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میپردازد .نمونه ای تحقیق شام  65شرکت رم کشور بوده و نتایج نشان میدهد کهه ایه
شرکتها در شاخص تابآوری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
واژگان کلیدی :تابآوری سازمانی؛ آسیبپذیری؛ بحران؛ بقا؛ صنعت رم.

 -1مقدمه
صنعت رم ازجمله صنایس سنتی و باستانی در کشور ما ،ایران است و ایران یکهی از
قدیمیتری تولیدکنندگان رم جهان محسوب میشهود؛ امها صهنعت هرم در ایهران،
اکنون در وضعیت نابسامانی بهسر میبرد .صنعتی که بی سالههای  134۸تها 135۷
از رشد بسیار باالیی برخوردار بود ،در سال  13۸2در میان  36گروه م تلف صنعتی
کشور با  43/5%اُفت ،راکدتری ب

صنعتی کشور لقب گرفهت ] ،1ص .[5۸بها توجهه

به اینکه ایران دارای پتانسهی فراوانهی در صهنعت هرم اسهت ،یکهی از صهنایعی کهه
میتواند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد ،ای صنعت است .باای حهال ،امهروزه
صنعت نساجی و رم ایران با مشکالت فراوانهی روبروسهت .صهنعت هرم نیازمنهد
رقابت با سازمانهایی با کیفیت برتر و در سطح جهانی است ][2؛ ای در حهالی اسهت
که کشورهای رقیب همچون ترکیه و ی ب

عمدهای از توسعه و اشهتاال خهود را

مدیون گسترش و توسعه ای صنعت هستند ] ،3ص.[29
در ای مقاله ،پت از مرور نظاممند مبانی نظری و است را شاخصهای تابآوری
سازمانی از آن و هم چنی اخهذ نظهر کارشناسهان خبهره صهنعت هرم در خصهوص
شاخص های جدید ،مدلی برای ارزیابی تابآوری سازمانی از طریق جلسات همفکهری
با خبرگان طراحی شده است .پت از تدیید روایی مهدل طراحهیشهده ،ایه مهدل بهرای
ارزیابی بهکار گرفته شد که نتایج آن در ادامه تشریح شده است.
ای مقاله قصد دارد نشان دهد سازمانهای حاضر در صنعت رم کشهور گونهه
میتوانند تابآور شوند و بقای خود را در برابر بحرانها تضهمی نماینهد .ههدف ایه
مقاله ارائه مدلی برای ایجاد و اندازهگیهری تهابآوری صهنعت هرم کشهور در برابهر
ال ها و بحرانهاست؛ بهگونهای که سازمان های حاضر در ای صنعت بتواننهد بهر
اسهها

آن ،اوالً تههابآوری خههود را ارزیههابی و انههدازهگیههری کننههد؛ دوم هاً ب ه
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هایی که آسیبپذیر بوده و کمتر تابآورند را شناسایی کرده و نهایتاً بتوانند بهر

ب
اسا

مدل ارائهشده تابآوری خود را بهبود ب شیده و ارتقا دهند.

 -2بحران در صنعت چرم کشور
با گشتوگذاری در نوشتههای مرتبط میتوان دریافت که صنعت هرم در سهالههای
اخیر از رونق ندانی برخوردار نبوده اسهت .صهنعت هرم و صهنایس وابسهته بهه آن
همچون کیف ،کف

و لبا  ،امروزه با مشکالت متعددی روبرو هستند .ایه در حهالی

است که رقبای تازهوارد نظیر ی  ،پاکستان ،هند و ترکیهه بها جلهب سهرمایهگهذاری،
بهکارگیری فنّاوری روز دنیا ،تبعیت از مُد در تولید پوشاک ،کفه

و لهوازم رمهی و

بازاریههابی مناسههب و حمایههت منطقههی از صههنایس پویههای ایه رشههته حتههی بهها واردات
ساالمبور و پوستخام نیز قدرت تولید محصهوالت بها ارزشافهزوده بهاال را دارنهد و
قادر به رقابت در بازارهای جهانی هستند .همی مسهئله باعه شهده تها شهرکتههای
رمی ایران توان رقابت را از دسهت داده و بقهای خهود را در معهرض تهدیهد بیابنهد.
اگر ه رقابتپذیری ایران در ب

پوستخام وضعیت بهتری نسبت به سایر ب

(انههواچ ههرم ،البسههه ،کیههف و مههدان ،اشههیای رمههی ،کفه

ها

و پههایپههوش) دارد؛ امهها

بهطورکلی ،ایران در مقایسه با کشورهای دیگر (پاکستان ،ی و کرهجنوبی) وضعیت
رقابتی مطلوبی ندارد و صادرات هرم کشهور بهرای دسهتیهابی بهه جایگهاه رقهابتی
مناسب بهویژه در محصوالت سهاختهشهده از هرم نیازمنهد مطالعهات و تهالشههای
بسیار است ] .[4ای نکته قاب تدم است که بسیاری از واحدهای بزرگ در ای صنعت
و صنایس وابسته با بحران ورشکستگی مواجه شدهاند .اگر ه دولت برای جلوگیری از
گسترش ای بحهران دسهت بهه یه

سهری سیاسهتههای حمهایتی زده ،امها ههی یه

نتوانستهاند مانس بحران شوند ].[5

 -3تابآوری 1در صنعت چرم
در عصر حاضر ،سازمانها با بحران های گونهاگونی روبهرو هسهتند کهه از ههر سهو
حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار میدهند .در نی شرایطی ،سازمانها زمهانی
1. Resilience
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موفق عم خواهند کرد که ضهم کسهب شهناخت کهافی نسهبت بهه ایه بحهرانهها و
پی بینی آن ها ،شرایط مناسهبی بهرای کهاه

یها از بهی بهردن آن فهراه آورنهد ]،6

ص .[23تمامی کسبوکارها نیازمندند تا فرآیندی نظاممند برای پیشهگیری از بحهران،
آمادگی در برابر آن و کاه

