Positive Psychology Research, Vol. 4, No. 1, 2018

The Psychological and Non-Psychological Consequences of Organizational
Resilience: Persuaders for Moving to Resilience of Organizations
Hamed Mohammadi Shahroodi1, Fariborz Rahimnia2, Gholamreza Malekzade3, Alireza
Khorakian4
1.PhD student of behavioral management, Department of Management, Faculty of Administrative and
Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.)
2. Professor of Management Department, Faculty of Administrative and Economic Sciences,
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.(r-nia@um.ac.ir) Corresponding Author.
3. Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.(malekzadeh@um.ac.ir)
4. Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.(a.khorakian@um.ac.ir)

Abstract:
Organizational resilience is a component of psychological capital and the concept that is
conceptualized to confront organization with environmental hazards and challenging situations.
This concept can improve the strengthening attitudes and beneficial behaviors. The purpose of
this research is to inform managers about the implications of organizational resilience. The
research used an interpretive philosophy, qualitative approach, and a methodology data approach
with an emergent or Glaser approach. This research investigated the individual and nonindividual consequences of resilience. In this regard, semi-structured interviews were conducted
through snowball sampling methodology with industry experts. The method of analysis was
based on the Glaser coding approach. At the end of theoretical coding, according to the Glaser
coding families, the coding of the "anticipated consequence" family, which is the "means-goal"
subcategory of the vicious family, has been encoded by the consequences of the resilience. These
consequence include strengthening attitudes and beneficial behaviors (increasing support for the
organization, optimism and hardiness, creation of mental health, helping to improve
organizational attachment, maintaining or increasing the expertise of personnel in the
organization), maintaining and improving the organization's capabilities (enhancing resilience,
giving more opportunity to higher priority jobs, increasing product and promotional power,
improving growth, increasing organizational readiness, bettering resistance) and value creation at
the macro level of society (improvement in the economy and community). The results showed
that organizational resilience improves psychological and non-psychological concepts in
organizations.
Keywords: Organizational Resilience, Consequences of Resilience, anticipated consequences
Family, Grounded Theory approach.
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چکیده
تابآوري سازماني ،جزئي از سرمایۀ روانشناختي است و مفهومي است که براي مقابلۀ سازمان با مخاطرات محیطي و
موقعیتهاي چالشي مفهومسازي ميشود .این مفهوم ميتواند باعث تقویت نگرشها و رفتارهاي سازنده شود .در این راستا
هدف این پژوهش ،آگاهي مدیران از پیامدهاي تابآوري سازماني است .در این پژوهش از فلسفۀ تفسیري ،رویکرد کیفي و
روش دادهبنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا گلیزري ،استفاده و پیامدهاي فردي و غیرفرديِ تابآوري بررسي شد .در این راستا ،از
طریق روش نمونهگیري گلولهبرفي با خبرگان صنعت مورد مطالعه ،مصاحبههاي نیمه ساختار یافته انجام شد .روش تحلیل هم
براساس رویکرد کدگذاري گلیزر انجام شد .در پایانِ کدگذاري نظري ،با توجه به خانوادههاي کدگذاري گلیزر ،از خانوادۀ
کدگذاري «پیامدهاي پیشبینيشده» که زیرمجموعۀ خانوادۀ گدکذاري «نتیجه  -هدف» است ،پیامدهاي تابآوري
کدگذاري شدند .این پیامدها شامل استحکامبخشي نگرشها و رفتارهاي سازنده (افزایش حمایت از سازمان ،افزایش
خوشبیني ،افزایش سختکوشي ،زمینهسازي سالمت روان ،کمک به بهبود دلبستگي سازماني ،حفظ یا افزایش تخصص
پرسنل در سازمان) ،حفظ و بهبود توانایيهاي سازمان (تقویت تابآوري ،فرصت بیشتر براي کارهاي با اولویت باالتر ،افزایش
قدرت محصول و تبلیغاتي ،بهبود رشد ،افزایش آمادگي سازمان ،مقاومت بهتر) و ارزشآفریني در سطح کالن جامعه (بهبود
در اقتصاد و بهبود در اجتماع) است .نتایج نشان دادند تابآوري سازماني باعث بهبود در مفاهیم روانشناختي و غیر روانشناختي
در سازمانها ميشود.
واژههای کلیدی :تابآوري سازماني ،پیامدهاي تابآوري ،خانواده پیامدهاي پیشبینيشده ،نظریۀ دادهبنیاد
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مقدمه

شرای بسیار نامطلوب یا طوالنيشدن ایرن شررای موجرب

در سرتاسررر جهرران ،پررژوهشهرراي روزافزونرري دربررارۀ

ایجاد عوامل استرسزا در سازمانها و افراد آنها مريشروند.

تابآوري سازماني انجام ميشود (براون ،سرویل ،وارگرو،

عوامل استرسزا در سازمان شامل نبرود اطمینران اقتصرادي،

)0211؛ زیرررا همررواره مخرراطرات محیطرري ،بحرررانهرراي

نبود امنیت شغلي زیاد ،تغییر مداوم سازمان ،انتقرال بریش از

شخصیتي ،رواني و روحیۀ نامناسب مردیران و کارکنران در

حد کارکنان (ویلسون )0212 ،و سایر مشرکالت سرازماني

حین فعالیتهاي بسیاري از سرازمانهرا بره وجرود مريآیرد.

است .این در حالي است که یکي از پیامردهاي ترابآوري

کلمۀ تابآوري ،1برگرفته از کلمۀ التین  resilioبه معنراي

سازماني کاهش استرس کارکنان اسرت؛ امرا طبرق آخررین

«جهش رو به عقب» است و نخستین بار دانشمندان فیزیرک

آمار در ایران در ارتباط با استرس 03 ،تا  32درصد نیروي

بهصورت علمي براي معرفري مشخصرههراي حالرت فنرري

کرار از اسرترس شرغلي شردید و متوسر رنرج مريبرنرد.

استفاده کردنرد ترا اسرتقامت مرواد و مقاومرت را در مقابرل

سازمانهراي ترابآور ،معمروال در برابرر ایرن موضروعات،

شوکهراي بیرونري توصرین کننرد (باتابیرال .)1338 ،ایرن

اسررترس و اخررتالل کمتررري را تجربرره مرريکننررد و کرراهش

مفهوم در رشتههاي مختلن علمي مخصوصرا روانشناسري،

اخررتالل را مرريترروان بررا کرراهش اخرررار نیررروي کررار،

مدیریت و مدیریت بحران بررسي شرد .برا توجره بره اینکره

عدمتعطیلي و  ...تشخیص داد؛ زیرا سرازمانهراي ترابآور

بحرانها و مخاطرات ،نهتنها کاهش نیافته است برا تغییررات

در یک محی در حال تغییرر خرود را سرازگار مريکننرد و

محیطرري و اخرررار کارکنرران افررزایش یافترره اسررت ،نیرراز برره

باقي ميمانند (کرر .)0213 ،برا وجرود ایرن ،طبرق گرزارش

تررابآوري احسرراس مرريشررود .در ایررن میرران کرره محرری

مرکز آمار کشور ،طي سالهراي  1333و  1334برا اخرتالل

بيثبرات و نرامطمئن وجرود دارد ،سرازمانهرا بایرد خرود را

در رونق صنعت ،دسرتکرم  133هرزار صرنعتکرار بیکرار

براي مقابله برا آن آمراده سرازند ترا باعرث نشرود کارکنران،

شدند (محمدي ،رحیمنیرا ،ملرکزاده ،خوراکیران.)1331 ،

مرردیران و سررازمان نتواننررد برره فعالیررت خررود ادامرره دهنررد.

از طرفي ،تابآوربرودن سرازمان مزیرت رقرابتي محسروب

آمررادگي سررازمانهررا در برابررر بحرررانهررا ،در ابترردا نیرراز برره

ميشرود .هنروز بسریاري از سرازمانهرا از مسرائل مررتب برا

پذیرش این موضروع توسر مردیران و کارکنران دارد کره

ترررابآوري و پیامررردهاي آن اطرررالع دقیقررري ندارنرررد و

سازمانها به این آمادگي به صورت کراربردي نیراز دارنرد.

