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چکیده
هدف از این مقاله بررسی نقش قابلیتهای فناوری در پیادهسازی موفق نوآوری باز در حوزه  IPTVسازمان
صداوسیما است .به دلیل جدید بودن تحقیقات در این حوزه به خصوص در ایران ،این تحقیق از نوع پژوهش
های توسعهای است .روش مورد استفاده در این تحقیق ،ترکیبی از کیفی و کمی است .در بخش کیفی  39نفر
از خبرگان حوزه  IPTVدر صداوسیما شامل معاون ،مشاورین عالی و اجرایی و مدیران کل برای انجام فرایند
مصاحبه ،انتخاب و نتایج مصاحبه براساس تکنیک تحلیل تم بررسی شد .در فاز دوم تحقیق با رویکرد کمی،
برازش مدل استخراج شده در مرحله نخست ،با تکیه بر روش پیمایشی توسط خبرگان رسانهای حوزه IPTV
انجام شد .نمونه آماری فاز دوم شامل  11نفر از مشاوران ،مدیران کل ،مدیران و کارشناسان ارشد متخصص
در حوزه  IPTVدر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما ،سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی و معاونت توسعه و فناوری رسانه بود .در این مرحله بهمنظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد
معادالت ساختاری با نرمافزار  Smart PLS.2استفاده شد .نتایج بررسی ،حاکی از مدلی با  1متغیر پنهان و 21
متغیر مشاهده شده است که قابلیتهای فناوری بر پیادهسازی موفق نوآوری باز در حوزه  IPTVسازمان
صداوسیما را تبیین نموده است.
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سازمانهای رسانهای در محیطهای پیچیده و پویایی فعالیت میکنند که در این محیطها
فرایندهای نوآوری باید پشتیبان انعطافپذیری فرایندی در راستای استفاده از پتانسیل محیطی
باشد (بامن .)44 :2931،3تغییرات سریع فناوری سبب گسترش بازارهای رسانهای جدید و حذف
بسیاری از بازارهای موجود گشته است (داتیس .)341 :2937،2در سالهای اخیر موانع بین
ایجاد محتوا و فناوری از بین رفته است و این دو حوزه به تدریج با هم ادغام شدهاند .فناوری
با محتوا و همچنین فناوریستها با فرایندها ترکیب شدهاند ،تا جاییکه این دو بهصورت تعاملی
با هم مرتبط گشتهاند .سازمانهای رسانهای به سازمانهای فناورانه تبدیل شدهاند و
قابلیتهای فناوری و قابلیتهای نوآوری بهتدریج از لحاظ استراتژیکی به اندازه قابلیتهای
محتوا اهمیت یافته است (کونگ .)39 :2931،1فناوریهای ارتباطی جدید ،بازارهای رسانهای
را تا حد زیادی توسعه داده و زمینههای جدیدی را برای بازیکنان جدید ایجاد کردهاند .کاهش
هزینهها ،موانع کمتر برای ورود به بازار و دسترسی آسانتر به مصرفکنندگان و کاربران نهایی
ازجمله ویژگیهای مهمی هستند که فناوریهای ارتباطی به صنعت رسانه وارد ساختهاند
(زردیک ،اسچارپ ،سیالورستون ،فلدمن ،ورنیک و وولف.)2997 ،7
عواملی مانند پویایی محیطی ،سرمایه مخاطرهآمیز ،کاهش چرخه عمر خدمات و
محصوالت ،هزینه باالی توسعه فناوریهای جدید و وجود دانش خارجی کلیدی در
سازمانهای عمومی و خصوصی منجر به تفکر مجدد در مورد رویکرد سنتی نوآوری میگردند.
سازمانها به تدریج مشتریان ،تأمین کنندگان و سهامداران تجاری دیگر را در فرایند ایجاد
نوآوری در محصوالت و خدمات سهیم مینمایند (ایبرا ،رودا و آرناس .)117 :2931 ،1دلیل
درگیری دانش خارجی در فرایند نوآوری ،منابع کمیابی است که در اختیار سازمانها میباشد.
بنابراین آنها در فرایندهای نوآوری عواملی مانند مشارکت مشتری ،شبکهسازی و مشارکت
خارجی را مدنظر قرار میدهند (مولر و موداس .)212 :2934،1با توجه به محدودیتهای مرتبط
با نوآوری سنتی ،ورود به پارادایم نوآوری باز امری ضروری برای اثربخشی فرایند نوآوری در
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سازمانهای امروزی میباشد .نوآوری باز ،استراتژی است که بر باز کردن مرزهای یک سازمان
به روی کاوش و یکپارچهسازی دانش و منابع مختلف برای تجاری کردن نوآوریهای بالقوه
متمرکز است .این استراتژی ،همکاری در بین عامالن نوآوری را تقویت میکند (عبدل رازاک
و مورای.)299 :2934،3
همه سازمانها قادر نیستند که فعالیتهای نوآوری باز را بهطور یکسان اجرا کنند یا بهره
یکسانی از آنها بدست آورند .دلیل این تفاوت میتواند توانایی یا قابلیتهای سازمانها باشد.
قابلیتها دستهای پیچیده از مهارتها و دانش جمعآوری شده از طریق فرایندهای سازمانی
تعریف میشود که سازمانها را قادر میسازد فعالیتها را هماهنگ سازند و از دارائیها یا منابع
آنها استفاده نمایند .قابلیتهای سازمانها میتواند تأثیر قوی بر توانایی آنها برای نوآوری
داشته باشد .وقتی که یک سازمان از قابلیت خود برای ترکیب منابع و شایستگیهای مختلف
استفاده میکند ،میتواند محصوالت و خدمات جدیدی را ایجاد کند .قابلیت فناوری اطالعات
میتواند نقش پشتیبان را در توسعه این قابلیتها برای تکنیکهای نوآوری باز ایفا نماید (پاریدا،
جانسون و الرسون.)719 :2999،2
فشارهای فناوری سازمان صدا و سیما را برآن داشت که با ارائه سرویس تعاملیIPTV
بتواند جایگاه خود را در سبد مصرف رسانهای مخاطبان ارتقاء دهد .از طرفی سازمان صداوسیما
میتواند با پیادهسازی مفهوم نوآوری باز در این بستر به ارائه سرویسهای نوآوانه و ارتقای
سرویسهای موجود خود اقدام نماید .عوامل متعددی بر پیادهسازی موفق نوآوری باز در
سازمان نقش دارند .یکی از مهمترین فاکتورها ،قابلیتهای فناوری در سازمان صداوسیما
میباشد .از اینرو در این مقاله به بررسی نقش قابلیتهای فناوری در پیادهسازی موفق نوآوری
باز در حوزه IPTVسازمان صداوسیما پرداخته میشود .در این راستا سؤال اصلی این مقاله به
این قضیه معطوف میشود که چه مؤلفههای فناوری اطالعات در پیادهسازی موفق نوآوری
باز در سازمان صداوسیما نقش دارند؟
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در صنعت رسانه هم ضروریتر و هم دشوارتر شده است .زیرا سرعت و حیطه پیشرفت فناوری
افزایش پیدا کرده است .نوآوری و پیشرفت فناوری رابطه جدا نشدنی با یکدیگر دارند .نوآوری
مانند موتور پیشرفت فناوری است و سازمانها باید نوآوری داشته باشند تا بتوانند به این
پیشرفت واکنش نشان دهند (کونگ.)9 :2931،
نوآوری در محیط امروزی نیازمند باز بودن است .نوآوری باز میتواند هزینه نوآوری را
کاهش دهد و در تسهیم مزایا و خطرات نوآوری یاری رسان باشد .نوآوری باز میتواند زمان
