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ارائه مدل تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای موفق 

  نوآوری باز صنعت رسانه

 سازمان صداوسیما( IPTV)مورد مطالعه: حوزه 
 *، امیر حاتمیمهدی شریفیدکتر سید

 چکیده

نعت صي باز تبيين نقش مدیریت منابع انساني در اجراي موفق نوآورهدف از این مقاله، ارائه مدل 
مرتبط با  هايپژوهش بودن نوین به توجه سازمان صداوسيما بوده است. با IPTVرسانه در حوزه 

روش مورد  ست.هاي بنيادي اایران، مطالعه حاضر از نوع پژوهش در خصوصبه و در رسانه نوآوري باز
 18يفي در بخش ک هاي ترکيبي اکتشافي بوده است.ترکيبي از نوع طرح شيوهاستفاده در این پژوهش 

ب برفي انتخا صداوسيما براي اجراي فرایند مصاحبه با تکيه بر تکنيک گلوله IPTVنفر از خبرگان حوزه 
نيز، با  در گام دوم پژوهش تکنيک تحليل تم مورد بررسي قرار گرفت. براساسشدند و نتایج مصاحبه 

سوي  کمي برازش مدل استخراج شده در گام اول، با تکيه بر راهبرد پژوهشي پيمایشي ازرویکرد 
منظور بررسي و ارائه مدل نهایي، در این مرحله، رویکرد بررسي شد. به IPTVاي حوزه خبرگان رسانه

که تایج بررسي نشان داد مورد استفاده قرار گرفت. ن PLS.2 افزار اسمارتمعادالت ساختاري با نرم
نش انساني، مدیریت دا ي منابع انساني، فرهنگ نوآورانه منابعريکارگبهمؤلفه  4مدیریت منابع انساني با 

آوري باز در ( در اجراي موفق نو797/0) منابع انساني و بهسازي منابع انساني، نقش مثبت و معناداري
 سازمان صداوسيما بر عهده دارد. IPTVحوزه 
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 مقدمه

های سازمان، همواره اگر در نظریهنوآوری یک حقیقت مسلم برای صنعت رسانه است. 

شود که شرط بقای یک سازمان، تغییر نسبت به شررای  بیرونری، نروآوری و ارتبراط     بیان می

از بهترین مصرادی   ای در شرای  کنونی یکی های رسانهداشتن با محی  بیرون است، سازمان

هماهنگی با تغییرات پرشتاب در عرصه فضای مجرازی هسرتند کره  صرد دارنرد در تعامر        

مستقیم با مخاطبان خود، آنان را حفظ کنند و همچنین به ابزارهای مورد اسرتفاده و در حرال   

هرای  از لحاظ تراریخی، سرازمان  (. 217: 1397تغییر نیز توجه داشته باشند )شریفی و امیدی، 

هرای اخیرر، شررای   زر بررای     انرد. البتره در دهره   ای همواره به نوآوری نیازمند بروده سانهر

تررر و دشرروارتر شررده اسررت زیرررا سرررعت و حی رره نرروآوری در صررنعت رسررانه  ررروری

ای های فناورانره افرزایپ پیردا کررده اسرت. نروآوری و پیشررفت فنراوری، راب ره         پیشرفت

هرا برا   هرای فناورانره اسرت و سرازمان    وتور پیشررفت نوآوری م جدانشدنی با یکدیگر دارند.

 (.2013، 1ها واکنپ نشان دهند )کونگتوانند به این پیشرفتنوآوری می

هرا در سر وم مختلر     سابقه بازار رسانهای جدید اینترنتی به تغییر بیهای رسانهفناوری

ررنرگ شردن نقرپ    پ های ایرن تغییرر،  ترین جنبهیکی از مهم (.2011، 2اند )ویرتزکمک کرده

هرایی را بررای   های دیجیتالی و تعاملی فرصرت امروزه رسانه (.2011، 3مخاطبان است )ناپولی

کنندگان محتوایی عمر  کننرد کره    عنوان تولیدکنندگان و توزیعاند تا بهمخاطبان فراهم ساخته

(. 2010، 4و شرررکی 2010کننرردگان دیگررر رسررانه ارزشررمند باشررد )نرراپولی، برررای مصررر 

اینترنت )مانند تلویزیون کابلی دیجیتالی، تلویزیون اینترنتری و ...(   های تعاملی بر بستریفناور

عمرور مرردر بره     (.2011انرد )نراپولی،   به دور شدن تدریجی از فراینرد سرنتی کمرک کررده    

صرورت خق انره و اشرتراکی، در    تنهرا بره  ( که نه2014، 5اند )برونزتولیدکنندگانی تبدی  شده
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توانند محتروا را اسرتفاده،   کنند، بلکه میریت شده از سوی کاربران مشارکت میهای مدیطرم

م العرات مردیریت و صرنعت     (.2013، 2و کررا   1کپی، توصی  و منتقر  کننرد )کارماسرین   

هرای  های ایجاد شده در فنراوری ط رور جرایگزین سرازمان    کنند که پیشرفتمی تأییدرسانه 

ترر،  ترر و طابرک  هرای کوطرک  ( و سرازمان 2012ن، و همکارا 3شوند )کریستنسنموجود می

 (.2013، 4دهند )نیمحصو ت و فرایندهای انققبی را توسعه می

و  5ای اسرت )کرامویرک  پژوهپ در مورد نوآوری رسانه نیازمند رویکردی طند زمینه

های کیفی و کمی را در یک حروزه م العراتی گسرترده برا     ( که روش2013، 6استورسول

سررمایه   تغییرپرذیری، وجرود   ماننرد  (. عرواملی 2014همکاران،  و 7)بلینهم ترکیب کند 

هرای جدیرد   آمیز، کاهپ طرخه عمر محصو ت، هزینه با  برای توسعه فنّاوریمخاطره

هرای عمرومی و خصوصری، منجرر بره تفکرر       یا وجود دانپ خارجی کلیدی در سازمان

شرود  صورت نروآوری براز مری   مجدد در مورد رویکرد سنتی نوآوری و تغییر پارادایم به

نوآوری باز، راهبردی است که بر براز کرردن مرزهرای یرک      .(2017و همکاران،  8)مولر

سازی دانرپ و منرابع مختلر  بررای تجراری کرردن       سازمان به روی کاوش و یکپارطه

هرای همکراری در میران عرامقن     های بالقوه متمرکز است. این راهبررد، ترقش  نوآوری

(. کارکنان  لرب نروآوری و خق یرت    2017، 10و مورای 9کند )رازاکینوآوری را تقویت م

