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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
تاب آوري 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 داده بنیاد 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 تاب آوري 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 طروالنيشردن ایرن شررای موجرم

در سرتاسررر جهرران ،پررژوهشهرراي روزافزونرري دربررارۀ

ایجاد عوامل استرسزا در سازمانهرا و افرراد آنهرا مريشروند.

تابآوري سازماني انجام مريشرود (برراون ،سرویل ،وارگرو،

عوامل اسرترسزا در سرازمان شرامل نبرود اطمینران اقتصرادي،

)2017؛ زیرررا همررواره مخررراطرات محیطرري ،بحرررانهررراي

نبود امنیت شغلي زیراد ،تغییرر مرداوم سرازمان ،انتقرال بریش از

شخصیتي ،رواني و روحیرۀ نامناسرم مردیران و کارکنران در

حد کارکنان (ویلسرون )2010 ،و سرایر مشرکالت سرازماني

حین فعالیتهراي بسریاري از سرازمانهرا بره وجرود مريآیرد.

است .این در حالي است کره یکري از پیامردهاي ترابآوري

کلمۀ تابآوري  ،1برگرفته از کلمرۀ الترین  resilioبره معنراي

سازماني کاهش اسرترس کارکنران اسرت؛ امرا طبرق آخررین

«جهش رو به عقم» است و نخستین برار دانشرمندان فیزیرک

آمار در ایران در ارتباط با استرس 23 ،ترا  30درصرد نیرروي

بهصورت علمري برراي معرفري مشخصرههراي حالرت فنرري

کرار از اسررترس شررغلي شرردید و متوسر

اسررتفاده کردنررد تررا اسررتقامت مررواد و مقاومررت را در مقابررل

سررازمانه راي تررابآور ،معمرروال در برابررر ایررن موضرروعات،

شررو هرراي بیرونرري توصرری

کننررد (باتابیررال .)1998 ،ایررن

اسررترس و اخررتالل کمتررري را تجربرره مرريکننررد و کرراهش

مفهوم در رشتههراي مختلر

علمري مخصوصرا روانشناسري،

اخرررتالل را مرريتررروان برررا کررراهش اخرررراج نیرررروي کرررار،

مدیریت و مدیریت بحرران بررسري شرد .برا توجره بره اینکره

عدمتعطیلري و  ...تشرخیص داد؛ زیررا سرازمانهراي ترابآور

بحرانها و مخاطرات ،نهتنها کراهش نیافتره اسرت برا تغییررات

در یرک محری در حرال تغییررر خرود را سرازگار مريکننررد و

محیطرري و اخررراج کارکنرران افررزایش یافترره اسررت ،نیرراز برره

براقي مرريماننرد (کررر .)2016 ،برا وجررود ایرن ،طبررق گررزارش

تررابآوري احسرراس مرريشررود .در ایررن میرران کرره محرری

مرکز آمار کشور ،طري سرالهراي  1393و  1394برا اخرتالل

برريثبررات و نررامطمئن وجررود دارد ،سررازمانهررا بایررد خررود را

در رونرق صررنعت ،دسرتکررم  166هرزار صررنعتکرار بیکررار

برراي مقابلرره بررا آن آمرراده سرازند تررا باعررث نشررود کارکنرران،

شدند (محمردي ،رحریمنیرا ،ملرکزاده ،خوراکیران.)1397 ،

مرردیران و سررازمان نتواننررد برره فعالیررت خررود ادامرره دهنررد.

از طرفرري ،تررابآوربررودن سررازمان مزیررت رقررابتي محسرروب

آمررادگي سررازمانهررا در برابررر بحرررانهررا ،در ابترردا نیرراز برره

مرريشررود .هنرروز بسرریاري از سررازمانهررا از مسررائل مرررتب بررا

پرذیرش ایررن موضرروع توسر مرردیران و کارکنرران دارد کرره

ترررابآوري و پیامرررردهاي آن اطرررالع دقیقرررري ندارنررررد و

سازمانها به این آمرادگي بره صرورت کراربردي نیراز دارنرد.

بهنوبۀخود در تالش برراي اولویرتبنردي یرا تخصریص منراب

برخرري از مرردیران برره دلیررل مطلر نبررودن از پیامرردهاي مثبررت

بررراي افررزایش تررابآوري نیسررتند (جررونز .)2015 ،مرردیریت

ترررابآوري هنررروز بررره درکررري از موضررروع ترررابآوري و

تابآوري براي سازمانهرایي مهرم اسرت کره در جسرتجوي

آمرررادگي در برابرررر مشرررکالت نرسررریدند و تمرررایلي برررراي

پیشرررفت تررابآوري کلرري خودنررد (مررکمررانوس ،س رویل،

آمررادهکررردن خررود در برابررر مخرراطرات ندارنررد .آگرراهي از

وارگرررو و براندسرررون .)2008 ،برخررري از پژوهشرررگران برررا

پیامرردهاي تررابآورشرردن بررهویررژه پیامرردهاي روانشررناختي،

بررسي ترثثیر ترابآوري برر رقابرتپرذیري و مزیرت رقرابتي

سازمانها را ترغیم ميکند تا به سرمت ترابآوري حرکرت

پایرردار در یکرري از شرررکتهرراي تولیدکننرردۀ محصرروالت

کننرد تررا بتواننررد روحیررۀ مقابلره بررا مشررکالت را برراالتر ببرنررد.

سرراختماني برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره تررابآوري سررازماني

شررواهدي وجررود دارد کرره نشرران از برريترروجهي مرردیرانِ

باعث ایجاد مزیت رقرابتي پایردار مريشرود (اسرتادي ایررج و

سرازمانهراي کشررور بره موضرروع ترابآوري سررازماني دارد.

سرررلیمانپرررور عمرررران .)1396 ،از طرفررري برخررري دیگرررر از

1

نویسررندگان نیررز تثکیررد بررر رشررد مزیررت رقررابتي پایرردار ،بررا

resilience

رنررج مرريبرنررد.
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تقویررت مفرراهیمي همتررون تررابآوري یررا ابعرراد آن دارنررد

ارتباط تنگاتنگ دارد (صراحمجمر نیرا ،ترابري و منصروري،

(درسررتکار احمرردي ،ملررکاخررالو و مهررديزاده.)1393 ،

 .)2018در همین راستا ،ترابآوري در پنجراه سرال اخیرر ،در

بنررابراین آگرراهي از پیامرردهاي تررابآوري و تبعررا تررالش

رشته هراي گونراگون علمري ،بررسري و بره کرار گرفتره شرد.

مدیران براي برنامهریرزي و دسرتیابي بره ترابآوري سرازماني

عالوه بر روانشناسري و رفترار سرازماني ،کراربرد ایرن وا ه در

بااهمیت است.

