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  چکیده

بینـی عااییـ    در محیطی سرشار از پیچیدگی، تغییر و ظهور رویدادهای غیر قابـ  پـی    هاامروزه سازمان     
ریـیی سـاختارهای سـازماجی ددیـد،     در عرضه کاالها و خدمات، پایـه  آوریعنتحوالت  ،کهطوریه؛ بکنند می
دهنـده اهمیـ    عـرد، جاـان  ههـای منحصـرب  های ددید رقاب ، عروش محصـوالت و خـدمات بـا شـیوه    روش
 بنـابراین،  اسـ ؛ اعـیون   هـای روز  رییی تیم مدیری  ارشد در یک سازمان، در راسـتای کسـم موعتیـ     امهبرج

آمـد و   ر آوری تیم مدیری  ارشد از دو باـد اعتتـادات کـا    ای که بی  از گذشته حائی اهمی  اس ، تاب ماخصه
تاثیر تاامـ  تـیم مـدیری  ارشـد بـر       پژوه ،در این  ،یذا اس ؛پذیری در برابر اتفاعات محیطی  قابلی  تطبیق

عنوان داماه آمـاری، بررسـی   واحد عاال مستتر در شهرک صناتی توس ماهد، به 500آوری آجان در بین  تاب
و با استفاده از مدل ماادالت ساختاری، جاان  باشدمی سازمان 185اس . تحلی  جموجه آماری ماتم  بر  شده

ها اس  و ضمن تایید تاثیر تاام  تیم مدیری  ارشد  وبی جسب  به دادهبرازش خدارای داد که مدل آزمون شده 
آوری، هم سو با مباجی جظری و مطایاـات گذشـته در    پذیری تاب آوری و ظرعی  تطبیق بر اعتتادات کارآمد تاب

 باشد. این زمینه جیی می
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   مقدمه. 1

 مودـم تغییـرات زیـادی در    های اقتصادی، ادتمـاعی و عرهنگـی   تحوالت دو دهه اخیر در زمینه     
. این تغییـرات در عـین اعـیودن بـر میـیان پیچیـدگی و پویـایی محـی          شده اس وکار عضای کسم

الزم اس   ،یذا ؛اختیار آجان قرار داده اس های متنوعی را برای خلق و ارائه ارزش در  ها، گیینه سازمان
که بتواجند بی  از پی  خـود را   کنندهای ارزشمند، از روجدی پیروی  استفاده از عرص  برایها  سازمان

تطبیق و در جتیجه عملکرد مثبـ  مسـتمر خـود را تضـمین و      ،بینی محیطی با تغییرات غیر قاب  پی 
هـای گذشـته، قابلیـ      از تجارب مربوط بـه شکسـ    ستفادهاکه ضمن  کنندظرعیتی را در خود ایجاد 
 [.34،8،7]داشته باشد  ها و متابله با آجها را جیی آمادگی در برابر چای 

هـای اساسـی و مسـتمر در راسـتای      گذاری جیازمند سرمایه ،گیری از چنین رویکردی در عم  بهره     
ها همواره  سازمان ،از طرف دیگر [.37]های احتمایی اس   بینی تغییرات بایتوه و در جتیجه شکس  پی 

های دائـم   عل  دگرگوجیهو ب اس  های آجها جسب  به آینده جاقص که داجسته مسئله هستندجگران این 
 [.37] شود عوام  محیطی، بر چنین جتصاجی روز به روز اعیوده می

 ،آوری شود، بدین ترتیـم کـه تـاب    یاد می «آوری تاب»عنوان  از چنین قابلیتی در مباحث جظری به     
ایـن مبحـث از ددیـدترین     [.17،3]اسـ   ها  بخ  به شکس گویی مثب  و ایتیامپاسخ برایظرعیتی 

خصوص در علوم رعتاری، رواجاناسـی، مـدیریتی و   ههای مطایااتی بسیاری را ب مباحثی اس  که زمینه
آوری بـر سـطو     مربوط به تـاب  پژوهایت اس . اگر چه عمده موضوعا کردهسازماجی به خود دلم 
بـاره   تکمی  سطو  داجاـی در ایـن   برایاججام مطایاات بیاتر رسد  جظر میهباما  ؛عردی متمرکی اس 

در ایجاد سازگاری با محی   آجهاها جاشی از ضاف  شکس  سازمان». درک این جکته که اس  ضروری
های محیطی دجیای واقای ظرعی  سازگاری با محـی  در   در راستای متابله با پیچیدگی باید ،یذا ؛اس 

هـا و اعـرادی    هـا، گـروه   وکار از آن سازمانموعتی  در عرصه کسم ،که به تبع آن شودسازمان ایجاد 
هـا   و خود را با این دگرگوجی کنندمی آور تغییرات را شناسایی اس  که از طریق ایجاد یک سیستم تاب

 [.32،29،13] کندآوری کمک  تواجد در عهم موثرتر تاب می ،«دهند و تغییرات تطبیق می
تا در مواقای  کند عالوه بر این، تامیم این زمینه مطایااتی به تیم مدیری  ارشد سازمان کمک می     
ها و تغییـرات   با شرای  سخ  و بحراجی، از قبی  کاه  درآمدهای سازمان، شکس  در برجامه آجهاکه 

