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 چکیده
ها ز بنگاها یاریبس کیاهداف استراتژ ی،طیمحستیز مشکالتو  نانیعدم اطمپیچیدگی،  شیافزاامروزه 

 یایبال نیبنیدرا. استتغییر داده « یآورتاب یتالش برا»به  «یسودآور یتالش برا»را از اصطالح 
 یطو شرا یانسان یخطاها ،زاتیتجه ی، خرابی، رکود اقتصادیستی، حمالت ترورریگهمه یماری، بیعیطب

. در راستای سازگاری کرده است یجادا نوپا یوکارهاکسب یبرا ژهیورا به ییهاچالش یتجارت جهان
وکارهای ی پویا در کسبآورتابهای فراگیر، این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای خلق فعال با بحران

هدف بنیادی و از نگاه ماهیت و  ازنظراستراتژی پژوهش حاضر کیفی و  نوپا برابر بحران کرونا است.

شده گری منابع استفادهتحلیلی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای غربال –توصیفیروش 
موردبررسی قرارگرفته است.  0101تا  0101های است و مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش بین سال

 مقوله 0مفهوم،  01واقعه در  20های تحقیق با روش داده بنیاد گلیزری، وتحلیل یافتهپس از تجزیه
 «انهسازی چندگظرفیت»دهد با های تحقیق نشان میشد. یافته گذاریبرچسباصلی مقوله  0فرعی و 
و « 0.1وب »در کنار ابزارهایی مانند  «افزاییهم»و « نوآوری باز»، «توانمندسازی پایدار»از طریق 

 و« اعیسرمایه اجتم»با درگیر نمودن  «خلق ارزش مشترك» و همچنین« ی تعاملیهایاستراتژ»
 فراگیری مانند محیطیزیستهای ی نوپا در برابر بحرانوکارهاکسبی آورتاب« فراگیر سازگاری»

    کرونا تقویت خواهد شد.ویروس 
 

توانمندسااازی پایدار، نوآوری باز، ساارمایه   چندگانه، خلق ارزش مشااترك، سااازیظرفیت کلیدی:های واژه

   اجتماعی

    . JEL: M31 ،O3 ،M37 ،L22طبقه بندی 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             
 (mfallah@hmu.ac.ir. ) نویسنده مسئول: رانیدانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ا ،یدانشکده علوم انسان ت،یریمدگروه  اریاستاد.  0

http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
mailto:mfallah@hmu.ac.ir


     1911، تابستان 11المللی، سال سوم، پیاپی ــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین 111

 مقدمه -1
وکارهای نوپا نقش مهمی در ایجاد اشاااتغال، تروت و توساااعه پایدار در کشاااورهای امروزه کساااب

 محور کشااورها بر اقتصاااد و مالی و تولید این توسااعه دارند و ب ش عظیمی ازیافته و درحالتوسااعه

بقا  یهستند که برا ایمتولدشاده های تازه ، شارکت نوپاهای شارکت اسات.   بناشاده  نوپا وکارهایکساب 
های دهو داعیان ای اندگرفتهشکل بزرگهای عمدتاً بر اساس ایده هانوع بنگاه نیاهستند، مبارزه  مجبور به

ای از مجموعهحاصاال وکارهای نوپا کسااب باآنکه. (0101، 0میکساا تایکاوامورسااالم زاده و )ناب هساتند  
گیری، حتی پس از شااکل هاآنحال بساایاری از بااین (0106، 2ساایالوال و همکاراناند )های جمعیتالش
و  (0101، 3موریس و همکارانشده )متوقف کامالً هاآن رشاد ساریعی ندارند، بلکه در مواقعی رشد   تنهانه

ت معضااال یو حت یدیکل یروهاین دنقطع برق، از دساات دا ،یعیطب یایبال مانند ییهابحراندر مقابل 
 پذیر هستند.آسیب شدتبه، ریفراگ یآنفوالنزا کیمانند  یسالمت دکنندهیتهد
فظ و در ادامه کسب و حبقا  یرقابت و تالش براهای نوپا، وکارکسب، پیچیده و پویای پرآشوب یایدر دن

 مقابله با این شاارایط، برای. (0102، 4پال و همکاراناساات ) شاادهازپیش مشااکل بیشمزیت رقابتی 
ها نترین آاز مهم یکی که دادهتوسعه در خود ها را از شاایستگی  یعیوسا  فیط دیبا وکارهای نوپاکساب 
های نامطلوب با محیط یدشااوار و سااازگار طیمقابله با شاارا ییعنوان توانابه آوریتاب. اساات آوریتاب
پذیری پویا عباراتی انعطافو  دیمقاومت، تجد (.0106، 5لوپز ماریا و همکاران-پریزاسااات )شاااده تعریف

ترین عبارت مرتبط با مفهوم متداول حالشاااود بااینآوری اساااتفاده میجای تابهساااتند که معموالً به
 .(0102، 7کارسوناست ) «6به عقب بازگشت» آوریتاب
با  طیو غیرمنتظره در مح یفور راتییمواجهه با تغ یبرا هاای از قاابلیات  عنوان مجموعاه آوری باه تااب 

از  یریدگایو  یابی، پاسااخ، بازیبینی، سااازگارشااده اساات تا پیشتعریف یآمیز و واکنشاااقدامات تحریک
همچنین به توانایی  آوریتاب .(0102، 2کارل و همکاران) ندینمارا تساااهیل کننده هرگونه اتفاق م تل

 رستگار و) کندمیزا و حفظ ساالمت روانی در مواجهه با شارایط نامساعد اشاره   انطباق با عوامل اساترس 
آماده  یراب ستمیس کیانباشت  یانطباق تیظرفبه  توانمیآوری را تاباز نگاه زیستی، (. 0392همکاران، 

ابوا و کرد ) فیتعر سااتمیساا هیاز اختالالت بدون از دساات دادن حالت اول یشاادن، پاسااخ دادن و بهبود
 ها برای زندهعنوان مفهومی مبنی بر کمک به سازمانبهآوری تابازنظر ساازمانی نیز   .(0109، 9همکاران

 .(0101، 01موسا و همکاراناست ) شدهتعریفناپایدار اقتصادی،  ودشوار  شرایطماندن و شکوفایی در 
و  (0106، 00آناریلی و نونینو) هااز حوادث و شااوك یابیمقاومت و باز تیعنوان ظرفبه ،آوریتاب از باآنکه

یاد  هاو مقاومت در مقابل چالش دنها و دوام آورروناد مقاابلاه باا حوادث م رب و محاافظت از اختالل     
که ورشکست شدند،  وکارهاییکسب ،دهدنشان میتجربی  بسایاری از شواهد ، (0100، 00جونزشاود ) می
و  کردهخود را سازگار  ر،ییدر حال تغ طیمح کیهای تاب آور، در چراکه ساازمان  داشاتند،  یآوری کمتاب

