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تداوم کسب وکار  /مدلسازی ساختاری -تفسیری /
شرکتهای کوچک و متوسط

شناسایی مؤلفههای تداوم کسبوکار شرکتهای کوچک و
متوسط (در سطح شهر تهران) با استفاده از رویکرد ساختاری

چکیده

تفسیری از این مؤلفههاست .با مصاحبه مدیران شرکتهای

امروزه شرکتهای کوچک و متوسط( )SMEبهعنوان عامل

تولیدی موادغذایی ،ماشینآالت ایران خودرو و با همکاری

رشد کشورها معرفی میشوند .یکی از مهمترین مفاهیم

اساتید دانشگاه تهران که بر موضوع پژوهش تسلط علمی و

موجود در این شرکتها مفهوم مدیریت تداوم کسبوکار

عملی داشتند ،بهره گرفته شد .نتایج مدلسازی ساختاری

( )BCMاست .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف ایجاد درک

تفسیری نشان داد که عامل کار تیمی ،مسئولیتپذیری و

بهتری از نحوه کارکرد BCMتوسط این شرکتها و نیز نشان

پاسخگویی و مدیریت اجرایی دارای باالترین تاثیر و کمترین

دادن نیازهای کمک به آنها است .هدف از این پژوهش،

وابستگی را در بین سایر عوامل دارا هستند.
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مقدمه

میدهد ،سازمانها را تشویق میکنند تا سیستم مدیریت

در آغاز هزاره جدید ،شرکتهای کوچک و متوسط []1

تداوم کسبوکار سفارشی خود را با طراحی و پیادهسازی

بهعنوان موتور رشد اقتصادی ،توسعه نوآوری و ایجاد اشتغال

برای هرگونه اختالل احتمالی مقابله کنند [ .]11بااینحال،

معرفی میشوند [ .]2این صنایع بهعنوان ستون فقرات

مداخله مدیریت ارشد در برنامهریزی تداوم کسبوکار و

فعالیتهای تولید ثروت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته

همچنین نحوه ایجاد چنین برنامهای نقش حیاتی را برای

شناخته میشوند [ .]3در اتحادیه اروپا حدود  99/8درصد این

این شرکتها ایفا میکند [ ]12و مدیریت تداوم کسبوکار

شرکتها 60 ،درصد از تولید ناخالص داخلی تولید و  70درصد

بهعنوان فرایند ایجاد توافقها و روشهای پیشنهادی است

از کارکنان بخش خصوصی را تشکیل میدهند [ .]4در کشور ما

که سازمان (شرکت) را قادر میسازد تا به رویدادی پاسخ

صنایع کوچک و متوسط بیش از  ۵۰درصد اشتغال و  ۹۶درصد

مناسب دهد بهنحویکه فعالیتهای حیاتی کسبوکار با

کل صنایع را تشکیل دادهاند .بهطورکلی ،بر اساس تحقیقات

سطوح مناسب برنامهریزی وقفه یا تغییرات ضروری ادامه

انجامشده میتوان گفت؛ رایجترین معیاری که برای تعیین

یابد [ .]13ازاینرو ،مدیریت تداوم کسبوکار [،)BCM( ]14

بنگاههای کوچک و متوسط به کار میروند" ،تعداد کارکنان"

اقدام به پیشبینی حوادثی است که بر عملکرد و فرایندهای

است .سایر معیارها عبارتاند از :میزان سرمایه ،ارزش

حیاتی مأموریت سازمان تأثیر میگذارد [ ]15و نقش مدیریت

دارایی ،گردش مالی یا فروش ساالنه و نوع مالکیت [ .]5لذا

تداوم کسبوکار راهی برای ادغام فرایند بازیابی در دیدگاه

توسعه اقتصادی در اقتصادهای درحالتوسعه و توسعهنیافته

پیشگیرانه از ارزیابی ریسک است [ ]16و شرکتهای کوچک

مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستلزم رشد SMEها

و متوسط دارای ویژگیهای خاصی نظیر ساختار سازمانی

است [ ]6چالشهای شرکتهای کوچک و متوسط متفاوت

انعطافپذیر ،تمایل به کشف مدلهای تجاری نوآورانه،

از شرکتهای بزرگ است و مشکل اساسی این شرکتها

عالوه بر منابع محدود مالی و انسانی هستند .بر اساس گزارش

برآورده نمودن تقاضای مشتریان است[ .]7نقش کسبوکار

اخیر سازمان تجارت جهانی ( )2016این شرکتها میتوانند

در کاهش فقر در کشورهای کمتر توسعهیافته نگرانی مهمی

بهطور قابلتوجهی از نوآوری سودمند باشند [ .]17راهاندازی

برای دانشگاهیان ،مدیران و سیاستگذاران است [.]8

و اجرای چنین برنامههایی ،در شرکتهای کوچک و متوسط

بنابراین مفاهیم تداوم کسبوکار به بیش از  20سال پیش

مشکالت جدی عملی را ایجاد میکنند و برخی از مشکالتی

در پاسخ به چندین نوع از وقفههای کسبوکار به وجود آمده

که عبارتاند از؛ فقدان کارکنان باتجربه و کارآمد ،زمان،

از عوامل عملیاتی ،سازمانی و محیطی معرفیشده است []9

آموزش ،انگیزه ،تعهد ،بودجه و دانش درونسازمانی و دیگر

و برنامهریزی برای تداوم کسبوکار نوعی عمل استراتژیک

عوامل سازمانی دارای اهمیت فراوان است [ .]18لذا هدف از

مداوم است که حاکم بر نحوه انجام کسبوکار میباشد و

مدیریت تداوم کسبوکار نهاد کسبوکار را در این شرکتها

برنامههای تجاری راهبردی بلندمدت ،مبتنی بر واقعیت

به تهدیدات بالقوه مقاوم سازد و به شرکت (سازمان) اجازه

برای دستیابی به اهداف کسبوکار طراحیشدهاند ،که با

دهد که در شرایط نامساعد یا غیرعادی تعطیل یا ادامه کار

پشتیبانی توسط برنامههای موازی ،از پیوستگی عملیات

را انتخاب کند [ .]19کاتو و چورنات( ،)2017در پژوهشی با

تجاری بدون در نظر گرفتن نوع تهدید یا ریسک اطمینان

عنوان تداوم کسب و کار شرکتهای کوچک و متوسط در

کسب میکنند [ .]10همچنین نرخ باالی حوادث در شرکتها،
مانند حوادث طبیعی یا ّفناورانه که در سراسر جهان رخ

