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 چكيده
کند یم دیتهد یجهان اسیرا در مقخصوص بخش صنعت ه ب و یدیتول یهارکتش ی، بقانظیرکرونا ویروس ریگوقوع بحران همه

 پاسخ به بحران یهاراهبردراهکارها و  ،مقاله نیدر ا خواهد داشت. یدر پ دیبخش تول یرا برا یو اقتصاد یتماعاج رانگریو جینتا که

. دد شخواه شنهادیپ در کشور ایران دیبخش تول یابر راهبردهایی و  د گرفتقرار خواه یمورد بررس صننعتو  دیبخش تول کرونا در

 هایازگزارش، های پاسخ به بحران کرونا ویروس در بخش صنعت و تولیدراهبرد داخلی و خارجی، هایبا توجه به جدیدترین گزارش

استخراج دانشنگاه تهران و...  ینیاز دانشنکده کارففر یگزارش دکتر دلاور ،91 دیکتاب اقتصناد در زمان کوو،یروه مشناوران مکنزگ

حلیت با توجه به ت شنده اسنت. ل ا بدین منظور از تیزیه و تحلیت توصنیوی و تحلیت محتوا برای تحقیا راانر استواده شده است.

های پاسخ به بحران در بخش راهبردش بندی مهم در بخی مورد بررسی واقع شد و هوت طبقهردود ده گزارش مهم و کلید ،محتوا

خش گانه به باربات سه ،و صنعت دیبخش تول یهابیفسن هایی مانندبندی شنامت بخشاین هوت طبقه .شندصننعت و تولید اراهه 

اسننخ ی پراهبردها و ی تولیدیکارهاوفوری کسنبهای تابراهبرد در زمان بحران، راهبردیاقدامات چارچوب برنامه اراهه یک تولید، 

، ینینشنننعقبباشننند که عبارتند از  یم تیدر زمان بحران راهز اهم یچهنار اسنننترات  ،اسننناس نیبر همبنه بحران خواهند بود. 

 راهبردیمحققان  یو هم برا رانیمد یرا هم برا ییامدهایپ ،هاها و پاسخراهبرد  نیاز ا یو خروج. فگاه ینوفور ،پشنتکارااسنتقامت 

 خواهد داشت. یدر پ
 

 .در زمان بحران راهبردیبرنامه اقدام  و صنعت، دی، تول91 دی، بحران، کووراهبردن كليدي: واژگا

 

 مکاتبات * عهده

  و فدرس پست الکترونیکی   129-14473744 شماره نمابرSg.salimi@gmail.com 

mailto:Sg.salimi@gmail.com
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 مقدمه -9
زمنان وقوع بحران کرونا در بخش  در دینمنظور از عصنننر تول

 ی. دورانستیپس از فن ن یتنها معطوف به بحران اقتصادصننعت 

میبورند در  عیصنننا ،یماریب نیا عیسننر وعیشنن تیدلاسننت که به

کار  نیاز ا شیمتوناوت از فنهه پفعنالینت نمناینند کنه  یطیمح

و کشننن   یماریب نیبحران و دوران کنترل کامت ا نیکردند. ایم

تا  1تحقا فن را  اقتکه رد یدرمان فن ادامه خواهد داشننت. زمان

کرونا بر اقتصننناد و  ایعم راتیکننند. تنا یم ینیبشیمناه پ 94

 یتا سننه سننال باق کیرالت  نیترنانهیدر خوشننب یدیتول عیصنننا

 نیدوران سنننهمگ نیو امکان خطا در ا یدگیهیفنقدر پ مناند.یم

. است یریگدر رال شکت یصنعت یبه نام کرونا یاکه واژه سنتا

ر ب دیناشننناخته جد یفضننا ایعم یگ ارریواژه، تا  نیمنظور از ا

از بزرگان و  یاریمرگ بس رتیشندن و   یوکارها و تضنعکسنب

ساله همراه  سهتا  یک طیمح نیود را با ااست که خ ییهامیموعه

 ریاخ یهادر سنننال یبحران یها. با توجه به رخدادنکرده باشنننند

 یا، بحران هسننته2112 در سننال ایفسنن یبحران اقتصنناد رینظ

 یها، بحران2194 ال، بحران مهاجرت س2199 در سال مایفوکوش

 نیو بحران فب و هوا، گرم شدن زم تیبرگز رینظ یو اقتصاد یمال

 ،ی، اجتماعیفرد یهاامدی، پهانقطنه مشنننتره همنه بحران .،و..

