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 چکیده
سازمان  IPTVباز در حوزه  یموفق نوآور یسازادهیدر پ یفناور هایتینقش قابل یمقاله بررس نیهدف از ا      

پژوهش  از نوع  قیتحق نای ایران، در خصوصحوزه به  نیدر ا قاتیبودن تحق دیجد لیاست. به دل مایصداوس
نفر  39 یفیاست. در بخش ک یمو ک یفیاز ک یبیترک ق،یتحق نیاست. روش مورد استفاده در ا یاتوسعه های

 ندیانجام فرا یکل برا رانیو مد ییو اجرا یعال نیشامل معاون، مشاور مایدر صداوس IPTVحوزه  از خبرگان
 ،یکم کردیوبا ر قیشد. در فاز دوم تحق یتم بررس لیتحل کیمصاحبه براساس تکن جیمصاحبه، انتخاب و نتا

 IPTVحوزه  ایتوسط خبرگان رسانه یشیمایبر روش پ هیبرازش مدل استخراج شده در مرحله نخست، با تک
و کارشناسان ارشد متخصص  رانیکل، مد رانینفر از مشاوران، مد 11فاز دوم شامل  یانجام شد. نمونه آمار

در  ریفراگ ریمقررات صوت و تصو میسازمان تنظ ما،یسازمان صداوس یمجاز یدر معاونت فضا IPTVدر حوزه 
 کردیرو از ییو ارائه مدل نها یمنظور بررسمرحله به نیرسانه بود. در ا یتوسعه و فناور ونتو معا یمجاز یفضا

 21پنهان و  ریمتغ 1با  یاز مدل یحاک ،یبررس جیاستفاده شد. نتا Smart PLS.2افزار با نرم یمعادالت ساختار
زمان سا IPTVدر حوزه  ازب یموفق نوآور یسازادهیبر پ یفناور هایتیمشاهده شده است که قابل ریمتغ

 نموده است. نییرا تب مایصداوس
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 مقدمه .9

ها کنند که در این محیطهای پیچیده و پویایی فعالیت میای در محیطهای رسانهسازمان      
ل محیطی در راستای استفاده از پتانسییندی اپذیری فریندهای نوآوری باید پشتیبان انعطافافر

ذف ای جدید و ح(. تغییرات سریع فناوری سبب گسترش بازارهای رسانه44: 3،2931)بامن باشد
های اخیر موانع بین در سال (.341: 2،2937)داتیس بسیاری از بازارهای موجود گشته است

اوری فن اند.با هم ادغام شده تدریجه ایجاد محتوا و فناوری از بین رفته است و این دو حوزه ب
ورت تعاملی صهکه این دو باند، تا جایییندها ترکیب شدهاها با فرستفناوریبا محتوا و همچنین 
اند و های فناورانه تبدیل شدهای به سازمانهای رسانهسازمان اند.با هم مرتبط گشته

ای هاستراتژیکی به اندازه قابلیتتدریج از لحاظ ههای نوآوری بهای فناوری و قابلیتقابلیت
ای های ارتباطی جدید، بازارهای رسانهفناوری (.39: 1،2931)کونگ محتوا اهمیت یافته است

 اند. کاهشهای جدیدی را برای بازیکنان جدید ایجاد کردهرا تا حد زیادی توسعه داده و زمینه
هایی کنندگان و کاربران نتر به مصرفها، موانع کمتر برای ورود به بازار و دسترسی آسانهزینه

 دانهای ارتباطی به صنعت رسانه وارد ساختههای مهمی هستند که فناوریازجمله ویژگی
 (. 2997 ،7ورنیک و وولف فلدمن، سیالورستون، اسچارپ، )زردیک،

آمیز، کاهش چرخه عمر خدمات و عواملی مانند پویایی محیطی، سرمایه مخاطره
های جدید و وجود دانش خارجی کلیدی در باالی توسعه فناوریمحصوالت، هزینه 

 دند.گرهای عمومی و خصوصی منجر به تفکر مجدد در مورد رویکرد سنتی نوآوری میسازمان
جاد یند ایاداران تجاری دیگر را در فرتدریج مشتریان، تأمین کنندگان و سهامه ها بسازمان

دلیل  (.117: 2931 ،1رودا و آرناس )ایبرا، نمایندنوآوری در محصوالت و خدمات سهیم می
 اشد.بها میمنابع کمیابی است که در اختیار سازمان یند نوآوری،ادرگیری دانش خارجی در فر

ت سازی و مشارکیندهای نوآوری عواملی مانند مشارکت مشتری، شبکهابنابراین آنها در فر
های مرتبط با توجه به محدودیت (.212: 1،9342)مولر و موداس دهندخارجی را مدنظر قرار می

ی در یند نوآورابا نوآوری سنتی، ورود به پارادایم نوآوری باز امری ضروری برای اثربخشی فر

                                                            
1. Baumann 
2. Datis 
3. kung 
4. Zerdick , Schrape, Burgelmann, Silverstone, Feldmann, Wernick & Wolff 
5. Ibarra, Rueda & Arenas 
6. Mueller& Moedas 
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استراتژی است که بر باز کردن مرزهای یک سازمان  نوآوری باز، باشد.های امروزی میسازمان
وه های بالقسازی دانش و منابع مختلف برای تجاری کردن نوآوریو یکپارچهبه روی کاوش 

زاک )عبدل را کندمتمرکز است. این استراتژی، همکاری در بین عامالن نوآوری را تقویت می
 (.299: 3،2934و مورای

 طور یکسان اجرا کنند یا بهرهههای نوآوری باز را بها قادر نیستند که فعالیتهمه سازمان
 ها باشد.انهای سازمتواند توانایی یا قابلیتیکسانی از آنها بدست آورند. دلیل این تفاوت می

یندهای سازمانی اآوری شده از طریق فرها و دانش جمعای پیچیده از مهارتها دستهقابلیت
ابع ا منها یها را هماهنگ سازند و از دارائیسازد فعالیتها را قادر میشود که سازمانتعریف می

تواند تأثیر قوی بر توانایی آنها برای نوآوری ها میهای سازمانقابلیت .آنها استفاده نمایند
ای مختلف هداشته باشد. وقتی که یک سازمان از قابلیت خود برای ترکیب منابع و شایستگی

عات تواند محصوالت و خدمات جدیدی را ایجاد کند. قابلیت فناوری اطالکند، میاستفاده می
)پاریدا،  مایدهای نوآوری باز ایفا نها برای تکنیکتواند نقش پشتیبان را در توسعه این قابلیتمی

 (.719: 2،2999جانسون و الرسون
 IPTVفشارهای فناوری سازمان صدا و سیما را برآن داشت که با ارائه سرویس تعاملی

 از طرفی سازمان صداوسیما دهد. ءارتقان اای مخاطببتواند جایگاه خود را در سبد مصرف رسانه
ای های نوآوانه و ارتقسازی مفهوم نوآوری باز در این بستر به ارائه سرویستواند با پیادهمی

سازی موفق نوآوری باز در عوامل متعددی بر پیاده های موجود خود اقدام نماید.سرویس
فناوری در سازمان صداوسیما  هاییکی از مهمترین فاکتورها، قابلیت سازمان نقش دارند.

