشسته سازمان با حداقل سه سال سابقه مديريت در 
سازمان، انتخاب و مصاحبه عميق با آنان انجام شده است. تمام اين افراد 

  ساكن تهران و در دسترس محقق بوده اند.
- اطالعات و برنامه و كاركنان واحدهاي مديراندر مرحله دوم از ميان 

سازمان صدا  مركز طرح و برنامههاي راديويي و تلويزيوني و شبكه، ريزي
نفر به روش تصادفي هدفمند انتخاب و توزيع پرسشنامه  70، و سيما

مذكور ميبايست در جريان يكي از مراحل  ميان آنان انجام شد. افراد
سازمان صدا و  يكي از فناوريهاي نوين ارتباطي دراندازي تصويب و راه

مورد استفاده  سامانه هاياشند تا ضمن آشنايي كامل با انواع وده بسيما ب
در واحدهاي صف و ستاد رسانه ملي، بر جريان انتخاب سيستم نرم

   افزاري و موانع و مراحل پياده سازي آن اشراف كامل داشته باشند.

فر از ن 5نفر در مرحله مصاحبه عميق (شامل:  18 حجم نمونه: -5- 4
نفر در  70نفر از بازنشستگان)،  5نفر از مديران و  8اساتيد دانشگاه، 

  مرحله توزيع پرسشنامه. 
داده هاي حاصل از مصاحبه عميق با روش تحليل  تحليل داده ها: - 5

محتواي كمي استخراج و دسته بندي و سپس اجماع نظرات خبرگان 
رحله دوم تحقيق انجام شد. بر اساس نتايج بدست آمده، پرسشنامه م

تدوين شد و پس از تكميل توسط پاسخگويان، داده هاي پرسشنامه از 
هاي هاي توصيفي و تحليلاستخراج شد، تحليل SPSSطريق نرم افزار 

استنباطي انجام گرفت و با استفاده از معادالت ساختاري نتايج تحليل و 
   آزمون فرضيه تحقق يافت. 

ي ميزان تاثير بكارگيري فناوريهاي متغيرهاي مورد بررسي: جهت بررس
در رسانه، از جدول  انجام كارنوين ارتباطي در چابك سازي فرآيندهاي 

 4كه شامل شاخص ها و مصداقهاي چابكي سازمان مي باشد،  1شماره 
مولفه) انتخاب و توسط پرسشنامه مورد نظرسنجي  8مولفه (از  مجموع 

د از: سرعت، انعطاف قرار گرفت. چهار شاخص مورد بررسي عبارتن
  پذيري، شايستگي و پاسخگويي. 

اين چهار شاخص كيفي از طريق مصداقهاي كمي مورد نظرسنجي قرار 
قابل  2گرفتند. مصداقهاي كمي چهار مولفه مذكور در جدول شماره 

  مشاهده است. 

 گزارش يافته ها - 6

پس از انجام مرحله دوم تحقيق يعني توزيع پرسشنامه ها و استخراج 
  ها، يافته هاي زير از پژوهش بدست آمد: داده

  جداول توصيفي و استنباطي: 
  شرح جداول توصيفي و استنباطي بشرح زير است:

اي در سازمانهاي رسانه يموثر بر چابك ساز يهارتبه مولفه: )2( جدول
  در رسانه فناوريهاي نوين ارتباطياستفاده از صورت 

ف
ردي

 

  سنجه  مولفه ها
درصد 
امتياز 

  نجهس

امتياز 
نهايي 
  مولفه

ميزان 
امتياز 
هرمول
فه از 
امتياز 
  كل

1 
 شيافزا

  سرعت 

افزايش سرعت و كاهش 
  *زمان

71%  

74%  24%  

امكان دريافت بازخورد 
  سريع

76%  

امكان ايجاد ارتباط سريع 
و دقيق با واحدهاي داخل 
 سازمان و سازمانهاي ديگر

77%  

تسهيل استخراج اطالعات 
  شگيري  و گزار

73%  
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افزايش سرعت پردازش و 
 هاتحليل داده

