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 مدیریتیچکیده 
 

در   .کشور جهان را با  بحران  مواجه ساخته است 180( تاکنون بیشتر از 19-کرونا ویروس )کوئید  عشیو 

شامل قرنطینه خانگی،   ،پیشگیرانه قطع زنجیره شیوع کروناین بیماری، طرح های ایران با شیوع ا 

ا شده  ها اجر دارس و دانشگاه کاهش ساعات کار و فعالیت اصناف، تعطیلی م گذاری اجتماعی،فاصله 

و تولید و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن   ،عرضه ،این اقدامات در بخش اقتصادی است.

  و مشاغل گردد. کارها وکسبتعطیلی کامل برخی به  منجراست 

اقدام به   ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای رسالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی خویش

برای مقابله با  ها وکار هایی نموده است تا بتواند کمکی هر چند کوچک به کسب رش انتشار سلسله گزا

 بر این اساس گزارش پیش رو در سه بخش تدوین شده است.   ارائه نماید.این تهدید جهانی 

و ریسک های مشاغل  های سطوح جهانی، ملی و صنعت های موجود شامل ریسک ریسک  ،در بخش اول

در   شده است.بر اساس آمارهای رسمی تحلیل  کارها و کسب وضعیت  ،دوم اند. در بخش معرفی شده 

وابسته به  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)پرک های رسمی شااین بخش با استفاده از گزارش 

رای پاسخ  ب   م،در بخش سوبانک مرکزی( و مسیریاب بلد نیمرخی از وضعیت موجود تشریح شده است.  

آوری در مدیریت بحران کرونا معرفی می گردد. در این  استراتژی های تاب ا، به ریسک ها و چالش ه

(زنجیره  3(بازاریابی و فروش، 2(سرمایه انسانی، 1آوری شامل اب بخش  ابعاد پنج گانه استراتژی های ت

کارآفرینانه معرفی شده است. همچنین در این بخش،    (تفکر استراتژیک و5(مدیریت مالی و 4تامین، 

کشور توزیع شده است    حآوری در سط نتایج پرسشنامه ای که با هدف ارزیابی ابعاد استراتژی های تاب 

های داخلی و بین المللی در  اقدامات ابتکاری شرکت  ،می گردد. در ادامه ارائهی ه امیلدر قالب نمودار 

   شده است.مدیریت بحران کرونا معرفی 

 

 وکار، دانشکده کارآفرینی آوری، کسب آوری، استراتژی تاب ب کرونا، بحران کرونا، تا  کلمات کلیدی:
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 ها کارو کسب پیش روی ریسک های بخش اول: 

 بخش اول

 کارهاوهای پیش روی کسبریسک

 و مشاعل مش  
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منتشر   1399های مجلس شورای اسالمی که در تاریخ نهم اردیبهشت بر اساس گزارش مرکز پژوهش

در یک   1399بر اثر شیوع ویروس کرونا و تداوم آن در سال  1398کشور از انتهای سال  ، اقتصادشد

وضعیت رکود همراه باعدم اطمینان قرار گرفته است. در واقع چه با کنترل بیماری و چه در صورت عدم  

خواهد  ن ویروس  شی از ایدرگیر تبعات اقتصادی نا   1399کنترل و تداوم آن، اقتصاد ایران تا پایان سال  

 .بود

در بخش داخلی نیز تقاضای کل    منجر به کاهش درآمد کشور می گردد.کاهش صادرات محصوالت ایران  

نقل، رستوران و  ومانند حملتقاضای برخی کاالها و خدمات) کاهش، دلیل کاهش درآمد خانواده ها به

دلیل اختالل در شبکه  ر عرضه نیز به دیگطرف  از است. هتلداری، پوشاک و ...( تحت تاثیر قرار گرفته 

   .برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت 

در سه سطح    ،ر مواجه با بحران کرونا ویروسد  کارها  و کسب فاکتورهای پیش روی    ریسک   ،در این بخش

 اند.  ه بندی شده ها در قالب شکل زیر طبقگردد. این ریسک تشریح می 

 

 المللیبین ( ریسک سطح 1

دارد. بحران   توجهی به همراه قابل منفی هایریسک  ،کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس

دچار چالش نموده است و   کشورهای صنعتی را به شدت  شامل چین و  جهان  تامين کرونا، زنجيره

 ی کوتاه مدت عرضه و تقاضا(. ارزشهاته است )شوک خدمات کاهش یاف و  کاالها نهایی برای  تقاضای

ریسک های 
کسب وکار

سطح

بین المللی

سطح 
اقتصادی/ملی

سطح 
کسب و /صنعت

کار
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نفت در حال تغییر است.   تقاضاي بازار  و افول است، عرضه حال سهام در اکثر کشورهای جهان در

بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف  

 جهان نامشخص است.  وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در

 

 سطح ملی/اقتصادیریسک ( 2

کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای کشور تاثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات  

های دولت به  مدی اصلی دولت هم موثر است. از طرفی هزینهبر محدود شدن منابع درآکارها  وکسباز  

در نتیجه این ریسک  ،  افزایش یافته است اشتی و درمانی  های بهدبودجه  های متعدد  واسطه تخصیص

وجود دارد که به دلیل کسری بودجه دولت، کّمیت و کیفیت کمک های دولتی برای رفع موانع پیش  

. همچنین زمان عادی سازی فعالیت تمام اصناف نامشخص است، عدم  کاهش یابدکارها وکسب روی 

 دارد.  منفی   های اقتصادی تاثیر  ی فعالیتکل  حجمبر کارها و کسبفعالیت بخشی از صنایع و  

 