 [.6] کنندشوجد با کارایی بیاتر این شرای  را مدیری   مواده میگسترده عوام  محیطی، 
گوجه تواجد حائی اهمی  باشد که این شناخ  عرآیندهای درون تیمی از این منظر می ،از طرف دیگر     

های تیم مدیری  ارشـد سـازمان را ماـخص     ها به خرودی تواجند چگوجگی تبدی  ورودی عرآیندها می
هـای درون تیمـی    ایجـاد عرآینـد   باکه تیم مدیری  ارشد سازمان جتواجد هنگامی ،در جتیجه [.25] کنند
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 کند؛دهی یک مکاجییم ساختاریاعته عراهم  مناسم و موثر زمینه بهبود تصمیمات مهم را از طریق شک 
که با تهدیدات در مواقای  ،بلکه کند؛های بایتوه استفاده  تواجد از عرص  جه تنها در شرای  ثبات جمی ،یذا

رعـ  از بحـران   بـرون  برایایام  مناسم  شوجد از ارائه پاسخ و عکسهای محیطی مواده می و چای 
اساتید و مـدیران صـناتی    تجربهاز  استفادهماجد. شاید بتوان با موشکاعی مااهدات تجربی و  عادی می

ها، بـه ایـن    گویی به بحراناسخکاور درباره بروز اختالف در تیم مدیری  ارشد و جاتواجی این تیم در پ
آمیی و توساه محصوالت  ها عملکرد موعتی  ها حتی پس از سالبسیاری از سازمان ،واقای  پی برد که

آوری مناسـبی را در خـود ایجـاد     قابلی  تـاب  آجهاو بازارهای خود، به این عل  که تیم مدیری  ارشد 
تواجد منجر به از  ایام  مناسم جاان دهند و این می تواجند در برابر تهدیدات محیطی عکس ، جمیجکرده

مـدیران   یتـوده بـی که  کرده اس . در واقای  جیی شواهدی این موضوع تایید شودهم پاشیدگی تیم 
مودـم جـاتواجی آجـان در اتخـا       مسـئله های مستتر در شهرک صناتی توس ماـهد بـه ایـن     شرک 

 پـژوه ،  در این ،بنابراین ؛اس  آجها شدهبرای  و در جتیجه وقوع پیامدهای منفی راهبردیتصمیمات 
 شده اس .آوری آجان مطایاه  تاثیر تاام  تیم مدیری  ارشد بر تاب

 
 پژوهش و چارچوب نظریمبانی . 2

شناسان جسب  به ابااد رعتارهای  تحویی بنیادی در شیوه جگرش برخی روان حاضردر عصر  .آوری تاب
شناسان بر ابااد منفی عملکرد و  اگرچه ساییان متمادی روان ،کهطوریهب ؛اس  صورت گرعتهاجساجی 

اما اخیراً تحویی عظیم در  ؛دادجدهای مثب  را مد جظر قرار می رعتار باری متمرکی بودجد و کمتر ویژگی
  دوی رشد و توساهوهای مثب  رعتاری، در دس  وقوع پیوسته اس  که با تمرکی بر دنبهاین عرصه به
 هایپژوه توان در بسیاری از مطایاات و  داماه بوده و آثار جاشی از آن را می عرد، سازمان و

آوری به بررسی دنون، عتر و پاسخ به استرس  تاب درباره. عمده مطایاات اوییه مااهده کردداجاگاهی 
ی عنوان یک ویژگآوری را به که رواجاناسان در ابتدا تاباینو به دیی   پرداخته اس در کودکان باز 
ایااده در اعراد مدجظر قرار عنوان یک قابلی  خارق، مطایاات اوییه این ویژگی را بهکردجدعردی تاریف 

ها و ماکالت را با  ها با چای  مواده سازمان گرانپژوه بسیاری از اما از دید سازماجی،  ؛[27]اجد  داده
ها، جاسازگاری و عدم  این شیوه جگرشی و تمرکی آن بر شکس  ،کهطوریهب ؛اجد یک دید منفی جگریسته

جظر این از اس .  شدهتطبیق با تغییرات محیطی، به منییه تهدید، ستوط و بحران برای سازمان تابیر 
ها و گستردگی  گیرجدگان پیچیدگی شود، تصمیم که سازمان با تهدید مواده میهنگامی گران،پژوه 

گیری بر اساس  باشند، را کاه  داده و به تبع آن اقدام به تصمیم بال آن میاطالعاتی که آجان به دج
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سازمان در و یا حتی این امکان جیی ودود دارد که  کنند می 1های رعتاری ممکن تاداد کمی از پاسخ
 .[32] ایجاد شودهرج و مرج 

ها در راستای  ها و تیم گروهعنوان قابلی  اعراد، آوری را به مطایاات گذشته، تاب ،دیگر سویاز      
زمان با احیا دذب عاارها و بهبود عملکرد سازمان در مواقع مواده با عاارهای داخلی و خاردی، هم

