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سازمان   فناورانههاي ارزیابی توانمندي در 
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  چکیده

 ANPي اتکنیک تحلیل شبکه بندي آن با در سازمان صداوسیما و اولویت    فناورانههدف از انجام این تحقیق، ارزیابی توانمندهاي 

ستاي ارائه راهکارهاي بهبود است   توصیفی و از نوع کاربردي بوده و جامعه آماري آن خبرگان  -یک تحقیق پیمایشی  مقالهاین  .در را

دلیل محدودیت جامعه آماري از روش کل شماري استفاده شده است و با توجه     ه که بهستند   فناوريسازمان صدا وسیما در حوزه    

ست. در این پژوهش        هینکه این تحقیق ببه ا صورت گرفته، از نوع مطالعه موردي ا سیما  صداو سازمان  ه ابتدا با تهی ،صورت خاص در 

ــینه تحقیق و جمعطرح تحقیق، به روش کتابخانه    ــپس با طراحی الگوي اي اقدام به مطالعه پیشـ ــوع نموده، سـ آوري ادبیات موضـ

شنا      س شنهادي به روش میدانی پر سانه پس از تعدیل به  مهمفهومی پی شاخص با   36اي با طیف لیکرت طراحی و با نظر خبرگان ر

بعد توانمندي شناسایی وگزینش  -1بعد(عامل) اصلی:  5ها در شاخص دست یافتیم که این فناوريتاثیر بیشتر در ارزیابی توانمندي 

ستمی از      -3 ؛شاخص)  5(با فناوريبرداري از بعد توانمندي بهره -2 ؛شاخص)  6(با فناوري سی شتیبانی    8 (بافناوريبعد توانمندي پ

ــاعه و -4 ؛شــاخص) شــاخص)  9(با فناوريبعد توانمندي مدیریت  -5 و شــاخص) 8 (بافناوريســازي تجاري بعد توانمندي اش

سته  سب ارزیابی توانمندي   گردیده بنديد صورت الگوي منا شد      فناورياند و به این  سیما طراحی  صداو سازمان  هاي . نتایج یافتهدر 

سیما را مشخص می      فناورانههاي هاي موثر بر توانمنديتحقیق میزان موفقیت هریک از ابعاد و شاخص  سازمان صداو کند که در در 

سطی قرار دارند   سطح متو سایی و گزینش   ؛مجموع در  شنا ست  که در مطلوب فناوري غیر از توانمندي  ضعیت فعلی ا ابقی م ،ترین و

ــدار   ــطح هش ــتی براي بهبود آنها  ؛قرار دارندزیر س ــریع یعنی در منطقه خطرند و بایس ــود. در اولویتس ــلی اقدام ش بندي ابعاد اص

سات زوجی با تکنیک   از منظر خبرگان با فناورانههاي توانمندي شد،  Super Decision افزار و به کمک نرم ANPتوجه به مقای انجام 

ــاعه و تجاري فناوريعامل مدیریت  ــازي در رتبه اول و عامل اشـ ــت که  در رتبه آخر قرار دارد و فناوريسـ این نتایج بدین معناسـ

شاخص       ستی براي بهبود  سانه ابتدا بای شد ر سریع انجام داد    فناورانههاي مرتبط با بعد توانمندي مدیریت مدیریت ار سانه اقدام  ه، ر

  بندي و ارائه راهکارهاي بهبود مطروحه اقدام نماید.  طابق با این رتبهگانه م 36هاي تقویت متوازن سایر شاخص سپس بر

.5فناوريهاي ارزیابی توانمندي ،4فناوريهاي توانمندي ،3فناوريارزیابی  ،2فناوريواژگان کلیدي: 
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  مقدمه -1

ــطح توانمندي ا ــیما و   فناوريرزیابی س ــداوس ــازمان ص در س

یري گمنظور تصمیماي بهشبکه ها با تحلیلتوانمندي بندياولویت

تدوین        در به این حوزه و  نابع  ــیص م قدار تخصـ راهبرد  مورد م

 فناوري. ارزیابی اســت در ســازمان بســیار حائز اهمیت    فناوري

سرمایه     می سیما را در  صداو سازمان  سوق  گذاريتواند مدیران  ها، 

نوین و هاي دادن منابع به مســیرهاي مناســب و نیز انتخاب روش

 .یاري رساند فناوريمناسب در اکتساب 

 همچنین و مختلف درســطوحفناوري  پیشــرفت با امروزه

ــرورت ــتفاده از ض  فناوريارزیابی  به نیاز مدرن هاييفناور اس

 یا ابزار یک فناوري ارزیابی شــود.می احســاس پیش از بیش

ــت فکري  چارچوب ــبت به بهتر درک به که اس  و فناوري نس

صمیم  سعه  جهت در لذانماید؛ می کمک آن درمورد گیريت  و تو

 را موجود يفناور ابتدا وضعیت بایستی  جدید فناوري کارگیريهب

  . ]2[کرد ارزیابی

واســطه رشــد به فناوريرشــد  تحوالت و ،هاي اخیرســال در

سریع علوم مختلف و پدید آمدن علوم جدید سرعت زیادي گرفته 

ــت ــعه بر مبناي      ؛اسـ و ایجاد توانمندي     فناوري لذا امروزه توسـ

سازمان  انهفناور سعه آنها ایفا     در  شور نقش مهمی را در تو ها و ک

  .   ]12[کندمی

ــعه  ــانه وفناوريتوس  تغییر ارتباطات، هاي نوین در حوزه رس

یازهاي جدید در مخاطبان،          الگوهاي رفتاري مخاطبان،      ایجاد ن

شبکه          شدن  صی  ص ســــانه و تخ ها، ورود رقباي جدید به بازار ر

شبکه   هاي رادیویی و تلویزیونی را بیش ضرورت تقویت توانمندي 

عنوان صنعت امروزه از رسانه به، از طرف دیگر از پیش کرده است.

هاي اجتماعی جنبه بر بدین معنی که عالوه ؛شــودرســانه یاد می

شتر  سانه  که بی  هايشود، جنبه هاي عمومی بر آن تأکید میدر ر

صنعت دیگري باید         سانه نیز مانند هر  صنعت ر صادي و فنی  اقت

 آن پیوسته مورد فناورانهمورد توجه قرار گرفته و میزان توانمندي 

  ارزیابی، اصالح و ارتقاء قرار گیرد.

