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 41/404404تاریخ پذیرش: 41/40/4041تاریخ دریافت:

 چکیده

تواند  ها در علوم مختلف از جمله علوم مدیریت، کمک شگرفی در راه تعالی و شکوفایی جوامع است و می آشنایی با تحوالت نوین و پویایی

اساس در تحقیق  ها و مشکالت را تسهیل نموده و موجبات پاسخگویی و قدرت حل مسائل پیچیده را فراهم آورد. براین رویارویی با بحران

اند. روش  مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته 41وکارها، متأثر از بحران کووید  آور کسب های مدیریت تاب کاربردی پیش رو، پیشران

ی مطالعات  واسطه وکارها، به آور کسب های مدیریت تاب کمی( است. در بخش کیفی مولفه -پژوهش در این تحقیق، آمیخته )کیفی 

ساله  ، در بازه زمانی دوMAXQDA2020افزار  واسطه نرم نظامند اسنادی و روش تحلیل محتوای کیفی؛ با سه مرحله کدگذاری، به

مشتمل بر معماری سازمانی، سازماندهی جهت  41وکارها متأثر از بحران کووید  آور کسب های مدیریت تاب مشخص شدند. مولفه

 پذیر و توانمندی حل سریع مسئله های انعطاف شناختی، گروه پاسخگویی، شک و شهود، ارزیابی مستمر، اعطای اختیارات، ایمنی روان

ها مشخص شدند.  میزان تأثیرگذاری مؤلفه SPSSو  PLSافزار  نامه و روش معادالت ساختاری و نرم هستند. در بخش کمی با ابزار پرسش

نفر مشخص  /1اند که تعداد نمونه با فرمول کوکران  وکارها در شهرهای منتخب بوده جامعه آماری در این بخش مدیران و صاحبان کسب

 پذیر، های انعطاف های گروه اند و مؤلفه وکارها تأثیرگذار بوده آور کسب ها بر مدیریت تاب گردید. نتایج تحقیق نشان داده است؛ همه مؤلفه

 کمترین میزان تأثیرگذاری را داشته است. اعطای اختیارات، معماری سازمانی و شک و شهودبیشترین تأثیرگذاری، و  ارزیابی مستمر 

 آور وکار، مدیریت تاب آوری، کسب ، مدیریت بحران، تاب41بحران کووید کلماتکلیدی:

The drivers of resilient management of businesses affected by the COVID-19 crisis 

gholamhossein hosseininia1- marziyeh bakhtiari2  

Abstract 
Awareness of modern developments and dynamics in different disciplines including management can 
dramatically contribute to the transcendence and prosperity of communities, facilitate facing crises 
and problems, and help accountability and complicated problem-solving skill. This applied study 
identified and evaluated the drivers of resilient management of businesses affected by the COVID-19 
crisis using a mixed-methods (qualitative-quantitative) design. In the qualitative phase, the compo-
nents of resilient management were identified with a systematic study of documents and using quali-
tative content analysis through three coding steps in the MAXQDA2020 software for a two-year time 
interval. These components were found to include organizational architecture, organizing to be ac-
countable, suspicion and intuition, continuous assessment, delegation of authority, psychological 
safety, flexible groups, and rapid problem-solving capability. In the quantitative phase, the effective-
ness of the components was determined by the structural equation modeling using a questionnaire in 
the PLS software package. The statistical population in this phase was composed of the managers 
and owners of businesses in selected cities. The sample size was estimated at 90 people by Cochran’s 
formula. The results show that all components influence the resilient management of businesses. The 
components of flexible groups, delegation of authority, organizational architecture, and suspicion and 
intuition are the least influential. 

Key wordsCovid-19 Crisis, Crisis Management, Resilience, Business, Resilient management  
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 مقدمه

مدیریت بحران یک حوزه تحقیقاتی نووهوهوور در مودیوریوت 

مدیریت بحران در گوام اول ]4[هاست.  وکارها و سازمان کسب

شوود  ها در نظر گرفته می عنوان پاسخی به نامالیمات و چالش به

بویون  ]2[که تعادل و آرامش را به سیستم باز گرداند.  نحوی به

آوری  آوری همپوشانی وجود دارد؛ زیرا تاب مدیریت بحران و تاب

به توانایی سازمان برای بازگشت به حالت اولیه و حفظ عملکورد 

مطالعات اخیور در  ]3[پردازد. اعتماد، با وجود نامالیمات می قابل

آوری فوراتور از  آوری سازمانی؛ مواردی چون  تواب ی تاب حوزه

های جدید و توانایی همسویی  ترمیم است و شامل توسعه قابلیت

های جدید را برجسته نمووده  شدن با فرصت با تغییرات و همگام

و قابلویوتوی «  فعاالنه» آوری توانایی توسعه  بعالوه، تاب]1[است.

که برای افزایش سوطوآ آموادگوی بورای ] 5[است«  واکنشی» 

پاسخگویی به اختالل؛ در مراحل مختلف بحران مانند قوبول از 

طبق اسونواد ]6[پردازد. بحران، حین بحران، و پس از بحران می

آوری بر چهارستون اصلی استوار است که مشتومول  موجود؛ تاب

در بواب  ]7[است. بر آمادگی، پاسخگویی، سازگاری و یادگیری

شناسایی شوده  و تطبیقی شده ریزی آوری دو بعد برنامه ابعاد تاب

آوری سازمانی  عنوان دو مسیر برای تاب تواند به که می] 8[است 

 در نظر گرفته شود.

های پوویوا بورای مودیوریوت  آوری به قابلیت نوعی دیگر از تاب

مونوظوور بوه  ها، اختالالت و رویدادهای غیرمنتظوره؛ بوه بحران

ها پرداخته است که بوه  حداکثر رساندن سرعت بازیابی سازمان

های زیادی تواکونوون  بحران]1[معروف است. »آوری پویا تاب«

اند، مانند بحران مالی جوهوانوی،  تأثیر قرار داده ها را تحت سازمان

بالیای طبیعی مانند سیل و طوفان، تهدیدهای ژئوپلیتویوکوی و 

که کشورهای سراسر جهان را  41جدیدترین آنها بحران کووید 

ها قلموداد  رو ساخت و تهدیدی جدی برای سازمان با چالش روبه

شورو  شود و  2/41این بحوران در اواخور سوال]/4[شد.

بیونوی  های متعاقب آن؛ منجر به تأثیرات نامطلوب پیش قرنطینه

بر اساس توعوریوف ]44[نشده و ناگهانی بر اقتصاد جهانی گردید.

فاکنر از بحران که اذعان داشته است  بحران، بالیای نواگوهوانوی 

بینی همراه است و  پیش بار  و غیرقابل است که با تغییرات فاجعه

قربانیان نیز حداقل کنترل را بر روی آن دارند ؛بیماری کووویود 

فاکنر بین بحوران و ]42[نیز یک بحران شناخته شده است  41

بالیا بر اساس منشأ و علت اصلی رویداد، نیز تمایز قوائول شوده 

که در پژوهش حاضر، بر پیوامودهوا0 اثورات  ازآنجایی]43[است. 

