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 گراندکتر سیدعباس ابراهیمی ، حسین چیت
 
 

 تهیه خالصه: احسان خسروی
 

 
 چکیده:

ها نیاز دارند که به جای مقاومت در برابر تغییرات، به منظور موفقیت در مواجهه با آشفتگی، مدیران سازمان
بینی کنند و به استقبال آنها بروند. مشکل این است که ما به ثبات، به عنوان حالت عادی امور آنها را پیش

دهد، به طور غریزی دوست داریم که یا زلزله رخ می ای نظیر حمله تروریستینگریم. هنگامی که فاجعهمی
بر مخاطرات غلبه کنیم، به قربانیان کمک کنیم و هرچه زودتر به نقطه تعادل پایدار بازگردیم. اما چرا تالش 

برای ثبات بیهوده است؟ بهترین راهبرد برای مواجهه با محیط آشفته، رویارویی با آن، پذیرش تغییر به عنوان 
 د و بهبود ظرفیت به منظور پاسخگویی سریع و انطباق است. روال جدی

 
 

آوری به مثابه راهبردی رقابتیبخش اول: تاب  
 فصل اول: استقبال از تغییر

 جمله معروف داروین را تفسیر کنید: 
 داروین: جمعیت ها در پاسخ به محیط تغییر می کنند.

 
 یاداوری دو پیش فرض اساسی در زمینه کسب و کارها:

کسب و کارها یک سیستم هستند. لذا از ویژگی های سیستم ها تبعیت می کنند. .1  

. کسب و کارها چون سیستم هستند تحت تاثیر تغییرات قرار می گیرند. 2  

چرا تغییر و استقبال از آن مهم است؟ چون در تغییرات فرصت ها متحول می شوند برخی از فرصت های قدیمی از بین 

رصت سوزی رخ می دهد و برخی از فرصت های ظهور پیدا می کنند )در دیدگاه شومپیتر خلق می روند و اصطالحا ف

می شوند و در دیگاه کرزنر کشف می شوند( مثال: کرونا و کشب و کارهای حوزه درمان در مقابل کسب و کارهای 

مزیت رقابتی و جلو  حوزه گردشگری. بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این فرصت ها است که زمینه بروز

 افتادن از رقیبان را فراهم می کند
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امروزه تغییر در بیشتر سازمان ها پديده اي اجتناب ناپذير است و سازمان ها براي ماندن در بازار رقابت و کسب 

موفقیت و حفظ مشتريان، بايستي خود را با نیازمندي هاي جديد همسو سازند. فرايندهاي کسب وکار يکي از 
اجزاي اصلي سازمان است که دستخوش اين تغییرات قرار مي گیرد. به ويژه در محیط هاي کسب و کار پويا، 

فرايندهاي کاري در زمان اجرا نیز تغییر مي کنند. توانايي اعمال درست تغییر در فرايندها و بررسي صحت آنها 
پیش از بکارگیري از اهمیت ويژ ه اي برخوردار است. يکي از راه حل هاي ممکن، استفاده از يک مدل قابل اجرا 

 .همراه با مدل فرايند است

 
آوریفصل دوم: از ریسک تا تاب  

ای است که در محدوده سکونت بشر اتفاق افتاده و ممکن است باعث وقوع بالیایی گردد. ریسک یا خطر پدیده

وهوا شناختی و یا فرآیندهایی از این دست، در شناختی، آبشناختی، زیستاین قبیل مخاطرات به علل زمین

محیط زندگی به وجود میآیند )اسمیت1، 0222: 5(. وجود بالیای طبیعی و پیامدهای ناشی از آنان در جهان 

حذف شدنی نیست و همیشه احتمال آن وجود دارد )غفوری0، 0225: 5(. به عنوان مثال یکی از ریسک های 

 اخیر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان است که بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد.

