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چکیده
 اما خبرگزاریهای کشور ما علیرغم وجود مخاطرات گستردهی،تابآوری سازمانی و سنجش آن امروزه یک راهبرد سازمانی تلقی میشود
ً
 چرا که اصوال شاخصهای قابل اندازهگیری و برنامهریزی برای تابآوری آنها،طبیعی در اطراف خود نگاهی به این مقولهی راهبردی ندارند
 از این رو این مقاله با هدف ارائهی شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی.با توجه به تفاوتهایشان با سازمانهای تجاری ارائه نشده است
خبرگزاریهای ایران در بالیای طبیعی و تعیین میزان اهمیت هر یک از این شاخصها با استفاده از روش دلفی انجام شد و دور اول دلفی بهمنظور
 شاخص و14 ، زیرشاخص71  استخراج.استخراج شاخصهای ممکن با پانزده تن از کارشناسان مرتبط با موضوع مصاحبهی عمیق صورت گرفت
 بعد نتیجهی تجزیهوتحلیل دور اول دلفی بر اساس دو مرحله کدگذاری باز و محوری بود و بر همین مبنا زیرشاخصهای استخراج شده مالک5
تهیهی پرسشنامههایی برای دورهای دوم و سوم و بررسی اجماع بین کارشناسان در مورد «ضرورت وجود هر زیرشاخص» و «میزان اهمیت هر یک
 «تابآوری،» بعد «تابآوری ارتباطی5  شاخص و14  زیرشاخص در قالب70  نتیجه نشان داد که بر روی.از آنها» بر اساس معیار مد و میانگین شد
 فنی» برای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای کشور در بالیای طبیعی- «تابآوری فردی» و «سازمانی،» «تابآوری سازهای،»اطالعاتی
 زیرشاخص با نگاهی همهجانب ه به ابعاد سازمانی خبرگزاریهای کشور بهگونهای مطرح شدهاند که میتوانند تابآوری70  این.اجماع وجود دارد
. تابآوری همزمان و تابآوری گذشتهنگر را برای خبرگزاریها در بالیای طبیعی رقم بزنند،آیندهنگرانه
 سازمانهای رسانهای، مدیریت بحران، بالیای طبیعی، خبرگزاریها، تابآوری سازمانی:واژههای کلیدی
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Indicators of Organizational Resilience of
Iranian News Agencies in Natural Disasters
Saeid Ghanbary*1 ,Siavash Salavatian2, Aliasghar Kia3
Abstract

T

oday, organizational resilience and its measurement is viewed as an organizational strategy. Nonetheless , our country
‘s news agencies are not particularly keen to look at this strategic paradigm despite the existence of vast natural hazards
around them, since there are no measurable indicators to manage their resileince regarding their differences with business
organizations. Hence , this paper was carried out with the aim of providing resilience assessment indexes of iranian news
agencies in natural disasters and determining the importance of each of these indices using Delphi method. In the first
round of Delphi, 15 experts of the field were deeply interviwed to extract indices. As a result, extraction of 71 sub-indexes,
14 indexes and 5 dimensions were based on two steps of coding: open and axial. BAsd on the extracted sub-indices, questionnaires were developd for a second and third rounds Delphi to examine the consensus among experts on the “The Need
for Each Sub-Indicator” and “The Importance of Each of them”. The results showed the consensus of exprts on applying
70 sub-indicators in the form of 14 indicators and 5 dimensions of “Communication Resilience”, “Information Resilience”,
“Structural Resilience”, “Individual Resilience” and “Organizational-Technical” to assess the rsileince of our country’s
news agencies in natural disasters. With a comprehnsive consideration of the organizational dimensions of Iranian news
agencis, these 70 sub-indexes have been proposed in such a way that they can address the resilience, simultaneous resilience and retrospective resilience for news agencies in natural disasters.

Keywords: Organizational Resilience, News Agencies, Natural Disasters, Crisis Management, Media
Organizations
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بحران 1از ابتدا یکی از واقعیتهای اجتنابناپذیر زندگی بشر
بــوده اســت .از بحرانهایی چــون قحطی ،خشکسالی ،سیل،
زلــزلــه ،شیوع بیماریهای وا گــیــردار گرفته تا بحرانهایی چون
جنگها و آلودگیهای زیستمحیطی و  ...تمامی این بحرانها
به میزان حجمشان آسیبها و لطمات متفاوتی به محیطی که
در آن رخ میدهند ،وارد میکنند [ .]1حجم بحران که بر اساس
سه عامل دامــنـهی فرا گیری ،شــدت وقــوع و مــدت دوام بحران
[ ]2تعیین میشود ،بشر را مجبور به مقابلهی متناسب در سطوح
مختلف شهری ،استانی ،ملی ،منطقهای و جهانی میکند .در این
بین بحرانهای طبیعی آن دسته از رویــدادهــای غیرمترقبهای
هستند که منشأ طبیعی دارند و بهصورت ناگهانی رخ میدهند و
وقوع آنها با آسیبهای جانی و مالی جدیای همراه است .این
بحرانها عالوه بر اینکه بر روی ابعاد مختلف زندگی فردی تأثیر
ً
میگذارند و افــراد را قهرا بــرای مواجهه و مقابله درگیر میکنند بر
سازمانها ،نهادها و ساختارهای یک جامعه نیز بهشدت اثرگذارند،
لذا الزم است افراد ،ساختارها ،نهادها و سازمانها بر اساس درک
شرایط و ابعاد فاجعه ظرفیت مقاومت در برابر بحران را در خود
ایــجــاد کنند ،امــا بسیاری از ســازمــانهــا اهمیت مدیریت بالیا و
برنامهریزی برای تــداوم کسبوکار خود را نادیده گرفتهاند []3؛
بهطوریکه بر اساس برخی گزارشها  43درصد از شرکتهایی که
ً
تحت تأثیر بالیای شدید قرار گرفتهاند هرگز مجددا باز نشده و حدود
 30درصد از آنها در طول دو سال شکست خوردهاند [ .]4در بین
گونههای مختلف سازمانها ،خبرگزاریها بهمنزلهی گونهای از
سازمانهای رسانهای که تحت عنوان سازمانهای خبری مادر
شناخته میشوند [ ]5نیز نیازمند برنامهریزی برای تداوم کسبوکار
خود و مدیریت بالیا هستند .مطالعات گذشته نشان داده «رسانهها
ممکن است برنامههایی برای پوشش دادن حوادث بزرگ داشته
ً
باشند ،هر چند که این امر نادر است ،اما آنها معموال برنامههایی
در مورد نحوهی ادامـهی فعالیت خود در حوادث مخرب ندارند»
[ ]6لذا میتوان گفت رسانههای جمعی برای آمادگی خود در برابر
فاجعه کار کمتری انجام دادهانــد و این عدم آمادگی زمانی اتفاق
میافتد که مردم بیشتر از همیشه به رسانههای جمعی وابستهاند
[ .]7در واقــع ا گــر رسانهها بخواهند بهعنوان کلیدیترین ابــزار
مدیریت بحران [ ]8در بحرانهای طبیعیای که در محیط اطراف
آنهــا رخ میدهد نقش ایفا کنند ،پایایی خــود آنهــا پیششرط
عمل محسوب میشود و ایــن مانایی و پایایی منوط به تــابآور
بودن رسانهای است که بحران طبیعی در محیط پیرامونی آن رخ
داده است ،بنابراین آنها باید برای مدیریت بالیا به رویکردهای
پیشگیرانه توجه کــرده و بر پروسههای خود در برابر اختاللها و
کاهش تأثیرات منفی آنها تأ کید کنند [ .]9در واقع خبرگزاریها
نوعی از ســازمــانهــای رســانـهای هستند که باید با بهرهگیری از
رویکرد تابآوری 2سازمانی بهمنزلهی مجموعهای از توانمندیها
که منجر به مصونسازی برابر حــوادث و بحرانها میگردد []10
قــدرت و ظرفیت سازمانی را بــرای مواجهه با بالیا و بحرانها به
وجود آورند و کاهش تأثیرات منفی بحرانها بر سازمان را دنبال

