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 چکیده
های اخیر توجههه شههایانی  ها است که در سالترین موضوعات مرتبط با بنگاهآوری از مهمتاب

ههها  آوری بنگههاهکه باعههت تههاب  هاییلفهمؤرا به خود جلب نموده است. در این راستا شناسایی  
  شناسههایی و پههژوه  ایههن موضوع، این باالی اهمیت نماید. با توجه بهضروری می  ،شوندمی

تههرین  پرگههردشاز  ،هههای عههنوت شههویندهآوری بنگاهتاب هایلفهمؤاز  چارچوبی به دستیابی
ها از دو روش تحلیههل  تحلیل دادهوداده است. برای تجزیه قرار مدنظر مالی، را عنایع از لحاظ

شود. در تحلیل محتوای کیفههی  استفاده میسازی ساختاری تفسیری مدلمحتوای قراردادی و 
و در    شههوندمههیههها در ایههن عههنوت ننهه  دارنههد شناسههایی  آوری بنگههاهتههاب که در لفهمؤ  21
کههه بههر اسهها     شههوندمههیبنههدی  سطح دسههته  9در    هالفهمؤنیز سازی ساختاری تفسیری مدل
، سههرمایه انسههانی،  های درونی بنگاهمنابع و رویهها را ش  طبنه کلی توان آنگیری مینتیجه

سههبد  ، و  ینههدی بنگههاههای فرآیژگیو،  استراتژی تواملی با محیط،  جایگاه ساختاری در عنوت
 .  شودبندی  تنسیم  تصمیمات

 
 .ساختاری تفسیری  سازیآوری، تحلیل محتوا،  مدلتاببازیابی،      :کلمات کلیدی

JEL: M10. 
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 مقدمه
... تکنولوژیکی، اجتمههاعی، اقتصههادی و  هایینده در محیطآدر جهان امروز پیچیدگی فز

ناپههذیر دنیههای مههدرن اطمینان و ریسههب بههه بخهه  جههداییفندان باعت شده که بحران، 
ه بهها مجموعههه در حههال رشههد ههای امروزی با الزام مواجتبدیل شود. بدون شب بنگاه

کننههدگان کلیههدی ی مشههارکتها، ورشکستگی ناگهانایجادکنندگان ریسب مانند مصیبت
تکنولوژی یا محصوالت بسیار نوآورانه وارد شده مین، از بین رفتن شهرت  أزنجیره ت

ونگی زمان، چگ  .(2015)گروزن میتکا،    هستند  روهیب قوانین جدید روببه بازار و تصو
ها را توان از آن جلوگیری نمود، بنگاهچنین روشی که میو چرایی تهدید احتمالی و هم

یههدادهای برخههی تیییههرات و رو و (2003)اسههتگر،  دچههار سههردرگمی نمههوده اسههت
یر قیمت گمانند افزای  چشم  (2017لیننلکه،  )  داردرا به شگفتی وا می  غیرمنتظره، بنگاه

ههها که بسیاری بنگاهمیالدی و ...    2009اقتصادی سال    ، بحرانمیالدی  70نفت در دهه  
باقی طوری که به  ؛به ورطه نابودی کشاندرا    هاآنبرخی از  و  را با مشکل مواجه نمود  

کههه   ههها شههده اسههتبنگههاهین دغدغههه  تهروکهار مههمفضای متالطم کسب  این  ماندن در
)محمههدی و همکههاران،   دشوار اسههت  هابنگاهامروزه تحنق و حفظ آن برای بسیاری از  

2019.) 
دهنههده با توجه به اینکه هر سیستمی مانند بنگاه یب وضویت باثبات دارد کههه انوکهها 

 نمایههد،سیستم نظم و کارکرد خههود را حفههظ مههیکمترین انرژی بالنوه است که در آن  
، این وضویت دچههار تیییههر گیردمیهنگامی که آن سیستم مورد تهدید یا آشفتگی قرار 

ها در سطح بههاالتری این اختالل و آشفتگی با قرار دادن بنگاه  (.2003)قیکسل،    شودمی
هههای وانههد رویهههتنه تنههها مههی (،2005گی و همکاران، )مب اطمینان استراتژیبفندان  از  

ثیرگههذار أتوانههد بههر بنههای بنگههاه نیههز تمی ثیر قرار دهد بلکه نهایتاًأوکار را تحت تکسب
 فنههدان( شکسههت را نتیجههه  2006)و همکههاران    1طوری که هانیگلبه  ؛(1982)میر،    باشد

سههنو  عملکرد یهها ءداند تا سوه با پیچیدگی دنیای واقوی میهتطابق ضروری در مواج
 .ناگهانی

ثیر مستنیمی بر توانههایی بنگههاه در اراحههه محصههوالت بههه بههازار و أتواند تاختالالت می
همل   (.2009)اسمیت و فیشبچر،    فراهم آوردن خدمات حیاتی به مشتریان داشته باشد

اند که هر بنگاهی که در تطابق خود بهها محههیط در ( اشاره داشته2003)  2انگا و والیک
نفوان  را از دست حمایت ذی  ت بخورد، ارتباطات، مشتریان و نهایتاًحال تیییر شکس

باید در بازبینی و انجههام برخههی برای حفظ و بنای خود ها  ، بنگاهدر این راستادهد.  می

 
1 Hollnagel 
2 Hamel & Valikangas 
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با توجه بههه الزامههات شناسههایی   ندتا بتوان  ،تنظیمات خود به عورت مستمر کارا باشند
   (.2011)گولتی،   شده، به اراحه خدمات و محصوالت قادر باشند

ای کلیههدی در آوری بنگههاه بههه سههازهوکار بسیار پویا، تههاببر این مبنا در محیط کسب
ههها در راسههتای کههه بههرای بنگههاه   (2012)بههایز،    شههوددستیابی به پایههداری تبههدیل مههی

شههود کههه یب هدف محسوب می  منزلهنمایند بهاحی که اقدام میها و اهداف غاستراتژی
شههود وکههار و اسههتراتژی مههیطور مداوم باعت حرکت بنگاه به سوی اهههداف کسههببه

 ،هههایی هسههتند کههه بههه دلیههل آمههادگیآور، بنگههاههههای تههاببنگاه  (.2013)اموه و آماح،  
توانند اخههتالالت را می  ،یندنماپذیری باالیی که در خود ایجاد میریزی و انوطافبرنامه
 آوریتههابطور کلی به(. 2014های کم پشت سر بگذارند )عسگری و همکاران، با هزینه

بازگشت به وضویت باثبات پس از   در حفظ وتوانایی و ظرفیت بنگاه  دنبال افزای     به
 .(2011ران، ا)بهامرا و همک اختالل است

های هایی که بر ویژگیلفهؤگیرد توجه به مشکل میچگونه  آوری  برای درک اینکه تاب
توانههد بههه به ابوادی که مههی  هالفهؤاین مدر واقع    .استاهمیت    باآوری داللت دارند  تاب
آور شد آور شدن کمب نماید اشاره دارند و در واقع بستری برای اینکه بتوان تابتاب

