
 

 

 

 
پیشگفتارلترجمان

 
تغییرات پرتیتاب و تیگرف،    به آینبه و خصوصیات لصر حاضر لبا اطمینانتریی  یک، از بارز

از کنان نیرویی، برخیوردار اسیت    ها  کسد و کار انب. کثرت تغییرات دروقوعاست که در حال 
بیرد    می،  و همه را با خود به جوو کوببم،هم  که همچون سیو، خروتان هر نوع مقاومت، را در

. نبارنیب جز انت اق با تغییرات ا  ه کار هاسازمانزیاد است که  قبر آن ایی نیرو  به ل ارت دیگر
   فراینیب  و فناورانیه  تدوالتتغییر   حال در و جبیب خبمات و مشتریان  مدصوالت انتسارات
 هزینةرکود و تورا   ازجموه اقتصاد  کار  ترایط و کسد به مربوط مقررات و قوانیی در تغییر
 تغیییرات  و مخاطراتتریی  مهم زمرة در جبیب رق ا  ورودنات، از  تهبیب انرژ  و و اوویه مواد

امروز  ناگزیرنب به منسور ادامیة حییات و حفی     ها   سازمان  گیرنب. از ایی رو م، قرار مدیت،
درصیبدنب کیه   در همیی راسیتا میبیران    مدیت، منت ق سازنب.پذیر   خود را با تغییرات رقابت

هیا    اا مواجهیه بیا روییباد   هنگی  آسیید را یی کمتیر آور سیازنب تیا   سازمان خود را مقاوا و تاب
 آن بیه تیمار   ناپیذیر جزء جبای،که تغییر و لبا اطمینان  در دنیا  امروزمدیت، متدمل تونب. 

در زمان بروز اختالل نیازمنب ترمیم سری  و بازگشت به حاویت   هارونب  تباوا حیات سازمان م،
موفقییت پاییبار   تیاب، بیه  دسضرورت حف  بقا و     بنابراییهاستل رت گرفتی از تجربهاوویه و 

 راه رد ها   کسد و کار و دیبگاهها  در اووویتها   موجد تبه است که بسیار  از سازمان
پاسیخگوی، مناسید بیه اوزامیات     بر انت اق با تغیییرات کسید و کیار و     کننب وخود تجبیب نسر 

مان، بیه لویم   سیاز  آور  تیاب تیازة  . به منسور رسیبن به ایی مهم مفهوا متمرکز تونبتبه ایجاد
هیا  ناگهیان،    بیا دگرگیون،  انت یاق   هیا در نسااتوانای،  منسور از آناست که  راه یافتهمبیریت 
 انیب. بنیابرایی    گییر   است که در بازار در حال تکل حوادث ط یی، و تغییرات مهم، حاصل از

بیه   اسیت. مواجهه با اخیتالالت   پس ازبازگشت به ترایط اوویه  در هاتوانای، سازمان آور  تاب
رویاروی، با حوادث حف   هنگاارا  انهایشفراینبب ساختار و نبایب بتوان هاسازمان  ل ارت دیگر

هیا    متویوب سیازمان   ها از ویهگ، آور  تابب. واضح است که نادامه ده انب و به حیاتشنکن
 امروز  است. 
گردنیب   م، روبهروا  هنشببین،پیشها   که دیر یا زود با موقییت انبواقفمبیران  اکثر
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گفیت  تیوان   می،   ب  بنابرایینده م، شان را در میرض ختر تکست و نابود  قرارهایکه سازمان
بیرا    نیز بیه همیراه دارد.   های،ا  راه رد  است که هزینهتوصیهها  آور ساختی سازمانکه تاب
ا اخیتالالت  بی کننیبه   تیأمیی  میواد اووییه از کنیب    توانیب بیا گسیتر  خرییب     م، ی  ترکت  مثال
از طییف وسییی،    کیار  مسیتقل  هیا   ایجاد و توسییة تییم   با یاتأمیی مقابوه کنب  ةآمبه در زنجیر پیش