 آوری:تاب

به معنای بازگشهههههههتن به لاه  اوهیه رو از بروز ی  “ RESILIOآوری از کلمهه التین  ریشه التین  واژه تاب

شهههههوه اوههههه ا اوهین بار  توماو یان   شهههههوا میباشهههههوا از نور واژه کاویت تعابیر متعووی از تاب وری ارا ه

بوون متلمل شهههههههون  وگرگونا عنوان ورفی  ماوه ور تلمل انرژی فیزیکهوان انللیوههههههها واژه تهابه وری را به

آوری بهه اوهههههههتناو مناب  م تلر  ا تعهاریر متاهاوتا از تهاب(1931)گهل ورویت مهانهوگهار تعریر کروه اوههههههه  

 شوه او ا( به بر ا از تعاریر عموما تاب وری اشاره1او  که ور جوول ) شوهارا ه

 آوریتعاریف عمومی  تاب -1جدول 

 تعریف نویسنده

 1399 9هوهین 
که هنوز مقاوم  از توانایا ویوتم برای جذب تغییرا  ورلاهامعیاری 

 ریشین را وارو

 موفقی  ی  ویوتم ور بازگش  به لاه  اوهیه 1394 4ریم

 5االون  و همکاران

2001 

 صیصهای که امکان تلمل کرونت اوتااوه و لتا مناع  از تغییر را به 

 ویوتم میوهو

 2004 1کارووناز
ویوه ور جذب ریاموهای مناا و جبران اکوویوتم آویبورفی  جامعه با 

 )بازیابا ( این ریاموها

 (1931)منب : گل ورویت                 

 

                                                           
1 Smith 
2 Ghafory 
9 Holling 
4 Pimm 
5 Alwang et al 
1 Cardona 
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ا ور واق  این اصطالح اوهین بار (2015ت 9همکاران های م تلر کاربرو وارو )چارتیانا وآوری ور شها هتاب

زیو  به اقتصاو از لوزه ملیط مطرح شوت ورو عنوان ماهوما اکوهوژیکابه1399تووهط هوهین  ور وال 

آوری به معنای ورفی  جذب و عملکرو اواوا ( تاب2010از ویوگاه کاتر )شوه او ا و شا ه اجتماعا منتقل

 گروواو ویژه طا ووانح و نیز ورفی  بازیابا   برگش  به تعاول  رو از وانله اطالق ما

آوریت موضهههوع به نوهههب  جویوی اوههه  )تامرکینزت یر انواع تابوکار ور مقایوهههه با وهههاآوری کوهههبایوه تاب

وکار آشههههههاته امروزیت تا لو زیاوی به ورفی  های فعال ور ملیط کوههههههب(ا بقاء و تووههههههعه وههههههازمان2009

طور گوهههههتروه به ورفی  وکار بهکوهههههبآوری  (ا منوور از تاب2011ها بوهههههتلا وارو )روگوت آوری آنتاب

نور از ملیط اقتصاوی یا ملیط وازمانا مربوطه اشاره واروت این رونت صرروکار برای  وب عمل ککوهب

( و یا با ات اذ شیوه مویری  2009توانو از طریق اجرای راهبروهای مویری  ریوه  )تامکینزت آوری ماتاب

(ا 2011 کنو )روگوتیر آماوه مانارذاجتنابی هاچاهشرا برای مقابله با  هاوهههههههازمانای رخ وههو کهه نوآورانهه

وکار برای مقابله با تمام ا تالال  اوههههه  )رونومارو و وکار عبار  اوههههه  از توانایا کوهههههبآوری کوهههههبتاب

های جذب و آوری کوهههب کارت ورفی طورکلا منوور از تاب(ا به2005؛ شهههاا و رایوت 2003هوهکومبت 

ها  و ورفی  شهههون با بلرانوکارها برای اوامه بقاءت وهههازگاری و رایواری ور مواجهعملکرو اوهههاوههها کوهههب

بههاشهههههههوت بهازیههابا  برگشههههههه  بهه تعههاول  یهها لتا بهبوو وضهههههههعیهه  ریش از شهههههههوا بلران ویروو کرونهها ما