مورد نیاز برای ورود نوآوری به بازار را تسریع نماید (چسبرو .)2939،3مفهوم نوآوری باز مبتنی
بر افزایش سوددهی سازمان بوسیله مشارکت ایدههای توسعه یافته بیرونی سازمان به موازات
ایدههای توسعه یافته درونی است (اونیسور .)199 :2931،2ویژگی اساسی نوآوری باز ،همکاری
و مشارکت با شرکای متنوع است ،سازمانهایی که منابع و مفاهیم را از بیرون سازمان دریافت
میکنند (لنارت گانسینیک .)214 :2931،1نوآوری باز نیازمند این است که سازمانها
سرمایهگذاری معقولی به منظور هدایت و استفاده از دانش انجام دهند (رابگیر ،آلماهندرا
وآمبوس .)711 :2937،7نوآوری باز مبتنی بر مشارکت است .براساس این رویکرد ،مشارکت
سازمانها با شرکای خارجی در محدوده خلق مفهوم جدید قرار میگیرد (لنارت
گانسینیک .)214 :2931،نوآوری باز ،ایدههای داخلی و خارجی را منابعی از ایدههای ارزشمند
میداند که به یک اندازه اهمیت دارند و بر اهمیت همسو کردن نوآوری باز با مدل تجاری
سازمان تأکید میکند (بروم ،نیلند و هیتچن .)3294 :2934،1تکنیکهای نوآوری باز به
خصوص ،به نوع نوآوری که جستجو میشود وابسته هستند .به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه
نوآوری در محصوالت انجام میشود یا در فرایندها ،نقش منابع خارجی متفاوت خواهد بود
(سانتاماریا ،نیئتو وگیل .)91 :2939، 1در قلب مدلهای نوآوری باز توجه به چگونگی توسعه،
یکپارچهسازی و استفاده از ایدههای دانشی بیرونی توسط سازمان امری کلیدی میباشد (پریس
اورتیز ،کارانانا و گراسیا.)3239 :2939،4
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نوآوری فناوری اغلب نیازمند جستجوی دانش جدیدی است که سازمان میتواند آن را
بهصورت خالقانه با فناوریهای موجود خود ترکیب کند ،چون فرصتهای خالقانه اغلب در
خارج از مرزهای سازمان قرار دارند .سازمانها بهدلیل رقابت شدید بازار و تغییرات فناوری
سریع ،روز به روز استفاده بیشتری از مدلهای نوآوری باز میکنند که مستلزم عامالن و منابع
خارجی برای افزایش عملکرد نوآورانه آنها میباشد (لی یینگ ،موته و انگوین.)17 :2934، 3
یکی از حوزههای مطالعاتی در خصوص نوآوری باز ،تحقیقات پیرامون پیادهسازی آن در
سطح سازمانی است (کواسیز ،لوی و کاسیمان .)911 :2931، 2هدف از این نوع تحقیقات درک
چالشهای مرتبط با اجرای نوآوری باز در سازمانهای متفاوت و اتخاذ رویکردهای استراتژیک
برای برای غلبه بر چالشها است (سابتیل ،اچپوسته وکورتیمیلیگلیا .)3291 :2939 ،1فناوری،
فرصتهای موجود در بازار ،رفتار رقبا ،مقررات ،هنجارهای صنعت ،استراتژی بازار ،رهبری و
چشمانداز ،ساختار سازمانی ،منابع ،خالقیت و فرهنگ از عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت
رسانه میباشند (استروسال و کرامسویک.)2931،7
فناوری یکی از کلیدیترین مؤلفههای تغییر در محتوای استراتژیک صنعت رسانه است.
صنعت رسانه ،خود را از لحاظ محتوا تعریف میکند اما در حقیقت به صورت بنیادی با فناوری
مرتبط است .رابطه رسانه با فناوری به صورت همزیستی است :این رابطه ،وجود خود را مدیون
ابداعات فناوری است که تاریخ آنها به زمان چاپ و جلو رفتن در یک جریان یکنواخت از
پیشرفتها در فناوریهای نوآورانه ،ثبت کننده ،تکثیری ،ذخیره کننده و توزیعی برمیگردد .با
چشمانداز طولی ،فناوری در بخش رسانه احتماالً قویترین نفوذ را بر روی استراتژی دارد و
کیفیت واکنش یک سازمان به تغییرات در این حوزه احتماالً یکی از مهمترین عوامل تعیین
کننده برای نتایج استراتژیک است .نوآوریهای فناورانه مکمل فناوریهای قبلی است ،نه
جایگزین آنها .محیطهای قبلی از بین نمیروند ،بلکه به تدریج تضعیف میشوند (کونگ:2931،
.)9
پیشرفتهای فناورانهای ،محصوالت و خدمات جدیدی را ایجاد میکنند که آنها هم به
نوبه خود بخشهای جدیدی از صنعت رسانه را ایجاد میکنند و افزایش استفاده و مصرف
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محصوالت رسانهای را تسریع میکنند .در عین حال ،بازارها و بخشهای موجود نیز تضعیف
میشوند و مدلهای تجاری باید با این تغییرات انطباق داده شوند (ناپولی .)211 :2931 ،3هر
بار که یک نوآوری به یک بازار موجود روانه میشود ،میزان معینی از تغییر (عمدتاً تغییر
فناوری) مورد نیاز است .البته زمانیکه نوآوری باز اجرا میشود ،سازمان هم در فناوری و هم
در بازار باید با تغییراتی روبرو شود (آن ،مینشال و مورتارا .)11 :2931 ،2از لحاظ سنتی ،حجم
نوآوری در سازمانهای رسانهای با ایجاد محتوا همراه بوده است و تا حد معینی همیشه اینطور
بوده است .تمایل مردم برای توجه به هیجان تلویزیون ،برای بدست آوردن مطالب جدید ،برای
وضوح و برای بینشهای آگاهانه در مورد آشکار ساختن رویدادهای خبری کاهش پیدا نخواهد
کرد .اینها نیازهای جهانی هستند .اما حرکت متوقف نشدنی فناوری به سمت قلب صنعت
رسانه بدین معناست که اکنون حیطه نوآوری توسعه پیدا کرده است (کونگ .)39 :2931،در
الگوی فکری نوآوری باز ،سازمانها نه تنها باید از فناوری خارجی استفاده کنند ،بلکه باید به
بازارهای جدیدی هم دسترسی پیدا کنند تا بتوانند از دانش داخلی خود به شیوههای مختلفی
بهرهبرداری کنند ،یا سازمانهای جدیدی را ترغیب کنند که یک فناوری ابتکاری را جذب یا
آزمایش کند .همچنین به دلیل اینکه نوآوری باز را میتوان به صورت یک نوآوری ابتکاری در
نظر گرفت ،اگر یک سازمان بخواهد ساختارهای سازمانی جدیدی را برای اجرای هر یک از
حالتها تشکیل دهد ،میزان تغییر بیشتری مورد نیاز خواهد بود .اتخاذ نوآوری باز سبب اصالح
سازمانها میشود ،از این لحاظ که آنها را وادار میسازد تا راههای جدیدی مانند فناوریهای
جدید ،بازارهای جدید ،یا حتی شکلهای جدیدی از سازمانها را آزمایش و اتخاذ کنند (آن و
همکاران.)17 :2931 ،
تحقیقات پیرامون نقش قابلیتهای فناوری اطالعات بر موفقیت نوآوری باز به نقش مثبت
آن تأکید دارد.کریستنسن 1و همکاران به منظور بررسی چالشها و موانع پیادهسازی نوآوری
باز به مدلی در این خصوص پرداخت .نتایج بررسی نشان داد برای پیادهسازی موفق نوآوری
باز باید به فناوری اطالعات و قابلیتهای آن اهمیت ویژه داده شود .در همین خصوص دیتریچ
و دویسترس 7و فیمس 1و همکاران ،نیز بر اهمیت قابلیتهای فناوری اطالعات اشاره داشتند.
1