اقتصاد ،مدیریت و برنامهریرزي بحرران ،مردیریت بازرگراني،

در چند سال اخیر بیشترِ سازمانهاي کشرور برا مشرکالتي

علوم سیاسي ،جامعرهشناسري ،تراریخ ،برنامرهریرزي شرهري و

همترررون ورشکسرررتگي مواجررره شررردند .براسررراس آمرررار

توسعه برینالملرل یافرت مريشرود .ایرن اسرتفادۀ مشرتر

بره

ارائه شده از مرکز آمار ایران 2816 ،کارخانره متوسر و

ي مفهروم یرا پشرتوانۀ نظرري مربوطره بره آنهرا در
معناي یکسان ِ

بررزرد در فاصررلۀ سررالهرراي  1386تررا  1391تعطیررل یررا

تمرام ایرن علروم نیسررت (مرارتین  -برین و آنرردری )2011 ،؛

ورشکست شدند .تعداد  5100واحد صنعتي نیرز از سرال

بلکه در هرر زمینره ،کاربردهرا و روشهراي گونراگوني برراي

 1391ترا  1395تعطیررل شردند (ملررکدار)1396 ،؛ بررراي

بررسي دارد .ترابآوري مفهروم بسریار پیتیردهاي اسرت کره

مثال از پیامدهاي تابآوري سازماني این اسرت کره سرازمان

تعری

آن به شرکلي منحصرربهفررد دشروار اسرت .در واقر ،

در برابررر مشررکالت ،مقاومررت بیشررتري مرريکنررد (پاتریارکررا،

تعمرریم کررامال غیرررممکن اسررت؛ زیرررا تررابآوري ،مثلفررۀ

ديگراویررو ،کاسررتانتینو ،فالگنررامي ،بیلوتررا )2018 ،و مرردیران

سیستم نیست ،بلکه باید ویژگي برآینرده  1شرناخته شرود (دي

نیز تصرمیمات صرحیحترري را اتخرام مريکننرد .همتنرین در

گالیزیررا و همکرراران .)2016 ،بررا توجرره برره اسررتفاده از سررایر

صورتي که تابآوري سازمان بهطور مرثثري برر ترابآوري

اصرطالحاتِ خررا

(مررثال پایررداري و انعطررافپررذیري) ،در

نیررروي انسرراني تررثثیر بگررذارد ،در صررورت اخررراج برخرري از

نخسرتین مقالرههرراي مررتب برا تررابآوري سرازماني در سررال

کارکنرران ،کارکنرران برراقيمانررده بررا مشررکالت روانرري و

 ،1993اگلنررد  2و همکررارانش ،مطالعررۀ خودشرران را دربررارۀ

عملکرردي کمتررري مواجره مرريشروند؛ بنررابراین برا توجرره برره

تررابآوري روانشررناختي بررهمنظررور نظریررهپررردازي دربررارۀ

نقش شرکتهاي تولیردي محصروالت سراختماني در رونرق

عناصرر ارتجرراعي فرردي گسررترش دادنررد کره ممکررن اسررت

سایر بخشهراي اقتصرادي ،میرزان ترابآوري آنهرا نیرز مهرم

برررراي ترررابآوري در سرررطح سرررازماني نیرررز رایرررج باشرررد.

اسرت .درواقر برا شناسررایي پیامردهاي ترابآوري سررازماني،

تابآوري سازماني از اواس تا اواخر دهره  1990بره تکامرل

انگیررزۀ سرررمایهگررذاري روي آن ،کرراهش اسررترس ،بهبررود

خررود ادامرره داد .دوئرره  3در سررال (1994برره نقررل از ویلسررون،

نگرشهراي سرازنده ،تحمرل تکانرههرا ،افرزایش خودبراوري

 )2010بیان کرد ترابآوري سرازماني اساسرا پاسرخ بره تغییرر

کارکنان و بهتر کرردن مقاومرت و پاسرخ افرراد و سرازمانهرا

سررازماني بررا تمرکررز بررر مرردیریت جنبررههرراي انسررانيِ تغییررر

در برابر مشکالتِ محی هراي اقتصرادي و اجتمراعي ،فرراهم

ازطریررق ارتباطررات ،مشررارکت کارکنرران ،برنامررهریررزي و

ميآید .این پژوهش با ارائرۀ پیامردهاي ترابآوري سرازماني

آموزش است؛ در حالي کره مقالرۀ او بره همرراه مقالرۀ اگلنرد

به این اهداف کمک ميکند.

فاقد حمایت تجربي بود؛ اما نشاندهنردۀ جهرش مفهرومي در

قرردمت ادبیررات مرردیریت مخرراطرات برره دهرره 1980
برميگردد و با حوزۀ پژوهشي چندرشرتهاي کره دانشرگاهیان
و متخصصرراني از رشررتههرراي مختل ر

نظیررر ادارۀ عمررومي و

مرردیریت بحرررانهرراي سررازماني را برره هررم پیونررد مرريدهررد،

مفرراهیم تررابآوري فررردي و سررازماني اسررت .س ر
فررران

هینررد،

و راولرري در سررال  1996برره حمایررت از ایررن مفهرروم
1

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

دیگر از پژوهشها نیرز بره تررثثیر سررالمت روان یررا کرراهش

رابطرره بررا سررازمان را منحصررربهفرررد در نظررر بگیرررد .آنهررا

مشررکالت جرراني بررر رضررایت از زنررردگي اشررراره داشررتهانررد

«تشابهاتي را که ميتوانند بین پاسخ بره اسرترس و تغییرر افرراد

(باسرو .)2004 ،پژوهشررگران تررابآوري را پریشبینرريکننرردۀ

برره نمررایش گذاشررته شرروند و ارتباطرراتي کرره درونِ سررازمانِ

سرررالمت روانررري و ایجررراد ظرفیرررت اجتمررراعي و کفایرررت

تجرراري برره نمررایش گذاشررته مرريشرروند» را بررسرري کردنررد.

اجتمرراعي مرريداننررد .رحیمیرران و اصررغرنژاد ( )1387اشرراره

همگررام بررا پررژوهشهرراي هینررد و همکرراران ،هورن(هرروم) و

داشتند کره ترابآوري در حفرظ سرالمت روان مفیرد اسرت.

آور (1بره نقررل از هینررد و همکراران ،)1996 ،مرکررز مطالعررات

ولر  )1995( 2برره نقررل از مرتورروي و یررارللهي ( )1394نیررز

تررابآوري سررازماني را در سررال  1995تشررکیل دادنررد و در

معتقررد اسررت تررابآوري باعررث بهبررود ترروان اجتمرراعي،

پرژوهشهراي گسرتردهاي بره مفهروم ترابآوري در سررازمان

توانمندي ،حرل مسرئله ،خرودگرداني ،احسراس هدفمنردي و

مشغول شدند .به نظر آنران ایرن امرر ،عمرلِ جمعري کارکنران

براور برره آینردهاي روشررن مرريشرود .افررراد داراي تررابآوري

اسررت کرره از پاسررخ سررازماني برره تغییررر تشررکیل شررده اسررت

بررراال ،در شررررای ترررنشزا و موقعیرررت نررراگوار ،سرررالمت

(هیند ،فراسرت و راولري .)1996 ،ترابآوري ،توانرایي یرک

روانشناختي خود را حفرظ مريکننرد (مرتوروي و یراراللهي،

سازمان برراي انطبراو برا تغییررات محری اقتصرادي و نهرادي

 )1394تررابآوري عامررل مهمرري در گروههرراي در معررر

خر رود اسرررت (کاستالسررري .)2015 ،سرررازمان در صرررورتي

خطر به حساب ميآید و نقرش میرانجي در برروز اخرتالالت

از هرر وقفره،

روانررري دارد (میالنرررت ،آیرررد ،کوئرررواس ،میهررران.)2002 ،

کررارکرد خررود را دسررتکررم در «پررایینترررین هرردف تررداوم

ازطرفري ترابآوري عراملي اسرت کره باعرث بهبرود توانرایي

کسرم و کررار» در «حرداکثر دورۀ تحمررل وقفره» ادامرره دهررد

تغییر ساختار یا کارکرد برهمنظرور انطبراو برا شررای در حرال

(صاحمجم نیا و همکاران ،)2018 ،بنابراین مريتروان نتیجره

تغییررر و مانرردگاري هویررت ،یعنرري توانررایي سیسررتمِ در حررال

گرفررت ادامررهدادن کررارِ سررازمان و بقرراي آن ،از پیامرردهاي

تکامررل بررراي حفررظ ویژگرريهررا و مشخصررات ،برراوجود

ترررابآوري سرررازماني اسرررت .در همرررین راسرررتا ،چررروپرا و

تغییرات درونزاد و بررونزاد مريشرود (دي فلوریرو.)2017 ،

سودهي ( )2014به مقابلۀ سرازمانهرا برا خطررات و مردیریت

از پیامدهاي تابآوري ،انعطافپرذیري و فعرالبرودن اسرت.

