
  151-183 /1398پاییز  /31/ پیاپی  3سال سیزدهم/ شمارۀ  /های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 

 

 های ارزیابی استراتژیك رسانه خدمت عمومی تدوین شاخص

  در حوزۀ فنی و زیرساخت صداوسیما

 
 2محمدمهدی رحمتی ، 1 مهدخت بروجردی علوی

 
 04/08/98تاریخ پذیرش:              02/06/98تاریخ دریافت:  

 چکیده
در سازمان  طلوب مدیریت رسانهپذیری اجتماعی شکل گرفته است. نظام مرسانة خدمت عمومی برمبنای مسئولیت

نیازمند  ،و محتوا صنعت رسانهبوم تر است. حضور مؤثر در زیستمحور نزدیکصداوسیما به الگوی رسانه خدمت
های مناسب ارزیابی عملکرد، ریزی راهبردی و مهمتر از آن ارزیابی و اصالح این راهبردها است. فقدان شاخصبرنامه

های ترین حوزهعنوان یکی از مهمهای انسانی خواهد شد. حوزۀ فنی و زیرساخت بهسرمایهموجب اتالف منابع مالی و 
های ارزیابی شناسایی شاخص»کلیدی سازمان صداوسیما، نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش 

« خدمت عمومی است.های راهبردی حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه برنامه
المللی در حوزۀ محقق در گام نخست، با استفاده از روش اسنادی، متون و منابع مهم انتشاریافته توسط مراجع بین

مفهوم را احصاء نموده است. در گام دوم، با تطبیق کلیه  11رسانه خدمت عمومی را مورد بررسی قرار داده و 
سازمان صداوسیما با این مفاهیم، چهار استراتژی )مشتمل بر ده برنامه های راهبردی حوزۀ فنی و زیرساخت برنامه

دهد در استخراج شد که نشان می« تمایز»و « جامعیت»راهبردی( متناظر با دو مفهوم رسانة خدمت عمومی یعنی 
با استفاده از ای انعکاس یافته است. در نهایت، های این نظام رسانهریزی راهبردی سازمان صداوسیما، ویژگیبرنامه

نفر کارشناس خبره  9نفر از مدیران کل و   6گروه متمرکز با حضور  کارت امتیازی متوازن و برگزاری چهار جلسه
های ارزیابی در چهار بعد فرایندها، مالی )اقتصاد رسانه(، رشد صورت هدفمند انتخاب شدند، شاخصحوزه فنی که به

 نفع( شناسایی و تبیین شده است.و ذی دگیری )سرمایه انسانی( و مشتری )مخاطب

 های کلیدیواژه
 رسانه خدمت عمومی، صداوسیما، فنی و زیرساخت، کارت امتیازی متوازن
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. مقدمه 1  

 ای هر کشور، از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و حتی موقعیت جغرافیایی آنرسانه نظام
های مختلفی بندیتقسیم .(40: 1385)رشکیانی،  گذاردمی تأثیرتأثیر پذیرفـته و بـر آن  کشور

نوع مدیریت، اداره، وضعیت حقوقی ای صورت گرفته است. از یک منظر، های رسانهدرخصوص نظام
گروه دوم، ، هـستند« 1دولتی»های ، سازماناول : گروهها در جهان سه گونه استو ماهیت رسانه

تلویزیونی و  های رادیوســـوم، سازمان ـــروهگو  هــستند« 2عـمومی یا مـلی»های سازمان
( 1356(. برخی پژوهشگران )تهرانیان، 115: 1372)دادگران،  هستند« 3خـــصوصی و تجـــاری»

اند. جان کین ـ ها را مشتمل بر سه دسته دولتی، عمومی و خصوصی دانستهنحوۀ مدیریت رسانه
محور )اقتدارگرا(، ها را در سه دسته قدرتسانهمحقق انگلیسی رسانه ـ الگوی مدیریت و مالکیت ر

 (. 1391محور )خدمت عمومی( تبیین کرده است )کین، بازارمحور )مبتنی بر بازار( و خدمت
پذیری اجتماعی شکل گرفته ای که برمبنای مسئولیتسازی رسانهای از مدیریت و برنامهگونه      

هایی در راستای پیشرفت اجتماعی است؛ مبیّن ق ویژگیو فارغ از نفوذ بازار و دولت به دنبال تحق
 رسانه خدمت عمومی است.

گ ـرهنـای سطح فـد و ارتقـع عمومی و در جهت رشـاساس مناف عمومی برخدمت انه ـرس»    
و است روندی پایبند ـاعی و شهـهای اجتمومی فعالیت نموده، به ارکان و ارزشـو دانش عم

 «ساخت همگون اجتماعی است تشکیلمشارکت عمومی و عملکرد آن در راستای جلب 
(Banerjee & Seneviratne, 2005: 17). های بالقوه دو رسانه خدمت عمومی به دلیل ضعف

الگوی مسلط پخش ـ مدل پخشِ تحت نظارت و کنترل دولت و مدل درآمد محورِ بازار ـ شکل 
 گرفته و در کشورهای بسیاری گسترش یافته است.

، 4های اروپاییاتحادیه پخش برنامهالمللی ـ ازجمله نهادهای مختلف ملی و بین همچنین    
، 6ای آسیارسانی رسانهمرکز ارتباطات و اطالع، 5اقیانوسیهـ  های آسیاتحادیه رادیو تلویزیونا

 

1. Govermental 

2. Public or National 

3. Privative and Commercial 

4. European Broadcasting Union(EBU) 

5. Asia- Pacific Broadcasting Union (ABU) 

6. Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) 

http://www.abu.org.my/public/index.cfm
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ها و مصادیق رسانه خدمت عمومی، و ... ـ درخصوص ویژگی 1نگارانالمللی روزنامهفدراسیون بین
 اند.های مختلفی برگزار نموده، کتب و مقاالت متعددی را منتشر کردهنشست

گر، بیانگر آن است که ـیادشده توسط پژوهش منتشرشده مراجع ـاد و متوناسن مرور نظامند     
وع ـتن .3 ؛مایز بودنـمت .2 ؛جامعیت .1 لـامـژگی، شـومی واجد یازده ویـهای خدمت عمانهـرس

 ؛یـاهـاد آگـایج .6 ؛وزشـگری و آمـروشن .5 ؛ریـگیانی بدون جهتـرساطالع .4 ؛و گوناگونی
. 10 ؛معتبر بودن. 9؛ ارکت شهروندیـروندمداری و مشـشه .8 ؛همبستگی اجتماعی .7

کشی طور دقیق و خطتوان بههستند. گرچه نمیاستقالل  .11و پذیری و پاسخگو بودن مسئولیت
وی ـو تمیز کرد، لکن مرور ادبیات نظری انتشاریافته از س شده، مرز میان این مفاهیم را تعیین

ها، ناظر بر بُعد خاصی عِ علمی یادشده، بیانگر آن است که هر کدام از این مفاهیم و ویژگیـمراج
رط تحقق ـن است که شهای ذکر شده بیانگر آیـ؛ ویژگ. به بیان دیگر2وزۀ رسانه استـاز ادبیات ح

وایی و پیام نیست، بلکه ـهای محتوزهـدود به حـومی، تنها محـت عمانه خدمـرس و عینیت یافتن
و ـرو یونسکشود. شاید از اینانه را نیز شامل میـی زیرساختی رسـرایی و فنـالی، اجـهای موزهـح

(Banerjee & Seneviratne, 2005: 87) شمولی توان الگوی یکسان جهاناست نمی معتقد
های مختلف قابل گونه تغییری در کشورارائه داد که بدون هیچهای خدمت عمومی برای رسانه

توان با وفاداری به چارچوب اصلی، الگوی حال تصریح دارد که میبرداری باشد؛ اما در عین بهره
 ای را طراحی و مستقر نمود.مطلوب هر کشور یا جامعه

های رسانه شبرد مأموریتهای فنی و زیرساختی برای پیاز طرف دیگر، نقش و اهمیت حوزه     
ای ـ اعم از در تمامی سطوح، واضح و بدیهی است. در واقع، شرط الزم برای استقرار هر رسانه

های فنی است. بدون فناوری و زیرساخت مناسب، هیچ پیام خصوصی یا عمومی ـ تأمین زیرساخت
رد سازمان صداوسیما به و محتوایی قابلیت تولید، توزیع و انتشار نخواهد داشت و این مهم در مو

فرد انتقال و انتشار  ـ که بههای تحقق حوزۀ پیام و مسئولیت یکتا و منحصردلیل تأمین زیرساخت
ای باشد ـ از اهمیت ویژهمطابق قانون اساسی کشور تنها در اختیار سازمان سازمان صداوسیما می

های رسانه خدمت عمومی در سازمانتوان گفت؛ تحقق و تجلیِ مفاهیم برخوردار است. بنابراین می
های پیام و محتوایی نبوده و یکی از ای ـ همچون سازمان صداوسیما ـ تنها مبتنی بر حوزهرسانه
 ترین شروط الزم در این زمینه، توجه و تأکید بر ابعاد فنی و زیرساختی است.مهم
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های راهبردی ابی برنامهارزی هایشناسایی شاخص»گفته هدف این پژوهش، توجه به نکات پیش با
است. از « حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی

های ارزیابی استراتژیک حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان شاخص»شود که رو این سؤال مطرح میینا
 «اند؟صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی کدام

 . پیشینه پژوهش2

 «(مایمورد مطالعه )شبکه خبر س ،یمل ۀسنجش متوازن عملکرد در رسان یمدل مفهوم یطراح»

 انیرضائ یدکتر عل ،یمیحاج کر یاست که توسط دکتر عادل آذر، دکتر عباسعل یپژوهش (1390)
 در آمده است. ریو حامد دهقانان به رشته تحر

 ـبیترک ،یملـ ةملکرد رسـانسنجش متوازن ع یجامع برا یمدل یپژوهش ضمن معرف ـنیدر ا
عملکرد به روش سنجش متوازن ارائه شده و در چارچوب  یابیارز یکم یهااز شاخص یانهیبه

شـبکه  متوازن یابیارز یهاشاخص ،یسلسله مراتب لیاز خبرگان، با استفاده از روش تحل ینظرسنج
 اند.شده یبندرتبه مایخبـر سـ

در  یگانه مدل سنجش ارزش عمومسه یهابخش نیب»ه از آن است ک یپژوهش حاک نیا جینتا
مربوط به خلق  یهاشاخص ان،یم نیوجود دارد، در ا یداریعملکرد شبکه خبر تفاوت معن یابیارز

دوم و در  ةدر رتب یاتیعمل تیمربوط به ظرف یهارا دارند، شاخص تیاهم نیشتریب یارزش عموم
 «.رندیگیسوم قرار م ةدر رتب یبانیپشت ةمربوط به توسع یهااخصش ت،ینها

 «BSC کردیبا استفاده از رو زدیمرکز  ماییدر صداوس تالیجیعملکرد استراتژی د یابیارز»
 یحبوبات دیتوسط مج زدیارشد دانشگاه  یاست که در مقطع کارشناس یانامهانیعنوان پا( 1390)

 است. دهیبه انجام رس
 تالیجیگذر از آنالوگ به د ـ مایی سازمان صداوسعملکرد استراتژ یابیارز قیتحق نیا یاصل هدف

 بوده است.  زدیمرکز  ماییمتوازن در صداوس ازییاز چهار منظر کارت امت ـ
بر هر چهار منظر کارت  تالیجیاستراتژی د رییبکارگ ریتأث» آنست که انگریپژوهش ب نیا جینتا
و  یداخل ندهاییبه بهبود فرا مربوط ر،یتأث نیشتری. باستاز سطح متوسط  شیمتوازن، ب ازییامت

 .(1390 ی،مشتری بوده است )حبوبات تیمربوط به رضا ر،یتأث نیکمتر
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سازی در های کلیدی عملکرد و بهینهارزیابی عملکرد: راهنمایی کاربردی برای شاخص»

و در رسانه دولتی  1( پژوهشی است که توسط فولیو باربیو2007) «های پخش عمومیسرویس
 جام شده است.ان 2استرالیا

رسانه خدمت  کیعملکرد در  یابیارز هایشاخص سازیادهیپ یهشت مرحله برا قیتحق نیادر 
ها و ترین شاخصنفعان اصلی، تعیین اصلیاز: حمایت ذیکه عبارتند  شده است انیب یعموم

 های یک شاخص خوب،ها، ویژگیها به استراتژیچگونگی استفاده و کاربرد آنها، پیوند شاخص
های هایی برای حمایت از شاخصشونده، بکارگیری سیستمهای سنجشمشارکت و تعامل با بخش

 «کلیدی عملکرد و در نهایت ارتباط با ارزیابی عملکرد.
 هایی را به شرح جدول زیر ارائه کرده است:این پژوهش در نهایت شاخص

 

 

( عنوان پژوهشی است که توسط پژوهشگران دانشگاه 2015)« کارت امتیازی متوازن رسانه. »4
 بیروت انجام شده است.