تررین  ای، یکری از مهرم  (. در صنایع رسرانه 2017و همکاران،  11یک سازمان هستند )بامبر
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ای ترا  ها منابع انسانی خقق آنهاست؛ زیرا کیفیت محصرو ت رسرانه  های سازماندارایی

وابسته است که آنها را طراحی و تولید حد زیادی به دانپ، مهارت و خق یت کارکنانی 

ای بره درجره   هرای رسرانه  پرذیری سرازمان  (. ر ابت2006، 2و هالیفیلد 1کنند )میرزسکامی

با یی از مدیریت روزانه کارکنان خرقق بسرتگی دارد زیررا طراحری و تولیرد محتروا و       

آنجا کره   گیرد. ازصورت فرایندی مداور از خق یت صورت میای، بهمحصو ت رسانه

اند، رهبرری و  ای تا حد زیادی به فرایندهای خق انه وابستهمحصو ت و خدمات رسانه

و  3ای یک عام  راهبردی خواهد برود )آریر   های رسانهمدیریت افراد خقق در شرکت

هرای عمرومی و   (. پویایی نیروی کرار و دانرپ پراکنرده در برین سرازمان     2005، 4بوگین

های نوآورانه مستق  خرود را  دارد که طی  فعالیترا وامی هاخصوصی مختل ، سازمان

های نوآوری جرایگزین را نیرز مردنظر    بار دیگر بررسی کنند و توجه به مشارکت در فن

های اصرلی در ایرن خصروا، ایجراد و     (. طالپ2017و همکاران،  5 رار دهند )کارتزر

سرازی سرازمان   رای طابکتوسعه فرهنگ نوآوری، تغییر در نگرش افراد سازمان، تغییر ب

و تغییر در ک  سازمان برای تبدی  نوآوری محصو ت و خدمات به نتایج پایردار اسرت   

(. البته بایرد توجره داشرت کره محصرو ت صرنعت رسرانه        2016، 7و میسنر 6)کارایانی 

برخق  اکثر صنایع، غیر فیزیکی و دیجیتال است و البته این مو وع نوآوری در تولیرد  

(. فشرارهای فنراوری در   238:1397کنرد )روشرندل ارب رانی و همکراران،    یرا تسهی  مر 

جایگراه   IPTVآن داشت که با ارائره خردمات تعراملی     رسانه، سازمان صداوسیما را بر

استقبال مخاطبان از این بستر بره   ای مخاطبان ارتقا بخشد.خود را در سبد مصر  رسانه

ی از رویکررد نروآوری براز برا توجره بره       گیرارائه خدمات نوآورانه وابسته است و بهره
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اجرای موف  نوآوری باز بره عوامر  متنروعی     ماهیت تعاملی بستر یاد شده راهگشاست.

وابسته است. نوآوری باز در سازمان صداوسیما بدون توجه به مدیریت منابع انسانی برا  

نرابع  های تأثیرگرذار حروزه م  های گوناگونی مواجه است و توجه نکردن به مؤلفهطالپ

انسانی در پارادایم نوآوری باز، شکست در اجرای این مفهور را به دنبال خواهد داشت. 

 هرا، وکرار سرازمان  باوجود اهمیت مفهور نوآوری باز و نقپ اثربخپ آن در مدل کسب

های اندکی پیرامون نقپ منابع انسانی بر موفقیت نوآوری باز صورت گرفته است تقش

ای برای بررسری نقرپ مردیریت    با توجه به فقدان مدل رسانه .(2018و همکاران،  1)پاپا

جایگاه مؤلفره   در این مقاله به ارائه مدلی برای تبیین منابع انسانی در اجرای نوآوری باز،

صداوسریما پرداختره    سرازمان  IPTV براز در حروزه   نروآوری  موف  اجرای در یاد شده

مردیریت منرابع انسرانی، طره      پرسپ اصلی مقاله حا ر این است که در حوزه شود.می

 سازمان صداوسیما نقپ دارند؟ IPTVعواملی در اجرای موف  نوآوری باز در حوزه 

 اهداف پژوهش

     وزه ارائه مدل تبیین نقپ مدیریت منابع انسانی در اجرای موفر  نروآوری براز در حر

IPTV سازمان صداوسیما 

 نوآوری باز جرای موف اای های مدیریت منابع انسانی برشناسایی مؤلفه 

        ه بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسرانی برر اجررای موفر  نروآوری براز در حروز

IPTV سازمان صداوسیما 

 پیشینه پژوهش

دهد که در حوزه نقپ منابع انسرانی، م العراتی   های اجرای نوآوری باز نشان میم العه مدل

یت نوآوری باز در صرنایع  صورت گرفته که بر نقپ مثبت و معنادار عوام  یاد شده در موفق

                                                      

 Papa 
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های ارتباطی، کارکنران درگیرر در فراینرد    ( جنبه2013) 2و استاه  1دراست دارد. تأکیدمتفاوت 

 اند.های منابع انسانی شناسایی کردهعنوان مؤلفهو فرهنگ سازمانی را به

( نیز مؤلفره انگیرزش کارکنران را عراملی تأثیرگرذار برر موفقیرت        2009و همکاران ) 3فلر

انرد کره   ( بر این عقیده بروده 2012و همکاران ) 4ناکاگاکی اند. همچنینوری باز عنوان کردهنوآ

 جدید خق انه، مؤلفه کلیدی نوآوری باز است. فکر طرز یک اتخاذ تمای  کارکنان به

اند کره در آن، بره بررسری نقرپ مردیریت      ( مدلی ارائه داده2017بامبر و همکاران )

ریت منابع انسرانی  نتایج نشان داده است که مدی اند.از پرداختهمنابع انسانی در نوآوری ب

 در نوآوری باز، نقپ مثبت و معناداری دارد.
انرد و  ( بره حروزه عملکررد منرابع انسرانی پرداختره      2017و همکاران ) 5دیاز فرناندز 

 اند.عملکرد بهینه این منابع را عاملی راهبردی در عملکرد نوآوری دانسته

( نیرز مؤلفره مهرارت منرابع انسرانی را عراملی مهرم در        2017) 7رانو کروط  6مککئون

 اند.نوآوری سازمانی تبیین کرده

های مردیریت منرابع   ای، به بررسی نقپ مؤلفه( در مقاله2018و همکاران ) 8ناتالیچیو

آنهرا مؤلفره آمروزش و     انرد. مدلی محق  ساخته پرداخته براسا انسانی در نوآوری باز 

 اند.توسعه منابع انسانی را در نوآوری باز امری کلیدی معرفی کرده نقپ محوری آن در

عملکرد منابع انسرانی را در موفقیرت نروآوری براز، عراملی       (2018) و همکاران پاپا

