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چکیده
پژوهش حاضر با روش ترکیبی )کیفی و کمی( و باهدف ارائه یک چارچوب در زمینه نوآوری استراتژیک 
که برای ش��رکت های ایرانی جهت پیاده س��ازی نوآوری اس��تراتژیک ضروری است انجام شده است. در 
بخش کیفی، با مرور پیشینه پژوهش، مؤلفه های نوآوری استراتژیک از متون استخراج گردید و با تحلیل 
تم )مضمون( مصاحبه هایی که  با 18 تن از خبرگانی که با نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، 
درنهایت 7 تم )س��ازه( با عناوین؛ نوآوری استراتژیک در بازار، نوآوری استراتژیک در محصول، نوآوری 
اس��تراتژیک در فرایندهای سازمانی، نوآوری استراتژیک در ساختار س��ازمانی، نوآوری استراتژیک در 
توسعه نیروی انسانی، نوآوری استراتژیک در روابط با مشتری و نوآوری استراتژیک طرح و برنامه سازمانی 
حاصل ش��د. در بخش کمی  نیز، در جامعه ای ش��امل 1- مدیران ش��رکت های موجود در پارک علم و 
فناوری شهر تهران 2- اساتید و خبرگان مرتبط با نوآوری و 3- کارشناسان ارزیابی شرکت ها وابسته به 
معاونت علم و فناوری، با نمونه برداری هدفمند طبقه ای، با تدوین و توزیع پرسشنامه ای با طیف لیکرت 
و جمع آوری 206 عدد پرسشنامه برای هرکدام از این سازه ها، آزمون معادالت ساختاری تحلیل تائید 
عاملی صورت گرفت و وضعیت موجود متغیرهای تحقیق س��نجیده ش��د و در نهایت مدل نهایی مورد 

تائید قرار گرفت.
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مقدمه
امروزه با توجه به مواجه شدن با موج های جزر و مد تغییرات جهانی )اجتماعی، فّناورانه، اقتصادی( دیگر 
نمی توان به شکل سنتی در اقتصاد به سرعت در حال تغییر جهانی شدن از طریق فقط یک نوع نوآوری 
به طور مثال صرفاً نوآوری فّناورانه با رقبای بزرگ جهانی رقابت کرد؛ و اگر ش��رکتی بخواهد در مقابل 
رقابت بی رحم جهانی مقاومت کند نیاز دارد که به سرعت روش انجام کسب وکارش را تغییر دهد. برای 
این کار نیاز به نوعی از نوآوری دارد که با به کارگیری شکل های مناسب نوآوری به موسسه یا کسب وکار 
کمک کند تا هر چه س��ریع تر ب��ا محیط تجاری متغیر تطبیق پیدا کند )فقی��ه و همکاران1، 2018(. 
نوآوری استراتژیک با داشتن رویکردی کل نگر و سامانمند همان چیزی است که مؤسسات و سازمان ها 
می توانند از آن در جهت حفظ رقابت بهره جویند. در آن صورت نوآوری استراتژیک که ترکیبی از نوآوری 
و استراتژی است )اسچلگلمیچ و همکاران2، 2003( با خلق استراتژی های رشد، طبقات جدید محصول، 
خدم��ات و مدل های گوناگون تجاری بازی را تغییر می دهد و ارزش های جدیدی را برای مش��تریان و 
بن��گاه ایجاد می نماید )بینایی باش و همکاران؛ 1394(. ازآنجایی که نوآوری اس��تراتژیک به عنوان یک 
مفهوم نظام مند با تغییر کلی نقشه یک سازمان روبروست، شرکت ها جهت شناسایی میزان پیاده سازی 
نوآوری استراتژیک در سازمان و سنجش آن، نیازمند ابعاد این تغییرات و یافتن مؤلفه هایی هستند که 
بتوانند با کمک آن ها نوآوری استراتژیک را در سازمان ها و شرکت خود پیاده سازی کنند )چن و وانگ3، 
2018(. در این راس��تا نخستین گام، تعریف این سازه به صورت دقیق و قابل سنجش و مشخص کردن 
زیر سازه های تشکیل دهنده ی آن است. با نگاهی به ادبیات موجود درمی یابیم که از نوآوری استراتژیک 
تعاری��ف متنوع و متفاوتی وجود دارد که ش��اید یکی از دالیل آن وابس��تگی نح��وه ی تعریف نوآوری 
اس��تراتژیک به ش��رایط و زمینه ی مطالعه باشد. به این ترتیب، به نظر می رسد که نخستین قدم تعریف 
مفاهیم، سازه ها و کدهای اصلی است که می بایست در طراحی سؤاالت مصاحبه پژوهش های کیفی یا 
سؤاالت پرسشنامه در پژوهش های کمی برای بررسی وجود/عدم وجود و سطح نوآوری استراتژیک به 
کار گرفته ش��وند )کیتون و همکاران4، 2018(. چرایی لزوم داشتن چارچوبی برای نوآوری استراتژیک 
ازآنجا مشخص می شود که بسیاری از دولت ها برای برنامه ریزی های کالن خود برای ترغیب شرکت های 
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موجود در کشورشان برای پیاده سازی نوآوری استراتژیک نیاز به یک چارچوب جامع دارند )نگاه کنید 
به: وان اسمورن1، 2017( از طرفی بسیاری از شرکت ها به دلیل جامع بودن نوآوری استراتژیک و تمایز 
آن با نوآوری بخش��ی ناچار به برون سپاری پیاده س��ازی نوآوری استراتژیک هستند که در این صورت 
الزم اس��ت چارچوب مش��خصی برای آن در دسترس باشد )نگاه کنید به: اوشری و همکاران2، 2015( 
ش��رکت های ایرانی نیز عالوه بر دولت که نیاز به داش��تن چنین چارچوبی دارد، برای اینکه بتوانند در 
س��طح جهانی عمل کنند ناچار هستند نوآوری اس��تراتژیک را در شرکت های خود پیاده سازی کنند؛ 
ش��واهدی در دست است که نشان می دهد نوآوری اس��تراتژیک امروزه از الزامات اساسی جهانی شدن 
است )مشهدی و محمد3، 2015( و برخی از شرکت ها برای عقب نماندن از این رقابت جهانی آن را در 

دستور کار خود قرار داده اند )روی و یامی4، 2009(.
با توجه به موارد مزبور با ملموس بودن وجود نوعی ش��کاف تحقیقاتی در این زمینه و عدم وجود 
پژوهش��ی جامع باهدف شناسایی چارچوبی جامع و مش��خص از نوآوری استراتژیک حداقل در کشور 
ایران، این پژوهش باهدف پر کردن این خأل و شناس��ایی مؤلفه های نوآوری اس��تراتژیک در قالب یک 
چارچوب جامع انجام ش��ده اس��ت و ازآنجاکه ش��رکت های موجود در پارک های علم و فناوری ملزم به 
داشتن ویژگی های دانش بنیانی و نوآور بودن به منظور ارتقای توسعه منطقه ای در همه زمینه ها هستند 
)تان5، 2006( و ش��اخصه متمایز این ش��رکت ها از سایر ش��رکت ها در وابستگی آن ها به نوآوری است 
)فیلیمور6، 1999( و پارک های علم و فناوری برای تحریک تش��کیل و توس��عه ش��رکت های مبتنی بر 
فناوری جدید7 )زیگل و همکاران8، 2003( و با مشخصه توانایی نوآوری9 )لیندلوف و لوفستن10، 2003( 
ایجاد ش��ده اند. شرکت های موجود در پارک های علم و فناوری به عنوان جامعه مکانی برای تدوین این 
چارچوب انتخاب ش��دند. این پژوهش با بررس��ی عمیق مفهوم نوآوری اس��تراتژیک و استخراج عناصر 
تشکیل دهنده ی آن و مؤلفه های قابل اندازه گیری و سپس ارائه یک مدل بهینه و جامع جهت سنجش 
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شرکت ها و سازمان های مختلف درصدد پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
مؤلفه ها و شاخص های نوآوری استراتژیک در ادبیات و تحقیقات علمی کدام اند؟. 1
مؤلفه ها و شاخص های نوآوری استراتژیک از دید صاحب نظران و متخصصان و اساتید دانشگاهی . 2

کدام اند؟
در قالب چه چارچوبی می توان مفهوم نوآوری استراتژیک را سازمان دهی کرد؟. 3

به طورکلی بسیاری از پژوهشگران به دلیل خلط مباحث نوآوری در موضوعات مختلف، نتوانسته اند 
مرز مشخصی بین نوآوری استراتژیک و سایر انواع نوآوری مثل استراتژی های نوآوری و ... ایجاد کنند؛ 
که در این پژوهش نوآوری اس��تراتژیک را می توان مفهومی نوآور در تمام زیربنای س��ازمان و متمایز از 
صرفاً یک نوآوری در بخش یا محدوده ی خاصی مستند به ادبیات استخراجی در این زمینه قلمداد کرد.

در ای��ن تحقیق ابتدا بامطالعه کتب و مقاالت علمی، ضمن تش��ریح دقیق نوآوری اس��تراتژیک و 
تعاریف و مفاهیم مرتبط، مؤلفه ها و شاخص های نوآوری استراتژیک استخراج خواهد شد. سپس با انجام 
مصاحبه با خبرگان و متخصصان، از طریق تحلیل تم )تحلیل مضمون( مؤلفه های نوآوری استراتژیک 
را اس��تخراج و دسته بندی کرده، درنهایت با تدوین و جمع آوری پرسشنامه ای، مؤلفه های مهم نوآوری 

استراتژیک شناسایی و ارزیابی خواهد شد.

1- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو هستند که به واسطه 
نوآوری های فّناورانه، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان، شدت یافته است. البته 
علت تغییر و تحوالت دنیای کس��ب وکار را می توان این گونه نیز برش��مرد؛ قابلیت دسترسی فزاینده به 
فناوری، رقابت شدید بر سر توسعه فناوری، جهانی شدن بازارها و رقابت تجاری، رشد سریع دسترسی به 
فناوری، تغییر در میزان حقوق و دستمزد و مهارت های شغلی، مسئولیت زیست محیطی و محدودیت های 
منابع و مهم تر از همه افزایش انتظارهای مشتری )خدادحسینی، 1381(. این وضعیت بحرانی موجب 
اصالحات عمده ای در چشم انداز استراتژیک سازمان، اولویت های کسب وکاری و بازبینی مدل های سنتی 
و حتی مدل های نسبتاً معاصر شده است. به عبارتی می توان گفت رویکردها و راه حل های گذشته دیگر 
قابلیت و توانایی خود برای رویارویی با چالش های س��ازمانی و محیط بیرونی را ازدست داده اند؛ یا بهتر 
اس��ت با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین ش��وند. ازاین رو، یکی از راه های پاسخگویی به این 
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عوامل تغییر و تحول سازمانی توسعه خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان هاست. امروزه سنجش 
نوآوری برای کسب وکار، تحقیقات و سیاست گذاری اهمیت فزاینده ای یافته است. سنجش نوآوری در 
س��طح بنگاه جهت تصمیم گیری در مورد مقدار تخصیص منابع به فعالیت های نوآوری و برای انتخاب 
حوزه هایی که نوآوری نویدبخش بازده اقتصادی باالیی است و همچنین مدیریت استراتژی های نوآوری 
درون بنگاهی موردنیاز اس��ت. در سطح ملی نیز سیاس��ت گذاران برای شناخت وضیعت موجود، روند 
تحوالت آینده، دریافت بازخور از تأثیرات مثبت و منفی سیاس��ت های موجود و تدوین سیاس��ت های 
مناسب به اطالعات به دست آمده از سنجش نوآوری نیازمند هستند )نصرالهی، 1388(. پیش از اواخر 
دهه نود، مارکیدز به نوآوری اس��تراتژیک به عنوان »نوآوری شکس��تن قوانین« اش��اره کرد )مارکدیز1، 
1997(. او اشاره می کند که نوآوری استراتژیک مصمم برای باقی ماندن در سبک بازار است. مارکدیز 
و چاریتو با بیان اینکه نوآوری استراتژیک، روشی اساساً متفاوت از رقابت در کسب وکار موجود است و 
با نوآوری در مدل کسب وکار، به سمت یک راه جدید برای بازی، منتهی می شود از آن حمایت می کنند 
)مارکدیز و چاریتو2، 2003(. درحالی که س��ایر محققان موافق هس��تند که مدل کسب وکار سازمان در 
قلب نوآوری اس��تراتژیک است، نوآوری اس��تراتژیک همچنین در مورد ایجاد بازارهای جدید و جهش 
در ارزش مش��تری و تغییر ش��کل دادن بازارهای موجود، جهت دستیابی به پیشرفت های ارزش برای 
مشتریان است )گباور و همکاران3، 2012؛ اسچلیگلمیچ و همکاران، 2003(. نوآوری استراتژیک هدفی 
واضح و روش��ن از دس��تیابی به مزیت رقابتی با ایجاد ارزش مشتری و بازار جدید است. بااین حال، این 
مفهوم، دس��ت خوش بین دو افراط، ایجاد ارزش مش��تری در بازارهای موجود و یا برای بازارهای جدید 
است. یکی از ویژگی های کلیدی نوآوری استراتژیک این است که در سازمانی که ایجاد مزیت رقابتی در 
فرهنگ آن ریشه دارد، تحریک می شود )گوینداراجان و تریمبل4، 2004(. نوآوری استراتژیک باهدف 
دوباره مفهوم مدل کسب وکار، ایجاد فضای بازار بی دردسر و جهش در ارزش مشتری است. چشم انداز 
روند یادگیری از ظرفیت جذب )اکتش��افی، هم جنس، تغییرپذیر و فرایندهای یادگیری اس��تثماری(، 
نشان می دهد که فرایند یادگیری تحول به طور خاص، نقش کلیدی در نوآوری استراتژیک بازی می کند. 
عالوه بر این، یک استراتژی پیرو و نقش مشارکتی در شبکه دانش، به جای یک استراتژی تکان دهنده و 
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نقش غالب در شبکه دانش، درواقع ترویج نوآوری استراتژیک است. شرکت ها نه تنها باید ذخیره دانش 
خارجی را مدیریت کنند، بلکه باید قابلیت های ترکیبی خود )س��امانمند، هماهنگی و اجتماعی شدن 

دانش( را به منظور موفقیت با نوآوری استراتژیک وفق دهند )گباور و همکاران، 2012(.
هنگامی که س��خن از نوآوری اس��تراتژیک به میان می آید، معموالً مفاهیمی از نوآوری محصول یا 
خدمات به ذهن متبادر می ش��ود؛ چراکه بیش��تر حجم مفاهیم علمی در پژوهش های مختلف به این 
موضوعات پرداخته اس��ت، حال آنکه نوآوری اس��تراتژیک با نوآوری متع��ارف به لحاظ محدوده زمانی، 
مکانی و نوع عمل متمایز است )هامفورد و راکسینال1، 2017( نوآوری که به طور متعارف به کار می رود 
نوآوری بخش��ی بوده که به تغییر نوآورانه بخش��ی )حوزه ای خاص( محدود می شود )بی کینگ و وی2، 
2015( از طرفی الزاماً می تواند رویکرد استراتژیک نداشته باشد )اسرجا و همکاران3 و 2018( ازلحاظ 
زمانی می تواند تغییرات کوتاه مدتی را در برگیرد )اسنولکی و بانسل4، 2015( و ازلحاظ پیامد و میزان 

تغییرات می تواند محدود و سطحی باشد )پلمی و همکاران5، 2016(.
 ام��ا نوآوری اس��تراتژیک به لحاظ کارب��رد مکمل این مفاهیم و ارزش و مدل کس��ب وکار نوآوری 
است )گروسکی6، 1998( که با استراتژی ترکیب شده است )اسچلگلمیچ و همکاران7، 2003( و شامل 
نوآوری بنیادی و همه جانبه و گاهی بلندمدت و همراه با نتایج و پیامدهای بسیار ویژه و خاص می شود 
)گلمبوس و اس��تریچو8، 1998( در نوآوری اس��تراتژیک نگاهی فراتر از نگاه معمولی به نوآوری حاکم 

است )کرهون9، 2017( که قاعده بازی و نحوه کار شرکت را به طور کامل دستخوش تغییر می کند.
 جنبه های مش��ترک نوآوری اس��تراتژیک حول س��ه عنصر کلیدی؛ تجدید بنیادین مفهوم مدل 
کس��ب وکار، تغیی��ر ش��کل بازارهای موج��ود و بهب��ود ارزش قابل توجهی برای مش��تریان می چرخد 
)کریستنس��ن و همکاران، 2002؛ پیت و کالرک، 1999(. در ارتباط با پیشینه تحقیقات حول مفهوم 
نوآوری استراتژیک، تحقیق جامع و کاملی که بتواند این مفهوم را با جزئیات شرح دهد یا وجود ندارد 

1 . Hammarfjord & Roxenhall
2 . Bai-qing & Wei
3 . Sarjana et al.
4 . Slawinski & Bansal
5 . Palmié, et al.
6 . Geroski
7 . Schlegelmilch et al.
8 . Galambos & Sturchio
9 . Korhonen
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یا در دس��ترس نیس��ت؛ ازاین روی با بررسی تحقیقات، موارد پژوهشی که به طور غیرمستقیم مرتبط با 
موضوع این پژوهش بود در سایر پژوهش ها شناسایی شد که در جدول 1 به طور خالصه آمده است.

جدول 1 : خالصه ای از تحقیقات پیشین1

محقق 
نتایج و یافته ها)سال(

کاتاریا1 
)2013(

در پایان نامه خود با عنوان »نوآوری استراتژیک: بررسی و چهارچوب نظری« با بررسی و مرور 
سامانمند 137 مقاله، پیشنهاد نقد و شناسایی دو نوع نوآوری استراتژیک )نوآوری استراتژیک 
افزایش��ی و مخ��ل( را دارد، او رهبری کارآفرینی، گروه مدیریتی متنوع و مکانیس��م یادگیری 
عمدی را به عنوان محرک های اصلی نوآوری استراتژیک شناسایی می کند و بیان می کند رشد 
باال می تواند از طریق ارزش پیشگام و نه توسط فّناوری پیشگام، به دست آید )کاتاریا،2013(.

دهقانی 
و مصلح 
)1393(

در پژوهشی با عنوان »نوآوری استراتژیک چیست؟« با روش توصیفی و مرور ادبیات به بررسی 
پژوهش های پیش��ین در حوزه نوآوری استراتژیک پرداخته و بیان داشتند، افزایش کارآفرینی 
استراتژیک سازمان، بهبود کارایی عملیاتی، تعهد به نوآوری، ارائه خدمات باکیفیت به شیوه ای 
جدید، افزایش تنوع ساختارها و سامانه های مدیریتی سبب افزایش نوآوری استراتژیک شده و 
درنهایت پیاده سازی نوآوری استراتژیک در سازمان سبب کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد 

مالی سازمان می گردد )دهقانی و مصلح،1393(.

خداداد 
حسینی و 
قلیچ لی 
)1391(

در پژوهش��ی با عنوان »نوآوری اس��تراتژیک: رویکردی نوین در شایستگی سازمان های امروز« 
پس از بیان مفاهیم نوآوری استراتژیک و الگوی فرایند نوآوری استراتژیک اذعان داشتند، پنج 
عامل؛ تمرکز بر اهداف، آزادی عمل، تنش خالقانه، انتشار منابع و تنوع ژنتیک به عنوان عوامل 

مؤثر در تحقق نوآوری استراتژیک می باشند )خداداد حسینی و قلیچ لی،1391(.

آشتیانی 
)1387(

در پژوهش��ی با عن��وان »نوآوری اس��تراتژیک« به بررس��ی ادبیات موجود در ح��وزه نوآوری 
اس��تراتژیک پرداخته و تعریف های گوناگونی از نوآوری اس��تراتژیک ارائه می دهد وی در مقاله 
خود به هستی شناس��ی و لزوم نوآوری استراتژیک پرداخته و بابیان فرایندهای مختلف نوآوری 
اس��تراتژیک، فرایند چهار مرحله ای تجسم استراتژی موجود، ایجاد ایده، ارزیابی ایده و اجرای 
استراتژی جدید، ) نوآوری ارزشی، ایجاد بازار جدید، نوآوری ورود به بازار و شکستن رقابت( را 

به عنوان عناصر نوآوری استراتژیک بیان می کند )آشتیانی،1387(.

