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بررسی تاثیرات نوآوری برهم زننده بر روی استراتژی سازمان ها با 
 تاکید بر ارائه استراتژی پاسخ

 سهیل صولتی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛
 دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

 : چکیده   

  برهم نوآوری با رابطه در که فراوانی تحقیقات علیرغم اخیر، های سال در

  بر زننده برهم نوآوری تاثیرات به اندکی های پژوهش است، شده انجام زننده

  پرداخته نیز مستقر و بزرگ های سازمان بویژه ها، سازمان استراتژی روی

  جهان سراسر در توسعه حال در کشورهای در زننده برهم نوآوری نظریه .اند

  حاضر پژوهش در بنابراین، .است شده برخوردار باالیی محبوبیت و اهمیت از

  مقایسه به مضمون تحلیل کیفی روش و اسنادی تحلیل از گیری بهره با

  با 1399 سال زمستان در شده انجام مصاحبه از حاصل های داده تطبیقی

  با رابطه در کشورها سایر با تهران استان در بزرگ های سازمان خبرگان

  استراتژی ارائه و ها سازمان استراتژی روی بر زننده برهم نوآوری تاثیرات

 .است شده ارائه  کشور، گزاران سیاست برای پیشنهادهایی و پرداخته پاسخ

 :ادبیات و روش تحقیق      

  با محصول ارائه و قیمت کاهش با نوظهور و کوچک های شرکت امروزه،

  در مستقر های سازمان اصلی مشتریان نشده، برطرف نیازهای بهتر عملکرد

  حاصل اختالل نهایت، در .شود می ایجاد اختالل و داده قرار هدف مورد را بازار

  در مدت بلند تغییرات ایجاد باعث کوچک، های شرکت زننده برهم نوآوری از

  به .شود می نیز ها سازمان فعلی کار و کسب مدل یا و استراتژی زیرساختار،

  فعالیت در بهبود جهت آفرین تحول های فنآوری از گیری بهره که، ای گونه

  برهم نوآوری توجه قابل و مثبت تاثیرات از و مشتری تجربه و انسانی نیروی

  تاثیر نیز مطرح های سازمان گذاری سرمایه نحوه بر برآن، عالوه .است زننده

  بی باعث زننده، برهم نوآوری پایه بر محصوالت توسعه میان این در .گذارد می

  فرآیندهای کیفیت کنترل و درآمد کم مشتریان به بزرگ های سازمان توجهی

  با مشارکت :جمله از مهمی های استراتژی اجرای بنابراین، .شود می حساس

  به تواند می سازمان داخلی و خارجی محیط شناسایی تجربه، با های شرکت

  کمک نیز نوظهور بازارهای در خود جایگاه حفظ برای بزرگ های سازمان

 .کند شایانی

  .باشد می نیز کاربردی هدف نظر از و توضیحی توصیفی، حاضر، تحقیق روش

  روش کمک به تحقیق، ادبیات به مربوط اسناد های داده آوری جمع از پس

  مدیران یا نظران صاحب تجارب از حاصل های داده مضمون، تحلیل کیفی

  و منفی و مثبت تاثیرات شناسایی منظور به ایران، در بزرگ های سازمان عامل

  زننده، برهم نوآوری منفی اثرات رساندن حداقل به جهت راهبردهایی ارائه

  و تحقیق شکاف تعیین برای حاضر پژوهش در .اند شده بندی طبقه و تحلیل

  از حاصل های داده با اسناد های داده گزاران، سیاست به پیشنهادات ارائه

 .است هشد مقایسه نیز مصاحبه

 :پژوهش های یافته و نتایج     
  ساختاریافته نیمه مصاحبه از حاصل شده آوری گرد های داده تحلیل فرآیند

  مضامین زیر جدول  .یافت خاتمه نیز اصلی یا و فراگیر مضمون 8 تعریف با ،

   .دهد می نشان را فراگیر

 :گیری نتیجه       
 قالب در زننده برهم نوآوری اوال، که است این از حاکی پژوهش های یافته

  ،«اطالعات تبادل بهبود» در مثبتی نقش نوظهور، یا و آفرین تحول فنآوری

 «مشتریان کاربری رابط در خالقیت» و «انسانی نیروی دانش سطح ارتقای»

 انجام نیازمند که دارد، نیز  خارجی محیط به نسبت مستقر و بزرگ سازمان

  نوآوری شناسایی عدم صورت در ثانیا، باشد؛ می خطرپذیر گذاری سرمایه

 مدت، بلند زمانی بازه در آفرین تحول فنآوری درباره آگاهی و زننده برهم

  شدن نامتعادل » با را سازمان تواند می اجتماع، و بازار در شده ایجاد اختالل

 های ویژگی شناسایی بنابراین، .کند مواجه «سازمانی فرهنگ و ریزی برنامه

  در عامل مدیران به نوطهور بازار شرایط با شدن همسو و زننده برهم نوآوری

 خلق و خدمات پذیری انعطاف و جدید بازار با کار و کسب مدل تطبیق

  تمرکز برای اصلی های یافته همچنین، .کند می شایانی کمک ارزش،

  و بزرگ های سازمان برای آموزش بستر ساختن فراهم جهت گزاران سیاست

 .اند شده داده تشخیص تجربه با المللی بین های شرکت با مشارکت

Investigating the effects of disruptive 

innovation on organizations strategy with 

emphasis on providing response strategy 

Abstract: 

In recent years, despite many research on disruptive innovation, little 

research has looked at the effects of disruptive innovation on strategy 

of organizations, especially large and established organizations. 

Disruptive innovation theory has become very important and popular in 

developing countries around world. Therefore, the present study uses 

documentary analysis and qualitative method of thematic analysis, a 

comparative comparison of interview data conducted in the winter of 

1399 with experts of large organizations in Tehran province with other 

countries in relation to the effects of disruptive innovation on the 

strategy of organizations and response strategy is presented, and 

suggestions for policy makers have been provided.  
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 مفهوم

مسبب توسعه فعالیت های سازمان با تاکید بر  مثبت
 (RC1)شناسایی عوامل تهدید آمیز 

 
 منابع انسانی

مسبب بهره گیری حداکثری از ابزار دیجیتالی  مثبت
 (RC2)جهت ارائه رابط کاربری خالقانه و هوشمند  

 
 بازاریابی

مسبب فرد گرا شدن نیروی انسانی و بهبود تعامل  مثبت
 RC3))آنان با یکدیگر و خارج سازمان 

 
 تحقیق و توسعه

مسبب افزایش تمرکز بر استراتژی های نو و  مثبت
 (RC4)یکپارچه ساختن آن با دیگر اوحاد  

 
 مدل کسب و کار

مسبب پیاده سازی امور فنآورانه جدید جهت  مثبت
 (RC5)سرعت بخشیدن به فرآیند تولید محصول 

 
 سرمایه گذاری

مسبب اقدام به انجام سرمایه گذاری خطرپذیر با  مثبت
 (RC6)تمرکز بر نشان تجاری 

 
 تاثیر منفی

مسبب تحمیل تغییرات و نامتعادل شدن برنامه  منفی
 (RC7)ریزی، استراتژی و فرهنگ سازمانی 

 

 استراتژی پاسخ
لزوم پیاده سازی استراتژی های موثر برای بهبود  -

 (RC8)کیفی فرآیند ارائه کاال و همسو شدن 