شدت بحران ،پاسخ و واکن

مناسب بهه آن ،و بازیهابی

خود و تداوم کسبوکار پی بینی و فراه نمایند ] ،۷ص .[1240اهمیت ایه مسهئله در
ای است که کسبوکارهای تابآور توانایی ای را دارند کهه پهت از بحهران در زمهان
کوتاهی به شرایط عادی بازگردند ] .[۸البتهه یه کسهبوکهار تهابآور کسهبوکهاری
نیست که صرفاً به مدیریت ال ها و حفظ بقای خهود در برابهر بحهرانهها بیندیشهد،
بلکه رویکرد مه تر اندیشهیدن بهه رشهد و شهکوفایی در شهرایط مهتالط تجهارت ]،9
ص [259و ایجهاد مزیهت رقهابتی نسهبت بهه رقبههایی اسهت کهه در زمهانههای بحههران
انطباقپذیری کمتری از خود نشان میدهند ] ،10ص.[3
بنابرای  ،انعطافپذیری و سازگاری برای همه کسبوکارها به یه ضهرورت مهه
در محیط سریعاً متایر امروزی تبدی شده و نیاز به ایجاد نگرشی قوی نسبت بهه آن
برای همه کسبوکارها شدیداً احسا

میشود .بررسهی بحه تهابآوری در صهنعت

رم کشور –با توجه به آسیبپذیریها و قدرت پایی آن برای بقها نسهبت بهه رقبهای
جهانی -دارای اهمیت قاب توجهی است .تحقیقات نشان میدههد کهه مزیهت کشهور در
بازار رم پایدار نیست؛ لذا رقابت در ای صنعت دشوار است ] ،11ص.[236
ازای رو ،مقاله حاضر قصد دارد بهه بررسهی ایه مهه پرداختهه و جههت ارزیهابی
تههابآوری سههازمانهههای ای ه صههنعت مههدلی ارائههه کههرده و در راسههتای بهبههود آن،
پیشنهادهایی را ارائه کند .هدف نهایی ای مقاله بهبود قدرت بقها و تهابآوری صهنعت
رم در ایران و پیرو آن ،افزای

قدرت اقتصادی کشور است.

 -4مطالعات داخلی درباره چرم
ای صنعت با تمام سابقه درخشان و پتانسی قاب تهوجهی کهه دارد ،متدسهفانه کمتهر
موردتوجه محققان داخلی قرار گرفته و از ای منظر ،بسهیار محهروم اسهت .برخهی از
تحقیقات اندک موجود در ای زمینه را در ادامه ارائه خواهی کرد.
علیزاده [ ]12در تحقیق خود مسئله عدم مدیریت صهحیح و برنامههههای آموزشهی
مناسب ،عدم توسعه رشهتهههای ت صصهی ایه صهنعت در دانشهگاهههای کشهور ،و
10۸
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وابستگی فنّاورانه را از مه تری عوام وابستگی صنعت هرم ایهران بهه کشهورهای
خارجی بیان میکند.
حسینی و مل محمدی [ ]11به بررسی مزیت رقابتی صنعت رم ایران میپردازنهد
و نشان می دهند که ایران در صادرات مواد اولیهه اصهلی صهنعت هرم دارای مزیهت
است؛ باای حال ،مزیت کشور در بازار هرم پایهدار نیسهت و رقابهت در ایه صهنعت
دشوار است.
مرادی [ ]4در مطالعهای با عنوان رقابتپذیری زنجیهره هرم آسهیا ،رقابهتپهذیری
رم ایران را در مقایسه با هار کشور آسیایی شام

ی  ،پاکستان ،کره و اندونزی

طی سالهای  199۸تا  2004میالدی مورد ارزیابی قرار داده است .نتهایج ایه تحقیهق
نشانگر آن است که رقابتپذیری زنجیهره ارزش صهنعت هرم ایهران در مقایسهه بها
هار کشهور موردمطالعهه در وضهعیت مطلهوبی نبهوده و در طهول دوره مطالعهه بها
نوسانات زیادی نیز همراه بوده است.
متفکرآزاد و دیگران [ ]13ضم مطالعه و بررسی مزیت نسبی و اولویهت بنهدی
بازارهای هدف صهادرات صهنایس پوسهت و هرم ،رونهد ایه شهاخص را نزولهی
می یابند .ای محققان به بررسی مزیت نسبی صنایس پوست و رم ایران طی دوره
 2002تا  2006میالدی پرداخته ،و به ای نتیجه رسیده اند کهه ایهران در صهادرات
پوست و رم دارای مزیت نسبی است و کشورهای هنه کنه

و هی بهه عنهوان

بازارهای اولویت دار برای صادرات ای محصول شناسایی شدند .گفتنی است کهه
دارای مزیت بودن در صادرات مواد اولیهه (پوسهت و هرم) ،درنهایهت منجهر بهه
ضرر اقتصادی می شود؛ زیرا ای نهوچ صهادرات کمتهری ارزش افهزوده را بهرای
صادرکننده به بار می آورد.
صالحیراد و دیگران [ ]3به بررسی ال ها ،موانس و راهکارههای توسهعه صهنایس
نساجی و رم ایران پرداختهاند .قابلیتهای بازاریابی ،فنّهاوری و مهدیریت ،رقابهت و
ساختار بازار ،زیرساختها و مواد اولیه ،و دولت و مقررات از مه تری شاخصههای
شناساییشده جهت توسعه صنایس نساجی و رم ایران در ای مطالعه هستند.
ابویی و معتمدی [ ]14به شناسایى عوام بازدارنده و پهی برنهده در مسهیر رشهد
خوشه نساجى یزد پرداخته و  14عام پی برنده -از قبی دسترسی بهه نیهروی کهار
محلی ،دسترسی به مواد اولیه ،رشد زیرساخت های الزم ،عوام اجتماعی و فرهنگهی،
109
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وجود مراکز آموزشی مرتبط ،حضور تولیدکنندگان قطعات یدکی و غیره -و  25عام
بازدارنده شام مدیریت سنتی بنگاهها و بیگانگی با دان

توسعه سازمان ،ضهعف در

کار گروهی ،عدم دسترسهی بهه سهازندگان ماشهی آالت مهدرن ،ضهعف در تهدوی و
اجرای راهبردهای بلندمدت ،عدم تمای به برونسپاری ،تحری ههای اقتصهادی ،و ...را
در مسیر رشد و توسعه ای خوشه شناسایی میکنند.