 کاروکسبسطح صنعت/ریسک (3

وری مواجه با مشکالت فراوانی در زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره  هاشرکت 

و انتظار مشتریان در حال تغییر است )بخش تقاضا( که   ها هستند )بخش عرضه(. همچنین نگرش

وکارهای فروش آنالین، تولیدکنندگان  کسب خواهد بود.وکارها  های کسب زایش ریسک پیامد آن اف

تری را تجربه ریسک پایین  ،هایی که قابلیت دورکاری دارندمحصوالت غذایی و بهداشتی و شرکت 

ط تا زیادی خواهند داشت. همچنین احتمال ورشکستگی  ریسک متوس کارها وکسب کنند. سایر می

 یش یافته است.   زا افکارها و کسب
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 مشاغلانواع ریسک 

 

میلیارد نفر( شاغالن    3،3میلیارد نفر از    2،7)  %81نشان می دهد که    (ILO)آمارهای سازمان بین المللی کار  

به علت شیوع کرونا در  ، 2020. همچنین در سه ماهه دوم سال گرفته اند جهان تحث تاثیر کرونا قرار 

  230(که معادل بیکاری ساعت کاری در هفته 40ار کم شده است )با فرض درصد ساعت ک  6،7مجموع 

شاغلین     %20وقت در جهان است. گزارش های وزارت کار نیز نشان می دهد در کشور    میلیون کارگر تمام

در معرض بیکاری هستند. بیشترین مشاغلی که  میلیون نفر هستند، احتماال  5به کشور که نزدیک 

 ری، فرهنگی و تفریحی قرار دارند.  وصنایع پوشاک، گردشگری، حمل و نقل، آموزش حض آسیب دیده اند در  

  برخی از مشاغل بر اساس ریسک کم، متوسط و زیاد دسته بندی شده اند. امهاددر 
 

 میزان ریسک حوزه
 

 میزان ریسک حوزه

 متوسط -کم  مواد غذایی زیاد  آموزش حضوری

 زیاد  مشاوره/پژوهش  كم  مراکز درمانی بیمارستانی دولتی 

 کم نفت، گاز و پتروشیمی زیاد  مراکز درمانی/مراقبتی)خصوصی(

 کم دارویی  متوسط -كم  کشاورزی

 متوسط -کم  خودرو  متوسط  ساختمان سازی 

 متوسط  فعالیت های مالی و بیمه 

ت 
عا

طا
ی ا

ور
فنا

 

سفارش آنالین و سوپرمارکت 

 مجازی/ فروش آنالین

 کم

 متوسط تا زیاد  عمده فروشی و خرده فروشی 

 کم ویدئو مجازی  متوسط  استخراج معادن

 زیاد  تبلیغات  زیاد  تفریح و سرگرمی و فرهنگیهنری، سینما، 

پلتفرم های اطالع رسانی خدمات   زیاد -متوسط  زمینی و هوایی مسافر حمل و نقل

 تفریحی و فرهنگی 

 زیاد 

  

 مک حمل و نقل آنالینخدمات  زیاد  رستوران، کافه 

 کم د و کالس آنالینآموزش، رویدا زیاد  امالک و مستغالت 

 کم فین تک زیاد  های تجاری/ مراکز خرید فعالیت 

 کم مرسوالت پستی اینترنتی  زیاد  تولید صنعتی

 زیاد -متوسط  توزیع آنالین غذا زیاد    تعمیرات و نگهداری  

 کم برنامه نویسی  زیاد  پوشاک

 متوسط -كم  فناوری اطالعات)مجموع(  زیاد  دنی( گردشگری)مکان، غذا و توشی

 

 ضروری است که مشاغل دارای ریسک متوسط تا زیاد در سه گروه قرار دارند. توجه به این نکته  
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با کاهش شدید    ده هاهای بهداشتی خانواکه با شیوع کرونا به دلیل مراقبت   مشاغلی هستنددسته اول  

  مسافر ، حمل و نقلمکان، های مسافرتیخدمات آژانس   ماننداند. تقاضا روبرو شده 

.  مواجه شده اندیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کاالها که به دلمشاغلی دسته دوم 

    غیرهو   مدیریتیحقوقی و حسابداری،  مشاوره هایفروشی و خرده فروشی، عمده  مانند

  هامدارس و دانشگاه زشی، ل آمومشاغ مانندمشاغلی که با تعطیلی مواجه شده اند. دسته سوم، 

 
 متوسط تا زیاد مشاغل دارای ریسک  انواع 

 

مشاغلی که 
تعطیل شده اند

مشاغلی که محدودیت
تقاضا دارند

مشاغلی که 
محدودیت 
عرضه دارند
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 در بحران کرونا به روایت آمارهای رسمی  کارها وکسبوضعیت : بخش دوم

 بخش اول

کار ها در بحران کرونا ووضعیت کسب
 به روایت آمارهای رسمی

 دومبخش 
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بر اساس آمارهای جهانی بیش از سه میلیون و سیصد هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده و  

  زمان تدوین این گزارش تا  کشور با بررسی آمار اند. خود را از دست داده  هزار نفر جان  234بیش از 

در میزان  اول  کشور  10جز ایران بوده است.  نفر  6091و میزان جانباختگان تعداد مبتالیان نفر  95646

 مبتالیان به ویروس کرونا است.

