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Abstract 
The emergence of a wide range of digital technologies has fundamentally 

changed the nature, process and outcomes of innovation. Researchers 

emphasize the distinction between digital innovation and traditional 

innovation and consider it necessary to theorize in this field due to the 

novelty of the concept of digital innovation. In this research, in an inductive 

way with the aim of conceptualizing and identifying the main dimensions of 

digital innovation in industrial organizations, first, using the systematic 

literature review approach, related articles were examined in the period from 

2014 to 2022, and 48 articles were selected for analysis. Then, using the 

grounded theory approach, open, axial, and selective coding procedures were 

performed. According to this, the main dimensions of digital innovation 
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were categorized in the form of a paradigm model include causal factors (13 

categories under the 4 main dimensions of digital industrial platform and 

technology management, digital innovation ecosystem management, 

intelligent processes, digital structure and organization), contextual factors, 

intervening factors, strategies, and consequences. Also, by reviewing the 

definitions and identified dimensions, a novel definition for digital 

innovation in industrial organizations was presented. The resulting 

theoretical framework, in addition helping further conceptualization of this 

phenomenon, can be used in the design of organizations' digital innovation 

maturity models. 

Keywords: Digital Innovation, Innovation Capability, Digital Platform and 

Ecosystems, Paradigm Model, Grounded Theory. 
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درتالیجیدینوآوریابعاداصلییوشناسایسازمفهوم

ادیدادهبنکردیروکی:یصنعتیهاسازمان

  یسارا صباغچ
مدرس،  تیاطالعات، دانشگاه ترب یفناور تیریرشته مد یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا
  

 رانیمدرس، تهران، ا تیاطالعات، دانشگاه ترب یفناور تیریاستاد، گروه مد    ینور یسپهر قاض

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یصنعت تیریگروه مد ار،یدانش   یفاطمه ثقف

  

 رانیمدرس، ا تیاطالعات، دانشگاه ترب یفناور تیریگروه مد ار،یاستاد   ییصحرا قیشقا

 چکیده
طور بنیادی ماهیت، فرآیند و نتایج نوآوری را تغییر داده  های دیجیتال به ای از فناوری ظهور طیف گسترده

حوزه را پردازی در این  است. محققان بر تمایز نوآوری دیجیتال و نوآوری سنتی تأکید کرده و نظریه

سازی و شناسایی ابعاد اصلی  دانند. در پژوهش حاضر، به روش استقرایی و باهدف مفهوم ضروری می

های صنعتی، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقاالت  نوآوری دیجیتال در سازمان

قاله جهت تحلیل انتخاب م 24موردبررسی قرارگرفته و  4144تا  4102مرتبط این حوزه در بازه زمانی 

گردید. سپس با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقاالت انجام 

 2مقوله ذیل  01اساس، ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در قالب مدل پارادایمی شامل عوامل علی ) شد. براین

دیجیتال، مدیریت اکوسیستم نوآوری دیجیتال، فرایندهای ها و پلتفرم صنعتی  بعد اصلیِ مدیریت فناوری

بندی  گر، راهبردها و پیامدها طبقه ای، عوامل مداخله هوشمند، ساختار و سازمان دیجیتال(، عوامل زمینه

شده یک تعریف جدید برای نوآوری دیجیتال در  شدند. همچنین با مرور تعاریف و ابعاد شناسایی
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سازی بیشتر این پدیده،  ردید. چارچوبِ نظری حاصل عالوه بر کمک به مفهومهای صنعتی ارائه گ سازمان

ها مورداستفاده قرار گیرد. های بلوغ نوآوری دیجیتال سازمان تواند در طراحی مدل می

 ،یمیمدل پارادا تال،یجید ستمیپلتفرم و اکوس ،ینوآور تیقابل تال،یجید ینوآور :ها واژهکلید

.ادیداده بن هینظر



 871 |   و همکاران یصباغچ...؛ در تالیجید ینوآور یابعاد اصل ییو شناسا یساز مفهوم

 مقدمه

طور بنیادی ماهیت، فرآیند و نتایج  های دیجیتال به ای از فناوری امروزه ظهور طیف گسترده

دهی  تنها شیوه سازمان نوآوری را تغییر داده است. درواقع، فراگیر بودن فناوری دیجیتال، نه

د و طراحی استراتژی سازمانی برای خلق نوآوری را تغییر داده، بلکه از طریق ترکیبات جدی

از عناصر دیجیتال و فیزیکی و خلق محصوالت جدید، ماهیت خود نوآوری را نیز متحول 

ها،  نوآوری دیجیتال با فعال نمودن شبکه (.Nambisan et al., 2020نموده است )

ها و جوامع نوآوری توسعه و تکامل محصوالت و خدمات اغلب رادیکال را  اکوسیستم

وکار  های کسب گیری مدل (. همچنین شکلSkog et al., 2018تسریع بخشیده است )

 ,Kohli & Melville) های دیجیتال ساختارهای صنعت را تغییر داده است مبتنی بر فناوری

های تولیدکننده محصول، با تغییر تمرکز از محصوالت به پلتفرم . بسیاری از شرکت(2019

را آغاز کرده و ها، اقدامات نوآوری دیجیتال خود  ها و مشارکت در اکوسیستم

 ,.Svahn et alاند ) عملکردهای جدید و افزایش تنوع در ارائه محصوالت خود ایجاد کرده

دهنده آن است که  (. از سویی تجربیات موفق در خصوص نوآوری دیجیتال نشان2017

های بومی عصر دیجیتال تحقق پیداکرده است. این  های موفقیت در شرکت اغلب داستان

ز، اقدامات خود را مبتنی بر سکوهای فناورانه دیجیتال تنظیم کرده و از ها از آغا شرکت

هایی که  های دیجیتال برای شرکت کنند؛ اما فناوری مزایای نوآوری دیجیتال استفاده می

عنوان یک تهدید تلقی گردد. این  تواند به اند، می ها فعالیت داشته قبل از ظهور این فناوری

های نوین دیجیتال برای  کارگیری فناوری ه محیطی برای بهفشار فزایند ها تحت شرکت

های  نوآوری هستند و باید برای پاسخگویی مناسب به تغییرات، ساختار، فرایندها، شیوه

ای در  (؛ اما تغییرات پایهHund et al., 2021سازمانی و نوآوری خود را تغییر دهند )

های ساخت  جدید، تفاوت شیوه بسیاری از نقاط سازمان، تفاوت ساختارهای سنتی و

 Singhها ایجاد کرده است ) های زیادی را در این سازمان محصوالت قدیم و جدید، تنش

et al., 2020 شرایط آشوبناک حاصل از این تغییرات در سازمان، ماهیت غیرقطعی .)