 

1. Fulvio Barbuio 

2. Australian Broadcasting Corporation 

 ناحیه دسته
شاخص کلیدی 

 عملکرد
 توضیحات

 حتوای ملیدرصد م کیفیت اثربخشی
شامل تمام محتوای رسانه، که از کشور دیگری تأمین 

 است.نشده 

جامعیت  ---
 )فراگیری(

 دسترسی
بینندگان/ شنوندگان برای هر رسانه نسبت به کل 

 جمعیت.

 تمایز ---
درصد ساعات پخش 

 براساس ژانر
نسبت هر ژانر به کل محتوای پخش شده از 

 برودکست.

وری بهره
 --- )کارائی(

 هزینه اولین تولید به ازای هر ژانر. ینه هر ساعت تولیدهز

کل درصدمخارج نسبت به
 سرمایه

های غیرمسقیم که فعالیتهای تولیدی سطح هزینه
 کنند.اصلی را پشتیبانی می

ازای هرساعت هزینه به
 مصرف

برای هر رسانه، برمبنای ساعات مصرف شده توسط 
 بینندگان/ شنوندگان.

ازای هر هزینه به
 بیننده/شنونده

 برای هر رسانه، بر مبنای دسترسی بیننده/ شنونده.

 کار و امکانات. استفاده از منابع تولیدی

  نتایج به ازای کارکنان
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  BSCای مدل استانداردهای رسانهبا توجه به شرایط سازمان»ذعان به این نکته که این پژوهش با ا
کوشیده است تا یک مدل کارت « دهدای را بازتاب نمیهای رسانههای اصلی سازمانویژگی

شان گیران رسانه را قادر سازد که سازمانهای جمعی ارائه دهد که تصمیمامتیازی مختص رسانه
رابطه را تدوین کرده  65هدف و  33رسانند. این پژوهش کارت امتیازی متوازنی با را به موفقیت ب

 اند.است که در هفت وجه )منظر( ساماندهی شده

 . مبانی نظری پژوهش3

های مدیریت و مالکیت رسانه بررسی شده و مفاهیم و در بخش مبانی نظر این پژوهش انواع نظام
یین شده است. سپس، با توجه به موضوع پژوهش، به های اصلی رسانه خدمت عمومی تبویژگی

و ارزیابی  تیریمد یبرا مدیریت استراتژیک رسانه و نقش ارزیابی راهبردی در آن اشاره شده است.
، مدل ارزیابی متوازن استفاده شده و در بخش پایانیِ مبانی نظری کیعملکرد در سطح استراتژ

 توضیح داده شده است.
 

 یت و مالکیت رسانههای مدیرنظام .1-3

، اول گروه :ها در جهان سه گونه استنوع مدیریت، اداره، وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه
کند حکومت پرداخت می یا هـستند کـه کـل درآمـد و اعتبارات آنها را دولت« دولتی»های سازمان

مراتب و سلسله اندو دولت ها، وابسته به حکومتمشی و محتوای برنامهلحاظ سـیاست کـار، خط و از
 شود.حکومت مشخص می سوی از آنها

های حکومتی و دریافت کمک ضـمن کـه هــستند« عـمومی یا مـلی»های گروه دوم، سازمان
کنند و مردمی تأمین می اشتراک های عمـومی و حقهای خود را از محل پرداختدولتی، هزینه

، قـوانین، مـقررات و ضـوابط آنها را دیگرعبارتارتبـاط دارد. بهدولت در حـد نظـارت بـا آنها 
خـاص و رعـایـت نـکردن  شخـصی کنند نه دستگاه یانهادهـای مردمـی و دموکراتیـک وضـع می

 .دارد ایـن قـوانین، پاسـخگویی بـه نهادهای ملی و مردمی را در پی
هستند که ضـمن تـبعیت « خـصوصی و تجـاری»ونی تلویزیو  های رادیوســـوم، سازمان گـــروه

و  از محل درآمدهای اختصاصی نظیر اشتراک کابلی تنهاهای خود را ، هزینهعمـومی از مـقررات
)دادگران،  «کنندهای بازرگانی، تأمین میتـجـاری و فـروش محصوالت و آگهی ، حمایتکارتی
 (.40: 1385به نقل از رشکیانی،  115-114: 1372
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های جمعی در ایران بیانگر آن است که صداوسیما )سازمان رادیو بررسی سیر تحول و تطور رسانه
تلویزیون ملی ایران( ابتدا دولتی و حکومتی بوده است و پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و 

حاکی  محور، تغییرجهت داده شده است. شواهد و قرائن نیزای خدمتبه سوی رسانه آن، تحول در
ریزی خود ـ همواره تالش های مختلف مدیریتی و برنامهاز آن است که این سازمان ـ در دوره

های خدمت عمومی نزدیک نموده است تا ـ دانسته یا ندانسته ـ خود را به سمت و سوی رسانه
 یخترسایو ز یفن یرنگ و بو شتریب یاِعمال یهااستیس ،یضرغام استیر ۀمثال در دور رایب نماید.

 ییو محتوا یمال هایمعطوف به جنبه شتریب هااستیس نیا ،سرافراز استیر ۀدر دور ای 1داشته است
 میتحقق مفاه یدر راستا میمستقریغ ای میستقطور مبه هااستیس نی. که هر کدام از ا2بوده است

 بوده است. یرسانه خدمت عموم

 المللیاز منظر اسناد بین های رسانه خدمت عمومیویژگی. 3-2

استخراج این  توان مشتمل بر موارد زیر دانست.های رسانه خدمت عمومی را میترین ویژگیمهم
« اند؟المللی کدامهای رسانه خدمت عمومی از منظر اسناد بینویژگی»مفاهیم، پاسخ به سؤال 

 است. 
 جامعیت. 3-2-1

 ایپخش رسانه ۀحوز که معنا ینا اصل عمومیت باشد، به کنندهینتضم باید رسانه خدمت عمومی
 ها تضمین کند. دسترسی به دو معناست:دسترسی همه شهروندان را به برنامه بـاید

 جامعه و یکدستی انسجام ، کـه نقـش زیادی در ایجادیپوشش سراسر به فنی . دسترسی ازلحاظ1
 ؛دارد

ـمه مردم بـتوانند آنها را درک کنند و برایشان ای باشند کـه هگونهشده بایـد بهارائه های. پیام2
 . (Banerjee & Seneviratne, 2005: 15)استاستفاده قابل

 

 تنوع . 3-2-2

 ، حداقل از سه جنبه باید متنوع باشد:شودیخدمتی که از سوی رسانه خدمت عمومی ارائه م

 

عسکری معاونت توسعه و فناوری رسانه را بر عهده داشته است و از مهمترین ( آقای عبدالعلی علی1383-1393) هدر این دور . 1
 توان به گذر از آنالوگ به دیجیتال یاد کرد.ای میهای توسعهطرح

های و اولویتبه تفصیل در مورد اقدامات  «سال مدیریت در رسانه ملی 24روایت یک استعفا، »از کتاب  فصل ششم در . 2
 جویی صرفه»، «بودجه و برنامه ادغام» بهمثال  رایسخن گفته شده است. ببر سازمان صداوسیما، دوران ریاست آقای سرافراز 

 مراجعه شود.« هاشبکه ادغام و حذف»، «هاهزینه در
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 ؛توانند داشته باشندکه برنامه می هاییقالبـ 
 ؛مخاطبهای نظر گروه ازـ 
 .(Dahlgren, 1996)شود میموضوعاتی که به بحث گذاشته ـ 

 

 . تمایز3-2-3

متمایز باشد. به این معنا که چه  هاکند باید از خدمت دیگر رسانهخدمتی که رسانه عمومی ارائه می
هایی تولید شوند ت که برنامهسازد. مسئله فقط این نیسچیزی آن را از دیگر انواع رسانه متمایز می

کنند بلکه نکته ن تسامح ایجاد میاها رغبتی به ساخت آن ندارند یا میان مخاطبکه دیگر رسانه
 ژانرهایخلق ، اصـل تمایز یعنی رسانه بـه نـوآوری .اینجاست که باید کارهای متفاوتی انجام شود

 .(Banerjee & Seneviratne, 2005: 16)دارد  خاص ها توجهو رقابت با بقیه رسانه جدید

 استقالل. 3-2-4

توجه است ولی حرکت در آل و امتیازی قابلهای فشار حالتی ایدهاستقالل از سیاستمداران و گروه
گران به دلیل امتیازات زیادی که زیرا رسانه ؛شوداین مسیر گاه باعث تقابل جامعه و رسانه می

ممکن است  است؛ دگی در برابر فشارهای بیرونی به آنها دادهفرهنگ عمومی برای مقاومت و ایستا
شود های عمومی جامعه دور شوند که این مسئله باعث میبینی بروند و از الیهبزرگبه سمت خود

-Reljic, 1997: 34). خطر بیفتدبه ها است بازنمایی جامعه که مبنای اعتبار رسانه یفهوظ انجام

های مومی برای استقالل سردبیری و مدیریت مستقل بر سازمانیک سیستم رسانه خدمت ع (36
 است یزیرسازی، اختیار در استخدام و بودجهای نیازمند آزادی در برنامهرسانه

(Sondergaard, 1996).  
 