 (.0106، 03کِر) مانندیم یباقهمچنان پایدار 

                                                                                                                             
1. Salamzadeh & Kawamorita Kesim 
2. Sipola et al. 
3. Morris et al. 
4. Pal et al. 
5. Pérez-López María et al. 
6 . bouncing back 
7. Carlson 

8. Karl et al. 
9. Aboah, Wilson Mark et al. 
10. Mousa et al. 
11. Annarelli & Nonino 
12. Jones 
13 . Kerr 



  111ـــــــــــــ  وکارهای نوپاآوری پویا مقابل بحران کرونا در حوزه کسبفراترکیب خلق تاب

است  شدهانجام باشاند  تاب آور شیوبکم دیباها ای در خصاوص اینکه بنگاه تحقیقات گساترده  کهدرحالی
وکار و آوری را در یک کساابتاب توانندها چگونه میکه سااازمانوع موضاا نیبه ا کمی، توجه حالبااین
با  بیندراین. (0102، 0ایشک و ویلیامزاست ) شدهانجام ،کنندوکارهای نوپا نهادینه خصاوص در کساب  به

 وکارهای نوپا در مقابلتوجه به اینکه در حال حاضار بحران کرونا تمامی دنیا را درگیر خود کرده و کسب 
آوری پویا در این پژوهش به دنبال خلق تاب پاذیری بیشاااتری مواجه هساااتند، این بحران باا آسااایاب  

، 0.1وینی چون وب وکارهای نوپا مقابل بحران کرونا اسااات تا با اساااتفاده از ظرفیت ابزارهایی نکساااب
وکارهای نوپا نهادینه شود. در این نوآوری باز، خلق ارزش مشاترك، کسب و حفظ مزیت رقابتی در کسب 

وکارهای نوپا مقابل بحران کرونا، از رویکرد فراترکیب بارسو و آوری پویا در کساب تحقیق برای خلق تاب
که بامطالعه طوریشاده است. به اساتفاده ( 0110گلیزری )بنیاد روش تحلیل داده ( و0116) یکسای ساندول 

آوری شااناسااایی و با  بازیگران اصاالی تاب 0101-0101ی هاسااالادبیات نظری و تجربی مرتبط بین 
یگران با تبیین روابط بین بازآوری پویا و همچنین و تأتیرگذار در تابکننده عوامل تعیین شاادن مشاا  
 ت.اس شدهارائهنوپا  یوکارهاکسببل بحران کرونا در آوری پویا مقاچارچوبی جهت خلق تاب اصلی آن،

 ادبیات و پیشینه تحقیق -2
در مورد  یکم قاتیتحقوکارهای نوپا در شرایط بحران، آوری کسبامروزه علیرغم اهمیت موضوع تاب

ه است صورت گرفت های طبیعی و غیرطبیعیدر مقابل بحران یقتصادهای ابنگاه ییپاس گو یچگونگ
ری آوتاب در خصوص تاکنونی که قاتیتحقدر مورد اکثر  تأملقابلنکته  (.0100، 0ویداواتا و همکاران)

این در حالی است که  ،اندمتمرکزشدههای بزرگ سازمان بر عموماًاین است که این تحقیقات  شدهانجام
 بافتدر  رفتهشیپ اریبس یهای رسمو سیستم ندهایمنابع، فرا ی، فراوانمنظم ریزیبرنامه هایی چونویژگی
ه مجموع کی ضرورت دارد وکارهای نوپا متمایز نموده ورا از کسب هاآنآوری فرایند تاب های بزرگسازمان
، 3ارانبرانیکی الیال و همک)ایجاد کرد  وکارهای نوپاکسب نهیرا در زمآوری تاب یادهایبن کرویاز م نیگزیجا

0102). 

رکود  یدر ط حالبااینزیادی دارند  اریبسوکارهای نوپا در ایجاد شغل، تروت و تولید اهمیت کسباگرچه 
شدید  راتییتغ (.0100، 2دوارتی االنسوهستند )پذیر آسیببسیار  محیطیزیست هایبحرانی و اقتصاد
 یهاشچال ی،اسیس-تباتی ژئوو بی یجهان ریگهمههای بیماری، ها، باج افزاریستیوهوای، حمالت ترورآب
 اندهکرد جادیاهای کوچک و متوسط و بنگاه وکارهای نوپای کسبو بقا تیساختار، موفق یرا برا یمهم
ادن نشان د یبراهای کوچک و متوسط و بنگاه وکارهای نوپاکسب ییتوانا غالباً. (0100، 0مای و کوسکی)

قدرت  و ضعیف یمشتر گاهیمحدود، پا یمنابع داخل ،لندمدتب ریزیعدم برنامه لیپذیری به دلانعطاف
( بسیار س ت 0102پال و همکاران، ) فیضع ینقد یانجر(، 0102برانیکی الیال و همکاران، کم )زنی چانه

 یهاكدر مقابل شو توانندمیبهتر هستند،  پذیرترانعطافکوچک  نوپا و مشاغل ازآنجاکه حالاست. بااین
، 6یو وورل امزیلیو) ندینمامدیریت را  یخارج یهااز شوك یناش راتییو تغداده نشان  واکنش یخارج
0102). 
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 یناش یهابا چالش یمرتبط با بقا و سازگار یعنوان موضوعآوری بهبحران، تاب و نانیدر زمان عدم اطم
(. 0101، 0بوتیال-مونتیزمیندنز بالنکو جان و ) شده استمطرح یو رقابت جهان دیجد یبازارها طیاز شرا
تر موفق یعیطب یایبالدر برابر جوامع  یچرا برخ نکهیا حیتوض یبرا ،کیمفهوم تئور کیعنوان آوری بهتاب
 استکننده تعیین یاقتصاد یهادر برابر شوكو چه عواملی  (0101، 0لینینلویکی کارتینا و مکنایت)هستند 
 یحت یباشد و آشفتگ ریتواند فراگپذیرد که عدم تعادل مییآوری متاب. ظاهرشده است( 0100ساباتینو، )
ژاپن در  یمثال سونامعنوانبه .(0102، 3مانفیلد و نیوی النسیانداخت )خواهد  ها را به خطربنگاه نیبهتر
آوری ابت های طبیعی مانند سونامی،دادیمقابله با رو در وتایتوکه شرکت بزرگی مانند  داد نشان 0100سال 
بزرگ ژاپن،  ی، پس از وقوع زلزله و سونام(. به طوریکه0100، 2دی ماندوجانا و بانسال-اورتیز) داشتهی کم

. ندارند سطوح پایینکنندگان نسبت به تأمین یکاف نشیمتوجه شدند که ب مدیران عالی این شرکت
آوری تاب تیرفو ظ ندهیخطرات آ لیتحل یبراالزم را  زهیانگ وتایتوباعث شد تا شرکت  مسئلهاین  وجودبااین
 .(0100، 0ون در ویجت و همکارانآورد )را به دست  ترسریع یبهبود یآن برا