ق نوآوری سازی موفهای فناوری در پیادهرو در این مقاله به بررسی نقش قابلیتاز این باشد.می
ال اصلی این مقاله به ؤدر این راستا س شود.سازمان صداوسیما پرداخته می IPTVباز در حوزه

سازی موفق نوآوری پیادههای فناوری اطالعات در لفهؤشود که چه ماین قضیه معطوف می
 باز در سازمان صداوسیما نقش دارند؟

 چارچوب نظری.2

-انههای رسنوآوری یک حقیقت مسلم برای صنعت رسانه است. از لحاظ تاریخی، سازمان      

های اخیر، شرایط الزم برای نوآوری البته در دهه اند.ای همیشه به انجام نوآوری نیازمند بوده

                                                            
1. Abdul Razak& Murray 
2. Parida, Johansson & Larsson 
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زیرا سرعت و حیطه پیشرفت فناوری  .تر و هم دشوارتر شده استم ضروریدر صنعت رسانه ه
افزایش پیدا کرده است. نوآوری و پیشرفت فناوری رابطه جدا نشدنی با یکدیگر دارند. نوآوری 

ها باید نوآوری داشته باشند تا بتوانند به این مانند موتور پیشرفت فناوری است و سازمان
 (.9: 2931)کونگ، پیشرفت واکنش نشان دهند

تواند هزینه نوآوری را نوآوری باز می نوآوری در محیط امروزی نیازمند باز بودن است.
تواند زمان نوآوری باز می کاهش دهد و در تسهیم مزایا و خطرات نوآوری یاری رسان باشد.

باز مبتنی  (. مفهوم نوآوری3،2939)چسبرو مورد نیاز برای ورود نوآوری به بازار را تسریع نماید
های توسعه یافته بیرونی سازمان به موازات بر افزایش سوددهی سازمان بوسیله مشارکت ایده

ویژگی اساسی نوآوری باز، همکاری  (.199: 2،2931)اونیسوراست  های توسعه یافته درونیایده
ریافت دهایی که منابع و مفاهیم را از بیرون سازمان ، سازماناستو مشارکت با شرکای متنوع 

ها نوآوری باز نیازمند این است که سازمان (.214: 1،2931)لنارت گانسینیک کنندمی
آلماهندرا  )رابگیر، گذاری معقولی به منظور هدایت و استفاده از دانش انجام دهندسرمایه
براساس این رویکرد، مشارکت  .استنوآوری باز مبتنی بر مشارکت  (.711: 7،2937وآمبوس
)لنارت  گیردا شرکای خارجی در محدوده خلق مفهوم جدید قرار میها بسازمان

های ارزشمند های داخلی و خارجی را منابعی از ایدهنوآوری باز، ایده (.214: 2931گانسینیک،
داند که به یک اندازه اهمیت دارند و بر اهمیت همسو کردن نوآوری باز با مدل تجاری می

به های نوآوری باز تکنیک (.3294: 1،2934نیلند و هیتچن)بروم،  کندسازمان تأکید می
شود وابسته هستند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه به نوع نوآوری که جستجو می خصوص،

 یندها، نقش منابع خارجی متفاوت خواهد بوداشود یا در فرنوآوری در محصوالت انجام می
های نوآوری باز توجه به چگونگی توسعه، ب مدل(. در قل91: 2939، 1نیئتو وگیل )سانتاماریا،
)پریس  اشدبهای دانشی بیرونی توسط سازمان امری کلیدی میسازی و استفاده از ایدهیکپارچه

 (.3239: 4،2939اورتیز، کارانانا و گراسیا

                                                            
1. Chesbrough 
2. Onicor 
3. Lenart-Gansiniec 
4. Rogbeer, Almahendra,& Ambos 
5. Brem, Nylund, & Hitchen 
6. Santamaria, Nieto,& Barge-Gil 
7. Peris-Ortiz, Carañana &Garcia 
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ا ر تواند آنسازمان مینوآوری فناوری اغلب نیازمند جستجوی دانش جدیدی است که 
های خالقانه اغلب در های موجود خود ترکیب کند، چون فرصتصورت خالقانه با فناوریهب

دلیل رقابت شدید بازار و تغییرات فناوری ها بهسازمان خارج از مرزهای سازمان قرار دارند.
منابع  لزم عامالن وکنند که مستهای نوآوری باز میسریع، روز به روز استفاده بیشتری از مدل

 (.17: 2934، 3)لی یینگ، موته و انگوین باشدخارجی برای افزایش عملکرد نوآورانه آنها می
ر سازی آن دهای مطالعاتی در خصوص نوآوری باز، تحقیقات پیرامون پیادهیکی از حوزه

درک  هدف از این نوع تحقیقات (.911: 2931، 2لوی و کاسیمان )کواسیز، سطح سازمانی است
های متفاوت و اتخاذ رویکردهای استراتژیک های مرتبط با اجرای نوآوری باز در سازمانچالش

فناوری،  (.3291: 2939 ،1اچپوسته وکورتیمیلیگلیا سابتیل،)است ها برای برای غلبه بر چالش
 وهای موجود در بازار، رفتار رقبا، مقررات، هنجارهای صنعت، استراتژی بازار، رهبری فرصت
ثر بر نوآوری در صنعت ؤساختار سازمانی، منابع، خالقیت و فرهنگ از عوامل م انداز،چشم

 (.7،2931)استروسال و کرامسویک باشندرسانه می
های تغییر در محتوای استراتژیک صنعت رسانه است. لفهؤترین مفناوری یکی از کلیدی

وری صورت بنیادی با فناه حقیقت ب کند اما درصنعت رسانه، خود را از لحاظ محتوا تعریف می
صورت همزیستی است: این رابطه، وجود خود را مدیون ه رابطه رسانه با فناوری ب مرتبط است.

ابداعات فناوری است که تاریخ آنها به زمان چاپ و جلو رفتن در یک جریان یکنواخت از 
با  گردد.کننده و توزیعی برمیهای نوآورانه، ثبت کننده، تکثیری، ذخیره فناوریها در پیشرفت
ترین نفوذ را بر روی استراتژی دارد و انداز طولی، فناوری در بخش رسانه احتماالً قویچشم

کیفیت واکنش یک سازمان به تغییرات در این حوزه احتماالً یکی از مهمترین عوامل تعیین 
نه  های قبلی است،ریهای فناورانه مکمل فناوکننده برای نتایج استراتژیک است. نوآوری

: 2931کونگ،) شوندتدریج تضعیف میه بلکه ب ،روندهای قبلی از بین نمیمحیط جایگزین آنها.
9.) 

کنند که آنها هم به ی، محصوالت و خدمات جدیدی را ایجاد میافناورانههای پیشرفت
 و مصرف کنند و افزایش استفادههای جدیدی از صنعت رسانه را ایجاد مینوبه خود بخش

                                                            
1. Li-Ying, Mothe, & Nguyen 
2. Kovács, Looy and Cassiman 
3. Subtil, Echeveste& Cortimiglia 
4. Storsul&Krumsvik 
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های موجود نیز تضعیف در عین حال، بازارها و بخش کنند.ای را تسریع میمحصوالت رسانه
(. هر 211: 2931، 3)ناپولی های تجاری باید با این تغییرات انطباق داده شوندشوند و مدلمی

ر )عمدتاً تغیی میزان معینی از تغییر شود،بار که یک نوآوری به یک بازار موجود روانه می
شود، سازمان هم در فناوری و هم که نوآوری باز اجرا می. البته زمانیاستفناوری( مورد نیاز 

از لحاظ سنتی، حجم  (.11 :2931 ،2)آن، مینشال و مورتارا در بازار باید با تغییراتی روبرو شود
ور طد معینی همیشه اینای با ایجاد محتوا همراه بوده است و تا حهای رسانهنوآوری در سازمان

بوده است. تمایل مردم برای توجه به هیجان تلویزیون، برای بدست آوردن مطالب جدید، برای 
های آگاهانه در مورد آشکار ساختن رویدادهای خبری کاهش پیدا نخواهد وضوح و برای بینش

نعت ص کرد. اینها نیازهای جهانی هستند. اما حرکت متوقف نشدنی فناوری به سمت قلب
در  (.39 :2931)کونگ، رسانه بدین معناست که اکنون حیطه نوآوری توسعه پیدا کرده است

ه باید به بلک ،ها نه تنها باید از فناوری خارجی استفاده کنندالگوی فکری نوآوری باز، سازمان
 ختلفیهای مبازارهای جدیدی هم دسترسی پیدا کنند تا بتوانند از دانش داخلی خود به شیوه

های جدیدی را ترغیب کنند که یک فناوری ابتکاری را جذب یا یا سازمان برداری کنند،بهره
در  صورت یک نوآوری ابتکاریه توان باینکه نوآوری باز را می ه دلیلهمچنین ب آزمایش کند.

