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چکیده 
کل و تغییار  ویروس کرونا، بیش از یکسال است که مردم سراسر دنیا را درگیر و زندگی فردی و اجتماعی بشر را دچاار مشا  

 هایی از اقتصااد را  شیوع کرونا بر اقتصاد ایران بیش از هر چیز بر معیشت افراد تاثیرگذار بود چرا که کرونا بخش. کرده است
ویاروس باه شادت    از طرف دیگر این. که بیشترین اشتغال طبقات پایین جامعه در آن شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد

جه داشات ایان   اما موضوع مهمی که باید به آن تو.رفتار مصرف کنندگان در صنایع مختلف را نیز تحت تاثیر قرار داده است
ر خادمات و  است که ویروس کرونا به معنای نابودی کسب و کارها نیست بلکه در برخی از صانایع باعاف فاروی بایش تا     

. محصوالت نیز شده است
ا فعالیات هاای   مقوله تاب آوری در مفهوم شرکتی به معنی تواناییی مقاومت در برابر بحران و آشفتگی ها است، این مفهوم ب

باه کساب   راه اندازی و تاسیس، مدیریت ریسک و بحران و برنامه ریزی کسب وکار و مدیریت استراتژیک مارتب  اسات و  
.وکارها کمک می کند که در هر شرایطی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند

ختلاف  به منظور واکنش مناسب به شرای  بحران کرونا،   یکی از مهمترین موضوعاتی که سازمان هاا  و شارکت هاای م   
خت موضوعات پیش بایستی به بررسی تاثیرات این بیماری بروی کسب و کارها از جنبه های مختلف بپردازند زیرا بدون شنا

یان  در این مقاله، ساعی بار ا  . آمده برای سازمان ها در این دوره از زمان، نمی توان برای اقدامات آتی آنها برنامه ریزی کرد
حاران و  شده تا بر اساس موقعیت پیش آمده برای سازمان ها، برخی از استراتژ ی های تاب آوری کسب وکارها در مدیریت ب

 توانناد  بدیهی است که این استراتژی ها با مقاداری تعادیل، مای   . نیز راهکارهای برون رفت از بحران ایجاد شده ارائه گردد
. قابلیت کاربرد برای اکثر سازمان ها در موقعیت های مختلف را داشته باشد

.استراتژی های تاب آوری، کسب و کار، مدیریت بحران، کرونا:واژگان کلیدی

یافته ها و ارائه راهکارها-3
حوزه سرمایه انسانیراهکارهای موثر درارائه
تدوین و ابالغ دستورالعمل های بهداشتی، مراقبتی و پیشگیرانه؛-
بکارگیری اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل های مرتب ؛ -
ارائه آموزی های خاص مراقبتی و پیشگیرانه به کارکنان در محی  کار؛-
؛ بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره دورکاری-

در حوزه بازاریابی و فروی
ارائه روی های فروی مجازی کاال و خدمات مانند فروی آنالین؛ -
توسعه سبد محصوالت با نوآوری سریع مبتنی بر نیازهای مشتریان در شرای  بحران؛-
توجه به مقوله مشتری مداری و تمرکز بازاریابی اجتماعی؛-
.؛(تلفن، پیام کوتاه، ایمیل و شبکه های اجتماعی)برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانال های مختلف -

در حوزه مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه
شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین و اولویت بندی آنها؛ -
ارتباط مستمر با تامین کنندگان و آگاهی از شرای  تولید و توزیع آنها؛-
شناسایی تامین کنندگان و مراکز تهیه مواد اولیه جایگزین؛-

در حوزه مدیریت مالی
مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط مالی؛ -
کاهش هزینه های غیرضروری؛ -
تهیه جدول گانچارت زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات شرکت؛-
 .بررسی تعهدات مالی و غیرمالی شرکت در شرای  ضروری و بحران-

در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
رصد دائمی تغییرات و تحلیل محی  کسب وکار و اقتصاد کالن و سیاست های دولت؛-
تدوین برنامه ها بر اساس مزیت ها و متناسب با شرای ؛ -
توسعه و بکارگیری سبک رهبری متناسب شرای  بحران، سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی؛-
.تالی برای ارائه ارزی پیشنهادی مدل کسب وکار متناسب با انتظارات فعلی مشتریان-

نتیجه گیری-4
هاایی  لذا شارکت . وجود بحران هایی هم چون بیماری کرونا در هر لحظه جامعه بشریت و حوزه کسب و کار را تهدید می کند

دادهایی را می توانند در مواجهه با چنین بحران هایی به حیات خود ادامه دهند که استراتژی های تاب آوری در مقابله با چنین رخ
انی قارار  در دوران پسا کرونا ب کرونا، کسب و کارها در مجموع در یکی از دو دسته فعالیتهاای تجااری و بازرگا   . داشته باشند
ن شارکت هاا   ایا . کسب و کارهایی که کاری انجام نمی دهند و امیدوارند چنین اختاللی دوباره هرگز اتفاق نیفتد. خواهند گرفت