 چنههینهمشههوند و  بنگاه میآور شدن  که باعت تاب  عواملی  شاملآورد که  را فراهم می
بایههد توجههه داشههت کههه   .هستندآوری بنگاه حیاتی  است که برای تاب  های بنگاهویژگی

در منابلههه بهها   هههااز جمله بنگاه  هر سیستمبه چگونگی که    آورانه در نهایتعملکرد تاب
ای کههه سیسههتم در آن عمههل زمینههه  و وابسههته بههه  داشههتهکند اشاره  مخاطرات عمل می

 خواهد بود. نماید،می
آوری اراحه داد، نیاز اسههت بدر این راستا برای آنکه بتوان یب چارچوب با مونی از تا

مفهههومی   مطالوههاتدر ارتبا  با یکههدیگر اراحههه گههردد.    آورساز بنگاهتاب  هایلفهؤکه م
د را بیههان نمایهه مههی  آورهایی که یههب بنگههاه را تههابلفهؤدر این زمینه برخی از مپیشین  
پههژوه  بههوده و  پیشینهبیشتر بر اسا  مطالوات نظری و   مطالواتاند، اما این  داشته

 بههالنوه هههایههها تنههها مولفهههنند جدی در این زمینه بر آنها این است که این چههارچوب

)گیبسههون و  ها مشخص نیسترا کنار یکدیگر قرار داده و قابلیت اجرایی آنآوری  تاب
   (.2010تارانت، 

 ی مختلههک کهههرویههدادهابهها ه ههه ههها در مواجبر این مبنا مطالوات مبتنی تجربیات بنگاه 
 .(2017لیننلکه، ) استشوند ضروری   های آنآورتابباعت توانند می

شههود و بهها آوری از توامل پیچیده عوامههل زیههادی ناشههی مههیباید توجه داشت که تاب
آوری در حضور، اهمیت، مشارکت هههر کههدام از ایههن عوامههل بههرای تههابتیییر شرایط،  

ا  همههین مسههئله اسههت کههه . بر اسهه (2010)گیبسون و تارانت،    واقع تیییر خواهد کرد
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توانند جلوگیری نمایند از سختی تهدید می  هابنگاه  االتی مانند اینکه چگونهؤبه س  پاسخ
لیننلکههه، )  دشههوار خواهههد بههودنماینههد  فوههال مههیآوری را  و در پاسخ به تهدیدات، تههاب

هههای اسههتراتژیب و منههابع بههالنوه ( اشاره دارد دو موضوع انتخاب1982) 1میر  (.2017
پذیر نمایههد در ایههن راسههتا تواند بنگاه را در برابر اختالل، کمتر آسیبآوری که میتاب

ه بهها ههه مواج  آوری، جههایی کههه ایههن دو مسههئله در. پههس در مفهههوم تههاباسههتبااهمیت  
دهد و بر آن اسا  اقدامات جهت مناومت یا بازیابی مدنظر قرار میرا    اختالالت، بنگاه

دنبههال بههه  پههژوه ایههن    .هسههتندگزیننههد دارای اهمیههت فراوانههی  نمودن بنگههاه را برمههی
آوری باعت تههاب  تواندعنوت شوینده که می  حاضر در  هایبنگاه  هایلفهؤمشناسایی  

درک  خواهههد بههود؛ کههه هالفهؤمارتباطات احتمالی بین این  چنین کشک  همو  ها شود  آن
ثیرپذیری از أبا توجه به ت  هابنگاه  آوریتاب  لفهؤمروابط  عمیق و اساسی از چارچوب  

، موفنیت و مدیریت بهتر هههر تواند راهنمای عملی برای حفظ بنارویدادهای ناگهانی می
 گر در بلندمدت باشد.در شرایط محیطی اخالل بنگاه

 
 پیشینه پژوهش مبانی نظری و

 آوریتعريف تاب
د. هولینههگ موتنههد کههراراحههه    1973در سههال    2آوری برای اولین بار هولینگمفهوم تاب
آوری، مویاری از توانایی جذب تیییرات و اختالالت بدون تیییر در سههاختار است تاب

مناومههت در   منزلهههچنین بهآوری هم(. تاب2017و همکاران،    )ابراهیمیو عملکرد است  
با توانایی بازیابی و بازگشت به شرایط اولیه توریههک شههده ها  ها و سختیبرابر شوک

به قابلیههت و توانههایی یههب  چنینآوری هممفهوم تاب (. 2003ساتکیلک و وگا ، است )
ه با اختالل اشاره داشههته اسههت هاز مواجمنظور بازگشت به حالت پایدار بود  عنصر به
 (.2011؛ بهامرا و همکاران،  2017،  و همکاران  )ابراهیمی

مختلههک   هههایدر رشههتهآوری  تههاببا این که مفهههوم    است،  طور که قابل مشاهدههمان
ها ثابت بههوده اسههت و توههاریک در همه رشتهآن  و مفهوم    کاربرد داشته است اما مونا

در ارتبهها   قابل اشاره است کههههای مختلک نمایانگر آن است. البته  از رشته  ذکر شده
کههه در ارتبهها  بهها مفهههوم   اطمینان محههیط و اخههتالالت محیطههی  فندان  ،هاوکاربا کسب

ارزیابی تالطم )غافلگیرانه(    5)گسسته( و    4ح  وتوان در سطآوری قرار دارند را میتاب
آوری را در ایههن حههوزه قابههل مفهوم تابنمود و بر این اسا  آنسک ارزیابی  محیطی

آوری در حههوزه در ارتبا  بهها مفهههوم تههاب  (.2016کرتز و وارواکیس،  کاربرد دانست )

 
1 Meyer 
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ههها و فجههایع گسههترش یافتههه آوری را مناومت در برابر شوکتوان تابمی  مدیریت نیز
یهها  ( 2016توام با توانایی بازیههابی و بازگشههت بههه شههرایط اولیههه  )آنههارلی و نونینههو، 

وکههار در برابههر هههای کسههبههها و مههدلگذاری استراتژیتوانایی بنگاه برای بازسرمایه
 ( توریک نمود.2003تیییرات محیط به عورت مداوم و پویا  )همل و والیکانگا ، 

 
 )منبع: پژوهشگران(  های مختلفآوری در حوزهبرخی از تعارف تاب  -1جدول  

 حوزه توریک  محنق
 اکولوژی  توانایی جذب تیییرات و اختالالت بدون تیییر در ساختار و عملکرد  ( 1973هولینگ ) 

تیلمن و دونینگ 
(1994 ) 

 اکولوژی  سرعت یب سیستم در بازگشت به یب ننطه توادلی منحصر پس از یب اختالل 

پیترسون و همکاران  
(1998 ) 

دهی خود تحت اختالل با توجه به گروه  توانایی سیستم برای تجدید و بازسازمان
 های زمان و مکانکارکردی درون و طی منیا 

جاموه  
 شناسی 

واکر و همکاران  
(2002 ) 