ریسک تثکید داشتند که این مفهروم نیرز ازطریرق ترابآوري

همتنررین باعررث مرريشررود تررا سررازمانهررا پرریشبینرريکننررده،

دسررتیررافتني اسررت .بررسرري تررابآوري ،در چنررد دهررۀ

ایجادکننررده و اسررتفادهکننررده از فرصررتهرراي جدیررد در

و مفیررد ،بررا هرردف

باشرررند (مررراال  .)1998 ،از دیگرررر

سازمان تابآور در نظر گرفته ميشود که پر

گذشررته ،بررهمنزلررۀ نقطررۀ ورود مشررتر

زمرررانهررراي مختلر ر

دسرررتیابي بررره پیامررردها و نترررایجي همترررون پایرررداري در

پیامرردهاي تررابآوري سررازماني ایررن اسررت کرره سررازمانهررا

سیستمهراي بیروفیزیکي ،اقتصرادي و اجتمراعيِ برههرمپیوسرته

تالش ميکننرد ترا از وضرعیتي کره در آنانرد ،افرول نکننرد و

رشرد چشررمگیري داشررته اسررت (چررافین و اسررکاون.)2017 ،

سطح عملکررد یرا فرروش کنروني آنهرا کراهش نیابرد ،سرهم

در زمینۀ پیامدهاي ترابآوري ،شررماري از پررژوهشهررا برره

بازار خود را حفظ کنند ،نسربت بره مشرتریان ،تعهردات خرود

افرررزایش سررررطح سررررالمت روان و رضررررایت از زنرررردگي

را انجام دهند و خر تولیرد خرود را متوقر

نکننرد؛ بنرابراین

اشرررراره داشررتهانررد (همرررات و همکرراران .)2001 ،گروهرري

توانررایي خرروبي بررراي مقاومررت دارنررد تررا برردون اینکرره افررت

Home and Orr

1

درخور توجهي را تجربه کنند ،بره فعالیرت خرود ادامره دهنرد
Volf

2
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(محمرردي و همکرراران .)1397 ،وقترري سیسررتمي تررابآور

خانواده «پیامدهاي پیشبینريشرده  »1از زیرمجموعره خرانواده

باشد ،سیسرتم و افرراد در مواجهره برا تکانرههرا ،امکران ایجراد

«نتیجه-هردف  »2اسرت .جامعره مرورد مطالعرۀ ایرن پرژوهش،

کارکردهرراي جدیررد را خواهنررد داشررت .وقترري سیسررتمهررا

سازمانهاي تولیردي صرنعت سراختمان بودنرد کره در اسرتان

اینگونرره خررود را بررا تغییررر سررازگار مرريکننررد و مرريتواننررد

مازندران فعالیرت داشرتند .تعرداد ایرن سرازمانهراي فعرال ،از

کارکردهاي جدیرد ایجراد کننرد (مرارتین-برین و آدرسرون،

شرررکتهرراي بررزرد ،کوچررک و متوسرر  ،حرردود 700

 .)2011تررابآوري در مقیرراس بررزرد مرريتوانررد بررا وجررود

شرررکت بررودهانررد .در ایررن میرران ،سررازمانهررایي همتررون

تهدیردها ،توانرایيِ بريعیررم و فعرالمانردن سرازمان را ایجرراد

تولیدکنندۀ سیمان ،کاشري ،سرنگ ،شرن ،شریرآالت ،آجرر،

کنررد (پاتریارکررا و همکرراران .)2017 ،تررابآوري سررازماني

فوم ،پنجره و  ...که از ده سال اخیرر ترا کنرون در ایرن صرنای

باعررث توانررایي سررازمان بررراي مقاومررت در برابررر اخررتالل و

فعالیت داشتهاند و همتنان به فعالیرت خرود ادامره مريدادنرد،

حفررظ پیکربنرردي اولیررۀ خررود یررا ایجرراد پیکربنرردي جدیررد

یا در این سالها رشد عملکرردي اقتصرادي داشرتند ،مناسرم

ميشرود کره تناسرم بهترري برا شررای محیطري جدیرد دارد

ایررن پررژوهش بودنررد .خزانررۀ کیفرري ایررن پررژوهش ،شررامل

(هوهنسررتین ،فیسررل ،هررارتمن ،گیررونی رو2015 ،؛ لیمنیرروس،

مدیران و خبرگاني از سازمانهراي منتخرم برود کره آگراهي

مازارول ،قادوني ،اسرتیلیزي2014 ،؛ مرککرارثي ،کروالرد

تئوري و عملي در زمینرۀ موضروع مرورد مطالعره داشرتهانرد و

و جانسون .)2017 ،همتنین نحوۀ مواجهرۀ سرازمان برا برخري

ترررابآوري سرررازماني را در هنگرررام برررروز مشرررکل تجربررره

تغییرات و نوساناتِ غیرقابرل پریشبینري از اصرول ترابآوري

کرررردهانرررد .روش گرررردآوري اطالعرررات ،مصررراحبه برررود.

اسررت کرره درحقیقررت ازطریررق ضررربهگیررري ،سررازگاري بررا

پروتوکل مصاحبه بر اساس سرثال پرژوهش شرکل گرفرت و

تغییررر ،ترروان بازیررابي بهتررر ،پویررایي سررازمان ،حفررظ موقعیررت

با توجه بره نظرهراي اسراتید ،طراحري و بررسري مجردد شرد.

قابل قبرول در بحرران ،تروان مرالي مناسرم ،بقراي سرازمان در

هنگام مصاحبۀ آزمایشي ،سثاالت مصاحبه ترا چنرد مصراحبه

مخاطرات و تجربۀ رشد ،بهترر تشرریح مريشرود (محمردي و

نخست ،با توجه به نظرهاي مصراحبهشروندگان و مشرورت برا

همکرراران )1397 ،بررهعبررارتي ،تررابآوري باعررث بهبررود در

اساتید اصالح شد تا با اسرتفاده از سرثاالت درسرت ،اهرداف

نحوۀ مواجهۀ سازمان با تغییرات و نوسرانات پریشبینريناپرذیر

مدنظر پژوهش به دست آید.

ميشود.
روش
روش پژوهش ،جامعه و نمونه :ایرن پرژوهش از پرارادایم
تفسیري ،رویکررد کیفري و اسرتراتژي نظریرهسرازي دادهبنیراد
بررا رویکرررد ظاهرشررونده (گلیررزري) اسررتفاده کرررد .گلیررزر
بررهطررورکلي  50خررانوادۀ کدگررذاري را بررراي کدگررذاري
نظررري معرفرري کرررد (گلیررزر .)2002 ،1998 ،1978 ،در ایررن
پرژوهش ،مناسرمتررین خرانوادۀ کدگرذاري کره بره بهتررین
وجرره ،ارتبرراط بررین مفرراهیم و مقولررههررا را توجیرره م ريکنررد،

روش اجرررا و تحلیررل :بررراي کسررم اطالعررات ،ازطریررق
روش نمونهگیري گلولهبرفي و مصراحبۀ نیمره سراختار یافتره،
بررا  22نفررر از مرردیران و خبرگرران صررنعت مصرراحبه شررد کرره
دسررتکررم  8سررال سررابقۀ کررار مرررتب و آگرراهي کامررل از
فرآینردهاي ترابآورشردن و اجررراي آن داشرتند .معیرار ایررن
آگررراهي ،اجررررا و مشرررارکت در فرآینررردهاي ترررابآوري
سازماني یرا آگراهي کامرل از آنهرا برود؛ بردین صرورت کره
افراد مصاحبهشرده در

جرامعي از فرآینردهاي ترابآوري

صنعت داشتند و این در  ،ناشي از تجربۀ آنهرا ،سرابقۀ کرار
Anticipated consequences
means-goal

1
2
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و پستهاي مدیریتي در سرازمانهراي ترابآور بروده اسرت.

قابلیت اطمینان نیز به معناي کفایت روند تجزیرهوتحلیرل

در پایا ِن مصراحبه ،از افرراد خواسرته شرد ترا خبرگراني کره از

دادهها و فرایندهاي تصمیمگیري است.

