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چکیده
گسترده ی  مخاطرات  وجود  علی رغم  ما  کشور  خبرگزاری های  اما  می شود،  تلقی  سازمانی  راهبرد  یک  امروزه  آن  سنجش  و  سازمانی  تاب آوری 
آن ها  تاب آوری  برای  برنامه ریزی  و  اندازه گیری  قابل  که اصواًل شاخص های  ندارند، چرا  راهبردی  این مقوله ی  به  اطراف خود نگاهی  طبیعی در 
ارائه ی شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی  از این رو این مقاله با هدف  ارائه نشده است.  با توجه به تفاوت هایشان با سازمان های تجاری 
خبرگزاری های ایران در بالیای طبیعی و تعیین میزان اهمیت هر یک از این شاخص ها با استفاده از روش دلفی انجام شد و دور اول دلفی به منظور 
گرفت. استخراج 71 زیرشاخص، 14 شاخص و  ع مصاحبه ی عمیق صورت  کارشناسان مرتبط با موضو استخراج شاخص های ممکن با پانزده تن از 
ک  کدگذاری باز و محوری بود و بر همین مبنا زیرشاخص های استخراج شده مال 5 بعد نتیجه ی تجزیه  و  تحلیل دور اول دلفی بر اساس دو مرحله 
کارشناسان در مورد »ضرورت وجود هر زیرشاخص« و »میزان اهمیت هر یک  تهیه ی پرسش نامه  هایی برای دور های دوم و سوم و بررسی اجماع بین 
که بر روی 70 زیرشاخص در قالب 14 شاخص و 5 بعد »تاب آوری ارتباطی«، »تاب آوری  از آن ها« بر اساس معیار مد و میانگین شد. نتیجه نشان داد 
کشور در بالیای طبیعی  اطالعاتی«، »تاب آوری سازه ای«، »تاب آوری فردی« و »سازمانی- فنی« برای سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزاری های 
که می توانند تاب آوری  ح شده اند  کشور به گونه ای مطر اجماع وجود دارد. این 70 زیرشاخص با نگاهی همه جانبه  به ابعاد سازمانی خبرگزاری های 

گذشته نگر را برای خبرگزاری ها در بالیای طبیعی رقم بزنند. آینده نگرانه، تاب آوری همزمان و تاب آوری 
کلیدی: تاب آوری سازمانی، خبرگزاری ها، بالیای طبیعی، مدیریت بحران، سازمان های رسانه ای واژه های 

Indicators of Organizational Resilience of 
Iranian News Agencies in Natural Disasters
Saeid Ghanbary*1

 ,Siavash Salavatian2, Aliasghar Kia3 

Abstract

Today, 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, ques-
tionnaires 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 resil-
ience and retrospective resilience for news agencies in natural disasters. 
Keywords: Organizational Resilience, News Agencies, Natural Disasters, Crisis Management, Media 
Organizations
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مقدمه و بیان مسئله
از واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی بشر  ابتدا یکی  از  بحران1 
سیل،  خشک سالی،  قحطی،  چــون  بحران هایی  از  اســت.  ــوده  ب
چون  بحران هایی  تا  گرفته  گــیــردار  وا بیماری های  ع  شیو زلــزلــه، 
بحران ها  این  تمامی   ... و  زیست محیطی  آلودگی های  و  جنگ ها 
که  محیطی  به  متفاوتی  لطمات  و  آسیب ها  حجمشان  میزان  به 
اساس  بر  که  بحران  حجم   .]1[ می کنند  وارد  می دهند،  خ  ر آن  در 
بحران  دوام  مــدت  و  ع  وقــو شــدت  گیری،  فرا دامــنــه ی  عامل  سه 
]2[ تعیین می شود، بشر را مجبور به مقابله ی متناسب در سطوح 
مختلف شهری، استانی، ملی، منطقه ای و جهانی می کند. در این 
غیرمترقبه ای  رویــدادهــای  از  دسته  آن  طبیعی  بحران  های  بین 
و  خ می دهند  ر گهانی  نا به صورت  و  دارند  که منشأ طبیعی  هستند 
با آسیب های جانی و مالی جدی ای همراه است. این  ع آن ها  وقو
تأثیر  فردی  زندگی  مختلف  ابعاد  روی  بر  اینکه  بر  عالوه  بحران ها 
بر  می کنند  درگیر  مقابله  و  مواجهه  بــرای  قهرًا  را  افــراد  و  می گذارند 
سازمان ها، نهادها و ساختارهای یک جامعه نیز به شدت اثرگذارند، 
اساس درک  بر  و سازمان ها  نهادها  افراد، ساختارها،  است  لذا الزم 
خود  در  را  بحران  برابر  در  مقاومت  ظرفیت  فاجعه  ابعاد  و  شرایط 
و  بالیا  مدیریت  اهمیت  ســازمــان هــا  از  بسیاری  امــا  کنند،  ایــجــاد 
]3[؛  گرفته اند  نادیده  را  خود  کسب وکار  تــداوم  برای  برنامه ریزی 
که  گزارش ها 43 درصد از شرکت هایی  به طوری که بر اساس برخی 
گرفته اند هرگز مجددًا باز نشده و حدود  تحت تأثیر بالیای شدید قرار 
30 درصد از آن ها در طول دو سال شکست خورده اند ]4[. در بین 
از  گونه ای  به منزله ی  خبرگزاری ها  سازمان ها،  مختلف  گونه های 
مادر  خبری  سازمان های  عنوان  تحت  که  رسانه ای  سازمان های 
شناخته می شوند ]5[ نیز نیازمند برنامه ریزی برای تداوم کسب وکار 
گذشته نشان داده »رسانه ها  خود و مدیریت بالیا هستند. مطالعات 
ممکن است برنامه هایی برای پوشش دادن حوادث بزرگ داشته 
که این امر نادر است، اما آن ها معمواًل برنامه هایی  باشند، هر چند 
ندارند«  در حوادث مخرب  فعالیت خود  ادامــه ی  مورد نحوه ی  در 
گفت رسانه های جمعی برای آمادگی خود در برابر  ]6[ لذا می توان 
اتفاق  زمانی  آمادگی  این عدم  و  انجام داده انــد  کمتری  کار  فاجعه 
که مردم بیشتر از همیشه به رسانه های جمعی وابسته اند  می افتد 
ابــزار  کلیدی ترین  به عنوان  بخواهند  رسانه ها  گــر  ا واقــع  در   .]7[
که در محیط اطراف  مدیریت بحران ]8[ در بحران های طبیعی ای 
پیش شرط  آن هــا  خــود  پایایی  کنند،  ایفا  نقش  می دهد  خ  ر آن هــا 
تــاب آور  به  منوط  پایایی  و  مانایی  ایــن  و  می شود  محسوب  عمل 
خ  که بحران طبیعی در محیط پیرامونی آن ر بودن رسانه ای است 
رویکرد های  به  بالیا  برای مدیریت  باید  بنابراین آن ها  داده است، 
و  اختالل ها  برابر  در  خود  پروسه های  بر  و  کــرده  توجه  پیشگیرانه 
خبرگزاری ها  واقع  در   .]9[ کنند  کید  تأ آن ها  منفی  تأثیرات  کاهش 
از  بهره گیری  با  باید  که  هستند  رســانــه ای  ســازمــان هــای  از  نوعی 
رویکرد تاب آوری2 سازمانی به  منزله ی مجموعه ای از توانمندی ها 
 ]10[ می گردد  بحران ها  و  حــوادث  برابر  مصون سازی  به  منجر  که 
به  بحران ها  و  بالیا  با  مواجهه  بــرای  را  سازمانی  ظرفیت  و  قــدرت 
دنبال  را  سازمان  بر  بحران ها  منفی  تأثیرات  کاهش  و  آورند  وجود 