 توانایی حفظ کارکرد برای تجدید و بازساماندهی پس از اختالل 
جاموه  
 شناسی 

-کاراتسور  و مب
 ( 2011اوین )

 زا توانایی بازگشت به کارکرد محوری پس درک و توانبخشی از تجربیات استر 
زیست 
 شناسی 

سوتویب و چارنی  
(2013 ) 

 ها به استر  کردن و مهار سازنده پاسخ وار توانایی برای ماژول 
زیست 
 شناسی 

 روانشناسی  بازگشت به توادل اولیه یا رسیدن به توادل سطح باالتر در شرایط تهدیدکننده  ( 1999کامپفر )
گارمزی و ماستن  

(1991 ) 
 روانشناسی  آمیز با شرایط تهدیدکننده محیطی یند توانایی یا پیامد سازگاری موفنیت فرآ

پاسمن وهمکاران  
(2012 ) 

توانایی یب سیستم به منظور بازگشت به وضع اولیه در مواقوی که از جانب حوادث 
 گیرند بینی نشده مورد ضربه قرار می پی 

 علوم پایه 

گل و همکاران ی هان
(2006 ) 

 مهندسی  به حوادث و اتفاقات ناگوار ها قبل از تبدیل شدنبینی ریسبتوانایی پی 

کریستوفر و پب  
(2004 ) 

های  دهند و انجام فوالیتتوانایی کاه  خطرات، شامل اثر بالیا زمانی که روی می
 رساند ت اجتماعی را به حداقل می بازیابی که اختالال

مدیریت 
 بحران

باروسو و همکاران  
(2011 ) 

ناگهانی  وسیله اختالالتی که به عورت ه توانایی واکن  به اثرات منفی ایجاد شده ب
 دهند رخ می

زنجیره 
 تامین 

 
آوری در مههدیریت مطالوات مختلک رویکردهای مختلفی را در ارتبهها  بهها مفهههوم تههاب

 رویکههردآوری را بههه دو  مطالوههات تههاب(  2017)  1کهاند برای مثال لیننلشناسایی نموده
 2والیکانگهها     نمههوده اسههت.بنههدی  دسههتهو بازیابی از رویدادهای سخت    مناومتکلی  

آوری عملیههاتی تراتژیب و تههابآوری اسهه آوری را در دو دسههته تههاب( نیههز تههاب2016)
شههرایط سههخت و بههرداری از آوری استراتژیب به دنبال بهرهکه تابکند  بندی میدسته

آوری عملیاتی بیشت بههر شههرایط توههادلی ها به فرعت است در حالی که تابتبدیل آن
 پردازد.در مواجهه با اتفاقات و رویدادها )چه مناومت و چه بازیابی( می

 
1 Linnenluecke 
2 Valikangas 
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ههها رویکردهههای اعههلی را آوری بنگههاه( نیههز در ارتبهها  بهها فهههم تههاب2019) 1دوچههب
 مشخص شده است. 2در جدول  شناسایی نموده و خالعه آن را 

 ( 2019دوچب، )منبع:   هاآوری بنگاهتاب و تواریک مختلک رویکردها -2جدول 
آوری  فهم تاب
 ... مثابه به

 توریک  پژوهشگران 

مناومت و  
 بازاریابی 

 ( 1998هورن و اور ) 
ورانه به تیییر بااهمیتی است که انتظار  یب کیفیت بنیادی برای پاسخگویی بهره

 دهد ثیر قرار  الگوی موردانتظار را تحت تأرود یم

لیننلکه و همکاران  
(2013 ) 

 ظرفیت بنگاه برای جذب و بازیابی از رویدادهای واقوی سخت 

 بازگشت به شرایط نرمال  ( 2013بوین و ایتن ) 

 تطابق

بارویب  رینمولر و ون 
(2005 ) 

 طی زمان از طریق نوآوری  بنگاه ظرفیت خودتجدیدی

وگا  و استکلیک  
(2007 ) 

ها شرایط  طوری که بنگاه تحت آنظ تطابق مثبت تحت شرایط چالشی بهحف
 باتدبیرتر و قویتر شود 

لنگنیکهال و همکاران  
(2011 ) 

  محور و نهایتاً، توسوه پاسخگویی موقویتثربنگاه برای جذب مؤتوانایی 
های اختاللی که  برداری از موقویتتحولی برای بهرههای شدن در فوالیتدرگیر

 کند بنای بنگاه را تهدید می

 بینی پی 

 ( 2009سامرز )
های بالنوه و انجام  چیزی بی  از بنا است و شامل شناسایی ریسبآوری تاب

 تر خواهد رفت اقدامات فواالنه در جهت تضمین اینکه بنگاه از سختی پی 

 ( 2013) بوین و ایتن 
  تواند باعت ایجاد بحران و ورشکستگیای که میجلوگیری از مشکالت سدکننده 

 شود  و شکست بنگاه
دی ماندوجانا و بانسال 

(2015 ) 
 بینی و تیییر محیطبنگاه در پی  یابندهافزای  ظرفیت 

 

 آوری بنگاهتاب هایلفهمؤپیشینه 
در پاسههخ بههه تیییههرات محههیط خههارجی و   ی از جملههه بنگههاهسیستمهر    ظرفیت درونی

ایی یههب سیسههتم در توانههد بههر توانهه می  خودجلوگیری از آسیب به ساختارهای داخلی  
( 2008)  2مههانو مههب  .(2004مههانو ،  )دلزیههل و مههب  ثیر بگههذاردرسیدن به هدف  تههأ

پههذیری بنگههاه همههراه بهها ثر از ظرفیههت تطههابقآوری هر بنگاهی متههأه دارد که تاباشار
از موقویت در برابر آسیبی است که به بنگاه وارد شده است. در واقع هر عملی آگاهی  

ثر از ظرفیت درونی بنگههاه خواهههد های بالنوه متأگاه در برابر آسیبآوری بنبرای تاب
انههد و عوامل درونی متفاوتی شناسایی شده هایلفهمؤمختلک   هایپژوه بود. اما در  

 دهند.بنگاه را شکل می  آوریتاب  عملکردکه این عوامل در نهایت اقدام و 
مختلک عوامههل و ابوههاد   هایپژوه آوری بنگاه قابل اشاره است که  در ارتبا  با تاب
آوری بنگاه شوند را اشاره داشتند برای مثال کههانتور تواند باعت تابمختلفی را که می

 
1 Duchek 
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انطبهها ،  بازیههابی،آوری بنگههاه )ره دارد نههوع رفتههار تههاب( اشهها2012)  1و ایسوری سی
ای، ظرفیههت نوسازی( در ارتبا  با عواملی ماننههد موقویههت ادراکههی، یکپههارچگی زمینههه
تنگههبالد   شود.استراتژیب و اقدام استراتژیب بنگاه با توجه به رفتار بنگاه مشخص می

های منطبق حل( نیز اشاره دارند که ضروری است هر بنگاهی راه2018)  2و اودهیو 
هههای آوری توسوه دهد که در این راسههتا بایههد زمینهههبا شرایط خود را برای حفظ تاب