 در پایان بخش مبانی نظری و پیش��ینه پژوهش با بررسی مفهوم نوآوری استراتژیک در جدول 2 
مجموعه عناصر تش��ریح شده توسط پژوهشگران مختلف حوزه ی نوآوری استراتژیک برای این مفهوم 
نشان داده شده است که از تعاریف و مدل های ارائه شده توسط آن ها استخراج شده است، در این جدول 

1 . Kataria
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برای جلوگیری از خلط مباحث مرتبط با نوآوری استراتژیک و نوآوری متعارف که در قسمت قبل شرح 
داده ش��د - اگرچه هر دو مکمل هم هس��تند و هم پوشانی گسترده ای دارند و به نوعی نوآوری متعارف 
بخشی از نوآوری استراتژیک محسوب می گردد - صرفاً از مؤلفه هایی استفاده شده است که مستقیماً در 
ذیل تعاریف نوآوری استراتژیک آورده شده بود و محققان از این لحاظ آن ها را جزو نوآوری استراتژیک 

ملحوظ کرده بودند.

جدول 2: خالصه ای از عناصر تشریح شده توسط پژوهشگران مختلف حوزه ی نوآوری استراتژیک

منبعتعریفمؤلفه

ارائه ارزش به مشتری ممتاز و به طور هم زمان به مشتری نونوآوری ارزشی
لو و لو )2004(
کیم و مابورن 

)2005(

ایجاد بازار جدید
عدم تمرکز روی بخش هایی از بازار که مشابه رقیبان است و 

مارکدیز )2003(تالش برای جذب انواع جدیدی از مشتریان

جعفری، نعمت نحوه رخنه کردن در بازارنوآوری ورود به بازار
)1392(

نوآوری در ارتباط با 
مشتری

جعفری، نعمت تغییر روش های قبلی خدمت به مشتریان و متفاوت با رقبا
)1392(

جعفری، نعمت برهم زدن تعادل موجود بین رقبا می زندشکستن رقابت
)1392(

مفهوم سازی مجدد 
کسب وکار

مارکیدز )2003(تغییر در رویه کسب وکار شرکت و استراتژی های آن

کرنسکی و تغییر در قواعد عرفی شکل گرفته در بازار و ارائه راهکارهای نوینشکستن قوانین بازار
جنکسز )1997(

بازنویسی قوانین 
صنعت

مارکدیز )2003(تغییر در قواعد عرفی شکل گرفته در صنعت و ارائه راهکارهای نوین

روش جدید بازی 
کردن در رقابت

چریتو و مارکیدز ایجاد مزیت جدید برای رقابت با سایر رقبا
)2004(

نوآوری در زنجیره 
ارزش

گاوین و تریمبل تغییر خالق از طراحی معماری زنجیره ارزش گذشته
)2004(
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منبعتعریفمؤلفه

نوآوری در انتقال 
گاوین و تریمبل تغییر خالقانه در مفهوم سازی منتقل شده به مشتریمفهوم

)2004(
نوآوری در مشتری 

گاوین و تریمبل تغییر خالق از تعریف مشتریان بالقوهسازی
)2004(

گاوین و تریمبل تعریف مجدد مدل تجاری سازماننوآوری در تجاری سازی
)2004(

گاوین و تریمبل طراحی مجدد مرزهای بازار و بازارهای بالقوهنوآوری در بازار سازی
)2004(

گاوین و تریمبل تغییر اساسی در نحوه رقابت در بازار کنونیتفاوت رقابت در صنعت
)2004(

ایجاد مزیت رقابتی
در محصول

 ایجاد ویژگی جدید و منحصربه فرد در محصول نسبت به 
سایر رقبا

فولر و پیت، 
)1996(

فیلر و فورد 
)1994(

ایجاد مزیت رقابتی در 
فرایند

ایجاد ویژگی جدید و منحصربه فرد در فرایندهای تولید محصول 
نسبت به سایر رقبا

فولر و پیت، 
)1996(

فیلر و فورد 
)1994(

رنگان و بومن، جذاب سازی و غلبه بر جذابیت کاالهاجذاب سازی کاال
1992)(

راج و اسپریتز ایجاد روند رشد مثبت در سازمانایجاد رشد پایدار
)1996(

استفاده از ایده ها و 
پیتر(،2001 (بررسی ویژگی های مثبت رقبا و استفاده از ایده های آناندانش زیاد رقبا

نوآوری رادیکال 
موینگوئن و اورتگا تغییر اساسی و بنیادی در مدل تجاری و کسب وکار)بنیادی( مدل تجاری

)2006(

آبراهام و نایت نوآوری و ایجاد دانش جدید درروش انجام کارنوآوری در خط تولید
)2001(

 ایجاد و توسعه بازار در مقابل واکنش صرف به تقاضای توسعه بازار
مشتریان فعلی

آبراهام و نایت 
)2001(
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منبعتعریفمؤلفه

تخصیص مناسب منابع 
سازمانی

هدایت مجدد منابع به منظور حمایت ارزش جدید و بالقوه ای که 
سودآوری بیشتری دارد

آبراهام و نایت 
)2001(

مفهوم سازی مجدد و 
مارکیدز )1997(تغییر اساسی و بنیادی در مدل تجاری و کسب وکاربنیادی کسب وکار

توسعه استراتژی های 
اسنوکاس توسعه استراتژی های رقابتی و ارزش آفرینیرقابتی

)2007(
شایستگی محوری و 

اسنوکاس شایستگی کارکنان و مدیرانضروری
)2007(

ایجاد ارزش اضافی در 
یانگ و همکاران نوآوری مواد، نوآوری محصول، تحقیق و توسعه، نوآوری فّناورانهمحصول

)2012(

یانگ  و همکاران نوآوری در نحوه بسته بندی کاال و یا ارائه خدمتنوآوری در بسته بندی
)2012(

یانگ  و همکاران نوآوری در استفاده از مواد اولیه جدیدنوآوری در مواد اولیه
)2012(

ایجاد ارزش اضافی در 
خدمات

نوآوری در تهیه مواد، نوآوری منابع انسانی، نوآوری خدمات، 
نوآوری مشارکت مالی

یانگ و همکاران 
)2012(

نوآوری در خدمات پس 
ایجاد ارزش اضافی در خدمات پس از فروشاز فروش

یانگ و 
همکارانش 

)2012(
کاتاریا )2013(کسب مزیت رقابتی در بهبود عملکرد مالی سازماننوآوری در مزیت مالی
خلق راهبردهای رشد 

رضوی، اکبری خالقیت در راهبردهای رشد سازمانسازمانی
)1390(

تغییر و تحول در 
جعفریان راد و آیا این استراتژی برای تغیر مزیت ایجاد می کنداستراتژی

همکاران )1393(

آیا مشتریان ارزش ایجادشده از این استراتژی را به عنوان یک خلق ارزش
استراتژی منحصربه فرد درک کرده اند؟

جعفریان راد و 
همکاران )1393(

جعفریان راد و آیا شرکت از این ارزش ایجادشده می تواند نوآوری کسب کندتناسب ساختاری
همکاران )1393(
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منبعتعریفمؤلفه

فعال و توانمندسازی 
هلمن و دونگن آیا واقعاً شرکت فعالیت های درستی انجام می دهد؟کارکنان

)2003(
مکانیسم یادگیری 

برغمان و فرایند افزایش یادگیری به طور ناخودآگاهعمدی
همکاران )2012(

گباور و همکاران یادگیری بهبود مستمر توسط کارکنانیادگیری تحول
)2012(

کسب مزیت های 
رقابتی محصول و 

فرایند تولید

روش منحصربه فرد در فرایند تولید یا خدمات یا ویژگی 
منحصربه فرد در کاال و خدمات

کرنسکی و 
جنکسز )1997(

شکل 1 مدل روش تحقیق
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2- روش شناسی تحقیق
این پژوهش تحت پارادایم پراگماتیسم )روش ترکیبی( انجام شده است؛ که علت استفاده از آن نیز به 
دلیل اوالً کاهش فاصله دانش تئوری و آنچه در عمل رخ می دهد است و دوما به دلیل ناقص و پراکنده 
بودن تعاریف و مؤلفه های نوآوری اس��تراتژیک-که دلیل اصلی انجام چنین پژوهشی بود - است. ابتدا 
در مرحله اول از روش مصاحبه کیفی و در مرحله بعد از روش کمی )پرسشنامه( استفاده شده است که 
شمایی از مراحل تحقیق در شکل 1 نمایش داده شده است. رویکرد مقاله کاربردی و قیاسی – استقرایی 

و ازلحاظ استراتژی نیز پیمایشی است.

2-1- مرحله اول -پژوهش کیفی

در گام اول، با استفاده از روش متاسنتز )فرا تحلیل( در بررسی منابع دست دوم کتابخانه ای مؤلفه های 
نوآوری اس��تراتژیک از تحقیقات در دس��ترس علمی استخراج شد و به صورت جداگانه در جدول 2 در 
قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق قرار داده شد. در گام دوم با انجام مصاحبه با اساتید و خبرگان 
دانشگاهی، کارشناسان مرتبط با نوآوری مطابق مشخصات جدول 3 که با روش نمونه گیری گلوله برفی 
انتخاب ش��دند و با انجام تحلیل تم بر روی مصاحبه های دریافتی، چارچوب مؤلفه ها و ش��اخص های 
نوآوری اس��تراتژیک به دس��ت آمد،  در این بخش برای مصاحبه ها افرادی انتخاب ش��دند که  به طور 
مشترک هم در حوزه نوآوری شرکت ها، هم در حوزه تدوین استراتژی سابقه فعالیت داشتند و طرح های 
بس��یاری را اجرا کرده بودند که جدول 3 گویای مشخصات افراد و زمینه فعالیت های آنان است، در این 
گام از بین روش های مصاحبه کیفی به علت ماهیت موضوع و امکان دریافت اطالعات اکتشافی و لزوم 
جلوگیری از س��وگیری تحقیق و یا منحرف ش��دن از هدف اصلی در طراحی سؤاالت از روش مصاحبه 