 کنند. تاب آوری سازمانی و به تبع آن تاب آوری خبرگزاری از دو جنبه 
اجتماعی  و  سازمانی  تــاب آوری  اینکه  نخست  است؛  اهمیت  حائز 
سازمان ها  گر  ا به طوری که  می شوند،  شناخته  سکه  یک  طرف  دو 
آماده ی پاسخ گویی به شرایط اضطراری و بحران نباشند می توان 
عمیقی  پیوند  آنکه  دیگر  و  نــدارد  را  کافی  آمادگی  نیز  جوامع  گفت 
علت  به  خبرگزاری ها  لذا   ]11[ دارد  وجــود  رقابت  و  تــاب آوری  بین 
بحران های  بروز  هنگام  در  اجتماعی  تــاب آوری  بر  مؤثرشان  نقش 
این گونه مواقع  آن ها در  بین  که  رقابت خبری  طبیعی و همچنین 
ماندن  مصون  برای  برنامه ریزی  مقوله ی  به  باید  می گیرد،  شکل 
تحقیقات  که  آنچه  امــا  باشند،  داشته  توجه  فاجعه  و  بحران  از 
کشور  در  رسانه ای  که عمدتًا سازمان های  است  آن  نشان می دهد 
تــاب آوری سازمانی  به مسئله ی  نگاه عمیقی  نیز خبرگزاری ها  و  ما 
که قابل  ندارند ]12[ و اصواًل شاخص های مرتبط با تاب آوری آن ها 
برنامه ریزی  با  دستیابی  قابل  هم  و  بــوده  سنجش  و  اندازه گیری 
که با سازمان های تجاری دارند، تبیین  باشد عطف به تفاوت هایی 
می توان  پژوهشی  نتایج  به  ع  موضو همین  تأیید  در  اســت.  نشده 
رسانه ای   مدیران  از  تن   46 از  درصد   19 تنها  آن  در  که  کرد  اشــاره 
کشور به سؤال »آیا در فرایند مدیریتی شما )مدیران رسانه( ارزیابی 
و  داده انــد  پاسخ مثبت  انجام شده است؟«  ســازه ای  آسیب پذیری 
به دالیلی چون  آسیب پذیری سازه ای خود  ارزیابی  توجیه عدم  در 
نیاز  احساس  هزینه،  صرف  برای  دیگر  ضروری  اولویت های  وجود 
نکردن، استیجاری بودن مکان استقرار رسانه، نبود متولی مافوق 
کرده اند و  کردن سیاست هایی از این قبیل و غیره اشاره  برای اجرا 
68 درصد آن ها به سؤالی درباره ی ارزیابی آسیب پذیری غیرسازه ای 
نیز جواب منفی داده اند ]13[ بنابراین الزم است تا خبرگزاری ها با 
تلقی  الزامات تاب آوری رسانه ها شامل  جامه ی عمل پوشاندن به 
تاب آوری سازمان به منزله ی راهبرد و استراتژی، برنامه ریزی مدون 
برای تاب آوری و همچنین سنجش مداوم آن ]14[ از متضرر شدن 
خود در هنگام بروز بالیای طبیعی در محیط پیرامونشان جلوگیری 
نمایند. این تحقیق با توجه به مسئله ی پیش تر ذکر شده و با توجه 
به اینکه یک بحران طبیعی شاخه و قسمت فنی، نیروی انسانی، 
قرار  خــود  تأثیر  تحت  را  خبرگزاری  یک  در  پشتیبانی  و  زیرساخت 
می دهد به دنبال ارائه ی شاخص های قابل سنجش برای تاب آوری 
را  ــاب آوری  ت مــداوم  سنجش  الــزام  که  است  خبرگزاری ها  سازمانی 
تاب آوری  ارزیابی  و  سنجش  می بخشد.  تحقق  خبرگزاری ها  برای 
سازمانی نیاز به نمایش پیشرفت برای تاب آورتر شدن، لزوم تقدم 
به  نــیــاز  ــا،  آن هـ مــانــدن  از عقب  پرهیز  و  ــاب آوری  ــ ت شــاخــص هــای 
برقراری پیوند بین پیشرفت های تاب آوری سازمانی با قابلیت های 
در حوزه ی  کردن مسئله ی سرمایه گذاری  تجاری  به  نیاز  و  رقابت 
این رو این مقاله به  از  کید قرار می دهد،  تأ را مورد   ]15[ تاب آوری 
که »ابعاد، شاخص ها و زیر شاخص های  این سؤاالت پاسخ می دهد 
طبیعی  بالیای  با  مواجهه  بــرای  داخلی  خبرگزاری های  ــاب آوری  ت
کدام از زیرشاخص ها دارای چه درجه  محیطشان چیست؟« و »هر 
ابعاد و  این پژوهش شامل شناسایی  از اهمیت هستند؟«. اهداف 
کارشناسان  مؤلفه های تاب آوری خبرگزاری ها از طریق مصاحبه با 
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کردن  ع و مشخص  و خبرگان حوزه  های مختلف و مرتبط با موضو
میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های شناسایی شده است.

پیشینه ی پژوهش 

ــررســی عــوامــل مــؤثــر بــر تــــاب آوری خــوشــه هــای صنعتی در  »ب
مواجهه با تحریم های اقتصادی؛ مورد مطالعه: خوشه ی تجهیزات 
ارشدی  کارشناسی  پایان نامه ی  عنوان   ]16[ تهران«  بیمارستانی 
کرده است. در این پژوهش  از آن دفاع  که عظیمی )1393(  است 
ــاب آوری بــه چــهــار بــعــد اجــتــمــاعــی- فرهنگی،  ــ ــر تـ عــوامــل مــؤثــر ب
نتایج  و  تقسیم  زیرساختی  نهادی-  و  سازمانی  فنی-  اقتصادی، 
در پنج سطح فرد، بنگاه، خوشه، دولت و محیط ارائه شده است. 
عنوان  با  را  تحقیقی  نیز   )2016( حسنی  و  فاضلی  بیدریغ،  توت کار 
»بررسی مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری سازمانی در زمان بحران« ]17[ 
تــاب آوری  میزان  سنجش  بــرای  مؤثر  مؤلفه های  تدوین  هدف  با 
انجام  با مخاطرات  در مواجهه  کالن شهر رشت  نهادی  سازمانی - 
که  یافتند  دســت  نتیجه  ایــن  بــه  خــود  تحقیق  در  آن هـــا  ــــد.  دادن
بر  مؤثر  عامل  مهم ترین  گذشته  بحران  تجربه ی  از  بــرخــورداری 
 )1395( عظیمی  و  سعدآبادی  پیغامی،  است.  سازمانی  تــاب آوری 
ح پژوهشی خود با نگاهی بومی و با توجه به متن فرهنگی  نیز در طر
کشور به دنبال ارائه ی مدل جامع تاب آوری سازمانی رفتند. آن ها 
در این پژوهش به مدلی پنج بعدی با 22 شاخص و 82 زیر شاخص 
رسیدند که نام آن را مدل جامع سنجش تاب آوری سازمانی گذاشتند 
]18[. همچنین ابراهیمی، فیض و چیت کران )1396( مقاله ای را 
با عنوان »تحلیل جامع عوامل مؤثر بر تاب آوری سازمانی در صنایع 
کوچک و متوسط« ]19[ و با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین 
انجام دادند  کوچک و متوسط  بر تاب آوری در صنایع  عوامل مؤثر 
که نتایج پژوهش آن ها نشان داد دو دسته عوامل درون سازمانی 
و متوسط دخیل اند.  کوچک  تاب آوری صنایع  در  برون سازمانی  و 
عوامل درون سازمانی شامل پنج تم اصلی مدیریت، نیروی انسانی، 
تولید و عملیات، بازاریابی و فروش و افزونگی داخلی بود و عوامل 
و  انجمن ها  دولت،  حمایت های  اصلی  تم  چهار  نیز  برون سازمانی 
تشکل های صنفی، همکاری و ارتباطات میان سازمانی و افزونگی 
خارجی را در بر می گرفت. ایزدی )1396( نیز در تحقیقی با عنوان 
در  ســازمــان هــا  تـــاب آورى  کاهش  در  مؤثر  مؤلفه های  »شناسایی 
شرایط بحرانی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی )مطالعه ی 
عامل  هفت   ]20[ آمــل(«  شهرستان  آتش نشانی  سازمان  مــوردى 
پایدارى  مأموریت ها،  و  خطرات  درک  مسئولیت ها،  و  )نقش ها 
کــارکــنــان،  آمــــوزش  کیفیت  مــدیــریــتــی،  ســاخــتــارهــاى  ســـــازه ای، 
از  را  انسانی(  نیروى  توانایی  موجود،  ادوات  و  تجهیزات  شناخت 
آتش نشانی  سازمان  تــاب آوری  کاهش  در  اثرگذار  عوامل  مهم ترین 
گل3 )2010( در مقاله ی خود  کرده است. اریک هولن ا اولویت بندی 
چهار  به   ]21[ تـــاب آوری4«  سنجش  مقیاس  بر  »مقدمه  عنوان  با 
قابلیت پاسخ گویی5، قابلیت نظارت6، قابلیت پیش بینی7 و قابلیت 
سویال11  و  وارگو10  لی9،  است.  کرده  اشاره  تاب آوری  برای  یادگیری8 
استیفنسون12  دکتری  رساله ی  از  برگرفته  را  پژوهشی  نیز   )2013(
تاب آوری  مقایسه ی  و  اندازه گیری  برای  ابزار  »توسعه ی  عنوان  با 

سازمانی«13 به سرانجام رساندند. آن ها دو عامل قابلیت سازگاری با 
هشت مؤلفه و برنامه ریزی با پنج مؤلفه را برای سنجش تاب آوری 

کردند. سازمانی ارائه 

مبانی نظری پژوهش

کیفی  کیفی با مبانی فلسفی پژوهش  استفاده از نظریه در روش 
کید دارد، منافات دارد ولی  که به رویکردهای تفسیری - برساختی تأ
کیفی هیچ چشم اندازی  که در پژوهش های  این بدان معنا نیست 
از  متفاوت  نظریه  جایگاه  کیفی  پژوهش  در  واقــع  در  نــدارد.  وجــود 
که در  کمی است. مبانی نظری پژوهش  جایگاه نظریه در پارادایم 
پژوهش  کیفی  ماهیت  به  توجه  با  نیز  می شود  ح  مطر بخش  این 
تا  ح شده است  حاضر صرفًا به علت حساسیت نظری محقق مطر
برساخته های  استخراج  و  مقوالت  استقرایی  تکوین  در  را  محقق 