به  راهبردی یهاپاسنننخ ،یهی. درنتاسنننت یعیو طب یاقتصننناد

. دارد یراکم بسننتگ میرژ یهااسننتیها و سننراهبردبه  ،هابحران

ا راهکاره یرا در مورد چگونگ یالات مهموس ی، بحران فعلنیبنابرا

 یماریب رینظ ییهابحران ا بههشننرکت ییگوپاسننخ یهاراهبردو 

 [.2]کندیم انیب COVID-19 ریگهمه

 سوالات و اهداف اصلی و فرعی تحقیا عبارتند از 

های پاسننخ به بحران در راهبردهدف اصننلی تحقیا بررسننی 

، که این هدف اسننتزمان بحران کرونا در بخش تولید و صنننعت 

ه ن در زمینننبرای محققننان و منندیرا را هنناییبینشو  راهکننارهننا

هدف فرعی خواهد داشنننت. در پی های پاسنننخ به بحران راهبرد

لید از طریا های مختل  توپ یری بخشتحقیا کناهش فسنننیب

 .استهای مناسب بحران در زمان بحران کرونا راهبردکارگیری به

 است شرح ذیت ت اساسی تحقیا نیز بهسوالا

 هنای صننننعتی و تولیدی چگونه تنا یر بحران کروننا بر بخش

 است؟

 ر بخش هنای پاسنننخ به بحران در زمان بحران کرونا دراهبرد

 ؟استصنعت و تولید چه مواردی 
 

 پژوهشپيشينه مبانی  -2
مرزهای صنعتی را طی  ،عتی بسنیارامروز ویروس کرونا با سنر

 داده اسنننت.کند و همه صننننایع را در جهان تحت تا یر قرار می

ه راد  نیا یا رات مثبت و منو ،مطرح است نیایکه در ا یمواوع

های پاسخ به بحران در نعت و تولید و چگونگی راهبردبخش صبر 

ی تحت امطالعه. در بررسننی تحقیقات پیشننین، اسننت زمان کرونا

 یو پنناسنننخ بننه بحران مننال راهبردیسننناختننار  دیننتینندعنوان 

  را مورد بررسی درسنگاپور دیصنعت تولدر  یموردامطالعه ایفسن

 های تولیدیبه بحران را در شرکتپاسخ  راهبردقرار داد و دو نوع 

ها عبارتند از  تغییر راهبردداد که این را مورد نقد و بررسنننی قرار 

ای دیگر که مطالعهدر  .[1]دفناعی راهبردو تغییر  راهبردمیندد 

اسنننتدلال  اسنننت، دینبحران و تول یالمللنیگروه بتحنت عنوان 

طح به سنن یبحران عیکه نحوه مشنناهده و واکنش به وقا شننودیم

 .[91]دارد یبستگافراد "دانش"اطلاعات و 

 در یگ ارری ات یبرا گوناگونی یراهبردهنا ،این مطنالعنه در

ها و ، ارزشیرتباطراهبرد ا  هیوهگ اران باسننتیسنن تصننمیمات

 گیرد. درمورد بررسنننی قرار میاخلاق مختل  برجسنننته شنننده 

جنوب  یایفسنن تولید در یهاراهبردبه بررسننی  ،دیگری پ وهش

ی و ژاپن ییکای، فمرییاروپا یهاشنننرکنت بعند از بحران یشنننرق

جامع برای تولید  ، یک راهبردمطالعهدر این  پرداخته شنده است.

. اسنننتقوع بحران راهز اهمیت شنننود کنه در زمنان ومطرح می

 یاراهبرده یکل نهیزممطرح شننند که  مطنالعههمهنین در این 

های شننرکتهمه  یبرا ایفسنن یبلندمدت در جنوب شننرق دیتول

العه دیگری نیز در مط .[99]اسنننت کسنننانی یتیچند مل تولیدی

 یهادر بنگاه یبحران یهادر دوره یاتیعمل راهبرد یمحققان بررس

 یهننا، راهبرددهننند. در این مطننالعننهرا منندنظر قرار می یدیننتول

ه دادن ب انیپا یشنانس شرکت برا شیافزا یبرا یاتیچرخش عمل

مورد هنندف قرار  دارینند پننابننه بهبود عملکر یابیننو دسنننت بحران

 .[92]ردیگیم
 

 روش و متدولوژي تحقيق -3
بررسی ادبیات منظم، شواف و تکرارپ یر برای  در مقاله راار

این [. 93]ارزیابی و تغییرات ادبیات صورت گرفته است ی،شناسای

و های داخلی بررسنننی ادبینات منظم با توجه به مقالات و گزارش

در زمان پاسننخ به بحران  دراهبرر زمینه شننده دخارجی منتشننر

 ،از طرفیاسننت و بحران کرونا ویروس در بخش صنننعت و تولید 

می که یک های علرشتیزینه و تحلینت انتقنادی از مقالات و گزا

نش نوین را برای محققننان کننند و داالگوی منظم را دنبننال می

ادبیات در د های موجود. همهنین بررسنی شکافنمایترسنیم می

تئوری و ای در زمینه توسنننعه برجسنننتنه تحقیا، کمنک مهم و

گسننترش مواننوع  با توجه به [.94چارچوب تحقیا خواهد کرد]
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این بررسی ادبیات و تحلیت صنعت و تولید  بحران کرونا در بخش