( نیرز در پرژوهپ خرود، برا     2018) 10و تئوطرارو   9زوپیاتی  اند.مثبت و معنادار دانسته
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آوری باز، به نقرپ مثبرت منرابع انسرانی     بررسی نقپ عملکرد منابع انسانی در بهبود نو

 اند.کرده تأکید

 چارچوب نظری پژوهش

این آگاهی در سناریوهایی ازجملره   اند.ها از نیاز به داشتن مرزهای باز آگاه شدهسازمان

هرای  های سازمانی از طری  سرازمان سازی ایدههای بیرون سازمانی و تجاریجذب ایده

هرا سربب پدیرداری و تکامر  الگروی فکرری       تکنیرک بیرونی  اب  مشاهده است. ایرن  

شروند. نروآوری براز، اسرتفاده از دانرپ داخلری و خرارجی از سروی         می« نوآوری باز»

گسرترش بازارهرایی کره از آنهرا      های پژوهشی و توسرعه و ها برای اجرای طرمشرکت

یاری (. نروآوری در بسر  2017و همکاران،  1شود )رلدان براووکنند، تعری  میاستفاده می

(. نروآوری  2017و همکراران،   2آیرد )بررر  می دستبهاز موارد، از یک ماهیت غیررسمی 

هرا  های برازار را کره سرازمان   برداری از فرصتباز، فرایند شناسایی بازارهای جدید و بهره

 زمه توسرعه سرریع    کند.وکار خود دنبال کنند، تسهی  میتوانند آنها را در مدل کسبنمی

هرا  ها منابعی از ایدههای ر ابتی، این است که شرکتمات جدید با  یمتمحصو ت و خد

، 4و درونوسرک  3ها را در داخ  و خارج مرزهای خود جسرتجو کننرد )رانگرو    و نوآوری

(. نوآوری باز استراتژی است که بر باز کردن مرزهای یک شرکت به روی کراوش و  2013

های بالقوه متمرکز اسرت.  کردن نوآوری سازی دانپ و منابع مختل  برای تجارییکپارطه

نوآوری باز با اکتساب سریع دانپ خارجی از طری  همکاری با شرکای خرارجی اهمیرت   

مشراهدات بازارهرای    براسرا  (. 1397:137زیادی پیدا کرده است )شرریفی و همکراران،   

نردها  سرازی مجردد فرای  انرد، نروآوری مردل   ای که راهبردهای نوآورانه را اجرا کردهرسانه

                                                      

1. Roldán Bravo 

2. Brem 

3. Rangus   

4. Drnovšek 
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هرای نروآوری را دربرر    ( و مدیریت مؤثر منابع انسانی در طررم 2014، 2و لویز 1)وست  ند

هرای  های اساسی این اسرت کره سرازمان   یکی از طالپ (.2012، 3گیرد )گارسیا ر آویلزمی

تنها در میان رهبرران سرازمان،   ای باید دیدگاهی را در مورد نوآوری ایجاد کنند که نهرسانه

 (.2016ان کارکنان نیز غالب باشد )کارایانی  و میسنر، بلکه در می

انسرانی   تعام  در محی  کار در میان کارکنان، پشتیبان عملکرد اثربخپ مدیریت منرابع 

پ داشرته  تواند بر س ح خدمات ارائه شده به مشتریان نهایی نیز نقر در سازمان است و می

هرای  ههای نوآوری از سوی گروتاستفاده از فرص (.2018باشد )زوپیاتی  و تئوطارو ، 

 تأکیرد های منرابع انسرانی اغلرب    راهبرد سازمانی بستگی دارد.کاری به غلبه بر موانع درون

گرذاری دانرپ تمرکرز    خاصی بر دانپ ایجاد شده از سوی کارکنان دارنرد و برر اشرتراک   

کرار  ای اعضای تیم از موانع مهم دیگرر اسرت.   همچنین سواب  آموزشی و حرفه کنند.نمی

یت ها و دانپ  زر برای استفاده از  ابلسازی شایستگیآمیز مستلزر یکپارطهتیمی موفقیت

صرورت یرک   سازی انواع مختل  دانپ بهاما دشواری یکپارطه نوآوری اعضای تیم است؛

 (.2017ماند )کارتزر و همکاران، طالپ با ی می
ی داخلری و خرارجی در   نرابع دانشر  سازی و بازترکیب متوانمندی از طری  یکپارطه

در  خل   ابلیت سناریوهای فناورانه نقپ دارد و خرود سربب بهبرود عملکررد نوآورانره     
یرزان  مها ممکرن اسرت از لحراظ    (. سازمان2018شود )ناتالیچیو و همکاران، سازمان می

 و سازوکارهای کنترلری بررای عملیرات و مقاصرد راهبرردی، برا هرم        رسمیت، باز بودن
کننردگان بره   نروان کمرک  ععنوان منابع، بلکه بهتنها بهکنندگان نیز نهمینتأ متفاوت باشند.

در نتیجره، در مردیریت    نرد. اازپیپ اهمیرت پیردا کررده   نوآوری و موفقیت تجاری، بیپ
تردا  فرایند نوآوری، ترکیب دانپ و اطقعات برای اسرتفاده دانشری، ممکرن اسرت در اب    

شود، صورتی پیچیده و دانپ مشتری ترکیب میکه با بازار  آسان به نظر برسد اما زمانی
 (.2017گیرد )کارتزر و همکاران، به خود می

                                                      

1. Westlund  

2. Lewis 

3. García-Avilés 
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زنده ساختن نروآوری در نگررش کارمنردان ممکرن اسرت خ رر درک نادرسرت از        

هرا و مشرارکت در   نوآوری را به همراه داشته باشد: کارمندان ممکن است به ایجاد ایرده 

هد  نهایی طرم را برای اعمرال نروآوری بره     های نوآوری خیلی مشتاق باشند اماطرم

به این معنا که فرهنگ نوآوری باید ک  فرایند نروآوری   های مختل  فراموش کنند؛شیوه

( برر نقرپ کارکنران در    2010) 1(. لینردگارد 2016را پوشپ دهد )کارایرانی  و میسرنر،   

افررادی برا   هرای اعتمراد، داشرتن    های نوآوری باز متمرکز شده است و بر جنبره فعالیت

کررده اسرت. از دیردگاه     تأکیدو توان ایجاد رواب  داخلی و خارجی  های درستنگرش

او، برای اینکه مدیران بتوانند انواع نوآوری را حمایت کنند، باید کارکنان را در اولویرت  

این م لب همچنین به معنای آن است که افراد مسرئول بایرد درک کننرد کره       رار دهند.