کنند .تابآوری سازمانی و بهتبع آن تابآوری خبرگزاری از دو جنبه
حائز اهمیت است؛ نخست اینکه تــابآوری سازمانی و اجتماعی
دو طرف یک سکه شناخته میشوند ،بهطوریکه اگر سازمانها
آمادهی پاسخگویی به شرایط اضطراری و بحران نباشند میتوان
گفت جوامع نیز آمادگی کافی را نــدارد و دیگر آنکه پیوند عمیقی
بین تــابآوری و رقابت وجــود دارد [ ]11لذا خبرگزاریها به علت
نقش مؤثرشان بر تــابآوری اجتماعی در هنگام بروز بحرانهای
طبیعی و همچنین رقابت خبری که بین آنها در اینگونه مواقع
شکل میگیرد ،باید به مقولهی برنامهریزی برای مصون ماندن
از بحران و فاجعه توجه داشته باشند ،امــا آنچه که تحقیقات
ً
نشان میدهد آن است که عمدتا سازمانهای رسانهای در کشور
ما و نیز خبرگزاریها نگاه عمیقی به مسئلهی تــابآوری سازمانی
ً
ندارند [ ]12و اصوال شاخصهای مرتبط با تابآوری آنها که قابل
اندازهگیری و سنجش بــوده و هم قابل دستیابی با برنامهریزی
باشد عطف به تفاوتهایی که با سازمانهای تجاری دارند ،تبیین
نشده اســت .در تأیید همین موضوع به نتایج پژوهشی میتوان
ی
اشــاره کرد که در آن تنها  19درصد از  46تن از مدیران رسانها 
کشور به سؤال «آیا در فرایند مدیریتی شما (مدیران رسانه) ارزیابی
آسیبپذیری ســازهای انجام شده است؟» پاسخ مثبت دادهانــد و
در توجیه عدم ارزیابی آسیبپذیری سازهای خود به دالیلی چون
وجود اولویتهای ضروری دیگر برای صرف هزینه ،احساس نیاز
نکردن ،استیجاری بودن مکان استقرار رسانه ،نبود متولی مافوق
برای اجرا کردن سیاستهایی از این قبیل و غیره اشاره کردهاند و
 68درصد آنها به سؤالی دربارهی ارزیابی آسیبپذیری غیرسازهای
نیز جواب منفی دادهاند [ ]13بنابراین الزم است تا خبرگزاریها با
جامهی عمل پوشاندن به الزامات تابآوری رسانهها شامل تلقی
تابآوری سازمان بهمنزلهی راهبرد و استراتژی ،برنامهریزی مدون
برای تابآوری و همچنین سنجش مداوم آن [ ]14از متضرر شدن
خود در هنگام بروز بالیای طبیعی در محیط پیرامونشان جلوگیری
نمایند .این تحقیق با توجه به مسئلهی پیشتر ذکر شده و با توجه
به اینکه یک بحران طبیعی شاخه و قسمت فنی ،نیروی انسانی،
زیرساخت و پشتیبانی در یک خبرگزاری را تحت تأثیر خــود قرار
میدهد به دنبال ارائهی شاخصهای قابل سنجش برای تابآوری
سازمانی خبرگزاریها است که الــزام سنجش مــداوم تــابآوری را
برای خبرگزاریها تحقق میبخشد .سنجش و ارزیابی تابآوری
سازمانی نیاز به نمایش پیشرفت برای تابآورتر شدن ،لزوم تقدم
شــاخـصهــای تـ ــابآوری و پرهیز از عقب مــانــدن آنه ــا ،نــیــاز به
برقراری پیوند بین پیشرفتهای تابآوری سازمانی با قابلیتهای
رقابت و نیاز به تجاری کردن مسئلهی سرمایهگذاری در حوزهی
تابآوری [ ]15را مورد تأ کید قرار میدهد ،از این رو این مقاله به
این سؤاالت پاسخ میدهد که «ابعاد ،شاخصها و زیر شاخصهای
تــابآوری خبرگزاریهای داخلی بــرای مواجهه با بالیای طبیعی
محیطشان چیست؟» و «هر کدام از زیرشاخصها دارای چه درجه
از اهمیت هستند؟» .اهداف این پژوهش شامل شناسایی ابعاد و
مؤلفههای تابآوری خبرگزاریها از طریق مصاحبه با کارشناسان

و خبرگان حوزههای مختلف و مرتبط با موضوع و مشخص کردن
میزان اهمیت هر یک از مؤلفههای شناسایی شده است.

پیشینهی پژوهش

مبانی نظری پژوهش
استفاده از نظریه در روش کیفی با مبانی فلسفی پژوهش کیفی
که به رویکردهای تفسیری  -برساختی تأ کید دارد ،منافات دارد ولی
این بدان معنا نیست که در پژوهشهای کیفی هیچ چشماندازی
وجــود نــدارد .در واقــع در پژوهش کیفی جایگاه نظریه متفاوت از
جایگاه نظریه در پارادایم کمی است .مبانی نظری پژوهش که در
این بخش مطرح میشود نیز با توجه به ماهیت کیفی پژوهش
ً
حاضر صرفا به علت حساسیت نظری محقق مطرح شده است تا
محقق را در تکوین استقرایی مقوالت و استخراج برساختههای
ذهنی یاری نماید.
تابآوری سازمانی
صاحبنظران مختلف از دیدگاه خــود به موضوع تــابآوری
سازمانی نگریستهاند اما بر اساس مطالعات بروز ،پدیدآیی ،توسعه
و اهمیت تـ ــابآوری ســازمــانــی از ســه منظر شــامــل  .1سازمانها
همواره توسط شوکهای ناگهانی تهدید میشوند .2 ،تــابآوری
اجتماع در گرو تــابآوری سازمانی است و  .3تــابآوری سازمانی
با مزیت رقابتی نسبت دارد ،میتواند مــورد بحث قــرار گیرد .اما
ً
اینکه واقعا تابآوری سازمانی چیست و چه مفهومی دارد نیازمند
تعریف آن است .در ابتدا برای پاسخ به این سؤال به نظر تأ کید
بر گفتهی دیاچ 14و کــری 15میتواند کمک کننده باشد؛ آنها
میگویند :همواره توجه کمتری به این مسئله شده که سازمانها
علیرغم بروز بالیای طبیعی در محیط اطرافشان موفق شدهاند.
آنها معتقدند تابآوری سازمانی شروع به پر کردن خألها در این
زمینه کرده است []22؛ به بیان سادهتر منظور آنها این است که
تابآوری سازمانی و مفهوم آن توانسته دالیل موفقیت سازمانها
در پشت سر گذاشتن بحرانها را پاسخ دهد .با این وصف میتوان
دریــافــت که ت ــابآوری سازمانی با عبور موفق ســازمــان از بحران
مترتب بر آن رابطه دارد ،لــذا ازآنجاییکه ت ــابآوری سازمانی با
مفهوم بحران ارتباط تنگاتنگ پیدا میکند و بحران نیز با عدم
یتــوان ایــن مسئله را در مــورد تــابآوری
قطعیت نسبت دارد ،مـ 
سازمانی مورد تأ کید قرار داد که سازمانها به روشهای مختلف
به عدم قطعیت پاسخ میدهند؛ آنها کنترلهای داخلی را متمرکز
میکنند ،یاد میگیرند ،خالق هستند و انطباق مییابند [ .]11البته
امروزه مفاهیم متعددی ظهور کردهاند که بهنوعی عناصر تابآوری
سازمانی هم در آنها بررسی میشود؛ برای مثال سازمان قابلیت
اطمینان باال از جمله این مفاهیم است [ ]23اما تابآوری سازمانی
فراتر از اینچنین مفاهیمی است .به عبارت دقیقتر میتوان گفت
تــابآوری یک پدیدهی چندبعدی ،اجتماعی و تکنیکی است .بر
این اساس نخستین تعریف از تابآوری سازمانی میتواند این باشد
که تابآوری سازمانی درواقع توانایی سـازمان در پاسـخ به شرایط
اضطراری و انجام کارکردهای حیاتی سـازمان در آن شرایط است.
[ .]24سویا و همکاران تــابآوری سازمانی را «توانایی برای زنده
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شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای ایران
در بالیای طبیعی