مباحث مطررحشرده اطرالع دقیرق دارنرد و ادرا

کراملي از

فرآیند تابآ وري دارنرد ،معرفري شروند ترا برا آنهرا مصراحبه

یافتهها

شررود .بررراي بررسرري اشررباع نظررري ،از نمونررهگیررري نظررري

براي کدگذاري حقیقي ابتردا جمرالت مصراحبه برهصرورت

اسررتفاده شررد؛ یعنرري تررا زمرراني کرره مصرراحبههرراي بیشررتر،

خ بهخ پیراده سرازي شرد و سر

بره همرین ترتیرم مرتن

اطالعات جدیردتري را اضرافه نمريکررد ،مصراحبههرا ادامره

مصررراحبه بررسررري و تحلیرررل شرررد .جمرررالت برررهصرررورت

یافررت .قابلیررت اعتمرراد یافتررههرراي ایررن پررژوهش (روایرري و

واحدهاي معنایي فشرده کدگرذاري شردند؛ بردین صرورت

پایایي) ازطریرق چهرار معیرار لینکرولن و گوبرا ( )1985یعنري

کرره پژوهشررگران بررا بررسرري ،تحلیررل و تفسرریر جمررالت

اعتبارپرذیري ،انتقرالپررذیري ،قابلیرت اطمینران و تثییدپررذیري

بیانشدۀ مصاحبهها ،بهتررین کرد مفهرومي را برراي جمرالت

انجام شد .اعتبارپذیري باورداشتن به یافترههراي پرژوهش

انتخرراب کردنررد .پ ر

از ایررن مرحلرره ،کرردهایي کرره ازنظررر

اسررت .ایررن مررورد برره همررراه سررایر مرروارد ،مرررتب بررا

مفهومي با یکدیگر همگرا بودند و بره مفهروم مشرابهي اشراره

تکرارپذیري نیرز اسرت .برراي رسریدن بره اعتبارپرذیري،

داشتند ،در قالم مقولره قررار گرفتنرد .درنهایرت مقولرههرایي

لینکلن و گوبا به مواردي همتون تماس طوالني داشرتن

که همگرا بودنرد ،در قالرم مثلفرههراي خاصري دسرتهبنردي

با محی پژوهش ،بررسي از زوایاي مختل  ،تبادل نظرر

شدند .در مرحلۀ بعد یعنري کدگرذاري نظرري ،برا اسرتفاده از

با همتایان ،کفایت مراج و حفظ و گسرترش ارتبراط برا

خانواده نتیجه  -هدف گلیرزر ،بره کدگرذاري نظرري مفراهیم

پاسخگویان براي دستیابي به آنته آنها واقعا مريداننرد و

و مثلفهها پرداخته اسرت .خرانواده پیامردها ،برهعنروانِ مثرال و

مراجعرۀ مجردد بره مشرارکتکننردگان اشراره کرردهانرد

زیرمجموعررهاي از خررانواده نتیجرره -هرردف در نوشررتههرراي

(عباسزاده .)23 :1391 ،در این پرژوهش ،ایرن معیرار برا

گلیررزر مطرررح مرريشررود .پیامرردهاي تررابآوري ،اشرراره برره

توضررریح هررردف مصررراحبه و پدیررردهمحررروري برررراي

موضوعاتي دارد که مردیرانِ سرازمانهراي ترابآور ،آنهرا را

مصررراحبهشررروندگان ،مصررراحبۀ آزمایشررري برررهمنظرررور

خروجرريهرراي تررابآوري ادرا

کردنررد و تررثثیراتي اسررت

کامررلکررردن سرثاالت بررراي فهررم بیشررتر ،انجررام کامررل

کرره تررابآوري سررازماني برررر سررازمان و محرری بیرونررري

پررررژوهش تررررا اشررررباع دادههررررا ،ارائررررۀ دادههررررا برررره

مررريگرررذارد .بنرررابراین ،ازنظرررر مررردیرانِ صرررنعت ،نترررایج و

مشررارکتکننرردگان و نظرخررواهي از آنرران و تخصرریص

پیامدهایي که از ترابآوري سرازماني نشرئت مريگیرنرد ،در

زمران کررافي بررراي انجررام مصراحبههررا و همتنررین انجررام

چند مثلفۀ کلي قرار مريگیرنرد کره شرامل اسرتحکامبخشري

کدگذاري توس چند نفر صورت گرفت .انتقالپرذیري

نگرشها و رفتارهاي سازنده ،حفرظ توانرایيهراي سرازمان و

برره معنرراي قابلیررت تعمرریم نتررایج برره سررایر حرروزههررا و

ارزشآفریني در سطح کالن جامعه اسرت .جردول  1ابعراد و

زمینه هاست .از دیدگاه محمدپور ( ،)1392انتقالپرذیري

مثلفرررههررراي پیامررردهاي ترررابآوري را نشررران مررريدهرررد.

بره کاربردپرذیري یافترههراي پرژوهش اطرالو مريشررود.
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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

بهبود رشد

حفظ و بهبود توانایيهاي سازمان

افزایش آمادگي سازمان
مقاومت بهتر
بهبود در اقتصاد

ارزشآفریني در سطح کالن جامعه

پیامدهای روانشناختی

بهبود در اجتماع

رعایرتنکررردن قروانین و مقررررات شرررکتهرا و یرا دریافررت

استحکامبخشي نگررشهرا و رفتارهراي سرازنده.یکري از

رشوه به وجود مريآورنرد ،دولرت و مقامرات دولتريِ شرهر و

نتررایج مهررم تررابآوري در سررازمانهررا ،اسررتحکامبخشرري

کشور از طرحهاي اشتغالزایيِ سازمانها حمایرت مريکننرد.

نگرررشهررا و رفتارهرراي سررازنده اسررت .ایررن مثلفرره داراي

برخي دیگر از مردیران معتقدنرد عرالوه برر مسرئوالن دولتري،

مقوالتي همترون افرزایش حمایرت از سرازمان ،خروشبینري،

مررردم و مشررتریان نیررز از سررازمانهرراي تررابآور حمایررت

سختکوشي ،زمینرهسرازي سرالمت روان ،کمرک بره بهبرود

ميکنند .مدیران صرنعت از مفراهیمي همترون افرزایش نفروم

دلبستگي سرازماني و حفرظ یرا افرزایش تخصرص پرسرنل در

در دولت ،افزایش حمایت مردم ،افرزایش حمایرت دولرت و

سازمان است.

 ...استفاده کردند.

افررزایش حمایررت از سررازمان .اسررتخدامهرراي سررازمان،

افررزایش خرروشبینرري .تررابآوري موجررم امیرردواري

فرآینرردهاي توزیرر  ،فررروش و امثررال آنهررا باعررث اشررتغال،

مدیران و کارکنران بره وضرعیت کنروني شررکت مريشرود و

کاهش بیکاري و بهبود وضرعیت روانري کارکنران مريشرود.

این باعث مريشرود ترا برنامرههراي بلندمردتي را برنامرهریرزي

این مزایا باعث ميشود تا دولرت و مسرئوالن دولتريِ شرهر یرا

کننررد .اگررر سررازمان ،تررابآور نباشررد ،چررون کارکنرران و

کشور ،سرعي کننرد از فعالیرتهراي سرازمان حمایرت کننرد؛

مدیران به آینده ،خوشبین نیسرتند ،سرعي مريکننرد برنامرههرا

البته کارکنان دولت بره دالیرل مختلفري مثرل رعایرتنکرردن

را بررهصررورت کوترراهمرردت عملیرراتي و اجرررا کننررد؛ امررا در

قوانین و تالش براي گررفتن حرق سرهم یرا رشروه ،مشرکالتي

سازمانهاي تابآور ،عک ِ این موضوع اتفراو مريافترد .بره

را براي شرکتهاي تولیدي ایجاد مريکننرد .برا چشرمپوشري

همین دلیل ،ميتوان برنامرهریرزي بلندمردت انجرام داد و دیرد

از مسائلي که برخي از سازمانهاي دولتري ميربر  ،بره دلیرل

مدیران نیز بلندمدتترر مريشرود .برخري از مردیران معتقدنرد
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تررابآوري باعررث مرريشررود کارکنرران و مرردیران برره ارتقررا

تجربه ميکنند؛ البته یکي دیگرر از مردیران نیرز اشراره داشرت

امیدوار باشند؛ بدین دلیل که وقتري سرازمان ،ترابآور باشرد،

ت ناشري از کرار ،باعرث مريشرود کارهرا بررا
کره اسرترس مثبر ِ

یعنرري سررازمان بقرراي خررود را حفررظ مرريکنررد و در آینررده

دقت بهترري انجرام شرود .مردیران در شررکتهراي ترابآور

فرصت رشرد بیشرتري فرراهم مريشرود .وقتري سرازمان رشرد

نیرز اسررترس کمترري را نسرربت برره سرازمانهرراي غیرتررابآور

کند ،یعني برراي پسسرتهراي جدیرد بره مردیران و سرپرسرتان

تجربه ميکنند.