 برای مراح  مختل  فرایند نوآوری باز مورد نیاز هستند. کارکنان متنوعی

انرد: از دیرد   کرده تأییدو همکارانپ نیز اهمیت داشتن نگرش درست را  2 تره-روفات

عنروان ابرزاری بررای    دارد، نه بر سهم برازار بره   تأکیدها نگرش درست، بر شایستگی آنان،

هرا بره دو نروع    کند که سازمانبیان می(. لیندگارد همچنین 2010داشته باشد ) تأکیدر ابت 

سرازمانی. رهبرران   هرای درون مختل  از کارکنان نیاز دارند: رهبران نروآوری و کرارآفرین  

های نوآوری براز هسرتند و   نوآوری مسئول مسائ  راهبردی و راهکارهای مرتب  با فعالیت

شتن یک راهبررد و یرک   های عملیاتی را بر عهده دارند. لیندگارد بر داها، فعالیتکارآفرین

شمرد که بایرد آنهرا   کند. او در ادامه، عناصر معینی را  زر میمی تأکیدفرهنگ نوآوری باز 

برخری   ...فراهم کررد   ها، فرایندهای نوآوری باز خود را آغاز کنند،را  ب  از اینکه سازمان

پردازی، تحلی  انداز روشن، هد  راهبردی، مو وع ایدهاند از: طشماز این عناصر عبارت

سهامداران، راهبرد ارتبراطی، زبران مشرترک در مرورد نروآوری در سرازمان، رویکردهرای        

سازمانی که امکان مشارکت و تعهرد همره عرامقن داخلری و خرارجی مربروط را فرراهم        

 (.2010کند )سازند و اتخاذ نگرشی که برای نوآور بودن تقش میمی

                                                      

1 . Lindegaard 

2 . Rufat-Latre 
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نیاز اصلی بررای عملکررد نروآوری شرناخته     عنوان پیپجو نوآوری در م العات، به

شود کره در  ها، اعتقادات و فر یاتی ایجاد میفرهنگ نوآوری بر پایه ارزش شده است.

 1کند )دی کاسرترو میان اعضای سازمان مشترک است و فرایندهای نوآوری را تسهی  می

کرار از   (. ارتباط میان فرهنگ سرازمانی و رفترار نوآورانره در محری     2013و همکاران، 

 ها مورد بررسی  رار گرفتره و های سازمانی در بسیاری از پژوهپسوی کارکنان یا گروه

 (.2016، 3و لوی 2اثبات شده است )هون

و رشرد   جو سازمانی که توان نوآوری و خق یت، تمای  به ریسرک یرا خ رپرذیری   

م العرات   براسا شود. نامیده می« فرهنگ نوآوری»دهد، فردی کارمندان را پرورش می

هرای منرابع انسرانی مبتنری برر      پیشین که با نظریه مبادله اجتماعی م ابقت دارند، تکنیک

بررای فعالیرت در راه    توانند جو اجتماعی مثبتی را ایجاد کنند کره کارمنردان را  تعهد می

های منابع انسانی مبتنی بر تعهد، بلندمدت هسرتند و  اهدا  سازمان ترغیب کند. تکنیک

و  4کننرد )سوتوآکوسرتا  ری، کار تیمی، همکاری و تبادل دانپ را ترغیرب مری  پذیانع ا 

ها و (. فرهنگ سازمانی، عملکرد مدیریتی و هنجارهای مرتب  با نگرش2016همکاران، 

 (.2013، 6و رایرت  5رفتارهای کارکنان در محری  کرار همبسرتگی شردیدی دارنرد )کهرو      

انسانی مبتنی بر تعهد، فضرای  زر بررای    های منابعشود که تکنیکبینی میبنابراین پیپ

هرای مختلر  را   در حقیقت، م العات  بلی، ارتبراط برین بخرپ    نوآوری را ایجاد کنند.

داننرد طررا کره    برای گسترش اعتماد و همکاری در میان اعضای سرازمان سرودمند مری   

 های موجود برای رواب  اجتماعی غیررسمی و همچنین در دستر ، درک عمی فرصت

شرود کره   بینری مری  دهد. از این لحاظ، پریپ صقم بیشتر دانپ موجود را افزایپ میو ا

                                                      

1. De Castro 

2. Hon  

3. Lui 

4. Soto-Acosta 

5. Kehoe  

6. Wright 
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 هرای جدیرد، ارتبراط براز،    در عرین حرال، پرژوهپ    مدیریت جو نوآوری مهرم باشرد.  

کنند و استققل شغلی با  را از عوام  کلیدی برای پرورش نوآوری ذکر می تمرکززدایی

 (.2018)پاپا و همکاران، 

ای همواره تقش کنند ترا خق یرت   های رسانهکند که سازمانشنهاد می( پی2013کونگ )

و مدیریت آن را توسعه دهند. آنها با استفاده مؤثرتر از خق یت کارکنان و افرزایپ خق یرت   

های خود برای تولید محتوا، جایگاه بهتری برای توسعه محصو ت جالرب و خق انره،   شبکه

 (.2015 ،2و ویرتا 1واهند داشت )ناندوپذیری خود خهمچنین بهبود ر ابت

دهنرده  شرود، نشران  آنچه بررسی ادبیات نظری در حوزه نوآوری براز اسرتخراج مری   

بی به مزیرت ر رابتی   ها برای دستیاوکار سازماناهمیت جایگاه این مفهور در مدل کسب

 ای نیرز برا توجره بره  هرور     هرای رسرانه  سازمان پایدار در محی  پرتقطم ر ابتی است.

های مخاطبان ای باید بر باز بودن مرزهای خود برای جذب ایدههای نوین رسانهفناوری

ه از  ابلیرت بیررون سرازمانی نیرز     کهمچنین  زر است  نفعان بیرونی تمرکز کنند.و ذی

، منابع انسانی مؤلفره  در این بین ای خود استفاده کنند.های رسانهسازی ایدهبرای تجاری

هرا،  نترایج پرژوهپ   براسرا   ای پذیرش پارادایم نوآوری باز هستند.کلیدی و حیاتی بر

های منرابع  عواملی مانند خق یت کارکنان، اعتماد و تعهد آنان، آموزش و توسعه مهارت

های تشویقی، راهبردهرای کرقن در حروزه منرابع انسرانی،      پذیری، سیاستانسانی، خ ر

  نی در میرران کارکنرران از عوامررنگرررش نوآورانرره کارکنرران و فرهنررگ نوآورانرره سررازما

 کننده مدیریت منابع انسانی در پارادایم نوآوری باز هستند.تبیین

 ی پژوهششناسروش

های بنیادی است که هد  از آن، بررسی نقپ مردیریت  پژوهپ حا ر، از نوع پژوهپ
سرازمان صداوسریما بروده     IPTVمنابع انسانی در اجرای موف  نوآوری براز در حروزه   

                                                      

1. Nando  
2. Virta 
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 خصروا بره  و در رسانه های مرتب  با نوآوری بازپژوهپ بودن نوین به توجه با است.

