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چکیده
تابآوری از مهمترین موضوعات مرتبط با بنگاهها است که در سالهای اخیر توجههه شههایانی
را به خود جلب نموده است .در این راستا شناسایی مؤلفههایی که باعههت تههابآوری بنگههاهههها
میشوند ،ضروری مینماید .با توجه به اهمیت باالی این موضوع ،ایههن پههژوه

شناسههایی و

دستیابی به چارچوبی از مؤلفههای تابآوری بنگاههههای عههنوت شههوینده ،از پرگههردشتههرین
عنایع از لحاظ مالی ،را مدنظر قرار داده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو روش تحلیههل
محتوای قراردادی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده میشود .در تحلیل محتوای کیفههی
 21مؤلفه که در تههابآوری بنگههاهههها در ایههن عههنوت ننه

دارنههد شناسههایی مههیشههوند و در

مدلسازی ساختاری تفسیری نیز مؤلفهها در  9سطح دسههتهبنههدی مههیشههوند کههه بههر اسهها
نتیجهگیری میتوان آنها را ش

طبنه کلی منابع و رویههای درونی بنگاه ،سههرمایه انسههانی،

جایگاه ساختاری در عنوت ،استراتژی تواملی با محیط ،ویژگیهای فرآینههدی بنگههاه ،و سههبد
تصمیمات تنسیمبندی شود.
کلمات کلیدی :بازیابی ،تابآوری ،تحلیل محتوا ،مدلسازی ساختاری تفسیری.
.M10 :JEL

 -1این مناله از رساله دکتری استخراج شده است.
 -2نویسنده مسئولGhareche@yahoo.com :
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مقدمه
در جهان امروز پیچیدگی فزآینده در محیطهای تکنولوژیکی ،اجتمههاعی ،اقتصههادی و...
باعت شده که بحران ،فندان اطمینان و ریسههب بههه بخه

جههداییناپههذیر دنیههای مههدرن

تبدیل شود .بدون شب بنگاههای امروزی با الزام مواجهه بهها مجموعههه در حههال رشههد
ایجادکنندگان ریسب مانند مصیبتها ،ورشکستگی ناگهانی مشههارکتکننههدگان کلیههدی
زنجیره تأمین ،از بین رفتن شهرت تکنولوژی یا محصوالت بسیار نوآورانه وارد شده
به بازار و تصویب قوانین جدید روبهرو هستند (گروزن میتکا .)2015 ،زمان ،چگونگی
و چرایی تهدید احتمالی و همچنین روشی که میتوان از آن جلوگیری نمود ،بنگاهها را
دچههار سههردرگمی نمههوده اسههت (اسههتگر )2003 ،و برخههی تیییههرات و رویههدادهای
غیرمنتظره ،بنگاه را به شگفتی وا میدارد (لیننلکه )2017 ،مانند افزای

چشمگیر قیمت

نفت در دهه  70میالدی ،بحران اقتصادی سال  2009میالدی و  ...که بسیاری بنگاهههها
را با مشکل مواجه نمود و برخی از آنها را به ورطه نابودی کشاند؛ بهطوری که باقی
ماندن در این فضای متالطم کسبوکهار مههمتهرین دغدغههه بنگههاهههها شههده اسههت کههه
امروزه تحنق و حفظ آن برای بسیاری از بنگاهها دشوار اسههت (محمههدی و همکههاران،
.)2019
با توجه به اینکه هر سیستمی مانند بنگاه یب وضویت باثبات دارد کههه انوکهها دهنههده
کمترین انرژی بالنوه است که در آن سیستم نظم و کارکرد خههود را حفههظ مههینمایههد،
هنگامی که آن سیستم مورد تهدید یا آشفتگی قرار میگیرد ،این وضویت دچههار تیییههر
میشود (قیکسل .)2003 ،این اختالل و آشفتگی با قرار دادن بنگاهها در سطح بههاالتری
از فندان اطمینان استراتژیب (مبگی و همکاران ،)2005 ،نه تنههها مههیتوانههد رویههههههای
کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد بلکه نهایتاً میتوانههد بههر بنههای بنگههاه نیههز تأثیرگههذار
باشد (میر)1982 ،؛ بهطوری که هانیگل 1و همکههاران ( )2006شکسههت را نتیجههه فنههدان
تطابق ضروری در مواجهه با پیچیدگی دنیای واقوی میداند تا سوءعملکرد یهها سههنو
ناگهانی.
اختالالت میتواند تأثیر مستنیمی بر توانههایی بنگههاه در اراحههه محصههوالت بههه بههازار و
فراهم آوردن خدمات حیاتی به مشتریان داشته باشد (اسمیت و فیشبچر .)2009 ،همل
و والیکانگا  )2003( 2اشاره داشتهاند که هر بنگاهی که در تطابق خود بهها محههیط در
حال تیییر شکست بخورد ،ارتباطات ،مشتریان و نهایتاً حمایت ذینفوان

را از دست

میدهد .در این راستا ،بنگاهها برای حفظ و بنای خود باید در بازبینی و انجههام برخههی
Hollnagel
Hamel & Valikangas
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تنظیمات خود به عورت مستمر کارا باشند ،تا بتوانند با توجه بههه الزامههات شناسههایی
شده ،به اراحه خدمات و محصوالت قادر باشند (گولتی.)2011 ،
بر این مبنا در محیط کسبوکار بسیار پویا ،تههابآوری بنگههاه بههه سههازهای کلیههدی در
دستیابی به پایههداری تبههدیل مههیشههود (بههایز )2012 ،کههه بههرای بنگههاهههها در راسههتای
استراتژیها و اهداف غاحی که اقدام مینمایند بهمنزله یب هدف محسوب میشههود کههه
بهطور مداوم باعت حرکت بنگاه به سوی اهههداف کسههبوکههار و اسههتراتژی مههیشههود
(اموه و آماح .)2013 ،بنگاههههای تههابآور ،بنگههاههههایی هسههتند کههه بههه دلیههل آمههادگی،
برنامهریزی و انوطافپذیری باالیی که در خود ایجاد مینمایند ،میتوانند اخههتالالت را
با هزینههای کم پشت سر بگذارند (عسگری و همکاران .)2014 ،بهطور کلی تههابآوری
به دنبال افزای