«بــررســی عــوامــل مــؤثــر بــر تـ ــابآوری خــوشـههــای صنعتی در
مواجهه با تحریمهای اقتصادی؛ مورد مطالعه :خوشهی تجهیزات
بیمارستانی تهران» [ ]16عنوان پایاننامهی کارشناسی ارشدی
است که عظیمی ( )1393از آن دفاع کرده است .در این پژوهش
عــوامــل مــؤثــر بــر ت ـ ــابآوری بــه چــهــار بــعــد اجــتــمــاعــی -فرهنگی،
اقتصادی ،فنی -سازمانی و نهادی -زیرساختی تقسیم و نتایج
در پنج سطح فرد ،بنگاه ،خوشه ،دولت و محیط ارائه شده است.
توتکار بیدریغ ،فاضلی و حسنی ( )2016نیز تحقیقی را با عنوان
«بررسی مؤلفههای مؤثر بر تابآوری سازمانی در زمان بحران» []17
با هدف تدوین مؤلفههای مؤثر بــرای سنجش میزان تــابآوری
سازمانی  -نهادی کالنشهر رشت در مواجهه با مخاطرات انجام
دادنـ ــد .آنه ــا در تحقیق خــود بــه ایــن نتیجه دســت یافتند که
بــرخــورداری از تجربهی بحران گذشته مهمترین عامل مؤثر بر
تــابآوری سازمانی است .پیغامی ،سعدآبادی و عظیمی ()1395
نیز در طرح پژوهشی خود با نگاهی بومی و با توجه به متن فرهنگی
کشور به دنبال ارائهی مدل جامع تابآوری سازمانی رفتند .آنها
در این پژوهش به مدلی پنج بعدی با  22شاخص و  82زیرشاخص
رسیدند که نام آن را مدل جامع سنجش تابآوری سازمانی گذاشتند
[ .]18همچنین ابراهیمی ،فیض و چیتکران ( )1396مقالهای را
با عنوان «تحلیل جامع عوامل مؤثر بر تابآوری سازمانی در صنایع
کوچک و متوسط» [ ]19و با هدف شناسایی و رتبهبندی مهمترین
عوامل مؤثر بر تابآوری در صنایع کوچک و متوسط انجام دادند
که نتایج پژوهش آنها نشان داد دو دسته عوامل درون سازمانی
و برون سازمانی در تابآوری صنایع کوچک و متوسط دخیلاند.
عوامل درونسازمانی شامل پنج تم اصلی مدیریت ،نیروی انسانی،
تولید و عملیات ،بازاریابی و فروش و افزونگی داخلی بود و عوامل
برونسازمانی نیز چهار تم اصلی حمایتهای دولت ،انجمنها و
تشکلهای صنفی ،همکاری و ارتباطات میان سازمانی و افزونگی
خارجی را در بر میگرفت .ایزدی ( )1396نیز در تحقیقی با عنوان
«شناسایى مؤلفههای مؤثر در کاهش ت ــابآورى ســازمــانهــا در
شرایط بحرانى با استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبى (مطالعهی
مــوردى سازمان آتشنشانى شهرستان آمــل)» [ ]20هفت عامل
(نقشها و مسئولیتها ،درک خطرات و مأموریتها ،پایدارى
س ـ ــازهای ،ســاخــتــارهــاى مــدیــریــتــى ،کیفیت آمـ ــوزش کــارکــنــان،
شناخت تجهیزات و ادوات موجود ،توانایى نیروى انسانى) را از
مهمترین عوامل اثرگذار در کاهش تــابآوری سازمان آتشنشانی
اولویتبندی کرده است .اریک هولنا گل )2010( 3در مقالهی خود
با عنوان «مقدمه بر مقیاس سنجش ت ــابآوری ]21[ »4به چهار
قابلیت پاسخگویی ،5قابلیت نظارت ،6قابلیت پیشبینی 7و قابلیت
11
یادگیری 8برای تابآوری اشاره کرده است .لی ،9وارگو 10و سویال
12
( )2013نیز پژوهشی را برگرفته از رسالهی دکتری استیفنسون
با عنوان «توسعهی ابزار برای اندازهگیری و مقایسهی تابآوری

سازمانی» 13به سرانجام رساندند .آنها دو عامل قابلیت سازگاری با
هشت مؤلفه و برنامهریزی با پنج مؤلفه را برای سنجش تابآوری
سازمانی ارائه کردند.
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ماندن و حتی رشد بالقوه در زمان بحران» [ ]11تعریف میکنند.
مکمانوس معتقد است تابآوری سازمانی آ گاهی از عملکرد کلی
وضعیت ســازمــان ،مدیریت آسیبپذیریهای اساسی و ظرفیت
سازگاری در محیط پیچیده و پویا است [ .]25عندلیب و کاظمی
مینویسند :تــابآوری سـازمانی میزان آمـادگی ،ظرفیت تطـابقی
اجزای سازمان ،مدیریت بهینه برای بازیابی و پوشش سـریع اثرات
حادثه است و بازگشت به حد مطلوب کارکرد سازمان را دنبال میکند
[ .]26البته این نکته در باب تابآوری سازمانی نیز باید مدنظر قرار
ً
گیرد که این مفهوم لزوما رهیافتی وا کنشی نیست بلکه رهیافتی
کنشی نیز میتواند باشد [ ]15ازاینرو است که در تعریف تابآوری
سازمانی آمده است« :تابآوری سازمانی یک هدف مداوم در حال
حرکت است که به عملکرد کسبوکار در شرایط معمولی و بحرانی
کمک میکند» [.]11
بر اساس مطالعات و عطف به تعاریف فوق دو رهیافت کلی را
میتوان در تعریف مفهوم تابآوری سازمانی مدنظر قرار داد [:]27
1.1تـ ـ ــابآوری ســازمــانــی ب ــه تــوانــایــی بــازگــشــت سـ ــاده از
موقعیتهای غیرمنتظره ،اســتــرسزا ،موقعیتهای
نامطلوب اشاره دارد.
2.2ت ــابآوری سازمانی بهمنزلهی توسعهی قابلیتهای
جدید و توانایی گسترشیافته برای حفظ سرعت و ایجاد
فرصتهای جدید برای مقابله با چالشهای غیرمنتظره
و تغییرات اهمیت یافته است.
بــا ایـنحــال تعریف مــورد قبول در ایــن تحقیق از ت ــابآوری
سازمانی ،برگرفته از نگاه رهیافت دوم به تابآوری سازمانی است
و آن را برآیندی کلی از فرایندها و توابعی نظیر تــوابــع مدیریت
ریسک ،تداوم کسبوکار ،بازیابی فاجعه ،مدیریت بحران ،امنیت
اطالعات ،تداوم عملیات ،امنیت فیزیکی میداند.
عوامل مؤثر بر تابآوری سازمانی
عواملی را میتوان برای تابآوری سازمان برشمرد که تصویر
 1آنهــا را مشخص کــرده اســت؛ این عوامل تحت عنوان عوامل

تــابآوری داخلی )IRF( 16و عوامل زمینهای محیط )ECF( 17در
تابآوری یک سازمان نقش ایفا میکنند .فاکتور تابآوری داخلی
سازمانها توسط فاکتورهای زمینهای محیط حمایت میشود
و ظرفیت ت ــابآوری سازمانی را بــاال میبرد .در بین فاکتورهای
ً
داخلی ،انعطافپذیری به توانایی تغییر در زمان نسبتا کوتاه و با
هزینهی کم اشاره میکند؛ چابکی توانایی توسعه و انجام اعمال
رقابتی و پویایی را مــورد توجه قــرار میدهد؛ سازگاری بر توانایی
بازسازی مناسب با توجه به محیطزیست تأ کید دارد و در نهایت
ابتکار به امکان انجام یا ساخت سریع منابع و استفادهی منابع
موجود بدون برنامهریزی قبلی میپردازد .در بین عوامل زمینهای
محیط هم عالوه بر ساختار و فرایندها و همچنین عوامل فراتر از
بــازار ،هفت جریان رفتاری در تــابآوری سازمانی نقش دارنــد که
میتوان از آنها تحت عنوان  7cنام برد؛ این جریانهای رفتاری
عبارتاند از :جامعه ،18صالحیت ،19پیوندها ،20تعهد ،21ارتباطات،22
هماهنگی 23و ارزیابی .24گفتنی است عوامل زمینهای محیط هم
میتوانند بهمنزلهی عامل محافظتی تابآوری یک سازمان نقش
ایفا کرده و هم عامل ریسک باشند [.]27