 .اسننتصنننعت و تولید بسننیار مهم های علمی در بخش گزارش

کرد از یک روی است،تحقیا کاملا تکه تکه و واگرا  که ایننیاییفاز

 ها در زمینهی یافتن جدیدترین مقالات و گزارشنگر برا شنننتهگ

بخش صنعت های پاسخ به بحران در زمان بحران کرونا در راهبرد

کلید واژه  یبدین منظور جسنننتیو نماید.و تولیند اسنننتواده می

در صنننعت و تولید در پایگاه  91ه بحران و کووید پاسننخ ب راهبرد

یا مربوط به سننال امنه تحق. دگرفتنظر قرار مدوگت اسننکولار گ

تمرکز در جستیو بر روی عنوان، کلیدواژه  است. 2121تا  2191

با استواده از روش تیزیه و تحلیت توصیوی و ل ا  اسنت ده و چکی

های بدسنننت فمده را محدود گزارشو  مقالات روش تحلیت محتوا

کرونا کلید واژه اسنننترات ی پاسنننخ به بحران در زمان بحران بنه 

بندی جامع از این نموده و طبقه ر بخش صنعت و تولیدد ویروس

تحلیت محتوا . می اراهه شننندای علهها در مقالات و گزارشراهبرد

روشننی برای دسننتیابی به وی گی های مختل  پیام، دیدگاه ها و 

اندیشنه های فرسنتنده پیام، علت صدور و ف ار پیام است. درواقع، 

منتظم پیام های مختلوی این روش برای تیزیه و تحلیت عینی و 

 تیتحلد.کنه از طریا گونناگون مبادله می شنننوند، به کار می رو

 ،ینینظام مند، ع یاسنت که به بررس یاسنناد یهامحتوا از روش

 .پردازدیم یارتباط یهاامیپ ریپ  میو تعم یکمّ
 

 9شننماره  شننکت در [94پ وهش]های تحقیا براسنناس گام

ذیت یا شننامت موارد کلی های تحقگامنشننان داده شننده اسننت. 

  است

 فوری مطالبجمع 

 تیزیه و تحلیت توصیوی 

 بندیانتخاب طبقه 

 تیزیه و تحلیت و ارزیابی مطالب 

گزارش و  21ردود  ،اساس بررسی ادبیات و تحلیت محتوابر

پاسخ راهبرد مورد مربوط به  91مقاله مرتبط بدست فمد که تنها 

 91. ل ا استلید و صنعت وع کرونا در عصر توبه بحران در زمان وق

 گزارش  انویه از فرفیند تحقیا ر ف گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نشان داده شده است 9شماره های فرایند تحقیا در شکت گام

 
 فرایند روش تحقيق :9 شكل

 

 هاي پژوهشتجزیه و تحليل یافته -4
 تواکنیک تحلیت محتیزیه و تحلیت توصنننیوی و ت به با توجه

 خپاس یاسترات  نهیدر زم یله و گزارش علماستواده شده، ده مقا

 استخراج دیبحران در زمان بحران کرونا در بخش صنعت و تول به

 دهدیکاملا به واوح نشان م اتیادب یبررس ندیفرا نیکه ا دیگرد

 امر نی. ل ا اباشدیتکه تکه و کاملا واگرا م نهیزم نیدر ا اتیادب که

 ه. ل ا با توجه بدینمایمدشوار  اریاسنتز  را بس بیترک ندیفرف

 مقاله و ی  ده گزارش علم9محتوا صورت گرفته در جدول ا تیتحل

 بسط شرح و ینموده و فنرا به هوت روزه اصل یرا دسته بند

 یم تیشده به شرح ذ یطبقه بند یروزه ها نیداد   ا میخواه

 باشد  

 های بخش تولید صنعتی در زمان بحران کرونا فسیب 

 رات بحران کرونا بر بخش صنعت و تولیددسته بندی تا ی 

 اراهه یک برنامه چارچوب اقدام استرات یک به بحران 

 های شرکت های تولیدی و صنعتی در بحران کرونااسترات ی 

 های نوین کسب و کارهای تولیدی در زمان بحران  یاسترات

 کرونا

 های تاب فوری کسب و کار در بحران کرونااسترات ی 

 سخ به بحران در زمان بحران کروناهای پااسترات ی 

 

 

 
 

اب بررسی ادبیات تحقیا و انتخ
کلید واژه تحقیا

ط انتخاب مقاالت و گزارشات مرتب
با کلید واژه تحقیا

الت و تیزیه و تحلیت توصیوی مقا
گزارشات

تیزیه و تحلیت محتوا و طبقه 
بندی مواوعی

ارزیابی گزارشات و جمع بندی 
مطالب مقاالت

نتییه گیری و اراهه داللت های 
سیاستی و مدیریتی



 ... کرونا ویروس پاسخ به بحران درزمان بحران يهاراهبرد
 

 

 33 9911شماره سي و نه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

پاسخ به بحران  راهبردهاي علمی و مقالات مرتبط با : گزارش9جدول

 تحليل محتواان كرونا در بخش توليد و صنعت براساس در زمان بحر

ر
ف
دی

 