 -5تابآوری سازمانی

1

آزوسا و هیرویوکی تاب آوری سازمانی را توانایی بازیابی فوری از ی واقعهه منفهی
غیرمنتظره تعریف میکنند ] ،16ص .[1۸9آنگون و بیتت تابآوری را ظرفیهت بهبهود
از ی

شوک یا مقاومت در برابر اثرات شوک تعریف میکننهد ] ،1۷ص .[140انهدرو و

دیگران تاب آوری را قابلیت بازیابی سریس پت از اختالالت و آشوبهای شدید تعریف
میکنند ] ،1۸ص .[136راکا و دیگهران تهاب آوری را توانهایی حفهظ کهارکرد در برابهر
تاییرات آشوبگر تعریف کردهاند ] ،19ص .[191حسینی و بارکر تابآوری را توانهایی
تحم اثرات ی آشوب و بازیابی ی سطح قاب قبول از عملکهرد در یه بهازه زمهانی
مش ص تعریف میکنند ] .[20ریتسما و دیگران تابآوری را ظرفیت جهذب اخهتالل و
سازماندهی مجدد بهطوریکه کارکرد ،ساختار ،هویت و بازخوردهای اصلی همچنهان
بههه قههوت خههود بههاقی باشههند ،تعریههف مههیکننههد ] ،21ص .[39فکورثقیههه کههه وا ه
انعطافپذیری را برای  resilienceبکار میگیرد ،از تعهاریفی همچهون توانهایی سیسهت
برای ادامه حیهات ،انطبهاق و رشهد در مواجههه بها تاییهر و عهدماطمینهان یها توانهایی
بازگشت به وضعیت قب از بی نظمی و حرکت بهسوی وضعیت جدید مطلوبتر از قب
استفاده میکند ] ،22ص.[119

 -6تابآوری سازمانی و مزیت رقابتی
تاب آوری می تواند به رقابت پذیری سازمان ها کم
ی

سازمان تاب آور و ی

کند .استفنس بیان می کند کهه

سازمان رقابتی از ویژگی های مشترکی از قبی رهبری

قدرتمند ،آگاهی از محیط ،مدیریت آسیب پذیری ها و انطباق در پاسخ بهه تاییهرات
1. Organizational Resilience
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برخوردارند ] ،23ص . [1وارگو و سوی نیز نشان می دهند که مشابهت ههایی بهی
برتههری رقههابتی و تههاب آوری سههازمانی وجههود دارد ] .[24اسههتار و دیگههران نیههز
مزیت رقابتی نسبت به رقبایی را که در بحران انطباق پذیری کمتری از خود نشهان
می دهند ،ویژگی سازمان های تاب آور عنوان می کنند ] ،10ص.[3

 -7روششناسی تحقیق
در ای پژوه  ،است را شهاخصههای تهابآوری سهازمانی بهرای توسهعه مهدل بها
استفاده از روش مرور نظاممند انجام شد .برای ای کار پت از تشکی هیهدت مهرور،1
قههرارداد مههرور 2توسههعه داده شههد .پایگههاه دادههههای مههورد اسههتناد شههام ،SAGE
 Emerald ،SCOPUS ،ScienceDirectو  ،Palgraveو اصطالحات جسهتجو عبهارتانهد از:
 Organisational Resilience ،Organizational Resiliency ،Organizational Resilienceو
 .Organisational Resiliencyبرای حدود جستجو هی محدودیتی (بهجز زبان انگلیسهی)
در نظر گرفته نشد .معیارهای ورود به فرآیند مرور بدی شرح بود:
 -1در عنوان مطالعه -حداق  -یکی از اصطالحات جستجو وجود داشته باشد یا
 -2در کلیدوا گان مطالعه -حداق  -یکی از اصطالحات جستجو وجود داشته باشد یا
 -3در خالصه مطالعه -حداق  -یکی از اصطالحات جستجو وجود داشته باشد.
 -4همچنی معیارهای خرو از فرآیند مرور به شرح زیر بود:
 -5هی ی از اصطالحات جستجو در عنوان ،کلیدوا گان یا خالصه مطالعه نباشد؛
 -6تابآوری سازمانی موضوچ و تمرکز اصلی مطالعه نباشد؛
 -۷اگر درباره تابآوری بحه مهیکنهد ،ههی شهاخص/معیار/بعد/مدلی را شهام
نشده باشد؛
 -۸هر یزی بهجز مقاله باشد (کتاب ،فص کتاب و موارد غیر از مقاله)؛
 -9اگر شاخص یا مدلی ارائهشده ،دارای مرجس معتبر نباشد یا نتیجه مطالعه نباشد.

1. Review Panel
2. Review Protocol
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پتازآنجام مرور ،ترکیب 1یافته ها به روش روایتی انجام شد .از تعداد  440مطالعه
اولیه بازیابی شده ،تعداد  12۸مقاله بهه فرآینهد مهرور کامه وارد شهد .پهت از انجهام
مرور ،بهمنظور کشف شاخصهای جدید با  ۸نفر خبره صنعت رم مصاحبههای باز
انجام گرفت .همچنی مشورت با خبرگان در طی فرآیند ترکیهب و سهاخت مهدل ادامهه
داشت .مدل طراحیشده در طی فرآیند مشورت با خبرگهان دسهت وش تاییهرات شهد.
بهطوریکه پت از نهایی شدن اجزای مهدل ،نحهوه یهن
اس ا

آنهها و انت هاب ابعهاد بهر

نظر ایشان صورت گرفت .منظور ما از خبره ،کارشنا

دانشگاهی یها صهنعتی

مسلط به وضعیت صنعت رم کشور است که در ای صنعت بههعنهوان مهدیر ارشهد،
تحلیلگر یا آگاه مشهاول باشهد .عمهده ایه خبرگهان بهه روش گلولهه برفهی و توسهط
خبرگان شناسایی شده به فرآیند تحقیق اضافه شدند .نهایتاً مدل اولیه طراحیشده بهه
صورت جدول  1است را شد.
در ادامههه ،پرسشههنامهای طراحههی شههد و در آن از  25کارشههنا

خبههره صههنعت

پرسیدی تا ه میزان با وجود هر بعد و شاخص در مدل موافقند .در ایه پرسشهنامه
همچنی از خبرگان درخواست شد درصورتیکه برای جابجایی شاخصها و ابعاد یها
شاخص جدیهد نظهر و پیشهنهادی دارنهد ،ارائهه کننهد .دسهتیابی بهه خبرگهان از روش
نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی و از طریهق معرفهی توسهط خبرگهان شناسهاییشهده
انجام شد .پت از تجمیس پرسشنامههای تکمی شده ،تجزیهوتحلیه دادههها در دسهتور
کار قرار گرفهت .نکتهه مهه نحهوه دسهتیابی بهه اجمهاچ اسهت .در ادبیهات مربهوط بهه
پژوه های مشابه ،روشهای م تلفی برای دستیابی به اجماچ (از قبی دسهت نیهافت
به اطالعات جدید و اعمال درصدی برای اجمهاچ) بکهار گرفتهه شهده اسهت .مها از ایه
روش استفاده کردی که اگر حداق  %۷5کارشناسان بها وجهود بعهد یها شاخصهی در
مدل موافقت «زیاد» یا «خیلیزیاد» داشهته باشهند ،آن بعهد یها شهاخص در مهدل بهاقی
می ماند؛ اگر حداق  %۷5کارشناسان باوجودآن در مدل م الفت «زیاد» یا «خیلیزیاد»
داشته باشند ،آن بعد یا شاخص از مدل حهذف مهیشهود؛ و اگهر بعهد یها شهاخص در
هی ی از دو گروه پی گفته قرار نگیرد ،با ارائه دالی  ،برای دور دوم مهورد پرسه
قرار میگیرد.
1. Synthesis
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درصد اجماچ خبرگان بر روی ابعاد و شاخصهای مهدل در جهدول  1نمهای