الگوهای سنجش تابآوری سازمانی
تـ ــابآوری در ســامــت و موفقیت ســازمــانــی و همینطور در
شکستهای سازمانی نقش عمدهای ایفا میکند ،بنابراین رسیدن
به حد قابلقبول از تابآوری اهمیت یافته است و میزان دستیابی
ً
به آن باید مرتبا اندازهگیری شود .سوابق پژوهشی نشان میدهد
که در زمینهی سنجش تابآوری سازمانی چندین مدل ارائه شده
است .مدل مکمانوس ،مدل جامع سنجش تــابآوری سازمانی
و مدل استیفنسون ازجمله مدلهای شاخص انجام شده در این
زمینه است.
یکی از شاخصترین مدلهای موجود در سنجش تابآوری
سازمانی مدل مکمانوس اســت .مکمانوس و همکاران وی با
بررسی سازمانهای نیوزلند مدلی را ارائــه دادهانــد که  3بعد و هر

عوامل زمینهای محیط

عوامل داخلی
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الگوهای سنجش تابآوری سازمانی

جدول  :1مدل  15مؤلفهای سنجش تابآوری سازمانی مکمانوس []11

جدول  :2ابعاد و شاخصهای الگوی جامع سنجش تابآوری سازمانی []18 ،28
ابعاد

صها
شاخ 

رهبری و مدیریت

مأموریت و خطمشی و اهداف سازمان ،نگاه بلندمدت و استراتژیک ،برنامهریزی و نگهداشت و بهبود مستمر ،حمایت
مدیران سطوح عالی ،روحیه و تحصیالت و مهارتها

انسانی و اجتماعی

تحصیالت و مهارتها ،حس جمعی و پیوند منافع فردی و جمعی در سازمان ،برنامههای آموزشی و توسعهی دانش و
مهارتها ،فرهنگ و سرمایهی اجتماعی ،مشارکت در برنامههای آمادگی مقابله با بحران

سازمانی و عملیاتی

ساختار منعطف و پویا ،قابلیت و ظرفیت منابع داخلی ،تحلیل و ارزیابی فعالیتهای سازمان ،تکنولوژی و استفاده از
نرمافزار و اینترنت ،مستندسازی و سناریوپردازی دربارهی مخاطرات بالقوهی احتمالی ،توجه به مدیریت کیفیت جامع و
کاهش ضایعات و اتالفها

ارتباطی و اطالعاتی

منابع اطالعات سازمان ،شبکهسازی و یکپارچگی دانش و اطالعات در سازمان

نهادی و زیرساختی

مکان و دسترسی به تسهیالت و زیرساختهای شهری ،مطابقت با قوانین و الزامات قانونی ،دریافت حمایت از نهادها و
سازمانهای مرتبط ،شدت رقابت و قدرت رقبا

هر چند که رسانهها خــود در دای ــرهی صنعت میگنجند اما
به نهادی تبدیل شــدهانــد که قواعد و هنجارهای ویــژهی خود
را دارنــد [ ]29ازایــنرو سازمانهای رســانـهای تفاوتهای عمده
و چشمگیری بــا ســازمــانهــای صنعتی دارنـ ــد و بــا ویــژگـیهــای
منحصربهفرد نیازمند مدیریت متفاوتی نیز هستند .برای شناخت
ویژگیهای سازمان رسانه ابتـدا باید جزئیات پیچیدگی در سـازمان
رسـانه روشـن شـود .اکثـر صاحبنظران ارتباطـات از دیدگاههای
مختلفی مانند مارکسیسم ،فمینیسم ،دروازهبانی خبر ،کثـرتگرایی
و کنش اجتماعی دربارهی سازمان رسانه اظهار نظر کردهاند []30
(جدول .)3
هــمــانطــور ک ــه ای ــن جـ ــدول نــشــان مــیده ــد پـیـچـیــدگــی در
سازمانهای رسانهای بهشدت باالست .حال این مسئله سبب
ویژگیهایی در سازمانهای رسانهای شده است که بــرای آنها
تمایز آفــریــن اســت .الوی ــن 25و وا ک ـمــن 26ماهیت محصول ،نوع
کارکنان و متغیرهای سازمانی ویــژه و نقش سازمانهای رسانه
در جامعه را از جمله عوامل متفاوت بودن سازمانهای رسانهای
با سایر سازمانها میدانند [ .]31مکمانوس نیز نقطهی افتراق
سازمانهای رسانهای با سایر سازمانها را در بازارهای چهارگانهی
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بعد  5شاخص دارد [ .]11مدل معروف به مکمانوس در مجموع
 15شاخص را در برمیگیرد .جدول  1الگوی مکمانوس را نشان
میدهد.
استیفنسون هــم در بخشی از رســال ـهی دکــتــری خــود در پی
سنجش کاربستپذیری ابــزار سنجش ت ــابآوری سازمانی مدل
مـکمــانــوس ،مــدل جــدیــدی را ارائ ــه م ـیدهــد .مدلی کــه او ارائــه
میدهد دارای دو بعد «ظرفیت تطبیقی» و «برنامهریزی» بود .در
بعد «ظرفیت تطبیقی» شاخصهای به حداقل رساندن سیلوها،
منابع داخــلــی ،تعامل و مشارکت کــارکــنــان ،دانــش و اطــاعــات و
رهــبــری ،خالقیت و نـ ــوآوری ،تصمیمگیری ،نــظــارت و گــزارش
وضعیت و بــرای بعد «برنامهریزی» شاخصهای استراتژیهای
برنامهریزی ،مشارکت در تمرینها ،وضع فعلی ،منابع خارجی،
اولویتهای بازیابی ارائه شده است [.]15
مدل جامع سنجش تــابآوری سازمانی نیز مدلی ارائــه شده
توسط پژوهشگران دانشگاه امــام صــادق (ع) است که در کتابی
بــه ن ــام «جــســتــارهــایــی در اقــتــصــاد مــقــاومــتــی (پــایــش تـ ــابآوری
سازمانی)» منتشر شده است .در این مدل پنج بعد 22 ،شاخص
و  82زیرشاخص ارائه شده است .ابعاد و شاخصهای این الگو را
میتوان در جدول  2مشاهده کرد.

تابآوری و تفاوت سازمانهای رسانهای و صنعتی
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ویژگی

طبقه

ابهام مسئله

تأثیر دیدگاه و ارزشهای افراد در درک اطالعات و شکلدهی به محتوا
تأثیر درک متفاوت افراد در انتخاب و شکلدهی به محتوا

ابهام هدف

نبود قواعد و دستورالعمل شغلی
نبود امکان تعریف کامل شغلی

ابهام شغل

وجود اهداف و نیازهای متفاوت و گاه متضاد
سازش ،نبود قطعیت و جابهجایی اهداف

ابهام در قدرت

منابع مختلف اعمال قدرت در رسانه

افزایش پیچیدگی

تحوالت بنیادین ناشی از فناوری اطالعات و ارتباطات
کثرت اطالعات ،ارزشها و هنجارهای ورودی

شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای ایران
در بالیای طبیعی

آنها شامل بــازار تبلیغات ،بــازار مصرفکننده ،بــازار صنایع و بازار
منابع میبیند [ .]29ترنستروم 27هم بازار سازمانهای رسانهای
را شامل بازار مصرفکنندگان  -بینندگان ،خوانندگان ،شنوندگان
و بــازار سیاستمداران مـیدانــد [ .]32فرهنگی و همکاران نیز بر
اساس دیدگاه محیطهای متغیر به ویژگیهایی برای سازمانهای
رسانهای اشــاره میکنند؛ آنهــا معتقدند یکی از ویژگیهای این
سازمانها «شتاب فناوری» است ،بدین معنا که شتاب تغییر در
فناوری ارتباطات در دو دههی اخیر بیش از هر زمان دیگری است و
سازمانهای رسانهای را مجبور به تغییرات تکنولوژیکی کرده است.
«وا کنش سریع» نیز از دیگر ویژگیهای مــورد نظر بــرای سازمان
ً
رسانهای به شمار میرود؛ مدیریت سازمان رسانهای خصوصا از نظر
ً
خبری مدیریت دائما در بحران است و باید نسبت به رویدادهای
اطــراف بهصورت سریع وا کنش نشان دهــد« .جــو رقابتی شدید»
هم جزو الینفک سازمانهای رسانهای محسوب میشود و بین
سازمانهای رسانه به دلیل تهاجمات اطالعاتی و رسانهای و حتی
تهاجمات فرهنگی رقابت بسیار شدیدی وجود دارد« .ارتباط ناپایدار
با مخاطبان» و «کیفیت مخاطبان» هم از جمله ویژگیهایی است
که محیط سازمانهای رسانهای را بهشدت متغیر و پویا کرده است
[ .]29خجسته ( )1394نیز تفاوت سازمانهای رسانهای و صنعتی
را در  7حــوزه شامل محیط ،فــنــاوری ،ب ــازار ،کــارکــرد ،محصول،
سازمان ،فرایند تولید بررسی کرده است .با وجود مطالعات گذشته
روشــن اســت کــه صنعت رســانــه متمایز از سایر صنایع بهصورت
ماهیتی است ،بنابراین در مدیریت یک سازمان رسانهای نیز این
تفاوتها باید لحاظ شود و میتوان گفت که این تفاوتها در نیل
به تابآوری نیز خود را نشان میدهد و مؤلفههای تابآوری این
سازمانها متفاوت از سایر سازمانهای صنعتی است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اســاس رویــکــرد استقرایی انجام شــده و از
نظر نوع ،بنیادی محسوب میشود .در پژوهش استقرایی بدون
هیچ فرض و چارچوبی و بر مبنای دادههــای بهدستآمده تولید
نظری انجام میشود .همچنین به دلیل نوین بودن حوزهی مورد
تحقیق ،این پژوهش در قالب رویکردی ا کتشافی به روش دلفی
کالسیک انجام شده اســت .تکنیک دلفی امــروزه بهمنزلهی یک

روش تحقیق به رسمیت شناخته شده است و ارزش آن از لحاظ
علمی و عملی ثابت شده است [ .]34دلفی یکی از روشهای کسب
دانش گروهی شناخته میشود [ ]35و برای به دست آوردن اجماع
در میان یک گروه از کارشناسان کاربرد دارد [ .]36جامعهی مورد
بررسی این تحقیق را سه دستهی اصلی صاحبنظران حوزهی
مدیریت ،رسانه و بحران تشکیل دادهاند .این سه دستهی اصلی
شامل اساتید رشتهی مدیریت ،اساتید رشتهی مدیریت رسانه،
صاحبان رسانهها و خبرگزاریها ،دستاندرکاران مدیریت بحران و
ایمنی بودند .نمونهگیری به دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام
شد و انــدازهی مناسب نمونه بهوسیلهی اشباع تئوریکی تعیین
گردید بدین معنا که انتخاب نمونهها تا زمانی تــداوم یافت که
هیچ دادهی مرتبط جدیدی در رابطه با موضوع به دست نیامد.
بر همین مبنا با  15تن از کارشناسان و خبرنگان مرتبط با موضوع
تحقیق که مشخصات آنهــا در جــدول  4آمــده است مصاحبهی
عمیق صورت گرفت.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهه ــای حاصل از مصاحبهها،
تمامی مصاحبه صــورت گرفته با خبرگان تحقیق تبدیل به متن
شد و متن این مصاحبهها به نرمافزار  MaxQDAوارد شد (تصویر
 .)2در مرحلهی بعدی کدگذاری دادهها انجام شد؛ کدگذاری باز و
محوری متون مصاحبههای عمیق از طریق نرمافزار انجام و سبب
شد تا  71زیرشاخص استخراج شود که آنها ذیل  14شاخص اصلی
و پنج بعد طبقهبندی شدند (کدگذاری محققان طبق نمونهای که
در جدول  5آمده است ،انجام شد) .زیرشاخصهای بهدست آمده
مالک تهیهی پرسشنامهای پنج مقیاسی بر اساس طیف لیکرت از
«خیلیکم» با وزن  1تا «خیلیزیاد» با وزن  5برای دو ر دوم دلفی و
رسیدن به اجماع در این دور شد.
در دورهـ ــای دوم و ســوم دلـفــی کــه  13تــن از  15کارشناس
مشارکتکننده در دور اول حضور داشتند ،مالک اجماع بــرای دو
هــدف شامل «ض ــرورت وجــود هر زیرشاخص» و «مـیــزان اهمیت
هر زیرشاخص» تعیین شد؛ در دور دوم این تحقیق بر اساس نظر
محققان هر زیرشاخصی که بر اساس نظر کارشناسان ،میانگین
 3و باالتر را کسب میکرد ،ضرورت وجود آن مورد اجماع شناخته
میشد .هر زیرشاخصی که میانگین رأی به آن بین  2تا  3قرار
داشت مجدد در دور بعدی دلفی قرار میگرفت و زیرشاخصهای

جدول  :4مشخصات مشارکتکنندگان در پانل دلفی
ردیف

مشخصات مشارکتکنندگان در تحقیق

نحوهی مشارکت در دورههای
مختلف
دور اول دور دوم دور سوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک دارای مدرک دکتری برنامهریزی شهری و منطقهای از دانشگاه
نیوکاسل انگلستان
استادیار دانشگاه تهران ،مشاور در وزارتخانه فرهنگو ارشاد اسالمی و فعال در حوزهی پژوهشهای
مدیریت رسانه و بحران
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه  -سردبیر خبرگزاری تسنیم
قائم مقام خبرگزاری خبرآنالین  -دارای مدرک ارشد مدیریت
مدیر پژوهشهای خبرگزاری تسنیم  -دارای مدرک ارشد در رشتهی رسانه و فرهنگ
معاون خبرگزاری ایسنا و دارای مدرک ارشد در رشتهی رسانه و فرهنگ
استاد دانشگاه تهران و متخصص در حوزهی خبر
مدیر اخبار و فار غالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
سردبیر باشگاه خبرنگاران پویا با سابقهی  30ساله در حوزهی مطبوعات و خبرگزاریها
دانشیار دانشگاه و دارای مدرک دکترای ارتباطات از دانشگاه پنجاب دارای مقاالت متعدد در حوزهی
خبرگزاریها و مدیریت بحران

*

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو انجمن بینالمللی تحقیق در ارتباط جمعی با سابقهی فعالیت در
سمت سردبیر در مطبوعات

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دانشآموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی و مدیر مسئول اسبق روزنامهی همشهری
12
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و مشاور سازمان صداوسیما و متخصص در حوزهی
*
*
*
13
مدیریت بحران و رسانه
کارشناس پژوهشی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و دارای مدرک دکتری علوم ارتباطات
*
*
*
14
اجتماعی از دانشگاه دوستی ملل روسیه
عمومی
تخصصی و
طیفدکتری
اساسمدرک
بر دارای
بالیا و
سالمت در
مالک تهیهی دانشیار
15
خیلیزیاد» با* وزن * 5برای دور* دوم
سالمت 1تا «
پزشکی وبا وزن
خیلیکم»
لیکرت از «
مقیاسی
دپارتمان پنج
پرسشنامهای

دلفی و رسیدن به اجماع در این دور شد.
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شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای ایران
در بالیای طبیعی

تصویر  :2نمایی از نرمافزار MaxQDA 2018
تصویر  :7نمایی از نرمافزار

MaxQDA 2018

جدول  :1نمونهای از متون کدگذاریشدهی مصاحبهشوندگان و استخراج کدهای اولیه
عبارت مصاحبهشوندگان

کد اولیهی استخراج شده

جدول  :5نمونهای از متون کدگذاریشدهی مصاحبهشوندگان و استخراج کدهای اولیه
عبارت مصاحبهشوندگان

کد اولیهی استخراج شده

باید توانایی جایگزینی افراد کلیدی با سایر افراد در صورت عدم وجود آنها در خبرگزاری وجود داشته باشد .یعنی
یک سازمان احتیاط پیشبینی کرد که در آن هر فرد عالوه بر مسئولیت کنونی خود ،آمادگی پذیرش مسئولیت یک
فرد دیگر از اعضای خبرگزاری را داشته باشد.

امکان جایگزینی افراد

یک سازمان خبری برای اینکه تابآور باشد باید ارتباط مستقیم و نزدیکی با مخاطبان ،رقبا و شرکا داشته باشد.

ارتباط و نزدیکی با
خبرگزاریهای همسو

در زمان جنگ روزنامهها و صداوسیما مکان جایگزینی را برای خود تدارک دیده بودند و ا گر بمباران سبب نابودی
ً
ً
محل تحریریه میشد آنها سریعا با رفتن به آن محل که عمدتا مناطقی در زیرزمین بود کار خود را از سر میگرفتند.