 تأکید با ساختاریافته نیمه هایمصاحبه از پژوهپ، این در که شد تصمیم گرفته ایران، در

روش مورد استفاده در این پرژوهپ، ترکیبری، از نروع     اکتشافی استفاده شود. رویکرد بر
 پرژوهپ،  هرد   کره  دلیر   ایرن  بره  وده است؛ آن همهای ترکیبی اکتشافی بطرم شیوه

 هرای پرژوهپ  بررای  نظرری  الگوهرایی  توسعه منظوربه عمی  و اولیه هاییشناسایی ایده

های کیفری  در این نوع طرم پژوهشی، ابتدا داده بود. کیفی هاییافته براسا  آتی تجربی
صرورت  که بره  شود. در گار اول پژوهپهای کمی گردآوری و تحلی  میو سپ ، داده
نیمره   هرای مصراحبه  طریر   هرای پیشرین، از  شود، پ  از م العه پژوهپکیفی اجرا می
هرای اولیره در حروزه    و با تکنیک تحلی  تم، مؤلفه IPTVبا خبرگان حوزه  ساختاریافته

شرود و از طریر  آن، مبنرای  زر    منابع انسانی و اجرای موف  نوآوری باز استخراج مری 
نفرر از خبرگران    18رو ازایرن  آیرد. ه کمی در گار دور فرراهم مری  برای طراحی پرسشنام

در صداوسیما شام  معراون، مشراوران عرالی و اجرایری، مردیران کر  و        IPTVحوزه 
 ابتردای  در بر تکنیرک گلولره برفری انتخراب شردند.     مدیران برای انجار مصاحبه با تکیه

 مقاصرد  فق  برای احبه،مص از که شد تأکید و ذکر پژوهپ، هد  کلی، طورمصاحبه، به

 در اصرلی  هایپرسپ عنوانبه مصاحبه در زیر هایپرسپ شد. خواهد استفاده پژوهشی

 توجره  با نیز های دیگریپرسپ ساختاریافته، نیمه ماهیت به توجه با و شدند گرفته نظر

 .گردید طرم شده ارائه هایپاسخ مفهور شدن ترروشن منظوربه و هاپاسخ به
 کنید؟در ایران طگونه ارزیابی می IPTVباز را در خدمات نقپ نوآوری 

 صداوسیما طه مزایایی دارد؟ IPTVاجرای مفهور نوآوری باز در خدمات 

براز   از دیدگاه شما در مدیریت منابع انسانی طه عواملی در اجرای مفهرور نروآوری  
 نقپ دارند؟ IPTVخدمات 

 کنید؟ارزیابی مینقپ کارکنان را در ارائه خدمات نوآورانه طگونه 

 نقپ فرهنگ نوآوری را در اجرای مفهور نوآوری باز تبیین کنید؟

 IPTVتسهیم دانپ کارکنان سرازمان در اجررای مفهرور نروآوری براز در خردمات       

 کند؟صداوسیما طه نقشی ایفا می

 نقپ آموزش در سازمان را در اجرای مفهور نوآوری باز تبیین کنید؟
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 ایدیگرری برر   م لرب  طنانچره  که شد درخواست شدگانبهمصاح از جلسه هر پایان در

گیررد، بررازش   در گار دور پژوهپ که با رویکرد کمی صرورت مری   کنند. ا افه دارند، طرم

ان مدل استخراج شده در گار اول، با تکیره برر راهبررد پژوهشری پیمایشری از سروی خبرگر       

 آوریجمرع نبرال  وهپ به دپژ در فاز دور، .گیردمورد بررسی  رار می IPTVای حوزه رسانه

ز ه باشرند. ا اطقعات  زر را داشتنوآوری باز و رسانه است که در حوزه  یاطقعات از افراد

ژوهشرگر  از جامعره  ررار دارد، پ   یمحردود  یهرا در گروه ،نهیزم نیآنجا که دانپ  زر در ا

 زر  ی،افتیر ت درعااعتبار اطق پیافزا منظوربهاما  ؛است یاحتمال ریاز انتخاب طرم غ ریناگز

د نظرر  اطقعات را در دو حروزه مرور   نیشتریکه ب کندرا انتخاب  ییهااست پژوهشگر گروه

بوط در ایرن  نمونه آماری مر انتخاب شده است. یطرم هدفمند  ضاوت روازاینداشته باشند. 

 نفر برآورد شد کره شرام  مشراوران، مردیران کر ، مردیران و کارشناسران ارشرد         53 بخپ

در معاونت فضای مجازی سرازمان صداوسریما، سرازمان تنظریم      IPTVحوزه  متخصص در

مقررات صوت و تصویر فراگیرر در فضرای مجرازی و معاونرت توسرعه و فنراوری رسرانه        

منظور بررسی و ارائه مردل نهرایی در ایرن مرحلره از     شود. همچنین بهسازمان صداوسیما می

 استفاده شده است. Smart PLSافزار رویکرد معاد ت ساختاری و نرر

 ی پژوهشهاافتهی

 هاي کيفيیافته

 برا  مصراحبه،  در جلسره  شرده   رب   صردای  آمرده از  دسرت به متن ابتدا در بخپ اول،

 ایرن  د ی  م العه با سپ ، شد و مصاحبه تکمی  جلسات از شده برداشته هاییادداشت

  الرب  در مسرتق   یهاایده شده، تمامی تهیه هایمصاحبه از یک هر برای ابتدا در متون،

 متن در شده شناسایی مفاهیم از هاییمثال م شا 1 بندی شد. جدولها دستهمفاهیم و تم

 اسرت.  شرده  بندیدسته فرعی هایتم  الب در که است نمونه مصاحبه یک شده از اجرا

 گرفت. انجار هااز مصاحبه هرکدار برای کاری طنین
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 آن با قول مرتبط نقل و شده شناسايي نمونه مفاهیم .1جدول 

کد 

 مفهوم
 عنوان تم آن با قول مرتبط نقل و شده شناسایی مفهوم عنوان

1 

از اجرای مفهوم نووورری بو   با :IPTVجذب کاربران بیشتر خدمات 
 دلیلبهی مربوط هاحوزهی تعاملی، کیفیت خدمات هارسانهدر حوزه 

 ا سوتبب ریژگی تعاملی بودن افزایش خواهد یافت ر به دنبوا  ون، ا 
 از خدمات تعاملی بیشتر خواهد شد. کاربران

 سهم ارتبای
 ایرسانه سبد

2 

د، اهمیت دار ونچه :IPTVارتبای ضریب نفوذ محتوا ر خدمات 
به رقابت  توجه با مورد استببا  قرار گرفتن خدمات نووررانه است.