 م تلفی کاربرد دارد و در هر حوزه نیز تعریف خاصی از آن شده است. در هایحوزهآوری در مفهوم تاب
سرعت که به یشغل شرایطبه  ییپاس گو جهتها شرکت ازیرفع ن یآوری براتاب مفهومی، حوزه سازمان
شده بینیاختالالت پیش میتنظ ییعنوان توانابه یآوری سازمانظهور کرده است. تاب ،هستند رییدر حال تغ
در حوزه فردی  (.0102، 6ما و همکارانشود )می تعریفبینی پیشغیرقابل یهای ناگهانبا شوك یو سازگار
و  یازمانتعهد س شیو افزا یشناخت، بهبود روانیشغل تیرضا ی،عملکرد شغل شیافزا یآوری براتابنیز 

 ،غالباً با دانش یدر سطح فرد آوریتاب (.0102برانکی الیال و همکاران، است ) شدهتعریف یشهروند
ود و مکنوتون راست )آمی ته مثبت  یتیش ص اتیخصوص ریو سا ینیب، خوشی، سازگاریخودکارآمد
 (.0101، 1گرای

 هابستگی دارد و شایستگی طیها، اجتماع و محهای افراد، گروهآوری به ظرفیتتاب ی،اجتماع در حوزه
وسعه تنوع در ت بیمؤتر، ترغ یو اطالعات یهای ارتباطهای مشترك، ارائه سیستمحلراه افتنیجامعه را در 
س ت  دوران به منابع در یدسترس ی( برایاجتماع هیها، روابط و ارتباطات )سرماو توسعه شبکه یاقتصاد

، عیاها، صن)بنگاه یساختار تیعنوان ظرفآوری بهتابی، حوزه اقتصاد. در دهدنشان می (ی)اتصال اجتماع
، دیر تولدخود را رشد  ریاست تا بتواند مس شدهتعریف مجدد یکربندیپو  یسازگار ،ها، مؤسسات(فناوری

است  یهای فنآوری شامل سیستمتاب مفهوم 2یمهندس . در حوزهاشتغال و تروت در طول زمان حفظ کند
و  ونی کنند.ارتباط برقرار  هامانند شبکه هاییکه با انسان و فناور اندشدهیطراح نیکه توسط مهندس

و  (نانیاطم تی)قابل رفعالیغ یبقا زانیای از معنوان مجموعهبه را یآوری مهندستاب( 0100) 9همکاران
آوری تابحوزه  در .(0106، 01حسینی و همکاراناند )کرده فیعرت ستمیس کی( میفعال )ترم یبقا
و  تیساختار، هو رییبدون تغ یجذب آشفتگ در ستمیس کی ییتوانا آوری به معنی، تاب00یشناختبوم

ل است که ممکن است قب یشوک زانیو م ستمیس یداریحالت، تمرکز بر پا نیآن است. در ا یعملکردها
و  یجذب آشفتگ یبرارا  ستمیس کی تیظرفو با آن روبرو شود  یگریبه حالت د ستمیاز حرکت س
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حفظ شود اولیه سیستم ل وهمچنان اص دهد به طوریکهنشان می رییتغ تمجدد در حال یدهسازمان
 .(0106ساباتینو، )

انند م آوریتاباست که  نیاستعاره غالب ا حالبااین وجود دارد آوریتاب یسازدر مفهوم ییهااگرچه تفاوت
شکل خود  حالنیرا جذب کرده و درع های داخلی و خارجیشوكتواند العاده است که میماده فوق ینوع
 دهیچیهای پکند که در سیستمآوری فرض میمفهوم تاب(. 0101، 0استورز و نگوین-مورایزحفظ کند )نیز را 

که از  است یآوری، چرخه و تجمعتاب بیندراینبرقرار کرد،  یتوان حالت تعادلنمی یکیاکولوژ-یاجتماع
آید د می، به وجوجادشدهیا هایآشفتگ یسر کیکه در پاسخ به  ییهایو سازگار پیوسته یریادگی قیطر
 .(0109هیندری لیندا و همکاران، )

 لیو تحو اتیو از تداوم عمل ندیایبا انتظارات غیرمنتظره کنار بها باعث شده بنگاهآوری تاب بااینکهبا توجه 
؛ (0109، 0سا مارسیلو مارتینس و همکاران) حاصل کنند نانیاطم یینها انیبه مشتر محصول/خدمات

، یفمن عیخطرات و وقا جادیا یبرا یشده سازمانانباشته یفرهنگ تیعنوان ظرفبهتوان میرا  آوریتاب
 .(0102، 3نیس و پونیزکورونمود )فرض  یو اعتبار اجتماع هیمحافظت از سرما تیتحمل فشار و درنها
( و غیرفعال شرویپآوری را از دو بعد فعال )تاب ، برخی از محققانآوریتابتر مفهوم برای درك عمیق

شکل  رییدر حال تغ طیمح کیبا  یسازگاردر شرایط  2فعال آوریاند. تاببررسی نموده پذیر()انعطاف
 یها متکسازمان نیریزی مشترك و توسعه اعتماد متقابل ببرنامه قیاز طر یتعامل تیریبر مد و گیردمی
 )بر اساس یاقتصاد-یاجتماع تیاز محروم یناش یپذیردر جهت کاهش آسیب ییشامل راهکارهاو است 
 یاجتماع هیاسرم تیتقوموجب  بوده که( رهیو غ التی، سطح تحصیکاریسرانه، نرخ ب یناخال  داخل دیتول

 که با آوری فعالتاب مقابل در(. 0101، 0تیرین و همکارانشود )ی میبقا و بهبود تیدر جهت تقو
نه به های منفعالبه واکنشآوری منفعل ، تابدر ارتباط است بیدر برابر آس یو آمادگ پویا پذیریانعطاف
 .(0101مکنوتون رود و گرای، اشاره دارد ) 6یدهخودسازمان ییتوانا کیعنوان به رییو تغ یآشفتگ

 یعنی در جامعهآوری تاب یسه شوك اصل با تأکید بر ( در تحقیقشان0101) 1موساوینگانی و کاوژیرس
 تیریآوری جامعه در مدتواند تحقق تابمی یقو یاجتماع هیسرما، دریافتند که و مهارت ی، مالیحکمران
ی بلندمدت و عوامل یریگجهت دهدیم( نیز نشان 0101) 2ی سولفیهاافته. یرا ارتقا ب شد یعیمنابع طب
-پرز در تحقیقی که توسط ی دارند.داریمعنو  آوری رابطه مثبتریزی با تاباحترام به سنت و برنامه مانند

 قصد وآوری تاب بین یروابط مثبت و معنادار شده مش   گردید کهانجام (0106لوپز ماریا و همکاران )
 ی وجود دارد.و خودکارآمد یاجتماع ی، هنجارهاینینگرش به کارآفر ی،نیکارآفر

یق از طرآوری تقویت تابمهم اجتماعی یک منبع  سرمایهاند که ( نیز نشان داده0109) 9پولیویو و همکاران
(، کم مراتبها و سلسلهگیریجواری جغرافیایی در بین تصمیمکوچک، هم هایشبکه)سرمایه ساختاری 