نظر گرفت، اگر یک سازمان بخواهد ساختارهای سازمانی جدیدی را برای اجرای هر یک از 
، میزان تغییر بیشتری مورد نیاز خواهد بود. اتخاذ نوآوری باز سبب اصالح کیل دهدتشها حالت

های های جدیدی مانند فناوریسازد تا راهشود، از این لحاظ که آنها را وادار میها میسازمان
)آن و  ها را آزمایش و اتخاذ کنندهای جدیدی از سازمانبازارهای جدید، یا حتی شکل جدید،

 (.17: 2931 همکاران،
های فناوری اطالعات بر موفقیت نوآوری باز به نقش مثبت تحقیقات پیرامون نقش قابلیت

سازی نوآوری ها و موانع پیادهبه منظور بررسی چالش و همکاران 1کریستنسنکید دارد.أآن ت
وآوری نسازی موفق نتایج بررسی نشان داد برای پیاده باز به مدلی در این خصوص پرداخت.
 در همین خصوص دیتریچ های آن اهمیت ویژه داده شود.باز باید به فناوری اطالعات و قابلیت

 های فناوری اطالعات اشاره داشتند.قابلیتو همکاران، نیز بر اهمیت  1و فیمس 7و دویسترس

                                                            
1. Napoli 
2. Ahn, Minshall & Mortara 
3. Christensen 
4. Dittrich & Duysters 
5. Faems 
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ثر بر موفقیت نوآوری باز پرداخته ؤبرای عوامل مای به ارائه مدلی در مقاله و همکاران 3سابتیل
 2برتغفاری و آ عنوان فاکتور کلیدی نام برده است.های فناوری اطالعات بهقابلیتو در آن از 

 های فناوری اطالعات تمرکز داشتند.نیز در تحقیقات مشابه بر قابلیت 1سپدا و پیرزو 

ی متحرک ساختن و گسترش منابع مبتن های فناوری اطالعات توانایی سازمان برایقابلیت
 باشد. فناوری اطالعات نقشهای دیگر میبر فناوری اطالعات در ترکیب با منابع و قابلیت

نوآوری باز یک مفهوم گسترده  (.119: 7،2991)دادسون،گان و سالتر حیاتی در نوآوری باز دارد
برداری فناوری وجود ج یا بهرهو با ابعاد مختلف است. اول از همه، یک حرکت از داخل به خار

 . سپسشونداستفاده میهای فناوری موجود در خارج از مرزهای سازمان دارد که در آن، قابلیت
یک حرکت از خارج به داخل یا کاوش فناوری وجود دارد که در آن، از منابع خارجی نوآوری 

ا هکامالً باز، سازمانشود. در یک محیط های فناوری جاری استفاده میبرای افزایش توسعه
ای هکنند تا حداکثر ارزش را از قابلیتبرداری فناوری و کاوش فناوری را با هم ترکیب میبهره

های فناوری ها از طریق قابلیتهای دیگر خود ایجاد کنند. سازمانفناوری یا شایستگی
 های بیرونی وایدهاطالعات به سرعت خود را با نیازهای محیطی تطبیق داده و روند پذیرش 

(. یک سیستم مبتنی بر فناوری 2939 ،1)سپدا و پیرز نمایداستفاده از دانش بیرونی را تسهیل می
آنها در یندها و امکان مدیریت چندین ایده بدون حذف ااطالعات منجر به جریان روانی از فر

نندگان د تأمین کگردد. ابزارهای فناوری اطالعات فاصله بین شرکای مختلف )ماننفرایند می
های شریک موجب افزایش اعتماد، دهند. این ارتباط ثابت با سازمانو مشتریان( را کاهش می

 نشود )دادسورضایت و تعهد شده، که این منجر به جریان یکنواختی از اطالعات و دانش می
 (.119: 1،2991و همکاران

 شناسی پژوهشروش .3

که هدف از آن بررسی نقش  استهای بنیادی پژوهشگیری پژوهش مذکور، از نوع جهت   
 .استسازمان صداوسیما  IPTVسازی موفق نوآوری باز در حوزه های فناوری بر پیادهقابلیت

تصمیم  ایران، در خصوص به و در رسانه پیرامون نوآوری باز تحقیقات بودن نوین به توجه با

                                                            
1. Subtil 
2. Ghaffari &Aubert 
3. Cepeda & Pérez 
4. Dodgson, Gann & Salter 
5. Cepeda & Pérez 
6. Dodgson, Gann & Salter 
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اکتشافی  رویکردی بر تأکید با یافته ساختار مصاحبه نیمه از تحقیق این در که شد گرفته
ی اکتشافی های ترکیبروش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از نوع طرح شیوه استفاده شود.

 عمیق و اولیه هاییشناسایی ایده تحقیق هدف که بود دلیل این به گیریتصمیم . اینبود

بود. در این  کیفی یهایافتهبراساس  آتی تجربی تحقیقات برای نظری الگوهایی توسعۀ برای
 شود.های کمی گردآوری و تحلیل میهای کیفی و سپس دادهابتدا داده پژوهش نوع

 مرحله نخست: رویکرد کیفی

 زاشود پس از مطالعه تحقیقات پیشین در فاز اول تحقیق که به صورت کیفی انجام می      
 هایلفهؤو با تکنیک تحلیل تم، م IPTVبا خبرگان حوزه  های نیمه ساختاریافتهمصاحبه قیطر

سازی موفق نوآوری باز استخراج و از طریق های فناوری اطالعات و پیادهاولیه در حوزه قابلیت
نفر از  39رو از این شود.آن مبنای الزم برای طراحی پرسشنامه کمی در فاز دوم فراهم می

الی و اجرایی، مدیران کل و در صداوسیما شامل معاون، مشاورین ع IPTVخبرگان حوزه 
 دگاهیاز د هدفمند است. یری،گروش نمونه یند مصاحبه انتخاب شدند.امدیران برای انجام فر

ز نوع ا یمتوال یریگهدفمند، روش  مورد استفاده، نمونه یریگنمونه یراهبردها یشناسنوع
 شد تأکید و گردید ذکر پژوهش هدف کلی طوربه مصاحبه ابتدای . دراست ینظر یریگنمونه

 37شد. در این فاز پس از مصاحبه  خواهد استفاده پژوهشی مقاصد فقط برای مصاحبه از که
 خبره مصاحبه صورت گرفت. 39تر از ام محقق به اشباع نظری رسید ولی برای بررسی دقیق

 در اصلی مصاحبه سؤاالت عنوانبه مصاحبه در زیر سؤاالت تحقیق، هدف به توجه با 

 شد: گرفته نظر
 نمایید؟در ایران را چگونه ارزیابی می IPTVنقش نوآوری باز در سرویس 

 صدا و سیما چه مزایایی دارد؟ IPTVپیاده سازی مفهوم نوآوری باز در سرویس 

سازی مفهوم نوآوری از دیدگاه شما چه فاکتورهای در خصوص فناوری اطالعات در پیاده
 نقش دارند؟ IPTVباز سرویس 

 و هاپاسخ به توجه با نیز سؤاالت دیگری مصاحبه، یافتۀ ساختار نیمه ماهیت به توجه با
 مصاحبه جلسۀ هر پایان در. گردید طرح شده ارائه هایپاسخ مفهوم شدن ترروشن منظور به