 . مشارکت شهروندی3-2-5

ین تعیمشارکت، قانونی  هاییوهشود، یکی از شمختلف ایجاد و سنجیده می یهامشارکت با مالک
ها با و دیگری ایجاد نظارت بر برنامهرسانه خدمت عمومی فرایند مشخص برای ساختار مدیریت 

 است. مشارکت مردم در فرایند تولید برنامه
و همچنین گفتگویی  رسانه خدمت عمومیمشارکت شهروندان از منظر میزان دسترسی آنها به  

مردم عادی باید منتفع شوندگان شود. یم و عموم جریان دارد بررسی رسانه خدمت عمومیکه بین 
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بایست در همه فرایندها باشند. و این به خاطر آن است که عموم می اصلی رسانه خدمت عمومی

 .) ,2005Banerjee & Seneviratne :56-66( 1 توجهی داشته باشدسهم قابل
 

 رسانی بدون سوگیریاطالع . 3-2-6

 یشناسالشِ کاری رسانه خدمت عمومی است و در واژهانتخاب بدون تعصب و سوگیری اطالعات، چ
) & Banerjeeشود یاد می 2بازسازی فضای عمومیآکادمیک از این چالش با عنوان 

Seneviratne, 2005: 24) .های خدمت عمومی قادر به انتشار اخبار و بررسی برای اینکه رسانه
آزادی در چارچوب اصول آزادی بیان و  موشکافانه مسائل عمومی باشند باید از باالترین حد ممکن

های نامطلوب ناشی از تبلیغات افکار برخوردار باشند. در همان حال مهم است که افراد از آسیب
 .(Diez, 1998: 11)حفظ شوند

 

 ایجاد آگاهی. 3-2-7

 توانمند ساختن مردم از طریق دسترسی به اطالعات و آگاهی با تأکید ویژه بر آزادی بیان، اولویت
های سنتی و جدید، مطبوعات و اصلی یونسکو در زمینه ارتباطات و اطالعات است که رسانه

های جمعی نقش مهمی در این امر بازی خواهند کرد. رسانه خدمت عمومی، دسترسی به رسانه
 ,Banerjee & Seneviratne)کنندفراهم می اطالعات و آگاهی را از خالل محتوای متنوع

ها درباره موضوعات مهم سیاسی ئله حق مردم را در دریافت طیفی از دیدگاهاین مس. (58 :2005
 (Rosemary, 1999: 9-10)کندو آزادی افراد تضمین می

 

 اعتبار. 3-2-8

سازان مستقل، عامل مهمی در ایجاد محیط مناسب برای دسترسی به منابع کافی و معتبرِ برنامه
تأمین محتوا از  ،راتیک و تکثرگراست. بنابراینپیشرفت رسانه خدمت عمومی در چارچوبی دموک

رود؛ معیار مهمی برای سنجش اعتبار رسانه خدمت عمومی به شمار می ،های رسمیخارج قالب
« چگونگی ارائه آن»و « کدام محتوا»البته در ایجاد یک الگوی مطلوب برای محتوای کاربردی 

 .(Supadhiloke, 1999) توجهی هستندهر دو مسائل قابل

 

  از : اندعبارت آنهاین ترفعالشده است که برخی از یلتشکو مؤسسات متفاوتی  هاانجمن در این زمینه در کشورهای مختلف .1
Friends of Canadian Broadcasting انگلستان  صدای شنونده و بیننده و(VLV) 

2. Reformulating the Public Sphere 
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 پذیری و پاسخگو بودنمسئولیت. 3-2-9

و رفتار  یورهای تنظیم خارجی دارند که بهرههای رسانه خدمت عمومی مکانیسمبیشتر سیستم
های جمعی از طریق و سایر رسانه NHKدر ژاپن نظارت بر نمایند. های جمعی را نظارت میرسانه

سازی نظارت دارد اعمال های جمعی که بر کیفیت و خدمات برنامهرسانهای یک سازمان مشاوره
 (Banerjee & Seneviratne, 2005: 51)شودمی

 

 ایجاد همبستگی. 3-2-10

هدایت یا  یدرسترسانه خدمت عمومی نقش حیاتی در حفاظت از فرهنگ ملی دارد و اگر به
از . (Aquilia, 2003: 10-14)داشتای خواهد راهنمایی شود، در ساختن هویت ملی نقش ویژه

 طرفی، منبع ب«عامل انسجام اجتماعی»، «مرجع استناد مردم»عنوان های خدمت عمومی بهرسانه
و از طریق موردنظر دارند،  را دهنده محتواهای متنوع، که اخالق و کیفیتو مستقل اطالعات و ارائه

آورند، می فراهم گان در امور عمومی راهای عمومی تکثرگرا، که مـوجبات مـشارکت هممباحثه
 (22: 1392، معتمدنژاد)1شودیاد می

 

 هابرای اقلیت سازی. برنامه3-2-10-1

کنند  ءدر راستای ایجاد همبستگی باید ایفای خدمت عموم هایهای اصلی که رسانهیکی از نقش
برنامه برای این  های قومی و مذهبی است. در بیشتر کشورها، پخشپخش عمومی برای اقلیت

های اجتماعی در ویژه وقتی بیشتر این گروهی اجتماع به لحاظ تجاری سودآور نیست، بهابخشه
 :Barnett & Docherty, 1987)اقتصادی قرار داشته باشند -تر اجتماعیپایین هاییبندطبقه

مخاطب عام  ، خـدمت بـه عمـوم اسـت و بـارسانه خدمت عمومیفلسفه وجودی  ازآنجاکه. (2-4
های شود و آنـان برنامهبه رسـمیت شـناخته می هااقلیت دسترسی در سطح ملی ارتباط دارد، حـق

 .(Armstrong, 2005: 21) کنندای را دریافت میویژه شدهیدهتدارک د
 

 . آموزش3-2-11

اء ن ایفنقش اساسی در آموزش از راه دور بزرگساال رسانه خدمت عمومی در بسیاری از کشورها
عمومی آسیا به ویژه  یهای رادیویهای مزرعه در کانالها برنامهترین نمونهموفق کند. یکی ازمی

 

ارزش خدمت  ءعـضو: اقـدامات در جهت ارتقا یهابه دولت 2007وزرای شورای اروپا مـصوب سـال  ةکمیت نامهیهتوص. 1
 عمومی اینترنت
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در کشورهای  های دهه هفتاد است که نقش مهمی در موفقیت انقالب سبز داشت.در سال
سی در یافته هم در دهه های اخیر رادیو و تلویزیون عمومی با فنآوری دیجیتال که نقش اساتوسعه

به اجزای اساسی خدمات آموزش بزرگساالن بدل  ،گسترش این وظیفه رسانه خدمت عمومی دارد
  (Heath, 1998).شده است

 

 . مدیریت استراتژیك رسانه و نقش ارزیابی استراتژیك در آن3-3

استراتژیک به رسـانه و کـارکردهای حیاتی آن است  نگـاهمحـصول » دیریت استراتژیک رسانهم
برای نیل به اهـداف و کـسب موفقیت در  را اییک سـازمان رسانه راهبردهای جامع و مؤثر ات

)مکبری و علی  میدان رقابت شدید و محیطی پیچیده و متحـول، طراحـی، اجـرا و ارزیـابی کند
 (.44: 1390عسکری، 

« 1401ه در افق منشور رسان»ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمان صداوسیما در قالب برنامه
ساله سازمان صداوسیما در دستیابی به اهداف بلندمدت خود  5تجلی یافته است. این منشور برنامه 

ساله  5تدوین و ابالغ شده است. نقشه راهی برای افق  1401تا  1397است که برای اجرا از سال 
 .ریزی راهبردی استکه همه اقدامات سازمان صداوسیما موکول به این برنامه

 نیتدو یهایاستراتژ»ریزی استراتژیک سازمان صداوسیما درصورتی محقق خواهد شد که برنامه
 ری. در غردیصورت گ یاقدام اصالحج، یبر اساس نتاآنگاه کنترل شود و د، یشده به مرحله اجرا در آ

(. 15: 1394)سیروس و صبور طینت، « ماندیم یدر حد شعار باق صرفاً یصورت، استراتژ نیا
های خود، ناگزیر از مدیریت و سازمان صداوسیما برای آگاهی از صحت اجرای اهداف و استراتژی

از صحت  توانیاست که م یابیبا استفاده از ارزارزیابی عملکرد خویش در سطح استراتژیک است. 
عیین ها آگاهی یافت و فهمید که آیا سازمان در مسیر دستیابی به اهداف از پیش تعملکرد استراتژی

 شده قرار دارد یا خیر.
های سازمان صداوسیما در حوزۀ فنی و زیرساخت و تطابق آنها با مفاهیم برای ارزیابی استراتژی

ترین ابزارهایی که برای ارزیابی شدهرسانه خدمت عمومی، ابزاری مناسب، نیاز است. یکی از شناخته
 زی متوازن است.رود؛ کارت امتیاها بکار میاستراتژیک سازمانه و شرکت

 

 متوازن  یازیکارت امت. 3-3-1

مأموریت و استراتژی سازمان را به مجموعه جامعی از »کارت امتیازی متوازن ابزاری است که 
کند تا چارچوبی را برای سیستم مدیریت و ارزیابی های عملکردی ترجمه میاهداف و شاخص
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ها(، معماری اصلی این روش وجوه )دیدگاه(. 12: 1388)کاپالن و نورتون، « راهبردی فراهم آورد
از روابط علت و معلولی  یاانداز و مأموریت سـازمان در قالب مجموعهچشم»اند و را تشکیل داده

  شوند.نشان داده می (:Achterbergh et al, 2003 1387)« وجهدر چهار 
 

 یوجـه مال. 3-3-1-1

دهد ها پاسخ میدیدگاه مالی به این پرسش. باشدیم یورشامل راهبرد رشد درآمد و بهره یمال وجه
وری نفعان چگونه باشیم؟ اهداف مالی ما برای رشد و بهرهکه: ما برای موفقیت باید از نقطه نظر ذی

 (27: 1388)کاپالن و نورتون، چیست؟ منابع اصلی رشد ما کدامند؟ 
 

 یوجه مشتر. 3-3-1-2

. آنـهاست تیو اجرا جهت تـوسعه رضـا یزیرطرحو  یمشتر تیرضا زانیشامل م یمشتر وجه
 شودیمـ مؤلفه کـنترل نیدر ا یمشتر تیراهبردها در جهت کسب و توسعه رضا یاثربخش زانیم

مشتریان هدف ما کیستند؟ چرا »هایی نظیر: . این دیدگاه پرسش(41: 1386 ،یوکاش یفاطمی)بن
« های کلیدی ما چیست؟با رقبایمان در چیست؟ و تفاوتاند؟ وجه تمایز ما مشتریان ما را برگزیده

 .(27: 1388کاپالن و نورتون، کند )را مطرح می
 

 یداخل یندهاایوجـه فر. 3-3-1-3

دهد. آنها مستقیماً فرایندهای داخلی عبارت از فرایندهای مدیریتی است که در داخل سازمان رخ می
ارهایی است که ما باید آنها را خوب انجام دهیم؟ در دستیابی به آرمان سازمان نقش دارند. چه ک

کاپالن و نورتون، های کلیدی وجود دارد که ما برای موفقیت باید آنها را بهبود بخشیم؟)چه فعالیت
1388 :28) 

 

 یریدگ رشـد وجـه. 3-3-1-4

 :سازمان مدنظر است و شامل دو بخش بـه شـرح اسـت یریادگی یهاجنبه ، کنترلوجه نیا در

 آنها. نیب یجهتو هم کارکنان یهاتیتوسعه قابل .1

 (45: 1386 ،یوکاش یفاطمی)بنی تیریمد یهارساختیتوسعه ز .2
کند که: شود و این سؤال را مطرح میاین دیدگاه بر توسعه زیرساخت تکنولوژیک نیز متمرکز می»

 (.28: 1388ن و نورتون، کاپال)« آیا افراد برای کسب موفقیت از ابزارهای مناسب برخوردار هستند؟
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 . روش پژوهش4