  را حیل  غییر میمیول مشیتریان   هیا   کیفییت ییا درخواسیت   ماننب افت   نشبهبین،مشکالت پیش
در بگاه رسییم کیه دو دیی    می،  سازمان، به ایی نتیجه آور  تابادبیات مربوط به  نمایب. با متاویة
سیازمان، را   آور  تیاب مدققان از برخ،   وجود دارد: در دیبگاه اول آور  تاب مورد ایی نوع

نشیبه   ،بینی  پییش  زا وسخت  استرسها  پس از مواجهه با موقییتتوانای، بازگشت به حاوت اوویه 
ده که در آن ی  ما لوم فیزی  استدر  آور  تابگیرنب. ایی دیبگاه ت یه تیریف  م، نسر در
خیم تیبن بیه تیکل اووییه       تود که بتوانیب بییب از کشییبگ، ییا     م، آور قومبادصورت، تاب در
 تأکییب مقابویه و قابوییت ازسیرگیر  لموکیرد متویوب       در ایی تیریف  بر راه ردهیا  گردد. باز
از برخی،    . در دییبگاه دوا ربیط دارد هیا    روییاروی، بیا سیخت،    میموالً ایی دیبگاه بهتود و  م،

 مثالً  داننبازگشت به حاوت اوویه م،را کیز  فراتر از توانای، بسازمان،  آور  تاب پهوهشگران
از  نیو هیا    و ایجیاد فرصیت  بیا تغیییرات   جبیب و افزایش توانای، هماهنیگ تیبن   ها   قابویت توسیة

سیازمان، لامیل    آور  تاب  اتاره تبه است. در ایی دیبگاهها   آن موارد  هستنب که در تدقیقات به
هیا    در ایجاد قابویت مهمسازمان، لامو،  آور  تاب  درواق  تود. م، نسر گرفته فت سازمان درپیشر
برطیر  تیبن     1 گییرد:  می،  دو کیار صیورت   هیا آن ه واستةکه ب های،است  قابویت سازمان اصو،

آمییز بیرا    موفقییت ا  ه و رقیم زدن آینیب  ها   استفاده از فرصت  1 مشکالت و میضالت فیو، و
سیازمان،   آور  تیاب بنیا بیر آن    رسب ایی دو نگاه مو حت، نگیاه توفیقی، کیه     م، . به نسرسازمان

حال ظهور  تغییر  درها   رونب مهم براساسها   فرصت کردن بین،ل ارت است از توانای، پیش
وت اووییه بییب از مواجهیه بیا     به حاسری  آتفته و برگشتی  مدیت،یافتی و منت ق تبن مباوا در 

 . انبکرده بیانت پرداختی به ایی پبیبه را به وضوت اهمی  فاجیه
تیتییل   نیمیه  یا به صیورت  انبتبه تیتیلها   کارخانهبسیار  از  مااخیر در کشور ها   در سال

هیا    دهنب. ناگفته نمانب که برخی، از اییی کارخانیه    م، خود ادامه کارو با حباقل ظرفیت توویب به 
 راهیا    آن بود و همهها   شان بر سر زبانامهای، که نانب. کارخانههفیاویت داتت ةقرن سابقبیش از نیم

  صینای  کوکی  و متوسیط    خصیو   بیه   ها با توجه به اینکه صنای  و کسد و کارب. تناختن م،
و از طرف، ایی صنای  هنگیاا    کننب م، کشور ایفا در پیش رد اهبا  اقتصاد نقش قابل توجه، 

 و لمو، نسر  دانش به ن ود و نیز با توجه نب پذیرآسید تبت بهی، با تهبیبات مدیت، رویارو
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اییران    در آور  تیاب  از حیی   متوسیط  و کوک  صنای  به توجه،ب،  آور  تابدرخصو  
در تدقیق   اییی صینای    وییهه جایگیاه  هصنای  کوک  و متوسط در اقتصاد کشور و بی  مهمنقش 

