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Abstract�
Background�&�Purpose:�One�of�the�ways�to�acquisition�a�competitive�advantage�
is� the� tendency� toward�strategic� innovation;�because� innovative�products�provide�
valuable�opportunities�for�long-term�growth�and�survival�of�companies.�Researches�
has�shown�that�strategic�learning�and�strategic�flexibility�with�the�prospective�view�
can� improve� strategic� innovation.� Therefore,� the� purpose� of� this� study� was� to�
present� and� test� the� structural� model� for� examining� the� effect� of� Collaborative�
Open� Foresight� on� Strategic� Innovation� with� regard� to� the� mediating� role� of�
strategic�learning�and�strategic�flexibility�in�aviation�industry.�
Methodology:�This�research�is�a�cross-sectional�study�in�terms�of�type�of�use,�and�
descriptive-correlational�in�terms�of�data�collection,�and�based�on�structural�equation�
modeling� and� cross-sectional� study� in� terms� of� time� horizons.� The� statistical�
population�consisted�of�430�executives�of�selected�active�companies�in�the�aviation�
industry� and� with� Simple� random� sampling,� 229� people� was� considered� as� a�
statistical�sample.�Data�were�collected�by�structured�questionnaire�and�analyzed�by�
structural�equation�modeling�and�LISREL�software.�
Findings:� The� results� of� data� analysis� show� that� collaborative� open� foresight,�
directly� and� indirectly� due� to� strategic� flexibility� and� strategic� learning� has� a�
positive�and�significant�effect�on�strategic�innovation.�
Conclusion:� According� to� the� technology-based� and� nature� of� corporate�
cooperation� in� the� in� the� aviation� industry,� promotion� of� strategic� innovation�
depends� on� strategic� learning� and� strategic� flexibility,� which� is� obtained� by�
collaborative�open�foresight.�
Keywords:�Collaborative�Open�Foresight,�and�Strategic�Flexibility,�Strategic�Learning,�
Strategic�Innovation.�
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�میلیـون�شـغل����7/62حـدود��صـنعت��اینالمللی،��ینباس�گزارش�مجامع�رسمی�است�که�بر�اس

از�تولید�ناخـالص�داخلـی���%��6/3که�کند�یتریلیون�دالر�فعالیت�اقتصادي�جهانی�ایجاد�م�7/2و

هـاي���یوابستگدر�این�صنعت�به�دلیل��،حال�بااین).�3،2018�:35استیل(شود��یمرا�شامل��جهان

هـاي�اسـتراتژیک�یـک�ضـرورت�اساسـی�اسـت�و��������کـاري�،�همو�عرضهین�تأم�پیچیده�زنجیره

ارزش�و��زنجیـره��امتداد�هاي�توسعه�و�طراحی�محصول�باید�در�یمپاراداهمپایی�فنّاورانه�و�تغییر�

هـاي���برنامـه��،رو�از�ایـن��.)162-2018�:161لـوك،��(شـود���یکپارچـه��با�نگاه�به�آینده�بلندمدت

بـین�سـازمانی�و�گشـودن�مرزهـاي�����هـاي���نگاري�در�این�صنعت�باید�در�قالـب�همکـاري���آینده

�دانش�تخصصی�از�باالیی�حجم�سازي�شوند؛�چون�صنایع�هوایی�نیازمند�یادهپشرکتی�ایجاد�و�

�خـارج��شرکت�یک�مهندسی�توان�از�دانشی�هاي�یازمندينهستند�و�این�مختلف��يها�حوزه�در

�شـود��است�و�همکاري�بین�سازمانی�جزء�راهبردهاي�انکارناپـذیر�ایـن�صـنعت�محسـوب�مـی�����

�تقویـت��بـراي��مهمـی��ي�همکـاري�نقـش��هـا��شبکه�و�این)�4،2014�:175دیدهایر�و�همکاران(

��).5�،2021پریرا�و�همکاران(�دارد�ینیآفر�ارزش�و�نوآوري�استراتژیک

مـرتبط�بـا����هـاي��یـت�فعالو��هـا��ينـوآور�اسناد�باالدسـتی�کشـور�همـواره�بـر�توسـعه�������در

وم�از�سـند�جـامع�علمـی�کشـور،�����در�فصل�سـ��.شده�استاساسی��یدتأک�نگر�یندهآ�يها�پژوهش

در�بنـد�دوم�و��.�الف�مطرح�شده�است�هاي�اولویتجزء�صنعت�هوایی�نگر�در��یندهآي�ها�پژوهش

�بسـتر��نمـودن��هفتم�راهبردهاي�کالن�سند�جامع�توسـعه�هوافضـاي�کشـور�نیـز�بـر�فـراهم������

�ینبر�ا�.ید�شده�استتأکتوسعه��و�تحقیق�فرآیندهاي�يساز�شبکهو��بین�سازمانیهاي��يهمکار

یـادگیري���بـر�نـوآوري�اسـتراتژیک،���همکارانـه��نگـاري�بـاز����تأثیر�آینده�در�این�پژوهش�،اساس

؛�شده�اسـت��سازي�مدلهاي�چندگانه��یانجیمبا�تحلیل��استراتژیک�پذیري�انعطاف�استراتژیک�و

چه�میزان�به�همکارانه�نگاري�باز��است�که�آینده�آنمسئله�اصلی�پژوهش�حاضر��،دیگر�عبارت�به

��

1.Gattringer,�R.,�&�Wiener�
2.Lüke�
3.�Steel�
4.�Dedehayir�et�al.�
5.Pereira�et�al.�
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هـاي���یک�و�نوآوري�اسـتراتژیک�شـرکت��استراتژیک،�یادگیري�استراتژیري�پذ�انعطافتواند��می

��فعال�در�صنعت�هوایی�را�تحت�تأثیر�قرار�دهد؟

�پیشینۀ�پژوهش �

��نههمکارا�باز�نگاري�یندهآ

�باهـدف��کـه��اسـت��آینـده��تحـوالت��ارزیابی�و�سنجش�براي�ها�تالش�همه�شامل�نگاري�آینده

�نگاري�آینده)�1995(�2مارتین�).1،�2018�:27زنگ(�شود�می�انجام�ها�سازماناقتصادي��شکوفایی

�باهـدف��جامعـه��و�اقتصـاد��فنـاوري،��علم،�بلندمدت�آینده�جستجوي�براي�مند�نظامفرایندي��را

کایسـر�و��(اسـت��تعریـف�کـرده����نوظهور�عام�هاي�فناوري�و�استراتژیک�هاي�پژوهش�شناسایی

�يهـا��نشـانک��و�رونـدها��منـد��نظام�ارزیابی�و�شناخت�قابلیت�نگاري�آینده�.)3،�2017�:209بلیند

صـرفاً���نگـاري��آینـده�).�4،�2019�:231برونر�کیچمایر�و�وینـر�(�است�ها�آن�بالقوه�تأثیر�و�ضعیف

واکنش�به�تغییرات�و�تحوالت�آینده�نیست،�بلکه�تفسیري�فعال�از�اقـدامات�فعلـی�اسـت�کـه�����

�آن�را�،�بایدیرناپذ�اجتنابوشت�درك�آینده�مبتنی�بر�سرن�يجا�به�واقع�در؛�دهد�یم�شکلآینده�را�

��).5،�2016�:6همکاران�و�اهلس(ساخت��فعاالنه�طور�به

ارزشـمند���هـاي��ایـده�،�مبنـی�بـر�اینکـه����)6،�2003چسـبرو�(�بـاز��نوآوري�پارادایمهمسو�با�

�نگـاري��آینـده�«اصـطالح���7؛�دایهیم�و�اورزآیندبه�وجود��ها�شرکتاز�داخل�یا�خارج�از��توانند�می

و�بر�این�فرض�اسـتوار�بـود�کـه�����مطرح�کردشرکتی��نگاري�آینده�چهارمموج��عنوان�بهرا�»�8باز

توانند�تحوالت�آینـده�را�از�طریـق�گفتگوهـاي�آزاد�و�تعامـل�بـین�نیروهـاي��������وکارها�می�کسب

گشـودگی��).�9�،2008�:332دایهـیم�و�اورز�(�بینـی�کننـد���اجتماعی،�فنّاورانـه�و�اقتصـادي�پـیش���

اهلس�و�(است�نگاري�باز��اساس�آینده�،شرکتی�ینبهاي��همکاريتمرکز�بر�و��ي�سازمانیمرزها

ادغـام�دانـش����هـدف��باسازمانی��برون�ارزشمند�هاي�مندي�از�ایده�بهره�و)��2016�:12همکاران،

�دهـد��،�تصویر�بهتري�از�آینده�ارائـه�مـی��همکاري�هاي�یتظرفگیري�از��خارجی�و�داخلی�و�بهره

�منظـور��بـه�شـده���یـع�توزمند�از�منابع�اطالعات��نگاري�باز�استفاده�نظام�آینده).��2018�:27زنگ،(

اهلـس�و��(اسـت��اسـتراتژیک���هـاي��یمتصـم�وکار�آینده�و�پشـتیبانی�از���بینی�محیط�کسب�پیش

��

1.Zeng�
2.�Martin�
3.�Kayser�&�Blind�
4.�Brunner-Kirchmair�and�Wiener�
5.Ehls�et�al.�
6.Chesbrough�
7.Daheim�and�Uerz�
8.Open�Foresight�
9.Daheim�&�Uerz�
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��).2016�:12همکاران،

انـواع�مختلفـی����داراي�بـازیگران��تخصصی�نوعتو��اعضاء�تعداد�بر�مبنايباز��نگاري�آینده

�دسته�چهارباز�را�در��نگاري�آینده)�2018(�ینرو�گاترینگر�و).��2019،و�وینر�کرچمایربرونو(�است

همه�افراد�بـا�هـر����يها�که�ایده)�يسپارانبوه�(�1يسپار�جمع�هاي�یتفعال-�1.اند�کرده�بندي�طبقه

نگاري�مشـارکتی�کـه����آینده-2؛�)2،�2012میمیس�و�همکاران(�شود�نوع�دانش�و�تجربه�اخذ�می

ویگنـد�و��(اسـت��ر�یک�پروژه�عمـومی��مشارکت�ذینفعان�مختلف�داخلی�و�خارجی�د�متمرکز�بر

�نـوآوري�هـاي���اي�که�متکی�بر�روابط�گسترده�شـبکه��نگاري�شبکه�آینده-3؛�)3،�2014همکاران

بـر�پایـه�نظریـه�����کـه��5همکارانهنگاري�باز��آینده-4و�)�4،�2014ون�در�دوین�و�همکاران(است�

گاترینگر�و�(است�شده�ریزي��نگاري�مشارکتی�پایه�و�آینده�7،�نوآوري�باز6یادگیري�بین�سازمانی

در�جسـتجوي��بـه�صـورت��مشـترك����هـا،���و�سازمان)�2020؛�وینر�و�همکاران،2017همکاران،

در�سطح��به�طور�انفرادينگاري�را��تا�بتوانند�خروجی�و�نتایج�آینده�پویش�تغییرات�آینده�هستند

��).�2019،و�وینر�؛�برونوکرچمایر�2020گاترینگر�و�وینر،(کنندسازي��یادهپشرکت�

��یري�استراتژیکیادگ

مطرح�شد�و�سپس�توسط��1987در�سال��8هنري�مینتزبرگ�استراتژیک�توسط�یادگیري�مفهوم

�.)2020�:29؛�مقبول�و�همکاران،9،�2017�:227مون�و�همکاران(کرد�سایر�محققان�توسعه�پیدا�

کـه�داراي�دو���شـود��یمـ�زمان�تعریف��طول�در�قابلیت�سازگاريعنوان��بهاستراتژیک��یادگیري

).�10�،2009�:220همکـاران��اندرسـون�و�(اسـت���تغییـرات��و�پـذیرش��انـش�اسـتراتژیک��جنبه�د

�یريپذ�انطباق�توانایی«عنوان��به)�2017�:147(�11توسط�سیرن�و�همکاران�استراتژیک�یادگیري

سـیرن�و��(اسـت��شـده���تعریـف��»فعلـی��استراتژیک�سازمان�براي�جداسازي�از�مسیر�بلندمدت

�هـا��سـازمان�تجهیز�و�بازسـازي�سـریع����ظرفیت«�تژیکاسترا�یادگیري).�2017�:147همکاران،

فزاینده��هاي�یتقطع�عدم�و�تغییرات�به�پاسخ�دادن�و�جدید�هاي�ياستراتژ�اجراي�و�ایجاد�براي