بهنوبۀخود در تالش براي اولویتبندي یرا تخصریص منراب

برخي از مدیران بره دلیرل مطلر نبرودن از پیامردهاي مثبرت

براي افزایش ترابآوري نیسرتند (جرونز .)0210 ،مردیریت

تررابآوري هنرروز برره درکرري از موضرروع تررابآوري و

تابآوري براي سازمانهایي مهم اسرت کره در جسرتجوي

آمررادگي در برابررر مشررکالت نرسرریدند و تمررایلي بررراي

پیشرفت ترابآوري کلري خودنرد (مرکمرانوس ،سرویل،

آمادهکرردن خرود در برابرر مخراطرات ندارنرد .آگراهي از

وارگررو و براندسررون .)0228 ،برخرري از پژوهشررگران بررا

پیامردهاي ترابآورشردن برهویرژه پیامردهاي روانشررناختي،

بررسي تأثیر تابآوري بر رقابرتپرذیري و مزیرت رقرابتي

سازمانها را ترغیب ميکند تا به سمت تابآوري حرکرت

پایرردار در یکرري از شرررکتهرراي تولیدکننرردۀ محصرروالت

کنند تا بتوانند روحیرۀ مقابلره برا مشرکالت را براالتر ببرنرد.

ساختماني به ایرن نتیجره رسریدند کره ترابآوري سرازماني

شررواهدي وجررود دارد کرره نشرران از برريترروجهي مرردیرانِ

باعث ایجاد مزیت رقابتي پایدار ميشرود (اسرتادي ایررر و

سازمانهاي کشور بره موضروع ترابآوري سرازماني دارد.

سررلیمانپررور عمررران .)1333 ،از طرفرري برخرري دیگررر از

1

نویسرندگان نیررز تأکیررد بررر رشررد مزیررت رقررابتي پایرردار ،بررا

resilience

پیامدهاي روانشناختي و غیر روانشناختي تابآوري سازماني :ترغیبکنندههایي براي حرکت به سمت تابآورشدن سازمانها30/

تقویررت مفرراهیمي همتررون تررابآوري یررا ابعرراد آن دارنررد

ارتباط تنگاتنگ دارد (صاحبجم نیا ،ترابري و منصروري،

(درسررتکار احمرردي ،ملررکاخررالو و مهررديزاده.)1333 ،

 .)0218در همین راستا ،تابآوري در پنجاه سال اخیرر ،در

بنررابراین آگرراهي از پیامرردهاي تررابآوري و تبعررا تررالش

رشتههاي گوناگون علمي ،بررسري و بره کرار گرفتره شرد.

مدیران براي برنامهریزي و دستیابي به ترابآوري سرازماني

عالوه بر روانشناسي و رفتار سازماني ،کراربرد ایرن وا ه در

بااهمیت است.

اقتصاد ،مدیریت و برنامهریزي بحران ،مدیریت بازرگراني،

در چند سال اخیر بیشترِ سازمانهاي کشور با مشکالتي

علوم سیاسي ،جامعهشناسي ،تاریخ ،برنامرهریرزي شرهري و

همتررون ورشکسررتگي مواجرره شرردند .براسرراس آمررار

توسعه بینالملل یافت مريشرود .ایرن اسرتفادۀ مشرترک بره

ارائهشده از مرکز آمار ایران 0813 ،کارخانره متوسر و

معناي یکسانيِ مفهوم یا پشتوانۀ نظرري مربوطره بره آنهرا در

بررزرد در فاصررلۀ سررالهرراي  1383تررا  1331تعطیررل یررا

تمام این علوم نیسرت (مرارتین  -برین و آنردری )0211 ،؛

ورشکست شدند .تعداد  0122واحد صنعتي نیز از سرال

بلکه در هر زمینه ،کاربردها و روشهراي گونراگوني برراي

 1331تا  1330تعطیرل شردند (ملرکدار)1333 ،؛ برراي

بررسي دارد .تاب آوري مفهوم بسیار پیتیردهاي اسرت کره

مثال از پیامدهاي تابآوري سازماني این است که سرازمان

تعرین آن به شکلي منحصربهفرد دشروار اسرت .در واقر ،

در برابر مشکالت ،مقاومرت بیشرتري مريکنرد (پاتریارکرا،

تعمرریم کررامال غیرررممکن اسررت؛ زیرررا تررابآوري ،مؤلفررۀ

دي گراویو ،کاستانتینو ،فالگنامي ،بیلوترا )0218 ،و مردیران

سیستم نیست ،بلکه باید ویژگي برآینده 1شناخته شرود (دي

نیز تصمیمات صحیحتري را اتخرا مريکننرد .همتنرین در

گالیزیرا و همکراران .)0213 ،برا توجره بره اسرتفاده از سرایر

صورتي که تابآوري سازمان بهطور مؤثري بر تابآوري

اصطالحاتِ خاص (مرثال پایرداري و انعطرافپرذیري) ،در

نیروي انساني ترأثیر بگرذارد ،در صرورت اخررار برخري از

نخستین مقالههاي مررتب برا ترابآوري سرازماني در سرال

کارکنرران ،کارکنرران برراقيمانررده بررا مشررکالت روانرري و

 ،1333اگلنررد 0و همکررارانش ،مطالعررۀ خودشرران را دربررارۀ

عملکردي کمتري مواجه مريشروند؛ بنرابراین برا توجره بره

تررابآوري روانشررناختي بررهمنظررور نظریررهپررردازي دربررارۀ

نقش شرکتهاي تولیدي محصوالت سراختماني در رونرق

عناصر ارتجاعي فرردي گسرترش دادنرد کره ممکرن اسرت

سایر بخشهاي اقتصادي ،میزان ترابآوري آنهرا نیرز مهرم

بررراي تررابآوري در سررطح سررازماني نیررز رایررج باشررد.

است .درواق با شناسرایي پیامردهاي ترابآوري سرازماني،

تابآوري سازماني از اواس تا اواخر دهه  1332به تکامرل

انگیررزۀ سرررمایهگررذاري روي آن ،کرراهش اسررترس ،بهبررود

خود ادامره داد .دوئره 3در سرال (1334بره نقرل از ویلسرون،

نگرشهاي سازنده ،تحمرل تکانرههرا ،افرزایش خودبراوري

 )0212بیان کرد تابآوري سازماني اساسا پاسرخ بره تغییرر

کارکنان و بهتر کردن مقاومت و پاسخ افرراد و سرازمانهرا

سررازماني بررا تمرکررز بررر مرردیریت جنبررههرراي انسررانيِ تغییررر

در برابر مشکالتِ محی هاي اقتصادي و اجتمراعي ،فرراهم

ازطریررق ارتباطررات ،مشررارکت کارکنرران ،برنامررهریررزي و

ميآید .این پژوهش با ارائۀ پیامدهاي ترابآوري سرازماني

آموزش است؛ در حالي که مقالۀ او بره همرراه مقالرۀ اگلنرد

به این اهداف کمک ميکند.

فاقد حمایت تجربي بود؛ اما نشاندهندۀ جهش مفهرومي در

قرردمت ادبیررات مرردیریت مخرراطرات برره دهرره 1382
برميگردد و با حوزۀ پژوهشي چندرشتهاي که دانشرگاهیان
و متخصصاني از رشته هراي مختلرن نظیرر ادارۀ عمرومي و
مدیریت بحررانهراي سرازماني را بره هرم پیونرد مريدهرد،

مفاهیم ترابآوري فرردي و سرازماني اسرت .سری
فران

هینرد،

و راولري در سرال  1333بره حمایرت از ایرن مفهروم
1

emergent
2
Ugland
3
Doe
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پرداختنررد کرره مرردل سررازماني تررابآوري ،بایررد کارمنررد و

دیگر از پژوهشها نیرز بره ترأثیر سرالمت روان یرا کرراهش

رابطرره بررا سررازمان را منحصررربهفرررد در نظررر بگیرررد .آنهررا

مشکالت جاني برر رضرایت از زنرردگي اشرراره داشرتهانرد

«تشابهاتي را که ميتوانند بین پاسخ به استرس و تغییر افرراد

(باسو .)0224 ،پژوهشگران تابآوري را پریشبینريکننردۀ

بره نمررایش گذاشرته شرروند و ارتباطراتي کرره درونِ سررازمانِ

سررالمت روانرري و ایجرراد ظرفیررت اجتمرراعي و کفایررت

تجاري بره نمرایش گذاشرته مريشروند» را بررسري کردنرد.

اجتمرراعي مرريداننررد .رحیمیرران و اصررغرنژاد ( )1381اشرراره

همگام برا پرژوهشهراي هینرد و همکراران ،هورن(هروم) و

داشتند که تابآوري در حفظ سرالمت روان مفیرد اسرت.