. Napoli
Ahn, Minshall & Mortara
3
. Christensen
4
. Dittrich & Duysters
5
. Faems
2.
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 .3روششناسی پژوهش

جهتگیری پژوهش مذکور ،از نوع پژوهشهای بنیادی است که هدف از آن بررسی نقش
قابلیتهای فناوری بر پیادهسازی موفق نوآوری باز در حوزه  IPTVسازمان صداوسیما است.
با توجه به نوین بودن تحقیقات پیرامون نوآوری باز در رسانه و به خصوص در ایران ،تصمیم
1

. Subtil
. Ghaffari &Aubert
3
. Cepeda & Pérez
4
. Dodgson, Gann & Salter
5
. Cepeda & Pérez
6
. Dodgson, Gann & Salter
2
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سابتیل 3و همکاران در مقالهای به ارائه مدلی برای عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز پرداخته
و در آن از قابلیتهای فناوری اطالعات بهعنوان فاکتور کلیدی نام برده است .غفاری و آبرت2
و سپدا و پیرز 1نیز در تحقیقات مشابه بر قابلیتهای فناوری اطالعات تمرکز داشتند.
قابلیتهای فناوری اطالعات توانایی سازمان برای متحرک ساختن و گسترش منابع مبتنی
بر فناوری اطالعات در ترکیب با منابع و قابلیتهای دیگر میباشد .فناوری اطالعات نقش
حیاتی در نوآوری باز دارد (دادسون،گان و سالتر .)119 :2991،7نوآوری باز یک مفهوم گسترده
و با ابعاد مختلف است .اول از همه ،یک حرکت از داخل به خارج یا بهرهبرداری فناوری وجود
دارد که در آن ،قابلیتهای فناوری موجود در خارج از مرزهای سازمان استفاده میشوند .سپس
یک حرکت از خارج به داخل یا کاوش فناوری وجود دارد که در آن ،از منابع خارجی نوآوری
برای افزایش توسعههای فناوری جاری استفاده میشود .در یک محیط کامالً باز ،سازمانها
بهرهبرداری فناوری و کاوش فناوری را با هم ترکیب میکنند تا حداکثر ارزش را از قابلیتهای
فناوری یا شایستگیهای دیگر خود ایجاد کنند .سازمانها از طریق قابلیتهای فناوری
اطالعات به سرعت خود را با نیازهای محیطی تطبیق داده و روند پذیرش ایدههای بیرونی و
استفاده از دانش بیرونی را تسهیل مینماید (سپدا و پیرز .)2939 ،1یک سیستم مبتنی بر فناوری
اطالعات منجر به جریان روانی از فرایندها و امکان مدیریت چندین ایده بدون حذف آنها در
فرایند میگردد .ابزارهای فناوری اطالعات فاصله بین شرکای مختلف (مانند تأمین کنندگان
و مشتریان) را کاهش میدهند .این ارتباط ثابت با سازمانهای شریک موجب افزایش اعتماد،
رضایت و تعهد شده ،که این منجر به جریان یکنواختی از اطالعات و دانش میشود (دادسون
و همکاران.)119 :2991،1
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گرفته شد که در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی
استفاده شود .روش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از نوع طرح شیوههای ترکیبی اکتشافی
بود .این تصمیمگیری به این دلیل بود که هدف تحقیق شناسایی ایدههایی اولیه و عمیق
برای توسعۀ الگوهایی نظری برای تحقیقات تجربی آتی براساس یافتههای کیفی بود .در این
نوع پژوهش ابتدا دادههای کیفی و سپس دادههای کمی گردآوری و تحلیل میشود.
مرحله نخست :رویکرد کیفی