گذاری، بسیاری از  های دیجیتال، عدم شفافیت پیامدها و هزینه باالی سرمایه فناوری
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ها را از ورود به این حوزه بازداشته است. تحقیقات متعدد بیانگر آن است که  ازمانس

های صنعتی، توانمندی و آمادگی کافی برای  الخصوص سازمان ها علی بسیاری از سازمان

 ,Antonopoulou & Begkosپاسخگویی به روندهای دیجیتال و تقاضای بازار را ندارند )

ابعاد و عوامل مختلف این پدیده و فقدان راهنما برای  (. کمبود دانش در خصوص2020

های مذکور  ها برای عدم ورود به فعالیت ها ازجمله دالیلی است که سازمان هدایت سازمان

دهد هنوز در  مطالعات پیشینه موضوع نشان می(. Kohli & Melville,2019) اند برشمرده

تحقیقات در این زمینه هنوز در مورد ماهیت نوآوری دیجیتال سردرگمی وجود دارد و 

(. Berente, 2020; Ciriello, 2019; Hund et al., 2021مراحل ابتدایی خود قرار دارند )

های جدید  ها و مدل در خصوص نیاز به تئوریمحققان بر این اساس و در پاسخ به فراخوان 

 ,Nambisan et al., 2017; Wang, 2021; Vega & Chiassonبرای نوآوری دیجیتال )

2019; Tumbas et al., 2018 و با توجه به شکاف مطالعاتی موجود این پژوهش با )

استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات و با یک رویکرد داده بنیاد در پی پاسخگویی به 

 سؤاالت زیر است:

 های صنعتی اثرگذار است؟ بر قابلیت نوآوری دیجیتال در سازمان هایی مؤلفهچه -

 هایی است؟ پارادایمی نوآوری دیجیتال شامل چه ابعاد و مقولهمدل  -

 پیشینه پژوهش

 ها و تعاریف نوآوری دیجیتال ویژگی

ها و  سازی داده ریزی مجدد، همگن قابلیت برنامه»هایی مانند  های دیجیتال با ویژگی فناوری

حصوالت را در م« ای معماری ماژوالر الیه»یک « ماهیت خود ارجاعی فناوری دیجیتال

های  پذیری در هنگام ترکیب الیه اند که سطح باالیی از انعطاف دیجیتالی ایجاد کرده

اند. همچنین افزایش  مختلف با یکدیگر و امکان مقیاس دهی سریع و ارزان را موجب شده

ها را به سمت تغییر  های تحویل منعطف شرکت گذاری و گزینه سازی، قیمت شخصی

اساس واقعیت دیجیتالی موجود و تمرکز قوی بر خدمات  وکار خود بر های کسب مدل

 (.Hylving & Schultze, 2020جای محصوالت سوق داده است ) به
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باز و منعطف، دو ویژگی  0های های دیجیتال با ارائه محیطی از توانمندی فناوری

ویژگی . آورند را برای نوآوری سازمانی فراهم می 1و زایش 4فرد همگرایی منحصربه

های دیجیتال برای ساخت محصوالت  ها و فناوری نشینی مؤلفه همگرایی به ترکیب و هم

های دیجیتال  انعطاف فناوری جدید و ویژگی زایش به ماهیت پویای قابل توسعه و قابل

های دیجیتال  پایه و اساس نوآوری دیجیتال هم اشاره دارد. بر اساس این دو ویژگی، فناوری

عنوان یک نتیجه(  های دیجیتال )فناوری به عنوان ابزار( و هم خروجی نوآوری )فناوری به

 .(Lyytinen et al., 2016باشد ) می

شده که منجر  های مختلفی انجام تحقیقات در مورد نوآوری دیجیتال توأمان در رشته

های اطالعاتی  مثال در حوزه سیستم عنوان هیم شده است. بهبه پراکندگی تعاریف و مفا

باشد  ها می فرد آن های منحصربه های دیجیتال و ویژگی تمرکز بیشتر روی نقش فناوری

های مدیریت  (. در پژوهشCiriello et al., 2019; Baskerville et al., 2020 )مانند:

 ,.Hanelt et alیاز بوده است )مانند: های سازمانی و کلیدی موردن بیشتر تمرکز بر قابلیت

(. در مطالعات نوآوری اغلب به فرایند نوآوری دیجیتال و Chan et al., 2019و  2021

و  Nambisan et al., 2020شده است )مانند:  تمایز آن با فرایندهای نوآوری سنتی پرداخته

Lyytinen et al., 2020بین سازمانی و  گذاری و اقتصاد بر روابط (. در حوزه سیاست

و  Pershina et al., 2019 ای نوآوری دیجیتال تمرکز شده است )مانند: زمینه

Brunswicker & Schecter, 2019.) 

 2یکی از نخستین و پر استنادترین تعاریف برای نوآوری دیجیتال توسط یو و همکاران

ترکیب جدید »ز شده است. بنابراین تعریف، نوآوری دیجیتال عبارت است ا ( ارائه4104)

ها، بر نوآوری  در تعریف آن«. عناصر دیجیتال و فیزیکی برای تولید محصوالت جدید

کنند تمرکز نوآوری فناوری اطالعات بوده  جای نوآوری فرآیند که ادعا می محصول به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. affordance 

2. convergence 

3. generativity 

4. Yoo et al. 
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شده توسط محققان دیگر مبتنی بر این  است، تأکید شده است. برخی از تعاریف ارائه

طور  ( نوآوری دیجیتال را به4102) 0اکرده است. نامبیسان و همکاراندیدگاه توسعه پید

شده به بازار،  کنند؛ یعنی آن را ایجاد یا تغییر در محصول و خدمات ارائه تر تعریف می وسیع

گیری از فناوری دیجیتال  وکاری که از بهره های کسب وکار یا مدل فرآیندهای کسب

ها متمایز هستند، اما اغلب در  نوع نوآوریدانند. اگرچه این شود، می حاصل می

 تواند محو شود. ها می طور نزدیکی ارتباط دارند و خطوط بین آن های دیجیتال به نوآوری

واسطه ماهیت  شده است اما به تعاریف متعددی تاکنون برای نوآوری دیجیتال ارائه

عنوان  برخی آن را بهجدید پدیده هنوز تعریف جامع و موردتوافقی برای آن وجود ندارد. 

 0(. در جدول Opland et al., 2022اند ) عنوان نتیجه در نظر گرفته فرایند و برخی به

سازی و ارائه  منظور کمک به مفهوم ترین تعاریف برگرفته از مرور ادبیات این حوزه به مهم

دامنه  های تولیدی و صنعتی بر اساس تمرکز، تعریف جامع از نوآوری دیجیتال برای سازمان

 ها مورد برسی قرارگرفته است. و ورودی

 بندی تعاریف نوآوری دیجیتال در مطالعات جمع .1 جدول

 ورودی تمرکز دامنه تعریف منبع

Fichman 
et al. (2014) 

یک محصول، فرآیند یا یک مدل تجاری 

شود، به تغییرات  که جدید تلقی می

توجه از طرف پذیرندگان نیاز دارد و  قابل

فناوری اطالعات مجسم شده یا  توسط

 شود توانمند می

محصول، 

فرایند، مدل 

 وکار کسب

نوآوری 

عنوان  به

 خروجی

 

فناوری 

 اطالعات

Nambisan 
et al. (2017) 

ایجاد )و درنتیجه تغییر در( پیشنهادات به 

های  وکار یا مدل بازار، فرآیندهای کسب

 وکاری با استفاده از فناوری دیجیتال کسب

پیشنهادات 

بازار، 

فرایندها، مدل 

 وکار کسب

نوآوری 

عنوان  به

فرایند و 

 خروجی

های  فناوری

 دیجیتال

Skog et. al, 

(2018) 

های دیجیتالی و  فرآیند ترکیب مؤلفه

ها، خدمات یا  فیزیکی برای ایجاد دستگاه

ها برای  های تجاری جدید، ادغام آن مدل

محصول، 

خدمت، مدل 

 وکار کسب

نوآوری 

عنوان  به

 فرایند

های  مؤلفه

دیجیتالی و 

 فیزیکی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nambisan et al. 
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 ورودی تمرکز دامنه تعریف منبع

 فراهم کردن پیشنهادات جدید به بازار و

های فنی اجتماعی  ها در محیط تعبیه آن

 تر وسیع

  

Lokuge et al. 