اما در  ؛[32] اجدکردهها و کسم آمادگی بیاتر در برابر حوادث گوجاگون تاریف  اتفاقات جاگوار، شکس 
( اعتتاد کارآمد به کنار 1جد از: ا این دو باد عبارت، که شده اس آوری از دو باد مطایاه  تاب اینجا،

ها. باد اول  گوجه چای پذیری با این( ظرعی  تطبیق2ها و آجها و تواجایی ح   آمدن با ماکالت، چای 
قابلی  غلبه بر مسائ  و ماکالت گوجاگون را دارد، که از  ،اشاره به اعتتاداتی دارد که تیم و یا سازمان

آوری  تاب ،جام برده شده اس . عالوه بر این «2آوری باورهای کارآمد تاب»عنوان ه بهآن در این مطایا
که از این باد  [32،24،11] اس پذیری و سازگاری مثب  در برابر ماکالت  جیازمند ظرعی  تطبیق

آوری با  . باید در جظر داش  مفهوم تابشود اتالق می «آوری پذیری تاب ظرعی  تطبیق»آوری به  تاب
به سازگاری ادیاء یک سیستم با دیگر  راهبردیزیرا هماهنگی  ؛متفاوت اس  3راهبردیهماهنگی 

 [.39،30،26]گردد  ها و منابع( باز می ها، عاایی  ها )ماجند، سیاس  بخ 
تیم مدیری  ارشد از طریق ایجاد یک محی   راهبردیگذاری بر تفکرات  باورهای کارآمد با تاثیر     

گیری از تبادل اطالعات و داج  میان  تا با بهره [1] کند تااملی و یادگیرجده به سازمان کمک می
 کندمتناسم با شرای  محیطی کمک  راهبردیهای  مدیری  ارشد سازمان به آجان در اجتخاب گیینه

[32.] 

 

 اس تاامالت میان اعراد بر مییان ماارک  آجان در عرآیندها و رعتارهای خاصی تاثیرگذار  .تعامل
. در این شود ها می عردی مودم بهبود کیفی  عاایی عالوه بر این، عرآیندهای میان [.22،21،20]

و  ها را درک سازد تا تفاوت عنوان یک مکاجییم جسبی که اعضاء گروه را قادر میتاام  به پژوه ،
عنوان عرصتی که بتواجند از تاثیرات جاهمگون و تتاضاهای گوجاگون را جه به شک  تهدید، بلکه به

های محیطی جهای  استفاده را ببرد، یاد بگیرجد و در مسیر رشد قدم بردارجد، در  طریق آن از عرص 
 4از قبی  اجسجامتاام  متفاوت با ساختارهای عرآیندی تیم مدیری  ارشد،  [.6]جظر گرعته شده اس  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Possible behavioral responses 

2. Resilience-efficacious beliefs 

3. Strategic fit 
4.Cohesion 
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باشد. اجسجام و همگرایی رعتاری به تاام  و اثرات متتاب  بین  ، می[18] 1و همگرایی رعتاری [2]
شود،  که تاامالت همچون یک اص  ساختاری، به طبیا  رابطه میان اعضاء مربوط میاعضاء در دایی

های  (، که مربوط به بررسی مدیری  تیم2004مطایاه یوسادا و هیفی ) [.6]جسب  داده شده اس  
، بر قدرت تاام  در توضیح عل  جوسان در عملکرد اس  2وکارکسم راهبردیهای مختلف  بخ 

دهد که سطح باالیی از تاام  اعراد با سطح  های آجان جاان می اس . یاعته کردهسازمان تاکید 
دهنده عضای احساسی،  عالوه استحکام و تادد تاامالت جاانهعملکردی سازمان مرتب  اس . ب

 [.23]باشد  ادتماعی و رواجی باثبات می
اجـد اعـرادی کـه دارای احساسـات مثبـ        (، جیی جاان داده2004در این راستا، توگاد و عریکسون )     

مـوثر میـان اعضـاء از    طور مثال، تاام  ها برآیند. به راحتی درصدد دبران شکس هتواجند ب می هستند،
، شود آوری داری می که اطالعات و منابع در مسیر تسهی  تابهای ادتماعی و در دایی طریق سرمایه
گرایاجه مـاجع   اعتد که رویکردهای مثب  زماجی اتفاق می یطور ماابه چنین شرایطهپذیرد و ب صورت می

آوری و همچنـین تمایـ     طریق پرورش تاب کار ازشود. این پذیری سازمان از وقایع جاخوشایند می تاثیر
رسـد،   جظر مـی هگرایاجه که چنین رویکردهایی برای بتای اشتراکی حیاتی ب به سم  رویکردهای مثب 

 [.4]ذیرد پ صورت می
رویی میـان   مییان باالیی از عمومی  و گااده باتاام  به مانای رابطه )پیوجد( میان اعراد اس  که      

و همچنـین   شـود هـای ددیـدی درک    چییهـای ددیـدی آموختـه شـود، عرصـ      ، شوداعراد توصیف 
دهـد کـه    هـا ایـن ادـازه را مـی     چنین چییی بـه تـیم   ،های ددیدی شک  گیرد. عالوه بر این جگرش