ر رانه دی الزم است محتوا ر خدمات نوورارسانهشدید در محیط 
خدمات  اگر با ارائه ری مورد پذیرش قرار گیرد.میان قشر حداکث

وفق انه موررنووررانه نتوان کاربر رفاداری را جذب کرد، سناریو نو
محیط  در هزینه برای سازمان رقم خورده است. صرفاًنبوده است ر 

 ست.مات ای، دیده شدن رکن اصلی در ارزیابی محتوا ر خدارسانه

 سهم ارتبای
 ایرسانه سبد

5 

ی نووین سوبب   هوا یفنوارر  رشد مان ارائه خدمات به بازار:کاهش ز
 شده که است که انواع خدمات ر خدمات فضای مجازی با سورتت 

جواری شودن   سناریو نوورری باز باید بتواند زموان ت  رارد بازار شوند.
 تی باال ررد.ون مزیت رقاب راسطهبهخدمات نوین را کاهش دهد تا 

 کیفیت ارتبای
 خدمات

11 

  ون به سازمانی ر انتبا دانش ارکنان در تسهیم دانش:قابلیت ک
 ت.داش ی در توسعه دانش سازمانی خواهدمؤثرسایر همکاران نبش 

د ی اجرای فراینهانهیزم توانیمتوسعه دانش سازمانی  راسطهبه
 ی کرد.نیبشیپ IPTVتبدیل ایده به خدمات نووررانه را در سامانه 

مدیریت 
دانش منابع 
 انسانی

17 

مادگی در ی کارکنان به لحاظ وتمام انسانی: منابع اثربخش وموزش
بر  توانیمی با وموزش نیرری انسان قطع طوربهیک سطح نیستند ر 

 دلیلبهری باز سیستم نوور در افزرد. ونهاسطحی ی چندهامهارت
ان ی کارکنهامهارتی بیررنی الزم است هادهیااستفاده بهینه از 

رگزاری درره صرف ب البته زمینه ارتبا پیدا کند.داخلی نیز در همان 
ی وموزشی متناسب با محتوا نکهیا گشا باشد.راه تواندینموموزشی 

 نیاز کارکنان ر محیط رسانه باشد، نبش کلیدی دارد.

بهسازی منابع 
 انسانی
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هرای مردل اولیره بررسری نقرپ      نتایج مصاحبه با خبرگان، مؤلفه براسا در نهایت، 

ما سرازمان صداوسری   IPTVبع انسانی در اجرای موف  نوآوری باز در حوزه مدیریت منا

های نهایی مدل در خصوا تبیین متغیر مدیریت منرابع انسرانی در   مؤلفه استخراج شد.

متغیرر   4مفهرور در  الرب    13نترایج تحلیر  ترم،     براسرا   ارائه شرده اسرت.   2جدول 

و  نسانی، مدیریت دانرپ منرابع انسرانی   رهنگ نوآورانه منابع اکارگیری منابع انسانی، فبه

 بهسازی منابع انسانی ارائه شده است.

 های مدل اولیه در خصوص تبیین متغیر مديريت منابع انسانيمؤلفه .2جدول 

 متغیر مفاهیم کد مفهوم

HRM1 ی ریکارگبه ی از کارکنان خالق ر نووررمندبهره
 نووررانهردهای رریک براساساستخدام کارکنان  HRM2 منابع انسانی

HRM3 نگرش نووررانه در میان کارکنان 

فرهنگ نووررانه 
 منابع انسانی

HRM4 ی منابع انسانی مبتنی بر تعهدهافن 

HRM5 ارتبای انگیزش کارکنان نوورر 

HRM6 مبابله با تفکر ضدخالق در سازمان 

HRM7 توسعه اتتماد بین کارکنان سازمان 

HRM8  مدیریت دانش  در تسهیم دانشپتانسیل کارکنان
 توانایی کارکنان در خلق دانش سازمانی HRM9 منابع انسانی

HRM10 وموزش اثربخش منابع انسانی 

بهسازی منابع 
 انسانی

HRM11 توسعه شغلی کارکنان با رریکرد نووررانه 

HRM12 توانمندسازی کارکنان در حوزه فنارری 

HRM13 زنی در خصوص نوورری باهای سازماها ر پاداشمشوق 

های نهایی مدل در خصوا تبیین متغیرر اجررای موفر  نروآوری براز در      همچنین مؤلفه

کررد  متغیرر عمل  3مفهرور در  الرب    14 نتایج تحلی  ترم،  براسا ارائه شده است.  3جدول 

 ست.اای و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده م لوب مالی، ارتقای سهم سبد مصر  رسانه
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 های مدل اولیه در خصوص تبیین متغیر اجرای موفق نوآوری بازمؤلفه .3جدول 

 متغیر مفاهیم کد مفهوم

OI1  ی بازار محتوا ر خدماتسوددهافزایش 

 تملکرد مطلوب مالی

OI2 کاهش هزینه تولید محتوا 

OI3 کاهش هزینه توزیع محتوا 

OI4 کاهش هزینه توزیع خدمات 

OI5 تکاهش هزینه تولید خدما 

OI6  ی هاسیسررجذب کاربران بیشترIPTV 

ارتبای سهم سبد 
 ایرسانه

OI7 ارتبای رفاداری کاربران خدمات IPTV 

OI8 ارتبای ضریب نفوذ محتوا ر خدمات IPTV 

OI9  نای مخاطبااز سبد مصرف رسانه مایصدارسبهبود سهم 

OI10  همگرایی خدمات حوزهIPTV 

ارتبای کیفیت 
 خدمات

OI11  خدمات کاربرپسندطراحی 

OI12  نظر مشتریان براساسبهبود در خدمات 

OI13 کاهش زمان ارائه خدمات به بازار 

OI14 وسعهتهای تحبیق ر تملیاتی شدن طرح 

 های حاصل از بخش کمییافته

 در شرده اسرت.   استفاده Smart PLS.2 افزارمنظور بررسی مدل، از نرردر این بخپ به

در ایرن   بررسی  رایب بارهای عاملی و  رایب مسیر پرداخته شرده اسرت.  به  1شک  

گیری شده است. اگرر  متغیر مشاهده شده، تبیین و اندازه 27متغیر پنهان از طری   9مدل 

ین سرازه  بر باشد، مؤید این م لب است که واریان   4/0بارهای عاملی برابر یا بیشتر از 