عه          ــ باالي توسـ به اهمیت  ناوري با توجه  ــد   ف ، مدیران ارشـ

ــادي میبنگاه  نهاورافنباید با درک صــحیح از توانمندي هاي اقتص

ناســـایی تحوالت       ــ مان خود، شـ نه   ســـاز ناورا یا و نیز   ف در دن

به      ــتیابی  د، هاي جدی   فناوري زیرنظرگرفتن تالش رقبا براي دسـ

قاء توانمندي       ــته در جهت ارت ــازمان خودگام     فناوري پیوسـ سـ

  .]3[بردارند

ــده با مرور ادبیات و بهره    ــعی شـ   گیري ازدر این پژوهش سـ

نســبت به  فناوريهاي تخصــصــی ارزیابی ســطح توانمندي مدل 

یابی  ناوري عملکرد توانمندي   ارز مان       ف ــاز مدلی بومی در سـ با 

ام  اقد ايها با تحلیل شــبکهبندي توانمنديو اولویت داوســیماصــ

راهکارهایی ارائه گردد. این  و در جهت بهبود وضعیت موجود شده

مدل بومی و نیز بر         یک  با  که  جا  بار در  پژوهش از آن اي اولین 

گیرد، داراي اي صورت می هاي رسانه سازمان  سازمان صداوسیما و   

 نوآوري می باشد.

  

  مرور ادبیات    -2

ــد براي کلیدي  یک عامل    فناوري  ــادي رشـ  پایدار   اقتصـ

ست  ي  فناور پایه رقابت بر ،21در قرن  که رودمی انتظار ] و15[ا

ــد  ــوالت،  تمام دانش  فناوري . ]22[باشـ  ها و ابزار، روشها، محصـ

شـود تا محصـول یا   هایی اسـت که به خدمت گرفته می سـیسـتم  

ــود.     ئه شـ ناوري خدمتی ارا به          ف نابع  یل م بد قال و ت ند انت فرای

ــت    به، اطالعات و ابزار اسـ ــوالت از طریق دانش، تجر . ]5[محصـ

ــت  فناوريهمچنین  در تعریف دیگري از  ــده اس  :اینگونه بیان ش

صنعت،    مند در تولید یکدانش نظام" صول یا ارائه خدمت در  مح

اندازي یا نگهداري از یک کشـــاورزي یا تجارت و نیز نصـــب و راه

ــرکت          ــنعتی و یا تجهیزات و یا براي مدیریت یک شـ کارخانه صـ

ها، تمام دانش فناوري ،عبارت دیگربه ].23[شود می صنعت اطالق 

هایی اســت که به خدمت ها و ســیســتممحصــوالت، ابزار و روش

ــود.  میگرفته  ــود تا محصــول یا خدمتی ارائه ش فرایند  فناوريش

به،            ــوالت از طریق دانش، تجر به محصـ نابع  یل م بد قال و ت انت

  معلوماتی فناوري ،دیگر عبارتبه . یا]19[اطالعات و ابزار اســـت

  .]11[آموزدمی ما به را کارها انجام روش که است

 دانش از مؤثر استفاده توان از عبارتست فناورانه توانمندي

 رقابت منظور حفظبه نوآوري و مهندسی تولید، زمینه در فناورانه

 بنگاه، هاتوانمندي اینگونه. محصوالت کیفیت و قیمت در

 فناوري تغییر و انطباق در تنها نه تا سازدمی قادر را اقتصادي

 در تا دهدرا می این امکان آن به بلکه باشد، داشته نقش موجود

 مؤثر اقتصادي تغییر محیط به پاسخ در جدید هاييفناور ایجاد

  .]16[باشند

سی   که می گیرد صورت  منظور این به فناوري ارزیابی و برر

 تأثیرات و کرد بررسی  شناخت،  خوبی به را مدنظر فناوري بتوان

مقایسه   مشابه  هايسازمان  در رفته بکار هايفناوريدیگر  با را آن

  .]18نمود[

ــی یک  از عبارت  فناوري  ارزیابی  د کن می تالش که  بررسـ

 بینیپیش را فناوري انواع غیرمســـتقیم یا پیامدهاي مســـتقیم

مدها     آن عبارتی به  یا ] و 14[کند  ناوري که   اثراتی و پیا  هاي ف

 ارزیابی  و بینیپیش را گذارد می آن و مردم جامعه   بر مختلف

 براي را هاییسیاست   و اهداف فناوريارزیابی  ،واقع درنماید. می



  
  عباس خمسه و محمدرضا رمضانی فرانی

 

  7  1397تابستان ، سی و دوشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

 غیرمطلوب پیامدهاي نمودن و حداقل مطلوب پیامدهاي ارتقاي

  .]1[کندمی معین و مشخص

بی  یــارز بی مجموعــه      ،فنــاوري ا یی  ارزیــا ــا توان   هــاياي از 

ست که از طریق فعالیت هوظیف رد  بر عملک فناورانههاي متنوع اي ا

سازمان تأثیري داشته و به سادگی قــــــابل تقلید نبوده و هدف  

  .]9است[نهایی آن ایجاد ارزش افزوده و بهبود موقعیت سازمان 

ي یک اصــطالح براي فرآیندهاي جمع فناورهمچنین ارزیابی 

گاه         آوري، ید ئه د عات و ارا یابی اطال ــیر و ارز ها در مورد  تفسـ

ــرمایه  ه، ب فناوري هاي مختلف  گزینه  یا    راهبرد گذاري، منظور سـ

  .]21[باشدگذاري میسیاست

ــابی توانمندي  هب  فرآیندي است که در ،فناوري طور کلی ارزی

یت    قابل ــطح فعلی  نایی   آن سـ نه   هاي  ها و توا ناورا خ    ف    نه اکار

ــعف و قوت گیري میاندازه ــود تا هم نقاط ضـ کارخانه  فناوريشـ

کارخانه را با  فناورانههاي شــناســایی شــود و هم بتوان توانمندي 

سطح ایده  سه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب  رقبا با  آل مقای

