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ازآنجاکه . است  و پاسخ به تغییرات محیطیمسئلهي، حل ریگ میتصم
ي مختلف ها حوزهی یي پیشین بیشتر متمرکز بر چیستی و چراها پژوهش

، هدف این پژوهش اند بودهاحساسی و رفتاري -ي شناختی، عاطفیآور تاب
 توان یچگونه م که  استسؤالارائه الگوي کاربردي، براي پاسخ به این 

ها و   ابعاد، مؤلفهبراساس را ی سازمان شناختيآور  تابیسطح کل
.  دادریی تغیرانی انانی کارآفری دانش بومبر  هیو با تکآن  مهم يها شاخص

تحلیل گفتمان  و روش اجراي آناست   روایتییتحقیقاین پژوهش کیفی، 
ي ها افتهی. است دهش  عمیق و هدفمند انجاميها  با تکنیک مصاحبهکه است

ي آور تابۀ تجرب با شده  تی کارآفرین تثب10 تجربه زیسته حاصل از تحلیل
، وکار کسب مرشدي تجربۀبا   پژوهشگر کارآفرینیدوکار خویش و  در

: چگونه دانش بومی و مفهومی کارآفرینان طی سه فرآیند که دهد یمنشان 
ي آور تاب. 2 و فهم؛ ي یادآوريندهایفرآریزي شناختی سخت با آور تاب. 1

    وشناختی نرم با زیرفرآیندهاي کاربرد، تحلیل، ارزشیابی و نقد
 ویژگی مبتنی بري شناختی اقناعی با زیرفرآیند نوآوري آور تاب. 3

. گردد یم منجر به نوآوري شناختی ها ستمیسمراتبی نظریه عمومی  سلسله
 رفتار مثابه بهناختی ي شآور تابکه نتیجه  آنجا ي پژوهش ازها افته یبراساس

ي سازگارپذیري ها سبکهمچون (سازمانی، نوعی یادگیري مشترك جمعی 
 عنوان به کارآفرینان این سازه مهم را شود یماست، پیشنهاد ) و پیشگامی

ي ها مدلی در حین بازآفرینی سازمان فرهنگیی ربنایزیک مفروض 
 .ی فراهم شودي سازمانآور تاب تحلیل نمایند تا زمینه تحقق وکار کسب

آوري سازمان،  آوري شناختی، تاب  دانش بومی، تاب:هاي کلیدي واژه
  سبک سازگارپذیري، سبک پیشگامی، کارآفرینی، رفتار سازمانی

  
  
 



   
  
  
  

 75  ...   آوري  می و سازگارپذیري تابیادگیري الگوي پیشگا

  مقدمه و بیان مسئله. 1
 موتور پویاي توسعه اقتصادي توسط بسیاري از اندیشمندان و عنوان به کارآفرینی نقش

پتانسیل . )Swedberg, 2007: 200( است شده  هشناخت به رسمیت نظران صاحب
 و ها شرکت در راستاي تجدید حیات  کارآفرینی شرکتی یا سازمانیتوجه قابل

هاي رقابتی  یتمزي مبتنی بر نوآوري و تجدید پایدار ها طرحي  اجراقیطر از ها سازمان
  .)(A. Corbett, Covin, & O’Connor, 2013:812 است توجه قابل ها شرکتو پایداري 
است » يآور تاب« شرکتی، یکی از موضوعات مهم بحث کارآفرینیوزه در ح

)Bernard & Barbosa, 2016: 89( . با توجه به شرایط اقتصادي و تالطم و نوسانات
 و شوند یم دچار مشکالت متعددي ها شرکت و ها سازماندنیاي اقتصاد، بسیاري از 

 نکاتی است که در حیات و یا نیتر مهمي سازمانی از آور تابعبور از شرایط بحران و 
ي ها هشپژودر ) شرکتی(ي سازمانی آور تابنقش . ها حائز اهمیت است توسعه آن
ي سازمانی اصطالحی براي توصیف آور تاب.  استگرفته قراری بررس موردمتفاوتی 

 است که نشان ها اختاللظرفیت سازمان براي پاسخ مثبت و یا حداقل سازگارانه به 
ي خارجی وجود دارد بلکه ظرفیت سازگاري و ها شوك مقاومت در برابر تنها نه دهد یم

ي آور تاببراي . )Stewart & O’Donnell, 2007: 247(یادگیري نیز وجود دارد 
 Dewald ( مطالعاتجمله آن متعددي صورت گرفته است، از هاي يبند میتقسزمانی سا

& Bowen, 2010:199; Vogus & Sutcliffe, 2007:3419; Williams, Gruber, 

Sutcliffe, Shepherd, & Zhao, 2017:744-745 ( ها يبند میتقسو آنچه در قالب این 
ي آور تابعنوان یکی از ارکان کلیدي  ي شناختی بهآور تاباهمیت دارد آن است که 

  .شده است  ارائه
 مدیرانی یتواناي سازمان است که آور تابي شناختی تجلی یکی از ابعاد آور تاب
  محیطی و فرموله کردن پاسخ به تغییرات لیتحل و  هیتفسیر، تجز، به توجه

                                                
1. Corporate Entrepreneurship 
2. Resilience 
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)Dewald & Bowen, 2010: 199(  ؛ که موضوع این پژوهش در این دهد یمرا نشان
در خصوص ضرورت انجام پژوهش باید گفت، اگرچه در ایران با پیشینه  .حوزه است

 که سرشار از مشق یاریگري وکار کسبي فرهنگی باالي حوزه ها تیظرفتاریخ غنی و 
 در بستر فرهنگی و تاریخی این سرزمین بوده است، امروزه وکار کسبو اخالق 

ي ایرانی و همچنین نرخ وکارها کسب شاهد شکست برخی کارآفرینان و اوالً تأسفانهم
 غالباً ایران تیظرف کم محیط اًیثاني کارآفرینانه هستیم؛ ها تیفعالها از  باالي خروج آن

، محمدي الیاسی( است ها بنگاهفاقد منابع و امکانات الزم بالفعل براي رشد و توسعه 
ی و الملل نیبي ها میتحر واسطه بهی تیظرف کم در چنین محیط اًثالث، )313-311 :1385
ي فعال کشور در شرایط ها سازمان و وکارها کسبي اخیر، ها سالي اقتصادي ها بحران

عنوان یک  ي بهآور تاباند؛ ضرورت پرداختن به موضوع  مخاطره اقتصادي قرارگرفته
ت فراوانی برخوردار است، دانش مسئله ملی و با تأکید بر دانش بومی کشورمان از اهمی

ي ها جنبهی در توجه یبي توسعه به سبک غربی مورد ها برنامهبومی که متأسفانه با 
 ي،فرهاد( و مدیریت و عقالنیت بومی قرار گرفته است ها يفناور و ها دانشفرهنگی، 

  . )1-2: آ 1393
انی ي ایروکارها کسب ضرورت موجب خواهد شد، کارآفرینان و به اینتوجه 

 و اختالالت ها بحراني مناسبی به ها پاسخ و بوده آور تاببتوانند در مقابل اختالالت 
 دري پیشین ها پژوهش هرچند .درونی و بیرونی داده و یا خود را با آن سازگار نمایند

 اند پرداختهآن » ییچرا«و » چیستی«ي تا حدودي به موضوعاتی همچون آور تاب نهیزم
ي شناختی آور تاب مند نظامانجام » چگونگی« در خصوص تاکنونه ک رسد یم به نظر اما
ي سازمان و با تأکید بر دانش بومی کشور، آور تابي ازهاین شیپعنوان یکی از  به

 هدف رو نیازا .پژوهش جدي ارائه نشده است؛ که تحقیق حاضر پاسخ به این نیاز است
ي سازمانی است آور تابتب مرا ي شناختی در سلسلهآور تابفهم تغییرات  پژوهش نیا

 ی شناختيآور  تابی سطح کلتوان یچگونه م که شود یمو به این سؤال پاسخ داده 
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 ی دانش بومبر هی مهم آن و با تکيها ها و شاخص سازمان را مبتنی بر ابعاد، مؤلفه
 . دادریی تغیرانی انانیکارآفر

  
  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته. 2
  آوري ی کارآفرینی و تابشناس مفهوم. 2-1

» کارآفرینی« در خصوص مفهوم نظران صاحب و از مطالعه نقطه نظرات اندیشمندان
 ایجاد -2 عامل نوآوري، -1: مثابه  دیدگاه زیر اشاره نمود که کارآفرینی به15 به توان یم

 عامل بازآفرینی -5 عامل تولید ثروت، -4 عامل خلق ارزش، -3وکار جدید،  کسب
وري،  عامل بهره -8 ، عامل باورهاي مذهبی-7، ها فرصت عامل یا کاشف -6، بنگاهی

کننده انتقال فناوري و سرریز دانش از پژوهش   عامل تسهیل-10یی، زا اشتغال عامل -9
 عامل رفتار -13 عامل زمینه کارآفرینی، -12 عامل دیدگاه شناختی، -11به صنعت، 
مثابه   کارآفرینی به-15 و عواطف و در نهایت اه جانیه عامل اخالق، -14کارآفرینانه، 

. )5: 1394 ،دوست باران و راد ي منوچهر،این ینیحس(شده است  یک فضیلت معرفی 
اقتصادي -ي اجتماعیا دهیپد» کارآفرینی« این تعریف را برگزید که توان یمبنابراین 

 توانند یمچگونه و با کدامین الگو ) ها سازمانافراد و (فرینان  کارآدهد یماست که نشان 
 و خدمات کاالها به ارائه ها فرصتي از بردار بهرهبا استفاده از کشف، خلق، ارزیابی و 

نوین و نوظهوري بپردازند که با تغییر رفتار بازارهاي اجتماعی یا اقتصادي منجر به 
  .ي نوین براي جامعه گرددها ارزشخلق 

: ردیگ یبرمکارآفرینی سازمانی دو پدیده مهم را در در حوزه کارآفرینی، ی ی سواز
 تبدیل -ي موجود، بها سازمان جدید درون زیآم مخاطره وکار کسب خلق -الف

نوسازي از طریق بازتعریف مأموریت یک .  از طریق نوسازي استراتژیکها سازمان
ه منجر به ایجاد ترکیبات جدید،  کشود یمسازمان از طریق توزیع مجدد منابع محقق 

                                                
1. Entrepreneurship 
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 ینیحوزه کارآفر. )11: 1394 ی، کرنو چیسریه( شود یم ها يفناورمحصوالت و 
   ی سازمانینیدهی کارآفر  سازمان،ی سازمانینی کارآفرتیری مد: با سه حوزهیسازمان
   که گردد ی را شامل ميا  موضوعات گستردهی سازمانینی کارآفري سازیاتیو عمل

  است» يآور تاب«کارآفرینی شرکتی یا سازمانی، بحث وعات مهم یکی از موض
)Bernard & Barbosa, 2016: 89(. 

: ي مختلفی ازجملهها حوزه دررا » يآور تاب« مفهوم نظران صاحباندیشمندان و 
فردي، حوزه /، حوزه روانشناسی)زیستی/ اجتماعی(ی شناس بومي ها ستمیسحوزه 

مدیریت حوادث و فجایع، حوزه سازمانی، حوزه مهندسی و اقتصادي موردتوجه قرار 
ي اولین بار توسط آور بتامفهوم . )Bhamra, Dani, & Burnard, 2011: 5379( اند داده

ي را آور تابوي . ی سازمان مطرح شدشناس بومي ها ستمیسدرزمینه ) 1973( هولینگ
زمان با حفظ روابط   هم،ی جذب تغییر و اختاللیي یک سیستم در تواناریپذ دواماندازه 

  .)Holling, 1973: 17-18(بین متغیرهاي سیستم توصیف نمود 
ي سازمان یا آور تاب دیگر مفاهیم مختلفی براي نظران صاحباندیشمندان و 

  : مثابه ي بهآور تاب به توان یم که اند نمودهدر هفت دیدگاه زیر ارائه  وکار کسب
 ,Fiksel, 2003: 5330; Gunderson (ي با الزامات محیطیریسازگارپذ ظرفیت -1

 ;Gunderson, 2000: 425  (ها اختالل ظرفیت جذب تغییرات و -2، )425 :2000

Holling, 1973: 17-18(، 3-  ها اختالل و ها یشگفتظرفیت مقابله با )Gilly, Kechidi, 

& Talbot, 2014: 596; Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 1999: 81( ،4-  پاسخی
 :Phillips, Troup, Fannon, & Eckelman, 2017 (ها اختالل و منعطف به ور بهره

 Buliga & Voigt, 2016: 1; Dewald (وکار کسبي ها مدلبازسازي پویائی  -5، )295

& Bowen, 2010( ،6-  ظرفیت بازیابی)برگشت به وضعیت قبلی() Stewart & 

O’Donnell, 2007: 239; Tierney, 2003: 2( ،7- ها فرصتي از بردار هبهر Maltseva, 

ي سازمانی، شناختی، آور تابي ها دگاهید و ها هینظردر ادامه  .اشاره نمود )1 :2016
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ي بند جمع تاًینهاي داخلی و خارجی و ها پژوهشي، پیشینه آور تابدانش بومی و دانش 
  .مبانی نظري پژوهش در بستر تاریخی فرهنگی ایران ارائه خواهد شد

  
  آوري سازمان هاي مختلف تاب نظریه و دیدگاه. 2-2
ي سازمان مربوط به نظریه آور تابي نظریه ها پژوهش نیتر پر ارجاعی از یک

 مدل عمومی ، این نظریهدهنده لیتشکچهار فاز . است) 1973(ي هولینگ آور تاب
ی سازمان افتگی توسعهچنانچه سطح . دنکن یم تبیین بدین ترتیبچرخه سازگاري را 

دهی مجدد به  سیج منابع و سازمانین باشد، سازمان از فاز اول آغاز نموده و با بیپا
در فاز اول ظرفیت تغییر . دینما یم و رشد حرکت ها تیظرفي از بردار بهرهسمت 

 جیتدر بهي و سازگارپذیري سیستم آور تابسیستم با استفاده از منابع تجمیع یافته باال و 
ین ی پادهی مجدد ، اما ظرفیت کنترل و مدیریت سیستم به دلیل سازمانابدی یمافزایش 

 در دست کامالً کنترل و مدیریت سیستم را افزایش و جیتدر بهدر فاز دوم سازمان . است
، اما رساند یمي خود را به باالترین سطح ممکن آور تاب و سازگارپذیري و ردیگ یم

در فاز سوم سازمان با نهادسازي و تثبیت . ابدی یمظرفیت تغییرپذیري سیستم کاهش 
 تا ظرفیت تغییرپذیري خویش کند یم تالش مجدداًیش دارد و شرایط سعی در بقاي خو

 مدیریت و کنترل خویش را در سطح باالیی نگاه دارد که حال نیدرعرا افزایش دهد و 
 فاز، نیازا پس. گردد یمي سیستم آور تاباین موضوع موجب کاهش سازگارپذیري و 

د، وارد فاز چهارم فاز ی اجراي موفق فاز سوم را نداشته باشیچنانچه سازمان توانا
 که در آن ظرفیت تغییرپذیري، گردد یم وکار کسباضمحالل و فروپاشی و رهاسازي 
 و یا آنکه رسد یمي به کمترین میزان خود آور تابظرفیت کنترل و مدیریت و ظرفیت 

 و این احتمال نیز وجود دارد دینما یم و چرخه را تکرار گردد یم وارد فاز اول مجدداً
 ,Holling)کرار چرخه بجاي حرکت از فاز اول به دوم وارد فاز سوم گردد که در ت

2001:394; Lew, 2017:2-4( . طور  یی که بهها سازمانبنابراین این خطر وجود دارد که
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موفق فاز تثبیت و نهادسازي را طی ننماید، دچار اضمحالل و فروپاشی شوند که 
  .دینما یمي سازمانی را دوچندان آور تاباهمیت فهم 

 الویج و راتیتأثمراتب   در این پژوهش، نظریه سلسلهمورداستفادهنظریه دیگر 
این ). 1نمودار ( است شده ارائه است که در حوزه مدیریت بازاریابی )1961(استینر 