تهیهی مکان جایگزین

در حادثهی هواپیمای  c130ا گر مدیران بهجای اینکه به فکر هزینهی چند میلیونی پرواز خبرنگاران توسط پروازهای
باشند این افراد را با پروازهای مختلف میفرستادند ،آن دیهی  1میلیارد تومانی بهجای هزینه چند میلیون تومانی
نمینشست و  30نفر هم جان خود را از دست نمیدادند.

دیدگاه سرمایه محور بهجای
دیدگاه هزینه محور به
تابآوری سازمان

برای سازمانهایی که میخواهند تابآور باشند باید قدرت یادگیری ،تغییر و اصالح ساختارها در آن زیاد باشد.

امکان باالی اصالح ساختار

جدول  :6روشهای تعیین روایی و پایایی پژوهش []39 ،38 ،37
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روایی

پایایی

در بستر پژوهش بودن پاسخگویان

هدایت دقیق جریان مصاحبه

حداقل مداخله در توصیف

ایجاد فرایندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبهها

بهرهگیری از منابع مختلف داده

استفاده از کمیتهی تخصصی

بازخورد به مشارکتکنندگان

------

شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای ایران
در بالیای طبیعی

دارای میانگین کمتر از  2از فرایند دلفی کنار گذاشته میشدند.
در مــورد میزان اهمیت هر زیرشاخص در دور دوم مــاک اجماع
متفاوتی در نظر گرفته شد .به این منظور از شاخص مد استفاده
شد؛ در مورد اجماع با استفاده از مد آمده است« :ا گر ارزش انتخاب
شده معادل نظر  ۵۰درصد کارشناسان بود آنگاه اجماع حاصل شده
است» [ .]34در دور سوم که پرسشنامهی طراحی شده با توجه
ً
به نتایج دور دوم صرفا دارای دو گزینهی «موافق» و «مخالف» بود
تنها مالک اجماع بر روی هر دو موضوع یعنی هم ضــرورت وجود
یک زیرشاخص و هم میزان اهمیت آن ،شاخص مد تعیین شد.
ً
ضمنا گرچه موضوع پایایی و روایی ریشه در پارادایم اثباتگرایی
و تحقیقات کمی دارد و در تحقیقات کیفی این مسئله بر اصول
مشخصی اســتــوار نیست [ ]37و هیچ آزمــون اســتــانــداردی برای
تعیین روایی تحقیقات کیفی وجود ندارد اما این تحقیق بهعنوان
یک تحقیق کیفی بر اساس راهبردهای پژوهش کیفی از معیارهایی
برای روایی و پایایی تحقیق نیز بهره برد که در جدول  6به اختصار
به آنها اشاره شده است.

یافتههای پژوهش
هــدف غایی هر پژوهشی دستیابی به نتایجی اســت که به
سؤالهای مطرح شده در آن پژوهش پاسخ دهــد .این پژوهش
نیز در ابتدا با سه سؤال اصلی مبتنی بر شناسایی ابعاد ،شاخصها
و زیرشاخصهای سنجش ت ــابآوری سازمانی خبرگزاریها در
بحرانهای طبیعی شکل گرفت و در ادامه مشخص شدن میزان

اهمیت هر یک از زیرشاخصها مــورد توجه قــرار گرفت .در دور
اول دلفی مصاحبههای  15کارشناس مشارکتکننده در این دور
کدگذاری شد و  71زیرشاخص از مصاحبهها به دست آمد .در دور
دوم دلفی  71زیرشاخص به دست آمده به کارشناسان و خبرگان
عرضه شد تا در مــورد هر یک از آنهــا نظر دهند .نتیجهی نظر
کارشناسان و خبرگان مشارکتکننده در دور دوم دلفی نشان داد که
بر روی ضــرورت وجود  70زیرشاخص اجماع وجود دارد و تنها در
مورد ضرورت وجود زیرشاخص «امکان اطالعرسانی از طریق فکس»
اجماع وجود نداشت؛ این در حالی بود که در مورد میزان اهمیت 26
زیرشاخص نیز اجماع وجود نداشت و الزم بود تا در دور سوم در مورد
آنها مجدد از کارشناسان و خبرگان سؤال شود .در دور سوم در مورد
ضــرورت وجــود زیرشاخص «امکان اطالعرسانی از طریق فکس»
دوبــاره اجماعی حاصل نشد و این زیرشاخص کنار گذاشته شد و
ً
طبیعتا بررسی اهمیت آن درست نبود اما در این دور  25زیرشاخص
دیگر که اجماع بر روی اهمیت آنها در دور دوم به دست نیامده
بــود ،مــورد اجــمــاع کارشناسان قــرار گرفت و نتیجهی مــورد نظر
تحقیق با  70زیرشاخص به وجود آمد .در بین این  70زیرشاخص،
ضرورت وجود  8زیرشاخص از نظر کارشناسان با میانگینی بین 3
تا  4و ضرورت وجود  62زیرشاخص دیگر با میانگینی بین  4تا 5
مورد اجماع واقع شد .همچنین  46زیرشاخص با اهمیت «خیلی
زیــاد» 22 ،زیرشاخص با اهمیت «زیــاد» و  2زیرشاخص با اهمیت
«متوسط» نتیجهی هدف دوم تحقیق را شکل دادند (جدول .)7

جدول  :7یافتههای تحقیق در یک نگاه
ابعاد

تابآوری
ارتباطی

زیرشاخصها

اجماع در مجموع سه
دور

میزان اهمیت

1امکان اطالعرسانی از طریق فکس
2تبادل و توزیع اخبار از طریق شبکههای اجتماعی خبرگزاری
3امکان اطالعرسانی از طریق سیستمهای پیامکی
4امکان اطالعرسانی مکتوب
5استفاده از صفحات اجتماعی خبرنگاران سازمان
6تربیت سفیر خبرنگاران برای اطالعرسانی در هنگام بحران
7ارتباط با خبرگزاریهای همسو و امکان ارتباط از طریق آنها
8تعیین دفاتر جانبی معین برای پوشش وقایع










------خیلی زیاد
زیاد
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد

9 .9دریافت خبر از رسانههای مورد اعتماد و همکار
1010امکان حفظ ارتباط با خبرنگاران




متوسط
خیلی زیاد

ذخیرهسازی
دادهها و
اطالعات

1111ایمن و مطلوب بودن موقعیت مکانی سرورهای خبرگزاری
1212ذخیرهسازی اطالعات در نقاط مختلف
1313پشتیبانگیری از اطالعات
1414وجود سرورهایی در خارج از سازمان






خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

دسترسی به
سایت

1515وجود سایت پشتیبان ()HTML Basic
1616استفاده از سرویسدهندههای مختلف برای اتصال به اینترنت
1717امکان دسترسی به پنلهای کاربری در خارج محیط سازمانی





خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد




خیلی زیاد
خیلی زیاد




خیلی زیاد
خیلی زیاد

2222توانایی کنترل استرس
تابآوری فردی
2323توانایی مدیریت صحیح در لحظه
مدیران و کارکنان
2424توانایی کمک به دیگران
2525توانایی حفظ خونسردی






خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

2626روحیهی ریسکپذیری
2727ترسیم افق و چشماندازهای امیدوارکننده
آیندهنگری و
2828عینی و واقعی نگاه کردن به اتفاقات و حوادث
ریسکپذیری 2929پیشبینی و آ گاهی نسبت به خطرات و بالیای پیرامونی
و شناخت
3030آ گاهی و اطالع از منابع درونی و بیرونی در دسترس
بحرانهای بالقوه 3131شناخت از حداقل پیشنیازها برای ادامهی فعالیت سازمان
3232امکان شناخت ریسک و وجود قابلیت مدیریت ریسکها
3333وجود سازوکار بیمهای قوی










خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد
زیاد












خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد

شاخصها

.1
.2
.3
توزیع و ارسال .4
اخبار و اطالعات .5
.6
.7
.8
دریافت داده و
اطالعات

تابآوری
اطالعاتی



تابآوری
سازهای

تابآوری
فردی

1818رعایت و اجرای دقیق آییننامههای ساختوساز
مقاومسازی سازه
1919متناسب بودن اجزای سازه و ساختمان
جانمایی سازه