ذهنی یاری نماید.
تاب آوری سازمانی

تــاب آوری  ع  موضو به  خــود  دیدگاه  از  مختلف  صاحب نظران 
سازمانی نگریسته اند اما بر اساس مطالعات بروز، پدیدآیی، توسعه 
سازمان ها   .1 شــامــل  منظر  ســه  از  ســازمــانــی  ــاب آوری  ــ ت اهمیت  و 
تــاب آوری   .2 می شوند،  تهدید  گهانی  نا شوک های  توسط  همواره 
سازمانی  ــاب آوری  ت  .3 و  است  سازمانی  ــاب آوری  ت گرو  در  اجتماع 
اما  گیرد.  قــرار  بحث  مــورد  می تواند  دارد،  نسبت  رقابتی  مزیت  با 
اینکه واقعًا تاب آوری سازمانی چیست و چه مفهومی دارد نیازمند 
کید  تأ نظر  به  سؤال  این  به  پاسخ  برای  ابتدا  در  است.  آن  تعریف 
آن ها  باشد؛  کننده  کمک  می تواند  ــری15  ک و  دی اچ14  گفته ی  بر 
که سازمان ها  این مسئله شده  به  کمتری  می گویند: همواره توجه 
شده اند.  موفق  اطرافشان  محیط  در  طبیعی  بالیای  بروز  علی رغم 
کردن خألها در این  آن ها معتقدند تاب آوری سازمانی شروع به پر 
که  کرده است ]22[؛ به بیان ساده تر منظور آن ها این است  زمینه 
تاب آوری سازمانی و مفهوم آن توانسته دالیل موفقیت سازمان ها 
گذاشتن بحران ها را پاسخ دهد. با این وصف می توان  در پشت سر 
بحران  از  ســازمــان  موفق  عبور  با  سازمانی  تـــاب آوری  که  دریــافــت 
با  سازمانی  تـــاب آوری  ازآنجایی که  لــذا  دارد،  رابطه  آن   بر  مترتب 
عدم  با  نیز  بحران  و  می کند  پیدا  تنگاتنگ  ارتباط  بحران  مفهوم 
تــاب آوری  مــورد  در  را  مسئله  ایــن  مــی تــوان  دارد،  نسبت  قطعیت 
مختلف  روش های  به  سازمان ها  که  داد  قرار  کید  تأ مورد  سازمانی 
کنترل های داخلی را متمرکز  به عدم قطعیت پاسخ می دهند؛ آن ها 
می کنند، یاد می گیرند، خالق هستند و انطباق می یابند ]11[. البته 
که به نوعی عناصر تاب آوری  کرده اند  امروزه مفاهیم متعددی ظهور 
قابلیت  سازمان  مثال  برای  می شود؛  بررسی  آن ها  در  هم  سازمانی 
اطمینان باال از جمله این مفاهیم است ]23[ اما تاب آوری سازمانی 
گفت  فراتر از این چنین مفاهیمی است. به عبارت دقیق تر می توان 
بر  و تکنیکی است.  اجتماعی  تــاب آوری یک پدیده ی چندبعدی، 
این اساس نخستین تعریف از تاب آوری سازمانی می تواند این باشد 
پاسـخ به شرایط  توانایی سـازمان در  که تاب آوری سازمانی درواقع 
کارکردهای حیاتی سـازمان در آن شرایط است.  اضطراری و انجام 
زنده  برای  »توانایی  را  سازمانی  تــاب آوری  همکاران  و  سویا   .]24[
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می کنند.  تعریف   ]11[ بحران«  زمان  در  بالقوه  رشد  حتی  و  ماندن 
کلی  از عملکرد  گاهی  مک مانوس معتقد است تاب آوری سازمانی آ
ظرفیت  و  اساسی  آسیب پذیری های  مدیریت  ســازمــان،  وضعیت 
کاظمی  ]25[. عندلیب و  سازگاری در محیط پیچیده و پویا است 
تطـابقی  ظرفیت  آمـادگی،  میزان  سـازمانی  تــاب آوری  می نویسند: 
اجزای سازمان، مدیریت بهینه برای بازیابی و پوشش سـریع اثرات 
حادثه است و بازگشت به حد مطلوب کارکرد سازمان را دنبال می کند 
]26[. البته این نکته در باب تاب آوری سازمانی نیز باید مدنظر قرار 
رهیافتی  بلکه  نیست  کنشی  وا رهیافتی  لزومًا  مفهوم  این  که  گیرد 
که در تعریف تاب آوری  کنشی نیز می تواند باشد ]15[ ازاین رو است 
سازمانی آمده است: »تاب آوری سازمانی یک هدف مداوم در حال 
کسب وکار در شرایط معمولی و بحرانی  که به عملکرد  حرکت است 

کمک می کند« ]11[.
کلی را  بر اساس مطالعات و عطف به تعاریف فوق دو رهیافت 

می توان در تعریف مفهوم تاب آوری سازمانی مد نظر قرار داد ]27[:
ــازگــشــت ســــاده از . 1 تــــــاب آوری ســازمــانــی بـــه تــوانــایــی ب

موقعیت های  اســتــرس زا،  غیرمنتظره،  موقعیت های 
نامطلوب اشاره دارد.

قابلیت های . 2 توسعه ی  به  منزله ی  سازمانی  ــاب آوری  تـ
گسترش یافته برای حفظ سرعت و ایجاد  جدید و توانایی 
فرصت های جدید برای مقابله با چالش های غیرمنتظره 

و تغییرات اهمیت یافته است.
تـــاب آوری  از  تحقیق  ایــن  در  قبول  ــورد  م تعریف  ایــن حــال  بــا 
سازمانی، برگرفته از نگاه رهیافت دوم به تاب آوری سازمانی است 
مدیریت  تــوابــع  نظیر  توابعی  و  فرایندها  از  کلی  برآیندی  را  آن  و 
کسب وکار، بازیابی فاجعه، مدیریت بحران، امنیت  ریسک، تداوم 

اطالعات، تداوم عملیات، امنیت فیزیکی می داند.
عوامل مؤثر بر تاب آوری سازمانی

که تصویر  برشمرد  تاب آوری سازمان  برای  را می توان  عواملی 
عوامل  عنوان  تحت  عوامل  این  اســت؛  کــرده  مشخص  را  آن هــا   1

در   )ECF( محیط17  زمینه ای  عوامل  و   )IRF( داخلی16  تــاب آوری 
کتور تاب آوری داخلی  تاب آوری یک سازمان نقش ایفا می کنند. فا
می شود  حمایت  محیط  زمینه ای  کتور های  فا توسط  سازمان ها 
کتورهای  فا بین  در  می برد.  بــاال  را  سازمانی  تـــاب آوری  ظرفیت  و 
با  و  کوتاه  زمان نسبتًا  تغییر در  توانایی  به  انعطاف پذیری  داخلی، 
اعمال  انجام  و  توسعه  توانایی  اشاره می کند؛ چابکی  کم  هزینه ی 
توانایی  بر  سازگاری  می دهد؛  قــرار  توجه  مــورد  را  پویایی  و  رقابتی 
نهایت  در  و  دارد  کید  تأ به محیط زیست  توجه  با  مناسب  بازسازی 
منابع  استفاده ی  و  منابع  سریع  ساخت  یا  انجام  امکان  به  ابتکار 
موجود بدون برنامه ریزی قبلی می پردازد. در بین عوامل زمینه ای 
از  فراتر  عوامل  همچنین  و  فرایند ها  و  ساختار  بر  عالوه  هم  محیط 
که  دارنــد  نقش  سازمانی  ــاب آوری  ت در  رفتاری  جریان  هفت  بــازار، 
می توان از آن ها تحت عنوان 7c نام برد؛ این جریان های رفتاری 
عبارت اند از: جامعه18، صالحیت19، پیوندها20، تعهد21، ارتباطات22، 
گفتنی است عوامل زمینه ای محیط هم  ارزیابی24.  هماهنگی23 و 
می توانند به منزله ی عامل محافظتی تاب آوری یک سازمان نقش 

کرده و هم عامل ریسک باشند ]27[. ایفا 

الگو های سنجش تاب آوری سازمانی

در  همین طور  و  ســازمــانــی  موفقیت  و  ســالمــت  در  تــــاب آوری 
شکست های سازمانی نقش عمده ای ایفا می کند، بنابراین رسیدن 
به حد قابل  قبول از تاب آوری اهمیت یافته است و میزان دستیابی 
پژوهشی نشان می دهد  اندازه گیری شود. سوابق  مرتبًا  باید  آن  به 
که در زمینه ی سنجش تاب آوری سازمانی چندین مدل ارائه  شده 
سازمانی  تــاب آوری  سنجش  جامع  مدل  مک مانوس،  مدل  است. 
این  در  انجام  شده  ازجمله مدل های شاخص  استیفنسون  و مدل 

زمینه است. 
تاب آوری  سنجش  در  موجود  مدل های  شاخص ترین  از  یکی 
با  وی  همکاران  و  مک مانوس  اســت.  مک مانوس  مدل  سازمانی 
و هر  بعد  که 3  داده انــد  ارائــه  را  نیوزلند مدلی  بررسی سازمان های 

1 
 

 

 

 [72] سازمان یک آوریتاب بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل: 1 تصویر

 
 سازمانی آوریتاب سنجش هایالگو
ه حد ب یدنرس ینبنابرا ،کندمی ایفا ایعمده نقش سازمانی هایشکست در طورهمین و سازمانی موفقیت و سالمت در آوریتاب
 که دهدیم نشان پژوهشی سوابق. شود گیریاندازه مرتباً باید آن به دستیابی میزان و است یافته اهمیت آوریتاب از قبول قابل

 و یسازمان یآورمانوس، مدل جامع سنجش تاباست. مدل مک شده مدل ارائه ینچند یسازمان یآورسنجش تاب یزمینه در
 است.  ینهزم ینشده در ا شاخص انجام یهاازجمله مدل یفنسونمدل است

 بررسی با وی همکاران و مانوسمک. است مانوسمک مدل سازمانی آوریتاب سنجش در موجود هایمدل ترینشاخص از یکی
 15 مجموع در مانوسمک به معروف مدل. [11]شاخص دارد  5بعد و هر بعد  3که  اندداده ارائه را مدلی نیوزلند هایسازمان
 .دهدمی نشان را مانوسمک الگوی 1 جدول. گیردبرمی در را شاخص