 که قبل از بروز هر رفتاري نخست باید شناخت شکل گیرد و دارد یمنظریه بیان 
 تحول رفتاري محقق خواهد تیدرنها عواطف و احساسات متحول گردیده و ازآن پس
  .)Lavidge & Steiner, 1961: 62-59(شد 

  

  
  )Lavidge&Steiner, 1961: 61(مراتب تأثیرات   سلسله-1نمودار 

  
استفاده از دیدگاه ترکیبی شناختی، هرچند در حوزه علوم اجتماعی در خصوص 

ي بسیاري از منظر اندیشمندان مختلف به میان ها سخنرفتاري و عواطف و احساسات 
ازاین اشاره خواهیم کرد،  ي سازمانی به دالیلی که پسآور تابآمده است، اما در حوزه 

ترك ي این دیدگاه ترکیبی، نظریه مشریکارگ بهگواه  .گردد یمدیدگاه جدیدي محسوب 
ي سازمانی آور تاب بر اهمیت تأکیدها ضمن  آن. است) 2007(وگوس و ساتکلیف 

   :نشان دادند که
ي نوظهور و ها دهیپدي سازمانی حفظ سازگاري سازمان در مواجهه با آور تاب -1
  . است» هوشیار و پرتدبیر«ي ا گونه به زیبرانگ چالش
)  جلوگیري از انحراف و خطای ونیب شیپ مبتنی بر( بین رویکرد طراحی سیستم -2

زیرا خطاپذیري ذاتی هر سیستم سازمانی را باید به . ي تفاوت استآور تاببا رویکرد 
 محدودکننده بر عواملي تالش براي نظارت نزدیک جا بهرسمیت شناخت و همچنین 

                                                
1. Theory of a hierarchy of effects (Cognition, Affection, Behavior (CAB)) 

  رفتار  عواطف و احساسات  شناخت
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 تر ممکن و هرچه تر عیسرها، باید براي مدیریت هر چه  عملکرد سیستم و حذف آن
  . برگشت به حالت قبل تالش نمودانحرافات و 

یی است که در ایجاد یا حفظ منابع ها ییایپوي نتیجه فرآیندها و آور تاب -3
ذخیره ، ریپذ انعطاف کافی اندازه بهی قیبه طر) ي یا ساختاريا رابطهشناختی، عاطفی، (

یري از  تا با موفقیت از عهده مقابله و یادگسازد یم، سازمان را قادر ریپذ لیتبد و پذیر
 و ، رفتاري شامل فرآیندهاي شناختیذاتاًي آور تاب جهیدرنت. دیبرآوقایع غیرمنتظره 

 که مشاهده طور همانبنابراین  .)Vogus & Sutcliffe, 2007: 3419( است عاطفی
  .ي مختلف را دارندها دگاهیدي از آور تاب قابلیت تبیین موضوع هینظر هر سه شود یم

  
  آوري شناختی تاب. 2-3

عد دیگر یعنی  دو ب کناردري سازمان آور تابي شناختی یکی از ابعاد مهم آور تاب
 رعایت اختصار به دلیل بررسی دو بعد اخیر البتهي رفتاري و عاطفی است که آور تاب

ي شناختی را آور تاب اشاره کرد؛ اگر توان یم قدر همانهدف این پژوهش نیست، ولی 
فرموله  و لیوتحل هیتجز، تفسیر، به توجه مدیران توانایی مبتنی بري ساز میتصمیک نیت 

 :Dewald & Bowen, 2010) پاسخ به انتظار تغییرات محیطی در نظر بگیریم ردنک

 نحوه رفتن ایو ي شناختی آور تابي رفتاري نحوه اقدام در بخش آور تاب، آنگاه )199
 با در نظرگرفتن زمینه و شرایط محیطی موجود آل دهیااز حالت موجود به حالت 

ي آور تاب به کمک نیهمچن.  است ایجاد ناهمخوانی شناختیایو  کاهش منظور به
 ایو  کاهش منظور به آل دهیاجود به  سرعت رفتن از حالت موتوان یماحساسی -عاطفی

 .)Vogus & Sutcliffe, 2007: 3419(ایجاد ناهمخوانی شناختی را تنظیم نمود 

                                                
1. Cognitive processes 
2. Behavioral processes 
3. Affective processes 

- ز ناهمخوانی شناختی منظور ا)Cognitive Discrepancy ( شناخت ناهمخوانی بین دو وضعیت موجود و
  .ال است ایده
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هدف از توسعه تحول شناختی، ارتقاي توان ) 2017(از نظر ویلیامز و همکاران 
که در تحول عاطفی و احساسی، هدف ارتقاي توان  درحالی. است» یادگیري شناختی«

ي ریکارگ بهدر تحول رفتاري و مهارتی نیز، هدف ارتقاي توان . عاطفی سازمان است
شناخت از دیدگاه  .)Williams et al., 2017: 744-745(ي توسط سازمان است آور تاب

 مسئله از دل ازآنجاکهي یک مسئله و یا یک دغدغه در ذهن است و ریگ شکلپوپر 
 شک نمود و یا از عرصه عمل و ها هینظر، باید به کارکرد درست دیآ یم بیرون ها هینظر

 شناخت حل مسئله براي گرید یعبارت به. تجربیات به یک سري مسائل جدید رسید
-13: 1387 ی،دهق ي اکبرو يالوند یاشن(ري از سازگاري است رسیدن به مرحله باالت

یی شرکت از رهاي شناختی را منوط به آور تابتحقق ) 2003(هامل و ولیکانگز  .)12
 در حال تغییر است، ازآنچهغرور و نوستالژي و همچنین آگاهی عمیق و مستمر 

فرآیندهاي ) 2003(وگس و ولبورن . )Hamel & Valikangas, 2003: 55( دانند یم
ها منابع شناختی   آنازنظر. دانند یمي آور تابشناختی را پایه و اساس توجه آگاهانه در 

 :Vogus & Welbourne, 2003) گردند یم نیتأمیی مهارت افزاالزم از طریق آموزش و 

 زمان به پارادوکس ي شناختی را پاسخ عقالنی همآور تاب) 2010(دیوالد و بون . )878
  .)Dewald & Bowen, 2010: 199( دانند یمتهدید باال  -فرصت باال

ــاران   ــک و همک ــه  ) 2011(لنجنی ــد ک ــشان دادن ــابن ــد  آور ت ــازمان نیازمن ي س
ي شـناختی آن    آور  تـاب عـد   در حوزه منابع انسانی است کـه ب        آورانه  تابي  ها یمش  خط

. ي خاصی در این حوزه اسـت      ها  نامه  مرامنیازمند مشارکت کارکنان و همچنین اصول و        
یی، خالقیـت،  جو فرصتخبرگی، : ي شناختی شاملآور تاببراي مثال نقش کارکنان در  

ي هـا  حـل  راه ي در عدم قطعیـت، پرسـشگري از مفروضـات اساسـی، ارائـه         ریگ  میتصم
ي آور تـاب ي هـا  مرامنامـه مفهومی جدید و مناسب و نقش سازمان در ایجـاد اصـول و            

                                                
- بکار رفته » ناساز نما«و یا » تناقض«و یا » قیاس ضدونقیض«دفعات معادل  عبارت پارادوکس در این مقاله به

  .است
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ی قـدرت، طراحـی تیمـی       یـ ي مشارکت بـا کارکنـان، تمرکززدا      ریگ  جهتتوسعه  : شامل
مشاغل، ایجاد رابطه بجاي معامله با کارکنان، کاهش قوانین و فرآیندها، استخدام طیـف         

 در سـازمان، ارزش قائـل       هـا  یستگیـ شا و   ها  میپارادا،  ها  اهدگیدي از تجربیات،    ا  گسترده
ي بـر سـرمایه انـسانی، اسـتفاده از هـردو      گـذار   هیسـرما ي فـردي،    ها  تفاوتشدن براي   

 & ,Lengnick-Hall, Beck) رسمی و غیررسمی اجتماعی در سـازمان اسـت   سازوکار

Lengnick-Hall, 2011: 249(.  
ي هــا تیــقابلي از ا مجموعــهي شــناختی را آور تــاب) 2017(ویلیــام و همکــاران 

ي حل مسئله، فرهنـگ آگـاهی بخـشی، و        ها  تیفعالتسهیم اطالعات،   : شناختی همچون 
 توجه، تفسیر و تحلیل محیط، بهتـرین اقـدام بـراي          توانایی: ي شناختی همچون  ها  پاسخ

 در ژهیـ و بـه ي ریـ گ میتـصم  ریپـذ  انعطـاف  و خلق ارزش، فرآیندهاي  ها یدگیچیپکاهش  
ي هـا   قـضاوت ي تفـسیر،    هـا   ستمیـ سي مشترك، بازسـازي     ساز  حسي حساس،   ها  زمان

بنـابراین در یـک    .)Williams et al., 2017: 744( داننـد  یمـ اخالقی و تجربی مناسـب  
ي و فرآینـدي ذهنـی   آور تابي شناختی اگرچه فرآیند کسب شعور      آور  تاب ،يبند  جمع

 که دانش ردیگ یم، اما این فرایند ذهنی در بستري از فرهنگ سازمان شکل       دیآ یم بشمار
 مطالعه و فهـم عمیـق آن   شک یب که   کند یمو تجربه زیسته فرد در آن نقش مؤثري ایفا          

ي با همه تنوع آن مانند دانش بومی، ضمنی و صریح است آور تابدانش نیازمند بررسی 
  .که در ادامه این رابطه را برجسته خواهیم کرد

  
  آوري دانش بومی و دانش تاب. 2-4

 دهی نامزیزاد ن  و بومی و مردمانهی عامی قومای و ی سنت،ی که دانش محلیدانش بوم
 ی و اجتماعیعی طب،یکیزی فيها طیر مح دها دهی پديبند  و طبقهفی تعريشده است؛ برا

 مانند ی مراکز رسمقی که افراد جامعه از طری و با دانششود یکاربرده م خاص به
 ممکن است ظاهراً کنند، ی کسب می و خصوصیقات دولتیها و مؤسسات تحق دانشگاه

مشاهده و (  که حاصل تجربهی کلیژگی ونیها در ا تفاوت داشته باشد، اما همه آن
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اند مشترك  شده و به اشکال گوناگون تکرار شده و اثبات) یررسمی و غی رسمشیآزما
 يها نهی در ارتباط با زمی انسانيها  گروهیخی و تاری دانش جمع،یدانش بوم .باشند یم

 و حل ی در نسبت با نظام ارزشازها،ی نردبان نفی تعريها وهی شژهیو  به،یگوناگون هست
 ی آدمی و سبک زندگیشتی معيها  است که منجر به راهیخی تجربه تاريها مسئله با راه

 قی و از طریعی طبطی و محای گروه با جغرافی است که از تعامل طوالندهیگرد
 با ختهی و نامکتوب و آمیگرفته و عمدتاً شفاه وخطا در خالل زمان شکل آزمون

  .)2:  ب1393 ي،فرهاد(  استیو دانش ضمن) فنون بدن(  بدنيها کیتکن
عنوان نتیجه تعامل با   یک جامعه بهتجربه زیستهبومی، دانشی است که از دانش 

 يها حوزهتمام  باًیدانش بومی تقر. شده است محیط خود در طول هزاران سال ساخته
 و  متفاوت استجامعه دیگر به اي  و معموالً از جامعهدهد ی را پوشش میتالش انسان

مشکالت درك  ها و حل چالش، دینما یم  متحدآن چیزي که این دانش را متشکل و
بیان ) 2002( که هوپر گونه آن. )Woytek, 1998: 16( است شده خاص هر جامعه

  بلکهست،ی ن ایستاتنها نهاین دانش ،  به دانش بومی گستردهیتوجه ی بباوجود دارد یم
 به بهبود در ازی نجهی و درنت آنراتی و تأثیطی محراتییدر پاسخ به تغو ول زمان در ط

بنابراین جاي تعجب نیست که . )Ezeanya, 2014: 243(راهبردها نوآور شده است 
ي در جوامع محلی سراسر ریگ میتصمي و ساز میتصمدر را دانش بومی بیشترین اثر 

ي ا هیپا توسعه پایدار نقش منظور بهجهان داشته و در طراحی راهبردهاي رشد و توسعه 
 .)UNESCO, 2017:5)و اساسی دارد 

ي زیر برنامهنیز معتقد به ) ) 1981با این توصیف اقتصاددانی چون چمبرز
 جهیدرنتبود و » ي محلی و بومیها حل راهدانش و «ي از مند بهره مبتنی برمشارکتی 
. ي موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفتها حوزه دانش بومی یکی از مبتنی برکارآفرینی 

 در شناسایی، کنندگان مشارکت  عاطفیاطرخ تعلقعامل مهم در این نوع کارآفرینی 

                                                
1. Chambers 
2. engage 
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 :Ezeanya, 2014) و پایدار محلی است دسترس قابلي ها حل راهاعتبارسنجی و یافتن 

248(.  
چند گواه این . ي استآور تاب بومی ارزشمند، دانش دانشیکی از مصادیق این 

  : ازاند عبارتمدعا 
ي آور تاب یاد شد هدف از توسعه تحول شناختی در تر شیپ که طور همان اوالً

این یادگیري شناختی یا ادراکی از . شناختی است شناختی، ارتقاي توان یادگیري
 در کتاب مدیریت انچه پروفسور ادگار شایني اصلی فرهنگ است، چنها ارزش

 که دارد یم بیان گونه نیا) ) 1992 کاتر و هسکتبه نقل ازی و رهبري سازمان فرهنگ
ي قوي که ها فرهنگ: دهد یمي قوي و ضعیف نشان ها فرهنگ دربارهتحقیقات گسترده 

باورهاي اصلی ي از ا مجموعهي پرتالطم اطرافشان سازگار شوند؛ ها طیمحقادر بودند با 
: 1383 ،نیشا(را درك نموده بودند ) همچون اهمیت یادگیري ادراکی و ضرورت تغییر(

 یادگیري مؤلفهي و آور تاب یادگیري شناختی در دانش مؤلفهبنابراین با توجه به . )222
ادراکی در فرهنگ سازمان که در باال به آن اشاره شد و با تأکید بر آنکه هر دو از سنخ 

ي و تجربه زیسته مستتر در آور تاب ارتباط مفهومی بین دانش بنابراین هستند، یادگیري
  . مشاهده نمودتوان یمفرهنگ سازمان را 

 معرفی دو نوع دانش حاکی ازاز انواع دانش انسانی ) 1995( روایت نوناکا اًیثان
 دانش در سنت فلسفی غرب بوده، از ذهن نیتر جیرا که  دانش صریح- الف:است
ي نمادین و یا زبان طبیعی براي معرفی ها قالبده، مستندسازي شده و با درآم

ي اطالعاتی، ها گاهیپا، ها مقاله، تحقیقات، ها پروژهي ها گزارشاستانداردهاي طراحی، 
 که  دانش ضمنی-ب. شود یم مستندسازي شده، استفاده اتیتجرب و ها يگذار استیس

-244: 1391 ي،فرهاد(. است ده، ناملموسدر ذهن افراد قرار داشته، مستندسازي نش

                                                
1. Edgar Schein, 1992 
2. Kotter & Heskett 
3. Explicit Knowledge 
4. Tacit Knowledge 
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 را در جهان مشخص ها تیموقعدانش ضمنی روابط هوشمندانه بین امور و . )243
این دانش در چارچوب ارتباطات باالي انسانی، مشارکت در دانش، تدریس، . سازد یم

 و ها کنفرانسشاگردي در فضاي صمیمی و روابط کاري، از طریق -روابط استاد
نوناکو معتقد است . )Rahman, 2004: 314 ( استانتقال قابل علمی يها انجمن
واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را   از طریق سازگاري منفعالنه، بلکه بهتنها نه ها سازمان

 سازگاري کامل خود با محیط درصددسازمانی که . دهند یم وفق ثبات یبي ها طیمحبا 
 قرار آور تابي ها سازمانکه از نظر این پژوهش در دسته  - در حال تغییر است

ها را به طرز مؤثري، مورد  باید عالوه بر خلق اطالعات و دانش، بتواند آن، -ردیگ یم
 منجر به خلق چهار شیوه دانش 2نمودار این پردازش مطابق . پردازش قرار دهد