داده

شده است.
جدول  1مدل اولیه تابآوری سازمانی به همراه درصد اجماع خبرگان
بعد

تعهد (من
تابآوری)

اجماع

%100

شاخص

اجماع

وضعیت

تعهد مدیریت به تابآوری

100%

مورد اجماچ

تعهد و اعتماد کارکنان به سازمان و رهبری

100%

مورد اجماچ

مشارکت در برنامههای تابآوری

100%

مورد اجماچ

100%

مورد اجماچ

پای

و تحلی وضعیت داخلی

96%

مورد اجماچ

پای

و تحلی وضعیت خارجی

100%

مورد اجماچ

تصمی گیری آگاهانه

100%

مورد اجماچ

آگاهی از نق ها و مسئولیتها

100%

مورد اجماچ

92%

مورد اجماچ

ترویج فرهن یادگیری

۸۸%

مورد اجماچ

یادگیری و اصالح

96%

مورد اجماچ

سالمت افراد

96%

مورد اجماچ

تصمی گیری غیرمتمرکز ،مسئوالنه و تفویضشده

۸4%

مورد اجماچ

افزونگی افراد

%۸4

مورد اجماچ

برنامههای آمادگی تابآوری

96%

مورد اجماچ

دسترسی به منابس داخلی

100%

مورد اجماچ

دسترسی به منابس خارجی

100%

مورد اجماچ

100%

مورد اجماچ

96%

مورد اجماچ

هوشیاری نسبت به پتانسی بروز وضعیتهای غیرمنتظره
(درک و تحلی م اطرات و پیامدها)

دان

و آگاهی

(آگاهی وضعیتی)

%100

اشتراک اطالعات و دان

ظرفیت انطباقی

%100

پوش

(شکست سیلوها)

بیمهای مناسب
عام طراحی
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مسئولیت

%96

اجتماعی

با توجه به مالحظاتی که پی

رابطه متقاب با اجتماچ

92%

مورد اجماچ

در مرکزیت قرار دادن مشتری

92%

مورد اجماچ

از ای فرآیند صهورت گرفهت (جلسهات همفکهری بها

خبرگان) ،همه ابعاد و شاخص ها در دور ن ست مورد تدییهد قهرار گرفهت و شهاخص
جدیدی نیز توسط کارشناسان پیشنهاد نشهد .بهاای حهال ،طبهق نظهر پاسهخدهنهدگان
شاخص «سالمت افهراد» بهه «سهالمت و شایسهتگی افهراد» تاییهر یافهت .مهدل نههایی
ارزیابی تابآوری سازمانی به شرح جدول  2است.
جدول  2مدل نهایی ارزیابی تابآوری سازمانی )(OR
بعد  :1تعهد (من
کد

شاخص

RE1

تعهد مدیریت به تابآوری

RE2

تعهد و اعتماد کارکنان به سازمان و رهبری

RE3

مشارکت در برنامههای تابآوری

بعد  :2دان

و آگاهی (آگاهی وضعیتی) )(SA

کد
SA1

تابآوری) )(RE

شاخص
هوشیاری نسبت به پتانسی بروز وضعیتهای
غیرمنتظره (درک و تحلی م اطرات و پیامدها)

بعد  :3ظرفیت انطباقی )(AC

کد

شاخص

AC1

سالمت و شایستگی افراد
تصمی گیری غیرمتمرکز،

SA2

پای

و تحلی وضعیت داخلی

AC2

SA3

پای

و تحلی وضعیت خارجی

AC3

افزونگی افراد

SA4

تصمی گیری آگاهانه

AC4

برنامههای آمادگی تابآوری

SA5

آگاهی از نق ها و مسئولیتها

AC5

دسترسی به منابس داخلی

AC6

دسترسی به منابس خارجی

SA6

اشتراک اطالعات و دان

(شکست سیلوها)

SA7

ترویج فرهن یادگیری

AC7

SA8

یادگیری و اصالح

AC8

بعد  :4مسئولیت اجتماعی )(SR
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کد

شاخص

SR1

رابطه متقاب با اجتماچ

SR2

در مرکزیت قرار دادن مشتری

 -8ارزیابی اعتبار مدل
تدیید روایی مدل ،از طریق تحلی عاملی تدییدی انجهام شهد .در ایه تحلیه  ،از نسه ه
شماره  2نرمافزار  Smart PLSبرای تدوی مهدل معهادالت سهاختاری اسهتفاده شهد و
پرسشنامه ای که به همی منظهور تنظهی شهده بهود ،در اختیهار  30کارشهنا

خبهره

صنعت رم قرار گرفت.
 -1-8بررسی نمودار تحقیق و نتایج تحلیل مسیر
شک  1مدل تحلی عاملی تدییدی و معادالت ساختاری را در حالت ت می ضرایب
استاندارد نشان می دهد .بر اسا

ای مدل ،تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان

 99%معنادار هسهتند؛ زیهرا مقهدار آمهاره  tبهرای تمهامی بارههای عهاملی از 2/5۸
بیشتر است.
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**All Coefficient Significant at P<0.001

AC1

AC3

AC2

AC5

AC4

AC7

AC6

AC8

**0.784 0.787** 0.729** 0.829** 0.752** 0.685** 0.746 0.718

AC

**0.853

RE1
SR1

**0.813

**0.795

SR

**0.779

Org. Res.