آوری مههدنظر و های بنگههاه در جهههت تههابها، فرایندها و خصیصهاعلی، منابع، قابلیت
 اشاره دارند که شههناخت  (2011)  3بهامرابرداری قرار گرفته شود. برنارد و  مورد بهره

 یابد توسوه  الزم  هایقابلیت  اینکه  مگر  ندارد  چندانی  ارزش  هاعرف موقویت و سختی
 ایههن  در.  باشههد  توانهها  آتههی  رویدادهای  آورانه بهتاب  اثربخ   پاسخگویی  برای  بنگاه  تا

 اسههت  سیسههتم  تطابنی  ظرفیت  بنیادی  ءجز  یب  منزلهبه  سازیفوال  و  شناسایی  ارتبا 
 در  واقههع  در.  اسههت  مههرتبط  یههادگیری  و  بدیع  خلق  برای  هاییمکانیزم  به  ظرفیت  این  که

 سههازمانی دسههتر  در ارتبههاطی و شههناختی منههابع از توانههدمههی بنگههاه سههازیفوههال
 بنگههاه  تطههابنی  چرخههه  سازی  مفهوم  در  سازیفوال  مرحله  آن،  طی.  نماید  برداریبهره
 مثبههت  توههدیل  انتخاب  برای  بنگاه  توانایی  با  ضروری  پیوندی  مرحله  این  و  است  حیاتی
 .دهدمی  شکل  را اختالل  برابر  در
بنگههاه بهها  های داخلی نیز موضوعاتی مختلفی مانند تناظر اسههتراتژیپژوه  برخی  در

محههیط  ییهها پایههدار ینوع اختالل حاکم بر بنگاه از لحاظ سادگی و پیچیدگی و ناپایدار
(، ظرفیت جذب و کههارآفرینی بنگههاه )زارعههی و شههوبانی، 2012خدم،  )رضوانی و سهام

(، و هوشمندی رقابتی و گرای  به بههازار بهها در نظههر داشههتن عوامههل سههازمانی 2016
انههد کههه در شههرایط تالطههم یی شههدهعههواملی شناسهها  منزلههه( به2014)باقری و افضلی،  

تواند به اند؛ که میشناسایی شدهتواند بنا و عملکرد مطلوب شرکت را باعت شوند،  می
 آوری بنگاه منجر شود.تاب

آوری بنگههاه مختلک در راسههتای تههاب هایپژوه هایی که لفهبرخی از مؤ 3در جدول  
اند. قابل اشاره است که بسیاری از تحنینات اینکه چه رویکههردی اشاره شده  ،اندداشته

یب مفهههوم   مثابهآوری بهبه مفهوم تاباند و  اند را اشاره نداشتهآوری داشتهرا به تاب
 اند.جامع بسنده کرده

 
1 Kantur & Iseri-Say 
2 Tengblad & Oudhuis 
3 Burnard & Bharma 
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توانند عملکههرد بنگههاه در باشند که در بنگاه میعواملی می  منزلهها بهلفهمؤدر واقع این  
آوری را تحت تههاثیر قههرار دهنههد و ظرفیههت ارتبا  با رویدادهای ناگهانی سخت و تاب

 نمایند.بنگاه در این زمینه را مشخص 
 

 شناسی پژوهش روش
فلسههفه  اسهها  کههه اسههتدالل اسههتنراییو  گرایههی  این پژوه  بر مبنای پههارادایم اثبههات

در این رویکرد با استفاده از مولومات جزحههی   در واقع  .باشد، قرار داردمی گراییاثبات
ایههن نمایههد.    شههوند.کلههی اسههتنتاج مههی  هههایو گههزاره  ها حکمو برقراری ارتبا  بین آن

در   ویژه  اتفا  و رویدادیبرای حل    اهکاربرد نتایج یافته  دنبال  به  آنکهدلیل  به  پژوه 
هههدف پههژوه ، شههود، ازلحههاظ نههوع و  انجههام مههی  های فوال در عنوت شههویندهبنگاه

توعههیفی   اسههت.تحلیلههی    -ههها، توعههیفیداده  گردآوری. از جنبه روش  استکاربردی  
و یهها   نماینههددر اجرای آن، متییرها را دستکاری نمیان  پژوهشگر  از آن جهت کهاست  

گونه مشاهده یهها تحلیلههی اگر هیچو    دنآوروجود نمی  شرایطی را به  اتفاقاتبرای وقوع  
دهند یب پههژوه  روی می، شوندمیی که مشاهده و توعیک ، وقایوشدنمینیز انجام 

تواند بههه نتههایج منطنههی کافی میناعات  الپژوهشگر با اط  چنین چونهم.  توعیفی است
 .(2019  آذر و همکاران،، یب پژوه  تحلیلی است )دست یابد

آنکه پژوهشگر دلیل  از   انبه  استفاده  و کمّداده  با  شناسایی و  سوی در  ی  های کیفی 
تأ توعیک   روابط  و  تابعوامل  در  را  بنگاهآوری  ثیرگذار  شوینده  عنوت  های 

نوع  اندداشته از  پژوه   زمانی هم.  است  آمیخته،  دوره  یب  در  چون  پژوه   چنین 
منطوی   پژوه   یب  شده  انجام  در    استمشخص  پژوهشگرکه  پژوه ،  با    اناین 

های فوال در عنوت آوری بنگاهتابدر    عوامل مؤثرمصاحبه به شناسایی    استفاده از
م نظر خبرگان  از  از پرسشنامهیشوینده  استفاده  با  منایسه زوجی    پردازد و سپس 

مدل تفسیریاستاندارد  ساختاری  مربو تکمیلی    سازی  مدلخبرگان  تکنیب  سازی  ، 
تفسیر سطحی  ساختاری  مفهومی  برای  روابط  تفسیر  و  تأ بندی  در    ثیرگذار عوامل 

بنگاهتاب  شویندهآوری  عنوت  میبه  های  گرفته  است  کار  اشاره  قابل  برای  شود. 
  استفاده شد تا بر دهندگان  پاسخاز مد نظرات  در ارتبا  با پرسشنامه  اجماع نظر افراد  

 .رسیدبه توافق  هالفهمؤروابط بین در مورد    این اسا  بتوان
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 )منبع: پژوهشگران(  آوریآوری اشاره شده در ادبیات تابتاب  هایمولفهبرخی از    -3جدول  
 محنق آوریتاب لفهمؤ

 های بنگاه یندها و رویهفرآ
(؛ دیکسون و همکاران 2008(؛ مب مانو  )2010(؛ گیبسون و تارانت )1999ویب و همکاران )

 ( 2016(؛ منفیلد )2013)

 بینی و امید خوش
(؛ ایوی و  2007لوتانز )(؛ یوسک و 2006(؛ لوتانز و همکاران )2002(؛ لوتانز )2002کوتو ) 

 ( 2008همکاران )