تایلند مورد بررسی قرار داده است .نتایج آنها حاکی از آنست
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که شرکتهای کوچک و متوسط نقش تداوم کسب و کار را
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در راستای اقدامات پیشگیرانه ،فرایند نگهداشت ،آمادگی در

مشخص و روشن نیست .لذا سواالت مطرح شده (مدل

برابر حوادث ،گزارشها و تجزیه و تحلیل را سرلوحه اقدامات

ساختاری تفسیری) در این پژوهش عبارتند از:

خود قرار میدهند .معبودیان و رضایی ( ،)1393در مقالهای

 .1ابعاد مولفههای اصلی مدیریت تداوم کسب و کار کدامند؟

در رابطه با تداوم کسب و کار در صنایع ایران -مطالعه

 .2اولویت ،سطوح و رابطه بین این مولفهها چگونه است؟

پیمایشی :سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را بخشی از

 .3الگوی (مدل نهایی) مدیریت تداوم کسب و کار در

سیستم مدیریتی است که به ایجاد ،استقرار ،عملیاتی کردن،

شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟

نظارت ،بازنگری ،نگهداری و بهبود تداوم کسب و کار

پژوهشگر در این مقاله قصد دارد با استفاده از ابزار

میپردازد .در هر کدام از مدلهای کسب و کار ،سازمانها در

روششناختی کیفی و مدلسازی ساختاری تفسیری به

زمینهای به طور فزاینده جهانی ،پیچیده و خطرناک عمل

شناسایی الگوی مدیریت تداوم کسب و کار در شرکتهای

میکنند و رویدادهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فنی،

کوچک و متوسط در سطح شهر تهران بپردازد .به دلیل

محیطی میتواند کسب و کار اصلی را متوقف کند .بالیای

پژوهشهای کمی فراوان(تحقیقات کیفی محدود مورد

طبیعی ،بیماریها ،حمالت تروریستی ،اعتصاب ،بحران

استفاده) در شرکتهای کوچک و متوسط نیاز به روش کیفی

مالی ،سیستمهای غیرقابل اعتماد ،تدارکات ،شکستهای

مدلسازی ساختاری تفسیری با توجه به سواالت فوق ،به

زنجیره تامین و همچنین کمبود غیرمنتظره ورودیهای

ترتیب و اهمیت هر یک از عوامل در شناسایی عوامل اهم در

ضروری تولید میتواند به شدت بر رشد و عملکرد تاثیر بگذارد.

شرکتهای کوچک و متوسط میپردازیم .لذا جواب دادن به

با توسعه برنامههای اجرایی توسط مدیران توانمند ،شناسایی

این سؤالها برای تداوم شرکتهای کوچک و متوسط حیاتی

خطرات وقفه کسب و کار ،تعریف برنامههای استراتژیک و

است .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مدیریت

تاکتیکی ،مدیریت پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی به

تداوم کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط میباشد.

عنوان مسألهای برای دستیابی به اهداف شناخته میشود.
طر حهای تداوم کسب و کار در میان موضوعات مختلف ،نیاز

 .1مبانی و پیشینه نظری (سؤاالت ،روش)

به مکانهای مختلف برای اجرای کسب و کار ،تامینکنندگان

مدیریت تداوم کسبوکار به عنوان مطالعات بینرشتهای

مختلف و مراجعی برای ایجاد سیاستها و سایر رویههای

ایجاد برنامهای برای بهبود کسبوکار پس از مرحله بحران یا

سازمانی که سازمانها برای اطمینان از تولید ارائه میدهد.

تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط استفاده میشود [.]20

با توجه به مشکالت شرکتهای کوچک و متوسط در زمینه

مدیریت تداوم کسب و کار ( )BCMبخشی از مدیریت ریسک

مالی و اقتصادی و وجود قوانین بوروکراتیک و بازارهای

زنجیره تامین است و عامل مهم رقابتپذیری برای شرکتها

بهشدت رقابتی در این عرصه ،میتوان گفت  :شناخت عوامل

با اطمینان از عملکرد صحیح فرایندهای کسب و کار حیاتی

مؤثر مدیریت تداوم کسبوکار برای دستیابی به تولید ،رونق

در صورت عدم موفقیت است [ .]21جزء کلیدی چارچوب

اقتصادی ،ایجاد اشتغال در این صنایع و همچنین نقش مهم

مدیریت ریسک ،توسعه و پیادهسازی دستگاههای مدیریت

مدیران در مجموعه شرکتهای کوچک و متوسط کمککننده

تداوم کسبوکار است .آنها باید از طریق ایجاد سیاستهای

است؛ با توجه به این نکته که پژوهشهای اندکی در زمینه

رسمی ،رویهها ،اهداف و اولویتهای بهبود سریع بر اساس

مدیریت تداوم کسبوکار در امور اقتصادی صورت گرفته

شناسایی تهدیدها و تأثیرات مرتبط با آن ،حمایت جدی برای

است و ارتباط آن با شرکتهای کوچک و متوسط این صنعت

مدیریت خطرات ارائه دهند [ .]22موسسه بازیابی حوادث
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( BCM :)2015را به عنوان "فرایند مدیریتی" که خطر،

کسبوکار را بهعنوان فرایندی در ادبیات علمی مورد ارزیابی

تهدید و آسیبپذیری را شناسایی میکند و با تاثیرگذاری بر

قرار میدهد [ .]32در زمینه تداوم کسبوکار تجربیات در

روی ادامه عملیات ادامه یک سازمان ،چارچوبی برای ایجاد

هنگام آموزش را نسبت به تجربیات واقعی ترجیح میدهیم.