71%  

2 

ارتقاء 
شايستگي 
 سازماني

بهبود فرآيند انجام كار در 
  سازمان

76%  

71%  36%  

  %68  افزايش مهارت كاركنان

  %71  ييافزايش كارا
افزايش همكاري ميان 
  واحدهاي مختلف

72%  

  %70  ارتقاء كيفيت خدمات
  %68  حت اطالعاتص

  %75 صرفه جويي 

3 

بهبود 
پاسخگويي 
 سازمان

افزايش پاسخگويي به 
  مشتريان

75%  

75%  22%  

و كاهش  دقتافزايش 
 خطا

73%  

ايجاد سامانه يكپارچه 
گردش اطالعات در 

 سازمان

71%  

  %75 مشاهده گردش كار
افزايش نظارت و كنترل 
بر گردش اطالعات و 

  ردعملك

77%  

4 

بهبود 
- انعطاف

پذيري 
 سازمان

افزايش انعطاف پذيري در 
  ارائه خدمات

68%  

67%  18%  
  %61  پذيرش اعمال تغييرات

كاهش هزينه و زمان 
  اعمال تغيير

69%  

هاي يكسان و ايجاد داده
 معتبر

70%  

 . *منظور از  افزايش سرعت و كاهش زمان، تسريع ارتباطات و مبادالت است

  چابك سازي به شرح زير است: هاي مولفه طبق جدول باال تاثير
افزايش سرعت "در  فناوريهاي نوين ارتباطيميزان تاثير كاربرد اول: 

  "انجام كار

ن ارتباطي فناوريهاي نوي ؛ استفاده ازهاي اين مولفهميان سنجه در -
رتباط بر ايجاد ابيشترين تاثير را ) ]رسانه[(اتوماسيون اداري/توليد 

بر درصد  77سريع و دقيق درون و برون سازماني دارد. اين سنجه تا 
 تسريع ارتباطات سازماني موثر است. 

درصد بر افزايش سرعت  76امكان دريافت بازخورد سريع با امتياز  -
 انجام كار موثر است. 

درصد بر افزايش  73تسهيل استخراج اطالعات و گزارشگيري تا  -
  سرعت كار تاثير دارد.

فزايش سرعت پردازش و دو سنجه افزايش سرعت و كاهش زمان و ا -
افزايش سرعت  بردرصد  71با امتياز بطور مشترك  هاتحليل داده

 .موثرندانجام كار 

  ي ثابت مي شود.اسازمان رسانهتاثير اين مولفه بر چابك سازي بنابراين 
ء شايستگي ارتقا"در  فناوريهاي نوين ارتباطي كاربرد ميزان تأثيردوم: 
  "يسازمان

فناوريهاي نوين  در ميان سنجه هاي اين مولفه؛ استفاده از -
بهبود بر  بيشترين تاثير را) ]رسانه[(اتوماسيون اداري/توليد
 درصد دارد.  76فرايندهاي كاري با امتياز 

- صرفهموجب  فناوريهاي نوين ارتباطياز نظر پاسخگويان بكارگيري  -

درصد اين مورد را تاييد مي  75تياز مي شود. اين سنجه با ام جويي
 كند. 

درصد كه به  72با امتياز  افزايش همكاري ميان واحدهاي مختلف -
شود ناشي مي فناوريهاي نوين ارتباطيعقيده پاسخگويان از كاربرد 

 كند. به ارتقاء شايستگي سازماني كمك مي

 شود.ميي ثابت اسازمان رسانهتاثير اين مولفه بر چابك سازي بنابراين 

 "بهبود پاسخگويي"در  كاربرد فناوريهاي نوين ارتباطيميزان تأثير سوم: 

فناوريهاي نوين  ؛ استفاده ازهاي اين مولفهميان سنجه در -
) بيشترين تاثير را بر افزايش نظارت ]رسانه[(اتوماسيون اداري/توليد

درصد دارد. به  77با امتياز  و كنترل بر گردش اطالعات و عملكرد
نظارت بر امكان  فناوريهاي نوين ارتباطيمعنا كه با بكارگيري  اين

گردش عملكرد زياد است و مي توان بر گردش اطالعات كنترل 
 داشت. 