  . گردد یم
است که ) T2T( شیوه تبدیل دانش ضمنی به ضمنی :ي سازیاجتماع -الف

 خلق دانش ضمنی از طریق الگوهاي ، تجارب و در ادامه آنگذاردنفرآیند به اشتراك 
- در نظام استادوفن حرفهمانند یادگیري (ي فنی مشترك است ها مهارتذهنی و 
  ).و یا یادگیري در جلسات طوفان مغزي شاگردي

  
  دانش صریح  دانش ضمنی  

  سازي برونی  اجتماعی سازي  دانش ضمنی
 تلفیق سازي  درونی سازي  دانش صریح

   دانش چهار شیوه خلق-2نمودار 
  

است که طی فرآیند  )T2E( شیوه تبدیل دانش ضمنی به صریح :يساز یبرون -ب
در قالب بیان استعاره، قیاس، مفاهیم، فرضیه یا الگو، ) دانش مفهومی(ي پرداز مفهوم

مانند آنچه این پژوهش تالش در  (دینما یمدانش ضمنی را به دانش صریح تبدیل 
  ). جهت تحقق آن دارد
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که افراد به  است )E2E( شیوه تبدیل دانش صریح به صریح :تلفیق سازي -ج
ي به ا انهیراي ارتباط ها شبکهیی مانند اسناد، جلسات، مکالمات تلفنی و یا ابزارهاکمک 

  ). وپرورش مانند خلق دانش در آموزش (پردازند یمخلق دانش و تبادل آن 
ت که با اس) E2T( که شیوه تبدیل دانش صریح به ضمنی :يساز یدرون -د

در این فرآیند دانش ضمنی که در سطح افراد . یادگیري عملی ارتباط تنگاتنگی دارد
مستندسازي تجارب یا  (شود یممتمرکزشده با اعضاي دیگر سازمان در میان گذاشته 

 اًیثانگرفته و  ی مارپیچی جدیدي شکلنیآفر دانش اوالً، بدین ترتیبتا ) دانش عملیاتی
که نتایج این پژوهش نیز در ادامه مؤید  طوري نیز ارتقا یابد و بهسطح دانش ضمنی افراد 

: 1391 ي،فرهاد. ك( دینما یمي سازمان ایفا آور تابآن است، نقش کلیدي در توسعه 
که هم تجربه زیسته و هم تبدیل این تجربه با همه   ازآنجاییرسد یم به نظر. )280-270

ر فرآیندهاي سازمانی وجود دارد، صورت عینی د مفاهیم مستتر در دانش ضمنی به
 با مفهوم سو ک با مفهوم یادگیري و از یسو کي شناختی که از یآور تاب دانش بنابراین

تغییر ارتباط دارد، همچنان که در صفحات آتی اشاره خواهیم کرد در بستر سه فرآیند 
  .ي قابل تبیین استساز یبروني و ساز یدروني، ساز یاجتماع

ي دانش ریپذ لیتبد ویژگی -الف: به دلیلاگرچه دانش ضمنی ذکر است   شایان
 کنند یم از دیگران کسب ماًیمستقضمنی به ضمنی، جایی که افراد دانش جدید را 

ي دانش ضمنی به صریح که ریپذ لیتبد ویژگی -؛ ب)پذیري اجتماعی سازي یا جامعه(
مشترك به  توجه -با تبدیل دانش به شکل ملموس مفهومی از طریق گفتمان؛ ج

 کمتر مکتوب شدن و موارد -ي؛ دا منطقهخاستگاه محلی، بومی، سنتی و فرهنگ خاص 
:  وجه ممیزه تفاوت دانش بومی با آنامایی با کارکرد دانش بومی دارد؛ ها شباهتدیگر 

 به دلیل کیفیت تجربی باالتر -ي و کشف رابطه بین اجزاي طبیعت؛ بنگر کل -الف
 پویایی -؛ دها دهیا حفظ، یادآوري و تقویت -بخصوص؛ جابتنا به تجارب یک مکان 

 ویژگی تغییرپذیري پیوسته، تولید، بازتولید و کشف تجارب و موارد دیگر به دلیلباالتر 
  .است
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ي چهار نوع بند دستهدر باب ) 2002(ی جالبی که کراتول و همکاران شناس نوع ثالثاً
.  قرار دارد»دانش حقایق« ،تین طبقه، حاکی از آن است که در نخسدارند یمدانش بیان 

، ها هینظر دوم دانش مفهومی که در حوزه 1. داردها فرمولاین دانش اشاره به مفاهیم و 
 و ها مهارتي که اشاره به قواعد، ا هیروسوم دانش . کند یم بحث ها چارچوبالگوها و 

. گردد یممطرح  ها انساندانشی که در آن تجربه زیسته . ي انجام یک کار داردها روش
ي شناخت ها ياستراتژ و ها روش است که دانش ارزیابی »دانش فراشناختی«چهارم 

 و با ارزیابی درست یا غلط بودن میکن یمانسان است، روشی که ما شناخت کسب 
 دانش رسد یم به نظربنابراین . )) Krathwohl, 2002: 214میریگ یمیاد را  ها روش
 از مختصات دانشی، کهتجربه زیسته کارآفرینانی است از یی بایز آمیزه ،يآور تاببومی 

روایت دکتر مرتضی فرهادي . ي و دانش فراشناختی برخوردار هستندا هیرودانش 
 هر قوم یفرهنگ لی و پتانسی ملهی از سرمای بخشی که آن رادانش بوماز ) 1393(
 بلکه ، نداردی تعارض و تناقض)یا همان دانش مفهومی(ی تنها با دانش رسم ، نهددانن یم

 ي در ازایدگی و آبدی مانند آزمودگی دانش بومیضرَ متفاوت عيها یژگی ویبرخ
 در دسترس، ی،دانش بوم. دهد ی قرار می دانش رسمي برایزمان، آن را مکمل خوب

گرا، زمان آزموده   تجربها،ی پو،ینگر، شفاه اقعنگر، و  ساده، کارآمد، ارزان، کلاب،ی آسان
 دانش به مسائل نیا. شود ی مفی تعربوم ستی و زعتی و طبطیزاد و سازگار با مح و بوم

 دهی زمان آبدی بوده و در طاینگاه کرده و پو) کیستماتیس(ي ا  و منظومهیصورت کل به
 طی است با شرافتهای  تکاملی محلی و اجتماعیعی طبطیشده است و چون در بطن مح

                                                
-  دانش حقایق)Factual Knowledge:(  در حوزه کارآفرینی مانند مفاهیم نوآوري، فرصت، ایده و...  
-  دانش مفهومی)Conceptual Knowledge :(هاي کارآفرینی در حوزه کارآفرینی مانند نظریه.  
- اي  دانش رویه)Precedural Knowledge :(آوري کارآفرینان و یا  در حوزه کارآفرینی مانند تجربیات تاب

  .وکار هاي کسب مهارت
-   دانش فراشـناختی)Metacognitive Knowledge :(      در حـوزه کـارآفرینی ماننـد روش ارزیـابی علـت

  .ها هاي آن شکست دیگر کارآفرینان و استراتژي
- تأکید از پژوهشگر.  
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 سازگارتر ی آن را دانشی دانش بوميها یژگیو .باشد ی کامالً سازگار ميا  و منطقهیبوم
 توان ی که مکند ی می معرفنی و نوکی کالسيها گراتر از دانش  و جامعهطینسبت به مح

  .)3:  ب1393 ي،فرهاد(  قرار دادداریآن را در خدمت توسعه پا
اجتماعی، حاکی از آن است که - نهادي اقتصاديوانعن به» واره«مطالعه موردي 

یی چگونه عالوه بر کارکردهاي اجتماعی موجب روستا وکار کسبي یک آور تاب
روایت دکتر مرتضی فرهادي از این پدیده نشان . گشت میتوانمندسازي اقتصادي آنان 

 لهازجمی نبوده و فاتی و تشری واره صرفاً از نوع اجتماعيکارکردها که دهد یم
 زانیم بودن کم به مزیت صرفه مقیاس براي حل معضل توان یمآن  ي اقتصاديکارکردها

 ، حل معضلریشفسادپذیري سریع  تیماه اعضاي واره، حل معضل کی کنزد ی ریش
ی بازار رسان، حل معضل ریتقدس ششیر به دلیل باور به  دوشرطیق یخریدوفروش ب

 نیتأم و  در زمان کارییجو صرفهر، ي استحصال و نگهداشت شیآور فن نیتأمشیر، 
یی در بستر فرهنگ روستااشاره نمود؛ که خود ریشه در دانش بومی زنان  کار يروین

این دانش بومی در کنار کارکردهاي اقتصادي، کارکردهاي پنهانی در . داردیاریگري 
به  توان یم آن جملهیی نیز داشته است که از روستاي زنان آور تابحوزه بازتوانی و 

 ی و تشفها یها و دلواپس  اعضاء، مبادله تنشي برای روانتی امنجادی و ایاجتماع رشیپذ
 زنان و استقالل ي اوقات فراغت براجادی اعضاء، مبادله اطالعات و اخبار، ایروان

  .)1387 ي،فرهاد(  آنان نام بردياقتصاد
  
  آوري هاي داخلی و خارجی در حوزه تاب پیشینه پژوهش. 2-5

که در سطح تحلیل فردي » ي شناختی در حوزه روانشناسیآور تاب« مقوله فارغ از
 است، الاقل به استناد شده انجامي در خصوص آن ا گستردهي داخلی ها پژوهش

به ) وکار کسبسازمان یا (مطالعات چند سال اخیر تیم پژوهش در سطح تحلیل بنگاه 
شده است و عمده ي داخلی پرداخته نها پژوهشي شناختی در آور تابموضوع 
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 اختصار به عام متمرکز بوده است که صورت بهي آور تابمطالعات داخلی بر موضع 
  .  به چند پژوهش زیر اشاره نمودتوان یم

 نیتأمي زنجیره آور تاب بهبود عملکرد حوزه منظور به) 1394(جعفرنژاد و محسنی 
ي اطالعات، پایداري رگذا اشتراكچابکی، همکاري میان بازیگران، به : توانمندساز» 9«

ي ریسک و درآمد، اعتماد میان بازیگران، فرهنگ گذار اشتراك، به نیتأمدر زنجیره 
اقدامات باالدستی زنجیره : مدیریت ریسک، قابلیت سازگاري، ساختار و سه اقدام

را ) مشتري/ کننده عیتوز(ی زنجیره دست نییپا، اقدامات دکنندهیتول، اقدامات )کننده نیتأم(
  . )46-48: 1394 ی، محسنوجعفرنژاد (ی نمودند معرف

 نی ارتباط بیبررسدر پژوهش دیگري که با هدف ) 1394(ی وکیب یزداني یها افتهی
سه  که دهد یم انجام شد، نشان رانی در صنعت بانکداري ایی و کارای سازمانيآور تاب

 تی ظرف واديی بنيریپذ بی آستیری مد،یتی موقعیآگاه (ی سازمانيآور عامل تاب
ورسوم   عامل آدابری تأثی ول،دارند معناداري ریها تأث  در بانکییبر کارا) یانطباق
ي آور تاب تحلیل .)1: 1394 ی،وکیب یزدانی( ستی نمشهودیی  بر کارايآور تاب

ي، نگر ندهیآتوان تطابق و :  که شش عاملدهد یمیی نیز نشان روستاي وکارها کسب
ي راهبردي و حمایت زیر برنامهی، حمایت خانوار، تعامل با مشتریان، موقعیت طلب

 دینما یمیی را تبیین روستاي وکارها کسبي آور تابواریانس سازه % 69دولت 
  . )181: 1396 ی،مانی او ياریورمز(

ارائه الگوي «ي با عنوان آور تابي مهم داخلی در حوزه ها پژوهشیکی از 
) 1390(رویکرد سیستمی توسط مالزاده که با » ي کارآفرینی ایرانیها بنگاهبازتوانی 

 ورودي -1:  یک سیستم دارايمثابه به که بازتوانی دهد یم است، نشان شده انجام
  ، )ي مدیریتی، نیروي انسانی، فرآیندها، مأموریت، اطالعات و دانش فنیها تیقابل(
ي و ، پیگیروکار کسباستمرار : شامل( سیستم یا همان اقدامات بازتوانی پردازشگر -2

ی، ایجاد تغییرات بنیادي، توسعه خرد جمع مبتنی بري ریگ میتصمتعهد به حل مسئله، 
ي ها يهمکاري سازمان، مدیریت فعال منابع مالی، گسترش ها تیقابل، توسعه وکار کسب
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  ، )ي و آمادگی، رشد و توسعهریگ شیپیادگیري، ( بازتوانی جینتا -3، )تجاري مشترك
وابستگی ( عوامل محیطی -5، )وکار کسب و توسعه ها يدتوانمنتوسعه ( بازخورد -4

مقبولیت و جذابیت محیطی ( تصویر سازمان -6  و)ي تجاريها يهمکاربه قوانین و 
  .)1390 ،مالزاده(است ) سازمان

 عام صورت بهي آور تابي خارجی اگرچه در حوزه ها پژوهشدر خصوص 
ي از آور تاببر حوزه شناختی ، ولی با تمرکز گردد یمي فراوانی مشاهده ها پژوهش
ها را  ، برخی از آن1 که جدول شود یم چشمگیري کاسته طور به ها پژوهشفراوانی 

  .دهد یمنشان 
  

   در خارج از کشوري شناختیآور شده در حوزه تاب  انجامهاي پژوهشخالصه  -1جدول 

ف
ردی

  

  ي شناختیآور تاب بر مؤثرشده  ییشناساهاي مهم  مؤلفه  نویسندگان

1  (Weick et al., 
1999:81( 

ي مشترك و داشتن طرح تفسیري شناختی مشترك بین کارکنان و    حس ساز 
  یري سریع از توجه به ساختارها به توجه به معانیگ جهت

2  
(Hamel & 

Valikangas, 
2003:55( 

 ازآنچه در قی عمياریهوش (ی شناختيها  چالش-1:  غلبه بر  يآور  ابعاد تاب 
  ، )دهنـد  ی قـرار مـ  یر ما را تحـت تـأث  تی است و آنکه چطور موفقرییحال تغ 

 ي بجـا  کی اسـتراتژ  دیـ  جد هاي  ینه گز جادی ا ییتوانا (یکی چالش استراتژ  -2
 تی هـدا يتالش بـرا  (یاسی چالش س-3، ) در حال مرگ   یمی قد يراهبردها

 کالن بلکـه بـا      يها   بر بودجه  ی به محصوالت فردا نه متک     روزی د صوالتمح
 يبازسـاز  (یکیدئولوژی چالش ا-4  و) موجودهاي یهاتکا به استعداد و سرما    

 و یاتیـ  عمل ي بـاور کـه در آن سـازمان برتـر          کیـ عنوان    وکار به   مدل کسب 
 فرصت محور و نه بحـران محـور         کردی خود را با رو    یی اجرا يها یستگیشا

  .است) دی نماتیقوت

3  
(Dewald & 

Bowen, 
2010:197-202( 

 و  سکیـ  ر تیریمد/  اختالل ی دامنه و گستردگ   فهم / اختالل يبند  چارچوب
 و شناسـایی    لیـ تحل/ ستمیوکار س    مدل کسب  يبازساز/ ستمی س تیعدم قطع 

/ ری خطرپـذ  تیری در مـد   ينـوآور /  منـابع  صی در تخـص   ينوآور/ ها  فرصت
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ف
ردی

  

  ي شناختیآور تاب بر مؤثرشده  ییشناساهاي مهم  مؤلفه  نویسندگان

 ي الگـو تفـاوت / ی شناختيآور زمان در تاب    هم دی فرصت و تهد   پارادوکس
 و  لیـ تحل/ یدوسـوتوان /  منـابع  صیتخـص /  مقاومت يا الگو  ب يریسازگارپذ

 دیـ  جد يهـا    نهفته در فرصت   ارزش/ دهایها و تهد    زمان فرصت   شناخت هم 
  )ی مالهاي یل ارزش نهفته در پتانس،یارزش نهفته در دانش قبل(

