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 چکیده مدیریتی 
 

ممکن است در ماه های آینده با چالش مواجه کرونا بحران به دلیل  هاشرکت و کارها و  بسیاری از کسب

خطیر خویش در راستای مسئولیت اجتماعی  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بر اساس وظیفه  شوند.

نموده است تا بتواند کمکی هر چند کوچک به مجموعه مدیران ایرانی برای  این گزارش  اقدام به انتشار

 مقابله با این تهدید جهانی نماید.  

در بخش اول به بررسي آثار   دو بخش تهیه شده است. در منظور ایفای نقش موثره بگزارش پیش رو 

چین بحث  کشور از  بحراناز چرایی اهمیت شیوع این پردازیم. در جهان و ایران می  بحران کرونااقتصادي 

مواجه  سناریو  4در بخش دوم  می گردد. تحلیلاقتصاد ایران  بر در ادامه اثرات این بحران . خواهد شد

برای ها  شرکت ارشد  مدیران    رایهایی بتوصیه   در پایان  و  معرفی شده استپیشنهاد  ها با این بحران  شرکت 

 شده است.    مطرح کرونا  آوری حین بحرانتاب ارتقا 

 

  .ها، کارآفرینی، استارتاپ هاکسب وکار ها، شرکت کرونا، کرونا ویروس، بحران، ایران،   ها:واژه  کلید
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 بخش اول

 کرونا در جهان و ایرانآثار اقتصادی بحران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران
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به دلیل شیوع ویروس کرونا  چین  در جهان و به ویژه دهد که کاهش تولیداتنشان می  OECDمطالعه 

 و کاالها کمتر برای نهایی تقاضایجهانی،  مینانوسان در زنجیره ت دارد. توجهی قابل منفی پیامدهای

 یافته افزایش مالی بازارهای در کاریگردشگری و محافظه  و تجاری سفرهای هایمحدویت  و وارداتی خدمات

 کاهش توان تولید مواجه ساخته است.   و  است، شروع بحران از چین زنجیره تامین جهانی را با نوسان

تر و در  دارای ارتباطات بسیار گسترده  جهان در زمان حال اداقتص گذشته، مشابه رخدادهای با مقایسه در

لذا   ،دارد جهان گردشگری و تجارت تولید، کاال، بازارهای در بزرگتری بسیار نقش چین است و ترهم تنیده 

در یک سناریو   را با مشکالت بیشتر مواجه خواهد ساخت. جهان کشورهای سایر  چین، در منفی شوک

به  تقاضا و تولید و عرضه  آینده ماه چند باشد و طی بیماری کوتاه شیوع این دوره اگر بینانه حتیخوش 

 . در سطح مناسبی نخواهد بود 2020 سال  در جهان اقتصادی رشد هم باز یابند، بهبود تدریج

 در تولید بینی کرد که کاهشتوان پیش می   جهانی مینات هایزنجیره  در چین کلیدی نقش به توجه با

انبارها   تاثیر منفی خواهد داشت. البته موجودی مناسب دنیا سراسر کسب وکارهای بر زود خیلی چین

های آینده  وجود دارد که در ماه  ل ولی این احتما دهند پوشش  را  مینات زنجیره در  توانند کمبودها می   موقتا  

 در تولید بیشتر کاهشدر نهایت این زنجیره بر  شود. سخت و زمانبر جایگزینکنندگان مین ات کردن پیدا

  منجر گردد. کشورها از بسیاری
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 در جهان اثرات شیوع کرونا بر برخی از حوزه های اقتصادی

بخش    یندر ا   .نيست برآورد قابل راحتي به خسارت عمق اما است، شديد جهان اقتصاد  بر كرونابحران  ضربه  

 . ر منفی داشته باشندیتاث  و ملی  د بر کسب و کارها در سطح کالننتوان که می   اشاره شده است  عاملبه چند  

 

 

 
 

 

 نفت بازار( 1

 جديد سال  آغازاز  .است این ماده  جهاني  قيمت بر اثرگذار  عامل مهمترين نفت  بازار  تقاضاي و عرضه