نیمه ساختاریافته استفاده شد.
با در نظر گرفتن س��ؤاالت تحقیق، س��ؤاالت زیر در مصاحبه به عنوان سؤاالت اصلی لحاظ گردید و 
به دلیل ماهیت نیمه ساختاریافته مصاحبه، سؤاالت دیگری نیز با توجه به پاسخ ها و به منظور روشن تر 

شدن مفهوم پاسخ های ارائه شده طرح گردید:

چه ویژگی ها و مؤلفه هایی را برای نوآور بودن سازمان خود در نظر می گیرید؟. 1
از دید شما مؤلفه های نوآوری استراتژیک برای سنجش یک سازمان کدام است؟. 2
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جدول 3 مشخصات خبرگان مصاحبه شونده پژوهش

تعداد نوعمشخصات مصاحبه شوندگان

آخرین مدرک تحصیلی

13دکتری

5کارشناسی ارشد

0کارشناسی

سابقه فعالیت اجرایی در حوزه 
نوآوری

3مدیرعامل شرکت سرآمد در نوآوری

1مشاور و ارزیاب حوزه نوآوری

1مدیر بخش نوآوری شرکت ها

13تجربه مسئولیت  هم زمان در همه موارد باال

سابقه آموزشی و تدریس در 
حوزه نوآوری

1صرفاً عضو هیئت علمی دانشگاه

7مدرس کارگاه های آموزشی در حوزه نوآوری

6هیئت علمی دانشگاه و مدرس دوره های خارج از دانشگاه

4فاقد سابقه فعالیت  تدریس و آموزش

جامعه ی آماری در این مرحله که در فصل بهار 96 مورد مصاحبه واقع ش��دند ش��امل اس��اتید و 
نخب��گان مرتبط با نوآوری و کارشناس��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بودند که ضمن 
داش��تن سابقه فعالیت در طراحی های نوآوری و اس��تراتژی به عنوان ارزیاب شرکت ها جهت تخصیص 
اعتبار یا اعطای درجه و ... فعالیت داش��ته و به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در پژوهش 
حاض��ر از مصاحبه 12 به بع��د مفهوم جدیدی به مفاهیم قبلی افزوده نش��د و برای اطمینان از اینکه 
پژوهش به اش��باع نظری رس��یده اس��ت، فرآیند مصاحبه تا مصاحبه هجدهم ادامه یافت و بعد از این 
مصاحبه ها برای پژوهشگران اطمینان حاصل شد که پژوهش به اشباع نظری رسیده است به این شکل 
که با بررسی متن مصاحبه ها مشخص گردید که از مصاحبه 12 به بعد مطالب دریافتی همگی تکراری 
بودند، به گونه ای که مصاحبه ش��وندگان قبلی آن مطالب را به نحوی بیان کرده بودند. روش رسیدن به 
اشباع نظری به این شکل بود که محققین در فرایند تحلیل مصاحبه ها به جای اینکه تحلیل مصاحبه ها 
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را یکجا انجام دهند به شکل تدریجی عمل کردند و پس از هر مصاحبه ای، فرایند کامل تحلیل مضمون 
را به طور کامل برای تک تک مصاحبه ها انجام  دادند و سپس مصاحبه بعدی را در دستور کار خود قرار 
 دادند، ازاین رو پس از مصاحبه دوازدهم با بررسی دقیق کدهای استخراجی مشخص شد که هیچ مفهوم 

جدیدی از تحلیل تم مصاحبه ها حاصل نشد.
 تحلیل تم در این پژوهش مطابق روش براون و کالرک در 3 مرحله شامل 1- تجزیه متن مصاحبه ها 
و تحلیل متون )شناس��ایی موضوع، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، جستجوی مضامین و ترسیم شبکه 
مضامین( که نتایج آن در جدول 3 آورده شد. 2- تحلیل و تشکیل شبکه مضامین که در جدول 4 نتیجه 
آن قابل رؤیت است و 3- ترکیب متن )تدوین گزارش( که در قسمت نتیجه گیری مقاله انجام شده است 
)ب��راون و کالرک،2006، 98( صورت گرفت. برای ارزیابی اعتب��ار تحلیل تم از فرآیند دریافت بازخور از 
پاسخ دهندگان استفاده شد. بدین صورت که پژوهشگران نتایج تحلیل خود را در اختیار پاسخ دهندگان قرار 
داده و از آن ها خواستند که درباره میزان همخوانی و تناسب میان تفاسیر انجام شده و تجربیات پاسخ دهنده 
اظهارنظ��ر کنند، چنین کاری، این فرصت را در اختیار پاس��خ دهندگان قرار می دهد تا به طور جدی تر و 

قوی تری درباره مسائل مطرح شده، اظهارنظر کنند )کینگ و هاروکس، 2010: 167(.

2-2- مرحله دوم- پژوهش کمی

تمام مؤلفه های استخراجی از دو گام نخست در مرحله اول تحقیق کیفی، با استفاده از روش تحلیل تم 
براون و کالرک )2006( در قالب 7 عامل )س��ازه( دسته بندی شد که شامل این موارد است: )1- نوآوری 
اس��تراتژیک در بازار 2- نوآوری اس��تراتژیک در محصول 3- نوآوری استراتژیک فرایندهای سازمانی 4- 
نوآوری استراتژیک ساختار سازمانی 5- نوآوری استراتژیک در توسعه نیروی انسانی 6- نوآوری استراتژیک 
در روابط با مش��تری 7- نوآوری اس��تراتژیک طرح و برنامه س��ازمانی(. درنهایت با ابزار پرسشنامه محقق 
س��اخته که در فصل تابستان س��ال 1396 تدوین و توزیع شد با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی 
و تائیدی و نرم افزار لیزرل داده های تحقیق تحلیل ش��د. در پایان نیز وضعیت موجود متغیرهای تحقیق 
ارزیابی ش��د. در این مرحله با توجه به نوع مطالعه و اهداف آن و به منظور گردآوری داده های موردنیاز از 
روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری شامل 450 نفر از اساتید دانشگاهی مرتبط با نوآوری 
)45 نفر(؛ کارشناسان و ارزیاب حوزه مرتبط با نوآوری معاونت علمی و فناوری و خبرگان بخش نوآوری 
)40 نفر(؛ شرکت های پارک علم فناوری تهران )365 نفر( بودند که همگی به نوعی با طرح های نوآوری و 
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برنامه های استراتژیک سروکار داشتند یا مسئول مستقیم جاری سازی نوآوری در شرکت متبوع خود در 
پارک های علم و فناوری شهر تهران بودند. با توجه به حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان، 
220 پرسشنامه به صورت هدفمند با در نظر گرفتن اولویت افرادی که سابقه ارتباطی بیشتری با نوآوری و 
استراتژی داشتند بین اعضای جامعه آماری توزیع شد که از این تعداد 206 پرسشنامه وصول شد. به منظور 
سنجش روایی تحقیق از روش محتوایی با نظر خبرگان استفاده شد و برای روایی تشخیصی و سازه نیز 
برازش در جداول مدل آورده شد. پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ موردسنجش قرار گرفت 

که مقدار 0.84 به دست آمد که مورد تأیید است.

جدول 4 مؤلفه های دریافتی ازنظر خبرگان

مصاحبه شوندهتعریفکد

ساختار منعطف 
سازمانی

این ساختار آزادی های بیشتری برای کارکنان ایجاد 
می کند و کمک می کند که در سازمان نقش فعاالنه تری 

ایفا کنند و تنها یک تماشاگر محض نباشند ازاین رو 
نوآوری استراتژیک شدن سازمان امکان پذیر خواهد شد.

{ M1 –M4 –M7 –M5 }

شایسته ساالری 
مدیران

شایستگی افراد در یک سازمان باعث بروز شایستگی و 
نوآوری در سازمانی می شود.

{ M3 –M7 }

جوم شوق 
نوآوری

به منظور برانگیختن کارکنان برای ایفای نقش عمده در 
خلق ایده ها، ایجاد جو مشوق نوآوری ضروری است.

{ M1 –M2 –M5 –M8- M11}

وجود تفکر 
انتقادی مدیران 

و کارکنان

تفکر انتقادی باعث افزایش نوآوری و خالقیت کارکنان 
و مدیران می شود با تفکر انتقادی می توان استدالل کرد، 

استنتاج کرد و مسائل را شناخت.
{ M1 –M2 –M4 –M6–M9 }

تفکر 
استراتژیک 

مدیران

تفکر استراتژیک در دو سطح فردی و سازمانی با جامعیت 
و دوراندیشی خاصی که ایجاد می کند از یک سو باعث 
درک بهتر کارکنان از سازمان و از سوی دیگر زمینه 

ارتباطات و تعامل بیشتر بین مدیران و کارکنان را فراهم 
آورده و باعث بهره برداری از نبوغ و خالقیت کارکنان در 

سازمان می شود.

{ M5- M10–M5–M7}

چابک سازی 
سازمان

سازمان های چابک به آسانی می توانند تغییر قابل توجهی 
را در تمرکز، متنوع سازی و ... برای انطباق سریع با 

دگرگونی های محیطی ایجاد کنند.
{ M1 –M2 –M4 –M7}
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مصاحبه شوندهتعریفکد

استراتژی ها و 
چشم اندازهای 

پویا

سازمان هایی که نوآوری را در چشم انداز، مأموریت و 
استراتژی خود گنجانده اند در تحقق سازمانی نوآوری 

استراتژیک موفق تر هستند.
{ M2–M6 –M7 –M8 }

هدف گذاری 
مبتنی بر 

توسعه و خلق 
محصول

در سازمانی که به سمت نوآوری استراتژیک درحرکت 
است اهداف سازمانی بر اساس خالقیت و نوآوری در 

محصوالت و خدمات شکل می گیرد.
{ M3–M7–M9}

یادگیری 
دو حلقه ای 

کارکنان

یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که سازمان 
خطاها را کشف و اصالح می کند و هنجارها رویه ها 

سیاست ها و هدف های موجود را زیر سؤال می برد و به 
تعدیل و اصالح آن ها می پردازد.

{ M1 }

فرصت طلبی 
هوشمندانه 

سازمانی

نوآوری استراتژیک سازمانی در سازمان موجب استفاده از 
فرصت های ایجادشده در محیط می شود.