آور(1به نقل از هیند و همکراران ،)1333 ،مرکرز مطالعرات

ولن )1330( 0به نقرل از مرتوروي و یرارللهي ( )1334نیرز

تابآوري سرازماني را در سرال  1330تشرکیل دادنرد و در

معتقررد اسررت تررابآوري باعررث بهبررود ترروان اجتمرراعي،

پژوهشهاي گستردهاي بره مفهروم ترابآوري در سرازمان

توانمندي ،حل مسئله ،خودگرداني ،احسراس هدفمنردي و

مشغول شدند .به نظر آنان این امر ،عمرلِ جمعري کارکنران

باور به آیندهاي روشرن مريشرود .افرراد داراي ترابآوري

است کره از پاسرخ سرازماني بره تغییرر تشرکیل شرده اسرت

بررراال ،در شررررای ترررنشزا و موقعیرررت نررراگوار ،سرررالمت

(هیند ،فراست و راولي .)1333 ،ترابآوري ،توانرایي یرک

روانشناختي خود را حفظ ميکننرد (مرتوروي و یراراللهي،

سازمان براي انطباو با تغییررات محری اقتصرادي و نهرادي

 )1334تابآوري عامرل مهمري در گروههراي در معرر

خررود اسررت (کاستالسرري .)0210 ،سررازمان در صررورتي

خطر به حساب ميآید و نقش میانجي در برروز اخرتالالت

از هر وقفره،

روانرري دارد (میالنررت ،آیررد ،کوئررواس ،میهرران.)0220 ،

کارکرد خود را دسرتکرم در «پرایینتررین هردف ترداوم

ازطرفي تابآوري عاملي اسرت کره باعرث بهبرود توانرایي

کسب و کار» در «حرداکثر دورۀ تحمرل وقفره» ادامره دهرد

تغییر ساختار یا کارکرد بهمنظور انطباو برا شررای در حرال

(صاحبجم نیا و همکاران ،)0218 ،بنابراین ميتوان نتیجه

تغییر و مانردگاري هویرت ،یعنري توانرایي سیسرتمِ در حرال

گرفررت ادامررهدادن کررارِ سررازمان و بقرراي آن ،از پیامرردهاي

تکامررل بررراي حفررظ ویژگرريهررا و مشخصررات ،برراوجود

تررابآوري سررازماني اسررت .در همررین راسررتا ،چرروپرا و

تغییرات درونزاد و برونزاد ميشود (دي فلوریرو.)0211 ،

سودهي ( )0214به مقابلۀ سازمانها با خطررات و مردیریت

از پیامدهاي تابآوري ،انعطافپذیري و فعالبرودن اسرت.

ریسک تأکید داشتند که این مفهوم نیز ازطریق ترابآوري

همتنین باعرث مريشرود ترا سرازمانهرا پریشبینريکننرده،

دسررتیررافتني اسررت .بررسرري تررابآوري ،در چنررد دهررۀ

ایجادکننررده و اسررتفادهکننررده از فرصررتهرراي جدیررد در

گذشررته ،بررهمنزلررۀ نقطررۀ ورود مشررترک و مفیررد ،بررا هرردف

زمررانهرراي مختلررن باشررند (مرراالک .)1338 ،از دیگررر

دسرررتیابي بررره پیامررردها و نترررایجي همترررون پایرررداري در

پیامدهاي ترابآوري سرازماني ایرن اسرت کره سرازمانهرا

سیستمهاي بیوفیزیکي ،اقتصادي و اجتمراعيِ برههرمپیوسرته

تالش ميکنند تا از وضعیتي کره در آنانرد ،افرول نکننرد و

رشد چشمگیري داشرته اسرت (چرافین و اسرکاون.)0211 ،

سطح عملکرد یا فرروش کنروني آنهرا کراهش نیابرد ،سرهم

در زمینۀ پیامدهاي ترابآوري ،شرماري از پرژوهشهرا برره

بازار خود را حفظ کنند ،نسبت به مشتریان ،تعهردات خرود

افرزایش سرررطح سرررالمت روان و رضرررایت از زنررردگي

را انجام دهند و خ تولید خود را متوقرن نکننرد؛ بنرابراین

اشررراره داشرتهانررد (همررات و همکراران .)0221 ،گروهرري

توانایي خوبي برراي مقاومرت دارنرد ترا بردون اینکره افرت

سازمان تابآور در نظر گرفته ميشود که پ

Home and Orr

1

درخور توجهي را تجربه کنند ،به فعالیت خود ادامره دهنرد
Volf

2

پیامدهاي روانشناختي و غیر روانشناختي تابآوري سازماني :ترغیبکنندههایي براي حرکت به سمت تابآورشدن سازمانها31/

(محمرردي و همکرراران .)1331 ،وقترري سیسررتمي تررابآور

خانواده «پیامدهاي پیشبینيشده »1از زیرمجموعره خرانواده

باشد ،سیستم و افراد در مواجهه برا تکانرههرا ،امکران ایجراد

«نتیجه-هدف »0است .جامعره مرورد مطالعرۀ ایرن پرژوهش،

کارکردهرراي جدیررد را خواهنررد داشررت .وقترري سیسررتمهررا

سازمانهاي تولیدي صنعت ساختمان بودنرد کره در اسرتان

اینگونرره خررود را بررا تغییررر سررازگار مرريکننررد و مرريتواننررد

مازندران فعالیت داشتند .تعرداد ایرن سرازمانهراي فعرال ،از

کارکردهاي جدید ایجاد کننرد (مرارتین-برین و آدرسرون،

شرررکتهرراي بررزرد ،کوچررک و متوس ر  ،حرردود 122

 .)0211تابآوري در مقیراس برزرد مريتوانرد برا وجرود

شرررکت بررودهانررد .در ایررن میرران ،سررازمانهررایي همتررون

تهدیدها ،توانایيِ بيعیرب و فعرالمانردن سرازمان را ایجراد

تولیدکنندۀ سیمان ،کاشي ،سنگ ،شرن ،شریرآالت ،آجرر،

کند (پاتریارکرا و همکراران .)0211 ،ترابآوري سرازماني

فوم ،پنجره و  ...که از ده سال اخیر تا کنون در ایرن صرنای

باعررث توانررایي سررازمان بررراي مقاومررت در برابررر اخررتالل و

فعالیت داشتهاند و همتنان به فعالیت خود ادامه مريدادنرد،

حفررظ پیکربنرردي اولیررۀ خررود یررا ایجرراد پیکربنرردي جدیررد

یا در این سالها رشد عملکردي اقتصادي داشرتند ،مناسرب

ميشود که تناسب بهترري برا شررای محیطري جدیرد دارد

ایررن پررژوهش بودنررد .خزانررۀ کیفرري ایررن پررژوهش ،شررامل

(هوهنستین ،فیسرل ،هرارتمن ،گیرونییرو0210 ،؛ لیمنیروس،

مدیران و خبرگاني از سازمانهاي منتخب بود کره آگراهي

مازارول ،قادوني ،استیلیزي0214 ،؛ مککرارثي ،کروالرد

تئوري و عملي در زمینۀ موضوع مورد مطالعره داشرتهانرد و

و جانسون .)0211 ،همتنین نحوۀ مواجهۀ سازمان با برخري

تررابآوري سررازماني را در هنگررام بررروز مشررکل تجربرره

تغییرات و نوساناتِ غیرقابل پیشبیني از اصرول ترابآوري

کررردهانررد .روش گررردآوري اطالعررات ،مصرراحبه بررود.

است کره درحقیقرت ازطریرق ضرربهگیرري ،سرازگاري برا

پروتوکل مصاحبه بر اساس سؤال پژوهش شکل گرفرت و

تغییر ،توان بازیرابي بهترر ،پویرایي سرازمان ،حفرظ موقعیرت

با توجه به نظرهاي اسراتید ،طراحري و بررسري مجردد شرد.

قابل قبول در بحران ،توان مرالي مناسرب ،بقراي سرازمان در

هنگام مصاحبۀ آزمایشي ،سؤاالت مصاحبه تا چند مصراحبه

مخاطرات و تجربۀ رشد ،بهتر تشریح ميشرود (محمردي و

نخست ،با توجه به نظرهاي مصاحبهشوندگان و مشورت برا

همکراران )1331 ،برهعبرارتي ،ترابآوري باعرث بهبرود در

اساتید اصالح شد تا با استفاده از سؤاالت درسرت ،اهرداف

نحوۀ مواجهۀ سازمان با تغییرات و نوسانات پیشبینيناپرذیر

مدنظر پژوهش به دست آید.