(2019) 

نوآوری توانمندشده از طریق و یا ایجادشده 

های دیجیتال برای نوآوری  آوری توسط فن

های  در محصول، خدمت، بازار، روش

 های مدیریتی تولید، نظام

محصول، 

خدمت، بازار، 

های  روش

تولید، 

های  نظام

 مدیریتی

نوآوری 

عنوان  به

 خروجی

 

های  فناوری

 دیجیتال

Antonopoulou 

and Begkos, 

(2020) 

شکل متمایزی از نوآوری متکی بر ترکیب 

اجزای دیجیتال و فیزیکی که منجر به اشیاء 

را برای  شود که ارزش جدیدی دیجیتالی می

 کنند ها پیشنهاد می کاالها، خدمات یا رویه

کاال، 

 خدمات،

 ها رویه

 

نوآوری 

عنوان  به

 فرایند
 

اجزای 

دیجیتال و 

 فیزیکی

Hund et al., 

(2021) 

برداری از یک )محصول،  خلق، اتخاذ و بهره

وکار( ذاتاً  خدمت، فرایند یا مدل کسب

افزوده جدید  نامحدود و دارای ارزش

 های دیجیتال کارگیری فناوری به واسطه به

محصول، 

خدمت، 

فرایند یا مدل 

 وکار کسب

نوآوری 

عنوان  به

 فرایند

 

 فناوری

 دیجیتال

Liu et al., 

(2022) 

تغییر/ایجاد محصوالت و فرایندهای 

های جدید اجزای  نوآوری ناشی از ترکیب

شده توسط فناوری  دیجیتال و فیزیکی فعال

 دیجیتال

محصول، 

 فرایندهای

 نوآوری

نوآوری 

عنوان  به

فرایند و 

 نتیجه

اجزای 

دیجیتال و 

 فیزیکی

 

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 مرور مطالعات مشابه

سازی و  های کمی باهدف مفهوم با بررسی ادبیات این حوزه مشخص گردید که پژوهش

صنعتی و های  ویژه در سازمان های اثرگذار بر نوآوری دیجیتال به شناسایی ابعاد و مؤلفه

تولیدی صورت گرفته است. از طرفی تحقیقات پیشین هرکدام از یک منظر به پدیده نگاه 

ای از مطالعات  خالصه 4اند. در جدول  کرده و یک یا چند عامل را موردبررسی قرار داده



 1241زمستان  | 28شماره | یازدهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مد | 876

 شده است. مشابه ارائه

 . مرور مطالعات مشابه4جدول 

 منبع حوزهتحقیق دستاورد

های تحقیق نوآوری دیجیتال یک  شناسایی جریاناین پژوهش با 

سازی نوآوری  چارچوب مفهومی سه سطحی شامل توسعه و پیاده

دیجیتال، توانمندسازهای نوآوری دیجیتال و حکمرانی نوآوری دیجیتال 

 را توسعه داده است

توسعه مفهومی 

 نوآوری دیجیتال

Wiesböck & 

Hess, (2020) 

های فنی و  های همکاری، قابلیت انسانی، قابلیتهای  این پژوهش قابلیت

های کلیدی نوآوری دیجیتال  عنوان قابلیت های نوآوری را به قابلیت

ها بر نوآوری دیجیتال در  شناسایی کرده و بارویکرد کمی اثر آن

 وکار و پیشنهادات به بازار را بررسی کرده است فرایندهای کسب

های نوآوری  قابلیت

 دیجیتال

Nasiri et al., 

(2020) 

های فرهنگ  عنوان مشخصه فاکتور را به 9با مرور سیستماتیک پیشینه 

نوآوری دیجیتال شناسایی کرده که عبارتند از کارآفرینی شرکتی، 

های دیجیتال، اکوسیستم محوری،  آگاهی دیجیتال، منابع و مهارت

 پذیری، اشتراک دانش، یادگیری، بازار گرایی چابکی، ریسک

هنگ نوآوری ابعاد فر

 دیجیتال

Kiefer et al., 

(2021) 

مند ادبیات، یک چارچوب  این پژوهش با استفاده از رویکرد مرور نظام

شامل سه بعد عملیات هوشمند، محصوالت و خدمات هوشمند، مدیریت 

 و حکمرانی سازمان هوشمند را ارائه کرده است.

چارچوب مفهومی 

 تحول دیجیتال

Ghelich 

Khani et al., 

(2021) 

های کوچک و متوسط بر  ارائه یک چارچوب نوآوری دیجیتال بنگاه

. این چارچوب دارای 4109مند پیشینه مقاالت تا سال  اساس مرور نظام

نیازهای نوآوری دیجیتال، فرایند نوآوری دیجیتال و  سه بخش پیش

 دستاوردهای نوآوری دیجیتال است

چارچوب مفهومی 

 نوآوری دیجیتال

Ramdani et 

al., (2022) 

 روش

های مرتبط با  مرور سیستماتیک ادبیات روشی برای شناسایی، ارزیابی و درک کلیه پژوهش

سازی شواهد موجود،  منظور خالصهیک سؤال پژوهش یا پدیده موردعالقه است و به

 Kitchenhamشود )های فعلی و ارائه چارچوب استفاده می های پژوهش تشخیص شکاف

& Charters, 2007 حاضر از نوع مرور کیفی بوده که در آن  سیستماتیک پژوهش(. مرور

های عددی که در مرور سیستماتیک عمومی و فرا تحلیل موردبررسی قرار  جای داده به



 877 |   و همکاران یصباغچ...؛ در تالیجید ینوآور یابعاد اصل ییو شناسا یساز مفهوم

. از طرفی، در این (Grant & Booth, 2009) های متنی تمرکز دارد گیرند، بر داده می

پردازی گسترده که توسط  ی نظریهپژوهش جهت مرور ادبیات از خطوط راهنمای مرورها

پردازی گسترده، معموالً با  شده پیروی شده است. مرورهای نظریه ( تنظیم4104) 0لیدنر

ها بر اساس چارچوبی نوظهور،  مرور ادبیات یک پدیده در مطالعات مختلف و ترکیب یافته

پردازی بیشتر  عنوان مبنایی برای نظریه کند که سپس به دهی می تحقیقات موجود را سازمان

کند. برای تولید این چارچوب نوظهور، یک رویکرد نظریه داده بنیاد اتخاذشده  عمل می

های کیفی تجربی استفاده  وتحلیل داده است، اگرچه نظریه داده بنیاد معموالً برای تجزیه

مندی را برای بررسی مطالعات یک حوزه  شود، اما همچنین رویکرد بسیار دقیق و نظام می

(. مطابق با مدل ولفسوینکل و Wolfswinkel et al.,2013دهد ) هشی ارائه میپژو

(، جهت اطمینان از انجام دقیق یک مرور ادبیات مبتنی بر نظریه داده بنیاد 4101) 4همکاران

های پژوهش، تعریف معیارهای شمول، تعیین پایگاه  پنج مرحله تعریف )تعریف سؤال

شده(، انتخاب )محدودسازی  منابع شناسایی های مناسب(، جستجو )جستجوی داده

بایست طی  وتحلیل )کدگذاری باز، محوری، انتخابی( و ارائه گزارش می ها(، تجزیه نمونه

 شود.