تومورکوز  41گیری و ارائه راهکار برای کاهش اثرات کووید  همه

های این پژوهش برای مدیریوت  شده است و نه بر علل آن؛ یافته

وکوارهوا   هوا و کسوب بحران و هم برای مودیوریوت سوازموان

 استفاده است. قابل

های انجام شده در ادبیات پیشین، محوقوقوانوی  بر اساس بررسی

آوری  ( نیوز بوه موطوالوعوه تواب2/47چون شپرد و پاتزلت )

همچنین برخی پژوهشگوران، بور ] 41[اند. وکارها پرداخته کسب

اند.برخی  مدیریت و اثرات منفی و مثبت یک بحران تمرکز نموده

وکارها را منتج از اثرات منفی یوک بوحوران،  نیز شکست کسب

انود  اند و در مقابل برخی دیوگور اذعوان داشوتوه قلمداد نموده

ها برای افراد سهمگین و ناخوشایند  رغم اینکه اغلب بحران علی«

های جودیودی نویوز در پوی  ها و موقعیت است؛ گاهی فرصت

ی  توان به تووسوعوه مثال می عنوان به]46[. شود ها ایجاد می بحران

اشاره کرد که در  41وکارهای دیجیتالی در بحران کووید  کسب

وکارها را حتوی خوارا از  ی کسب ی توسعه برخی جوامع زمینه

 ازپیش فراهم ساخت. مرزهای کشور، بیش

توجهی بور  کند که  کرونا به طور قابل در این راستا راتن بیان می

صورت الکترونیکی تأثیرگوذار بووده  ویژه به المللی به تجارت بین

  41کند که  بوحوران کووویود  همچنین تأکید می]47[است 

ای ایجاد کرده است که این تغییورات  تغییرات فرهنگی ناخواسته

از دیدگاهی ] 48[وکارها را نیز متأثر ساخته است. فرهنگی کسب

گویور  از پیامدهای بیماری هوموه«کند که  دیگر، شپرد بیان می

وکارهوا بووده اسوت، اموا  شکست بسیاری از کسب 41کووید 

توانست این اتفاق نیافتند و برای جولووگویوری از چونویون  می

رخدادی؛ الزم بودکارآفرینان قربانی؛ برچسب قربانوی را کونوار 

بگذارند و آینده بهتری را برای خود و جوواموعوشوان بسوازنود. 

پوذیوری در ایون  مستلزم رسیدن به این هدف، افزایش انعطاف

همسو با نظر شپرد؛ ساوالها نویوز بویوان ] 41[فرایند بوده است.

بورداری از ایون  آوری باید بازتاب توانایی بهره تاب«کند که  می

بویون توعودادی از  درایون ]/2[تر شدن باشد حوادث برای قوی

 مطالعات مدیریت بحران معاصر نیز بر ارزش رهبری و مدیریوت

ها را در گورو وجوود  آوری در بحران ی تاب تأکید کردند و الزمه

هوای  اند که دارای بینش نووآورانوه و موهوارت رهبرانی دانسته

کارآفرینی و حل مسئله باشند. در این راستا زهرا اذعوان دارد؛ 

تغییرات ناشی از کووید احتماالً به نوآوری در سوراسور جوهوان 

هایی برای مشوکوالتوی کوه  حل عنوان ابزاری برای یافتن راه به

برخی دیگور ]46  [زند شوند، دامن می کارآفرینان با آن مواجه می

آوری فردی مدیوران  پذیری و رهبری بر تاب نیز عالوه بر انعطاف

وکوار  هوای کسوب پذیری مودل اند و بر انعطاف نیز تأکید داشته
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آور  الذکر جهوت تواب موارد فوق]24[اند. وکار متمرکز شده کسب

وکارها الزم است؛ ولی کافوی نویوسوت.  ها و کسب شدن سازمان

اساس در تحقیق حاضر با برجسته نمودن نقش مدیریت، و  براین

های کشوور )خورد و  به خأل ای که در مدیریت سازمان باتوجه

کالن( به لحاظ دانشی، بینشی و مهارتی محسووس اسوت؛ بور 

ای شده است. الزم به ذکور اسوت  تأکید ویژه آورمدیریتتاب

ی مدیریت،  بار است که در تحقیقات حوزه این مفهوم برای اولین

شود. در سایر علوم بوه ایون  وکار و کارآفرینی استفاده می کسب

الذکر، مفهوموی  های فوق مفهوم پرداخته شده است؛ اما در حوزه

ها توأکویود  آوری سازمان جدید است که بر نقش مدیریت در تاب

اساس، پژوهش حاضر بر آن اسوت توا  ای شده است. براین ویژه

وکارها، متأثر از بحران کووید  آور کسب های مدیریت تاب پیشران

را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور سوؤاالت  41

 گردد: تحقیق به ترتیب زیر مطرح می

 وکارها، متأثور از بوحوران آور کسب های مدیریت تاب پیشران 4

 اند؟ کدام 41کووید 

آور  تأثیرگذاری هریک از عوامل پویوشوران مودیوریوت تواب 2

 ، به چه میزان است؟41کووید  وکارها، متأثر از بحران کسب

 یپژوهشمبانینظریوپیشینه-2

آوری سازمان در  ( در تحقیقی به تاب/2/2تابجیانز و همکاران )

پرداختند و عنوان کردند که در بحرانی ماننود  41بحران کووید 

برای بازیابی و ایجاد تعادل الزم است نگاه بوه داخول  41کووید 

های خوارجوی( وجوود  )منابع موجود( و نگاه به خارا )حمایت

جویی )سطآ فردی و سازمانی( را در  داشته باشد. بعالوه صرفه

پوذیوری و افوزایوش آموادگوی موؤثور  آوری و  انعوطواف تاب

ها با دیدگواه  ( به بحران/2/2کچن و همکاران )]22[اند.  دانسته

اند و مفاهیمی چون کوارآفوریونوی در  فرصت شناسی نگریسته

ی سوازموانوی را در  های کارآفرینانه سازمان و شناسایی فرصت

کنند و اعتقاد دارند این عوامل  مدیریت استراتژیک وارد بازی می

]23[گوردد. موی 41آوری سازمان در بحران کوویود  باعث تاب

(نیز بر کارآفرینی سازمانی در بحران با استفاده از /2/2کوکرتز )

های بریکوالژ تأکید کورده و اذعوان داشوتوه اسوت؛  واکنش

عنووان عوامولوی  تواند به وتحلیل راهبردهای مدیریتی می تجزیه

های حمایتی برای محوافوظوت از  بخشی برای توسعه طرح الهام

ها در برابر پیامدهای ناشی از بحران مودنوظور قورار  آپ استارت

( به نقش رهبران در تقویت 2/48مندوزا و همکاران )]21[گیرد.

انود و اذعوان دارنود؛  ها متمرکز شوده روحیه انسانی در بحران

هایی را برای توسعه و نوآوری به دسوت  هایی که فرصت سازمان

پذیری خود  توانند رقابت پذیرترین هستند و می آورند؛ انعطاف می

ها قادر به  وجود، همه شرکت را پس از بحران افزایش دهند. بااین

هوا  ها در طول بحران نیستند. این نو  شوو  استفاده از فرصت

هوای نسوبوتواً  وری بیون شورکوت پتانسیل افزایش شکاف بهره

 ]25[تر را دارند. تر و بزرگ کوچک

( نیز شواهدی را در موورد /2/2های سالواتو و همکاران ) یافته

دادن  هوای خوانووادگوی بوا نشوان پذیری برتر شرکوت انعطاف

دیوده از  هوای آسویوب کند که به شرکوت هایی ارائه می ویژگی

های کارآفوریونوی  دهد تا از فرصت بار اجازه می رویدادهای فاجعه

بورفوابویوان ]26[پس از بحران برای بهبود و رشد استفاده کنند.