بیشررتري نیرراز اسررت .بررا ایررن رونررد ،کارکنرران و مرردیران،
امیدواري بیشتري به ارتقا خواهند داشت.
افزایش سختکوشري .یکري دیگرر از مفراهیم مررتب برا

بهبود دلبسرتگي بره سرازمان .در ایرن پرژوهش ،دلبسرتگي
سرازماني ،میرزان عالقررۀ قلبري فررد برره مانردن و کررارکردن در
سازماني تعری

مي شرود کره گراهي اوقرات همرراه برا تعهرد

پیامرررردهاي تررررابآوري ،سررررختکوشرررري ،تررررالش و

عاطفي یا مسرتمر باشرد .درخرور مکرر اسرت در مصراحبههرا،

مسرئولیتپررذیري اسرت .برخرري از مصراحبهشرروندگان اشرراره

شرررواهدي مبنررري برررر تثثیرپرررذیري انرررواع دیگرررر تعهرررد ،از

داشتند که وقتي شرکت ،ترابآور باشرد ،انگیرزه افرراد برراي

تابآوري سرازماني مشراهده نشرد .تعهرد عراطفي ،پرذیرفتن

پرررذیرش مسرررئولیت و ترررالش ،بیشرررتر مررريشرررود؛ بنرررابراین

ارزشهرراي سررازمان ،احسرراس وابسررتگي ،هویررتدادن بررا

ترابآوري همررانگونره کرره باعرث انگیررزه و امیرد مرريشررود،

سررازمان و تعلررق خرراطر برره سررازمان توس ر کارکنرران اسررت.

باعث سختکوشي در سازمان نیرز مريشرود .سرختکوشري

وقتي سازمان تابآور است ،پرسنل عالقۀ بیشرتري نسربت بره

در مفراهیمي همترون تصرمیمگیرري دقیرق ،افرزایش فعالیرت

سازمان و ارزشهاي آن پیردا مريکننرد؛ چرون سرازمانهراي

فکررري مرردیر ،تررالش بیشررتر گروهرري کارکنرران و تررالش

تاب آور باتوجره بره شررای سرخت ،نسربت بره سرازمانهراي

کارکنان براي یادگیري مشاهده ميشرود .ترابآوري باعرث

دیگرر بهترر عمرل مريکننرد؛ بنرابراین کارکنران و مردیران برره

ميشود به دلیل افزایش مسرئولیت ،مردیران دقرت خرود را در

کارکردن در این سازمان احسراس افتخرار مريکننرد و سرعي

تصمیمگیري بیشتر کنند.

ميکنند هویت خود را برا هویرت سرازمان پیونرد بزننرد .اینهرا

زمینررهسررازي سررالمت روان .تررابآوري سررازماني بررر

باعث ميشود کارکنان ،ارزشهراي سرازمان را بهترر ب ذیرنرد

اسرترس کارکنران ترثثیري دوگانره دارد کره در نروع خررودش

و دلبستگي آنها به سازمان بیشتر شرود .تعهرد مسرتمر ،آگراهي

جالررم توجرره اسررت .طبررق نظرهرراي مرردیران صررنعت ،وقترري

از هزینررههرراي ناشرري از تررر

سررازمان و یررا آگرراهي از نبررود

سازمان تابآور باشرد ،سرعي مريکنرد سراعت کرار مفیرد را

فرصررتهرراي شررغلي دیگررر در بیرررون سررازمان اسررت .وقترري

افزایش دهد .براي افزایش ساعت کرار مفیرد ،بره کارکنران و

شرکت ترابآور باشرد ،افرراد بره کرارکردن در سرازمان نیراز

مرردیران فشررارهاي روحرري ،وارد و باعررث افررزایش اسررترس

دارند .حقوو خود را در زمان مناسم دریافرت مريکننرد و برا

ناشي از کار ميشرود .از طررف دیگرر ،ترابآوري سرازماني

توجرره برره وضررعیتِ بررازارِ کررار ،در موقعیررتهرراي بحرانرري یررا

موجرم مرريشررود احتمررال تعطیرلشرردن شرررکت ،کرراهش و

رکرود باعررث مرريشررود اگرر افررراد از سررازمان خررارج شرروند،

تعردیل نیررو کمتررر شرود .بررهطرورکلي ،امنیررت شرغلي در اثررر

نهتنها حقوو و مزایاي خرود را از دسرت مريدهنرد ،در بیررون

تابآوري سازمان ،بیشتر مريرود و درنتیجره ،اسرترس شرغلي

از سازمان نیز احتمال اشتغال افراد کمتر خواهد بود.

ناشرري از ترررس از اخررراج و کرراهش امنیررت شررغلي ،کمتررر

حفرررظ یرررا افرررزایش تخصرررص پرسرررنل در سرررازمان.

ميشود .با توجه به اینکه امنیت شرغلي ترا حرد زیرادي وجرود

تابآوري موجم مريشرود کارکنران مهرارتهراي خرود را

دارد ،خانوادهها نیز اسرترس کمترري را از نبرود امنیرت شرغلي

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

در صررنعت خاصرري حرکررت کنررد ،رکررود کمتررر مرريشررود.

برراالتر ،مهررارت و دانررش خررود را عرضرره کننررد و ازطرفرري،

کاهش رکود نیز مجددا باعرث مريشرود برازارِ شررکتهراي

مهارتهاي خود را تقویرت کننرد کره ایرن موجرم افرزایش

تررابآور نیررز بررا رکررود مواجرره نشررود؛ بنررابراین تررابآوري

تخصرررص در سرررازمان مررريشرررود؛ البتررره ایرررن موضررروع در

سررازماني باعررث مرريشررود مجموعررۀ صررنعت برره همررراه

سازمانهاي غیرتابآور براي اخراجنشدن مشراهده مريشرود

شرکتهاي ترابآور ،فعالیرتهراي اقتصرادي بهترري داشرته

و ارائرۀ مهررارت ،مخرتص سررازمانهراي تررابآور نیسرت؛ امررا

باشررند و اشررتغال نیررز بیشررتر شررود .تولیرردات شرررکتهرراي

نکت ۀ شایان توجه ایرن اسرت کره کارکنران برراي ارتقرا سرعي

تررابآور نررهتنهررا باعررث کرراهش واردات محصرروالت مشررابه

مي کنند مهرارت خرود را بیشرتر عرضره کننرد .بنرابراین کلیرد

ميشوند ،تراز تجاري ایران را بهبرود مريبخشرند و از خرروج

اصررلي در تفرراوتِ بررینِ افررزایش مهررارت و افررزایش عرضرره

ارز جلروگیري مريکننرد .در ایرن حالرت ،برازار بهترري برراي

مهارت است .همتنین افراد از سازمانهاي دیگرر کره تعطیرل

سررازمان و رقبررا ایجرراد مرريشررود .در مجمرروع ،تررابآوري

یررا ورشکسررت شرردند ،برره سررمت سررازمانهرراي تررابآور

سررازماني بررا تررثثیري کرره بررر فروشررندگان ،توزی ر کننرردگان،

مرريآینررد .در ایررن حالررت ،جررذب افرررادِ متخصررص ،بیشررتر

تثمینکنندگان مرواد اولیره ،کارکنران تولیرد و  ...مريگرذارد،

ميشود و بهخوديخود باعث افرزایش تخصرص در سرازمان

باعث ميشود رکود بازار و بیکاري ،کمتر شود.