انعطافپذیری سازمانی و توانایی پاسخ مناسب را فراهم

و تیم مدیریت بحران با پیشگیری از حوادث احتمالی مراحل

میکند[ .]23لذا آمادگی اضطراری برای کاهش عواقب

بحران را کنترل میکند [ .]12در حوزه مدیریت شرکتها دو

بحران و تضمین برای تداوم کسبوکار ضروری است[.]24

دیدگاه شناسایی شدند :اولین تأ کید بر رویکردهای ساختاری

ازاینرو ،برنامهریزی برای تداوم کسبوکار منجر به شناسایی

برای تغییر است که شامل نگرانی در مورد طراحی سازمانی

خطرات و آسیبپذیریهای عملیاتی تجاری و ارائه فرایندها

و ارتباط سازمانی-محیطی میشود .رویکرد دوم مطالعات

و رفع خطراتی است که بهطور مؤثر به رویدادهای مخرب

رفتاری را که مشتمل بر روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و

پاسخ میدهد[ ]25و همچنین برنامههای  BCMنیز برای

مطالعات فرهنگی است ،که ترکیبی از جوامع ،ایدئولوژیها

حفظ و مدیریت منابع موجود در یک سازمان بهکار میروند

و باورهای سازمانی مورد ارزیابی قرار میدهد [ .]33موارد با

[ .]26اجزای اصلی و الزامات مدیریت تداوم کسبوکار

اهمیت BCMعبارتند از :تجزیهوتحلیل اهداف و نیازهای

استاندارد عبارتاند :از .1 :استراتژی تداوم کسبوکار

سازمانی آن ،اجرا و کنترل عملیات ،اقدامات و مراحل کاهش

 .2شناسایی عملکرد و فرایندهای کاری حیاتی  .3شناسایی

خطر ابتال به تداوم؛نظارت و بررسی اثربخشی مدیریت است

منابع بحرانی  .4چارچوب مدیریت ریسک [ ]27مدیریت

[ .]34پژوهش انجامشده در سال  ،2012توسط ارنست و

تداوم کسب و کار عملیاتی که باید توسط استراتژی تعاملی
ً
بهجای استراتژی صرفا واکنشی یا پیشگیرانه هدایت شود و

یانگ نشان داد که شایعترین چالشها برای دستیابی به
 BCMفیزیکی عبارتاند از .1 :عدم حمایت مدیران ارشد

در زمان برنامهریزی احتمالی باید اطمینان حاصل شود که

در بیان مأموریتها و دستورالعملهای مشخص مدیریت

توسعه برنامهها قابلاعتماد است یا خیر [ .]28لذا موفقیت

اجرایی برای همکاری با برنامه مدیریت تداوم کسبوکار

برنامه تداوم کسبوکار نیاز به روششناسی و تکنیکها

 .2وجود نقشها و مسئولیتهای نامشخص؛ به این دلیل

برای حل پیچیدگی مسائل سیستماتیک دارد .و برای

که سازمانها برنامه آ گاهی  BCMبرای کمک به کارکنان،

درک پیچیدگیهای سازمانی ،داراییهای آن و فرایندهای

تصویری روشن از نقش و مسئولیتهای خود در رویداد

کسبوکار ،نیاز به سطوح مناسب ارتباطات ،همکاری و

مخرب ندارند .3 .فقدان عوامل فرهنگی که نیاز به بررسی

هماهنگی در میان سهامداران گوناگون است [ .]29بسیاری

منظم تغییرات را برای بهبود مستمر به ارمغان میآورد [.]35

از اجزای طر حهای مهم پیادهسازی کسبوکار برای مقابله با

تجزیهوتحلیلها نشان میدهد :تداوم کسبوکار بهطور

رویدادهای زیستمحیطی ،خطرات بهداشت حرفهای عبارتند

عمده در معرض تغییرات فیزیکی است .و تغییر در تقاضا

از :کارکنانی که به علت بیماری کار را ترک میکنند ،اجازه به

برای کاالها  /خدمات و یا محصول  /خدمات جدید مطابق

کارکنان در حین فعالیتهای حیاتی با تلفن ،واکسن فصلی

با تغییرات بازار است [ .]36برای مدیریت تداوم کسبوکار،

آنفلوانزا و تجهیزات حفاظتی شخصی ( ]30[ )PPEدر دسترس

نقش و مسئولیتهای مشخص افراد در فرایند انجام کار

برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی را فراهم میکنند [.]31

ضروری است .پیشنهاد میکنیم که این گروه شامل ذینفعانی

کربی ( ،)2010با تمرکز بر موضوعاتی از رویدادهای غیرمنتظره

از بخشهای مختلف سازمان هست .که چنین ذینفعانی

و ریسک غیرقابلکنترل در فعالیتهای سازمانی ،نقش تداوم

در تهیه طرح  ]37[ BCبهطور مؤثر با یکدیگر همکاری
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میکنند [ .]38لذا تداوم کسبوکار متأثر از تجزیهوتحلیل

شیوههای واقعی (کار) استفاده میشود [ .]43بنابراین ناتوانی

تأثیر کسبوکار  /آسیبپذیری  /ارزیابی ریسک است.