پاسخ به  راهبردعنوان گزارش علمی یا مقاله 

بحران در زمان بحران كرونا در بخش توليد و 

 صنعت

 منبع

 [2] های پاسخ به بحرانراهبرد 9

2 
اگزارش مرکز تحقیقات 91کتاب اقتصاد در زمان کووید 

 فینده نگری و نوفوری سلامت 
[9] 

3 

های تولیدی کشور در مواجه با ویروس بررسی ظرفیت

کرونا و ف ار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، 

 پتروشیمی ایران و معدن

[2] 

4 
ها در گام بعدی پس از بحران و امورمالی شرکت راهبرد

 ویروس کرونااگروه مکنزی 
[96] 

 

4 

و صنعتی در عبور از بحران  های تولیدیشرکت راهبرد

اگزارش دنیای اقتصاد و مصاربه با دکتر علینقی کرونا

 مشایخی 

[97] 

 

6 

های کرونا برای اقتصاد ها و فرصتگزارش بررسی چالش

ای ه، سناریوهای محتمت و گزینهایران

پیشنهادیاپ وهشکده مطالعات تکنولوژی، گروه اقتصاد 

 دانش بنیان 

[3] 

 

7 

فور کسب و کارها در شرایط گزارش پنج راهبرد تاب

بحران کروناادکتر دلاوری دانشکده کارافرینی دانشگاه 

 تهران 

[4] 

 

2 

روی کسب و کارها در بحران گزارش سی چالش پیش

 رینی دانشگاه تهران ادکتر دلاوری دانشکده کارافکرونا
[4] 

 

1 

چگونه با فن  گزارش صنعت در عصر کرونا، چه کنیم؟

خود را تطبیا دهیم  راه رت مکنزیااتاق بازرگانی 

 صنایع و معادن اصوهان 

[6] 

91 
رهبری در زمان بحران، پاسخ به شیوع بحران کرونا و 

 های فیندهاگروه مکنزی چالش
[92] 

هر  یراسنناس تحلیت محتواوهش بهای پ تهفدر ادامه بحث یا

های و دسننتهداده خواهد شنند وتگانه شننرح های هیک از بخش

هنای پاسنننخ به بحران در زمان بحران راهبردمتنوعی برای انواع 

این دسته بندی  در بخش صننعت و تولید اراهه خواهد شند.کرونا 

 ها به شرح ذیت می باشد  

ونا و در زمان بحران کر یصننننعت دیبخش تول هنایبینفسننن

     یارتمال یراهکارها

  وکارو کسب دیبحران کرونا در بخش صنعتاتول ریتا 

چنارچوب برننامنه اقندامات راهبردی بحران در زمان ویروس 

 کروناااراهه شده مکنزی 

در عبور از بحران  یو صنننعت یدیتول هایشننرکت یراهبردها

 کرونا

 ییکرونا یصنعت دتولی در وکارهاکسب نینو یهاراهبرد

 وکارها در شرایط بحرانی کرونافوری کسبهای تاباهبردر

 دیپاسخ به بحران کرونا در بخش تول یهاراهبرد

 اروندر زمان بحران ك یصنعت ديبخش تول يهابيآس -4-9

    یاحتمال يو راهكارها

 نیرشتیب ،یگرفته به لحاظ داخل صنورت مطالعات با توجه به

 روسیو وعیدر ا ر شنن یصنننعت و یدیتول یواردها یریپ بیفسنن

 [ 9]توان در چند بخش خلاصه نمود که عبارتند ازیکرونا را م

-

 
د صنعتی در زمان بحران هاي بخش توليترین آسيبمهم: 2 شكل

 [9]91كووید 

به نام  یدر کتاب CEPR یاقتصنناد اسننتیمرکز مطالعات سنن

 یریگهمه یا رات اقتصاد یبه بررس« 91-دیدر زمان کوو اقتصاد»

ان در زم دیگانه وارد بر بخش تولرونا پرداخته اسنت. اربات سهک

 [.9،2ت ]اسشده اراهه  ریبحران کرونا به شرح ز

 
 [9]دي: ضربات سه گانه به بخش تول3شكل 

مهمترین فسیب 
های بخش تولید 

صنعتی

دیون عقب افتاده 
واردهای تولیدی 

ین بانکی، بیمه تأما
 اجتماعی و مالیاتی

بالتکلیوی واردهای 
تولیدی در ا ر عدم 
قطعیت در تصمیم 
گیری های دولت مشکالت قراردادی 

شرکت های طرح 
پروژه محور در ا

 شرایط اپیدمی

اربه سه گانه
دبه بخش تولی

اخالل در عراه 
مستقیم که مانع 
تولید است

اخالل در زنییره 
های تامین

کاهش شدید 
تقااا
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 (وكارتوليد و كسببحران كرونا در بخش صنعت)تاثير  -4-2

