
  
 99                110تا  99، از صفحه ، ویژه نامه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1393، سال 48تخصصی مهندسی صنایع، دوره  نشریه 

  Email: y_maboudian@ut.ac.ir               02188013102  :فکس                 02182084182  :تلفن :              نویسنده مسئول *
 

  مطالعه پیمایشی  - تداوم کسب و کار در صنایع ایران
 

  2و کامران رضایی 1*یاسمن معبودیان
 دانشگاه تهران -هاي فنی پردیس دانشکده -دانشجوي دکتراي مهندسی صنایع1

  دانشگاه تهران -هاي فنی دانشکدهپردیس  - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع2
  

  چکیده
و بازگشت  عیسر ترمیم زیاختالل و ن کی سازمان در زمان بروز يدیو کل یاتیح يها تیاستمرار و تداوم فعال ي،پرتالطم امروز يایدر دن

حفظ کارکرد مستمر  ،کار تداوم کسب و. استضرورت  کی ،داریپا تیبه موفق یابیحفظ بقا و دست يپس از بروز حادثه برا يبه حالت عاد
است که به  یتیریمد ستمیاز س یبخش 1تداوم کسب و کار تیریمد ستمیس. است در مواقع رخداد اختالل رکسب و کا یبحران يندهایفرآ

 ریو س کردیرو نیا یمقاله ضمن معرف نیدر ا. پردازد یو بهبود تداوم کسب و کار م ينگهدار ،يکردن، نظارت، بازنگر یاتیاستقرار، عمل جاد،یا
در سه بخش  ی،تیریمد ستمیس نیا يریمطالعه روند به کارگ دربارهگرفته  انجام یشیمایپ قیتحق جیاز نتا يا تکامل آن، خالصه یخیتار

خصوص  نیشود و در ا یارائه م ییو محصوالت غذا  یهاي   نفت نفت و فرآورده/ ییایمیمواد ش ،يشامل خودروساز رانیع ایمختلف از صنا
حاضر  يها سازمان ياختالالت تجربه شده از سو رات،یی، سرعت و شدت تغعیصنا نیکسب و کار در ا طیبر مح کمحا طیچون شرا يموارد
تداوم کسب و کار   تیریمد ستمیس ژهیبه و ،تداوم کسب و کار يکردهایبا رو رانیمد یو آگاه ییآشنا زانیم زینامبرده و ن عیاز صنا کی در هر
  .شود یم یبررس

 

هاي نفتی، محصوالت غذایی،  مدیریت تداوم کسب و کار، اختالالت، خودروسازي، نفت و فرآورده :هاي کلیدي واژه
  مطالعه پیمایشی

  

مقدمه
به طور  باید ،و بقا يریپذ حفظ رقابت برايها  سازمان

 یقطع ریغ يها یطانطباق با مح برايمستمر در تالش 
و  یاجتماع ،يپرتالطم اقتصاد يها در طول دوره. باشند

ها را تجربه  يداریها اختالالت و ناپا سازمان ،یطیمح ستیز
به  ار یمختلف يدهایتواند تهد اختالالت می نیا. کنند یم

شدت،  نظراز  داتیتهد. کند لیسازمان تحم کی انیمتصد
) یسازمان برون ای یسازمان درون(بروز  ءتناوب و منشا

 ،يبد جو طی، شراIT تیاز دست دادن ظرف. متفاوت است
 يمواد از سو افتیدر در ریخأقطع ارتباطات راه دور، ت

 ،يو رکود اقتصاد یجهان یمال يها کنندگان، بحران نیمأت
، اقدامات )بورس يسقوط بازارها(پرنوسان بازار  طیشرا
از  ییها نمونه فقط ي،مشتر يدر تقاضا راتییو تغ یقانون

هر  يفاجعه بار برا يامدهایتواند پ است که می ییرخدادها
 ن،یچنمه. کوچک و بزرگ داشته باشد يها دو سازمان

لرزه،  نیتوفان، گردباد، زم یهاي متفاوت در قالب دهایتهد
. دهد رخ می یهاي آتشفشان و فوران يآتش سوز ،یسونام

 ،یستیحمالت ترور ر،یگ همه يها ماریب ،یعیطب يایبال
توانند به صورت  می ی،انسان يخطاها و زاتیتجه یخراب

تداوم  يبرا دینشده و شد ینیب شیپ دیتهد کیبالقوه 

که  ییاز آن جا. سازمان به شمار رود کی اتیعمل
با  يا ندهایخود به طور فز یاتیعمل يندهایها در فرآ شرکت

است که از بروز اختالالت  يرو هستند، ضرور ها روبه سکیر
از  یعواقب ناگوار برخ لیبه عالوه، به دل. کنند يریشگیپ
ها  پاسخ مناسب، سازمان نداشتنها در صورت  سکیر نیا