ـ  کردهطور کام  پردازش هاطالعات را ب طـور کامـ  بررسـی، برجامـه     هو شرای  اضطرار و بحراجی را ب
عبارتی بـه تصـمیماتی دـامع دسـ  یاعتـه و در      ها تدوین، به ز عرص عملیاتی مناسبی برای استفاده ا

های گذشته و دبـران را عـراهم آورجـد. عـالوه بـر جتـایع مطایاـه         قابلی  یادگیری از شکس  ،جهای 
اعیون قابلی   که تاام  مدیران ارشد منجر به بهبود روز(، مبنی بر این2013کارملی، عردریک و تیالر )

اجـد کـه پـردازش وسـیع اطالعـات       (، جیی جاان داده2003، ساتکلیف و وگوس )شود می جهاآوری آ تاب
 رسد. جظر میهآوری حیاتی ب ده  ایجاد ظرعی  تاب

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Behavioral integration 
2.Strategic Business Unit (SBUs) 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               238

، مدل مفهـومی مربـوط   پژوه و پیاینه  مباجی جظریبه کمک  .ها و مدل مفهومی توسعه فرضیه
اسـ . در   شـده ارائـه   آجهاآوری تاببه بررسی تاثیر تاامالت تیم مدیری  ارشد در سازمان بر ظرعی  

(، دوتان 2003ارائه این مدل، مبحث مربوط به تاامالت تیم مدیری  ارشد سازمان از مطایاات دوتان )
هـای  (؛ در راستای درک بهتر ایـن مفهـوم کـه تـاثیر رویـه     2007( و ریجینی و دوتان )2003و هیفی )

چگوجه خواهد بـود؛ برگرعتـه شـده اسـ . اگرچـه       های مدیرانارتباطی بر عرآیندهای ادراکی و قابلی 
(، 2004امـا یوسـادا و هیفـی )    ؛مطایاات کمی در زمینه تاامالت تیم مدیری  ارشد صورت گرعته اس 

و به تاثیر مستتیم آن بر تصـمیمات   کردهوکار مطایاه واحد کسم 60تاامالت تیم مدیری  ارشد را در 
و تنها ساتکلیف  اس  اات قبلی در این زمینه بسیار محدود بودهاجد. مطایمدت پی بردهبلندمدت و کوتاه

. عـالوه  کننـد آوری تیم مدیری  ارشد را ارزیابی بطور مستتیم تاببه اجدکرده( تالش 2003و وگوس )
مباجی  آوریدمعآوری را با (، دوباد تاب2013برای اویین بار مجدداً کارملی، عردریک و تیالر ) ،بر این
گیری  آوری، عرآیندهای تیمی مدیری  ارشد، تاامالت با کیفی  و عرآیندهای تصمیمه تابدربار جظری

( مبـاجی جظـری الزم در   2003(، سـاتکلیف و وگـوس )  2009اجد. اگرچه مطایاات پـاویی ) بررسی کرده
بـه   بـا تودـه   ،یـذا  اجد؛کردهآوری در سازمان، را ارائه های ارتباطی بر پرورش تابزمینه قدرت مکاجییم

و  1، مدل مفهومی جاان داده شـده در شـک    پژوه مرتب  با این  مباجی جظریهای قبلی و پژوه 
دهـ  اججـام    باشدمی(، 2013کارملی، عردریک و تیالر ) پژوه از مدل  برگرعتهزیر که  هایعرضیه
متغیـر  عنـوان  تاام  تیم مـدیری  ارشـد بـه    ،در جظر گرعته شده اس . الزم به  کر اس  پژوه این 

 اجد.عنوان متغیر وابسته در جظر گرعته شدهآوری بهمستت  و ابااد تاب
 آوری تاثیر دارد.عرض اول: تاام  تیم مدیری  ارشد بر باورهای کارآمد تاب

 پذیری تاثیر دارد.عرض دوم: تاام  تیم مدیری  ارشد بر ظرعی  تطبیق
 

 
 [6] . مدل مفهومی پژوه 1شک  
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 پژوهششناسی . روش3

 ،های آماری یک داماه آماری اس  و همچنین بررسی توزیع ویژگی پژوه ،هدف این  از آججاکه     
بر حسم  پژوه این جوع  ،در جتیجه ؛تحلی  شده اس  ،رابطه بین متغیرها بر اساس هدف مطایاه

 ایگوی گیری شده از آوری اطالعات پیمایای/ تحلیلی و بهره کاربردی و بر مبنای روش دمع ،هدف
های مستتر در  باشد. داماه آماری شام  تیم مدیری  ارشد شرک  می «یابی ماادالت ساختاری مدل»

واحد عاال بوده و این  500، پژوه که تاداد آجان در زمان اججام  اس شهرک صناتی توس ماهد 
گویی به پاسخترین اعراد ده   آگاه راهبردی،شان در اتخا  تصمیمات مدیران با توده به جت  کلیدی