ميشود.
روش
روش پژوهش ،جامعه و نمونه :این پژوهش از پرارادایم
تفسیري ،رویکرد کیفي و استراتژي نظریرهسرازي دادهبنیراد
بررا رویکرررد ظاهرشررونده (گلیررزري) اسررتفاده کرررد .گلیررزر
بررهطررورکلي  02خررانوادۀ کدگررذاري را بررراي کدگررذاري
نظري معرفي کررد (گلیرزر .)0220 ،1338 ،1318 ،در ایرن
پژوهش ،مناسبترین خرانوادۀ کدگرذاري کره بره بهتررین
وجره ،ارتبراط بررین مفراهیم و مقولررههرا را توجیرره مريکنررد،

روش اجرا و تحلیل :برراي کسرب اطالعرات ،ازطریرق
روش نمونهگیري گلولهبرفي و مصاحبۀ نیمه سراختار یافتره،
با  00نفر از مردیران و خبرگران صرنعت مصراحبه شرد کره
دسررتکررم  8سررال سررابقۀ کررار مرررتب و آگرراهي کامررل از
فرآیندهاي تابآورشدن و اجرراي آن داشرتند .معیرار ایرن
آگرراهي ،اجرررا و مشررارکت در فرآینرردهاي تررابآوري
سازماني یا آگاهي کامرل از آنهرا برود؛ بردین صرورت کره
افراد مصاحبهشده درک جامعي از فرآینردهاي ترابآوري
صنعت داشتند و این درک ،ناشي از تجربۀ آنها ،سابقۀ کرار
Anticipated consequences
means-goal

1
2
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و پستهاي مدیریتي در سازمانهاي ترابآور بروده اسرت.

قابلیت اطمینان نیز به معناي کفایت روند تجزیهوتحلیرل

در پایانِ مصاحبه ،از افراد خواسته شرد ترا خبرگراني کره از

دادهها و فرایندهاي تصمیمگیري است.

مباحث مطرحشده اطرالع دقیرق دارنرد و ادراک کراملي از
فرآیند تابآوري دارند ،معرفي شروند ترا برا آنهرا مصراحبه

یافتهها

شرود .بررراي بررسري اشررباع نظرري ،از نمونررهگیرري نظررري

براي کدگذاري حقیقي ابتدا جمالت مصراحبه برهصرورت

اسررتفاده شررد؛ یعنرري تررا زمرراني کرره مصرراحبههرراي بیشررتر،

خ بهخ پیادهسازي شرد و سری

بره همرین ترتیرب مرتن

اطالعات جدیدتري را اضافه نمريکررد ،مصراحبههرا ادامره

مصرراحبه بررسرري و تحلیررل شررد .جمررالت بررهصررورت

یافررت .قابلیررت اعتمرراد یافتررههرراي ایررن پررژوهش (روایرري و

واحدهاي معنایي فشرده کدگذاري شدند؛ بردین صرورت

پایایي) ازطریق چهار معیار لینکرولن و گوبرا ( )1380یعنري

کرره پژوهشررگران بررا بررسرري ،تحلیررل و تفسرریر جمررالت

اعتبارپذیري ،انتقالپذیري ،قابلیرت اطمینران و تأییدپرذیري

بیانشدۀ مصاحبهها ،بهترین کد مفهرومي را برراي جمرالت

انجام شد .اعتبارپذیري باورداشتن به یافترههراي پرژوهش

انتخاب کردنرد .پر

از ایرن مرحلره ،کردهایي کره ازنظرر

اسررت .ایررن مررورد برره همررراه سررایر مرروارد ،مرررتب بررا

مفهومي با یکدیگر همگرا بودند و به مفهوم مشابهي اشراره

تکرارپذیري نیز اسرت .برراي رسریدن بره اعتبارپرذیري،

داشتند ،در قالب مقوله قرار گرفتنرد .درنهایرت مقولرههرایي

لینکلن و گوبا به مواردي همتون تماس طوالني داشرتن

که همگرا بودند ،در قالب مؤلفرههراي خاصري دسرتهبنردي

با محی پژوهش ،بررسي از زوایاي مختلن ،تبادل نظرر

شدند .در مرحلۀ بعد یعني کدگذاري نظري ،برا اسرتفاده از

با همتایان ،کفایت مراج و حفظ و گسرترش ارتبراط برا

خانواده نتیجه  -هدف گلیزر ،به کدگذاري نظرري مفراهیم

پاسخگویان براي دستیابي به آنته آنها واقعا مريداننرد و

و مؤلفهها پرداخته است .خانواده پیامدها ،برهعنروانِ مثرال و

مراجعۀ مجردد بره مشرارکتکننردگان اشراره کرردهانرد

زیرمجموعررهاي از خررانواده نتیجرره -هرردف در نوشررتههرراي

(عباسزاده .)03 :1331 ،در این پژوهش ،ایرن معیرار برا

گلیررزر مطرررح مرريشررود .پیامرردهاي تررابآوري ،اشرراره برره

توضررریح هررردف مصررراحبه و پدیررردهمحررروري برررراي

موضوعاتي دارد که مدیرانِ سازمانهاي ترابآور ،آنهرا را

مصررراحبهشررروندگان ،مصررراحبۀ آزمایشررري برررهمنظرررور

خروجيهاي ترابآوري ادراک کردنرد و ترأثیراتي اسرت

کامررلکررردن سررؤاالت بررراي فهررم بیشررتر ،انجررام کامررل

کرره تررابآوري سررازماني بررر سررازمان و محرری بیرونرري

پررررژوهش تررررا اشررررباع دادههررررا ،ارائررررۀ دادههررررا برررره

مرريگررذارد .بنررابراین ،ازنظررر مرردیرانِ صررنعت ،نتررایج و

مشررارکتکننرردگان و نظرخررواهي از آنرران و تخصرریص

پیامدهایي که از تابآوري سازماني نشرئت مريگیرنرد ،در

زمران کررافي برراي انجررام مصراحبههررا و همتنرین انجررام

چند مؤلفۀ کلي قرار ميگیرند کره شرامل اسرتحکامبخشري

کدگذاري توس چند نفر صورت گرفت .انتقالپذیري

نگرشها و رفتارهاي سازنده ،حفظ توانایيهراي سرازمان و

برره معنرراي قابلیررت تعمرریم نتررایج برره سررایر حرروزههررا و

ارزشآفریني در سطح کالن جامعه است .جدول  1ابعراد و

زمینه هاست .از دیدگاه محمدپور ( ،)1330انتقال پذیري

مؤلفررههرراي پیامرردهاي تررابآوري را نشرران مرريدهررد.

به کاربردپرذیري یافترههراي پرژوهش اطرالو مريشرود.
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جدول  .1ابعاد ،مؤلفهها و مقولههای پیامدهای تابآوری سازمانی
مقوله

بُعد

مؤلفه

پیامدهاي روانشناختي

استحکامبخشي نگرشها و رفتارهاي

زمینهسازي سالمت روان

سازنده

کمک به بهبود دلبستگي به سازمان

افزایش حمایت از سازمان
افزایش خوشبیني
افزایش سختکوشي

حفظ یا افزایش تخصص پرسنل در سازمان
تقویت تابآوري
فرصت براي کارهاي با اولویت
افزایش قدرت محصول و تبلیغاتي
پیامدهاي غیرروانشناختي

حفظ و بهبود توانایيهاي سازمان

بهبود رشد
افزایش آمادگي سازمان
مقاومت بهتر
بهبود در اقتصاد

ارزشآفریني در سطح کالن جامعه

پیامدهای روانشناختی

بهبود در اجتماع

رعایتنکردن قروانین و مقرررات شررکتهرا و یرا دریافرت

استحکامبخشي نگرشها و رفتارهراي سرازنده.یکري از

رشوه به وجود ميآورند ،دولرت و مقامرات دولتريِ شرهر و

نتررایج مهررم تررابآوري در سررازمانهررا ،اسررتحکامبخشرري

کشور از طرحهاي اشتغالزایيِ سازمانها حمایت ميکننرد.

نگرررشهررا و رفتارهرراي سررازنده اسررت .ایررن مؤلفرره داراي

برخي دیگر از مدیران معتقدند عالوه برر مسرئوالن دولتري،

مقوالتي همتون افزایش حمایت از سرازمان ،خروشبینري،

مررردم و مشررتریان نیررز از سررازمانهرراي تررابآور حمایررت

سختکوشي ،زمینهسازي سالمت روان ،کمرک بره بهبرود

ميکنند .مدیران صنعت از مفاهیمي همتون افرزایش نفرو

دلبستگي سازماني و حفظ یرا افرزایش تخصرص پرسرنل در

در دولت ،افزایش حمایت مردم ،افزایش حمایت دولرت و

سازمان است.

 ...استفاده کردند.