وکارهای ت میزان ورفی  و توانایا آنان ور بازگشههههههه  به جایلاه آوری کوهههههههبویلر منوور از تابعبارتابه

از  تر نوهههههب  به قبلابا به جایلاها مطلوباصهههههلا و یا لاه  قبلا  وو قبل از بروز بلران و یا لتا ووهههههتی

ز موق  ابرواری بهینه و بهبروز بلران از طریق تبویل تهویوهای ناشههههها از بلران مذکور به فرصههههه  و بهره

 باشواوکارهای ماآنان ور راوتای تووعه کوب

 

 آسیب پذیری:

مفهوم آسیب پذیری در رویکردهای مختلف دارای معانی مختلف و قابل استفاده است لذا هیچ اجماعی در مورد معنای 

آن وجود ندارد و بسته به حوزه پژوهش،  متناسب با آن تعریف شده است. این مفهوم به صورت مجزا در زیر سیستم 

( بصورت SES) 8تیبوم شناخ -کی(، یا در زیر سیستم اجتماعیاجتماعی، یا در زیر سیستم بوم شناختی )طبیعی یا بیوفیزی

شکل از مسائل بوم شناختی عبارت است از سیستمی مت -ترکیبی بکار گرفته شده است از نظر تعریف یک سیستم اجتماعی

مهم در  هاجتماعی )انسانی( و اکولوژیکی )بیوفیزیکی( و زیرسیستم هایی که در تعامل متقابل با یکدیگر هستند. دو نکت

( این واقعیت 2( ماهیت چند مقیاسی آشفتگی و اثر آن بر سیستم و 1مورد آسیب پذیری به طور گسترده پذیرفته شده است: 

بوم شناختی معمولا در معرض آشفتگی های متعدد و مرتبط به یکدیگر هستند )صفری،  -که اکثر سیستم های اجتماعی

1931.) 

                                                           
9 Choptiany et al 
9 Social-Ecological System 
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دارد و پتانسیل آسیب دیدن  "زخمی شدن"به معنای  "vulnerare"شه در کلمه لاتین ری 3اما به طور کلی، آسیب پذیری 

، 10را توصیف می کند به نحوی که به معنی حساسیتی باشد که در برابر یک اختلال یا استرس است )دوونینگ و همکاران

 قرار دلیل به تمالاًاح سیستم فهمؤل یا سیستم زیر ، سیستم یک که شود می تعریف ای درجه عنوان به پذیری (. آسیب1331

( به نحوی که به آن خساراتی وارد 2009شود )ترنر،  می متحمل را آسیب استرس، یا آشفتگی یا خطر معرض در گرفتن

می گردد. آسیب پذیری اصطلاحی است که جهت نشان دادن وسعت و میزان خسارات احتمالی بر اثر وقوع بلایای طبیعی 

(. از دیدگاهی دیگر، آسیب پذیری به جای آنکه به عنوان نتیجه مواجه شدن با 1981)زهرایی و ارشاد، استفاده می شود 

یک اختلال و آشفتگی تصور شود، عبارت است از مستعد بودن برای ابتلا به آسیب، یک قابلیت برای تغییر یا دگرگونی 

ی آسیب پذیری تابعی از میزان در معرض بودن یک نظام هنگامی که با اختلال مواجه می شود. لذا در یک جمع بند

(. آسیب پذیری عبارت است از ویژگی 1931اختلالات، میزان حساسیت نسبت به آن و ظرفیت سازگاری است )صفری، 

(. در این 2011، 11های ذاتی یک نظام اجتماعی قبل از وقوع یک واقعه یا رویداد که قابلیت آسیب دیدن را دارد )کالبرن

ور از آسیب پذیری، میزان پتانسیل آسیب دیدن کسب و کارهای روستایی و میزان حساسیت آنان و میزان در پژوهش منظ

 .معرض بودن آنان در مواجه با بحران ها بخصوص بحران شیوع ویروس کرونا است

 