گویی توس  این اعراد صورت پذیرع . باید خاطر که در عم  جیی پاسخطوریهب ؛اجد ها بوده پرسانامه
جاان کرد که تیم مدیری  ارشد شام  مدیران ادرایی و اعرادی که به تاخیص مدیر عام  در عرآیند 

 .[19]اجد  ، در جظر گرعته شدهکنند ماارک  می راهبردیاتخا  تصمیمات 
ماخص بوده و همچنین در راستای  پژوه حجم داماه آماری در این  ،کهبا توده به این     
گیری احتمایی ساده  از جموجه پژوه پذیری، در این  گیری و بیاترین تامیم یابی به کمترین سوء دس 

عالوه  شد.های منتخم و توزیع پرسانامه میان آجها، استفاده  ها/سازمان صورت مراداه به شرک هب
قاب  ادرا  Zدرصد، متدار  95منظور تایین حجم جموجه از عرمول کوکران، با سطح اطمینان  هب ،بر این

متدار اجحراف مایار داماه آماری، با  ،. الزم به  کر اس  کهشد، استفاده 96/1برابر با   (t)از ددول
با توده به دامنه خطای  ،یذا شد؛تایین  627/0پرسانامه،  30استفاده از یک آزمون پی  تس  با 

آزمایای(، حجم جموجه آماری با استفاده از  توصیفی )غیر هایپژوه درصدی برای  10تا  7مجاز 
پرسانامه در  250پس از توزیع  ،دس  آمد، بدین صورت کهسازمان به 191ایی  117عرمول کوکران، 

ها، تحلی  داده شده از این سازمان پرسانامه برگا  185های داماه آماری مورد مطایاه و سازمان
 اججام گرع .  AMOS.v22اعیار آماری با استفاده از جرم

اطالعات در  آوریدمعهای  ترین روش که توزیع پرسانامه دیء رایعاینبه دیی   پژوه ،در این      
پرسانامه باشد، اطالعات مورد جیاز از طریق  توصیفی )غیر آزمایای( و پیمایای می هایپژوه 
های داماه آماری در زمینه  شده از مدیران ارشد سازمانآوری . عمده اطالعات دمعشدآوری  دمع

شرای   دربارههای  به پرس  آجها ،بوده اس . همچنین آجهاآوری  تاام  تیم مدیری  ارشد و ابااد تاب
این اجد.  پاسخ دادهصنا  مورد عاایی  سازمان، تاداد مدیران ارشد و سابته عاایی  سازمان جیی 

(، برای ارزیابی اعتتادات کارآمد 2001چن، گایی و ادن )  شده از پرسانامهپرسانامه برگرعته
که تیم هنگامی»جد از: اگیری شد، یک جموجه از این متیاس عبارت گویه اجدازه 3آوری، از طریق  تاب

این اطمینان را دارجد که شوجد، تا چه حد مدیری  ارشد با یک مسئله ددید و سخ  مواده می
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آوری از  پذیری تاب . به ده  ارزیابی ظرعی  تطبیق«تواجند این مسئله را با موعتی  اججام دهد؟ می
ای از  گویه که جموجه 3(، و از طریق 2008( و کارملی و شیفر )2010پرسانامه کارملی، گلبارد و گفن )

گویی موثر جسب  به تغییرات الزم را در راستای پاسختا چه حد تیم مدیری  ارشد، »جد از: اآن عبارت
ده  ارزیابی متغیر تاام  تیم  ،، اججام گرع . عالوه بر این«دهد؟ تغییرات محی  صنا  اججام می

ای از آن گویه که جموجه 6(، و از طریق 2009مدیری  ارشد، از پرسانامه کارملی و اسپریتیر )
تواجند با یکدیگر آزاداجه تاام  داشته  مدیری  ارشد سازمان می تا چه حد اعضاء تیم»از:  جدا عبارت
 .«باشند؟
تا بسیار زیاد جیی در  بسیار کمای ییکرت بر روی پیوستار  از متیاس پنع گیینه قاب   کر اس  که،     
اطمینان از سنج  صحیح محتوای آزمون و  برای. شده اس ها استفاده  گیری هر یک از پرس  اجدازه

آن جیی هم از جظر  1کنندگان، ضمن استفاده از برگردان عارسی پرسانامه، روایی براجگییش ماارک 
منظور بررسی به ،. سپسشدتس  بررسی  صورت پی های، ب صوری و هم از یحاظ سازه -ظاهری

اتید محترم راهنما و مااور، سواالت صوری، از جظرات اس -محتوای آزمون از منظر روایی ظاهری
های مربوطه گیری سازهپرسانامه از جظر سلیس و روان بودن و همچنین تواجایی عبارات در اجدازه

از تحلی  عاملی  ،مورد ارزیابی قرار گرعته و به تبع آن اصالحات الزم اججام گرع . عالوه بر این
ابیار جیی  3ای استفاده شد. مییان پایاییظر روایی سازهدر راستای ارزیابی محتوای آزمون از من 2تاییدی