4  
(Vogus & 
Sutcliffe, 
2007:3419( 

 بـه همـه     گیـري   یم تـصم  نفوذ/  با متخصصان  مشورت/ يا   دو حلقه  يریادگی
   ساختارهايبهبودساز/ يری و پرتدبياریهوش/ واحدها

5  
(A. C. Corbett 
& Hmieleski, 

2007:103(  
  یي شناختها چارچوبعنوان یک منبع بسیار مهم  گیري به یمتصمبستر 

6  (Gittell, 
  هاي حل مسئله یتفعالي اطالعات و گذار اشتراكبه  )2008:25

7  
(Lengnick-
Hall et al., 
2011:249( 

یی، جـو  تفرصـ خبرگـی،  : ي شناختی شاملآور تاب نقش کارکنان در   -الف
گیري در عدم قطعیت، پرسشگري از مفروضـات اساسـی،            یمتصمخالقیت،  

نقـش سـازمان در ایجـاد    . -ي مفهومی جدیـد و مناسـب؛ ب      ها  حل  راهارائه  
یـري مـشارکت بـا    گ جهـت توسـعه  : ي شـامل آور تابي  ها  مرامنامهاصول و   

 ی قدرت، طراحی تیمی مشاغل، ایجاد رابطه بجاي معاملهیکارکنان، تمرکززدا
ي از تجربیات، ا گستردهبا کارکنان، کاهش قوانین و فرآیندها، استخدام طیف     

هـا در سـازمان، ارزش قائـل شـدن بـراي       یـستگی شاها و  یمپاراداها،   یدگاهد
 سازوکارگذاري بر سرمایه انسانی، استفاده از هردو  یهسرماي فردي، ها تفاوت

  رسمی و غیررسمی اجتماعی در سازمان

8  
(Williams et 
al., 2017:744-

750( 

ي ها پاسخهاي حل مسئله، فرهنگ آگاهی بخشی و  یتفعالتسهیم اطالعات، 
 توجه، تفسیر و تحلیل محیط، بهترین اقـدام بـراي       توانایی: شناختی همچون 

گیـري   یمتـصم یر پـذ  انعطـاف  ارزش، فرآینـدهاي  ها و خلق یچیدگیپکاهش  
هـاي   یـستم سي مـشترك، بازسـازي      حس ساز ي حساس،   ها  زمانیژه در   و  به

 ي اخالقی و تجربی مناسبها قضاوتتفسیر، 

  ي تحقیقها افتهی: منبع
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  بندي مبانی نظري پژوهش جمع. 2-6
و » سازگارپذیري« گفت، دو مفهوم توان یمي کلی نخست بند جمعدر یک 

در . را دارند» يآور تاب« دو روي یک سکه ظرفیت تبیین مفهومی مثابه به» پیشگامی«
فرآیند ایجاد، آزمایش و  در پایداري.  هدف پایداري است،الگو یا مشق سازگارپذیري

 محمدي  و مهرگانی،اهرنجان یرزائی می،فرهنگ(ي جاري اهمیت دارد ها تیقابلحفظ 
. کنند یمي پیرو از این الگو استفاده ها سازمان رسد یم به نظر و )64-66: 1384 ،الیاسی

به این . در این الگو سازمان یا مدیران آن از طریق فرهنگ در تکاپوي سازگاري هستند
 با فرهنگی که دارند خود را با هستارهاي زیستی و محیطی سازگار خواهند یممعنا که 

فراستخواه ( شود یمشاهده کنند و بنابراین در این سرمشق وابستگی به مسیر نیز م
: دیوالد و بون(الگوي سازگارپذیري با الگوي مقاومت نیز تفاوت دارد . )64-63: 1396
 تحمل و امکان رشد داشته باشد، سازگار و  کهییجاسیستم تا ). 202-200: 2010
  .شود یم است و آنجا که رشد متوقف شود مقاومت آغاز آور تاب

توسعه است و در توسعه فرآیند ایجاد، آزمایش و در الگو یا مشق پیشگامی هدف 
 رسد یم به نظر و )64-66: 1384ی و همکاران، فرهنگ(.  اهمیت داردها فرصتحفظ 

در الگوي پیشگامی سازمان یا مدیران . کنند یمي پیشرو از این الگو استفاده ها سازمان
انی سرچشمه ي بدیع انسها تیخالق که از شود یمآن، پارادایم بیانگري مشاهده 

 از نوع کارکردهاي سازگاري نیست، لزوماًاین پارادایم معتقد است که فرهنگ . ردیگ یم
 زیسته خود متنوعی است که از طریق آن مردم تجربیات یبلکه دربرگیرنده نمادهاي معنا

نیز معتقد است ) 2001(هولینگ . )63-64: 1396 ،فراستخواه(. کنند یمرا عیان و بیان 
به . وسعه پایدار در حقیقت توازن دو الگوي سازگارپذیري و پیشگامی استکه الگوي ت

 عنوان مفهوم با آن را که هاست فرصتي سازگاري و ایجاد ها تیقابلعبارتی پرورش 
  .)Holling, 2001: 390( دینما یم معرفی پانارچی

                                                
1. adoptability 
2. proactiveness 
3. Panarchy 
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، نظریه )1973(ي هولینگ آور تاب با ترکیب سه نظریه رسد یم به نظر :دوم
بتوان ) 2007(، نظریه وگوس و ساتکلیف )1961( الویج و استینر راتیتأثمراتب  سلسله

ارزشی و -ي عاطفیآور تابی، شناختي آور تابعد ي را در سه بآور تابموضوع 
ي رفتاري و عاطفی از ها تیقابلکیک  تا بتوان ضمن تف،ي رفتاري تبیین نمودآور تاب

  .ي ارتقا دادآور تابي دانش ریادگي شناختی را به سطحی از یآور تابشناختی، 
ي ها تیفعال و وکارها کسببوم   به اهمیت دانش بومی در زیستبا توجه آنکه :سوم

 نوآوري، آموزش: بوم همچون هاي مهم این زیست کارآفرینانه ایرانی در کنار سایر مؤلفه
، وکار کسب مالی، بهبود محیط نیتأم، ها رساختیزیی، اصالح افزاکارآفرینی، مهارت 

بوم  از اهمیت بسیار زیادي در موفقیت این زیست  مهم فرهنگ و پتانسیل فرهنگیمؤلفه
منظور از مشارکت . هاي مهم این فرهنگ مشارکت است یکی از مؤلفه. برخوردار است

ي دو ها کوشش و همسویی بودن یکعنوان یک اصطالح، ی ، به)یاریگري، تعاون، همکاري(
یی معین با نیت و ها هدفیا تعداد بیشتري از افراد است، براي دستیابی به هدف و یا 

ي آور تاببنابراین بخش مهمی از دانش . 2)1388, يفرهاد(منظوري واحد یا متفاوت 
  .ارآفرینان استسازمانی منبعث از دانش بومی ک  مهم فرهنگمؤلفهمثابه یک  به

ي شناختی نشان آور تاب در حوزه ها پژوهش مطالعه پیشینه  کهطور  آن:چهارم
ي خارجی از دیدگاه ها پژوهشي شناختی سازمان در برخی آور تاب، به موضوع دهد یم

                                                
- تواند در  هاي متبلور و مثبت براي شرایط فعلی یک فرهنگ است که می ذخیره و منبع تجربه: پتانسیل فرهنگی

: انتقال مثبت.  بوده و بستر و شرایط الزم براي انتقال مثبت یادگیري را فراهم آورد     بخشاکنون و آینده ما نیز ثمر     
د نهاي پیشین در یادگیري و حل مشکالت تازه، سودمند واقع شو است که آموختهانتقال یادگیري، هنگامی مثبت 

پتانسیل فرهنگی حاصل انباشت دانش ضمنی ماست که چـون در جغرافیـا، تـاریخ و     ). 69-89: 1388فرهادي،  (
  .فرد دانش بومی را دارد هاي منحصربه  ویژگیپسگرفته است،  فرهنگ خاصی شکل

-   قـدر را بـه   فسیر مفهوم مشارکت از حوصله این مقدمه خارج است، خوانندگان گـران  ازآنجاکه بسط، نقد و ت 
ها  ها، ضرورت گري و یاریگري واقعیت آدمی": شناسی یاریگري با عناوین انسان: مطالعه فصول دوم و سوم کتاب

معنایی  نا هممعنایی و  فضاي مفهومی مشارکت هم" و "در تاریخ آدمیان) همکاري، مشارکت(و پیشینه یاریگري 
  .نماییم ، دعوت می"و همکاري) انبازي(با مشارکت ) یاوري، تعاون(یاریگري 
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سازمانی نگریسته شده است و برخی دیگر نیز  ي درونها ییایپو و ها تیقابلتقویت 
چارچوب شناختی خویش را در یک پارادوکس ) 2010(همچون دیوالد و بون 

در مقابل رویکرد شناختی ویلیامز .  بنا نهادندنیچن نیاتهدید باال -ی فرصت باالزمان هم
دهی  سازمان(ي شناختی ها تیقابلبر این اصل استوار است که بین ) 2017(و همکاران 

 و فجایع ها رانبحپاسخ به (ي شناختی ها پاسخو )  اختالالت سازمانیمیباز تنظو 
 مقوله شناخت در سطح درك شود یم احساس جهیدرنتباید تمایز قائل شد و ) خارجی
 تقلیل یافته و سایر ابعاد شناخت همچون فهم، تحلیل و ارزیابی مغفول ها تیقابلصرف 

عنوان  ي بهآور تابي داخلی نیز به موضوع شناخت در حوزه ها پژوهش.  استشده واقع
 و خود حوزه شناختی را مورد اند نموده توجه وکار کسبي اه تیقابلبخشی از 

  .اند ندادهوتحلیل عمیق قرار  تجزیه
تبیینی . ي شناختی استآور تاببنابراین نوآوري این پژوهش ارائه تبیینی جدید از 

مسیر شناخت تا ) دانش مفهومی و دانش بومی(ي آور تابکه بتواند با آغاز از دانش 
  .ی را روشن نمایدسرمنزل نوآوري شناخت

  
  روش پژوهش. 3

.  است تحقیق روایتی با تحلیل گفتماناین پژوهش از نوع کیفی و روش اجراي آن
از طریق  کارآفرینان يآور  تابيها شهیدلیل انتخاب این روش، نیاز به شناسایی ر

ي این پژوهش با ریگ نمونهچارچوب .  استوکار کسبها در  تجربه زیسته آن واکاوي
 جامعه -1: صورت پذیرفت هدفمند انتخاب روش به و زیر يها شاخصه از استفاد

 شده تیتثبکارآفرین  يها سازمان و ها شرکتهدف پژوهش کارآفرینان و مدیران 

                                                
1. Narrative & Discourse Analysis Method 

-    بـان جهـانی کـارآفرینی          مطابق تعریف دیـده)GEM ( شـده   هـاي کـارآفرین تثبیـت    هـا یـا سـازمان    شـرکت
)Established Business(ماه سابقه فعالیت دارنـد  42ارآفرینی هستند که حداقل هاي ک ها و سازمان ، شرکت 
  .)14: 1393زالی و همکاران، (



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره بومی ایران، سال چهارم، هاي  دو فصلنامه دانش     96  

  

 و ها ییایپوعلت این انتخاب اطمینان از کسب تجارب الزم و شناخت . بودند
 گونه نیامانی توسط ي سازآور تابي درونی و کسب تجارب الزم در حوزه ها تیقابل

 .و آن را روایت نمایند ي را داشتهآور تجربۀ تابی که نانی کارآفر-2.  استوکارها کسب
ي ریگ نمونه، )يآور تاب موفق باتجربهاز کارآفرینان (ي مثبت ریگ نمونه عالوه بر -3

 گذشتۀ يها تجربه شکست یا شکست  چگونگیمنفی نیز صورت پذیرفت تا روایت
 مختلف عی از صنايآور  مرتبط تابيها  تجربهبا  نمونه-4. یده شودکارآفرینان شن

 لی به دلدهیانحراف پد «ي تنوع اشباع الزم را داشته و دچار خطاثی تا از حیده شدبرگز
، آالت نی ماشدیتولي، داروسازصنایعی همچون (نگردد »  صنعت خاصکی تیوضع

 .)یائیمیش، فوالد، ساختمان، رمیپلی، مواد غذائی، نساج، چاپ، کیوکار الکترون کسب
 ایفا نموده وکار خود  و یا توسعۀ کسبسینقش کلیدي در تأس شونده مصاحبه فرد -5

 متعدد با افراد موردنظر و نیز انجام يها گر با انجام مصاحبه پژوهشتحقیق در این . باشد
به متن مکرر ها، مراجعه  سایر همکاران آن برخی مدیران و یا  تکمیلی بايها مصاحبه
 ي و یاآور تاب  اساسیيها شهی الزم دربارة ريها ، دادهتبطمري ها ها و گزارش مصاحبه

ها در هنگام مصاحبه و   به تجربهیهمچنین معنا بخش .آورد ی دست مرا بهشکست آنان 
  .شود یم گر انجام ازآن توسط پژوهش پس

 براي استخراج. شده است بر اساس این روش از ابزار مصاحبۀ واقعه محور استفاده
 ابعاد عمومی یک واقعۀ کارآفرینانه:  مصاحبۀ عمیق، از تلفیق دو مقوله شامليها سؤال

  چارچوب و )(   STAR Kessler, 2006: 100-105و ترکیب دو چارچوب مصاحبه
5WIH

) Jang, Ko, & Woo, 2005: 26( يها در ادامه سؤال.  استشده  استفاده 
                                                

-1:  بر مبناي این چارچوب باید به سه سؤال پاسخ گفت- Situation/Task) مشکل اصلی )وظیفه/وضعیت ،
  ست؟؛ ، تـصمیم یـا اقـدام مناسـب بـراي آن چیـ      )اقدام (Action -2خواهیم به آن پاسخ دهیم چیست؟؛       که می 

3- Result) هـاي   اقدامات چیست؟ جامعه چطور از نتایج آن منتفع خواهد شد؟ آمـوزه   /، نتیجه این اقدام   )نتیجه
  شده است؟ مالی و زمانی در نظر گرفته/انتقالی از گذشته این اقدام یا اقدامات چیست؟ آیا مقتضیات اقتصادي

-1:  بر مبناي این چارچوب اول باید به شش سؤال پاسخ گفت- What) رویداد موردنظر پژوهش )چه چیزي ،
  ، ابعاد مکانی و جغرافیایی رویداد موردنظر پـژوهش چیـست؟؛   )کجا(Where  -2چیست و چه ابعادي دارد؟، 
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 سؤال براي 45امۀ نهایی شامل نپرسش شده و  آزمون و اصالح، در مصاحبۀ اولیهشده هیته
شده تا در قالب  خواسته شوندگان در انجام مصاحبه از مصاحبه. مصاحبه تهیه شد

 با یک چالش یا شدن ا تا زمان مواجهوکار خود را از ابتد داستان، سرگذشت کسب
براي اطمینان از کامل بودن اطالعات و از قلم . ازآن روایت کنند و پساختالل جدي 

عنوان   مصاحبه بهيها وکارها، از سؤال  کسبيآور  اساسی واقعۀ تابيها جنبه نیفتادن
در مورد ، که اگر نمونۀ مورد مصاحبه، در زمان صحبت شد یراهنما استفاده م چارچوب

ها از وي  ، با استفاده از این سؤالکرد یخویش، موردي را فراموش مي آور تابفرآیند 
  .بحث را کامل کند  کهشد یخواسته م

تعیین حجم نمونه در این مطالعه، از ابتدا میسر نبوده، بلکه پس از آغاز 
افت، ، گسترش حجم نمونه تا زمان رسیدن به مرحلۀ اشباع نظري ادامه یيریگ نمونه

ازآن اضافه شدن نمونۀ دیگري، پیام و معناي جدیدي در  پس  کهيا یعنی مرحله
 باًیآمده، تقر دست و اطمینان حاصل شد که اطالعات به  به همراه نداشتها تیروا

 این فرآیند تا ، براي اطمیناناما،  و دهم محقق شد نهماین امر در نمونۀ. تکراري هستند
شده  براي تقویت روایی تحقیق از سه روش استفاده . شدمصاحبه دوازدهم ادامه داده