در فاز اول تحقیق که به صورت کیفی انجام میشود پس از مطالعه تحقیقات پیشین از
طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه  IPTVو با تکنیک تحلیل تم ،مؤلفههای
اولیه در حوزه قابلیتهای فناوری اطالعات و پیادهسازی موفق نوآوری باز استخراج و از طریق
آن مبنای الزم برای طراحی پرسشنامه کمی در فاز دوم فراهم میشود .از اینرو  39نفر از
خبرگان حوزه  IPTVدر صداوسیما شامل معاون ،مشاورین عالی و اجرایی ،مدیران کل و
مدیران برای انجام فرایند مصاحبه انتخاب شدند .روش نمونهگیری ،هدفمند است .از دیدگاه
نوعشناسی راهبردهای نمونهگیری هدفمند ،روش مورد استفاده ،نمونهگیری متوالی از نوع
نمونهگیری نظری است .در ابتدای مصاحبه بهطور کلی هدف پژوهش ذکر گردید و تأکید شد
که از مصاحبه فقط برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد .در این فاز پس از مصاحبه 37
ام محقق به اشباع نظری رسید ولی برای بررسی دقیقتر از  39خبره مصاحبه صورت گرفت.
با توجه به هدف تحقیق ،سؤاالت زیر در مصاحبه بهعنوان سؤاالت اصلی مصاحبه در
نظر گرفته شد:
نقش نوآوری باز در سرویس  IPTVدر ایران را چگونه ارزیابی مینمایید؟
پیاده سازی مفهوم نوآوری باز در سرویس  IPTVصدا و سیما چه مزایایی دارد؟
از دیدگاه شما چه فاکتورهای در خصوص فناوری اطالعات در پیادهسازی مفهوم نوآوری
باز سرویس  IPTVنقش دارند؟
با توجه به ماهیت نیمه ساختار یافتۀ مصاحبه ،سؤاالت دیگری نیز با توجه به پاسخها و
به منظور روشنتر شدن مفهوم پاسخهای ارائه شده طرح گردید .در پایان هر جلسۀ مصاحبه
نیز از مصاحبه شدگان درخواست گردید که چنانچه مطلب دیگری برای طرح دارند ،اضافه
نمایند .برای محاسبۀ پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای صورت گرفته پنج مصاحبه برای
نمونـه انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصلۀ زمانی و مشخص دو بـار کدگـذاری
شـدند .سـپس کدهای مشخص شده در دو فاصلۀ زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم
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مقایسه شدند .در هـر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصلۀ زمانی با هم مشـابه هسـتند
بـا عنـوان «توافـق» و کدهای غیرمشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص میشوند .پایایی
بازآزمون مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق  93درصد است .باتوجه به اینکه این میزان
پایایی بیشتر از  19درصد است ،پایایی مورد تأیید میباشد.
مفهوم اعتبـار (روایی) در تحقیقـات کیفـی از منظرهـای مختلفی بکار رفته است .این
مفهوم واحد نبوده ،بلکـه مفهومی پیچیده و فراگیر و همه جانبه بوده است .کاربرد ایــن
مفهــوم در پــروژههــا و مطالعــات تحقیــق اجتنابناپذیر بوده است .هرچند که بعضی از
محققـان کیفی عنوان داشتهانـد کـه اعتبـار در تحقیقـات کیفـی کاربردی ندارد ،امـا در
نهایـت اسـتفاده از مقیاسـی را برای تحقیقاتشان و کنترل صالحیت آن ،الزم دیدهانـد
(عباسزاده .)3199،دو معیار اعتبارپذیری و تأییدپذیری از مدل گوبا و لینکلن ( )3991به منظور
بررسی اعتبار در این تحقیق بررسی شد.
اعتبارپذیری به واقعی بودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از
درجـۀ اعتمـاد به واقعی بودن یافتهها برای شرکتکنندگان پـژوهش و برای زمینهای کـه
ایـن پـژوهش در آن انجـام شـده است؛ به این معنا که آنچه در یافتهها و نتایج تحقیق از
سوی پژوهشگر ذکر میگردد ،همانی باشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده است و در جهت
رسیدن به ایـن امر لینکلن و کوبا به مواردی ،همچون تماس طوالنی با محیط پژوهش،
مشاهدۀ مستمر ،بررسی از زوایای مختلف ،تبادل نظر با همتایـان ،تحلیـل مـوارد منفـی،
کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا اشـاره مـیکننـد (عباسزاده .)3199،در این تحقیق از
تکنیک «کنتـرلهـای اعضـا» برای سنجش اعتبارپذیری استفاده شده است .بدین منظور
تحلیل دادهها و نتایج حاصل از آن به پنج نفر از پاسـخگویان ارائه شد تا از واکنشهای آنان
در مرحله گـزارش نوشـتههـا آگاهی حاصل آید .در این مرحله نتایج حاصله همگی مورد تأیید
قرار گرفت و نکات پیشنهادی آنها در نظر گرفته شد .همچنین براساس روش«خود بازبینی
محقق» در طی فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها ،به قابلیت اعتبار تحقیق افزوده شد.
تأییدپذیری به عینیت کیفی گزارش طبیعت گرایانه کیفی اطالق میشود .در این زمینه
محقق باید نشان دهد که یافتههای وی عمالً و واقعاً مبتنی بر دادهها هستند (محمدپور،
 .)3194در این راستا متن کامل پنج مصاحبه اولیه به همراه کدگـذاری بـاز بـه دو تـن از
همکاران تحقیقاتی و سه تن از اعضای هیأت علمـی ارائـه و نظـر تأییـدی آنهـا در جهت
پیاده کردن و کدگذاری صحیح متون دریافت شد.

11



فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

مرحله دوم :رویکرد کمی
 دوره ،31شمارۀ  ،29بهار 3199

در فاز دوم تحقیق که با رویکرد کمی صورت میگیرد ،برازش مدل استخراج شده در فاز
اول تحقیق ،با تکیه بر استراتژی پژوهشی پیمایشی توسط خبرگان رسانهای حوزه IPTVمورد
بررسی قرار میگیرد .در فاز دوم تحقیق ،این پژوهش به دنبال جمعآوری اطالعات از افرادی
است که در حوزه نوآوری باز و رسانه اطالعات الزم را داشته باشند .به این علت که دانش
الزم در این زمینه در گروههای محدودی از جامعه قرار دارد ،پژوهشگر ناگزیر از انتخاب طرح
غیر احتمالی است .اما به منظور افزایش اعتبار اطالعات دریافتی الزم است تا پژوهشگر
گروههایی را انتخاب نماید که بیشترین اطالعات را در دو حوزه مورد نظر داشته باشند .از
اینرو طرح هدفمند قضاوتی انتخاب شده است .نمونه آماری مربوط ،در این بخش 11نفر
برآورد شد که شامل مشاوران ،مدیران کل ،مدیران و کارشناسان ارشد متخصص در
حوزه IPTVدر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما ،سازمان تنظیم مقررات صوت و
تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاونت توسعه و فناوری رسانه میباشند .پایایی ابزار تحقیق
در فاز کمی توسط آلفای کرونباخ و روایی ابزار نیز براساس روایی سازه توسط رویکرد معادالت
ساختاری بررسی شده و نتایج حاصل از آن در یافتههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
بهمنظور بررسی و ارائه مدل نهایی در این مرحله از رویکرد معادالت ساختاری با نرم
افزار Smart PLSاستفاده میشود.
.4یافتههای پژوهش