( مدت کارمندانطوالنی یصددر ت) یشناخت هیسرما( و و احترام ، تعهدکی)در روابط نزد یارابطه هیسرما
ابعاد  یباهدف بررس (0102) 01شود. همچنین در تحقیقی که توسط مارتینیلی و همکارانمحسوب می
تایج شده، نانجام یعیطب یایدر مواجهه با بال یفروشخرده نانیتوسط کارآفر یآوری سازمانسازنده تاب
 ستند.ی هآوری سازمانتاب تیتقو یبرا یمؤتر ابزار یاجتماع هیسرمای پویا و هاتیقابلدهد که نشان می
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با مشااارکت سااازمان در  یسااازمان آوریدهد تاب( نیز نشااان می0102) 0نتایج تحقیق کورونیس و پونیز
 ییتوانا ها،موقع و سااازنده در برابر چالشبه ییپاساا گو ،بحران مدیریتو  ریسااککاهش  یندهایفرآ

 با، تعامل ینفس ساااازماناعتمادبه ،آموزش افراد ،دیجد هایتیا و انطبااق باا واقع   رییتغ یساااازماان برا 
سازمان در جذب دانش و آموختن از  ییو توانا یسازمان یریادگی ی،سااز ارتباطات باز و فرهنگ ،کارمندان
 .افزایش میابدبحران 

دانش  تیری، منابع و مدیتدارکات، همکار ( در تحقیق خود نشان دادند که0101) 0اومار و همکاران 
 سکیر تیریو فرهنگ مد نیتأم رهیزنج یریگجهتبه همراه  نیتأم رهیآوری زنجبه تاب یابیدر دست
 دهد عواملی( نیز نشان می0100ی پال و همکاران )هاافتهیبسیار مهمی دارند.  نقش ،کنندهلیتسهعنوان به
ری پذیق انعطافیاز طر ایرقابت پو و سازی، شبکههاگذاریسرمایه یمال نیو تأم ینقد هایانیجر مانند
عنوان هب ی،اتیعمل یو گردش مال ینگینقد انیسودآور، جر دیتول قی، از طریو عملکرد مال ؛کیاستراتژ
 .هستند آوریترین عامل تاباصلی

لب اغسازمانی که  آوریتابعامل نیز در تحقیقات خود دریافتند که ( 0100) 3ون در ویجت و همکاران
ار مهمی نقش بسی قرار دارد ی، منابع و ساختار سازمانیاجتماع یهاشبکهکارکنان،  هایویژگی ریتحت تأت
 2در تحقیقی که توسط آزوسا و هیرویوکی همچنیندارد. در برابر شرایط بحران  وکارهاکسبدر موفقیت 

 نیط باز رواب ینگران کارگران نیدر ب یتعهد سازمان یباال زانیم، محققان دریافتند که شدهانجام( 0103)
 آوریتاب یابیارز، بازخورد متقابل، اطالعات گذاریاشتراكبه  ،کار سازیشفاف ی،نظارت و هماهنگ ی،فرد
 یابر ،دشوار است طیدر شرا یمیارتقاء کار ت هاآنکه هدف  هاییآموزشو  کارگران یمیکار ت، یسازمان
 .مهم هستند یسازمان آوریتاب لیتسه

 شناسیروش -3
وپا مقابل ی نوکارهاکسبپویا در  آوریتاببا توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای خلق 

 ،شروازلحاظ ماهیت و و  ازنظر هدف، بنیادیناز نگاه استراتژی کیفی،  پژوهشبحران کرونا است؛ این 
 بنیادادهدها و از روش از استراتژی فراترکیاب برای گرداوری داده پژوهشتحلیلی است. در این  -توصیفی
 شدههاستفادبه این دلیل  فراترکیبروش  شده است.ها استفادهوتحلیل دادهبرای تجزیه (0110) یزریگل

ای های کیفز راه ترکیاب پژوهشمند بارای پژوهشاگران ابا فراهم کردن نگرش نظاماست که این روش 
و دیادی جامع و  داده های جدید و اساسی را کشف و دانش جاری را ارتقاو استعاره هام تلاف، موضاوع

رسد به نظر می، هادر ارتباط با تحلیل داده (.0392مانیان و همکاران، آورد )در مسائل پدید می ایگسترده
انی دارد. خوهم بنیاددادهسبت به سایر رویکردها، بیشتر با مفاهیم نظریه ، ن(0110) گلیزری بنیاددادهرویکرد 

ندارد؛ بلکه به دنبال کشف دغدغه  یاشدهنییتع پیشمفروضات از بنیاددادهبر اساس این رویکرد، نظریه 
کنندگان در پژوهش و چگونگی حل این دغدغه است. درواقع پژوهشگر به دنبال آن است که اصلی شرکت

ها کنند؛ هرچند ممکن است حتی خود آنکشف کند، افراد موردبررسی چگونه دغدغه اصلی خود را حل می
 .(0391ییج، کردنا و ینعابد) به این چگونگی آگاه نباشند
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و فراترکیب سندلوسکی و باروس یاکاررفته در این پااااژوهش، روش هفت مرحلههاستراتژی فراترکیب ب 
هایی که در این پژوهش بر اساس و پرسش هاهای پژوهش: سؤالتنظیم پرسش (گام اول. است (0111)
ضرورت  .0 چیست؟ ی نوپاوکارهاکسبدر  آوریتابماهیت  .0اند از: عبارت، اندشدهیبررس هالهها مقاآن

در  آوریتسااهیل تابچه عواملی موجب  .3اند؟ کدم ی نوپاوکارهاکساابدر  آوریتابو اهمیت توجه به 
چگونه است؟ و  ی نوپاوکارهاکسبآوری در تابهای روابط بین شاخ  .2شوند؟ می ی نوپاوکارهاکساب 
 گونه است؟چ ی نوپاوکارهاکسبآوری در تابسازی مفهوم .0

 ای همچونهای داده، پایگاهپژوهشهای مند متون. با توجه به ماهیت پرسااشبررساای نظام (گام دوم
و سااایر  «پروکوساات»، «ابسااکو»، «امرالد»، «ساااینس دایرکت» ،«وب او ساااینس»، «اسااکوپوس»
جوی وجست در کاررفتهبه هایکلیدواژهاست.  شدهبررسی 0101تا  0101های بین ساال معتبر  یهاگاهیپا
پذیری، تجدیدپذیری، پایداری و ساااایر انعطاف، آوریمدیریت بحران، تابشاااامل عناوینی چون  هاهمقال

 .است عناوین مرتبط
به  مبانی نظریهای پژوهش، های مناساب. پس از تنظیم سؤال جو و انت اب مقالهوجسات  (گام سـوم 
یافت شده  هایهمش   شود مقالاینکه  رایبمنبع شاناسایی شد.   091مند بررسای و تعداد  شاکل نظام 

متناسب با پرسش پژوهش هستند یا خیر، مجموعه مطالعات منت ب چندین بار ازنظر مرتبط بودن عنوان 
و  یبررس ،شناسیمحتوا و درنهایت ارزیابی روش و بودن، مرتبط بودن چکیدهدسترسباهدف پژوهش، در