عواقب  نیا فیدر زمان بروز اختالالت بر کاهش و تخف دیبا
 نیمقابله با ا یچگونگ ییرو، شناسا نیاز ا. تالش کنند

تداوم  تیریمد. است يها ضرور سازمان ياختالالت برا
 انهیگرا جامع و کنش یتیریمد ندیفرآ کی ،کسب و کار

مستمر به اهداف  یابیاز دست نانیاست که هدف آن اطم
هدف ). 2003 ایاستاندارد استرال(کسب و کار است  یاتیح
منابع همه وقفه  یبودن ب ساز در دستر نانیاطم BCMاز 
هاي کسب و  تیاز فعال یبانیپشت يبرا ازیمورد ن يدیکل

در بازگشت به  عیتسر زیکار در زمان رخداد اختالل و ن
جامع بر مفهوم تداوم  يدیبا د BCM. است يحالت عاد

 يآور فنبر  یمبتن ای یاعم از دست يدیکل يندهایفرآ
 ].1[دارد  اطالعات تمرکز
و  ISO 22301:2012استاندارد  فیطبق تعر

 ندیفرآ کی BCM، )2006( ایتانیسسه استاندارد برؤم
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 کیبالقوه متوجه  داتیتهد ییشناسا يبرا یتیریجامع مد
کسب و کار در صورت  اتیآن بر عمل راتیثأسازمان و ت

 جادیا يبرا یارائه چارچوبهمچنین تحقق و 
به  ،ثر استؤپاسخ م تیبا قابل یسازمان يریپذ بازگشت

سازمان، شهرت،  يدیکل برندگان نفعکه از منافع  يا گونه
سازمان محافظت  يافزاهاي ارزش تیو فعال ينام تجار

در سطح کل سازمان است که  متمرکز  يکردیرو. کند می
 برندگان منافع نفع و يو آگاه از استراتژ يریپذ ر بازگشتب

  ].2[، ]1[کند  عمل می
 ،تداوم کسب و کار يکردهایاز اتخاذ رو هدف

 ،رو نیاز ا .در سازمان است يریپذبه بازگشت یابیدست
از  ریناپذ ییجدا یبخش ي،ریپذ به بازگشت یابیدست

 کردهایرو نیا همهو  استتداوم کسب و کار  يکردهایرو
 کپارچهی شکلبه  يریپذعوامل بازگشت گریبا د باید
افراد و  تیکننده ظرف فیتوص يریپذ بازگشت. ندیدرآ
و حفظ ارتباطات  یعملکرد سازمان لیتسه برايها  ستمیس

است که در  ریدر مواقع بروز اختالالت چشمگ يعملکرد
ها  یستگیمنابع و شا يریسازمان در به کارگ تیقابل جهینت

دهد و به  رخ می راتییها    و تغ تقاضا، پاسخ تیریمددر 
مطلوب  يکارکردها ظو حف يسازگار تیظرف ینوع

]. 3[شود  سازمان تحت چالش و فشار شمرده می
 يریپذ توانند به بازگشت مختلف می هاي روشها به  سازمان

خط  يتوسعه، استقرار و نگهدار BCM. ابندی دست
سازمان  کیاست که به  ییها ها  و طرح ها، چارچوب یمش

 جادیا زیاختالالت کسب و کار و ن تیریدر مد
  ].4[رساند  می ياری يریذپ بازگشت
بر ، ها تداوم کسب و کار در سازمان تیریمد
که  يبه نحو ،گذارد می ریثأتنیز  جوامع  پذیري بازگشت

و تداوم اشتغال در  ياقتصاد اتیکمک به حفظ ح سبب
  ،ها شرکت يبرا فقطنه  BCM رو نیاز ا. دشو منطقه می

 نیبنابرا. دارد يریچشمگ تیاهم زیجوامع ن يبلکه برا
منافع  لینه تنها به دل هااست که کسب و کار يضرور
 تیجوامع و مسئول يداریکمک به پا برايبلکه  ،خود

و  سکیر تیریمد يبرا ییها يبه توسعه استراتژ یاجتماع
  ].3[بپردازند  تداوم کسب و کار

BCM  مخرب  دادیرو کی یکاهش عواقب منفبراي
ممکن است به بهبود در  نیهمچن. شود وارد عمل می

تداوم  تیریمد ستمیس کی يایمزا. کسب و کار منجر شود

 لیتواند شامل موارد ذ می ،سازمان کی يکسب و کار برا
  ]5: [باشد
 از  یفعاالنه عواقب ناش ییدر شناسا ستمیس ییتوانا

  ؛اختالل در کسب و کار
 اختالل در کسب و کار در  يثر براؤداشتن پاسخ م

به سازمان  بیآس نیزمان مناسب که موجب کمتر
  ؛شود می

 در طول مدت اختالل در  یاتیهاي عمل نهیکاهش هز
 ؛ها نهیدر هز آییبا کار  2میکسب و کار و ترم