گیری آن سازه بیشتر است و پایایی در مورد ههای آن از واریان  خ ای اندازو شاخص

 گیری، مورد  بول است.آن مدل اندازه
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 مسیر ضرايب بررسي. 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، فرهنرگ  HRM2 و HRM1شراخص )  2ا بکارگیری منابع انسانی در این مدل، به

(، مردیریت دانرپ منرابع    HRM7ترا   HRM3نوآورانه منابع انسانی با پرنج شراخص )  

شراخص   4( و بهسرازی منرابع انسرانی برا     HRM9و  HRM8شراخص )  2برا  انسانی 

(HRM10 تا HRM13) همچنرین   کننده متغیرر مردیریت منرابع انسرانی هسرتند.     تبیین

 4ای برا  (، ارتقرای سرهم سربد رسرانه    OI5ترا OI1شراخص )  5عملکرد م لوب مالی با 

( متغیرر  OI14 تا OI10شاخص ) 5ارتقای کیفیت خدمات با  ( وOI9 تا OI6شاخص )

 کنند.اجرای موف  نوآوری باز را تبیین می

  داری. بررسي سطح معنا2شکل 

 

 

 

 



196  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

 

داری داری ارائره شرده اسرت کره سر ح معنرا      ، مدل در حالت س ح معنا2در شک  
هرا  ترین معیار برای سنجپ راب ه بین سازهاین شاخص ابتدایی دهد.مسیرها را نشان می

ین معیار از در صورتی که مقدار ا کند.را گزارش می در مدل است که عدد معناداری تی
هرا  ها معنرادار اسرت. نترایج بررسری    شود راب ه بین سازهبیشتر باشد، مشخص می 96/1

صورت معناداری متغیرهای پنهان مربوط بره  نشان داد؛ تمامی متغیرهای مشاهده شده، به
 شود.اخته میل پردهای برازش مددر گار بعد، به شاخص کنند.خود را تبیین می

 های برازش مدلشاخص .4جدول 

 متغیرها
س 

یان
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 02/0< 36/0< 0< 0< 7/0< 7/0< 5/0< معیار سنجش شاخص

ارتبای سهم سبد 
 ایرسانه

805/0 943/0 919/0 740/0 805/0 

690/0 448/0 

 740/0 712/0 911/0 934/0 739/0 د مطلوب مالیتملکر

 727/0 675/0 905/0 929/0 726/0 ارتبای کیفیت خدمات

ی منابع ریکارگبه
 انسانی

809/0 894/0 764/0 648/0 809/0 

 726/0 496/0 875/0 914/0 728/0 بهسازی منابع انسانی

فرهنگ نووررانه منابع 
 انسانی

606/0 884/0 834/0 560/0 606/0 

مدیریت دانش منابع 
 انسانی

847/0 917/0 820/0 596/0 813/0 

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب نتیجه

های برازش مدل نشان داد که مدل در و عیت م لروب  ررار   نتایج بررسی شاخص

آوری نوپ  از برازش مدل به بررسی نقپ مدیریت منابع انسانی در اجرای موف   دارد.

 شود. رایب مسیر پرداخته می براسا باز 
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 بررسي ضرايب مسیر .5جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

خطای 

 استاندارد

سطح 

 ی تیدارامعن
 نتیجه

اجرای  <-مدیریت منابع انسانی 
 معنادار 245/24 032/0 797/0 نوورری باز

 ارش شرده گز 797/0 ریب مسیر میزان  5 نتایج جدول براسا  95/0در س ح اطمینان 

شرود  مشرخص مری   96/1تی از میزان  داریمعنا تر بودن میزان س حبا توجه به بزرگ است.

 .که مدیریت منابع انسانی در اجرای موف  نوآوری باز نقپ مثبت و معناداری دارد

 گیریبحث و نتیجه

موفر  نروآوری    تبیین نقپ مدیریت منابع انسانی در اجررای  منظوردر این مقاله مدلی به

هرا  سازمان صداوسیما( ارائه شده است. نترایج بررسری   IPTVاز صنعت رسانه )حوزه ب

منرابع انسرانی،    فرهنرگ نوآورانره  کرارگیری منرابع انسرانی،    متغیر به 4دهد که نشان می

نرابع  مدر تبیرین جایگراه مردیریت    منابع انسرانی   بهسازی مدیریت دانپ منابع انسانی و

 نقرپ دارنرد.   IPTVدر حروزه   ای موف  نروآوری براز  منظور اثرگذاری بر اجرانسانی به

 نتایج بررسی  رایب مسیر حاکی از آن اسرت کره مردیریت منرابع انسرانی در      همچنین

، نترایج پرژوهپ   نقپ مثبت و معناداری دارد. IPTV اجرای موف  نوآوری باز در حوزه

 (،2009(، فلرر و همکراران )  2013هرای دراسرت و اسرتاه  )   همسو برا نترایج پرژوهپ   

 (،2017برامبر و همکراران )  (، 2017مککئون و کوطران ) (،2012همکاران ) ناکاگاکی و

( 2018ران )(، پاپا و همکا2018(، ناتالیچیو و همکاران )2017دیاز فرناندز و همکاران )

( گزارش شرده اسرت کره همگری بره نقرپ مثبرت و        2018و زوپیاتی  و تئوطارو  )

 موف  نوآوری باز اشاره دارند. ایمعنادار مدیریت منابع انسانی در اجر

منابع انسانی بیشرترین نقرپ را در تبیرین جایگراه مردیریت منرابع        فرهنگ نوآورانه

مثبرت نوآورانره سرازمانی،     فرهنگ کند.انسانی برای موفقیت اجرای نوآوری باز ایفا می
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از ای دارد و هرای نوآورانره در سرازمان رسرانه    عمی  بر گرایپ به ارائره سرروی    ریتأث

بین فرهنگ سرازمانی و رفترار نوآورانره     ارتباط گیرد.می تئنشهای منابع انسانی فعالیت

 اسرت.  تأکیرد فرردی و گروهری مرورد     سر ح  دوای، در های رسانهکارکنان در سازمان

سازمانی، عملکرد مدیریتی و هنجارهای حاکم بر سرازمان بره یکردیگر مررتب       فرهنگ

ای، فرهنررگ در ارتقررای سرر ح خرردمات رسررانهخق انرره کارکنرران  مشررارکت هسررتند.