های کوچک و موتووسو     ( نیز مطرح کردند؛ شرکت/2/2اگرز )

(SMEs)  ستون فقرات هر اقتصادی هستند؛ بنابراین، زمانی کوه

اندازد، مانند شیو  اخیر  یک بحران خارجی بازارها را به خطر می

های کوچک و متوس  باقدرت زیادی ضوربوه  ، شرکت41-کووید

اصطالح مسئولیت کوچک بودن آنوهوا، کوموبوود  خورند. به می

کونود،  های بیرونی محافظت می منابعی که آنها را در برابر شو 

(، نویوز 2/48مندوزا و همکاران )]27[کند. وضعیت را بدتر می

هوای اضوطوراری و  دهد که چگونه انسجام بین کمک نشان می

آوری حیاتی است. همچنین بر لزوم  سازی تاب مداخالت سیاست

شناخت فرهنگ،  دانستن زبان و شرای  مردم محلی، روحویوه 

وکارها در راستای انعطاف پذیوری  انسانی؛ برای حمایت از کسب

(نیز به توغویویور /2/2مورگان )]28[کند. آوری تاکید می و تاب

ها، پرداخوت  ها و شو  وکار همسو با بروز بحران های کسب مدل

ها در بحران، به توغویویور مودل  و اذعان داشت؛  اغلب سازمان

وکار و تغییر در فرایندها، محصوول یوا خودموات فوکور  کسب

( نیز مسیرهایی را به سوی بازسازی /2/2شفرد )]21[کنند. می

کند، یعنی فرصتی برای عبور از سطوح قبل  خالقانه مشخص می

از بحران نوآوری و اقدام کارآفرینانه حین بوحوران و پوس از 

عونووان  آوری فوردی را بوه (  تاب2/24ردی وریز )]4[بحران.

آوری سازمان مطرح کردند اما اعتقاد دارند  شرطی الزم برای تاب

آوری سوازموانوی را  تواند موجبات تاب این عامل به تنهایی نمی

وکار نویوز از ضوروریوات  های کسب فراهم کند و تغییر در مدل

عونووان  آوری را بوه ( نیز تاب2/24کاتار و مارشال )]/3[ است.

مقیاسی که موفقیت در  شده، پتانسیل رشد و سودآوری در  

کند، در نظر گرفته و تغییر در اسوتوراتوژی و  شده را ادغام می

کاتو و چارونوتوارت )]34[وکار را مهم دانستند. های کسب مدل

وکارها اشواره  آوری کسب ( نیز به مفهومی نزدیک به تاب2/48

را آمادگی (BCM)وکار کرده اند والزمه ی مدیریت تداوم کسب
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وکار و نیازهای آموزشی مبتونوی  برای بحران، دانش تداوم کسب

وکار، دوره عملیات و تجربه بحران معرفی کورده  بر اندازه کسب

( نیز در پژوهشی کیفوی //41حسینی نیا و بختیاری )]32[اند.

ارائووه الگوووی مدیریووت بحووران در شوورای  همه گیووووری 

آوری کسوووووب  ، را بووا تمرکووز بوور مقولووه تاب41-کوویوود

هوا و  هوا، موؤلوفوه ها، سویواسوت اند و چالش وکارها ارائه نموده

راهکارهای حاکمیتی و سازمانی را مورد شناسایی و بررسی قرار 

( نویوز پوژوهشوی در راسوتوای //41رومیانی )]33[داده اند.

انجام داده است و نتایوج  41آوری سازمانی در بحران کووید  تاب

تحقیق حاکی از آن بوده است که هرچه میزان توانمندی سطآ 

رهبری، دانش و تجربه، تعهد مدیریت و آمادگی سوازموانوی در 

توان این بوحوران را  های درمانی بیشتر باشد، بهتر می سازمان

وکارها و  آوری کسب ادبیات حوزه تاب]31مهار و کنترل نمود[ 

مدیریت بحران، حاکی از آن است که غالب تحقیقات با تمورکوز 

بر سازمان انجام شده است و در برخی تحقیقات نیز به صوورت 

ی رهبری و مدیریت پرداخوتوه شوده اسوت.  عمومی به مقوله

را  آور تحقیق حاضر با دیدگاهی نوآورانه مدیریت و رهبری تواب

هوای  مورد بررسی قرار داده است و بر آن اسوت توا پویوشوران

مورد مطالوعوه  41آور را با تمرکز  بر بحران کووید  مدیریت تاب

 قرار دهد.

 شناسیپژوهشروش

کمی( است. بر   -روش پژوهش در این تحقیق، آمیخته )کیفی 

های این تحقیق را در بخش کیفی، مستندات  این اساس داده

ماه  تا بهمن 4318ماه  علمی در بازه زمانی دوساله از بهمن

 /5تشکیل داده است. تعداد اسناد مرتب  و منتخب  //41

بوده است که با روش مرور  سند شامل مقاله، کتاب و گزارش

صورت نظامند، اسناد گردآوری و اسناد مرتب   سیستماتیک و به

اند. الزم به ذکر  مورد بررسی، مطالعه و کدگذاری قرار گرفته

های خارجی  است این منابع با سرچ و جستجو در پایگاه

های داخلی  و پایگاه اسکوالر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل

گردآوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بخش کیفی 

وکارها، متأثر از بحران کووید  آور کسب های مدیریت تاب مولفه

مشخص شدند. این تحقیق از نو  تحقیقات کاربردی است.  41

به لحاظ روش تحقیق، کیفی از نو  اکتشافی است که با روش 

تحلیل محتوایی و با  سه مرحله کدگذاری )باز، محوری و 

های مهم  گزینشی( انجام شده است. تحلیل محتوا یکی از روش

های اخیر بیشتر موردتوجه  پژوهش است که در سال

پژوهشگران قرار گرفته است. تحلیل محتوی کیفی ریشه در 

(تحلیل /411های اجتماعی دارد. بر اساس نظر وبر ) پژوهش

تکرار  محتوا یک روش پژوهشی؛ برای گرفتن نتایج معتبر و قابل

(تحلیل 4151های استخراا شده از متن است. بارکوس ) از داده

های ارتباطی دانسته و اذعان داشته  محتوا را تحلیل علمی پیام

است این روش کامالً علمی است و با وجود جامع بودن، از نظر 

ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منظم است. یکی از کاربردهای 

مهم روش تحلیل محتوا، در حوزه مطالعات مدیریت و بررسی 

ها، بنیادها،  ها، مدل ها، دسته بندی ها، نظریه جوالنگاه اندیشه

های  ها و نقدها و افکار ارائه شده و اندیشه ها و بررسی تحلیل

ها با توجه به مقوله  بزرگ و تحول آفرین است که اغلب این نگاه

توان از هر  گردند. در تحلیل محتوا می زمان و مکان عرضه می

منبعی برای تحلیل، سود برد و پژوهشگر قادر به پیش بینی 

تمام مقوالت تحلیل و چگونگی بیان آنها قبل از گرد آوری داده 

جهت روایی پژوهش در بخش کیفی از بازبینی  ]35[  هاست.

توس  همکارانو تایید صاحبنظران استفاده شده است. برای 

بررسی پایایی تحقیق در بخش کیفی، از روش پایایی توافق بین 

نامه   دوکدگذار استفاده شده است. در بخش کمی از ابزار پرسش

 محقق ساخته براساس نتایج بخش کیفی استفاده شده است.