 اضافه، دارند طرح دیگری برای مطلب چنانچه که گردید درخواست شدگان مصاحبه از نیز

 رایه بمصاحب پنج صورت گرفتههای پایایی بازآزمون از میان مصاحبهبرای محاسبۀ  نمایند.
نمونـه انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصلۀ زمانی و مشخص دو بـار کدگـذاری 

ها با هم شده در دو فاصلۀ زمانی برای هر کدام از مصاحبه شـدند. سـپس کدهای مشخص
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ها، کدهایی که در دو فاصلۀ زمانی با هم مشـابه هسـتند مقایسه شدند. در هـر کدام از مصاحبه

یایی پا .شوندمشخص می« عدم توافق»و کدهای غیرمشابه با عنوان « توافـق»بـا عنـوان 
باتوجه به اینکه این میزان  درصد است. 93گرفته در این تحقیق  های انجامبازآزمون مصاحبه

 باشد.یید می، پایایی مورد تأدرصد است 19بیشتر از  پایایی
. این است در تحقیقـات کیفـی از منظرهـای مختلفی بکار رفته )روایی( مفهوم اعتبـار

است. کاربرد ایــن  جانبه بوده مفهوم واحد نبوده، بلکـه مفهومی پیچیده و فراگیر و همه
ناپذیر بوده است. هرچند که بعضی از اجتنابهــا و مطالعــات تحقیــق مفهــوم در پــروژه

انـد کـه اعتبـار در تحقیقـات کیفـی کاربردی ندارد، امـا در محققـان کیفی عنوان داشته
 نـدانهایـت اسـتفاده از مقیاسـی را برای تحقیقاتشان و کنترل صالحیت آن، الزم دیده

( به منظور 3991) از مدل گوبا و لینکلنییدپذیری أدو معیار اعتبارپذیری و ت (.3199زاده،)عباس
 تحقیق بررسی شد.بررسی اعتبار در این 

های پژوهش اشاره دارد و عبارت است از ها و یافتهاعتبارپذیری به واقعی بودن توصیف
ـه ای ککنندگان پـژوهش و برای زمینهها برای شرکتاعتمـاد به واقعی بودن یافته ۀدرجـ

ها و نتایج تحقیق از انجـام شـده است؛ به این معنا که آنچه در یافتهایـن پـژوهش در آن 
گردد، همانی باشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده است و در جهت سوی پژوهشگر ذکر می

رسیدن به ایـن امر لینکلن و کوبا به مواردی، همچون تماس طوالنی با محیط پژوهش، 
تبادل نظر با همتایـان، تحلیـل مـوارد منفـی، مستمر، بررسی از زوایای مختلف،  ۀمشاهد

در این تحقیق از  (.3199زاده،)عباس کننـدکفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا اشـاره مـی
منظور  بدین استفاده شده است. اعتبارپذیریبرای سنجش  «هـای اعضـاکنتـرل»تکنیک 

ای آنان هتا از واکنشارائه شد  ویانپاسـخگها و نتایج حاصل از آن به پنج نفر از تحلیل داده
یید أهمگی مورد ت در این مرحله نتایج حاصله .هـا آگاهی حاصل آیددر مرحله گـزارش نوشـته

ینی خود بازب»همچنین براساس روش .و نکات پیشنهادی آنها در نظر گرفته شد فتقرار گر
 ار تحقیق افزوده شد.ها، به قابلیت اعتبآوری و تحلیل دادهیند جمعادر طی فر« محقق
 ینهزم یندر ا شود.یاطالق م یفیک یانهگرا یعتگزارش طب یفیک ینیتبه ع یریپذییدأت 

 )محمدپور، ها هستندبر داده یمبتن و واقعاً عمالً یو یهایافتهنشان دهد که  یدمحقق با
همراه کدگـذاری بـاز بـه دو تـن از به مصاحبه اولیه  پنجمتن کامل در این راستا  (.3194

ییـدی آنهـا در جهت أت علمـی ارائـه و نظـر تأتن از اعضای هی سههمکاران تحقیقاتی و 
  .پیاده کردن و کدگذاری صحیح متون دریافت شد
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 مرحله دوم: رویکرد کمی

ر فاز دگیرد، برازش مدل استخراج شده در فاز دوم تحقیق که با رویکرد کمی صورت می      
مورد  IPTVهای حوزاول تحقیق، با تکیه بر استراتژی پژوهشی پیمایشی توسط خبرگان رسانه

 یاطالعات از افراد یآورپژوهش به دنبال جمع نیا در فاز دوم تحقیق، .گیردبررسی قرار می
 دانش به این علت کهاطالعات الزم را داشته باشند. نوآوری باز و رسانه است که در حوزه 

از انتخاب طرح  ریاز جامعه قرار دارد، پژوهشگر ناگز یمحدود یهادر گروه نهیزم نیزم در اال
الزم است تا پژوهشگر  یافتیاعتبار اطالعات در شیاست. اما به منظور افزا یاحتمال ریغ

اطالعات را در دو حوزه مورد نظر داشته باشند. از  نیشتریکه ب دیرا انتخاب نما ییهاگروه
نفر  11در این بخش ،نمونه آماری مربوط انتخاب شده است. یطرح هدفمند قضاوترو نیا

برآورد شد که شامل مشاوران، مدیران کل، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص در 
در معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات صوت و  IPTVحوزه

زار تحقیق پایایی اب باشند.و فناوری رسانه میتصویر فراگیر در فضای مجازی و معاونت توسعه 
در فاز کمی توسط آلفای کرونباخ و روایی ابزار نیز براساس روایی سازه توسط رویکرد معادالت 

. تحقیق مورد بررسی قرار گرفته استهای نتایج حاصل از آن در یافته بررسی شده وساختاری 
له از رویکرد معادالت ساختاری با نرم منظور بررسی و ارائه مدل نهایی در این مرحبه

 شود.می استفاده Smart PLSافزار

 های پژوهشیافته.4

تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق  تحلیل تم عبارت است از      
ت شناسی تحلیلی دسای به یک سنخای و برون دادهها و الگویابی درون دادهبندی دادهطبقه
از  زمانی که الگویی ها است.این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده یابد.می
ها ها از دادهبه عبارتی تم ها بدست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد.داده

 مصاحبه از جلسۀ شده ضبط صدای روی از مصاحبه متن ابتدا در بخش اول، گیرند.نشات می

 مصاحبه تکمیل جلسات طی در شده برداشته هاییادداشت از استفاده با و شد سازی پیاده

شده  تهیه هایمصاحبه از یک هر برای ابتدا در متون، این دقیق مطالعۀ با سپس. گردید
 هاییمثال شامل 3 شماره جدول بندی شد.ها دستهمفاهیم و تم قالب در مستقل ایایده تمامی

 بندیدسته تم قالب در که است نمونه مصاحبه یک شدۀ پیاده متن در شده شناسایی مفاهیم از

 شد. انجام هااز مصاحبه هرکدام برای کاری چنین است. شده
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 آن با قول مرتبط نقل و شده شناسایی . نمونه مفاهیم9جدول
 عنوان تم آن با مرتبطقول  نقل و شده شناسایی مفهوم عنوان کد مفهوم

3 

 «IPTVهای جذب کاربران بیشتر سرویس»
ربوط های مهای حوزههای تعاملی کیفیت سرویسسازی مفهوم نوآوری باز در حوزه رسانهبا پیاده

های به جهت ویژگی تعاملی بودن افزایش خواهد یافت و به دنبال آن استقبال کاربران از سرویس
 تعاملی بیشتر خواهد شد.