های چند عاملی ترین آزمون سازگاری داخلی برای متیاسبا استفاده از ضریم آیفای کراجباخ که رایع
 اس . شدهاس ، با استفاده از یک جموجه اوییه، ارزیابی 

 
 هایافتهتحلیل . 4

 185آوری  شـده و دمـع  پرساـنامه توزیـع   250میـان  ، از شـد طورکه در بخ  قبـ   کـر   همان     
سـطح   ،اجـد. همچنـین  % زن بـوده 3/24دهنـدگان مـرد،    % از پاسـخ 73دهد کـه   پرسانامه، جاان می

% عوق 1/35% عوق دیپلم و ییساجس، 2/56% دیپلم و یا کمتر از دیپلم، 2/2دهندگان،  تحصیالت پاسخ
%، 1/34سال  40تا  30%، 5/19سال،  30تا  20سنی  اجد. بازه % دارای مدرک دکتری بوده4ییساجس و 

دهندگان را شام  شده اسـ . میـاجگین، اجحـراف     % از پاسخ7سال  60تا  50% و 5/19سال  50تا  40
طور جاان داده شده اس . همان 1مایار و ضریم همبستگی بین متغیرهای مورد مطایاه جیی در ددول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Validity 

2.Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
3.Reliability 
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اعداد حاص  از همبستگی میان متغیرهای مورد مطایاه حاکی از جاان داده شده اس ،  1که در ددول 
بـین متغیـر    67/0همبسـتگی   ،همبستگی متوس  به باالی متغیرهای مطایاـه دارد کـه در ایـن بـین    

بـین   60/0آوری و تاام  تیم مدیری  ارشد بیاـترین متـدار و همبسـتگی     پذیری تاب ظرعی  تطبیق
 1م مدیری  ارشد، کمترین متـدار را در سـطح خطـای کمتـر از     آوری و تاام  تی باورهای کارآمد تاب

 درصد به خود اختصاص داده اس .
 

 . میاجگین، اجحراف مایار و ضرایم همبستگی متغیرهای مدل مفهومی1ددول 

 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

   1 75/0 55/3 تاام  تیم مدیری  ارشد. 1

  1 60/0** 66/0 70/3 آوری باورهای کارآمد تاب .2

 1 623/0** 670/0** 78/0 56/3 آوری پذیری تاب ظرعی  تطبیق .3
 صح  دارد. 01/0ماناداری در سطح خطای کمتر از  **

 
های آماری منسجم و سـاختاریاعته در دهـ  بررسـی     سازی ماادالت ساختاری یکی از روش مدل     

که در وهله اول رواب  میان متغیرها را با استفاده از یک سـری ماـادالت    اس ارتباطات چندین متغیر 
هایی که امکان  یاعته را در قایم مدل این ماادالت تاکی  ،و سپس کردهو تحلی   بررسیساختاریاعته، 

در این راستا از طریق پیوجد و  ،یذا ؛دهد ، قرار میکند های مورد مطایاه را عراهم می جظریهسازی  مفهوم
هـا، چنـدین پـارامتر از     ها داماه بر مبنـای مـدل مفـروض و داده    ها و واریاجس متایسه بین کواریاجس

شود. هدف از برازش ک  مدل این اس  که ماخص شود تا چـه حـد کـ      برازجدگی مدل حاص  می
ارها های تجربی مورد استفاده سازگاری و تواعق دارد که به تبع آن، مجموعه وسیای از مای مدل با داده
گیـری بـرازش    تواجند برای اجدازه گیرجد که در جتیجه این مایارها می های برازجدگی شک  می و شاخص

 .شوجدک  مدل استفاده 
بـر   ،کهطوریهب ؛ها با متغیرهای مکنون اس  کننده مییان ارتباط گویهبارهای عاملی جیی ماخص     

 2. در دـدول  دارجـد روایـی مناسـبی    0،/5(، بارهای عاملی بیاتر از 1981مبنای مایار عورج  و الکر )
هـای بـرازش مـدل جسـب  بـه       متدار بارهای عاملی به همراه سطح ماناداری آن و همچنین شاخص

 اس .شده ، بیان AMOS.v22اعیار  های داماه مورد بررسی، تحلی  شده توس  جرم داده
 

 
 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               242

 های برازش مدل . متادیر بارهای عاملی و سطح ماناداری آن و شاخص2ددول 

 6گویه  5گویه  4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  

تاام  تیم مدیری  
 ارشد

 76/0 80/0 83/0 74/0 77/0 69/0 بار عاملی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح ماناداری

باورهای کارآمد 
 آوری تاب

 ---- ---- ---- 83/0 84/0 75/0 عاملیبار 

 ---- ---- ---- 000/0 000/0 000/0 سطح ماناداری

پذیری  ظرعی  تطبیق
 آوری تاب

 ---- ---- ---- 85/0 85/0 71/0 بار عاملی

 ---- ---- ---- 000/0 000/0 000/0 سطح ماناداری
χ2

df
 = 255/1 ; CFI= 990/0 ; GFI= 947/0 ; AGFI= 918/0 ; RMSEA= 037/0 ; RMR= 025/0  

   