ترین مقاالت، معیارهای شمول  ترین و مهم منظور انتخاب مناسب در پژوهش حاضر به

(. از پایگاه 1)جدول  ( تعیین شد4112) 1شمول بر اساس پژوهش کیچنهام و چارترز و عدم

آوساینس برای یافتن  ای، امرالد، وب تریپل دایرکت، آی های اسکوپوس، ساینس داده

عنوان  به« نوآوری و دیجیتال»یا « نوآوری دیجیتال»مقاالت مرتبط استفاده شد. اصطالحات 

رشته جستجو در عنوان، کلیدواژه و چکیده مقاالت درنظر گرفته شد. با توجه به روند 

انجام شد. جهت  4144تا  4102نتشار مقاالت در این حوزه، جستجوی مقاالت در دوره ا

در  q1, q2غنای بیشتر مقاالت مورداستفاده تنها مقاالت مربوط به مجالت دارای رتبه 

مقاله بازیابی شد که پس از بررسی  264محدوده شمول قرار گرفتند. اولین مرحله جستجو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Leidner, D.E, 
2. Wolfswinkel et al 
3. Kitchenham, B. A, & Charters, S. 
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صه مقاالت در مرحله غربالگری جهت اطمینان از تمرکز بر ها و خال عنوان، کلیدواژه

های صنعتی و تولیدی و همچنین اعمال معیارهای شمول و  نوآوری دیجیتال در سازمان

گرد  های عقب مقاله انتخاب شدند. با استفاده از روش 24، درنهایت، (1شمول )جدول  عدم

مقاله مرتبط باهدف  24شدند. مجموعاً  مقاله دیگر نیز استخراج 4و  2ترتیب رونده به و پیش

کارگیری رویکرد نظریه داده  تحقیق مورداستفاده قرار گرفت. سپس مقاالت منتخب، با به

وتحلیل قرار گرفت و نتایج در قالب مدل پارادایمی  مورد تجزیه 0بنیاد استراوس و کوربین

 ارائه گردید.

 شمول مقاالت معیارهای شمول و عدم .۳جدول 

 شمولعدم معیارهای شمول معیارهای معیار

 محتوا

مختلف نوآوری دیجیتال در  های تمرکز بر جنبه

های صنعتی و تولیدی با توجه به تعریف گسترده  سازمان

 آن

های  تمرکز بر نوآوری دیجیتال در سازمان

 خدماتی، نوآوری فناوری اطالعات

 ها سایر زبان منتشرشده به زبان انگلیسی زبان

تاریخ 

 انتشار
 4102منتشرشده پیش از سال  4144تا  4102منتشرشده در بازه زمانی 

 q1, q2مقاالت مجالت علمی با درجه  نوع سند
های فنی،  مقاالت کنفرانسی، گزارش

 ها ها، سرمقاله ها، کتاب نامه پایان

 امکان دسترسی به متن کامل عدم امکان دسترسی به متن کامل دسترسی

پایایی از توافق درون موضوعی یعنی پایایی دو کدگذار استفاده گردید. منظور برآورد  به

باشد. همچنین برای اطمینان از اعتبار و  به دست آمد که عدد قابل قبولی می 44/1این مقدار 

 4وسیله گروه کانونی متشکل از  روایی پژوهش ارزیابی فراورده تحقیق یعنی مدل نهایی به

 و تحول دیجیتال انجام و نتایج تأیید گردید.تن از اساتید حوزه نوآوری 

 ها یافته

های صنعتی مبتنی برر تحلیرل    منظور ارائه یک چارچوب برای نوآوری دیجیتال در سازمان به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Strauss & Corbin 
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مقاالت منتخب از رویکرد نظریره داده بنیراد اسرتراوس و کروربین اسرتفاده گردیرد. در ایرن        

خورند و روابط  قوله محوری پیوند میهای فرعی در سلسله روابطی به یک م رویکرد، مقوله

شود که بیانی  ها با مقوله اصلی تحت الگو و مدلی به نام مدل پارادایمی مشخص می میان آن

گر، راهبردها و پیامدهاست. در ادامه نترایج   ای و مداخله از شرایط علی، پدیده، شرایط زمینه

 گردد. می تشریح میهای باز، محوری و انتخابی مبتنی بر مدل پارادای کدگذاری

 های علی شرایط و مقوله

علی عبارت است از حوادث، وقایع یا رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیده  شرایط

مقوله در قالب چهار مقوله اصلی شامل مدیریت  01انجامد. در پژوهش حاضر  محوری می

ها و سکوی صنعتی دیجیتال، ساختار و سازمان دیجیتال، مدیریت اکوسیستم  فناوری

عنوان عوامل علی به پدیده محوری )نوآوری  نوآوری دیجیتال، فرایندهای دیجیتال به

 (.2دیجیتال( مرتبط شدند )جدول 

 های علی. . شرایط و مقوله2جدول 

 مفاهیم مقوله ابعاد
ال

جیت
 دی

تی
صنع

رم 
لتف

و پ
ی 

ور
فنا

ت 
یری

مد
 

توسعه سکوی 

 تراکنش

گذاری،  خاصیت اهرمی )قدرت( تراکنشی سکو، تغییر مکانیزم های قیمت

به بازار، مبادله کاال و خدمات، کاهش هزینه جستجو  کننده دسترسی تسهیل

سازی فرایند مبتنی بر مشتری، خلق مشترک بر بستر سکوی  بازیگران، بهینه

یکپارچه، پلتفرم آنالین ارتباط با مشتری، مدل جدید همکاری در فرانت سازمان، 

 های مشتری در سکو گردش داده

توسعه سکوی 

 نوآوری

تحقق  ،تقویت چرخه نوآوری بر اساس سکو، نوآوری دو سرعتهسکو پشتیبانی از 

زایش در  ،های سکو ها و ماژول نوآوری از طریق رابط ،ای بر اساس سکو اثر شبکه

کننده راهکارهای مکمل،  های صنعتی، خلق های دارایی مدیریت چرخه داده ،سکو

 نوآوری از طریق تعامل محصول و سکو

فناوری 

اطالعات 

 دوسرعته

 ،عنوان پشتیبان نوآوری دیجیتال مدیریت منابع اطالعاتی به، فناوری اطالعات نوآور

وزن  فناوری اطالعات سبک ،عنوان محرک نوآوری فناوری اطالعات چابک به

های  تحلیل داده و کالن داده، پشتیبانی سیستم ،برای افزایش سرعت نوآوری

 موروثی
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 مفاهیم مقوله ابعاد

مدیریت 

ریسک 

 نوآوری

امنیت ، امنیت فضای سایبر، تهدیدات فناوری دیجیتال، تهدیدات نوین صنعتی

، اعتماد، حریم خصوصی ،محصوالت هوشمند و خدمات مبتنی بر فناوری دیجیتال

 های مشتری مالکیت معنوی، محافظت از داده اخالق فناوری،

  

ال
جیت

 دی
ان

زم
سا

 و 
تار

اخ
س

 

راهبرد نوآوری 

 دیجیتال

 

وکار دیجیتال،  استراتژی کسب ،رویکردهای راهبردی به نوآوری دیجیتال

انداز نوآوری  توسعه چشم ،های دیجیتال های محیطی فناوری کارگیری فرصت به

راهبرد مبتنی بر ماهیت نوآوری دیجیتال، راهبرد چابک، توسعه ، دیجیتال

 های پویا قابلیت

فرهنگ 

 دیجیتال

 

، بوم، فرهنگ نوآوری، ایجاد باورهای مشترک تفکرمبتنی بر زیست ،هویت سازمان

پذیری،  ریسک، فرهنگ مبتنی بر رویکردهای چابک و تکاملی ،بازتعریف هویت

 تجربه گری

مدیریت 

استعدادهای 

 دیجیتال

های  ها و گروه مهارت دیجیتال کارکنان، مدیریت استعداد دیجیتال، تخصص

تیم، یادگیری مستمر، توانمندسازی کارکنان، فریلنسرها، موردنیاز، تنوع در اعضای 

 ها، اشتهار سازمان، جنگ استعداد دیجیتال مشوق

تشکیالت 

 دیجیتال

های پروژه بین  ایجاد تیم، های نوآوری ساختارهای سازمانی افقی، ایجاد هسته

های دیجیتال در بازطراحی  بخشی، ایجاد سازمان دوسرعته، استفاده از فناوری

 های جدید قرارداد ها، مدل ها، اکتساب و ادغام، ائتالف رویه
ال

جیت
 دی

ی
ور

وآ
م ن

ست
سی

کو
ت ا

یری
مد

 