RE

**0.818

**0.736

**0.654

RE2

**0.662

SR2

RE3
**0.921

SA
**0.784** 0.835** 0.916** 0.848** 0.882** 0.697** 0.721** 0.810

SA1

SA3

SA2

SA4

SA5

SA6

SA7

SA8

شکل  1مدل تحلیل عاملی تأییدی چندسطحی در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری

 -2-8بررسی روایی شاخص
بهمنظور تحلی ساختار پرسشنامه و کشف عوام تشکی دهنده هر سازه از بهارههای
عاملی استفاده شد .مقدار ایه شهاخص بایهد بیشهتر از  0/5و در فاصهله اطمینهان %5
معنادار باشد .نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و همچنی نتهایج بارههای عهاملی مرتبهه
دوم ،سوم و هارم (جدول  )3نشاندهنده تدیید روایی مدل است.
جدول  3نتایج بارهای عاملی مرتبه دوم و سوم
تابآوری سازمانی

بعد

بار عاملی
مرتبه 3

t

تعهد
(من
تابآوری)

0/۸1۸

65/591

0/921

95/463

دان

و آگاهی

بار عاملی
مرتبه 2
0/۸13

62/616

تعهد و اعتماد کارکنان به سازمان و
رهبری
مشارکت در برنامههای تابآوری

0/۷36

56/9۷2

0/662

42/041

هوشیاری نسبت به پتانسی بروز

0/۸10

36/150

آماره

شاخص
تعهد مدیریت به تابآوری
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وضعیتهای غیرمنتظره (درک و تحلی
م اطرات و پیامدها)

(آگاهی
وضعیتی)

پای

و تحلی وضعیت داخلی

0/۷21

54/4۸۷

پای

و تحلی وضعیت خارجی

0/69۷

55/54۸

تصمی گیری آگاهانه

0/۸۸2

۷1/316

0/۸4۸

65/۷51

آگاهی از نق ها و مسئولیتها
اشتراک اطالعات و دان
سیلوها)

ظرفیت انطباقی

0/۸53

۸۸/112

مسئولیت
اجتماعی

0/۷۷9

49/561

(شکست

0/916

۷2/524

ترویج فرهن یادگیری

0/۸35

69/916

یادگیری و اصالح

0/۷۸4

55/16۷

سالمت و شایستگی افراد

0/۷1۸

62/015

تصمی گیری غیرمتمرکز ،مسئوالنه و
تفویضشده

0/۷46

36/354

افزونگی افراد

0/6۸5

1۸/۸41

برنامههای آمادگی تابآوری

0/۷52

35/125

دسترسی به منابس داخلی

0/۸29

21/6۸2

دسترسی به منابس خارجی

0/۷29

65/۷51

0/۷۸۷

42/319

0/۷۸4

63/۸45

رابطه متقاب با اجتماچ

0/۷95

92/546

در مرکزیت قرار دادن مشتری

0/654

9۸/331

پوش

بیمهای مناسب
عام طراحی

 -3-8اعتبار همگرا ،1پایایی ترکیبی 2و شاخص نیکویی

برازش3

به منظور اندازه گیری اعتبار همگرا ،سه واحد در نظر گرفته می شود که عبارت انهد
از بارهای عاملی ،متوسط واریانت است را شده 4و پایایی مرکب یا پایایی سازه.
متوسط واریانت است راجی بایسهتی بهاالتر از  0/5باشهد تها یکهی از معیارههای
اعتبار همگرا تد یید شود .پایایی مرکب بایستی  0/۷یا باالتر باشد که نشان از کافی
بودن همگرایی درونی است ] .[25جدول  4شاخص ههای روایهی همگهرا ،پایهایی و
برازش مدل را نشان می دهد .شاخص میانگی واریانت است را شهده نشهان داد
که تمام سازه های موردمطالعه دارای میانگی واریهانت اسهت را شهده بهاالتر از

1. Convergent Validity
)2. Composite Reliability (CR
3. Goodness of Fit
)4. Average Variance Extracted (AVE
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 0/5هستند .شاخص ههای پایهایی ترکیبهی ( ) CRو آلفهای کرونبهاج جههت بررسهی
پایایی پرسشنامه استفاده شده اند .تمامی ای ضرایب باالتر از 0/۷هستند و نشان
از پایا بودن ابزار اندازه گیری دارند.
درصورتیکه شاخص نیکویی بهرازش مهدل ( )GOFکهه سهازش بهی کیفیهت مهدل
̅̅̅̅̅̅√ و
ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان داده و از حاص ضرب دو مقدار 𝐸𝑉𝐴
̅ √̅𝑅̅̅2محاسبه میشود ،از  0/4باالتر باشهد ،بهرازش مناسهب مهدل را نشهان مهیدههد.
همانگونه که نشان داده شده است ،مقدار ای شاخص برابر  0/۷22اسهت و نشهان از
برازش مناسب مدل دارد.
 -4-8کیفیت مدل اندازهگیری و آزمون کیفیت مدل ساختاری
کیفیت مدل اندازهگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقهاطس ( )Cv Comمحاسهبه
مههیشههود .ای ه شههاخص درواقههس توانههایی مههدل مسههیر را در پههی بینههی متایرهههای
مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متایر پنهان متناظرشان میسنجد .نانچه ایه شهاخص
عدد مثبتی را نشان دهد ،مدل اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .نتایج حاص
از ای آزمون نیز نشان میدهد که میانگی که ایه شهاخص برابهر  0/۷20اسهت کهه
نشان از کیفیت مطلوب و باالی مدل اندازهگیری دارد.
جدول  4شاخصهای روایی ،پایایی و برازش مدل
آلفای

متغیرهای پنهان

AVE

CR

R2

تعهد مدیریت به تابآوری

0/۸14

0/۷۸2

0/61۸

0/۷65

0/۸23

0/۸05

0/691

0/۸15

مشارکت در برنامههای تابآوری

0/916

0/۷51

0/41۷

0/901

وضعیتهای غیرمنتظره (درک و تحلی

0/۷65

0/۷۸4

0/601

0/۷61

تعهد و اعتماد کارکنان به سازمان و
رهبری

کرونباخ

هوشیاری نسبت به پتانسی بروز
م اطرات و پیامدها)
پای

و تحلی وضعیت داخلی

0/۸45

0/۷65

0/۷54

0/۷12

پای

و تحلی وضعیت خارجی

0/۷65

0/۸11

0/6۷3

0/۷۸۸

تصمی گیری آگاهانه

0/۷69

0/۸23

0/693

0/۷16

11۸

AVE

0/۸۸6

R2

GOF

0/۷22 0/۸15
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آگاهی از نق ها و مسئولیتها
اشتراک اطالعات و دان