توانایی و ظرفیت بنگاه در حفظ و بازگشت به وضویت باثبات پس از

اختالل است (بهامرا و همکاران.)2011 ،
برای درک اینکه تابآوری چگونه شکل میگیرد توجه به مؤلفههایی که بر ویژگیهای
تابآوری داللت دارند با اهمیت است .در واقع این مؤلفهها به ابوادی که مههیتوانههد بههه
تابآور شدن کمب نماید اشاره دارند و در واقع بستری برای اینکه بتوان تابآور شد
را فراهم میآورد که شامل عواملی که باعت تابآور شدن بنگاه میشههوند و همچنههین
ویژگیهای بنگاه است که برای تابآوری بنگاه حیاتی هستند .بایههد توجههه داشههت کههه
عملکرد تابآورانه در نهایت به چگونگی که هر سیستم از جمله بنگاهههها در منابلههه بهها
مخاطرات عمل میکند اشاره داشههته و وابسههته بههه زمینهههای کههه سیسههتم در آن عمههل
مینماید ،خواهد بود.
در این راستا برای آنکه بتوان یب چارچوب با مونی از تابآوری اراحه داد ،نیاز اسههت
که مؤلفههای تابآورساز بنگاه در ارتبا با یکههدیگر اراحههه گههردد .مطالوههات مفهههومی
پیشین در این زمینه برخی از مؤلفههایی که یههب بنگههاه را تههابآور مههینمایهد را بیههان
داشتهاند ،اما این مطالوات بیشتر بر اسا

مطالوات نظری و پیشینه پههژوه

بههوده و

نند جدی در این زمینه بر آنها این است که این چههارچوبههها تنههها مولفههههههای بههالنوه
تابآوری را کنار یکدیگر قرار داده و قابلیت اجرایی آنها مشخص نیست (گیبسههون و
تارانت.)2010 ،
بر این مبنا مطالوات مبتنی تجربیات بنگاهههها در مواجههه بهها رویههدادهای مختلههک کههه
میتوانند باعت تابآوری آنها شوند ضروری است (لیننلکه.)2017 ،
باید توجه داشت که تابآوری از توامل پیچیده عوامههل زیههادی ناشههی مههیشههود و بهها
تیییر شرایط ،حضور ،اهمیت ،مشارکت هههر کههدام از ایههن عوامههل بههرای تههابآوری در
واقع تیییر خواهد کرد (گیبسون و تارانت .)2010 ،بر اسها

همههین مسههئله اسههت کههه
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پاسخ به سؤاالتی مانند اینکه چگونه بنگاهها از سختی تهدید میتوانند جلوگیری نمایند
و در پاسخ به تهدیدات ،تههابآوری را فوههال مههینماینههد دشههوار خواهههد بههود (لیننلکههه،
 .)2017میر )1982( 1اشاره دارد دو موضوع انتخابهههای اسههتراتژیب و منههابع بههالنوه
تابآوری که میتواند بنگاه را در برابر اختالل ،کمتر آسیبپذیر نمایههد در ایههن راسههتا
بااهمیت اسههت .پههس در مفهههوم تههابآوری ،جههایی کههه ایههن دو مسههئله در مواجههه بهها
اختالالت ،بنگاه را مدنظر قرار میدهد و بر آن اسا

اقدامات جهت مناومت یا بازیابی

نمودن بنگههاه را برمههیگزیننههد دارای اهمیههت فراوانههی هسههتند .ایههن پههژوه

بهههدنبههال

شناسایی مؤلفههای بنگاههای حاضر در عنوت شوینده که میتواند باعت تههابآوری
آنها شود و همچنین کشک ارتباطات احتمالی بین این مؤلفهها خواهههد بههود؛ کههه درک
عمیق و اساسی از چارچوب روابط مؤلفه تابآوری بنگاهها با توجه به تأثیرپذیری از
رویدادهای ناگهانی میتواند راهنمای عملی برای حفظ بنا ،موفنیت و مدیریت بهتر هههر
بنگاه در شرایط محیطی اخاللگر در بلندمدت باشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعريف تابآوری
مفهوم تابآوری برای اولین بار هولینگ 2در سههال  1973اراحههه کههرد .هولینههگ موتنههد
است تابآوری ،مویاری از توانایی جذب تیییرات و اختالالت بدون تیییر در سههاختار
و عملکرد است (ابراهیمی و همکاران .)2017 ،تابآوری همچنین بهمنزلههه مناومههت در
برابر شوکها و سختیها با توانایی بازیابی و بازگشت به شرایط اولیه توریههک شههده
است (ساتکیلک و وگا  .)2003 ،مفهوم تابآوری همچنین به قابلیههت و توانههایی یههب
عنصر بهمنظور بازگشت به حالت پایدار بود از مواجهه با اختالل اشاره داشههته اسههت
(ابراهیمی و همکاران2017 ،؛ بهامرا و همکاران.)2011 ،
همانطور که قابل مشاهده است ،با این که مفهههوم تههابآوری در رشههتههههای مختلههک
کاربرد داشته است اما مونا و مفهوم آن در همه رشتهها ثابت بههوده اسههت و توههاریک
ذکر شده از رشتههای مختلک نمایانگر آن است .البته قابل اشاره است کههه در ارتبهها
با کسبوکارها ،فندان اطمینان محههیط و اخههتالالت محیطههی کههه در ارتبهها بهها مفهههوم
تابآوری قرار دارند را میتوان در سطوح ( 4گسسته) و ( 5غافلگیرانه) ارزیابی تالطم
محیطی آنسک ارزیابی نمود و بر این اسا

مفهوم تابآوری را در ایههن حههوزه قابههل

کاربرد دانست (کرتز و وارواکیس .)2016 ،در ارتبا بهها مفهههوم تههابآوری در حههوزه
Meyer
Holling
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مدیریت نیز میتوان تابآوری را مناومت در برابر شوکههها و فجههایع گسههترش یافتههه
توام با توانایی بازیههابی و بازگشههت بههه شههرایط اولیههه (آنههارلی و نونینههو ) 2016 ،یهها
توانایی بنگاه برای بازسرمایهگذاری استراتژیههها و مههدلهههای کسههبوکههار در برابههر
تیییرات محیط به عورت مداوم و پویا (همل و والیکانگا  )2003 ،توریک نمود.
جدول  -1برخی از تعارف تابآوری در حوزههای مختلف (منبع :پژوهشگران)
محنق
هولینگ ()1973
تیلمن و دونینگ
()1994
پیترسون و همکاران
()1998
واکر و همکاران
()2002
کاراتسور و مب-
اوین ()2011
سوتویب و چارنی
()2013
کامپفر ()1999
گارمزی و ماستن
()1991
پاسمن وهمکاران
()2012
هانیگل و همکاران
()2006
کریستوفر و پب
()2004
باروسو و همکاران
()2011