 
ها، متادیر بی  از  شود، متادیر بارهای عاملی کلیه گویه مااهده می 2طور که در ددول همان     
دهنده روایی مناسم جسب  به متغیرهای مطایاه اس . عالوه  اجد که جاان را به خود اختصاص داده 5/0

جیی در محدوده قاب  قبول قرار دارجد که حاکی از های برازش مدل مفهومی  بر این، متادیر شاخص
جیی،  2شده جسب  به مدل مفهومی پژوه  اس . در شک  آوری های دمع تایید برازش مطلوب داده
 یاعته به همراه ضرایم مسیر استاجدارد جاان داده شده اس . مدل ساختاری برازش

 

 
استاجدارد یاعته به همراه ضرایم مسیر. مدل ساختاری برازش2شک    
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حاص  از روابـ  بـین    هایعرضیهپس از حصول اطمینان از برازش مدل ساختاری، به بررسی  ،یذا     
دهنـده قـوت روابـ  درجظـر      ، جاـان (β)متغیرها پرداخته شده اس . ضریم رگرسیوجی استاجدارد شـده  

مانـادار بـودن ایـن    دهنده جیی جاان (p-value)شده بین دو متغیر مکنون اس . سطح ماناداری  گرعته
عرضیه اول، تاثیرگذاری تاام  تیم مدیری  ارشد بر باورهای  3. مطابق ددول ضریم رگرسیوجی اس 

( و عرضــیه دوم، تاثیرگــذاری تاامــ  تــیم مــدیری  ارشــد بــر ظرعیــ  β=686/0آوری ) کارآمــد تــاب
 .شدجد( تایید β=767/0آوری ) پذیری تاب تطبیق

 
 پژوه  هایه. جتایع آزمون عرضی3ددول 

 

 

 

 
 

 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

هر یک از متغیرها  و پیاینه پژوه  مباجی جظری کردنضمن عراهم  پژوه در این  ،طورکلیهب     
هـای ایـن   یاعتـه  ،به عبارت دیگر ؛باشند اول و دوم می هایعرضیهدهنده تایید ، جتایع جاانهاعرضیهو 

باورهـای   طور مثبـ  و مسـتتیم بـا   ه( تاام  تیم مدیری  ارشد ب1س  که: ا دهنده اینجاان پژوه 
ـ     2آوری و همچنـین  کارآمد تاب طـور مثبـ  و مسـتتیم بـا ظرعیـ       ه( تاامـ  تـیم مـدیری  ارشـد ب

که اهمی   اس بررسی قاب  این جکته  پژوه ی دارای همبستگی اس . در این آورپذیری تاب تطبیق
در جظر آوری ای اس  که شاید بتوان آن را پایه و اساس تابها به گوجهتاام  مدیران ارشد در سازمان

 مطایاـات  هـای اول و دوم بـا یاعتـه   هـای عرضـیه  راستایی تاییدتوان در همو مصداق آن را می گرع 
( و کـارملی،  2003(، ساتکلیف و وگـوس ) 2009(، پاویی )2011، 2010ز قبی ؛ وودز و براجل  )پیاین ا

آوری و بهبـود در قابلیـ    های تااملی بـر تـاب  در زمینه تاثیرگذاری مکاجییم (2013عردریک و تیالر )
 .ها و ماکالت داجس ها و سازگاری با چای بازگا  از شکس 

های درون تیمی تیم مدیری  ارشد از طریق طر  مبحث تاامـ  تـیم    ابتدا عرآیند پژوه ،در این      
( و رادینـی و  2003(، دوتان و هیفی )2003مدیری  ارشد در مطایاات گذشته از قبی ؛ مطایاات دوتان )

ی گـذار  تر از تـاثیر  تر و دقیق ، و در راستای عهم عمیق1( در زمینه ارتباطات با کیفی  باال2007دوتان )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. High- quality connections 

 نتیجه آزمون معناداریسطح  ضریب رگرسیونی فرضیه

 تایید عرضیه 000/0 686/0 اول

 تایید عرضیه 000/0 767/0 دوم
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بـه عهـم بهتـر ایـن      ،سـپس  شـد؛ های تیم مدیری  ارشد، بررسی  و قابلی  1های ادراکی آن بر عرآیند
های  های متادد رویکرد تواجند در برابر مسائ  و چای  به چه عل  برخی مدیران ارشد می»موضوع که 

امـا آن   ؛داخته شدپر «ها را پا  سر بگذارجد، اما برخی از دیگر مدیران خیر؟کنند و آجمناسم را اتخا  
آوری  گذاری تاام  تیم مدیری  ارشـد بـر تـاب    اهمی  خاصی اس ، تاثیر دارایچییی که در این بین 
 تیمی و سازماجی اس .