(شکست

0/۸13

0/۷94

0/۷51

0/۷61

0/۷51

0/۸13

0/۷03

0/۸61

ترویج فرهن یادگیری

0/66۸

0/۸22

0/692

0/۷61

یادگیری و اصالح

0/۸12

0/۸15

0/541

0/۷99

سالمت و شایستگی افراد

0/۷26

0/۷65

0/53۸

0/۸20

0/563

0/۸13

0/556

0/۸11

افزونگی افراد

0/۷35

0/۷25

0/۷03

0/۷99

برنامههای آمادگی تابآوری

0/۸99

0/۸21

0/636

0/۸21

دسترسی به منابس داخلی

0/۸35

0/۸33

0/65۸

0/۸16

دسترسی به منابس خارجی

0/۸64

0/۸29

0/۷۸۸

0/۸9۸

0/91۷

0/۷۸1

0/633

0/۸۷۸

0/6۷4

0/۸36

0/۷90

0/۸16

رابطه متقاب با اجتماچ

0/۷15

0/۸1۷

0/۷95

0/۸16

در مرکزیت قرار دادن مشتری

0/۸15

0/۸02

0/۷05

0/901

0/۸4۸

0/۷2۸

0/۸۸۸

0/۸9۸

0/۷45

0/۷۷۸

0/۸13

0/۸9۷

ظرفیت انطباقی

0/۷25

0/۸22

0/۷۷6

0/۸94

مسئولیت اجتماعی

0/۷15

0/۷99

0/45۸

0/۸54

تابآوری سازمانی

0/۷66

0/911

-

0/۸5۸

سیلوها)

تصمی گیری غیرمتمرکز ،مسئوالنه و
تفویضشده

پوش

بیمهای مناسب
عام طراحی

تعهد (من
دان

تابآوری)

و آگاهی (آگاهی وضعیتی)

شاخص دیگر ،کیفیت مدل ساختاری یها شهاخص افزونگهی (  )CV Redمهدل

(1-

 )SSE/SSOاست که معروف تری شاخص اندازه گیری کیفیت مدل ساختاری تحهت
عنههوان شههاخص اسههتون – گایسههلر اسههت .در ایه شههاخص ،مقههادیر بههاالی صههفر
نشان دهنده توانایی مطله وب مهدل سهاختاری در پهی

بینهی کهردن اسهت .مقهادیر

به دست آمده از ای شهاخص نیهز نشهان مهی دههد کهه مقهدار ایه شهاخص بهرای
متایرهای مدل پژوه  ،مطلوب و قوی بوده است؛ بهه طهوری کهه مقهدار آن بهرای
هار بعد مدل ،به ترتیب برابهر اسهت بها  0/424 ،0/45۷ ،0/454و  0/345و بهرای
شاخص تاب آوری سازمانی برابر با  0/39۸است.

 -9ارزیابی تابآوری سازمانی
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پت از تدوی و تدیید اعتبار مدل طراحیشده ،ارزیابی سازمانها در دو مرحله انجهام شهد:
خودارزیههابی (ارزیههابی کموههی) و ارزیههابی توسههط ارزیههاب (ارزیههابی کیفههی) .در فرآینههد
خودارزیابی ،پرسشنامهای تهیه شد .جامعه آماری در ای مرحله شام کلیه سازمانههای
حاضر در صنعت رم کشور (در زیرمجموعه انجم صنایس هرم ایهران) اسهت .بهر ایه
اسا  ،حج جامعه تحقیق ) (Nبرابر  ۸9واحد است؛ لذا با توجه به محهدود بهودن جامعهه
آماری ،از فرمول کوکران استفاده و اندازه نمونه برابر  64محاسهبه شهد .نظهر بهه احتمهال
عدم بازگشت ،پرسشنامه برای ک جامعه ارسال و از ایشان درخواست شد تا پرسشهنامه
را در اختیار  5نفر قرار داده و پاسخها را ارسال نماینهد .مها بهرای ههر سهازمان ،میهانگی
پاسخها را لحاظ کردی  .درنهایت ،پرسشنامهههای  65سهازمان مهورد تحلیه قهرار گفهت.
گفتنی است که واحد تحلی در ای تحقیق ،سازمان اسهت .بهرای ایه تحلیه  ،از نسه ه 22
نرمافزار  SPSSبرای آزمون  tت نمونهای و تحلی واریانت استفاده شد.
 -1-9نتایج ارزیابی کمّی
در ارزیابی کموی ،وضعیت کلی سازمانهها در  4شهاخص مهدل ،بهر اسها

آزمهون

t

ت نمونهای بررسی شد .فرض صفر و مقاب ای آزمون بهصورت زیر است:
 :H0میانگی پاسخها دارای اختالف معنادار با میانگی نظری نیست؛
 :H1میانگی پاسخها اختالف معنادار با میانگی نظری دارد.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که درمجموچ ای سازمانها:
 -1شاخص های «تعهد مدیریت بهه تهابآوری» « ،هوشهیاری نسهبت بهه پتانسهی
بروز وضعیت های غیرمنتظره» و «پوش

بیمهه ای مناسهب» تنهها شهاخص ههای بها

وضعیت مطلوب هستند؛ زیرا مقدار میانگی پاسخ ها بی

از  3و مقدار آماره  tبی

از  1/96است.
 -2شاخص های «تعهد و اعتماد کارکنان به سازمان و رهبهری»« ،پهای

و تحلیه

وضعیت داخلی»« ،تصمی گیری آگاهانه»« ،اشتراک اطالعات و دان »« ،ترویج فرهنه
یادگیری»« ،سالمت و شایستگی افراد»« ،دسترسی به منابس داخلی»« ،عامه طراحهی»،
«رابطه متقاب با اجتماچ» و «در مرکزیت قرار دادن مشتری» در حهد متوسهط هسهتند؛
راکه میانگی پاسخها نزدی به  ،3سطح معناداری بیشتر از  0/05و فرض صهفر رد
نشده است.
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و تحلیه وضهعیت

 -3شاخصهای «مشارکت در برنامهههای تهابآوری»« ،پهای

خارجی»« ،آگاهی از نق هها و مسهئولیتهها»« ،یهادگیری و اصهالح»« ،تصهمی گیهری
غیرمتمرکههز ،مسههئوالنه و تفههویضشههده»« ،افزونگههی افههراد»« ،برنامههههههای آمههادگی
تابآوری» و «دسترسی به منهابس خهارجی» دارای وضهعیت نهامطلوبی هسهتند؛ زیهرا
مقدار میهانگی پاسهخهها کمتهر از  3بهوده و مقهدار آمهاره  tبههدسهتآمهده از -1/96
تر بوده است.