تلفیق دو مقولۀ ابعاد عمومی ( اطالعات يمند ابزار گردآور با طراحی نظام -1 :است
استفاده از نظرات خبرگان در اصالح و ، )مصاحبهي ها واقعۀ کارآفرینانه و چارچوب

انتخاب . -2؛  سوي دیگراز آن دییدر مصاحبۀ اولیه و اصالح و تا تکمیل آن، آزمودن آن
و برخوردار از )  مورد نمونه مثبت7(ي آور کارآفرینان برخوردار از تجربۀ تابترکیبی 

تمام  -4)  مورد2 (وکار کسب مشاورین -3؛ ) مورد نمونه منفی3(شکست  تجربۀ
شوندگان قرار  مصاحبه ها مجدداً در اختیار از متن مصاحبه شده  مفید استخراجيها داده

                                                                                                              
3-  Who) چه کسی(4آفرینان رویداد موردنظر پژوهش چه کسانی هستند؟؛  ، نقش-  When)دوره )چه زمانی ،

هاي ایجاد رویداد موردنظر پژوهش  ، دالیل و ریشه)چرایی(Why  -5ت؟؛ زمانی رویداد موردنظر پژوهش چیس
داده و چگونه و در چـه      ، رویداد موردنظر پژوهش چگونه و در چه شرایطی رخ         )چگونه (How -6  و چیست؟

  توان آن را مدیریت کرد؟ شرایطی می
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کننده نیز ابتدا  مصاحبهفرد .  تا نظرات خود را براي تکمیل اطالعات ارائه دهندگرفت
کرده تا از این راه  یک دورة آموزشی دربارة چگونگی مصاحبۀ واقعه محور را طی

پژوهش با رسیدن به   تحقق پایایی این.کند پیگیريموضوع موردنظر را بهتر ردیابی و 
 .شده است  انجاممدوازدهمرحلۀ اشباع نظري تا نمونۀ 

ها  شده و براي تحلیل داده  انجاميبند ها با روش کدگذاري و مقوله تحلیل داده
تلفیق موارد (، کدگذاري ثانویه )استخراج شواهد( کدگذاري اولیه :اصلی شامل گام سه

) ها تلفیق و پیوند بین شاخص(ها  ، شناسایی مقوله)ها شناسایی شاخص مشابه یا
  )2جدول  (شده است برداشته
  

  )5قسمتی از مصاحبه نمونۀ شماره (ها  اي از روایت  نمونه-2جدول 
شماره 
  مصاحبه

  شناسایی شواهد موضوع  ها یتروا

1  

علت ورشکستگی ده شـرکت را خـودم بررسـی کـردم کـه              
هـا بـوده     آن ناکارآمـدي مـدیران   ها معلـول       تاي آن  9حداقل  

 خـورده و اغلـب   آفـت  بهـشون .  و مملکـت محیطاست، نه  
 و محکوم میشن، بـه اسـم ده نفـر کـد             کار  یاهس و   کار  الفخ

 وارد صنعت داروسازي شده و  شونیبعض. اقتصادي میگیرن
تغییرات حتی از   . دانند  ینم را    امورات داروسازي  ترین  یهیبد

مشکالت و  اشتباه محاسباتی   دچار  % 90.  خبر ندارند  محیطی
ل من مـیگم مـشکالت را بایـد از او         . شوند  یم یگروه  درون

هـاي   ياسـتراتژ کتـاب  مـیگم بایـد کـارآفرین    .  کنی بینی  یشپ
 . را صد بار بخونهیادطارق ابن زنظامی 

 ي مدیریتیها مهارت 

  وکار کسباخالق 

  وکار کسبدانش 

 فهم تغییرات محیطی 

 اتحاد سازمانی 

   ــادگی ــشگیري و آمـ پیـ
 سیستم

   ــارب ــادگیري از تجـ یـ
 پیشین

  ي تحقیقها افتهی: منبع
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  یقهاي تحق یافته. 4
 پژوهشگر کارآفرینی با مرتبه علمی استادي 2 و شده تی کارآفرین تثب10در این پژوهش 

ها و  ها، سازمان  با شرکتي که هر دو سابقه مشاوره و همکار- در هیات علمی دانشگاه
را )  مرشدای یراهبر پرورش( منتور ایعنوان مشاور و   مختلف را بهيوکارها کسب
 نفر از کارآفرینان داراي مدرك دیپلم، 2 .ۀ آماري انتخاب شدندعنوان نمون به -اند داشته

همگی حداقل از تحصیالت دانشگاهی در سطح کارشناسی برخوردار بوده و و مابقی 
 به یابی براي دست که اشاره شد طور همان. اند سال سابقۀ کارآفرینی داشته 6حداقل 

ها از  ، سعی شد که این شرکتها افتهیآن، اعتبار بیشتر  تبع  گوناگون و بهيها تجربه
 دیتولي،  داروسازصنایع از بین منظور نیبد. شوند صنایع گوناگونی انتخاب

، مریپلی، یمواد غذای، نساج، چاپ، فناوري اطالعات و ارتباطات، آالت نیماش
  . نمونه انتخاب شد1کدام، ی، از هر یایمیش، فوالد، ساختمان

شده، در قالب جدول  وي فایل صوتی ضبطها از ر در ابتدا متن کامل مصاحبه
نوشته شد، تا از این راه شرایط الزم براي کدگذاري فراهم ي و ساز ادهیپ» 2 «شماره

-ي عاطفیآور تابي شناختی، آور تاب در سه تم شده ییشناسا شواهد ازآنجاکه .شود
، گردد یم است، آنچه در ادامه به آن اشاره شده يبند طبقهي رفتاري آور تابارزشی و 

  .ي شناختی استآور تابي پژوهش در حوزه ها افته یصرفاً
 کدگذاري اولیه یا همان شناسایی شواهد ، در نخستین گام تحلیل:گام اول تحلیل

 که براي نمونه  به تفکیک انجام شد»3« نگارشی، در قالب جدول شماره يها مصاحبه از
آمده » 3« جدول قالبه در  مورد مصاحب12 رعایت اختصار پنج مورد از منظور بهو 

  .است
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  )شده آوري شواهد جمع( کدگذاري اولیه -3جدول 
شماره 
  نمونه

  شواهد حاصل از مصاحبه

3  

  از مقابلهزیپره

 و توافق در مورد اجماع
 ابزارها

انعطاف - ي سازگاردوگانه
 يریپذ

صرفاً منافع نه (ي  نهاداعتماد
 )مشترك

 یمی تهماهنگی

  مقاصد مشتركیريگ شکل

  بحرانفلسفههم ف

 نفعانی تعارض با ذرفع

  اقدامسرعت

 فعال بحران توسط بینی یشپ
/ رعاملیمد(عوامل اجرایی 

  )رهی مداتیه

  منعطفپاسخ

  گرلی تسهدولت

 رهبر شروی پيها بنگاه
 تیفیک

 باوجود مناسب میتصم
 ها یتمحدود

 ی محلاتحاد

 طی محازی به نپاسخ

  به بازارتیحساس

 يها یان در جرگري یالب
 يکالن جار

 یطی محراتییتغفهم 
  مثابه فرصت به
 و یريپذ  انعطافرابطه

  ییپاسخگو

 ی ماللیپتانسداشتن 

 از رانت با حرکت اجتناب
 کیبالست

  وکار  کالن کسبيها  رانتشناخت
 وکار اخالق کسب

  منافعمی به تسهتعهد

  ی فرهنگمشترکات
  بازينوآور

/ توانمند ساز/  برند سازریمد
 سازگار پذیر

 کارکنان يخاطر رفتار تعلق
  )ی منابع انسانيوفادار(

 ی اقتضائتیریمد  4

 یاطی مازاد احتتی ظرفجادیا
 هاي ي توانمندتوسعه

  یصادرات
 یطی خوب محیخروج

 یطی محراتیی از تغيریادگی

                                                
1. harmony 

- منظور ارتباط با اجتماعات و نهادهاي محلی است.  
- شوندگان با هدف حرکت در مسیري در بازار و صـنعت کـه در آن نیـازي بـه          اي که یکی از مصاحبه      گزاره

  .همکاري اجباري با مراکز قدرت رانت جو و فاسد نباشد، بکار برده است
- توانند  هایشان باشند، می ها به دنبال پیشرفت فناوري نماید اگر بنگاه نوآوري باز، پارادایمی است که فرض می
گیرنـد، در جهـت    هایی که از درون سازمان نشاءت می هاي موجود در خارج از سازمان مانند ایده  باید، از ایده و

هـاي   هـاي بالاسـتفاده در داخـل سـازمان را از طریـق روش      رساندن آنان به بازار استفاده نمایند و همچنین ایده       
  .)Chesbrough, 2006(ادر نماید سازي اعم از اتحادهاي استراتژیک و یا واگذاري مجوز، ص تجاري
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شماره 
  نمونه

  شواهد حاصل از مصاحبه

 يور  بهرهشیشرط افزا به

  استقالل سازمانحفظ

  فلسفه چالشفهم

 و توافق در مورد اجماع
 ابزارها

  فعال در مقابلسازي یتظرف
  جامعهيازهای نخواست و

 نگرش با اقتصاد سنجش
 يرفتار

 از يآور  تابيمعنا فهم
  صنعتدگاهید

 کشف راهکار در درج
 مأموریت سازمان

 بر اساس ي استراتژهیته
 و نه بر اساس يتوانمند

  انداز چشم

 ی حواس گروهتمرکز

  مقاصد مشتركیريگ شکل

 يآور  تابهاي ياستراتژ

 همراه با تیفی کحفظ
  ينوآور

  ییگرا تیفی کتداوم
 ی چپانتیفیز ک ازیپره

  برندتوسعه

 و سرعت تی ماهتفاوت
 تیفیک

 ین تأمتیری مدهاي یتظرف
   خردیمال

 برد- برديباز

 راتیی تغي ساختار برایآمادگ
  درپی یپ

  خوبوتحلیل یهتجز

 رندهیادگی سازمان

 ی اجتماعيها شبکهي از مند بهره

  یاطیت احتیظرفي از مند بهره

5  

 از اتالف زمان و يریجلوگ
 نهیهز

 - يا  حرفهی انسانمنابع
  مذاکراتتیریمد

 یحل دائم راه

  یوکار اصل  بر کسبتمرکز
   زماندیخر

 ي کاراستیسداشتن 

  بازارتیظرفشناخت 

  ی مستند مالاطالعات
   از بحرانشی پییافزا توان

  وکار  کسبدانش

  تواناي آگاه به امورمشاوران
  المللی ینب

 بر عوامل ی شدت چالش مبتنمفه
   کشوري و اقتصادیاسیس

 پس از رکود: فهم تبعات چالش
 ها یمتحر

   توانارانیمد

6  
 نیگزی جاتربیت افراد

 وکار شدن  کسببلد

  حقوق کارکنانتیرعا

 هاي یاست سيبازنگر
 يکار

 ارائه خدمت به تیفیک

 و يهمکار/ ی سازماناتحاد
 پذیري یتمسئول

 ها ها در بحران  از فرصتاستفاده
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شماره 
  نمونه

  شواهد حاصل از مصاحبه

 انی مشترراتییتغفهم 

 دی تولیزير  و برنامهبینی یشپ

 و توافق در مورد اجماع
 ابزارها

 ها یستم سیريگ شکل

  دانش و تجربهيدسازمستن

  پس از فروشخدمات

 ي کارهاي یتجور کردن فعال
 باهم

  تجربهانتقال

 ی وظائف بدون متولانجام

  رانی مديخاطر رفتار تعلق
   کارکنانيخاطر رفتار تعلق

 يمشتر

 انی مشتريبند سطح

 بر ی مبتنياعتمادساز
 ي از مشتریبانیپشت

 یزير رنامهب

 دی جدکار یمتقس

 نظارت -ی مالتیریمد
 قی دقیمال

 یجوئ  صرفه-  معاشعقل
 ها ینه کاهش هز-

 یتیری مدبینی یشپ

  بهترگیري یمتصم

 یواحد مال/  فروشواحد

 یوکار خانوادگ کسب

  پس از فروشخدمات
  مناسب

 ی محدود کنونانی بر مشترمرکزت

 ي کاراستیس

  دانش و تجربهيمستندساز

  ساختاردیتجد

 یاطی احتتیظرف

 تیری نبودن مدباز

  اطالعاتيگذار اشتراك

 یتیری مدتجارب

  کارکنانيخاطر رفتار تعلق

  مقاصد مشتركیريگ شکل

  وکار  کسبطیسوءاستفاده در مح

7  

 هاي یم اخذ تصمي برایآگاه
 درست

 ها در سازمان ته آموخحفظ

  بازارراتیی با تغیهمگام

 عی سرراتییمثابه تغ  بهچاالك

 راتیی تغي برایآمادگ
 یناگهان

 وکار کسب

  در محصوالتينوآور

 ی علمگیري یمتصم

 ی ماللیپتانس

  ساختارهاقی تلفتیقابلتقویت 

 يآور  در تابسرعت/  سریعاقانطب

 نیگزی جايوهایسنارداشتن 

 ي مقررات اعتبارشناخت

                                                
- که حکایت از برداشت برخی کارآفرینان از . نماید شوندگان از آن استفاده می اي است که یکی از مصاحبه گزاره
. کنند  عنوان دوگانه خلقیات ایرانی یاد میباآنچه دکتر مقصود فراستخواه از آن . خویش دارند» زرنگی و زد و بند«

» دانـش بـومی  «گونه شواهد با توجه به تأکید عنوان مقالـه بـر     که این  )1396فراستخواه  : نک( براي مطالعه بیشتر  
  .شوند عنوان عاملیت در نظر گرفته می اي و نه به عنوان شرایط زمینه به
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شماره 
  نمونه

  شواهد حاصل از مصاحبه

  مشاورهاخذ

 ادغام نادرست پرهیز از
  ناکارآمديساختارها

 يشناخت مقررات اعتبار
 وکار کسب

 فروش یشپ

/  تنوعهاي ياستراتژاستفاده از 
 حفظ وضع موجود

  و آموزشیی افزامهارت

 1ی قانونيها  از حفرهاستفاده

 نادرست يها روش حذف
 ی مالینتأم

   سازگاری منابع انسانحذف
 در ی کردن منابع انسانمیسه

  تیمالک
 تخصص -  منعطفساختار

  ییگرا
  ی انسانيروی ني سازچابک

 ي اجرا-  منعطفساختار
 میدرست تصم

   و چاالك چابکسازمان
  پس از بحرانیزير امهبرن

 ی گروهگیري یمتصم

 ستمی تعارضات سلیتحل

 افزوده صنعت  ارزشرشد

 ي کاراستی سرییتغ

 خاص ي بر کاالهاتمرکز
 شتریبا سود ب

  به چالشنفعانی ذنگاهفهم 

  مؤثرترانیتمرکز بر مشتر

  انبارشندی فرآرییتغ

   اطالعاتکسب

  وکار کسب
 وکار کسبمناسب  اندازه

 ی مشارکتتیریمد/ ی سازماناتحاد

 اری اختضیتفو

  زمان از طلبکارانگرفتن

 وکار  مدل کسبيبازساز

 دهی پدلی در تحلیرعامل مدنقش

 نیشی پيراهبردهاشناخت 

 دی خرندی فرآرییتغ

  فکر کردنیمیتي و  سازیمت

  مدت  با افق کوتاهیزير برنامه

  ي تحقیقها افتهی: منبع
  

  و باشده يبند منظور کدگذاري ثانویه موارد مشابه دسته در گام بعد به: گام دوم تحلیل
با توجه به طوالنی .  مرتبط با موضوع شناسایی شديها حذف موارد تکراري، شاخص

 از آن در اي  شاخص انجامید، نمونه57ه که به شناسایی مطالب کدگذاري ثانوی بودن
  .شده است ارائه» 4«جدول شماره  قالب
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  )ها شناسایی مؤلفه(اي از کدگذاري ثانویه   نمونه-4جدول 
  تعداد شواهد  ها شناسایی مؤلفه  ردیف

  4 يآور تابدانش مفهومی   1
  6 کشف راهکار  7
  9 ي سیستمساز شبکهشناخت ظرفیت   9
  8 اخت ظرفیت فرهنگ و رهبري سیستمشن  13
  5 ندهای فرآيکار  ابتکار و بداههتیشناخت ظرف  18
  3 شناخت اقناعی الگوي سازگاري  57