 ارتباط بین آسیب پذیری و تاب آوری:

(. در واقع 1931اشاره دارد )رمضان زاده لسبویی،  هاسازمانآوری اسیت که به نقا  قوت تاب ،پذیرینقطه مقابل آسییب

، است در برابر مخاطرات طبیعی سییستم هاپذیری آوری به دنبال اسیتراتژی افزایش توان سیازگاری و کاهش آسییبتاب

، سوانح و هااختلالات اسیت که این اختلالات شیامل بحرانبا  آوری توانایی و ظرفیت مقابله با اختلال، و مقابله جوامع،تاب

آوری دارای ویژگی پویایی و تغییر است و حوزه بزرگتری از توان سازگاری را شامل باشد و در عین حال تابشوک می

آوری به رویکرد اسییتفاده از مخاطرات باشیید ولی تابچرا که سییازگاری صییرفا به دنبال پایداری و سییکون می ؛شییودمی

یت در واقع در موقع .به جلوی جامعه باشیید انند انگیزه ارتقا و حرکت روتومی اسییت که عنوان عوامل فرصییت و تهدیدبه

های مدیریت و سازگاری مطلوب با مخاطرات و تهدیدها، شرایط بهبود بایسیت با تغییر در فرایندها و شییوهآوری میتاب

ها به دنبال عیین اسییتراتژیآوری باید به عنوان یک هدف دیده شییود که با تها، تابدر نهایت براسییاس گفته ایجاد گردد.

رونیدی برای تطیابب بیا شیییرایط بحرانی و بیازگشیییت به وبیییعیت عادی باشییید که در این میان ارتبا  زیادی بین توان 

                                                           
3 Vulnerability 
10 Downing et al 
11 Colburn 
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ذیری پآوری وجود دارد که افزایش توان سازگاری و کاهش اثرات آسیبپذیری و تابسازگاری،کاهش اثرات، آسیب

  گردد.آوری محقب میتحت تاثیر تاب

در سییستم ها و سازمان های مختلف ارتبا  بین تاب آوری و آسیب پذیری با رویکردهای مختلفی بررسی شده است. اما 

( اسیییت. جوکیم و همکاران 2011) 12در کسیییب و کیارهیا نزدیکترین نوع رویکرد بمربو  به نظریه جوکیم و همکاران

دامات زمینه و اقآوری و آسییییب پذیری به عنوان پیش(  بر اسیییاس نظرات برخی پژوهشیییگران به ارتبا  بین تاب2011)

پذیری یک شرایط از قبل ( مشیهود است بر اساس این رویکرد، آسیب2پردازند. همانظور که در شیکل )عکس العمل می

ای اقدامات بر رویکردهای مقاومت و بازیابی تاکید دارد که آوری به عنوان مجموعهتاب شود. شناختذکر می 19موجود

کند. در اینجا آوری مطرح میپذیری و تابرا برای رابطه بین آسییییب 11درپیدر نتیجیه ییک بعید تسیییلسیییل گونه یا پی

 11اسخ پس از وقوع بلا یا مخاطرهآوری پاست، در حالی که تاب 11پذیری معرف شیرایط قبل ازوقوع بلا یا مخاطرهآسییب

پذیری و سییازی رابطه بین آسیییباسییت. در واقع نکته مثبت این رویکرد آن اسییت که بعد توالی و تسییلسییل در مفهوم

 آوری را آورده است. تاب

 رفیت سازگاری:ظ

فای نقشی اهداف خاص یا ایظرفیت سازگاری را می توان ایجاد و تقویت قابلیت های فرد، سازمان یا سیستم برای نیل به 

(. طرفیت سازگاری متکی به منابع درونی افراد، جوامع 19: 2008ویژه به صورت پایدار و کارآمد اس )احمدزاده نانوا، 

محلی، سازمان ها سیستم ها است و به معنای تقویت قابلیت ها وامکانات موجود برای مقابله با بحران یا شوک می باشد، 