 ( 2018(؛ باراسا )2012(؛ دین و همکاران ) 1985تافلر و تافلر ) (؛2002لوتانز )  های کارکنان قابلیت 

منابع مسکون و در  
 دستر  

(؛ گیبسون و 2006(؛ گیتل و همکاران )2003(؛ همل و والیکانگا  )2003ساتکلیک و وگا  )
(؛ 2013(؛ دیکسون و همکاران )2011(؛ کارملی و مارکمن ) 2008  ) (؛ مب مانو2010تارانت ) 

 ( 2018(؛ باراسا )2016(؛ منفیلد )2016کرتزو وارواکیس ) 

دان  و   گذاریتراکاش
 اطالعات 

(؛ دیکسون و همکاران 2008(؛ مب مانو  ) 2010(؛ گیبسون و تارانت )2003ساتکلیک و وگا  )
 ( 2016وارواکیس )(؛ کرتز و 2011(؛ سونی و جین ) 2013)

 ( 2013(؛ دین و همکاران )2003ساتکلیک و وگا  ) نوع کنترل 
 ( 2010(؛ کلیبی و همکاران ) 2006گیتل و همکاران ) وکار مدل کسبروش و 

های در  تنوع طرح و انتخاب
 دستر  

(؛ شفی و رایس 2004(؛ کریستوفر و پب )2003(؛ رایس و کانیتو )2003همل و والیکانگا  )
 ( 2018(؛ باراسا ) 2003(؛ فیکسل )2010(؛ کلیبی و همکاران) 2005)

 پذیریانوطاف 
(؛ کلیبی و همکاران  2010(؛ پتیت و همکاران ) 2005(؛ ؛ شفی و رایس )2003رایس و کانیتو )

(؛  2011(؛ سونی و جین ) 2013(؛ دین و همکاران )2003(؛ فیکسل )2011(؛ جویتنر و مکالن ) 2010)
 ( 2016منفیلد ) 

 چابکی و سرعت 
(؛ جویتنر و مکالن  2010(؛ پتیت و همکاران ) 2005شفی و رایس )   ؛(2004کریستوفر و پب ) 
 ( 2013(؛ دین و همکاران )2001(؛ ویب و ساتکیک )2011)

 ( 2000(؛ بارون و مارکمن )2011جویتنر و مکالن ) دسترسی به اطالعات 

 همکاری درون سازمانی 
(؛ سونی و 1984(؛ پرو )1985(؛ تافلر و تافلر )2011و مکالن ) (؛ جویتنر 2004کریستوفر و پب ) 

 ( 2011جین )

 ( 2016(؛ منفیلد )2003فیکسل ) کارایی 
 ( 2018(؛ باراسا )2016(؛ کرتزو وارواکیس ) 2010(؛ گیبسون و تارانت ) 2003فیکسل ) انسجام درون سازمانی 

و ارتبا  با   هاشبکه 
 نهادهای خارج از سازمان 

(؛ بارون و 2008(؛ مب مانو  ) 2010(؛ گیبسون و تارانت ) 1985(؛ تافلر و تافلر )2015چکرابتی )
 ( 2018(؛ باراسا ) 2017(؛ دوروبانتو و همکاران )2000مارکمن ) 

 ( 2018(؛ باراسا ) 2012) (؛ دین و همکاران2008مانو  ) (؛ مب2010گیبسون و تارانت ) ها نوع رهبری و ارزش

 ( 2010گیبسون و تارانت ) تکنولوژی 

 ( 2018(؛ باراسا )2010(؛ گیبسون و تارانت ) 2010(؛ ساوالها )1985تافلر و تافلر ) خالقیت و فرهنگ مرتبط 

 تدبیر و درک 
(؛ کرتز 2012(؛  دین و همکاران ) 2011(؛ بارون و مارکمن ) 2001(؛ ویب و ساتکلیک )2002کوتو ) 

 ( 2016(؛ منفیلد )2016ارواکیس ) و و

های  ابتکار و شایستگی
 محوری 

 ( 2016(؛ کرتز و وارواکیس ) 2013دیکسون و همکاران ) (؛ 2011کارملی و مارکمن ) 

 
 هاتجزيه و تحلیل داده

 شناختیجمعیت  هایداده

 15ههها بههی  از نفر از آن 2بودند که فرد مصاحبه شونده مرد   5در بخ  کیفی تمامی  
سال سههابنه فوالیههت  10تا  5نفر دیگر بین   3سال سابنه فوالیت در عنوت را داشته و  

در عنوت را دارا بودند و همه این افراد در چند شرکت عنوت شوینده سابنه فوالیههت 
مههرد و نفههر    13فرد پاسخ دهنده،    16ی نیز باید اشاره شود که از  داشتند. در بخ  کمّ

نفر بههی   4نفر نیز زن بودند؛ از نظر سابنه فوالیت در عنوت نیز باید اشاره داشت   3
تهها  5نفر بین  5سال،  15تا    10نفر بین    3سال سابنه حضور در عنوت داشتند،    15از  
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سال سابنه فوالیت در عههنوت شههوینده را داشههتند. از   5تا    3نفر هم بین    4سال و    10
نفههر در   7ید اشاره شود کههه  های مختلک نیز باافراد در بنگاههای سازمانی  بابت پست
نفههر در  4نفههر در حههوزه بازاریههابی و فههروش،  2مین و تولید فوالیت داشههتند، حوزه تأ

 نفر در حوزه اجرایی و مدیریتی فوال بودند.  3حوزه راهبردی و توسوه، و 

 
 در بخش کیفی  یهاداده

ها بههر اسهها  روش مصاحبهها اشاره شده،   مصاحبهبه تحلیل محتوای  در این بخ   
د کههه در آن محتههوای نشههومیتحلیل محتوای کیفی به روش قراردادی یا عرفی تحلیههل 

فههرق قبلههی مههورد بررسههی و اکتشههاف قههرار بنههدی و پههی تحلیل شههده بههدون  طبنههه
هههای هآورانههه بنگههاثیرگههذار در تههوان و عملکههرد تههابتأ  مولفه  21. بر این مبنا  یرندگمی

به علت اینکههه در بخهه    .عنوت شوینده در مواجهه با اختالالت محیطی شناسایی شد
 هههالفهمؤبندی و شناسایی این روابط بین این  موادالت تحلیل ساختاری تفسیری سطح

 بندی در این قسمت عورت گرفته نشد.هیچ دسته استمدنظر  
 

 استخراج شده از تحلیل محتوا   آوریتاب  ثیرگذارتأ  هایلفهمؤ  -4جدول  

 ها( آوری بنگاه )میزان تکرار در مصاحبهشناسایی شده در تاب   هایلفهمؤ
(، 5کارکنهان ) ههای(، توان و قابلیهت4مسئله ) حل هایروش از استفاده و مساحل  درک  و  (، تدبیر2بنگاه )  بودن  مندرویه  و  یندفرآ