مدیران در حفظ استعدادهای بالقوه در حال ظهور یک مسأله

این ارزیابی آسیبپذیری /ریسک برای امنیت عملیات و

کسبوکار در حال رشد است که بر ارتباطات اجتماعی درون

تجزیهوتحلیل تأثیرات تجاری برای تداوم کسبوکار انجام

سازمان و بر هزینه ،بهرهوری و تداوم کسبوکار تأثیر میگذارد

میشود [ .]39دسترسی باال ،پاسخگویی ،وظایف عملکردی

[ .]44و بر عکس توانایی مدیران ممکن است به بهبود در

باال ،بازیابی حوادث [ ،]40حفظ مشتری و یا سرویسهای

کسبوکار منجر شود .و سیستم مدیریت تداوم کسبوکار از

خدماتی [ ]41و همچنین چگونگی ارائه خدمات ضروری در

درون رویکردهایی چون مدیریت بحران و برنامهریزی ترمیم

صورت وقفه و تصمیمگیری در شرایط اقتضایی از عوامل

یابد .لذا  BCMنه فقط برای شرکتها ،بلکه برای جوامع نیز

تداوم و انعطافپذیری کسبوکار است [ .]42مجموعهای از

اهمیت چشمگیری دارد .ضروری است که کسبوکار نه تنها

«بهترین» شیوهها و فرایندها  -که از برنامهریزی یا مدیریت

به دلیل منافع خود ،بلکه برای کمک به پایداری جوامع و

بهعنوان عوامل کلیدی برای بهبود تداوم کسبوکار سازمانی

مسئولیت اجتماعی به توسعه استراتژیهایی برای مدیریت

حمایت میشود .برای رویکردهای مدیریت ،نتایجی از اجرای

ریسک و تداوم کسبوکار بپردازد [.]45

پیشرفتهای باال به پایین است که در تداوم کسبوکار از
عوامل اصلی
اقدامات پیشگیرانه

پژوهشهای مرتبط

عوامل فرعی
ً
اقدامی برای رفع علل عدم انطباق یا خطاهای بالقوه(توانایی به فعلیت رسیدن را دارد ،ولی فعال رخ
نداده).

)(Kumagai, Ishikawa et al. 1991
)(Kato,Charoenrat ,2018

فرایند نگهداشت

هدف از فرایند نگهداشت آن است که از کار آیی و توانایی و قابلیتهای مدیریت تداوم کسبوکار
اثربخش و درخور هدف و بهروز رسانی شده ،اطمینان حاصل گردد.

)(Alsyouf 2007
)(Kato,Charoenrat ,2018

آمادگی در برابر حوادث

ارزیابی ریسک بحران ،برنامهریزی اضطراری؛ آموزش کارکنان؛ و حفاظت از داراییها و ریسکهای
بیمه.

( Viliani, F., et al. 2017.
)Jennex, M. 2017

مسئولیت و پاسخگویی

تعهدی درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی که بر عهده او گذاشتهشده است.
پاسخگویی تعهد در قبال مسئولیت واگذارشده است.

)(Valor 2005
)(Welford 2005
)(Waddock 2008

جمعآوری دادههای موردنیاز از واحدهای مختلف شرکت ،و تجزیهوتحلیل دادهها و تهیه گزارشها
گزارشها و تجزیهوتحلیل
دورهای و موردی واحدهای مختلف شرکت.

)(Deegan and Rankin 1996
)(Ahmed and Courtis 1999

اعتبار سنجی

کاهش معوقات و افزایش سودآوری .درک صحیح از اهداف سازمان و اهداف آن؛ تعریف مناسب از
مشتری خوب و بد سازمان.

)(Hafeez, Hooi Keoy et al. 2006
)(Finlay and Wilson 1987

کار تیمی

گروههای میان کارکردی و اجرای همزمان فعالیتها ،سازماندهی و اجرای کارها بهصورت تیمهای
کاری موافق ،متقارن و همزمان برای فشردگی و متراکمسازی زمان اجرای کار و افزایش سرعت.

)(Yusuf, Sarhadi et al. 1999
)(Gunasekaran 1998

بهبود مستمر

فرایند تکراری برنامهریزی،تغییر ،ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی و گاهی مؤلفههای
خارجی برای ارتقای سطوح تداوم کسبوکار.

)(Yusuf, Sarhadi et al. 1999

تعیین استراتژی

بهمنظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان باید اقداماتی صورت گیرد که
در قالب برنامهها ،اهداف ،طر حها و  . . .بیان میشوند.
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(Fraj-Andr's, Mart'nez-Salinas et al.
)2009
)(Wright and Ferris 1997
)(Bowman and Helfat 2001
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عوامل اصلی

پژوهشهای مرتبط

عوامل فرعی

مدیریت اجرایی

باهدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهرهوری سازمانی را داشته باشند.

(Jarvenpaa and Ives 1991.Kato,Charoenrat ,2018.Von Solms and Von
)Solms 2004

فرهنگسازمانی

شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند؛ بهعبارتدیگر نشاندهند ه هویت
اجتماعی هر سازمان است.

)(Deshpandé, Farley et al. 1993
)(Kreps 1996

در تحقیق حاضر برای اولویتبندی و تعیین سطح عوامل

 .3تعیین سطح شاخصها :در این مرحله ماتریس دریافتی

مدیریت تداوم کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط

به سطوح مختلف دستهبندی میشود .برای تعیین

از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است؛

سطح متغیرها در مدل نهایی به ازای هرکدام از آنها سه

مدلسازی ساختاری تفسیری روشی مناسب برای تحلیل

مجموعه خروجی ،ورودی و مشترک تشکیل میشود.

تأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر است .این روششناسی نوع

مجموعه خروجی شامل خود متغیر و سایر متغیرهایی است

و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم را بررسی

که از آن متغیر تأثیر میپذیرند .بهطور مشابه ،مجموعه

میکند [ ]46و به ایجاد و جهت دادن به روابط پیچیده میان

ورودی شامل خود متغیر و سایر متغیرهایی است که بر

عناصر یک سیستم کمک مینماید [ .]47یکی از اصلیترین

آن متغیر تأثیر میگذارند .مجموعه مشترک نیز اشتراک دو

منطقهای این روش آن میباشد که همواره عناصری که در

مجموعه یادشده است .چنانچه مجموعههای خروجی

یک سیستم اثرگذاری بیشتری بر سایر عناصر دارند از اهمیت

و مشترک برای یک متغیر یکسان باشد ،آن متغیر در

باالتری برخوردارند .مدلی که با استفاده از این متدولوژی

باالترین سطح مدل قرار میگیرد .پس از تعیین سطح

بهدست میآید ،ساختاری از یک مسأله یا موضوع پیچیده،

هر یک از متغیرها ،متغیر مذکور کنار گذاشته میشود و

یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان میدهد که الگویی

سطحبندی برای سایر متغیرها به همین ترتیب تا زمانی

بهدقت طراحیشده میباشد [ .]47برای اجرای روش ISM

که تمام متغیرها تعیین سطح شوند ،تکرار میشود.
 .4ترسیم مدل ساختاری تفسیری :بر اساس سطوح

[ ]48به دست آوردن روابط درونی و اولویتهای عناصر در

تعیینشده و ماتریس دریافتی نهایی مدل ترسیم میشود.

یک سیستم باید فرایند زیر طی شود:
 .1تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری :]49[ SSIM

 .5تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ -وابستگی :جمع سطری

درایههای این ماتریس بدینصورت شکل میگیرد :اگر

مقادیر در ماتریس دریافتی نهایی برای هر عنصر بیانگر

عنصر  iبر عنصر  jتأثیرگذار باشد()V؛ اگر عنصر  jبر عنصر

میزان نفوذ و جمع ستونی نشاندهنده میزان وابستگی

 iتأثیرگذار باشد()A؛ تأثیر متقابل عناصر iو  )j (Xو در

خواهد بود .بر اساس این دو عامل ،چهار گروه از عناصر

صورت نبود ارتباط بین عناصر  iو  jدرایه ماتریس ()O

قابلشناسایی خواهد بود :متغیرهای خودمختار ،مستقل،

خواهد بود.

پیوندی و وابسته .گروه اول عوامل خودمختار هستند که

 .2تشکیل ماتریس دریافتی :در این مرحله با استفاده از

قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند و تا حدودی از سایر

قانون جایگذاری  ،0-1ماتریس  SSIMبه ماتریس 0-1

عوامل مجزا هستند .گروه دوم عوامل وابسته هستند که

تبدیل میشود .به این ماتریس ،ماتریس دریافتی اولیه

قدرت نفوذ ضعیف ،اما وابستگی باالیی دارند .گروه سوم

گفته میشود.

شامل عوامل پیوندی است که قدرت نفوذ و وابستگی
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باالیی دارند .درواقع ،هرگونه عملی روی این عوامل

پالستیک بادی پارس ،مدیران فروشگاههای مواد غذایی در

موجب تغییر بر روی سایر عوامل میشود و گروه چهارم

سطح شهر تهران و باهمکاری اساتید دانشگاه دانشگاه تهران)

عوامل مستقل هستند که از قدرت نفوذ باال و وابستگی

استفادهشده است که به طور تکمیلی در پرسشنامه آورده

پایینی برخوردارند و در اصطالح عوامل کلیدی خوانده

شده است .لذا با استفاده از ماتریس خودتعاملی به ماتریس

میشوند .واضح است که این عوامل دریکی از دو گروه

دریافتی اولیه میرسیم ،که با تبدیل روابط ماتریس  SSIMبه

مستقل یا پیوندی قرار میگیرند [.]51

اعداد صفر و یک (توضیح دادهشده) به ماتریس دریافتی اولیه
و با دخیل کردن انتقالپذیری در روابط متغیرها ،ماتریس

.2یافتههای پژوهش

دریافتی نهایی را به دست آورد .بنابراین ،در مرحله بعدی

برای انجام این پژوهش ابتدا پرسشنامه تعیین روابط روش

اجرای روششناسی ISMاست .درنتیجه با استفاده از روابط

مدلسازی ساختاری تفسیری توسط خبرگان و صاحبنظران

بین مؤلفهها و قدرت نفوذ هر متغیر و میزان وابستگی هر متغیر

عرصه مدیریت تکمیل گردید .سپس با استفاده از روابط

نیز نشان دادهشده است.

میان متغیرها ،گراف  ISMبه عنوان مدلسازی گرافیکی

پس از دستیابی به ماتریس دستیابی اولیه ،ماتریس

روابط را ترسیم و با استفاده از تحلیل  MICMACمتغیرها

دسترسی نهایی به دست میآید(جدول  .)1بنابراین اقدام

مشخص شدند .در این ماتریس از نمادهایی که شرح داده

به محاسبه ماتریس ورودی و خروجی میشود که ورودی

شد استفاده میگردد و برای استخراج ماتریس خودتعاملی

و خروجی هر معیار با استفاده از روش ( ISMمدلسازی

ازنظر متخصصان و صاحبنظران (کارکنان و مدیران شرکت

ساختاری -تفسیری) محاسبه میشود.