وکارها در  جامعه آماری در این بخش مدیران و صاحبان کسب

اند که تعداد  شهرهای منتخب )تهران، البرز و قزوین( بوده

نفر بوده است که تعداد نمونه با فرمول  448جامعه مد نظر 

نفر مشخص گردید. برای انتخاب افراد نمونه  /1کوکران 

معیارهایی در نظر گرفته شد که بر آن اساس مدیران 

ی  وکارها  با بیش از ده کارمند، دانش بنیان و سابقه کسب

ی انتخابی  های افراد نمونه مدیریتی حداقل پنج ساله از شاخص

اند. برای تحلیل آماری از روش معادالت ساختاری و  بوده

ها  استفاده شد و میزان تأثیرگذاری مؤلفه PLS,SPSSافزار  نرم

مشخص گردید. برای بررسی اعتبار هریک از گویه از روش 

پایایی گفن و اشتراپ و برای برررسی اعتبار مرکب هریک از 

ها از آلفای کرونباخ و از روش پایایی ترکیبی ونل و الرکر  سازه

استفاده شده است. جهت تایید روایی تحقیق در بخش کمی از 

 روایی همگرا و روایی تشخیصی استفاده شده است.
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 هایافته

جداول  Maxqda2020افزار  بر اساس نتایج کد گذاری با نرم

تحلیل محتوی  ارائه و نمودارها حاصل از کدگذاری )خروجی 

(مشتمل بر )کد گزینشی، کد محوری و Maxqda2020  افزار نرم

 شود. ی کدهای باز( نشان داده می نمونه

 (مراحلاجراییپژوهش9نگاره)

19پیشرانهایمدیریتتابآورکسبوکارها،متاثرازبحرانکووید (1جدول)  

 کدگزینشی کدمحوری نمونهکدهایباز

مدیران عالی باید مطمئن شوند که افراد مناسبی را برای اتخاذ تصمیمات پاسخگویی به 

ها انتخاب کرده اند. بحران در شبکه تیم  

 معماری سازمانی

آوری  های تاب پیشران

وکارها در بحران  کسب

19کووید  

یک کار ویژه مهم مدیران عالی، ایجاد معماری سازمانی برای تصمیم گیری است که درآن 

ها مشخص است و تصمیمات توس  افراد مناسب در سطوح مختلف گرفته  پاسخگویی

شود. می  

خبرگان باید به جمع آوری اطالعات بپردازند، و راهکارهایی جهت پاسخگویی بهتر 

 پیشنهاد دهند.

سازماندهی جهت 

 پاسخگویی

توانند اطالعات کافی جمع آوری کنند  گروهی از مدیران در باالترین سطآ از سازمان نمی

یا به سرعت تصمیمات الزم برای پاسخگویی اثربخش را اتخاذ کنند. توانمندی جهت 

 پاسخگویی یک الزام است.

های واضآ برای پاسخدهی و دادن اختیارات کافی به  توانند با تعیین اولویت رهبران می

دیگران برای ایجاد و پیاده سازی راهکارهایی که در راستای این اولویتهاست کسب و 

 کارهای  خود را به شکل بهتری به حرکت درآورند.
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19پیشرانهایمدیریتتابآورکسبوکارها،متاثرازبحرانکووید (1جدول)  

 کدگزینشی کدمحوری نمونهکدهایباز

برای اداره امور در شرای  با استرس باال و آشوبنا  و تقویت توانمندی حل سریع مسائل، 

ها را ایجاد کنند. توانند شبکه ای از تیم رهبران می توانمندی حل سریع  

 مسائل

آوری  های تاب پیشران

وکارها در بحران  کسب

19کووید  

عنوان ابزاری برای یافتن  تغییرات ناشی از کووید احتماالً به نوآوری در سراسر جهان به

زند. شوند، دامن می هایی برای مشکالتی که کارآفرینان با آن مواجه می حل راه  

ها هستند که  ها مفهومی شناخته شده است اما تعداد کمی از شرکت اگرچه شبکه تیم

ها دارند. تجربه موفقی در پیاده سازی این شبکه  
 های گروه

پذیر انعطاف  

هایی است که در  پذیر از گروه ها دربرگیرنده ترکیبی به شدت انعطاف شبکه ای از تیم

کنند. برخی از اجزای  راستای یک هدف مشتر  همانند افراد یک تیم با هم همکاری می

شود. دهند که خارا از عملیات جاری سازمان انجام می این شبکه اقداماتی را انجام می  

های احساسی و پرتنشی که در  یک بخش حیاتی دیگر از نقش رهبران مخصوصاً در محی 

شناختی برای کارکنان است تا آنها بتوانند به  شود ایجاد ایمنی روان شرای  بحران دیده می

هایشان بدون ترسیدن از پیامدهای  ها، سؤاالت و دغدغه شکلی آزادانه به بحث درباره ایده

 ایمنی منفی این امر بپردازند.

شناختی روان  

برای رهبران بهتر است این نکته را به دیگران منتقل کنند که آنها مطمئن هستند سازمان 

حتماً راهی را برای حل مشکالت پیشرو پیدا خواهد کرد اما بر این نکته نیز تأکید کنند که 

کنند و با جمعآوری اطالعات بیشتر به دنبال  آنها عدم قطعیت موجود در بحران را در  می

 پاسخگویی به آن هستند.

های کاربردی و مهم در مدیریت بحران است. اعطای اختیار یکی از استراتژی  
 اعطای

 اختیارات
پاسخگویی دربرگیرنده اعطای اختیارات به افراد و پیادهسازی تصمیماتی است که آنها 

کنند. بدون تأیید مدیران باالدستی اتخاذ می  

ابتدا توقف کنید و پس از ارزیابی و پیشبینی شرای  آینده اقدام کنید منتظر ماندن تا 

زمانی که مجموعه کاملی از اطالعات جمع آوری شود و پس از آن تصمیمات گرفته شود 

دهند. ها از خود نشان می یک اشتباه رایج است که رهبران در طول بحران  

 ارزیابی مستمر
کند که آرامش عامدانه  اقدام باید به صورت مستمر اتفاق بیفتد زیرا به مدیران کمک می

آید  خود را حفظ کنند و ازعکس العمل شدید متکی بر اطالعات جدیدی که به دست می

 اجتناب نمایند.

های  توانند با جمعآوری مستمر اطالعات در طول زمان و ارزیابی اثربخشی پاسخ می رهبران 

ها داشته باشند. اجرا شده مواجهه بهتری با بحران  
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19پیشرانهایمدیریتتابآورکسبوکارها،متاثرازبحرانکووید (1جدول)  

 کدگزینشی کدمحوری نمونهکدهایباز

کند از دوئلی که بین راهکارهای شکل  روزرسانی و شک کردن به مدیران کمک می به

های قبلی  قبلی و راهکارهای ساخته شده بدون توجه به آموخته گرفته مبتنی بر تجربیات

 وجود دارد پرهیز کنند.

   شک وشهود

در واقع مدیران ارشد سازمان عالوه بر بهر ه گیری از قوه شهود خود که از تجربیات و 

های  های منسجم تیم های چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتماً از تحلیل آموخته

 کاری که از جمعآوری و پردازش اطالعات متنو  حاصل شده است، استفاده نمایند.

تواند بااختیارات تصمیمگیری آنها و اطالعات  های بحرانی، شهود رهبران می در موقعیت 

مورد نیاز برای تصمیم گیری و کنترل آنها ترکیب شود و مبنای الزم برای نیازهای 

 اطالعاتی آنها را تأمین کند.