�سـاختاردهی�مجـدد���توانایی«�استراتژیک�یادگیري).�2017�:250مون�و�رونا،�(است�»�محیطی

��

1.Crowd�sourcing�activities�
2.Miemis�et�al.�
3.Weigand�et�al.�
4.Van�der�Duin�
5.Collaborative�open�foresight�
6.Inter�organizational�learning�
7.Open�innovation�
8.Henry�Mintzberg�
9.Moon�et�al.�
10.Anderson�et�al.�
11.Siren�et�al�
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�و�دسـتیابی�بـه�ثبـات����منظـور��بـه�هـاي�سـازمانی����یـه�رومجـدد���فعلی�و�تنظـیم��هاي�ياستراتژ

��).1،2021�:103آواد�و�همکاران(است�»�بلندمدت�یريپذ�رقابت

�بـا��آن�و�ادغـام��استراتژیک�دانش�تلخیص�و�ایجاد�شامل�استراتژیک�یادگیري�چارچوب

�فراینـدهاي�)�1998(�3کـوادا��).2،2018سالونن�و�همکاران(است��سازمان�نظر�مورد�هاي�ییتوانا

�و�توزیـع��تبـدیل��اطالعـات،��تفسـیر��دانش،�کسب�و�خلق�شامل�را�استراتژیک�یادگیري�اصلی

از��.)�1398�:126شـاه�سـیاه�و�همکـاران،���(دانـد���یم�سازمانی�حافظه�در�دانش�حفظ�و�اطالعات

�دانـش��خلـق��شـامل��اسـتراتژیک��یـادگیري��مهم�يها�جنبه)�2013(�4نظر�ادریس�و�همکاران

�انجـام�دانـش���و�یريکـارگ��به�و�ژیکاسترات�دانش�تفسیر�استراتژیک،�دانش�توزیع�استراتژیک،

�اسـتراتژیک��یـادگیري��کـه��دنـ�کن�مـی��تأکیـد�)�2017(�5سـیرن�و�همکـاران���.است�استراتژیک

�سـازمان��اسـت�کـه���يا�دو�حلقـه��یـادگیري��اجـراي��تفسـیر�و��دانش،�انتشـار،��خلق�دربرگیرنده

�و�حلیـل�ت�را�خـود��اهداف�و�راهبردها�دانش،�تسهیم�و�يآور�جمع�فرایندهاي�،ها�یهروهنجارها،�

،�)1998(ي�مطرح�شده�کـوادا��ها�چارچوبنگاهی�به��).2017سیرن�و�همکاران،(�کند�می�اصالح

ــه�در�یــک��دهــد�مــینشــان�)�2017(و�ســیرن�و�همکــاران�)�2013(ادریــس�و�همکــاران� ک

دانـش���سـازي��یـاده�پ�و�تفسـیر��انتشـار،��اسـتراتژیک�شـامل�خلـق،����کلی،�یادگیري�بندي�یمتقس

دانـش�اسـت�و����اجـراي��و�تفسـیر��بـراي��يا�مقدمـه��تراتژیکدانش�اسـ��خلق.�استراتژیک�است

.�شـود��مـی��تعریـف��مهم�رویدادهاي�و�مسائل�شناسایی�منظور�به�محیط�خارجی�پایش�عنوان�به

�دانش�استراتژیک�ریتفس.�در�بافتار�سازمانی�است�بیانگر�تسهیم�دانش�دانش�استراتژیک�انتشار

�سـازي�دانـش���یـاده�پ.�ترك�اسـت�جدیـد�و�افـزایش�درك�مشـ����به�اطالعات�معنابخشیفرایند�

سپهوند�و�(دارد��اشاره�سازمانی�حافظهساختارها�و��ها،�یهرو�سازي�دانش�در�درونی�به�استراتژیک

��.)900-1400�:899همکاران،

��استراتژیک�پذیري�انعطاف

�دیـدگاه��بـر�اسـاس���.گردد�یبرم�1960سال�استراتژیک�به��یريپذ�انعطافمطالعات��منشأ

�منـابع،��مجـدد��یدهـ��سازمان�و�توزیع�توانایی�معناي�به�استراتژیک�يیرپذ�انعطاف�،6محور�منبع

�وکـار��کسـب��محـیط��تغییرات�مبتنی�بر�سازمانی،�هاي�ياستراتژتجدید��و�یکربندي�فرایندهابازپ

ظرفیـت���یـک��اسـتراتژیک��یريپـذ��انعطـاف�بنـابراین،��؛�)�2018�:129براها�و�همکـاران،�(است�

��

1.Awad�et�al.�
2.Salonen,�Rajala�&�Virtanen�
3.Kuwada�
4.Idris�et�al.�
5.Siren�et�al.�
6.Resource�Based�View�
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�وهـا���فرصـت��،ها�تالطم�به�پیشگیرانه�نسبت�نشواک�نگر�و�یندهآشرکتی�براي�مدیریت�ریسک�

عنـوان���بـه��اسـتراتژیک��یريپـذ��انعطـاف�).��2021�:101هان�و�ژانـگ،�(است��خارجی�تهدیدات

�و�منـابع��تخصـیص��در�مسـتمر��تغییـرات��طریـق��از�پویـا��هـاي��یطمحـ��بـه��دادن�پاسخ�توانایی

�و�)1،�2020�:3منـگ�و�همکـاران��(�شـود��مـی��تعریـف��ها�ياستراتژپیکربندي�مجدد�فرایندها�و�

).��2021�:102هـان�و�ژانـگ،��(اسـت���همـاهنگی��یريپـذ��انعطافو��منابع�یريپذ�انعطاف�شامل

�همـاهنگی��یريپـذ��انعطاف�که�یحال�در�،شود�می�تعیین�منبع�ماهیت�توسط�منابع�یريپذ�انعطاف

هـدف��).�2،�2018�:2لـی�و�همکـاران��(اسـت���خـاص��منـابع��آن�از�اسـتفاده��توانایی�دهنده�نشان

�توانـایی��،همـاهنگی��یريپـذ��انعطاف�است�و�منابع�تبدیل�و�تسهیم�قابلیت�منابع�ريیپذ�انعطاف

�).�2021�:102هـان�و�ژانـگ،��(است��داخلی�منابع�تبدیل�و�گذاشتن�اشتراك�به�برايها��سازمان

�و�یـد�بـر�اسـتفاده�منعطـف�از�منـابع،�بـازنگري�فرآینـدها�������تأکبـا���اسـتراتژیک��یريپـذ��انعطاف

�رقـابتی��پویا،�موجب�خلق�مزیت�قابلیت�یک�عنوان�بهییرات�خارجی،�تغ�با�مقابله�هاي�ياستراتژ

�اسـتراتژیک��یريپـذ��انعطـاف�بـا��ها��شرکت).�3�،2021�:673میروشنیچنکو�و�همکاران(شود��می

�را�مشـتریان��و�نیاز�دهند�یم�نشان�بهتري�و�به�هنگامواکنش��بازار�هاي�یاییپو�نسبت�به�باالتر

��)2018�:2پور،�قلیقربان�و�(�کنند�یم�شناسایی�تر�یعسر

��استراتژیک�نوآوري

�استقبال�نوآوري�از�باید�ینیآفر�ارزش�و�رشد�بقاء،�براي�ها�شرکت�رقابتی�امروز،�بسیار�محیط�در

�از�يبردار�بهره�معناي�به�نوآوري�سازمانی،�دیدگاه�از�.)�2021�:1005همکاران،�و�القرشی(کنند�

�اسـتراتژیک��نوآوري.�شود�می�گفته�تازه�هاي�یدها�اجراي�توسعه�و�خلق،�یندفرآ�به�و�است�ها�یدها

�منظـور��به�منابع�و�دانش�طریق�از�ینیآفر�ارزش�،�نوعینوآوريیکی�از�جوانب�کلیدي��عنوان�به

�تکامل�بر�یرگذاريتأث�پتانسیل�با�جدید�عملیات�یا�فرآیند�محصول،�سطح�در�ها�یدها�سازي�یادهپ

�عنـوان��بـه��اسـتراتژیک��نوآوري).��1399�:84و�حسینی،�طاهرپور�کالنتري(است�صنایع��و�بازار

:��2017النـاظر�و�همکـاران،��(�،منـابع��از�اسـتفاده��نحوه�گیريِ�یمتصم�راهنماي�نظارت�بر�فرایند

ــر�)132 ــابتی�مزیــت�ایجــاد�ب ــأثیر�رق ــوآوري��.)�2021�:1005همکــاران،�و�القرشــی(دارد��ت ن

آن�ایجـاد���و�هدفاست��صنعت�فعلی�متعارف�يها�مدل�مجدد�ترسیم�براي�ظرفیتی�استراتژیک

و�حسـینی،���طـاهر�پـور�کالنتـري���(اسـت��رقابتی��محیط�و�بازار�در�استراتژیک�دگردیسی�نوعی

�ها�سازمان�کهکند��می�تضمین�و�شود�می�منجر�عملکرد�از�جدیدي�هاي�یوهش�به�که)�1399�:84

��

1.Meng�et�al.�
2.Li�et�al.�
3.�Miroshnychenko�et�al.�
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هـا�و���یوهشـ�دائمـاً���رقبـا��زیـرا�؛�نگیرنـد��شـده�قـرار���یرفتـه�پذثابـت�و���و�الگوهاي�ها�مدلدر�دام�

��).1005-2021�:1004همکاران،��و�القرشی(دهند��یمخود�را�تغییر��ها�ياستراتژ

�یکـالی�راد�نـوآوري�اسـتراتژیک�بـه�دو�دسـته�����انـداز��چشـم�اساس��بر�استراتژیک�نوآوري

�)�گسسته( �گسسـته��اسـتراتژیک��نـوآوري��در.�شـود��یم�يبند�طبقه�)پیوسته(�یجیتدر�نوآوريو

�هـاي��يفنـاور��از�بـاالیی��سـطح��بـه�دنبـال���دارند؛�هتوسع�و�تحقیق�به�زیادي�تمایل�ها�سازمان

�اسـتراتژیک��نـوآوري��در�کـه��یدرحـال��دارنـد؛��مبتکرانـه��اقدامات�پیشگامانه�و�هستند؛�پیشرفته

�بـا�تقلیـد�از���و�کننـد��یمـ�پیـروي���فعلـی��هـاي��یـه�رو�و�فراینـدها��از�بیشـتر��ها�سازمان�تدریجی،

�النـاظر�و�همکـاران،��(هسـتند���تـر�کم�ریسک�با�ییها�فرصت�دنبال�به�،نوآوري�مؤثر�فرآیندهاي

2017�:132.(��

��پیشینه�تجربی

� �و �اهداف �به �توجه ��سؤاالتبا �جدول �پژوهش، ��يا�خالصه�1این �و��ینتر�مهماز تحقیقات

�مورد�نقش� �در �یادگیريهمکارانهباز��نگاري�یندهآمطالعات�تجربی�هستند�که استراتژیک�و��،

��.ک�مطرح�شده�استیري�استراتژیک�در�بهبود�نوآوري�استراتژیپذ�انعطاف

��)محقق�هاي�بررسیجستجو�و�:�منبع(�پیشینه�تجربی�پژوهش.�1جدول�

��یافته��روش��هدف��)سال(محقق�

نیکویه�و�

همکاران�

)1400(��

�ينگار�ندهیآتأثیر�بررسی�

بر�عملکرد��استراتژیک

سازمانی�با�نقش�یادگیري�

��سازمانی�و�خلق�ارزش

�/رویکرد�کمی

معادالت��سازي�مدل

��ساختاري

�نگ�آینده بر��استراتژیکاري

�سازمانی ��،یادگیري �ارزش و�خلق

��دارد�تأثیر�عملکرد�سازمانی

قلی�پور�و�

همکاران�

)1399(��

بر��ينگار�ندهیآبررسی�تأثیرات�

توسعه��براينوآوري�فناورانه�

��هوشمندي�راهبردي�و�فناورانه

�/رویکرد�کمی

معادالت��سازي�مدل

��ساختاري

�فناورانه�آینده �نوآوري �بر ،�نگاري

��ي�راهبرديهوشمند هوشمندي�و

��.است�فناورانه�معنادار

طاهر�پور�

�و�کالنتري

�حسینی

)1399(��

گیري�یادگیري��تأثیر�جهت

بر�نوآوري�استراتژیک�در�

��پرتو�جو�نوآورانه�سازمانی

�/رویکرد�کمی

�سازي�مدل

معادالت�

��ساختاري

�نوآوري��جهت �بر �یادگیري گیري

جو�نوآورانه��دارد�وتأثیر�استراتژیک�

نوآوري��برري�یادگیري�گی�جهت�اثر

��.کند�یم�لیتعدرا��استراتژیک

ژانگ�هان�و�

)2021(��

�يها�يریگ�جهتتأثیر�

�و�چندگانه�استراتژیک

استراتژیک��پذیري�انعطاف

��محصول�نوآوري�بر

�/رویکرد�کمی

�سازي�مدل

معادالت�

��ساختاري

�ضمن� مستقیم��ریتأثیادگیري�استراتژیک،

�اساس�محصول،�نوآوري�بر �فرهنگ�بر

�تبادلفرآ�ارزش �موجب �و�ین، �اطالعات

�دانش ��جذب �براي�شود�یمارزشمند �که

��.است�مؤثر�استراتژیک�نوآوري

وانگ�ژائو�و�

)2020(��

�وها��روال�یروزرسان�به

�کشف�دانش�استراتژیک�و

�/رویکرد�کمی

�سازي�مدل

�بر�مستقیمی�تأثیر�سازمانی�یادگیري

�و��استراتژیک�یريپذ�انعطاف دارد

�کننده�سازمانی�بازآموزي �میانجی
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��یافته��روش��هدف��)سال(محقق�

سازمانی�بر��یادگیريتأثیر�

��استراتژیک�یريپذ�انعطاف

معادالت�

��ساختاري

�و�سازمانی�یادگیري�بین�رابطه

��.استاستراتژیک��پذیري�انعطاف

وینر�و�

همکاران�

)2020(��

باز��نگاري�آیندهنقش�

آن��يها�تیمزو�همکارانه�

براي�الهام�بخشی�به�

��پایدار�يها�ينوآور

رکیب�روش�کیفی�ت

�العهمط/�و�طولی

/�شرکت�دو�موردي

مصاحبه�نیمه�

��ساختاریافته

ضمن�تحلیل�همکارانه��باز�ينگار�ندهیآ

�خلق�تحوالت �موجب �بینش�آینده،

��فرصت�مورد�در�جدید �ها�سکیر�وها

� �ظرفیت �و �افزایش�ها�ينوآورشده �را

��.دهد�یم

لی�و�همکاران�

)2020(��

�نگاري�آیندهبررسی�نقش�

براي�همکارانه�راهبردي�

��جدید�توسعه�محصوالت

�/کیفی�رویکرد

مطالعه�موردي�دو�

��دارویی�شرکت

��نگاري�آینده همکارانه�راهبردي

توسعه��مختلف�مراحل�در�تواند�یم

ي�داشته�مؤثرنقش��محصوالت�جدید

�ضمن �و �به�درك�باشد �نسبت �بهتر

�ها�تیمحدود�و�ها�تیظرف ي�ها�تیقابل،

�آینده� �با �تقابل �براي �را سازمانی

��.یکپارچه�سازد�وکار�کسب

�و�کالرجان�

)2019(��

بررسی�نقش�

�نگاري�آینده�یکنندگ�لیتسه

ظرفیت�نوآوري�و��در

��سازمانی�يریپذ�عطافان

با�/�رویکرد�کیفی

�يها�مصاحبه

عمیق�و�نیمه�

��افتهیساختار

� �و ،�نگاري�آینده�يها�برنامهاقدامات

��ساز�زمینه �تعامالت �اتتفکر�وایجاد

�عامل�یک�عنوان�به�و�است�خالق

�ظرفیت�ارتق�موجب�،کننده�لیتسه اء

��.شود�یم�يریپذ�عطافاننوآوري�و�

یون�و�

�همکاران

)2018(��

�نگاري�آینده�تأثیربررسی�

در��با�نوآور�بودن�بر�شرکتی

نظر�گرفتن�نقش�میانجی�

تعدیل�و��سازمانی�یادگیري

�يها�تیقابل�گر

��يساز�کپارچهی

آمیخته��روش

؛�)کمی-�کیفی(

مصاحبه�نیمه�

��ساختاري�و

تحلیل�رگرسیون�

��سلسله�مراتبی

نوآوري��و�یادگیري�با�نگاري�آینده�

�رابطه �دارد�مثبت�سازمانی یادگیري�.

� �بین �رابطه �و�نگاري�آیندهسازمانی

��سازمانی�نوآوري .�کند�یم�یانجیمرا

�باال،�یکپارچه�تیقابل �سطوح �سازي�در

سازمانی��یادگیري�و�نگاري�آینده�رابطه

��.کند�یم�تعدیل�را

میلشینا�و�

میشنوسکی�

)2018(��

�پتانسیلبررسی�نقش�و�

در�همکارانه��نگاري�آینده

�هاي�استراتژيتدوین�

کوچک��هاي�شرکت�نوآوري

��و�متوسط

�کیفیرویکرد�

با�/��چندگانه

�،مطالعه�موردي

�تحلیل�و�دلفی

��کتابشناختی

��نگاري�آینده �همکارانه �غلبه بر�ضمن

�موجب�منابع�يها�تیمحدود ،

�و�هاي�خوشه�سازي�یکپارچه �صنعتی

�شایستگی و��شود�یم�ها�تجمیع

براي��گرا�عمل�و�مند�نظام�فرایندي

�بازیگران�تبادل �منظور�به�اطالعات

��.ي�آینده�استها�ينوآور�توسعه

کالوف�و�

همکاران�

)2018(��

�بررسی�و�تبیین�نقش

�نگاري�آینده�يها�شبکه

موانع�و��بر�براي�غلبه

��باز�نوآوري�يها�چالش

کیفی�با�رویکرد�

پژوهش��انجام

��يا�کتابخانه

به��تواند�یم�نگاري�آینده�يها�شبکه

� �بر�نوآورانه�يها�يهمکارواسطه

غلبه��نوآوري�باز�موانع�و�ها�چالش

�و �تجارب�کند �طریق �دانش�و�از
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��یافته��روش��هدف��)سال(محقق�

�فرآیند�،سازمان�از�خارج�خبرگان

��.تسهیل�کند�را�ها�ينوآورباز�بودن�

اهلس�و�

همکاران�

)2016(��

بررسی�نقش�و�اهمیت�

اطالعات�از��يبردار�بهره

براي��منابع�خارجی

��باز�نگاري�ندهآی�يها�پروژه

/�رویکرد�کیفی

مرور�ادبیات�

و��نگاري�آینده

��نوآوري�باز

�تواند�یماستفاده�از�منابع�دانش�خارجی�

را��ها�شرکت�نگاري�آینده�هاي�قابلیت

�بخش�مراتب�به �بر��و�هدیبهبود �تکیه با

توسعه��موجب�انه،نوآور�يها�يهمکار

��.باز�شود�يها�ينوآور

پالیوکایت�و�

��)2015(�پیزا

طه�بین�بررسی�راب

نگاري�سازمانی�و��آینده

��دوسوتوانی�سازمانی

�/رویکرد�کمی

�سازي�مدل

معادالت�

��ساختاري

نگاري�سازمانی�با�ابعاد�قابلیت��آینده

�انتخاب� �قابلیت �محیطی، پویش

راهبردي�و�قابلیت�ادغام�بر�نوآوري�

��.مؤثر�است�بردارانه�بهرهاکتشافی�و�
��

�در�اي�کننـده��یینتعنقش�همکارانه�باز��گارين�آیندهکه��دهد�یممرور�پیشینه�تجربی�نشان�

یـون���؛2020لی�و�همکاران،؛�2020وینر�و�همکاران،(�نوآوري�سازمانی�دارد�ارتقاي�یادگیري�و

،�نگـاري��آینـده��يهـا��برنامـه�از�طرفی�دیگـر��).�2018میلشینا�و�میشنوسکی،�؛2018،و�همکاران

میلشــینا�و�(انــه�همکار�هــاي�یســتگیشامنــابع�و�توســعه��هــاي�یتمحــدودضــمن�غلبــه�بــر�

اسـتراتژیک�را�تقویـت����یريپـذ��انعطاف�تواند�یم،�)2018؛�کالوف�و�همکاران،2018میشنوسکی،

بـر���نگـاري��آینـده��یرتـأث�اگرچه�محققان�پیشین��).2020،وانگژائو�و�؛�2019،�جان�و�کالر(کند�

�،لحـا��یـن�ا�بـا�؛�انـد��کردهیادگیري�سازمانی،�نوآوري�فناورانه،�هوشمندي�استراتژیک�را�بررسی�

�یرتأث�عامل�واسطه�عنوان�بهاستراتژیک��یريپذ�انعطافنقش�متغیرهاي�یادگیري�استراتژیک�و�

بر�نوآوري�استراتژیک�هنوز�بررسی�نشده�است�و�مدلی�سـاختاریافته��همکارانه�باز��نگاري�آینده

پژوهش�حاضر�.�شود�ینماین�متغیرها�باشند،�در�مطالعات�گذشته�دیده��زمان�هم�دربرگیرندهکه�

را�همکارانـه��بـاز���نگـاري��آیندهن�است�تا�ضمن�مرتفع�ساختن�شکاف�نظري�تحقیق،�نقش�بر�آ

فعال�در�صنعت�هوایی�و�در�پرتـو�تحلیـل�نقـش�����يها�شرکتبراي�ارتقاي�نوآوري�استراتژیک�

�.استراتژیک�مشخص�سازد�یريپذ�انعطافیادگیري�استراتژیک�و�

��چارچوب�نظري�و�مدل�مفهومی�پژوهش

��و�یادگیري�استراتژیکرانه�همکانگاري�باز��آینده

تنـگ�و��(�زیـادي�دارد��تیـ�د�اهمیـ�جد�دانـش��خلق�و�يریادگی�هدف�با�یسازمان�بین�يهمکار

گذاري�دانش�و�تجربیـات���که�اشتراك�گیرد�یمزمانی�شکل�همکارانه��يریادگی�).1�،2016ژانگ

��

1.�Teng�&�Zhang�
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میت�اه�).1�،2019�:3االشوال�و�همکاران(شود�دیگر��هاي�سازمانیک�سازمان�موجب�تغییر�در�

�اشاره�دارند�که�یـادگیري�و�)�2020(�ینرویادگیري�بین�سازمانی�تا�حدي�است�که�گارترینگر�و�

�شـود��تقویـت�مـی��همکارانـه��نگـاري�بـاز����آینـده��هـاي��یـت�فعال�در�سازمانی،�بین�دانش�تسهیم

از��يسودمنددرك��و�اهداف�،�همسوییمشترك�هاي�ارزش�و�ینشب).�2020گارترینگر�و�وینر،�(

یون�و�).�2�،2015کراتو�و�همکاران(در�یادگیري�سازمانی�دارد��یمهم�نقش�،گارين�فرایند�آینده

.�دارد�سـازمانی�رابطـه���یـادگیري��نگـاري�شـرکتی�بـا����نشان�دادند�که�آینده)�2018(�3همکاران

دارد�اسـتراتژیک���تـوجهی�بـر�یـادگیري����قابـل��تـأثیر�پـذیري،���ضمن�ایجاد�رقابـت��نگاري�آینده

نگـاري�بـاز����توان�اسـتدالل�کـرد�کـه�آینـده�����ر�این�اساس�میب).�2020اسکندري�و�همکاران،�(

توانـد���هـاي�آینـده�مـی����باز�و�تخصصی�در�مورد�تغییرات�و�ناپیوستگی�يها�گفتمانبا�همکارانه�

رو�فرضیه�اول�پـژوهش���ینااز�.�بینش�جدیدي�ارائه�کند�و�یادگیري�استراتژیک�را�بهبود�بخشد

��:گردد�حاضر�به�شکل�زیر�مطرح�می

��.دارد�یادگیري�استراتژیک�بر�مثبتی�تأثیرهمکارانه�باز��نگاري�یندهآ).�H1(فرضیه�

��پذیري�استراتژیک�و�انعطافهمکارانه�نگاري�باز��آینده

�یدرسـت��بهنتوانند��ها�سازمان�که�شود�می�باعث�محیطی�هاي�یتقطع�عدم�و�ثباتی�یبپیچیدگی،�

رو��یـن�ااز�).�2020وینـر،�؛�گـارترینگر�و��4،�2015هگر�و�بومان(دهند��تشخیص�را�آینده�تحوالت

�صیتشـخ��عنـوان��بـه��نگـاري��ینـده�آ.�پذیري�کمتري�خواهند�داشـت��انعطاف�،نسبت�به�تغییرات