  .]13[اقدام کرد

یابی      ها و مدل  دیدگاه   با ارز باط  ناوري هاي مختلفی در ارت  ف

بندي ها در ســه بخش کلی دســته باشــد که این مدلمطرح می

  گردند:می

 ؛فناوريهاي تعیین شکاف مدل .1

 ؛فناوريهاي ارزیابی علل بروز شکاف مدل .2

 .]6[فناوريهاي ارائه راهکار جهت جبران شکاف مدل .3
  

 ]9[در سطح بنگاه فناوريهاي ارزیابی توانمندي : مدل1ول جد

هاي تعیین شکاف مدل

  فناوري

هاي ارزیابی مدل

علل بروز شکاف 

  فناوري

هاي ارائه راهکار مدل

جهت جبران شکاف 

  فناوري

  فناوريمدل اطلس 

 مدل پورتر

 مدل پاندا و راماناسن
 مدل فلوید

مدل مدیریت نیازهاي 

 فناوري

مدل ارزیابی محتواي 

 فناوري
مدل ارزیابی موقعیت 

 فناوري

  مدل ارزش افزوده اقتصادي

  مدل فورد

  مدل لیندسی

  فناوريمدل اطلس 

  مدل فلوید

مدل مدیریت نیازهاي 

  فناوري

مدل سطوح توانمندي 

  فناوري

  و راماناسن مدل پاندا

  مدل فورد

  مدل لیندسی

  مدل فال

  آروال -مدل گارسیا

  مدل لین

  فناوريمدل ارزیابی نیاز 

مدل سیستم هاي 

اطالعات مدیریت علم و 

  فناوري

مدل مدیریت نیازهاي 

  فناوري

یابی توانمندي         با اهمیت ارز طه  ناوري در راب هاي  پژوهش ف

  متعددي صورت گرفته است. 

ته یافقضاتی با استفاده از مدل توسعهخمسه و ، 1393در سال 

سبت به ارزیابی توانمندي   پاندا و سن ن کاف ش  و فناورانههاي رامانا

شـــرکت هپکو اقدام کرده و پس از مشـــخص شـــدن  موجود در

وضــعیت موجود شــرکت نســبت به تعیین شــکاف موجود و ارائه 

 نتایج به توجه . بادراهکارها جهت بهبود در این حوزه اقدام نمودن

ــرابر  شرکت فناوري هايتوانمندي کلی حاصله سطح    %69,66بــ

 ) قرارCراهبردي(گروه  هايشرکت  در رده هپکو شرکت  لذا ؛است 

 توانمند نسـبتا  داخلی هايقابلیت در یعنی این شـرکت  گیرد.می

  .دارد نوآوري و فناوري به راهبردي رویکرد یک و است

ــال    یارعلیزاده در سـ ــنجش" در تحقیق ،1393 باوي و    سـ

شکر(تحقیق موردي    فناوريهاي توانمندي  صنایع نی  شرکت  :در 

سی)       سلمان فار صنعت  شت و  اي هیکی از عوامل توفیق بنگاه "ک

وکار و ایجاد یا حفظ براي کســب فناوريکارگیري هاقتصــادي را ب

اده استف و فناوري  مزیت رقابتی، آگاهی و شناخت سطح توانمندي

ابزاري  فناورانهاند. ارزیابی و ســـنجش نیازهاي از آنها عنوان کرده

ب    ــت که  ا رود. ب هاي مورد نیاز بکار می   منظور تعیین قابلیت  هاسـ

ــکلحوزه ،فناورانهارزیابی نیازهاي  ــعیف و مش آفرین بنگاه هاي ض

ــبی آن نیز مورد توجه قرار می  ــایی و مزیت نس ــناس گیرد. این ش

ــط      ــنجش و ارزیابی سـ با هدف سـ ح توانمندي  تحقیق کاربردي 

از   فادهبا است  فارسی سلمان   شرکت کشت و صنعت نیشکر     فناورانه

نه  ارزیابی نیازهاي     مدل  ــطح توانمندي انجام     9در  فناورا بعد سـ

پیمایشــی و ابزار -توصــیفی ،شــناســی پژوهشروش .شــده اســت

ــت. جمع جمع ــنامه از خبرگان اسـ ــشـ آوري آوري اطالعات پرسـ

شان یافته ش  ها ن ست که  سلمان    رکت کشت و دهنده این ا صنعت 

شرو منطقه      ساس مدل مذکور در منطقه رده پی سی برا و یا  B فار

گاه   به  بارتی دیگر بن ــی قرار می  ع یان    هاي واکنشـ پا گیرد و در 

  .پیشنهاداتی براي تقلیل شکاف موجود ارائه گردید

بررسی   "ارشادي سیس و همکاران در تحقیق   1392در سال  

یابی اجزاي   ناوري و ارز عه           ف طال ناوري(م مدل اطلس ف مک  با ک

آالت شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابــزار :موردي

تدا  در اب صنعتی، فناوريو چاپ آن در دو فصلنامه توسعه  "سایپا)

 .پردازدو ارزیابی آن می  فناوري ، اجزاي فناوري به معرفی مفهوم  

 بررسی به کمک مدل ارزیــابی اطلس فناوري، به ادامه، سپس در

ــرکت طراحی و  اي آن درزو اج فناوري و تحلیل   ــی  شـ   مهندسـ

  سایپاي تبریز پرداخته است. 

اطالعات بدست آمده از این بررسی و نتایج حاصله با استفاده     

ــان میQSB افزار از نرم ــرکت دهد که امتیاز فننش ، %55افزار ش

ــان ــازمان %40افزار ، اطالعات64افزار %انس ــت   %41افزار و س اس

صــنعت کل کشــور، هرکدام از اجزاء به  مقایســه با که دررحالید

یاز     یب داراي امت تایج      31و  31، 36، 58ترت یت ن ها بوده و در ن

  حاصله و پیشنهادات الزم ارائه گردیده است.