  ي تحقیقها افتهی: منبع
  

 بین الزم يها بی ترک،ها  مقولهشناسایی براي مرحله، این در :تحلیل سوم گام
  .ی از دو منطق زیر استفاده شدعنا بخشمدر فرآیند . آمد عمل به یتوأم بامعنا بخشها  مؤلفه

 مبناي مفهومی شناخت در این پژوهش الگوي سطوح شناختی :منطق نخست
  : این شش سطح شامل. دهند یم رخ ذهن است که همگی در  مدل بلومگانه شش

 نوآوري است -6  و نقد و ارزشیابی-5 تحلیل، -4 کاربرد، -3 فهم، -2 یادآوري، -1
)Krathwohl, 2002: 215( .مراتبی بودن  علت انتخاب این الگو تبعیت از ویژگی سلسله

ي بر پایه تفکر سیستمی و آور تاب است؛ چراکه مبناي نظریه ها ستمیسنظریه عمومی 
ي تغییر و تعامالت ها یژگیو شده است که براي فهم بنانهادهي پیچیده ها ستمیستئوري 

بنابراین . )Gunderson, 2000: 431(ي انسانی و طبیعی ضروري است ها ستمیسبین 
ي شناختی را آور تاب مقایسه ثغور و حدودمدل بلوم به ما کمک خواهد نمود تا 

با الهام از .  شویممند بهرهمشخص و در تعیین موارد اشتراك و افتراق از این الگو 
ي شناخت پژوهش به ها شاخصی مدل بلوم توسط کراتول، در این پژوهش شناس سنخ

  .گردد یمي بند طبقه» 5«هاي سازنده جدول  اجزا و مؤلفه

                                                
1. Bloom 
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  آوري شناختی هاي شناخت جهت مطالعه تاب  شاخص-5جدول 
  توضیح  شاخص  ردیف

ي آور تابها و تجارب مرتبط با پدیده     یهنظرکسب آگاهی و اطالعات در باب        یادآوري  1
 در ذهن

ي از پیدایش این پدیده و      آور  تابشناسایی انگیزه، نیت، قصد یا هدف عامالن          فهم  2
  فتارهاي نهفته در آن در ذهنکشف ر

ي بـراي  آور تـاب ها و تجارب پدیده  یهنظریري قواعد و اصول نهفته در      کارگ  به  کاربرد  3
   در ذهنوکار کسبحل مسائل واقعی 

دهنـده آن، توصـیف و تعیـین     یلتـشک ي  هـا   بخشي به   آور  تابشکست پدیده     تحلیل  4
  . شودنگره جلو یک کل صورت بهي که ا گونه بهچگونگی روابط در ذهن 

ارزشیابی   5
  و نقد

گردد که نوعی قضاوت      یمي در ذهن، نقد محسوب      آور  تابپدیده  » ارزشیابی«
 قبیـل مفـاهیم،     ازمعیارهـایی   (ي مشخص   ها  شاخصذهنی بر اساس معیارها و      

نگاه (با نگاه و رویکرد مشخص  ) روابط بین مفاهیم، مفروضات و زمینه کاربرد      
جهـت ارزیـابی سـنجش      ...) ، مدیریتی، فلـسفی و      یشناس  جامعهی،  شناخت  روان

  . استوکار کسبي براي مخاطبان حوزه آور تابمطلوبیت پدیده 
 ي در ذهنآور تابهاي جدید، بدیع و منسجم در باب پدیده  ینهگزارائه   نوآوري  6

  )215: 2002کراتول، (: منبع
  

 رفتار سازمانی ي نوعیآور تاب بسیاري از اندیشمندان معتقدند موضوع :منطق دوم
و در مطالعه این رفتار، بجاي تخصیص  )Vogus & Sutcliffe, 2007: 3419(است 

 هویت سازمان متشکل از فرد -1: که چرا ،دهند یماصالت به سازمان، اصالت را به فرد 
ی از محیط است که نام آن جامعه است و جامعه نیز از افراد ی سازمان جز-2. است
 مطالعه در.  بهبود رفتار سازمانی منجر به بهبود سازمان خواهد شد-3.  استشده لیتشک

 فهم تواند یم» ویژگی یا شایستگی شناختی کارآفرینانه«رفتار سازمانی کارآفرینانه 
مطابق تعریف این پژوهش، ویژگی شناختی . ي شناختی ارائه نمایدآور تابمناسبی از 

 او را قادر سازد تواند یم و شخصیت یک فرد است که ها یژگیو، کارآفرینانه طرز تفکر

                                                
1. mindset 
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، اداره، نیتأم نوآورانه خود را وکار کسب، ها فرصتاسد و بر اساس  را بشنها فرصتتا 
ي شناختی ها یژگیوي این پژوهش از بند دسته.  توسعه دهدتیدرنها و آور تابپایدار و 

) 2011 (گایاشل  هاس و السن پژوهش مبتنی بري شناختی آور تابکارآفرینانه در حوزه 
ي ها یژگیو -؛ بها یستیچناخت  براي شي شناختی سختها یژگیو -الف: شامل

 براي ي شناختی اقناعیها یژگیو -؛ جها یچگونگ براي شناخت شناختی نرم
  .)Haase & Lautenschlager, 2011: 150( است ها ییچراشناخت 

 به موضوع با مرتبط يها  مقوله دو منطق مذکور ابعاد ومبتنی برروش و  این با
  .شد مطرح و شناسایی» 6«جدول شماره  شرح

  
  ها  شناسایی مقوله-6جدول 

  ها مقوله  ابعاد  ردیف
تعداد شواهد 

  ها مؤلفه

ي آور تابیادآوري   1
 شناختی سخت

 يآور تاب اطالعات -2ي، آور تاب دانش -1
4  

ي آور ابتفهم   2
  شناختی سخت

 فهم فلسفه و - 4 فهم ماهیت بحران، -3
  وکار کسبیت مأمور

6  

ي آور تابکاربرد   3
  شناختی نرم

  وکار کسب شناخت قواعد و اصول -5
30  

                                                
- هاي سخت  شناخت شایستگی)Hard Fact Competencies ( شناخت حقایق سخت در خصوص ایجاد

 .وکار تا اصول حسابداري، مالی و بازاریابی است اي از توسعه طرح کسب وکار با گستره ریت کسبو مدی

2. Know-what 
- هاي نرم  شناخت شایستگی)Soft Competencies (ی همچون خالقیت، یها اي از ویژگی شناخت مجموعه

تی کـه بـراي موفقیـت یـک     هـاي رفتـاري و شـناخ    پذیري، آگاهی در پاسـخ  پیش فعالی، رهبري، گرایش ریسک   
 .کننده هستند وکار جدید تعیین کسب

4. Know-how 
- هاي اقناعی  شناخت شایستگی)Convictions Competencies (اي از الگوهاي ذهنـی   شناخت مجموعه

  .درست، آگاهی از موقعیت، انگیزش و نگرش است
6. Know-why 
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  ها مقوله  ابعاد  ردیف
تعداد شواهد 

  ها مؤلفه

ي آور تابتحلیل   4
  شناختی نرم

   تحلیل محیط نزدیک- 7 تحلیل محیط دور، -6
5  

ارزشیابی و نقد   5
  ي شناختی نرمآور تاب

  يآور تابوبیت  سنجش مطل-8
6  

ي آور تابنوآوري در   6
  شناختی اقناعی

   نوآوري شناختی-9
6  

  ي تحقیقها افتهی: منبع
  

شده، به ارائۀ   مطرحيها مقولهابعاد و در ادامه براي روشنگري دربارة اهمیت 
  . خواهیم پرداختتر شیبي ها حیتوض

  
  : سختی شناختيآور تاب

ي است که در آور تابدر حوزه  ها یستیچي شناختی، شناخت آور تاباولین زمینه 
مبتنی  که میکن یمي شناختی سخت یاد آور تاب عنوان باداده و از آن  ذهن کارآفرین رخ

و الگوي شناختی بلوم ) 2011 (گایاشل  هاس و السن ترکیب دو الگوي پیشنهادي بر
)2002 (عد یادآوري و فهم استشامل دو ب.  

  
   سختیناخت شيآور تابدر  يادآورفرآیند ی

 يادآوراین نوع ی. ي شناختی سخت، مرحله یادآوري استآور تاباولین گام در 
  :  که شامل است کارآفرین در ذهندهی و اطالعات در باب پدی کسب آگاهندیفرآ

  .ي استآور تاب یادآوري اطالعات -ي، بآور تاب یادآوري دانش -الف
 نیز اشاره شد، این 4-2  در بخشقبالً که طور هماني آور تابدر خصوص دانش 

. ي استآور تابدانش شامل دو بخش دانش مفهومی و رسمی و همچنین دانش بومی 
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ي را شامل آور تابي مفهومی ها چارچوب، الگوها و ها هینظردانش مفهومی حوزه 
 از اوالًي آمیزه زیبایی از تجربه زیسته کارآفرینان است که آور تابدانش بومی . گردد یم

دانش (است ي ا هیرو هم شامل دانش معنا کهبدین . شی برخوردار استمختصات دان
 بااز آن ) 1995(که نوناکو ) يآور تاب و تجارب افراد در خصوص ها مهارتقواعد، 
روش ارزیابی ( و هم دانش فراشناختی دینما یمیاد ) E2T(ي دانش ساز درونعنوان 

ست و هم دربرگیرنده فرآیند ا) ها آني ها ياستراتژعلت شکست دیگر کارآفرینان و 
ی فرهنگ لی و پتانسی ملهی از سرمای بخشعنوان  بهاًیثاناست و  )T2T(ي دانش ساز برون

 )یا همان دانش مفهومی(ی  دانش رسم، ضمن عدم تعارض و تناقض باهر قوم
 را نیز  زماني در ازایدگی و آبدی مانند آزمودگی دانش بومیضرَ متفاوت عيها یژگیو

 ي،فرهاد(ي برخوردار است ا ژهیو است؛ در این سطح از شناخت از کاربرد برخوردار
  .) ب1393

 کسب اطالعات بازار و مشتریان، -1: ي نیز شاملآور تابفرآیند کسب اطالعات 
ي ریپذ دسترس -2یی به مشکالت غیرمنتظره و پاسخگو جهت ازیموردناطالعات 
  .گردد یماطالعات 

  
  :ختی سختي شناآور تابفرآیند فهم در 

 ندی فرآي شناختی سخت در ذهن کارآفرین،آور تابدر گام دوم و پس از یادآوري 
ي مرتبط با آن ها دهیپدچالش و  شیدای هدف عامالن از پای قصد ت،ی نزه،ینگاشناسایی 

کارآفرین خواهد  در ذهن رویداد نهفته در يکشف رفتارهاآغاز گردیده که منجر به 
ست رویداد، فهم دامنه و رفهم د: شامل(فهم ماهیت بحران  -1: این فرآیند شامل. شد

، وکار کسبفهم پایداري : شامل (وکار کسب فهم فلسفه -2در ذهن، ) گستردگی اختالل
حفظ استقالل  (وکار کسبو همچنین فهم مأموریت محوري ) وکار کسبفهم توسعه 

  .ي استرآو تاب و تحقق ها چالشدر مقابله با این ) ، کشف راهکاروکار کسب
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  :نرم ی شناختيآور تاب
به . ي استآور تابدر حوزه  ها یچگونگي شناختی، شناخت آور تابدومین زمینه 

ي شناختی سخت و درك چیستی آور تاب پس از طی دو مرحله پیشین از عبارتی
 وپنجه دستپدیده، در این مرحله کارآفرین با نحوه چگونگی برخورد با پدیده در ذهن 

 ترکیب دو مبتنی بر که میکن یمي شناختی نرم یاد آور تاب عنوان بااز آن  که کند یمنرم 
شامل ) 2002(و الگوي شناختی بلوم ) 2011 (گایاشل  هاس و السنالگوي پیشنهادي 

  .سه بعد کاربرد، تحلیل و همچنین ارزشیابی و نقد است
  

  : نرمی شناختيآور تابدر  کاربرد فرآیند
 قواعد و اصول نهفته يریکارگ بهیا کاربرد شناخت  در گام سوم کارآفرین فرآیند

را پیش  حل مسئله در ذهن ي علمی، تجارب کارکنان یا تجارب بازار برايها هیدر نظر
  .ردیگ یم

  
  : نرمی شناختيآور تابدر  فرآیند تحلیل

ي و آور تابدر گام چهارم، کارآفرین در فرآیند تحلیل اقدام به چگونگی انجام 
 آن و همچنین دهنده لی تشکيها به بخشاز طریق شکست پدیده ها  چالشبرخورد با 

ذهن در نگر  کلی دگاهید با یکدیگر با ها بخش این  روابطی چگونگنیی و تعفیتوص
تحلیل ( تحلیل محیط دور -الف: ترجمان عملیاتی این فرآیند تحلیل، شامل. دینما یم

ار اجتماعی، آثار فناورانه و همچنین آثار قانونی و حقوقی، آثار سیاسی، آثار اقتصادي، آث
تحلیل آثار بحران بر مشتریان، ( تحلیل محیط نزدیک -، ب)محیطی بحران آثار زیست

ي تجاري و ها هیاتحادي کارگري و همچنین ها هیاتحاد، کارکنان یا کنندگان تأمینرقبا، 
  .است) یا جوامع محلی
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  : نرمی شناختيآور تابدر  فرآیند ارزشیابی و نقد
 بر ی قضاوت ذهنینوع به اقدام نی کارآفر،نقددر گام پنجم، در فرآیند ارزشیابی و 

 م،ی مفاهنی روابط بم،ی مفاهلی از قبییارهایمع( مشخص يها  و شاخصارهایاساس مع
رویکرد  ،یشناس جامعهرویکرد ( مشخص کردیبا نگاه و رو)  کاربردنهیمفروضات و زم

 دهی پدتی سنجش مطلوبیابیجهت ارز) کرد مذهبیمدیریتی، رویکرد روانشناسی یا روی
  .دینما یوکار م  مخاطبان حوزه کسبي برايآور تاب

  
  :اقناعی ی شناختيآور تاب

به . ي استآور تابدر حوزه  ها ییچراي شناختی، شناخت آور تابسومین زمینه 
 و ها یستیچي شناختی سخت از طریق شناخت ها یستگیشا پس از شناخت عبارتی

 طی دو ها یچگونگي شناختی نرم از طریق شناخت ها یستگیشاشناخت همچنین 
 است که با توجه به سؤالمرحله پیشین، کارآفرین در ذهن خود نیازمند پاسخ به این 

ي، چرا باید از یک الگوي خاص تبعیت آور تاب در حوزه رو شیپالگوهاي متفاوت 
ي، آور تاب که فالن الگوي دگرد یمکارآفرین در این مرحله متقاعد و اقناع . نماید

 ی شناختيها ي موجب نوآورتواند ی م وي است و همچنینوکار کسبپاسخگوي نیاز 
و ) 2011 (گایاشل هاس و السن ترکیب دو الگوي پیشنهادي مبتنی بر بنابراین .شود بنگاه

  .ي شناختی اقناعی شامل فرآیند نوآوري استآور تاب، )2002(الگوي شناختی بلوم 
  

  :اقناعی ی شناختيآور  تاب نوآوري درفرآیند
 منسجم در  وعی بدد،ی جديها نهیمنجر به ارائه گزدر گام ششم فرآیند نوآوري 

ي ریگ شکلدر این گام نوعی نوآوري شناختی منجر به . گردد ی ميآور تاب دهیباب پد
: این بینش شامل سه شاخص. گردد یمي در ذهن کارآفرین آور تابنوعی بینش 

ر الگوهاي ذهنی، نوآوري در نظام انگیزش کارکنان و نوآوري در درك نوآوري د
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 کارآفرین با توجه تیدرنهاي این بینش، ریگ شکلپس از . است ي شناختیها پارادوکس
بررسی ضعف (ت نهادي محیط یي بر روي کیفآور تابموازات این نوع  به تحلیلی که به