 سهم ارتقای
 ایرسانه سبد

2 

 «IPTVهای ارتقای ضریب نفوذ محتوا و سرویس»

آنچه که اهمیت دارد مورد استقبال قرار گرفتن یک سرویس نوآورانه است. با توجه به رقابت 
ای الزم است محتوا و سرویس نوآورانه در میان قشر حداکثری مورد شدید در محیط رسانه

با ارائه سرویس نوآورانه نتوان کاربر وفاداری جذب نمود سناریو  پذیرش قرار گیرد. زمانی که
ای دیده شدن موفق نبوده است و تنها هزینه برای سازمان رقم خورده است. در محیط رسانه

 باشد.رکن اصلی در ارزیابی محتوا و سرویس می

 سهم ارتقای
 ایرسانه سبد

1 

 «کاهش زمان ارائه سرویس به بازار»
ها و خدمات فضای مجازی با سرعت وارد بازار های نوین سبب شده که سرویسرشد فناوری

شوند. یک سناریو نوآوری باز باید بتواند زمان تجاری شدن یک سرویس نوین را کاهش دهد 
 که به واسطه آن مزیت رقابتی باال رود.

 کیفیت ارتقای
 هاسرویس

33 

 « سازی موفق سیستم یکپارچه مدیریت دانشپیاده»
های این پارادایم در جریان است در مدل کالن نوآوری باز در سازمان آنچه که در میان رگ

اریوهایی بینی سندانشی است که منتج شده از درون و برون سازمان است. تنها تشکیل و پیش
برای جاری سازی دانش بیرونی و درونی اثربخش نیست و در این فاز الزم است صداوسیما 

 نماید. سازیهای مذکور، سیستمی جامع، یکپارچه و پویا پیادهثر بخش از دانشبرای استفاده ا

های قابلیت
فناوری 
 اطالعات

 

های یتبررسی نقش قابلهای مدل اولیه لفهؤدر نهایت براساس نتایج مصاحبه با خبرگان م 
استخراج سازمان صداوسیما  IPTVسازی موفق نوآوری باز در حوزه فناوری اطالعات بر پیاده

  شد.
 های فناوری اطالعاتهای مدل اولیه در خصوص تبیین متغیر قابلیت. مؤلفه2جدول

کد 

هوممف  

 متغیر مفاهیم

IT1 روزهای بهبرخورداری از زیر ساخت 

های قابلیت
فناوری 
 اطالعات

IT2 سازی موفق سیستم یکپارچه مدیریت دانشپیاده 

IT3 های تعاملیکاوی در رسانه های نوین دادهاستفاده از سناریو 

IT4 ایمندی از بسترهای نوین رسانهبهره 

IT5 های نوآورانه بیرونی و درونیهای جذب ایدهبا سیستم 1هابرقراری ارتباط کالن داده 

IT6 های نوآورانهمندی از بستر رایانش ابری برای ایدهبهره 

IT7 مندی از شبکه یکپارچه انتقال دادهبهره 

IT8 های نوآورانهدر جذب ایده 1استفاده از پتانسیل بازی نمایی 

IT9 مندی از سیستم هوش تجاریبهره 
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ر سازی موفق نوآوری باز دن متغیر پیادهیهای نهایی مدل در خصوص تبیلفهؤهمچنین م
عملکرد متغیر  1مفهوم در قالب  37 ارائه شده است. براساس نتایج تحلیل تم، 1جدول شماره 

 ت.ها ارائه شده اسای و ارتقای کیفیت سرویسمطلوب مالی، ارتقای سهم سبد مصرف رسانه
 

 سازی موفق نوآوری بازن متغیر پیادهیهای مدل اولیه در خصوص تبی. مؤلفه3جدول
 متغیر مفاهیم کد مفهوم

OI1 افزایش سوددهی بازار محتوا و سرویس 

 عملکرد مطلوب مالی

OI2 تولید محتوا کاهش هزینه 

OI3 کاهش هزینه توزیع محتوا 

OI4 کاهش هزینه توزیع سرویس 

OI5 کاهش هزینه تولید سرویس 

OI6 هایجذب کاربران بیشتر سرویسIPTV 

 ایارتقای سهم سبد رسانه
OI7 هایارتقای وفاداری کاربران سرویسIPTV 

OI8 هایارتقای ضریب نفوذ محتوا و سرویسIPTV 

OI9 ای مخاطبانبهبود سهم صداوسیما از سبد مصرف رسانه 

OI10 های حوزههمگرایی سرویسIPTV 

 اهارتقای کیفیت سرویس

OI11 هاطراحی کاربر پسند سرویس 

OI12 ها براساس نظرات مشتریانبهبود در سرویس 

OI13 کاهش زمان ارائه سرویس به بازار 

OI14 توسعه های تحقیق وعملیاتی شدن پروژه 

 
ای در صدد آن است داشتن کاربران و مخاطبانی وفادار به آنچه که هر سازمان رسانه

در صدد جذب  IPTVصداوسیما نیز با ارائه سرویس .استای خود های رسانهسرویس
ما های نوین سازمان صداوسیآنچه که برتری رسانه باشد.حداکثری کاربران در سطح کشور می

از بودن ب باشد.زند تعامل و مشارکت مخاطب در فرایند رسانه میرا رقم میبر رسانه سنتی آن 
های خالقانه بیرونی، مهمترین گام در این حوزه مرزهای سازمان صداوسیما برای دریافت ایده

بتواند در فرایندهای تولید محتوا و سرویس مشارکت نماید و  IPTVزمانی که کاربر باشد.می
 IPTVهای ارائه شده منتج شود، به کاربری وفادار برای سرویسسنظراتش به توسعه سروی

ن امخاطب یااز سبد مصرف رسانه یماسهم صداوس تبدیل شده و این وفاداری سبب ارتقای
تواند به باال در میان کاربران، سازمان صداوسیما می IPTVایبا افزایش سهم رسانه گردد.می

یک سرویس  د در سطح جامعه امیدوار شود.های محتوایی خورفتن ضریب نفوذ سرویس
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تواند ضریب نفوذ باالیی داشته باشد که کیفیت سرویس مطلوبی داشته ای زمانی میرسانه
ما زمانی که مرزهای صداوسی نوآوی باز از چند بعد سبب ارتقای این کیفیت خواهد بود. باشد.

نفعان بیرونی باز باشد و همچنین پتانسیلی برای استفاده ذی هایبرای دریافت ایده
های نوآورانه درونی وجود داشته ازسناریوهای تجاری بیرون سازمانی برای تجاری سازی ایده

توانند براحتی می IPTVخواهد یافت.کاربران  ءهای محتوایی ارتقاباشد،کیفیت سرویس
ا آنچه که در ارتباط ب را توسعه دهند. کاربر پسندهای های نوآورانه خود سرویسبراساس ایده

 یهاپروژهشود عملیاتی شدن بینی میپیش IPTVهای پیاده سازی موفق نوآوری باز درپیامد
 هایهمچنین استفاده از ظرفیت باشد.در سطح سازمان صداوسیما می و توسعه یقتحق
سبب کاهش زمان ارائه سرویس مدنظر های نوآورانه نفعان بیرونی برای تجاری سازی ایدهذی

 شود.در بازار رسانه می
سرویس  یعملکرد مطلوب مالی سبب اسهم سبد رسانه یارتقاو  هایسسرو یفیتک یارتقا

IPTV سازی موفق نوآوری باز، عملکرد به مراتب سازمان صداوسیما با پیاده ردد.گمی
اهد داشت. در این عملکرد مطلوب، های محتوایی خوتری در تولید و توزیع سرویسمطلوب

عال همچنین افزایش تعداد کاربران ف باشد.های تولید و توزیع بسیار چشمگیر میکاهش هزینه
اشد بسازی موفق نوآوری باز در صنعت رسانه میو وفادار سرویس مذکور، که منتج شده از پیاده

های موفق وجه به پیامدحال با ت شود.یس میبازار محتوا و سرو یسود ده یشافزاسبب 
ازی موفق سثر بر پیادهؤسازی نوآوری باز در سازمان صداوسیما لزوم توجه به فاکتورهای مپیاده

 باشد.نوآوری باز امری کلیدی می
تواند از پتانسیل نوآوری باز استفاده نماید که از زیر ای در صورتی مییک سازمان رسانه

های های جذب ایدهبا سیستم 3هابرقراری ارتباط کالن دادههای به روز بهره مند شود. ساخت
پارچه مندی از شبکه یکای و بهرهمندی از بسترهای نوین رسانهنوآورانه بیرونی و درونی، بهره

همچنین به منظور بررسی و ارزیابی  باشند.انتقال داده سه مفهوم کلیدی در این حوزه می
های نوین الزم است از سناریوهای نوین داده در رسانههای کاربران محیط رسانه و فعالیت

ن اواسطه آن به الگوی رفتاری ویژه مخاطبه های تعاملی بهره گرفته شود تا بکاوی در رسانه
اس تواند براسای میمدل کسب و کار سازمان رسانه با تکیه بر اهداف کسب و کار نائل شد.