بهبود فنآوری نوین (ماشین آالت) ،کارکنان شرکت ماشین
جدول  -1ماتریس دریافتی اولیه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قدرت و نفوذ

مدیریت اجرایی

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

اقدامات پیشگیرانه

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

8

فرایند نگهداشت

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

7

آمادگی در برابر حوادث

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

اعتبار سنجی

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

7

گزارشها و تجزیهوتحلیل

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

7

تعیین استراتژی

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

8

مسئولیت و پاسخگویی

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

9

بهبود مستمر

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

9

کارتیمی

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

9

قدرت وابستگی

10

7

6

9

7

7

8

9

10

9
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ابعاد

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

سطحبندی

1

1،2،4،5،6،7،8،9،10

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10

1،2،4،5،6،7،8،9،10

1

2

1،2،3،4،7،8،9،10

1،2،3،4،7،8،10

1،2،3،4،7،8،10

5

3

1،2،3،7،8،9،10

2،3،7،8،9،10

2،3،7،8،9،10

4

4

1،2،4،5،6،7،8،9،10

1،2،4،5،6،7،8،9،10

1،2،4،5،6،7،8،9،10

3

5

1،4،5،7،8،9،10

1،4،5،7،8،9،10

1،4،5،7،8،9،10

2

6

1،4،6،7،8،9،10

1،4،6،7،8،9،10

1،4،6،7،8،9،10

3

7

1،2،3،4،5،6،7،9

1،2،3،4،5،6،7،9

1،2،3،4،5،6،9

6

8

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1

9

1،3،4،5،6،7،8،9،10

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10

1،3،4،5،6،7،8،9،10

2

10

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1،2،3،4،5،6،8،9،10

1

 .3تشکیل مدل ساختاری تفسیری
همانطور که در جدول ( )1مالحظه میشود،عوامل ساختاری

میشود؛ در این مرحله با بهکارگیری مدلسازی ساختاری -

تداوم کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط به پنج

تفسیری و ماتریس در دسترسپذیری اقدام به ایجاد جدول

سطح طبقهبندیشدهاند .عاملهایی که در سطوح باالتری

ماتریس نفوذپذیری  -وابستگی و دستهبندی متغیرها در چهار

قرار دارند از تأثیر کمتری برخوردارند .عاملهایی همچون کار

دسته شد .متغیرهای خودمختار این دسته شامل متغیرهایی

تیمی،مسئولیت و پاسخگویی در ارتباط با موضوع پژوهش از

است که دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف و متوسط
ً
میباشند .این متغیرها نسبتا غیرمتصل به سیستم هستند و

مدل نهایی بهدست آمده در این تحقیق ،نشاندهنده

دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم میباشند .متغیرهای

شش سطح از عوامل تداوم کسبوکار میباشد .متغیر

وابسته ،این نوع از متغیرها دارای قدرت هدایتکنندگی
ً
کم ولی وابستگی نسبتا باال میباشند .این دسته از متغیرها
ً
معموال متغیرهای نتیجه باهدف هستند .متغیرهای پیوندی

در تداوم کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط است.

سومین دسته متغیرهایی هستند که دارای قدرت هدایت زیاد

تمام عوامل یادشده از مهمترین عوامل تداوم کسبوکار به

و وابستگی زیاد میباشند .این متغیرها غیر ایستا هستند ،زیرا

شمار میروند .ولی عاملهایی که در باالی (از پایین به باال)

هر نوع تغییر در آنان میتواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد

مدلسازی ساختاری تفسیری قرار گرفتهاند از تأثیرپذیری

و درنهایت بازخور سیستم نیز میتواند این متغیرها را دوباره

باالیی برخوردارند و این بدان معناست که عوامل سطح اول

تغییر دهد .متغیرهای نفوذی ،متغیرهایی که دارای قدرت

و دوم و سوم میتوانند تأثیر زیادی در عوامل سطح چهارم

هدایتکنندگی زیاد ولی وابستگی کم میباشند چه متغیرهای

و پنجم و ششم داشته باشند .برای انجام تجزیهوتحلیل

نفوذی پا بهعبارتدیگر محرک قرار میگیرند [.]52

اثرپذیری بیشتری برخوردارند.

مسئولیت و پاسخگویی ،کارتیمی در باالترین سطح (از پایین
به باال) قرار گرفته است و این نشاندهنده اهمیت عامل

 MICMACمحاسبه قدرت و نفوذ در هر متغیر محاسبه
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جمعبندی و مالحظات
تداوم کسبوکار اغلب به عنوان بیتفاوتی از اهداف واقعی

کوچک و متوسط میشود .معیارهای سطح اول بیشترین

شرکت و عدم مهارتهای تخصصی در کسبوکار نام دارد.

ارتباط و تأثیر بر سیستم را دارند و با تغییر آنها سیستم دچار

قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک بخشهای مهمی برای

تغییر میشود؛ این عوامل عبارتاند از مسئولیت و پاسخگویی،

برنامهریزی و پیادهسازی برنامههای تداوم کسبوکار است.

کار تیمی و مدیریت اجرایی .در سطح بعد اعتبارسنجی و بهبود

همانطور که در این مقاله ذکر شد ،مدلسازی عوامل ساختاری

مستمر قرار دارد .معیار سطح ششم که باالترین قسمت گراف

مدیریت تداوم کسبوکار را گسترش داد .همچنین میتوان

را تشکیل میدهد شامل معیار تعیین استراتژی است .پس

دامنه ریسکها و ضریب اطمینان با اقدامات پیشگیرانه و

تحلیل  MICMACهم انواع متغیرها تعیین شد .همه متغیرها

آمادگی در برابر حوادث ارزیابی نمود .البته در مدیریت تداوم

در متغیر ارتباطی ؛ که بر سایر متغیرها (مستقل ،خودگردان،

کسبوکار بازسازیهای مرتبط با زیرساختها ،سناریوهای

وابسته) دارای بیشترین اثر را دارد.