 کـرد تـقسیم و ترکیبـی کیفـی توان به سه گونه اصـلی کمـی،رویکرد کلی به پژوهش را می
)18: 2014Creswell, (در مرحله »شود نامیده می 1. پژوهش کیفی که غالباً پژوهش توصیفی

کند، بلکه محقق معلولی بسنده نمیماند و تنها به شرح و توصیف روابط علی و توصیف باقی نمی
ها و روابط نامحسوس بین عوامل علی و معلولی به دنبال فهم چرایی چنین روابطی و کشف رویه

دهد که (. روش تحقیق کیفی به محقق این اجازه را می56: 1379)استیک، « هاستو تبیین آن
اهده کند، بپرسد و گوش دهد. دخالت مستقیم در فرایند تحقیق داشته باشد و در عمل متقابل مش

مباحثی که مطالعه  دهد که در موضوع وها به محقق این امکان را میگونه روشهمچنین این
 (. 61: 1390تر شود )فلیک، کند عمیقمی
این تحقیق با رویکردی کیفی انجام پذیرفته و متناظر با هریک از سؤاالت و اهداف پژوهش نیز،    

 ها استفاده شده است.آوری دادهرای جمعاز ابزارهای مختلفی ب
های رسانه خدمت شناسایی مفاهیم و ویژگی»پژوهش یعنی  هدف فرعی نخست برای تحقق    

ای و ، از روش اسنادی استفاده شد. بدین منظور منابع کتابخانه«المللیعمومی از منظر اسناد بین
المللی مانند ـ که توسط مراجع بیندیجیتالی بررسی شد. متون مرتبط با رسانه خدمت عمومی 

 های اروپاییاتحادیه رادیو و تلویزیونو نیز  هیانوسیو اق ایآس یهاونیزیو تلو ویراد هیاتحادیونسکو، 
-ترین ویژگیانتشار یافته است ـ شناسایی و ترجمه گردید. محقق در این مرحله در پیِ یافتن مهم

از تحقیق و بررسی، یازده مفهوم کلی احصاء گردید. های مشترک در این اسناد بوده است که پس 
 های این بخش در ادبیات نظری پژوهش آورده شده است.یافته

 رساختیو ز یفنحوزۀ متناظرِ  یهابرنامه ییشناسا»پس از این مرحله و در گام دوم پژوهش، برای 
های سیاستاسناد و  )هدف فرعی دوم(« یرسانه خدمت عموم میبا مفاه مایسازمان صداوس

های باالدستی همچون حکم رهبر انقالب اسالمی به ریاست سازمان و پیوست آن، سلسله نشست
و... ـ مورد بررسی قرار گرفت و با مفاهیم استخراج شده از  1401افق رسانه، منشور رسانه در افق 

 ه راهبردی(مشخص شد که چهار استراتژی )شامل ده برنام مرحله قبل، مطابقت داده شد. در نهایت
 با مفاهیم رسانه خدمت عمومی تطابق بیشتری دارند.

های ارزیابی راهبردی حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما برای شناسایی شاخص»در راستایِ 
شده در مرحله های راهبردیِ مشخصبرنامه )هدف اصلی(« تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی

 

1. Descriptive 
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و ابزار کارت امتیازی متوازن مورد تجزیه و تحلیل قرار  1قبل، با استفاده از روش گروه متمرکز
گرفت. برای انجام این مهم چهار جلسه گروه متمرکز با مدیران ارشد )شش نفر مدیرکل( و نه نفر 

)متناظر چهار پرسش زیر از کارشناسان خبره حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما انجام شد. 

 مورد هر برنامه مطرح شد: درپژوهش(  6تا  3با اهداف فرعی 
های اصلی ها و برنامه. اقدامات ضروری مالی برای حصول اطمینان از اجرایی شدن استراتژی1

 حوزه فنی و زیرساخت چیست؟
نفعان و مشتریان حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما کیستند؟ برای جذب . مخاطبان، ذی2

 ؟دهیدمشتریان جدید چه راهکاری پیشنهاد می
هایی برای نیروی انسانی نیاز های اصلی، چه توانمندیها و برنامه. برای تحقق این استراتژی3

 است؟
. برای جلب رضایت مخاطبین، ذینفعان و مشتریان، توانمندسازی کارکنان و همچنین کسب نتایج 4

در چه فرایندهایی  ها، چه فرایندهایی را باید استقرار داد؟ به بیان دیگر،مالی از طریق این برنامه
 باید سرآمد بود؟

ه این مباحثات با هدایت کنندگان در این جلسات بود کنکته قابل توجه، تضارب آراء و افکار شرکت
در نهایت، نتایج جلسات گروه  پژوهشگر، به سوی پاسخ به سؤاالت تحقیق پیش رفت. و کنشگری

 . های مورد جستجو گردیدگانونی منجر به ارائه شاخص
های متنوعی های کیفی از روشتوضیح روش استفاده شده در مرحله اخیر باید گفت؛ پژوهش در

مصاحبه »هاست. کنند که گروه متمرکز از کارآمدترین این روشها استفاده میبرای گردآوری داده
کنندگان درباره گروه متمرکز به گردآوری ادراکات، باورها و نظرات یک گروه کوچک از شرکت

بر اینکه امکان آگاهی از پردازد. این نوع مصاحبه عالوهها، خدمات و محصوالت میم، ایدهمفاهی
افزایی حاصل از دادوستدهای کند، به دلیل همکنندگان را برای پژوهشگر فراهم مینظرات شرکت

شدن مسیرهای روشنگر در تر و گشودههای غنیآوری دادهکنندگان به فراهمفکری میان شرکت
 (. 18: 1394)مورگان، « کندیان مصاحبه نیز کمک میجر

هایی عمیق و با کیفیت در این پژوهش نیز در قالب گروه کانونی تالش نموده است تا به داده
 ، خالصه مراحل روش تحقیق آورده شده است:1موضوع مورد مطالعه دست یابد. در جداول شماره 

 

1. Focus Group 
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. خالصه روش تحقیق1جدول   

 هدف مرحله 
 ابزار روش و

 آوری دادهجمع

شیوه 

 گیرینمونه
 جامعه آماری

 اول
های رسانه دستیابی به مفاهیم و ویژگی

 المللیخدمت عمومی از منظر اسناد بین
مطالعه اسنادی و 

 ایکتابخانه
 هدفمند

اسناد مراجع 
 المللیبین

 دوم
های متناظرِ فنی و شناسایی برنامه

زیرساخت سازمان صداوسیما با 
 رسانه خدمت عمومیمفاهیم 

 هدفمند مطالعه تطبیقی

اسناد باالدستی 
سازمان صداوسیما و 
ادبیات استخراج شدۀ 
 رسانه خدمت عمومی

 سوم

های ارزیابی استراتژیک ارائه شاخص
حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان 

صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه 
 خدمت عمومی

مصاحبه گروه 
 کانونی

هدفمند و 
 گلوله برفی

 ران ارشد ومدی
 کارشناسان حوزه فنی

 

 های تحقیق. یافته5

ال در گام نخست این پژوهش، به این سؤهایی به سئواالت تحقیق است. های پژوهش، پاسخیافته
اند؛ پاسخ داده شد.  )پاسخ کدام« المللیهای رسانه خدمت عمومی از منظر اسناد بینویژگی»که 

ها در بخش ادبیات نظری اشاره شده است. در ادامه، ویژگی به سئوال فرعی نخست(. این مفاهیم و
با  مایسازمان صداوس رساختیو ز یفنحوزه متناظرِ  یهابرنامه»برای پاسخ به این سئوال که؛ 

ریزی در اسناد و متون مرتبط با سیاستگذاری و برنامه، «اند؟ی کدامرسانه خدمت عموم میمفاه
 یما با مفاهیم رسانه خدمت عمومی مورد تطابق قرار گرفت.فنی و زیرساخت سازمان صداوس ۀحوز
« تمایز»و « جامعیت»نتایج نشان داد چهار استراتژی )شامل ده برنامه راهبردی( با مفاهیم     

ریزی استراتژیک حوزه فنی، قابل مشاهده و همراستا است. به بیان دیگر، این دو مفهوم در برنامه
 اند.فرعی دوم(.که در ادامه تبیین شده ردیابی هستند )پاسخ به سئوال

 

 های متناظر با جامعیت و تمایز. برنامه5-1
 . جامعیت5-1-1

های راهبردی حوزه فنی سازمان صداوسیما برای عینیت بخشی به مفهوم ها و برنامهاستراتژی
 جامعیت شامل موارد زیر است:
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 ی ونیزیو تلو ییویراد یهاشبکه یپوشش حداکثر جادیا. 5-1-1-1

سازی امکان دسترسی عموم مردم به خدمات یکی از اهداف مهم هر رسانه خدمت عمومی، فراهم
ارائه شده است. سازمان صداوسیما نیز، همواره کوشیده است تا سطح پوشش جغرافیایی خود را به 

بلکه تنها محدود به مرزهای جمهوری اسالمی ایران نبوده، حداکثر میزان ممکن برساند. این مهم 
شامل برخی کشورهای هدف ـ از جمله کشورهای محور مقاومت، ملل مسلمان و آزاده در آمریکای 

های رادیو تلویزیونی سه برنامه در راستای حداکثرسازیِ پوشش شبکه باشد.التین و ... ـ نیز می
 مهم و راهبردی تعریف شده است که عبارتند از:

  3TSو  2TSو  1TS یبرا تالیجید ونیزیتلو یبه پوشش حداکثر یابیدست -
پوشش  جادیو ا یتیو جمع یبصورت سراسر ییویراد یهاشبکه یام برااف ویپوشش راد لیتکم -

 ( RDS) تیبا قابل یاام جادهاف
 ییایبه صورت جغراف AM ویپوشش راد لیتکم -

 

 ی رسانگنالیس لیتوسعه و تکم. 5-1-1-2

و افزایش امکان دریافت سیگنال پایدار توسط های صورت گرفته در راستای بهبود تمامی تالش
 مخاطب است. برای تحقق این استراتژی دو برنامه راهبردی تدوین شده است: 

 ی؛نیزم یرسانگنالیس توسعهـ 
 .مایصداوس یاز ماهواره اختصاص یبردارو بهره یاندازراهـ 

 

 ازیمورد ن یهاساخت ریز جادیبا ا یمجاز یکننده سازمان در فضا نییفعاالنه و تع حضور. 5-1-1-3

ای را در صنعت رسانه ایجاد کرده است. نماد تحوالت فناوری، تغییرات سریع، مستمر و پیچیده
ای مخاطبان ای از سبد مصرف رسانهاصلی این روند پرشتاب، فضای مجازی است که بخش عمده

که برودکسترهای بزرگ دهنده آن است را به خود اختصاص داده است. روندهای جهانی نیز نشان
اند. باند نیز عرضه نمودهو مطرح دنیا نیز در این حوزه ورود کرده و عمدۀ خدمات خود را بر بستر پهن

آفرینی در فضای مجازی، ملزم به ایجاد سازمان صداوسیما نیز برای کنشگری و نقش
قق این استراتژی، سه های مورد نیاز و در ادامه حضور مؤثر در این حوزه است. برای تحزیرساخت