ایمنی و
تمرکززدایی

3434عدم وجود نگاه مقطعی به مسئلهی ایمنی و فرهنگسازی ایمنی
3535چیدمان ایمن وسایل در تحریریه
3636وجود دستگاههای هشدار بروز بالیا در سازمان
3737دسترسی مناسب به زیرساختها نظیر برق ،تلفن ،آب
3838عدم تمرکز و تجمیع نیروها در یک مکان خاص
3939تهیهی مکان جایگزین
4040تهیه و تدارک امکانات جایگزین
4141وجود امکانات اولیهی امدادرسانی و تجهیزات اضطراری
4242وجود تجهیزات اطفای حریق سالم
4343وجود مراقبتهای فیزیکی و امنیتی
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سازمانی-
فنی

2020جانمایی درست خبرگزاری با توجه به آمایش سرزمینی
2121مطلوب و ایمن بودن موقعیت مکانی اتاق خبر

ادامه جدول  :7یافتههای تحقیق در یک نگاه
ابعاد

شاخصها

زیرشاخصها

اجماع در
مجموع سه دور

میزان اهمیت

فرهنگ
تابآوری

دیدگاه سرمایهمحور بهجای دیدگاه هزینهمحور بر تابآوری
نگاه راهبردی و اولویتی به مسئلهی تابآوری
آمادگی برای تأمین زندگی اعضا در هنگام بروز بحران
وجود دیوار بلند اعتماد بین مسئوالن و خبرنگاران و کارکنان
وا کنش و مواجههی فعاالنه در قبال بحران و فرصتسازی از آن
وجود باور کنترل خسارات در بین مسئوالن سازمان
آمادگی زیستن در شرایط متغیر
ذهنیت باز و آمادهی تغییر










زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد

فرهنگ تداوم
کسبوکار

تعهد کارکنان و خبرنگاران در قبال سازمان
تمایل به تداوم کسبوکار در شرایط بحرانی در سطوح مختلف
آماده کردن سازمان توسط رهبر برای دوران پس از خود
امکان چابکسازی و کوچکسازی سازمان
باال بودن امکان تغییر و اصالح ساختار
سیستم نقشهای مجازی








خیلی زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

دانش سازمانی
و آموزش

تبدیل دانش به رفتار فردی ایمن
جریان داشتن اطالعات مربوط به سازمان در بدنهی سازمان
ایجاد دستورالعملها برای مواجهه با بحران
برگزاری مانورهای دورهای و آموزش مواجهه با بحران






خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

ساختار
مدیریت بحران
سازمانی

تعریف مسئولیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سازمان
تهیه و تدوین برنامههای مدیریت بحران
عدم موازی کاری در شرایط بحران
داشتن سناریوی عمل برای مواجهه با بحران در سطح سازمان






خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

رهبری و نیروی
انسانی

وجود رهبری کاریزماتیک در سازمان
تفویض اختیار در سازمان
امکان جایگزینی افراد و چرخش شغلی
وجود افراد چندکاره و ذوالفنو ن در بدنهی خبرگزاری
بهکارگیری نیروهای جوان در صدر
تربیت نیروی انسانی هوشمند با قابلیت تفکر استراتژیک








خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
خیلی زیاد

سازمانی-فنی
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بحث و نتیجهگیری

شاخصهای سنجش تابآوری سازمانی خبرگزاریهای ایران
در بالیای طبیعی

در ایــن بخش بر اســاس پیشینهی پژوهش و مبانی نظری
تحقیق به مقایسه و تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته شده
است .با توجه به اینکه این تحقیق خاص خبرگزاریها انجام شد
و خبرگزاریها نیز همواره در ارتباط با مخاطب هستند ،موضوع
مهم برای آنها حفظ فرایند دریافت اطالعات  -انتقال اطالعات به
ً
مخاطب حتی در هنگام بحران است و عموما شاخصهای مؤثری
برای ماندگاری و بقای این فرایند نیاز است که شاخصهای «توزیع
و ارسال اطالعات» و «دریافت دادهها و اطالعات» مبتنی بر فرایند
ارتباطی گفته شده عمل میکند .دوهه )2008( 28در تحقیق خود
راجع به تابآوری سازمانهای رسانهای در طوفان کاترینا به سه
نکتهی اساسی اشاره میکند که رسانهها باید نسبت به آن توجه
کنند :اول ،شــدت اثــر بــر کارکنان را کنترل کنند؛ دوم ،فناوری
جایگاهش کجاست و رسانهها برای ارتباط خود در طول بحران
چه میکنند؟ و سوم ،مردم در طول بحران همواره به اطالعات نیاز
دارند و باید اطالعات را به آنها رساند .این دو شاخص بهواسطهی
زیرشاخصهای خــود پــایــداری دریــافــت اطــاعــات و انتقال آن را
تضمین میکنند تا فرایند ارتباط در هنگام بحران پایدار و مانا باشد.

دو شاخص دریافت اطالعات و انتقال اطالعات نکات دوم و سوم
مورد نظر تحقیق دوهه را جامهی عمل میپوشاند .شاخصهای
بعد اطالعاتی نیز در این تحقیق بر اهمیت مؤلفههای تکنولوژیکی
در سازمان خبرگزاری تأ کید دارد .اهمیت تکنولوژی در تابآوری
سازمانی در یافتههای محققانی چون پیغامی و همکاران (،)1395
گانسکاران 29و همکاران ( )2011و عظیمی ( )1393مــورد تأ کید
قرار گرفته است .سازمان خبرگزاری باید بتواند با تابآوری کردن
تجهیزات فنی خود که اطالعات در آنهــا نگهداری میشود هم
اسناد خود را بهطور مناسب محافظت کند و هم از اطالعاتی که
بــرای مــردم در قالب ژانرهای مختلف خبری تــدارک دیــده است،
محافظت نماید و فرایند دسترسی به وبسایت خود را بهعنوان
کانال اصلی ارتباط با مخاطب  -مشتری همواره پایدار نگهدارند
و اطــاعــات آن را حفظ کنند .دو شــاخــص «جــانــمــایــی س ــازه» و
«مقاومسازی ســازه» که در قالب بعد تــابآوری ســازهای به آنها
اشــاره شده است نیز در تحقیقات تنی چند از محققان بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم دیــده شــده اســت .زیــرشــاخـصهــای این
دو شاخص همگی دارای اهمیت خیلی زیــاد از نظر کارشناسان
بودند که با یافتهها و گفتههای سایر محققان همخوانی زیادی
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دارد .دابسون و دیگران قرار گرفتن در معرض یک تهدید را یکی از
شاخصهای اصلی آسیبپذیری قلمداد میکنند [ .]18گانسکاران
و همکاران ( )2011و کاتر و دیــگــران ( )2008اشــاره میکنند که
اهمیت مکان هــم در سطح اجتماعی و هــم در سطح سازمانی
دیده شده است .ایــزدی ( )1396هم در یافتههای تحقیق خود
پایدارى سازهاى ایستگاهها را مهمترین و با اولویتترین مؤلفه در
تــابآوری سازمان مورد مطالعه معرفی میکند« .تــابآوری فردی
کارکنان و مــدیــران» تک شاخص بعد ت ــابآوری فــردی اســت که
وجود این شاخص با یافتههای تحقیق عظیمی ( ،)1393پیغامی
و همکاران ( ،)1395محمودی و همکاران ( )1396مطابقت دارد.
زیرشاخصهای این شاخص همگی با میانگین باال و با اهمیت
«خیلی زیاد» مورد اجماع کارشناسان قرار گرفتند و این مسئله نشان
از نقش بسیار مؤثر تابآوری فردی در تابآوری سازمانی دارد ،چرا
که قلب فعالیتهای سازمانها و صنایع ،منابع انسانی است []43
و به همین دلیل است که پیغامی و همکاران ( )1395عامل انسانی
را مهمترین عامل در سازمان تــابآور معرفی میکنند .نتیجهی
یک تحقیق در ســال  2016در سازمانهای هند نشان داده که
مزیت رقابتی با توسعهی تــابآوری در میان کارکنان قابل بهبود
است [ .]44عظیمی در تحقیق خود در این بــاره مینویسد« :در
سطح فردی ،افزایش روحیه به افراد کمک میکند تا با انواعی از
بحرانهای پیش رو برای خود آماده باشند .گروه کاری BSI یکی از
مؤلفههای تابآوری را تست کنترل استرس میدانند« .آیندهنگری،
ریسکپذیری و شناخت بحرانهای بالقوه» از جمله شاخصهایی
است که در ادبیات مدیریت بحران سازمانی مورد تأ کید قرار گرفته
است .در متن ترجمه شدهی کتاب دانشکدهی بازرگانی هاروارد
( )1388یکی از ارکان مدیریت بحران ،شناخت بحرانهای بالقوه
شناخته شده است .وردی نژاد و بهرامی رشتیانی نیز بر شناسایی
مقولههای بحرانزا تأ کید کردهاند [ .]46درک خطرها و پیامدها
نیز که هموزن این شاخص است در الگوی مکمانوس آمده است
و موضوع آیندهنگری در این شاخص نیز به لحاظ مفهومی با یکی
از مؤلفههای مورد نظر هولنا گل ( )2010یعنی «قابلیت پیشبینی»
قرابت دارد« .ایمنی و تمرکززدایی» یکی دیگر از شاخصهای این
پژوهش است که زیرشاخصهای آن از اهمیت زیاد و خیلی زیادی
از نظر کارشناسان تحقیق برخوردارند .بر اساس تعریف مورد قبول
این تحقیق از تــابآوری ،ایمنی از جمله توابعی است که در دل
تابآوری جای میگیرد .بر اساس مطالعات گذشته تعهد مدیریت
مهمترین عامل در وضعیت ایمنی یک سازمان محسوب میشود،
چرا که بر تابعیت کارکنان از ایمنی تأثیر دارد [ .]43این در حالی
است که بر اســاس مطالعهی کاستال 30و همکاران ( )2009گفته
شده که ایمنی در اولویت مدیران ارشد نیست .در تحقیق امیدوار
و همکاران ( )1395نیز خطمشی ایمنی ،تعهد به ایمنی و الزامات
ایمنی در قالب شاخصهای ارزیابی تابآوری آمده است .شاخص
«فرهنگ تابآوری» در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم فرهنگ
به کار برده شده است ،چرا که تابآوری نیازمند استقرار فرهنگی
است که به پایداری ،انطباق و یا دگرگونی در مواجهه با بحرانها