تولید انا در بخش صنعتوکربحران با توجه به مقالات منتشر شده گروه مشاوران مکنزی تا یر 

 [.96]جستیو نمود 4شکت شماره را می توان به موارد   هاوکارو بر کسب

 

 
[97]يوكارها( براساس گزارشات گروه مكنزو كسب دي)تولدر بخش صنعتبحران كرونا  يهایژگیو: 4شكل 

وی گی های کرونا 
صنعتی

نگرانی از 
رضوردر 
مغازه کاهش 

درامد دولت

دورکاری

عدم  بات 
نشبکه تامی

ی ورشکستگ
شرکا

اعی  شدن
ساختار 
هسنتی عرا

وی تغییر الگ
خرید 
مشتریان

بی وفایی 
شبکه فروش

بهداشت 
فردی 
کارکنان

هنیارهای 
محیط کاری

بیمه و 
مالیات

بسته شدن
ناگهانی 
مرزها

سختگیری
بانک
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بحران در زمان  راهبرديچاارچو  برنامه اددامات  -4-3

 كنزي(ویروس كرونا)ارائه شده م

های منتشننر شننده خود تحت خرین گزارشگروه مکنزی در ف

 شننکت، "ویروس کرونا بحران بعدی مررله از پیشننروی"عنوان 

در زمان   راهبردیقدام ای را برای برنامه امررلههای گام 4شماره 

نیز این چارچوب  های تولیدیرکتدهد که برای شاراهه میبحران 

 [.  96است]قابت استواده 

 

 ویروس زمان در بحران راهبردي اددامات برنامه چارچو  :5 شكل

 [97](مكنزي شده ارائه)كرونا

هاي توليدي و صنعتی در عبور از هاي شركتراهبرد -4-4

 بحران كرونا

 دارند  عمده نگرانی دو هادولتبا توجه به وقوع بحران کرونا 

 و تولید چرخه نشنندن متوق  دیگری و جامعه افراد سننلامت اول

 به را گسننترده بیکاری همهون مخربی تبعات که اسننت تصنناداق

 شرایط این از عبور ها برایشرکت نیز خرد سطح در. دارد همراه

 فنها میان از که کنند اتخاذ را مهمی و کاربردی هایراهبرد باید

نشان داده  6شماره  که در شکت کرد اشناره زیر موارد به توانمی

 شده است 

 