تحلیل تم عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق
طبقهبندی دادهها و الگویابی درون دادهای و برون دادهای به یک سنخشناسی تحلیلی دست
مییابد .این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در دادهها است .زمانی که الگویی از
دادهها بدست آمد ،باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد .به عبارتی تمها از دادهها
نشات میگیرند .در بخش اول ،ابتدا متن مصاحبه از روی صدای ضبط شده از جلسۀ مصاحبه
پیاده سازی شد و با استفاده از یادداشتهای برداشته شده در طی جلسات مصاحبه تکمیل
گردید .سپس با مطالعۀ دقیق این متون ،در ابتدا برای هر یک از مصاحبههای تهیه شده
تمامی ایدهای مستقل در قالب مفاهیم و تمها دستهبندی شد .جدول شماره  3شامل مثالهایی
از مفاهیم شناسایی شده در متن پیاده شدۀ یک نمونه مصاحبه است که در قالب تم دستهبندی
شده است .چنین کاری برای هرکدام از مصاحبهها انجام شد.
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عنوان مفهوم شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آن

«جذب کاربران بیشتر سرویسهای »IPTV
با پیادهسازی مفهوم نوآوری باز در حوزه رسانههای تعاملی کیفیت سرویسهای حوزههای مربوط
به جهت ویژگی تعاملی بودن افزایش خواهد یافت و به دنبال آن استقبال کاربران از سرویسهای
تعاملی بیشتر خواهد شد.
«ارتقای ضریب نفوذ محتوا و سرویسهای »IPTV
آنچه که اهمیت دارد مورد استقبال قرار گرفتن یک سرویس نوآورانه است .با توجه به رقابت
شدید در محیط رسانهای الزم است محتوا و سرویس نوآورانه در میان قشر حداکثری مورد
پذیرش قرار گیرد .زمانی که با ارائه سرویس نوآورانه نتوان کاربر وفاداری جذب نمود سناریو
موفق نبوده است و تنها هزینه برای سازمان رقم خورده است .در محیط رسانهای دیده شدن
رکن اصلی در ارزیابی محتوا و سرویس میباشد.
«کاهش زمان ارائه سرویس به بازار»
رشد فناوریهای نوین سبب شده که سرویسها و خدمات فضای مجازی با سرعت وارد بازار
شوند .یک سناریو نوآوری باز باید بتواند زمان تجاری شدن یک سرویس نوین را کاهش دهد
که به واسطه آن مزیت رقابتی باال رود.
«پیادهسازی موفق سیستم یکپارچه مدیریت دانش»
در مدل کالن نوآوری باز در سازمان آنچه که در میان رگهای این پارادایم در جریان است
دانشی است که منتج شده از درون و برون سازمان است .تنها تشکیل و پیشبینی سناریوهایی
برای جاری سازی دانش بیرونی و درونی اثربخش نیست و در این فاز الزم است صداوسیما
برای استفاده اثر بخش از دانشهای مذکور ،سیستمی جامع ،یکپارچه و پویا پیادهسازی نماید.

ارتقای سهم
سبد رسانهای

ارتقای سهم
سبد رسانهای

ارتقای کیفیت
سرویسها

قابلیتهای
فناوری
اطالعات

در نهایت براساس نتایج مصاحبه با خبرگان مؤلفههای مدل اولیه بررسی نقش قابلیتهای
فناوری اطالعات بر پیادهسازی موفق نوآوری باز در حوزه  IPTVسازمان صداوسیما استخراج
شد.
جدول .2مؤلفههای مدل اولیه در خصوص تبیین متغیر قابلیتهای فناوری اطالعات
کد
هوم
مفIT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9

متغیر

مفاهیم

برخورداری از زیر ساختهای بهروز
پیادهسازی موفق سیستم یکپارچه مدیریت دانش
استفاده از سناریوهای نوین داده کاوی در رسانههای تعاملی
بهرهمندی از بسترهای نوین رسانهای
برقراری ارتباط کالن دادهها 1با سیستمهای جذب ایدههای نوآورانه بیرونی و درونی
بهرهمندی از بستر رایانش ابری برای ایدههای نوآورانه
بهرهمندی از شبکه یکپارچه انتقال داده
استفاده از پتانسیل بازی نمایی 1در جذب ایدههای نوآورانه
بهرهمندی از سیستم هوش تجاری

قابلیتهای
فناوری
اطالعات

Big Data
Gamification

1.
2.
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همچنین مؤلفههای نهایی مدل در خصوص تبیین متغیر پیادهسازی موفق نوآوری باز در
جدول شماره  1ارائه شده است .براساس نتایج تحلیل تم 37 ،مفهوم در قالب  1متغیر عملکرد
مطلوب مالی ،ارتقای سهم سبد مصرف رسانهای و ارتقای کیفیت سرویسها ارائه شده است.
جدول .3مؤلفههای مدل اولیه در خصوص تبیین متغیر پیادهسازی موفق نوآوری باز
کد مفهوم

OI1
OI2
OI3
OI4
OI5
OI6
OI7
OI8
OI9
OI10
OI11
OI12
OI13
OI14

مفاهیم

افزایش سوددهی بازار محتوا و سرویس
کاهش هزینه تولید محتوا
کاهش هزینه توزیع محتوا
کاهش هزینه توزیع سرویس
کاهش هزینه تولید سرویس
جذب کاربران بیشتر سرویسهایIPTV
ارتقای وفاداری کاربران سرویسهایIPTV
ارتقای ضریب نفوذ محتوا و سرویسهایIPTV
بهبود سهم صداوسیما از سبد مصرف رسانهای مخاطبان
همگرایی سرویسهای حوزهIPTV
طراحی کاربر پسند سرویسها
بهبود در سرویسها براساس نظرات مشتریان
کاهش زمان ارائه سرویس به بازار
عملیاتی شدن پروژههای تحقیق و توسعه