 [11] مانوسمک سازمانی آوریتاب سنجش ایمؤلفه 11 مدل: 1جدول 

 
مانوس، مدل مک یسازمان یآورابزار سنجش تاب یریپذسنجش کاربست یخود در پ یدکتر یرساله از بخشی در هم استیفنسون

 ظرفیت»بود. در بعد  «یزیربرنامه»و  «یقیتطب ظرفیت»دو بعد  یدارا دهدیکه او ارائه م ی. مدلدهدیرا ارائه م یدیمدل جد

آوری تاب
 سازمانی

 ( فرهنگ)هفت جریان رفتاری 
 ها و ساختارفرایند 
  عوامل فراتر از سازمان

 بازار()تکنولوژی و 

 پذیریانعطاف 

 چابکی 

 سازگاری 

 انطباق 

 ابتکار 

 آمادگی رفتاری 

 

 عامل ریسک

 عامل حفاظتی

 عوامل داخلی ای محیطعوامل زمینه

تصویر 1: عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تاب آوری یک سازمان ]27[
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ع  ]11[. مدل معروف به مک مانوس در مجمو بعد 5 شاخص دارد 
نشان  را  مک مانوس  الگوی   1 جدول  برمی گیرد.  در  را  شاخص   15

می دهد.
پی  در  خــود  دکــتــری  رســالــه ی  از  بخشی  در  هــم  استیفنسون 
مدل  سازمانی  تـــاب آوری  سنجش  ــزار  اب کاربست پذیری  سنجش 
کــه او ارائــه  مــک مــانــوس، مــدل جــدیــدی را ارائـــه مــی دهــد. مدلی 
می دهد دارای دو بعد »ظرفیت تطبیقی« و »برنامه ریزی« بود. در 
سیلوها،  رساندن  حداقل  به  شاخص های  تطبیقی«  »ظرفیت  بعد 
و  اطــالعــات  و  ــش  دان کــارکــنــان،  مشارکت  و  تعامل  داخــلــی،  منابع 
گــزارش  و  نــظــارت  تصمیم گیری،  نــــوآوری،  و  خالقیت  رهــبــری، 
استراتژی های  شاخص های  »برنامه ریزی«  بعد  بــرای  و  وضعیت 
خارجی،  منابع  فعلی،  وضع  تمرین ها،  در  مشارکت  برنامه ریزی، 

اولویت های بازیابی ارائه شده است ]15[. 
ارائــه  شده  مدلی  نیز  سازمانی  تــاب آوری  سنجش  جامع  مدل 
کتابی  در  که  است  )ع(  صــادق  امــام  دانشگاه  پژوهشگران  توسط 
ــاب آوری  ــ ــایــش ت ــه نـــام »جــســتــارهــایــی در اقــتــصــاد مــقــاومــتــی )پ ب
شاخص   22 بعد،  پنج  مدل  این  در  است.  شده  منتشر  سازمانی(« 
و 82 زیر شاخص ارائه  شده است. ابعاد و شاخص های این الگو را 

کرد. می توان در جدول 2 مشاهده 

تاب آوری و تفاوت سازمان های رسانه ای و صنعتی
اما  می گنجند  صنعت  دایـــره ی  در  خــود  رسانه ها  که  چند  هر 
خود  ویــژه ی  هنجار های  و  قواعد  که  شــده انــد  تبدیل  نهادی  به 
عمده  تفاوت های  رســانــه ای  سازمان های  ازایـــن رو   ]29[ دارنــد  را 
ویــژگــی هــای  ــا  ب و  ــد  ــ دارن صنعتی  ــای  ــان ه ــازم س ــا  ب چشمگیری  و 
منحصر به فرد نیازمند مدیریت متفاوتی نیز هستند. برای شناخت 
ویژگی های سازمان رسانه ابتـدا باید جزئیات پیچیدگی در سـازمان 
دیدگاه های  از  ارتباطـات  صاحب نظران  کثـر  ا شـود.  روشـن  رسـانه 
کثـرت گرایی  مختلفی مانند مارکسیسم، فمینیسم، دروازه بانی خبر، 
کرده اند ]30[  کنش اجتماعی درباره ی سازمان رسانه اظهار نظر  و 

)جدول 3(.
ــشــان مـــی دهـــد پــیــچــیــدگــی در  ــدول ن ــ کـــه ایـــن ج ــور  ــان ط ــم ه
سبب  مسئله  این  حال  باالست.  به شدت  رسانه ای  سازمان های 
آن ها  بــرای  که  است  شده  رسانه ای  سازمان های  در  ویژگی هایی 
ع  نو محصول،  ماهیت  کــمــن26  وا و  ــن25  الویـ اســت.  آفــریــن  تمایز 
رسانه  سازمان های  نقش  و  ویــژه  سازمانی  متغیرهای  و  کارکنان 
رسانه ای  سازمان های  بودن  متفاوت  عوامل  جمله  از  را  جامعه  در 
افتراق  نقطه ی  نیز  مک مانوس   .]31[ می دانند  سازمان ها  سایر  با 
سازمان های رسانه ای با سایر سازمان ها را در بازار های چهارگانه ی 

جدول 1: مدل 15 مؤلفه ای سنجش تاب آوری سازمانی مک مانوس ]11[

جدول 2: ابعاد و شاخص های الگوی جامع سنجش تاب آوری سازمانی ]28، 18[

شاخص هاابعاد

مأموریتوخطمشی و اهداف سازمان، نگاه بلندمدت و استراتژیک، برنامه ریزی و نگهداشت و بهبود مستمر، حمایت رهبری و مدیریت
مدیران سطوح عالی، روحیه و تحصیالت و مهارت ها

تحصیالت و مهارت ها، حس جمعی و پیوند منافع فردی و جمعی در سازمان، برنامه های آموزشی و توسعه ی دانش و انسانی و اجتماعی
مهارت ها، فرهنگ و سرمایه ی اجتماعی، مشارکت در برنامه های آمادگی مقابله با بحران

سازمانی و عملیاتی
ساختار منعطف و پویا، قابلیت و ظرفیت منابع داخلی، تحلیل و ارزیابی فعالیت های سازمان، تکنولوژی و استفاده از 

نرم افزار و اینترنت، مستندسازی و سناریوپردازی درباره ی مخاطرات بالقوه ی احتمالی، توجه به مدیریت کیفیت جامع و 
کاهش ضایعات و اتالف ها

منابع اطالعات سازمان، شبکه سازیویکپارچگی دانش و اطالعات در سازمانارتباطیواطالعاتی

مکان و دسترسی به تسهیالتوزیرساخت های شهری، مطابقت با قوانین و الزامات قانونی، دریافت حمایت از نهادها و نهادیوزیرساختی
سازمان های مرتبط، شدت رقابت و قدرت رقبا
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بازار  و  صنایع  بــازار  مصرف کننده،  بــازار  تبلیغات،  بــازار  شامل  آن ها 
رسانه ای  سازمان های  بازار  هم  ترنستروم27   .]29[ می بیند  منابع 
بینندگان، خوانندگان، شنوندگان  بازار مصرف کنندگان -  را شامل 
بر  نیز  همکاران  و  فرهنگی   .]32[ مــی دانــد  سیاستمداران  ــازار  ب و 
اساس دیدگاه محیط های متغیر به ویژگی هایی برای سازمان های 
این  ویژگی های  از  یکی  معتقدند  آن هــا  می کنند؛  اشــاره  رسانه ای 
در  تغییر  شتاب  که  معنا  بدین  است،  فناوری«  »شتاب  سازمان ها 
فناوری ارتباطات در دو دهه ی اخیر بیش از هر زمان دیگری است و 
سازمان های رسانه ای را مجبور به تغییرات تکنولوژیکی کرده است. 
سازمان  بــرای  نظر  مــورد  ویژگی های  دیگر  از  نیز  سریع«  کنش  »وا
رسانه ای به شمار می رود؛ مدیریت سازمان رسانه ای خصوصًا از نظر 
خبری مدیریت دائمًا در بحران است و باید نسبت به رویداد های 
شدید«  رقابتی  »جــو  دهــد.  نشان  کنش  وا سریع  به صورت  اطــراف 
بین  و  می شود  محسوب  رسانه ای  سازمان های  الینفک  جزو  هم 
سازمان های رسانه به دلیل تهاجمات اطالعاتی و رسانه ای و حتی 
تهاجمات فرهنگی رقابت بسیار شدیدی وجود دارد. »ارتباط ناپایدار 
با مخاطبان« و »کیفیت مخاطبان« هم از جمله ویژگی هایی است 
کرده است  که محیط سازمان های رسانه ای را به شدت متغیر و پویا 
]29[. خجسته )1394( نیز تفاوت سازمان های رسانه ای و صنعتی 
محصول،  کــارکــرد،  ــازار،  بـ فــنــاوری،  محیط،  شامل  حــوزه   7 در  را 
گذشته  کرده است. با وجود مطالعات  سازمان، فرایند تولید بررسی 
به صورت  صنایع  سایر  از  متمایز  رســانــه  صنعت  کــه  اســت  ــن  روش
ماهیتی است، بنابراین در مدیریت یک سازمان رسانه ای نیز این 
که این تفاوت ها در نیل  گفت  تفاوت ها باید لحاظ شود و می توان 
به تاب آوری نیز خود را نشان می دهد و مؤلفه های تاب آوری این 

سازمان ها متفاوت از سایر سازمان های صنعتی است.