 شروع و انتشارتقاضا،   سمت از نفت  قيمت كاهش  عامل  مهمتريناست.  کاهش یافته    نفت ميالدي قيمت 

 اين نفت تقاضاي کاهش و به تبع آن فعاليت هاي تولیدی كاهش بهاست که چين  در كرونا ويروس

منازعات مربوط  در بخش عرضه نیز است.  شدهمنجر  جهان خام نفت واردكننده كشور به عنوان بزرگترين

ا اثرات شیوع کرون
بر برخی از 
حوزه های 
اقتصادی

بازار نفت

رفتار 
مصرف 
کنندگان و 
مشتریان

کاهش 
تولید

بازارهای 
مالی و 
سهام 

......
.
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در کاهش قیمت   نفت کاهش قیمت وثر بوده است. این نفت م اوپك پالس در کاهش قیمت به جلسه

 محصوالت پتروشیمی موثر خواهد بود.  

 

 

 رفتار مصرف کنندگان و مشتریان (2

د.  کاهش فروش محصوالتی که در سبد مصرفی ندر بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب می بین

صورت همزمان مشاهده خانواده کاالهای اساسی محسوب نمی گردد و  افزایش فروش برخی محصوالت به  

می شوند. بخش عرضه با کاهش توان زنجیره تامین،  تعطیلی واحدها، کاهش فروش، کاهش بهره وری  

مشکل اصلی تغییر رفتار    در واقع  در بخش تقاضا با تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه است.    مواجه است و

 د غذایی منجر گردد.قیمت موابیشتر مردم و دولت ها است که  ممکن است به افزایش 

 

 تولید کاهش (3

مشکالت مربوط به زنجیره ارزش و کاهش میزان    ،مستقیم هعرض در به دالیلی مانند اختالل صنعتی تولیدات

 نیروی کاهش تولید دالیل دیگری مانند کاهش حضور نیروی کار، تعدیل    با چالش مواجه است.کلی تقاضا  

ع غذایی، افزایش فروش منجر به افزایش هایی مانند صنای شته در بخ . الببهره وری نیز داردکاهش و  کار

قیمت    ،. ولی با گذشت زمان این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکالت زنجیره تامینهم شده استتولید  

 کاهش یابد.  در کل  و تولیدبرود  ترولیه باالمواد ا 

و تولید محصوالت   کاهش خواهد یافت     2020 سال درادامه   نشان می دهد که تولید چین    OECDبررسی

  اقتصادی و وابستگی  ات ارتباط چین با که اندونزی، و استرالیا کره  جنوبی، ژاپن، کشور هایی ماننددر 

 گیرد.ر قرار ی تحت تاث دارند زیادی

 

 مالی و سهام  بازارهای (4

اند تا با  کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرده بحران های مرکزی کشورهای مختلف از زمان آغاز بانک

 ساله 10بهره  عمل آوردند. به طور مثال نرخهای اقتصادی جلوگیری به این ابتکار بتوانند از تعطیلی بنگاه 

 )بیست و پنج صدم در صد( کاهش یافته است. %0.25خود یعنی  سطح ترینپایین  به ایاالت متحده  در



 

 

 ران یكرونا در اقتصاد ا روسیو وعیاثرات ش 10

 سهام در اکثر کشورهای جهان به شدت  ارزش  های اقتصادی،های بنگاه از طرفی با توجه به کاهش فعالیت 

سال گذشته افت پیدا کرده    33آمریکا به کمترین میزان خود در  بورس  برای مثال در    است.  کاهش  حال در

دلیل گسترش شیوع کرونا ویروس با کاهش    . شاخص سهام بازارهای بورس کشورهای اروپایی نیز بهاست

 ارزش قابل توجهی روبرو شده که همچنان ادامه دارد. 