91وکارهامتأثرازبحرانکوویدآوریکسبهایمدیریتتابهایمربوطبهپیشران(مولفه2نگاره)

 (Maxqda2020افزار)خروجینرم
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 شود: در ادامه به بخش دوم )بخش کمی( پژوهش پرداخته می

است که طوی آن   ای ها فرایندی چندمرحله وتحلیل داده تجزیه

آوری در نموونوه  کارگیری ابزارهای جمع هایی که از طریق به داده

بنودی...  اند؛ خالصه، کدبندی و دسته آمده )جامعه( آماری فراهم 

هوا و  شوند تا زمینه برقراری انوا  تحلیل و در نهایت پردازش می

ها فراهم آید. در  منظور آزمون فرضیه ها به ها بین این داده ارتباط

ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه توجوربوی  این فرایند داده

های گوناگون آماری نقش بسزایی در  شوند و تکنیک پاالیش می

 ها بر عهده دارند. یافته ها و تعمیم استنتاا

در این بخش ابتدا آمار تووصویوفوی موربووط بوه اطوالعوات 

دهندگان )افراد نمونوه( و هوموچونویون  شناختی پاسخ جمعیت

کارگیری جداول و نمودارهوا بوه  وضعیت متغیرهای تحقیق با به

شده و در ادامه برای پاسخگویوی بوه سوؤاالت   نمایش گذاشته

های متفاوت با  های آماری و آزمون گیری از روش تحقیق و نتیجه

که ذکور  نحوی به Smart PLS3و  SPSS22افزار  استفاده از نرم

هوا از  گردید: جهت بررسی نرمال بوودن داده  شود، استفاده می

اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی تأیویودی  -آزمون کلموگروف 

سازی عوامل کلویودی هور  جهت تأیید روایی سؤاالت و مشخص

یابی معادالت ساختاری جهت بررسی بورازش  مؤلفه و از فن مدل

 است. گردیده   آوری شده استفاده های جمع مدل تحقیق، با داده

افزار)خروجینرم91وکارهامتأثرازبحرانکوویدآوریکسبهایمدیریتتاب(نمودارابریمربوطبهپیشران3نگاره)

Maxqda2020) 

 جنسیت
    مرد زن

22 (24.4)%  68 (75.6)%     

 سن
سال 40تا  30 سال 50تا  40   

 60تا  50

 سال

سال 60بیش از   

24 (26.7)%  40 (44.4)%  23 (25.6)%  3 (3.3)%  

 تحصیالت
لیسانس فوق      دکتری 

16 (17.8)%  74 (82.2)%      

 سابقه
سال 5کمتر از  سال 10تا  5   

 15تا  10

 سال

سال 15بیش از   

4 (4/4)%  14 (15.6)%  13 (14.4)%  59 (65.6)%  

 دهندهشناختینمونهآماریپاسخهایجمعیت (ویژگی2جدول)
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 وکارهاآورکسبهایمدیریتتابهایتوصیفیدرخصوصپیشرانمقادیرشاخص(3جدول )

% 6075( مشخص اسوت، 2های جدول ) طور که از داده همان

% آنها زن هستند.  تحوصویوالت 21.1دهنده مرد و  افراد پاسخ

%( دکوتوری و سون اکوثور 82.2دهونودگوان ) اکثر پاسخ

سال و سابقه کار اکثر  /5تا  /1%( بین 11.1دهندگان ) پاسخ

 سال است.  45%( بیش از 65.6دهندگان ) پاسخ

 میانگین متغیر
انحراف

 معیار
 مد میانه

کمتری

 ن

بیشتری

 ن

 5.00 1.33 5.00 4.67 0.775 4.33 معماری سازمانی

 5.00 1.00 5.00 4.33 0.701 4.29 سازماندهی جهت پاسخگویی

 5.00 1.00 5.00 4.50 0.811 4.27 توانمندی حل سریع مسائل

پذیر های انعطاف گروه  4.14 0.795 4.33 4.33 1.00 5.00 

شناختی ایمنی روان  4.14 0.821 4.00 5.00 1.00 5.00 

 5.00 1.00 4.50 4.50 0.841 4.16 اعطای اختیارات

 5.00 1.00 5.00 4.33 0.745 4.26 ارزیابی مستمر

 5.00 1.67 4.00 4.00 0.770 3.83 شک و شهود

(، بیشترین امتیاز مربوط بوه موعومواری 3با توجه به جدول )

و کمتوریون  775./و انحراف معیار  1.33سازمانی با میانگین 

و  3.83امتیاز کسب شده مربوط به شک و شهود با میانگین 

 است. /77./انحراف معیار 

 آماراستنباطی

های پوژوهوش، از روش  در این قسمت برای بررسی فرضیه

معادالت ساختاری استفاده شده است. در اداموه تووضویوآ 

 مختصری در مورد روش مورد استفاده ارائه شده است.

 PLSروشحداقلمجذوراتجزئیدر

گردد که هرموان والود     به زمانی برمی PLSپیدایش رویکرد  

( دو روش ازسرگیری با استفاده از برآورد کوموتوریون 4175) 

ای و  ای و چند موولوفوه های یک مولفه مجذورات برای مدل

تووسو   PLSهمبستگی بنیادی را معرفی کرد. انگیزه رشد 

یوابوی  ها و مودل والد یافتن وضعیتی بود که بین تحلیل داده

  گیرانوه یابی سنتی دارای مفروضه سخت سنتی باشد؛ زیرا مدل

نابستوه  PLSها بود؛ ولی رویکرد  درمورد توزیع احتمالی داده

 به توزیع بود.

کمترین مجذورات جزئی روش نسبتاً جدیدی از موعوادالت 

ساختاری رگرسیونی است. این روش هم برای رگرسیون توک 

متغیری و هم چندمتغیری و با چند متغیر وابسوتوه کواربورد 

دارد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهوای 

متغیرهای تبیینی یا مستقل جدیدی ایوجواد  PLSمستقل، 

شوند.  کند که غالباً عامل، متغیر مکنون یا مؤلفه نامیده می می

 ها ترکیب خطی از نشانگرهای خود هستند. این مؤلفه

PLS اساس برآورد کمترین مجذورات باهدف اولیه بهینوه  بر

هوای  هوای وابسوتوه مودل ساختن تبیین واریانس در سوازه

در ابتدا برای توحولویول  PLSمعادالت ساختاری است. روش 

رود کوه  ای به کوار موی های بسیار پیچیده ها یا مدل موقعیت

اطالعات نظری کمی در مورد آنها وجود دارد، یا اینکه هودف 

 بینی یا کاربرد است. ها پیش از آزمون این مدل

شامل دو مرحلوه  PLSیابی معادالت ساختاری به روش  مدل

گیری و آزمون مدل ساختاری است. آزموون  آزمون مدل اندازه

گیری شامل بررسی پایایی )همسوانوی درونوی( و  مدل اندازه

  روایی تشخیص مدل است
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 پایایی

ها سه مال  پیشنهاد شوده اسوت.  برای بررسی پایایی سازه 

بورای  ها یا متغیرهای مشواهوده شوده: پایایی هر یک از گویه

ها یا متغیرهای مشاهوده شوده  بررسی اعتبار هر یک از گویه

کنند که بار عاملی هر موتوغویور  گفن و اشتراب، پیشنهاد می

 4/./و در سوطوآ  1./مشاهده شده باید حداقل بیش از 

 معنادار باشد. 