با امتياز افزايش پاسخگويي به مشتريان و مشاهده گردش كار  -
را در بهبود  فناوريهاي نوين ارتباطيدرصد نقش  75يكسان 

 كند. پاسخگويي سازمان را كاملتر مي

بهبود پاسخگويي درصد  73و كاهش خطا با امتياز  دقتافزايش  -
 را تاييد مي كند.  سازمان

 ي ثابت مي شود.اسازمان رسانهتاثير اين مولفه بر چابك سازي بنابراين 

-بهبود انعطاف"در  فناوريهاي نوين ارتباطي كاربرد تاثيرچهارم: ميزان 

 "پذيري

فناوريهاي نوين  تفاده از؛ اسهاي اين مولفهميان سنجه در -
 هاي يكسان و معتبرايجاد دادهدر  )]رسانه[ (اتوماسيون اداري/توليد

 هاي ديگر تاثير بيشتري دارد. درصد از ميان سنجه 70با امتياز 

درصد در بهبود  69با امتياز  كاهش هزينه و زمان اعمال تغيير -
 پذيري سازمان موثر هستند. انعطاف

درصد نقش مهم  68ي در ارائه خدمات با امتياز افزايش انعطاف پذير -
 است.  فناوريهاي نوين ارتباطيديگر كاربرد 

  ي ثابت مي شود.اسازمان رسانهتاثير اين مولفه بر چابك سازي بنابراين 
 هاي هر مولفه، موضوع بعدي ميزان تاثير هر مولفهبعد از بررسي سنجه

  بررسي قرار مي گيرد.  است كه موردي ابر چابك سازي سازمان رسانه
ي اهاي موثر بر چابك سازي سازمان رسانهطبق جدول رتبه بندي مولفه

، امتياز مولفه تأثير كاربرد فناوريهاي نوين ارتباطيدرصورت استفاده از 
ارتقاء "، "افزايش سرعت انجام كار"در  فناوريهاي نوين ارتباطي
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-بهبود انعطاف"و  "بهبود پاسخگويي سازمان"، "شايستگي سازماني

درصد  18درصد و  22 ،درصد 36درصد،  24به ترتيب  "پذيري سازمان
  است. 

 36با امتياز  "ارتقاء شايستگي سازماني"بر اساس نظرات كاربران،  -
طبق  دارد.ي ابيشترين تاثير را در چابك سازي سازمان رسانه درصد

سي و جداول توزيع فراواني، افرادي كه داراي مدرك تحصيلي كارشنا
درصد از جمعيت پاسخگويان را  80كارشناسي ارشد هستند و حدود 

اند، بدليل اينكه در محيط كار خود بعنوان يك بخود اختصاص داده
كارشناس از طريق پژوهش و تحقيقات درصدد بهبود فرايندهاي 

كنند اين فرايندها كارا و موثرتر كاري سازمان هستند و تالش مي
ط كاركنان را امتيازي مهم در بهبود انجام شوند و كسب مهارت توس

 اند. دانند، به اين مولفه امتياز بااليي دادهكارها مي

درصد،  24است كه با امتياز  "افزايش سرعت انجام كار"مولفه بعدي  -
طبق جداول توزيع  به اعتقاد كاربران، در رتبه دوم قرار گرفته است.

و كارشناس هستند و فراواني، كاركناني كه داراي سمت كارمند 
كارهاي جاري سازمان را انجام مي دهند و ميزان دسترسي و كاربري 

باال است، و بدليل اينكه بكارگيري  فناوريهاي نوين ارتباطيآنها به 
موجب افزايش سرعت ارائه خدمات و كاهش مدت زمان  فناوريهااين 

آنالين  گيريشود، و امكان استخراج اطالعات و گزارشانجام كارها مي
افزايش "ميسر است، به اين مولفه امتياز بااليي دادند و از نظر آنان 