 برنامه راهبردی تدوین شده است:
 ؛از مرکز داده سازمان یبردارو بهره یسازادهیپ ،یطراح -
 ؛مایبرودبند صداوس یهاشبکه توسعه -
 .هدف یانتشار کشورها یهابستر متناسب با پلتفرم یآورفراهم -
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 . تمایز5-2

اوسیما برای عینیت بخشی به مفهوم های راهبردی حوزه فنی سازمان صدها و برنامهاستراتژی
 تمایز شامل موارد زیر است:

 

 یهارسانه یروزآمد براساس فناور یو ارتباط یسخت افزار ،ینرم افزار یهارساختیز یارتقا. 5-2-1

 نینو

های فناورانه در زنجیره ارزش رسانه اهمیت زیادی داشته و باید همواره از کیفیت و زیرساخت
برخوردار باشند.  سازمان صداوسیما برای ایجاد تمایز نسبت به رقبا ناگزیر از  های باالییقابلیت

های جدید ارتباط ای است که نوآوری و خالقیت در ایجاد روشخلق استاندارهایی در فضای رسانه
 تواند گامی اساسی در این مسیر محسوب شود.با مخاطب، می

 وین شده است: برای تحقق این استراتژی دو برنامه راهبردی تد
 ی؛اشهرک جامع رسانه یاندازو راه یطراح -
 ی.رسانه مل یرقابت تیروز رسانه جهت حفظ مز یهایبه تکنولوژ یابیدست -

 2های راهبردی حوزۀ فنی سازمان صداوسیما در جدول شماره ها و برنامهخالصه استراتژی
 :آورده شده است

 ازمان صداوسیما در بعد جامعیت و تمایزهای حوزه فنی سها و برنامه. استراتژی2جدول 
ابعاد رسانه خدمت 

 عمومی
 برنامه راهبردی هااستراتژی

 جامعیت

 یپوشش حداکثر جادیا
و  ییویراد یهاشبکه

 یونیزیتلو

 3TSو  2TSو  1TS یبرا تالیجید ونیزیتلو یبه پوشش حداکثر یابیدست

و  یصورت سراسره ب ییویراد یهاشبکه یام برااف ویپوشش راد لیتکم
 (RDS) تیبا قابل یاام جادهپوشش اف جادیو ا یتیجمع

 ییایبه صورت جغراف AM ویپوشش راد لیتکم

 لیتوسعه و تکم
 یرسانگنالیس

 مایصداوس یاز ماهواره اختصاص یبردارو بهره یاندازراه

 ینیزم یرسانگنالیس توسعه

 نییفعاالنه و تع حضور
 یاکننده سازمان در فض

 ریز جادیبا ا یمجاز
 ازیمورد ن یهاساخت

 

 از مرکز داده سازمان یبردارو بهره یسازادهیپ ،یطراح

 مایبرودبند صداوس یهاشبکه توسعه

 هدف یانتشار کشورها یهابستر متناسب با پلتفرم یآور فراهم

 تمایز

نرم  یهارساختیز یارتقا
و  یسخت افزار ،یافزار

اساس روزآمد بر یارتباط
 نینو یهارسانه یفناور

 یاشهرک جامع رسانه یاندازو راه یطراح

 یرسانه مل یرقابت تیروز رسانه جهت حفظ مز یهافناوریبه  یابیدست
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 های ارزیابی استراتژیك. شاخص5-3

 ۀهای راهبردی حوزارزیابی برنامه هایشاخص»یعنی اینکه  1سؤال اصلی پژوهشبرای پاسخ به 
 «اخت سازمان صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی کدام هستند؟فنی و زیرس

های راهبردی که به آنها اشاره شد، با استفاده نظرات مدیران و کارشناسان باتجربه هریک از برنامه
گیری از مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار گرفت. کارت امتیازی متوازن ابزاری و بهره

رود. برای شناسایی ها بکار میای مدیریت و ارزیابی عملکرد استراتژیک سازماناست که بر
های ارزیابی استراتژیک سازمان صداوسیما در حوزۀ فنی و زیرساخت چهار بعدِ مالی )اقتصاد شاخص

نفعان( و فرایندهای داخلی مورد توجه رسانه(، رشد دگیری )منابع انسانی(، مشتری )مخاطبان و ذی
های راهبردی سازمان صداوسیما در حوزه های ارزیابی هریک از برنامهدر ادامه شاخص رفت.قرار گ

( بیان شده 5( و تمایز)جدول شماره 4فنی و زیرساخت بر اساس دو مفهوم جامعیت)جدول شماره 
ها است. برای سهولت، جامعیت و تمایز در دو جدول مجزا آورده شده است و از آوردن استراتژی

 ی شده است.خوددار
  

 

 باشند:. توضیح آنکه سؤاالت فرعی سوم تا ششم، در این سؤال اصلی مستتر است که شامل موارد زیر می1
 های اصلی حوزه فنی و زیرساخت چیست؟ها و برنامه. اقدامات ضروری مالی برای حصول اطمینان از اجرایی شدن استراتژی3

 هایی هستند؟فعان و مشتریان حوزه فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما چه افراد و گروهن. شناسایی مخاطبان، ذی4

های اصلی حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما ها و برنامههایی مورد نیاز نیروی انسانی برای تحقق استراتژی. توانمندی5
 چیست؟

های ی کارکنان و همچنین کسب نتایج مالی از طریق برنامهنفعان و مشتریان، توانمندساز. برای جلب رضایت مخاطبان، ذی6

 راهبردی حوزۀ فنی و زیرساخت چه فرایندهای باید استقرار یابد؟

 



 169║  ...های ارزیابی استراتژیک رسانهتدوین شاخص 

 

║
  

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
31 ، 

یز
پای

 
13

98
 

 «جامعیت»های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت در مورد های ارزیابی برنامه. شاخص3جدول 

 های راهبردیبرنامه

 BSCهای حوزۀ فنی در مورد جامعیت بر اساس ابعاد های ارزیابی برنامهشاخص

 مالی رشد دگیری فرایندها
مخاطب )مشتری و 

 نفع(ذی

دستیابی به پوشش 
تلویزیون حداکثری 

دیجیتال برای 
1TS  2وTS  و

3TS 

ـ پهنای باند فرکانسی 
 تخصیص یافته 

کارگیری و ـ تأمین، به
های تجهیز زیرساخت

افزاری و نرم
 افزاری مورد نیازسخت

الف( تأمین تعداد 
 فرستنده مورد نیاز

ب( تدارک کمباینر با 
 سیستم آنتن

سازی سیستم ج( آماده
  ارسال و دریافت

HEVC 

ریزی برای رنامهـ ب
هنگام حین آموزش به

 خدمت

گیری از ظرفیت ـ بهره
روز و نیروی انسانی به

 کارآمد
ـ  استقرار فرآیند توسعه 
 و تحقیق مستمر و مؤثر

یند اـ  استقرار فر
 آموزش مستمر و مؤثر

ریزی مدیریت ـ برنامه
 تغییر و مدیریت دانش

گذاری ـ میزان اولویت سرمایه
 پروژهمالی سازمان بر 

ـ  پیوست مالی پروژه در بخش 
خصوصی و دولتی و سطح ملی و 

 استانی
ـ افزایش مشارکت مالی 

 دستگاههای همکار
ـ افزایش درآمد ناشی از تبلیغات 

 هدفمند

)درصد دسترسی ـ مردم 
مردم به تلویزیون دیجیتال 

 در نقاط مختلف کشور(
 ـ حوزه پیام

الف( افزایش میزان 
در  مشارکتِ تولیدکنندگان

 تأمین محتوا
ها ب( کمیت و کیفیت شبکه

)افزایش میزان مخاطب 
 های رادیو تلویزیونی(شبکه

 های خاص صنعتـ گروه
)وجود فعاالن بخش 
خصوصی در صنعت و 

 فعالیت آنها(
ـ میزان همکاری 

)وزارت های همکار دستگاه
نیرو، مخابرات، وزارت راه، 

 نیروی انتظامی و ...(
 
 
 
دیو تکمیل پوشش را 

ام برای اف
های رادیویی شبکه

بصورت سراسری و 
جمعیتی و ایجاد 

ام پوشش اف
ای با قابلیت جاده

(RDS) 

بندی و ـ فازبندی و گام
تعیین اولویت بر اساس 

 جاده و جمعیت
ـ تغییر آرایش پوششی بر 

ای اساس تحوالت جاده
 و جمعیتی

-ـ بازآرایی سیستم آنتن

 های موجود
و  ـ وضعیت تأمین، نصب

-برداری فرستندهبهره

 های مورد نیاز جدید
ـ ضریب نفوذ، پوشش و 

 دسترسی

های ـ تربیت تکنسین
 مورد نیاز

های ـ برگزاری کارگاه
آموزشی مشترک با 

رسان های اطالعحوزه
برای آشنایی با اهمیت 
راهبردی و منافع 
حاصل از اجرای این 

 برنامه

ـ استفاده از زیرساخت سایر 
 هاای کاهش هزینهها برسازمان

های مسئول مشارکت با دستگاه ـ
 )ناجا، صنعت خودروسازی و...(

ـ تخصیص ردیف بودجه استانی، 
 ای و ملیمنطقه

ـ همکاری نهادهای 
رسان که به خدمات اطالع
ای نیاز رسانی جادهاطالع

دارند )ستاد مدیریت بحران، 
 پلیس راهور و...(

تکمیل پوشش رادیو 

AM  به صورت
 رافیاییجغ

ـ نگهداشت،ارتقاء و 
های بروزرسانی فرستنده

 موجود
سازی زنجیره ـ بهینه

ارسال از طریق 
 سازی سنکرون

  
ـ پایداری در دریافت 

 سیگنال برای مخاطبان
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«جامعیت»های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت در مورد های ارزیابی برنامه. شاخص3جدول ادامه   

 های راهبردیبرنامه

 BSCهای حوزۀ فنی در مورد جامعیت بر اساس ابعاد های ارزیابی برنامهشاخص

 مالی رشد دگیری فرایندها
مخاطب )مشتری و 

 نفع(ذی

توسعه 
رسانی سیگنال

 زمینی

سازی تجهیزات ـ بومی
 سیگنال رسانی

ـ مهندسی معکوس 
-هاو تکنولوژیتکنیک

 های سیگنال رسانی

های تولید و ـ کاهش هزینه
ی با داخلی سازی نگهدار

 فرآیندها

ـ شرکتهای همکار در 
 فرایند سیگنال رسانی

ـ مشارکت با شرکتها و 
سازمانهای وابسته)از جمله 

 وزارت ارتباطات(
 

اندازی و راه
برداری از بهره

ماهواره اختصاصی 
 صداوسیما

ـ وضعیت ساخت 
ایستگاه زمینی کنترل 

 ماهواره
تعامل با نهادهای ملی  ـ

 لیالملو بین
وضعیت ساخت  ـ

 ماهواره
شناسایی و طراحی  ـ

حداکثری گامهای اجرا و 
 تحقق پروژه

تدوین آیین نامه  ـ
 برداریبهره

تخمین میزان ممکن  ـ
 سازیبومی

نامه تنظیم ـ تدوین شیوه
 مستندات

ـ آموزش چرخه 
 طراحی و نصب و اجرا

ـ طراحی سیستم 
 آموزشی مورد نیاز

ـ میزان بودجه مصوب و 
های یافته دستگاهصیصتخ

 مسئول
 ـ تدوین سند مهندسی ارزش طرح
ـ تدوین مستندات بازارهای جدید 

 عرضه داده

.طراحی دقیق شبکه 1
 نفعانذی

.تدوین آیین نامه خدمات 2
 عمومی به مخاطب

. تأمین حداکثری سیگنال 3
 پایدار برای مخاطب

سازی طراحی، پیاده
برداری از و بهره

 مرکز داده سازمان

تدوین دستورالعمل  ـ
واسپاری مرکز داده 

 سازمان
ـ تدوین فرآیندهای 

گذاری،خدمات قیمت
ارزش افزوده،مشتری 

 مداری
 SLAتدوین قراداد  ـ

)توافقنامه سطح 
 خدمات(

های الزم با آموزش
توجه به تخصصی 
بودن بحث ساختمان  و 
تأسیسات و همچنین 

 ITدانشهای 

برون سپاری مالی در قالب  ـ

برداری )ساخت، بهرهBOTرداد قرا
 و واگذاری(

درآمدزائی از طریق ارائه  ـ
سرویس خدمات به مشتریان و 

نفعان)شرکتها،سازمانها و ذی
 مردم(

گذاری الزم برای سرمایه ـ
 برداری حداکثریبهره

ـ احصاء انتفاع مالی ناشی از 
 حضور در مجامع

. ایجاد شبکه فعال 1
 المللیهمکاران بین

عان)شرکتهای نف.ذی2
 مخابرات و ....( دیجیتالی،
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 «جامعیت»های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت در مورد های ارزیابی برنامه. شاخص3جدول ادامه 