 کردن و انطباق با  مهیب رقابلیهاي غ سکیر تیریمد
  ي؛ا مهیب   هاي استیس

  ی؛با الزامات قانونانطباق  
 پاسخ معتبر  کیحسن شهرت سازمان با ارائه  شیافزا

  برندگان؛ نفعبه 
 ی؛گروه نیو کار ب يا حوزه انیارتباطات م شیافزا  
 و معمول  يعاد اتیعمل یو اثربخش آییبهبود کار

  ،کسب و کار
 به عنوان  یمنف يدادهایاز رو يریگ بهره ییتوانا

  ،کسب و کار يندهایبهبود فرآ يبرا ییها فرصت
 که ممکن است در  يدیهاي کل یوابستگ ییشناسا

  ؛شدند صورت آشکار نمی نیا ریغ
 تیریدر مد لیتسه سببکه  پذیري بازگشت جادیا 

  .شود پس از آنها می میمخرب و ترم يدادهایرو
تداوم کسب و کار از درون  تیریمد ستمیس

پس  میترم يزیر بحران و برنامه تیریچون مد ییکردهایرو
اطالعات به  يفناور يریو با به کارگ افتیتوسعه  3از فاجعه

 یتداوم کسب و کار در شکل فعل يزیر برنامه يکردهایرو
  ].6[، ]2[شد  لیآن تبد
 يکردهایها  رو سازمان ،گذشته هاي سال یط
از تداوم کسب و کار مورد  نانیاطم يرا برا یمختلف

توسط  ياریبس ییاجرا ياند؛ راهنماها استفاده قرار داده
خصوص انتشار  نیدر ا یردولتیو غ یدولت ينهادها یبرخ

 يبرا ییها به ارائه چارچوب ياریاست و محققان بس افتهی
آن  يدر سازمان و نگهدار BCMتوسعه و استقرار 

 شده استاندارد منتشر انیم نیدر ا]. 7-13[اند  پرداخته
در اتخاذ  BS 25999  ا،یتانیسسه استاندارد برؤتوسط م

با . مورد استفاده قرار گرفت يادیجامع تا حد ز کردیرو کی
مقوله تداوم کسب و  تیها به اهم توجه روزافزون سازمان

توسط سازمان  يدیداستاندارد ج 2012کار، در سال 
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 تیامن" ISO 22301استاندارد به نام  یالملل نیب
 –تداوم کسب و کار  تیریهاي مد ستمیس - یاجتماع
استاندار  یگزینو جا افتی انتشار به طور رسمی "الزامات

 ،دیاستاندارد جد نیا. شد BS 25999-2 ییایتانیبر
 ستمیثر سؤم تیریو مد يانداز راه يبرا ازیالزامات مورد ن

 ی،هر سازمان يرا برا) BCMS(تداوم کسب و کار  تیریمد
  .کند اندازه مشخص می ایصرف نظر از نوع و 

 ،[2] نیگرفته توسط هرب انجام هاي یبررس جینتا طبق
مقررات و استانداردها از دهه  ن،یچهار فاز در توسعه قوان

پس  میترم يزیر که برنامه یاز زمان، یعنی کنون تا 1970
 ،در کسب و کار درآمد  رسمی تیاز فاجعه به صورت فعال

به صورت نهان  نیفاز ظهور قوان: است ییقابل شناسا
، فاز ظهور )1990اواسط  تا 1970اواسط دهه (

تا  1990اواسط (تر  عیآن بر دامنه وس ریثأاستانداردها و ت
دوره  ای 2001سپتامبر  11،  فاز پس از حادثه )2001

و فاز  ،)2005تا  2002( شتریشتاب و تمرکز ب
ها   مختلف و رواج آن يشدن همراه با استانداردها یالملل نیب
  ].2)[2010تا  2006(

پنج محرك مهم در شده،  انجامهاي  یتوجه به بررس با
تداوم کسب و کار  تیریمد کردیها به رو سوق دادن سازمان

 ،ي، دولت مرکز 5ها شرکت يدار حکومت:  4قابل ذکر است
  ].1[ها نامه نییموجود و بالقوه، قانون و آ انیمشتر

BCM بلکه نداردمشخص و گسسته  انیشروع و پا کی ،
که  ییها سازمان. مداوم و تکرارشونده است ندیفرآ کی

دارند، تداوم کسب و کار را به صورت  يتر هاي موفق تجربه
 تیریمد ،سازمان یتیریمد هاي وهیبا ش کپارچهیمداوم و 

تداوم کسب  تیریکه در مد یهای کیاز جمله تکن. کنند می
 يزیر برنامه سک،یر یابیارز: رود عبارتند از و کار به کار می