 

 
 irna.ir   و behdasht.gov.ir :منبع

 

 98در اسفند های شاپرکآمار رسمی تراکنش

شروع    که  دهدمی گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( وابسته به بانک مرکزی نشان  

وکارها کسادی  ها را تحت تاثیر قرار داده است. برخی کسبوکار کسب  ،بحران کرونا از اول اسفندماه

ها وکار کسب است، اما عمده  کنند و  برای بعضی دیگر رونق زیادی به همراه داشته شدید را تجربه می 

2
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موضوعات کلیدی  برخی از رو شدند. های منتهی به نوروز روبهآن هم در روز ، با کاهش چشمگیر فروش

 در ادامه بررسی شده اند. توان این گزارش را می 

  ۱.۴ها نسبت به بهمن ماه با افت تراکنش  ۹۸در اسفندماه  :کارتخوان، موبایل و اینترنتی ( تراکنش 1

پرک  های شاتراکنش   رشد قابل مالحظه تعداد  ،اسفندماهصد روبرو شده است. در حالی که هر ساله در  در 

های  به واسطه شیوع کرونا نه تنها شاهد افزایش تعداد خرید با کارت   98در اسفند، اما  تجربه شده بود

 ایم بلکه این رقم کاهش داشته است. بانکی نبوده 

درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.   ۱۱.۶تنها  ۹۸در اسفند :ها( ارزش و مبلغ کلی تراکنش 2

تراکنش کارت داشتند که با توجه به  ،هزار میلیارد تومان ۲۹۴رقمی حدود  ۹۷ها در اسفندماه ایرانی

دانست. گزارش شاپرک   ۹۸هزار میلیارد تومان در اسفندماه  ۳۶۱توان آن را معادل درصدی می  ۲۳تورم 

و ارزش واقعی  است  هزار میلیارد تومان بوده    ۳۲۸تنها    ۹۸ها در اسفندماه  بلغ تراکنش دهد منشان می 

درصدی را پشت سر گذاشته است. به بیان   ۹.۲ها نسبت به شب عید سال گذشته، کاهش تراکنش 

رفت که این عدد  ولی با توجه به نرخ تورم انتظار می ،ها بیشتر شده استارزش عددی تراکنش  ،دیگر

 کرد.های شب عید باید افزایش بیشتری پیدا می باشد و در شرایط عادی مبلغ تراکنش  بزرگتر

های اینترنتی و موبایلی شرایط  تراکنش  ۹۸در اسفندماه  های اینترنتی و موبایلی:( تعداد تراکنش 3

  های غیرحضوری اند و خریداران اقبال بیشتری به خرید های کارتخوان داشته بهتری نسبت به تراکنش 

های غیرحضوری در خرید روزانه مردم تقریبا دو برابر شده است. بخشی از  اند و سهم تراکنشنشان داده 

این اتفاق ناشی از قرنطینه خانگی و لزوم خرید غیرحضوری است، اما این مورد دالیل دیگری هم دارد  

 های اینترنتی اشاره کرد.توان به توسعه فروشگاه که از جمله آنها می 

رشد چشمگیر داشته است. اسفند سال گذشته هر کدام از   این بخش  :های اینترنتینش غ تراک مبل (4

های میلیون تومان تراکنش داشتند و میزان فروش هر کدام از درگاه  ۲۲های پذیرش اینترنتی ابزار 

سال   میلیون تومان بوده است. این رقم در اسفندماه  ۲۲تقریبا  ۹۷پرداخت اینترنتی در اسفندماه سال 

  ۳۹های پرداخت اینترنتی به طور میانگین و هر کدام از درگاهاست شده بیش از یک و نیم برابر  ۹۸

هر   98اند. اسفند ها فعالیت چندان باالیی نداشتهمقابل کارتخوان  اند. درمیلیون تومان فروش داشته

 ۳۳درصدی به  ۹ میلیون تومان فروش داشته که این رقم امسال با کاهش ۳۷دستگاه کارتخوان 

 یده است.میلیون تومان رس 
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 99و عید 98آمار رسمی مسیرياب بلد در سطح شهرها در اسفند

  98ترین نقشه آنالین کشور به منظور تحلیل عبور و مرور افراد از ابتدای اسفند مسیرياب بلد، پرنصب 

های بندی در دسته شهری را  ، گزارش الگوهای حرکتی سفرهای درون99تا انتهای تعطیالت فروردین 

گزارش این مسیر یاب نشان می دهد که جستجو و مسیریابی مراکز خرید  موده است. مختلف منتشر ن

درصد کاهش    92درصد و  93درصد کاهش، تردد افراد در شهرها به ترتیب  96  و سینماها در این مدت تا  

به سمت رستوران ها و کافه  در مسیریابی به سمت مساجد و ایستگاه های مترو شده، رفت و آمد افراد  

درصد کاهش یافته و مسیریابی  86درصد کمتر شده، مسیریابی جایگاه های سوخت و پارک ها  91ها 

 . درصد کاهش همراه بوده است 63درصد و 81مراکز درمانی و سوپرمارکت ها هم به ترتیب با 

 نمودار میزان کاهش مسیریابی به مراکز مختلف در نقشه یاب بلد 
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مراکز خرید و سینماها
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مرکز درمانی
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 بحران  ر مدیریتآوری دهای تاب استراتژی :سوم ش خب

 استراتژی های تاب آوری در
 مدیریت بحران

 سومش بخ
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در مفهوم شرکتی به معنی توانایی مقاومت در برابر بحران ها و ریسک فاکتورها است.    1آوری تاب 

ها شود شرکت وکارها عبارت است از توانایی های ساختاری و سیستمی که باعث می آوری در کسب تاب 

وجود  ها بوکار هایی برای کسبآوری قابلیت ا را داشته باشند. تاب هظرفیت الزم برای مقابله با بحران 

آورد که بتوانند با وجود شرایط نامطلوب به بقا ادامه داده و در مسیر بازگشت و رشد قرار گیرند.  می