 های راهبردیبرنامه

 BSCهای حوزۀ فنی در مورد جامعیت بر اساس ابعاد های ارزیابی برنامهشاخص

 مالی رشد دگیری فرایندها
و مخاطب )مشتری 

 نفع(ذی

های توسعه شبکه
 برودبند صداوسیما

ـ تبیین رابطه مکمل 
میان برودکست و 

 برودبند
واره و ـ ارائه طرح

استقرار شیوه خدمت 
رسانی حداکثری در 

 فضای برودبند
وضعیت  ـ

 , ottزیرساخت

IPTV 
ـ وضعیت زیرساخت 

 اینترنت کشور
رسان وضعیت پیام ـ

 سروش
درصد محتوای توزیع  ـ

در فضای مجازی  شده
و تولید اختصاصی برای 

 فضای مجازی

ـ تربیت تیمهای ویژه 
تولید و توزیع پیام در 

 فضای مجازی
ـ آموزش استراتژیک 
در حوزه کسب و کار 

 دیجیتالی

های تولید بر کاهش هزینهـ
 اساس تولید در فضای برودبند

تعریف درست منابع درآمدی  ـ
 سازمان در خدمات شبکه برودبند

گذاری دیجیتال و سرمایه ـ
 تبلیغات

موقع و کافی گذاری بهـ سرمایه
در الف( سکوهای غالب 

((DVBT,DVBS,OTT,
IPTV,… 

 های غالبب( صفحه
ج( کیفیت فنی 

(HDTV,4K,…) 

ـ تعداد کاربران پیام رسان 
 سروش

ـ نیازسنجی دقیق از 
 مخاطبان در فضای برودیند
ـ تخمین میزان هزینه سبد 

 زه برودبندمخاطب در حو
ـ تعریف فرایند تعامل و 

 بازخورد مستمر در مخاطب 
ـ استفاده از ظرفیت تولید 

 مخاطبان در فضای برودبند
های نفعان )شرکتـ ذی

دیجیتالی، مخابرات و خود 
 سازمان( 

آوری بستر فراهم
متناسب با 

های انتشار پلتفرم
 کشورهای هدف

نامه ـ تدوین توصیه
-هبرداری از رسانبهره

 های مکمل و متنوع
ـ تدوین فرآیندهای 

خلق سیستم و محتوا و 
 تعامل با مخاطب

سازی بسترهای ـ آماده
 تعامل با مخاطب

ـ تعریف محتوا و 
خدمات بر اساس نیاز 

 مخاطب هدف
تقویت پخش خدمات  ـ

ارائه شده سازمان در 
 کشورهای هدف 

های ـ شناخت پلتفرم
مختلف کشورهای 
مختلف و اطالعات 

شناختی هر عیتجم
 پلتفرم

ـ شناخت سناریوهای 
تعامل با مخاطب 

 )بازخورد و...(
ـ وضعیت آموزش 

روشهای تولید و ارسال 
محتوا متناسب با هر 

 پلتفرم

-گیری از پلتفرمـ وضعیت بهره

های کشورهای هدف و 
 درآمدزائی از طریق آنها

ـ درآمدزائی از طریق ارائه 
های متنوع )فروش شارژ سرویس

-های رسانهاپراتورها،بسته توسط

 ای متنوع و...(

نفعان مثل ـ تعامل با ذی
 فروشندگان خدمات شارژ
-ـ افزایش جذب مخاطب

 کننده محتواتولید
 های تولیدـ کاهش هزینه

گیری از تولیدات ـ بهره
 مخاطبان

 تنوع تولید ـ
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 یونیزیو تلو ییویراد یهاشبکه یپوشش حداکثر جادیا. 5-3-1

  3TSو  2TSو  1TS یبرا تالیجید ونیزیتلو یبه پوشش حداکثر یابیدست. 3-1-1 -5

در کشور آغاز شده و تاکنون گستره جغرافیایی وسیعی را  1389پوشش تلویزیون دیجیتال از سال 
در برگرفته است. برای گسترش هر چه بیشتر تلویزیون دیجیتال در نقاط مختلف کشور سه بسته 

 المللیشبکه ملی و بین 10ده است که در هر بسته، دسترسی دیجیتال به افزاری تدارک دیده شنرم
در  درصد 99صورت به  تالیجید ونیزیگسترش پوشش تلوشده برای شده است. هدفگذاری انجام

 است. در بسته سوم درصد 95 و بسته اول و دوم
و تجهیز  تأمین، بکارگیری»ترین کار در حوزه فرایندها برای تحقق این برنامه، اصلی

تأمین تعداد »است که شامل مواردی همچون « افزاری مورد نیازافزاری و سختهای نرمزیرساخت
« HEVCسازی سیستم ارسال و دریافت فرستنده مورد نیاز، تدارک کمباینر با سیستم آنتن، آماده

 است.« یافتهپهنای باند فرکانسی تخصیص»و نیز 
و مخابرات دارد که  IT همچون عیصنا گریبا د ییباال ییهمگرا ر،یفراگ ریصنعت صوت و تصو

مستمر  راتییهستند. با توجه به تغ ییو باال عیسر راتیینرخ تغ دارای خود هاحوزه نیهر کدام از ا
مورد  یهایاست که دوره عمر فناور یعیمرتبط با صنعت برودکست، طب یهایفناور عیو سر
رو مباحث مربوط به نیتر از قبل شده است؛ از اکوتاه اریبس ریفراگ ریدر صنعت صدا و تصو دهاستفا
بتواند با شناخت و  دیبا مایدوچندان برخوردار است. سازمان صداوس یتیکارکنان از اهم یریدگرشد 
 هیمابرودکست، انعطاف الزم را از خود نشان داده و سر یترین تحوالت حوزه فناورمهم یبررس
، برای تحقق مباحث مربوط نی. بنابرادینما تیترب رات،ییتغ نیا اخود را منطبق و مطابق ب یانسان

بسیار ضروری « هنگام بدو و حین خدمتاستقرار فرایند آموزش مستمر؛ مؤثر و به»به رشد دگیری 
« دانش و مهارت کارکنان در مسیر اهدافِ حوزه فناوری و زیرساخت»است و در این زمینه باید 

سرلوحه کار « روز و کارآمدز ظرفیت نیروی انسانی متخصص، بهگیری ابهره»دهی شده و جهت
نقشی حیاتی داشته و « ریزی مدیریت تغییر و مدیریت دانشبرنامه»قرار گیرد. در انجام این مهم، 

آن را محقق ساخت. « یسازمان طیبه مح کارکنان کیدانش آکادم انتقال» توان از طریقمی
نیازهای آتی  مطابق با ناداوطلب یو سطح توانمند ازید نمور یشغل نیعناو»همچنین الزم است 

ی شغل یدر نظام ارتقا»طراحی و اجرا گردد. در راستای رشد نیروی انسانی نیز الزم است « رسانه
شده توسط  هیته یآموزهابه درس نهادن ارج( از قبیل تیارشد افتیو نحوه در یابیارز یارهایمع)

نظام حقوق، دستمزد و »ادامه در مورد توجه قرار گرفته و « انهآ یکارشناسان در روند رشد و ترق
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بنیان های دانشبا توجه به فعالیت و درخشش شرکت ی گردد.نیبازب« متناسب با تخصص افراد ایمزا
شاخص مهم « انیبندانشی هاتوان شرکت گیری ازافزایی و بهرههم»در حوزه فناوری برودکست، 

 ی تحقق این برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.تواند برادیگری است که می
 تیاولو زانیم»ترین شاخص ارزیابی مالی، اصلی ۀبرای تحقق این استراتژی در حوز      
است. در واقع برای ارزیابی میزان تحقق این « بر پروژه صداوسیما سازمان یمال یرگذاهیسرما

را مورد « کافی در زمان مناسب برای پروژه گذاری و تخصیص بودجهاولویت»استراتژی باید 
و  یسطح مل در یو دولت یپروژه در بخش خصوص یمال وستیپ»مالحظه قرار داد. ضمن آنکه 

 شیافزا« را برای تحقق پروژه همکار یهادستگاه یمشارکت مال»تدوین شده تا بتوان « یاستان
را برای سازمان « هدفمند غاتیاز تبل یدرآمد ناش شیافزا»داد. اجرا و تحقق این برنامه راهبردی 

 به بارخواهد داشت.
نفعان اصلی این راهبرد هستند. دسته نخست مردم و عموم چهار گروه اصلی مشتریان و ذی
درصد دسترسی مردم به تلویزیون دیجیتال در نقاط مختلف »جامعه هستند که با توجه به شاخصِ 

رنامه را سنجید. برای این سنجش بایستی به سه توان میزان تحقق این بمی« جغرافیایی کشور
بسته تدارک دیده شده توجه داشت. چرا که استاندارد و محک آزمون در هر بسته متفاوت خواهد 

افزایش میزان مشارکتِ »نفع دیگر این راهبرد حوزه پیام است که تحقق آن موجب بود. ذی
-ها )افزایش میزان مخاطب شبکهیت شبکهافزایش کمیت و کیف»و « تولیدکنندگان در تأمین محتوا

از جمله بخش خصوصی، « های خاص صنعتگروه»خواهد شد. همچنین « های رادیو تلویزیونی(
نفعان و مشتریان این راهبرد هستند. دهنده( دیگر ذیکننده تجهیزات، اپراتورهای خدماتتأمین

توان عرصه شده و از این طریق می اجرای این راهبرد سبب رونق فعالیت و کسب و کار فعاالن این
میزان »تحقق این راهبرد را سنجید. برای ارزیابی اجرای این راهبرد شاخص دیگری که مطرح است 

 ... است. ازجمله وزارت نیرو، مخابرات، وزارت راه و« های همکارهمکاری دستگاه

 یتیو جمع یاسرصورت سرهب ییویراد یهاشبکه یام برااف ویپوشش راد لیتکم. 5-3-1-2

  (RDS) تیبا قابل یاام جادهپوشش اف جادیو ا

بندی و تعیین فازبندی و گام»یندی، نخستین گام برای تحقق این برنامه راهبردی ادر حوزه فر
تغییر »هایی همچون است. در این راستا باید به شاخص« اولویت پوشش، بر اساس جاده و جمعیت