توریک
توانایی جذب تیییرات و اختالالت بدون تیییر در ساختار و عملکرد

حوزه
اکولوژی

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

اکولوژی

توانایی سیستم برای تجدید و بازسازماندهی خود تحت اختالل با توجه به گروه
کارکردی درون و طی منیا های زمان و مکان

جاموه
شناسی
جاموه
شناسی
زیست
شناسی
زیست
شناسی
روانشناسی

توانایی حفظ کارکرد برای تجدید و بازساماندهی پس از اختالل
توانایی بازگشت به کارکرد محوری پس درک و توانبخشی از تجربیات استر زا
توانایی برای ماژولوار کردن و مهار سازنده پاسخها به استر
بازگشت به توادل اولیه یا رسیدن به توادل سطح باالتر در شرایط تهدیدکننده
فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری موفنیتآمیز با شرایط تهدیدکننده محیطی

روانشناسی

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

علوم پایه

توانایی پی بینی ریسبها قبل از تبدیل شدن به حوادث و اتفاقات ناگوار

مهندسی

توانایی کاه خطرات ،شامل اثر بالیا زمانی که روی میدهند و انجام فوالیتهای
بازیابی که اختالالت اجتماعی را به حداقل میرساند
توانایی واکن به اثرات منفی ایجاد شده بهوسیله اختالالتی که به عورت ناگهانی
رخ میدهند

مدیریت
بحران
زنجیره
تامین

مطالوات مختلک رویکردهای مختلفی را در ارتبهها بهها مفهههوم تههابآوری در مههدیریت
شناسایی نمودهاند برای مثال لیننلکه )2017( 1مطالوههات تههابآوری را بههه دو رویکههرد
کلی مناومت و بازیابی از رویدادهای سخت دسههتهبنههدی نمههوده اسههت .والیکانگهها
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( )2016نیههز تههابآوری را در دو دسههته تههابآوری اسهتراتژیب و تههابآوری عملیههاتی
دستهبندی میکند که تابآوری استراتژیب به دنبال بهرهبههرداری از شههرایط سههخت و
تبدیل آنها به فرعت است در حالی که تابآوری عملیاتی بیشت بههر شههرایط توههادلی
در مواجهه با اتفاقات و رویدادها (چه مناومت و چه بازیابی) میپردازد.

Linnenluecke
Valikangas

1
2
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دوچههب )2019( 1نیههز در ارتبهها بهها فهههم تههابآوری بنگههاهههها رویکردهههای اعههلی را
شناسایی نموده و خالعه آن را در جدول  2مشخص شده است.
جدول  -2رویکردها و تواریک مختلک تابآوری بنگاهها (منبع :دوچب)2019 ،
فهم تابآوری

پژوهشگران

بهمثابه...

هورن و اور ()1998
مناومت و

لیننلکه و همکاران

بازاریابی

()2013

توریک
یب کیفیت بنیادی برای پاسخگویی بهرهورانه به تیییر بااهمیتی است که انتظار
میرود الگوی موردانتظار را تحت تأثیر قرار دهد
ظرفیت بنگاه برای جذب و بازیابی از رویدادهای واقوی سخت

بوین و ایتن ()2013
رینمولر و ونبارویب
()2005
وگا
تطابق

و استکلیک

بازگشت به شرایط نرمال
ظرفیت خودتجدیدی بنگاه طی زمان از طریق نوآوری
حفظ تطابق مثبت تحت شرایط چالشی بهطوری که بنگاه تحت آنها شرایط

()2007
لنگنیکهال و همکاران
()2011
سامرز ()2009
بوین و ایتن ()2013

پی بینی

دی ماندوجانا و بانسال
()2015

باتدبیرتر و قویتر شود
توانایی بنگاه برای جذب مؤثر ،توسوه پاسخگویی موقویتمحور و نهایتاً
درگیرشدن در فوالیتهای تحولی برای بهرهبرداری از موقویتهای اختاللی که
بنای بنگاه را تهدید میکند
تابآوری چیزی بی

از بنا است و شامل شناسایی ریسبهای بالنوه و انجام

اقدامات فواالنه در جهت تضمین اینکه بنگاه از سختی پی تر خواهد رفت
جلوگیری از مشکالت سدکنندهای که میتواند باعت ایجاد بحران و ورشکستگی
و شکست بنگاه شود
ظرفیت افزای یابنده بنگاه در پی بینی و تیییر محیط

پیشینه مؤلفههای تابآوری بنگاه
ظرفیت درونی هر سیستمی از جملههه بنگههاه در پاسههخ بههه تیییههرات محههیط خههارجی و
جلوگیری از آسیب به ساختارهای داخلی خود میتوانههد بههر توانهایی یههب سیسههتم در
رسیدن به هدف

تههأثیر بگههذارد (دلزیههل و مههبمههانو  .)2004 ،مههبمههانو )2008( 2

اشاره دارد که تابآوری هر بنگاهی متههأثر از ظرفیههت تطههابقپههذیری بنگههاه همههراه بهها
آگاهی از موقویت در برابر آسیبی است که به بنگاه وارد شده است .در واقع هر عملی
برای تابآوری بنگاه در برابر آسیبهای بالنوه متأثر از ظرفیت درونی بنگههاه خواهههد
بود .اما در پژوه های مختلک مؤلفههای و عوامل درونی متفاوتی شناسایی شدهانههد
که این عوامل در نهایت اقدام و عملکرد تابآوری بنگاه را شکل میدهند.
در ارتبا با تابآوری بنگاه قابل اشاره است که پژوه های مختلک عوامههل و ابوههاد
مختلفی را که میتواند باعت تابآوری بنگاه شوند را اشاره داشتند برای مثال کههانتور
Duchek
McManus