ــال           ــو و همکاران در سـ با نام چانگ فو سـ محققان تایوانی 
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ــتماتیک در      " در تحقیقی با عنوان  ،2014 ــیسـ مدل ارزیابی سـ

شیدي  فناوري سلول خور به موارد حائز اهمیتی درخصوص   "هاي 

ــاره کرده و مدل جدیدي  فناوري ارزیابی و انتخاب    هاي جدید اشـ

هاي فسیلی  سوخت  ،در حال حاضر  اند.براي این ارزیابی ارائه داده

سنگ، نفت خام، گاز طبیعی و انرژي هسته     اي منابع شامل زغال 

  ،هاي فسیلیکاهش سوخت  ،جوداصلی تولید برق هستند. با این و  

اي و هوشیاري فزاینده محیطی بحران هسته گرم شدن کره زمین،

ست. انرژي   هو تقاضاي منابع انرژي تجدیدپذیر ب  سرعت باال رفته ا

یدي یکی از معروف  ــ پذیر براي      خورشـ ید جد نابع انرژي ت ترین م

تأمین تقاضاي انرژي جهانی است. با وجود اینکه مطالعات فراوانی   

سعه متفاوت     د شد و تو صوص ر شده     فناوريرخ شیدي انجام  خور

ــی   ــت، اما بررسـ   فناوري هاي کمی در مورد ارزیابی و انتخاب    اسـ

ست. بنابراین،    سازي     صورت گرفته ا ستفاده از مدل این تحقیق با ا

ــاختاري   ــیري سـ ــت (ISM)تفسـ ها، هزینه و    ، مفهوم مزایا، فرصـ

شبکه  (BOCR)خطرات ، مدلی  (FANP)ايو فرآیند فازي تحلیلی 

را ایجاد کرده اســت که نظر متخصــصــین را درخصــوص ارزیابی  

  سلول خورشیدي فعلی موجود با هم ترکیب کرده است.  فناوري

ــرکت فتوولتائیک      ــده تا    (PV)مطالعه موردي در شـ انجام شـ

  يفناورترین مناسب صورت عملی مدل پیشنهادي را در انتخابهب

  بررسی قرار دهد. در تولید محصوالت جدید تولیدي مورد

 فناوريارزیابی توانمندي " در این تحقیق با نام )،2013ماي(

صنایع غذایی ویتنام    سعه در    به ارزیابی توانمندي "و تحقیق و تو

در صـنایع غذایی این    فناوريو تحقیق و توسـعه و انتقال   فناوري

ــور و تأثیر این توانمندي ــی کش ــرکت فناوريها بر اثر بخش ا هش

ــ ــنعت غذایی    150این پژوهش در  ت.پرداخته اس ــرکت در ص ش

آوري اطالعات از انجام شده و از طریق پرسشنامه، نسبت به جمع    

مدیران ارشد و مدیران و مهندسین واحدهاي تحقیق و توسعه آن  

  ها اقدام گردیده است. شرکت

جهت انجام روایی نتایج از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده   

  است.

  

  متدولوژي تحقیق     -3

از آنجایی که نتایج این تحقیق در ســازمان صــداوســیما مورد 

حاضر از نظر هدف، کاربردي بوده و  تحقیقگیرد، استفاده قرار می

شنامه میان    آوري دادهبا توجه به نوع جمع س ها از طریق توزیع پر

صیفی  شی، از نوع میدانی   -خبرگان، از حیث روش تو س پیمای  ت.ا

له   ه اینکه  با توجه ب    ــر ب  مقا ــازمان    هحاضـ ــورت خاص در سـ صـ

  از نوع مطالعه موردي است.  گرفته است،صداوسیما صورت

له،  در این  قا عه و           م طال به م قدام  با تهیه طرح تحقیق، ا تدا  اب

با طراحی الگوي     جمع ــپس  ــوع نموده و سـ یات موضـ آوري ادب

ــنامه  ــش ــنهادي، پرس اي براي جامعه آماري طراحی مفهومی پیش

ــنامه   گردیده، در نهایت پس از توزیع و جمع    ــشـ ها و   آوري پرسـ

نظرات مدیران، کارشــناســان و صــاحبنظران و براســاس تجزیه و  

صل از آن به نتیجه داده تحلیل ست.   هاي حا شده ا گیري پرداخته 

 بدست آمده  96/0ها پرسشنامه  براي  ضریب آلفاي کرونباخ  مقدار

  .ددار هاکه نشان از پایایی مناسب پرسشنامه

ــاخص   ــازمان   فناورانه  هاي توانمندي   جهت ارزیابی شـ در سـ

شکل   وصدا  شی     1 شماره  سیما از مدل بومی  ساس پژوه که برا

ضانی (          سه و رم سط خم صی تو صا صل گردیده،  1395اخت ) حا

  .استفاده شده است
  

  
شده در سازمان برازش فناوري: مدل ارزیابی سطح توانمندي 1شکل 

  ]10[صداوسیما

  

 اهداف و سؤاالت تحقیق -4

جام این     ندي    پژوهش،هدف از ان یابی عملکرد توانم هاي  ارز

ــیما و میزان موفقیت هر یک از   فناورانه ــداوس ــازمان ص موجود س

هاي هاي مؤثر در ارزیابی و همچنین ارائه راهکارعوامل و شــاخص

شنهادي به  ضعیت توانمندي پی ود موج فناورانههاي منظور بهبود و

ــاز ــتها بندي توانمندياولویت مان ودر این س . لذا با توجه به اس

  :ستااهداف تعیین شده، سؤاالت تحقیق به شرح زیر تعیین شده

هاي مندينهاي مؤثر بر توامیزان موفقیت هر یک از شاخص .1

 در سازمان صداوسیما در چه سطحی است؟ فناورانه

ان در سازم فناورانه هايبر توانمندي میزان موفقیت ابعاد مؤثر .2

 صداوسیما در چه سطحی قرار دارد؟ 

در سازمان  فناورانههاي بر توانمندي بندي ابعاد مؤثرلویتوا .3

 ؟استصداوسیما به چه ترتیب 
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هر برطرف نمودن شکاف موجود در راهکارهاي بهبود جهت  .4