بحران ،مربوط به مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،

اولین عامل شناساییشده در زمینه مدیریت تداوم

تجاری ،مالی ،مالی و مسائل ملی در سطح ملی و بینالمللی

کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط؛ مسئولیت و

باید مورد توجه قرار گیرد و برنامههای احتمالی با پیشبینی

پاسخگویی است که در جدول توسط والور [ ، ]53در مطالعات

مورد مالحظه قرار گیرد .در همه مراحل این امکان وجود دارد

وال فورد [ ]54و یافتههای واددوک [ ]55یاد شده است .با

که احتمال وقوع رخداد را ارزیابی کنید و با جمعآوری اطالعات

توجه به یافتههای باال تعریف جامع مسئولیت؛ آنچه که

و تخصص مناسب اثرات مرتبط با آن را ارزیابی کنید .ده عامل

انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد

بهعنوان تداوم کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط

و یا شغل دولتی داشتن مسئولیت فرد یا چیزی که از آن انتظار

شناسایی شد .سپس ،با علم به این موضوع این عوامل در

دارید انجام میهند .و پاسخگویی؛ وضعیتی که افراد بدانند

دنیای واقعی اولویت یکسانی ندارند و همچنین مستقل از هم

چه کسی مسئول است و بتوانند از آنها بخواهد که وضعیت

نیستند و دارای وابستگیهای درونی و ذاتی هستند ،از روش

یا کیفیت آن را توضیح دهند .دومین عامل شناساییشده؛

 ISMاستفاده شد .با استفاده از روش مدلسازی ساختاری

مدیریت اجرایی که توسط کاتو و چارنوت [ ]56و مطالعات

تفسیری عوامل مدیریت تداوم کسبوکار عبارتاند از :مدیریت

جاروند و لوز [ ]57و همچنین در یافتههای سل مس []58

اجرایی ،آمادگی در برابر حوادث ،اقدامات پیشگیرانه ،تعیین

است که تعریف جامع مدیریت اجرایی :یک تیم مدیریت

استراتژی ،مسئولیت و پاسخگویی ،کار تیمی ،بهبود مستمر،

اجرایی شامل کارکنان رده باال میشود که برای مدیریت یک

گزارشها و تجزیهوتحلیل ،اعتبار سنجی و فرایند نگهداشت.

شرکت باهم کار میکنند .این افراد بهمنظور نظارت بر کارایی

از این رو ،با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری

و رضایت محصول ،عملیات روزانه یک شرکت را نظارت

متغیر مسئولیت و پاسخگویی و کار تیمی از اهمیت و اولویت

میکنند .سومی عامل شناساییشده؛ کار تیمی که توسط

باالتری برخوردار است .با استفاده از تحلیل  MICMACنیز

مطالعات یوسف و همکاران [ ]59و همچنین یافتههای

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها

گونسکارن [ ]60است .که تعریف جامعی از کار تیمی :منجر

تعیین شد .در گراف  ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین

به تعامالت با مشتریان خود ،تضمین ارتباطات بدون تالش

معیارها و ارتباط معیارهای سطوح مختلف بهخوبی نمایان

و انعطافپذیری است و از هیچچیز نمیترسد .تیم بدون

است که موجب درک بهتری از تداوم کسبوکار در شرکتهای

کار گروهی کار نمیکند .همافزایی ایجاد میکند  -جایی که
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جمع بیشتر از اجزا است .پشتیبانی از روشی قدرتمندتر برای

با توجه به یافتههای کاتو و چورنات [ ]56و السیوف []66

کار کردن و حذف محدودیتهایی است که ممکن است

عبارت است؛ اطمینان از کارایی و توانایی قابلیتهای

مانع کارایی فردی شود .همچنین با تقویت انعطافپذیری

مدیریت تداوم کسبوکار اثربخش ،درخور هدف و بهروز رسانی

و پاسخگویی ،توانایی تغییرات در کار تیمی فراهم میشود.

شده .نهمین عامل شناساییشده؛ اقدامات پیشگیرانه توسط

چهارمین عامل شناساییشده اعتبار سنجی که توسط

یافتههای [ ]56و مطالعات [ ]67اقدامی برای رفع علل عدم

یافتههای حفیظ و همکاران [ ]61و مطالعات فاینالی و

انطباق یا خطاهای بالقوه(توانایی به فعلیت رسیدن را دارد،
ً
ولی فعال رخ نداده) با آنالیز خدمات فنی ارائهشده،بازنگری

است؛ فرایند ایجاد یک روش ،فرایند یا فعالیت انجامشده در

مستندات ،میتوان از جمله اقدامات پیشگیرانه به حساب

آزمایشها و سپس تولید سطح مطلوبی در تمام مراحل را حفظ

آورد .دهمین عامل شناساییشده؛ تعیین استراتژی که توسط

میکند .با استفاده از اعتبارسنجی شرکتها ،کاهش معوقات

یافتههای فرج و همکاران [ ]68و مطالعات رایت و فریز []69

و افزایش سودآوری ،درک صحیح از اهداف سازمان ،تعریف

[ ]70بهره گرفته شد .که عبارت است؛ از یک روش یا برنامه

مناسبی از مشتریمداری را در برمی گیرد .پنجمین عامل

انتخابشده برای ایجاد یک آینده موردنظر ،مانند دستیابی

شناساییشده؛ بهبود مستمر که توسط یافتههای یوسف []59

به یک هدف یا راهحل یک مشکل است .یا بهعبارتدیگر هنر

است .بهبود مستمر؛ روشی برای شناسایی فرصتهایی برای
ً
سادهسازی کار و کاهش ضایعات است که معموال در تولید

و علم برنامهریزی و ارزیابی منابع برای استفاده و کارآمدترین

ویلسون [ ]62است .که تعریف جامع از اعتبارسنجی عبارت

آنها.