توانــد��مــی�،نــدهیآ�در�هــا�شــرکتکارآمــد��ســازي�آمــاده�يبــرا�یطــیمح�راتییــتغ�زودهنگــام

)�2017(�5یمـان�گریاوسـون�و��).�2019�:91،�جان�و�کـالر�(ببرد�ها�را�باال��پذیري�سازمان�انعطاف

�آن�از�استفاده�و�داده�قرار�توجه�مورد�سناریو�تحلیل�ابزار�عنوان�به�را�استراتژیک�پذیري�نعطافا

توانند�با�تحلیل��می�ها�شرکت).��2017یاوسون�و�گریمان،(دانند��می�مفید�انداز�چشم�توسعه�در�را

ي�ناشـی�از��هـا��فرصـت�از��و�خود�را�تسـهیم�کننـد���پویایی�و�تغییرات�محیطی،�دانش�مشارکتیِ

نگاري��آینده).�6،�2018وسن�و�همکارانالک(�بهره�ببرند�يتر�خالقانهصورت��بهبازار��هاي�الطمت

بـا�تغییـرات����کنشـی��پیش�مؤثربینی�و�اقدام��تا�با�پیش�کند�میکمک��ها�شرکتبه�همکارانه�باز�

�کمـک��هـا��شـرکت��بـه��استراتژیک�نیز�پذیري�؛�انعطاف)�2016اهلس�و�همکاران،(کنند�مقابله�

ــی ــد�م ــا�کن ــرات�ت ــی�را�تغیی ــان�دوره�در�محیط ــا�نوس ــایی��تقاض ــد�شناس ــن�و�الک(کنن وس

��

1.�Alashwal�et�al.�
2.�Krathu�et�al.�
3.�Yoon�et�al.�
4.�Heger,�T.,�&�Boman�
5.�Yawson�&�Greiman�
6.Claussen�et�al.�
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ي�در�مؤثرنگاري�نقش��آینده�هاي�قابلیت�که�ندداد�نشان)�2019(�جان�و�کالر).�2018همکاران،

�بـاز��نگـاري��ینـده�آنیز�اشاره�دارنـد�کـه���)�2020(همکاران�وینر�و�.�پذیري�سازمانی�دارد�انعطاف

�مسیر�به�وابستگی�قفل�شدن�و�ها�را�از�از�چارچوب،�سازمانتفکر�خارج��تقویت�ضمنهمکارانه�

�را�ها�آینده،�سازمان�تغییر�در�هاي�ریسک�و�ها�فرصت�مورد�در�جدید�با�خلق�بینش�دارد�و�یم�باز

پـژوهش�حاضـر�بـه�����دومرو�فرضـیه���یـن�ااز�.�سازد�می�تر�منعطفهاي�محیطی��نسبت�به�تالطم

��:گردد�شکل�زیر�مطرح�می

��.دارد�پذیري�استراتژیک�انعطاف�بر�مثبتی�تأثیرهمکارانه�باز��نگاري�یندهآ).�H2(فرضیه�

��استراتژیک�نوآوريو�همکارانه�نگاري�باز��آینده

�دارد)�2012(�١برگمن �بـازار،��تحقیقـات��صـنعت،��پایداري�نیازمند�استراتژیک�نوآوري�که�اشاره

ات�بـالقوه��تهدیـد��و�ها�فرصت�تشخیص�تغییرات،�و�داخلی�و�خارجی�محیط�استراتژیک�تحلیل

�نگـاري��ینـده�آ�).2017�:131الناظر�و�همکـاران،�(�سازمانی�دست�یافت�رسالت�است�تا�بتوان�به

�ون�در(نـد��ک�تحریک�نوآوري�هاي�خوشه�در�پیوسته�را�و�گسسته�هاي�ينوآور�تواند�یم�شرکتی

مـؤثر���نـوآوري�دوسـوتوانی���دررا��نگـاري��آیندهبرخی�محققان�نقش��).2014و�همکاران؛�2یندو

��).4،�2018�:626سارپونگ�و�میسنر؛�3�،2015پائیزا�و�پالیوکایت(ند�دان�می

اسـتراتژیک���نگـاري��آینـده��هـاي��روش�طریق�از�که�نشان�دادند)�2020(همکاران�و��5لی

�کننـده��حمایت�نائل�شد�که�کسب�بینش�جدید�و�یابی�یدها�جستجو،�درك،�به�توان�میهمکارانه�

اسـتراتژیک���نگـاري��آینـده��که�کردند�استدالل�همچنین�ها�آن.�استراتژیک�است�نوآوري�فرایند

موجـب���دتوانـ��مـی��،جدیـد��توسعه�محصـوالت��مختلف�مراحل�در�مناسب�مدیریت�باهمکارانه�

)�بردارانـه��بهره-اکتشافی(نوآوري�و�بهبود�دوسوتوانی��سازمانی�درونهاي��قابلیت�سازي�یکپارچه

�راو�حل�مسئله��تفکرجدید��وهايیش�نگاري�باز،�آینده�که�دادند�نشان)�2019(�جان�و�کالر�.شود

کننـده�بـراي����که�عـاملی�تسـهیل���شود�یم�فراهم�خالق�تعامالت�جادیا�نهیزم�و�کند�می�بیترغ

نگـاري�بـر����آینـده�نشـان�دادنـد�کـه����)�1399(همکاران�قلی�پور�و�.�ارتقاء�ظرفیت�نوآوري�است

دادنـد�کـه����نشـان�)�2019(همکـاران��یـون�و��.�مثبـت�و�معنـاداري�دارد���تـأثیر�نوآوري�فناورانه�

�نـد�دکر�استدالل�)2018(�6رازوا�و�سنریم�کالوف،�.دهد�نگاري�ظرفیت�نوآوري�را�ارتقاء�می�آینده

�نهفتـه�متخصصـان���دانـش��بـه��یدسترسـ��و�نگـاري��آینده�واسطه�به�باز�نوآوري�ضعف�نقاط�هک

��

1.Berghman�
2.van�der�Duin�
3.Paliokaitė�&�Pačėsa�
4.Sarpong�&�Meissner�
5.Li�et�al.�
6.�Calof,�Meissner,�and�Razheva�
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همکارانـه���بـاز��نگـاري��ینـده�آدادنـد���نیز�نشان)�2020(همکاران�وینر�و��.شود�مرتفع�می�یخارج

�و�گسسـته��هـاي��نـوآوري��دهد�و�موجب�شناسـایی��ها�را�افزایش�می�نسیل�و�ظرفیت�نوآوريپتا

��:توان�فرضیه�سوم�پژوهش�حاضر�را�به�شکل�زیر�مطرح�کرد�بر�این�اساس�می�.شود�یم�پیوسته

��.دارد�استراتژیک�نوآوري�بر�مثبتی�تأثیرهمکارانه�باز��نگاري�یندهآ).�H3(فرضیه�

��استراتژیک�پذیري�انعطافیادگیري�استراتژیک�و�

هـان�و��(�کند�می�ایجاد�باز�ذهنیت�،�یکینآفر�ارزش�فرهنگ�بر�پایه�یادگیري�استراتژیک

�تـري��فعاالنه�یريپذ�انعطافیري�و�پذ�انطباق�توانند�ظرفیت�یها�م�سازمانو�)��2021�:102ژانگ،

�هـاي��یطمحـ��در).��2017�:228مـون�و�همکـاران،��(باشـند��آینده�داشته��در�اطمینان�عدم�براي

�بـازار��تغییرات�سرعت�به�تا�قادر�سازد�را�ها�شرکت�تواند�یم�استراتژیک�یادگیري�متغیر،�و�آشفته

�).1398�:123شـاه�سـیاه�و�همکـاران،���(کنند��تمرکز�نوظهور�يها�فرصت�بر�و�داده�تشخیص�را

�اسـتراتژیک،��دانـش��ایجاد(�استراتژیک�اند�که�یادگیري�نشان�داده�)2013(همکاران��و�ادریس

�تـأثیر�)�اسـتراتژیک��دانـش��سـازي��یـاده�پ�و�دانش�اسـتراتژیک��تفسیر�استراتژیک،�شدان�توزیع

وانـگ��ژائـو�و��).�2013همکـاران،��و�ادریـس�(دارد��اسـتراتژیک��پـذیري��انعطـاف��در�توجهی�قابل

�کشـف��دانش�استراتژیک�و�وها��روال�یروزرسان�به�دیدگاه�اتخاذ�هدف�با�يا�مطالعهدر�)�2020(

�تـأثیر��سازمانی�استراتژیک،�نشان�دادند�که�یادگیري�یريپذ�نعطافاسازمانی�بر��یادگیري�تأثیر

�واسـطه�کننـده���کاملطور��به�سازمانی�دارد�و�بازآموزي�استراتژیک�یريپذ�انعطاف�بر�مستقیمی

؛�)2020�:1251ژائـو�و�وانـگ،��(است�استراتژیک��پذیري�انعطاف�و�سازمانی�یادگیري�بین�رابطه

�بایـد�از��هـا��هاي�محیطی،�سازمان�جهانی�و�افزایش�تالطمتغییرات��سرعت�بنابراین،�با�توجه�به

�مـون�و�همکـاران،��(پذیري�خود�را�باال�ببرنـد���یادگیري�استراتژیک،�سازگاري�و�انعطاف�طریق

��:پژوهش�را�به�شکل�زیر�مطرح�کرد�چهارمتوان�فرضیه��رو�می�ینااز�).�2017�:223

��.دارد�ذیري�استراتژیکپ�انعطاف�بر�مثبتی�تأثیر�استراتژیک�یادگیري).�H4(فرضیه�

��استراتژیک�نوآوريیادگیري�استراتژیک�و�

�آن�واسـطه��بـه��کـه��اسـت��سازمان�سطوح�باالتر�در�یادگیري�فرایند�یک�استراتژیک،�یادگیري

�شـاه�سـیاه�و�همکـاران،���(�کنند�آفرینی�ارزش�توانند�می�و�کرده�درونی�را�جدید�دانش�،ها�شرکت

�یــادگیري�پویــا،�هــاي�قابلیــتنظریــه��ومحــور��منبــعدیــدگاه��بــر�مبتنــی�.)1398�:125-126

�).�2021�:101هان�و�ژانـگ،�(است�استراتژیک��نوآوري�براي�قوي�کننده�بینی�پیش�استراتژیک

�بـراي��توانـایی�سـازمان���دهنده�نشان�و�دهد�می�روي�سازمان�محتواي�در�استراتژیک�یادگیري
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کـه��)�1،�2016كسـیرن�و�کوهتامـا��(اسـت���اسـتراتژیک��مسیر�جدیـد��بازتعریف�و�دانش�کسب

�دانـش��از�اسـتفاده��و�داخلی�سـازي��در�را�شرکت�،توانمند�ساز�مکانیسم�یک�عنوان�به�تواند�می

محیطـی�بـه�سـمت�خلـق������پـایش��هـاي��یـت�فعال�و�هـا��فرصـت�تحلیل��از�تولیدشده�استراتژیک

ژانـگ��هـان�و��).�2،2018سـالونن�و�همکـاران��(�سـازد��رهنمون�محصوالت�یا�فرایندهاي�جدید

؛�یابـد��مـی��بهبـود��محصـول��نـوآوري��یادگیري�استراتژیک،�افزایش�با�ند�کهنشان�داد)�2021(

�بـاز��ذهنیـت��مشـترك�و��دیدگاه�،�یکینآفر�ارزش�فرهنگ�بر�پایه�یادگیري�استراتژیک�درواقع

�کـاربرد��و�درك�جـذب�دانـش،���خـارجی،��محـیط��بـا��اطالعات�به�مبادله�اتکاو�با��کند�می�ایجاد

�رو�یـن�ااز�).�2021�:102هان�و�ژانگ،(�کند�می�کمک�کاستراتژی�نوآوري�به�،ارزشمند�اطالعات

��:پژوهش�حاضر�را�به�شکل�زیر�مطرح�ساخت�پنجمفرضیه��توان�یم

��.دارد�استراتژیک�نوآوري�بر�مثبتی�تأثیر�استراتژیک�یادگیري).�H5(فرضیه�

��استراتژیک�نوآوريو��استراتژیک�پذیري�انعطاف

�نـوآوري��مـؤثر�موجب�تحریک�پویا�است،��هاي�یتقابل�که�بازتابی�ازاستراتژیک��یريپذ�انعطاف