ميشود.

بهبود در اجتماع .تابآوري سازماني باعرث ایفراي نقرش
کمک به محری زیسرت در برخري از شررکتهراي تولیردي

پیامدهای غیرروانشناختی

محصوالت سراختماني مريشرود؛ البتره ایرن نتیجره مربروط بره

ارزشآفرینرري در سررطح کررالن جامعرره:از پیامرردهاي مهررم

همررۀ سررازمانهرراي تررابآور نیسررت و تعمرریم ایررن پیامررد برره

تررابآوري سررازمانهررا ارزشهررایي اسررت کرره بررراي جامعرره

سرازمانهرراي دیگرر حترري در صرنعت مشررابه بایرد بررا احتیرراط

ایجاد ميکنرد؛ البتره هرر یرک از خروجريهراي ترابآوري،

صورت بگیرد .مسئولیت اجتمراعي برهطرورکلي نقشري اسرت

بهخوديخود یرک نروع ارزشآفرینري برراي جامعره خواهرد

که سازمان براي بهبود وضعیت جامعره دارد .برخري مردیران،

بود؛ ولي مطلوبتر آنسرت کره مرواردي کره برهطرور خرا

تابآوري را بره معنراي رشرد صرحیح و در راسرتاي اعرتالي

در ارتباط با زندگي بهترر در جامعره مريشرود ،در دسرتهبنردي

جوام در موقعیتهاي بحراني معنري کردنرد و مطرابق همرین

جداگانهاي قرار گیرد؛ زیرا به موضروعاتي متفراوتترر نسربت

استنباط معتقدند وقتي شرکتِ ترابآور ،خروب عمرل کنرد،

بره پیامردهاي دیگررر اشراره دارد؛ برراي مثررال ایفراي نقررش در

سعي ميکند به همۀ جوانرم جامعره توجره کنرد؛ برراي مثرال

توسعۀ ملي ،بهبود اقتصادي (و حفاظرت از محری زیسرت در

کاهش یا حذف ضایعات (در شرکتهاي شریرآالت ،آجرر

برخي از سرازمانهراي ترابآور) از پیامردهاي ترابآوري در

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

ایررن زمینررهانررد .ارزشآفرینرري در سررطح کررالن جامعرره از

الیهروبري آببنردانهرا برراي اسرتفاده از گرلوالي آن برراي

راههرراي مختلفرري شررکل مرريگیرررد کرره در ادامرره تشررریح

تولیررد در برخرري شرررکتهررا صررورت مرريگیرررد .آنهررا از

ميشود.

مفرراهیمي همتررون کرراهش ناهنجرراري اجتمرراعي ،کرراهش

بهبود در اقتصراد .وقتري شررکت ،ترابآور باشرد ،باعرث

مشکالت زیسرتمحیطري ،کراهش هزینرۀ دولرت در ارتبراط

مرريشررود اقتصررادِ جامعرره در مسرریري درسررت حرکررت کنررد.

بررا محرری زیسررت ،کرراهش ضررایعات محیطرري ،سررودآوري

زماني که اقتصاد کشور با فعالیتهاي شررکتهراي ترابآور
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سررهامداران ،کمررک فنرري برره رقبررا و عامررل برره وجررود آمرردن

باالتر ،تفویض بهتر اختیارات و تمرکز بر فرصتهرا بره جراي

تالش در رقبا استفاده کردند.

حل مسائلِ سازمان داشته باشد .در ایرن راسرتا وقتري سرازمان،
تابآور باشد ،مدیران و کارکنان به جراي حرل مسرائلي مثرل

حفظ و بهبود تواناییهای سازمان
تقویت توانایيهاي سازمانها که باعرث بهبرود پیامردهاي
روانشررناختي مرريشررود ،از نتررایج مهررم تررابآوري سررازماني
اسررت .تررابآوري سررازماني باعررث مرريشررود توانررایيهررایي
سررازمان تقویررت شرررود .ایررن توانررایيهرررا شررامل تقویرررت
تابآوري ،فرصت بیشتر براي کارهراي برا اولویرت مهرمترر،
بهبود رشرد و افرزایش قردرت محصرول و تبلیغراتي ،افرزایش
آمادگي سازمان و مقاومرت بهترر اسرت .بره هرر یرک از ایرن
مقولهها در ادامه پرداخته ميشود.
تقویت تابآوري .وقتي سرازمان ،ترابآور باشرد ،یعنري
ویژگرريهررایي را داراسررت؛ بررراي مثررال ویژگرري کررارایي در
صورت وجود شررای الزم مريتوانرد باعرث ایجراد فرهنرگ
مصررف صرحیح شررود؛ چرون وقترري افررادِ سررازمان بره دنبررال
کاهش هزینهها باشرند ،ایرن فرهنرگ مصررف حتري پر

از

پایرران بحررران نیررز وجررود خواهررد داشررت .وقترري شرررکت،
تابآور باشد ،باعث ميشرود در برازار رقرابتي و در شررایطي
که بسیاري از رقبا ،توانایي رقابرتکرردن را ندارنرد ،بتوانرد برا
رقبرراي کمتررر از بازارهرراي آزادشررده از رقبررا فعالیررت کنررد.
ترابآوري باعرث مريشرود سرازمان ،فراینردهایي را انتخراب
کند که باعث حفظ یا بهبود بیشرتر ترابآوري شرود .در ایرن
راسررتا ،آنهرررا فرآینررردهاي خرررود را براسررراس خصوصررریات
تررابآورانرره تنظرریم مرريکننررد .یکرري از مرردیران صررنعت در
ارتباط با این موضوعات با ارائرۀ مفراهیمي همترون جرذب و
اسررتخدام براسرراس شرراخصهرراي تررابآوري و اهمیررت برره
شاخصهاي تابآوري در ارتقا پدیدار است.
فرصت بیشتر براي کارهاي با اولویرت براالتر .ترابآوري
سرازماني باعرث مريشرود مرردیر فرصرتهراي بیشرتر را بررراي
تصمیمگیرريهراي مهرم ،برنامرهریرزيهراي دقیرق ،مردیریت
فرآینرردهاي بحررران ،اجررراي زودتررر تصررمیمات بررا اولویررت

تررثمین بودجرره ،مررذاکرات بررا بانررکهررا ،تسررهیل موان ر اداري
بررراي مجوزهرراي الزم و  ...برره مسررائل مهررمتررر مرريپردازنررد.
تصررمیمات مهررمتررر مرريتوانررد پرررداختن برره موضرروعات
استراتژیکي سازمان یرا اسرتفاده بهترر از فرصرتهراي موجرود
در بررازار باشررد .در ایررن راسررتا مرردیران صررنعت از مفرراهیمي
همتون تمرکز مدیران برر تصرمیمگیرريهراي 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 ،محصرول و تبلیغرات ،یکري دیگرر از نترایج ترابآوري
سازماني است .وقتي شرکت ،تابآور باشرد ،برنردِ آن ازنظرر
قرردرت رقابررتپررذیري در وضررعیت بهتررري قرررار دارد .ایررن
وضررعیت بهتررر برردین دلیررل اسررت کرره هنگررام بحررران یررا
شررو هرراي بیرونرري در عملکرررد بسرریاري از سررازمانهررا
اختالالتي ایجاد ميشود ،ترا جرایي کره برخري سرازمانهرا ترا
مرررز ورشکسررتگي نیررز مرريرونررد .ایررن درحررالي اسررت کرره
شرکتهاي تابآور در وضرعیت بهترري قررار دارنرد .طبیعترا
وقترري چنررین اتفرراقي بیفتررد ،دیررد مررردم نسرربت برره برنررد و
محصوالت سازمان بهتر مريشرود و بره 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 سرطوح براالتري قررار
دارنرررد ،ممکرررن اسرررت از آنهرررا در تلویزیرررون ،سرررمینارها،
روزنامهها و  ...مصراحبههرایي انجرام گیررد ،بنرابراین تبلیغراتي
رایگران بررراي سرازمانهرراي تررابآور خواهرد بررود .همتنررین
آنها با نفومهایي که دارند مريتواننرد برا اسرتفاده از تخفیفرات،
هزینرههراي تبلیغراتي کمترري برراي ارائرۀ تبلیغرات ب ردازنررد و
درنهایت قدرت رقابتي محصوالت بیشتر ميشود.