آوری تیمـی   مربوط به تاب هایپژوه ، مطایاات و شدکه در بخ  مباجی جظری اشاره طورهمان     
؛ کـرد (، اشـاره  2003و سازماجی بسیار محدود بوده و شاید صرعاً بتوان به مطایاه ساتکلیف و وگووس )

جتـایع   پـژوه ، ایـن   ،اس . همچنین شدهآوری مدیران ارشد کمتر بررسی  اگرچه در این مطایاه تاب
وسیای از اطالعات، جـه تنهـا   دامنه  آوریدمعآوری جیازمند  که تاب(، مبنی بر این2006مطایاه ریتایی )

هـایی کـه    های میاجی و عرآینـد  خرودی سازمان، بلکه حتی اطالعات مربوط به عاایی  دربارهاطالعات 
 اس . کرده، را جیی تایید شود های محیطی می مودم ایجاد سازگاری با چای 

هـای   ویژه سـازمان هها ب بسیاری از سازمان ،که جتیجه گرع توان  شده، میبا توده به مطایم بیان     
 بـرای ها و باورهـای خـود    ضمن اعتتاد به تواجایی ،ها برتر و تیم مدیری  ارشد آجان در مواده با سختی

ها زمینـه اسـتفاده    کارگیری موثر منابع در راستای سازگاری هر چه بیاتر با چای هح  ماکالت، با ب
اگرچه در مطایاات آینده در باب ایـن موضـوع   . کنند ها را در چنین شرایطی عراهم می بهینه از عرص 

تواجـد بـر میـیان     این جکته را باید مد جظر داش  که تغییرات ساختار و اعضاء تیم مـدیری  ارشـد مـی   
مورد بررسی و  باید، اگرچه گواهی این ادعا کندگذار بوده و مییان آن را تادی   آوری این تیم تاثیر تاب

گیـری عرآینـدهای    مباجی جظری و داجای درباره چگوجگی شـک   ،نمطایاه بیاتری قرار گیرد. همچنی
آوری تیم مدیری  ارشد توس  مدیری  عام  مادود بـوده و   درون تیمی در راستای ایجاد و بهبود تاب

و  پـژوه  شده در ایـن  با توده به رواب  بررسی ،یذا اس ؛بیاتری  پژوه این خود جیازمند مطایاه و 
بـرای مـدیران شـهرک صـناتی      هاییهای آماری، پیانهاد دس  آمده از تحلی ههای ب همچنین یاعته

 :شود توس به شر  زیر ارائه می
تواجد عالوه بر ایجاد یک عضای صمیماجه  تاام  بین مدیران ارشد در سطح سازمان می ،از آججاکه     

مـدیران عامـ  و    راین،بناب شود؛ آجهاسازی دریان اطالعاتی و داجای بین  و اعتمادساز منجر به داری
توده بیاتری جسب  به توساه عضای تااملی بین یکدیگر داشته کـه   بایدها  تیم مدیری  ارشد سازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Cognitive processes 
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سیایی گذاشته و جتص داجای در این تیم هتاثیر ب آجها تواجد بر شیوه و کیفی  تصمیمات همین خود می
 برساجد.  گیری و همچنین ادرای آجان را به حداق  ممکن در زمان تصمیم

عالوه بر بهبود کیفی  تصمیمات در تـیم مـدیری  ارشـد، در شـرای  جرمـال و عـادی محیطـی،             
خصـوص در  هکه سازمان با یک چای  اساسی از قبی  تغییرات جرخ ارز، رکود جاگهاجی بازار و بهنگامی

شـوجد، تـیم    مواده می، کردتوان برای کاور مااهده  شرای  اعمال تحریم که مصداق عملی آن را می
اجد با  گرایاجه داشته و تواجسته های خود رویکردی مثب  هایی که جسب  به تواجایی مدیری  ارشد سازمان

پذیری الزم را با تغییـرات محیطـی از قبیـ  ایجـاد تنـوع در       ها تطبیق کارگیری بهینه منابع و پروژههب
سـاه خـدمات و یـا حتـی ارائـه راهکارهـای       های بازاریـابی و عـروش، تو   راهبردمحصوالت، تغییر در 

ـ  کننـد دایگیین در واردات مواد اوییه و دیگر اقالم مورد جیـاز خـود ایجـاد     تـر از   حـتم موعـق   طـور هب
اجـد.   وکار خود بـوده که صرعاً متکی به یک راهکار ده  ادامه حیات کسم اجدکردههایی عم   سازمان

ها و اطالعـات پرساـنامه    آوری داده که طی عرآیند دمع کردشاید بتوان به درات به این مسئله اشاره 
شان با یکـدیگر تاـامالت مثبـ      که مدیران عاملی که تیم مدیری  ارشد سازمان شدطور مااهده این

دارجد و زمینه چنین رویکردی برای آجها عراهم بـوده اسـ ، موعـق بـه کسـم عملکردهـای تیمـی و        
عنوان عرصتی برای توساه محصوالت و کسم درآمـد  به سازماجی بهتری شده و حتی از شرای  بحران

تواجند  شود که مدیران عام  و ارشد در سطح سازمان می چنین پیانهاد می ،یذا اجد؛کردهبیاتر استفاده 
در شرای  رقابتی و  راهبردیبا در پی  گرعتن چنین رویکردی مسیر سازمان را در دستیابی به اهداف 

   .کنندی هموار وکارهای امروزپیچیده کسم
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