افررزایش حمایررت از سررازمان .اسررتخدامهرراي سررازمان،

افررزایش خرروشبینرري .تررابآوري موجررب امیرردواري

فرآینرردهاي توزی ر  ،فررروش و امثررال آنهررا باعررث اشررتغال،

مدیران و کارکنان به وضعیت کنروني شررکت مريشرود و

کاهش بیکاري و بهبود وضعیت رواني کارکنران مريشرود.

این باعث ميشود تا برنامرههراي بلندمردتي را برنامرهریرزي

این مزایا باعث ميشود تا دولت و مسئوالن دولتريِ شرهر یرا

کننررد .اگررر سررازمان ،تررابآور نباشررد ،چررون کارکنرران و

کشور ،سعي کنند از فعالیرتهراي سرازمان حمایرت کننرد؛

مدیران به آینده ،خوشبین نیستند ،سعي ميکننرد برنامرههرا

البته کارکنان دولت به دالیل مختلفري مثرل رعایرتنکرردن

را بررهصررورت کوترراهمرردت عملیرراتي و اجرررا کننررد؛ امررا در

قوانین و تالش براي گرفتن حق سهم یرا رشروه ،مشرکالتي

سازمانهاي تابآور ،عک ِ این موضوع اتفاو ميافترد .بره

را براي شرکتهاي تولیدي ایجاد ميکنند .با چشرمپوشري

همین دلیل ،ميتوان برنامهریزي بلندمدت انجرام داد و دیرد

از مسائلي که برخي از سازمانهاي دولتي يرب  ،به دلیرل

مدیران نیز بلندمدتتر ميشود .برخري از مردیران معتقدنرد
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تررابآوري باعررث مرريشررود کارکنرران و مرردیران برره ارتقررا

تجربه ميکنند؛ البته یکي دیگر از مدیران نیز اشراره داشرت

امیدوار باشند؛ بدین دلیل که وقتي سازمان ،تابآور باشرد،

که استرس مثبتِ ناشري از کرار ،باعرث مريشرود کارهرا برا

یعنرري سررازمان بقرراي خررود را حفررظ مرريکنررد و در آینررده

دقت بهتري انجام شود .مردیران در شررکتهراي ترابآور

فرصت رشد بیشتري فراهم مريشرود .وقتري سرازمان رشرد

نیز استرس کمتري را نسربت بره سرازمانهراي غیرترابآور

کند ،یعني براي پُستهاي جدیرد بره مردیران و سرپرسرتان

تجربه ميکنند.

بیشررتري نیرراز اسررت .بررا ایررن رونررد ،کارکنرران و مرردیران،
امیدواري بیشتري به ارتقا خواهند داشت.

بهبود دلبستگي به سازمان .در ایرن پرژوهش ،دلبسرتگي
سازماني ،میزان عالقۀ قلبري فررد بره مانردن و کرارکردن در

افزایش سختکوشي .یکي دیگر از مفراهیم مررتب برا

سازماني تعرین ميشود که گراهي اوقرات همرراه برا تعهرد

پیامرررردهاي تررررابآوري ،سررررختکوشرررري ،تررررالش و

عاطفي یا مستمر باشد .درخور کرر اسرت در مصراحبههرا،

مسئولیتپذیري است .برخري از مصراحبهشروندگان اشراره

شررواهدي مبنرري بررر تأثیرپررذیري انررواع دیگررر تعهررد ،از

داشتند که وقتي شرکت ،تابآور باشد ،انگیزه افرراد برراي

تابآوري سازماني مشاهده نشرد .تعهرد عراطفي ،پرذیرفتن

پررذیرش مسررئولیت و تررالش ،بیشررتر مرريشررود؛ بنررابراین

ارزشهرراي سررازمان ،احسرراس وابسررتگي ،هویررتدادن بررا

تابآوري همانگونره کره باعرث انگیرزه و امیرد مريشرود،

سازمان و تعلرق خراطر بره سرازمان توسر کارکنران اسرت.

باعث سختکوشي در سازمان نیز ميشرود .سرختکوشري

وقتي سازمان تابآور است ،پرسنل عالقۀ بیشتري نسبت بره

در مفاهیمي همتون تصمیمگیرري دقیرق ،افرزایش فعالیرت

سازمان و ارزشهاي آن پیدا ميکننرد؛ چرون سرازمانهراي

فکررري مرردیر ،تررالش بیشررتر گروهرري کارکنرران و تررالش

تابآور باتوجه به شررای سرخت ،نسربت بره سرازمانهراي

کارکنان براي یادگیري مشاهده ميشود .تابآوري باعرث

دیگر بهتر عمل مريکننرد؛ بنرابراین کارکنران و مردیران بره

ميشود به دلیل افزایش مسئولیت ،مدیران دقت خرود را در

کارکردن در این سازمان احساس افتخار مريکننرد و سرعي

تصمیمگیري بیشتر کنند.

ميکنند هویت خود را با هویت سازمان پیونرد بزننرد .اینهرا

زمینررهسررازي سررالمت روان .تررابآوري سررازماني بررر

باعث ميشود کارکنان ،ارزشهاي سازمان را بهتر بیذیرنرد

استرس کارکنان تأثیري دوگانره دارد کره در نروع خرودش

و دلبستگي آنها به سازمان بیشتر شود .تعهد مستمر ،آگراهي

جالب توجره اسرت .طبرق نظرهراي مردیران صرنعت ،وقتري

از هزینههاي ناشري از تررک سرازمان و یرا آگراهي از نبرود

سازمان تابآور باشد ،سعي مريکنرد سراعت کرار مفیرد را

فرصت هراي شرغلي دیگرر در بیررون سرازمان اسرت .وقتري

افزایش دهد .براي افزایش ساعت کار مفید ،بره کارکنران و

شرکت تابآور باشد ،افراد بره کرارکردن در سرازمان نیراز

مرردیران فشررارهاي روحرري ،وارد و باعررث افررزایش اسررترس

دارند .حقوو خود را در زمان مناسب دریافت ميکنند و برا

ناشي از کار ميشود .از طرف دیگرر ،ترابآوري سرازماني

توجه به وضرعیتِ برازارِ کرار ،در موقعیرتهراي بحرانري یرا

موجب ميشرود احتمرال تعطیرلشردن شررکت ،کراهش و

رکود باعث ميشرود اگرر افرراد از سرازمان خرارر شروند،

تعدیل نیرو کمتر شرود .برهطرورکلي ،امنیرت شرغلي در اثرر

نهتنها حقوو و مزایاي خود را از دست ميدهنرد ،در بیررون

تابآوري سازمان ،بیشتر ميرود و درنتیجه ،استرس شرغلي

از سازمان نیز احتمال اشتغال افراد کمتر خواهد بود.

ناشرري از ترررس از اخرررار و کرراهش امنیررت شررغلي ،کمتررر

حفرررظ یرررا افرررزایش تخصرررص پرسرررنل در سرررازمان.

ميشود .با توجه به اینکه امنیت شغلي تا حد زیرادي وجرود

تابآوري موجب ميشود کارکنران مهرارتهراي خرود را

دارد ،خانوادهها نیز استرس کمتري را از نبود امنیرت شرغلي

بهتررر عرضرره کننررد؛ زیرررا وقترري سررازمان تررابآور باشررد،
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کارکنان سعي ميکنند براي ارتقرا بره پسرتهراي ارشرد یرا

در صنعت خاصري حرکرت کنرد ،رکرود کمترر مريشرود.

براالتر ،مهرارت و دانرش خررود را عرضره کننرد و ازطرفرري،

کاهش رکود نیز مجددا باعث ميشرود برازارِ شررکتهراي

مهارتهاي خود را تقویت کنند کره ایرن موجرب افرزایش

تررابآور نیررز بررا رکررود مواجرره نشررود؛ بنررابراین تررابآوري

تخصررص در سررازمان مرريشررود؛ البترره ایررن موضرروع در

سررازماني باعررث مرريشررود مجموعررۀ صررنعت برره همررراه

سازمانهاي غیرتابآور براي اخرارنشدن مشاهده ميشرود

شرکتهاي تابآور ،فعالیتهراي اقتصرادي بهترري داشرته

و ارائۀ مهارت ،مختص سرازمانهراي ترابآور نیسرت؛ امرا

باشررند و اشررتغال نیررز بیشررتر شررود .تولیرردات شرررکتهرراي

نکتۀ شایان توجه این است کره کارکنران برراي ارتقرا سرعي

تابآور نهتنهرا باعرث کراهش واردات محصروالت مشرابه

ميکنند مهارت خود را بیشتر عرضره کننرد .بنرابراین کلیرد

ميشوند ،تراز تجاري ایران را بهبود ميبخشند و از خررور

اصررلي در تفرراوتِ بررینِ افررزایش مهرارت و افررزایش عرضرره

ارز جلوگیري ميکنند .در ایرن حالرت ،برازار بهترري برراي

مهارت است .همتنین افراد از سازمانهاي دیگر که تعطیرل

سررازمان و رقبررا ایجرراد مرريشررود .در مجمرروع ،تررابآوري

یررا ورشکسررت شرردند ،برره سررمت سررازمانهرراي تررابآور

سازماني برا ترأثیري کره برر فروشرندگان ،توزیر کننردگان،

مرريآینررد .در ایررن حالررت ،جررذب افرررادِ متخصررص ،بیشررتر

تأمینکنندگان مواد اولیه ،کارکنان تولیرد و  ...مريگرذارد،

ميشود و بهخوديخود باعث افزایش تخصص در سرازمان

باعث ميشود رکود بازار و بیکاري ،کمتر شود.