  

 اقتصاد ایران در كرونا ویروس شیوع اثرات

انسانی غیرضروری با هدف قطع زنجیره شیوع کرونا است   ارتباطاتکم شدن  کرونا نیازمند شیوع کنترل

شروع طرح فاصله گذاری اجتماعی، کنترل  . گرددمنجر می اقتصادی هایفعالیت  از بسیاری کاهش بهکه 

ورودی و خروجی شهرها، کاهش ساعات کاری، تعطیل شدن اجباری برخی اصناف و مشاغل، تداوم بسته 

کاهش دامنه آلودگی ویروس کرونا این چالش ها را تشدید خواهد کرد بودن مدارس و دانشگاه ها با هدف  

با بررسی گزارش    کند.های مختلف درآمدی تحمیل میدهک  بیشتری را برای اقتصادی هایهزینه و در مجموع  

 : شده استو کارهای ایرانی بعد از شیوع کرونا معرفی های مجلس مشکالت زیر برای کسب مرکز پژوهش 

 خانگي قرنطینه سیاست های  به دلیل)  است کار نیروی عرضه به شوک یک طرفي از کرونا شوک •

 تعویق به و تقاضا کاهش)   خدمات و کاالها تقاضای به شوک طرفي از و   (بیماری شیوع برای کنترل

 در دیگر طرف از باشد.می  (مختلف صنایع بین تقاضا جایيجاب و غیرضروری خریدهای افتادن

 همراه به را  تقاضا شوک عرضه، شوک . است شده  ایجاد مشکالتي نیز تولید اولیه  مواد مینتا

 کاهش و افراد درآمد  کاهش ،کار تعدیل نیروی  به منجر کسب وکارها، تعطیلي  .داشت خواهد 

 به و بیشتر  اندازپس  به را هاخانواده  آینده، به نسبتاطمینان  عدم  دیگر طرف از گردد.می  تقاضا 

 را بیشتری کل تقاضای  کاهش امر همین. کندمي  تشویق  غیرضروری  اقالم  خرید انداختن تعویق

  است مینات زنجیره در اختالل ناشی از  عرضه سمت شوک در موضوع مهمترین .شودمي  موجب

 مرزهای و ترکیه و  افغانستان عراق، ازجمله منطقه کشورهای  توسط زمیني  بسته شدن مرزهای  •

بر افزایش  ممکن است کرونا نیز شیوع ویروس  بهانه به امارات و ترکیه، گرجستان به ویژه هوایي

 به دلیل محصوالت صادرات توقف و کاهش  موثر باشد.قیمت ارز، کاهش صادرات و واردات  بیشتر  

 گردد. می  منجر    فروش و    تولید کاهش کشورها به سایر  از واردات ممنوعیت یاو   مرزها  شدن  بسته
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منجر   منفي اقتصاد چشم انداز و  جهان بزرگ اقتصادهای اکثر  در کرونا  شیوعنفت:  قیمت  کاهش •

 کاهش این در هم نفت صادرکنندگان میان ته منازعاتد قیمت نفت شده است. البکاهش شدی  به

زیادی به درآمد نفت دارد، ما با  گیاینکه اقتصاد ما وابستلذا با توجه به  ثر است.وم قیمت شدید

 های متعدد مواجه خواهیم شد.چالش

 كشور اين اقتصادي هاي  فعاليت كاهش است، ايران پتروشيمي محصوالت مشتري بزرگترين چين •

. همچنین کاهش قیمت نفت بر  گرددمی منجر  ايران پتروشيمي محصوالت صادرات كاهش به

 محصوالت پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی کشور موثر خواهد بود.کاهش قیمت 

 موقت تعطیلي یا  و هاشرکت  سایر اولیه مواد عرضه کاهش  به دلیل ها محصوالت شرکت  تولید •

تولید کننده مواد   هایبا این وجود شرکت  .کمتر می شود  کاری هایشیفت کاهش ها و یا کارخانه 

دالیلی مانند ترس مردم از قرنطینه، ماندن در خانه و افزایش میزان مصرف،  غذایی و بهداشتی به 

 دارند.   یی، فروش باالهش تولید و کمیاب شدنترس از کا

 دوران در و رشد اشتغال موتورهای  از یکي خارجي که و داخلي گردشگری صنعت  وکارهای کسب •