پس از فاجعه  میترم براي يزیر وم کسب و کار و  برنامهتدا
]5.[  

تداوم کسب و کار شامل  يبرا يزیر برنامه چرخه
  ]4: [است یچهار مرحله کل

 سکیو کاهش ر تیریمد: و کاهش خطر لیتعد  
 ژهیبه و ،اقدامات الزم ی همهسازمانده: یآمادگ 

  هشداردهنده يهاستمیس يزیر برنامه
 بحران و اضطرار تیریمد: پاسخ  
 يبازگشت به حالت عاد يشناخت الزامات برا: میترم 

  پس از اتمام رخداد

 یخروج نیتر یاصل ، 6هاي تداوم کسب و کار برنامه
BCM برنامه  چیتداوم کسب و کار ه يبرا]. 2[ است

 دیهر سازمان با. وجود ندارد یمشخص و قطع يشنهادیپ
. را توسعه دهد BCPبرنامه  ،خاص خود طیشرا هیبر پا

 رییباشد و همزمان با تغ ایپو دیبا نیهمچن BCP کی
 ابدیتکامل  ي،هاي تکنولوژ شرفتیکسب و کار و پ طیشرا

]8.[  
شود که  فعال می یزمان، برنامه تداوم کسب و کار 

عواقب مخرب و قابل توجه در کسب و کار رخ  سکیر کی
تناوب  يمخرب ممکن است دارا يدادهایرو نیا. دهد

کسب و کار  يبرا يجد اریاما عواقب بس ،وقوع کم باشند
 گریاز د یدبا  ،کننده مختل يدادهایرو. به همراه دارند

از  یدهنده در کسب و کار که به عنوان بخش خهاي ر وقفه
 یبه طور کل. داده شوند زیدهند، تم رخ می يعاد اتیعمل

است که در آن  يدادیاختالل در کسب و کار، رو کی
  ردیقرار گ قیتواند در حالت تعل می اتیعمل يعاد تیریمد
]5.[  

ساخته دست بشر  ایو  یعیرخداد طب به ،فاجعه
در  یشود که باعث اختالل قابل توجه اطالق می

تلفات  ایو  بیتواند آس هاي   روزمره شده و می تیفعال
علل بالقوه وقوع اختالل در . به همراه داشته باشد یجان

، ..چون زلزله، توفان و یعیطب يایبال فقط ،کسب و کار
د نتوان دارند که می یچندوجه یتیبلکه ماه ،ستندین

 التیاختالل در تسه ،یانسان ياز خطا یاختالالت ناش
از  یو ناش یکیولوژیب داتی، تهد..مانند قطع آب و برق و

و موارد  يوتریکامپ هاي روسیو ر،یگ همه  يها يماریب
 یوابستگ شیبا افزا ،اختالل در کسب و کار. باشند يگرید

به خود  يتر عیوس ادابع ،ITهاي    رساختیها  به ز سازمان
 شیاز پ شیها  ب سازمان تا گرفته است و موجب شده است

 یارتباط داشته باشند که همگ یرونیهاي   ب با شبکه
  ].6[ ندیاختالل مخرب به شمار آ يبرا یتواند عامل می

صنایع مختلف ایران بیش از پیش در معرض امروزه 
انواع تهدیدات و اختالالت قرار دارند که بعضا حیات و 

با این . است بقاي کسب و کارها را دچار تهدید ساخته
وجود استفاده از رویکردهاي تداوم کسب و کار به صورت 

به . خورد تر به چشم می گران کم عملی در میان صنعت
رسد آگاهی و دانش مربوطه در  طوري که حتی به نظر می

میان کسب و کارها در صنایع مختلف در سطح مطلوبی 
  .قرار ندارد
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یک به دست آمده از  جیمقاله به ارائه نتا نیادامه، ا در
تداوم کسب و کار در  دربارهانجام شده  یشیمایمطالعه پ

اهداف و  حیبه تشر ،بخش دوم. پردازد می رانیا عیصنا
آن در بخش سوم ارائه  جیپرداخته و نتا قیروش تحق

و  يبند بخش چهارم به جمع ،تیدر نها. دشو می
  .  پردازد عنوان شده می باز مطال يریگ جهینت

 

 اهداف و روش تحقیق
جامع است که با  قیتحق کیاز  یحاضر بخش قیتحق     

تداوم کسب و  تیریروند کاربرد مد یهدف مطالعه و بررس
 ران،یمختلف ا عیدر صنا دادهایپس از رو میکار و ترم

 یکل طیچون شرا يموارد ،راستا نیدر ا .انجام شده است
در  راتییکسب و کار و سرعت و شدت تغ طیحاکم بر مح

 زانیاختالالت کسب و کار، م درباره ها آن، تجربه سازمان
تداوم کسب و کار،  تیریها  با مد سازمان یو آگاه ییآشنا