ميشود.

بهبود در اجتماع .تابآوري سازماني باعث ایفاي نقش
کمک به محی زیست در برخي از شررکتهراي تولیردي

پیامدهای غیرروانشناختی

محصوالت ساختماني ميشود؛ البتره ایرن نتیجره مربروط بره

ارزشآفرینرري در سررطح کررالن جامعرره:از پیامرردهاي مهررم

همۀ سرازمانهراي ترابآور نیسرت و تعمریم ایرن پیامرد بره

تابآوري سازمانهرا ارزشهرایي اسرت کره برراي جامعره

سازمانهاي دیگر حتري در صرنعت مشرابه بایرد برا احتیراط

ایجاد ميکند؛ البته هرر یرک از خروجريهراي ترابآوري،

صورت بگیرد .مسئولیت اجتماعي بهطورکلي نقشري اسرت

بهخوديخود یک نوع ارزشآفریني برراي جامعره خواهرد

که سازمان براي بهبود وضعیت جامعه دارد .برخي مردیران،

بود؛ ولي مطلوبتر آنست که مواردي کره برهطرور خراص

تابآوري را به معناي رشرد صرحیح و در راسرتاي اعرتالي

در ارتباط با زندگي بهتر در جامعه ميشود ،در دسرتهبنردي

جوام در موقعیتهاي بحراني معني کردند و مطابق همرین

جداگانهاي قرار گیرد؛ زیرا به موضوعاتي متفاوتتر نسربت

استنباط معتقدند وقتي شرکتِ تابآور ،خوب عمرل کنرد،

به پیامدهاي دیگر اشراره دارد؛ برراي مثرال ایفراي نقرش در

سعي ميکند به همۀ جوانب جامعه توجه کنرد؛ برراي مثرال

توسعۀ ملي ،بهبود اقتصادي (و حفاظت از محی زیسرت در

کاهش یا حذف ضایعات (در شرکتهاي شیرآالت ،آجر

برخي از سازمانهاي تابآور) از پیامردهاي ترابآوري در

ماشرریني ،تولیرردي شررن و ماسرره ،خرراموت صررنعتي و  )...و

ایررن زمینررهانررد .ارزشآفرینرري در سررطح کررالن جامعرره از

الیهروبي آببندانها برراي اسرتفاده از گرلوالي آن برراي

راههرراي مختلفرري شررکل مرريگیرررد کرره در ادامرره تشررریح

تولیررد در برخرري شرررکتهررا ص رورت مرريگیرررد .آنهررا از

ميشود.

مفرراهیمي همتررون کرراهش ناهنجرراري اجتمرراعي ،کرراهش

بهبود در اقتصاد .وقتي شررکت ،ترابآور باشرد ،باعرث

مشکالت زیستمحیطي ،کراهش هزینرۀ دولرت در ارتبراط

ميشود اقتصرادِ جامعره در مسریري درسرت حرکرت کنرد.

بررا محرری زیسررت ،کرراهش ضررایعات محیطرري ،سررودآوري

زماني که اقتصاد کشور با فعالیتهاي شرکتهاي ترابآور
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سهامداران ،کمک فنري بره رقبرا و عامرل بره وجرود آمردن

باالتر ،تفویض بهتر اختیارات و تمرکز بر فرصتها به جراي

تالش در رقبا استفاده کردند.

حل مسائلِ سازمان داشته باشد .در این راستا وقتي سرازمان،
تابآور باشد ،مدیران و کارکنان به جاي حل مسائلي مثرل

حفظ و بهبود تواناییهای سازمان
تقویت توانایيهاي سازمانها که باعث بهبود پیامردهاي
روانشرناختي مريشرود ،از نتررایج مهرم ترابآوري سررازماني
است .ترابآوري سرازماني باعرث مريشرود توانرایيهرایي
سررازمان تقویررت شررود .ایررن توانررایيهررا شررامل تقویررت
تابآوري ،فرصت بیشتر براي کارهاي با اولویرت مهرمترر،
بهبود رشد و افزایش قدرت محصرول و تبلیغراتي ،افرزایش
آمادگي سازمان و مقاومت بهتر اسرت .بره هرر یرک از ایرن
مقولهها در ادامه پرداخته ميشود.
تقویت تابآوري .وقتي سازمان ،تابآور باشرد ،یعنري
ویژگيهرایي را داراسرت؛ برراي مثرال ویژگري کرارایي در
صورت وجود شرای الزم ميتواند باعرث ایجراد فرهنرگ
مصرف صحیح شود؛ چرون وقتري افررادِ سرازمان بره دنبرال
کاهش هزینهها باشند ،این فرهنرگ مصررف حتري پر

از

پایرران بحررران نیررز وجررود خواهررد داشررت .وقترري شرررکت،
تابآور باشد ،باعث ميشود در بازار رقابتي و در شررایطي
که بسیاري از رقبا ،توانایي رقابتکردن را ندارند ،بتوانرد برا
رقبرراي کمتررر از بازارهرراي آزادشررده از رقبررا فعالیررت کنررد.
تابآوري باعث ميشرود سرازمان ،فراینردهایي را انتخراب
کند که باعث حفظ یا بهبود بیشتر تابآوري شرود .در ایرن
راسررتا ،آنهررا فرآینرردهاي خررود را براسرراس خصوصرریات
تررابآورانرره تنظرریم مرريکننررد .یکرري از مرردیران صررنعت در
ارتباط با این موضوعات با ارائۀ مفاهیمي همترون جرذب و
اسررتخدام براسرراس شرراخصهرراي تررابآوري و اهمیررت برره
شاخصهاي تابآوري در ارتقا پدیدار است.
فرصت بیشتر براي کارهاي با اولویت باالتر .تابآوري
سازماني باعث ميشرود مردیر فرصرتهراي بیشرتر را برراي
تصمیمگیريهاي مهم ،برنامرهریرزيهراي دقیرق ،مردیریت
فرآیندهاي بحرران ،اجرراي زودترر تصرمیمات برا اولویرت

تأمین بودجه ،مرذاکرات برا بانرکهرا ،تسرهیل موانر اداري
براي مجوزهراي الزم و  ...بره مسرائل مهرمترر مريپردازنرد.
تصررمیمات مهررمتررر مرريتوانررد پرررداختن برره موضرروعات
استراتژیکي سازمان یا استفاده بهتر از فرصرتهراي موجرود
در برازار باشرد .در ایررن راسرتا مرردیران صرنعت از مفرراهیمي
همتون تمرکز مدیران بر تصمیمگیريهراي مهرم ،اجرراي
سررری تررر تصررمیمهرراي بررا اولویررت برراالتر ،تفررویض بهتررر
اختیارات و تمرکز بر فرصتها استفاده کردند.
افررزایش قرردرت تبلیغرراتي و محصررول .افررزایش قرردرت
برند ،محصول و تبلیغات ،یکري دیگرر از نترایج ترابآوري
سازماني است .وقتي شرکت ،تابآور باشد ،برندِ آن ازنظر
قدرت رقابرتپرذیري در وضرعیت بهترري قررار دارد .ایرن
وضررعیت بهتررر برردین دلیررل اسررت کرره هنگررام بحررران یررا
شرروکهرراي بیرونرري در عملکرررد بسرریاري از سررازمانهررا
اختالالتي ایجاد ميشود ،تا جایي که برخري سرازمانهرا ترا
مرررز ورشکسررتگي نیررز مرريرونررد .ایررن درحررالي اسررت کرره
شرکتهاي تابآور در وضعیت بهتري قرار دارنرد .طبیعترا
وقترري چنررین اتفرراقي بیفتررد ،دیررد مررردم نسرربت برره برنررد و
محصوالت سازمان بهتر ميشود و به دلیرل ترابآوربرودن،
مررردم دیرردگاه خرروبي نسرربت برره توانررایيهرراي شرررکت در
موقعیررتهرراي دشرروار پیرردا خواهنررد کرررد .شرررکتهرراي
تررابآور ترروان تبلیغرراتي بیشررتري نسرربت برره سررازمانهرراي
غیرتابآور دارند .شرکتهایي که در سطوح باالتري قررار
دارنررد ،ممکررن اسررت از آنهررا در تلویزیررون ،سررمینارها،
روزنامهها و  ...مصاحبههایي انجام گیررد ،بنرابراین تبلیغراتي
رایگان براي سرازمانهراي ترابآور خواهرد برود .همتنرین
آنها با نفو هایي که دارند ميتوانند با اسرتفاده از تخفیفرات،
هزینههاي تبلیغاتي کمترري برراي ارائرۀ تبلیغرات بیردازنرد و
درنهایت قدرت رقابتي محصوالت بیشتر ميشود.
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بهبود رشد .اگرر سرازمانهرا ،ترابآور باشرند ،فرصرت

