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سخن ناشر
درحوزۀ تداوم کســــبوکار ،دربارۀ تداوم عرضۀ کاالها یا خدمات در ســطوح مناســب و از پیش
تعریفشده پس از یک رویداد مختلکننده صحبت میکنیم .مدیران کســبوکارها این موضوع
بوکار از لحــــاظ اهمیــــت و ارزش
را بهخوبی درک میکنند که شیوۀ مدیریــــت تداوم کســــ 
فعالیتهای ســازمانی و هنگام ظهور بحران تا چه حد میتواند مؤثر و راهگشا باشد .همهگیری
ویروس کرونا یکی از آن موارد است که نشان داد موقعیتهایی پیش خواهد آمد که باید همیشه
آمادۀ تغییرات سریع در استراتژیهایمان باشیم .در چنین موقعیتهایی باید بتوانیم بدون ایجاد
تغییرات چشمگیر ،به رویۀ قبلی برگردیم و به مشتریانمان خدمات ارائه دهیم.
برای تداوم کســبوکار به چــه عواملی نیاز داریم؟ باید نیازهای کســبوکار خــود را بهخوبی
بشناســیم؛ اســتراتژیهایی تعیین کنیم کــه دامنه ،هدفهــا و فرایندهای تداوم کســبوکار را
مشخص میکند؛ ریسکها و تهدیدات کسبوکارمان را شناسایی کنیم؛ برای مواجهه با بحرانها
برنامهریزی کنیم؛ کارکنانی با مسئولیتهای تعریفشده داشته باشیم؛ عملکردها را پایش کنیم
و اثربخشی آنها را بسنجیم و استراتژیها ،فرایندها و عملکردها را به صورت مداوم بررسی کرده،
بهبود ببخشــیم .اگر بتوانیم چنین سیســتم مدیریت تداوم کســبوکار را طراحــی و اجرا کنیم،
میتوانیــم روشها ،رویهها و منابع مرتبط را به هم متصــل کنیم تا اطمینان یابیم که فرایندهای
مهم کسبوکارمان در مواقع اضطراری و بحرانها ادامه مییابد.
بــا توجه بــه اهمیت این موضوع ،تصمیم گرفتیــم کتابی در حوزۀ مدیریت تداوم کســبوکار
ترجمه و منتشــر کنیم .در کتاب اصول مدیریت تداوم کســبوکار ،مؤلف رویکردهای خود را که
بر مبنای تجارب شــخصی است بیان میکند .وی میکوشد تا با ارائۀ جزئیات کامل و مثالهایی
واقعــی ،موضوع را بهخوبی شــرح دهد .فرقی نمیکند تازه در این راه قدم گذاشــتهاید یا تجربۀ
کار کردن در این حوزه را دارید ،این کتاب برای همۀ افراد شــاغل در حوزۀ تداوم کسبوکار مفید
و کاربردی خواهد بود .یکی دیگر از مزیتهای کتاب این اســت که پس از بیان مفاهیم اساسی و
فعالیتهای اصلی سازمان در زمینۀ سیستم مدیریت تداوم کسبوکار ،تحلیل میکند که چطور
هر مرحله از این سیستم مدیریتی میتواند با مرحلۀ دیگر مرتبط باشــد .نویسندۀ کتاب کوشیده
است مفاهیم جدید و مهم مدیریت تداوم کسبوکار را معرفی کند و آن را براساس گواهینامۀ ایزو
 22301ساختاربندی کرده است.
مخاطبــان فرهیختۀ نشــر برآیند ،کوشــیدیم تا بار دیگــر کتابی در حوزۀ کســبوکارهای
آنالین را انتخاب و منتشــر کنیم که پاســخی باشد برای نیازهای کســب و کارهای اینترنتی
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به خصوص در حوزۀ نوآوری و فناوری .در این راه به همراهی شــما نیاز داریم .مثل همیشــه،
اگــر نقدی بــه کار ما دارید یا پس از خوانــدن کتاب نکتهای به ذهنتان رســید ،آن را با ما در
میان بگذارید .باور داریم که برای پیشــرفت باید نقدها را بشنویم و اشتباهات را اصالح کنیم.
منتظر پیامهای شما هستیم.