انجام ) )Kuncic, 2012: 11(ماعی یا قوت نهادهاي قانونی، سیاسی، اقتصادي و اجت
که  ندیگز یبرم، یکی یا ترکیبی از دو مشق سازگارپذیري یا الگوي پیشگامی را دهد یم

الگو یا سرمشق سازگاري، . میکن یمي یاد آور تاب عنوان اقناع شناختی الگوهاي با آن از
 کند یم و محیط سازگار وکار کسبفرهنگی است که کارآفرینان را با هستارهاي زیستی 

اما الگو یا سرمشق .  استوکار کسبو سازوکاري براي تداوم، بازتوانی و ادامه حیات 
ي بدیع انسانی سرچشمه ها تیخالقزگاري نداشته و از  کارکرد سالزوماًپیشگامی 

  .ردیگ یم
، ها ستمیسمراتبی بودن نظریه عمومی   ویژگی سلسله-ي از الفمند بهره با 3نمودار 

 ،)2002(شده توسط کراتول   بلوم، ارائهشده اصالحي شناخت الگوي ها شاخص -ب
 مشارکت نظري -د، )2011 (گایاشل السني شناختی هاس و ها یژگیو الگوي -ج

. کشد یممراتبی به تصویر  ي شناختی را با ویژگی سلسلهآور تابپژوهشگر، الگوي 
ي آور تاب پس از طی سه فرآیند بیبه ترتي شناختی آور تابمطابق این نمودار 

یادآوري، فهم، کاربرد، : و پس از طی شش الیه شناختی) سخت، نرم و اقناعی(شناختی 
 و تحلیل موردبحث که در بخش بعد ،گردد یمنوآوري محقق تحلیل، ارزشیابی و نقد، 

 .قرار خواهد گرفت

  
 

                                                
- آوري شناختی زمان در تاب کس فرصت و تهدید همشناخت پارادوهاي شناختی،  منظور از درك پارادوکس و

. ها داراي دو بعد عـاطفی و شـناختی هـستند        ارزش) 2000(از نظر پاولوا    . هاي شناختی است    گیري ارزش   شکل
 لزوم شناسایی معیارهاي مرتبط با اهمیت قائل شـدن بـراي شـناخت افـراد در یـک            به دلیل هاي شناختی     ارزش
  .)137: 1391الیاسی و فرخ،  محمدي(وکار مهم هستند  کسب

- این مقاله مراجعه شود 6-2بخش ي و پیشگامی به توضیحات براي درك تفاوت دو الگوي سازگارپذیر.  
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  گیري بحث و نتیجه. 5
ي سازمان، پاسخ منطقی سازمان در آور تابعنوان یکی از ابعاد  ي شناختی بهآور تاب

مطابق تعریف این پژوهش . تهدید باال است-مواجهه با پارادوکس فرصت باال
براي ) مدیر یا کارآفرین(ي ذهنی است که طی آن سازمان ي شناختی فرآیندآور تاب«

 :Hamel & Valikangas, 2003)آگاهی از وضعیت، کسب، ذخیره و پردازش اطالعات 

؛ )Lengnick-Hall et al., 2011: 249( و تهدیدهاي نهفته در پدیده ها فرصت، فهم )55
ي نوین ها جنبه وتحلیل پدیده، درك درك کاربرد موضوعات فهم شده، تفسیر و تجزیه

ي، حل مسئله و ریگ میتصم ازجملهي در انجام امور گوناگون ریکارگ به منظور بهآن؛ 
قصد  )Dewald & Bowen, 2010: 200(پاسخ به تغییرات و انتظارات محیطی 

  .»دینما یم
 ولی اند پرداختهي شناختی آور تابی یي پیشین به چیستی و چراها پژوهشاگرچه 

وجه تمایز و مشارکت نظري این پژوهش، تبیین چگونگی انجام و تغییر در سطح کلی 
 يها ها و شاخص  بر ابعاد، مؤلفهمبتنیدر پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که  .آن است
 سطح توان ی چگونه میرانی انانی کارآفری دانش بومبر هی شناختی و با تکيآور مهم تاب

هاي  ي مؤلفهکار دست یکی از راهبردها  دادریی را در سازمان تغی شناختيآور  تابیکل
هیم ي شناختی است و چنانچه بخواآور تابي یا همان آور تابمختلف سطوح شناختی 

 این مهم را توان یمي شناختی را تغییر دهیم، در سه سطح و شش الیه آور تابسطوح 
 .محقق نمود
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  آوري شناختی  الگوي مفهومی تاب-3 نمودار

  
ي شناختی سخت که ناظر بر چیستی و حقایق سخت آور تابدر سطح اول تحقق 

یادآوري « مرحله -1:  مرحله یا زیرفرآیند2 منوط به طی -ي استآور تاب درباره
دانش مفهومی و (ي آور تاب یادآوري دانش -ي الفبه معنا» ي شناختی سختآور تاب

 مرحله -2ي است؛ آور تاب یادآوري اطالعات -، ب)يآور تابي ا هیرودانش بومی یا 
 فهم فلسفه و - و بها بحران فهم -ي الفبه معنا» ي شناختی سختآور تابفهم «

ي ویلیامز و همکاران ها افته است که هر دو یافته با یوکار کسبمأموریت محوري 
  .مطابقت دارد) 1390(و مالزاده ) 2017(

 وکار کسب تیمأمورفهم فلسفه و . 2,2ان فهم ماهیت بحر. 2,1
   شناختیيآور تابفهم  .2

   شناختیيآور تابنوآوري . 6
ي آور تاباقناع شناختی الگوهاي  (نوآوري شناختی. 6,1

  ))سازگارپذیري/ پیشگامی(
( 

 يآور تاب
  شناختی نرم

 
 

 يآور تاب
شناختی 
  سخت

 يآور تاب
شناختی 
  اقناعی

 وکار کسبشناخت قواعد و اصول . 3,1
   شناختیيآور تابکاربرد  .3

 يآور تاباطالعات . 1,2 ،يآور تاببومی و مفهومی دانش . 1,1
   شناختیيآور تابیادآوري  .1

  تحلیل محیط نزدیک. 4,2تحلیل محیط دور؛ . 4,1
   شناختیيآور تابتحلیل . 4

  يآور تابسنجش مطلوبیت . 5,1
   شناختیيآور تاب ارزشیابی. 5
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ي آور تابي شناختی نرم که ناظر بر چگونگی انجام آور تابدر سطح دوم تحقق 
» ي شناختی نرمآور تابکاربرد  «-1:  مرحله یا زیرفرآیند زیر است3است منوط به طی 

» ي شناختی نرمآور تابتحلیل « مرحله -2وکار؛  قواعد و اصول کسبشناخت ي به معنا
  . است  تحلیل محیط نزدیک- تحلیل محیط دور، ب-این کاربردها دو حوزه الف

در حوزه سنجش مطلوبیت » ي شناختی نرمآور تابارزشیابی و نقد « مرحله -3
 ها پژوهش با نتایج بسیاري از ها افتهاین ی.  استوکار کسبي براي مخاطبان آور تاب

مطابقت ) 1390(و مالزاده ) 2017(، ویلیامز و همکاران )2010(همچون دیوالد و بون 
  .دارد

ی شناس سنخعالوه بر -ي قبلی ها پژوهشي این پژوهش را از ها افته یکامالًاما آنچه 
براي مثال – ي پیشینها پژوهش، آن است که دینما یم متفاوت -شده ارائهو تبیین جدید 

 فرآیند یادگیري را یکی از بعضاً سبک سازگارپذیري و یا -) 2017(ویلیامز و همکاران 
ي این ها افته، اما مطابق یاند برشمردهي شناختی آور تاباقدامات الزم جهت تحقق 

 و يریسازگارپذ (يآور  تابي الگوهایشناختي و یا اقناع آور  تابنشیبپژوهش 
 نمودار که دري شناختی و نه یکی از اقدامات آن است آور تابمد  نتیجه و پیا)یشگامیپ

تحقق این اقناع شناختی منوط به تحقق ششمین مرحله تحول .  استشده  مشخص سه
ي ارائه به معنااست که خود » ي شناختی اقناعیآور تابنوآوري در «شناختی یعنی 

ذهن ازجمله توسعه ي در آور تاب پدیده در بابي جدید، بدیع و منسجم ها نهیگز
  . استوکار کسبي یادگیري، رشد و توسعه و بازسازي مدل ها تیقابل

  : گانه معیارهاي پنجانتخاب سبک سازگارپذیري یا پیشگامی با توجه به 
.  ظرفیت محیطی که سازمان در آن قرار دارد، ج- نهادي محیط، بتیفیک -الف

ي ها تیقابلغ فرآیندي سایر  سطوح بلو-د ،ي فرهنگی و اقتصادي سازمانها یژگیو
ارزشی، -آوري عاطفی  سایر متغیرهاي سیستمی همچون تاب-هـ، 1شناختی سازمان

                                                
-       در سطوح مختلفی قرار داشته باشـد کـه     ) نمودار سه (گانه بلوغ     ممکن است سازمان در سلسله مراتب شش

دهد؛ اما به هر  هاي مختلف نسبت به یکدیگر را نشان می آوري شناختی سازمان اگرچه تفاوت سطوح مختلف تاب
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 این ادعا نادرست خواهد بود، طبعاً. صورت خواهد پذیرفت بازخورد سیستم و غیره
 که این نیست، چراکه عالوه بر آور تاب است و دیگري آور تاب این سازمان مییبگواگر 

ي آور تاب داراي درجاتی از ها سازمان، تمام گردد یم محسوب دیوسف اهیساین نگاه 
ي شناختی در ها ییایپو و ها تیقابلي ا پارههستند و اگر سازمانی به دالیل ضعف در 

ي از این ریگ بهره با توانند یماست، مدیران آن شناختی ي آور تابینی از یدرجات پا
 موجب انگیزش و تیدرنها و هدرک فراهم مدل، الگوي ذهنی درستی را براي سازمان 

که ) 1390( مهم با یافته مالزاده افتهاین ی. تغییر نگرش و موقعیت سازمان گردند
 است ذکر  انیشا. ، تطابق داردداند یمي یادگیري را از جنس خروجی سیستم ها تیقابل

، میهد یم الگوي سازگارپذیري توضیح مثالًي را با یک الگو آور تابوقتی پدیده 
به همین منظور این پژوهش .  الگوهاي دیگر مانند پیشگامی را منتفی بدانیممیخواه ینم

ایجاد توازن بین سازگاري و : دینما یم تعریف گونه نیاظرفیت سازگارپذیري سیستم را 
 از طریق افزایش ظرفیت کنترل و )Buliga & Voigt, 2016: 1(چابکی در سازمان 

که  )Lew, 2017: 2-4( افتهی عیتجممدیریت و همچنین ظرفیت تغییر با استفاده از منابع 
  .دینما یمدر هنگام رونق و رکود امکان سازگارپذیري را محقق 

ي ها یژگیو از میان 4، الگوي پیشنهادي در نمودار گردد یم که مشاهده طور همان
 سیستم يها يورود داشتن -1:  از چند ویژگی آن مانندها ستمیسمتنوع نظریه عمومی 

همچون ( سیستم يها یخروج داشتن -2، )يآور تاب و اطالعات همچون دانش(
همچون اقدامات (عنوان قلب پردازشگر سیستم   به قصد به اقدام-3، )نوآوري شناختی

محیط پیرامونی و عوامل محیطی پیرامون سیستم  -4، ) و ارزیابی کاربردشناختی فهم،
وابستگی و هماهنگی ، ها ستمیخرده س -5، )همچون تحلیل محیط نهادي و ظرفیت آن(

 يریپذ منظور کاهش ضربه به پیشنهادي گانه ششي ها ستمیسند خرده همان(ها  بین آن
که در بخش تحلیل رخ  ( با محیط پیرامونیها ستمی تعامل خرده س-6؛ ) شناختیسیستم

                                                                                                              
گانه برشمار شده، یکی یا ترکیبی از دو الگوي سازگارپذیري یا پیشگامی را  ه مدد معیارهاي پنجصورت سازمان ب

 .نماید انتخاب می



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره بومی ایران، سال چهارم، هاي  دو فصلنامه دانش     116  

  

 ؛) شناختیمنظور تحول و توسعه سیستم به(مراتبی سیستم  ویژگی سلسله -7 ؛)دهد یم
    و) سیستميریپذ زندگی و دوامتوجه به پایداري، اثربخشی، سر(آنتروپی سیستم  -8
 )يآور تحقق اهداف آرمانی سازمان در حوزه تاب( سیستم ییهدف یا هدف جو -9
 .برخوردار است) الگوي پیشگامی یا سازگارپذیري(

ي زیسته یا دانش بومی کارآفرینان ما در یک فرآیند تاریخی و محیط ها تجربه
ي رفتاري مستلزم تغییرات در الگوهادر  و هر نوع تغییر پایدار ردیگ یم شکلنهادي 

 محیط نهادي دهنده لیتشک عناصر ازجمله. )1396 ،فراستخواه(محیط نهادي است 
 درونی و بخش دیگر آن ها ییایپوبخشی از این . است» ي سازمانیها ییایپو«سازمانی 

 به ساختار، توان یم در سازمان ارزش باي درونی ها ییایپو جمله از. بیرونی است
 سازمانی فرهنگي اطالعاتی، جبران خدمات عملکردي، تحقیق و توسعه و ها تمسیس

ي درونی قوي و ها ییایپوپژوهش فرهنگی و همکاران نشان داد که . اشاره نمود
ي محدود و بخشی در سبک سازگاري ها ییایپوگسترده در سبک پیشگامی، بجاي 

 گردد وکارها کسبرتقاء اثربخشی  اساز نهیزمی مانند ایران، تیظرف کم در محیط تواند یم
ي درونی گسترده مرهون فرهنگ ها ییایپو بخشی از این ).1384 ی و همکاران،فرهنگ(

ی است و بنابراین از مسیر تعاون سازمان برونهمکاري و مشارکت و یاریگري درون و 
 این نتیجه با دو یافته.  آن را محقق نمودتوان یمي تیمی و اعتمادسازي ها يهمکارو 

 مؤثري همکار ظرفیت  ویسازمان دروني تیمی و گروهی ها يهمکاري ها تیظرف
 :Fiksel, 2003: 5330; Lengnick-Hall et al., 2011) يها پژوهشی در سازمان برون

  .مطابقت دارد )249
نشان ) 2016-2017(مطالعه گزارش مجمع جهانی اقتصاد که  است ذکر انیشا

یی بازار نیروي کار، توسعه بازارهاي مالی، آمادگی کارا (هیال 4 که ایران در دهد یم
ین؛ در شش الیه یي کشورهایی با ظرفیت محیطی پابند دستهدر ) فناورانه و نوآوري

یی کاراي، آموز مهارتیط اقتصاد کالن، تحصیالت عالیه و ، محها رساختیزي، نهادساز(
ي کشورهاي با ظرفیت محیطی بند دستهدر ) وکار کسببازار کاال و پیچیدگی محیط 
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ي بند دسته اندازه بازار؛ سالمت و تحصیالت اولیه به ترتیب در هیدوالمتوسط و در 
. )Schwab, 2016: 38-45(کشورهایی با ظرفیت محیطی باال و بسیار باال قرار دارد 

 داشتن پتانسیل بالقوه سرمایه باوجود تلقی نمود که ایران گونه نیا توان یمبنابراین 
ین برخوردار است و یکی از ی از محیطی با کارایی پا،انسانی و اندازه بازار مناسب

ي آور تابراهکارهاي غلبه بر مشکالت کارآفرینی در این حوزه توسعه فرهنگ و رفتار 
ي از دانش مفهومی و دانش بومی مند بهرهي شناختی و آور تاباست که سرآغاز آن با 

  .این حوزه است
 نیز اشاره شد، یکی از مصادیق ارزشمند دانش بومی در کشور ما قبالًطور که  همان

ي است؛ آور تاب دانش بومی زندةبه باور این پژوهش این نهاد نمونه . است» واره«نهاد 
وي سازگارپذیري و الگوي پیشگامی را ي یعنی الگآور تاب هر دو روي سکه چراکه
در این الگو . هدف پایداري است» واره«در الگوي سازگارپذیري . گردد یمشامل 
 روستایی یا زنان کارآفرین روستا از طریق فرهنگ در تکاپوي سازگاري وکار کسب
 با فرهنگی که دارند خود را با هستارهاي زیستی و خواهند یمبه این معنا که . هستند