1
2
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و ایسوری سی )2012( 1اشههاره دارد نههوع رفتههار تههابآوری بنگههاه (بازیههابی ،انطبهها ،
نوسازی) در ارتبا با عواملی ماننههد موقویههت ادراکههی ،یکپههارچگی زمینهههای ،ظرفیههت
استراتژیب و اقدام استراتژیب بنگاه با توجه به رفتار بنگاه مشخص میشود .تنگههبالد
و اودهیو  )2018( 2نیز اشاره دارند که ضروری است هر بنگاهی راهحلهای منطبق
با شرایط خود را برای حفظ تابآوری توسوه دهد که در این راسههتا بایههد زمینههههههای
اعلی ،منابع ،قابلیتها ،فرایندها و خصیصههای بنگههاه در جهههت تههابآوری مههدنظر و
مورد بهرهبرداری قرار گرفته شود .برنارد و بهامرا )2011( 3اشاره دارند که شههناخت
عرف موقویت و سختیها ارزش چندانی ندارد مگر اینکه قابلیتهای الزم توسوه یابد
تا بنگاه برای پاسخگویی اثربخ

تابآورانه به رویدادهای آتههی توانهها باشههد .در ایههن

ارتبا شناسایی و فوالسازی بهمنزله یب جزء بنیادی ظرفیت تطابنی سیسههتم اسههت
که این ظرفیت به مکانیزمهایی برای خلق بدیع و یههادگیری مههرتبط اسههت .در واقههع در
فوههالسههازی بنگههاه مههیتوانههد از منههابع شههناختی و ارتبههاطی در دسههتر

سههازمانی

بهرهبرداری نماید .طی آن ،مرحله فوالسازی در مفهوم سازی چرخههه تطههابنی بنگههاه
حیاتی است و این مرحله پیوندی ضروری با توانایی بنگاه برای انتخاب توههدیل مثبههت
در برابر اختالل را شکل میدهد.
در برخی پژوه های داخلی نیز موضوعاتی مختلفی مانند تناظر اسههتراتژی بنگههاه بهها
نوع اختالل حاکم بر بنگاه از لحاظ سادگی و پیچیدگی و ناپایداری یهها پایههداری محههیط
(رضوانی و سهامخدم ،)2012 ،ظرفیت جذب و کههارآفرینی بنگههاه (زارعههی و شههوبانی،
 ،)2016و هوشمندی رقابتی و گرای

به بههازار بهها در نظههر داشههتن عوامههل سههازمانی

(باقری و افضلی )2014 ،بهمنزلههه عههواملی شناسههایی شههدهانههد کههه در شههرایط تالطههم
میتواند بنا و عملکرد مطلوب شرکت را باعت شوند ،شناسایی شدهاند؛ که میتواند به
تابآوری بنگاه منجر شود.
در جدول  3برخی از مؤلفههایی که پژوه های مختلک در راسههتای تههابآوری بنگههاه
داشتهاند ،اشاره شدهاند .قابل اشاره است که بسیاری از تحنینات اینکه چه رویکههردی
را به تابآوری داشتهاند را اشاره نداشتهاند و به مفهوم تابآوری بهمثابه یب مفهههوم
جامع بسنده کردهاند.

1

Kantur & Iseri-Say
Tengblad & Oudhuis
3
Burnard & Bharma
2
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در واقع این مؤلفهها بهمنزله عواملی میباشند که در بنگاه میتوانند عملکههرد بنگههاه در
ارتبا با رویدادهای ناگهانی سخت و تابآوری را تحت تههاثیر قههرار دهنههد و ظرفیههت
بنگاه در این زمینه را مشخص نمایند.

روششناسی پژوهش
این پژوه

بر مبنای پههارادایم اثبههاتگرایههی و اسههتدالل اسههتنرایی کههه اسهها

فلسههفه

اثباتگرایی میباشد ،قرار دارد .در واقع در این رویکرد با استفاده از مولومات جزحههی
و برقراری ارتبا بین آنها حکم و گههزارههههای کلههی اسههتنتاج مههیشههوند .نمایههد .ایههن
پژوه

بهدلیل آنکه به دنبال کاربرد نتایج یافتهها برای حل اتفا و رویدادی ویژه در

بنگاههای فوال در عنوت شههوینده انجههام مههیشههود ،ازلحههاظ نههوع و هههدف پههژوه ،
کاربردی است .از جنبه روش گردآوری دادهههها ،توعههیفی -تحلیلههی اسههت .توعههیفی
است از آن جهت که پژوهشگران در اجرای آن ،متییرها را دستکاری نمینماینههد و یهها
برای وقوع اتفاقات شرایطی را به وجود نمیآورند و اگر هیچگونه مشاهده یهها تحلیلههی
نیز انجام نمیشد ،وقایوی که مشاهده و توعیک میشوند ،روی میدهند یب پههژوه
توعیفی است .همچنین چون پژوهشگر با اطالعات ناکافی میتواند بههه نتههایج منطنههی
دست یابد ،یب پژوه

تحلیلی است (آذر و همکاران.)2019 ،

به دلیل آنکه پژوهشگران با استفاده از دادههای کیفی و کمّی سوی در شناسایی و
توعیک عوامل و روابط تأثیرگذار در تابآوری بنگاههای عنوت شوینده را
داشتهاند ،پژوه

از نوع آمیخته است .همچنین پژوه

مشخص انجام شده یب پژوه

چون در یب دوره زمانی

منطوی است که در این پژوه  ،پژوهشگران با

استفاده از مصاحبه به شناسایی عوامل مؤثر در تابآوری بنگاههای فوال در عنوت
شوینده از نظر خبرگان میپردازد و سپس با استفاده از پرسشنامه منایسه زوجی
استاندارد مدلسازی ساختاری تفسیری تکمیلی خبرگان مربو  ،تکنیب مدلسازی
ساختاری تفسیری برای سطحبندی و تفسیر روابط مفهومی عوامل تأثیرگذار در
تابآوری بنگاههای عنوت شوینده بهکار گرفته میشود .قابل اشاره است برای
اجماع نظر افراد در ارتبا با پرسشنامه از مد نظرات پاسخدهندگان استفاده شد تا بر

این اسا بتوان در مورد روابط بین مؤلفهها به توافق رسید.