زگاری شامل؛ توانمندسازی اشخاص و گروه ها در جوامع، رشد مهارت، دانش و اعتماد به نفس، تلاش های ظرفیت سا

بالابردن روابط و پیوستگی های اجتماعی، در برگرفتن اجتماع، شنیدن صدای اجتماع، پذیرش برنامه های ظرفیت سازی 

یت سازگاری تاثیر بسزایی در کاهش آسیب (. میزان ظرف1931توسط اجتماع و از این قبیل می باشند )مطهری و رفیعیان، 

پذیری و افزایش تاب اوری دارد، این کار را از طریب توانمندسازی جوامع یا سازمان ها جهت تطبیب با تغییرات و 

(. 1931اختلالات و کمک به آنان برای مدیریت پیامدهای نامطلوب حاصل از شوک یا بحران انجام می شود )صفری، 

مراقبت و موسسه بین المللی توسعه پایدار ظرفیت سازگاری را اینگونه تعریف می کنند؛ توانایی یک  موسسه بین المللی

گیری از فرصت ها، یا مدیریت پیادمدهای این سیستم برای انطباق با اختلالات جهت تعدیل خسارت های بالقوه، بهره

سازگاری آن دسته از منابع، قابلیت ها یا امکاناتی (. در این پژوهش منظور از ظرفیت 2010اختلالات )سیراینترنیشنال، 

تحصیلات  و .... است که صاحبان   و ثروت فناوری، توانمندی، مدیریت، قابلیت های مانند منابع مختلف، مهارت ها و

                                                           
12 Joakim et al 
19 Pre-existing condition 
14 Temporal dimension 
15 Pre-disaster conditions 
11 Post-disaster response 
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کسب و کارهای روستایی برای تعدیل تغییرات یا کاهش پیامدهای منفی شیوع بحران ویروس کرونا بر کسب و کار 

 ر اختیار دارند. خود د

 

 
 فصل سوم: تفکر سیستمی

 

تفکر سیستمی چیست؟ سیستم به مجموعهای از عناصر گفته میشود که برای تولید رفتاری خاص با هم به تعامل میپردازند. 

، استاد (Jay Forrester) است که در سال 1۵۹۱ توسط جی فارستر تفکر سیستمی بخشی از حوزهی پویاییشناسی سیستم

بنیان نهاده شد. فارستر پی برد که برای آزمودن ایدههای جدید سیستمهای اجتماعی، به روشی  (MIT) دانشگاه ام آی تی

بهتر و مشابه با روش آزمودن ایدههای مهندسی نیاز است. تفکر سیستمی این امکان را فراهم میکند تا شناخت دقیقی از 
 .سیستمهای اجتماعی و بهبود آنها به دست آوریم

 تفکر سیستمی در مقابل تفکر سنتی قرار دارد . 

یستم به های تحلیل سنتی، بر تفکیک سکند. روشهای تحلیلی سنتی فرق میرویکرد تفکر سیستمی به طور بنیادین با روش

دهنده جزای تشکیل، به معنای شکستن اAnalysis ی انگلیسی تحلیل یعنیی کلمهاجزای قابل مطالعه متمرکز بود، در واقع ریشه

است. در مقابل، تفکر سیستمی بر این متمرکز است که چطور موضوع مورد مطالعه با سایر اجزای سیستم در تعامل است. 

تر سیستم به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند، تفکر سیستمی این بدان معنی است که به جای اینکه اجزای کوچک

تا تعداد تعامالت بیشتری را در نظر بگیرد. بنابراین، نتایج حاصل از تفکر سیستمی، چیزی  دهدانداز خود را گسترش میچشم

ی مورد مطالعه از نظر ساز های تحلیل سنتی است؛ به خصوص زمانی که مسئلهکامال متفاوت از نتایج به دست آمده از روش

 .یا خارج سیستم بر آن تأثیر بگذارندو کار و پویایی پیچیده باشد یا بازخوردهای فراوانی از عناصر داخل 