از . ، فرهنگ یاریگري و مشارکت است»واره«حیطی سازگار کنند و این فرهنگ در م
بیانگر الگوي پیشگامی است که هدف آن توسعه است چراکه از » واره«ی دیگر یسو

ي بدیع ها تیخالقي از مند بهرهي فرهنگی استفاده نموده و با ها لیپتانس و ها فرصت
 متنوع که از طریق آن مردم تجربیات کند یمین ی پیشگامی را تبییانسانی، نمادهاي معنا

  .کنند یمزیسته خود را عیان و بیان 
معتقدند ) 2007( بسیاري از اندیشمندان همچون وگس و ساتکلیف ازآنجاکه تاًینها

ي نوعی رفتار سازمانی است و در تعیین رفتار آدمی هیچ فرآیندي آور تابموضوع 
ي یادگیري، پارادایم شناختی با تأکید بر ماهیت ها میپارادا از یادگیري نیست و در تر مهم

 تواند یمشناختی یادگیري اهمیت زیادي دارد و یکی از ارزشمندترین اقداماتی که فرد 
: 1396 ، هرگنهانوالسون (به آن بپردازد، کمک به گشودن رمزهاي همین فرآیند است 

 را دارد تا در توانایی این الگوي پیشنهاديکه  چنین فرض کرد توان یم بنابراین ؛)567
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ي شناختی و آور تابي تبیین نوینی از موضوع آور تابجنگل انبوهی از مفاهیم 
  .چگونگی انجام آن را در قالب نوعی رفتار یادگیري جمعی در اختیار ما قرار دهد

  
  پیشنهادها. 6

 در این شده یی شناساي شناختیآور  تابيها شهیبا در نظر گرفتن این امر که ر
آمده است،  دست شده، به  نمونۀ انتخاب12با روشی کیفی و بر اساس بررسی  پژوهش،
 مبتنی بر. دن شودییی آزمون و تا که قبل از تعمیم، این نتایج به روش کمشود یم پیشنهاد

 با استفاده از تجربه زیسته و دانش بومی توانند یمي این پژوهش کارآفرینان ها افتهی
ي محیطی ها اختالل و ها چالشي شناختی بر آور تابطریق تحقق کارآفرینان ایران از 

 در گردد ی پیشنهاد مدهند و بنابراینوکار خویش ادامه  و به کسبغلبه نموده 
ارزشی و -ي عاطفیآور تاب(ي دیگر آور تابي دو نوع ها شهیري آتی ها پژوهش

ي آتی ها پژوهشدر  شود یمهمچنین پیشنهاد .  قرار گیردموردمطالعه) ي رفتاريآور تاب
وکار   کسب،که در اثر شکستي انتخابی از کارآفرینانی انتخاب شوند ها نمونهتمام 

با نتایج اند و نتایج موجود  شده  منحل کرده و از عرصۀ کارآفرینی خارجرا خویش
ي آور تاب ازآنجاکه نتیجه و پیامد شود یدرنهایت پیشنهاد م. شود مقایسهپژوهش آتی 

 نوعی یادگیري مشترك جمعی است؛ این سازه - یک رفتار سازمانیابهمث به-شناختی 
سازمانی در کنار سایر ابعاد  یی فرهنگربنایز مفروضات اساسی و  ازیکعنوان ی مهم به
 و مصنوعات فرهنگ در حین بازسازي شده تیحماي ها ارزشسازمانی همچون  فرهنگ

ایسته است روایت دکتر فرهادي  قرار گیرد و شلیوتحل هیتجز مورد وکار کسبي ها مدل
ي بومی ما در این ها يآور فن و ها دانشبسیاري از این "را یادآور گردیم که ) 1393(

چراکه براي ... ، یا در حال زنده به گورشدن هستند اند شده یا در گور اکنون همزمینه تا 
اداري  منظم ظاهراًي فرهنگی نیازمندیم، نه ارتش ها کیچرچنین کارهایی، ما به 

ي آور تاب با تأکید بر مفهوم توانند یمو اکنون کارآفرینان ما . )17:  آ1393 ي،فرهاد(
  . دانش بومی و مفاهیم آن ایفا نمایندداشت زندهي فرهنگی را در ها کیچرنقش این 
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  منابع
. کارل پـوپر و برداشـت تکـاملی از شـناخت      ). 1387. (جید م ،یدهق ي اکبر  و براهیم ا ،يالوند یاشن -

 .205 ش 2س ، فلسفی دانشگاه تبریزيها پژوهشی پژوهش-نامه علمیفصل

. ، ویـرایش هـشتم   یـادگیري يها هی بر نظريا مقدمه). 1396. (آ.  ب، هرگنهـان   و چا. تیو م ،السون -
 .نشر دوران: تهران ، سیفاکبر یعل: ترجمه

: ارآفرینیتوسعه کـ  ). 1394 (.یامک س ،دوست   باران  و ضا ر ، منوچهري راد  ؛غالمحسین ،ای ن ینیحس -
ـ  ندهی آیالملل نیدومین کنفرانس ب در. بازآفرینی دولت یا بازآفرینی کارآفرینان نهـادي      ، یپژوه

 .هیدریح دانشگاه تربت: مشهد. مدیریت و توسعه اقتصادي

ارائه چارچوبی براي بهبـود عملکـرد زنجیـره تـأمین           ). 1394. (ریم م ، محسنی  و حمد ا ،جعفرنژاد -
 .48  شماره17دوره  ،نییجی مدیریت زنجیره تأمفصلنامه علمی ترو. آور تاب

  و محمدمهـدي  ، معماریـانی  ؛مـریم  ،میرزائی ؛الهام ، کابلی ؛سیدمصطفی ، رضوي ؛محمدرضا ،زالی -
 کـارآفرینی در ایـران بـر اسـاس مـدل      يهـا  ارزیابی شاخص .)1393. (لیال ،يدار  سررشته

 .تهران )GEM2014نتایج برنامه  ( جهانی کارآفرینییبان دهید

ـ : ترجمـه . سـازمانی و رهبـري      مدیریت فرهنگ ). 1383. (ادگار ،شاین -  و یبوزنجـان  ی فرهـ  رزوب
 .چاپ اول، سیماي جوان: تهرانی، نجفينور. نیالد شمس

چـاپ   (یرانی تاریخی و اجتماعی خلقیات ا  يکاو  نهیزم: ما ایرانیان ). 1396. (قصود م ،فراستخواه -
 .نشر نی:  تهران،)نوزدهم

 .نشر علم: تهران. مدیریت منابع انسانی پیشرفته). 1391. (.اوه ک،فرهادي -

شـرکت  : تهران.  تعاونیشناس  و جامعهیشناس واره؛ درآمدي به مردم  ). 1387. (رتضی م ،فرهادي -
  .سهامی انتشار

  .نشر ثالث: تهران. ،شناسی یاریگري انسان). 1388. (رتضی م،فرهادي -
 مردم نگاران "نان شب":  سنتیيها يآور نها و ف نگاري دانش مردم).  آ1393. (رتضی م،فرهادي -

 .)2 (، بومی ایرانيها دو فصلنامه دانش. ایران

  .)1(1 ، بومی ایرانيها دو فصلنامه دانش. سخن سردبیر).  ب1393. (رتضی م،فرهادي -
 .نبـر  ق ، محمـدي الیاسـی     و حمدرضـا  م ، مهرگـان  ؛سین حـ  ،یاهرنجـان   یرزائی م ؛اکبر ی عل ،فرهنگی -

محیط بر اساس ظرفیت محیط بـا رویکـرد   -ي مفهومی تعامالت سازمان طراحی الگو ). 1384(
  .68شماره  ،فصلنامه دانش مدیریت. سیستمی
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. هـا بـا رویکـرد ترکیبـی     بازآفرینی مفهوم ظرفیت محـیط سـازمان     ). 1385(. نبر ق ،محمدي الیاسی  -
 .) مدیریت، بهارنامه ژهیو (،فصلنامه مدرس علوم انسانی

 مطلوب مدرسان کارآفرینی براي يها شناسایی ارزش). 1391 (.یما ش، فرخ وقنبر ،محمدي الیاسی -
 .)26( 10, سازمانی مدیریت فرهنگ. ها پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه

 کارشناسـی   نامـه   انیپا . کارآفرینی ایرانی  يها  ارائه الگوي بازتوانی بنگاه   ). 1390 (.صیبه ن ،مالزاده -
 .هران دانشگاه ت، دانشکده کارآفرینی،ارشد

 و رشـیدیان    عبـدالکریم : ترجمـه . يدار  هیاخالق پروتستانی و روح سـرما     ). 1391 (.اکس م ،وبر -
 .چاپ پنجم، انتشارات علمی و فرهنگی:  تهران،ی کاشاني منوچهرریساپ

 روسـتایی در    يوکارهـا    کـسب  يآور  تحلیـل تـاب   ). 1396 (.ابـک  ب ، ایمـانی   و جت ح ،ورمزیاري -
  .1، شماره 10، دوره ارآفرینیفصلنامه توسعه ک. شهرستان ملکان

ارآفرینی سازمانی، نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی ك). 1394 (.لودي ک،کرنی  وابرتدي ر،هیسریچ -
انتـشارات دانـشگاه   : تهـران .  طیـران جت ح و نصر   یلیخلرش  آ: ترجمه. مؤثر در کل سازمان   

 .تهران

مانی و کـارایی در صـنعت       آوري سـاز    بررسـی ارتبـاط بـین تـاب       ). 1394( .هـرام  ب ،یوکیب  یزدانی -
دانـشگاه تربیـت   ، دانـشکده مـدیریت و اقتـصاد،     کارشناسی ارشـد  نامه  انیپا. بانکداري ایران 

 .مدرس

 
- Bernard, M.-J., & Barbosa, S. D. (2016). Resilience and entrepreneurship: A 

dynamic and biographical approach to the entrepreneurial act. M@ N@ 
Gement, 19(2), 89–123. 

- Bhamra, R., Dani, S., & Burnard, K. (2011). Resilience: the concept, a literature 
review and future directions. International Journal of Production Research, 
49(18), 5375–5393. 

- Buliga, O., & Voigt, K.-I. (2016). Why do business model innovators require 
organizational resilience? In From Science to Society: Innovation and Value 
Creation (pp. 1–12). Cambridge: R&D Management Conference 2016. 

- Corbett, A. C., & Hmieleski, K. M. (2007). The conflicting cognitions of 
corporate entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), 103–
121. 

- Corbett, A., Covin, J., & O’Connor, G. (2013). Corporate Entrepreneurship: State 
of the Art Research and a Future Research Agenda. Journal of Product 
Innovation Management, 30(5), 812–820. Retrieved from  

       http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12031/full 
- Dewald, J., & Bowen, F. (2010). Storm clouds and silver linings: Responding to 

disruptive innovations through cognitive resilience. Entrepreneurship Theory 



   
  
  
  

 121  ...   آوري  می و سازگارپذیري تابیادگیري الگوي پیشگا

and Practice, 34(1), 197–218. 
- Ezeanya, C. (2014). Indigenous knowledge, economic empowerment and 

entrepreneurship in Rwanda: the Girinka approach. Journal of Pan African 
Studies, 6(10), 241–263. 

- Fiksel, J. (2003). Designing resilient, sustainable systems. Environmental 
Science and Technology, 37(23), 5330–5339. 

- Gilly, J.-P., Kechidi, M., & Talbot, D. (2014). Resilience of organisations and 
territories: The role of pivot firms. European Management Journal, 32(4), 
596–602. 

- Gittell, J. H. (2008). Relationships and resilience: Care provider responses to 
pressures from managed care. The Journal of Applied Behavioral Science, 
44(1), 25–47. 

- Gunderson, L. H. (2000). Ecological resilience-in theory and application. Annual 
Review of Ecology and Systematics, 31(1), 425–439. 

- Haase, H., & Lautenschlager, A. (2011). The Teachability Dilemma of 
Entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management 
Journal, (7), 145–162. 

- Hamel, G., & Valikangas, L. (2003). The quest for resilience. Harvard Business 
Review, 81(9), 52–65. 

- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual 
Review of Ecology and Systematics, 4(1), 1–23. JOUR. 

- Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, 
and social systems. Ecosystems, 4(5), 390–405. 

- Jang, S., Ko, E.-J., & Woo, W. (2005). Unified user-centric context: Who, where, 
when, what, how and why. Personalized Context Modeling and Management 
for UbiComp Applications, 149(26–34). 

- Kessler, R. (2006). Competency-based interviews. Career Press. 
- Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory 

into Practice, 41(4), 212–218. 
- Kuncic, A. (2012). Institutional quality database. Kiel Advanced Studies in 

International Economic Policy Research Working Papers, (457). 
- Lavidge, R. J., & Steiner, G. A. (1961). A model for predictive measurements of 

advertising effectiveness. The Journal of Marketing, 1(1), 59–62. 
- Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a 

capacity for organizational resilience through strategic human resource 
management. Human Resource Management Review, 21(3), 243–255. JOUR. 
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.07.001 

- Lew, A. A. (2017). Modeling the Resilience Adaptive Cycle. Retrieved from 
http://www.tourismcommunities.com/blog/modeling-the-resilience-adaptive-
cycle 

- Maltseva, A. (2016). System of dynamic norms as a basis for sustainable 
development management of territories of innovative development. Journal of 
Global Entrepreneurship Research, 6(1), 1–27. JOUR. 

- Phillips, R., Troup, L., Fannon, D., & Eckelman, M. J. (2017). Do Resilient and 
Sustainable Design Strategies Conflict in Commercial Buildings? A Critical 



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره بومی ایران، سال چهارم، هاي  دو فصلنامه دانش     122  

  

Analysis of Existing Resilient Building Frameworks and Their Sustainability 
Implications. Energy and Buildings, (146), 295–311. 

- Rahman, A. (2004). Development of an integrated traditional and scientific 
knowledge base: a mechanism for accessing and documenting traditional 
knowledge for benefit sharing, sustainable socio-economic development and 
poverty alleviation. Protecting and Promoting Traditional Knowledge: 
Systems, National Experiences and International Dimensions. United 
Nations, Geneva, Switzerland, 313–324. 

- Schwab, K. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva. 
Retrieved from www.weforum.org/gcr 

- Stewart, J., & O’Donnell, M. (2007). Implementing change in a public agency: 
Leadership, learning and organisational resilience. International Journal of 
Public Sector Management, 20(3), 239–251. 

- Swedberg, R. (2007). Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship. In 
Conference onMarshall, Schumpeter and Social Science (pp. 188–203). 
Hitotsubashi: Hitotsubashi University. 

- Tierney, K. J. (2003). Conceptualizing and measuring organizational and 
community resilience: Lessons from the emergency response following the 
September 11, 2001 attack on the World Trade Center (No. 329). Disaster 
Research Center. 

- UNESCO. (2017). Local and Indigenous Knowledge Systems. Retrieved from 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/ 

- Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). Organizational resilience: Towards a 
theory and research agenda. IEEE International Conference on Systems, 
Man and Cybernetics (pp. 3418–3422). CONF, IEEE. 

       https://doi.org/10.1109/ICSMC.2007.4414160 
- Vogus, T. J., & Welbourne, T. M. (2003). Structuring for high reliability: HR 

practices and mindful processes in reliability seeking organizations. Journal of 
Organizational Behavior, 24(7), 877–903. JOUR. 

- Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (1999). Organizing for high 
reliability: processes of collective mindfulness. In R. Sutton & B. M. Staw 
(Eds.), Research in Organizational Behavior (Vol. 21, pp. 81–124). 
Greenwich: JAI Press. 

- Williams, T., Gruber, D., Sutcliffe, K., Shepherd, D., & Zhao, E. Y. (2017). 
Organizational Response to Adversity: Fusing Crisis Management and 
Resilience Research Streams. Academy of Management Annals, 11(2), 733–
769. 

- Woytek, R. (1998). Indigenous knowledge for development: A framework for 
action. Washington, D.C. Retrieved from 

       http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015012474 
  