و تجارت صورت میگیرد و در حال حاضر چندین شرکت در

با توجه به مباحث مطر حشده میتوان نتیجهگیری کرد

سراسر جهان برای شناسایی فرصتهای پسانداز استفاده

که هر ده عامل (ا گرچه با درجات متفاوت) برای ارائه عوامل

میکنند .بسیاری از این ایدئولوژیها میتوانند برای نتایج

ساختاری تداوم کسبوکار در شرکتهای کوچک و متوسط

عالی ترکیب شوند .ششمین عامل شناساییشده؛ آمادگی

مهم هستند و اولویتبندی آنها فقط به دلیل درک بیشتر و

در برابر حوادث است؛ که توسط یافتههای ویلیان [ ]63و

شناخت عوامل تأثیرگذارتر است .همچنین شناسایی عوامل

مطالعات جنکس [ ]39است .آمادگی اضطراری برای کاهش

و اولویتبندی انجامشده در این پژوهش راهنمایی برای

عواقب بحران و تضمینی برای تداوم کسبوکار است .لذا

مدیران شهرکهای صنعتی و شرکتهای بخش خصوصی

تداوم کسبوکار متأثر از تجزیهوتحلیل تأثیر کسبوکار /

برای برنامهریزی صحیح و تدوین راهبردهای مناسب برای

آسیبپذیری  /ارزیابی ریسک است .و عوامل ارزیابی ریسک

تداوم کسبوکار میباشد .و ازآنجاکه صنایع کوچک و متوسط

بحران و برنامهریزیهای اضطراری؛ آموزش کارکنان را

در یک مقطع زمانی قادر به مدیریت تمام جنبههای تداوم

شامل میشود .هفتمین عامل شناساییشده؛ گزارشها و

کسبوکار نمیباشد ،اولویتبندی انجامشده در این پژوهش

تجزیهوتحلیلی که توسط یافتههای دگان و ران کینگ []64

میتواند مدیران و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط

و مطالعات احمد و کورتیس [ ]65جمعآوری شد .گزارشها

برای تنظیم فعالیتهای الگوی تداوم کسبوکار باشد.

و تجزیهوتحلیل یک روش ارزیابی برای تعیین عملکرد
گذشته،حال و آینده شرکتها ؛ تجزیهوتحلیل دادهها و تهیه

پیشنهادات کاربردی

گزارشها دورهای و موردی واحدهای مختلف شرکت است.

بر اساس دادهها و نتایج بهدستآمده برخی پیشنهادهای

هشتمین عامل شناساییشده؛ فرایند نگهداشت است که

پژوهشی ارائهشده است تا رویکرد جدیدی در اختیار مدیران و
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کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط قرار گیرد .این مدل

مراحل بحران و ابزارهای عملی و بهبود مشوقهای مالی بازی

برای تمام شهرکهای صنعتی ،شرکتهای کوچک و متوسط

میکند .دولت همچنین میتواند تجربه و اشتراک دانش را از

قرار بگیرد تا نتایج آن بهطور کاربردی در شرکتهای کوچک

طریق شرکتهای بزرگ و همچنین در میان SMEها تسهیل

و متوسط استفاده شود.

کند .و شرکتهای بزرگ میتوانند از طریق شرکتهای

-مدیران شرکتهای کوچک و متوسط :تنها داشتن ایده در

کوچک به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی ()CSR

شرکتهای کوچک و متوسط کافی نیست .باید به حد

[ ]52یا روشهای جامع  BCMخود حمایت کنند .عالوه بر

کافی در محصوالت ،منابع انسانی موجود و همچنین

این ،پژوهش بر مبنای دادههای کیفی در مقیاس کوچک

وجود بحرانها و بالهای طبیعی انعطافپذیری الزم را

جمعآوری شده از صنایع مختلف بود که تعمیم نتایج را

داشته باشیم .وجود زمان الزم ،حمایت تسهیالتی جامعه،

محدود میکرد .این مطالعه نتایج متفاوتی را به دست آورد؛

شناسایی آسیبپذیریهای شرکتهای کوچک و متوسط

بعضی از SMEsها عالقه شدید به آموزش مداوم تدریس

و مشارکت استراتژیک در میان سهامداران کلیدی مانند

کسب و کار داشتند ،برخی دیگر این کار را انجام ندادند و یا

دولتهای محلی ،ارائهدهنده زیرساختهای مؤثر،

این که الزم نیست.
این پژوهش نقش تدوام کسب و کار در میان مدیران

شرکای صنعتی و جوامع اطراف در عملکرد تداوم کسب و

ارشد و کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط روشن ساخت.

کار نقش کلیدی را ایفا میکنند.
-سیاستگذاران شرکتهای کوچک و متوسط :برخالف مفاهیم

با توجه محدودیتهای متعدد؛ چند پیشنهاد تحقیقاتی

احتمالی که مدیریت استراتژیک صرفا یک پدیده بزرگ

در مورد تحقیقات آینده ارائه میشود :اول ،نمونه برداری

شرکت است ،این مطالعه نشان میدهد که شرکتهای

تکنیکهای مورد استفاده ،یعنی انتشار پرسشنامه از طریق

کوچک و متوسط عرصهای مهم برای تحقیقات مدیریت

تماسهای شخصی و نمونهبرداری گلوله برفی ،ممکن است

استراتژیک است .تا بتواند دقیقا درک کند اندازه ،مکان

سبب برانگیختگی در انتخاب نمونه شود .ثانیا این احتمال

وطبیعت کسب و کار نقش مهمی در مالحظات مدیریت

وجود دارد که بعضیها از پاسخ دادن به این نظرسنجی

استراتژیک است.عملیات اصالح شده در این شرکتها

شکایت داشته باشند ،زیرا آنها هیچ گونه اقدامات آمادگی

(زمان ناکافی ،علم آشنایی با برنامهریزی استراتژیک،

برای فاجعه انجام ندادهاند .همچنین پیشنهاد میشود

فقدان مهارتها ،فقدان اعتماد و صراحت) باید در آینده در

در پژوهشهای آتی از نظریه فازی در مدلسازی ساختاری

مورد تحقیقات شرکتهای کوچک و متوسط به کار گرفته

تفسیری استفاده شود.

شود.

پی نوشت

-محدودیتهای پژوهش

محدودیتهای خاصی برای منابع و آسیبپذیری کسب

2. Ian Burke.
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