  اخییر هیا    سیال  در متوسط و کوک  ها  ترکت بسیار  از تبن فیال غیر و اقتصاد مقاومت،
سازگار و تکوفا در  ها هبفمنب: خوق کسد و کار آور  تاب کتاب درصبد ترجمةمترجمان 

  نب.ا ه  برآمب1اثر جوز  فیکسل  دنیا  پر از تغییر
 EcoNomicsترکت  مؤسساستاد دانشگاه ایاوت، اوهایو  مبیر و   جوز  فیکسلتر دک

LLC اسیت  ازجمویه میبیریت    کسید و کیار سیازگار    ها   را  تیوهتبه در اجمبیر  تناخته
و . و  بیش از بیست سیال میبیر   تأمیی طراح، مدیط زیست و مبیریت زنجیرة زنبگ،  کرخة

کسید و   آور  تیاب درخصیو    بوده اسیت و دووت، ها   صنیت، و سازمانها   مشاور ترکت
 ازجمویه انیب   مویت،کنیب  هیا   . مشیتریان تیرکت فیکسیل تیرکت    تأویفات متییبد  دارد  ها  کار

 کشیاورز . کتیاب   رونیک،  دفیال،  پتروتییم،  دارویی، و   مربوط به خودرو  اوکتها   ترکت
اثیر  تیریی   مهیم  پر از تغییر دنیا سازگار و تکوفا در  ها هبفمنب: خوق کسد و کار آور  تاب

 مختوف است.  ها   و حاصل متاویات و تجربیات ایشان در ترکت فیکسل
و متاوییات   تیونب تشیریح می،  با جزئییات بیشیتر     آور تابها   اه ردرکتاب در ایی 

. وجیود دارنیب  آور  سیازمان،  تیاب  ةکه در حوز ردنبگ های، ارائه م،ترکت مربوط بهمورد  
بیه لنیوان    آور  تیاب ایی کتاب در سه بخش و دوازده فصل تنسیم تیبه اسیت. در بخیش اول    

میبیریت  هیا    کیه کیرا باییب رو     دهییم ترت م،  بخش در ایی .است رقابت، مترت راه رد 
ییاد  ا  زنبهها  . بایب از سیستمتقویت کرد پذیر آور  و انت اقبه ود تاب را باریس  سنت، 

یابنیب. ط یییت نییاز  بیه     آور هستنب و به طور مستمر با تغیییرات انت یاق می،   تاب که ذاتاًبگیریم 
 نبارد. راه رد ریز  برنامه

. در فصیول مختویف اییی بخیش     اختصیا  دارد  بنگیاه  آور  تیاب میال  بخش دوا به ال
 و دهیب ان را افیزایش می،  دار سیهاا آور  ارز  کگونیه تیاب  انیب:  از ایی دست متیرت موارد  
  میبیریت مدییط و میبیریت    تأمیی ازجموه مبیریت زنجیرة  کسد و کارها   فراینبکگونه با 
گردنیب  مترت م،متیبد  ها   و تاخصها  ابزار ایی بخش تود. در ادامةم،توفیق   مناب  انسان،

بخیش سیوا رهنمودهیای، بیه منسیور       . درنباآور  در دسترسارزیاب، و مبیریت تاب برا که 
مهمی، مییان   هیا    و پیونیب  گردنیب ارائه م،« آور طراح، برا  تاب»اتخاذ رویکرد سیستم، به 

کیه   ایی اسیت فصل آخر موضوع . ونبتگرفته م،در نسر  ها بیرون، و اکوسیستم سازمان  جامیة

                                                                                                                                  
1   . Joseph Fiksel  
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  بیه تیرط،   بگشیایب پایبار  بونبمیبت   به سو توانب مسیر  مبت م،آور  کوتاهکگونه تاب
 بستان مموازنه  میان آن دو را درک کنیم.ببهکه 

و دانشیجویان لویم میبیریت    هیا    تیرکت   هیا   مبیران صنای   کارتناسان  استراتهیست
داخو، ها  به لقیبة ما در ترایط کنون، کشور  کسد و کار مخاط ان اصو، ایی کتاب هستنب.