بهعنوان یک مقولهی راهبردی ،کالن ،اصلی و با اولویت بنگرد.
شاخص «فرهنگ تداوم کسبوکار» در این تحقیق در مؤلفههای
مورد نظر گروه کاری  BSIدر باب تــابآوری سازمانی مورد تأ کید
قرار گرفته است و با یافتههای تحقیق پیغامی و همکاران ()1395
مطابقت دارد؛ پیغامی و همکاران با ارائ ـهی زیرشاخص تدوین
استراتژیهای تداوم کسبوکار به این موضوع پرداختند و عنوان
کردند سازمان باید بتواند با تدوین استراتژی ترتیباتی را فراهم
کند که خود را توانمند ساخته و ضمن محافظت از فعالیتهای
حیاتی خود ،آن را بهبود دهد« .آموزش و دانش سازمانی» از جمله
شاخصهایی است که به عقیدهی تمامی محققان و گروههای
دستاندرکار تــابآوری سازمانی در تــابآوری یک سازمان نقش
دارد و میتوان دلیل اهمیت خیلی زیاد و زیاد زیرشاخصهای این
شاخص در نظر کارشناسان مشارکتکننده در این تحقیق را همین
موضوع ارزیابی کــرد .سطح دانــش و مهارت در الگوی ابراهیمی
و همکاران ( ،)1396استفاده از دانــش در الـگــوی محمودی و
همکاران ( ،)1396برنامههای آموزشی در الگوی امیدوار و همکاران
( ،)1395کیفیت آمــوزش پرسنل بر اســاس متدهای جهانی در
اولویتبندی ایزدی ( )1396از عوامل مؤثر در تابآوری سازمانی،
دانش و اطالعات در الگوی مکمانوس ( ،)2008آموزش و آ گاهی
در تحقیق عندلیب و کاظمی ( ،)1396دانش و اطالعات در الگوی
استیفنسون ( ،)2010برنامههای آمــوزشــی و توسعهی دانــش و
مهارتها در الگوی جامع تابآوری سازمانی همگی نشاندهندهی
آن اس ــت کــه شــاخــص آمـ ــوزش و دان ــش ســازمــانــی در تحقیقات
تابآوری بسیار حائز اهمیت است .ذکر این نکته ضروری است که
آموزش نباید تنها از طریق منابع داخلی پیگیری شود و باید منابع
خارجی نیز در آموزش کارکنان دخیل باشند [« .]18ساختار مدیریت
بحران سازمانی» که جزو بعد سازمانی و فنی در این تحقیق بوده
است در تحقیق ایزدی ( )1396جزء هفت عامل مهم در تابآوری
سازمانی به شمار رفته است .گرچه تحقیقات کمی به این شاخص
اشاره کردهاند اما به نظر محققان وجود چنین ساختاری در چارت
سازمانی موجب میشود تا سازمانها به مقولهی بحران نگاه
اولویتی داشته باشند و برای آن برنامهریزی مناسبی انجام دهند،
چرا که یک ساختار تعریف شده با وظایف مشخص میتواند نه
تنها در مــورد بـحــرانهــای طبیعی بلکه در مــورد شقوق مختلف
بحران تصمیمسازی و تصمیمگیری درستی انجام دهد .پیغامی
و همکاران ( )1395در این زمینه اشــاره کردهاند که باید آشنایی
با بحران ،مخاطرات ،ریسک و  ...در بین مدیران ایجاد شود.
«رهبری و نیروی انسانی» نیز مهمترین رکن در تابآوری سازمانی
هر نــوع سازمانی به شمار م ـیرود .موضوع رهبری و مدیریت در
تمامی تحقیقات مربوط به تابآوری سازمانی برجسته شده است.
البته در این تحقیق تمامی موارد مربوط به رهبری و مدیریت ذیل
شاخص اخیر ارائه نشده و در شاخصهای دیگر نیز به این مقوله
پرداخته شده است .استیفنسون ( )2010در مورد نقش رهبری در
سازمان به دو وظیفه اشــاره میکند :نخست رهبری بحرانهای
شدید برای ارائهی مدیریت مطلوب و تصمیمگیری در زمان بحران

و دیگر آنکه ارزیابیهای مستمر استراتژیها و برنامههای کاری
در برابر هدفهای سازمانی .پیغامی و همکاران ( )1395رهبری و
مدیریت را مهمترین شاخص ارزیابی تابآوری سازمانی دانستهاند
و میزان اهمیت بهدست آمده از زیرشاخصهای این بعد در تحقیق
حاضر نیز بهخوبی نشان میدهد که ایــن شاخص از مهمترین
شاخصها در ارزیابی تابآوری سازمانی است.
در مجموع مـیتــوان گفت یافتههای ایــن تحقیق در برخی
ً
بخشها به دو دلیل کامال متفاوت از سایر تحقیقات تــابآوری
سازمانی است؛ دلیل نخست مربوط به آن میشود که سازمان مورد
مطالعهی این تحقیق با جملگی تحقیقات در زمینهی تابآوری
سازمانی تفاوتهای ماهیتی ویژهای دارد و دلیل دوم نیز در مورد
بحران مورد مطالعه است چرا که اغلب تحقیقات به بحرانهای
اقتصادی پرداختهاند و این در حالی است که این تحقیق مورد
مطالعهی خود را روی بحرانهای طبیعی قرار داده است .نکتهی
بعدی شباهتهای ایــن تحقیق بــا سایر تحقیقات اســت؛ این
تحقیق نقش مکملی را در حوزهی تابآوری سازمانی با رویکردی
بنیادی به ت ــابآوری سازمانی خبرگزاریها ایفا کــرده اســت ،به
همین دلیل شباهتهای زیــادی در بین مؤلفههای این تحقیق
و سایر تحقیقات یافت میشود اما نقطهی عطف این تحقیق در
مطالعهی سازمانهای رسانهای و تابآوری آنها در بحرانهای
طبیعی است ،مقولهای که توجه کمی به آن شده است .در نهایت
میتوان گفت مؤلفههای موجود در الگوی ارائه شده در این تحقیق
میتواند تــابآوری آیندهنگرانه ،تــابآوری همزمان و تــابآوری
گذشتهنگر را برای سازمانهای رسانهای در بحرانهای طبیعی
رقم بزند.
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