 است. ي امولفه مهمي در چابك سازي سازمان رسانه "سرعت

درصد  22مولفه سوم است كه با امتياز  "بهبود پاسخگويي سازمان" -
دارد. طبق جداول ي اتاثير زيادي را در چابك سازي سازمان رسانه

سال  20الي  11ي، افرادي كه داراي سابقه كار مفيد بين توزيع فراوان
هستند و رابطه استخدامي رسمي با سازمان دارند، بدليل آنكه تمامي 

دهند، انجام  افزاريهاي نرمسامانهاز طريق توانند ميكارهاي خود را 
تر شده، در يعني تمام كارهاي آنها بصورت مكانيزه و بسيار سهل

شد، و به گذشته كه كارها بصورت دستي انجام ميمقايسه با شرايط 
همين نسبت، متوسط زمان پاسخگويي به كاركنان/مشتريان كاهش، 
پاسخگويي به تعداد بيشتري از مراجعان كنندگان افزايش يافته و در 

مندي آنان بيشتر شده است، به اين مولفه امتياز نتيجه ميزان رضايت
سازمان را عامل مهمي در چابك باالتري دادند و بهبود پاسخگويي 

 فناوريهاي نوين ارتباطيمي دانند. بنابراين ي اسازي سازمان رسانه
 تواند ميزان پاسخگويي سازمان را بهبود دهد.مي

چهارمين  درصد 18با امتياز  "پذيري سازمانبهبود انعطاف"ولفه م -
. طبق جداول توزيع ي استادر چابك سازي سازمان رسانه مولفه
كارشناس اني، افرادي كه داراي عنوان شغلي كارشناس سيستم/فراو
درصد از جمعيت پاسخگويان را  90هستند و  مشاغل برنامه ساز /فني

برنامه تشكيل مي دهند، بدليل اينكه در سازمان خدمات متنوع به 
- هاي نرم، با بكارگيري سامانهكنندارائه مي خاطبانكاركنان/مسازان/

شود. همچنين از آنجا كه مي تر و سريعترسهلافزاري ارائه خدمات 

هاي مكانيزه با امكانات تغييرات نيز اجتناب ناپذير است، وجود سامانه
و مزايايي كه دارند، پذيرش اين تغييرات را براي كاربران آسانتر مي 

هاي يكسان و معتبر امكان استخراج، كنند. از طرف ديگر وجود داده
بنابراين به اين مولفه امتياز كند. فراهم ميگزارشگيري و ... را نيز 

ي ااند و آنرا مهمترين مولفه در چابك سازي سازمان رسانهبااليي داده
 دانند. مي

  الگوي اجرايي تحقيق - 7

 با مطابق هشوپژ الگوي ،هشوپژاز  جمستخر يها مؤلفه به توجه با
رسانه  سازمانهاي ،الگو مطابق ،ستا هشد گرفته نظردر  1 رهشما شكل

 ،سرعت بعد رچها به بايستي مانيزسا چابكي به يابي ستد جهت اي
  مولفه توجه كند.  19در قالب  فنعطاو ا شايستگي ،پاسخ

  
الگوي چابك سازي سازمان صدا و سيما در صورت استفاده از ): 1( شكل

  اتوماسيون

  نتيجه گيري - 8

فايده اي  اي كه در جامعه فعاليت مي كند بايدهر سازمان يا موسسه
براي جامعه داشته باشد و نيازي را از جامعه بشري برطرف كند تا بتواند 
به بقاي خود ادامه دهد. سازمان هاي رسانه اي نيز مي بايست نياز 

اي مخاطبين خود را برطرف كنند. يكي از داليل عدم موفقيت اين رسانه
كندي ارتباط  نوع سازمانها در برآورده كردن نياز مخاطبان خود مي تواند

سازماني باشد. اين كندي باعث مي شود درك نياز مخاطبان طوالني و 
زمانبر شود و نتايج بدست آمده دير بدست برنامه سازان برسد و متعاقب 