 بها ارتبها  و مهالی (، تهوان4) (بنگهاه در آن تسههیم و پهردزاش تهوان  اطالعات،  کسب)  تجاری  (، هوش3منابع )  اثربخ   مدیریت
 دسهتر   در  ههای(، انتخهاب2وکهار )کسب  مدل  در  درآمد  کسب  هایروش  (، تنوع5گذاری )سرمایه  و  اعتباری  و  مالی  سساتمؤ

(، 2تکنولهوژی ) مهدیریت و (، تهوان5سهرعت ) و (، چهابکی5تولید )  و  یندهافرآ  در  پذیری(، انوطاف 3واکن  )  و  ریزیبرنامه  برای
(، 5) ...(و کننهده مصهرف  از حمایهت سهازمان شهوینده، انجمن) بنگاه خارج نهادهای با  سازی(، شبکه3سازمانی )  درون  همکاری

 (، سههم2سهازمانی ) بلهو  سهطح بها رهبهری سبب (، تناسب3مین )تأ  زنجیره  کامل  بودن  (، دارا3ریسب )  مدیریت  سازوکارهای
 در امیهد و بینهی(، خهوش2نوآوری )  و  ابتکار  (، خالقیت،2محصوالت )  سبد  در(  پودر  و  شامپو  مانند)  راهبردی  محصوالت  باالتر
 (3بنگاه ) بودن محوربرنامه و (، آمادگی4محصوالت ) کیفیت و توسوه در محوری (، شایستگی3بنگاه )

 
 سازی ساختاری تفسیریمدلتجزيه و تحلیل 

 در این مرحله  .هالفهمؤآوردن ماتریس ساختاری روابط درونی  دسته: باولمرحله  

 : شودمی استفادهاز چهار عالمت ( jو  i) هالفهمؤ میان ارتبا  جهت تویین برای
 Vلفهؤم هنگامی که i لفهؤم بر j ؛ اسههت تأثیرگذارA لفهههؤم هنگههامی کههه jلفهههؤم بههر i 

 O؛ و گذارنههدمی متنابههل تههأثیر یکههدیگر بههر j و i لفهههؤم هنگامی کهههX ؛ است تأثیرگذار
 .ندارد وجود ایرابطه j و i لفهؤم میان هنگامی که
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  شده، گفته  قواعد   به  توجه  با.  ابواد  اولیه  دستیابی  ماتریس  آوردندستب:  2مرحله  
 . شد تنظیم  زیر جدول  در   آوریهای تابلفهمؤ درونی  روابط اولیه  دستیابی ماتریس

 

 

بررسی   دستیابی ماتریس .  نهایی دستیابی ماتریس تشکیل:  3مرحله   با  اولیه 
 این به توجه با پذیریانتنالشود.  می تبدیل نهایی دستیابی ماتریس پذیری به انتنال

 باشد، مرتبط C با نیز B و باشد ارتبا  در B با A عامل  اگر که گیردمی شکل فرق

 .است ارتبا   در  C با لزوماً A آنگاه
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اولویت  4  مرحله و  سطح  تویین  اولویت  .  هالفهمؤ:  و  سطح  تویین  ، هالفهمؤبرای 
دستیابی  پی   )خروجی(  مجموعه  مجموعه  )و  هر  ورودی نیاز  برای  تویین    لفه مؤ( 

مشترک نوبت به    هایلفهمؤ و    خروجیو    ورودیهای  شود. پس از تویین مجموعهمی
زیر،  . در جدرسد می  هالفهمؤتویین سطح   از مجموعه  سطحول  یب    هالفهمؤهای  هر 

 مشخص شده است.  آوریتاب
مدل  5مرحله   ترسیم  تابلفهمؤ:  سطح  آوری.  های  و  روابط  تویین  از    هالفهمؤپس 

 ترسیم کرد.  1مدل شکل   عورتها را به توان آنمی

هههای دیگههر و لفهههمؤلفههه در  مؤها را بر اسا  قدرت نفههوذ هههر  لفهمؤتوان  چنین میهم
 بندی کرد:های دیگر در چهار طبنهلفهمؤلفه به  مؤمیزان وابستگی هر 

ههها لفهههمؤهایی که حداقل وابسههتگی و قههدرت نفههوذ را در دیگههر لفهمؤمستنل:   •
 دارند.  

 ها دارند.لفهمؤهایی که وابستگی زیادی به دیگر  لفهمؤوابسته:   •

 ای دارند.ابل توجهها دیگر نفوذ قلفهمؤهایی که بر  لفهمؤخودگران:   •

 ها دارند.لفهمؤای با دیگر  ای دو طرفههایی که رابطهلفهمؤارتباطی:   •
ها را بههر لفهمؤوابستگی -میزان قدرت و نفوذ و ماتریس قدرت نفوذ  2و شکل    9جدول  

 دهد.دست آمده، نشان میهاسا  نتایج ب
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 صنعت شويندههای  بنگاه  آوریمولفه تاب  سطوح وروابط میان    -1  شکل

  
 آوری در صنعت شويندهمیزان قدرت نفوذ و وابستگی هر مؤلفه تاب  -9جدول  

 نوع  وابستگی  نفوذ  لفه مؤ شماره 

 مستنل  10 20 مند بودن بنگاه یند و رویهفرآ 1

 ارتباطی  20 15 له های حل مسأتدبیر و استفاده از روش 2

 ارتباطی  18 19 های کارکنان قابلیت  3

 ارتباطی  20 12 مدیریت اثربخ  منابع 4

 ارتباطی  15 19 هوش تجاری   5

 ارتباطی  18 13 سسات مالی و اعتباری توان مالی و ارتبا  با مؤ  6

 ارتباطی  20 14 وکارهای کسب درآمد در مدل کسبتنوع روش 7

 وابسته  20 10 ریزی و واکن  های در دستر  برای برنامهانتخاب  8

 ارتباطی  18 11 یندها و تولید پذیری در فرآانوطاف  9

 ارتباطی  19 14 چابکی و سرعت  10

 ارتباطی  12 21 مدیریت تکنولوژی  11

 ارتباطی  17 17 همکاری درون سازمانی  12

 ارتباطی  11 13 سازی با نهادهای خارج بنگاه شبکه  13

 ارتباطی  19 18 سازوکارهای مدیریت ریسب  14

 ارتباطی  11 19 زنجیره تامین دارا بودن کامل  15

 مستنل  8 19 تناسب سبب رهبری با سطح بلو  سازمانی  16

 ارتباطی  12 11 سهم باالتر محصوالت راهبردی در سبد محصوالت  17

 ارتباطی  17 20 خالقیت، ابتکار و نوآوری  18

 ارتباطی  15 16 بینی و امید در بنگاه خوش 19

 ارتباطی  19 16 محصوالت شایستگی در توسوه و کیفیت  20

 ارتباطی  19 21 آمادگی و برنامه محور بودن بنگاه  21
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 در ماتريس  آوریلفه تابمؤماتريس قدرت نفوذ و وابستگی و جايگاه هر    -2شکل  

 و پیشنهاد گیرینتیجه
بنگاه در راسههتای پایههداری بنگههاه ها و اهداف غاحی  استراتژیدر جهت  آوری بنگاه  تاب

را ممکههن وکار و استراتژی  که حرکت بنگاه به سوی اهداف کسبسازه بااهمیتی است  
حفههظ و   بههه دنبههال  خههودافههزای  توانههایی و ظرفیههت    بههاآور،  های تههاببنگاه  .سازدمی

نیز با توجه بههه   پژوه . این  است  و بحران  بازگشت به وضویت باثبات پس از اختالل
هههای عههنوت هههایی کههه در ایههن راسههتا بنگههاهلفهههکه مؤ  ضوع سوی داشته استاین مو

ههها را ههها و روابههط بههین آننمایند را شناسایی نموده و سههطوح آنکمب میشوینده را  
 شناسایی نماید.  