{ M3 –M4- M10}

خلق آینده
ایجاد محیط و شرایط جدید برای وضعیت سازمان بدون 

توجه به تهدیدات محیطی، سازمان به جای واکنش به 
محیط کنشگر نسبت به محیط باشد.

{ M1 –M4–M6 }

جستجوی 
اشارات محیطی

سازمانی که دارای نوآوری استراتژیک است به طور مستمر در 
پی جستجو در شرایط محیط برای استفاده از فرصت ها است.

{ M2–M3 }

مشارکت 
ذینفعان داخلی 
و خارجی در 

تصمیمات

با مشارکت دادن کارکنان و مشتریان در فرایندهای 
سازمانی نوآوری سازمان گسترش یافته و ایده ها و 

روش های جدید فرایندی به سازمان انتقال می یابد.
{ M1 –M6 –M8 }

گزینه سازی

گزینه های نوآوری آتی بنگاه می تواند به عنوان پورتفولیوی 
هدف در نظر گرفته شود. گزینه ها می توانند به شکل 
ماتریسی در سازمان شکل گرفته تا سازمان بتواند در 

طرح ها و برنامه های خود در اثر تغییرات محیطی واکنش 
مناسب داشته باشد.

{ M1 –M2 –M5 –M6–M8}

کارکنانی خالق 
و نوار

خالقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان 
س��ازمان بوده و باعث نوار و خالقیت س��ازمانی می ش��ود.

{ M5- M12 }
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مصاحبه شوندهتعریفکد

ساختاری 
دانش محور

س��اختار دانش محور س��ازمان های مبتنی بردانش��ی است 
که چارچوب برجس��ته تعامل برون س��ازمانی اس��ت که بر 
توافق های س��اختارمند روش��ن و عینی اس��توار است و بر 
رویه ها، روال ها و برنامه های زمان بندی داخلی متکی نیست.

{ M1 –M4- M8 }

3- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

3-1- یافته های کیفی پژوهش

3-1- 1-  استخراج مؤلفه های نوآوری استراتژیک بر اساس نظر خبرگان

در اینجا نظر به اهمیت موضوع، برای شناسایی عناصر و مؤلفه های نوآوری استراتژیک با تعداد 18 نفر از 
خبرگانی که نحوه انتخاب و ویژگی های آنان در قس��مت روش تحقیق کیفی شرح داده شد مصاحبه ای 
انجام شد و مصاحبه ها با تحلیل تم، کدگذاری شد؛ نتایج مرحله کدگذاری حاصل از مصاحبه ها )مرحله اول 

براون و کالرک( که در قسمت روش تحقیق به طور کامل شرح داده شد در جدول 4 قابل مشاهده است.

3-1-2- دسته بندی  و تم گذاری عناصر نوآوری استراتژیک

در این مرحله، با در نظر گرفتن مؤلفه های پیش یافته از تحقیقات پیش��ین )جدول 2( و نتایج حاصل 
از کدگذاری مصاحبه ها با خبرگان که در جدول 4 کدگذاری ش��ده بود، مطابق مرحله دوم تحلیل تم 
)براون و کالرک(، کدهای مختلف در قالب مضامین مش��خصی مرتب ش��د و همه داده های کدگذاری 
شده مرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و گردآوری شدند؛ در این مرحله با استفاده از نقشه ی ذهنی 
و با نوش��تن نام هر ک��د همراه با توضیح خالصه ای از آن بر روی کاغ��ذی جداگانه و قرار دادن آن در 
س��تون مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در قالب مضامین بهره گرفته ش��د. سپس، 
کدها تجزیه وتحلیل شدند و جهت تشکیل مضمون پایه با یکدیگر ترکیب و تلفیق شده و موارد یکسان 

برای جلوگیری از تکرار آن کد حذف شدند.
درنهایت پژوهشگران پس از جستجو و شناخت مضامین، توانستند مجموعه ای از مضامین را کشف 
کنند که در آن هر کد متعلق به یک مضمون شناخته ش��ده بود؛ به این گونه ش��بکه مضامینی مطابق 
جدول 5 به دست آمد. در تشکیل شبکه مضمونی کدهای درون هر مضمون به لحاظ معنی و مفهوم، 
ب��ا هم انس��جام و همخوانی دارن��د و درعین حال تمایزات واضح و مش��خصی میان 7 مضمون مختلف 
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وجود دارد. در جدول 7 مضامین به دست آمده از تحلیل مضمون )تم( در گروه های مشابه و منسجمی 
دس��ته بندی ش��د. تصمیم گیری درباره نحوه گروه بندی مضامین بر اساس مدل براون و کالرک که در 
قس��مت روش تحقیق ش��رح داده شد، بر اس��اس محتوا و در مواردی که شباهت هایی وجود داشت بر 

اساس مبانی نظری مباحث نوآوری استراتژیک صورت گرفت )براون و کالرک، 2006(.

جدول 5 دسته بندی عناصر و مؤلفه های استخراجی از اسناد و نظر خبرگان

مؤلفه )کد(سازه )تم(مؤلفه )کد(سازه )تم(

نوآوری 
استراتژیک 

در بازار

ایجاد بازار جدید

نوآوری 
استراتژیک در 
توسعه نیروی 

انسانی

فعال و توانمندی کارکنان
نوآوری ورود به بازار

تفکر استراتژیک مدیران و کارکنانشکستن رقابت

نوآوری در جذب نیرو انسانیمفهوم سازی مجدد کسب وکار

مکانیسم یادگیری عمدیشکستن قوانین بازار

یادگیری تحولبازنویسی قوانین صنعت

شایستگی مدیرانروش جدید بازی کردن در رقابت

وجود تفکر انتقادی مدیران و کارکناننوآوری در بازار سازی

یادگیری دو حلقه ای کارکنانتوسعه استراتژی های رقابتی

کارکنانی خالق و نوارنوآوری در توزیع کاال

نوآوری 
استراتژیک 
در محصول

ایجاد مزیت رقابتی در محصول

نوآوری 
استراتژیک 
در روابط با 

مشتری

نوآوری ارزشی

نوآوری در ارتباطات با مشتریجذاب سازی کاال

نوآوری در انتقال مفهومایجاد ارزش اضافی در محصول

نوآوری در مشتری سازینوآوری بسته بندی

نوآوری در خدمات پس از فروشنوآوری در مواد اولیه،

درک ارزش نو توسط مشترینوآوری در زنجیره ارزش
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مؤلفه )کد(سازه )تم(مؤلفه )کد(سازه )تم(

نوآوری 
استراتژیک 

در 
فرایندهای 

سازمانی

ایجاد مزیت رقابتی در فرایند 
تولید

نوآوری 
استراتژیک 

طرح و 
برنامه سازمانی

نوآوری در تجاری سازی

تغییر و تحول در استراتژی سازماننوآوری در خط تولید

تغییر و تحول در استراتژی سازمانفرم دهی استراتژیک

خلق راهبردهای رشد سازمانینوآوری در مزیت مالی

نوآوری 
استراتژیک 
در ساختار 

سازمانی

استراتژی ها و چشم اندازهای پویاتناسب ساختاری

هدف گذاری مبتنی بر توسعه محصولتغییر استراتژیک

فرصت طلبی هوشمندانه سازمانیساختار منعطف سازمانی

خلق آیندهجوم شوق نوآوری

جستجوی اشارات محیطیچابک سازی سازمان

مشارکت ذینفعان داخلی و 
گزینه سازیخارجی

ساختاری دانش محور
-

تخصیص مناسب منابع سازمانی

3-2-یافته های کمی پژوهش

3-2-1- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول  و شاخص های برازش 

در تحلی��ل آماری این پژوهش، برای آزمودن معناداری روابط میان مؤلفه های هر یک از ابعاد و برازش 
مدل های اندازه گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. 
در این بخش از پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توس��ط 
نرم افزار LISREL8.72 به صورت جداگانه برای هر سازه )متغیر( آورده شده. در تحلیل عاملی تأییدی 
محقق می داند چه س��ؤالی مربوط به چه بعدی است؛ در تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی )ضرایب 
اس��تاندارد( و ضرایب معناداری بین مؤلفه ها و متغیر مربوطه به دس��ت می آید. ضرایب استاندارد باید 
از 0/5 بیش��تر باشند، هرچقدر ضرایب استاندارد باالتر باشند، نشان دهنده این است که مؤلفه ها مقدار 
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بیش��تری از واریانس متغیر مربوط به خودشان را تبیین می کنند. همچنین ضرایب معناداری برای هر 
مس��یر باید باالتر از 1/96 باش��د تا در سطح اطمینان 95 درصد بتوان ادعا کرد که رابطه بین مؤلفه ها 
و متغیر مذکور معنی دار اس��ت )رامین مهر و چارس��تا، 1394(. بعد از تأیید ضرایب مسیر و معناداری 
آن ها باید ش��اخص های برازش مدل برای هر متغیر بررس��ی ش��وند. به طورکلی دو نوع ش��اخص برای 
آزمودن برازش مدل وجود دارد. 1- ش��اخص های خوب بودن و 2- شاخص های بد بودن. شاخص های 
خوب بودن مانند GFI، AGFI، NFI و ... هس��ت که هرچقدر مقدار آن ها بیش��تر باش��د بهتر است. 
 χ2/df مقدار پیشنهادی برای چنین شاخص هایی 0/9 است. همچنین شاخص های بد بودن نیز شامل
 و RMSEA هس��ت که هرچقدر مقدار آن ها کمتر باش��د مدل دارای برازش بهتری اس��ت. حد مجاز

 χ2/df عدد 3 هس��ت و حد مجاز RMSEA برابر 0.09 هس��ت. برای پاس��خ به پرسش برازش مدل 
 GFI ، AESMR ، χ2/fd( بایس��تی هم ش��اخص های خوب بودن و هم ش��اخص های بد بودن باهم

AGFI، NFI و CFI( موردبررسی قرار گیرند.

تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول برای 7 بعد “نوآوری استراتژیک در بازار”، "نوآوری استراتژیک در 
محصول "، "نوآوری اس��تراتژیک در فرایندهای سازمانی "، "نوآوری استراتژیک در ساختار سازمانی "، 
"نوآوری اس��تراتژیک در توسعه نیروی انسانی "،" نوآوری استراتژیک در روابط با مشتری " و " نوآوری 
اس��تراتژیک طرح و برنامه سازمانی " صورت گرفت. همان گونه که مشخص است تعداد سؤال برای هر 
بعد در جدول 6 مشخص شده است؛ در این جدول تحلیل عاملی تأییدی برای هر کدام از متغیر انجام 
شد. در جدول 5 مقادیر ضریب استاندارد )بارهای عاملی( و ضریب معناداری رابطه بین این متغیرها و 

مؤلفه های آن ها نشان داده شده است.
جدول 6، بارهای عاملی را برای هر یک از مس��یرهای مدل اندازه گیری نش��ان می دهد. رد یا تائید 
 t هر یک از مسیرهای مدل منوط بر بررسی بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار
محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری است؛ که با توجه به نتایج حاصل و توضیحات پیشین، 
همگی روابط مورد تائید قرار می گیرند. بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده 
)س��ؤال پرسش��نامه( با سازه ها اس��ت. برای مثال بار عاملی س��ؤال اول در مدل نوآوری استراتژیک در 
بازار )Q1( 0/55 هس��ت؛ به عبارت دیگر س��ؤال اول تقریباً 30 درص��د از واریانس متغیر مدل نوآوری 
اس��تراتژیک در بازار را تبیی��ن می نماید. بعالوه همان گونه که جدول 8 نش��ان می دهد، تمامی روابط 
در هر 3 مدل معنادار هس��تند، زیرا مقدار محاسبه ش��ده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 1/96 و 
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1/96- قرار نگرفته اس��ت. نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش 
است. شاخص های برازندگی برای مدل هر یک از سازه ها در جدول 7 ارائه شده است. با توجه به نتایج 
به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل ها 
در دامنه قابل قبول قرارگرفته اند و لذا مورد تائید است و می توانیم با اطمینان بیان کنیم که مؤلفه های 
هر یک از سازه ها به درستی مقدار آن سازه را بیان می کنند و این خود تأییدی بر نتایج حاصل از تحلیل 

کیفی داده ها است.
 جدول 6: ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری برای هر یک از متغیرهای سازه های 

هفتگانه نوآوری استراتژیک

 ضریبمؤلفه )کد(سازه )تم(
استاندارد

 ضریب
معناداری

 نوآوری استراتژیک در
بازار

 Q1-0.558.05ایجاد بازار جدید

 Q2-0.7512.04نوآوری ورود به بازار

 Q3-0.649.79شکستن رقابت موجود

 Q4-0.598.79مفهوم سازی مجدد کسب وکار

 Q5-0.7812.58شکستن قوانین موجود بازار

 Q6-0.639.64بازنویسی مجدد قوانین صنعت

Q7- 0.6810.58روش جدید بازی کردن در رقابت

Q8- 0.6610.11نوآوری در بازار سازی

Q9- 0.639.54توسعه استراتژی های رقابتی

Q10- 0.609.04نوآوری در توزیع کاال

 نوآوری استراتژیک در
محصول

Q11-0.648.61ایجاد مزیت رقابتی در محصول

Q12-0.608.06جذاب سازی کاال

Q13-0.597.81ایجاد ارزش اضافی در محصول

Q14-0.709.44نوآوری بسته بندی

Q15-0.709.52نوآوری در مواد اولیه



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره پنجم/ شماره 3/  زمستان 1396 190

 ضریبمؤلفه )کد(سازه )تم(
استاندارد

 ضریب
معناداری

 نوآوری استراتژیک در
فرایندهای سازمانی

Q16-0.719.77نوآوری در زنجیره ارزش

Q17-0.648.82ایجاد مزیت رقابتی در فرایند تولید

Q18-0.709.72نوآوری در خط تولید

Q19-0.516.79فرم دهی استراتژیک

Q20-0.374.81نوآوری در مزیت مالی

 نوآوری استراتژیک در
ساختار سازمانی

Q21-0.568.02تناسب ساختاری

Q22-0.6810.31تغییر استراتژیک

Q23-0.7511.54ساختار منعطف سازمانی

Q24-0.629.00جوم شوق نوآوری

Q25-0.557.87چابک سازی سازمان

Q26-0.598.63مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی در تصمیمات

Q27-0.639.20ساختاری دانش محور

Q28-0.588.29تخصیص مناسب منابع سازمانی

 نوآوری استراتژیک در
توسعه نیروی انسانی

Q29-0.558.09فعالیت و توانمندی کارکنان

Q30-0.7712.46تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان

Q31-0.6610.16نوآوری در جذب نیرو انسانی

Q32-0.609.03مکانیسم یادگیری عمدی

Q33-0.8113.48یادگیری تحول

Q34-0.6510.14شایستگی مدیران

Q35-0.639.54وجود تفکر انتقادی مدیران و کارکنان

Q36-0.649.44یادگیری دو حلقه ای کارکنان

Q37-0.598.73کارکنانی خالق و نوآور
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 ضریبمؤلفه )کد(سازه )تم(
استاندارد

 ضریب
معناداری

 نوآوری استراتژیک در
روابط با مشتری

Q38-0.8113.33نوآوری ارزشی

Q39-0.7511.86نوآوری در ارتباطات با مشتری

Q40-0.7511.79نوآوری در انتقال مفهوم

Q41-0.7311.43نوآوری در مشتری سازی

Q42-0.629.19نوآوری در خدمات پس از فروش

Q43-0.527.45درک ارزش نو توسط مشتری

 نوآوری استراتژیک
طرح و برنامه سازمانی

Q44-0.598.72نوآوری در تجاری سازی

Q45-0.517.31تغییر و تحول در استراتژی سازمان

Q46-0.7912.97خلق راهبردهای رشد سازمانی

Q47-0.7511.93استراتژی ها و چشم اندازهای پویا

Q48-0.7512.11هدف گذاری مبتنی بر توسعه محصول

Q49-0.7211.40فرصت طلبی هوشمندانه سازمانی

Q50-0.629.34خلق آینده

Q51-0.547.82جستجوی اشارات محیطی

Q52-0.537.72گزینه سازی

جدول 7: شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیرهای سازه های هفتگانه نوآوری استراتژیک

x2شاخص تناسب
df

RMSEAGFIAGFINFINNFICFI

31.09.09.09.09.09.0دامنه مقبول

1/8910/0640/970/960/990/980/99نوآوری استراتژیک در بازار

2/1160/0710/910/930/980/960/98نوآوری استراتژیک در محصول
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x2شاخص تناسب
df

RMSEAGFIAGFINFINNFICFI

نوآوری استراتژیک در 
2/4060/0680/950/980/960/920/93فرایندهای سازمانی

نوآوری استراتژیک در ساختار 
2/4960/0890/970/990/940/960/98سازمانی

نوآوری استراتژیک در توسعه 
2/3260/0700/910/930/960/950/99نیروی انسانی

نوآوری استراتژیک در روابط با 
2/3260/0700/960/990/940/930/92مشتری

نوآوری استراتژیک طرح و 
1/4460/0620/920/970/930/960/98برنامه سازمانی

3-2-2- سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق

اولین س��ؤالی که برای این تحقیق مطرح می ش��ود این است که شرایط متغیرهای تحقیق تا چه اندازه 
مطلوب )مناسب( است. برای پاسخ به این سؤال، به بررسی وضعیت )مطلوب یا نامطلوب بودن( متغیر 
و ابع��اد آن ها می پردازیم. این کار توس��ط آزمون میانگین یک جامعه آم��اری انجام می گیرد. با اجرای 
این آزمون ها می توان به میزان هر یک از ش��اخص ها برای هفت متغیر موردبررسی در جامعه موردنظر 

دست یافت. آزمون فرض ها برای این آزمون به صورت زیر است:

H0: μ = 3 ،مؤلفه ها / شاخص ها با مقدار متوسط اختالف ندارند
H1: μ ≠ 3 ،مؤلفه ها / شاخص ها با مقدار متوسط اختالف دارند

با توجه به این که در پرسشنامه از طیف 5 تایی لیکرت استفاده شد؛ مقدار آزمون 3 )سطح متوسط( 
اعمال شده است. الزم به ذکر است در بررسی وضعیت ابعاد، وضعیت مطلوب به وضعیتی گفته می شود 
که در آن میانگین امتیاز مؤلفه بزرگ تر از عدد 3 باشد و در مقابل وضعیت نامطلوب به وضعیتی گفته 
می ش��ود که در آن میانگین امتیاز مؤلفه کوچک تر از عدد 3 باشد. نتایج آزمون با به کارگیری نرم افزار 
SPSS 22 به ش��رح جدول 8 اس��ت. بر این اس��اس وضعیت موجود هفت متغی��ر موجود در تحقیق 

بررسی شده است که نتایج آن در جدول 8 آورده شده است.
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جدول 8: آزمون t میانگین برای مؤلفه های استخراج شده

مؤلفه )کد(

مقدار متوسط = 3

t درجه 
آزادی

سطح 
معنی داری

تفاوت 
میانگین

تخمین فاصله برای 
تفاوت میانگین در 
سطح اطمینان %95

حد 
پایین حد باال

ایجاد بازار جدید 24.733 205 0.000 0.9643 0.888 1.041

نوآوری ورود به بازار 27.608 205 0.000 0.9821 0.912 1.052

شکستن رقابت موجود 26.443 205 0.000 0.9147 0.847 0.983

مفهوم سازی مجدد کسب وکار 6.876 205 0.000 0.3214 0.230 0.413

شکستن قوانین موجود بازار 3.833 205 0.000 0.1885 0.92 0.285

بازنویسی مجدد قوانین صنعت 8.414 205 0.000 0.3829 0.294 0.472

روش جدید بازی کردن در رقابت 6.456 205 0.000 0.3036 0.211 0.396

نوآوری در بازار سازی 30.663 205 0.000 1.1488 1075 1.222

توسعه استراتژی های رقابتی 40.264 205 0.000 1.3631 1.297 1.430

نوآوری در توزیع کاال 38.839 205 0.000 1.3075 1.241 1.374

ایجاد مزیت رقابتی در محصول 41.234 205 0.000 1.3373 1.274 1.401

جذاب سازی کاال 34.864 205 0.000 1.2202 1.151 1.289

ایجاد ارزش اضافی در محصول 27.564 205 0.000 1.0020 0.931 1.073

نوآوری بسته بندی 2.775 205 0.006 0.1448 0.042 0.247

نوآوری در مواد اولیه 27.677 205 0.000 0.9603 0.892 1.028

نوآوری در زنجیره ارزش 25.984 205 0.000 1.0615 0.981 1.142

ایجاد مزیت رقابتی در فرایند تولید 31.248 205 0.000 1.2024 1.127 1.128
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مؤلفه )کد(