 یک از ابعاد در سازمان صداوسیما کدام  است؟
 

 جامعه تحقیق -5
ــازمان  جامعه تحقیق را مدیران  ــد سـ ــان ارشـ ــناسـ و کارشـ

ــابقه کار باال    ــیلی دانشــگاهی و با س ــیما با مدارک تحص صــداوس

یل می   ــک عا      تشـ که جم ند  که پس از توزیع  107ده  نفر بوده 

ــنامه  ــش ــخنامه را تکمیل و  99ها، تعداد پرس نفر از خبرگان پاس

ــمن آنکه بهعودت داده در این   دلیل محدود بودن خبرگان،اند. ض

ست.     از روش ک مقاله شده ا ستفاده  شماري ا و  2 شماره  جدول ل 

دهندگان را نشــان هاي پاســخنتایج توصــیفی مربوط به ویژگی 3

  دهد.می

  : جدول توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان2جدول 

 درصد فراوانی دامنه تجربه کاري

 3 3  سال 5کمتر از 

 3 3 سال 10تا  6

 16,2 16 سال 16تا  11

 38,4 38 سال  20تا  16

 17,2 17 سال 25تا  21

 15,2 15 سال 30تا  26

 7,1 7 سال 30باالتر از 

 100 99 جمع

  

  : جدول توزیع تحصیالت پاسخ دهندگان3جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 30.3 30 کارشناسی

 50,5 50 کارشناسی ارشد

 19,2 19 دکترا

 100 99 جمع

  

 هاي تحقیقبندي و یافتهجمع -6

 پاسخ سؤال اول تحقیق: -6-1

ــاخص    ــؤال اول: میزان موفقیت هر یک از شـ هاي مؤثر بر  سـ

ــدا فناورانههاي توانمندي ــازمان ص ــیما در چه ســطحی ودر س س

 است؟

ـاله با استفاده از مطالعات کتابخانه    ـ اي و بررسی و در این مق

ــوع،  مطالعه در زمینه نظریه     ــینه تحقیق و   ها، ادبیات موضـ پیشـ

بعد  5شاخص اولیه در  52تعداد  ات خبرگان،همچنین کسب نظر

امه وسیله پرسشن   سپس این تعداد شاخص اولیه به   .شناسایی شد   

شاخص تعدیل    36طیف لیکرت و نظرسنجی از خبرگان به تعداد  

کد شناسایی، عنوان    به تفکیک بعد، 4 شماره  در جدول پیدا کرد.

ــاخص، مقدار میانگین و درصد توانمندي موجود آنها   ـــ نشان شـ

  داده شده است.

  

  فناورانه: توانمندي شاخص هاي توانمندي 4جدول 

  توانمندي موجود(%)  20از  میانگین امتیاز  عنوان شاخص  کد شناسایی  بعد

ش 
ین

گز
و 

ی 
سای

نا
 ش

ي
ند

نم
توا

ي
ور

نا
ف

 
  

Sh1   66 13 هاي نوینفناوريرصد و شناسایی 

Sh2  70 14 فناوريآگاهی از کلیه مباحث مرتبط با حوزه 

Sh3 57 11 فناوريگیري و انتخاب تصمیم 

Sh4  57 11 فناوريمسیریابی 

Sh5  48 10 مناسب فناورانهارزیابی و انتخاب یک راهکار 

Sh6  53 11 فناوريارزیابی 
ز 

ي ا
دار

 بر
ره

به
ي 

ند
نم

توا

ي
ور

نا
ف

  
Ba1  60 12 در فرآیندهاي اصلی و پشتیبانی فناوريبکارگیري و کنترل اثربخش 

Ba2  50 10 فناوريهمکاري و بهره برداري از پیوندهاي خارجی در ساخت و بهره برداري از 

Ba3 50 10 امکان سنجی و انجام مهندسی ارزش 

Ba4 46 9 تأمین نیروي انسانی 

Ba5 55 11 ايتولیدات رسانه ریزي، نظارت و هماهنگی دربرنامه 

ز 
ی ا

تم
س

سی
ی 

بان
تی

ش
ي پ

ند
نم

وا
ت

ي 
وژ

ول
کن

ت
 

Po1 57 11 تشخیص مشکالت و انجام اقدامات اصالحی 

Po2 (تحقیقات با هدف خاص ) 52 10 انجام تحقیق و توسعه 

Po3  51 10 انداز)(تحقیقات با چشمانجام تحقیقات کاربردي 

Po4 56 11 بهبود فرآیندها و محصوالت 

Po5  53 11 فناورياستفاده از تجربیات قبلی براي بهبود 

Po6 60 12 فناورانههاي انجام فعالیت 

Po7  54 11 فناوريبومی سازي 

Po8 48 10 ایجاد ساختارنوآوري 

ي 
ند

نم
وا

ت

و 
ه 

اع
اش

ي 
از

س
ي 

ار
ج

ت

ي
ور

نا
ف

 
  

Es1 51 10 طراحی و مهندسی فرایندها و محصوالت 

Es2   54 11 فناوريخلق و ساخت 

Es3  46 9 فناوريتجاري سازي 
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  توانمندي موجود(%)  20از  میانگین امتیاز  عنوان شاخص  کد شناسایی  بعد

Es4  46 9 فناوريمدیریت دانش حاصل از 

Es5  51 10 فناوريانتشار دانش و انتقال 

Es6 48 10 ریزي، نظارت و هماهنگی فعالیتهاي بازاریابیبرنامه 

Es7  41 8 گذاري در بازارهاي نوآوريسرمایه 

Es8 55 11 هاي مدرنفناوریهاي قدیمی به  فناوريسازي جهت گذر از فرهنگ 

ت 
ری

دی
 م

ي
ند

نم
وا

ت
ي

ور
فنا

  

Mo1 32 6 نگهداشت کارکنان دانشی 

Mo2 58 12 هاي آموزشیارائه برنامه 

Mo3 44 9 هاي انسانیتوسعه مهارت 

Mo4  61 12 تأمینبرقراري ارتباط با شبکه 

Mo5 39 8  تأمین اعتبار مالی 

Mo6 56 11 تدوین یک استراتژي مناسب براي حمایت از کسب و کار 

Mo7 59 12 هماهنگی فرایندهاي تأمین منابع 

Mo8 52 10 ریزي استراتژیکبرنامه 

Mo9 53 11 ساختار توسعه اي سازمان براي رسیدن به اهداف پیش بینی شده 

  

 پاسخ سؤال دوم تحقیق: -6-2

 هفناورانهاي میزان موفقیت ابعاد مؤثر بر توانمنديسؤال دوم: 

 در سازمان صدا و سیما در چه سطحی قرار دارد؟ 

مبناي انتخاب سطح مطلوب در این تحقیق بر اساس باالترین 

هشدار میانگین باشد و منظور از سطح ها میعدد میانگین شاخص

  می باشد. %100ها و منظور از سطح ایده آل نیز عدد کل شاخص

با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه، وضعیت توانمندي 

، خالصه و 1 شماره و نمودار 5 شماره هر یک از  ابعاد در جدول

  نمایش داده شده است. 