ز ا ر یافته و براساس آنها خود را منطبق نماید.ها و اطالعات پایش شده از محیط، تغییداده
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آن  واسطهه مند شود تا بای از سیستم هوش تجاری بهرهرو الزم است یک سازمان رسانهاین
همچنین الزم است به منظور ایجاد  مند استخراج شود.تصمیمات سازمانی به صورت نظام

اده های نوآورانه استفجذب ایده در بازی نماییهای بیشتر از پتانسیل محیطی بر جذب ایده
 شود.
 

 های حاصل از بخش کمییافته. 4-9

 شده است. استفاده Smart PLS.2 افزاراز نرم مدلدر این بخش در راستای بررسی       
این  در به بررسی ضرایب بارهای عاملی و ضرایب مسیر پرداخته شده است. 3 شمارهدرشکل 
ی هافلش گیری شده است.متغیر مشاهده شده تبیین و اندازه 21متغیر پنهان توسط  1مدل 

هند دترسیم شده از متغیرهای پنهان به متغیرهای مشاهده شده مسیرهایی هستند که نشان می
 گیری متغیر پنهان خود نقشهر کدام از متغیرهای مشاهده شده تا چه میزان در تبیین و اندازه

های یک سازه با آن سازه حاسبه مقدار همبستگی شاخصبارهای عاملی از طریق م اند.داشته
ید این مطلب است که واریانس ؤباشد م 7/9شود که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از محاسبه می

گیری آن سازه بیشتر است و پایایی در های آن از واریانس خطای اندازهبین سازه و شاخص
را به عنوان مالک 1/9لبته برخی نویسندگان مقدار ا گیری مورد قبول است.مورد آن مدل اندازه

 اند. بیان نموده

 
 . بررسی ضرایب مسیر9شکل
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 عملکرد مطلوب مالی (،IT1-IT9) شاخصنه  های فناوری اطالعات بادر این مدل قابلیت
و ارتقای  (PE4تاPE1) با چهار شاخص ایارتقای سهم سبد رسانه (،FI5تاFI1) با پنج شاخص

ین یمتغیر پیاده سازی موفق نوآوری باز را تب (Q5تا Q1) با پنج شاخص هاکیفیت سرویس
داری ارائه شده است که سطح معنی ، مدل در حالت سطح معنی2ل شماره در شک نمایند.می

ها هسنجش رابطه بین سازترین معیار برای این شاخص ابتدایی دهد.داری مسیرها را نشان می
در صورتی که مقدار این معیار از  نماید.باشد که عدد معناداری تی را گزارش میدر مدل می

که  البته باید توجه داشت .استها معنادار شود رابطه بین سازهبیشتر باشد مشخص می 91/3
 اداری مسیرهای مدلبرای بررسی معن تنهاو  نمایدنمیگیری این معیار شدت رابطه را اندازه

متغیرهای مشاهده شده به صورت معناداری نتایج بررسی نشان داد تمامی  شود.استفاده می
 کنند.های پنهان مربوط به خود را تبیین میمتغیر
 

 
  . بررسی سطح معنی داری2شکل
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 شود.های برازش مدل پرداخته میدر گام بعد به شاخص
 

 مدلهای برازش . شاخص4جدول
 

 متغیرها
 میانگین
 واریانس
 استخراجی

پایایی 
 ترکیبی

آلفای 
 کرونباخ

CV RED CV COM 

991/9 ایارتقای سهم سبد رسانه  971/9  939/9  479/9  991/9  

421/9 اهارتقای کیفیت سرویس  929/9  991/9  147/9  424/9  

419/9 عملکرد مطلوب مالی  917/9  933/9  432/9  479/9  

171/9 فناوریهای قابلیت  937/9  999/9  117/9  117/9  

 

 مدل کل
179/9  GOF 

292/9  Q2معیار             

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مذکور 
مورد بررسی در وضعیت مطلوب ( پنهان )سازه شود که متغیرهایاست، مشخص می 4/9مقدار 

 شدهاستفاده  استخراجی واریانس میانگین برای بررسی روایی همگرایی از شاخصقرار دارند. 
شود است مشخص می 1/9است. با توجه به اینکه مقدار مناسب برای شاخص مذکور مقدار 
 اشتراک کیفیت شاخص. که متغیرهای پنهان مورد بررسی در وضعیت مطلوب قرار دارند

 مدل کیفیت گیری،اندازه مدل گرفتن نظر با حشو صسنجد. شاخمی را بلوک هر گیریاندازه

 نشانگر هاشاخص این مثبت مقادیر .کندمی گیریاندازه زادرون بلوک هر برای را ساختاری

 یک هر مقادیر 7 جدول در. باشدمی ساختاری و گیریاندازه مدل قبول قابل و مناسب کیفیت

 هاشاخص شودمی مشاهده که طور همان .است شده آورده متغیرها به مربوط هایشاخص از
یار مع .یید استأها مورد تمدل با تکیه بر این شاخصبنابراین،  .است صفر از بزرگتر و مثبت

بینی این معیار که توسط استون و گیزر معرفی شد قدرت پیش، باشدمی Q2ارزیابی بعدی معیار 
دارای برازش بخش ساختاری قابل هایی که به اعتقاد آنها مدل سازد.مدل را مشخص می

اشته زای مدل را دهای درونهای مربوط به سازهبینی شاخصقبول هستند باید قابلیت پیش
در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درون زا صفر یا کمتر از صفر شود نشان  باشند.

 خوبی تبیین نشدهزا به های دیگر مدل و آن سازه دروندهنده این است که روابط بین سازه
ر اگ به ترتیب برای شدت این شاخص تعیین شده است. 11/9و  31/9، 92/9است. مقادیر 
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 بینی ضعیفیباشد نشان از آن دارد که مدل قدرت پیش 92/9مقدار آن در محدوده نزدیک به 
نتایج بررسی نشان داد معیار مذکور در وضعیت مطلوب  های آن سازه دارد.در قبال شاخص

این معیار  استفاده شده است. GOFقرار دارد. برای بررسی برازش مدل کلی از شاخص معیار 
. میزان شودآر اسکوئر محاسبه می از جذر حاصل ضرب میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین

مشخص ( 11/9)استاندارد این شاخص باشد که با توجه به حدمی179/9برابر با  GOFشاخص 
پس از برازش مدل به بررسی نقش  شود مدل از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار است.می

 ود.شسازی موفق نوآوری باز براساس ضرایب مسیر پرداخته میهای فناوری بر پیادهقابلیت
 

 . بررسی ضرایب مسیر3جدول

 ضریب مسیر مسیر
خطای 

 استاندارد

 سطح

 تی داری معنی
 نتیجه     

پیاده سازی  <-های فناوری قابلیت
 موفق نوآوری باز

111/9  917/9  943/39  معنادار    

 باشد.می 111/9ضریب مسیر میزان  1شماره  براساس نتایج جدول 91/9در سطح اطمینان 
-شود قابلیتمشخص می 91/3تی از میزان  داری معنی با توجه به بزرگتر بودن میزان سطح