اییی   واریمو امیب هستنبخود ها  برا  مجموله آور  تاب راه ردها بیش از هر زمان، نیازمنب 
بیه  فییال در کشیور   هیا   و تیرکت هیا   کتاب بتوانب راهنما  مناس ، برا  مبیران کسد و کیار 

 هیئیت ضمی قبردان، از همکاران و الضا    ر پایانموجود باتب. دها   منسور مواجهه با بدران
مدترا پهوهش، دانشیگاه   اوناقتصاد  مبیریت و لووا ادار  دانشگاه سمنان  می ةلوم، دانشکب

مان در سییازمان متاویییه و تییبویی کتیید لوییوا انسییان، قییبر ناسییمنان و همچنیییی همکییاران گییر
متیال رتب  تیکوفای،   ب  از خباونبانکتاب همکار  داتته مسمت  که در کاپ اییها   دانشگاه

 مسئوت داریم. را کشورها   افزون صنای  و کسد و کارو توفیق روز
 

رانگسیدعباسابراهیمی،حسینچیت
  



 

 

 
 

پیشگفتار


، را کیه  های  سال بیشتردارد   باور راس  مدیت، و اجتمال، فرد  که به مسئوویت زیست در مقاا
کگیونگ،  درخصو   ها  صر  مشورت دادن به ترکت بودامشغول حرفة مشاورة مبیریت  به

 1پایبار کردا. رویة پایبار  خود را در باتیل  ها و راه ردها   فناور تجار ها   فراینب کاربرد
میبیریت کرخیة    تمیاونی بیه سمیم ت   که ی  ترکت بانفوذ در حوزة فناور  است  و بنا نهادا  

. در از دسیت داده بیودا  کنیب تغیییرات    ر آهنگرا در براب  ص ر خود 1555. تا سال رسیبالمر 
خیود  هیا    دسیتاورد  کردن حاو، که ره ران صنیت، در حال پذیر  اهبا  پایبار  و گزار 

. رتیب اقتصیاد    تغیییر نکیرده بیود   هیا    آن اصیو، کسید و کیار   هیا   اوگوبودنب  روتی بود که 
ه بیرا   ونه تال  خیرخواهانمول در حال توسیه  در حال کنار زدن هر گ ویهه در میان  بهجهان،

ها    نگران،یر مناب  ط یی، بود. حت، امروزه نیز به رغم و سا کاهش مصر  انرژ   آب  خاک
پاس  مناسد با مخاوفیت  دستیاب، بهبرا  ها     تال در مورد بروز تغییرات آب و هوای،گسترده 
 انب.  رو تبههروب و دوگانگ، سیاس،

تیوان انتسیار   نم،هیچ ترکت،  ازا تب. ابتبا متوجه تبا   کیز  به می اوها1551در سال 
را مورد مصاوده قرار دهب. تا   اندار سهااآفرین، برا   ارز   یین، که هب  اصو، خود داتت

تاکتیی  جن ی، بیه     نیول، پایبار   کارای، داتت  برنامةکسد و کار فیو، ا  اوگوهزمان، که 
نسیمی، بیرا  منسیور کیردن ت یییت از انتسیارات       رلایت ترسیب که صرفاً در حال توسیة  نسر م،
تیبنب  از ق ییل بازیافیت آب      جیوی، در هزینیه می،   ان بود. اقیبامات، کیه بالی  صیرفه    دار سهاا