این ،کمتر پژوهشي پیامدهاي ترابآوري را بررسري کررده

رشد آنها و بهبود اقتصادي بیشتر مريشرود .ایرن شررکتهرا

است؛ تا جایي که با جستجو در منراب و پایگاههراي علمري

روشهاي مقابله با مشرکالت را شناسرایي کردنرد و از آنهرا

تحقیق مشابهي ،کمتر پیدا شد.

برراي مقابلرۀ بهترر برا مشرکالت آینرده اسرتفاده مريکننررد و

در ارتبررراط برررا پیامررردهاي روانشرررناختي ،ترررابآوري

درنهایت ،بهتر ميتوانند رشرد کننرد .همتنرین برا توجره بره

پیامدهایي را ازنظر روانشناختي داراست .یکي از پیامردهاي

اینکه در دورههاي بحرانري ،شررکتهراي کمترريانرد کره

تابآوري ،افزایش حمایت از سازمان است .در ایرن راسرتا

بدون اختالل ،فعالیت ميکنند ،زماني که بحرران یرا مشرکل

بایررد متررذکر شررد یکرري از دالیررلِ حمایررت از سررازمان،

برطرف شود ،فرصت بیشتري براي رشد دارند؛ بنرابراین بره

مخصوصا حمایت مرردم ایرن اسرت کره بیشرت ِر افرراد یرک

دلیررل حررذف رقبررا در بحررران ،سررهم بررازار شرررکت بیشررتر

شهر ،ممکن است در آن سازمان فعالیت کنند .این موضوع

ميشود و بعد از پایان بحران نیز با بازارهاي بکرر و خرالي از

در شهرهاي کوچکتر اهمیت بیشرتري دارد؛ چرون تعرداد

رقیب روبهرو ميشروند .اسرتداللهراي مردیران صرنعت در

افرادي که در آن شررکتهرا اشرتغال دارنرد ،شرایان توجره

این زمینه با مفاهیمي همتون افزایش سرهم برازار ،پیشررفت

است .شهرهاي شمال کشور نیز معموال جزئري از شرهرهاي

سری تر پ

از تکانهها و  ...به این مقوله مشخص ميشود.

کوچک و متوس اند که اگر تعطیل شود ،مسئوالن شرهر و
مردم در جستجوي بهبرود آن شررکت خواهنرد برود .پیامرد

بحث

دیگر ،خوشبیني است .وقتي سازمان تابآور باشرد ،افرراد

در ارتباط با پیامدهاي تابآوري ،پژوهشهراي زیرادي

نسبت به وضعیت آینده خروشبرین مريشروند؛ زیررا انتظرار

انجام نشده است .رویکردهاي پژوهشهراي ترابآوري برر

دارند سازمان رشد یابد یا موقعیتهاي جدیرد ایجراد شرود؛

آن بودهاند ترا ترابآوري را برا ویژگريهراي سرازمانهراي

بنابراین سعي ميکنند توانمنديهراي خرود را بیشرتر کننرد،

بسیار تابآور توضیح دهند .این پژوهشهرا بیشرتر متمرکرز

دانش خود را در ارتباط با فرآیندهاي کاري افرزایش دهنرد

بر علل و مؤلفههاي تابآوري سازماني بود .این پژوهشهرا

و این باعث مريشرود سرازمان بتوانرد بهترر از قبرل در برابرر

نشان ميدهند کدام یک از مشخصههاي سازماني ميتوانند

بحران هرا و مخراطرات عمرل کنرد .ایرن نترایج برا پرژوهش

در مواجهه با عدماطمینان و مخاطرات محیطري بره سرازمان

مرتوررروي و یررراراللهي ( )1334همخرررواني دارد .افرررزایش

کمررک کننررد .بررهعبررارتي آنهررا ویژگرريهررا ،ابعرراد و علررل

سختکوشي از دیگرر پیامردهاي ترابآوري اسرت .وقتري

تررابآوري سررازماني را ارائرره مرريدهنررد؛ بررراي مثررال بیشررتر

سررازمان تررابآور باشررد ،مسررئولیت مرردیران بررراي حفررظ

نویسررندگان ،تررابآوري ،ابعرراد آن و یررا هررر دو را بررسرري

سازمان بیشرتر مريشرود و درنتیجره ،فعالیرتهراي فکرري و

کردنرررد .ازطرفررري برخررري نویسرررندگان (دي گالیزیرررا و

جسررمي آنهررا در راسررتاي حفررظ یررا رشررد سررازمان بیشررتر

همکاران )0213 ،و بیشتر مردلهرایي کره برراي ترابآوري

مرريشررود .وقترري سررازمان تررابآور باشررد ،دقررت مرردیر در

ارائه شدند همتون مدل اسنادي ،جناغي ،مثلث ترابآوري

تصمیمگیري ،فعالیت فکري مدیر ،تالش جمعي کارکنران،

و  ...عللِ تابآوري را بررسي کردند .هرچند بررسي علرل

تالش کارکنران برراي یرادگیري و سرختکوشري مردیر و

و مؤلفررههرراي تررابآوري اهمیررت زیررادي دارد ،توجرره برره

پرسررنل افررزایش مرريیابررد .از دیگررر پیامرردهاي تررابآوري،

پیامدهاي تابآوري و اینکه تابآورشردن سرازمانهرا چره

زمینهسازي سالمت روان است که با پژوهشهراي میالنرت

نتایجي را دارد ،در نوع خودش با اهمیرت اسرت .برا وجرود

و همکاران ( )0220و همرات و همکاران ( )0221همراسرتا
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است .در این راستا بهطرورکلي ترابآوري سرازماني باعرث

و همکررراران ( )1331همخرررواني دارد کررره بیررران داشرررتند

کراهش اسرترس خرانوادههررا از تعطیلري سرازمان و بیکرراري

تررابآوري باعررث تطبیررقپررذیري سررازمان بررا قیمررتهررا و

مرريشررود؛ چررون در حالررت اسررترسِ ناشرري از انجررام کررار،

محصوالت جدید رقبا ،نیاز بازار و تغییرات برازار مريشرود.

استرس به فرد کارکننده وارد ميشود نره خرانواده .ازطرفري

تقویررت تررابآوري از دیگررر پیامرردهاي تررابآوري اسررت.

تابآوري سازماني باعث امنیت شغلي کارکنان ميشرود و

وقتي سازمان تابآور باشد ،باعث ميشود مجرددا سرازمان

این موضوع تا حد زیرادي باعرث مريشرود خرانوادههرا نیرز

وارد چرخه تابآوري شود؛ یعني بقاي خود را حفظ کنرد،

استرس کمتري را از نبود امنیرت شرغلي تجربره کننرد؛ البتره

مقاومت و رشد داشته باشد ،برا تغییررات وفرق پیردا کننرد و

یکي از مدیران اشاره داشت که استرس مثبتِ ناشي از کرار

بهصورت صعودي تابآورترر شرود .ایرن پیامرد برا مفراهیم

باعث ميشود کارها با دقت بهتري انجام شود و مردیران در

مطرحشده در پژوهشهاي پاتریارکرا و همکراران (،)0211

شرررکتهرراي تررابآور اسررترس کمتررري را نسرربت برره

مککرارثي و همکراران ( )0211و کِرر ( )0213همخرواني

سازمانهاي غیرترابآور تجربره کننرد .از دیگرر پیامردهاي

دارد .بهعبارتي تابآوري با تقویت علل خود باعرث بهبرود

تابآوري ،حفظ و افزایش تخصص در سازمان اسرت کره

خود ميشود .از دیگر پیامدها ،فرصت بیشتر براي کارهراي

باعث ميشرود افرراد از سرازمانهراي دیگرر کره تعطیرل یرا

با اولویت باالتر است .تابآوري سازماني باعرث مريشرود

ورشکست شدند ،به سمت سازمانهاي ترابآور بیاینرد .در

مدیران ،فرصتهاي بیشتر را براي تصمیمگیريهراي مهرم،

این حالت ،جذب افرادِ متخصص ،بیشرتر و برهخروديخرود

برنامهریزيهاي دقیق ،مدیریت فرآیندهاي بحرران ،اجرراي

باعث افزایش تخصص در سازمان ميشود .همتنرین وقتري

زودتر تصمیمات با اولویت باالتر ،تفویض بهتر اختیرارات و

سازمان ،تابآور باشد ،باعث ميشود افراد متخصصري کره

تمرکز بر فرصتها به جراي حرل مسرائلِ سرازمان و مقابلرۀ

سازمان به دنبال جذب آنها بود ،با میل خودشان بره سرازمان

بهتررر برررا ریسررک و کنتررررل آن داشررته باشرررد .برخررري از

بییوندند.