ر یک از فعلی سازمان صدا و سیما در ه فناورانه: توانمندي 5جدول

  ابعاد

  ابعاد
توانمندي 

 موجود(%)
  سطح مطلوب  سطح هشدار

توانمندي شناسایی و 

 فناوريگزینش 
58,6 

55,3 70,3 

برداري از توانمندي بهره

 فناوري
52,3 

توانمندي پشتیبانی 

 فناوريسیستمی از 
54,0 

-توانمندي اشاعه و تجاري

 فناوريسازي 
49,1 

 50,3 فناوريتوانمندي مدیریت 

میانگین مجموع توانمندي 

  ابعاد
52,8  

 Analytic Network Process 

  
 هر یک از ابعاد: وضعیت موجود سازمان صدا و سیما در 1نمودار 

  توانمندي فناورانه

  

 پاسخ سؤال سوم تحقیق: -6-3

 فناورانههاي بر توانمندي بندي ابعاد مؤثرلویتواسـؤال سـوم:   

  ؟استدر سازمان صداوسیما به چه ترتیب 

 و مراحل آن )6ANP(اي تحلیل شبکهالف) فرآیند 

ــاخص هاي به منظور تحلیل مدل و اولویت بندي منظرها و ش

استفاده شده     Super Decisionsژوهش از نرم افزار مورد مطالعه پ

شاغل در سازمان تصمیمات     ANPافزار توسط گروه  است. این نرم 

 حلیلگانه فرایند تنوشته شده و در واقع مراحل سه    7خالق آمریکا

  دهد. افزاري انجام میصورت نرمشبکه و تحلیل این مدل را به

 تعریف ساختار مدل و تشکیل شبکه تحلیل -1مرحله 

Creative Decisions 
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شه    ستفاده از مدل مفهومی تحقیق، خو هاي در این مرحله با ا

ــکیل می  ــلی مدل تش ــواص ــهش اي از  مجموعه ،د. درون هر خوش

  و همچنین است عنوان گره داراي رابطه د که بهدارها قرار شاخص 

شماره شکل . استها نیز داراي رابطه هاي درون سایر خوشهگره اب

شنهادي و نوع رابطه میان مؤلفه    2 ها را در درون ساختار مدل پی

دهد.نمایش می Super Decision افزارنرم

  

  
  در سازمان صداوسیما فناورانههاي توانمنديبندي عوامل مؤثر بر جهت رتبه ANPشبکه  :2شکل

هاي انجام مقایسات زوجی، وزن دهی به شاخص -2مرحله 

 ANPمدل 

سله مراتب کنترل    ستند که  ANP سل ، مجموعه معیارهایی ه

سه تعامل  شته       براي مقای شبکه وجود دا ست در  هایی که ممکن ا

 AHPشبیه به   ANPشود. تعیین وزن نسب در   باشد، استفاده می  

توان میزان نســبی عبارتی از طریق مقایســات زوجی میاســت. به

  . ]25[مشخص کردمعیارها و زیرمعیارها را 

ــاخص    وزن ،در این پژوهش یارها و شـ به مع مدل   دهی  هاي 

ANP     ساس نتایج پرسشنامه خبره که در تحلیل شبکه برا ي اهاي 

  شود، انجام گرفته است. چندمعیاره استفاده میگیري و تصمیم

مدل      روش وزن ها در  یار به مع نه    ANPدهی  ــاس دام براسـ

شاخه   ،. در این روشاست  9تا  1عددي  هاي کوچکتر شبکه را به 

شاخه مانند     صر هر  سیم کرده و تک تک عنا سبت به یک   i تق را ن

  . ]26[ممی دهی ام مقایسه زوجی را تشکیل jعنصر در شاخه 

له    ماتریس وزنی براســـاس          -3مرح ــوپر خت س   ســـا

  داده ها 

س بر س ا شد  اتاس مقای سوپر   ،زوجی که در مرحله قبل انجام 

شود و وزن هر معیار و شاخص براساس    ماتریس وزنی تشکیل می 

ــتم برداري تعریف شــده و مشــخص می  ــیس گردد. در واقع هر س

سوپر ماتریس از چند بردار ویژه تشکیل می      شود که جمع ستون 

   .]17[نمایدها را مشخص میبردارها وزن نسبی معیارها و شاخص

  هاب) اولویت و اهمیت معیارها نسبت به مؤلفه

ــتل هر گروه نتایج خاص خود را دارا  در این مد  . ازآنجاکه  سـ

 ، بدین ترتیب درشود را شامل می اي ارائه کل نتایج حجم گسترده 

ــعیت  ــمت برخی از وض ــل از   این قس ــته و عمده حاص هاي برجس

شاره می  ANPاجراي  نتایج مربوط به  2 شماره  نمودارشود. در  ا

ــاخصبندي  اولویت  ــت   Super Decisionافزار  ها در نرم شـ بدسـ

  آمده، طراحی گردیده است.
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  ANPبندي عوامل مؤثر از دید خبرگان با لویتوا :2نمودار 