 بیشتربودنب  اما تمایو، برا  تغییرات ماهو  وجود نباتت. دوا اینکه متوجه تبا  تبه پذیرفته
و ص ر انبک، بیرا    بودنبرو هچیبه روبترکت پی ها  روزانة مبیریتبا فشارها   مبیران ترکت
هیا    بقا در برابر بدیران  صو، ترکت. هب  اداتتنبفرض، مرت ط با آینبه ها    مواجهه با سناریو

زنییبه  از هییا    پییذیر  تغییییرات  و تییباوا رتییب بییود. سیی س متوجییه تییبا کییه هییب  سیسییتم 
امییب  هیا    آن مدرک   ت. نیروهمیی بوده اسدقیقاً مول  تریی   تا بزرگها   میکروبتریی   کوک 

                                                                                                                                  
1   . Battelle 
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 آور  است.   به پایبار  نیست  بوکه وزوا تاب
هییا    آور  در بسیییار  از زمینیه  بیا تیروع بررسیی، اییی مفهییوا  متوجیه تیبا کییه تیاب      

  تناسی،  بیوا   تکامیل   تناسی،  زیسیت   داروساز   تناس، روان  تناس، مردا  از ق یل تدقیقات،
را به یکیبیگر  ها   ایی رتته رسیب که هیچ کس ه نسر م،ه است. بمتاویه تب  و مبیریت مهنبس،

آور  ن یوده اسیت  و ارت یاط بییی      سیاز  دانیش مربیوط بیه تیاب      متصل نکرده و به دن ال یگانه
از همیه اییی بیود    تر  آور تیجد یباتآور  و پایبار  هرگز به کفایت درک نشبه است  و  تاب

زنبه ها    آور  در سیستم تاب راج  بهتبه آموختهها    که هیچ کس تال  نکرده است درس
. در وجیود داتیت   کشف تیبن برا  . فضا  سفیب  پیونب دهب بنگاهمبیریت ها    را به کاوش

نوتیتم و سیفر خیود    « آور پاییبار  تابها    طراح، سیستم»با لنوان  ا  آغازییمقاوه  1552سال 
 به سو  کشف ایی پبیبه را تروع کردا. 

جبییب در  ا  میاو، بیرا  ایجیاد مرکیز تدقیقیات      وانه  پشیت 1همکار  باوی  باکشی،  با
هیا     آور  سیستم . هب  ما به ود تابتبفراهم  «آور  مرکز تاب»دانشگاه ایاوت، اوهایو با ناا 

کیه میبیریت    فرضدر آن فیاویت داتتنب  با ایی پیش هاهای، بود که ایی سیستمصنیت، و مدیط
 هسییتنب. آور  بنگییاهمنتهااویییه پیوسییتار تییاببت دو مییبت و پایییبار  بونبمییریسیی  در کوتییاه

زنبگ، خیود را تیروع کیردا. میا      دورةتریی  بخشو رضایت ترییتریی  سازنبهخالق درنتیجه 
نوآورانیه  هیا     و کمی  هیا   از قیرارداد ا  ه گسیتر  بهدرست کردیم و تر  برها    از ترکت ،هیئت

بیه اجتمیاع   پازل ها    جور کردن تکه و برا  ماد  مستنبات اثرگذار منتشر کردی  تیبپرداختیم
مثابه اوزاا راه رد  جبییب   آور  به    تابپس از حبود ی  دههپیوستیم. جهان، رویة حاضر 

و  سیاس،  رکود اقتصیاد  ها      مقاومتفناورانهها    با تکست آور تاب است. در حال ظهور
در سیتح   نیب کیه  اهفهمییب  درنهاییت جهان رو تبه است  اما ره ران هبالیا  ط یی، روب برخ، از

 جیب   آور  بیشتر  دارییم. تغیییرات آب و هیوای، یکی، از ختیرات       مو، و مدو، نیاز به تاب
 ست.  اپیش رو  م