 اند.  و تعداد زیادی نیرو تعدیل شده  شده  تعطیل  عمال   شوند،مي  محسوب تحریم

 . زمان تسویهافزایش خواهد یافتمطالبات مشکوک الوصول میزان های برگشتی و تعداد چک  •

با مشکل مواجه   اصنافاز  بسیاری 98اسفند . از ابتدای باشدها در اسفندماه می بسیاری از چک 

 تداوم خواهد داشت. 99ه در سال ئلاند و این مسشده 
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 هاشرکتهایی به و توصیه سناریوها بخش دوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دومبخش  

 سناریو ها و توصیه هایی به شرکت ها
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  ندگان گیر تصمیم در شرایط فعلی و ملی مطرح شد. جهانی  شیوع کرونا در سطح  مشکالتدر بخش اول 

بحران  در مواجهه با شرکت ها های اقتصادی کشور یعنی اعضای هئیت مدیره و مدیران ارشد اصلی بنگاه 

  چالش های تجاری، دولتی، شرکتی و اجتماعی( مانند  )های فراوانیچالش  احتماال  با      99سال    درکرونا  ویروس 

 گردد.معرفی می وضعیت    4برای کسب و کارهای ایرانی در    سناریوهایی  بنابراین در ادامه   شد. خواهند  مواجه  

   ها پیشنهاد شده است.آوری شرکت تاب ارتقا هایی برای در پایان توصیه 
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 ی ایرانیهاشرکت برایپیشنهادی سناریوهای 

رسد تابع  در کشور به نظر می  تاکنون  کرونا طی اسفند ماه سال جاریبر اساس بررسی آمار مبتالیان ویروس 

ها شرکت کند، لذا چهار سناریو برای ادامه حیات توزیع این بیماری از »توزیع نرمال استاندارد« تبعیت می

 اوج. فرض شده است. برای هر یک از چهار سناریوی ارائه شده تابع توزیع نرمال در نظر گرفته شده است

، 99، اواخر فروردین 98 اسفند اواخر در طی چهار ماه متوالی یعنی در چهار سناریو توانشیوع بیماری را می 

 بررسی کرد.  99و اواخر خرداد  99اواخر اردیبهشت 

 
 irna.ir    و behdasht.gov.ir : منبع
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 (99فروردین  – 98)اسفند بینانه سناریوی خوش(1

 هزار  20   حدود به زمان آن  در مبتالیان تعداد و داد خواهد  رخ 98 اسفند اواخر در شیوع اوج سناریو، این در

شد. در این سناریو که در اواخر   خواهند کاهشی روند وارد جدید مبتالیان تعداد آن  از پس رسید. خواهد نفر

 هزار نفر تخمین زده شده است.  40حدود   کل مبتالیان کند تعدادفروکش می   99فروردین 

 

 (99خرداد  – 98)اسفند  بینانهسناریوی واقع(2

 60 حدود به زمان آن در مبتالیان تعداد و داد خواهد رخ 99 فروردین اواخر در شیوع اوج سناریو، این در

شد. در این سناریو که در   خواهند کاهشی روند وارد جدید مبتالیان تعداد آن از پس رسید. خواهد نفر هزار

 هزار نفر تخمین زده شده است.  120حدود  مبتالیانکل  کند تعدادفروکش می  99اواخر خرداد  

(۹۹فروردین–۹۸اسفند)خوش بینانهسناریوی(۱

(۹۹خرداد–۹۸اسفند)واقع بینانهسناریوی(۲

(۹۹مرداد–۹۸اسفند)بدبینانهسناریوی(۳

(۹۹مهر–۹۸اسفند)بدبینانهبسیارسناریوی(۴
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 (99مرداد  – 98سناریوی بدبینانه )اسفند (3

  100 حدود به زمان آن در مبتالیان تعداد و داد خواهد رخ 99 اردیبهشت اواخر در شیوع اوج سناریو، این در

شد. در این سناریو که در   خواهند کاهشی روند وارد جدید مبتالیان تعداد آن از پس رسید. خواهد نفر هزار