عادل طالبی
شهریور 1400

سخن مترجم
امــروزه کســبوکارها در معــرض اختالالت مختلف با شــدتهای متفاوت هســتند .یک حادثه
اگر بهدرســتی مدیریت نشــود میتواند به یک فاجعه یا بحران تبدیل شــود .عالوه بر اینکه بروز
اختالالت پیشبینی نشــده میتواند چهرۀ یک ســازمان را لکهدار کند ،در صورت عدممدیریت
صحیح ممکن اســت منجر به بروز خســارتهای قابل توجهی شــود .اختالالت بهوجود آمده در
کســبوکار در صورتی که به درســتی و به طور مؤثر مدیریت نشــوند ،میتوانند هزینههای بسیار
باالیی را برای ســازمان ایجاد کنند .بیشــک بــروز این اختالالت میتواند باعث از دســت رفتن
فرصتهای فروش ،کســب درآمد ،اختالل در زنجیرۀ تأمین شــده و بــه موجب آن مزیت رقابتی
شــرکت را تضعیف نماید .اختالالت میتواند ناشــی از خطاهای انسانی ازقبیل غیبت کارکنان،
خرابــی تجهیــزات و  ...و حتی بحرانهای اقتصادی و سیاســی و همچنین بالیای طبیعی مثل
سیل ،زلزله ،آتشسوزی و  ...باشد.
1
به قول آقای نسیم نیکوالس طالب در کتاب قوی سیاه «ما دچار نابینایی در برابر پدیدههای
تصادفی 2هستیم» .آیا شگفتآور نیست شاهد رویدادی باشیم ،درست به این دلیل که قرار نبوده
روی بدهد؟ یعنی چون انتظار نداشتهایم که روی بدهد ،برای پیشگیری از آن نیز کاری نکرد هایم.
برخالف روشهای بازیابی یا مدیریت ریسک ،مدیریت تداوم کسب و کار تنها یک درمان نیست،
بلکه پیشگیری نیز هست .ما قرار نیست که همیشه غافلگیر شویم باید ضمن داشتن برنامههای
پیشــگیری از بحران و حوادث ،در صورت بروز آن آمادگی باالیی را در برخورد با حوادث رخ داده
داشته باشیم.
بدیهی است که اولین هدف مدیران شرکت ،حفظ تداوم شرکت در هر زمان و در هر شرایطی
است تا بتواند این اطمینان را به سهامداران شرکت بدهد که سازمان ،در هر زمانی تحت کنترل
اســت .داشــتن یک برنامۀ مؤثر برای تداوم کســبوکار ،میتواند این مهــم را تضمین کند و در
صورت بروز حادثه یا بحران ،شــرکت قادر باشــد در کوتاهترین زمان ممکن خود را بازیابی کند.
یکــی از اصلیترین دغدغههای مدیران در صنایع مختلف و بهخصوص صنایع مرتبط با فناوری
اللهای پیشبینی شــده و یا نشده است.
اطالعات تداوم فعالیتهای شــرکت پس از وقوع اخت 
حوادث بزرگ ،تنها پیشــامدهایی نیســتند که سبب توقف در عملیات ســازمانها میشود .در
بریتانیا ،از هر  5ســازمان ،یک ســازمان در هر ســال ،دچار یک پیشامد مختلکننده میشود و
اختالالتی از این دست در شــرکتهای ایرانی در مقاطع زمانی خیلی کوتاهتری مشاهده شده
اســت .این اختاللها میتواند ناشی از یک حادثه مانند آتشســوزی ،شیوع بیماری ،از دست
1. Nassim Nicholas Taleb
2. Random
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دادن فناوری ،عدم امکان دسترســی کارکنان به محل کارشــان یا از دســت دادن تأمینکنندۀ
کلیدی باشــد .اگرچه اثرات این پیشــامدها ممکن است به ســطوح خارج از سازمان نرسد ،اما
میتواند منجر به از دست دادن مشتریهای کلیدی و یا اختالل در جریان نقدی سازمان شود.