روش پژوهش

از  و  انجام  شــده  استقرایی  رویــکــرد  اســاس  بر  حاضر  پژوهش 
بدون  استقرایی  پژوهش  در  می شود.  محسوب  بنیادی  ع،  نو نظر 
تولید  به دست آمده  داده هــای  مبنای  بر  و  چارچوبی  و  فرض  هیچ 
نظری انجام می شود. همچنین به دلیل نوین بودن حوزه ی مورد 
دلفی  روش  به  کتشافی  ا رویکردی  قالب  در  پژوهش  این  تحقیق، 
یک  به منزله ی  امــروزه  دلفی  تکنیک  اســت.  شده  انجام   کالسیک 

لحاظ  از  آن  ارزش  و  است  شده  شناخته  رسمیت  به  تحقیق  روش 
علمی و عملی ثابت شده است ]34[. دلفی یکی از روش های کسب 
گروهی شناخته می شود ]35[ و برای به دست آوردن اجماع  دانش 
کاربرد دارد ]36[. جامعه ی مورد  کارشناسان  گروه از  در میان یک 
حوزه ی  صاحب نظران  اصلی  دسته ی  سه  را  تحقیق  این  بررسی 
مدیریت، رسانه و بحران تشکیل داده اند. این سه دسته ی اصلی 
رسانه،  مدیریت  رشته ی  اساتید  مدیریت،  رشته ی  اساتید  شامل 
صاحبان رسانه ها و خبرگزاری ها، دست اندرکاران مدیریت بحران و 
گلوله برفی انجام  ایمنی بودند. نمونه گیری به دو روش هدفمند و 
تعیین  تئوریکی  اشباع  به وسیله ی  نمونه  مناسب  انــدازه ی  و  شد 
که  یافت  تــداوم  زمانی  تا  نمونه ها  انتخاب  که  معنا  بدین  گردید 
نیامد.  دست  به  ع  موضو با  رابطه  در  جدیدی  مرتبط  داده ی  هیچ 
ع  کارشناسان و خبرنگان مرتبط با موضو بر همین مبنا با 15 تن از 
مصاحبه ی  است  آمــده   4 جــدول  در  آن هــا  مشخصات  که  تحقیق 

گرفت. عمیق صورت 
مصاحبه ها،  از  حاصل  ــای  داده هـ تحلیل  تجزیه  و  به منظور 
متن  به  تبدیل  تحقیق  خبرگان  با  گرفته  صــورت  مصاحبه  تمامی 
شد و متن این مصاحبه ها به نرم افزار MaxQDA وارد شد )تصویر 
کدگذاری باز و  کدگذاری داده ها انجام شد؛  2(. در مرحله ی بعدی 
محوری متون مصاحبه های عمیق از طریق نرم افزار انجام و سبب 
که آن ها ذیل 14 شاخص اصلی  شد تا 71 زیرشاخص استخراج شود 
که  و پنج بعد طبقه بندی شدند )کدگذاری محققان طبق نمونه ای 
در جدول 5 آمده است، انجام شد(. زیرشاخص های به دست آمده 
ک تهیه ی پرسش نامه ای پنج مقیاسی بر اساس طیف لیکرت از  مال
»خیلی کم« با وزن 1 تا »خیلی زیاد« با وزن 5  برای دور  دوم دلفی و 

رسیدن به اجماع در این دور شد.
کارشناس   15 از  تــن   13 کــه  دلــفــی  ســوم  و  دوم  ــای  ــ دور ه در 
دو  بــرای  اجماع  ک  مال داشتند،  حضور  اول  دور  در  مشارکت کننده 
اهمیت  »مــیــزان  و  زیرشاخص«  هر  وجــود  »ضـــرورت  شامل  هــدف 
بر اساس نظر  هر زیرشاخص« تعیین شد؛ در دور دوم این تحقیق 
میانگین  کارشناسان،  نظر  اساس  بر  که  زیرشاخصی  هر  محققان 
اجماع شناخته  مورد  آن  کسب می کرد، ضرورت وجود  را  باالتر  و   3
قرار   3 تا   2 بین  آن  به  رأی  میانگین  که  زیرشاخصی  هر  می شد. 
زیرشاخص های  و  قرار می گرفت  داشت مجدد در دور بعدی دلفی 

گی های سازمان رسانه ای ]30[ جدول 3: طبقه بندی ویژ

طبقهویژگی

تأثیردیدگاهوارزشهایافراددردرکاطالعاتوشکلدهیبهمحتواابهاممسئله
تأثیردرکمتفاوتافراددرانتخابوشکلدهیبهمحتوا

نبودقواعدودستورالعملشغلیابهامهدف
کاملشغلی نبودامکانتعریف

گاهمتضادابهامشغل وجوداهدافونیازهایمتفاوتو
سازش،نبودقطعیتوجابهجاییاهداف

منابعمختلفاعمالقدرتدررسانهابهامدرقدرت

تحوالتبنیادینناشیازفناوریاطالعاتوارتباطاتافزایشپیچیدگی
کثرتاطالعات،ارزشهاوهنجارهایورودی
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جدول 4: مشخصات مشارکت کنندگان در پانل دلفی

مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیقردیف
نحوه ی مشارکت در دوره های 

مختلف
دور سومدور دومدور اول

گروهمدیریتبحراندانشگاهیورکدارایمدرکدکتریبرنامهریزیشهریومنطقهایازدانشگاه1 استاد
*نیوکاسلانگلستان

استادیاردانشگاهتهران،مشاوردروزارتخانهفرهنگوارشاداسالمیوفعالدرحوزهیپژوهشهای2
***مدیریترسانهوبحران

***دانشجویدکتریمدیریترسانه-سردبیرخبرگزاریتسنیم3
***قائممقامخبرگزاریخبرآنالین-دارایمدرکارشدمدیریت4
***مدیرپژوهشهایخبرگزاریتسنیم-دارایمدرکارشددررشتهیرسانهوفرهنگ5
***معاونخبرگزاریایسناودارایمدرکارشددررشتهیرسانهوفرهنگ6
*استاددانشگاهتهرانومتخصصدرحوزهیخبر7
کارشناسیارشدمدیریترسانه8 ***مدیراخباروفارغالتحصیل
***سردبیرباشگاهخبرنگارانپویاباسابقهی30سالهدرحوزهیمطبوعاتوخبرگزاریها9

دانشیاردانشگاهودارایمدرکدکترایارتباطاتازدانشگاهپنجابدارایمقاالتمتعدددرحوزهی10
***خبرگزاریهاومدیریتبحران

استاددانشگاهعالمهطباطبائیوعضوانجمنبینالمللیتحقیقدرارتباطجمعیباسابقهیفعالیتدر11
***سمتسردبیردرمطبوعات

***دانشآموختهدکتریتخصصیعلومارتباطاتاجتماعیومدیرمسئولاسبقروزنامهیهمشهری12

گروهمدیریتدانشگاهامامصادق)ع(ومشاورسازمانصداوسیماومتخصصدرحوزهی13 دانشیار
***مدیریتبحرانورسانه

کارشناسپژوهشیپژوهشکدهمدیریتخطرپذیریوبحرانودارایمدرکدکتریعلومارتباطات14
***اجتماعیازدانشگاهدوستیمللروسیه

***دانشیاردپارتمانسالمتدربالیاودارایمدرکدکتریتخصصیوپزشکیوسالمتعمومی15

11 
 

 دوم دور برای 5 وزن با «زیادخیلی» تا 1 وزن با «کمخیلی» از لیکرت طیف اساس بر مقیاسی پنج اینامهپرسش ییهمالک ته
 شد. دور یندر ا به اجماع یدنو رس یدلف

 
 MaxQDA 2018 افزاراز نرم یینما :7 تصویر

 

 اولیه کدهای استخراج و شوندگانمصاحبه یشدهکدگذاری متون از اینمونه :1جدول 

 شده استخراج یاولیه کد شوندگانمصاحبه عبارت
ته وجود داش یها در خبرگزارافراد در صورت عدم وجود آن یربا سا یدیافراد کل یگزینیجا ییتوانا یدبا

 یود، آمادگخ یکنون یتکرد که در آن هر فرد عالوه بر مسئول ینیبیشپ یاطسازمان احت یک یعنیباشد. 
 را داشته باشد. یخبرگزار یاز اعضا یگرفرد د یک یتمسئول یرشپذ

 افراد جایگزینی امکان

کا با مخاطبان، رقبا و شر یکیدزو ن یمارتباط مستق یدآور باشد باتاب ینکها یبرا یسازمان خبر یک
 داشته باشد.