 هزار نفر تخمین زده شده است.  200حدود  کل مبتالیان کند تعدادفروکش می   99اواخر مرداد 

 

 (99مهر  – 98سناریوی بسیار بدبینانه )اسفند (4

 هزار 150 حدود به زمان آن در مبتالیان تعداد و داد خواهد رخ 99 خرداد اواخر  در شیوع  اوج سناریو، این در

شد. در این سناریو که در اواخر   خواهند کاهشی روند وارد جدید مبتالیان تعداد آن  از پس رسید. خواهد نفر

 هزار نفر تخمین زده شده است.  300حدود  کل مبتالیان کند تعدادفروکش می   99مهر 
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 در سناریوهای چهارگانه  هاشرکت اقدامات پیشنهادی به

  بحران با  شرکت ها بر اساس مطالعات مختلف داخلی و خارجی، مجموعه اقدامات ابتکاری زیر برای مواجه 

 گردد.پیشنهاد می 

 

 بینانهدر سناریوی خوش هااقدامات ابتکاری  شرکت(1

 توان از این اقدامات استفاده نمود: می کند، فروکش می  99با توجه به آنکه این سناریو در اواخر فروردین 

 

 اقدامات پیشنهادی  حوزه  ردیف 

1 
زنجیره  

 تامین 

 کنندگان در راستای تسریع در تحویل مواد اولیه  هماهنگی با تامین 

 کنندگان دریافت و بررسی سریع نظریات تامین 

 مشتریان  2

 کنندگان ارتباط مستقیم با مشتریان و توزیع 

 سریع نظریات مشتریان دریافت و بررسی 

 استفاده از تبلیغات اطالعات محور 

 حمل و نقل رایگان 

 مالی  3
 بررسی ساختار و مبانی هزینه بنگاه 

 های غیرضروری مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه 

 کارکنان  4

 ها به کارکنان و پرهیز از بزرگرسانی سیاست شفافیت در اطالع 

 هانمایی سختی 

 هداشتی و پیشگیرانه های باجرای دستورالعمل 

 ضروری به کارکنان  هاىارائه آموزش 
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 بینانهدر سناریوی واقع هااقدامات ابتکاری  شرکت(2

 توان از این اقدامات استفاده نمود: کند، می فروکش می 99با توجه به آنکه این سناریو در اواخر خرداد 

 

 

 اقدامات پیشنهادی  حوزه  ردیف 

 زنجیره تامین  1
 بینی تقاضای واقعی مشتریان تعیین پیش 

 های توزیع معتبر همکاری با کانال 

 مشتریان  2

برای کاهش قیمت محصوالت و بررسی احتمال اجرای   تالش

 گذاری نفوذی  سیاست قیمت

 های مقطعی برخی از محصوالت ارائه تخفیف 

کشی و جوایز،  های پیشبرد فروش )تخفیف، قرعهتدوین برنامه 

 اشانتیون خرید عمده، هدایای تبلیغاتی ...(

 تقویت تیم بازاریابی و فروش 

 آنالین  اندازی و توسعه فروشراه 

 مالی  3
 تدوین استراتژی تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه 

 گذاران جدید بررسی امکان جذب سرمایه

 کارکنان  4

 اندیشی ایجاد فضای مثبت 

 ری  پذی تقویت انگیزش و مسئولیت 

 تقویت حس همکاری و وفاداری 

 دریافت و بررسی سریع پیشنهادات کارکنان 
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 در سناریوی بدبینانه هااقدامات ابتکاری  شرکت(3

 توان از این اقدامات استفاده نمود:کند، می فروکش می  99با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مرداد 

 

 