متغیر

عملکرد مطلوب مالی

ارتقای سهم سبد رسانهای

ارتقای کیفیت سرویسها

آنچه که هر سازمان رسانهای در صدد آن است داشتن کاربران و مخاطبانی وفادار به
سرویسهای رسانهای خود است .صداوسیما نیز با ارائه سرویس IPTVدر صدد جذب
حداکثری کاربران در سطح کشور میباشد .آنچه که برتری رسانههای نوین سازمان صداوسیما
بر رسانه سنتی آن را رقم میزند تعامل و مشارکت مخاطب در فرایند رسانه میباشد .باز بودن
مرزهای سازمان صداوسیما برای دریافت ایدههای خالقانه بیرونی ،مهمترین گام در این حوزه
میباشد .زمانی که کاربر IPTVبتواند در فرایندهای تولید محتوا و سرویس مشارکت نماید و
نظراتش به توسعه سرویسهای ارائه شده منتج شود ،به کاربری وفادار برای سرویسIPTV
تبدیل شده و این وفاداری سبب ارتقای سهم صداوسیما از سبد مصرف رسانهای مخاطبان
میگردد .با افزایش سهم رسانهای IPTVدر میان کاربران ،سازمان صداوسیما میتواند به باال
رفتن ضریب نفوذ سرویسهای محتوایی خود در سطح جامعه امیدوار شود .یک سرویس

بررسی نقش قابلیتهای فناوری در پیادهسازی موفق نوآوری باز71  ...

1. Big Data
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رسانهای زمانی میتواند ضریب نفوذ باالیی داشته باشد که کیفیت سرویس مطلوبی داشته
باشد .نوآوی باز از چند بعد سبب ارتقای این کیفیت خواهد بود .زمانی که مرزهای صداوسیما
برای دریافت ایدههای ذینفعان بیرونی باز باشد و همچنین پتانسیلی برای استفاده
ازسناریوهای تجاری بیرون سازمانی برای تجاری سازی ایدههای نوآورانه درونی وجود داشته
باشد،کیفیت سرویسهای محتوایی ارتقاء خواهد یافت.کاربران  IPTVبراحتی میتوانند
براساس ایدههای نوآورانه خود سرویسهای کاربر پسند را توسعه دهند .آنچه که در ارتباط با
پیامدهای پیاده سازی موفق نوآوری باز در IPTVپیشبینی میشود عملیاتی شدن پروژههای
تحقیق و توسعه در سطح سازمان صداوسیما میباشد .همچنین استفاده از ظرفیتهای
ذینفعان بیرونی برای تجاری سازی ایدههای نوآورانه سبب کاهش زمان ارائه سرویس مدنظر
در بازار رسانه میشود.
ارتقای کیفیت سرویسها و ارتقای سهم سبد رسانهای سبب عملکرد مطلوب مالی سرویس
 IPTVمیگردد .سازمان صداوسیما با پیادهسازی موفق نوآوری باز ،عملکرد به مراتب
مطلوبتری در تولید و توزیع سرویسهای محتوایی خواهد داشت .در این عملکرد مطلوب،
کاهش هزینههای تولید و توزیع بسیار چشمگیر میباشد .همچنین افزایش تعداد کاربران فعال
و وفادار سرویس مذکور ،که منتج شده از پیادهسازی موفق نوآوری باز در صنعت رسانه میباشد
سبب افزایش سود دهی بازار محتوا و سرویس میشود .حال با توجه به پیامدهای موفق
پیادهسازی نوآوری باز در سازمان صداوسیما لزوم توجه به فاکتورهای مؤثر بر پیادهسازی موفق
نوآوری باز امری کلیدی میباشد.
یک سازمان رسانهای در صورتی میتواند از پتانسیل نوآوری باز استفاده نماید که از زیر
ساختهای به روز بهره مند شود .برقراری ارتباط کالن دادهها 3با سیستمهای جذب ایدههای
نوآورانه بیرونی و درونی ،بهرهمندی از بسترهای نوین رسانهای و بهرهمندی از شبکه یکپارچه
انتقال داده سه مفهوم کلیدی در این حوزه میباشند .همچنین به منظور بررسی و ارزیابی
محیط رسانه و فعالیتهای کاربران در رسانههای نوین الزم است از سناریوهای نوین داده
کاوی در رسانههای تعاملی بهره گرفته شود تا به واسطه آن به الگوی رفتاری ویژه مخاطبان
با تکیه بر اهداف کسب و کار نائل شد .مدل کسب و کار سازمان رسانهای میتواند براساس
دادهها و اطالعات پایش شده از محیط ،تغییر یافته و براساس آنها خود را منطبق نماید .از
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اینرو الزم است یک سازمان رسانهای از سیستم هوش تجاری بهرهمند شود تا به واسطه آن
تصمیمات سازمانی به صورت نظاممند استخراج شود .همچنین الزم است به منظور ایجاد
محیطی بر جذب ایدههای بیشتر از پتانسیل بازی نمایی در جذب ایدههای نوآورانه استفاده
شود.
 .9-4یافتههای حاصل از بخش کمی

در این بخش در راستای بررسی مدل از نرمافزار  Smart PLS.2استفاده شده است.
درشکل شماره  3به بررسی ضرایب بارهای عاملی و ضرایب مسیر پرداخته شده است .در این
مدل  1متغیر پنهان توسط  21متغیر مشاهده شده تبیین و اندازهگیری شده است .فلشهای
ترسیم شده از متغیرهای پنهان به متغیرهای مشاهده شده مسیرهایی هستند که نشان میدهند
هر کدام از متغیرهای مشاهده شده تا چه میزان در تبیین و اندازهگیری متغیر پنهان خود نقش
داشتهاند .بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه
محاسبه میشود که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  9/7باشد مؤید این مطلب است که واریانس
بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر است و پایایی در
مورد آن مدل اندازهگیری مورد قبول است .البته برخی نویسندگان مقدار 9/1را به عنوان مالک
بیان نمودهاند.

شکل .9بررسی ضرایب مسیر

بررسی نقش قابلیتهای فناوری در پیادهسازی موفق نوآوری باز71  ...