ها، فيلمنامه ها و فرايندهاي برنامه سازي از قبيل آن مراحل تاييد طرح
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ها و انتقال فايلهاي پيش توليد، توليد و پس از توليد، صدور فرامين، نظارت
صوتي و تصويري بصورت دستي و با كندي انجام شود كه در مجموع 
موجب طوالني تر شدن زمان فرآيند توليد و پخش محتوا مي شود. از 
دست دادن زمان يكي از آسيبهاي جدي براي هر سازمان بشمار مي رود، 
ر بخصوص براي سازمان هاي رسانه اي، زيرا سرعت و خالقيت دو عنص

اساسي فعاليت رسانه اي هستند. عوامل زيادي در طوالني كردن فرآيند 
توليد و پخش محتوا نقش دارند كه بررسي تمام آنها در اين تحقيق 

گنجند. بنابراين در اين تحقيق سعي شده تا يكي از عوامل اين نمي
  كندي شناسايي، بررسي و راهكار مناسب پيشنهاد شود.

ي افزايش سرعت گردش فرآيند، بكارگيري يكي از اصلي ترين راهها
اتوماسيون است كه موجب افزايش سرعت و كارايي يك سازمان مي شود 

سازمان كه خود الزمه تحقق چابكي سازماني و در نتيجه چابك سازي 
ي است. از آنجا كه سازمان هاي رسانه اي بتوانند به بقاي خود ارسانه

ند بايد به سمت چابك شدن گام ادامه دهند و كاركرد مطلوب داشته باش
 اشاره كردعنصر اصلي توان به چهار بردارند. از الزامات چابك سازي مي

  روند:كه به عنوان مبناي حفظ و توسعه چابكي به شمار مي
 يكه بهره ور ها،ياز توانائ يعيبارتست از مجموعه وسي: عستگيشا

  كند. يم نيبه اهداف سازمان تام دنيها را در جهت رس تيفعال
زمان  نيدر كوتاهتر اتيانجام دادن عمل ييعبارتست از توانا :سرعت

  . ممكن
و پاسخ  راتييشناخت تغ ييتوانايي: عبارتست از قدرت پاسخگو

  به آنهاست. عيسر
و  و ارائه محصوالت ديتول ييارتست از تواناي: عبريانعطاف پذ

 زاتيبه اهداف مختلف با منابع و تجه يابيگوناگون و دست خدمات
  . كساني

طبق تحقيقي كه انجام داديم، مشخص شد اتوماسيون ابزار بسيار مفيدي 
، بهبود انجام كاربراي دستيابي به اين چهار عنصر (افزايش سرعت 

) سازمانپاسخگويي، ارتقاي شايستگي سازماني و بهبود انعطاف پذيري 
صدا و سيما است. از آنجا كه ماموريت، شرح وظايف و  سازماندر 

رايندهاي كالن (توليد و پخش محتوا، اعم از متني، صوتي و تصويري) ف
در سازمانهاي رسانه اي مشابه است، تاثير بكارگيري اتوماسيون در چابك 

  سازي سازمان صدا و سيما قابل تعميم به ساير رسانه ها است. 
ا محيط متغير و ب مواجههبراي بنابراين تمام سازمان هاي رسانه اي 

ند و يكي از ، به شماري از قابليتهاي متمايز نيازمندروزيمتالطم ام
راههاي رسيدن به اين قابليتها پياده سازي و بكارگيري اتوماسيون در 
تمام واحدهاي صف و ستاد است. اين فناوري ابزار بسيار كارآمدي براي 
افزايش سرعت و كارايي يك سازمان مي باشد. منظور ما از بكارگيري 

ن سفارش و خريداري نرم افزارهاي جامع و منطبق با دقيق اتوماسيو
  فعاليتهاي سازمان رسانه و بكارگيري متدولوژي متناسب با آنها است.