رکت هاایی  ریسک بسیار خطرناکی را می پذیرند و زنجیره های تامین آن ها با هر بحرانی دوباره ویران خواهد شد؛ در مقابل شا 
می کنند تا در وجود دارند که به درس این بحران توجه کرده و برای ترسیم نقشه جدید شبکه زنجیره تامین خود سرمایه گذاری

خاتالل باه   آن ها قراردادهای خود را با شرکای تجاریشان بازنویسی کرده تا در صورت بروز ا.هنگام بروز بحران مقاوم تر باشند
ای کسب این شرکت ها در دراز مدت برنده واقعی فض. سرعت راه حل ها موجود و پیش بینی شده در قرارداد را جایگزین کنند

.و کار ایران خواهند بود
م هاای حیااتی   همه گیری ویروس کرونا و اتفاقات اخیر نشان داد که چقدر زنجیره تأمین، مراقبت های بهداشتی و ساایر سیسات  

ان را نسبت به بسیاری از رهبران و مدیران کسب وکارها اظهار داشته اند که کسب وکارش. تمدن امروز شکننده و آسیب پذیر است
امروزه تعاداد  . ستگذشته تاب آور تر و مستحکم تر سازمان دهی می کنند اما بسیاری نمی دانند که این فرایند چگونه امکان پذیر ا

معدودی از موسسات در سطح دنیا مبحف تاب آوری را برای کسب وکارها آموزی مای دهناد؛ ابزارهاای مادیریتی کاه در ایان       
.دموسسات بیشتر موردتوجه قرار گرفته و تدریس می شود به مدیریت و عملکرد مالی کسب وکار منتهی می شو

در زماان باروز   با توجه به مقوله تاب آوری که به یکی از موضوعات کلیدی در امر کسب و کار می باشد و با توجه به کاربرد آن
ریت بحران، این مفهوم با فعالیت های راه اندازی و تاسیس، مدیریت ریساک و بحاران و برناماه ریازی کساب و کاار و مادی       

.ادامه دهنداستراتژیک در ارتباط و تعامل بوده و به کسب و کارها کمک می کند که در هر شرای  بتوانند به فعالیت خود
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مقدمه-1
قتصاادی  تجربه تحاریم، رکاود ا  .پشت سر گذاشته اندرا در سال های گذشته، کسب و کارهای مختلف بحران های بزرگی

روزهاا باه   مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا که در ایان ،افزایش ناگهانی قیمت دالر و حاال بیش از یکسال است که
گذاشاته  اقتصااد سبک زندگی مردم، کسب و کاار و تمامی نقاط دنیا سرکشی می کند، تاثیرات و مشکالت بسیار زیادی بر

ن چرخاه  است چرا که بخشی از اقتصاد کشور با عرضه، توزیع ،تجارت ،صادرات و واردات تامین می شود و هنگامی کاه ایا  
هاانی از جملاه   متوقف شود کشورها با رشد منفی در اقتصاد روبرو می شوند حتی تاثیر منفی کرونا بر تجارت هاای کاالن ج  

.بورس و نفت هم قابل مشاهده است
زیکای را باا   کرونا و کسب و کار در حال حاضر به چالشی برای کل جوامع تبدیل شده است به طوری که تمامی مشااغل فی 

وان مبارزه و شکست دادن این ویروس از مهم ترین اقدامات هر کشور است و هر فردی به انادازه تا  .رکود مواجه کرده است
موده اند تا ازین رو تعدادی از افراد اقدام به انجام کارهایی ن.خود باید با انجام دادن اقداماتی سهمی در این مبارزه داشته باشد

مرکز پژوهش هاای  )بتوان با قرار دادن ویروس کرونا و کسب و کار کنار یکدیگر با موفقیت از این شرای  بحرانی عبور کنیم
(.1399.مجلس شورای اسالمی

هماه  . از این رو بسیاری از کسب و کارها با مشکالت عدیده ای روبرو شده اند و فروی شان به حداقل ممکن رسایده اسات  
ی را برای استفاده از شرکت ها چه تاثیر پذیرندگان مثبت و چه تاثیر پذیرندگان منفی باید در این دوره یک سری استراتژی های

ب و کارهاا در  لذا تمرکز بر اساتراتژی هاای تااب آوری کسا    . موقعیت پیش آمده و یا کاستن از تبعات منفی آن، پیاده نمایند
.شرای  بحران شاید بتواند تا حدی ضرر و زیان های حاصل بر سایه کرونا بر کسب و کارها را جبران نماید

روش کار-2
زیاابی،  در این مقاله ابتدا با مقوله تاب آوری و ویژگی هایی الزم برای مدیران کسب وکارهای در شارای  بحاران، چاالش ار   
ش روی تاب آوری و مدیریت کسب و کار ، ویژگی هایی الزم برای مدیران کسب وکارهای در شرای  بحران، ریسک های پای 

 هاای  کسب  و کارها در زمان بحران و مزایای تاب آوری برای کسب و کارها آشنا می شویم و در ادامه به بررسای اساتراتژی  
.تاب آوری کسب وکارها و در انتها به ارائه راهکارهای موثر در جهت برون رفت از این بحران می پردازیم