حکمرانی 

اکوسیستم 

 نوآوری

تعیین ، تعیین نحوه مالکیت سکو، نوا کننده اکوسیستم هم، حکمرانی نوآوری

تعیین میزان خودمختاری  ،های توزیع ارزش در سکو تعیین مکانیزم، ها محدودیت

 مدیریت منازعات در اکوسیستم، بازیگران در سطح اکوسیستم

مدیریت 

تعامالت و 

ارتباطات 

 اکوسیستم

ها  هدایت رقابت، راهبردهای تعامالتی با صاحب سکو ،تعامالت بین بازیگران سکو

های  مشارکت با اکوسیستم ،ها وسیله مکمل مدیریت نوآوری به ،ها و همکاری

 نظریه شبکه بازیگران، دیگر

دهی و  شکل

دهی  سازمان

 اکوسیستم

دهی افقی و عمودی  راهبردهای سازمان ،ساخت اکوسیستم بر اساس سکو

 ،توزیع ارزش بین بازیگران اکوسیستم، دهی شبکه همکاران سازمان، بازیگران

 طراحی مدل عایدی و بازگشت سرمایه درسکو
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 مفاهیم مقوله ابعاد

ال
جیت

/دی
ند

شم
هو

د 
راین

ف
 

توسعه محصول 

 دیجیتال

توانایی بازتعریف فضای طراحی پویای  ،ها تأثیر فناوری دیجیتال بر توسعه ایده

شده  خودمختاری در تعریف مسائل و راهکارها، نوآوری توزیع، مسئله-راهکار

قابلیت پویای جستجوی محیط و به دام ، تحقیق و توسعه هوشمند، مبتنی بر سکو

 های تکراری افزایشی توسعه مشترک ایده، روش، ازیاند

تولید و تأمین 

 هوشمند

های  گذاری مؤلفه به اشتراک ،خط مونتاژ قابل پیکربندی جدید مبتنی برسکو

سازی تولید محصوالت و  شخصی ،ریزی مجدد تولید و تأمین طرح ،طراحی

، ساخت دیجیتال، کارخانه 2.1سکوی زنجیره تأمین و لجستیک، صنعت  ،خدمات

 هوشمند، اینترنت اشیای صنعتی

  ای شرایط زمینه

ای، معرف این است که پدیده در چه بستری در حال اتفاق افتادن است و این  شرایط زمینه

شامل موقعیت و بافت تواند بر راهبردهای انتخابی تأثیر بگذارد. سه مقوله  بستر چه میزان می

عنوان عوامل  ها قوانین و مقررات به سازمان. پذیرش فناوری و نوآوری در جامعه. سیاست

 (.4ای شناسایی شد )جدول  زمینه

 ای و بسترساز. های زمینه . شرایط و مقوله5جدول 

مفاهیممقولهبعد
ینه

زم
ط 

رای
ش

 
ی

ا
 

موقعیت و بافت 

 سازمان

های  مشخصه، وکار بلوغ فعلی سازمان در کسب ،جایگاه سازمان در صنعت

 عملکردی سازمان، اشتهار سازمان، نگرش رهبران

 

پذیرش فناوری و 

 نوآوری در جامعه

ها و باورهای مشترک در خصوص  نگرش به تغییر، فرهنگ تجربه گری، ارزش

های دیجیتال، فرهنگ ملی دررویارویی با فناوری و پذیرش نوآوری، سواد  فناوری

 دیجیتال جامعه

ها قوانین و  سیاست

 مقررات

های حمایتی  سیاست، ارتباطات رسمی و غیررسمی با کشورهای صاحب فناوری

دولت از نوآوری دیجیتال، قوانین و مقررات در حوزه نوآوری دیجیتال، قوانین و 

 مقررات حمایتی در سطح ملی

 گر شرایط مداخله

گذارند، در پژوهش حاضر  برر راهربردها تأثیر میگرها، شررایط خاصی هستند کره  مداخله
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گر  عنوان مداخله منابع و شرایط سازمان، مقاومت در مقابل نوآوری و ظهورمنازعات به

 گردد. ( به راهبردهای پدیده محوری مرتبط می6)جدول 

 گر. های مداخله . شرایط و مقوله6جدول 

 مفاهیم مقوله بعد

خله
دا

ط م
رای

ش
 

گر
 

 منابع و شرایط

 سازمان

منابع ، وضعیت مالی سازمان، ساختار سازمانی موجود، حمایت مدیر ارشد

 آوری اطالعات افزاری سازمان، برنامه جاری فن افزاری و نرم سخت

مقاومت در مقابل 

 نوآوری

های اجتماعی  کننده، پذیرش کاربر، مقاومت سازمانی، تشکل مقاومت مصرف

 زیست( محیطدرمقابل فناوری خاص )مثال 

 ظهورمنازعات 
عدم توافق بازیگران، شفاف نبودن مسئله، منازعات  ،بوم ظهور منازعات در زیست 

 عدم توافق بر روی راهکار، تعارض منافع ،قانونی

 راهبردها

داری است که تابع پدیده اصلی و تحت  ها و تعامالت هدف راهبردها بیانگر رفتارها، فعالیت

مقوله شامل داده  4ها  بندی مقوله ای حاکم است. در طبقه گر و زمینه مداخلهتأثیر شرایط 

عنوان  محوری، تمرکز بر مشتری، ماژوالریتی، خلق مشترک ارزش، دو سو توانی به

 (.2راهبردها در نوآوری دیجیتال شناسایی شد )جدول 

 های مرتبط با راهبردها. . مقوله2جدول 

 مفهوم مقوله بعد

دها
هبر

را
 

 داده محوری

های تجهیزات، دستیابی به بینش، تحلیل داده،  ها، مدیریت داده اتصال سرتاسری داده

گیری  ، تصمیمهای اکوسیستم های مشتری به عملیات کارخانه، مدیریت داده انتقال داده

 داده محور

تمرکز بر 

 مشتری

به بینش  طراحی مبتنی بر تجربه مشتری، انجمن بر خط نوآوری مشتریان، دستیابی

مشتری، اتصال با مشتری از طریق محصوالت هوشمند، ارتباط با مشتری مبتنی بر منابع 

 دیجیتال متصل
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 مفهوم مقوله بعد

 ماژوالریتی

های  پذیری با نیازمندی ای و ماژوالر، تطبیق طراحی الیه، ها نوآوری مبتنی بر ماژول

ارجاعی، شکستن کل محصول به اجزا مستقل، قابلیت استفاده مجدد، خود ، متغیر

 معماری ماژوالر محصول

خلق مشترک 

 ارزش

تعامل با مشتریان و ، توزیع مشترک، خلق مشترک، طراحی مشترک، تولید مشترک

 شرکا، بازتعریف مرزهای صنعت و سازمان، جوامع آنالین

 دو سو توانی

برداری، سازمان  کاوش برای نوآوری، نوآوری دوسرعته، توازن کشف و بهره

 فناوری اطالعات دوسرعتهدوسرعته، 

 پیامدها

 4های نوآوری دیجیتال در جدول  هر کنش و اقدامی، پیامدهایی دارد. پیامدها و خروجی

 شده است. نشان داده

 های مرتبط با خروجی و پیامدها. . مقوله8جدول 

 مفهوم مقوله ابعاد

پیامدها
 

 خروجی

 خدمات و محصوالت جدید

 وکار جدید مدل کسب

 فرایند جدید

 پیامد

 محو شدن مرز صنایع/ محصوالت

 محیط دیجیتال

 بازارهای جدید

 مؤثر بر

 خلق ارزش جدید

 تجربه کاربر/مشتری

 های جدید سازمان شکل

منظور ارائه مدل پارادایمی، مقوله  در ادامه پژوهش و در مرحله کدگذاری انتخابی، به

ها ربط داده و روابط در چارچوب یک روایت  دیگر مقولهمند به  محوری به شکل نظام

 .شده است نشان داده 0ارائه شد. مدل پارادایمی تحقیق حاضر در شکل 
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 تالیجید ینوآور یمیمدل پارادا .1شکل 