  اتوماسيون رسانه بايد داراي قابليتهاي زير باشد:
 اي با حجم باال هاي چند رسانهقابليت انتقال فايل -

 قابليت پردازش فايلهاي صوتي و تصويري -

 كه (بالك چين)امنيت باالي شب -

 قابليت ذخيره سازي بسيار وسيع -

 قابليت گزارشگيري آنالين و دقيق -

 اي ليفا يبارگذار و افتيدر و هاليجستجو درانواع فا -
 متن

افزودن آن به  و برنامه در ازيمورد ن يتايمتاد فيتعر -
 هاليفا

- در نسخه فايلهاي صوتي و تصويري تيفيحفظ ك -

 متعدد يهايبردار

 يحتوا در هر مرحله از چرخه كارآسان م شيرايو -

 ...مانند نوار و  يدر مواد و لوازم مصرفصرفه جويي  -

و پخش  ديتول ياحرفه زاتيتجه نيدتريانطباق با جد -
 صدا و تصوير

     شنهاداتيپ -8-1

استفاده از سيستمهاي يكپارچه و كنار گذاشتن سيستمهاي  
با تعامل و اي: يا يكپارچه سازي سيستمهاي نرم افزاري كه جزيره

 باشند كارامد و ارتباط مناسب با يكديگر بتوانند سيستمهاي موثر

و به  ليانتقال، تبدها: به منظور تسهيل در يكسان سازي داده 
است. سازمانها براي تجميع  در سازمانها اشتراك گذاشتن داده

ها نيازمند اطالعات يكدست و يكپارچه هستند كه اين نوع داده
 كنديم نيرا تضم هاليها و تحلاز گزارش حيه صحاستفاداطالعات 

در سازمان.  مراتبكاهش سلسلهاصالح ساختار سازماني: به منظور  
كه باعث افزايش  ساختار يطراح ديجد كرديروجايگزين كردن 

 شود تعالي سازماني ميو  ييافزاهم ،يريپذقدرت انعطاف

 موقعب ع،يسرگردش اطالعات ه سازي فرآيندها: به منظور كپارچي 
  يسازمان يهاتيفعال تيريمد مطمئن، و همچنين آسان كردنو 

 ،ييهمگرااصالح روابط درون و برون سازماني: به منظور ايجاد  
 ي براي پيشبرد اهداف سازمانكپارچگيو  يهمبستگ

  و ماخذمنابع 

 ونياتوماس يسامانه ها سهيو مقا يبررس)، 1393اسكندري، سعيد ( ]1[
  ، دانشگاه صدا و سيما.رشناسيكا نامهپايان، يونيزيتلو

، )ويد،پخش،آرشي(توليونيزيتلو ونيچرخه اتوماس)، 1393اميد، حسين ( ]2[
 نامه كارشناسي، دانشگاه صدا و سيما.پايان

پخش،  و توليد هاياتوماسيون روي پيش هايچالش)، 1395باقري، ميثم ( ]3[
. قابل اداره كل فني صدا و تصوير معاونت توسعه و فناوري اطالعات

  دسترسي در:
http://td.irib.ir/educational-resources/articles/-
/journal_content/ 56/261571/15706597 ?p_p_auth=6h4R7h98 
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  . قابل دسترسي در:، اداره كل فني صدا و تصويرريتصو

http://td.irib.ir/educational-resources/articles/-
/journal_content/ 56/261571/12583489 ?p_p_auth=6h4R 7...  

 ياطالعات بر چابك يكاربرد فناور ريتاث يبررس)، 1394جاويدي، رضا ( ]5[
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام كار يروين يو چابك يسازمان

 نور. 

 و سازماني چابكي بر اي دمهمق )،1389بهنام ( شهائي، احمد، جعفرنژاد، ]6[
 .مهربان كتاب .چابك توليد

 .41، شماره ) نشريه افق رسانه1394حوزه رياست ( ]7[
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، ترجمه پارسائيان و اعرابي، هاي سازمانتئوري)، 1377دف، ريچارد ال ( ]10[
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 دانشگاهي، دانشگاه تهران.  در نظام تيفيك يابيارز شيهما

 چابكي ارزيابي ابعاد بررسي ،)1384(علي زاده، رجب بهنام، شهائي ]14[
 دومين ،اطالعات فناوري رويكرد با دولتي در سازمانهاي سازماني
 ايران. ماه اسفند ارتباطات و فناوري اطالعات مديريت المللي بين كنفرانس

 يساز ادهيپ نديفرا يمستند ساز )،1393رضا (مهراني، غالم ،داود ي،كهزاد ]15[
اسفند سازمان صدا  ،12و پخش در ساختمان  ديتول يونيزيتلو ونياتوماس
- 23و  14- 12، ص ، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه صدا و سيماو سيما

24 . 