 زانیاند، م رفته BCMکه به سمت  یرانیهاي   ا شرکت
ها   تداوم کسب و کار در سازمان يکردهایرو يریکارگ به

در  یرسم طورکسب و کار به  هاي وجود برنامه زانیو م
 . ردیگ قرار می یها، مورد بررس سازمان

 قیحاصل از تحق هیاول جیمقاله حاضر به ارائه نتا     
مواد  ،يدر سه بخش خودروساز شده انجام یشیمایپ

 ییو محصوالت غذا یهاي نفت نفت و فرآورده/ ییایمیش
  .پردازد می

 ياست و برا یشیمایپ قیاز نوع تحق قیتحق نیا     
استفاده  افتهیهاي ساختار اطالعات از پرسشنامه يگردآور

 يبرا یو دست ینترنتیها  به صورت ا پرسشنامه. است  هشد
ارشد و افراد آگاه در  رانیمد ،یانیسطح م رانیمد

و از آنها خواسته  دشارسال  BCMهاي   مرتبط با  حوزه
قسمت عمده . دکنن لیتکم را یشد اطالعات درخواست

هاي    از پاسخ ،گزارش نیهاي   استفاده شده در ا داده
شده است که با استفاده  يشرکت گردآور 82ناشناس از 

اواسط  یدر فاصله زمان نیپرشسنامه آنال کیاز 
. به دست آمده است 92مهرماه سال  انیتا پا ورماهیشهر

 نیا ،اطالع دارند گزارش نیا سندگانیکه نو ییتا جا
 عیدر سطح صنا شده انجام یشیمایمطالعه پ نیاول ،قیتحق

  . است BCMدر حوزه  رانیمختلف ا
 

 نتایج
حاصل از مطالعه  جیبخش به ارائه نتا نیدر ا

 .شود پرداخته می یشیمایپ
 مشخصات پاسخ دهندگان 
 41 %دهندگان مربوط به واحد مدیریت  از پاسخ

معاون مدیریت و عضو /مدیریت ارشد، قائم مقام(
مربوط به واحد تحقیق و % 23، )هیئت مدیره

مربوط به واحد عملیات و تولید % 23توسعه و 
هایی  دهندگان نیز در بخش بقیه پاسخ. هستند

، بازاریابی و فروش و منابع IT/ها چون سیستم
 .کنند انسانی فعالیت می

 سال است 11دهندگان  متوسط تجربه کاري پاسخ. 
 دهندگان داراي توزیع مناسبی در  نمونه پاسخ

   ها صنایع مختلف هستند که پراکندگی ترکیب آن
: در سه صنعت مورد بررسی، عبارت است از

نفت و /، مواد شیمیایی %47خودروسازي 
 %. 21و محصوالت غذایی % 32هاي نفتی  فرآورده

 هاي مورد بررسی، توزیع مناسبی در  نمونه پاسخ
صنایع مختلف و نواحی جغرافیایی کشور دارند که 
شامل شهرهاي تهران، اصفهان، کرمان، بوشهر، 

مشهد، عسلویه، ماهشهر و  یاسوج، قزوین،
 .عملیاتی در سایر شهرهاي ایران است   هاي سایت

  اطالعات مربوط به اندازه و متوسط درآمد سالیانه
مورد بررسی به تفکیک صنعت در  هاي  سازمان

 .است شده آورده) 2(و ) 1(  هاي شکل

 
  صنعت کیها  به تفک اندازه سازمان یپراکندگ: 1شکل 
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 کیها  به تفک سازمان انهیدرآمد سال زانیمتوسط م: 2شکل 

  صنعت
 

 محیط کسب و کار و شرایط حاکم بر آن 
 پذیري و سودآوري رقابت 

در   ها اطالعات مربوط به سطح کلی رقابتی سازمان
در   ها مقایسه با رقباي خود و نیز سطح سودآوري سازمان

آورده شده ) 4(و ) 3(سال گذشته، در اشکال  5مقایسه با 
شود، سودآوري صنعت  طور که مشاهده می همان. است

. است رو بوده خودروسازي با کاهش چشمگیري روبه
دهندگان، صنعت مواد شیمیایی  همچنین از نظر پاسخ

هاي نفتی از نظر رقابتی در وضعیت ثبات  نفت و فرآورده/
  .قرار دارد
  

 
 کیها  نسبت به رقبا به تفک سازمان يریپذ رقابت: 3شکل 

  صنعت
  
  

 

 
سال گذشته  5ها  نسبت به  سازمان يسطح سودآور: 4شکل 

  صنعت کیبه تفک
 

  ماهیت و سرعت و شدت  تغییرات  
دهندگان خواسته شد تلقی  در این تحقیق از پاسخ

در خودروسازي . سازمان خود را از مفهوم تغییر بیان کنند
جایی افراد و تغییرات در تیم رهبري  جابه"افراد بیشتر از 