شکل .2بررسی سطح معنی داری
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در این مدل قابلیتهای فناوری اطالعات با نه شاخص ( ،)IT1-IT9عملکرد مطلوب مالی
با پنج شاخص (FI1تا ،)FI5ارتقای سهم سبد رسانهای با چهار شاخص (PE1تا )PE4و ارتقای
کیفیت سرویسها با پنج شاخص ( Q1تا )Q5متغیر پیاده سازی موفق نوآوری باز را تبیین
مینمایند .در شکل شماره  ،2مدل در حالت سطح معنیداری ارائه شده است که سطح معنی
داری مسیرها را نشان میدهد .این شاخص ابتداییترین معیار برای سنجش رابطه بین سازهها
در مدل میباشد که عدد معناداری تی را گزارش مینماید .در صورتی که مقدار این معیار از
 3/91بیشتر باشد مشخص میشود رابطه بین سازهها معنادار است .البته باید توجه داشت که
این معیار شدت رابطه را اندازهگیری نمینماید و تنها برای بررسی معناداری مسیرهای مدل
استفاده میشود .نتایج بررسی نشان داد تمامی متغیرهای مشاهده شده به صورت معناداری
متغیرهای پنهان مربوط به خود را تبیین میکنند.
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در گام بعد به شاخصهای برازش مدل پرداخته میشود.
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جدول .4شاخصهای برازش مدل
متغیرها

میانگین
واریانس
استخراجی

پایایی
ترکیبی

آلفای
کرونباخ

CV RED

CV COM

ارتقای سهم سبد رسانهای

9/991

9/971

9/939

9/479

9/991

ارتقای کیفیت سرویسها

9/421

9/929

9/991

9/147

9/424

عملکرد مطلوب مالی

9/419

9/917

9/933

9/432

9/479

قابلیتهای فناوری

9/171

9/937

9/999

9/117

9/117

مدل کل

9/179

GOF

9/292

معیار Q2

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مذکور
مقدار  9/4است ،مشخص میشود که متغیرهای پنهان (سازه) مورد بررسی در وضعیت مطلوب
قرار دارند .برای بررسی روایی همگرایی از شاخص میانگین واریانس استخراجی استفاده شده
است .با توجه به اینکه مقدار مناسب برای شاخص مذکور مقدار  9/1است مشخص میشود
که متغیرهای پنهان مورد بررسی در وضعیت مطلوب قرار دارند .شاخص اشتراک کیفیت
اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .شاخص حشو با نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل
ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازهگیری میکند .مقادیر مثبت این شاخصها نشانگر
کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازهگیری و ساختاری میباشد .در جدول  7مقادیر هر یک
از شاخصهای مربوط به متغیرها آورده شده است .همان طور که مشاهده میشود شاخصها
مثبت و بزرگتر از صفر است .بنابراین ،مدل با تکیه بر این شاخصها مورد تأیید است .معیار
ارزیابی بعدی معیار  Q2میباشد ،این معیار که توسط استون و گیزر معرفی شد قدرت پیشبینی
مدل را مشخص میسازد .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل
قبول هستند باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته
باشند .در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درون زا صفر یا کمتر از صفر شود نشان
دهنده این است که روابط بین سازههای دیگر مدل و آن سازه درونزا به خوبی تبیین نشده
است .مقادیر  9/31 ،9/92و  9/11به ترتیب برای شدت این شاخص تعیین شده است .اگر
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جدول .3بررسی ضرایب مسیر
مسیر

قابلیتهای فناوری  >-پیاده سازی
موفق نوآوری باز

ضریب مسیر

9/111

خطای
استاندارد

9/917

سطح
معنی داری تی

39/943

نتیجه

معنادار

در سطح اطمینان  9/91براساس نتایج جدول شماره  1ضریب مسیر میزان  9/111میباشد.
با توجه به بزرگتر بودن میزان سطح معنی داری تی از میزان  3/91مشخص میشود قابلیت-
های فناوری بر پیادهسازی موفق نوآوری باز نقش مثبت و معناداری دارد.
.3بحث و نتیجهگیری

سازمانهای رسانهای امروزه با پیچیدگیهای محیطی غیر قابل پیشبینی ایجاد شده
توسط تغییرات سریع فناوری ،محیط اطالعاتی پویا و نوع جدید مدلهای کسب و کار روبرو
شده اند .آنها به دنبال فرصتهایی برای مشارکت با مشتریان ،تأمین کنندگان ،دانشگاهها،
مراکز تحقیقاتی ،مشاوران ،سازمانهای مشابه و بسیاری دیگر از نهادهای رقیب میباشند.
نوآوری همیشه موضوع چالش برانگیز و پرمخاطره در کسب و کار بوده است .امروزه رقابت
برای بسیاری از سازمانها روز به روز سختتر میشود .نوآوری در محیط امروزی نیازمند باز
بودن است .با تمام مزایایی که برای نوآوری باز مطرح میشود ،این مفهوم پیامدهای منفی نیز
با خود به همراه دارد .از اینرو شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق آن در سطح سازمان
امری ضروری است.
در این مقاله به بررسی نقش قابلیتهای فناوری در پیادهسازی موفق نوآوری باز در حوزه
 IPTVسازمان صداوسیما پرداخته شد .نتایج بخش کیفی نشان داد که از طریق تکنیک تحلیل
تم ،از مصاحبه با خبرگان رسانهای برای متغیر قابلیتهای فناوری اطالعات  9مؤلفه و برای