اینکه تصور کنیم که همیشه شرایط بر وقف مراد خواهد بود و اتفاقات آنگونه که ما انتظار داریم
پیش میرود ،اشــتباه است .منطق قوی ســیاه موجب میشود تا نادانستههای ما نقشی بسیار
بزرگتر از دانستههای ما داشته باشند .توجه شود که بسیاری از قوهای سیاه ،به دلیل غرمترقبه
بودن ،میتوانند وضع را بدتر کنند.
اهمیت موضوع را میتوان اینگونه عنوان کرد که این چارچوب ،منجر به حفظ تداوم فعالیت
شــرکت در بروز بحرانها و حوادث و یا خرابیها (ناخواســته یا بهدلیل خطای انسانی) میشوند.
بوکار منجر به ایجاد مدلی متناسب
همچنین یافتههای تحقیقات در زمینۀ مدیریت تداوم کســ 
و حامل دانش گســتردهای برای مدیران باشــد و اهمیت درک جنبههــای مختلف این موضوع،
میتواند بهعنوان راهنمایی جهت برنامهریزی اســتراتژیک در سه ســطح استراتژی فرآیندمحور
(عملیاتی) ،استراتژی برنامهمحور (تاکتیکی) و استراتژی تابآوری مدیریت (استراتژیک)باشد.
همچنین محملی برای تصمیمگیری مناسب در مواقع اختالل یا بحران برای مدیران مطرح شود.
کتاب پیشرو یک راهنمایی عملی و کاربردی برای آشــنایی و پیادهســازی سیســتم مدیریت
تداوم کسبوکار در شرکتها فارق از اندازه ،نوع فعالیت و سابقۀ آنها است و به سازمانها کمک
میکند تا ضمن پیشگیری از وقوع حوادث مخرب ،عملکردشان را نیز بهبود بخشند و در مواجهه
با بحرانهای مختلکننده بهتر عمل کنند .دربرگردان فارســی این کتاب ســعی شــد تا حداکثر
وفاداری به متن اصلی حفظ شــود ولی سالمت و سهولت خوانش مطلب نیز مدنظر بوده است.
در اینجا الزم اســت از افرادی که در ترجمه و چاپ این کتاب بهنحوی به ما یاری رساندند ،بهویژه
آقای دکتر مرتضی عمادزاده ،آقای عادل طالبی مدیر نشر برآیند ،خانم عصمت راد و خانم نفیسه
اشــجع با انجام حرفچینی و اجرای نمودارها و اشــکال کتاب ،چاپ این اثر را ممکن ساختند،
تشکر و سپاسگزاری نماییم.
احسان سقایی  /آیدا شفقت
تابستان 1400
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ﺑﺤﺮان را نقصانیمیدانند ﮐﻪ میتواند ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را از ﮐﺎر ﺑﺎز دارد و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ اﺷﮑاالت ﻋﻤﺪه
بوکار ،پیشرفتها و تحوالت جهانی باعث شده که فرایند تداوم
کنونی کس 
روﺑﻪرو ﮐﻨﺪ .در شرایط
ِ
بوکار بهعنوان یک ضرورت و نیاز در سازمانها مطرح شود .توانایی یک سازمان برای حفظ
کس 
و استمرار فعالیتهای محوری و حیاتیاش ،پس از بروز یک حادثه ،و سرعت بازیابی و بازگشت به
حالت عادی،میتواند بهعنوان عاملی اساســی در موفقیت یا شکست آن سازمان و کسب مزیت
جهان سراسر رقابت امروزی معرفی شود.
رقابتی در
ِ
کســانی که با کســبوکارها ســروکار دارند ،این موضوع را بهخوبی درک میکنند که شــیوۀ
بوکار از لحــاظ اهمیــت و ارزش در فعالیتهای ســازمانی و هنگام ظهور
مدیریــت تداوم کســ 
بحرانها چقدر میتواند راهگشا باشد .باتوج ه به اهمیت این مقوله ،انتشار استاندارد بینالمللی
 1BCM:ISO22301که نشاندهندۀ شناخت موضوع در ایجاد موفقیت شرکتها و بهینهسازی
در دسترسبودن خدمات آنها است ،اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است .امروزه فعاالن
حوزۀ مدیریت تداوم کسبوکار را میتوان طیف گسترده و متنوعی از مدیران ،مشاوران و کارکنان
ی تضمین اطالعات ،بیمه و ریسک ،کیفیت و انطباق و حتی بهطور شگفتآوری هنر
در حیطهها 
کاربران فعال در این محدوده ،منجر به ورود
و تاریخ دانســت .بیشک ،وجود این گروه وســیع از
ِ
افکار خالق و بدیع در حرفۀ شــما خواهد شــد .شــاید این تنوع مخاطبان در یک رشتۀ کاری ،از
ِ
بوکارها در قرن  21است.