 گیری بحث و نتیجه

های کلیدی نوآوری دیجیتال  سازی و شناسایی ابعاد و مقوله پژوهش حاضر باهدف مفهوم

مند پیشینه با رویکرد داده بنیاد  بر مرور نظام های تولیدی و صنعتی و با تکیه سازماندر 

شده است. براین اساس این پژوهش دو دستاورد اصلی داشته است. اول اینکه  انجام

دهی جدید از  صورت استقرایی یک تعریف جدید از نوآوری دیجیتال و یک شکل به

کند. دوم، چارچوب پیشنهادی، دانش  ارائه می سازی موجود ِنوآوری دیجیتال مفهوم

گر،  ای، عوامل مداخله موجود را در یک مدل پارادایمی )شامل عوامل علی، عوامل زمینه

شده در این  کند. همچنین ابعاد شناسایی دهی و ترکیب می راهبردها، خروجی( سازمان



 822 |   و همکاران یصباغچ...؛ در تالیجید ینوآور یابعاد اصل ییو شناسا یساز مفهوم

ال سازمان مورداستفاده عنوان ورودیِ طراحی مدل بلوغ نوآوری دیجیت تواند به پژوهش، می

 قرار گیرد.

عنوان دستاورد اول با مرور مقاالت منتخب و بررسی کلیه تعاریف موجود )جدول  به

شده از ادبیات، تعریف زیر برای نوآوری دیجیتال  های استخراج ( و همچنین ابعاد و مؤلفه0

 های صنعتی پیشنهادشده است: در سازمان

رکیب/بازترکیب عناصر فیزیکی و دیجیتالی و شیوه متمایزی از نوآوری شامل ت»
خلقی ارزش توسط  های دیجیتال که از طریق هم ای مکمل در بستر پلتفرم منابع ایده

ها منجر به ارائه پیشنهادات بازیگران اکوسیستم و ارکستراسیون هماهنگ فرایندها و قابلیت
وکاری جدید و محو شدن مرزهای  کسبهای  جدید و ذاتاً نامحدود به بازار و متعاقباً مدل

 «شود. محصوالت و صنایع و درنهایت ایجاد ارزش جدید می
ها نوآوری دیجیتال را با نتایج و  ( که اغلب آن0در قیاس با تعاریف موجود )جدول 

درستی شناسایی نشده و در تعاریف بازتاب پیدا  اند و ابعاد پدیده به آمیخته آثارش درهم

ای مکمل(،  ها )عناصر فیزیکی و دیجیتالی و منابع ایده تعریف، ورودینکرده است، این 

های  بازیگران )اعضای اکوسیستم(، چگونگی )ترکیب و بازترکیب(، بستر )پلتفرم

وکاری جدید(، پیامد )محو شدن  های کسب دیجیتال(، خروجی )محصول، خدمت، مدل

گیرد.  دیجیتال را در برمیمرزها، مسیرهای جدید خلق ارزش و تجربه مشتری( نوآوری 

به ماهیت ظهور یابنده و خاصیت زایش )جنریتویتی( و قابلیت  ذاتاً نامحدودهمچنین کلمه 

کند اشاره  های دیجیتال که آن را از نوآوری سنتی متمایز می ریزی مجدد نوآوری برنامه

 دارد.

ی به جامعیت، منظور دستیاب شده به عنوان دستاورد دوم، در مدل پارادایمی ارائه به

ها و پلتفرم صنعتی دیجیتال،  مقوالت در چهار دسته عوامل علی )شامل مدیریت فناوری

ساختار و سازمان دیجیتال، مدیریت اکوسیستم نوآوری دیجیتال، فرایندهای هوشمند(، 

ها و  ای )موقعیت و بافت سازمان، پذیرش فناوری و نوآوری در جامعه، سیاست عوامل زمینه

گر )منابع سازمان، مقاومت در مقابل نوآوری، ظهور  مقررات(، عوامل مداخلهقوانین و 



 1241زمستان  | 28شماره | یازدهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مد | 826

محوری، تمرکز بر مشتری، ماژوالریتی، خلق مشترک ارزش،  منازعات(، راهبرد )داده

های  وکار جدید، شکل دوسوتوانی( و نتایج و پیامدها )محصول، خدمت و مدل کسب

زش جدید، تجارب مشتری جدید( جدید سازمانی، بازتعریف مرزهای صنعت، خلق ار

 سازی شده است. مدل

شده ابعاد بیشتری از نوآوری دیجیتال را  های موجود، مدل ارائه در قیاس با پژوهش 

(، کیفر و 4140) 0مثال پژوهشگرانی مانند تورتورا و همکاران عنوان پوشش داده است. به

های سازمانی و  لیت( متمرکز بر قاب4140) 1(، الکوچ و همکاران4140) 4همکاران

اند.  های فرهنگی سازمان هستند و نگاه فنی به پدیده نوآوری دیجیتال نداشته مشخصه

ها و دستاوردهای  ( بر جنبه4140) 4( و رمدانی و همکاران4144) 2فریک و همکاران

خاصی از نوآوری دیجیتال مانند خلق ارزش، بهبود فرایندها و عملکرد سازمانی تأکید 

های بسترساز و محیطی نوآوری  ( بر عوامل و مقوله4104مطالعه کوهلی و ملویل ) اند. داشته

( به پیامدهای 4141) 6دیجیتال مانند محیط رقابتی متمرکز بوده است. نصیری و همکاران

اند. همچنین تا زمان تدوین  های سازمان برآن پرداخته نوآوری دیجیتال و تأثیرات قابلیت

رور کلی راجع به ابعاد و مضامین نوآوری دیجیتال در مقاله چارچوب جامع یا م

 گردد. های صنعتی یافت نشد که نوآوری تحقیق حاضر محسوب می سازمان

در ادامه هر یک از اجزای مدل موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در پایان هر 

م و بخش به برخی از مقاالت مورداستفاده در مرور سیستماتیک که مبنای استخراج مفاهی

 شده است. اند اشاره شده بوده درنتیجه مقوالت شناسایی

های دیجیتال یکی از  پلتفرم ها و پلتفرم )سکو( صنعتی دیجیتال: مدیریت فناوری

شوند. پلتفرم دیجیتال این امکان را فراهم  مسیرهای اصلی در نوآوری دیجیتال محسوب می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tortora et al. 