پژوهشررگران نیررز نشرران دادنررد تررابآوري باعررث مرردیریت

در ارتباط با پیامدهاي غیر روانشناختي ،مباحث دیگري

ریسک و بازیابي بهتر ميشود (چروپرا و سرودهي)0214 ،1

نیز مطررح اسرت .بهبرود در اقتصراد ،پیامرد غیرروانشرناختي

که با نترایج پرژوهش کنروني همخرواني دارد .پیامرد دیگرر

مطرح شد .در این راستا تابآوري سازماني باعرث کراهش

تابآوري ،افزایش قدرت تبلیغاتي و محصول است .وقتري

بیکاري در کشور مريشرود؛ چرون شررکتهراي ترابآور

سازمان ،تابآور باشد ،مردم و مشتریان طررز تفکرر بهترري

سعي مري کننرد کارکنران خرود را حفرظ کننرد و اگرر هرم

نسرربت برره آن سررازمان خواهنررد داشررت و تبلیغرراتي بررراي

تعدیل نیرو داشتند ،شرکت آنها تعطیل نمريشرود؛ بنرابراین

محصول ميشود و قردرت محصروالت آن شررکت بهبرود

اگر سازمانهرا ترابآور باشرند ،باعرث اشرتغال مريشرود و

ميیابد .پیامد دیگرر ترابآوري ،بهبرود رشرد اسرت .وقتري

درحقیقت بخشي از وظیفۀ دولت در زمینۀ ایجاد اشتغال نیرز

سازمان تابآور باشد ،باعرث مريشرود فرآینردهاي جدیرد

برطرف مريشرود .برخري معتقدنرد اگرر در یرک صرنعت،

ایجرراد شررود ،عملکرررد بهبررود یابررد و تعررداد کارکنرران آن

سازمانها بهطورکلي تابآور باشرند ،ترابآوري سرازماني

افزایش یابند و حتي ممکن است اندازه سرازمان برزردترر

باعث رقابت سرازمانهرا برا یکردیگر مريشرود .رقابرت نیرز

شود .بهطورکلي باعث ميشود سازمان بهتر رشد کنرد .ایرن

بهنوبۀخود باعث تولید محصوالت جدیدتر ،با کیفیرتترر و

موضوع با توضیحاتي که در پژوهش محمردي و همکراران

قیمتهاي رقابتيتر ميشود .این نتیجه با پرژوهش محمردي
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( )1331و ماالک ( )1338اشاره شد ،همخرواني دارد .آنهرا

باعث شود فرسودگي و خستگي کارکنان بیشتر شود.

بیان کردند سازمانهایي که تابآور باشرند ،بعرد از شرروع

در راستاي دستیابي به پیامدهاي حفظ و بهبود

بحران ،سری تر کاهش در سطوح عملکررد خرود را جبرران

آمادگي سازمان در برابر بحران ،پیشنهاد ميشود تمامي

مرريکننررد (رشررد در عملکرررد) .بررراي ترغیررب مرردیران برره

فرآیندها از دیدگاه ناظر بیرون از سازمان ،بهطور کامل

تابآورکردن سازمان ،آنها ابتدا باید بدانند تابآوري چره

بررسي و بازبیني شوند .فرآیندهایي که نیاز به بازتعرین

نتایجي برراي آنهرا دارد؛ بنرابراین ایرن پرژوهش ،پیامردهاي

دارند ،بهصورت دقیق تعرین شوند .استفاده از ناظر بیروني

تابآوري سازماني را در شرکتهاي تولیدي محصروالت

بدین دلیل است که معموال از دیدگاه مدیران داخلي براي

ساختماني کشن کرده است.

کارهاي روتین و فرآیندهاي سازمان ،نیاز به تغییر احساس

براي رسریدن بره پیامردهاي مثبرت ترابآوري ،پیشرنهاد

نميشود .مدیران داخلي در کنار ناظر بیروني باید فرآیندها

ميشود مدیران و کارکنان ،فرآینردهاي ترابآوري در هرر

را بازتعرین کنند تا از تجارب داخل و بیرون سازمان به

یک از زیربخشهاي سازمان طراحي و اجرا کننرد .در ایرن

بهترین نحو استفاده شود .ازطرفي با توجه به اینکه یکي از

زمینرره ،بررراي دسررتیابي برره پیامرردهاي ایررن پررژوهش ،بایررد

پیامدهاي تابآوري ارزشآفریني در سطح جامعه است،

هرردفگررذاري انجررام گیرررد؛ بررراي مثررال بایررد مفرراهیم

براي ایجاد ارزش در جامعه باید مسئولیت اجتماعي را

ضربهگیري را بررسي کرد و با آن مفاهیم برراي رسریدن بره

مدنظر قرار دهند؛ زیرا اگر تابآوري بهصورت صحیح

هرردف ،برنامررهریررزي کرررد .نقررش پرریشبینرريهررا نیررز در

اجرا نشود ،ممکن است به دلیل هزینهبربودنِ مسئولیتهاي

تابآوري بسیار مفیرد و سرازنده اسرت .پریشبینري کمرک

اجتماعي به آن توجهي نشود .همتنین وقتي به مسئولیت

مريکنررد سرناریوهایي مبتنرري بررر آن در نظرر گرفترره شررود و

اجتماعي توجه نشود ،به دلیل تالش سازمان براي استفادۀ

براسراس تهدیردهایي کرره وجرود دارد و فرصررتهرایي کرره

بهینه از ساعت کاري ،باعث شود فرسودگي و خستگي

ممکررن اسررت برره وجررود آیررد ،سررناریوها طراحرري شرروند.

کارکنان بیشتر شود .بهمنظور اجراي پژوهشهاي بیشتر

همتنررین بررراي اینکرره هنگررام مخرراطرات ،بترروان بیشررترین

پیشنهاد ميشود پیامدهاي تابآوري در صنایعي مثل

بهرهوري را از امکانات موجرود داشرت ،بایرد واسرطههرا را

صنعت نفت و گاز ،بانکداري ،فوالد و لوازم خانگي که با

حذف کرد .حذف واسطه باعرث مريشرود قردرت رقابرت

تحریم یا رقابت شدید مواجهاند ،بررسي شود .ازطرفي

قیمتي شررکت در دوران رکرود یرا بحرران افرزایش یابرد و

دربارۀ عواملي که میانجي یا تعدیلگر در ارتباط با

محصوالت بهموق و سری تر به خریداران برسرد .همتنرین

تابآوري سازماني و پیامدهاي آناند ،بررسي دقیقتري

بررراي رسرریدن برره تررابآوري و پیامرردهاي مثبررت ،پیشررنهاد

صورت گیرد؛ زیرا شناسایي این عوامل در رسیدن بهینۀ

ميشود مردیران و کارکنران ،فرآینردهاي ترابآوري را در

سازمانها به تابآوري کمک ميکند و در نوع خودش از

هر یک از زیرربخشهراي سرازمان طراحري و اجررا کننرد.

اهمیت بسزایي برخوردارند.

ازطرفرري بررراي ایجرراد ارزش در جامعرره بایررد مسررئولیت
اجتمرراعي را مرردنظر قرررار دهنررد؛ زیرررا اگررر تررابآوري
بررهصررورت صررحیح اجرررا نشررود ،ممکررن اسررت برره دلیررل
هزینهبربودنِ مسئولیتهاي اجتماعي به آن توجهي نشرود یرا
به دلیل تالش سازمان براي استفاده بهینره از سراعت کراري،
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