تبیین الگوی تابآوری بنگاههای تولیدی صنعت شوينده 43

جدول  -3برخی از مولفههای تابآوری اشاره شده در ادبیات تابآوری (منبع :پژوهشگران)
مؤلفه تابآوری
فرآیندها و رویههای بنگاه
خوشبینی و امید
قابلیتهای کارکنان
منابع مسکون و در
دستر
و

اشتراکگذاری دان
اطالعات
نوع کنترل
روش و مدل کسبوکار
تنوع طرح و انتخابهای در
دستر
انوطافپذیری
چابکی و سرعت
دسترسی به اطالعات
همکاری درون سازمانی
کارایی
انسجام درون سازمانی
شبکهها و ارتبا با
نهادهای خارج از سازمان
نوع رهبری و ارزشها
تکنولوژی
خالقیت و فرهنگ مرتبط
تدبیر و درک

محنق
ویب و همکاران ()1999؛ گیبسون و تارانت ()2010؛ مب مانو
()2013؛ منفیلد ()2016
کوتو ()2002؛ لوتانز ()2002؛ لوتانز و همکاران ()2006؛ یوسک و لوتانز ()2007؛ ایوی و
همکاران ()2008
لوتانز ()2002؛ تافلر و تافلر ()1985؛ دین و همکاران ()2012؛ باراسا ()2018
ساتکلیک و وگا ()2003؛ همل و والیکانگا ()2003؛ گیتل و همکاران ()2006؛ گیبسون و
تارانت ()2010؛ مب مانو ()2008؛ کارملی و مارکمن ()2011؛ دیکسون و همکاران ()2013؛
کرتزو وارواکیس ()2016؛ منفیلد ()2016؛ باراسا ()2018
ساتکلیک و وگا ()2003؛ گیبسون و تارانت ()2010؛ مب مانو ()2008؛ دیکسون و همکاران
()2013؛ سونی و جین ()2011؛ کرتز و وارواکیس ()2016
ساتکلیک و وگا ()2003؛ دین و همکاران ()2013
گیتل و همکاران ()2006؛ کلیبی و همکاران ()2010
همل و والیکانگا ()2003؛ رایس و کانیتو ()2003؛ کریستوفر و پب ()2004؛ شفی و رایس
()2005؛ کلیبی و همکاران()2010؛ فیکسل ()2003؛ باراسا ()2018
رایس و کانیتو ()2003؛ ؛ شفی و رایس ()2005؛ پتیت و همکاران ()2010؛ کلیبی و همکاران
()2010؛ جویتنر و مکالن ()2011؛ فیکسل ()2003؛ دین و همکاران ()2013؛ سونی و جین ()2011؛
منفیلد ()2016
کریستوفر و پب ()2004؛ شفی و رایس ()2005؛ پتیت و همکاران ()2010؛ جویتنر و مکالن
()2011؛ ویب و ساتکیک ()2001؛ دین و همکاران ()2013
جویتنر و مکالن ()2011؛ بارون و مارکمن ()2000
کریستوفر و پب ()2004؛ جویتنر و مکالن ()2011؛ تافلر و تافلر ()1985؛ پرو ()1984؛ سونی و
جین ()2011
فیکسل ()2003؛ منفیلد ()2016
فیکسل ()2003؛ گیبسون و تارانت ()2010؛ کرتزو وارواکیس ()2016؛ باراسا ()2018
چکرابتی ()2015؛ تافلر و تافلر ()1985؛ گیبسون و تارانت ()2010؛ مب مانو ()2008؛ بارون و
مارکمن ()2000؛ دوروبانتو و همکاران ()2017؛ باراسا ()2018
گیبسون و تارانت ()2010؛ مب مانو ()2008؛ دین و همکاران ()2012؛ باراسا ()2018
گیبسون و تارانت ()2010
تافلر و تافلر ()1985؛ ساوالها ()2010؛ گیبسون و تارانت ()2010؛ باراسا ()2018
کوتو ()2002؛ ویب و ساتکلیک ()2001؛ بارون و مارکمن ()2011؛ دین و همکاران ()2012؛ کرتز
و وارواکیس ()2016؛ منفیلد ()2016
()2008؛ دیکسون و همکاران

ابتکار و شایستگیهای
محوری

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

تجزيه و تحلیل دادهها
دادههای جمعیتشناختی
در بخ

کیفی تمامی  5فرد مصاحبه شونده مرد بودند که  2نفر از آنههها بههی

از 15

سال سابنه فوالیت در عنوت را داشته و  3نفر دیگر بین  5تا  10سال سههابنه فوالیههت
در عنوت را دارا بودند و همه این افراد در چند شرکت عنوت شوینده سابنه فوالیههت
داشتند .در بخ

کمّی نیز باید اشاره شود که از  16فرد پاسخ دهنده 13 ،نفههر مههرد و

 3نفر نیز زن بودند؛ از نظر سابنه فوالیت در عنوت نیز باید اشاره داشت  4نفر بههی
از  15سال سابنه حضور در عنوت داشتند 3 ،نفر بین  10تا  15سال 5 ،نفر بین  5تهها
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 10سال و  4نفر هم بین  3تا  5سال سابنه فوالیت در عههنوت شههوینده را داشههتند .از
بابت پستهای سازمانی افراد در بنگاههای مختلک نیز باید اشاره شود کههه  7نفههر در
حوزه تأمین و تولید فوالیت داشههتند 2 ،نفههر در حههوزه بازاریههابی و فههروش 4 ،نفههر در
حوزه راهبردی و توسوه ،و  3نفر در حوزه اجرایی و مدیریتی فوال بودند.
دادههای در بخش کیفی
در این بخ

به تحلیل محتوای مصاحبهها اشاره شده ،مصاحبهها بههر اسهها

روش

تحلیل محتوای کیفی به روش قراردادی یا عرفی تحلیههل میشههوند کههه در آن محتههوای
تحلیل شههده بههدون طبنهههبنههدی و پههی فههرق قبلههی مههورد بررسههی و اکتشههاف قههرار
میگیرند .بر این مبنا  21مولفه تأثیرگههذار در تههوان و عملکههرد تههابآورانههه بنگههاههههای
عنوت شوینده در مواجهه با اختالالت محیطی شناسایی شد .به علت اینکههه در بخه
موادالت تحلیل ساختاری تفسیری سطحبندی و شناسایی این روابط بین این مؤلفهههها
مدنظر است هیچ دستهبندی در این قسمت عورت گرفته نشد.
جدول  -4مؤلفههای تأثیرگذار تابآوری استخراج شده از تحلیل محتوا
مؤلفههای شناسایی شده در تابآوری بنگاه (میزان تکرار در مصاحبهها)
فرآیند و رویهمند بودن بنگاه ( ،)2تدبیر و درک مساحل و استفاده از روشهای حل مسئله ( ،)4توان و قابلیهتههای کارکنهان (،)5
مدیریت اثربخ