آن، پرارادایم مشرارکت و تعامر  در     واس هبهکند که ای را در سازمان طلب مینوآورانه

ای شک  گیرد. تعام  کارکنان در محی  کرار خرود، سربب ارتقرای سر ح      سازمان رسانه

 سرازمان  ل دارد.های نوآورانه به دنبای برای ایدهابالقوهشود و  رفیت دانشی کارکنان می

از  ابلیت نوآوری باز استفاده کند که سر ح دانشری درون    تواندیمای در صورتی رسانه

ای های بیرونی را درک کند و زبران مشرترک برین محری  رسرانه     سازمانی نیز بتواند ایده

 بیرون و درون سازمانی باشد.

بع انسرانی در مردل   کارگیری منابع انسانی، در جایگراه دور تبیرین نقرپ مردیریت منرا     به

ی ای بره نحرو  هرای رسرانه  در دهره گذشرته، سرازمان    اجرای موف  نوآوری باز  رار گرفرت. 

یافتره بیررون سرازمانی و ترکیرب آن برا فراینردهای نوآورانره        فزاینده، بر جذب دانپ توسعه

خردمات و   ای در ارائره آنچه مسلم است؛ توانایی یک سرازمان رسرانه   اند.داشته تأکیددرونی 

 .ای وابسرته اسرت  های عملکرد نوآورانه، به مدیریت منابع انسانی سرازمان رسرانه  گر جنبهدی

رتب  برا  این دیدگاه، نق ه ع فی در ترکیب عملکرد مدیریت منابع انسرانی برا راهبردهرای مر    

ای برای کرارکرد حرداکثری مردیریت منرابع انسرانی در      یک سازمان رسانه نوآوری باز است.

هرای  لیرت نیرو ری باز، با تکیه بر باز بودن مرزهای سازمان، بایرد از  اب اثربخشی اجرای نوآو

ابع توجه به آموزش و توسرعه منر   ابی به نتایج حداکثری استفاده کند.سازمانی برای دستیبرون

 سازمانی نیز  رورت دارد.انسانی با هد  ارتقای س ح نیروهای درون

مدیریت منرابع انسرانی در موفقیرت    قپ مدیریت دانپ منابع انسانی در رتبه سور تبیین ن

تواند دانرپ  ای میسناریو نوآوری باز، سازمان رسانه براسا   رار گرفت. اجرای نوآوری باز

ایرن زمینره،    در کنرد.  ترأمین از منابع دانشی بیرونی  ای رامورد نیاز برای خل  خدمات رسانه
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ی آن بررا دانررپ سررازنقررپ کارکنرران سررازمان نیررز جسررتجوی دانررپ بیرونرری و یکپارطرره 

ای، وابسته به منابع دانشی غیرملموسری  خل  ارزش برای خدمات رسانه سازمانی است.درون

کننده آن منابع انسانی هستند و برای آشکارسرازی ایرن دانرپ    تأمیناست که بخشی از منابع 

فارغ از س ح باز بودن نوآوری، توجه بره   کند. منی، مدیریت دانپ نقپ کلیدی را ایفا می

 دیریت دانپ منابع انسانی برای موفقیت سیستم نوآوری باز  روری است.م

نی در بهسازی منابع انسانی، طهارمین مؤلفه در تبیرین جایگراه مردیریت منرابع انسرا     

ی از اجرای فرایند آموزش کارکنان یک مدل اجرای موف  نوآوری باز گزارش شده است.

ه ای اسرت کر  هرای رسرانه  در سرازمان های اثربخپ حوزه مدیریت منابع انسانی فعالیت

ن برا  در حقیقرت، کارکنرا   شرود. سبب ارتقا و بهبود س ح سرمایه انسانی در سازمان مری 

برا   بخشرند. های آموزشی، س ح دانپ و مهارت خرود را ارتقرا مری   مشارکت در فعالیت

رایندهای های نوآورانه بر اثر مشارکت کارکنان در فارتقای س ح دانپ کارکنان،  رفیت

رود و  ابلیرت سرازمان بررای پرذیرش     ای برا تر مری  تحقی  و توسعه در خدمات رسانه

 یابد.های نوآورانه بیرونی ارتقا میایده

منظور اجرای موف  نوآوری باز در های زیر بهبا توجه به موارد یاد شده، پیشنهاد

 شود:سازمان صداوسیما ارائه می

 ر پرارادایم نروآوری براز بره شرمار      دی نوعی، حامی مدیریت منرابع انسران  آنچه به

شرود کره در   ، پیشرنهاد مری  رونیر ازا نی در سازمان اسرت. رود، نظار جامع منابع انسامی

مسریر   بازمهندسی در نظار منابع انسانی مورد توجره  ررار گیررد ترا    ، مایصداوسسازمان 

 ای تنظیم شود.رویکردهای نوآورانه رسانه براسا شغلی کارکنان 

 ود کره  شر ، پیشرنهاد مری  رونیر ازاتوسعه منابع انسانی در سازمان است.  آموزش، محور

آنهرا   واسر ه بره سناریوهای آموزشی اثربخپ با محوریت نوآوری در رسانه تدوین شوند ترا  

 یت شود.ی بیرونی تقوهادهیاس ح توانایی و مهارت کارکنان سازمان برای استفاده از 

 وری براز در سرازمان  زر اسرت برخری     پایداری و استمرار رویکررد نروآ   منظوربه

آنهرا رویکردهرای    واسر ه بره های انگیزشی برای کارکنان در نظر گرفته شود ترا  محرک
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ی انامره نظرار که  شودیمپیشنهاد  رونیازا نوآورانه در مسیر شغلی کارکنان نهادینه شوند.

، مایصداوسر ن برای تنظیم سیستم پاداش و تنبیه م اب  با رویکرد نوآوری باز در سرازما 

 پارادایم نوآوری باز تقویت شود. براسا تدوین و سناریوهای تشویقی 

 منظوربه مایصداوس سازمان شود.راهبری پارادایم نوآوری باز با ارزیابی آن میسر می 

برای ارزیابی  ابتدا باید سیستمی را IPTVحوزهی مفهور نوآوری باز در سازادهیپاجرای 

 هاییدهارائه ا براسا از کارکنان  هرکدارن طراحی کند تا عملکرد عملکرد نوآورانه کارکنا

 ی بیرونی ارزیابی شود.هادهیای ریکارگبهنوآورانه و همچنین جذب و 

 نی، ی دانپ درونی و بیروسازکپارطهاستقرار سیستم مدیریت دانپ برای ی

که  شودیمد همین زمینه پیشنها در ی کلیدی در اجرای موف  نوآوری باز است.امؤلفه

 ستخراجانقشه دانشی کارکنان،  مایصداوسی دانشی جاری در سازمان ندهایفرا براسا 

 ی شود.نیبپیپآن، سیستم مدیریت دانپ حوزه منابع انسانی  براسا و 
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