، ترجمه مهران الفباي ارتباطات)، 1384گيل، ديويد و آدامز، بريجت ( ]16[
، و محمد نبوي، چاپ اول، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه.مهاجر 

 .233ص 

مديريت )، 1394هاي نوين سازمان صدا و سيما (معاونت فناوري و رسانه ]17[
 .464- 461، ص BBCرسانه در 

 .  سند راهبردي)، 1396و نظارت ( يزيمعاونت پژوهش، برنامه ر ]18[

[19] Ajzen, I. (2002), Perceived Behavioral Control, Self-
Efficacy, Locus of control, and the Theory of 
Planned behavior, Journal of Applied Psychology, 
Vol. 32, Issue 4, P 665. 

[20] Ajzen, I., Fishbein, M. (2005). The Influence of 
Attitudes on Behavior. In D. Albarracín, B. T. 
Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of 
attitudes. Mahwan, NJ; Erlbaum, P 174. 

[21] Ajzen, I. (2005), Attitudes, Personality and Behavior, 
Second Edition, POLAND: Open University Press, P 
124-127. 

[22] Barney, J., Ricky, B.,Griffin, W. (1992). The 
Management of Organization. Boston: Houghton 
Mifflin company, P 315. 

[23] Fredrickson, J.W. (1996). The Strategic Decision 
Process and Organizational Structure, Academy of 
Management Review, vol.11, No.2, P 282. 

[24] Grechanik, M. (2015),the Relation between 
Automation System and Employee Productivity, 
Illinois University, Chicago.  

[25] kid, P.T. (1996). A 21st Century Paradigm in Agile 
Manufacturing: Forging New Frontiers, Addison-
Wesley, Wokingham, P 94 

[26] Lenord, O.,  Schramm, D. (2017), Challenges and 
Opportunities of Automation Systems, Duisburg-
Essen university, Germany.   

[27] Menor, L.J., Roth, A.V., Mason, C.H. (2009). Agility 
in Retail Banking: a Numerical Taxonomy of 
Strategic Service Groups, Manufacturing and Service 
Operations Management. 3 (4), P 227. 

[28] Mintzberg, H. (2009), Managing, Berrett & Kohler 
publishing inc, P 12. 

[29] Qin, R., Nembhard, D.A, (2010). Workforce Agility 
for Stochastically Diffused Conditions-A Real 
Options Perspective, International Journal of 
Production Economics,125, P 325. 

[30] Sharifi. H., Zhang. Z. (1999). A Methology for 
Achieving Agility in Manufacturing Organizations, 
Int.J.Production Economics,Vol.62 (1999). 

[31] Sharifi, H., Zhang, Z. (2000), Agility in Practice: 
Application of a Methodology, Special Issue on Next 
Generation Manufacturing. Intl. Jour. of Operations 
& Production Management, P 87. 

[32] Sharpe, R. (2012). Agile University: Building the 
Innovation and Improvement for a Better Student 
Experience. Higher Education SEMINAR. Thursday, 
15th. www.elementaleadership.co.uk, P 196. 

[33] Thomasson, S. (2016), the Features of a Good 
Automation System, Lund University, Sweden. 

[34] Weiss, R., (2017), Automation Systems and 
Increasing the Efficiency of Organizations, ABB 
Recearch Center, Germany. Available on: 
https://social.abb/website   

[35] White, A., Daniel, EM., Mohdzain, M. (2005), The 
Role of Emergent Information Technologies and 
Systems in Enabling Supply Chain Agility, 
International Journal of Information Management, 
25(5). 

 
  
  
  
  

 