منابع ( ،)3هوش تجاری (کسب اطالعات ،تهوان پهردزاش و تسههیم آن در بنگهاه) ( ،)4تهوان مهالی و ارتبها بها

مؤسسات مالی و اعتباری و سرمایهگذاری ( ،)5تنوع روشهای کسب درآمد در مدل کسبوکهار ( ،)2انتخهابههای در دسهتر
برای برنامهریزی و واکن

( ،)3انوطافپذیری در فرآیندها و تولید ( ،)5چهابکی و سهرعت ( ،)5تهوان و مهدیریت تکنولهوژی (،)2

همکاری درون سازمانی ( ،)3شبکهسازی با نهادهای خارج بنگاه (انجمن شهوینده ،سهازمان حمایهت از مصهرف کننهده و،)5( )...
سازوکارهای مدیریت ریسب ( ،)3دارا بودن کامل زنجیره تأمین ( ،)3تناسب سبب رهبهری بها سهطح بلهو سهازمانی ( ،)2سههم
باالتر محصوالت راهبردی (مانند شامپو و پودر) در سبد محصوالت ( ،)2خالقیت ،ابتکار و نوآوری ( ،)2خهوشبینهی و امیهد در
بنگاه ( ،)3شایستگی محوری در توسوه و کیفیت محصوالت ( ،)4آمادگی و برنامهمحور بودن بنگاه ()3

تجزيه و تحلیل مدلسازی ساختاری تفسیری
مرحله اول :بهدستآوردن ماتریس ساختاری روابط درونی مؤلفهها .در این مرحله
برای تویین جهت ارتبا میان مؤلفهها ( iو  )jاز چهار عالمت استفاده میشود:
 Vهنگامی که مؤلفه  iبر مؤلفه  jتأثیرگذار اسههت؛  Aهنگههامی کههه مؤلفههه jبههر مؤلفههه i
تأثیرگذار است؛  Xهنگامی کههه مؤلفههه  iو  jبههر یکههدیگر تههأثیر متنابههل میگذارنههد؛ و O

هنگامی که میان مؤلفه  iو  jرابطهای وجود ندارد.
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مرحله  :2بدستآوردن ماتریس دستیابی اولیه ابواد .با توجه به قواعد گفتهشده،
ماتریس دستیابی اولیه روابط درونی مؤلفههای تابآوری در جدول زیر تنظیم شد.

مرحله  :3تشکیل ماتریس دستیابی نهایی .ماتریس دستیابی اولیه با بررسی
انتنالپذیری به ماتریس دستیابی نهایی تبدیل میشود .انتنالپذیری با توجه به این
فرق شکل میگیرد که اگر عامل  Aبا  Bدر ارتبا باشد و  Bنیز با  Cمرتبط باشد،
آنگاه  Aلزوماً با  Cدر ارتبا است.
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مرحله  :4تویین سطح و اولویت مؤلفهها .برای تویین سطح و اولویت مؤلفهها،
مجموعه دستیابی (خروجی) و مجموعه پی نیاز (ورودی) برای هر مؤلفه تویین
میشود .پس از تویین مجموعههای ورودی و خروجی و مؤلفههای مشترک نوبت به
تویین سطح مؤلفهها میرسد .در جدول زیر ،سطح هر یب از مجموعههای مؤلفهها
تابآوری مشخص شده است.
مرحله  :5ترسیم مدل مؤلفههای تابآوری .پس از تویین روابط و سطح مؤلفهها
میتوان آنها را به عورت مدل شکل  1ترسیم کرد.
همچنین میتوان مؤلفهها را بر اسا

قدرت نفههوذ هههر مؤلفههه در مؤلفههههههای دیگههر و

میزان وابستگی هر مؤلفه به مؤلفههای دیگر در چهار طبنهبندی کرد:
•
•
•
•

مستنل :مؤلفههایی که حداقل وابسههتگی و قههدرت نفههوذ را در دیگههر مؤلفهههههها
دارند.
وابسته :مؤلفههایی که وابستگی زیادی به دیگر مؤلفهها دارند.
خودگران :مؤلفههایی که بر مؤلفهها دیگر نفوذ قابل توجهای دارند.
ارتباطی :مؤلفههایی که رابطهای دو طرفهای با دیگر مؤلفهها دارند.

جدول  9و شکل  2میزان قدرت و نفوذ و ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی مؤلفهها را بههر
اسا

نتایج بهدست آمده ،نشان میدهد.

تبیین الگوی تابآوری بنگاههای تولیدی صنعت شوينده 47

 48نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

شکل  -1روابط میان سطوح و مولفه تابآوری بنگاههای صنعت شوينده
جدول  -9میزان قدرت نفوذ و وابستگی هر مؤلفه تابآوری در صنعت شوينده
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

مؤلفه
فرآیند و رویهمند بودن بنگاه
تدبیر و استفاده از روشهای حل مسأله
قابلیتهای کارکنان
مدیریت اثربخ منابع
هوش تجاری
توان مالی و ارتبا با مؤسسات مالی و اعتباری
تنوع روشهای کسب درآمد در مدل کسبوکار
انتخابهای در دستر برای برنامهریزی و واکن
انوطافپذیری در فرآیندها و تولید
چابکی و سرعت
مدیریت تکنولوژی
همکاری درون سازمانی
شبکهسازی با نهادهای خارج بنگاه
سازوکارهای مدیریت ریسب
دارا بودن کامل زنجیره تامین
تناسب سبب رهبری با سطح بلو سازمانی
سهم باالتر محصوالت راهبردی در سبد محصوالت
خالقیت ،ابتکار و نوآوری
خوشبینی و امید در بنگاه
شایستگی در توسوه و کیفیت محصوالت
آمادگی و برنامه محور بودن بنگاه

نفوذ
20
15
19
12
19
13
14
10
11
14
21
17
13
18
19
19
11
20
16
16
21

وابستگی
10
20
18
20
15
18
20
20
18
19
12
17
11
19
11
8
12
17
15
19
19

نوع
مستنل
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
وابسته
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
مستنل
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
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شکل  -2ماتريس قدرت نفوذ و وابستگی و جايگاه هر مؤلفه تابآوری در ماتريس