مقدار متوسط = 3

t درجه 
آزادی

سطح 
معنی داری

تفاوت 
میانگین

تخمین فاصله برای 
تفاوت میانگین در 
سطح اطمینان %95

حد 
پایین حد باال

نوآوری در خط تولید 34.307 205 0.000 1.1825 1.115 1.250

فرم دهی استراتژیک 24.666 205 0.000 1.0040 0.924 1.084

نوآوری در مزیت مالی 28.578 205 0.000 1.0675 0.994 1.141

تناسب ساختاری 30.128 205 0.000 1.0716 1.002 1.141

تغییر استراتژیک 35.558 205 0.000 1.2103 1.143 1.277

ساختار منعطف سازمانی 38.989 205 0.000 1.2718 1.208 1.336

جومشوق نوآوری 31.892 205 0.000 1.1528 1.082 1.224

چابک سازی سازمان 4.496 205 0.000 0.2440 0.137 0.351

مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی 3.544 205 0.000 0.1766 0.079 0.274

ساختاری دانش محور 23.506 205 0.000 0.9980 0.915 1.081

تخصیص مناسب منابع سازمانی 8.525 205 0.000 0.4048 0.311 0.498

فعال و توانمندی کارکنان 7.934 205 0.000 0.3651 0.275 0.455

تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان 2.510 205 0.012 0.1131 0.025 0.202

نوآوری در جذب نیرو انسانی 6.034 205 0.000 0.2758 0.186 0.366

مکانیسم یادگیری عمدی 10.101 205 0.000 0.4544 0.366 0.543

یادگیری تحول 6.451 205 0.000 0.2837 0.197 0.370

شایستگی مدیران 5.007 205 0.000 0.2421 0.147 0.337

وجود تفکر انتقادی مدیران و 
کارکنان 5.693 205 0.000 0.1746 0.082 0.267
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مؤلفه )کد(

مقدار متوسط = 3

t درجه 
آزادی

سطح 
معنی داری

تفاوت 
میانگین

تخمین فاصله برای 
تفاوت میانگین در 
سطح اطمینان %95

حد 
پایین حد باال

یادگیری دوحلقه ای کارکنان 4.131 205 0.000 0.1925 0.101 0.284

کارکنانی خالق و نوآور 7.493 205 0.000 0.3512 0.259 0.443

نوآوری ارزشی 10.909 205 0.000 0.4940 0.405 0.583

نوآوری در ارتباطات با مشتری 12.388 205 0.000 0.5865 0.493 0.679

نوآوری در انتقال مفهوم 14.587 205 0.000 0.6448 0.558 0.732

نوآوری در مشتری سازی 19.168 205 0.000 0.8036 0.721 0.886

نوآوری در خدمات پس از فروش 20.003 205 0.000 0.8333 0.751 0.915

درک ارزش نو توسط مشتری 20.414 205 0.000 0.8492 0.767 0.931

نوآوری در تجاری سازی 21.765 205 0.000 0.8591 0.782 0.937

تغییر و تحول در استراتژی سازمان 14.859 205 0.000 0.6448 0.560 0.730

خلق راهبردهای رشد سازمانی 7.195 205 0.000 0.3313 0.241 0.422

استراتژی ها و چشم اندازهای پویا 1.112 205 0.267 0.0595 -0.046 0.165

هدف گذاری مبتنی بر توسعه 2.820 205 0.005 0.1270 0.039 0.215

فرصت طلبی هوشمندانه سازمانی 3.046 205 0.002 0.1429 0.051 0.235

خلق آینده 10.834 205 0.000 0.4762 0.390 0.563

جستجوی اشارات محیطی 11.103 205 0.000 0.4901 0.403 0.577

گزینه سازی 5.858 205 0.000 0.2560 0.170 0.342
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3-3- بحث در خصوص یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش که با روش ترکیبی انجام شد و نتایج بخش کیفی به وسیله ابزار کمی مورد تائید 
قرار گرفت نش��ان می دهد که نوآوری استراتژیک به طورکلی از 7 تم )سازه( مشخص و مجموعه ای کد 
)مؤلفه( مطابق ش��کل 2 تشکیل شده است و شرکت های موجود در این تحقیق در صورت داشتن عزم 
به پیاده س��ازی نوآوری اس��تراتژیک ناگزیر به در نظر گرفتن آن ها برای نوآوری استراتژیک هستند در 
ذیل هر کدام از این تم ها ضمن تشریح با مفاهیم مشابه در پیشینه پژوهش مقایسه و بررسی می شوند:

تم یک - نوآوری اس�تراتژیک در بازار؛ که اشاره به تغییرات و نوآوری بنیادی و بلندمدت در 
حوزه های ایجاد بازار جدید، نوآوری ورود به بازار، شکستن رقابت در بازار، مفهوم سازی مجدد نوع بازار 
کس��ب وکار، شکستن قوانین موجود بازار، بازنویس��ی قوانین صنعت، روش جدیدی از فن های رقابتی، 
نوآوری در بازار س��ازی، نوآوری در نحوه توزیع کاال و توس��عه اس��تراتژی های رقابتی دارد که درنهایت 
به ط��ور ماهوی با اعمال آن در بازار یک ش��رکت تغییرات نوآورانه ی بنیادی��ن ایجاد می کند؛ برخی از 
یافته های تحقیقات مشابه در حوزه نوآوری استراتژیک به مفاهیم پراکنده این تم اشاره کرده است که در 
بخش پیشینه این پژوهش، ایجاد بازار جدید مارکیدز )2003( و نوآوری ورود به بازار جعفری، )1392( 
از آن جمله اس��ت اما هیچ کدام به طور جامع تعریف تم مزبور را برای این بعد از نوآوری اس��تراتژیک 

تبیین نکرده اند.
تم دو- نوآوری اس�تراتژیک در محصول؛ که اش��اره به نوآوری در محصول دارد و با نوآوری 
متعارفی که پیوسته استفاده می شود به لحاظ محتوایی همپوشانی دارد، در این نوع نوآوری استراتژیک، 
شرکت ها نوعی نوآوری در ایجاد مزیت رقابتی در محصول ایجاد کرده موجب جذابیت کاال شده باعث 
ایج��اد نوعی ارزش افزوده در محصول خود چه به لحاظ نوآوری در بس��ته بندی و چه به لحاظ نوآوری 
در م��واد اولیه می ش��وند و ب��ا این رویکرد توان مقابله با رقبای موجود در صنعت را به خوبی به دس��ت 
می آورند؛ با بررسی ادبیات تحقیقات پیشین در حوزه نوآوری استراتژیک اگرچه این تم با عباراتی مشابه 
موردتوجه واقع ش��ده اس��ت و به طور پراکنده در تحقیقات فولر و پیت )1996( و فیلر و فورد )1994( 
تعریف مشابه آن آمده است اما موارد مطروحه به طور ناقص ارائه شده و جامعیتی در پژوهش مشخصی 

مشابه آنچه در این پژوهش به دست آمد برای آن نمی توان یافت.
تم س�ه - نوآوری استراتژیک فرایندهای سازمانی؛ که اشاره به نوعی نوآوری استراتژیک در 
فرایندها و محتوای درون س��ازمانی دارد؛ به ش��کلی که نوآوری در زنجیره ارزش ش��کل گرفته موجب 
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مزیت رقابتی در فرایند تولیدش��ده، خط تولید و فرم دهی اس��تراتژیک ش��رکت را دس��تخوش تغییر 
نموده و درنهایت موجب نوآوری در مزیت مالی شرکت شود. تعریف و مؤلفه های مشابهی برای نوآوری 
استراتژیک در فرایندهای سازمانی مشابه تم مزبور در ادبیات حوزه نوآوری استراتژیک به طور مستقیم 
وجود ندارد و برخی از مفاهیم که اشاره به فرایندهای سازمانی دارند مانند نوآوری استراتژیک در خط 
تولید مورد تأکید در پژوهش آبراهام و نایت )2001( در برخی تحقیقات نمود محدودی داشته و به طور 

ضمنی می توان آن ها را در قالب نوآوری استراتژیک فرایندهای سازمانی در نظر گرفت.
تم چهار- نوآوری اس�تراتژیک ساختار س�ازمانی؛ که اشاره به نوعی نوآوری استراتژیک دارد 
که در تناس��ب ساختاری، تغییر اس��تراتژیک و انعطاف سازمانی نقش داشته موجب جو شوق نوآوری، 
چابک سازی سازمان، مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی و ایجاد ساختاری دانش محور می شود و نحوه 
تخصیص منابع س��ازمانی را به شکل مناسب و مؤثر به شکل نوآورانه تغییر می دهد. همواره در تعریف 
نوآوری استراتژیک به لحاظ تأکید بر بازطراحی سازمان، نوآوری استراتژیک ساختار سازمانی موردتوجه 
بوده اس��ت، مانند مفهوم مورداش��اره تناسب س��اختاری جعفریان راد و همکاران )1393( و یا استفاده 
از ایده ها و دانش زیاد رقبا پیتر )2001( که غیرمس��تقیم به ایجاد مکانیس��م یادگیری سازمانی درون 
س��ازمان  اشاره دارد، ولی در هیچ پژوهشی سازه ای همچون تم های این پژوهش با تعریفی مشخص و 