پیامدهاي روانشناختي و غیر روانشناختي تابآوري سازماني :ترغیمکنندههایي براي حرکت به سمت تابآورشدن سازمانها73/

بهبررود رشررد .اگررر سررازمانهررا ،تررابآور باشررند ،فرصررت

این ،کمتر پژوهشري پیامردهاي ترابآوري را بررسري کررده

رشد آنها و بهبود اقتصرادي بیشرتر مريشرود .ایرن شررکتهرا

است؛ تا جایي کره برا جسرتجو در منراب و پایگاههراي علمري

روشهاي مقابلره برا مشرکالت را شناسرایي کردنرد و از آنهرا

تحقیق مشابهي ،کمتر پیدا شد.

بررراي مقابلررۀ بهتررر بررا مشررکالت آینررده اسررتفاده مرريکننررد و

در ارتبررراط برررا پیامررردهاي روانشرررناختي ،ترررابآوري

درنهایت ،بهترر مري تواننرد رشرد کننرد .همتنرین برا توجره بره

پیامدهایي را ازنظر روانشرناختي داراسرت .یکري از پیامردهاي

اینکره در دورههرراي بحرانرري ،شرررکتهرراي کمتررريانررد کرره

تابآوري ،افزایش حمایت از سرازمان اسرت .در ایرن راسرتا

بدون اختالل ،فعالیت ميکنند ،زمراني کره بحرران یرا مشرکل

بایررد مترررذکر شرررد یکرري از دالیررلِ حمایرررت از سرررازمان،

برطرف شود ،فرصت بیشتري برراي رشرد دارنرد؛ بنرابراین بره

مخصوصرا حمایررت مررردم ایررن اسررت کرره بیشررترِ افررراد یررک

دلیررل حررذف رقبررا در بحررران ،سررهم بررازار شرررکت بیشررتر

شهر ،ممکن است در آن سازمان فعالیت کننرد .ایرن موضروع

ميشود و بعد از پایان بحران نیز برا بازارهراي بکرر و خرالي از

در شهرهاي کوچرکترر اهمیرت بیشرتري دارد؛ چرون تعرداد

رقیم روبرهرو مريشروند .اسرتداللهراي مردیران صرنعت در

افرررادي کرره در آن شرررکتهررا اشررتغال دارنررد ،شررایان توجرره

این زمینه با مفراهیمي همترون افرزایش سرهم برازار ،پیشررفت

است .شهرهاي شمال کشور نیرز معمروال جزئري از شرهرهاي

سری تر پ

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

کوچک و متوس اند که اگر تعطیرل شرود ،مسرئوالن شرهر و
مررردم در جسررتجوي بهبررود آن شرررکت خواهنررد بررود .پیامررد

بحث

دیگر ،خوشبیني است .وقتري سرازمان ترابآور باشرد ،افرراد

در ارتباط با پیامدهاي ترابآوري ،پرژوهشهراي زیرادي

نسبت به وضرعیت آینرده خروشبرین مريشروند؛ زیررا انتظرار

انجام نشده است .رویکردهراي پرژوهشهراي ترابآوري برر

دارند سازمان رشد یابد یا موقعیرتهراي جدیرد ایجراد شرود؛

آن برودهانررد تررا تررابآوري را بررا ویژگرريهرراي سررازمانهرراي

بنابراین سعي مريکننرد توانمنرديهراي خرود را بیشرتر کننرد،

بسیار تابآور توضیح دهند .ایرن پرژوهشهرا بیشرتر متمرکرز

دانش خود را در ارتباط با فرآینردهاي کراري افرزایش دهنرد

بر علل و مثلفههاي تابآوري سازماني بود .ایرن پرژوهشهرا

و ایررن باعررث مرريشررود سررازمان بتوانررد بهتررر از قبررل در برابررر

نشان ميدهند کدام یک از مشخصههاي سرازماني مريتواننرد

بحرررانهررا و مخرراطرات عمررل کنررد .ایررن نتررایج بررا پررژوهش

در مواجهه با عردماطمینران و مخراطرات محیطري بره سرازمان

مرتوررروي و یررراراللهي ( )1394همخرررواني دارد .افرررزایش

کمررک کننررد .بررهعبررارتي آنهررا ویژگرريهررا ،ابعرراد و علررل

سرختکوشرري از دیگررر پیامردهاي تررابآوري اسررت .وقترري

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

سررازمان بیشررتر مرريشررود و درنتیجرره ،فعالیررتهرراي فکررري و

کردنررررد .ازطرفرررري برخررري نویسررررندگان (دي گالیزیررررا و

جسررمي آنهررا در راسررتاي حفررظ یررا رشررد سررازمان بیشررتر

همکراران )2016 ،و بیشرتر مرردلهرایي کرره برراي تررابآوري

مرريشررود .وقترري سررازمان تررابآور باشررد ،دقررت مرردیر در

ارائه شدند همتون مدل اسنادي ،جنراغي ،مثلرث ترابآوري

تصمیمگیري ،فعالیت فکري مدیر ،ترالش جمعري کارکنران،

و  ...عللِ تابآوري را بررسي کردنرد .هرچنرد بررسري علرل

تررالش کارکنرران بررراي یررادگیري و سررختکوشرري مرردیر و

و مثلفررههرراي تررابآوري اهمیررت زیررادي دارد ،توجرره برره

پرسررنل افررزایش مرريیابررد .از دیگررر پیامرردهاي تررابآوري،

پیامدهاي تابآوري و اینکره ترابآورشردن سرازمانهرا چره

زمینهسازي سالمت روان است کره برا پرژوهشهراي میالنرت

نتایجي را دارد ،در نروع خرودش برا اهمیرت اسرت .برا وجرود

و همکاران ( )2002و همرات و همکراران ( )2001هرمراسرتا
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است .در این راسرتا برهطرورکلي ترابآوري سرازماني باعرث

و همکررراران ( )1397همخرررواني دارد کررره بیررران داشرررتند

کرراهش اسررترس خررانوادههررا از تعطیلرري سررازمان و بیکرراري

تررابآوري باعررث تطبیررقپررذیري سررازمان بررا قیمررتهررا و

مرريشررود؛ چررون در حالررت اسررترسِ ناشرري از انجررام کررار،

محصوالت جدید رقبا ،نیاز برازار و تغییررات برازار مريشرود.

استرس به فرد کارکننرده وارد مريشرود نره خرانواده .ازطرفري

تقویررت تررابآوري از دیگررر پیامرردهاي تررابآوري اسررت.