به عنوان عامل مهم  "شرایط اقتصادي"و نیز  "سازمان
دهندگان در دو صنعت  در حالی که پاسخ. تغییر یاد کردند

شرایط "نظرات متفاوتی داشتند اما در هر سه صنعت  دیگر
خورد  به عنوان مورد مشترك به چشم می "اقتصادي

  ).5شکل (
دهندگان تغییر را یک  درصد از پاسخ 51همچنین 

روش و روال که قابل انتظار و قابل مدیریت است، 
درصد به تغییر به دید  5دانند؛ در حالی که فقط  می

 ).6شکل (نگرند  فرصت می
دهندگان ابراز داشتنند که سرعت  درصد از پاسخ 35

شده توسط سازمان در مقایسه با پنج سال  تجربه  تغییر
اي غیر قابل  گذشته افزایش زیادي یافته و به طور فزآینده

درصد معتقدند که سرعت تغییر  23. بینی است پیش
  ).7شکل(بینی است  افزایش یافته، اما هنوز قابل پیش

 يدهندگان در صنعت خودروساز صد پاسخدر 58     
 زانیشدت اثر و م( راتییتغ یکنندگ لتمخ زانینسبت به م

در صنعت که  یدر حال ،کردند یابراز نگران) یگستردگ
درصد هر دو جنبه سرعت و  38 ی،هاي نفت نفت و فرآورده

سرعت  زانیدرصد م 33و  راتییتغ یکنندگ مختل زانیم
. کننده دانستند را نگران) راتییتعداد و تناوب تغ( راتییتغ

نسبت به هر  يادیز ینگران زین ییدر صنعت محصوالت غذا
      ).8شکل (دو جنبه ابراز نشد  نیاز ا کی
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  از ماهیت تغییر در کسب و کار   ها برداشت سازمان: 5شکل 

  

 
  نسبت به تغییر به تفکیک صنعت   ها دیدگاه سازمان: 6شکل 

 

 
  ها سرعت تغییر تجربه شده توسط سازمان: 7شکل 

 

 
 سرعت و شدت اثر تغییرات    هاي نسبت به جنبه    ها نگرانی سازمان: 8شکل 
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ها  یا  ترین ریسک دهندگان، مهم  طبق نظر پاسخ
شوند  تهدیداتی که موجب بروز اختالل در کسب و کار می

ها  و درآمد سازمان دارند،  و تأثیر چشمگیري بر هزینه
  .است) 9(مطابق شکل 

دهندگان در صنعت مواد شیمیایی  درصد از پاسخ 52
 هاي نفتی معتقدند در برابر تغییرات نفت و فرآورده/

مانند تا دیگران واکنش دهند،  سازمان خود منتظر می
درصد  7دهد و در مجموع فقط سپس واکنش نشان می
  ).10شکل (پیشگام تغییرات هستند 

  

 ها  در خصوص  تجربه و عملکرد سازمان
  اختالالت کسب و کار

ماهه  12درصد از افراد عنوان کردند که در طول  36
است که بقا  تجربه کردهگذشته، سازمان آنها اختالالتی را 

است  و حیات بلندمدت سازمان را مورد تهدید قرار داده
  ).11شکل (

ماهه گذشته، اختالالت ناشی  12همچنین در طول 
هاي سیاسی، باالترین آمار را در بین اختالالت  از ریسک

  ).12شکل (است  ها داشته تجربه شده از سوي سازمان
 معتقدند تعداد ودهندگان  درصد از پاسخ 70بیش از 

 شده نسبت به گذشته بیشترها  شوك وها  غافلگیري تناوب
  ).13شکل (است 

دهندگان درارتباط با عملکرد  همچنین دیدگاه پاسخ
آورده ) 14(سازمانشان در مدیریت اختالالت در شکل 

  .شده است

 
یک ها  به تفک ترین اختالالت از نظر سازمان مهم: 9شکل 

  صنعت
  
  

  

 
  ها  با تغییرات نحوه برخورد سازمان: 10شکل 

  

 
ماهه  12ها  طی  تجربه اختالالت توسط سازمان: 11شکل 

  گذشته
  

 
ها     ماهه گذشته سازمان 12اختالالتی که  طی : 12شکل 

  تفکیک صنعتاند به  تجربه کرده
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  سال گذشته 5تعداد و تناوب اختالالت نسبت به : 13شکل 

 
  

 
در مدیریت اختالالت به تفکیک    ها عملکرد سازمان: 14شکل 

  صنعت
 

 ها  با  میزان آشنایی و آگاهی سازمان
 مدیریت تداوم کسب و کار و به کارگیري آن

دهندگان ابراز داشتند که سازمان آنها درصد پاسخ 82
شناسند فرآیندهاي بحرانی کسب و کار را به خوبی می