 (.0کل )ش بررسی حذف شدند فرآیندو از رد  هاهتعدادی از مقال . در این گام، در هر بازبینیشدندبازبینی 
از برنامه  هاههر یک از مقال پژوهشیشناختی در مرحله غرباالگری، بارای بررسای کیفیات روش

سؤال است که اهداف مطالعه،  01. این ابزار شامل است شدهاستفاده( CASP) 0های ارزیابی حیاتیمهارت
پذیری، مالحظات اخالقی، دقت ها، انعکاسآوری دادهبرداری، جمععه، روش نمونهمنطق روش، طرح مطال

یک از این  دهد. هرها و ارزش پژوهش را پوشش میها، بیان واضح و روشن یافتهوتحلیل دادهتجزیه
در نظر  00 ،حداقل امتیاز الزم برای پذیرش یک پژوهش تحقیقدارای پنج امتیاز است. در این  هاسؤال
عنوان پژوهش به 20شده درمجموع (. بر اساس غربالگری انجام0392مانیان و همکاران،شده است )گرفته

  گرفت. مطالعه قرار مبنای این
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها. الگوریتم انتخاب مقاله1شکل 

                                                                                                                             
1. Critical Appraisal Skills Program 

 091عنوان:  مقاله برای بررسیتعداد 

 030 تعداد مقاله برای بررسی چکیده:

 022 تعداد مقاله برای بررسی محتوای:

 60 )عنوان(:شده تعداد مقاله رد

 00شده )چکیده(: تعداد مقاله رد

 29 شده )محتوا(:تعداد مقاله رد

 20 کل مقاله نهایی:

 02 شده )روش(:تعداد مقاله رد

 030 تعداد مقاله برای بررسی روش:
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ریب کاپا برای محاسبه ض. شداز ضریب کاپا استفاده  های تحقیقیافتهبرای ارزیابی پایایی این پژوهش در 
ند. ی ککدگذارتصادفی به یک همکار داده شد و از وی درخواست گردید تا متن را  صورتبهمطالعه  2ابتدا 
ی شامل کدگذار و کدهای آن تنظیم و در ادامه کدها دوبعدی حاصله در قالب یک ماتریس هادادهسالس 

مقدار ضریب کاپا زیر محاسبه شد.  صورتبهضریب کاپا  SPSS افزارنرمتفاده از با یکدیگر مقایسه و با اس
های احصا شده ازنظر کیفیت و شاخ  بودهدهنده توافق باال بین مرورگران ( نشان196/1آمده )دستبه
   (.0جدول است )خبرگان  دییتأمورد 

 مقدار ضریب شاخص کاپا .1جدول 

 
    پژوهشگر

    شدهدیده شدهن دیده

 نفر اول
 تقریبی داریمعنی ارزش کاپا اندازه توافق 0 9 شدهن دیده

 03 0 شدهدیده
 معتبر هایداده

196./ 111. 

  30 02 00 کل

سوسازی سهاست.  شدهپژوهشگر استفاده 0در این پژوهش برای اعتبار سنجی مدل نیز از روش سه سوسازی
گران یا ها، تحلیلها، استفاده از منابع متعدد دادهگردآوری دادههای م تلف کارگیری شیوهشامل به
توان شود و به کمک آن میهای پژوهش استفاده میمنظور بررسی اعتبار یافتهاست که به یهاینظریه
، ها، منابعآوری دادههای جمعازحد بر هر یک از روشهایی را که ممکن است نتیجه تکیه بیشسوگیری
های م تلفی برای روش (.0390پور و نصر اصفهانی،رحمان یا مبانی نظری باشد، از بین برد ) گرانتحلیل
سه سوسازی شده است. سوسازی وجود دارد که سه سوسازی پژوهشگر برای این تحقیق انت اب سه

ی وقت روشاین  درفرایند پژوهش است. در  و کدگذار لگریتحل، شامل استفاده از چند پژوهشگرپژوهشگر 
، قابلیت دکننیرا در تأیید یا رد یکدیگر ارائه م ییهاپژوهشگران م تلف بدون اطالع از کار یکدیگر، داده

 و تا با مشاهده فرایندها شدهخواستههمچنین در این مطالعه از پنج خبره  .میابدها افزایش اعتماد به داده
است. ضمناً در این  شدهاعمال هاآناصالحات  تیدرنهاخود را ارائه و  موردنظرنتایج پژوهش، مطالب 

مند ی نظامای که با طراحگونهشده است؛ بهتحقیق از روش گروه کانونی نیز برای اعتبارسنجی مدل استفاده
درواقع  .است دشدهییتأکارگیری نظر خبرگان و انجام دادن اصالحات چندباره توسط افراد، اعتبار مدل و به

شده های بازنگری توسط خبرگان و مت صصان استفادهفزایش مقبولیت، از روشدر این تحقیق جهت ا
ه چند نفر از منظور بازبینی و تائید، بآمده بهدستاست و برای قابلیت تائید نیز، در مرحله پایانی، طبقات به

 .  شده استاعمال هاآنخبرگان برگردانده و نکات پیشنهادی 
 

 هاو یافته هاداده. تحلیل 4
ی هاشاخ م تلف است. ها از منابع است راج شاخ ، گام چهارم استراتژی فراترکیبهدف اصلی 

   (.0جدول باشد )صورت زیر میبه آمدهدستبه 0101تا  0101های مست رج که از منابع بین سال

 

                                                                                                                             
1 Triangulation 
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 های مستخرج از مطالعات پژوهش. شاخص2جدول 

 منابع شاخص منابع شاخص

داخلی و  ادغام
خارجی 
 فرایندها

؛ چانشاااینگ و 0103ویالناد و والینبورگ،  
، 0؛ گلیگور و همکاااران0109، 0همکاااران
0109 

 باز ارتباطات
 اجتماعی

، تیرین و همکاااران ؛0106، 3روگیرز و همکاااران
 ؛0103، 2ویالند و والینبورگ؛ 0100

 

 لیتسه
 آوریتاب

، 0لی و وانااگ ؛0106روگیرز و همکاااران، 
اومااار و  ؛0101تیرین و همکاااران، ؛ 0101

 0101همکاران، 

 اعتماد
؛ 0100دوارتی االنسااو،  ؛0100، تیرین و همکاران

ما و همکاران،  ؛0100، 6دوارتی االنساو و بریسان 
0102 

 یریتعهدپذ

برنارد و دوبارد  ؛0109پولیویو و همکاران، 
دی ماندوجانا و -؛ اورتیز0106باربوسا، 
، 1؛ اسالی فیرارو وهمکاران0100بانسال، 
 ؛0102

 ینوآور

 ؛0100جااانز،  ؛0101 ،2گولیکیااک و همکاااران
وانگ ؛ 0106بوتیال، -میندنز بالنکو جان و مونتیز