 کند. آوری به بقای بلندمدت شرکت کمک می ظرفیت تاب 

برنامه ریزی برای   قوه حمایت می کند و بهدر برابر ریسک های بالوکار یک شرکت را استراتژی، کسب 

بر روش ها و ابزارهای جدید   2آوری شرایط آشفته کمک می کند. استراتژی های تاب آوری و بقا در تاب 

پذیری و سازگاری سریع در شرایط عدم اطمینان  برای مواجه با تغییرات پیچیده تاکید دارند که  به انطباق

 کمک می کنند.  و بهره گیری از فرصت های جدید 

یان  وکارها به بقا می اندیشند و پا پاندمی کرونا شرایطی را در کشور بوجود آورده است که بیشتر کسب 

به معنی بازگشت به دوره ماقبل بحران نیست. لذا کارآفرینان و مدیران ارشد برای کاهش    بحران نیز لزوما 

ی در دوره پساکرونا به استراتژی های تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آت 

ستراتژیک عمل  نگری )ا آوری( بایستی کالنوکارها برای بقا )تابآوری نیاز دارند. یعنی کسبتاب 

ابعاد   ،ای برتر جهان و مصاحبه با کارآفرینانهای مشاوره بر اساس تجارب شرکت کردن(داشته باشند. 

 است.ه شد آوری در پنج بخش بررسی های تاب استراتژی 

        که معرفی شده اند وکارها برای کسب  3برخی اقدامات سریع ، ب  پنج استراتژی تاب آوریدر چارچو 

این اقدامات از گزارش های مراکز بین الملی استخراج و سپس در پرسشنامه   د. ننبه بقا کمک کمی توانند  

این  دید. نتایج ر توزیع گر در کل کشو پرسشنامه الکترونیکی ،ی سازی شده است، در مرحله بعدبوم

ی  کارها وکسب همچنین لیستی از اقدامات  .  شده است  تحلیل و بررسیبخش به صورت نمودار در ادامه  

 . داخلی و بین المللی در قالب جداول معرفی شده اند

 

 

 

 
1 Resilience 
2 Strategies for resilience 
3 Rapid Crisis Response 
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استراتژی های 
تاب آوری

سرمایه  
انسانی

بازاریابی و 
فروش

مدیریت مالیزنجیره تامین

تفکر 
استراتژیک و 

کارآفرینانه

https://www.bcg.com/publications/2020/people-solutions-response-covid.aspx
https://www.bcg.com/publications/2020/people-solutions-response-covid.aspx
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 سرمایه انسانی(1آوری استراتژی تاب

  
های سرمایه انسانی بازوی شرکت ها برای دستیابی به اهداف است. نیروی انسانی منبع شایستگی 

اقدامات    توجه بهکرونا    فنی و ارتباطی و غیره است. یکی از مهمترین وظایف مدیران در مواجهه با بحران 

کماکان احساس  و کارکنان  کرد. محیط کار ایمن و سالمت ایجادبتوان  تااست  پیشگیرانه و حمایتی 

کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است. حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان  

تاثیر مثبت دارد. تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری و مشارکت فعاالنه آنها برای کاهش پیامدهای  

لی، در دوران پساکرونا به سادگی  ضروری است. از دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعبحران 

 ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد. قابل جبران نخواهد بود. همچنین ممکن است برند کارفرمایی شرکت 

در نمودار    های پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با استراتژی سرمایه انسانیبررسی دیدگاه 

در محیط کار امتیاز باالتری دارند و موضوعات مرتبط با   موارد بهداشتی و سالمت دهد کهزیر نشان می 

ها اهمیت کمتری دارد. یعنی اول سالمتی  ریزی جانشینی و تشکیل تیم کارایی در محیط کار مانند برنامه 

 و بعد کارایی. 
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ایرانی در مقابله با بحران کرونا   هایی انسانی درشرکت هاحمایت از سرمایه  به منظورراهکارهای زیر 

 گردد:  ویروس ارائه می 

 تاکید بر موقتی بودن بحران و بازگشت کارکنان به محیط کار پس از برقراری شرایط عادی.  

 های بهداشتی، مراقبتی و پیشگیرانه. تدوین و ابالغ دستورالعمل  

 به کارکنان در محیط کار مراقبتی و پیشگیرانه های خاص  ارائه آموزش  

 مورد نیاز کارکنان به صورت مجازی. های تخصصی  ارائه آموزش  

 های مرتبط. بکارگیری اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل 
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تامین اقالم بهداشتی مانند دستکش ایمنی، ماسک

حمایت از کارکنانی که بیماري كرونا گرفته اند

بازنگری در سیاست ها و دستور العمل های ایمنی، بهداشت

اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دارای بیماری زمینه ای

حضور حداقلی کارکنان،کنترل بهداشتی و کاهش جلسات

کاهش سفرهای کاری درون و بيرون شهري کارکنان

اطالع رسانی شفاف و مداوم با پرسنل در الیه های مختلف 

اجرای برنامه های دورکاری و کار از خانه 

تقویت برنامه های حمایتی و  انگیزشی و ارتقای روحیه پرسنل

ایجاد کانال ارتباطی دوطرفه وگفتگو بین کارکنان و مدیران

برنامه ریزی جانشینی برای افراد مبتال به کرونا

ایجاد تیم های بین واحدی برای تصمیم گیری و پایش مستمر

تداوم اشتغال کارکنان تا زمان تغییر شرایط 
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 بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دروه دورکاری. 

 پذیر. کاری انعطاف کاری و بررسی ساعتکاهش ساعت  

 قوق و مزایای کارکنان در حد امکان.تالش برای پرداخت ح  

بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان به جای تعدیل نیرو مانند پرداخت بخشی از حقوق،   

 کاهش پرداخت مزایا به صورت موقت.

 برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس.  

 مات.  ها و اقداسازی برنامهرسانی و شفاف مایت روانی از کارکنان با اطالع ح 

 تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات ابتکاری و کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.  

های معروف بین المللی در حوزه  های داخلی و شرکتجدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکت 

 دهد.حران را نشان می سرمایه انسانی برای مدیریت ب

 اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی برای مدیریت بحران کرونا 

  های نرم افزاری و مراکز تماسها و خدمات در شرکتدورکاری بیشتر فعالیت -
 کردن ساعات کاری  کم -
 به جای تعدیل نیروها.یا نصف   پرداخت بخشی ازحقوق کارکنان مثال یک سوم و -
 اضافه کاریکامل کارکنان و حذف پرداخت حقوق  -

 داخلی

توانند کار خود های گوگل، مایکروسافت و فیسبوک به کارگران ساعتی خود که نمیشرکت -
 کنند.را از راه دور انجام دهند، همچنان حقوق پرداخت می

دالری به کارکنانش برای  ۱۰۰۰جی پی مورگان بزرگترین بانک آمریکا از پرداخت پاداش  -
 شرایط بحرانی ناشی از کرونا خبر داده است.ی به مردم در رسانخدمت

است برای هر یک از رانندگانی که  در آمریکا اعالم کرده UBERشرکت تاکسی اینترنتی  -
 است. روزه با پرداخت حقوق در نظر گرفته 14درگیر بیماری کرونا شوند، مرخصی 

 المللیبین
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 ی و فروشبازاریاب (2آوری استراتژی تاب

 

گذاری، تبلیغات و فروش کاالها و خدمات  های قیمت ریزی و اجرای فعالیت فرایند برنامه  ،بازاریابی

است. با شروع بحران کرونا جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده است. مشتریان برای انطباق  

تطابق با ا در این دوران برای هاند. لذا شرکت عادات و رفتار خرید خود را تغییر داده  ،خود با بحران

کنندگان بایستی اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند.  تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید مصرف

های رقابتی در ارتباط  نکته مهمی که باید مدنظر داشت آن است که استراتژهای بازاریابی با مزیت 

لذا شرکت ها  فعلی کمک مستقیم کند.تواند به افزایش نقدینگی در شرایط مستقیم است و می 

بایستی هوشمندانه اقدامات ابتکاری در عناصر اصلی آمیخته بازاریابی )مکان، محصول، قیمت و  

 ترویج( را استفاده نمایند.  

های پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با استراتژی فروش وبازاریابی در  بررسی دیدگاه 

های جایگزین مانند فروش آنالین،  ی، بکارگیری روش د که حفظ اعتماد مشتر دهنمودار زیر نشان می 

ت باالتری  هستند. های بزرگ، پیش بینی تغییرات در رفتار مشتری دارای اولویحضور در سوپرمارکت 

 های دیگر برای بازاریابی و فروش اهمیت کمتری دارد.  شرکت  ولی مشارکت با
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حفظ اعتماد مشتری

بکارگیری روش های فروش جایگزین مانند فروش آنالین

پیش بینی تغییرات در رفتار و انتظارات مشتری

تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد، فروش و افت تقاضا

اولویت بندی خدمات و محصوالت برای پاسخگویی سریع

اتحفظ سهم بازار از طریق فروش تخفیفی، اقساطی و تبلیغ

تمرکز بر مشتریان کلیدی تر

مشارکت با  شرکت های دیگر برای بازاریابی و فروش
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 گردد:  ها در مدیریت بحران ارائه می نمندی بازاریابی شرکت راهکارهای زیر برای ارتقای توا

 های فروش مانند فروش آنالین مندی از سایر روش بهره  

   ی سریع مبتنی بر نیازهای مشتریانتوسعه سبد محصوالت با نوآور  

 اجتناب از سوء استفاده از بحران برای کسب سودهای کوتاه مدت در راستای بازاریابی اجتماعی 

وتاه، ایمیل و  های مختلف )تلفن، پیام ک شتریان از طریق کانال ری ارتباط مداوم با م برقرا 

 های اجتماعی( شبکه 

 تقویت شبکه توزیع محصوالت. 

 های صنعت بی رقبای محلی و بهترین رصد دائمی اقدامات بازاریا 

 المللیین تجربیات و اقدامات بین کاوی از بهتربهینه  

 تقاضا بله با افت اری در خصوص مقااقدامات ابتک 

 ای مختلف بازار هتوجه به انتظارات مشتریان در بخش  

 گذاری مشتریان و محصوالت اولویت توجه به  

های بین المللی در بازاریابی و فروش  های داخلی و شرکت جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکت 

 را نشان می دهد. 

 ن کرونامدیریت بحرااقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش برای 

 تولید مواد ضدعفونی کننده و شوینده رایب هاتغییر خطوط تولید کارخانه  -
 مانند رژیم، ورزش آنالین در شبکه های مجازی خانگی تمركز بيشتر بر خدمات -
به صورت دورکاری و از طریق پرسش و پاسخ و ارسال کلیپ و یا مشاوره ای ارائه خدمات  -

 ویدئو کنفرانس
 تر با استراتژی تحویل فوری و رایگان کاالبیش فروش -

 داخلی

شرکت هیوندای موتور، زمان خدمات پس از فروش تمام محصوالت را که در طول مدت زمان  -
 بحران کرونا به پایان برسند، تمدید نموده است. 