 اقدامات پیشنهادی  حوزه  ردیف 

 زنجیره تامین  1
 تشکیل تیم پایش بحران با محوریت زنجیره تامین 

 بکارگیری راه حل های ابتکاری 

 مشتریان  2

 انجام تحقیقات بازاریابی ساختاریافته 

 تحويل به موقع محصوالت  پذيرى درانعطاف 

 مداری توسعه مشتری 

 های فروش و دسترسی آسان مشتریان به محصوالت افزایش مکان 

 های اجتماعی مشارکت در امور خیریه و ایفای مسئولیت 

 مالی  3
   تخصیص منابع مالی به مواد اولیه کمیاب

 های سربار  بازبینی فرآیندها و هزینه 

 کارکنان  4

 پذير و دورکاری کاری انعطاف اعمال ساعت 

 کاری روزانه  کاهش ساعت 

 کاهش روزهای کاری در هفته
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 در سناریوی بسیار بدبینانه هاابتکاری  شرکتاقدامات (4

 توان از این اقدامات استفاده نمود: کند، می فروکش می  99با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مهر 

 

 

 اقدامات پیشنهادی  حوزه  ردیف 

 زنجیره تامین  1
 کنندگان و تامین  شرکت ها بررسی امکان ادغام با سایر 

 بخش های دارای مشکل تامین مواد اولیه کاهش فعالیت ها در 

 مشتریان  2

 های خالقانه بازاریابی ها و پروژه طراحی کمپین 

 توزیع جدید برای مشتریان جدید  کانالایجاد 

 تقویت خدمات پس از فروش 

 به مشتریان بالقوه  شرکت معرفی

 کنندگان در زمان بروز بیماری  شناسایی الگوی رفتار خریدار مصرف 

 فروش های اقساطی  

 مالی  3
 کاهش پلکانی مزایای مدیران و کارکنان 

 بازنگری در استراتژی کسب و کار و استراتژی مالی بنگاه 

 کارکنان  4
 آماده سازی کارکنان برای وضعیت نامطمئن 

 کارکنان به ارائه پیشنهادات کاربردی  شویقبسترسازی و ت

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارگانه یوهایها در سناربه شرکت  یشنهاد یاقدامات پ 21
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 ها و کسب و کارهاشرکت آوریرای تابهایی بتوصیه

به تبع آن   و  مواجه هستیم که بی شک از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته استدر جهان  امروز با شرایطی  

آورتر شوند.  های کمتر عبور کنند و تاب کسب و کارها بایستی تالش کنند از شرایط موجود بتوانند با چالش 

  های چالشی بکار آوری سازمانی مفهومی است که برای مقابله سازمان با مخاطرات محیطی و موقعیت تاب 

را   شرکتهاي رهبران شده و توانایي  شود. این مفهوم موجب تقویت نگرش و رفتارهاي سازندهمیگرفته 

 شرکت در برابر مشکالت،    کسب و کار  آوریبا ارتقا سطح تاب بخشد.  رو بهبود می های پیشدر مواجه با بحران 

تري را برای بقا و پایداری سازمان اتخاذ  مقاومت بیشتري از خود نشان داده و مدیران تصمیمات صحیح 

 گردد.بحران ویروس کرونا پیشنهاد می آور برای غلبه بر های تاب سازمان  ویژگی 8در این بخش   .کنندمی
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 پذیرش و درک واقعیت(1

وجود ندارد مدیران ارشد کسب و کارها باید    کرونابحران گسترده جهانی  که هنوز شناخت دقیقی از  در حالی 

بپذیرند شرایط عادی به شرایط اضطراری مبدل گشته است که در صورت عدم انطباق با این شرایط، ماندگاری  

پذیرش و درک صحیح از واقعیت   داشت،با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. شاید بتوان اذعان  شرکت ها

 ن بحران فراگیر است.موجود اولین گام برای مقابله با ای

 

 افزایش تحمل ابهام(2

های مختلف  گیری سریع جهانی این بیماری )پاندمی کرونا ویروس( و انتشار دائمی اخبار و گزارش همه

  اطمینان گذشته در کشور بر عدم قطعیت و نحوه مقابله با آن افزوده است. عدم روز  45  پیرامون آن طی

هنگامي كه تغييرات سريع و غير قابل پيش  . می گرددکار تلقی مهمی از هر کسب و  به عنوان بخش 

  گذارد. تفاوت نگرش افراد در نوع واكنش آنها اثر مي باشد،  اطالعات ناكافي و غيرشفاف  و    دهدبيني رخ مي 