دهدشتی و  اصاالنی افراشاته   ؛9،0101و همکاران
 0392، شاهرخ

 یریپذسکیر
گولیکیک و  ؛0109چانشاااینگ و همکاران، 

جااعاافاارنااژاد و    ؛0101 هاامااکاااران،  
 ؛010109همکاران،

 یهایاستراتژ
 سازگار چندگانه

 0101، 00چنگ و لو ؛0100جانز، ؛ 0106ساباتینو،

 آگاهی
؛ 0102، 00آزاده و همکاااران ؛0100جااانز، 

روبیو و ؛ 0106، 03پاینااادس و همکاااران 
 ؛0109، 02همکاران

 آمادگی پذیرش
؛ 0101، 00کنز و همکاران؛ 0102ماا و همکاران،  
مکنوتون رود و گرای، ؛ 0102کورونیس و پونیز، 

0101 

 یهاحلقه
 بازخورد

لی و وانگ،  ؛0100، تیرین و همکاران
 ؛0102، 06علی وهمکاران ؛0101

حمایت 
 اجتماعی

برانیکی الیال و  ؛0106پینااادس و همکاااران، 
 0102همکاران، 

پویایی 
اجتماعی و 
 عملیاتی

برنارد و دوبارد باربوساااا،  ؛0101چنگ و لو، 
وانااگ و  ؛0109، 01روزا و همکاااران ؛0106
 0109، 02همکاران

 گذاریاشتراك
 دانش

 ؛0100دوارتی االنسو،  ؛0103ویالند و والینبورگ، 
، 09لینینلویکی کارتینا ؛0109جعفرنژاد و همکاران، 

0101 

 یمتنوع ساز
دوارتی االنسااو و  ؛0100، تیرین و همکاران

 0106، 01نورماندین و تیرین ؛0100بریسان، 
 توانمندسازی

لینینلویکی کااارتینااا و ؛ 0109، ابوا و همکاااران
 0101، 00؛ سانکاران و دیمانجیوت0101مکنایت، 

نوآوری زنجیره 
 نیتأم

چودهوری مد  ؛0100، تیرین و همکاران
بینیتیز  -رویز ؛0109، 00ماروف وهمکاران

 0109، 03وهمکاران
 زیست محیط

برنو، ؛ 0100دی ماانادوجاانا و بانساااال،    -اورتیز
 02،0109؛ وود0100اجگیمان،  ؛0101

 

 هایمهارت
 سازگاری

کنز و ؛ 0101ماکاناوتاون رود و گارای،      
پینااادس و همکاااران،  ؛0101همکاااران، 
 0102کورونیس و پونیز،  ؛0106

 

 هیسرما
 یاجتماع

مااارتینیلی و همکاااران، ؛ 0102مااا و همکاااران، 
 0101موساوینگانی و کاوژیرس، ؛ 0102
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 ظرفیت شبکه
پولیویو و  ؛0101تیرین و همکاران، 

 ؛0101موسا و همکاران، ؛ 0109همکاران، 
 0101، 0لی و همکاران

 تیم سازی
اساااتورز و -مورایز؛ 0103آزوساااا و هیرویوکی، 

؛ 0102؛ پااال و همکاااران، 0101، 0هامکاااران 
 0102، 3الریسا و همکارانسینکورا 

ی هاشبکه
 اجتماعی

لینینلویکی ؛ 0101مکنوتون رود و گرای، 
مااافااابی و  ؛0101کااارتینااا و مکنااایاات، 

، 0؛ رابینساااون و همکاران0100، 2همکاران
0100 

فرایندهای 
 سازگار

میندنز بالنکو جان و  ؛0109گلیگور و همکااران،  
 0102ایشک و ویلیامز،  ؛0101بوتیال، -مونتیز

 یسازفرهنگ
لی و وانگ،  ؛0109چانشینگ و همکاران، 

برنو،  ؛0102آزاده و همکاران،  ؛0101
 ؛0101

 کیفیت پایدار
چنگ و لو،  ؛0100دوارتی االنساااو و بریساااان، 

 0106نورماندین و تیرین،  ؛0101

 فناوری
میندنز  ؛0100دوارتی االنساااو و بریساااان، 

کنز و ؛ 0101بوتیال، -بالنکو جااان و مونتیز
 ؛0101همکاران، 

فناوری 
 اطالعات

، 0101علی و همکاران،  ؛0109روبیو و همکاران، 
 0109، 6نکوندابانیانگا

 مشارکت
کنز و همکاااران،  ؛0100دوارتی االنساااو، 

 0101سانکاران و دیمانجیوت،  ؛0101
 مشتری

گلیگور و همکاااران، ؛ 0103ویالناد و والینبورگ،  
 0100ساباتینو، ؛0109

 منافع اجتماعی
، 1اجگیمااان ؛0106روگایرز و همکاااران،  

0100 
 0109بینیتیز وهمکاران،  -رویز ییافزاهم

 هایمهارت
 اجتماعی

 -رودریگز ؛0106پاینااادس و همکاااران،  
 0100، 2سانچز آلما و ویرا پیرا

یادگیری 
 اجتماعی

؛ موریساااون و 0109، 9آبیسااایکاارا و همکاااران 
  0101 ،01همکاران

 هایمهارت
 سازگار

ماا و همکاااران،   ؛0101تیرین و همکااران،  
 0101علی و همکاران، ؛ 0102

هنجارهای 
 اجتماعی

اساااالی فیرارو وهمکاران، ؛ 0102ما و همکاران، 
 0106لوپز ماریا و همکاران، -پریز ؛0102

 هماهنگی
پولیویو و  ؛0101تیرین و همکاران، 

 0103آزوسا و هیرویوکی،  ؛0109همکاران، 
یادگیری و 
 آموزش

 ؛0106برنارد و دوبارد باربوسا،  ؛0101چنگ و لو، 
  ؛0102آزاده و همکاران، 

 همکاری
گولیکیااک و  ؛0106روگیرز و همکاااران، 

 0102، 00لیو و لی ؛0101 همکاران،
  

وتحلیل جزیهتبرای ها است. در این تحقیق وتحلیل و ترکیب یافتهگام پنجم روش فراترکیب شامل تجزیه
شده ( استفاده0110) یزریگلکالسیک  بنیاددادهکدگذاری باز، انت ابی و نظری به روش تحلیل ها از یافته
یک کلمه، خط )ها مت از دادههر قسو  نکات کلیدی شده،خوانده، به مطالب در مرحله کدگذاری بازاست. 