نتیجهگیری و پیشنهاد
تابآوری بنگاه در جهت استراتژیها و اهداف غاحی بنگاه در راسههتای پایههداری بنگههاه
سازه بااهمیتی است که حرکت بنگاه به سوی اهداف کسبوکار و استراتژی را ممکههن
میسازد .بنگاههای تههابآور ،بهها افههزای

توانههایی و ظرفیههت خههود بههه دنبههال حفههظ و

بازگشت به وضویت باثبات پس از اختالل و بحران است .این پژوه

نیز با توجه بههه

این موضوع سوی داشته است که مؤلفههههههایی کههه در ایههن راسههتا بنگههاههههای عههنوت
شوینده را کمب مینمایند را شناسایی نموده و سههطوح آنههها و روابههط بههین آنههها را
شناسایی نماید.
سؤال اول پژوه

اشاره داشت که کدام مؤلفهها باعههت تههابآوری بنگههاههههای فوههال

حاضر در عنوت شوینده میشوند؟ این پژوه

بهها تحلیههل محتههوای مصههاحبهههها در

ارتبا با تابآوری بنگاههههای عههنوت شههوینده  21مؤلفههه تأثیرگههذار شناسههایی شههد.
بسیاری از مؤلفههای شناسایی شده با مؤلفههای شناسایی شده پژوه های پیشههین
همخوانی دارد .اما با منایسه این پژوه ها مواردی ماننههد نههوع کنتههرل (اشههاره شههده
توسط سههاتکیلک و وگهها 2003 ،؛ دیههن و همکههاران ، )2012 ،انسههجام (اشههاره شههده
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توسط کرتز و وارواکیس2016 ،؛ باراسا  ،)2003ارزشها (اشاره شههده توسههط مههب-
مانو 2008 ،؛ گیبسون و مبمانو  )2012 ،در ارتبا با این بنگاههای فوال در ایههن
عنوت هیچ اشارهای نشد؛ اما مؤلفههایی مانند دارا بودن کامل زنجیره تأمین و موارد
مرتبط با محصول مانند سهم محصوالت راهبههردی ،شایسههتگی تولیههد محصههوالت بهها
کیفیت ،شبکهسازی با ارگههانهههای تصههمیمگیرنههده ماننههد انجمههن شههوینده و سههازمان
حمایت از مصرفکننده از موضوعاتی است که بهها توجههه بههه عههنوت شههوینده مههورد
تاکید بوده است؛ در واقع همانطور که تنگبالد و ادوهیو

( )2018اشاره داشتند تحت

شرایط زمینهای هر بنگاهی باید به دنبال تابآور شدن باشد این عوامل در ارتبهها بهها
محیط حاکم بر بنگاههای عنوت شوینده بااهمیت اسههت ایههن مؤلفههههههای در واقههع در
محیط عنوت شوینده بااهمیت و تأثیرگذار هستند .البته باید اشاره داشت که چکرابتی
( )2015اشاره داشت که محیط بیرونی بسیار تأثیرگذارتر از عوامل درونههی در عبههور
از بحرانها مؤثر خواهد بود که این پژوه
میتوان با این پژوه
نتایج پژوه

با برجسته نمودن این مؤلفهههههها در واقههع

همراستایی داشته باشد .همچنین نتایج این قسمت تأییههد کننههده

باورعاد و همکاران ( )2019اشت که اشاره داشته که اقههدامات مههرتبط

با تمام بازیگران زنجیره تأمین بنگاه میتواند به موفنیت و بنای بنگاه منجر شود.
سؤال دوم پژوه

اشاره داشت که چه روابطههی بههین مؤلفههههههای شناسههایی شههده و

تأثیرگذار در تابآوری بنگاههای فوال عنوت شوینده وجود داشت؟ در پاسخ به ایههن
سؤال با استفاده از تکنیب مههدلسههازی سههاختاری تفسههیری بههه سههطحبنههدی و کشههک
روابط بین مؤلفههای تأثیرگههذار اشههاره شههد کههه ایههن مؤلفهههههها بهها توجههه بههه تکنیههب
مدلسازی ساختاری تفسیری در  9سطح دستهبنههدی شههدند کههه بهها تفسههیر محتههوایی
میتوان آنها را در طبنات مجزا اراحه شده در شکل  3قرار داد .قابل اشههاره اسههت کههه
در این شکل برخی سطوح با یکدیگر ادغام شدهاند مانند سههطوح 2و  ،3سههطوح  4و ،5
و در نهایت سطوح  8و  9که در یب طبنه قرار داده شدهاند.
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منابع و رويه های درونی بنگاه

سرمايه انسانی بنگاه

جايگاه ساختاری در صنعت

استراتژی تعاملی با محیط

ويژگی های فرآيندی بنگاه

سبد تصمیمات
شکل  -3مدل مؤلفههای تابآوری بنگاه در صنعت شوينده

باید توجه داشت که پههژوه هههای پیشههین ماننههد برنههارد و بهههامرا ( ،)2011تنگههبالد و
ادوهیو

( )2018در مدلهای خود بیشههتر بههر جنبههههههای درونههی بنگههاه در راسههتای

تابآوری تأکید داشتند و این در حالی است که کههانتور و ایسههوری سههی ( )2012نیههز
بیشتر بر درک موقویت بیرونههی تأکیههد داشههته کههه ایههن موضههوع توسههط مههبمههانو
( )2008نیز تأکید شده است .این در حالی است که مدل حاضر با تأکید بر توان داخلی
و خارجی بنگاه (مانند موقویت جایگاه ساختاری در عنوت با توجه بههه محصههوالت و
توامل با بازیگران خارجی تأثیرگذار) نن

این بخ

را در تههابآوری بنگههاه برجسههته

کرده است.
بر اسا

مدل نهایی استخراج شده از نتههایج مههیتههوان ارزیههابی نمههود کههه بنگههاههههای

عنوت شوینده برای اینکه بتوانند تابآور باشند مجموعه مؤلفههههایی را بهها توجههه بههه
وضویت و شرایط خود بررسی مینمایند که شامل ارزیابی شههرایط و توانمنههدیهههای
بنگاه ،چه در محیط داخلی و خارجی و چه در ارتبهها بهها موضههوعات غیرملمههو تههر
مانند ویژگیها ،خصیصهها و سرمایههای انسانی ،بررسی روشها و بهدیههلهههای در
دستر