 سازی موفق نوآوری باز نقش مثبت و معناداری دارد.های فناوری بر پیاده
 
 گیریبحث و نتیجه.3

بینی ایجاد شده های محیطی غیر قابل پیشامروزه با پیچیدگی ایی رسانههاسازمان
رو های کسب و کار روبتوسط تغییرات سریع فناوری، محیط اطالعاتی پویا و نوع جدید مدل

ها، اهمین کنندگان، دانشگأهایی برای مشارکت با مشتریان، تبه دنبال فرصت آنها شده اند.
. ندباشهای رقیب میهای مشابه و بسیاری دیگر از نهادمراکز تحقیقاتی، مشاوران، سازمان

امروزه رقابت  نوآوری همیشه موضوع چالش برانگیز و پرمخاطره در کسب و کار بوده است.
نوآوری در محیط امروزی نیازمند باز  شود.تر میا روز به روز سختهبرای بسیاری از سازمان

 شود، این مفهوم پیامدهای منفی نیزبا تمام مزایایی که برای نوآوری باز مطرح می. بودن است
سازی موفق آن در سطح سازمان ثر بر پیادهؤرو شناسایی عوامل ماز این .با خود به همراه دارد
 امری ضروری است.

 سازی موفق نوآوری باز در حوزههای فناوری در پیادهاین مقاله به بررسی نقش قابلیتدر 
IPTV .نتایج بخش کیفی نشان داد که از طریق تکنیک تحلیل  سازمان صداوسیما پرداخته شد

لفه و برای ؤم 9اطالعات  فناوریهای ای برای متغیر قابلیتتم، از مصاحبه با خبرگان رسانه
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لفه استخراج شد و در بخش کمی با تکیه بر رویکرد ؤم 37سازی موفق نوآوری باز متغیر پیاده
یید قرار گرفت و نتایج بررسی أبرازش مدل مورد ت PLSمعادالت ساختاری توسط نرم افزار 

های استخراج شده در بخش کیفی به لفهؤییدی نیز نشان داد که تمامی مأتحلیل عاملی ت
ن های فناوری اطالعات تبییسازی موفق نوآوری باز و قابلیتدهصورت معناداری دو متغیر پیا

وآوری باز سازی موفق نهای فناوری بر پیادهقابلیتهمچنین نتایج بررسی نشان داد  نمایند.می
 و همکاران 3نتایج تحقیق همراستا با نتاج تحقیقات کریستنسن نقش مثبت و معناداری دارد.

 سابتیل و همکاران(، 2939) و همکاران 1فیمس (،2994)2(، دیتریچ و دویسترس2991)
باشد که در تحقیقات مذکور نیز به ( می2939) سپدا و پیرز( و 2931)7(، غفاری و آبرت2939)

کید شده أسازی موفق نوآوری باز تهای فناوری اطالعات بر پیادهنقش مثبت و معنادار قابلیت
 بود.

ترین بخش ، این سرویس سازمان صداوسیما مناسبIPTVبا توجه به ماهیت تعاملی بودن 
عان نفهای ذیاین پارادایم تسهیل کننده جذب ایده باشد.سازی نوآوری باز میبرای پیاده

 .استهای نوآورانه درون سازمانی سازی ایدهو توانمندساز برای تجاری IPTVبیرونی سرویس 
بر  کیدأبا تکیه بر فناوری اطالعات، ت ای در بازار رسانههای رسانهرشد روز افزون سرویس

با در نظر گرفتن ماهیت  کند.رویکردهای نوآورانه در سازمان صداوسیما را طلب می
ینی کرد. بانداز بازار رسانه پیشتوان در چشمهای اینترنتی، چندین تغییر مهم را میسرویس

رهای کاربران آنالین را در تمامی بستاول اینکه، این بازار پتانسیل دسترسی مداوم و فوری به 
ای مجبور خواهند شد که محصوالت و های رسانهتوزیعی خواهند داشت. دوم اینکه، سازمان

ای های و تعاملی ایجاد نمایند. سوم اینکه، ظرفیتای خود را به شکل چند رسانهخدمات رسانه
به مشتریان را یکپارچه سازی سازد که دانش مربوط ها را قادر میفناوری اطالعات سازمان

کسب و کارهای امروزی  ای خود استفاده کنند.های رسانهکنند و از آن برای توسعه سرویس
اند، این تحول از طریق نقش آفرینی مشتری، براساس الگو مدل نوآوری باز دچار تحول شده

ایجاد شده  و شریک طراحی، بازاریابی و ارزیابی، تبدیل مشتری به تولید کننده در جمع سپاری
طوری امروزه فناوری اطالعات به پایه و ستون اصلی کسب و کار تبدیل شده است؛ به است.

                                                            
1. Christensen 
2. Dittrich &Duysters 
3. Faems 
4. Ghaffari&Aubert 
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ن ها غیرممککه بقا و رقابت در بازار بدون استفاده از امکانات فناوری اطالعات برای سازمان
 .شده است

وری سازی موفق نوآدر این تحقیق اعتقاد داشتند که پیادهای مورد مطالعه خبرگان رسانه
این  مل بر انگیزی در سازمان صداوسیما به همراه دارد.أپیامدهای مثبت و ت، IPTVدرباز 

رویس، س و محتوا بازار سوددهی کاهش هزینه تولید و توزیع محتوا سرویس، افزایشپیامدها در 
 بیشتر و ارتقای کاربران جذب ن،امخاطب ایرسانه مصرف سبد از صداوسیما سهم بهبود

 براساس هاسرویس در توسعه، بهبود و تحقیق هایپروژه شدن کاربران، عملیاتی وفاداری
بازار و  به سرویس ارائه زمان ، کاهشIPTV حوزه هایسرویس همگرایی مشتریان، نظرات
موانعی  ها وباز با چالشپیاده سازی موفق نوآوری  ها تبیین شد.سرویس پسند کاربر طراحی

ن در ای باشد.سازی موفق آن ضروری میثر بر پیادهؤمواجه خواهد بود و لزوم توجه به عوامل م
تا در این راس های فناوری اطالعات به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق قابلیت

 هایسازمان صداوسیما پیشنهاد IPTVهای فناوری اطالعات در حوزه به منظور ارتقای قابلیت
 د:شوزیر ارائه می

 

 پیشنهادهای کاربردی

های نوآورانه به داخل سازمان زیر باز بودن مرزهای سازمان صداوسیما برای جاری سازی ایده
بادل یندهای پویا و انالین تانماید تا پشتیبان فرهای نوین فناوری اطالعات را طلب میساخت

لزوم توجه به بررسی وضعیت موجود  بنابراین، باشد. IPTVایده در حجم عظیمی از کاربران 
ری باز های پشتیبان نوآوهای فنی سازمان صداوسیما و تطبیق با نیازهای سیستمزیر ساخت

 باشد.امری ضروری می
جوی عمیقی را برای دانش انجام وای که قادر هستند جستهای رسانهعموماً سازمان

ه تواند منجر بجوی دانش میوتوانند عملکرد نوآوری خوبی را دریافت کنند. جستمی ،دهند
ای را توسعه پذیری و نوآوری بیشتری گردد و ذخایر دانش سازمان رسانهتنوع، انعطاف

به سازمان از طریق  استفاده اثربخش از دانش وارد شده ،دهد.آنچه که در این میان اهمیت دارد
سازی مفهوم پیش نیاز اصلی برای پیاده بنابراین، باشد.مرزهای باز شده سازمان صداوسیما می

ده را باشد که انبوه دانش خلق شنوآوری باز پیاده سازی سیسستم یکپارچه مدیریت دانش می
 مدیریت نماید.