کو

درنهایت ،ابعاد «تعهد»« ،دان

و آگاهی»« ،ظرفیت انطباقی» و «مسئولیت اجتمهاعی»

در ک ای سهازمان هها بهه ترتیهب در سهطوح «متوسهط»« ،نهامطلوب»« ،نهامطلوب» و
«متوسط» قرار داشته و در نتیجه ،شاخص کلی «تابآوری سازمانی» دارای وضهعیت
«نامطلوب» است.
 -2-9ارزیابی کیفی سازمانها
پت از ارزیابی کموی ،ارزیابی کیفی سه سازمان در دستورکار قرار گرفهت .بهرای ایه
کار ،شاخص ها و ابعاد مدل امتیازدهی شدند .امتیهازات اختصهاصیافتهه بهه ههر بعهد
(مجموچ امتیازات ت صیص دادهشده به شاخصها) بر روی نمودار منقطس شهک ههای
ادامه نشان داده شده است .ارزیابی کیفی ،بر اسا

مصاحبه با مدیران و کارمندان و

بررسی مدارک ارائهشده توسط سازمانها انجام و نتایج کسبشده بهصورت جهدول
و نمودارهای زیر نمای

داده شده است.

گفتنی است که در ای نمودارها ،محیط آبیرن

(خطوط منقطهس) نمایشهگر بیشهینه

امتیاز ممک قاب کسب توسهط ههر سهازمان و محهیط نهارنجیرنه (خطهوط ممتهد)
نمایشگر میزان امتیازات کسبشده توسط هر سازمان در هر ی از ابعاد مهدل اسهت.
همچنی سطوح تابآوری سازمانی بهدستآمده توسط سازمانها به شهرح جهدول 5
طبقهبندی میشود.
جدول  5سطوح تابآوری سازمانی
سطح تابآوری

درصد امتیازی از کل

ردیف

بازه امتیازی

تا %20

1

200-0

خیلی ضعیف

2

400-201

ضعیف
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3

600-401

متوسط

بی

از  %40تا %60

4

۸00-601

خوب

بی

از  %60تا %۸0

5

900-۸01

خیلی خوب

بی

از  %۸0تا %90

6

1000-901

عالی ()Best Practice

پت از ارزیابی کیفهی سهازمان هها بهر اسها

بی

از %90

مصهاحبه بها مهدیران و کارمنهدان و

بررسی مدارک ارائهشده ،نتایج کسبشده در قالب جدول  6و شک های  2الی  4ارائهه
شده است.
جدول  6وضعیت سازمانها و ابعاد تابآوری در ارزیابی کیفی
بیشینه

بعد

امتیاز

تعهد
دان

امتیاز و درصد کسب شده

1۸0
و

آگاهی
ظرفیت
انطباقی
مسئولیت
اجتماعی
مجموچ

360
360
100
1000

تابآوری سازمان

سازمان 1
۷5

سازمان 2

% 41/6۷

% 25/00

45

متوسط
1۷0

ضعیف

% 4۷/22

% 25/00

90

متوسط
1۷0

100

متوسط

140
130

20

ضعیف

% 20/00

خیلی ضعیف

% 45/50

255

متوسط

% 25/50

% 3۸/۸9

400

% 36/11
% 20/00

400

ضعیف

% 26/6۷

۸0

ضعیف

% 35/00
ضعیف

% 3۷/04
ضعیف

خیلی ضعیف
350

% 3۷/04
ضعیف

ضعیف
20

% 33/33
ضعیف

ضعیف

ضعیف

% 40/00

455

% 2۷/۷۸

% 33/33

1۸0

ضعیف

ضعیف

% 4۷/22

40

سازمان 3
60

کل سازمانها

% 35/33

1060

ضعیف

تعهد
180
75

مسئولیت اجتماعی

100

40

360

دانش و آگاهی

170

170
360

ظرفیت انطباقی

شکل  2نمودار تابآوری سازمان نخست
122

بیشینه امتیاز
امتیاز کسب شده
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تعهد
180

مسئولیت اجتماعی

45
20 100

90

360

دانش و آگاهی

100

بیشینه امتیاز
امتیاز کسب شده

360

ظرفیت انطباقی

شکل  3نمودار تابآوری سازمان دوم
تعهد
180
60

مسئولیت اجتماعی

140

20 100

360

دانش و آگاهی

130

بیشینه امتیاز
امتیاز کسب شده

360

ظرفیت انطباقی

شکل  4نمودار تابآوری سازمان سوم

بر ای اسا  ،تاب آوری سازمان ن سهت در وضهعیت «متوسهط» قهرار دارد .ایه
سازمان در بعهد «مسهئولیت اجتمهاعی» در وضهعیت «ضهعیف» و در سهایر ابعهاد در
وضههعیت «متوسههط» قههرار دارد .تههابآوری سههازمانهههای دوم و سههوم در وضههعیت
«ضعیف» قرار دارد .ای سازمانها در بعد «مسئولیت اجتمهاعی» در وضهعیت «خیلهی
ضعیف» و در سایر ابعاد ،در وضعیت «ضعیف» قهرار داشهته و درمجمهوچ ،وضهعیت
بدتری نسبت به سازمان ن ست دارنهد .بهاای حهال ،سهازمان سهوم وضهعیت بهتهری
نسبت به سازمان دوم دارد.
 -1-2-9تحلیل نتایج ارزیابی کیفی سازمانها
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نتایج ارزیابی سازمانهای موردمطالعه حاکی از وضعیت ضعیف ای سهازمانهها در
شاخص تاب آوری است .سهتون آخهر جهدول  6و شهک  5نشهاندهنهده جایگهاه ایه
سازمانها در پیوستار تابآوری سازمانی است.

0%

20%

60%

40%

80%

90%

B est
Pr ac ti ce

100%

شکل  5نمودار جایگاه سازمانهای موردمطالعه در پیوستار تابآوری سازمانی

ای نمودار نشان میدهد که هر سه سازمان در پیوسهتار تهابآوری سهازمانی در
ناحیه «ضعیف» قرار دارند .همچنی نتایج نشان میدهد کهه ایه سهازمانهها در بعهد
«مسئولیت اجتماعی» در بدتری شرایط نسبت به سایر ابعاد قرار دارند .پتازآن ،بعد
«تعهد» قرار دارد و سازمانها در ابعاد «دان

و آگاهی» و «ظرفیت انطبهاقی» بهتهری

وضعیت را در مقایسه با سایر ابعاد دارند؛ هر ند کلیه ای ابعاد در ناحیهه «ضهعیف»
قرار دارند .همچنی نتایج نشان می دهد سازمان ن ست با کسب  455امتیاز وضهعیت
بهمراتب بهتری نسبت به دو سازمان دیگهر دارد و سهازمان دوم بها تنهها  255امتیهاز
بدتری وضعیت را در مقایسه با سایر سازمانها دارد.