  ).15شکل (

 
هایی که نسبت به فرآیندهاي بحرانی کسب  سازمان: 15شکل 

 و کار آگاهی دارند، به تفکیک صنعت

 ماهیت به درصد معتقدند سازمان آنها نسبت 59
 انجام براي بحرانی يها فعالیت بین درونی هاي وابستگی

  ).16شکل (دارد  آگاهی مأموریت خود
  

 
    هاي هایی که نسبت به وابستگی بین فعالیت سازمان: 16شکل 

  بحرانی آگاهی دارند، به تفکیک صنعت
  

 درصد بیان داشتند که سازمان آنها 55در عین حال، 
 و تهدیدهاي داخلی و ها ریسک انواع طیف به نسبت

 کلیدي اهداف در توانند می که سازمان مقابل خارجی
و ) 17شکل (است  آگاه کنند، ایجاد اختالل کار و کسب

 ریسک کاهش رویکردهاي درصد گزارش کردند که 30
 و خدمات در اختالل به پاسخ یا و بروز از جلوگیري براي

مورد استفاده قرار  کارشان و کسب کلیدي کارکردهاي
درصد عنوان  64؛ اما در عین حال، )18شکل (گیرد  می

کردند که سازمان آنها هرگز ارزیابی ریسک انجام نداده و 
اند، به صورت درصد دیگر که ارزیابی ریسک انجام داده 24

مستمر نبوده، بلکه در پاسخ به تغییرات محیط و به 
  ).19شکل (ند اصورت واکنشی به بررسی شرایط پرداخته

  

 
و    ها هایی که نسبت به انواع ریسک  سازمان: 17شکل 

  تهدیدات متوجه سازمان آگاهی دارند، به تفکیک صنعت
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هایی که از رویکردهاي ارزیابی و کاهش  سازمان: 18شکل 

  کنند، به تفکیک صنعت ریسک استفاده می
 

 
   ها هاي زمانی انجام ارزیابی ریسک در سازمان دوره: 19شکل 

  به تفکیک صنعت
 

از  آنها اند سازمان درصد افراد اظهار داشته 55که نیبا ا
 ییشناسا ندیسازمان مطلع است، فرآ ايه سکیانواع ر
 ژهیبه و. مشخص نشده است شانیها  توسط ا سکیانواع ر

 یابیاند که هرگز ارز ها ابراز داشته سازمانکه اکثر نیا
  .اند انجام نداده سکیر

دهندگان ابراز داشتند که در  درصد از پاسخ 59
مربوط به  يهايریپذبیدر خصوص آس آنها سازمان

افراد  نیکه اکثر ا ردیگیم انجام یابیارز نیمأت رهیزنج
نفت و / ییایمیو مواد ش يمربوط به صنعت خودروساز

  ).20شکل ( هستند ینفت يهافرآورده
  
  

  
  

 
زنجیره تأمین به تفکیک   هاي پذیري  ارزیابی آسیب:  20شکل 

  صنعت
 

 از درصد عنوان کردند که سازمان آنها برآوردي 54
 طول در سازمان بر وارده اختالالت از ناشی هايهزینه
  ).21شکل (ندارند  گذشته سال

  

 
هاي ناشی از اختالالت در  از هزینه   ها برآورد سازمان: 21شکل 

  ماهه گذشته به تفکیک صنعت 12
  
 

که در نیدهندگان در خصوص ا درصد از پاسخ 18
و  ITهاي  ستمیصورت بروز اختالل و شکست در س

سازمانشان دچار  یبرطرف نشدن مشکل پس از چه مدت
  ).22شکل (کردند  یاطالعیابراز بشود، یم يخطر جد
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    هاي حداکثر مدت زمان قابل تحمل اختالل در سیستم: 22شکل 

IT ها  به تفکیک صنعت در سازمان  
  

تداوم کسب و  تیریدهندگان با مد درصد از پاسخ 40
 نیدرصد عنوان کردند با ا 3 فقطندارند و  ییکار اصال آشنا

  ).23شکل (کامل دارند  ییآشنا ستمیس

 
میزان آشنایی با مدیریت تداوم کسب و کار به : 23شکل 

  تفکیک صنعت
 

 دهندگان عنوان کردند که سازمان درصد از پاسخ 59
در  زیدرصد ن 23و  را نداردبرنامه تداوم کسب و کار  آنها

عنوان کردند  بقیه کردند و یاطالعیخصوص ابراز ب نیا
خود دستور کار  ها را درستمیس نیکه سازمانشان توسعه ا

به صورت محدود اقدام به  يتعداد معدود فقطدارد و 
 نیبنابرا. اندهکردتداوم کسب و کار  يکردهایاستقاده از رو