تعداد بازآرایی سیستم »و همچنین « ای و جمعیتیتحوالت جادهآرایش و طراحیِ پوششی بر اساس 
 توجه نمود. « های موجودآنتن
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شاخص دیگری است که « جدید ازیمورد نهای فرستنده برداری و بهره وضعیت تأمین، نصب»
میزان ضریب »عنوان یک شاخص نهایی باید برای ارزیابی این استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. به

 توان برای ارزیابی این برنامه بکار برد.را می« ش، دسترسی و نفوذپوش
تربیت »طور ویژه بر موارد کلی که در مورد برنامه قبل بیان شد؛ بهدر حوزه رشد دگیری عالوه

رسان برای های اطالعهای آموزشی مشترک با حوزهتعداد کارگاه»و « های مورد نیازتکنسین
 شاخص ارزیابی پیشنهاد شده است.« و منافع حاصل از اجرای این برنامه آشنایی با اهمیت راهبردی

میزان »یست به ابهای یادشده در برنامه قبل، میمالی عالوه بر موراد و شاخص ۀدر حوز
ای نیاز دارند اشاره کرد. که به خدمات اطالع رسانی جاده« رسانهمکاریِ مالی نهادهای اطالع

استفاده »دها شامل ستاد مدیریت بحران،پلیس راهور و... است. همچنین ترین این نهابرخی از مهم
در این حوزه راهگشا خواهد بود « هاها برای کاهش هزینهاز منابع )مالی و غیرمالی( سایر سازمان

شاخص این سنجش خواهد بود. همچنین « هاهای سایر سازمانگیری از زیرساختمیزان بهره»و 
میزان تخصیص ردیف بودجه استانی، »توان از و پیشرفت این برنامه می برای سنجش میزان تحقق

 برای این برنامه استفاده نمود.« ای و ملیمنطقه
 خدمات به که رسانی هستنداطالع ینهادهانفعان اصلی این برنامه راهبردی در گام نخست، ذی
و در گام بعد مردم و  اهور و...(ر سیبحران،پل تیریستاد مدمانند ) دارند ازین ایجاده رسانی اطالع

 عموم جامعه.

 ییایبه صورت جغراف AM ویپوشش راد لیتکم. 5-3-1-3

های جغرافیایی هدف را ای پایه و قدیمی دارد، بیشتر بخشجنبه  AMبا توجه به آنکه فناوری 
حوزه های گذشته این پوشش به حداکثر میزان ممکن رسیده است. بنابراین در سال دردربردارد و 

های موجود و نیز روزرسانی فرستندهوضعیت نگهداشت، ارتقاء و به»یندی باید به دو شاخصِ افر
توجه نمود. در بعد رشد دگیری و نیز « سازیسازی زنجیره ارسال از طریق سنکرونوضعیت بهینه»

از  ترین مزیت حاصلکارگیری است. ضمن آنکه اصلیشده قابل بههای عمومی بیانمالی؛ شاخص
تواند شاخص است که می« گنالیس افتیدر در یداریپا»این برنامه برای مخاطب و مشتری 
 مناسبی برای ارزیابی این برنامه باشد.

عالوه بر این، سازمان صداوسیما برای تأمین حداکثری سیگنال پایدار برای مخاطب، در قالب 
 آورد.برنامه راهبردی مجزایی در تالش است تا این مهم را فراهم 
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 رسانی. توسعه و تکمیل سیگنال5-4

 رسانی زمینی. توسعه سیگنال5-4-1

است که در بعد رشد دگیری « یرسانگنالیس زاتیتجه یساز یبوم»یند در این زمینه اترین فرمهم
های ها و تکنولوژیای و همچنین مهندسی معکوس تکنیکنیازمند تربیت متخصصان حرفه

شده و « های تولید و نگهداریکاهش هزینه»یندها سبب اسازی فررسانی است. داخلیسیگنال
های سازمان صداوسیما خواهد شد. تحقق این جویی در هزینهطبعاً در حوزه مالی موجب صرفه

های وابسته )از جمله وزارت ارتباطات( در های همکار و سازمانبرنامه نیازمند مشارکت شرکت
صلی این برنامه در وهله اول، سازمان صداوسیما و در یک نگاه رسانی است. ذینفع افرآیند سیگنال

 کالن اقتصادی، حاکمیت است.

 مایصداوس یاز ماهواره اختصاص یبردارو بهره یاندازراه. 5-4-2

اجرا و  یهاگام یحداکثر یو طراح ییشناسا»ترین فرآیندهای انجام این پروژه راهبردی مهم
کنترل  ینیزم ستگاهیساخت ا تیوضع»، «سازییبوم ممکن زانیم نیتخم»، «تحقق پروژه

-نامه بهرهنییآ نیتدو»، «مستندات میتنظ نامهوهیش نیتدو»، «ساخت ماهواره تیوضع»، «ماهواره

 است.« یالمللنیو ب یمل یتعامل با نهادها»و « برداری
و  یحآموزش چرخه طرا»، «ازیمورد ن یآموزش ستمیس یطراح»در بعد رشد دگیری، نیاز به 

 باشد.می« به کارکنان مرتبط نصب و اجرا
بر بوده و نیازمند مشارکت مالی سایر در بعد مالی، باید اشاره کرد که این پروژه بسیار هزینه

ها و نگاه ویژه دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران است. بنابراین توجه به معیارهایی دستگاه
سند  نیتدو»، «و همکار مسئول یهادستگاه افتهی صیبودجه مصوب و تخص زانیم»همچون 

در ارزیابی این برنامه « عرضه داده دیجد یمستندات بازارها نیتدو»و « ارزش طرح یمهندس
 کالن، مفید خواهد بود.

 نیتدو»، «نعانیشبکه ذ قیدق یطراح»نفعان نیازمند ارزیابی این برنامه از حیث مشتریان و ذی
 داریپا گنالیس یحداکثر نیتأم»است و اجرای این پروژه به « طببه مخا ینامه خدمات عمومنییآ

 خواهد انجامید.« افزایش میزان پوشش سازمان صداوسیما در حوزه برودکست»و « مخاطب یبرا
سازمان صداوسیما برای افزایش میزان اثرگذاری خود ناگزیر از حضور در فضاهای متکثر و 

بر تالش برای پوشش حداکثری در حوزه برودکست، وهای است و در این زمینه، عالمتنوع رسانه
 هایی را تدوین کرده است.به برودبند نیز توجه داشته و برنامه
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 ازیمورد ن یهاساخت ریز جادیبا ا یمجاز یکننده سازمان در فضا نییحضور فعاالنه و تع. 5-5

 برداری از مرکز داده سازمانسازی و بهره. طراحی، پیاده5-5-1

نامه راهبردی ناظر به حضور فعاالنه سازمان صداوسیما در فضای مجازی  ـ داخل و خارج این بر
آفرینی و حضور فعال سازمان صداوسیما در فضای مجازی، یکی از است. به منظور نقش -از کشور

و  یسازادهیپ ،یطراح»های مورد نیاز، مرکز داده است. در این زمینه ترین زیرساختاصلی
در دستور کار قرار گرفته  است که برای ارزیابی این « صداوسیما از مرکز داده سازمان یبرداربهره

 برنامه در چهار بعد کارت امتیازی متوازن باید به نکات زیر توجه داشت.
وضعیت تدوین »، «وضعیت تدوین دستورالعمل واسپاری مرکز داده سازمان»در حوزه فرایندها، 

 SLAوضعیت تدوین قراداد »و « ارزش افزوده، مشتری مداری گذاری، خدماتفرایندهای قیمت
حائز اهمیت و قابل ارزیابی است. در زمینه رشد دگیری کارکنان باید به « )توافقنامه سطح خدمات(

های الزم آموزش»ها این مالحظه صورت بگیرد که آیا الزامات مرکز داده توجه داشت و در ارزیابی
 ارائه شده است؟« ITهای ساختمان و تأسیسات و همچنین دانش با توجه به تخصصی بودن بحث

 ها در بعد مالی مربوط به این برنامه شامل موارد زیر است:ترین شاخصاصلی
 یحداکثر برداریبهره یالزم برا گذاریهیسرما -
 (یو واگذار یبردار)ساخت، بهره BOTدر قالب قرارداد  یمال یسپاربرون -
 ها و مردم(سازمان ها،)شرکت نفعانیو ذ انیارائه خدمات به مشتر قیاز طر یدرآمدزائ -
 از حضور در مجامع یناش یاحصاء انتفاع مال -

تعامل با »و « یالمللنیشبکه فعال همکاران ب جادیا»نفعان نیز؛ در حوزۀ مشتریان و ذی
 مدنظر است.« کاوی و...داده مخابرات و ،یتالیجید یهاشرکت

توان به حضور فعاالنه در فضای مجازی امیدوار این برنامه راهبردی آنگاه می در صورت تحقق
 های برودبند سازمان صداوسیما است.بود. امری که خود مستلزم توسعه شبکه

 مایبرودبند صداوس یهاتوسعه شبکه. 5-5-2

ارشناسان های سازمان صداوسیما است که بنابرنظر کاین برنامه راهبردی یکی دیگر از استراتژی
 از مفاهیم رسانه خدمت عمومی ـبخشی به مفهوم جامعیت این پژوهش، در راستای تحقق و عینیت

 است. ـ
تبیین رابطه مکمل میان »یندهایی که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرند؛ اترین فرمهم

« ی در فضای برودبندرسانی حداکثرواره و استقرار شیوه خدمتارائه طرح»و « برودکست و برودبند
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وضعیت زیرساخت »که ارتباط مستقیمی با « OTT, IPTVزیرساختوضعیت »است. ضمن آنکه 

درصد »توجه است. درصورت تحقق این موارد دارد در ارزیابی این برنامه قابل« اینترنت کشور

های شده در فضای مجازی و تولید اختصاصی برای فضای مجازی و شبکهمحتوای برودکست توزیع
شاخص « اجتماعی هدف )توسط سازمان( نسبت به کل محتوای موجود در وب فارسی و وب جهانی

 دیگری است که به ارزیابی این برنامه کمک خواهد کرد.
آموزش »و نیز « یمجاز یدر فضا امیپ عیو توز دیتول ژهیو یهامیت تیترب»در بعد رشد دگیری، 

 دو شاخص مهم ارزیابی هستند.« ه کارشناسان مرتبطی بتالیجیدر حوزه کسب و کار د کیاستراتژ
در حوزۀ مالی، بسیار ضروری است که سازمان ضمن رصد و بررسی مستمر و مداوم تحوالت 

گذاری انجام دهد. میزان اولویت« های غالبگذاری مالی در سکوها و صفحهسرمایه»حوزه فناوری، 
ر پیشبرد و تحقق آن و بالطبع ارزیابی آن، اهمیت های این برنامه دمالی و درصد تحقق بودجه پروژه

 وافری دارد.
افزار ـ به جای گذاری در سختاند که سازمان از سرمایههمچنین کارشناسان پیشنهاد کرده

سپاری صحیح برخی خدمات در منابع مالی رهاشده و با حذف تعدد فرستنده و برون -افزارنرم
 جویی شود.صرفه