برای بررسی اعتبار مرکب هور  ها: اعتبار مرکب هر یک از سازه

شود. در این مورد  ها از آلفای کرونباخ استفاده می یک از سازه

تور از  شود که مقدار آلفای کرونباخ بایود بوزرگ پیشنهاد می

 باشد. 7./مقدار 

را 7./( مقادیر باالتور از 4184پایایی ترکیبی :فرنل و الرکر )

 اند. برای پایایی ترکیبی پیشنهاد کرده

 روایی همگرا

 برای برقراری روایی همگرا از میانگین واریانس استخراا شد

(AVEاستفاده می ) ( مقادیر 4184شود. فرنل و الرکر )/.و 5 

 کنند و این امر به پیشنهاد می AVEبیشتر را برای شاخص 

 درصد یا بیشتر /5معنای آن است که سازه موردنظر حدود 

 کند. واریانس نشانگرهای خود را تبیین می

 روایی تشخیصی

هوا دو موال   برای بررسی روایی تشخیصی یا واگرایی سوازه

ها یا نشانگورهوای یوک سوازه بوایود  گویهشود. پیشنهاد می

بیشترین بار عاملی را بر سازه خود داشته بواشونود؛ یوعونوی 

های دیگر داشته باشند. گفن و  کمترین بار مقطعی را بر سازه

کنند که بار عاملی هر گوویوه بورسوازه  اشتراب پیشنهاد می

بیشتر از بار عاملی همان گویه  4./مربوط به خود باید حداقل 

 های دیگر باشد. بر سازه

AVE  یک سازه باید بیشتر از مجذور همبستگی آن سازه بوا

های دیگر باشد. این امر نشانگر آن است که همبستوگوی  سازه

اش بوا  آن سازه با نشانگرهای خود بیشتر از هوموبوسوتوگوی

 های دیگر است. سازه

عالوه بر دو مال  باال، تنن هاوس و دیگران موال  دیوگوری 

انود.  تحت عنوان شاخص بررسی اعتبار اشترا  پیشنهاد کرده

مقادیر مثبت این شاخص نشانگر کیفیت مناسوب ابوزارهوای 

گیری و مقادیر منفی آن نیز نشانگر کیفیت پایین ابزارها  اندازه

 گیری متغیر مکنون است. در اندازه

ایم توا بوه  به توضیحات داده شده در باال، اکنون آماده باتوجه

بررسی فرضیات پژوهش در قالب معادالت ساختاری با روش 

PLS .بپردازیم 

 گیریآزمونمدلاندازه

های گوناگونی وجود دارد که در  منظور سنجش روایی روش به

به اینکه متغیرهای پژوهش از چند بُوعود  این پژوهش باتوجه

اند، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی بهوره  )مؤلفه( تشکیل شده

 است.  گرفته شده 

تتتأیتتیتتدی  تتامتتلتتی تتتحتتلتتیتتل  نتتتتتایتتل

آوری در جدول  نامه تاب تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت پرسش

منظور ارزیابی مودل، در ایون  ارائه شده است. به 6-1شماره 

پژوهش از بارهای عاملی، بررسی پایایی ترکیبی و میانوگویون 

واریانس استخراا شده، بررسی جذر مویوانوگویون واریوانوس 

ها استفاده شده است.  ها با همبستگی سازه شده سازه استخراا

منظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان هوموبوسوتوگوی،  به

 های پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شد. آزمون
 

 وآزمونبارتلتبرایسازهپژوهشKMO.نتایلشاخص3جدول
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 آوریهایتابنامهپیشرانبرایپرسشAVEمقادیربار املی،آمارهمعناداری،آلفایکرونباخ،پایاییترکیبیو4جدول

 بار املی گویه سازه 
آماره

 معناداری

میانگینواریانس

(AVE) 

پایایی

 ترکیبی

آلفای

 کرونباخ

 معماری سازمانی

Q01 /.1/1 33.173 

/.715 /.817 /.821 Q02 /.81/ 26.//3 

Q03 /.785 47.115 

 سازماندهی جهت پاسخگویی

Q04 /.87/ 26.182 

/.746 /.883 /.8/4 Q05 /.8/8 1.16/ 

Q06 /.858 23.166 

 توانمندی حل سریع مسایل
Q07 /.861 46.268 

/.782 /.878 /.723 
Q08 /.1// 36.3/7 

 پذیر های انعطاف گروه

Q09 /.825 41./51 

/.688 /.868 /.733 Q10 /.816 48./82 

Q11 /.846 46.1/1 

 شناختی ایمنی روان
Q12 /.837 22.341 

/.747 /.835 /.7/6 
Q13 /.857 45.12/ 

 اعطای اختیارات
Q14 /.1/3 5/.311 

/.766 /.867 /.718 
Q15 /.817 42./67 

 ارزیابی مستمر

Q16 /.628 5.875 

/.666 /.851 /.738 Q17 /.1/4 3/.876 

Q18 /.81/ 23.537 

 شک و شهود

Q19 /.74/ 1.126 

/.634 /.836 /.7/6 Q20 /.771 6.288 

Q21 /.881 33.675 

نشان داده شده است، بار عاملی برای 1همانطور که در جدول 

نیست. بنابراین هیچ مؤلفه ای از  5./هیچ سوالی کمتر از 

 تحلیل حذف نخواهد شد.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس 

نامه و واریانس کل را  های هر زیرمجموعه سؤاالت پرسش نمره

محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را 

 محاسبه کرد.

 
 که در آن؛

ام و  ، واریانس زیر آزمون ، تعداد سواالت؛

 ، واریانس کل آزمون است.

تر باشد، بیانگر  آمده به یک نزدیک دست هرقدر ضریب آلفای به

ذکر است که ضریب  نامه است. قابل قابلیت اعتماد بیشتر پرسش

شود، دامنه باالی  معموالً ضعیف تلقی می 7./آلفای کمتر از 

قدر ضریب پایایی به عدد  شود. البته هر چه خوب تلقی می 7./

 تر باشد، بهتر است.    یک نزدیک

شده است، آلفای کرونباخ  داده نشان 1طور که در جدول  همان

است که اعتبار همگرایی باالیی  7./ها باالی  ی سازه برای همه
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ها )متغیرهای  کند که سازه دهد و همچنین بیان می را نشان می

 پنهان( از اعتبار باالیی جهت برازش مدل برخوردارند.

همچنین برای محاسبه پایایی ترکیبی از فرمول زیر استفاده 

 شود: می

 
خطای متغیر آشکار می بار عاملی و  که در آن؛  

( CRهمچنین مقادیر پایایی ترکیبی ) 1به جدول  باشد.باتوجه

گزارش شده که نشان 7./ها باالتر از مقدار  برای تمامی سازه

 ها از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند. دهد که سازه می

برای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراا 

( محاسبه شده است. میانگین واریانس استخراا AVEشده )

 شده توس  فرمول زیر محاسبه شده است:

 
تعداد متغیرهای آشکار بار عاملی و  که در آن؛  

 هر متغیر مکنون میباشد.