دهد تعمیر شرکت ولوو برنامه جدیدی را در آمریکا آغاز کرده که به مشتریان خود اجازه می -
یک   در این برنامهحل کار انجام دهند.  گهداری از خودروهایشان را بدون خروج از خانه یا مو ن

گیرد. از سوی نمایندگی به محل اعزام شده و خودروی مشتری را تحویل می  نمایندگی  کارمند
کارمند به همراه خود یک اتومبیل ولووی دیگر به محل مشتری آورده و آن را این همچنين 

 بدون خودرو باقی نماند. دهی مشتری  دهد تا در طول مدت سرویسشتری قرار میدر اختیار م
شده است طی شیوع کرونا  شرکت جیلی به عنوان بزرگترین خودروسازی کشور چین موفق -

 اینترنتی داشته باشد. فروش در چین بیش از ده هزار

 المللیبین
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 اولیه زنجیره تامین مواد (مدیریت3آوری تاباستراتژی 

 

کنندگان، عمده فروشان و خرده  کنندگان، توزیع کنندگان، تولید تامین  تامین شامل شبکه  زنجیره 

فروشان است که به تامین مواد اولیه و حمل و نقل کمک می کنند. مدیریت زنجیره تامین عبارت  

موجودی انبار    ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین و جابجایی واست از فرآیند برنامه 

به دلیل افت تولید درکشورهای  . ها و حداکثر سازی کارایی و سودهسازی هزینبا هدف حداقل 

ها بوجود  مشکالت زیادی را در زنجیره تامین کسب وکار جابجایی بین کشورها مختلف، محدودیت 

 هش داد. آورده است، لذا بایستی با اقداماتی ابتکاری این مشکالت تامین مواد اولیه را کا

سخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با زنجیره تامین در نمودار زیر  های پابررسی دیدگاه 

ها و پایش اطالعات زنجیره تامین، یافتن راهکارهای حمل و نقل  دهد که شناسایی ریسک نشان می 

زنجیره تامین   و لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه و کارآفرینی و نوآوری در تامین مواد اولیه و

 ارد.  اهمیت زیادی د

 

 
 

ها در مدیریت بحران به شرح زیر ارائه  راهکارهای زیر برای ایجاد ثبات در زنجیره تامین شرکت 

 گردد:  می

 بندی آنها زنجیره تامین و اولویت شناسایی و ارزیابی ریسک های  

 آنها وزیع ارتباط مستمر با تامین کنندگان و آگاهی از شرایط تولید و ت 

۷۰%

۶۸%

۶۲%

۶۰%

۴۹%

شناسایی ریسک ها و پایش اطالعات زنجیره تامین

یافتن راهکارهای حمل و نقل و لجستیک با هدف 
جلوگیری از وقفه

مینکارآفرینی و نوآوری در تامین مواد اولیه و زنجیره تا

همکاری و ارتباط با شرکای تجاری برای کاهش موانع 
زنجیره تامین

بررسی امکان دسترسي به تامين كنندگان جديد
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 ی/غیرمالی از شرکای زنجیره تامین حمایت مال  

 شناسایی تامین کنندگان جایگزین  

 شناسایی مواد اولیه جایگزین  

 ریزی تامین و تولید بر اساس آن ه تمرکز بر مدیریت تقاضا و برنام 

 یره تامین برای مقابله با بحران تشکیل تیم اقدام مشترک زنج 

 یژه به حمل و نقل مواد  و توجه و لجستیکریزی تسریع در برنامه  

المللی در مدیریت زنجیره  های داخلی و  معروف بین جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکت 

 تامین را نشان می دهد. 

 

 اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تامین برای مدیریت بحران کرونا 

به افزایش ندماه با برنامه ریزی در اسفو نقل درون شهری مانند اسپید  شرکت های حمل -
کمک   و اردیبهشت  در فروردین  ی خرد به صورت آنالین در زنجیره تامینکارهاوکسبفروش  

 کرده اند.
 تحویل سریع کاال در محل به مشتری  -

 داخلی

شرکت اپل پس از بسته شدن کارخانه تامین قطعات در ووهان چین مجبور شده است به  -
  ت باشد.کنندگان جایگزین برای قطعادنبال تامین 

به عنوان رقیب اوبر، مبلغی را در اختیار آژانس بهداشت عمومی آمریکا قرار   LYFTشرکت    -
داده است تا رانندگان این شرکت به صورت مکرر معاینه شده و تجهیزات بهداشتی در 

این کسب و کار امین   اختیار آنها قرار گیرد تا نیروی کار به عنوان عامل کلیدی در زنجیره ت
 نبیند.آسیب 

 المللیبین
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 مدیریت مالی(4آوری تاباستراتژی 

 

گردد. نظام  اطالق می اثربخش مدیریت مالی به مدیریت منابع و مصارف شرکت به صورت کارا و

ریزی مالی، پایش، کنترل تعهدات مالی مشتریان و حساب های دریافتنی و  برنامه مالی شامل 

شود. در  هزینه را  شامل می-کنترل بودجه عملیاتی و صورت درآمدکنندگان،  تعهدات مالی به تامین

تواند بقا را تضمین نماید. بحران کرونا باعث کاهش  دوره بحران کرونا مدیریت هوشمندانه مالی می

وکارها شده است، لذا در چنین شرایطی، جریان  کسببسیاری از و در نتیجه کاهش فروش  تقاضا

ها به آن وابسته است با مشکل مواجه کرده است و تمرکز بر مدیریت  وکار نقدینگی که حیات کسب 

 .منابع مالی و انضباط مالی را ضروری نموده است

در نمودار زیر نشان  آوری مالیابتکاری مرتبط تاب مات  های پاسخگویان پرسشنامه اقدابررسی دیدگاه 

های پرداختنی،  ها و حسابهی های غیرضروری، افزایش زمان بازپرداخت بددهد که کاهش هزینه می