 دوره ،31شمارۀ  ،29بهار 3199

مقدار آن در محدوده نزدیک به  9/92باشد نشان از آن دارد که مدل قدرت پیشبینی ضعیفی
در قبال شاخصهای آن سازه دارد .نتایج بررسی نشان داد معیار مذکور در وضعیت مطلوب
قرار دارد .برای بررسی برازش مدل کلی از شاخص معیار  GOFاستفاده شده است .این معیار
از جذر حاصل ضرب میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین آر اسکوئر محاسبه میشود .میزان
شاخص  GOFبرابر با 9/179میباشد که با توجه به حد استاندارد این شاخص( )9/11مشخص
میشود مدل از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار است .پس از برازش مدل به بررسی نقش
قابلیتهای فناوری بر پیادهسازی موفق نوآوری باز براساس ضرایب مسیر پرداخته میشود.
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متغیر پیادهسازی موفق نوآوری باز  37مؤلفه استخراج شد و در بخش کمی با تکیه بر رویکرد
معادالت ساختاری توسط نرم افزار  PLSبرازش مدل مورد تأیید قرار گرفت و نتایج بررسی
تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که تمامی مؤلفههای استخراج شده در بخش کیفی به
صورت معناداری دو متغیر پیادهسازی موفق نوآوری باز و قابلیتهای فناوری اطالعات تبیین
مینمایند .همچنین نتایج بررسی نشان داد قابلیتهای فناوری بر پیادهسازی موفق نوآوری باز
نقش مثبت و معناداری دارد .نتایج تحقیق همراستا با نتاج تحقیقات کریستنسن 3و همکاران
( ،)2991دیتریچ و دویسترس ،)2994(2فیمس 1و همکاران ( ،)2939سابتیل و همکاران
( ،)2939غفاری و آبرت )2931(7و سپدا و پیرز ( )2939میباشد که در تحقیقات مذکور نیز به
نقش مثبت و معنادار قابلیتهای فناوری اطالعات بر پیادهسازی موفق نوآوری باز تأکید شده
بود.
با توجه به ماهیت تعاملی بودن  ،IPTVاین سرویس سازمان صداوسیما مناسبترین بخش
برای پیادهسازی نوآوری باز میباشد .این پارادایم تسهیل کننده جذب ایدههای ذینفعان
بیرونی سرویس  IPTVو توانمندساز برای تجاریسازی ایدههای نوآورانه درون سازمانی است.
رشد روز افزون سرویسهای رسانهای در بازار رسانه با تکیه بر فناوری اطالعات ،تأکید بر
رویکردهای نوآورانه در سازمان صداوسیما را طلب میکند .با در نظر گرفتن ماهیت
سرویسهای اینترنتی ،چندین تغییر مهم را میتوان در چشمانداز بازار رسانه پیشبینی کرد.
اول اینکه ،این بازار پتانسیل دسترسی مداوم و فوری به کاربران آنالین را در تمامی بسترهای
توزیعی خواهند داشت .دوم اینکه ،سازمانهای رسانهای مجبور خواهند شد که محصوالت و
خدمات رسانهای خود را به شکل چند رسانهای و تعاملی ایجاد نمایند .سوم اینکه ،ظرفیتهای
فناوری اطالعات سازمانها را قادر میسازد که دانش مربوط به مشتریان را یکپارچه سازی
کنند و از آن برای توسعه سرویسهای رسانهای خود استفاده کنند .کسب و کارهای امروزی
براساس الگو مدل نوآوری باز دچار تحول شدهاند ،این تحول از طریق نقش آفرینی مشتری،
جمع سپاری در طراحی ،بازاریابی و ارزیابی ،تبدیل مشتری به تولید کننده و شریک ایجاد شده
است .امروزه فناوری اطالعات به پایه و ستون اصلی کسب و کار تبدیل شده است؛ بهطوری

1. Christensen
2. Dittrich &Duysters
3. Faems
4. Ghaffari&Aubert
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باز بودن مرزهای سازمان صداوسیما برای جاری سازی ایدههای نوآورانه به داخل سازمان زیر
ساختهای نوین فناوری اطالعات را طلب مینماید تا پشتیبان فرایندهای پویا و انالین تبادل
ایده در حجم عظیمی از کاربران  IPTVباشد .بنابراین ،لزوم توجه به بررسی وضعیت موجود
زیر ساختهای فنی سازمان صداوسیما و تطبیق با نیازهای سیستمهای پشتیبان نوآوری باز
امری ضروری میباشد.
عموماً سازمانهای رسانهای که قادر هستند جستوجوی عمیقی را برای دانش انجام
دهند ،میتوانند عملکرد نوآوری خوبی را دریافت کنند .جستوجوی دانش میتواند منجر به
تنوع ،انعطافپذیری و نوآوری بیشتری گردد و ذخایر دانش سازمان رسانهای را توسعه
دهد.آنچه که در این میان اهمیت دارد ،استفاده اثربخش از دانش وارد شده به سازمان از طریق
مرزهای باز شده سازمان صداوسیما میباشد .بنابراین ،پیش نیاز اصلی برای پیادهسازی مفهوم
نوآوری باز پیاده سازی سیسستم یکپارچه مدیریت دانش میباشد که انبوه دانش خلق شده را
مدیریت نماید.
نوآوری باز نیازمند جستوجوی دانش جدیدی است که سازمان میتواند آن را به صورت
خالقانه با فناوریهای موجود خود ترکیب کند ،زیرا فرصتهای نوآورانه اغلب در خارج از

 دوره ،31شمارۀ  ،29بهار 3199

که بقا و رقابت در بازار بدون استفاده از امکانات فناوری اطالعات برای سازمانها غیرممکن
شده است.
خبرگان رسانهای مورد مطالعه در این تحقیق اعتقاد داشتند که پیادهسازی موفق نوآوری
باز در ،IPTVپیامدهای مثبت و تأمل بر انگیزی در سازمان صداوسیما به همراه دارد .این
پیامدها در کاهش هزینه تولید و توزیع محتوا سرویس ،افزایش سوددهی بازار محتوا و سرویس،
بهبود سهم صداوسیما از سبد مصرف رسانهای مخاطبان ،جذب کاربران بیشتر و ارتقای
وفاداری کاربران ،عملیاتی شدن پروژههای تحقیق و توسعه ،بهبود در سرویسها براساس
نظرات مشتریان ،همگرایی سرویسهای حوزه  ،IPTVکاهش زمان ارائه سرویس به بازار و
طراحی کاربر پسند سرویسها تبیین شد .پیاده سازی موفق نوآوری باز با چالشها و موانعی
مواجه خواهد بود و لزوم توجه به عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق آن ضروری میباشد .در این
تحقیق قابلیتهای فناوری اطالعات به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا
به منظور ارتقای قابلیتهای فناوری اطالعات در حوزه  IPTVسازمان صداوسیما پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
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مرزهای سازمان قرار دارند .جستوجوی ایدههای جدید فقط به صورت جمعآوری منابع دانش
در یک دامنه وسیع نیست بلکه بهصورت کاوش کردن آنها و به دست آوردن یک الگوی دانش
ضروری است .از اینرو داده کاوی حامی مهم پارادیم نوآوری باز میباشد .از اینرو سازمان
صداوسیما باید سیستم داده کاوی متناسب با فرایندهای سرویس  IPTVپیادهسازی نموده و
براساس الگوهای دانشی استخراج شده به توسعه سرویسهای نوآورانه اقدام نماید.
برای جذب ایدههای نوآورانه بیرون سازمانی ،استفاده از ویترینهای جذاب و بازی گونه
بسیار اثربخش میباشد .از اینرو باید در بستر  IPTVاز پتانسیل مفهوم بازی نمایی استفاده
شود.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی

با توجه به نتایج این تحقیق که پیامدهای مثبت و تاثیرگذار پیادهسازی نوآوری باز
در سازمان صداوسیما را نشان داد .پیشنهادهای زیر به منظور تحقیقات آتی ارائه میشود:
بررسی نقش منابع انسانی در پیادهسازی موفق نوآوری باز در سازمان صداوسیما
بررسی نقش فرایندهای سازمانی در پیادهسازی موفق نوآوری باز در سازمان صداوسیما
بررسی نقش میانجی رقبای رسانهای در تأثیر قابلیتهای فناوری اطالعات بر پیادهسازی
موفق نوآوری باز در سازمان صداوسیما
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