جامع حاصل نشده است.
تم پنج- نوآوری استراتژیک در توسعه نیروی انسانی؛ که در این نوع از نوآوری استراتژیک 
به نیروی انس��انی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان توجه می شود درصدد فعال سازی و توانمندسازی 
کارکنان برآمده، باعث بهبود تفکر اس��تراتژیک مدیران و کارکنان ش��ده، در جذب نیرو انسانی نوآوری 
ایجاد کرده، مکانیس��م یادگیری عمدی و با تحول یادگیری باعث بهبود شایس��تگی مدیران ش��ده، با 
ایج��اد تفکر انتقادی در مدیران و کارکنان با کمک یادگیری دو حلقه ای کارکنان به پرورش کارکنانی 
خالق و نوآور پرداخته می شود؛ این تم به دست آمده از یافته های این پژوهش دارای وجوه مشابه بسیار 
برجسته ای در پیشینه پژوهشی است به طوری که مواردی همچون فعال و توانمندسازی کارکنان هلمن 
و دونگن )2003( و مکانیس��م یادگیری عمدی برغمان و همکاران )2012( به این موضوع پرداخته اند 
ول��ی هیچ کدام از آن ها در قالب تم مش��خصی مش��ابه آنچه در این پژوهش م��ورد مداغه قرار گرفت، 

سازمان یافته نیستند.
تم شش- نوآوری استراتژیک در روابط با مشتری؛ در این نوع نوآوری استراتژیک، مشتری در 
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قلب نوآوری استراتژیک واقع می شود به نحوی که نوعی نوآوری ارزشی در ارتباط با مشتری شکل گرفته، 
این ارتباطات متحول شده، با انتقال مفاهیمی جدید، در مشتری سازی نوآوری شده و ارزشی نو توسط 
مش��تری درک می ش��ود و نوآوری در نحوه خدمات پس از فروش ایجاد می ش��ود، با بررس��ی پیشینه 
تحقیقات مواردی وجود دارد که به طور مس��تقیم و کاماًل مش��خص به این تم اش��اره می کند که از آن 
جمله می توان به مفاهیم نوآوری در ارتباط با مش��تری جعفری )1392( و نوآوری در خدمات پس از 
فروش یانگ و همکارانش )2012( اش��اره کرد، بااین حال تم حاصل از این پژوهش مشتمل بر کدها و 

مؤلفه هایی است که وجه تمایز مناسبی را نسبت به موارد مشابه نشان می دهد.
تم هفت- نوآوری اس�تراتژیک طرح و برنامه سازمانی؛ که اشاره به نوآوری در تجاری سازی، 
تغییر و تحول در اس��تراتژی س��ازمان، خلق راهبردهای رشد سازمانی، اس��تراتژی ها و چشم اندازهای 
پویا، هدف گذاری مبتنی بر توسعه محصول، فرصت طلبی هوشمندانه سازمانی، خلق آینده، جستجوی 
اش��ارات محیطی و گزینه س��ازی در طرح و برنامه س��ازمانی دارد؛ این تم حاصل از یافته های پژوهش 
به طورکلی دارای عناوین مش��خص و مش��ابهی در پژوهش های پیش��ینه است که از آن جمله می توان 
به مفهوم س��ازی مجدد و بنیادی کسب وکار مارکیدز )1997(، توسعه استراتژی های رقابتی اسنوکاس 
)2007( و تغییر و تحول در اس��تراتژی جعفریان راد و همکاران )1393( اش��اره نمود؛ هرچند این تم 
به لحاظ زیرمولفه های احصا شده دارای دقت بیشتری نسبت به موارد مشابه است که به مفاهیم کلی 

اشاره شده است.
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شکل 2: چارچوب نهایی نوآوری استراتژیک
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4- نتیجه گیری 
ام��روزه ن��وآوری در فض��ای فناورانه حاضر برای س��ازمان ها الزامی و نقش مهمی ایف��ا می نماید و اکثر 
سازمان ها در جستجوی خلق ایده های جدید می باشند تا از دانش برای عرضه تولیدات و خدمات جدید 
برای مشتریان و ذی نفعان بهره ببرند و از این طریق زیرساخت های الزم را برای عمل تجاری، نوآوری و 
یادگیری استفاده کنند. افزایش اهمیت نوآوری به دلیل جهانی شدن بازارها و فشار رقابت به شرکت هاست 
تا همواره به دنبال نوآوری باش��ند. این واقعیت ها ش��رکت ها را برمی انگیزد که به عنوان یک الزام، تمرکز 
خود را بر نوآوری افزایش دهند. با بررسی مفاهیم نوآوری، نوآوری استراتژیک ظرفیتی برای تصور مجدد 
مدل موجود صنعت اس��ت به روش��ی که ارزش های جدیدی را برای مش��تریان ایجاد می کند و ثروت و 
دارایی جدیدی را برای همه ذی نفعان از طریق اختراع یک محصول یا خدمت، تعریف مجدد فضای بازار 
ی��ا طراحی مجدد مرزهای صنعتی تولید می کند؛ و همچنی��ن مزیت رقابتی کلیدی از نوآوری در مدل 
تجاری را ایجاد می کند. هدف نوآوری در مدل تجاری این است که یک گوناگونی استراتژیکی بزرگ تری 
را در بازار و محیط رقابتی ایجاد کند )هامل، 2001(. بررس��ی ادبیات موضوع در زمینه عناصر نوآوری 
استراتژیک، حاکی از آن است که اگرچه تحقیقات پیشین در این زمینه دارای شباهت هایی هستند اما 
تاکنون نتایج این مطالعات به صورت یکپارچه موردبررس��ی قرار نگرفته و عناصر نوآوری استراتژیک در 
قالب یک چارچوب منسجم که بیانگر روابط میان اجزاء باشد، ارائه نشده اند. در این پژوهش که به صورت 
پژوهش ترکیبی )کیفی و کمی( در نیمه اول سال 1396، با در نظر گرفتن شرکت های مستقر در پارک 
علم و فناوری شهر تهران به لحاظ الزام شرکت های مستقر در این پارک ها به دانش بنیان و نوآور بودن 
اجرا شد؛ در مرحله کیفی ضمن مرور ادبیات نوآوری استراتژیک، در ابتدا مؤلفه های نوآوری استراتژیک 
از منابع علمی کتابخانه ای استخراج شد و سپس با مصاحبه با 18 تن از خبرگان که به صورت نمونه گیری 
گلوله برفی انتخاب ش��ده بودند به ش��کل مصاحبه نیمه ساختاریافته س��ایر مؤلفه ها نیز گرداوری شد و 
درنهایت همه مؤلفه ها با روش تحلیل مضمونی بروان و کالرک در 7 سازه با عناوین: نوآوری استراتژیک 
در بازار، نوآوری استراتژیک در محصول، نوآوری استراتژیک در فرایندهای سازمانی، نوآوری استراتژیک 
در ساختار سازمانی، نوآوری استراتژیک در توسعه نیروی انسانی، نوآوری استراتژیک در روابط با مشتری، 
نوآوری استراتژیک طرح و برنامه سازمانی، به شکل شبکه مضمونی به دست آمد و درنهایت در مرحله دوم 
شبکه مضمونی با استفاده از روش کمی ایجادشده مورد ارزیابی واقع شد؛ به گونه ای که برای هرکدام از 
این سازه ها آزمون تحلیل تائید عاملی برای هر سازه انجام شد و نتایج آن برای هر سازه مورد تأیید قرار 
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گرفت. به این شکل که در بخش کمی در جامعه ای شامل 1- مدیران شرکت های موجود در پارک علم 
و فناوری شهر تهران 2- اساتید و خبرگان مرتبط با نوآوری و 3- کارشناسان ارزیابی شرکت ها وابسته به 
معاونت علم و فناوری، با نمونه برداری هدفمند طبقه ای، با تدوین و پخش پرسشنامه ای با طیف لیکرت 
و جمع آوری 206 عدد پرسش��نامه برای هرکدام از این سازه ها، آزمون معادالت ساختاری تحلیل تائید 
عاملی صورت گرفت و وضعیت موجود متغیرهای تحقیق سنجش و مدل نهایی در نیمه اول سال 96 با 

توجه به پارک های علم و فناوری تهران مورد تائید قرار گرفت.
این پژوهش با توجه به سه سؤال اولیه که اولی استخراج مؤلفه های استراتژیک از متون علمی بود و 
دومی دریافت نظر خبرگان بود و درنهایت سومی سازمان دهی نتایج در قالب یک چارچوب بود به پاسخ 
به هر س��ه س��ؤال اصلی پژوهش دست یافت؛ با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش در بخش کیفی و 
کمی می توان نتیجه نهایی این پژوهش را با نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران من جمله کاتاریا )2013(، 
دهقانی و مصلح )1393(، خداداد حس��ینی و قلیچ لی )1391( و آشتیانی )1387( مرتبط دانست که 
پاره ای از مفاهیم به دس��ت آمده با نتایج حاصل از ادبیات مذکور آنان قرابت نزدیکی دارد هرچند نتایج 
این پژوهش به لحاظ نوع هدف و گس��تردگی مفاهیم با نتایج پژوهش های مش��ابه در نوع خود بسیار 

متفاوت و منحصربه فرد است.
نتایج این پژوهش می تواند جهت پیاده س��ازی نوآوری اس��تراتژیک در سازمان ها و تکمیل ادبیات 
علمی در این حوزه کمک کننده باش��د. از ین رو پیشنهاد می شود برای پیاده سازی نوآوری استراتژیک 
در شرکت های مختلف، ابتدا نوع شرکت و ابعاد الزم برای نوآوری در نظر گرفته شود و سپس متناظر 
با اهداف نوآوری با اس��تفاده از چارچوب نوآوری استراتژیک این پژوهش، تغییرات الزم اعمال شود. از 
طرفی به پژوهش��گران این حوزه نیز پیش��نهاد می شود برای تکمیل مطالعات در این حوزه، هرکدام از 
این ابعاد در س��ایر پژوهش های علمی در ش��رکت های نوآور را مورد ارزیابی قرار داده و رابطه و اولویت 

جاری سازی هر کدام از ابعاد را نسبت به سایرین مشخص کنند.
به طور اجمالی نتایج این تحقیق نش��ان می دهد که نوآوری استراتژیک دارای یک چارچوب جامع 
ش��امل 7 تم اصلی و تعدادی مؤلفه مطابق ش��کل 2 اس��ت که با محدودیت های خاصی در انجام این 
پژوهش حاصل ش��د، از محدودیت های انجام این پژوهش می توان به محدودیت عدم وجود چارچوبی 
مش��ابه، کمبود ادبیاتی منسجم و مرتبط با نوآوری اس��تراتژیک و همپوشانی تعدادی از مفاهیم آن با 

مفهوم نوآوری متعارف اشاره کرد که در مسیر انجام پژوهش موانعی را ایجاد کرد.
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