تابآوري سازماني باعث امنیت شرغلي کارکنران مريشرود و

وقتي سازمان تابآور باشد ،باعث مريشرود مجرددا سرازمان

این موضروع ترا حرد زیرادي باعرث مريشرود خرانوادههرا نیرز

وارد چرخه تابآوري شود؛ یعني بقاي خرود را حفرظ کنرد،

اسرترس کمتررري را از نبرود امنیررت شررغلي تجربره کننررد؛ البترره

مقاومت و رشرد داشرته باشرد ،برا تغییررات وفرق پیردا کننرد و

یکي از مدیران اشاره داشت که اسرترس مثبرتِ ناشري از کرار

بهصرورت صرعودي ترابآورترر شرود .ایرن پیامرد برا مفراهیم

باعث ميشود کارها با دقت بهتري انجرام شرود و مردیران در

مطرحشده در پرژوهشهراي پاتریارکرا و همکراران (،)2017

شررررکتهررراي ترررابآور اسرررترس کمترررري را نسررربت بررره

مررککررارثي و همکرراران ( )2017و کِررر ( )2016همخررواني

سررازمانهرراي غیرتررابآور تجربرره کننررد .از دیگررر پیامرردهاي

دارد .بهعبارتي تابآوري با تقویرت علرل خرود باعرث بهبرود

تابآوري ،حفظ و افزایش تخصرص در سرازمان اسرت کره

خود ميشود .از دیگر پیامدها ،فرصرت بیشرتر برراي کارهراي

باعرث مرريشررود افررراد از سررازمانهراي دیگررر کرره تعطیررل یررا

با اولویت باالتر اسرت .ترابآوري سرازماني باعرث مريشرود

ورشکست شدند ،به سمت سرازمانهراي ترابآور بیاینرد .در

مدیران ،فرصتهاي بیشتر را برراي تصرمیمگیرريهراي مهرم،

این حالت ،جذب افررادِ متخصرص ،بیشرتر و برهخروديخرود

برنامهریزيهاي دقیرق ،مردیریت فرآینردهاي بحرران ،اجرراي

باعث افزایش تخصص در سازمان مريشرود .همتنرین وقتري

زودتر تصمیمات با اولویت باالتر ،تفرویض بهترر اختیرارات و

سازمان ،تابآور باشد ،باعث ميشرود افرراد متخصصري کره

تمرکز بر فرصرتهرا بره جراي حرل مسرائلِ سرازمان و مقابلرۀ

سازمان به دنبال جذب آنها بود ،برا میرل خودشران بره سرازمان

بهترررر برررا ریسرررک و کنتررررل آن داشرررته باشرررد .برخررري از

ب یوندند.

پژوهشررگران نیررز نشرران دادنررد تررابآوري باعررث مرردیریت
1

در ارتباط با پیامدهاي غیر روانشرناختي ،مباحرث دیگرري

ریسک و بازیابي بهترر مريشرود (چروپرا و سرودهي )2014 ،

نیررز مطرررح اسررت .بهبررود در اقتصرراد ،پیامررد غیرروانشررناختي

کرره بررا نتررایج پررژوهش کنرروني همخررواني دارد .پیامررد دیگررر

مطرح شد .در این راستا ترابآوري سرازماني باعرث کراهش

تابآوري ،افزایش قدرت تبلیغاتي و محصرول اسرت .وقتري

بیکرراري در کشررور مرريشررود؛ چررون شرررکتهرراي تررابآور

سازمان ،تابآور باشرد ،مرردم و مشرتریان طررز تفکرر بهترري

سررعي مرريکننررد کارکنرران خررود را حفررظ کننررد و اگررر هررم

نسرربت برره آن سررازمان خواهنررد داشررت و تبلیغرراتي بررراي

تعدیل نیرو داشتند ،شررکت آنهرا تعطیرل نمريشرود؛ بنرابراین

محصول مريشرود و قردرت محصروالت آن شررکت بهبرود

اگررر سررازمانهررا تررابآور باشررند ،باعررث اشررتغال مرريشررود و

ميیابرد .پیامرد دیگرر ترابآوري ،بهبرود رشرد اسرت .وقتري

درحقیقت بخشي از وظیفۀ دولت در زمینرۀ ایجراد اشرتغال نیرز

سازمان ترابآور باشرد ،باعرث مريشرود فرآینردهاي جدیرد

برطرررف مرريشررود .برخرري معتقدنررد اگررر در یررک صررنعت،

ایجرراد شررود ،عملکرررد بهبررود یابررد و تعررداد کارکنرران آن

سازمانها برهطرورکلي ترابآور باشرند ،ترابآوري سرازماني

افزایش یابند و حتي ممکرن اسرت انردازه سرازمان برزردترر

باعرث رقابررت سررازمانهررا بررا یکردیگر مرريشررود .رقابررت نیررز

شود .بهطورکلي باعث ميشود سازمان بهترر رشرد کنرد .ایرن

بهنوبۀخود باعث تولید محصوالت جدیردتر ،برا کیفیرتترر و

موضوع با توضیحاتي کره در پرژوهش محمردي و همکراران

قیمتهاي رقابتيتر ميشود .این نتیجره برا پرژوهش محمردي

1
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( )1397و مراال

( )1998اشراره شرد ،همخرواني دارد .آنهررا

باعث شود فرسودگي و خستگي کارکنان بیشتر شود.

بیان کردند سازمانهرایي کره ترابآور باشرند ،بعرد از شرروع

در راستاي دستیابي به پیامدهاي حفظ و بهبود

بحران ،سری تر کراهش در سرطوح عملکررد خرود را جبرران

آمادگي سازمان در برابر بحران ،پیشنهاد ميشود تمامي

مرريکننررد (رشررد در عملکرررد) .بررراي ترغیررم مرردیران برره

فرآیندها از دیدگاه ناظر بیرون از سازمان ،بهطور کامل

تابآورکردن سازمان ،آنها ابتدا بایرد بداننرد ترابآوري چره

بررسي و بازبیني شوند .فرآیندهایي که نیاز به بازتعری

نتررایجي بررراي آنهررا دارد؛ بنررابراین ایررن پررژوهش ،پیامرردهاي

دارند ،به صورت دقیق تعری

تابآوري سازماني را در شررکتهراي تولیردي محصروالت

بدین دلیل است که معموال از دیدگاه مدیران داخلي براي

ساختماني کش

کرده است.

شوند .استفاده از ناظر بیروني

کارهاي روتین و فرآیندهاي سازمان ،نیاز به تغییر احساس

بررراي رسرریدن برره پیامرردهاي مثبررت تررابآوري ،پیشررنهاد

نميشود .مدیران داخلي در کنار ناظر بیروني باید فرآیندها

ميشود مردیران و کارکنران ،فرآینردهاي ترابآوري در هرر

را بازتعری

کنند تا از تجارب داخل و بیرون سازمان به

یک از زیربخشهاي سازمان طراحري و اجررا 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 گیررررد؛ بررراي مثررال بایررد مفررراهیم

براي ایجاد ارزش در جامعه باید مسئولیت اجتماعي را

ضربهگیري را بررسي کررد و برا آن مفراهیم 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

ترابآوري بسرریار مفیرد و سررازنده اسررت .پریشبینرري کمررک

اجتماعي به آن توجهي نشود .همتنین وقتي به مسئولیت

مرريکنررد سررناریوهایي مبتنرري بررر آن در نظررر گرفترره شررود و

اجتماعي توجه نشود ،به دلیل تالش سازمان براي استفادۀ

براسرراس تهدیرردهایي کرره وجررود دارد و فرصررتهررایي 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

بهرررهوري را از امکانررات موجررود داشررت ،بایررد واسررطههررا را

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

حذف کرد .حرذف واسرطه باعرث مريشرود قردرت رقابرت

تحریم یا رقابت شدید مواجه اند ،بررسي شود .ازطرفي

قیمترري شرررکت در دوران رکررود یررا بحررران افررزایش یابررد و

دربارۀ عواملي که میانجي یا تعدیلگر در ارتباط با

محصوالت بهموق و سری ترر بره خریرداران 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

مريشررود مرردیران و کارکنرران ،فرآینرردهاي تررابآوري را در

سازمانها به تابآوري کمک ميکند و در نوع خودش از

هررر یررک از زیررربخشهرراي سررازمان طراحرري و اجرررا کننررد.

اهمیت بسزایي برخوردارند.

ازطرفررري برررراي ایجررراد ارزش در جامعررره بایرررد مسرررئولیت
اجتمرراعي را مررردنظر قرررار دهنرررد؛ زیرررا اگرررر ترررابآوري
بررهصررورت صررحیح اجرررا نشررود ،ممکررن اسررت برره دلیررل
هزینهبربودنِ مسئولیتهاي اجتماعي بره آن تروجهي نشرود یرا
به دلیل تالش سازمان برراي اسرتفاده بهینره از سراعت کراري،
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