 صورته را ب تواند آنجوی دانش جدیدی است که سازمان میونوآوری باز نیازمند جست
های نوآورانه اغلب در خارج از های موجود خود ترکیب کند، زیرا فرصتفناوریخالقانه با 
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آوری منابع دانش صورت جمعه های جدید فقط بجوی ایدهوجست مرزهای سازمان قرار دارند.
دانش  یدست آوردن یک الگوه صورت کاوش کردن آنها و بهدر یک دامنه وسیع نیست بلکه ب

رو سازمان از این باشد.رو داده کاوی حامی مهم پارادیم نوآوری باز میاز این ضروری است.
سازی نموده و پیاده IPTVیس وهای سرصداوسیما باید سیستم داده کاوی متناسب با فرایند

 های نوآورانه اقدام نماید.براساس الگوهای دانشی استخراج شده به توسعه سرویس

های جذاب و بازی گونه بیرون سازمانی، استفاده از ویترین نوآورانههای ایدهبرای جذب 
استفاده  از پتانسیل مفهوم بازی نمایی IPTVرو باید در بستر از این باشد.بسیار اثربخش می

 شود.
 

 برای تحقیقات آتی پیشنهادات

وآوری باز سازی نپیادههای مثبت و تاثیرگذار با توجه به نتایج این تحقیق که پیامد      
 د:وشزیر به منظور تحقیقات آتی ارائه می هایپیشنهاد .در سازمان صداوسیما را نشان داد

 سازی موفق نوآوری باز در سازمان صداوسیمابررسی نقش منابع انسانی در پیاده
 سازی موفق نوآوری باز در سازمان صداوسیماهای سازمانی در پیادهیندابررسی نقش فر

ی سازهای فناوری اطالعات بر پیادهثیر قابلیتأای در تبررسی نقش میانجی رقبای رسانه
 وسیماموفق نوآوری باز در سازمان صدا

 
  



   13  ...باز نوآوری موفق سازیپیاده در فناوری هایقابلیت نقش بررسی
 

 
 

 منابع و مأخذ
 

: 71 ه ارشم ،شناسی کاربردیجامعه ،«یملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفأت»(، 3199زاده، محمد)عباس

17-39. 

 شناسان.، تهران: جامعهضد روش(. 3194پور، احمد)محمد

 
Abdul Razak, A., & Murray, P. A. (2017). Innovation strategies for successful 

commercialisation in public universities. International Journal of Innovation 

Science, 9(3), 296-314.  

Ahn, J.  M., Minshall, T., & Mortara, L. (2015). Open innovation: a new 

classification and its impact on firm performance in innovative SMEs. Journal of 

Innovation Management .33-54 

Baumann, S. (2013). Adapting to the brave new world: Innovative organisational 

strategies for media companies. Media Innovation: A Multidisciplinary Study of 

Change, 77-92. 

Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017). Open innovation and intellectual 

property rights: How do SMEs benefit from patents, industrial designs, trademarks 

and copyrights? Management Decision, 55(6), 1285-1306. 

Cepeda, J., & Arias-Pérez, J. (2018). Information technology capabilities and 

organizational agility: The mediating effects of open innovation 

capabilities. Multinational Business Review. 
Chesbrough, H. (2010). Open services innovation: Rethinking your business to 

grow and compete in a new era. John Wiley & Sons. 
Christensen, J.F., Olesen, M.H. and Kjaer, J.S. (2005), “The industrial dynamics 

of open innovation – evidence from the transformation of consumer electronics”, 

Research Policy, Vol. 34 No. 10, pp. 1533-1549 

Datis, K. (2014). A perspective on media entrepreneurship policy: Globalization 

of knowledge and the opportunities for developing economies. Journal of 

Globalization Studies, 5(2). pp. 174-187 
Dittrich, K. and Duysters, G. (2007), “Networking as a means to strategy change: 

the case of open innovation in mobile telephony”, Journal of Product Innovation 

Management, Vol. 24 No. 6,pp. 510-521 
Dodgson, M., Gann, D., & Salter, A. (2006). The role of technology in the shift 

towards open innovation: the case of Procter & Gamble. R&D Management, 36(3), 

333-346. 

Faems, D., de Visser, M., Andries, P. and Van Looy, B. (2010), “Technology 

alliance portfolios and financial performance: value-enhancing and cost-increasing 

effects of open innovation”,Journal of Product Innovation Management, Vol. 27 No. 

6, pp. 785-796 

Ghaffari, R., & Aubert, B. A. (2016). The Role of Information Technology in 

Enabling Open Innovation: Complementarity or Substitutability?. CIRANO. 
 

Ibarra, E. R. B., Rueda, J. A. C., & Arenas, A. P. L. (2015). Mapping of the 

challenges for the open innovation model’s implementation in service sector. Journal 

of Advanced Management Science, 3(4). 354-361 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 



01      های دیداری و شنیداریرسانه علمیفصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 

Kovács, A., Looy, B.V. and Cassiman, B. (2015), “Exploring the scope of open 

innovation: a bibliometric review of a decade of research”, Scientometrics, Vol. 104 

No. 3, pp. 951-983 

Küng, Lucy. 2013. “Innovation, Technology and Organisational 

Change.” In Media Innovation. A Multidisciplinary Study of Change, edited by Tanjaa 

Storsul and Arne H. Krumsvik, 9–12. Göteborg: Nordicom 

Lenart-Gansiniec, R. (2016). Relational Capital and Open Innovation–in Search 

of Interdependencies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 220, 236-242. 

Li-Ying, J., Mothe, C., & Nguyen, T. T. U. (2018). Linking forms of inbound open 

innovation to a driver-based typology of environmental innovation: Evidence from 

French manufacturing firms. Technological Forecasting and Social Change, 135, 51-

63.  

Mueller, J., Mueller, J., Abecassis-Moedas, C., & Abecassis-Moedas, C. (2017). 

Factors influencing the integration of external evaluations in the open innovation 

process: A qualitative study in micro-firms in the creative industries. Journal of 

Strategy and Management, 10(2), 248-260 
Napoli, P. M. (2016). The audience as product, consumer, and producer in the 

contemporary media marketplace. In Managing Media Firms and Industries (pp. 261-

275). Springer International Publishing 

Onişor, L. F. (2015). Marketing Techniques Enhance Closed Innovation to form 

Open Innovation. Procedia Economics and Finance, 32, 298-306. 

Parida, V., Johansson, C., & Larsson, T. (2009). Implementation of open 

innovation practices in Swedish manufacturing industry. In International Conference 

on Engineering Design: Vol. 1, pp. 435-446.. Design Research Society. 

Peris-Ortiz, M., Devece-Carañana, C. A., & Navarro-Garcia, A. (2018). 

Organizational learning capability and open innovation. Management Decision, 56(6), 

1217-1231. 

Rogbeer, S., Almahendra, R., & Ambos, B. (2014). Open-Innovation 

Effectiveness: When does the Macro Design of Alliance Portfolios Matter? Journal of 

International Management, 20(4), 464-477. 

Santamaria, L., Nieto, M. J., & Barge-Gil, A. (2010). The relevance of different 

open innovation strategies for R&D performers. Cuadernos de Economía y Dirección 

de la Empresa, 13(45), 93-114 

Storsul, T., & Krumsvik, A. H. (2013). What is media innovation?. Nordicom. 

Subtil de Oliveira, L., Echeveste, M. E., & Cortimiglia, M. N. (2018). Critical 

success factors for open innovation implementation. Journal of Organizational 

Change Management, 31(6), 1283-1294. 

Zerdick, A., Schrape, K., Burgelmann, J. C., Silverstone, R., Feldmann, V., 

Wernick, C., & Wolff, C. (Eds.). (2004). E-merging media: communication and the 

media economy of the future. Springer Science & Business Media.