 -10پیشنهادهایی برای مدیران سازمانها
محیط کسبوکار در حال رشد ،با تاییرات سریس و افزای

عدماطمینان همراه با بروز

خطرات غیرمنتظره و تاییرات اجتنابناپذیر ،همراه با سوانح طبیعی و ...نیاز به حالهت
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تابآوری و توسعه ای مفهوم را افهزای
ابزارهایی برای پای

داده اسهت و مهدیران سهازمانهها نیهاز بهه

تابآوری شرکت خود نسبت به اختالالت دارند ] ،26ص.[155

با توجه به ای که سازمانهای موردمطالعه در کلیه ابعهاد تهاب آوری سهازمانی در
وضعیت «ضعیف» قرار دارند ،برای ارتقای وضعیت ای ابعاد پیشهنهادهایی بهه شهرح
زیر ارائه میشود.
پیشنهادهایی برای ارتقای بعد تعهد/منش تابآوری :داشت ی برنامههریهزی و
دیدگاه بلندمدت برای تابآوری و بقای سازمان ،مهدنظر قهرار دادن بقهای سهازمان و
برنامههای تابآوری در تمامی اقدامات و تصهمی گیهریهها توسهط مهدیریت ارشهد و
کارکنان ،نمایان بودن برنامههای تابآوری بهعنهوان یه

ارزش در اقهدامات روزانهه

مدیریت ارشد ،مشهارکت کلیهه افهراد سهازمان در تمهری هها ،مانورهها و برنامههههای
تابآوری ،رویکرد کنشگرانه کارکنان در اقدامات مربهوط بهه تهابآوری و در نهایهت،
اجرای صحیح برنامههای تابآوری توسط کلیه افراد سازمان.
پیشنهادهایی برای ارتقای بعد دانش و آگاهی :حساسیت و هوشیاری سازمان و
مدیریت ارشد آن نسبت به وضعیتهای پی بینینشده و اضطراری ،تحلی پیامهدهای
م اطرات ،ریس ها و آسیبپذیریها ،شناسایی و انهدازهگیهری ریسه ههای درون و
برونسازمانی و تحلی پیامدهای آنها ،بهره مندی کافی از اطالعهات در کلیهه سهطوح
سازمانی در تصمی گیری و بهمنظور جلوگیری یا پاسهخ بهتهر بهه بحهران یها شهرایط
اضطراری ،آگاهی کارکنان از نق ها و مسهئولیتههای خهود در تهابآوری سهازمان،
اشتراک اطالعات و دان  ،ترویج فرهن یادگیری در سهازمان ،آمهوخت از تجربیهات
سازمان و سایر سازمانها در زمینه مواجهه با بحران و در نهایهت ،کنتهرل و نظهارت
بر برنامههای تابآوری و بهبود مستمر آن.
پیشنهادهایی برای ارتقای بعد ظرفیت انطباقی :برخورداری کارکنهان از تجربهه،
ت صص و مهارت کافی برای مواجهه با شرایط م تلهف ،عهدمتمرکهز تصهمی گیهری،
برخورداری سازمان از کارکنان ندمهارتی ،برنامهریزی برای تهابآوری و مهدیریت
بحران ،برنامهریزی و اجرای برنامه های آموزشهی و مانورههای مواجههه بها بحهران،
دسترسی به منابس داخلی و خارجی در زمان بحران ،پوش

بیمهای مناسهب و توجهه

به عام طراحی ،موقعیت جارافیایی سازمان و سیست ایمنی آن.
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پیشنهادهایی برای ارتقای بعد مسئوولیت اجتمئاعی :رابطهه متقابه بها اجتمهاچ،
دریافت بهازخورد مشهتریان و جامعهه و توجهه بهه کیفیهت محصهوالت و انتظهارات و
نیازهای مشتریان.

 -11نتیجهگیری
با توجه به ای که ایران دارای پتانسی فراوانی در صنعت رم است ،یکی از صهنایعی
که میتواند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد ،ب

مهمی از مشکالت اقتصهادی

را مرتفس کند و درآمدزایی خوبی در کنار اشتاالزایی داشته باشد ،صنعت رم است.
ای صنعت میتواند با توجه به پتانسی قاب توجهی که دارد ،در رونق اقتصهاد بهدون
نفت بسیار تدثیرگذار باشد .دستیابی به ایه ههدف زمهانی مهیتوانهد عملهی گهردد کهه
سازمان های ای صنعت قادر باشند به مزیت رقابتی دست یافته و تهابآوری خهود را
در بحرانها و ال های پی

رو ارتقا دهند .مدل ارائهشده در ای مقاله میتواند پت

از ارزیابی تاب آوری سازمانی ،نقاط قوت و ضعف سازمانها را در ای زمینه نمای
داده و سپت بهمنظور ارتقای وضعیت آنها پیشنهادهای اجرایی ارائه کند.
مدل طراحیشده ،ابتهدا بهر اسها

پرسشهنامه تهیههشهده بههمنظهور خودارزیهابی

سههازمانههها بکههار گرفتههه شههد .سههپت سههازمانههها بهها اسههتفاده از کههاربرگ ارزیههابی
طراحی شده بدی منظور ،مورد ارزیهابی کیفهی قهرار گرفتنهد .بهرای ارزیهابی کموهی از
آزمون  tت نمونهای استفاده شد .نتایج ارزیابی کموی سازمانهای هدف ،و نیهز نتهایج
بهکارگیری ای مدل در سه سازمان موردمطالعه کیفی ،نشاندهنده وضهعیت ضهعیف
ای سازمانها در پیوستار تابآوری سازمانی است .ای سازمانها علیرغ وضعیت
مناسب برخی شهاخصهها (ماننهد پوشه

بیمههای مناسهب) ،بههطهورکلی در شهرایط

نامطلوبی قرار داشهته و نیازمنهد ات هاو رویکردههایی بهرای ارتقهای تهابآوری خهود
هستند .برای همی منظور ،پیشنهادهایی نیز ارائه شد .بر ای اسا  ،سازمانهها قهادر
خواهند بود با توجه به وضعیت خود در هر ی از شاخصهای تهابآوری نسهبت بهه
بهبود شرایط خود بر اسا

پیشنهادهای ارائهشده اقدام نمایند.
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