های سازمان صداوسیما، ترین پلتفرمطب( نیز، با توجه به آنکه اصلیدر حوزۀ مشتری )مخا
)کمیت و کیفیت  وضعیت مخاطبان»رسان سروش و تلویزیون اینترنتی شیما است؛ توجه به پیام

های برودبند که بسیار حائز اهمیت است.در این زمینه باید به ارزیابی سایر پلتفرم« تعامالت آنها(
 قیدق یازسنجین»یابد؛ توجه داشت. ضمن آنکه یما از بستر آنها انتشار میمحتوای سازمان صداوس

 فیتعر»، «سبد مخاطب در حوزه برودبند نهیهز زانیم نیتخم»، «ندببرود یاز مخاطبان در فضا
 یمخاطبان در فضا دیتول تیاستفاده از ظرف»و « تعامل و بازخورد مستمر در مخاطب ندیفرآ

و  مخابرات ،یتالیجید یهاشرکتتی هستند. ذینفعان اصلی این برنامه، اهمیموارد قابل« برودبند
 صداوسیما هستند. سازمان

 های انتشار کشورهای هدف. فراهم آوری بستر متناسب با پلتفرم5-5-3

گیری از های سازمان صداوسیما برای افزایش جامعیت و فراگیری خود، بهرهیکی دیگر از برنامه
برای ارزیابی این راهبرد از لحاظ فرایندی است.  هدف یانتشار کشورها یهاپلتفرم فرصت حضور در

های مکمل و برداری از رسانهنامة بهرهوضعیت تدوین توصیه»هایی همچون باید اوالً به شاخص
سازی بسترهای تعامل آماده»و نیز  «فرایندهای خلق سیستم و محتوا و تعامل با مخاطب»، «متنوع
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« تعریف محتوا و خدمات بر اساس نیاز مخاطب هدف»نمود. در این راستا باید به توجه « با مخاطب
 «خدمات ارائه شده سازمان در کشورهای هدف را تقویت کرد.»همت گماشت و 

های مختلف کشورهای هدف شناخت پلتفرم»در حوزه رشد دگیری باید به مواردی همچون   
های تولید و ارسال آموزش استفاده از روش وضعیت»، «شناختی هر پلتفرماطالعات جمعیتو 

« شناخت سناریوهای تعامل با مخاطب )بازخورد و...(« »محتوا متناسب با هر پلتفرم به کارکنان
 اشاره کرد.

های کشورهای هدف و درآمدزائی از گیری از پلتفرموضعیت بهره»در حوزۀ مالی باید به   
تژی توجه داشت. برای مثال چنانچه در کشور هدف به عنوان شاخص ارزیابی استرا« طریق آنها

تواند از طریق آن یوتیوب شبکه غالب باشد و سازمان آن را به عنوان پلتفرم انتشار برگزیند، می
درآمدزائی از طریق ارائه »درآمدزائی کند واز این منظر مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن آنکه 

نیز « اپراتورها، بلیط مسافرت، رزرو هتل و...( های متنوع )ازجمله فروش شارژ توسطسرویس
 معیاری برای ارزیابی این برنامه خواهد بود.

های اینترنت، ، بستهشارژ)خدمات  دهندگانارائه نفعان این برنامه راهبردیمشتریان و ذی 
یی توان به معیارهادهندگان دیجیتال و ... هستند(. برای ارزیابی تحقق این برنامه میتبلیغات

و « دیتول هاینهیکاهش هزمیزان »، «محتوا کنندهدیتول-جذب مخاطب شیافزامیزان »همچون 
یکی دیگر از معیارهایی است « اتدیتنوع تول»اشاره کرد. « مخاطبان داتیاز تول یرگیبهرهمیزان »

وضعیت »توان به عنوان یک شاخص نهایی میبهکه به ارزیابی این برنامه کمک خواهد نمود. 
 اشاره نمود. « سازمان در کشورهای هدف یهخش خدمات ارائه شدپ

 «تمایز»های حوزه فنی و زیرساخت در مورد های ارزیابی برنامه. شاخص5-6

 :های حوزه فنی سازمان صداوسیما در بعد تمایز، بیان شده استهای ارزیابی برنامهدر ادامه شاخص
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 «تمایز»ه فنی و زیرساخت در مورد های حوزهای ارزیابی برنامه. شاخص4جدول 

 

 یاشهرک جامع رسانه یاندازو راه یطراح. 5-6-1

 ،گذاریمتیق ندایفر نیتدو»ای عبارتند ازترین فرایندهای مرتبط با طراحی شهرک رسانهمهم
 «.ستفاده از شهرکا ییاجرا یهادستورالعمل نیتدو»و « از شهرک یتوسعه و نگهدار

و دیگری « یتهاتر با مشارکت بخش خصوص»در حوزۀ مالی دو معیار مهم وجود دارد؛ نخست 
 «.ایی و رسانهارائه خدمات گردشگر قیاز طر یدرآمدزائ»

برداری  نفعان اصلی این برنامه، تولیدکنندگان محتوا و سازمان صداوسیما است و ساخت و بهرهذی
 دیتول هاینهیکاهش هز»و « محتوا دیو سرعت تول تیفیباال بردن ک»جب ای مواین شهرک رسانه

 خواهد شد.« محتوا

 های راهبردیبرنامه

های حوزه فنی در مورد تمایز بر اساس شاخص های ارزیابی برنامه

 BSCابعاد 

 مالی دگیرییارشد  فرایندها

 مخاطب

)مشتری و 

 نفع(ذی

طراحی و 

اندازی شهرک راه

 ایجامع رسانه

تدوین ـ 
های دستورالعمل

اجرایی استفاده از 
 شهرک

ـ تدوین فرایند 
گذاری، توسعه قیمت

و نگهداری از 
 شهرک

 

تهاتر با ـ 
مشارکت بخش 

 خصوصی
ـ درآمدزائی از 

طریق ارائه 
خدمات 

 گردشگری

ـ باال بردن کیفیت 
و سرعت تولید 

 محتوا
های کاهش هزینه ـ

 تولید محتوا

دستیابی به 

های فناوری

رسانه روز 

جهت حفظ 

مزیت رقابتی 

 رسانه ملی

وضعیت اتوماسیون  ـ
 رادیو تلویزونی

ـ وضعیت آرشیو 
 دیجیتال

های ـ سرویس
ارزش افزوده در 
 تلویزیون تعاملی

ـ روزآمدی سخت 
 افزارافزار و نرم

ـ تولید منابع 
 آموزشی جدید

ـ شناخت 
تغییرات دنیای 

های رسانه
 دیجیتال

ـ واگذاری 
برخی اختیارات 

و تأکید بر 
 نظارت

افزایش میزان ـ 
 محتوا تولید

کاهش هزینه ـ 
 تولید محتوا

افزایش مخاطب و ـ 
 تنوع تولیدات
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 یرسانه مل یرقابت تیروز رسانه جهت حفظ مز یهایبه تکنولوژ یابیدست. 5-6-2

سازی این راهبرد موجب مزیت رقابتی برای سازمان صداوسیما ترین فرایندهایی که در پیادهمهم
افزار سخت یروزآمد»، «تالیجید ویآرش تیوضع»، «یونیزیتلو ویراد ونیماساتو تیوضع»شوند می

است. در حوزۀ رشد دگیری « یتعامل ونیزیارزش افزوده در تلو یهاسیسروایجاد »و « افزارو نرم
دو معیار مهم هستند. « دیجد یمنابع آموزش دیتول»و  «تالیجید هایرسانه یایدن راتییشناخت تغ»

تأکید شده است. تحقق این استراتژی  «نظارت انجامو  اراتیاخت یبرخ یواگذار»ر در حوزه مالی ب
مخاطب  شیافزا»و در مجموع « محتوا دیتول نهیکاهش هز»، «محتوا دیتول زانیم شیافزا»موجب 

 شود.می« داتیو تنوع تول
 

 گیری . بحث و نتیجه6

سانی است. زیرساخت فنی به مثابه کننده در هندسه منظم رسانه، زیرساخت فنی و انعنصر تعیین
یابد.به منظور صحت کالبدی است که محتوای رسانه در آن قرار گرفته و به مخاطب انتقال می

کننده، الزم است تا ارزیابی و سنجش الزم صورت گرفته و اطمینان از عملکرد این عنصر تعیین
 رار گیرد.خطا و انحراف احتمالی از راهبرد کلی مورد اصالح و بازنگری ق

ارزیابی استراتژیک حوزۀ فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما های شاخصدر این پژوهش، 
-برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی شناسایی و تبیین گردید. حوزۀ فنی و زیرساخت، فراهم

رو ضرورت دارد تا در آورنده و تسهیل کننده مأموریت اصلی سازمان صداوسیما است و از این
ارزیابی استراتژیک در سازمان صداوسیما، ابی راهبردی، این مهم مورد مالحظه قرار گیرد. ارزی

تحقق راهبردها به  ی را بکار گرفته و از طریق آنکاربرد یو نظام ها ندهایاز فرا یامجموعهبایستی 
 کمک نماید.

ام نشده در گذشته، مدیریت و ارزیابی عملکرد در سطح راهبردی در سازمان صداوسیما انج
ایم. برای رفع این خأل، در دورۀ های مقطعی و بخشی در این سازمان بودهاست، بلکه شاهد ارزیابی

ریزی و نظارت تشکیل شده مسئولیت رئیس جدید سازمان صداوسیما، معاونت پژوهش، برنامه
ریزی مهریزی راهبردی ذیل مرکز طرح و برنامه معاونت پژوهش، مدیریت برنااست. در فاز برنامه

این مدیریت به حالت  1401تا   1397بلند مدت  تشکیل شده و پس از تدوین سند راهبردی سال
های سازمان صداوسیما نیز اداره کلی با تعلیق درآمده است. در فاز نظارتی؛ در هریک از معاونت

ظارت محوریت نظارت و ارزیابی وجود دارد که برخی به تازگی شکل گرفته ـ همچون اداره کل ن
وارزیابی در معاونت توسعه و فناوری ـ  و برخی نیز ـ همچون مرکز نظارت در معاونت پژوهش ـ 
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عمر بیشتری دارند. در این میان، اداره کل نظارت و ارزیابی در معاونت توسعه و فناوری بجای 
دام های قبل اقهای عملکردی همچون سالهای ارزیابی متوازن، به تهیه گزارشتأکید بر شاخص

 نموده است و در کتاب سال معاونت به ارائه مجموعه از نمودارهای آماری پرداخته است.  
ضعف ارزیابی متوازن در سطح راهبردی سازمان صداوسیما نیز قابل ردیابی است. در سطح 

در ساختار سازمان صداوسیما در فاز ارزیابی و اصالح استراتژی،  1394کالن سازمانی، تا پایان سال 
ریزی و نظارت فعالیت داشته است که از اسفندماه ذیل معاونت برنامه« داره کل ارزیابی عملکردا»

اکنون مدلی فراگیر و جامع برای ارزیابی سازمان همان سال این اداره کل منحل شده است و هم
جمله؛ ها از صداوسیما در سطح استراتژیک وجود ندارد. مدلی که بتواند ارزیابی را در تمامی حوزه

گردد سرمایه انسانی، تولید و توزیع پیام و مالی محقق نموده و همگرا سازد. بنابراین، پیشنهاد می
ریزی بلند مدت در سازمان صداوسیما احیاء شده و ارزیابی متوازن راهبردی که مدیریت برنامه

 دهی و مدیریت نماید. سازمان صداوسیما را جهت
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