فرآینـدها���مجدد�پیکربندي�منابع�و�از�منعطف�استفاده�بر�و)�2021�:101هان�و�ژانگ،(�شود�می

ــد ــراي�کلیــدي�دارد�و�یــک�عامــل�تأکی ــوآوري�ب �شــود�مــیمــتالطم�تلقــی��در�بازارهــاي�ن

�مهـارت��یـک��انعنـو��بـه��استراتژیک،�پذیري�انعطاف).��2021�:671میروشنیچنکو�و�همکاران،(

�اسـتراتژیک��نـوآوري��به�توجهی�قابل�طور�به�تواند�میپویا،�در�شرایط�تغییرات�فزاینده�محیطی،�

�صـنایع،��و�هـا��شـرکت��).�2018�:2لی�و�همکاران،(بمانند�بتوانند�پایدار��ها�شرکت�تا�کمک�کند

�و�محصول�اشرکتی�ب�هاي�استراتژي�یريپذ�انطباقدارند�تا�با��استراتژیک�پذیري�انعطاف�نیاز�به

�پـذیري��انعطـاف�).��2021هوفت،(سازند�ارزیابی�و�برآورده��موقع�بهمشتریان�را��فرآیند،�نیازهاي

�ایجـاد��و�نوآوري�به�شدت�بهجدید�توسعه�محصول��هاي�روشمنابع�و��استراتژیک،�با�شناسایی

�نشان�دادند)�2018�:1(�پور�یقلقربان�و��.)4-�2020�:3منگ�و�همکاران،(�کند�می�کمک�ارزش

�تـأثیر�همـاهنگی���پذیري�منابع�و�انعطاف�پذیري�انعطاف�استراتژیک�با�دو�بعد�پذیري�که�انعطاف

محصول��نوآوريمنابع�بر��پذیري�انعطاف�تأثیردارد؛�مضاف�بر�اینکه��سازمانی�نوآوري�بر�مثبتی

)�2021�:671(همکـاران��میروشـنیچنکو�و��.�دارد�بستگی�ها�شرکت�هماهنگی�پذیري�انعطاف�به

�تـأثیر�اکتشافی��نوآوري�و�جدید�محصول�توسعه�بر�استراتژیک�پذیري�اند�که�انعطاف�دهنشان�دا

اسـتراتژیک�عامـل�مهمـی�����پذیري�که�انعطاف�کرد�استدالل�توان�ترتیب،�می�این�به.�گذارد�می

��

1.Sirén�&�Kohtamäki�
2.Salonen,�Rajala�&�Virtanen�
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��:گردد�فرضیه�ششم�پژوهش�به�شکل�زیر�مطرح�می�و�است�استراتژیک�نوآوريبراي�

��.دارد�استراتژیک�نوآوري�بر�مثبتی�تأثیر�ژیکاسترات�پذیري�انعطاف).�H6(فرضیه�

��نقش�میانجی�یادگیري�استراتژیک

�و�یبـازطراح��اجازه�و�بازآفرینی�استراتژي�دارد�که�توسعه�فرآیند�ریشه�در�استراتژیک�یادگیري

�اسـتراتژیک��یـادگیري��.)�2017�:250رونـا،��و�مـون�(آورد��یماستراتژیک�را�فراهم��دانش�تغییر

�دانـش�جدیـد���بـر�اسـاس���و�شـود��تبـدیل��جدید�دانش�به�تجارب�و�اتاطالع�تا�کند�می�کمک

اسـتراتژیک�و���نوآوري�،حال�این�با).��2021�:104و�همکاران،�1آواد(�یابد�بهبود�نوآوريعملکرد�

تهدیـدهاي���و�ها�فرصت�داخلی�و�خارجی،�شناسایی�محیط�تحلیل�نیازمند�یادگیري�استراتژیک

که�این�آمادگی�براي��)�2017�:131و�همکاران،�2الناظر(است�بالقوه�بازار�و�آمادگی�استراتژیک�

وینـر�و��(�شـود��مـی��تـأمین��نگـاري��آینـده��هـاي��یـت�قابل�واسـطه��بـه�استراتژیک��نوآوري�اجراي

�محصـول��نـوآوري��یادگیري�اسـتراتژیک،��افزایش�محققان�اشاره�دارند�که�با�).2020همکاران،

نیکویـه�و��).��1399�:89حسـینی،�و��طـاهر�پـور�کالنتـري���:��2020،ژانگهان�و�(�یابد�می�بهبود

�دنـ�دان�مـی��اسـتراتژیک�نگاري��آیندهرا�نتیجه�و�برونداد��یادگیري�سازمانی�نیز)�1400(همکاران�

�نـوآوري��تقویـت�)�2019(�3کاراسـنه�.�قـرار�دهـد���تـأثیر�را�تحـت���عملکرد�سازمان�تواند�میکه�

�کاراسـنه،�(دانـد���یمـ�بین�سـازمانی���یادگیري�ودانش��تسهیم�هاي�ياستراتژنتیجه��راهمکارانه�

�سـازمانی�و��یـادگیري��نگـاري�بـا���هاي�آینده�توان�گفت�قابلیت�می�،بر�این�اساس).�2019�:235

یون�و�(�کند�میگري��را�میانجی�نوآوري�نگاري�و�دارد�و�یادگیري�رابطه�بین�آینده�رابطه�نوآوري

��:گردد�پژوهش�حاضر�به�شکل�زیر�مطرح�می�هفتمرو�فرضیه��از�این�).�2018همکاران،

�نـوآوري��وهمکارانـه��بـاز���نگـاري��آینده�یادگیري�استراتژیک�در�رابطه�بین�).H7(فرضیه�

��.دارد�اثر�میانجی�استراتژیک

��یري�استراتژیکپذ�انعطافنقش�میانجی�

استراتژیک�بهبـود�پیـدا����پذیري�انعطاف�واسطه�بهپویا��هاي�محیطدر��ها�شرکت�نوآوريعملکرد�

�،4کالوس�و�همکاران(است�معرفی�شده��نوآوري�ساز�زمینه�عنوان�بهو�اخیراً�این�مفهوم��کند�می

پـذیري�اسـتراتژیک����هاي�پویا،�انعطاف�نظریه�قابلیت�ومحور��منبع�دیدگاه�به�توجه�با).�2020�:1

�؛�منـگ�و�همکـاران،���2018�:129براها�و�همکـاران،�(�استراتژیک�دارد�نوآوريدر��مؤثرينقش�

��

1.Awad�
2.Alnazer�
3.Karasneh�
4.Clauss�et�al.�
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�تحلیـل��ابزار�عنوان�بهاستراتژیک��پذیري�عطافاز�طرفی�دیگر،�ان).��2021،ژانگ؛�هان�و�2020

اسـتراتژیک���پـذیري��انعطـاف�).��2017یاوسون�و�گریمـان،�(است��هاانداز�چشم�توسعه�سناریو�در

�و�خـارجی��پویـایی�محیطـی،�دانـش����از�خالقانـه��صورت�به�ها�شرکتکه��شود�میزمانی�حاصل�

نگاري��آینده).��2018اران،وسن�و�همکالک(کنند��استفاده�بازار�هاي�هاي�ناشی�از�تالطم�فرصت

کنشـانه�نسـبت�بـه�����بینی�و�اقـدام�پـیش���تا�با�پیش�کند�میکمک��ها�شرکتنیز�به�همکارانه�باز�

�ایـن��بـه��توجه�با�).�2019،بوئر؛�وینر�و��2016اهلس�و�همکاران،(کنند�تغییرات�محیطی�اقدام�

محیطـی���یـرات�تغی�درك�تا�با�کند�می�کمک�ها�شرکت�استراتژیک�به�پذیري�انعطاف�مستندات،

نوآورانـه�اتخـاذ����رویکـردي�خـالق�و���هـا��شرکتو��شودرا�کشف��وکار�کسبجدید��هاي�فرصت

�نیـز�تفکـر�خـارج�از�چـارچوب�را����همکارانـه��نگاري�باز��آینده.�)�2018�:2لی�و�همکاران،(�یندنما

؛�و�بـدین�شـکل���کنـد��مـی��جلـوگیري��مسـیر��بـه��وابسـتگی��قفـل�شـدن�و���و�از�کند�می�تقویت

�بنابراین،�انتظار؛�)2020وینر�و�همکاران،(دهد��قرار�می�تأثیرراتژیک�را�تحت�پذیري�است�انعطاف

�را�اسـتراتژیک��نـوآوري��نگـاري�بـاز�و���رابطـه�بـین�آینـده����اسـتراتژیک��پـذیري��انعطاف�رود�می

��:گردد�رو�فرضیه�هشتم�پژوهش�حاضر�به�شکل�زیر�مطرح�می�از�این.�کند�گري�یانجیم

�وهمکارانـه��بـاز���نگـاري��آینـده��ک�در�رابطـه�بـین��استراتژی�پذیري�انعطاف�).H8(فرضیه�

��.دارد�اثر�میانجی�استراتژیک�نوآوري

یـک���توان�روابط�بین�متغیرهـا�را�در�قالـب���یم،�شده�مطرحهاي��یهفرضتوسعه�با�توجه�به�

متغیـر��همکارانه�نگاري�باز��یندهآ�،در�این�مدل�ترسیم�کرد�که�1شکل��صورت�بهمدل�مفهومی�

پذیري�اسـتراتژیک���وابسته�و�یادگیري�استراتژیک�و�انعطاف�متغیر�کاستراتژی�نوآوريمستقل،�

��.هستندمیانجی��متغیرهاينیز�

��
��)هاي�محقق�یافته:�منبع(ها��از�توسعه�فرضیه�برگرفتهمدل�مفهومی�پژوهش؛�.�1شکل�

�شناسی�پژوهش�روش �

و��هـا��یتمحـدود�اف،�مسـئله،��اهـد��تـأثیر�انتخاب�روش�مناسب�براي�هر�مطالعه�علمی�تحـت��

بـر��همکارانـه��نگاري�بـاز���یندهآ�تأثیر�سازي�مدلهدف�پژوهش�حاضر�.�امکانات�پژوهشگر�است

ي�نگار�ندهیآ
�باز�همکارانه

ي�ریپذ�انعطاف
�ژیکاسترات

یادگیري�
�استراتژیک

نوآوري�
�استراتژیک
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بر��؛یري�استراتژیک�استپذ�انعطافاستراتژیک�با�نقش�میانجی�یادگیري�استراتژیک�و��نوآوري

خـاص���مسائلبراي�حل��آنهدف�کاربردي�است؛�زیرا�نتایج��نظر�از�حاضر�پژوهشاین�اساس�

همبسـتگی�و��-توصیفی�پژوهشی�،ها�دادهگردآوري��از�نظر.�شود�میسازمانی�یا�صنعتی�استفاده�

��.انجام�شده�است�کمی�رویکرد�با�مقطعی�است�که�از�جنبه�قلمرو�زمانی،�پیمایشِ

بسـته�گـردآوري����سـؤال��26بـا���و�پرسشنامه�ساختاریافته�از�استفاده�با�پژوهش�هاي�داده

پـویش�تغییـرات�و����و�متمرکـز�بـر���سـؤال��8شـامل��همکارانـه��بـاز���رينگـا��آینـده���سازه.�گردید

�دانـش��،�تسـهیم�تجـارب�و��هـا��يفنـاور�و�آخـرین���روندها�کالنشناسایی��هاي�ضعیف،�یگنالس

جدید�تفکر،�تحلیل�و�تفسـیر���يها�روشو�داخلی،�پرورش��خارجی�دانش�منابعدیدبانی،�ترکیب�

وینر�و�(است��اریوها�و�هم�آفرینی�ارزشسازي�سن�پیاده�ی�ومشارکتیوهاي�سناراطالعات،�خلق�

استراتژیک�مشتمل�بر��نوآوري�سازه).��2018�:725؛�کالوف�و�همکاران،�2018�:690همکاران،

�عرضـه��جدیـد��هـاي��راهفعلـی،���ارتقـاء�محصـول���یا�جدید�حصولم�و�متمرکز�بر�تولید�سؤال�7

�و�والتمحصـ��توسـعه��و�تحقیـق��تخصیص�منابع�براي�حل�مسئله،�جدید�هاي�روش�،محصول

�باال،�بهبود�هاي�يفناور�از�،�استفادهجدید�هاي�فرصت�براي�کشف�پذیري�یسکرجدید،��خدمات