 بحران از عبور در صنعتی و توليدي هايشركت هايراهبرد :7 شكل

 [96]كرونا

 ارکان تمنامی بر رکود این تنا یر  بنازار بنندیبخش راهبرد

 برای منطقی رویکرد نتییه در و نیسنننت یکسنننان اقتصنننادی

 مرکزت که باشد صورت این به باید اقتصادی های تولیدی وشرکت

 از کمتر که ددهن قرار از بازار هاییبخش بر را خود هایفعالیت

 یدبا فنها بازار بندیبخش همهنین. اسنننت پ یرفته تا یر کرونا

 ویروس فن از شننانصنننعت هایبخش بر تا یرپ یری با متناسننب

 .باشد

 در کارکنان کار ادامه برای راهکار بهترین دورکاری راهبرد

 سازمان هر در که افرادی .اسنت و صننعتی  های تولیدیشنرکت

 و فیندمی رسنناب به میموعه فن هایایهرمکنند، سننمی فعالیت

 و تامین بدهند، دسنننت از طریقی هر به را فنها هاشنننرکت اگر

 .کندمی اییاد را بسیاری مشکلات نیروها این جایگزینی

 برای که مواردی ترینمهم از  دیییتال هایفعالیت بر تاکید

 یفیزیک تماس کاهش شود،می مطرح کرونا بیماری از پیشنگیری

 استواده ،خلأ این کردن پر برای جایگزین راهکار. است ریرضو و

 دیییتالی هایفعالیت به دادن میدان و تصننویری هایتماس از

 رد بیشتری توانایی که تولیدی شنرکت هر خاطر همین به. اسنت

 سبتن و ببیند فسیب کمتر دوران این در تواندمی دارد، زمینه این

 .باشد شتهدا بهتری عملکرد خود رقبای بقیه به

 کننه دیگری مهم هننایراهبرد از  تولینند خط تغییر راهبرد

 به هک کالاهایی تولید خط تغییر کنند، اتخاذ توانندمی هاشننرکت

 ارتیاج که اسننت کالاهایی به دیده فسننیب بیشننتر کرونا علت

 برای راهبرد این البته .دارد وجود دوران این در فنها به بیشننتری

 هک اسنت فرصنتی ولی نبوده، پ یرامکان هاصننعت و هابنگاه همه

 معتقدند بسننیاری رااننر رال در. کند جووجسننت خود در باید

 و فمده فنها کمک به باید ها،شرکت موجودیت روظ برای هادولت

 انداختن تعویا به مالیات، کاهش همهون هاییراهکاری اراهه با

 هعرانن  بات جهت دربهره  کم هایوام و یارانه دادن اقسنناط،

 قااات وقتی تا که اسنت اهمیت راهز نکته این به توجه. بکوشنند

 رد خصوصی به ررکت عراه، تحریک با تواننمی ،نشنود تحریک

 های تولیدیشننرکت اگر رتی زیرا. کرد مشنناهده کشننور اقتصنناد

 ابتق تقااننای که زمانی تا کنند تولید گ شننته همهون بتوانند

 و نیست میسر رکود از جلوگیری باشد، نداشنته وجود ایملارظه

 فشار و افتاده دام به انبارها در هاشنرکت گردش در سنرمایه تنها

 توانمی کت در اما. شننودمی تحمیت فنها به بیشننتری نقدینگی

 هایداده از که اسننت نیاز هاشننرکت به دولت کمک برای گوت

 پرداخت هایبیمه ها،شننرکت فعالیت سنننوات شننامت که موجود

 متغیرهایی چنین و پرداختی قبوض همهون هاییهزینه شننده،

 زا فنها پ یریتا یری میزان از درسننت برفورد با تا کرد اسننتواده

چارچوب 
برنامه اقدام 
استرات یک 
بحران

بدست فوردن 
نمایی واقع 
بینانه از نقطه
شروع شرکت

توسعه 
سناریوها برای 
نسخه های 
اینده

تعیین واعیت 
استقرار و 
روظ موقعیت

تعیین اقدامات 
استرات یک 
قوی

تعیین نقاط 
کلیدی که 
سازمان بهتر 
عمت می کند

راهبرد 
تغییر خط 
تولید

تاکید بر 
فعالیت های 
دیییتال

راهبرد 
دورکاری 
کارکنان

راهبرد 
بخش بندی 
بازار
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 رد تا را خطا میزان بتوان تا کرد فنها به بهتری کمک کرونا،

 باید گ ارانسننیاسننت گوت توانمی بنابراین. داد کاهش ممکن

 تحریک سیاست موازات به را هابنگاه از رمایت و روظ سنیاست

 [.97ببرند] پیش تقااا

 توليد صاانعتی در وكارهاكسااب نوین هايراهبرد-4-5

 كرونایی

صاد اقت توق  و است تولید به نیاز سالم ایجامعه داشتن برای

 برای ل ا. داشت خواهد جامعه عمومی سنلامت بر باریزیان ا رات

 داقتصا نگهداشتن سنرپاصننعت  و از طرفی  و تولید چرخه روظ

 خواهد کرونایی اقتصاد در وکارها کسنب نوین هایراهبرد دنیازمن

  [3]زا است عبارت موارد کلیدی ترینمهم .بود

 

 

 یصنعت ديوكارها در تولكسب نینو يهاراهبرد: 6شكل 

 

 آورهاي توليد تا هاي سيستمویژگی-4-7

 باید طورکلیبه فور،تاب هایسنیستم دهدمی نشنان مطالعات

 کارب طراری فنها در بایستی که باشند مشترکی هایوی گی دارای

 را و رم و سریع پاسخ مختل  هایبحران در بتوانند تا شود گرفته

 [.94نمایند] اراهه

 

 [94]آورهاي توليد تا هاي سيستمویژگی :8شكل 

كارها در شرایط بحرانی وآوري كسبهاي تا راهبرد-6-4

 كرونا

 ابزارهای و هاروش بر هاوکاردر کسننب فوریتاب هایراهبرد

 به که ددار تناکیند پیهینده تغییرات بنا مواجنه جندیند برای

 اطمینان و عدم شننرایط در سننریع سننازگاری و پ یریانطباق

 و کارففرینان ل ا کند.می کمک جدید هایفرصننت از گیریبهره

 و بقا امکان افزایش و کناهش تهندیدها برای ارشننند مندیران

های راهبرد به پسنناکرونا دوره در فتی هایفرصننت از گیریبهره

در بحران  فوریتاب و بقا برای وکارهاکسننب .دارند نیاز وریفتاب

 [.4عمت نمایند] یراهبردباید نگاه کلان داشته باشند و 

 طراری نحوی به بایسننتمی فورتاب هایسننیسننتم همهنین،

 صوت وقوع در بتواند باشند، فماده بحران به پاسنخ برای که شنود

 رت و کاهش را مشننکلات ،ادامه در و داده سننریع پاسننخ رانبح

 شناخت بحران در بالا توانمندی مواوع این الزامات از یکی. نماید

 .است

 