ارزیابی تعهدات و حفظ سطح و مقدار نقدینگی دارای اولویت باالتری هستند، ولی فروش اموال  

 کمتری دارد.   ضرروت  مازاد

 

۶۸%

۵۹%

۵۷%

۵۶%

۵۴%

۵۲%

۵۲%

۴۲%

۳۸%
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کاهش هزینه های غیرضروری

افزایش زمان بازپرداخت بدهی ها و حساب های پرداختنی 

ارزیابی تعهدات و گزینه های فورس ماژور 

حفظ سطح و مقدار نقدینگی در سناریوهای مختلف

ارزیابی وضعیت مالی در شرایط بحران-تست استرس مالی

توقف سرمايه گذاري در پروژه های كمتر ضروري

افزایش دسترسی به گزینه های مالی مانند وام

کاهش دوره وصول مطالبات ودریافت بدهی ها 

کنترل هزینه های نیروی انسانی

فروش اموال مازاد و برگرداندن  آنها به چرخه مالی
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 گردد:  سازی منابع مالی در مقابله با کرونا ویروس ارائه می راهکارهای زیر برای بهینه 

 از انضباط مالی.مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان   

 کردگیرانه در هزینه های غیرضروری و اتخاذ رویکرد سخت کاهش هزینه  

 تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات شرکت.  

 ای دریافت وام و تامین اعتبارات. هبررسی گزینه  

 بررسی تعهدات مالی و غیرمالی شرکت در شرایط فورس ماژور.  

 کمتر ضروری. های بلند مدت و متوقف ساختن پروژه  

 ای شرکت. های توسعه اولویت بندی اجرای برنامه 

 بررسی راهکارهای تامین مالی جمعی و تسهیالت اعتباری سریع.  

بازپرداخت بدهی ها و حساب های پرداختنی در صورت امکان با   بکارگیری رویکرد تاخیری در  

 هدف حفظ نقدینگی  

ی دریافتنی و بدهی ها در صورت امکان  بکارگیری رویکرد تعجیلی دریافت مطالبات، حساب ها  

 با هدف افزایش نقدینگی 

بین المللی در  های معروف های داخلی و شرکت جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکت  

 آوری مالی را نشان می دهد.اب ت

 

 آوری مالی برای مدیریت بحران کرونااقدامات ابتکاری در حوزه تاب

های ها و شرکتنوآوری و شکوفایی برای استارت آپامکان دریافت وام از صندوق  -
 (آنالین)دریافت کمک مالی

 کاروکسب نقدینگیبا هدف باال بردن سطح خرید نقدی  صورتبه مشتری در  تخفیف -
 داخلی

های کوچک آمریکایی که از شیوع کرونا آسیب شرکت فیسبوک قصد دارد به شرکت -
بخش بزرگی از این مبلغ به صورت نقدی در اختیار   میلیون دالر کمک مالی کند.  40اند،  دیده

ود. شبه عنوان اعتبار تبلیغات درنظر گرفته می گیرد و بخشی از آنوکارها قرار میکسب
وکارهای کوچک در نظر دارد به کسب Ureekaفیسبوک با همکاری شرکت کوچک همچنین 

 .کندشوند، کمک مالی و واجد شرایط که توسط زنان مدیریت می
حقوق خود را  %50ای دنیا اعالم کردند های زنجیرهبزرگترین هتل Marriottمدیران ارشد  -

 دریافت نخواهند کرد. 

 المللیبین
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 تفکر استراتژیک و کارآفرینانه(5آوری تاباستراتژی 

 

تفکر استراتژیک فرآیندی است که بواسطه آن، مدیران با نگریستن در سطح کالن و کل نگری،  

متفاوتی از شرکت و محیط یافته و روندهای آینده صنعت را مشخص می کنند. تفکر  دیدگاه 

توسعه   و انداز آیندهوکار، خلق چشم حیط کسبتوان فرآیند تحلیل و ارزیابی ماستراتژیک را می 

. این تفکر عالوه بر تحلیل های  شرکت تلقی نمود اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف کالن

ی بر نگرش کارآفرینانه، خالقانه و غیرخطی تاکید دارد.در دوره بحران کرونا که ویژگی آن  کّمی و عدد

نفعان است، تفکر استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق   تغییر انتظارات مشتری، کارکنان و ذی 

 تا بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی ارائه داد.  ،گرددمزیت رقابتی تلقی می 

های پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با تفکر استراتژیک و کارآفرینانه  یدگاه بررسی د

مدیران ارشد برای پذیرش شرایط و اقدامات عملی، تدوین  دهد که تعهد در نمودار زیر نشان می 

 وکار دارای اولویت باالتری هستند. وکار و آمادگی اصالح مدل کسب سناریوهای مختلف برای کسب

 

 

۷۲%

۷۱%

۶۵%

۶۲%

۶۱%

۶۱%

تعهد مدیران ارشد برای پذیرش شرایط و  اقدامات عملی

تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت کسب و کار

آمادگی اصالح مدل کسب و کار براساس تجربیات دوره بحران

(هفته آینده8تا 4)تدوین چشم انداز های کوتاه مدت 

کشف فرصت های جدید در کنار  بهره برداری از مزیت های فعلی

اجرای راهکارهای  مسئولیت اجتماعی در دوره بحران
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های در مقابله با کرونا  راهکارهای زیر برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه مدیران ارشد شرکت 

 گردد:  ویروس ارائه می 

 و اقتصاد کالن و سیاست های دولت  وکاررصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسب  

 اندازهای جدید شرکت ترسیم چشم  

 طسب با شرای متناها و تدوین برنامه ها بر اساس مزیت  

 سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی  توسعه و بکارگیری سبک رهبری متناسب شرایط بحران، 

 وکار متناسب با انتظارات فعلی مشتریان  مدل کسب  تالش برای ارائه ارزش پیشنهادی 

 وکار در دوره بحران و پساکرونا ب توجه به روندهای پیش روی کس 

 هآفرینانکار  بکارگیری رویکردها و روش جدید 

 کسب و کار توجه به مسئولیت اجتماعی  

المللی در حوزه  های معروف بینهای داخلی و شرکت جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکت 

 اقدامات ابتکاری تفکر استراتژیک و کارآفرینانه را نشان می دهد.