دارند و برعکس   در این شرایط از رويدادها تری بااليي دارند، معموال درك مناسب افرادی كه تحمل ابهام

  دهد. به همين دليل ها به شدت کاهش میوجود تحمل ابهام پايين، کارآمدی افراد را در رويارويي با چالش 

ها در کسب و کار توانمندتر  هاي ناشی از بحران تحمل ابهام، مدیران را در مقابله با مشكالت و استرس  افزایش

ها تحمل ابهام خود را ارتقا  ت این است که رهبران بنگاه سازد. از این رو گام دوم پس از پذیرش واقعی می

متعدد رهایی بخشند. بدون شک این اقدام موثر،   های داده و سازمان خود را از آماج اخبار منفی و گمانه 

 بهبود خواهد بخشید.   بحران کروناامنیت روانی مدیران را در مواجهه با 

 

 های کاری تخصصیایجاد تیم(3

به حدی زیاد است که   کرونا  بحرانکه شدت و گستردگی  ایستی به این نکته توجه کنندبمدیران ارشد 

توان به راحتی بر این بحران غلبه نمود. بنابراین با تشکیل  بدون یاری طلبیدن از نیروهای زبده سازمان نمی 

های کاری مختلف در زنجیره تامین، تولید، بازاریابی و فروش، مالی، توزیع، خدمات  و حمایت مناسب از تیم 

و بر اساس اقدامات پیشنهادی   فراهم شدهها افزایی این تیمهم زمینهپس از فروش، منابع انسانی و ... 

کرونا بر همکاری بهتر این   بحران  های تخصصی مقابله با حضور رهبران سازمان در تیم  شود. گیری تصمیم

ها را که از سطوح مختلف سازمان انتخاب  ها و تقویت روحیه کار تیمی خواهد افزود و اعضای تیم تیم
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این تیم ها می توانند به صورت مجازی تشکیل    خواهد نمود.  تشویق  موثر وظایف محولهاند به انجام  شده 

 جلسه دهند.

 

 گیری مبتنی بر تحلیلتصمیم(4

موجب شده تا مدیران عالی کسب و کارها دست به اقدامات اضطراری   بحران کرونااگرچه شرایط تحمیلی 

ترین  کنند. تصمیم بر مبنای تحلیل اطالعات، کلیدی شتابزده عمل    کهاما این موضوع نباید سبب شود    ،بزنند

گیری از قوه  اصلی است که مدیران ارشد نباید از آن غافل باشند. در واقع مدیران ارشد سازمان عالوه بر بهره 

های  های چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتما از تحلیل شهود خود که از تجربیات و آموخته

 آوری و پردازش اطالعات متنوع حاصل شده است، استفاده نمایند. ی که از جمعهای کار منسجم تیم 

 

 شناسایی نقاط اهرمی(5

تواند تغییرات  هایی از یک سیستم پیچیده هستند که یک تغییر کوچک در یک جزء مینقاط اهرمی محل 

کرونا الزم است   بحراندر شرایط  کسب و کاربزرگی را در همه اجزاء سیستم به همراه داشته باشد. رهبران 

تا نقاط اهرمی را شناسایی نموده و سازمان را در مسیر درست هدایت نمایند. برای یافتن نقاط اهرمی فرمول  

باید بر اساس بررسی مجدد عملکرد خود بیاموزد نقاط اهرمی کجا  شرکتسریع و آسانی وجود ندارد و هر 

های سازمان و ارائه  شده و بهبود فعالیت استراتژی ها موجب تحقق نقاط اهرمی  تمرکز بر هستند. در واقع

خدمات به مشتریان را به همراه خواهد داشت. تمرکز بر نقاط اهرمی که نقاط قوت سازمان محسوب  

های کلیدی  به شایستگی باید در این زمینه  سازد.میرا برای سازمان فراهم  بیشترشوند، مزیت رقابتی می

 توجه داشته باشید. نیز موفقیت  و عوامل کلیدی 

 

 نگامه رسانی بهاطالع(6

کنندگان، کارکنان، سازی تصمیمات و اقدامات سازمان به ذینفعان از جمله تامین رسانی و شفاف اطالع 