 [4آوري در زمان بحران]هاي تا راهبرد :1 شكل
 

 به بحران كرونا در بخش توليدهاي پاسخ راهبرد -5

 شينینعقب راهبرد-5-9

 یا طور موقتبه هاشننرکت ،رالت این در  نشننینعقب راهبرد

 لاتمحصو تولید هایفعالیت یا عملیات کاهش به اقدام داهم طورهب

 اطری بدین چراکه نیسننت، بد همواره کاهش این البته. دننمایمی

 ترموفا که هاییبخش سنننایر موردنیاز منابع تواندمی شنننرکت

 بردیراه پاسننخیک نشننینی  عقب راهبردد. نمای مینات را اندبوده

 این ان است.طور گسنترده قابت مشاهده در برابر بحراسنت که به

 ط تولیدمحصنننولات و خطوها، ها، داراییکاهش هزینهپاسنننخ به 

های تالیطور بالقوه دامنه فعبه اشاره دارد. بنابراین چنین اقداماتی

توسعه دولت 
الکترونیک و 
گسترش 

زیرساخت های 
الکترونیک جامعه
در جهت توسعه 
کسب و کارهای 

فناورانه

چرخشی کردن 
فعالیت ها

تمرکز زدایی  
الگوی نوین 

کسب و کارها در 
اقتصاد کرونایی و
دوران پسا کرونا

افزایش 
ظرفیت 
تولید

تنوع در 
راه رت 
های تولید

مدوالر 
بودن

تحول 
پ یری

نگاه به 
زنییره 
ارزش 
تولید

راهبردهای 
تاب فوری

سرمایه 
انسانی

بازاریابی و 
فروش

مدیریت مالیزنییره تامین

توکر راهبردی
و کارافرینانه
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همانطور که تحقیقات قبلی . کندتیاری یک شرکت را محدود می