 هسیشوند، تحلیل مقاآوری میها جمعهمچنانکه دادهشود و داده مییک برچسب اختصاص  (یا پاراگراف
در نظر یک واقعه  هر نکته کلیدی در فرایند کدگذاری باز، .گرددمیدر تمام طول پژوهش اجرا نیز مستمر 

نام  همقولکه درنهایت، یک نام برای مجموع مفاهیم آمد و دست  مفهوم به، ترکیب چند واقعهگرفته و با 
 مقوله فرعی 0مفهوم و  01واقعه در  20کدگذاری باز مرحله این پژوهش و در در  .شودمیانت اب  دارد،
نوان مقوله عبه ، یکی از کدهای بازها، در مرحله کدگذاری انت ابی. بعد از شناسایی مقولهشدگذاری برچسب

 ردیگیمرتبط صورت م یها. در این مرحله، کدگذاری صرفاً برای مقوله اصلی و مقولهشودیم اصلی انت اب
وله اصلی که مق ابدییانت ابی تا زمانی ادامه م یکدگذار .شوندینامرتبط در نظر گرفته نم یهاو دیگر داده
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ها تر و جدیدتری از دادهبیش یهایژگیاشباع زمانی اتفاق میافتد که و و مرتبط اشباع شوند یهاو مقوله
در این پژوهش و در موجود ارائه دهند.  یهایژگیندرت نشانگرهای جدیدی برای وحاصل نشود و وقایع به

 ناساییش« خلق ارزش مشترك»و « سازی چندگانهظرفیت»به نام  شدهمقوله اصلی اشباع 0مرحله انت ابی، 
 شد.

. کدگذاری نظری شودمی یسازها با یکدیگر مفهوممقولهکدگذاری نظری، چگونگی ارتباط در مرحله 
به  افتد. کدگذاری باز و انت ابیاتفاق می هاادداشتیکردن و یکالارچه یسازدر زمان مرتب معموالً
م به مفاهیکدگذاری نظری ، اما در مرحله پردازدیها متکه کردن دادهو درواقع تکه یبند، طبقهیبنددسته

 .(3جدول شود )اده میدیکدیگر ارتباط 

 نوپاوکارهای کسبپویا در  آوریتابکدگذاری باز و محوری  .9 جدول

 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

 جذب دانش

 نوآوری باز

 هچندگان سازیظرفیت

 خالقیت و نوآوری

 کسب دانش از خارج

 دانش یگذاراشتراك

 تیم سازی

 توانمندسازی
 یسازشبکه

 پایدار نیتأمزنجیره 

 یسازفرهنگ

 عوامل بازاریابی
 افزاییهم

 عوامل صنعتی

 یاشبکهروابط 

 سرمایه اجتماعی

 خلق ارزش مشترك

 یاعتمادساز

 احترام متقابل

 مستمر آمادگی

 سازگاری فراگیر
 و هماهنگی همکاری

 بازخورد متقابل

 مشارکت فعال

 تبیین روابط بین که به نام دارد «کدگذاری نظری»، بنیادبه روش داده وتحلیلمرحله نهایی تجزیه
سازی برای مفهومدهد ها نشان مینتایج یافته .پردازداصلی می فرعی و هایمقولهمفاهیم، ها، شاخ 
ه ب ی مانند کرونا، بایدعیرطبیغهای طبیعی و ی نوپا در شرایط بحرانوکارهاکسبآوری پویا در تاب
سازی چندگانه به دنبال ایجاد پرداخت شود. ظرفیت« خلق ارزش مشترك»و  «سازی چندگانهظرفیت»

ی نوپا جهت آمادگی در مقابل شرایط بحران وکارهاکسبپتانسیل مشترك در راستای تسهیل و تحریک 
خلق »د. گیرشکل می« توانمندسازی پایدار»و « افزاییهم» ،«نوآوری باز»گرفتن  نظربا در کرونا است که
بین جامعه، مشتری، بنگاه و  تولیدشدههای آوری پویا که به دنبال درك ارزشدر تاب« ارزش مشترك

آوری پویا گیرد و تابشکل می« فراگیر سازگاری»و « سرمایه اجتماعی»بر مبنای است نیز  زیستمحیط
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ا در وکارهای نوپای کسبپوی آوریتاب، باعث هابومزیستشده بین گرفته بر مبنای ارزش ادراكشکل
  (.0شکل شد )های فراگیری مانند کرونا خواهد خصوص بحرانشرایط بحران به

 

 

 وکارهای فراگیر اجتماعیسازی کسبکدگذاری نظری برای مفهوم .2شکل 

برای  ژوهشپپردازد که در این شده میدهای است راجگام شاشم استراتژی فراترکیب به کنترل کیفیت ک  
دهنده آمده نشاندست( اساتفاده است. مقدار ضریب کاپا به 196/1ارزیابی پایایی پژوهش از ضاریب کاپا ) 

شااود کیفیت توسااط خبرگان تأیید می ازنظر احصاا شااده های و شاااخ  اسات توافق باال بین مرورگران 
 ؛است شاادهاساتفاده ساه ساوساازی    همچنین برای اعتبارسانجی الگوی پیشانهادی از روش    ؛(3)جدول 
اصاااالحات چندباره و اعمال  انجام دادنکارگیری نظر خبرگان و همند و بای که با طراحی نظامگوناه باه 

 .شدید أی، اعتبار پژوهش تهای م تلفتکنیک

 هاگیری و پیشنهاد. نتیجه5

 ها است. در این پژوهش بر اساس استراتژیبندی نهایی و ارائه یافتهگام هفتم روش فراترکیب شامل جمع
 شاادهانجاموتحلیل ، تجزیه(0110) یزریگل بنیاددادهروش تحلیل  آوری و بر مبنایها جمعفراترکیب، داده

های معتبر علمی بین مند پایگاهمحور اصلی و بررسی نظام 0های پژوهش در . پس از تنظیم ساؤال اسات 
، های ارزیابی حیاتیسالس با استفاده از برنامه مهارت ،منبع شناسایی 091تعداد  ،0101تا  0101های سال

مقوله  0درنهایت  وادامه کار انت اب  برای هامقالهمقاله از کل  20شناختی پژوهش بررسی و کیفیت روش
کشف و  وکارهای نوپاآوری پویا در کسبتابسازی اصلی برای مفهوم مفهوم 01مقوله فرعی و  0اصلی، 
 .شدندگذاری برچسب

کسب و حفظ مزیت رقابتی در شرایط م تلف باهدف  وکارهای نوپاآوری پویا در کسبتاب پژوهش،ر این د
ا تحت پوی آوریتاب تحقیق، هاییافته. بر اساس سازی شده استمفهوم خصوص بحران کرونابحران و به
، «بازنوآوری »قرار دارد به طوریکه « ارزش مشترك خلق»و  «سازی چندگانهظرفیت»دو مقوله  تأتیر
سرمایه »و « سازگاری پویا»چندگانه و  سازیظرفیتموجب « افزاییهم»و  «توانمندسازی پایدار»

 .شده است« ارزش مشترك خلق»موجب « اجتماعی

وکارهای آوری نمودن کسبهای الزم جهت تابسازی چندگانه به دنبال ایجاد زیرساختمفهوم ظرفیت
گیری مانند بحران کرونا است. در این راستا عواملی مانند نوآوری باز، های فرانوپا در برابر بحران