هههای فوههال آوری بنگههاهها باعههت تههابلفهپژوه  اشاره داشت که کدام مؤال اول  سؤ 
در  هههاتحلیههل محتههوای مصههاحبه  بهها  این پژوه   شوند؟می  حاضر در عنوت شوینده

 ثیرگههذار شناسههایی شههد.مؤلفههه تأ  21هههای عههنوت شههوینده  آوری بنگاهارتبا  با تاب
پیشههین   هایپژوه های شناسایی شده  لفهؤشناسایی شده با م  هایلفهمؤبسیاری از  

ماننههد نههوع کنتههرل )اشههاره شههده   یموارد  هاپژوه همخوانی دارد. اما با منایسه این  
، انسههجام )اشههاره شههده   (2012؛ دیههن و همکههاران،  2003سههاتکیلک و وگهها ،    توسط
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-)اشاره شههده توسههط مههب  ها، ارزش(2003؛ باراسا  2016  ،کرتز و وارواکیس  توسط
های فوال در ایههن ارتبا  با این بنگاهدر    (2012مانو ،  ؛ گیبسون و مب2008مانو ،  
مین و موارد أی مانند دارا بودن کامل زنجیره تهایلفهؤای نشد؛ اما مهیچ اشاره  عنوت

مرتبط با محصول مانند سهم محصوالت راهبههردی، شایسههتگی تولیههد محصههوالت بهها 
سههازمان گیرنههده ماننههد انجمههن شههوینده و  هههای تصههمیمسازی با ارگههانکیفیت، شبکه

مههورد   شههویندهکننده از موضوعاتی است که بهها توجههه بههه عههنوت  حمایت از مصرف
( اشاره داشتند تحت 2018در واقع همانطور که تنگبالد و ادوهیو  )  ؛استتاکید بوده  

آور شدن باشد این عوامل در ارتبهها  بهها ای هر بنگاهی باید به دنبال تابشرایط زمینه
در هههای در واقههع  لفهههمؤ  ایههن  اسههتت شوینده بااهمیت  عنوهای  بنگاهمحیط حاکم بر  

البته باید اشاره داشت که چکرابتی   ثیرگذار هستند.محیط عنوت شوینده بااهمیت و تأ
امل درونههی در عبههور ثیرگذارتر از عواره داشت که محیط بیرونی بسیار تأ( اش2015)

ههها در واقههع لفهههنمودن این مؤپژوه  با برجسته  ثر خواهد بود که این  ها مؤاز بحران
ییههد کننههده همچنین نتایج این قسمت تأ .راستایی داشته باشدهم  پژوه توان با این  می

مههرتبط ( اشت که اشاره داشته که اقههدامات  2019باورعاد و همکاران )  پژوه نتایج  
 تواند به موفنیت و بنای بنگاه منجر شود.  مین بنگاه میبا تمام بازیگران زنجیره تأ

هههای شناسههایی شههده و پژوه  اشاره داشت که چه روابطههی بههین مؤلفهههال دوم  سؤ
به ایههن در پاسخ    های فوال عنوت شوینده وجود داشت؟آوری بنگاهثیرگذار در تابتأ

کشههک بنههدی و سههطح سههازی سههاختاری تفسههیری بهههال با استفاده از تکنیب مههدلسؤ
ههها بهها توجههه بههه تکنیههب لفهههکههه ایههن مؤ    اشههاره شههدثیرگههذار  تأ  هایلفهمؤبط بین  روا
محتههوایی   کههه بهها تفسههیر  بنههدی شههدنددسته  سطح  9سازی ساختاری تفسیری در  مدل
قرار داد. قابل اشههاره اسههت کههه  3را در طبنات مجزا اراحه شده در شکل   هاتوان آنمی

، 5و    4، سههطوح  3و  2اند مانند سههطوح  برخی سطوح با یکدیگر ادغام شده  شکلدر این  
 اند.قرار داده شده  که در یب طبنه  9و   8و در نهایت سطوح 
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 در صنعت شوينده   آوری بنگاه های تابلفهمؤ  مدل  -3شکل  

 
(، تنگههبالد و 2011پیشههین ماننههد برنههارد و بهههامرا ) هههایپههژوه باید توجه داشت که 

راسههتای   رونههی بنگههاه درهههای دهای خود بیشههتر بههر جنبههه( در مدل2018ادوهیو  )
یههز ( ن2012کید داشتند و این در حالی است که کههانتور و ایسههوری سههی )آوری تأتاب

مههانو  کیههد داشههته کههه ایههن موضههوع توسههط مههببیشتر بر درک موقویت بیرونههی تأ
توان داخلی کید بر  است که مدل حاضر با تأ  است. این در حالیکید شده  تأ  ( نیز2008)

و  با توجه بههه محصههوالت و خارجی بنگاه )مانند موقویت جایگاه ساختاری در عنوت
ی بنگههاه برجسههته آورنن  این بخ  را در تههابثیرگذار(  توامل با بازیگران خارجی تأ

 .کرده است
 یهههاتههوان ارزیههابی نمههود کههه بنگههاهاستخراج شده از نتههایج مههیبر اسا  مدل نهایی  

را بهها توجههه بههه  هههاییلفهمؤآور باشند مجموعه عنوت شوینده برای اینکه بتوانند تاب
هههای که شامل ارزیابی شههرایط و توانمنههدی  نمایندمیوضویت و شرایط خود بررسی  

تههر ضههوعات غیرملمههو بنگاه، چه در محیط داخلی و خارجی و چه در ارتبهها  بهها مو
هههای در دیههلهها و بهای انسانی، بررسی روشها و سرمایهخصیصه  ،هامانند ویژگی

دستر  برای عمل نمودن و در نهایت مدیریت و توریک اقههدامات آتههی  بهها توجههه کههه 
قابل اشههاره اسههت کههه  شود.، میبتواند به عورت اثربخ  و کارا به یاری بنگاه بیایند

اخههتالل واکههن   با آن در مواجههنماید و سازوکاری که هر بنگاه در نهایت انتخاب می
   ها باشد.تواند بسیار متمایز از دیگر بنگاهمی هالفهمؤدهد با توجه به این نشان می