یکیم   وقرن بیسیت تنیبة بسیار درهم اقتصادمها    کاوش به موازات رویاروی، باها   ترکت
 فراد  اموال  مناب   و حسیی تیهرت.  : اکننببیشتر توجه م،حیات، خود ها    آور  دارای، به تاب
 سنت، مبیریتها    و رو  ط ق روال سابق  پذیرفتن، نیستنب مبیریت کسد و کار ها ریس 

 تنییبگ، درهیم کیاوش پیچییبگ، و   تیریی  سابق را نبارنب. تایب بیزرگ اثربخش، ها   ایی ریس 
و هیا    پنهیان فنیاور   هیا    پیامبکه ارزیاب،  باتبمدیت،  اجتمال، و اقتصاد  زیستها    سیستم

                                                                                                                                  
1   . Bhavik Bakshi 
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رییز  خیود را   طیرت هیا    بایب میرز ها   . ترکتدتوار ساخته استتجار  نوآورانه را ها    رویه
را در نسیر   ا اجتمیال، ها    و سازه هاساخت  اکوسیستممدیط انسانتوسیه دهنب تا زیرساختار  

 .  کننبتان در آن فیاویت م،که خودتان و ترکا  تجار  بگیرنب
هیا     سیاخت تیرکت  در درگییر   ایی کتاب کم  به مبیران اجرایی،  هب  از نگار  

طراحی، باییب از    آور  طراحی، اسیت. دامنیة    ابزار ارتقیا  تیاب  تریی  تر است. قبرتمنبآور تاب
تیرایط بیرونی،    تغیییر  کنیب کیه   مشیخص گسیترده تیود  و   ها   به ترکتها   فراینبمدصوالت و 

 «آور طراح، بیرا  تیاب  » هرویکرد ما بدر د. گذار ر اثر م،کسد و کاها  کگونه بر موفقیت
  زیرسییاختارها  ات  اجتمالییاندار سییهااازجموییه بیرونیی، مهییم  هییا    سییالمت و الت ییار سیسییتم

طراحی، بییش از آنکیه بیه      درنتیجیه   .در نسر گرفته تبه است  و مناب  ط یی، تأمیی ها  زنجیره
هاست. بیرا  درک اییی   اخوة پویا در ایی کرخهها  تغییر باتب مبمینا  مشخص کردن کرخه

هیا     و گیروه  هیا دانشیگاه  بیا دوویت   تیر   تروع به همکار  نزدی ها  ها  کسد و کارپیچیبگ،
لمو، به سو  پاییبار     مسیر توانب از همه بهتر آن است که ایی راه رد م،غیرانتفال، کردنب. 

 .  باتب که هبف، بونبمبت است
تهر  دست یابیم  کیرا  توانیم به وضییت ثابت آرمانوزد که نم،آم آور  به ما م، تاب

. میا در دنییا  تغیییرات دائمی،     نامتووب هم باتیب حت، تایب بینانه نیست و کنیی کیز  واق  که
سقوط  برخ،پیشرفت و ها   ترکتاز کنیم. بیض،  رتب و فروپات، زنبگ، م،ها    تامل کرخه

صینای    تیونب و بازسیاز  می،  دهنب. صنای  قبیم،  رخ م، هابرگشتگ،ها و بختفاجیهکننب.  م،
آور بیودن  باییب از تیاب  پویا   تبتبه. در ایی فضا  کننبتازه رتب م،ها    جبیب بر م نا  ایبه

ناپذیر جیان سیاوم   اجتنابها    از تکانه و بتوانیم متمئی تویم اهمیت دارنب برایمانکیزهای، که 
 به در ب ریم. 

توانیم در زمیان، کیه آسیایش میا بیا تهبییب          اما م،راض، باتیمان ممکی است از خودم
 آور  است. مواجه تبه است  هو  و قبرت به خرج دهیم. اکنون زمان تاب