�پذیري�انعطاف�سازه).��2019�:251کاراسنه،(است��ها�هزینهخالقانه��کاهش�و�محصول�کیفیت

�یچبـروزوو�با�دیدگاه�پیش�کنشی�و�واکنشی�و�برگرفته�از�پـژوهش���سؤال�6استراتژیک�شامل�

پذیري�و�واکنش�سریع،�کنتـرل���ها،�اصالح�سهولت�بازطراحی�رویهمتمرکز�بر��که�است)�2018(

�سازي�و�توسعه�فعال�پروژه�جایگزین،�پیاده�منابع�از�استفاده�تغییر�براي�الزم�ها،�زمان�استراتژي

یادگیري�استراتژیک��سازه.�منابع�است�زنجیره�مجدد�از�منابع�جایگزین�و�تنظیم�جدید،�استفاده

�بـه��خالقانـه��فعلـی،�پاسـخ���خـدمات��و�متمرکز�بر�بهبود�تـدریجی�محصـول�و���سؤال�5شامل�

و��تغییـر��به�فعاالنه�واکنشي�مرسوم�حل�مسئله،�ها�روش،�به�چالش�کشیدن�محیطی�تغییرات

��).�2019�:251کاراسنه،(است��ها�برنامه�مداوم�بازخورد

یـادگیري�اسـتراتژیک،���،�همکارانـه��باز�نگاري�آینده(پژوهش�با�توجه�به�اینکه�متغیرهاي�

مفاهیمی�در�سطح�سازمان�هسـتند؛�بنـابراین���)�استراتژیک�نوآورياستراتژیک�و��پذیري�انعطاف

نفـر�از���430،�جهـت���ینبـد�در�این�مطالعه،�سازمان�در�نظر�گرفتـه�شـده�اسـت؛�����سطح�تحلیل

�آماري�جامعهبه�عنوان��ییهواصنعت��در�منتخب�هاي�شرکت�)ارشد،�میانی�و�عملیاتی(�مدیران

ي�تحقیق�و�ها�حوزهقرار�گرفتند�که�در��مطالعه�مورددر�این�تحقیق��ییها�شرکت.�انتخاب�شدند

توسعه،�طراحی�و�ساخت،�تعمیر�و�نگهـداري�و�خـدمات�پشـتیبانی�و�نوسـازي�وسـایل�پرنـده�������

�فجـر،�یاشـی،�فارسـکو،����صها،�پنها،شامل�هسا،��ها�شرکتاین�.�فعالیت�دارند)�بالگرد�و�هواپیما(

درصد�سهم�بازار�طراحی،�تولید�و�نوسازي�ناوگـان�هـوایی����85ودند�که�بیش�از�قدس�و�غیره�ب

تصادفی�ساده�و�حجم�نمونه�بر�مبناي�تعریف�جوامع��یريگ�نمونهروش�.�کشور�را�بر�عهده�دارند
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ي�هـر��ازابـه��(معادالت�سـاختاري���سازي�مدلیاز�در�موردنهاي��محدود�و�همچنین�حداقل�داده

البتـه�بـا�توجـه�بـه�مشـکالت�قواعـد�سرانگشـتی�در��������.�ه�اسـت�تعیین�شد)�نفر�5حداقل��گویه

بررسـی���g*powerافـزار���سازي�معادالت�ساختاري،�اعتبارسنجی�حجم�نمونه،�توسط�نرم�مدل

��Tي�آمارهدر�این�روش،�براي�تعیین�حجم�نمونه�از�.�آمده�است�2شد�که�خروجی�آن�در�شکل�

و��ضریب�همبسـتگی�پیرسـون��نی�بر�مبت(�1/0،�اندازه�اثر�%1و�با�در�نظر�گرفتن�سطح�خطاي�

متغیر�پیش�بین،�حـداقل���3و�تعداد�%�99،�حداقل�توان�آزمون�)آزمون�رگرسیون�چندگانه�خطی

پرسشنامه�توزیع��270اطمینان�بیشتر��منظور�بهرو��از�این.�نفر�تخمین�زده�شد�220حجم�نمونه�

هـاي�نـاقص����دادهکـه���ییها�پرسشنامهنفر�به�سؤاالت�پاسخ�دادند�و�پس�از�حذف��247شد�که�

��.قرار�گرفت�ها�دادهها�مبناي�تحلیل��مورد�از�آن�229داشتند،�در�نهایت�

��
��)محقق�هاي�یافته:�منبع(مبتنی�بر�توان�آزمون��حجم�نمونه�پژوهش�اعتبار�یابی.�2شکل�

در�سـنجش�روایـی���.�براي�روایی�سنجی�پرسشنامه�از�اعتبار�صوري�و�سازه�استفاده�شـد�

با�دانش�تخصصی�و�خبرگان�صنعت��اساتید�دانشگاهی�نفر�از�پنجر�صوري،�پرسشنامه�در�اختیا

قرار�گرفت�و�با�توجه�به�درك�مفـاهیم�و���نوآوريو�مدیریت��نگاري�آینده،�پژوهی�آیندهدر�حوزه�

در��.روایی�صوري�تائیـد�شـد���خبرگان،�مدنظرپس�از�انجام�اصالحات��استفاده�شده،�هاي�گزاره

�کالین.�استفاده�شد�لیزرل�افزار�نرمل�عاملی�تأییدي�و�سنجش�روایی�سازه�نیز�از�تکنیک�تحلی

ضعیف�هستند�و�باید�کنـار�گذاشـته�شـوند؛�����3/0اشاره�دارد�که�بارهاي�عاملی�کمتر�از�)�2015(

باشـد���6/0هستند�و�چنانچـه�بـار�عـاملی�بیشـتر�از������قبول�قابل�6/0تا��3/0بارهاي�عاملی�بین�

بـار�عـاملی�همـه�����در�ایـن�تحقیـق���).2015ن،�کالی(�دهد�یمرا�نشان��ها�سازهمطلوبیت�روایی�

؛�بنـابراین��هسـتند��96/1و�ضرایب�معناداري�نیز�بیشـتر�از�حـد�بحرانـی�����3/0بیشتر�از��سؤاالت

�کـرون�بـاخ���يآلفا�ضریب�سنجش�از�استفاده�با�پرسشنامه�پایائی.�روایی�سازه�مورد�تائید�است

�کرون�باخنکه�ضرایب�آلفاي�با�توجه�به�ای.�شده�است�گزارش�1شد�که�نتایج�در�جدول��بررسی

��.،�بنابراین�پایا�بودن�ابزار�سنجش�مورد�تائید�استآمده�دست�به�7/0براي�همه�متغیرها�بیش�از�

�سـازي��مـدل��از�عمومـاً��چنـد�متغیـره�اسـت،����يها�مدل�آزمون�هدف�آن�که�تحقیقاتی�در
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از��هـا��دهدا�بـودن�بـا�توجـه�بـه�نرمـال������نیز�در�این�تحقیق.�شود�می�استفاده�يمعادالت�ساختار

�منظور�بهلیزرل��افزار�نرمو�بهره�گرفتن�از��یانسکووارپارامتریک�و�تحلیل�مبتنی�بر��يها�آزمون

و��یکاسـتراتژ�میـانجی�یـادگیري���نقـش���تحلیـل�از�طرفـی��.�اسـتفاده�شـد���هـا��فرضـیه�آزمون�

�سـازي��مـدل�منظور�سهولت�در��به�.شد�انجام�1آزمون�سوبل�وسیله�بهاستراتژیک��پذیري�انعطاف

�ها،�متغیرهاي�پژوهش�با�نمادهاي�التین�مشـخص�شـدند�کـه����زار�لیزرل�و�آزمون�فرضیهاف�نرم

،�یـادگیري��)SF(نمـاد��پذیري�استراتژیک��،�انعطاف)COF(نماد�همکارانه�نگاري�باز��آینده�براي

��.در�نظر�گرفته�شد)�SI(نماد�استراتژیک��نوآوريو�)�SL(نماد�استراتژیک�

�هاي�پژوهش�یافته �

�هـاي��شـرکت�در�همکارانه�باز��نگاري�یندهآمیانگین�که��دهد�یمنشان��نتایج�آمار�توصیفی

و�تحقـق���یشـرکت�بـین���هـاي��یوابسـتگ�است�و�با�توجه�به���208/3هواپیماییفعال�در�صنعت�

میـانگین�یـادگیري���.�ساخت�یک�محصول�نهایی،�این�سطح�از�میانگین،�نیـاز�بـه�بهبـود�دارد���

)�3عـدد��(متوسـط��سطح�از�میـانگین�از�حـد���است؛�اگرچه�این��آمده�دست�به�683/3استراتژیک�

تغییـرات،���بـه��خالقانه�براي�بهبود�تدریجی�محصول،�پاسخ�ها�شرکتبیشتر�است؛�اما�اقدامات�

ـ�نیـاز�بـه�بهبـود�دار����هـا��برنامـه��بازخورد�و�ي�جدید�حل�مسئله�و�آزمایشها�روش میـانگین���.دن

�اصـالح�بـازطراحی�و���هک�دهد�یماست�و�نشان��آمده�دست�به�425/3پذیري�استراتژیک��انعطاف

�از�منابع�جایگزین�و�تنظیم�،�سیال�بودن�دانش�استراتژیک،�استفادهها�استراتژي،�کنترل�ها�رویه

�نـوآوري�میـانگین���.و�نیـاز�بـه�بهبـود�دارد����منابع�در�سطح�ایده�آلی�قـرار�نـدارد���زنجیره�مجدد

گـرایش���،�بیـانگر�ایـن�واقعیـت�اسـت�کـه�����هـا��ينوآوراست�و�این�سطح�از��379/3استراتژیک�

�و�تحقیق�تخصیص�منابع�برايفعلی،��ارتقاء�محصوالت�یا�جدید�محصوالت�تولید�به�ها�شرکت

�باال�براي�بهبود�هاي�فناوري�از�و�استفاده�جدید�هاي�فرصت�براي�کشف�پذیري�ریسکتوسعه،�

��.و�نیاز�به�بهبود�دارند�نسبتاً�پائین�ها�هزینه�کاهش�محصوالت�و�قطعات�و�کیفیت

قبـل�از��بنابراین��؛)2015کالین،�(�تحلیل�عاملی�است�فرض�یشپیرها�ی�بین�متغهمبستگ

در�سـطح�خطـاي���(روابـط��همبستگی�متغیرها�و�عدم�هم�خطـی�بـودن���تحلیل�عاملی�تائیدي�

که�روابـط�درونـی����دهد�یمگزارش�شده�است�و�نشان��3جدول��شد�که�نتایج�در�بررسی)�01/0

اسـت؛�بنـابراین�ضـمن�����%90کمتر�از��ها�رابطهو�ضریب��است�فرما�حکممعناداري�بین�متغیرها�

��.هم�خطی�وجود�ندارد�گونه�هیچمعنادار�بودن�روابط،�

��

1.Sobel�test�
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��)پژوهشگر�هاي�یافته:�منبع(�بین�متغیرهاآزمون�همبستگی�پایایی�ابزار�سنجش�و�.�3جدول�

��متغیرها
ضریب�آلفاي�

��باخکرون

��همبستگی�بین�متغیرها

)1(��)2(��)3(��)4(��

����������811/0��1ههمکاران�باز�نگاري�آینده).�1(

������0.723��1***����796/0یادگیري�استراتژیک).�2(

����0.533��1***��0.674***����827/0استراتژیک�پذیري�انعطاف).�3(

��0.347��1**��0.619***��0.385**����842/0استراتژیک�نوآوري).�4(
��05/0معناداري�رابطه�در�سطح�خطاي�:�**�؛01/0معناداري�رابطه�در�سطح�خطاي�:�***

��

بـه���سـؤاالت�است�که�بارهاي�عاملی�هـر�کـدام�از����ج�تحلیل�عاملی�تائیدينتای�4جدول�

با�توجه�به�اینکه�بارهاي�عـاملی�همـه���.�همراه�ضرایب�معناداري�به�تفکیک�گزارش�شده�است

اسـت�و���96/1نیـز�بیشـتر�از����ها�آنو�ضرایب�معناداري��)2015کالین،�(�3/0بیشتر�از��سؤاالت

ریشـه���عنـوان�مثـال�شـاخص����بـه�(انـد���کردهی�را�کسب�قبول�قابلبرازش�نیز�نتایج��يها�شاخص

؛�شـده�اسـت���080/0حـد�بحرانـی���و�کمتر�از��073/0مقدار��1میانگین�مربعات�خطاهاي�تخمین