 خلق ارزش مشترك ظرفيت سازي چندگانه

 2.0وب 

 استراتژي انتطباقي

 سرمايه اجتماعي

 تاب آوري پويا

 سازگاري فراگير

 نوآوري باز

 توانمندسازي پايدار

 افزاييهم 
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 آفرین باشند. در نوآوری باز، جذب دانش از منابع درونتوانند بسیار نقشافزایی میتوانمندسازی پایدار و هم
ی ارتدوگذاری دانش )ی و به اشتراكسازماندرونبا فرایندهای  هاآنو برون سازمان و ترکیب و تطبیق 

در دستور کار قرار دارد و از این طریق سازمان  نفعانیذبا سایر  (0101؛ لینینلویکی کارتینا، 0100االنسو، 
پایدار  کند. توانمندسازیصحیح و بهنگام در مقابل بحران کرونا پیدا می ماتیتصمآمادگی الزم را در ات اذ 
ند تیم سازی، فرای بر تأکیداز طریق مانند کرونا را  هاییمقابله با بحران و بینیپیشنیز شرایط الزم برای 

ن، نورماندین و تیریآورد )فراهم میآوری سازی تابپایدار و فرهنگسازی، تثبیت زنجیره تأمین شبکه
ت سازمانی جه. توانمندسازی پایدار درواقع به دنبال بهبود وضیعت عوامل درون و برون(0101؛ برنو، 0106

ی هارصتفی و هاتیظرفسازمانی با استفاده از ها و مزایای درونحفظ مزیت رقابتی از طریق تأکید بر قوت
ایجاد یک ترکیب  ( و0109، و همکارانبینیتیز  -رویزافزایی )تأکید بر هم بیندراینسازمانی است. برون

 ی، توزیع، کیفیت و ترفیع( و صنعتی )تحقیق و توسعه مستمر، توجه بهگذارمتیقبهینه از عوامل بازاریابی )
آوری تواند باعث تحریک و تقویت ظرفیت الزم برای تابهای نوین( میمنابع چندگانه، تأکید بر فناوری

 (.0109، 0؛ کونز و ماگنانی0106ساباتینو، شود )

تواند در شرایط بحران میی نوپا وکارهاکسبی آوری پویااز ابزارهایی که کمک بسیار زیادی در تاب یکی
اند. وب گرفتهشکل 0.1ی اجتماعی تعاملی است که بر مبنای وب هارسانهها و داشته باشد استفاده از شبکه

وج دانش، موجب ایجاد از طریق تعامالت چندگانه در فضای مجازی عالوه بر تسهیل ورود و خر 0.1
ی زمانی و مکانی هاتیمحدودی الزم جهت تسهیم دانش در خارج از مرزهای سازمان شده و بدون بسترها
؛ روبیو و همکاران، 0109علی و همکاران، ) دینمای و تصمیم سازی بهنگام را تسریع میریگمیتصمروند 
0109.) 

استراتژی  انت اب نیبنیدرای مناسب است. هایاستراتژسازی چندگانه ات اذ یکی دیگر از ابزارهای ظرفیت
وکارهای شود تا کسبتنوع همگون، ناهمگون و افقی( باعث میتنوع )یکالارچگی رو به باال و استراتژی 

ولید، های متنوعی از نوع فرایند تهای فراگیری مانند کرونا، گزینهخصوص بحراننوپا در شرایط بحران و به
 (.0101چنگ و لو، باشند )زیع و غیر داشته منابع، سیستم تو

بر منافع شرکت است. این در حالی است  ازاندازهشیبوکارهای نوپا، تأکید های جدی کسبیکی از آسیب
ل های شدید، به دلیوکارهایی که نگاه ارزشی به جامعه، مشتری و بنگاه دارند در مقابل بحرانکه کسب

توانند شرایط خود را حفظ نمایند. به همین دلیل نیاز است تا کسب پایگاه اجتماعی مناسب، بهتر می
(، احترام متقابل، 0392درویشی، ) یعموماجتماعی که بر اعتماد وکارهای نوپا با تأکید بر سرمایه کسب

مادگی آمتمرکز است و با بسترسازی الزم جهت سازگاری فراگیر که از طریق  ای و دید مشتركروابط شبکه
گیرد توجه بیشتری نموده تا از و مشارکت فعال شکل می مستمر، همکاری و هماهنگی، بازخورد متقابل
وکارهای نوپا جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی آوری پویا در کسبطریق خلق و درك ارزش مشترك، تاب

 (.0101؛ تیرین و همکاران، 0102لیو و لی، )شود پایدار ایجاد 

 تنیدگی واژگان و پیچیدگیهمدرحاضر  پژوهشترین محدودیت کیفی، مهم هایپژوهشبا توجه به ماهیت 
خصوص، پژوهشگر تالش این  در که استها در راستای ساخت و تدوین واژگان جدید تفکیک و ادغام آن

م تلف، بر این  نظرانصاحبنموده تا از طریق تفکر عمیق بر روی محتوا و دریافت و اعمال نظرات 
بندی بندی و دستهبا آن مواجه بوده، دشواری طبقه پژوهشکه این  ی. محدودیت دیگرمحدودیت غلبه نماید

                                                                                                                             
1. Conz & Magnani 
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کار،  شدن یم تلف است که این موضوع عالوه بر چالش هایو مقوله ابعاد، یمیمفاهعوامل و بازیگران در 
 است. کردهجدید هموار  یهایبندطبقهآتی در راستای ارائه  هایپژوهشراه را برای 

 منابع

آوری سازمانی (. اتر جو خالق و مدیریت دانش مشتری بر تاب0392زهره. ) ،هرخدهدشتی شا ،امیر ،اصالنی افراشته

 .93-60(، 0)0. یالمللنیب یوکارهاکسبنشریه علمی پژوهشی مدیریت تی. صادرا یهاشرکتدر 

(. نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأتیر عدالت سازمانی و حمایت سازمانی پلیس بر 0392درویشی، صیاد. )

، 6(0، )مدیریت سرمایه اجتماعی .های انتظامی استان قم()مطالعۀ موردی: کالنتری از جرم پیشگیری
002-091. 

داخلی و خارجی مربوط به حوزه  یهاشناسی پژوهش. روش(0390) پور محمد، نصر اصفهانی احمدرضارحمان 

 .022-000، (0) 0. درسیدو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه برنامه درسی در آموزش عالی. 

(. بررسی نقش سرمایۀ معنوی بر 0392رستگار، عباسعلی، درویش، حسن، خلیلی، مینا، نوده فراهانی، مجید. )

 0-00(، 0) 6 ،مدیریت سرمایه اجتماعی. گری جو اخالقیبا تأکید بر میانجی سازمانی، یآورتاب

 ساخت دستور کار ندیاز منظر فرآ کیاستراتژ راتییبروز تغ یی(. فهم چرا0391. )سداهلل، اجییکردنا هاره و، بنیعابد

 .006-030(، 32)، یبازرگان تیریانداز مدچشمدر سازمان. 

ترنتی با استفاده از روش بازاریابی این یسازادهی(. ارائه چارچوب جامع پ0392. )نیرونقی، محمدحس و مانیان، امیر

    .910-901(، 2) 1 ،یریت بازرگانیمد ب.فراترکی
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