منابع و رويه های درونی بنگاه

سرمايه انسانی بنگاه

جايگاه ساختاری در صنعت

استراتژی تعاملی با محیط

ويژگی های فرآيندی بنگاه

سبد تصمیمات
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مسأله سرعت واکههن  کههه   تصویرسازی شود  نموداریبه عورت  آوری  مدل تاباگر  
در  احتمههاالد. گیههربسههیار قههرار مییندها و اقدامات بنگاه است مورد توجه  متأثر از فرآ

له سههرعت واکههن ، بهترین تصمیم با در نظر گرفتن مسأ  انتخاب سبد تصمیمات لزوماً
واکن  سههریع   فندانترین تصمیم نباشد زیرا بنگاه در این حالت در در عورت  منطنی
-آسیب بیشتری ببیند و مدیران بنگاه بدین دلیل به دنبال رفههع سههریع آسههیبتواند  می

 .هستندپذیری  

 
 آوری بنگاه  ابعاد انتخاب اقدام و واکنش در راستای تاب  -4شکل  

 
ارتبهها  بههین  شده است آوری کمتر توجه آنچه پی  از این در مطالوات مربو  به تاب

آوری ی تههابسههازوکارهاگیههری در مههورد  و تصمیمدر مرحله قبل از انتخاب    هالفهمؤ
اشاره دارد که انتخاب سازوکاری بایههد بهها توجههه بههه تناسههب   پژوه این    ؛است  بنگاه

بهها درنظههر گههرفتن ایههن   وقویت بیرونی بنگاه باشد که سههپس  های درونی و متوانمندی
تواند در دستر  بنگاه قرار گیرد بررسههی شههده و انواع تصمیماتی که می  عات،موضو

ایههن   .پههذیردعورت مههیسازوکار منتخب گزین  شده و بر آن اسا  اقدام    در نهایت
ثیر و عملکرد یکسانی تواند بر هر بنگاهی تأزوکاری نمیکید دارد که هر ساموضوع تأ
تههوان حتههی بههه در شههرایط می  است،ر  ثو در واقع آنچه برای یب بنگاه مؤ  داشته باشد

یکسان درون بنگاهی، برای بنگاه دیگر به علت شههرایط و سههبد محصههوالت مختلههک و 
پههذیری بیشههتر بنگههاه شههود. پههس سهم متفاوت بازار این سبد در بههازار باعههت آسههیب

بینی یا اتفا  افتادن هر رویداد سختی با توجه بههه آن ضروری است بنگاه پس از پی 
گیههری سههازوکار اقههدام بههه تصههمیمموضوعات اشاره شده در فو  نسههبت  موقویت و  

ای در ایههن شمول و از پی  تویین شدهحل جهانآورانه خود عمل نمایند و هیچ راهتاب

انتخاب اقدام 
و واکن  
بنگاه

سرعت عمل و 
ویژگی 

رفتاری بنگاه

ارزیابی 
توانمندی 
درونی

ارزیابی موقویت 
و توانایی 
خارجی
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هههای مطههرح شههده در ایههن پههژوه ، بنگههاهبا توجه به موضههوعات  راستا وجود ندارد.
موضوعات زیههر را مههدنظر قههرار آوری باید حاضر در عنوت شوینده در راستای تاب

 دهند:

مدیریت استراتژیب منابع انسههانی در راسههتای جههذب، اسههتفاده و نگهداشههت  •
 پرسنل در شرایط تالطم

های مختلک در شههرایط حلارتنای ظرفیت جذب بنگاه در راستای توسوه راه •
 متالطم و ارتفای توان استمرار فوالیت

و رعایههت اعههول کیفیههت هههای بازاریههابی و برنههدینگ اسههتراتژی تههدوین •
هههای بهها توجههه بههه گههروه  و توسوه سبد برندهای مختلههک بنگههاهمحصوالت  

  هامشتریان مختلک و الگوی رفتاری آن

-مههدیریت اسههتمرار کسههب  و  های مدیریت ریسبو استنرار سیستم  طراحی •
 وکار در بنگاه

هههایی در نفوههان خههارجی و اراحههه اسههتراتژیتوجه ویههژه بهها بههازیگران و ذی •
 راستای ایجاد و حفظ روابط نزدیب و سازنده با این افراد

ینههدهای سههازمانی و اسههتفاده از سههاختارهای تنلیههل بورکراسههی در فرآ •
و اراحههه  گیههریسههرعت تصههمیم تههر در راسههتای افههزای سههازمانی مسههطح

 ی الزمهاواکن 
 (1956) 1بههر اسهها  قههانون میلههر  کههه  اسههتاین نکتههه  پژوه   های اعلی  از محدودیت
کههه ایههن  نمایههدذخیههره  تواندنمی مورد را بیشتر در خود  7±2مدت انسان  حافظه کوتاه

تههازه   چنههینها ایجاد مشکل نماید. هملفهؤطات زوجی بین متواند در شناسایی ارتبامی
مانند مدیریت بحران، مههدیریت   دیگری  آوری و اختالل آن با مفاهیمیبودن مفهوم تاب

آوری در نگاه این افراد بیشههتر شد که تابریسب و ... در نگاه افراد پاسخگو باعت می
کههه ایههن  شههودبرداشت و پس از پذیرش آسیب    تالطمرویکردی در واکن  به    منزلهبه

ههها را دچههار اریههب و هههای آنتوانههد نگههرشمسئله حتی با اراحه توضیحات به افراد می
یههب منزلههه  آوری بهههدر حالی کههه ادبیههات تههاب  ثیر قرار دهد؛أش و نتایج را تحت ترتو

هههای فواالنههه مفهوم جامع و دربرگیرنده مفاهیم دیگر در حال ورود بههه حههوزه پاسههخ
شههود آوری اسههتراتژیب یههاد مههیتههاب منزلهپی  از هر گونه اختاللی است که از آن به

آتههی در ایههن   هههایپههژوه بنههابراین  .  (2016،  کانگهها ؛ والی2003همل و والیکانگا ،  )
چنههین بههه اراحههه آوری استراتژیب بپردازنههد و همابتوانند به توسوه مفهوم تزمینه می
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ههها بهها آور در ایههن زمینههه و ارتبهها  آننوع شناسی از سازوکارهای اقههدام بنگههاه تههاب
 .دمبادرت نماین  پژوه پیشایندهای اشاره شده در این 
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Abstract 

Resilience as one of the most important issues in the related to firms 

performance, in recent years has attracted considerable attention. In this 

regard, it is essential to identify the potential items that cause the firms to be 

resilient. By considering the importance of topic, the aim of this study is 

identifying and achieving a framework of resilience items of firms in 

detergent industry, as one of the most high financial turnover industry in 

Iran. Two types of contractual content analysis and ISM are used to analyze 

the data. Through qualitative content analysis, 21 items that involved in the 

resilience of firms are identified, and in the ISM section, the items classified 

into 9 levels. Those categorized into six broad concepts: internal resources 

and procedures of the firm, human capital, structural position in industry, 

interactive strategy with environment, Firm process characteristics, decision 

portfolio. 
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