پـس�بـا���)�اسـت��آمـده��دسـت��بـه��3و�کمتر�از��379/2نسبت�کاي�اسکوئر�به�درجه�آزادي�مقدار�

و�روایـی���اسب�بـوده�من�ها�سازهپرسشنامه�براي�سنجش��سؤاالتگفت��توان�یم%�95اطمینان�

��.سازه�مورد�تائید�است

��معناداري�اعداد�و�یري�در�قالب�بارهاي�عاملیگ�اندازهنتایج�مدل�.�4جدول�

��متغیرها
نماد�

��شاخص
��ها�شاخص

بار�

��عاملی

�عدد

��معناداري

نگاري��آینده

��همکارانهباز�

COF-1��52/0��04/8هاي�ضعیف�یگنالسپویش�مشارکتی�تغییرات�و����

COF-2��55/0��72/8و�آخرین�فناوري�صنعت�روندها�کالنشناسایی����

COF-3��62/0��02/10دیدبانی�آینده�دانش�تسهیم�تجارب�و���

COF-4��62/0��90/9و�داخلی�خارجی�دانش�ادغام�منابع�ترکیب�و���

COF-5��55/0��64/8جدید�تفکر�يها�روشتوسعه�و�پرورش����

COF-6��61/0��74/9تحلیل�و�تفسیر�مشارکتی�اطالعات�محیطی���

COF-7��71/0��88/11)همکارانه(�یمشارکتیوهاي�سنارخلق����

COF-8��74/0��56/12سازي�سناریوها�و�هم�آفرینی�ارزش�مشترك�پیاده���

یادگیري�

��استراتژیک

SL-1��66/0��23/8فعلی�خدمات�بهبود�تدریجی�محصول�و���

SL-2��76/0��85/9محیطی�گسسته�تغییرات�به�خالقانه�پاسخ���

��

1.RMSEA�
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��متغیرها
نماد�

��شاخص
��ها�شاخص

بار�

��عاملی

�عدد

��معناداري

SL-3��72/0��39/9مرسوم�حل�مسئله�يها�روشبه�چالش�کشیدن����

SL-4��78/0��11/10محیطی�تغییرات�به�فعاالنه�يها�واکنش���

SL-5��52/0��08/7ها�برنامه�مداوم�بازخورد�و�آزمایش���

پذیري��انعطاف

��استراتژیک

SF-1��50/0��72/5ها�سهولت�بازطراحی�رویه���

SF-2��44/0��19/3پذیري�و�واکنش�سریع�به�تغییرات�اصالح���

SF-3��80/0��30/7هاي�استفاده�از�منابع�استراتژي�کنترل���

SF-4��62/0��48/6جایگزین�منابع�از�استفاده�تغییر�براي�الزم�زمان���

SF-5��48/0��53/5جدید�يها�پروژهسازي�و�توسعه�فعال��یادهپ���

SF-6��72/0��98/6منابع�مجدد�تنظیم�و�از�منابع�جایگزین�استفاده���

�نوآوري

��استراتژیک

SI-1��78/0��62/12فعلی�ارتقاء�محصوالت�یا�جدید�تمحصوال�تولید���

SI-2��79/0��70/12محصوالت�عرضه�جدید�هاي�راه���

SI-3��80/0��97/12حل�مسئله�جدید�هاي�روش���

SI-4��76/0��28/12محصول�توسعه�و�تحقیق�تخصیص�منابع�براي���

SI-5��68/0��64/10جدید�هاي�فرصت�پذیري�براي�کشف�یسکر���

SI-6��73/0��62/11باال�فناوري�از�استفاده���

SI-7��76/0��98/11ها�هزینهخالقانه��محصول�و�کاهش�کیفیت���
��

��

گـزارش���5براي�پـژوهش�حاضـر�در�جـدول�����یريگ�اندازهنتایج�کلی�نکویی�برازش�مدل�

تحلیـل���تـوان��یمبر�این�اساس��.برازش،�قابل�پذیرش�هستند�يها�شاخصشده�است�که�همه�

��.اس�مدل�ساختاري�اجرا�و�تحلیل�کردتحقیق�را�بر�اس�هاي�یهفرضمسیر�و�آزمون�

��يریگ�اندازهي�برازش�مدل�ها�شاخصنتایج�.�5جدول�

����RMSEA��X2/df��GFI��AGFI��RMRبرازش�يها�شاخص

��نزدیک�صفر��9/0بیشتر�از���9/0بیشتر�از���3کمتر�از���1/0کمتر�از���حد�مطلوبیت

����073/0��379/2��95/0��98/0��38/0شده�گزارشمقدار�
��

اي�عـاملی،�ضـرایب�معنـاداري�و����بارهـ��واسـطه��بـه��یريگ�اندازه�پس�از�آنکه�ارزیابی�مدل

ادبیـات�نظـري�اسـتخراج�����بـه��که�با�اتکا�ها�فرضیهبراي�بررسی��برازش�تائید�شد؛�يها�شاخص

در�حالت�ضرایب�اسـتاندارد�در��مدل�ساختاري�.�شود�می؛�در�قالب�مدل�ساختاري�تحلیل�اند�شده

ي�هـا��شـاخص��.آمـده�اسـت���4در�شـکل���و�مدل�ساختاري�در�حالت�ضرایب�معناداري�3شکل�

�حدنصـاب�لیـزرل،�بـه����افـزار��نرمبرازش�مدل�ساختاري�نیز�پس�از�انجام�اصالحات�پیشنهادي�

�پژوهشهاي��اند؛�بنابراین�بر�اساس�ضرایب�مسیر�و�ضرایب�معناداري�فرضیه�یدهرسی�قبول�قابل

��.گردند�را�تحلیل�و�بررسی�می
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��

��
��تغیرهاي�پژوهش�در�حالت�ضرایب�استانداردمدل�ساختاریافته�و�روابط�بین�م.�3شکل�

��
��معناداري�اعدادمدل�ساختاریافته�و�روابط�بین�متغیرهاي�پژوهش�در�حالت�.�4شکل�
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بـراي�روابـط���.�اسـت��گـزارش�شـده���6ي�پژوهش�در�جدول�ها�فرضیهنتایج�کلی�تحلیل�

و�در��ضرایب�استاندارد�و�ضرایب�معناداري�از�مدل�سـاختاري�اسـتخراج���،مستقیم�بین�متغیرها

میـانجی�یـادگیري�اسـتراتژیک�و�����تـأثیر�و��غیرمسـتقیم�اند�و�براي�روابـط���جدول�خالصه�شده

آمـاره�تـی����taکـه��اسـتفاده�شـد����مطابق�فرمول�زیر�زمون�سوبلآاستراتژیک�از��پذیري�انعطاف

��.استمیان�متغیر�میانجی�و�وابسته��آماره�تی�رابطه��tbو�رابطه�میان�متغیر�مستقل�و�میانجی

/���TValue=�(ta×tb)رمول�آزمون�سوبل�با�ضرایب�دوگانهف.�1رابطه�

��)محقق�هاي�یافته:�منبع(پژوهش�ي�ها�فرضیهنتایج�حاصل�از�بررسی�و�آزمون�.�6جدول�

شماره�

��فرضیه

ضریب���...اثر�مثبت�و�معنادار�:�مسیر

��استاندارد

ضریب�

��معناداري

نتیجه�

��فرضیه ��متغیر�وابسته�¬�متغیر�مستقل

��تائید����93/0��07/10یادگیري�استراتژیک�¬همکارانه��باز�نگاري�آینده��1

��تائید����77/0��91/8پذیري�استراتژیک�انعطاف�¬همکارانه��نگاري�باز�آینده��2

��تائید����52/0��58/4استراتژیک�نوآوري�¬همکارانه��نگاري�باز�آینده��3

��تائید����63/0��31/6پذیري�استراتژیک�انعطاف�¬�یادگیري�استراتژیک��4

��تائید����74/0��73/7استراتژیک�نوآوري�¬�یادگیري�استراتژیک��5

��تائید����39/0��30/3استراتژیک�نوآوري�¬پذیري�استراتژیک��انعطاف��6

7��
�¬یادگیري�استراتژیک��¬همکارانه��نگاري�باز�آینده

��استراتژیک�نوآوري

93/0=a��

74/0=b�

69/0=c'��

07/10=ta��

73/7=tb�

13/6=t'��

��تائید

8��
�پذیري�استراتژیک�انعطاف�¬همکارانه��نگاري�باز�آینده

��استراتژیک�نوآوري�¬

77/0=a��

39/0=b�

30/0=c'

91/8=ta��

30/3=tb�

09/3=t'��

��تائید

�گیري�بحث�و�نتیجه �

،�پویـایی،��هـا��ينوآورشدن�چرخه�عمر��تر�کوتاهو��يفناور�گسترده�هاي�یشرفتپامروزه�با�

محیطی��هاي�تالطمآینده�و��يها�یتقطع�ها�بیشتر�شده�و�عدموکار�کسبداري�یپیچیدگی�و�ناپا

ي�جدیـد�بـراي���و�رویکردهـا��هـا��ياستراتژ�یافتن�،رو�این�از�.آن�افزوده�است�نا�اطمینانینیز�بر�

فعـال���هـاي��شرکت.�چالش�مدیران�در�همه�صنایع�است�،گسترده�هاي�نا�اطمینانیاین�تقابل�با�

�هاي�گیري�یمتصمت�و�تنوع�دانش�تخصصی،�نیز�براي�در�صنعت�هوایی�با�پیچیدگی�محصوال

با�توجه�بـه��.�کنند�استقبال�استراتژیک�هاي�ينوآور�از�باید�ینیآفر�ارزش�و�رشد�استراتژیک،�بقا،

بین�سازمانی�و�وابستگی�شدید�زنجیـره�ارزش�در�صـنعت�هـوایی،�����هاي�همکاريسطح�باالي�

در�ایـن�تحقیـق�یـادگیري�اسـتراتژیک�و������.دارنـد�نیـاز��اسـتراتژیک���هـاي��قابلیـت�به��ها�شرکت
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�نـوآوري�و��هـا��یـت�قطع�عـدم��به�بیشترین�قرابت�را�نسبتداراي��استراتژیک�که�پذیري�افانعط

�محـیط��در�اطمینـان��فقـدان��و�تغییـرات�گسـترده��.�ندقرار�گرفت�توجه�مورد�،هستنداستراتژیک�

و��نگـاري��آینـده�بـه���هـا��شـرکت�رقابتی�موجب�شـده�تـا����محیط�و�پیچیدگی�فزاینده�وکار�کسب

کـه�محققـان�آن�را�مـوج�����نگـاري��آیندهاخیراً�رویکرد�جدیدي�از��رجوع�کنند�وآینده��بینی�یشپ

مطـرح�شـده���»�همکارانهباز��نگاري�آینده«؛�تحت�عنوان�خوانند�یمشرکتی��نگاري�آیندهچهارم�

اسـتراتژیک�و���نوآوريبر�همکارانه�نگاري�باز��یندهآ�تأثیر�سازي�مدل�باهدفاین�پژوهش�.�است

سـتراتژیک�در�صـنعت���یري�اپـذ��انعطـاف�اتژیک�و�در�نظر�گرفتن�نقش�میانجی�یادگیري�اسـتر�

��.هوایی�انجام�شد

قابلیت�مباحثـه�جمعـی�و����عنوان�بهرا�همکارانه�باز��نگاري�آیندهمطالعات،��اکثر�که�یحال�در

�هاي�مکانیسم�حال�ینااند؛�با��کرده�معرفی�نوآوري�مروج�و�محیطی�پیش�کنشانه�تغییرات�درك

کمتر�مـورد�توجـه�قـرار�����استراتژیک�نوآوري�وهمکارانه�باز��نگاري�آینده�بین�رابطه�میانجی�در

�کمـک�همکارانـه��بـاز���نگـاري��آینـده�توسعه�مطالعات��به�پژوهش�حاضر�،رو�این�از.�گرفته�است

یـادگیري���اسـتراتژیک�و��پـذیري��انعطـاف��میانجی�نقش�از�تري�عمیقبینش��و�درك�تا�کند�می

در�توسـعه���توجهی�قابلم�علمی�این�پژوهش�همچنین�سه.�شود�ارائه�نوآورياستراتژیک�براي�

بـاز���نگاري�آیندهارتباط�برقرار�کردن�نظریه��کلیدي�پژوهش�سهم�اولین.�داشته�است�ها�فرضیه

�نقـش��بـر��شـواهد��گرچـه�.�استراتژیک�و�یادگیري�استراتژیک�است�پذیري�انعطافبا�همکارانه�

�در�دارد،�ولـی�وجـود���ها�شرکت�عملکرد�و�محصول�نوآوري�درهمکارانه�باز��نگاري�آینده�مثبت

�.مغفـول�مانـده�اسـت���سـازمانی���هـاي��قابلیـت��عنوان�بهمتغیرهاي�میانجی��نقشمطالعات��اکثر

�پـذیري��انعطـاف��طریـق��از�کـه��دهـد��مـی��نشـان��را�مسـیر�جدیـد���یک�این�پژوهش�هاي�یافته

�نـوآوري��بـه��راهمکارانـه��بـاز���نگـاري��آینـده�نتایج��توان�یماستراتژیک�و�یادگیري�استراتژیک�

و�یادگیري��پذیري�انعطافنقش��درك�پژوهش،�این�دومین�سهم�علمی.�رتباط�دادا�استراتژیک

�هاي�فرصت�،آشفته�و�پویا�محیط�که�درحالی.�است�ها�شرکتاستراتژیک��نوآورياستراتژیک�در�

�مطالعـه��ایـن��مفید�است؛�منابع�مجدد�تنظیم�براي�خارجی�نیز�دانش�و�آورد�می�فراهم�جدیدي

�تا�کند�می�کمک�ها�شرکت�به�استراتژیک�پذیري�انعطاف�ژیک�وکه�یادگیري�استرات�داد�توضیح

��.محصوالت�خود�را�بهبود�بخشند�نوآوريشوند�و��مند�بهره�وکار�کسبپویاي��و�آشفته�محیط�از

�که�داد�نشان�نتایج�این�پژوهش�پویا،�هاي�قابلیتمحوري�و�نظریه��دیدگاه�منبع�اساس�بر

،�)t=10.07و��b=0.93(�یکاســتراتژادگیري�یــ�بـر��مثبتــی�تـأثیر�همکارانــه�بـاز���نگــاري�ینـده�آ

�)t=4.58و��b=0.52(�یکاسـتراتژ��نـوآوري��و)�t=8.91و��b=0.77(�یکاسـتراتژ�پذیري��انعطاف

)�2020(اسکندري�و�همکاران��،)2020(گارترینگر�و�وینر��يها�پژوهشاین�یافته�با�نتایج��.دارد

اسـتراتژیک���یـادگیري��نگاري�با�که�نشان�دادند�آینده�است�راستا�هم)�2018(همکاران�و�یون�و�
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بـر���اسـتراتژیک�نگـاري���آینـده�نشان�دادند�)�1400(همکاران�ضمن�آنکه�نیکویه�و�.�دارد�رابطه

�نیز�)2020(همکاران�وینر�و��و)�2019(بر�اساس�نظر�جان�و�کالر��.داردتأثیر��یادگیري�سازمانی

�قفل�شدن�به�لوگیري�ازپذیري�سازمانی�و�ج�ي�در�انعطافمؤثرنقش�همکارانه��نگاري�باز�آینده

همکـاران��،�قلی�پـور�و��)2019(�،�جان�و�کالر)2015(پائیزا��و�ضمن�آنکه�پالیوکایت�.دارد�مسیر

نشـان��)�2020(همکـاران��و�لی�و�)�2020(همکاران�،�وینر�و�)2019(همکاران�،�یون�و�)1399(

��.دهد�را�ارتقاء�می�ها�ينوآورظرفیت�نگاري��آینده�ند�کهداد

و��b=0.63(�یکاسـتراتژ�پـذیري���انعطـاف��بـر��مثبت�تأثیر�نیز�ضمن�استراتژیک�یادگیري

6.31=t�(یکاستراتژ�نوآوري�و�)0.74=b7.73و��=t(وهمکارانه�نگاري�باز��آینده�،�در�رابطه�بین�

همسـو�بـا�ایـن�یافتـه،�����.�کنـد��میایفاء�)�t=6.13و��b=0.69(�یانجیمنقش��استراتژیک�نوآوري

نیز�نشان�دادنـد�کـه���)�2021(ژانگ�و�هان�و�)�2020(�وانگژائو�و��،)2013(همکاران��و�ادریس

.�یري�اسـتراتژیک�داشـته�باشـد���پـذ��انعطـاف��بر�توجهی�قابل�تواند�تأثیر�یم�یادگیري�استراتژیک

�استراتژیک�،�یادگیري)2021(ژانگ�و�هان�و�)�2019(همکاران�ضمن�آنکه�مطابق�نظر�یون�و�

،�یـون�و��)2017(همکـاران��اظر�و�النـ��.اسـت�اسـتراتژیک���نـوآوري��بینی�کننده�قوي�براي�پیش

و�هـان�و��)�2020(همکـاران��،�وینر�و�)1399(�ینیحسو��طاهر�پور�کالنتري�،)2018(همکاران�

یـادگیري���نقـش��واسـطه��بـه��نگـاري��آینـده�هـاي���یـت�قابل�نیز�اشاره�داشتند�کـه�)�2020(ژانگ�

��.اثر�دارداستراتژیک��نوآوري�استراتژیک�بر

و��b=0.39(�یکاسـتراتژ��نـوآوري��بـر��مثبـت��ثیرتـأ��استراتژیک�نیز�ضمن�پذیري�انعطاف

3.30=t(یـانجی�منقـش���اسـتراتژیک��نـوآوري��وهمکارانـه��نگـاري�بـاز����آینـده��،�در�رابطه�بـین��

)0.30=b3.09و��=t�(لـی�و�همکـاران���يهـا��پژوهشاین�یافته�با�نتایج�.�کند�میایفاء��)2018(�،

نیـز���هـا��آن.��همسـو�اسـت��کامالً)�2021(�همکارانمیروشنیچنکو�و��و)�2018(�پور�یقلقربان�و�

اسـتراتژیک���جدیـد�و�نـوآوري���محصـول��توسـعه��بر�استراتژیک�پذیري�ند�که�انعطافنشان�داد

نگـاري�بـاز����د�کـه�آینـده��اشـاره�داشـتن��)�2020(وینـر�و�همکـاران����ضمن�آنکه.�تأثیرگذار�است

پـذیري���کنـد�و�بـا�تقویـت�انعطـاف�����مـی��جلوگیري�مسیر�به�وابستگی�قفل�شدن�و�ازهمکارانه�

��.دهدرا�تحت�تأثیر�قرار��سازمانی�هاي�ينوآور�تواند�یمتراتژیک�اس

صـنعت�هـوایی،�مـدیران�����درارتقاء�نوآوري��درهمکارانه�باز��نگاري�یندهآبا�توجه�به�نقش�

نگـاري�بـاز�توسـعه�دهنـد�تـا�������هـاي�آینـده���هاي�بین�سازمانی�خود�را�براي�پروژه�باید�همکاري

ر�خـالق�و�هـم�آفرینـی�بیـنش�مشـترك،������تفکـ��واسطه�تسهیم�منـابع�و�دانـش�تخصصـی،����به

درخور�توجهی�براي�آینده�صـنعت���اقداماتشناسایی�کنند�و�سناریوها�و��آینده�بازار�هاي�فرصت

ي�نوظهور،�ها�فرصتها�باید�براي�کسب�ارزش�از��بنابراین�مدیران�شرکت؛�هوایی�داشته�باشند

بـا�ایـن�رویکـرد����.�آورنـد��رويو�استفاده�از�دانش�خارج�از�محدوده�سازمانی��گرا�برونبه�رویکرد�
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وکـار�از�ظرفیـت����کسـب��محـیط��يهـا��ییایپو�و�ها�یدگیچیپبر��تسلط�براي�توانند�یمها��شرکت

آینـده،�یـادگیري،����هـاي��یـت�قطعمند�شده�و�ضمن�کاهش�عدم��بالقوه�دانش�شرکا�و�رقبا�بهره

��.پذیري�و�نوآوري�استراتژیک�را�بهبود�دهند�انعطاف

،�به�مدیران�صنعت�هوایی�توصیه�ارتقاء�نوآوري�تژیک�دراسترا�با�توجه�به�نقش�یادگیري

هاي�بـین���سازي�آن�با�توجه�به�همکاري�پیاده�و�شود�در�اکتساب�دانش�استراتژیک�و�تفسیر�می

�تعـامالت��از�و�گـردآوري��وکار�خود�را�محیط�کسب�سازمانی�اهتمام�بیشتري�ورزند�و�اطالعات

توانـد�موجـب����اسـتراتژیک�مـی���یـادگیري��بهره�ببرند؛�چراکه�فعلی�دانش�توسعه�براي�محیطی

تواند�ضـمن�فـائق�آمـدن�بـر������می�ها�سازمانمستمر�سازمان�شود�و�یادگیرنده�بودن��خودآموزي

ها��نگر�و�بینش�مشترك�ایجاد�کند�تا�سازمان�هاي�محیطی،�یک�دیدگاه�آینده�ها�و�تالطم�چالش

��.عملکرد�نوآوري�خود�را�مرتفع�نمایند�ضعف�ها�بتوانند�نقاط�و�شرکت

�مـدیران��ارتقـاء�نـوآوري�اسـتراتژیک،�بـه�����استراتژیک�در�پذیري�با�توجه�به�نقش�انعطاف

�و�پذیر�انعطاف�منابع�از�اي�گسترده�درك�تا�گردد�توصیه�می�هاي�فعال�در�صنعت�هوایی�شرکت

�را�پذیري�انعطاف�باید�مدیران�این�صنعت.�آورند�دست�به�تغییر�شرایط�در�سازمانی�خود�ساختار

�به�دهند،�توسعه�هماهنگی�و�نابعم�استقرار�در �بهینه�و�چراکه مفیـد���منـابع��از�ترکیبـی��استفاده

�خـود،�نوبـه���بـه�ها�ایجاد�کـرده�و���براي�شرکت�وکار�را�جدید�کسب�هاي�فرصت�شود�و�می�منجر

تواننـد���می�ها�شرکتمدیران��.آورد�می�ارمغان�به�جدید�محصوالت�توسعه�در�را�بیشتري�نوآوري

�کارایی�طریق�بازار�را�بهتر�شناسایی�کنند�و�از�هاي�استراتژیک�فرصت�يپذیر�با�قابلیت�انعطاف

�از�منعطـف��هـاي��شـرکت��تولید،�نوآوري�محصوالت�خود�را�باال�ببرند؛�چراکه�منابع�استقرار�در

خواهنـد���قـادر��بازار�هاي�فرصت�با�کشف�و�شوند�می�مند�بهره�منابع�بهتر�هماهنگی�فرآیندهاي

.�کننـد��ایجـاد��اسـتراتژیک��هـاي��گیـري��تصـمیم��بـراي��عسـری��دهـی��پاسـخ��نظـام��یـک��تا�بود

�رساند�می�حداقل�به�را�منابع�هماهنگی�مشکالت�و�تغییر�هاي�هزینه�استراتژیک�پذیري�انعطاف

�منـابع،�در��زنجیره�پیکربندي�مجدد�و�بازسازي�طریق�از�ها�شرکتمدیران��که�شود�می�باعث�و

��.توفیق�بیشتري�کسب�کنند�جدید�محصول�توسعه

بـاز���نگـاري��آینـده��تأثیرعلمی��هاي�گیري�نتیجه�احتماالً�پژوهش�این�در�مقطعی�هاي�داده

در�جوامـع���اسـتراتژیک��نوآورياستراتژیک،�یادگیري�استراتژیک�و��پذیري�انعطاف�برهمکارانه�

محـوري���دیدگاه�منبعاستراتژیک�بر�اساس��پذیري�انعطاف�در�این�تحقیق.�سازد�محدود�را�دیگر

�عنـوان��بـه��را�استراتژیک�پذیري�انعطاف�گردد�میبه�محققان�پیشنهاد��قرار�گرفت؛�یبررس�مورد

��.قرار�دهند�مدنظرسناریو�نیز�در�مطالعات�آینده��تحلیل�ابزار�یک

� �
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�منابع �

اثر�یادگیري�استراتژیک�بـر�تقویـت�سـرمایه�����).1400(�.محمدحسین�،آزادي�و�محمدامین�،آئینی�؛رضا�،سپهوند

بنیـان�پـارك�علـم�و�����دانش�هاي�شرکت:�ش�سازمانی�مطالعه�موردياطالعاتی�با�نقش�میانجی�معماري�دان

��.920-�893،)3(��36،ت�اطالعاتیریپژوهشنامه�پردازش�و�مد.�فناوري�تهران
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