  پاسخ سؤال چهارم تحقیق: -6-4

برطرف نمودن شکاف سؤال چهارم: راهکارهاي بهبود جهت 

  وسیما کدام است؟هر یک از ابعاد در سازمان صداموجود در 

پیشنهادات کاربردي زیر  پژوهش،با توجه به نتایج حاصل از 

  شود:می ها ارائهجهت بهبود وضعیت هر یک از ابعاد و شاخص

ــاعه و تجاري � ــازي بعد توانمندي اش ــعیت  فناوريس در وض

نامطلوب و هشـدار به سـر می برد که این امر به دلیل نامطلوب   

شاخص  سرمایه بودن  گذاري در بازارهاي نوآوري، مدیریت  هاي 

صل از   ست؛  فناوريسازي  و تجاري فناوريدانش حا لذا جهت  ا

خروج این شــاخص از وضــعیت هشــدار و رســیدن به وضــعیت 

ــنهاد می ــان مطلوب پیش ــد رس ــود مدیریت ارش ــکیل ش ه با تش

ستفاده از ظرفیت نیروهاي متبحر داخل و     تیم هاي تخصصی و ا

ــریع ــازمان هر چه سـ ــبت به بهبود و توســـعه خارج سـ تر نسـ

 هاي فوق به شکل زیر اقدام نماید:شاخص

گذاري در بازارهاي نوآوري: جهت بهبود شـــاخص ســـرمایه �

شنهاد می  صحیح از توانمندي      پی شد با درک  شود مدیران ار

در دنیا و  فناورانهشناسایی تحوالت    سازمان،  فناوري موجود

ــابی به  هاي وريفنانیز زیرنظرگرفتن تالش رقبا براي دستیـ

ــا  سازمان  فناوريتوانمندي  ينوین، پیوسته در جهت ارتقــ

 کارا سازمان و رهبري راهبرديبا مدیریت  .خود گام بردارند

سعه  به سیر  در خویش تو  وتولیدات  و پردازدمی صحیح  م

براســاس خواســت و نیاز مخاطب شــکل    نیز محصــوالت

    ؛گیردمی

: با فناوريجهت بهبود شـــاخص مدیریت دانش حاصـــل از  �

ضوع  ضاهاي   سامانمند  ، ارتباط قدرتمندتوجه به این مو با ف

شگاهی و هب شنهاد   هاییسازمان  و تحقیقاتی مراکز روز دان پی

  است؛ هاي نوین موثرفناوري و توسعه که در جذبشود می

ــاخص تجاري � ــازي جهت بهبود ش : برخی اقدامات فناوريس

ــیما ب  ــداوس ــازمان ص ــطح هتاثیرگذار در س منظور ارتقاي س

 توانمندي این بعد عبارتند از:

  ؛بازنگري و در صورت لزوم مهندسی مجدد فرآیندها �

سی        � سازمان در طراحی و مهند سطح توانمندي  ارتقاي 

 ؛ايتولیدات رسانه

اهداف بلندمدت جهت تولید و اشاعه  طراحی راهبردها و �

  ؛بومی در حوزه رسانه فناوري

ــانه و جمعجاري � ــازي مدیریت دانش در رسـ آوري و سـ

 فناورياسـتفاده از کلیه اسـناد دانشـی مؤثر در توسـعه     

 ؛سازمان

بندي ن بودجهیشناسایی بازارهاي جدید نوآوري و همچن �

 .منابع در جهت تقویت سازمان در این حوزه

یت       � مدیر عد توانمندي  ناوري ب نامطلوب و     ف ــعیت  در وضـ

به   ــر میهشـــدار  نامطلوب بودن      سـ یل  به دل که این امر  برد 

ــاخص ــی و ش ــت کارکنان دانش هاي تأمین اعتبار مالی، نگهداش

، لذا جهت خروج این شاخص از   است هاي انسانی  توسعه مهارت 

ضمن تاکید بر           ضعیت مطلوب  سیدن به و شدار و ر ضعیت ه و

ــتقرار نظام مدیریت     ــازمان و نیز تدوین    فناوري لزوم اسـ در سـ

ــایر   فناوري  راهبرد ــنهاد     راهبرددر کنار سـ هاي عملیاتی پیشـ

اي هتر نسبت به بهبود و توسعه شاخصشود که هر چه سریعمی

  ام شود:فوق به شکل زیر اقد

ــاخص تأمین اعتبار مالی: اولین و مهم     � ترین جهت بهبود شـ

یت       مدیر ناوري  راهبرديگام در  مه        ف نا یک بر تدوین   ،

آن  گذاري سازمان در هاي سرمایه بلندمدت است که اولویت 

ـامه،   .تعیین شود ـال    .نام دارد فناوري راهبرداین برن ـ  اعم

 در قعموبه و کافی مالی منابع تأمین و صــحیح بنديبودجه

طه  عاد  و با تکنولوژي  راب ــی با  همراه آن اب  و ها خط مشـ

  ؛شودمدون در سازمان نیز  پیشنهاد می هايسیاست

شنهاد         � شی: پی شت کارکنان دان شاخص نگهدا جهت بهبود 

صص و          می سانی متخ شت نیروي ان صوص نگهدا شود درخ

ــبی انجام و برنامه  ــنجی مناس ــازمانی، نیازس ریزي متعهد س

ظام  مه       مندي ن نا با بر ــب  مدیریت    متناسـ ناوري هاي آتی   ف

  ؛سازمان صورت پذیرد

هاي انسانی: پیشنهــــــاد جهت بهبود شاخص توسعه مهارت �

سازمان با برگزاري دوره   می شی وکارگاهی و  شود  هاي آموز

شتر مدیران و     فناوريسمینارهاي مدیریت   شنایی بی براي آ

ــبت به مفاهیم         ــازمان نسـ  ؛ماید  اقدام ن  فناوري کارکنان سـ

لذا بایستی با   .هستند  سازمان  نیروي محرکه چراکه کارکنان

ــله تحقیق و تولید در    ــان فاصـ ــطح آگاهی ایشـ افزایش سـ

  سازمان را کم نمود.