2. Kiefer et al. 

3. Lokuge et al. 

4. Firk et al. 

5. Ramdani et al. 

6. Nasiri et al. 
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وکار خود را اداره  کسبکند که شرکای خارجی حول یک محصول جمع شوند و  می

اند رشد  وکاری خود را مبتنی بر پلتفرم بنانهاده های کسب هایی که شکل کنند. سازمان

های صنعتی به سمت  رو بسیاری از شرکت اند. ازاین توجهی در مقیاس و اندازه داشته قابل

اده ها مدیریت چرخه د کنند. این پلتفرم ایجاد پلتفرم دیجیتال اختصاصی خود حرکت می

دارند. سکوهای صنعتی هر دو نقش سکوی نوآوری و  در محدوده اکوسیستم را بر عهده

کننده نوآوری  دارند. سکوی نوآوری نقش توانمندساز و تسهیل سکوی تراکنش را بر عهده

ها جهت ایجاد راهکارهای مکمل دارد.  باز را از طریق در اختیار گذاشتن منابع و رابط

های یک محصول یا خدمت که تحت سکو مدیریت  ژولاغلب نوآوری در سطح ما

گردد. از سویی در اختیار داشتن واحدهای  ها محقق می شوند و از طریق مکمل می

نیازهای ایجاد سکوهای صنعتی دیجیتال  ترین پیش کننده فناوری اطالعات از حیاتی پشتیبانی

گردد. این واحد  یشنهاد میباشد. در ادبیات این حوزه ایجاد فناوری اطالعات دوسرعته پ می

نشینی  برداری بهینه از منابع موجود و کاوش و نوآوری از طریق هم ها امکان بهره به سازمان

دهد. از سویی  فناوری دیجیتال با فرایندها و محصوالت و خدمات سازمان را می

کارگیری این فناوری در محصوالت و خدمات سازمان مخاطراتی را برای سازمان به  به

شود و مدیریت این  عنوان ریسک نوآوری یاد می همراه خواهد داشت که از آن به

مخاطرات نقش بسیار مهمی در موفقیت اقدامات نوآوری در سازمان دارد. امنیت 

های  ها و محصوالت و حفاظت از داده آوری سامانه محصوالت و خدمات دیجیتالی، تاب

اند. در این پژوهش  شده بندی نوآوری دستهحیاتی ازجمله اموری است که در مقوله ریسک 

مدیریت سکوی نوآوری، سکوی تراکنش،  ةمنظور دستیابی به جامعیت بیشتر چهار مقول به

فناوری اطالعات دوسرعته و ریسک نوآوری در قالب بعد مدیریت فناوری و سکوی 

 ,.Barrett et al., 2015; Teece, 2018; Autio et alاند ) صنعتی دیجیتال تجمیع شده

2018; Yang & Han, 2019; Bonina et al., 2021; Huang et al., 2017; Beltagui 

et al., 2020; Nyl´en and Holmstrom, 2015 .) 

های دیجیتال نیازمند اشکال جدیدی از  نوآوری مدیریت اکوسیستم نوآوری دیجیتال:

نوآوری هستند.  دهی روابط پیچیده و تعامالت میان بازیگران درگیر در سازمان
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دهی نوآوری دیجیتال هستند. در این  های مطلوب برای سازمان ها، یکی از شکل اکوسیستم

های سازمان، اغلب از مرز و ظرفیت یک  های جدید، توسعه و اجرای نوآوری شکل

ها و دانش  تر از عوامل، قابلیت ای گسترده رود و سازمان از مجموعه سازمان واحد فراتر می

ها،  دهندگان نوآوری ها شامل ارائه گردد. اکوسیستم مند می بهره« کوسیستما»در یک 

ها و ترتیبات قراردادی ممکن است به  محصوالت یا خدمات مکمل هستند که بدون الزام

عنوان  طور اختصاصی، اکوسیستم نوآوری دیجیتال به صنایع مختلف تعلق داشته باشند. به

های مبتنی  سُست درگیر در توسعه و اجرای نوآوری ای از عوامل دارای وابستگیِ مجموعه

طور  کار را به های دیجیتال، تقسیم آوری شود. فن های دیجیتال تعریف می آوری بر فن

های نوآوری دیجیتال  کند. درواقع اکوسیستم مؤثرتری در سطح اکوسیستم فراهم می

ها هستند.  اکوسیستم کننده زمینه همنوایی بیشتر در کل و فراهم-تسهیلگر مدیریت جزء

های صنعتی برای  خلقی ارزش توسط بازیگران اکوسیستم بدین معنی است که شرکت هم

های جدید  ارائه نتایج نهایی و به حداکثر رساندن ارزش در بسیاری موارد باید اکوسیستم

حول محصوالت خود بسازند یا با یک اکوسیستم عمده که یک بازیگر دیگر ایجاد کرده 

تکاملی،  هایی مانند مالکیت اکوسیستم، هم رو در این تحقیق دغدغه ازاین نند.شراکت ک

میزان گشودگی، خودمختاری بازیگران، نحوه توزیع ارزش بین بازیگران، نحوه مدیریت 

ترین  دهی اکوسیستم ازجمله مهم نوآوری در گستره بزرگ اکوسیستم و چگونگی سازمان

ت اکوسیستم نوآوری دیجیتال موردتوجه موضوعاتی است که در ذیل بعد مدیری

 ;Helfat and Raubitschek, 2018; Jarvenpaa & Standaert, 2018. )اند قرارگرفته

Helfat and Raubitschek, 2018; Bonina et al., 2021; Vega and Chiasson, 

2019.) 

عتی است. های صن دهنده فرایندهای کلیدی در سازمان این بعد پوشش فرایندهای هوشمند:

ماهیت پنهان فرایندهای سازمان، آن را به منبعی ویژه و ارزشمند برای مزیت رقابتی تبدیل 

کند. فرایندهای هوشمند دیجیتالی تسهیلگر ایجاد قابلیت نوآوری دیجیتال در سازمان  می

های هوش  های دیجیتال مانند الگوریتم کارگیری فناوری های پیشرو با به است. سازمان

های مشتری در  کارگیری داده ، استفاده از رویکردهای تکراری افزایشی و بهمصنوعی
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ها و بازتعریف پویای فضای  فرایند توسعه محصول باعث چابکی و خلق مشترک ایده

گردند. این امر تأثیر مستقیمی بر نوآوری  مسئله و توسعه مشترک محصوالت می-راهکار

فرایند ساخت و تولید تحت سکوهایی که  ها محصوالت و خدمات دارد. در این سازمان

شوند. این سکوها با  قابلیت تبدیل یک محصول فیزیکی به مدل دیجیتال را دارند اداره می

های متصل محصوالت در محیط مشتری،  ای مشترک، داده کارگیری منابع داده به

تحول را در  ای نوآوری و فیزیکی و همزادهای دیجیتال یک فرایند پایه -های سایبر سامانه

 ;Trocin et al., 2021; Björkdahl, 2020کنند ) صنایع تولیدی و صنعتی تعریف می

Chirumalla et al., 2021; Boons & Stam, 2019; Marion & Fixson, 2021; 

Svahn et al., 2017b.) 

نوآوری در عصر دیجیتال نیاز به تفکر مجدد در مورد نحوه  ساختار و سازمان دیجیتال:

گیری و هدایت سازمان، راهبردهای نوآوری، جذب  وکار، نحوه تصمیم دهی کسب سازمان

منابع انسانی و نحوه انتخاب و مدیریت ارتباط با شرکا دارد. مطالعات روی توسعه 

های پویا  تراز با منطق جدید نوآوری دیجیتال مانند چابکی و قابلیت های دیجیتال هم قابلیت

دهی که نیاز به تغییرات بنیادی در فرهنگ و هویت  دید سازمانهای ج و همچنین بر روش

دروازه  -سازمان دارد تأکید دارد. قابلیت چابکی نیاز به گذار از رویکردهای مرحله

های پویا به ظرفیت  های طراحی و توسعه تکراری افزایشی دارد. قابلیت کالسیک به روش

های پویا برای مقیاس دهی سریع ین قابلیتنوآور بودن و تطابق با تغییر اشاره دارد. همچن

های دیجیتال مهم  های دیجیتال و همچنین برای خلق و اکتساب ارزش در پلتفرم زیرساخت

است. از طرف دیگر فرهنگ و هویت دیجیتال نقش اساسی در تسهیل نوآوری دیجیتال 

جیتال بیابند که دارد. بازیگران کلیدی باید راهی را برای الهام بخشی تغییر به فرهنگ دی

هایی مانند پذیرش ریسک، تمرکز قوی بر تجربه و آزمایش و توسعه  دارای مشخصه

های دیجیتال به ها و اکوسیستم ها و استعداد دیجیتال است. همچنین گذار به پلتفرم مهارت