ه تحلیل تر حل شوند. تفکر سیستمی بهای تفکر سیستمی باعث شده است تا دشوارترین نوع از مسائل به روشی اثربخشویژگی

ای دارند، مسائلی که به شدت به گذشته و عوامل متعددی وابسته هستند و مسائلی که ریشه در مسائلی که موضوعات پیچیده

 .پردازدهای نامؤثر عناصر درگیر دارند، میهماهنگی

مقابله با  شوه برایتوان از مثال اقواما  انجامهای میان ویوگاه تاکر ویوتما و ویوگاه تللیل ونتات مابرای نشان واون تااو 
 .اوتااوه کروبیماری کرونا ور بین بیماران قلبا عروقا 

 

 
آورفصل چهارم: بنگاه تاب  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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آوری بنگاهاِعمال تاب بخش دوم:  

 

 

 

 
 آوری در مدیریت زنجیره تأمینفصل ششم: تاب
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 محیطیآوری در مدیریت زیستفصل هفتم: تاب

امروزه یکا از چاهش هایا که برنامه ریزان با آن مواجهه هوتنو مویری  ملیط زیو  ور وطوح م تلر او  ملیط 
و غیرطبیعا فراوانا مواجهه ی باشنو و همین امر وبب شوه او  تا زیو  امروزه با بلران های م تلر طبیعا 

برنامه ریزان به ونبال افزایش تاب اوری ور موا ل زیو  ملیطا باشنواارتقا تاب اوری زیو  ملیطا از طرق 
ز ام تلاا از قبیل بهبوو زیروا   هات مطلوبی  اوتااوه از کاربری اراضا و تووعه فیزیکا او  و اهبته مهم تر 

 همه آموزش و افزایش آگاها افراو نوب  به موا ل زیو  ملیطا و ریاموهای آن او ا

 آوری سازمانیفصل هشتم: تاب

سازمان ها نیز همانند سایر سیستم ها در برابر بالیای مختلف آسیب پذیرند و نیاز به تقویت و ارتقا تاب 
طی حاصل و در نتیجه زمینه تقویت و بهبودی انان آوری دارند تا از این طریق زمینه سازگاری با تغییرات محی

 حاصل گردد.
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 آوریفصل نهم: ابزارهایی برای مدیریت تاب

ویژگی کسب و کار: تعداد پرسنل، عمر کسب و کار، سابقه، تعداد شعب، تجارب قبلی در مواجهه با بالیای 
 طبیعی

 حمایتی-عوامل قانونی

 اطالعاتی-ارتباطی

 اجتماعی

 عوامل مدیریتی

 عوامل بازاریابی

 منابع مالی

 حساسیت: دارای انواع مختلف اجتماعی، قتصادی، سیاستی، تکنولژیکی، زیرساختی

 شدت در معرض بودن

 آینده نگری و فرصت سنجی

 برند
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آورهای تاببخش سوم: طراحی سیستم  
آوریفصل دهم: طراحی برای تاب  

بت به آن بحران استفاده کنند به عنوان مثال در زمینه کرونا ابزار سیستم ها باید از ابزارهای سازگار نس
سازگار فناری اطالعات بود و یا تدوین و رعایت پروتکل های بهداشتی بود به عبارتی مدل های کسب و کار 

 باید بر اساس ابزارهای سازگارانه باز طراحی شوند.

 

 
ریآوری تا پایدافصل دوازدهم: نگاه به آینده: از تاب  

ž هر کسب و کاری بتواند اینده پژوهی مناسب تری را داششته باشد و بتواند بحران ها و ریسک ها  
را پیش بینی و قبل از بروز پاسخ های مناسب اتخاذ کند و خود را در محیط های پر از تغییر سازگار 

حیطی پاسخ کند و به عبارتی با کم ترین آسیب پذیری و بیشترین تاب اوری بتواند به تغییرات م
سازگانه تری بدهد از طول عمر بیشتری برخوردار خواهد بود و لذا از سطح پایداری بیشتری 

 برخوردار خواهد بود

 