و  7./پایایی ترکیبی از   روایی همگرا زمانی وجود دارد که

AVE  پایایی ترکیبی باید از  تر باشند. همچنین بزرگ 5./از 

AVE تر باشد. در این صورت شرط روایی همگرا وجود  بزرگ

هر سه شرط فوق برقرار  6-1به جدول  خواهد داشت. باتوجه

 نامه از روایی همگرا برخوردار است. بوده، بنابراین پرسش

چنانچه جذر میانگین واریانس استخراا شده  

تر از همبستگی آن  برای یک متغیر بزرگ

متغیر با سایر متغیرها باشد، روایی تشخیصی برای آن متغیر 

وجود دارد. در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی جذر میانگین 

 واریانس استخراا شده هستند.
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.5جدول AVE وهمبستگیبینمتغیرها  

iλ=iδ=

iλ=n=

AVE

 8 7 6 5 1 3 2 4 شاخص ردیف

               846./ ارزیابی مستمر 4

             875./ 562./ اعطای اختیارات 2

           817./ /52./ /53./ شناختی ایمنی روان 3

         885./ 618./ 514./ 567./ توانمندی حل سریع مسائل 1

       816./ /65./ 574./ 521./ 716./ سازماندهی جهت پاسخگویی 5

     711./ 563./ 157./ /14./ 221./ 163./ شک و شهود 6

   863./ 165./ 614./ /58./ 5/2./ 118./ 554./ معماری سازمانی 7

 0.829 537./ 558./ 7/5./ 767./ //7./ /56./ /65./ پذیر های انعطاف گروه 8
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مشخص است، جذر میانگویون  5های جدول  همانطور که از داده

واریانس استخراا شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگوی آن 

متغیر با سایر متغیرها است. بونوابورایون روایوی تشوخویوصوی 

 نامه تحقیق مورد تایید است. پرسش

وکارها،آورکسبهایمدیریتتابمدلساختاریپیشران

 91متأثرازبحرانکووید

گیری، نوبت به بررسی و آزمون مودل  پس از بررسی مدل اندازه

ضرایب مسیر استاندارد   ( 1رسد. در نگاره ) ساختاری پژوهش می

وکارها، متأثر از بوحوران  آور کسب های مدیریت تاب مدل پیشران

 شده است. داده نشان 41کووید 

آورهایمدیریتتاباستیودنتبرایبررسیمعناداریضرایبمسیرمدلپیشران-(نتایلآزمونتی5نگاره)

19وکارها،متأثرازبحرانکوویدکسب  

 معیار

مربوط به متغیرهای پنهان درون زای)وابسته( مودل معیار  

معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر بورون زا اسووت.  

 67./و 33./،41./بر یک متغیر دورن زا دارد و سوه موقودار 

در عنوان مقدار مال  برای مقادیر ضعیف، متوس  و قووی  به

تقریبواً مونواسوب  6جدول در نظر گرفته میشود. موقودار

 مدل ساختاری را تائید میسازد.بودن بورازش 
R 2

R 2R 2

R 2

R 2

 2R متغیر ردیف

آور  های مدیریت تاب پیشران 4

وکارها، متأثر از  کسب

 41بحران کووید 

  

0.551 

 متغیرهایتحقیق2Rمقادیر6جدول
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 معیار

قدرت پییش بینی مدل را مشخص می کند و در معیار 

صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درون زا سه مقدار 

را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت  35./و  45./، 2/./

پیش بینی ضعیف، متوس  و قوی سازه یا سازه های برون 

در جدول زیر نشان از زای مربوط به آن را دارد. مقدار 

قدرت پیش بینی مناسب مدل در خصوص سازه های درون 

زای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید می 

 سازد.

Q 2

Q 2
Q 2

 2Q متغیر ردیف

4 
وکارها، متأثر از  آور کسب های مدیریت تاب پیشران

 41بحران کووید 
0.321 

 متغیرهایتحقیق2Qمقادیر7جدول

 GOF معیار

شاخص دیگری که برای برازش توس  تنن هاوس و همکاران  

است کوه بوا  (GOF)  معرفی شده است، مال  کلی برازش

صورت زیور  به   محاسبه میانگین هندسی میانگین اشترا  و

 شود. محاسبه می

 

 

ایووون 

های برازش مدل لویوزرل عومول  شاخص نیز همانند شاخص

کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک بوه یوک  می

نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجوه داشوت 

های مبوتونوی بور خوی دو در  این شاخص همانند شاخص

های لیزرل به بررسی میزان بورازش مودل نوظوری بوا  مدل

بویونوی  پردازد. بلکه توانایی پیش های گردآوری شده نمی داده

دهد و اینکه آیا مدل آزمون  کلی مدل را مورد بررسی قرار می

زا موفق بوده اسوت  بینی متغیرهای مکنون درون شده در پیش 

 .یا نه

شود، مقدار میانگین  ( مشاهده می8طور که در جدول ) همان

و  //1./مقدار مقادیر اشتراکی 

بدست آمده است و با توجه  554./برابر میانگین مقادیر 

بدست آمد که  175./معادل  GOFبه فرمول، مقدار معیار 

نشان از توان مناسب مدل بوده و  3./بزرگتر از مقدار مال  

 در پیش بینی متغیر مکنون درون زای مدل دارد.

GOF communality R=  2

   

574.0 57455 0.551 

 GOF(نتایلبرازشکلیمدلبامعیار8جدول)
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19وکارها،متأثرازبحرانکوویدآورکسبهایمدیریتتابپیشران (نتایلحاصلازارزیابیمدلساختاریبرایبررسی9جدول)  

به خروجی معادالت ساختاری مشخص است که؛ هموه  باتوجه

وکارها، متأثر از  آور کسب های مدیریت تاب های پیشران مولفه

بوه  تأثیر معناداری دارند. همچنین بواتووجوه 41بحران کووید 

پذیر  های انعطاف مقادیر بارهای عاملی مشخص است که؛ گروه

بیشترین و ارزیابی مستمر با ضوریوب  135./با ضریب مسیر 

 کمترین میزان تأثیرگذاری را دارند. 235./مسیر 

 گیرینتیجه

های ملی در زمان شیو  بیماری،  و قرنطینه 41بحران کووید 

های زیادی برای جوامع در سراسر جهان ایجاد کرد که  چالش

ها را مختل کرد.  ی حیات برای سازمان آوری و ادامه تاب

منظور مقابله با پیامدها و آثار سوء بحران، اقدامات متعددی  به

های حائز اهمیت؛  صورت گرفت. در این راستا یکی از جنبه

های  است. بر اساس بررسی حوزه مدیریت و رهبری

ی مطالعاتی؛ غالباً تحقیقات  گرفته، در این زمینه صورت

عنوان یکی از ارکان موردمطالعه قرار  صورت عمومی و به به

گرفته است . وجود مدیران کارآمد و توانمند که بتوانند در 

مواقع بحران بهترین تصمیم را بگیرند که با حداکثر نمودن 

بازدهی، کمترین ریسک را متوجه محی  نمایند حائز اهمیت 

 آور است. بدین منظور در پژوهش حاضر مفهوم مدیریت تاب

وکار  ی مطالعات مدیریتی، کارآفرینی و کسب وارد حوزه

گردید. بر اساس مطالعات انجام شده تعریفی مفهومی برای 

 گردد: این مهم، ارائه می

آور؛ سبکی از مدیریت است که حول محور  مدیریت تاب

های شخصی مدیر در مواقع بحران، اضطرار  ها و ویژگی قابلیت

تواند تعادل را به سازمان بازگرداند و  و آشفتگی سازمانی؛ می

ی مانایی سازمان را با نگاه به درون سازمان )منابع  زمینه

های محیطی( ایجاد  موجود( و نگاه به برون سازمان )فرصت

 نماید.