ها به اتفاق سازمان بیقر تیتوان اظهار داشت که اکثریم
تداوم  تیریمد يریکارگه تجربه ب ،یمورد بررس عیدر صنا

  ).24شکل (کسب و کار را ندارند 
  
  

  

 
هایی که برنامه تداوم و کسب و کار را دارند؛  سازمان: 24شکل 

  به تفکیک صنعت
  

 گیري بندي و نتیجه جمع
ها در تداوم  حمایت از سازمان، BCMهدف محوري 

اختالالت ارائه خدمات و محصوالت در زمان مقابله با 
در این مقاله، ضمن معرفی این رویکرد و سیر . است

تاریخی تکامل آن، بر مبناي یک تحقیق پیمایشی، شرایط 
 حاکم بر محیط کسب و کار صنایع خودروسازي، مواد

نفتی و محصوالت غذایی در   هاي فرآورده و نفت/ شیمیایی
همچنین، گزارشی درباره . ایران مورد بررسی قرار گرفت

، اختالالت ط کلی حاکم بر محیط کسب و کارشرای
حاضر در این صنایع، میزان    هاي شده توسط سازمان تجربه

 و کار و کسب تداوم مقوله با صنایع این مدیران آشنایی
 طورکسب و کار به  هاي وجود برنامه نیز و آن رویکردهاي

  .شد ارائه   ها رسمی در سازمان
اولین تحقیقات با توجه به اینکه این تحقیق، از 

اي از صنایع است،  شده در سطح گسترده پیمایشی انجام
به دلیل نبود سوابق و مطالعات پیشین، امکان مقایسه 

با این وجود، . قبل وجود ندارد هاي  نتایج با شرایط سال
  :شود خالصه نتایج تحقیق ارائه می

 گزارش) درصد  55بیش از ( دهندگان پاسخ اکثر 
 در سازمان توسط شده تجربه تغییر سرعت که دادند

 .است یافته افزایش پنج سال گذشته با مقایسه
 سازمان  که گویند می) ٪90( اتفاق به قریب اکثریت

کننده را  ماه گذشته، تغییرات مختل 12آنها در طول 
 .است تجربه کرده
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 54 از درصد عنوان کردند که سازمان آنها برآوردي 
 .ندارد سازمان بر وارده اختالالت از ناشی  هاي هزینه

  فرصت" یک عنوان را به درصد تغییر 5فقط" 
 .دانند می

  درصد با مدیریت تداوم کسب و کار اصال  40بیش از
 .آشنایی ندارند

 در مطالعه موردهاي  سازمان میان داري معنی تفاوت 
صنایع مختلف در ارتباط با استفاده از رویکردهاي 

ما از نظر شرایط ا .تداوم کسب و کار وجود ندارد
حاکم بر محیط کسب و کار  و اختالالتی که تجربه 

به عنوان مثال . هایی وجود دارد کنند، تفاوت می
صنعت خودروسازي نسبت به دو صنعت دیگر شرایط 

 .تري دارد سخت
بر اساس نتایج اولیه حاصل از این تحقیق و مقایسه 

توان  آن با نتایج تحقیقات مشابه در سطح جهان، می
دریافت که صنایع ایران در پرداختن به مقوله تداوم کسب 

مربوطه، فاصله زیادي با سایر   هاي و کار و توسعه سیستم
    هاي کسب و کارها در ایران در کنار ریسک. کشورها دارد

که در معرض بالیاي  عمومی، چه از نظر شرایط اقلیمی
طبیعی متعددي قرار دارد و چه از نظر جایگاه استراتژیک 

بینی  در جهان، در معرض انواع اختالالت و حوادث پیش
نشده قرار دارند و توجه به مقوله تداوم کسب و کار براي 
صنایع مختلف یک ضرورت است که متأسفانه هنوز 

حالی که از  در. اولیه نسبت به آن وجود ندارد  هاي آگاهی
در سایر کشورها گاهی بیش  BCMهاي  استقرار سیستم
گذرد و در این ارتباط الزامات و قوانینی نیز  از دو دهه می

است، در ایران هنوز جایگاه خود   از سوي دولت وضع شده
  .طلبدرا نیافته و ترویج آن تالش بیشتري را می

ها در شاز اولین تالشده در این مقاله،  مطالعه انجام     
هاي تداوم و کار در خصوص بررسی به کارگیري سیستم

ضروري است در تحقیقات بعدي دامنه . صنایع ایران است
ها به دیگر صنایع، به ویژه حوزه بانکداري و مالی  بررسی

تر،  هاي دقیق کاوي و تحلیل تعمیم داده شده و با انجام داده
ه مربوط به هر صنعت دربار به استخراج الگوهاي

هایی  هاي تداوم کسب و کار و نیز مطالعه شرکت سیستم
  .اند، پرداخته شود که اقدام به استقرار این سیستم نکرده
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