شاخصهای مشهود انضباط کس 
ازآنجاییکه ،با انتشار گواهینامۀ ایزو  ،22301در سال  ،2012سنگ بنای توسعه و کنترل
بوکار بهطرز چشمگیری تغییر کرده اســت ،اما ازطرفی الزاماتی
سیســتم مدیریت تداوم کس 
که توســط این استاندارد ارائه و توضیحاتی که درخصوص هرکدام از آنها داده میشود ،کلیۀ
اطالعات الزم را دربارۀ چگونگی اجرای فرایندهای کلیدی ارائه نمیکند .البته ،با مشــاهده و
بررسی گواهینامۀ اســتاندارد بینالمللی از زمان انتشــار ،کتابها و مقاالت بسیاری بهمنظور
ارائۀ راهنماییهایی برای استقرار مناسب سیستم مدیریت تداوم کسبوکار منتشر شده است،
اما بســیاری از آنهــا بهطور مختصر و از نظــر محتوایی به این موضــوع پرداختهاند و جزئیات
کتاب راهنمای
مشــروحی را به خواننده ارائه نمیدهند .در همینراستا ،هنوز هم کمبود یک ِ
جامع و اصولی که بتواند بهوضوح کل چرخۀ حیات سیســتم مدیریت تداوم کسبوکار را شرح
دهد احساس میشود.
کتاب حاضر ،برپایۀ رویکردهای نویسنده و تجربیات شخصی او ،سعی دارد تا با ارائۀ
ازاینروِ ،
خأل بهوجو د آمده را پوشــش دهد .این
جزئیات کامل و روایت مثالهایی از نمونههای واقعی این ِ
کتاب برای همۀ افراد شــاغل در حوزۀ تداوم کسبوکار مفید است؛ چه برای آنهایی که تازه قدم
)1. BCM (Business Continuity Management System
(امنیت اجتماعی ـ سیستمهای مدیریت تداوم کسبوکار ـ الزامات)

همدقم13 :

در این راه گذاشتهاند و چه برای آنهایی که تجربۀ کار کردن در این حوزه را دارند و مسئولیتی د ر
رابطهبا اجرای این سیستم بر دوششان است.
کتاب پیشرو به مفاهیم اساسی و فعالیتهای اصلی سازمان درزمینۀ سیستم مدیریت تداوم
کسبوکار میپردازد و بر همین اساس تحلیل میکند که چطور هر مرحله از این سیستم مدیریتی
میتواند با مرحلۀ دیگر مرتبط باشــد .البته ،در کنار این مباحث ،مســائل متنوع و تأثیرگذار هر
مرحله از چرخۀ حیات سیســتم مدیریت تداوم کسبوکار نیز بررســی خواهد شد .برای کسانی
که در این حوزه فعالیت میکنند ،طیف گســتردهای از موضوعات مرتبط و بههمپیوســته معرفی
میشــود تا هم توانایی تحلیل چالشهای ســازمانی را بهدســت آورند و هم بتوانند دانش خود را
افزایش دهند .شناســایی تکنیکهای اثباتشده و تجربی ،نقطۀ قوت اصلی این کتاب است که
متناسب با هرکدام از نیازها و الزامات سازمان بهمرور ارائه میشود.