 با نزدیکی و ارتباط
 همسو هایخبرگزاری

بودند و اگر بمباران  یدهخود تدارک د یرا برا یگزینیمکان جا یماها و صداوسدر زمان جنگ روزنامه
ود ب یرزمیندر ز یبا رفتن به آن محل که عمدتاً مناطق یعاًها سرآن شدیم یریهمحل تحر یسبب نابود

 .گرفتندیکار خود را از سر م
 جایگزین مکان تهیه

پرواز خبرنگاران  یلیونیچند م یینهبه فکر هز ینکها یجابه یراناگر مد c130 یمایهواپ یدر حادثه
آن  افتادندیم فرستادند،یمختلف م یافراد را با پروازها ینا ینکهبه ا بودندمختلف  یهاتوسط پرواز

جان خود را از  منفر ه 37و  نشستینم یتومان یلیونچند م ینههز یجابه یتومان یلیاردم 1 ییهد
 .دادندیدست نم

 یجامحور به یهسرما یدگاهد
محور به  ینههز یدگاهد

 سازمان یآورتاب

MaxQDA 2018 تصویر 2: نمایی از نرم افزار
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می شدند.  گذاشته  کنار  دلفی  فرایند  از   2 از  کمتر  میانگین  دارای 
اجماع  ک  مــال دوم  دور  در  زیرشاخص  هر  اهمیت  میزان  مــورد  در 
استفاده  مد  شاخص  از  منظور  این  به  شد.  گرفته  نظر  در  متفاوتی 
گر ارزش انتخاب  شد؛ در مورد اجماع با استفاده از مد آمده است: »ا
کارشناسان بود آنگاه اجماع حاصل شده  شده معادل نظر 50 درصد 
با توجه  که پرسش نامه ی طراحی شده  ]34[. در دور سوم  است« 
گزینه ی »موافق« و »مخالف« بود  به نتایج دور دوم صرفًا دارای دو 
وجود  ضــرورت  هم  یعنی  ع  موضو دو  هر  روی  بر  اجماع  ک  مال تنها 
شد.  تعیین  مد  شاخص  آن،  اهمیت  میزان  هم  و  زیرشاخص  یک 
اثبات گرایی  پارادایم  در  ریشه  روایی  و  پایایی  ع  گرچه موضو ضمنًا 
اصول  بر  مسئله  این  کیفی  تحقیقات  در  و  دارد  کمی  تحقیقات  و 
برای  اســتــانــداردی  آزمــون  هیچ  و   ]37[ نیست  اســتــوار  مشخصی 
کیفی وجود ندارد اما این تحقیق به عنوان  تعیین روایی تحقیقات 
یک تحقیق کیفی بر اساس راهبردهای پژوهش کیفی از معیار هایی 
که در جدول 6 به اختصار  برای روایی و پایایی تحقیق نیز بهره برد 

به آن ها اشاره شده است.

یافته های پژوهش

به  که  اســت  نتایجی  به  دستیابی  پژوهشی  هر  غایی  هــدف 
پژوهش  این  دهــد.  پاسخ  پژوهش  آن  در  شده  ح  مطر سؤال های 
نیز در ابتدا با سه سؤال اصلی مبتنی بر شناسایی ابعاد، شاخص ها 
در  خبرگزاری ها  سازمانی  تـــاب آوری  سنجش  زیرشاخص های  و 
ادامه مشخص شدن میزان  گرفت و در  بحران های طبیعی شکل 

دور  در  گرفت.  قــرار  توجه  مــورد  زیرشاخص ها  از  یک  هر  اهمیت 
دور  این  در  مشارکت کننده  کارشناس   15 مصاحبه های  دلفی  اول 
از مصاحبه ها به دست آمد. در دور  کدگذاری شد و 71 زیر شاخص 
و خبرگان  کارشناسان  به  آمده  به دست  زیر شاخص  دوم دلفی 71 
نظر  نتیجه ی  دهند.  نظر  آن هــا  از  یک  هر  مــورد  در  تا  شد  عرضه 
که  کارشناسان و خبرگان مشارکت کننده در دور دوم دلفی نشان داد 
در  تنها  و  دارد  وجود  اجماع  زیر شاخص   70 وجود  ضــرورت  روی  بر 
مورد ضرورت وجود زیر شاخص »امکان اطالع رسانی از طریق فکس« 
اجماع وجود نداشت؛ این در حالی بود که در مورد میزان اهمیت 26 
زیر شاخص نیز اجماع وجود نداشت و الزم بود تا در دور سوم در مورد 
آن ها مجدد از کارشناسان و خبرگان سؤال شود. در دور سوم در مورد 
فکس«  طریق  از  اطالع رسانی  »امکان  زیر شاخص  وجــود  ضــرورت 
و  شد  گذاشته  کنار  زیر شاخص  این  و  نشد  حاصل  اجماعی  دوبــاره 
طبیعتًا بررسی اهمیت آن درست نبود اما در این دور 25 زیر شاخص 
نیامده  بر روی اهمیت آن ها در دور دوم به دست  که اجماع  دیگر 
نظر  ــورد  م نتیجه ی  و  گرفت  ــرار  ق کارشناسان  اجــمــاع  ــورد  م ــود،  ب
تحقیق با 70 زیرشاخص به وجود آمد. در بین این 70 زیر شاخص، 
کارشناسان با میانگینی بین 3  ضرورت وجود 8 زیر شاخص از نظر 
تا 4 و ضرورت وجود 62 زیر شاخص دیگر با میانگینی بین 4 تا 5 
»خیلی  اهمیت  با  زیر شاخص   46 همچنین  شد.  واقع  اجماع  مورد 
با اهمیت  با اهمیت »زیــاد« و 2 زیر شاخص  زیــاد«، 22 زیر شاخص 

»متوسط« نتیجه ی هدف دوم تحقیق را شکل دادند )جدول 7(. 

کدهای اولیه کدگذاری شده ی مصاحبه شوندگان و استخراج  جدول 5: نمونه ای از متون 

کد اولیه ی استخراج شدهعبارت مصاحبه شوندگان

کلیدیباسایرافراددرصورتعدموجودآنهادرخبرگزاریوجودداشتهباشد.یعنی بایدتواناییجایگزینیافراد
کنونیخود،آمادگیپذیرشمسئولیتیک کهدرآنهرفردعالوهبرمسئولیت کرد یکسازماناحتیاطپیشبینی

فرددیگرازاعضایخبرگزاریراداشتهباشد.
امکانجایگزینیافراد

ارتباطونزدیکیبایکسازمانخبریبرایاینکهتابآورباشدبایدارتباطمستقیمونزدیکیبامخاطبان،رقباوشرکاداشتهباشد.
خبرگزاریهایهمسو

گربمبارانسببنابودی درزمانجنگروزنامههاوصداوسیمامکانجایگزینیرابرایخودتدارکدیدهبودندوا
کارخودراازسرمیگرفتند. مناطقیدرزیرزمینبود

ً
کهعمدتا بارفتنبهآنمحل

ً
تهیهیمکانجایگزینمحلتحریریهمیشدآنهاسریعا

گرمدیرانبهجایاینکهبهفکرهزینهیچندمیلیونیپروازخبرنگارانتوسطپروازهای درحادثهیهواپیمایc130ا
باشنداینافرادراباپروازهایمختلفمیفرستادند،آندیهی1میلیاردتومانیبهجایهزینهچندمیلیونتومانی

نمینشستو30نفرهمجانخودراازدستنمیدادند.

دیدگاهسرمایهمحوربهجای
دیدگاههزینهمحوربه

تابآوریسازمان

کهمیخواهندتابآورباشندبایدقدرتیادگیری،تغییرواصالحساختارهادرآنزیادباشد. امکانباالیاصالحساختاربرایسازمانهایی

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

پایاییروایی

هدایتدقیقجریانمصاحبهدر بستر پژوهش بودن پاسخ گویان

ایجاد فرایندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه هاحداقل مداخله در توصیف

استفاده از کمیته ی تخصصیبهره گیری از منابع مختلف داده

------بازخورد به مشارکت کنندگان
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جدول 7: یافته های تحقیق در یک نگاه

میزان اهمیت
اجماع در مجموع سه 

دور
زیرشاخص ها شاخص ها ابعاد

-------
خیلیزیاد

زیاد
متوسط

زیاد
خیلیزیاد

زیاد
خیلیزیاد










1 امکاناطالعرسانیازطریقفکس.
2 تبادلوتوزیعاخبارازطریقشبکههایاجتماعیخبرگزاری.
3 امکاناطالعرسانیازطریقسیستمهایپیامکی.
4 امکاناطالعرسانیمکتوب.
5 استفادهازصفحاتاجتماعیخبرنگارانسازمان.
6 تربیتسفیرخبرنگارانبرایاطالعرسانیدرهنگامبحران.
7 ارتباطباخبرگزاریهایهمسووامکانارتباطازطریقآنها.
8 تعییندفاترجانبیمعینبرایپوششوقایع.

توزیعوارسال
اخبارواطالعات

تابآوری
ارتباطی

متوسط
خیلیزیاد




9 دریافتخبرازرسانههایمورداعتمادوهمکار.
10 امکانحفظارتباطباخبرنگاران.

دریافتدادهو
اطالعات

خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد






11 ایمنومطلوببودنموقعیتمکانیسرورهایخبرگزاری.
12 ذخیرهسازیاطالعاتدرنقاطمختلف.
13 پشتیبانگیریازاطالعات.
14 وجودسرورهاییدرخارجازسازمان.

ذخیرهسازی
دادههاو
اطالعات تابآوری

اطالعاتی
خیلیزیاد

زیاد
خیلیزیاد





15 .)HTML Basic(وجودسایتپشتیبان
16 استفادهازسرویسدهندههایمختلفبرایاتصالبهاینترنت.
17 کاربریدرخارجمحیطسازمانی. امکاندسترسیبهپنلهای

دسترسیبه
سایت

خیلیزیاد
خیلیزیاد

  





18 رعایتواجرایدقیقآییننامههایساختوساز.
19 متناسببودناجزایسازهوساختمان. مقاومسازیسازه

تابآوری
خیلیزیادسازهای

خیلیزیاد



20 جانماییدرستخبرگزاریباتوجهبهآمایشسرزمینی.
21 مطلوبوایمنبودنموقعیتمکانیاتاقخبر. جانماییسازه

خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد






22 کنترلاسترس. توانایی
23 تواناییمدیریتصحیحدرلحظه.
24 کمکبهدیگران. توانایی
25 تواناییحفظخونسردی.