ــبتا     فناوري برداري از بعد توانمندي بهره   � ــعیت نسـ در وضـ

به دلیل         که این امر  ــدار قرار دارد  به هشـ مطلوب ولی نزدیک 
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شاخص  سانی،  هاي تأمیننامطلوب بودن   سنجی امکان نیروي ان

ــی ارزش و همکاري و بهره    برداري از پیوندهاي   و انجام مهندسـ

جهت است؛ بنابراین   فناوريبرداري از خارجی در ساخت و بهره 

خروج این شــاخص از وضــعیت هشــدار و رســیدن به وضــعیت 

اي هشود نسبت به بهبود و توسعه شاخص     مطلوب پیشنهاد می 

  شود:فوق به شکل زیر اقدام 

 جهت بهبود شاخص تأمین نیروي انسانی:  �

سانه      پیشنهاد می  شود برنامه جذب و تأمین نیروي انسانی ر

 فناوريهاي کالن مدیریت ریزيمتناســب با رویکرد و برنامه

روزرسانی افراد   در سازمان تحقق یابد و در این راستا براي به  

هاي بازآموزي و جلسات تبادل آخرین اطالعات و اخبار  دوره

ــوعات مرتبط با   ــوص موض ــتمر و طورهب فناوريدرخص  مس

  ؛برگزار شود سامانمند

شاخص امکان  � سی ارزش:   سنجی و انجام جهت بهبود  مهند

 مدیریت نظام در شــود ســازمان ضــمن بهبودپیشــنهاد می

ن ای هاي تخصصی پرسنل درنسبت به انجام آموزش ،فناوري

نموده و    ــطح  حوزه اقــدام   و الزم هــايآموزش  کیفی    سـ

از همه مهمتر   کافی را تا حد مطلوب باال برده و     هاي مهارت 

 اعمال منابع همچنین صحیح  مدیریت و سازمان  از شناخت 

به  مربوط فنون و علوم بکارگرفتن علمی، و صـحیح  مدیریت

ــازمان ــتفاده و مدیریت و س ــاوران از اس  امر این در مش

 هم با توأمان را فناوري چهار جزء هر بتوان که طوريهب

  ؛نماید عمل منسجم طورهب داشته و

ــاخص همکاري و بهره    � برداري از پیوندهاي   جهت بهبود شـ

شود پیشنهاد می :فناوري برداري ازخارجی در ساخت و بهره

شــناســایی برندهاي مطرح دنیا نســبت به   مدیریت کالن با

شترک و انتقال   برداري از آن اقدام  و بهره فناوريهمکاري م

 هاي مرتبط باهمچنین برگزاري سمینارها و کنفرانس .نماید

ــاحب    ــورهاي ص ــایر کش ــارکت عملی با س این حوزه و مش

 عنوان یک راهبرد اساسی مطرح باشد.تواند بهمی فناوري
 

  نتیجه گیري  -7

 بین وضــع ســطوح کلیه در که گرفت نتیجه توانمی کل در

ــع و موجود ناور هاي  توانمندي  مطلوب وضـ نه د ف مان   ا ــاز ر سـ

شکاف     سیما  سایی و گزینش    وجود صداو شنا دارد. بعد توانمندي 

 تریننسبت به سایر ابعاد در مطلوب   11,7با میزان شکاف   فناوري

ــته و پس از آن به     ــعیت فعلی قرارداشـ ترتیب بعد توانمندي     وضـ

رده دوم،  در 16,3با میزان شکاف   فناوريپشتیبانی سیستمی از    

ــکاف  فناوريبرداري از بعد توانمندي بهره   در رده  18با میزان شـ

در جایگاه  20با میزان شکاف فناوري بعد توانمندي مدیریت سوم،

 21,2سازي با میزان شکاف  چهارم و بعد توانمندي اشاعه و تجاري 

  در رده پنجم قرار دارد.

ساس جدول   سایی و گزینش    5شماره  برا شنا ، بعد توانمندي 

  فناوريبرداري از بهره ، بعد توانمندي58,6داراي میانگین  فناوري

شاعه و تجاري 52,3داراي میانگین    فناوريسازي  ، بعد توانمندي ا

ــیســـتمی از   49,1داراي میانگین  ــتیبانی سـ ، بعد توانمندي پشـ

ناوري  یانگین   ف یت       54,0داراي م مدیر ندي  عد توانم ناو ، ب   ريف

ــت 50,3داراي میانگین ــایی و گزینش    .اس ــناس بعد توانمندي ش

ازي سداراي باالترین امتیاز و بعد توانمندي اشاعه و تجاري فناوري

ــت.داراي کمترین امتیاز  فناوري ــده اس  ،با توجه به جدول یاد ش

عاد تقریبا بین       مالحظه می  که توانمندي موجود در کلیه اب گردد 

بدان معناســت که موفقیت نســبی  و ایناســت درصــد  60تا  50

صورت نسبی در تمام ابعاد به نسبت مساوي توزیع شده به فناوري

ــت. ــدار قرار دارند  اس ــطح هش یعنی در منطقه  ،عواملی که زیرس

لذا   ؛خطر هستند و بایستی براي بهبود آنها اقدام سریع انجام شود

ــاخص   ــد کند تا       کل عوامل و شـ ــتی متوازن با هم رشـ ها بایسـ

سب با هم رشد کند   فناوريهاي تقابلی ورت ص درغیراین ؛نیز متنا

شاهد توانمندي اثربخشی نخواهیم بود. با توجه به نتایج حاصل از    

از منظر خبرگان  فناوريبندي ابعاد اصلی  اولویت ،2 شماره  نمودار

ــات زوجی با تکنیک      افزار به کمک نرم و ANPبا توجه به مقایسـ

Super Decision  باشد:شرح زیر میه انجام شده و ب  

  ؛فناوريبعد مدیریت  رتبه اول: �

  ؛فناوريبعد شناسایی و گزینش  رتبه دوم: �

  ؛فناوريبرداري از بعد بهره رتبه سوم: �

  ؛فناوري بعد پشتیبانی سیستمی از رتبه چهارم: �

   . فناوريسازي تجاري بعد اشاعه و رتبه پنجم: �

ست     صله حاکی از این معنا سانه    نتایج حا شد ر که مدیریت ار

ــتی در ــاخص بایسـ هاي مرتبط با بعد توانمندي جهت تقویت شـ

یت     ناوري مدیر یه    ف ما ــر جام داده    سـ خاص ان همچنین   ،گذاري 

شاخص      سایر  صوص تقویت توانمندي  سب با این  درخ ها نیز متنا

صــورت یکنواخت و اثربخش هبندي و ارائه راهکارهاي بهبود برتبه

سطح توانمندي   صورت متوازن  هسازمان ب  فناورانهاقدام نموده تا 

  ارتقاء یافته و به سطح مطلوب خود برسد.
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