رویکردهای استراتژیک متفاوتی نسبت به نوآوری دیجیتال نیاز دارد. ازآنجاکه 

شده استراتژی  تال تقریباً در همه محصوالت و فرایندهای سازمانی تعبیههای دیجی فناوری

های بالقوه را  که ریسک های در حال ظهور جدید را شناسایی کند، درحالی باید فرصت
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های  دهد. استراتژی دیجیتال باید ماهیت زایشی و قابلیت انعطاف نوآوری کاهش می

های دائماً  عنوان موجودیت ت بهبندی محصوالت و خدما دیجیتال را با چارچوب

منظور  منظور پوشش الزامات سازمانی به توسعه مدنظر قرار دهد. در این پژوهش به درحال

پشتیبانی از نوآوری دیجیتال، چهار مقوله استراتژی نوآوری دیجیتال، مدیریت استعدادهای 

یتال تجمیع دیجیتال، فرهنگ و تشکیالت دیجیتال در قالب بعد ساختار و سازمان دیج

 ;Holmström et al., 2021; Magnusson et al., 2021; Chanias et al., 2019اند ) شده

Sørensen & Landau, 2015; Majchrzak & Griffith, 2020; Abrell et al., 2016.) 

کنند. کاربرد این عوامل  عوامل این بُعد، نحوه توسعه ابعاد دیگر را هدایت می راهبردها:

دهی به  دهی عناصر مختلف و جهت یک راهنما برای ایجاد سازگاری و سازمان عنوان به

ها است. بازتعریف مرزهای محصول و صنعت، کاربرمحوری )طراحی مبتنی  گیری تصمیم

های صنعتی در محدوده  های دارایی محوری )مدیریت چرخه داده بر تجربه مشتری(، داده

ها و خدمات هوشمند(، دوسوتوانی )توجه  د سامانهها برای تولی کارگیری داده اکوسیستم، به

های نوآورانه از سویی دیگر(،  حل برداری کارا از منابع موجود از یکسو و کاوش راه به بهره

های  منظور تسهیل نوآوری ای ماژوالرِ محصوالت به ماژوالریتی )طراحی و معماری الیه

ها  شارکت در اکوسیستمها( و خلق مشترک ارزش از طریق م مکمل در سطح ماژول

شده از مطالعات این حوزه در این بعد  ترین اصول و راهبردهای برگرفته عنوان مهم به

گذاری در زیرساخت و  رغم سرمایه به این اصول علی اند. کاستی در توجه شده بندی طبقه

رنتیجه شود و د ها می گذاری مندی از سرمایه سایر ابعاد نوآوری دیجیتال، منجر به عدم بهره

 ,Hinings et al., 2018; Tsou & Chenمانند ) ها در حد تغییرات سطحی باقی می تالش

2021; Shaheer & Li,2020; Hanelt et al., 2021; Bonina et al., 2021; 

Henfridsson et al., 2018; Lyytinen et al., 2016; Shen et al., 2022). 

ذکرشده عوامل ایجابی و توانمندساز نوآوری ابعاد  ساز: گر و زمینه شرایط مداخله

گر  ها باید به عوامل بازدارنده و مداخله های صنعتی هستند؛ اما سازمان دیجیتال در سازمان

های نوآوری، پذیرش انتشار نوآوری در طبقات  ها و منازعات در اکوسیستم نظیر چالش



 821 |   و همکاران یصباغچ...؛ در تالیجید ینوآور یابعاد اصل ییو شناسا یساز مفهوم

ز نبودن قوانین و مقررات رو ها )به مشتریان و جامعه، مسائل و مشکالت اجرایی سازمان

های  گرا( و موانع محیطی توجه ویژه داشته باشند. پلتفرم سازمان، منابع مالی، نگاه رسالت

کنند مانند پارادوکس بین ثبات )اجازه برای  دیجیتال اغلب شرایط متناقضی را ایجاد می

رادوکس بین پذیری )اجازه رشد نامحدود( یا پا ورود بازیگران جدید و توسعه( و انعطاف

واسطه کنترل غیرمتمرکز برای تقویت زایش و کنترل مرکزی در پلتفرم. فائق  اختیار به

های شناختی خاصی نیاز دارد تا فاکتورهای متضاد  ها به چارچوب آمدن بر این پارادوکس

ساز مدل پارادایمی  گر و زمینه های مداخله را تفکیک یا ترکیب کند. این عوامل در مقوله

 Konya-Baumbach et al., 2019; Sandberg et al., 2020; Svahnاند ) دی شدهبن جمع

et al., 2017a; Hylving & Schultze, 2020; Wang et al., 2022; Hanelt et al., 

2021; Bonina et al., 2021). 

محصوالت دیجیتالی در کل دوره عمر خود با سازندگان، کاربران،  خروجی و پیامدها:

های  ها و شبکه ثالث و دیگر محصوالت تعامل دارند، زنجیره ارزش به چرخهاشخاص 

شود. محصوالت دیجیتالی  های خلق ارزش چندجهته تبدیل می ارزش و حتی سیستم

عنوان یک پلتفرم برای محصوالت و خدمات دیگر عمل کنند. مرز بین  توانند به می

صورت  شدن است زیرا کاربران به ای در حال محو طور فزاینده تولیدکننده و کاربر به

های دیجیتال خلق کنند.  توانند پیشنهادات دیجیتال را بازترکیب کنند و نوآوری مستقل می

شود.  درنهایت محصوالت دیجیتالی منجر به محو شدن مرزهای صنایع موجود می

صنایع ها از  کند زیرا سازمان همگرایی صنایع شکل جدیدی از فشارهای رقابتی را ایجاد می

کنند  مختلف که بر منابع متفاوتی متکی هستند و طبق مقررات صنعتی متفاوتی فعالیت می

های تولیدی  وکار شرکت در حال رقابت هستند. دیجیتالی سازی نوآوری برای مدل کسب

و « نتیجه محور»وکار  های کسب نیز پیامدهایی به همراه دارد. محصوالت دیجیتالی به مدل

آفرینی برای تولیدکننده و  ترین ظرفیت ارزش شوند که عمیق تبدیل می «عنوان خدمت به»

هایی، فرایندهای شرکت برای ایجاد و کسب ارزش با فعالیت کاربر را دارند. با چنین مدل

های جدیدی از زنجیره ارزش،  اند. متعاقب آن در مکان شده های مشتریان عمیقاً یکپارچه
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گردد  و تجارب مشتری جدید ایجاد می شده و مسیرهای خلق ارزش سود حاصل

(Beltagui et al., 2020; Holmstrøm, 2018; Lyytinen et al., 2016; Nambisan et 

al., 2017; Markus & Nan, 2020; Hukal & Henfridsson, 2018; Hinings et al., 

2018.) 

 ها و پیشنهادات آتی محدودیت

های مورد تحلیل به مقاالت و منابع  بودن دادههای این پژوهش محدود  ازجمله محدودیت

ها اندک است. در تحقیقات  علمی موجود بوده که با توجه به جدید بودن مفهوم تعداد آن

نظر دانشگاهی و  های کیفی نظیر مصاحبه با خبرگان صاحب بایست از سایر داده آتی می

. همچنین ازآنجاکه تمرکز منظور غنای بیشتر منابع ورودیِ پژوهش استفاده گردد صنعتی به

وکارهای  تعمیم به کسب های صنعتی و تولیدی بوده و قابل پژوهش حاضر بر سازمان

گردد در تحقیقات آتی به حوزه خدمات پرداخته شود و نتایج  خدماتی نیست پیشنهاد می

های  گردد مدل با استفاده از روش آن با این پژوهش مقایسه گردد. همچنین پیشنهاد می

 مانند مدل معادالت ساختاری مورد تست و ارزیابی قرار گیرد.کمی 
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