هایی چون ایمنی  بر اساس نتایج تحقیق حاضر مؤلفه

شناختی، توانمندی سریع حل مسئله، سازماندهی جهت  روان

پاسخگویی، معماری سازمانی، تشخیص میزان تفویض اختیار، 

پذیر و  های انعطاف ی تشکیل گروه پیش برد اهداف به واسطه

 آور هستند. های مدیریت تاب پیشران »ارزیابی مستمر

های اخیر،  (در سال2/24بر اساس نظر براون و کاولینگ ) 

ای نسبت به عدم توجه کافی به عوامل  انتقادهای فزاینده

ها به  آوری کسب ای هنگام بررسی پدیده تاب محیطی و زمینه

وکار وارد شده است. در پاسخ به  محققین حوزه کسب

های فزاینده برای تحقیقات متمرکزتر  در  این  درخواست

آوری و  های اخیر دو رشته اصلی تاب زمینه در سال

اند این خأل را پر کنند  وکار؛ سعی کرده های کسب اکوسیستم

رسد که این امر تصادفی نیست که این جریان  و به نظر می

ای  توس  دانشمندان کارآفرینی و خبرگان اقتصادی و منطقه

 مسیر ردیف
ضریبمسیر

(β) 

 داری ددمعنی

(t-value) 

نتیجه

 آزمون

 آوری مدیریت بحران و تاب معماری سازمانی 4
/.387 5.352 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب سازماندهی جهت پاسخگویی 2
/.212 2.121 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب توانمندی حل سریع مسائل 3
/.213 2.31/ تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب پذیر های انعطاف گروه 1
/.153 6.866 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب شناختی ایمنی روان 5
/.3/3 1./26 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب اعطای اختیارات 6
/.1/5 6./51 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب ارزیابی مستمر 7
/.235 2.253 تأیید 

 آوری مدیریت بحران و تاب شک و شهود 8
/.346 1.452 تأیید 
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ازآنجاکه در رأس این هرم ]36[موردتوجه قرار گرفته است .

آوری نقش مدیریت بسیار حائز اهمیت است. در ادامه  تاب

های پیشین به  جهت تطبیق نتایج تحقیق حاضر با پژوهش

 ی مستنداتی در این حوزه پرداخته شده است: ارائه

آور معماری سازمانی  یکی از عوامل پیشران در مدیریت تاب

(معماری سازمانی را 2/24است در این راستا، واتفا و کادوی )

ها و عناصر  رویکردی جامع و یکپارچه دانسته است که جنبه

مختلف سازمان )سیستم( را، با نگاه مهندسی تفکیک و 

ها،  نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل تحلیل می

استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود 

به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالعات است. در واقع 

معماری سازمانی نوعی مهندسی مجدد را در کل سازمان، از 

های اطالعاتی در جهت بهبود فرایندهای کاری  منظر سیستم

دهد،  کارگیری فناوری اطالعات شکل می سازمان از طریق به

که تمرکز معماری اطالعات بر اطالعات جاری در  درحالی

کارگیری  سازمان است. معماری سازمانی ناشی از گسترش به

ها و افزایش تعامالت درون و  فناوری اطالعات در سازمان

سازمانی، و همچنین شتاب روزافزون تغییرات در  برون

کرات اشاره  طور که در ادبیات نیز به ها است. همان سازمان

وکار الزام  های کسب ها و تغییر مدل شده است تغییر استراتژی

رسد  آوری سازمانی در شرای  بحران است به نظر می تاب

همسویی عمیقی بین نتایج تحقیقات و شناسایی این مؤلفه 

آور در شرای  بحران وجود  عنوان پیشران مدیریت تاب به

( نیز 2/22همسو با این نتایج فماندز و همکاران )]  37[دارد.

ها در بحران  آوری سازمان به نقش معماری سازمانی در تاب

( به 2/22پاپانو و همکاران    )]38[اند. کرونا پرداخته

عنوان یک شاخص توانمندی  به «توانایی سریع حل مسئله»

 ]31[اند آوری سازمانی اشاره داشته برای مدیران جهت تاب

 سازماندهی جهت پاسخگویی( نیز 2/24تسانگ و همکاران)

حائز 41را در نظام  مدیریت آموزش پزشکی در بحران کووید 

تواند به طور مؤثر نیازهای جامعه را در  اهمیت دانسته که می

(به 2/24دیاس و همکارن )/1طول یک بحران برآورده کنند.

دهد تا در مواقع بحران تصمیم  آنچه در ذهن مدیر رخ می

« شک و شهود»اند و  مطلوب را اتخاذ کند؛ اشاره داشته

کننده در اتخاذ  مدیران را عاملی مهم و سهمی تعیین

همسو با این نتایج، ]14[اند تصمیمات نهایی قلمداد نموده

( نیز قابلیت شهود راهبردی /2/2جاتی یارابونگ و همکاران )

و توانایی شناختی و شهود استراتژیک را قابلیتی مهم برای 

(به نقش 2/24بوکاتارو )]12[اند. ها دانسته مدیران سازمان

توس  مدیران؛ جهت دستیابی به مدیریت  «ارزیابی مستمر»

اند.    پرداخته 41پایدار پسماندهای پزشکی در بحران کووید 

 «ارزیابی مستمر»( نیز 2/24[ هافمن و ایندیجی کیان )13]

را باهدفپاداش تشویقی، نظارت بر عملکرد، و تفویض 

اند.                       اختیارمناسب جهت رویارویی با بحران دانسته

 «تفویض اختیار»( استراتژی 2/24[ تحقیق چن)11]

متناسب با ساختار یا فرهنگ و میزان بلوغ افراد با دیدگاه 

اقتضایی، همسو با نتایج تحقیق حاضر، الزم و ضروری قلمداد 

( نیز شرط مهم برای /2/2[ آلماگور و همکاران )15کردند.]

 داشتن 41گیر کووید  مدیران بخش درمان را در بیماری همه

عنوان کردند. بر اساس نتایج این تحقیق؛  شناختی ایمنی روان

ایمنی روانی مدیران بخش بهداشت و درمان، شرطی ضروری 

[.بر این اساس 16برای پاسخگویی و مراقبت از بیماران است]

شناختی ناشی از ادرا  میزان ریسک و تهدیدات  ایمنی روان

محیطی بوده و بیانگر احساسی است که مدیران در یک 

شدن بابت  دغدغه فعالیت کنند و از سرزنش محی  بتواند بی

[.کایی و یه             17نتایج تصمیمات هراسی نداشته باشد]

(نیز در تحقیقی با عنوان آیا سیستم مدیریت /2/2)

 مقاوم است؟ 41گیری کووید  اضطراری چین در برابر همه

آوری کلید توسعه پایدار در شرای   اند که تاب اذعان داشته

بحران است و داشتن سیستم مدیریتی قوی و مدیریت بحران 

های  ی رویارویی با بحران با اتکا به توانمندی مدیران الزمه

[ ستمبر و 18است. ] 41مختلف از جمله بحران کووید 

(نیز از منظری دیگر به این موضو  2/24همکاران )

های مدیریت  اند و نحوه نگرش و ارتباط سیستم نگریسته

اند.  های مدیریت پایداری را مدنظر قرار داده بحران با سیستم

یابیم بیماری  [ با نگاهی موشکافانه به موضو  در می11]

های بشر و  ترین چالش یکی از مهم 41گیر کووید  همه

ها  های اخیر بوده است و بسیاری از سازمان ها در سال سازمان

پذیر  اند که در مواجهه با این موضو  بسیار انعطاف ثابت کرده

آور هستند. مدیریت مؤثر، ارتباط مؤثر مدیران  با  و تاب

المللی مؤثر که حاصل  نفعان، و حتی ارتباطات بین ذی

نگری مدیران اثربخش بوده است؛ کلید موفقیت  آینده

ها در مواجهه  پذیری سازمان آوری و انعطاف ها در تاب سازمان

[ امید است این تحقیق /5بوده است. ] 41با بحران کووید 

ویژه  های ارزشمندی برای سیستم مدیریتی به بتواند بینش

 مدیریت بحران ایجاد نماید.
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