های ارزشمندی است که همراهی موثر ذینفعان را در پی کنندگان، مشتریان و سهامداران از فعالیت عرضه

عیتی قرار خواهد داد که ضمن  رسانی به موقع، مدیران سازمان را در موق خواهد داشت. استمرار در امر اطالع 

سازی اقدامات  . شفافخواهد کردهای احتمالی بعدی نیز جلوگیری جلب اطمینان ذینفعان از بروز تنش 
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تواند رهبران سازمان را در ترسیم چشم انداز  انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده به همراه رفتار صادقانه می 

خواهد    شرکتثیر مثبتی بر ذینفعان به ویژه کارکنان و سهامداران  بینانه یاری نموده و تاگرایانه و خوش واقع 

 داشت. 

 

 خالقانه اقدامات کارآفرینانه و(7

امروز با بحرانی مواجه هستیم که گذار از آن و شرایط پس از آن دیگر به مفهوم بازگشت به شرایط اولیه  

ها نیازمند اقدامات  ا واستارتاپهنخواهد بود. زنجیره تامین در جهان دچار آسیب شده است. لذا شرکت 

  های جدید ، ورود به حوزه کارآفرینانه برای تامین مواد اولیه، یافتن منابع جدید، ارتباطات بهتر با مشتریان

که بر منطق   ها و سبک زندگی مشتریان مواجه خواهیم شدهستند. در دوره پساکرونا با تغییر نگرش 

اقدامات   توجه خود را به  بایدلذا مدیران ارشد    ، ثیر خواهند داشتهای کسب و کار و ارزش پیشنهادی تامدل 

یافتن راهکارهای جدید و جلب مشارکت کارکنان معطوف سازند. کشف   کارآفرینانه برای حل مشکالت،

های موجود و یا دوسوتوانی در این زمینه  ها و توانمندی از ظرفیت  برداری همزمانبهره  و های جدید فرصت 

 اهمیت دارد.  

 

 همدلی با کارکنان(8

ای اقدام  گونهاست که به   آن های بزرگ از جمله کرونا  از مهمترین وظایف رهبران سازمان در مواجهه با بحران 

کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است و آنها را مورد توجه قرار   که نمایند

تهدیدهای   ،به کارکنان نشان دهند با درک ابعاد گوناگون بحران در تالش هستند بایستیدهد. مدیران می

د. تشویق کارکنان به  های کارکنان استفاده خواهند نموخنثی نموده و در این راه از توانمندی  را رو پیش 

اقدامات ابتکاری، استرس وارده به کارکنان را کاهش داده و تا حد زیادی مشارکت فعاالنه آنها برای خروج  

ت کارکنان تاثیر  دتر از بحران مهیا خواهد ساخت. حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمسریع 

ابل جبران  ق در دوران پساکرونا به سادگی  در زمان فعلی دادع مثبت دارد. از دست دادن نیروهای با است 

 نخواهد بود. 
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 نکات پایانی

 

 

 

رام الوندی  پددکتر  دکتر احسان چیت ساز عضو هیات علمی دانشگاه تهران وآقاي نویسندگان گزارش از 

 کمال تشکر را دارند. خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(   عاون خبرم

 

 

 

 

برای مشاهده خبر   .منتشر شده است 9/1/99در تاریخ  این گزارش با همکاری خبرگزاری جمهوری اسالمی

رش  کامل گزارش می توانید به سایت ایرنا و یا دانشکده کارآفرینی مراجعه کنید. محتوای مطالب در گزا 

  حاضر بروزآوری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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این گزارش بدون حمایت مالی و در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به شرکت ها، کسب و کارها،  

   کارآفرینان، مدیران و کارشناسان تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  برای ی رتی که پیشنهادات در صوگزارش در هفته های آینده منتشر خواهد شد. ویرایش های بعدی این 

 ارسال فرمائید.  ali_davari@ut.ac.ir دارید، خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل بهبود محتوا

 

 

 

 

 

 

 

 