 اقدامات ابتکاری تفکر استراتژیک و کارآفرینانه برای بحران کرونا 

تغییر مدل کسب و کار و ارائه ها )به فروش غذای نیمه آماده بیرون بر در برخی رستوران روع ش -

 خدمات جدید متناسب با نیاز مشتری( 

 های تابعه خودروسازان اصلی کشور در راستای مسئولیت اجتماعی تولید ماسک در شرکت -

 در راستای مسئولیت اجتماعی  انتشار آنالین فایل برخی کتاب ها  -

 وکار در صنعت آموزش از حضوری به مجازی ل کسب تغییر مد -

 و یا بالعکس   B2Cبه مدل   B2Bاز  کاروکسب مدل  تغییر -

 کاروکسب چابک سازی مدل  -

 داخلی

کشور ترکیه، دو هتل بزرگ خود را برای مقابله با شیوع کرونا در   DIVANای گروه های زنجیره هتل -

 .رار داده استاختیار وزارت بهداشت و کادر درمانی ترکیه ق

به انتشار گزارشات مختلف حوزه  BCGو  HBRهای مشاوره ای بین المللی مانند مکنزی، شرکت -

 اند.وکار به صورت رایگان و مستمر پرداخته کسب

 جنرال موتورز برای پرداخت اقساط مشتریان چهار ماه زمان تعویق در نظر گرفته است. شرکت  -
اندازی کرده است. این شرکت  عمومی درباره کرونا ایجاد راه شرکت فورد کمپینی برای توسعه آگاهی -

دیده  از بودجه مورد نظر برای ارائه خدمات کمکی به مردم آسیب  تبلیغات،  بودجه بخش با کاهش
اقدام نموده است. این شرکت همچنین برای پرداخت اقساط مشتریان سه ماه زمان تعویق در نظر  

 گرفته است. 

 المللیبین
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 ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا (  1399های مجلس شورای اسالمی)ز پژوهش مرک •

 balad.irبلد،   کاربران مسیريابی در کاهش  میزان ( گزارش1399نقشه یاب و مسیریاب بلد)  •

د ایران، معاونت  (درآمدی بر آثار شیوع کرونا بر اقتصا1398)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی •

   دیامور اقتصا

اجتماعی، معاونت رفاه   حمایت و کار نیروی  (کرونا،1399وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) •

 اجتماعی 

 

https://hbr.org/
http://www.pwc.com/
https://sloanreview.mit.edu/article/strategies-for-business-resilience/#article-authors
https://www.irna.ir/news/83730970/بحران-کرونا-و-اقدامات-ابتکاری-شرکت-ها-و-کسب-و-کارها
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 گزارش های منتشر شده از این مجموعه

 

 منتشر شده اند. سایت های خبری معتبردر گزارش هایی که 

 

 99/ 9/1: خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( کارهاو کسبها و بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت  •

 23/1/99برای شرکت ها در مواجه با بحران کرونا: خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( ده توصیه  •

 25/1/99چالش شرکت ها درشرایط بحران کرونا: روزنامه دنیای اقتصاد  30 •

 31/1/99: خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( در شرایط بحران کرونا کارو کسبآوری پنج استراتژی تاب  •
 

 

 شر شده اند.منت  در سایت دانشکده کارآفرینی به صورت فایل  کهقبلی گزارش های 
 

کوتاه در سایت   لینک  گزارش  عنوان

 فرینی دانشکده کارآ

 تاریخ انتشار 

 https://plink.ir/U8LpW کارها و کسبها و بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت 
 

16/1/99 

 https://plink.ir/BIhBo 1/2/99 در بحران کرونا  کارها  وکسب چالش پیش روی  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/83755991/پنج-استراتژی-تاب-آوری-کسب-و-کار-در-شرایط-بحران-کرونا
https://plink.ir/U8LpW
https://plink.ir/BIhBo
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 نکات پایانی

 

 

آقای  جناب و رام الوندی معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( پددکتر  یاز آقا  تیم تحقیق

 کمال تشکر را دارند.  محمدسعید جواهریان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی 

 

 

 

 

محتوای مطالب   .منتشر شده است31/1/99در تاریخ  این گزارش با همکاری خبرگزاری جمهوری اسالمی

  در گزارش حاضر بروزآوری شده است.

 

 

 

 

 باشد. کارها و کسبترویج گزارش و استفاده محتوا با ذکر منبع می تواند اقدامی مفید برای کمک به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atnanews.ir/archives/250844/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/250844/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/250844/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/
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، کارهاو کسباین گزارش بدون حمایت مالی و در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به شرکت ها، 

   کارآفرینان، مدیران و کارشناسان تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بهبود محتوا   ی برایرتی که پیشنهادات در صوهفته های آینده منتشر خواهد شد.    در  گزارش های بعدی

 ارسال فرمائید. ali_davari@ut.ac.ir ود را به ایمیلدارید، خواهشمند است نظرات خ 

 

 

 

 

 