نویســندۀ این کتاب ،جدیدترین ،مهمتریــن و کاملترین تئوریهــا و مفاهیم مدیریت تداوم
بوکار را بــه نــگارش درآورده اســت و همچنیــن ،آن را براســاس گواهینامۀ ایــزو 22301
کســ 
ســاختاربندی کرده اســت .این کتاب شامل ده فصل اســت که در ادامه به ذکر کلیات هر فصل
بوکار را در محیط شرکتها به خوانندگان توضیح
میپردازیم :فصل اول ،چشــمانداز تداوم کس 
بوکار ارائه خواهد شد،
میدهد .در این فصل ،یک مرور کلی از چرخۀ حیات مدیریت تداوم کس 
که عالوهبر کمک به افراد باتجربه در این حوزه ،بهمنظور مرور مجدد ،روندهای اصلی به تازهواردان
بوکار براساس رویکرد چرخۀ
هم معرفی میشود .فصل دوم ،بر اصول سیستم مدیریت تداوم کس 
دمینگ 1متمرکز شده و اجزای اساسی آن را واکاوی میکند .این مقوله ،بهویژه برای سازمانهایی
بوکار هســتند ،مناســب است .در
که بهدنبال تدوین سیســتماتیک و مؤثر مدیریت تداوم کســ 
4
3
2
فصلهای ســوم تا نهم ،هفت بند از ایزو  22301یعنی موقعیت سازمان ،رهبری ،برنامهریزی،
پشــتیبانی 5،عملیات 6،ارزیابی عملکرد 7و بهبود 8تشریح میشــوند .بهطورکلی ،این هفت بند،
بوکار
رویکرد همهجانبۀ برنامهریزی ،اجرا ،مدیریت و بهبود مســتمر سیستم مدیریت تداوم کس 
را شــامل میشــود .در ادامه ،و در فصل هشتم ،روشهای ارزیابی آســانی برای ارزیابی عملکرد
بوکار ارائه میشود و نحوۀ اســتقرار یک سیستم کنترل مؤثر نیز در
سیســتم مدیریت تداوم کس 
فصل نهم شرح داده خواهد شد.
برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و اقدام اصالحی )1. PDCA (Plan, Do, Check, Act
2. Organization Context
3. Leadership
4. Planning
5. Support
6. Operation
7. Performance Evaluation
8. Improvement
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درنهایــت ،فصل آخر به شــرح موانعی میپردازد کــه قابلیت ایجاد شــکاف را در اجرای مؤثر
سیســتم تداوم کسبوکار دارند ،البته ،ازســوی دیگر ،مجموعهای از استراتژیها را برای غلبه بر
آنها ارائه میدهد .درنتیجه ،همانطور که در ادامه خواهید دید ،نویسنده تمام تالشش را کرده
تا خوانندگانش بتوانند اطالعاتی را که نیاز دارند بهدست آورند.
ی اســت که به خوانندگان میدهد،
از دیگــر ویژگیهای منحصربهفرد این کتاب ،حق انتخاب 
تــا هم کتاب را بهطور کامل بخوانند (بهمنظور درک برنامهریزی و پیادهســازی سیســتم مدیریت
بوکار) و هم اینکه بهدلخواه و برحسب عالقه ،فصل خاصی از مؤلفههای این سیستم
تداوم کس 
و یا موضوعی را که به آن عالقۀ بســیاری دارند ،انتخاب کنند .درنهایت ،بهمنظور اســتقرار مؤثر
بوکار ،در انتهای هر فصل فعالیتهای کلیدی و تأثیرگذار با ارائۀ یک
سیستم مدیریت تداوم کس 
چکلیست برجسته میشود.
بوکار از بقای شرکتها و عبور بهترشان از بحرانها
در قرن حاضر ،سیستم مدیریت تداوم کس 
صحبت به میان میآورد .بر همین اساس ،مطالب این کتاب ساده و روان بیان شدهاند تا بهمثابۀ
بوکار به سیستم مدیریت
کاتالیزوری برای سرعت بخشیدن به پیشرفت سفر از مدیریت تداوم کس 
بوکار عملکنند .همچنین ازطریق افزایش توانایی خوانندگان و کمک به توسعۀ دانش
تداوم کس 
مشــترک آنها برای پیادهسازی بهتر ایزو  22301در سازمانها این مسیر را تسهیل کند .بهطور
خــاص ،این مبحث ،با هدف افزایش دانش ،مهارتها و تواناییهای فعاالن حوزۀ مدیریت تداوم
درجهت مدیریت یک فعالیت دارای ارزش افزوده و بااهمیت استراتژیک در سازمانها
بوکار
کس 
ِ
بهکار میرود.