برای عمل نمودن و در نهایت مدیریت و توریک اقههدامات آتههی بهها توجههه کههه

بتواند به عورت اثربخ

و کارا به یاری بنگاه بیایند ،میشود .قابل اشههاره اسههت کههه

سازوکاری که هر بنگاه در نهایت انتخاب مینماید و با آن در مواجهه اخههتالل واکههن
نشان میدهد با توجه به این مؤلفهها میتواند بسیار متمایز از دیگر بنگاهها باشد.
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اگر مدل تابآوری به عورت نموداری تصویرسازی شود مسأله سرعت واکههن

کههه

متأثر از فرآیندها و اقدامات بنگاه است مورد توجه بسههیار قههرار میگیههرد .احتمههاال در
انتخاب سبد تصمیمات لزوماً بهترین تصمیم با در نظر گرفتن مسأله سههرعت واکههن ،
منطنیترین تصمیم نباشد زیرا بنگاه در این حالت در در عورت فندان واکن

سههریع

میتواند آسیب بیشتری ببیند و مدیران بنگاه بدین دلیل به دنبال رفههع سههریع آسههیب-
پذیری هستند.
سرعت عمل و
ویژگی
رفتاری بنگاه

انتخاب اقدام
و واکن
بنگاه
ارزیابی موقویت
و توانایی
خارجی

ارزیابی
توانمندی
درونی

شکل  -4ابعاد انتخاب اقدام و واکنش در راستای تابآوری بنگاه

آنچه پی

از این در مطالوات مربو به تابآوری کمتر توجه شده است ارتبهها بههین

مؤلفهها در مرحله قبل از انتخاب و تصمیمگیههری در مههورد سههازوکارهای تههابآوری
بنگاه است؛ این پژوه

اشاره دارد که انتخاب سازوکاری بایههد بهها توجههه بههه تناسههب

توانمندیهای درونی و موقویت بیرونی بنگاه باشد که سههپس بهها درنظههر گههرفتن ایههن
موضوعات ،انواع تصمیماتی که میتواند در دستر
در نهایت سازوکار منتخب گزین

شده و بر آن اسا

بنگاه قرار گیرد بررسههی شههده و
اقدام عورت مههیپههذیرد .ایههن

موضوع تأکید دارد که هر سازوکاری نمیتواند بر هر بنگاهی تأثیر و عملکرد یکسانی
داشته باشد و در واقع آنچه برای یب بنگاه مؤثر است ،میتههوان حتههی بههه در شههرایط
یکسان درون بنگاهی ،برای بنگاه دیگر به علت شههرایط و سههبد محصههوالت مختلههک و
سهم متفاوت بازار این سبد در بههازار باعههت آسههیبپههذیری بیشههتر بنگههاه شههود .پههس
ضروری است بنگاه پس از پی بینی یا اتفا افتادن هر رویداد سختی با توجه بههه آن
موقویت و موضوعات اشاره شده در فو نسههبت بههه تصههمیمگیههری سههازوکار اقههدام
تابآورانه خود عمل نمایند و هیچ راهحل جهانشمول و از پی

تویین شدهای در ایههن
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راستا وجود ندارد .با توجه به موضههوعات مطههرح شههده در ایههن پههژوه  ،بنگههاههههای
حاضر در عنوت شوینده در راستای تابآوری باید موضوعات زیههر را مههدنظر قههرار
دهند:

•
•
•

مدیریت استراتژیب منابع انسههانی در راسههتای جههذب ،اسههتفاده و نگهداشههت
پرسنل در شرایط تالطم
ارتنای ظرفیت جذب بنگاه در راستای توسوه راهحلهای مختلک در شههرایط
متالطم و ارتفای توان استمرار فوالیت
تههدوین اسههتراتژیهههای بازاریههابی و برنههدینگ و رعایههت اعههول کیفیههت
محصوالت و توسوه سبد برندهای مختلههک بنگههاه بهها توجههه بههه گههروههههای

•
•
•

مشتریان مختلک و الگوی رفتاری آنها
طراحی و استنرار سیستمهای مدیریت ریسب و مههدیریت اسههتمرار کسههب-
وکار در بنگاه
توجه ویههژه بهها بههازیگران و ذینفوههان خههارجی و اراحههه اسههتراتژیهههایی در
راستای ایجاد و حفظ روابط نزدیب و سازنده با این افراد
تنلیههل بورکراسههی در فرآینههدهای سههازمانی و اسههتفاده از سههاختارهای
سههازمانی مسههطحتههر در راسههتای افههزای

سههرعت تصههمیمگیههری و اراحههه

واکن های الزم
از محدودیتهای اعلی پژوه

این نکتههه اسههت کههه بههر اسهها

قههانون

میلههر1

()1956

حافظه کوتاهمدت انسان  7±2مورد را بیشتر در خود نمیتواند ذخیههره نمایههد کههه ایههن
میتواند در شناسایی ارتباطات زوجی بین مؤلفهها ایجاد مشکل نماید .همچنههین تههازه
بودن مفهوم تابآوری و اختالل آن با مفاهیمی دیگری مانند مدیریت بحران ،مههدیریت
ریسب و  ...در نگاه افراد پاسخگو باعت میشد که تابآوری در نگاه این افراد بیشههتر
بهمنزله رویکردی در واکن

به تالطم و پس از پذیرش آسیب برداشت شههود کههه ایههن

مسئله حتی با اراحه توضیحات به افراد میتوانههد نگههرشهههای آنههها را دچههار اریههب و
تورش و نتایج را تحت تأثیر قرار دهد؛ در حالی کههه ادبیههات تههابآوری بهههمنزلههه یههب
مفهوم جامع و دربرگیرنده مفاهیم دیگر در حال ورود بههه حههوزه پاسههخهههای فواالنههه
پی

از هر گونه اختاللی است که از آن بهمنزله تههابآوری اسههتراتژیب یههاد مههیشههود

(همل و والیکانگا 2003 ،؛ والیکانگهها  .)2016 ،بنههابراین پههژوه هههای آتههی در ایههن
زمینه میتوانند به توسوه مفهوم تابآوری استراتژیب بپردازنههد و همچنههین بههه اراحههه
Miller
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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.
Keywords: Resilience, Recovery, Content analysis, ISM.
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