تابآوریفردی
کارکنان مدیرانو تابآوری

فردی

خیلیزیاد
زیاد

خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد

زیاد
خیلیزیاد

زیاد










26 روحیهیریسکپذیری.
27 ترسیمافقوچشماندازهایامیدوارکننده.
28 کردنبهاتفاقاتوحوادث. عینیوواقعینگاه
29 گاهینسبتبهخطراتوبالیایپیرامونی. پیشبینیوآ
30 گاهیواطالعازمنابعدرونیوبیرونیدردسترس. آ
31 شناختازحداقلپیشنیازهابرایادامهیفعالیتسازمان.
32 امکانشناختریسکووجودقابلیتمدیریتریسکها.
33 وجودسازوکاربیمهایقوی.

آیندهنگریو
ریسکپذیری

وشناخت
بحرانهایبالقوه

سازمانی-
خیلیزیادفنی

خیلیزیاد
زیاد

خیلیزیاد
زیاد
زیاد
زیاد

خیلیزیاد
خیلیزیاد

زیاد













34 عدموجودنگاهمقطعیبهمسئلهیایمنیوفرهنگسازیایمنی.
35 چیدمانایمنوسایلدرتحریریه.
36 وجوددستگاههایهشداربروزبالیادرسازمان.
37 دسترسیمناسببهزیرساختهانظیربرق،تلفن،آب.
38 عدمتمرکزوتجمیعنیروهادریکمکانخاص.
39 تهیهیمکانجایگزین.
40 تهیهوتدارکامکاناتجایگزین.
41 وجودامکاناتاولیهیامدادرسانیوتجهیزاتاضطراری.
42 وجودتجهیزاتاطفایحریقسالم.
43 وجودمراقبتهایفیزیکیوامنیتی.

ایمنیو
تمرکززدایی
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بحث و نتیجه گیری
نظری  مبانی  و  پژوهش  پیشینه ی  اســاس  بر  بخش  ایــن  در 
شده  پرداخته  پژوهش  یافته های  تحلیل  و  مقایسه  به  تحقیق 
است. با توجه به اینکه این تحقیق خاص خبرگزاری ها انجام شد 
ع  موضو هستند،  مخاطب  با  ارتباط  در  همواره  نیز  خبرگزاری ها  و 
مهم برای آن ها حفظ فرایند دریافت اطالعات - انتقال اطالعات به 
مخاطب حتی در هنگام بحران است و عمومًا شاخص های مؤثری 
برای ماندگاری و بقای این فرایند نیاز است که شاخص های »توزیع 
و ارسال اطالعات« و »دریافت داده ها و اطالعات« مبتنی بر فرایند 
گفته شده عمل می کند. دوهه28 )2008( در تحقیق خود  ارتباطی 
کاترینا به سه  راجع به تاب آوری سازمان های رسانه ای در طوفان 
به آن توجه  باید نسبت  که رسانه ها  اشاره می کند  نکته ی اساسی 
فناوری  دوم،  کنند؛  کنترل  را  کارکنان  بــر  اثــر  شــدت  اول،  کنند: 
بحران  طول  در  خود  ارتباط  برای  رسانه ها  و  کجاست  جایگاهش 
چه می کنند؟ و سوم، مردم در طول بحران همواره به اطالعات نیاز 
دارند و باید اطالعات را به آن ها رساند. این دو شاخص به واسطه  ی 
را  آن  انتقال  و  اطــالعــات  دریــافــت  پــایــداری  خــود  زیرشاخص های 
تضمین می کنند تا فرایند ارتباط در هنگام بحران پایدار و مانا باشد. 

دو شاخص دریافت اطالعات و انتقال اطالعات نکات دوم و سوم 
را جامه ی عمل می پوشاند. شاخص های  مورد نظر تحقیق دوهه 
بعد اطالعاتی نیز در این تحقیق بر اهمیت مؤلفه های تکنولوژیکی 
تاب آوری  در  تکنولوژی  اهمیت  دارد.  کید  تأ خبرگزاری  سازمان  در 
سازمانی در یافته های محققانی چون پیغامی و همکاران )1395(، 
کید  تأ مــورد   )1393( عظیمی  و   )2011( همکاران  و  گانسکاران29 
کردن  گرفته است. سازمان  خبرگزاری باید بتواند با تاب آوری  قرار 
هم  می شود  نگه داری  آن هــا  در  اطالعات  که  خود  فنی  تجهیزات 
که  اطالعاتی  از  هم  و  کند  محافظت  مناسب  به طور  را  خود  اسناد 
است،  دیــده  تــدارک  ژانر های مختلف خبری  قالب  در  مــردم  بــرای 
به عنوان  را  خود  وب سایت  به  دسترسی  فرایند  و  نماید  محافظت 
نگه دارند  پایدار  همواره  مشتری   - مخاطب  با  ارتباط  اصلی  کانال 
و  ســـازه«  »جــانــمــایــی  شــاخــص  دو  کنند.  حفظ  را  آن  اطــالعــات  و 
آن ها  به   ســازه ای  ــاب آوری  ت بعد  قالب  در  که  ســازه«  »مقاوم سازی 
به صورت  محققان  از  چند  تنی  تحقیقات  در  نیز  است  شده  اشــاره 
این  زیــرشــاخــص هــای  اســت.  شــده  دیــده  غیرمستقیم  و  مستقیم 
کارشناسان  نظر  از  زیــاد  خیلی  اهمیت  دارای  همگی  شاخص  دو 
زیادی  همخوانی  محققان  سایر  گفته های  و  یافته ها  با  که  بودند 

ادامه جدول 7: یافته های تحقیق در یک نگاه

میزان اهمیت
اجماع در 

مجموع سه دور
زیرشاخص ها شاخص ها ابعاد

زیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد

زیاد
خیلیزیاد

















دیدگاهسرمایهمحوربهجایدیدگاههزینهمحوربرتابآوری
نگاهراهبردیواولویتیبهمسئلهیتابآوری

آمادگیبرایتأمینزندگیاعضادرهنگامبروزبحران
کارکنان وجوددیواربلنداعتمادبینمسئوالنوخبرنگارانو

کنشومواجههیفعاالنهدرقبالبحرانوفرصتسازیازآن وا
کنترلخساراتدربینمسئوالنسازمان وجودباور

آمادگیزیستندرشرایطمتغیر
ذهنیتبازوآمادهیتغییر

فرهنگ
تابآوری

سازمانی-فنی

خیلیزیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد













کارکنانوخبرنگاراندرقبالسازمان تعهد
کسبوکاردرشرایطبحرانیدرسطوحمختلف تمایلبهتداوم

کردنسازمانتوسطرهبربرایدورانپسازخود آماده
کوچکسازیسازمان امکانچابکسازیو

باالبودنامکانتغییرواصالحساختار
سیستمنقشهایمجازی

فرهنگتداوم
کسبوکار

خیلیزیاد
زیاد

خیلیزیاد
خیلیزیاد









تبدیلدانشبهرفتارفردیایمن
جریانداشتناطالعاتمربوطبهسازماندربدنهیسازمان

ایجاددستورالعملهابرایمواجههبابحران
برگزاریمانورهایدورهایوآموزشمواجههبابحران

دانشسازمانی
وآموزش

خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد
خیلیزیاد









تعریفمسئولیتمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملدرسازمان
تهیهوتدوینبرنامههایمدیریتبحران

کاریدرشرایطبحران عدمموازی
داشتنسناریویعملبرایمواجههبابحراندرسطحسازمان

ساختار
مدیریتبحران

سازمانی

خیلیزیاد
زیاد

خیلیزیاد
خیلیزیاد

زیاد
خیلیزیاد








کاریزماتیکدرسازمان وجودرهبری
تفویضاختیاردرسازمان

امکانجایگزینیافرادوچرخششغلی
وجودافرادچندکارهوذوالفنوندربدنهیخبرگزاری

بهکارگیرینیروهایجواندرصدر
تربیتنیرویانسانیهوشمندباقابلیتتفکراستراتژیک

رهبریونیروی
انسانی
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گرفتن در معرض یک تهدید را یکی از  دارد. دابسون و دیگران قرار 
گانسکاران  شاخص های اصلی آسیب پذیری قلمداد می کنند ]18[. 
که  می کنند  اشــاره   )2008( دیــگــران  و  کاتر   و   )2011( همکاران  و 
سازمانی  سطح  در  هــم  و  اجتماعی  سطح  در  هــم  مکان  اهمیت 
خود  تحقیق  یافته های  در  هم   )1396( ایــزدی  است.  شده  دیده 
پایدارى سازه اى ایستگاه ها را مهم ترین و با اولویت ترین مؤلفه در 
»تــاب آوری فردی  تــاب آوری سازمان مورد مطالعه معرفی می کند. 
که  اســت  فــردی  تـــاب آوری  بعد  شاخص  تک  مــدیــران«  و  کارکنان 
وجود این شاخص با یافته های تحقیق عظیمی )1393(، پیغامی 
و همکاران )1395(، محمودی و همکاران )1396( مطابقت دارد. 
اهمیت  با  و  باال  میانگین  با  همگی  شاخص  این  زیرشاخص های 
گرفتند و این مسئله نشان  کارشناسان قرار  »خیلی زیاد« مورد اجماع 
از نقش بسیار مؤثر تاب آوری فردی در تاب آوری سازمانی دارد، چرا 
که قلب فعالیت های سازمان ها و صنایع، منابع انسانی است ]43[ 
که پیغامی و همکاران )1395( عامل انسانی  و به همین دلیل است 
نتیجه ی  می کنند.  معرفی  تــاب آور  سازمان  در  عامل  مهم ترین  را 
که  داده  نشان  هند  سازمان های  در   2016 ســال  در  تحقیق  یک 
بهبود  قابل  کارکنان  میان  در  تــاب آوری  توسعه ی  با  رقابتی  مزیت 
»در  می نویسد:  بــاره  این  در  خود  تحقیق  در  عظیمی   .]44[ است 
از  انواعی  با  تا  کمک می کند  افراد  به  افزایش روحیه  سطح فردی، 
کاری BSI  یکی از  گروه  بحران های پیش رو برای خود آماده باشند. 
مؤلفه های تاب آوری را تست کنترل استرس  می دانند. »آینده نگری، 
ریسک پذیری و شناخت بحران های بالقوه« از جمله شاخص هایی 
گرفته  کید قرار  که در ادبیات مدیریت بحران سازمانی مورد تأ است 
هاروارد  بازرگانی  دانشکده ی  کتاب  شده ی  ترجمه  متن  در  است. 
)1388( یکی از ارکان مدیریت بحران، شناخت بحران های بالقوه 
شناخته شده است. وردی نژاد و بهرامی رشتیانی نیز بر شناسایی 
پیامد ها  و  ]46[. درک خطر ها  کرده اند  کید  تأ مقوله های بحران زا 
که هم وزن این شاخص است در الگوی مک مانوس آمده است  نیز 
ع آینده نگری در این شاخص نیز به لحاظ مفهومی با یکی  و موضو
گل )2010( یعنی »قابلیت پیش بینی«  از مؤلفه  های مورد نظر هولن ا
قرابت دارد. »ایمنی و تمرکززدایی« یکی دیگر از شاخص های این 
که زیرشاخص های آن از اهمیت زیاد و خیلی زیادی  پژوهش است 
کارشناسان تحقیق برخوردارند. بر اساس تعریف مورد قبول  از نظر 
دل  در  که  است  توابعی  جمله  از  ایمنی  تــاب آوری،  از  تحقیق  این 
گذشته تعهد مدیریت  تاب آوری جای می گیرد. بر اساس مطالعات 
مهم ترین عامل در وضعیت ایمنی یک سازمان محسوب می شود، 
این در حالی   .]43[ تأثیر دارد  ایمنی  از  کارکنان  تابعیت  بر  که  چرا 
گفته   )2009( همکاران  و  کاستال30  مطالعه ی  اســاس  بر  که  است 
که ایمنی در اولویت مدیران ارشد نیست. در تحقیق امیدوار  شده 
و همکاران )1395( نیز خط مشی ایمنی، تعهد به ایمنی و الزامات 
ایمنی در قالب شاخص های ارزیابی تاب آوری آمده است. شاخص 
»فرهنگ  تاب آوری« در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم فرهنگ 
نیازمند استقرار فرهنگی  که تاب آوری  برده شده است، چرا  کار  به 
که به پایداری، انطباق و یا دگرگونی در مواجهه با بحران ها  است 

اولویت بنگرد.  با  و  کالن، اصلی  راهبردی،  به عنوان یک مقوله ی 
این تحقیق در مؤلفه های  کسب وکار« در  شاخص »فرهنگ تداوم 
کید  تأ تــاب آوری سازمانی مورد  باب  در   BSI کاری  گروه  نظر  مورد 
گرفته است و با یافته های تحقیق پیغامی و همکاران )1395(  قرار 
تدوین  زیرشاخص  ــه ی  ارائ با  همکاران  و  پیغامی  دارد؛  مطابقت 
ع پرداختند و عنوان  کسب وکار به این موضو استراتژی های تداوم 
فراهم  را  ترتیباتی  استراتژی  تدوین  با  بتواند  باید  سازمان  کردند 
فعالیت های  از  محافظت  ضمن  و  ساخته  توانمند  را  خود  که  کند 
حیاتی خود، آن را بهبود دهد. »آموزش و دانش سازمانی« از جمله 
گروه های  و  محققان  تمامی  عقیده ی  به  که  است  شاخص هایی 
نقش  سازمان  یک  ــاب آوری  ت در  سازمانی  ــاب آوری  ت دست اندرکار 
دارد و می توان دلیل اهمیت خیلی زیاد و زیاد زیرشاخص های این 
کارشناسان مشارکت کننده در این تحقیق را همین  شاخص در نظر 
ابراهیمی  الگوی  در  مهارت  و  دانــش  سطح  کــرد.  ارزیابی  ع  موضو
و  محمودی  الــگــوی  در  ــش  دان از  استفاده   ،)1396( همکاران  و 
همکاران )1396(، برنامه های آموزشی در الگوی امیدوار و همکاران 
در  جهانی  متد های  اســاس  بر  پرسنل  آمــوزش  کیفیت   ،)1395(
اولویت بندی ایزدی )1396( از عوامل مؤثر در تاب آوری سازمانی، 
گاهی  دانش و اطالعات در الگوی مک مانوس )2008(، آموزش و آ
کاظمی )1396(، دانش و اطالعات در الگوی  در تحقیق عندلیب و 
و  دانــش  توسعه ی  و  آمــوزشــی  برنامه های   ،)2010( استیفنسون 
مهارت ها در الگوی جامع تاب آوری سازمانی همگی نشان دهنده ی 
تحقیقات  در  ســازمــانــی  دانـــش  و  آمــــوزش  شــاخــص  کــه  اســـت  آن 
که  تاب آوری بسیار حائز اهمیت است. ذکر این نکته ضروری است 
آموزش نباید تنها از طریق منابع داخلی پیگیری شود و باید منابع 
کارکنان دخیل باشند ]18[. »ساختار مدیریت  خارجی نیز در آموزش 
که جزو بعد سازمانی و فنی در این تحقیق بوده  بحران سازمانی« 
است در تحقیق ایزدی )1396( جزء هفت عامل مهم در تاب آوری 
کمی به این شاخص  گرچه تحقیقات  سازمانی به شمار رفته است. 
کرده اند اما به نظر محققان وجود چنین ساختاری در چارت  اشاره 
نگاه  بحران  مقوله  ی  به  سازمان ها  تا  می شود  موجب  سازمانی 
اولویتی داشته باشند و برای آن برنامه ریزی مناسبی انجام دهند، 
نه  می تواند  مشخص  وظایف  با  شده  تعریف  ساختار  یک  که  چرا 
مختلف  شقوق  مــورد  در  بلکه  طبیعی  بــحــران هــای  مــورد  در  تنها 
پیغامی  دهد.  انجام  درستی  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  بحران 
آشنایی  باید  که  کرده اند  اشــاره  زمینه  این  در   )1395( همکاران  و 
شود.  ایجاد  مدیران  بین  در   ... و  ریسک  مخاطرات،  بحران،  با 
»رهبری و نیروی انسانی« نیز مهم ترین رکن در تاب آوری سازمانی 
در  مدیریت  و  رهبری  ع  موضو مــی رود.  شمار  به  سازمانی  ع  نــو هر 
تمامی تحقیقات مربوط به تاب آوری سازمانی برجسته شده است. 
البته در این تحقیق تمامی موارد مربوط به رهبری و مدیریت ذیل 
شاخص اخیر ارائه نشده و در شاخص های دیگر نیز به این مقوله 
پرداخته شده است. استیفنسون )2010( در مورد نقش رهبری در 
بحران های  رهبری  نخست  می کند:  اشــاره  وظیفه  دو  به  سازمان 
شدید برای ارائه ی مدیریت مطلوب و تصمیم گیری در زمان بحران 
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کاری  برنامه های  و  استراتژی ها  مستمر  ارزیابی های  آنکه  دیگر  و 
در برابر هدف های سازمانی. پیغامی و همکاران )1395( رهبری و 
مدیریت را مهم ترین شاخص ارزیابی تاب آوری سازمانی دانسته اند 
و میزان اهمیت به دست آمده از زیرشاخص های این بعد در تحقیق 
مهم ترین  از  شاخص  ایــن  که  می دهد  نشان  به خوبی  نیز  حاضر 

شاخص ها در ارزیابی تاب آوری سازمانی است.
برخی  در  تحقیق  ایــن  یافته های  گفت  مــی تــوان  ع  مجمو در 
تــاب آوری  تحقیقات  سایر  از  متفاوت  کاماًل  دلیل  دو  به  بخش ها 
که سازمان  مورد  سازمانی است؛ دلیل نخست مربوط به آن می شود 
تاب آوری  زمینه ی  در  با جملگی تحقیقات  این تحقیق  مطالعه ی 
سازمانی تفاوت های ماهیتی ویژه ای دارد و دلیل دوم نیز در مورد 
به بحران های  اغلب تحقیقات  که  بحران مورد مطالعه است چرا 
مورد  تحقیق  این  که  است  حالی  در  این  و  پرداخته اند  اقتصادی 
مطالعه ی خود را روی بحران های طبیعی قرار داده است. نکته ی 
این  اســت؛  تحقیقات  سایر  بــا  تحقیق  ایــن  شباهت های  بعدی 
تحقیق نقش مکملی را در حوزه ی تاب آوری سازمانی با رویکردی 
به  اســت،  کــرده  ایفا  خبرگزاری ها  سازمانی  تـــاب آوری  به  بنیادی 
تحقیق  این  مؤلفه های  بین  در  زیــادی  شباهت های  دلیل  همین 
این تحقیق در  اما نقطه ی عطف  یافت می شود  و سایر تحقیقات 
مطالعه ی سازمان های رسانه ای و تاب آوری آن ها در بحران های 
کمی به آن شده است. در نهایت  که توجه  طبیعی است، مقوله ای 
می توان گفت مؤلفه های موجود در الگوی ارائه شده در این تحقیق 
تــاب آوری  و  همزمان  تــاب آوری  آینده نگرانه،  تــاب آوری  می تواند 
طبیعی  بحران های  در  رسانه ای  سازمان های  برای  را  گذشته نگر 
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