عقب  راهبرددن دامنه تیارت از طریا کر محدود ،دهدنشننان می

[. برخی از 2]شودگیری در چرخش تیارت میباعث سهم نشینی

همی از بازیابی بلندمدت نشنننینی را بخش معقب راهبردمحققان 

شود و با انیام این کرد میزیرا باعث کاهش عمل ،دانندشرکت می

 [.91کند]فراهم می راهبردیی برای تیدید کار مبنای محکم

دهد که چرا کاهش دامنه تیارت نشنننان می مطالعه محققان

 هایدر مواقع بحران ممکن اسننت با اننرر خالا برای شننرکت

این محققان در مطالعه خود  یر همراه باشننند. اتحنت تن تولیندی

 درباره تعطیلی چندین صننندوق چین در طول بحران جهانی مالی

 ه مرتبطهای وابستنشان دادند که عملکرد صندوق ،2111-2117

ظر نن روند رتی تقویت شد و بهبا این تصمیم منوی بوده است. ای

های تامینی نزدیکتر به یکدیگر وابسنننته رسنننید اگر صنننندوقمی

ادامه خواهد داشننت.  بحران تریباشننند، برای مدت زمان طولانی

مدیران باید از طریا کاهش اصنت اسناسی این است که  ،روازاین

ع بحرانی از تخریننب ارتمننالی ا رات اقنندامننات ارتمننالی در مواق

 شننینینعقب راهبرد اگرچه بنابراین [.21افزایی فگاه شننوند]هم

 اهکوت در بحران از ناپ یراجتناب پاسخ یک ردودی تا است ممکن

 غیرقابت راهبردی پاسخ این مدتطولانی ماندگاری اما، باشد مدت

 نزما مدت برای بحران یک کههنگامی خصننوصبه. اسننت کنترل

 به اسننت ممکن نشننینیعقب راهبرد ادامه یابد، ادامه تریطولانی

 منیر شننرکت یک باارزش فرهنگ و هاقابلیت منابع، فرسننایش

 برابر در جایگزینراهبردی  هایپاسننخ به را ما توجه این .شننود

 [.29کند]می جلب بحران

  پشتكار)استقامت( راهبرد-5-2

 تیاری هایعالیتف روظ هدف با اقدامات به پشننتکار راهبرد

 فبرخلا بنابراین. شودمی مربوط بحران به پاسنخ در شنرکت یک

 نینچ ،نشننینیعقب راهبرد طریا از محدود هایفعالیت محدوده

 بحران منوی ا رات کاهش و موجود واننع روظ هدف با اقداماتی

 راهبردکه  دهندمی نشنننان قبلی مطنالعنات شنننود.می انینام

 و فورشننگوت راهبردی واکنش یک تواندمی  اسننتقامتاپشننتکار

  با هااهبنگ که نامشخا شرایط در بوی ه. باشد بحران برابر در  رمو

 تیدید که رقیب هایشرکت تمامی ،مقابت در. دشنومی روبرو فن

 عمت بحران برابر در بهتر اسننت ممکن ،دهندمی انیام راهبردی

 شارز دارجهت مکرر تغییرات که است دلیت این به امر این. کنند

 عملکرد هایمزیت قاطعانه و کندمی تضننعی  را راهبردی تیدید

تغییر  را موجود واننع که دهدمی تغییر ا ربی هایسننازمان به را

 .[22و  23 ]داده یا روظ نمایند

 طول در فسننیا تولیدی هایشننرکت مطالعه در ،مثال عنوانبه

 رد که نمودند مشاهده محققانی ،9117 سال در اقتصنادی بحران

 مشننغول هایشننرکت، دارند دوام که هاییشننرکت با مقایسننه

 و شوند عملکرد اختلال دچار دارد ارتمال ،بیشتر دارایی بازسازی

 هستند. مواجه شکست برای بیشتری خطر با

 عمواق در تیارت بنیادین تیدید که دهدمی نشان مطالعه ینا

 یرت راهبردهایی چنین زیرا نیسننت، برتر پاسننخ همیشننه بحرانی

 ودهافز شننرکت بقای و عملکرد بر را اقتصننادی شننوه منوی  یرتا

 راهبرد که اسنننت این اسننناسنننی بینشیک  ،روازاین. اسنننت

 تحرهمک منابع کارگیریهب از بیشتر تواندمی  اسنتقامتاپشنتکار

 شرکت بقای در بیشنتری سنهم و باشند راهبردی نوسنازی برای

 فراهم با رتمندقد بیرونی سننسنناتوم ،این بر علاوه. باشنند داشننته

 یک مخرب ا ر اطلاعات، و سننرمایه به هابنگاه دسننترسننی کردن

 دیگری مطالعه در محققان [.24دهنند]می کناهش را شنننوه

 هب سپتامبر یازده تروریستی رملات اقتصنادی پیامدهای پیرامون

 فنها پرداختند. شنننودمی هابحران یرتا  کاهش باعث که عواملی

 دنش ترمتنوع صورت در چندملیتی شرکت که کردند خاطرنشان

 زمان مرور به بود خواهد قادر زیاد ارتمال به المللی،بین سطح در

 هادام به میبور است ممکن چندملیتی هایشرکت زیرا. کند رشد

 تبدسنن در فینده که اسننتواده کنند مزایایی از تا باشننند اسننتقرار

 کلیدی ایهبینش از یکی [،42مشننابه تحقیا ] رو،ازاین. فیندمی

 مسننیرهای از خروج هنگام اسننت ممکن هاشننرکت که تاسنن این

 کنار را ارتمالی مزایای بحران، مواقع در ترسنننریع خیلی قبلی

   .[24بگ ارند]

 تیاری هایفعالیت روظ برای هاییراهبرد هاشننرکت ،درواقع

. شننوندمیسننوق داده  شنندن جهانی سننمت به و گیرندمیدرنظر

 اب کارانههمحافظ و پ یرانعطاف اقدامات با چندملیتی هایشننرکت

 یچندملیت هایشننرکت کار این انیام با. کنندمی مقابله روند این

 موجود واننعیت ،خود تیارت در اسنناسننی شننکت تغییر جای به

 [.26]کنندمی روظ را شرکت

 نوآوري راهبرد-5-3

 و اقتصنننادها بر مخربی ا رات توانندمی هابحران کهدررالی

 باز راهبردی تیدید برای را فرصننتی از طرفی و ارندبگ  جوامع

 بحران به پاسخ در جدید راهبرد تحقا عنوانبه نوفوری از. نمایند

 چگونه که دادند نشننان مطالعات ،طورخاصبه شننود.می اسننتواده

 هایفعالیتتا  کنندمی جدید هایگزینه کش  به شروع هاشرکت

 عدم پی در و دهند گسننترش هابخش سننایر سننمت به را خود

 انیام جدید هایروش مورد در محیطی زیسنننت هایقطعینت

 یا اسننتقامت هایراهبرد برخلاف بنابرایننمایند.  تأمت مشنناغت
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 ازینوس در که گرفتند تصمیم گ ارانسرمایه نشنینیعقب راهبرد

 .[27و  2]کنند شرکت راهبردی و نوفوری

 خروج راهبرد-5-4

روج را در پاسنننخ به بحران خ راهبرد پویاییمحققان مطالعه 

های بزرگ چندملیتی اروپایی را شرکت محققانی. کندروشنن می

مورد بررسنننی قرار دادند که مدیران فنها در رملات تروریسنننتی، 

و بلایای طبیعی واکنش نشننان دادند. پیامد اصننلی  فناورانهبلایای 

 ،روجخ راهبرد که انتخاب مدیران برایمطنالعنه فنها این اسنننت 

ای دارد که یک شننرکت با فن روبرو اسننت. به نوع فاجعهبسننتگی 

رخ  خروج در پاسننخ به روادط طبیعی کمتر ارتمال دارد راهبرد

لایای هنگنام مواجهه با رملات تروریسنننتی یا ب و ارتمنالنا دهند

 محققان ،براین. علاوهدارد ارتمال بیشتری برای رخ دادنفناورانه 

افته این روند را کاهش یسننعهنشننان دادند که نهادهای خارجی تو

 اند.داده

ها تحمیت تیاری به شننرکت هایخروج توسننط محیط راهبرد

هانه در فگاراهبردی  پاسخیک ها شود. به همین دلیت شرکتنمی

در تحقیقات قبلی نشنننان داده دهند. برابر بحران را تشنننکیت می

توانند پنایه مهمی برای تیدید خروج می راهبرد ،شنننده اسنننت

 اهبردررفت گ توان نتییهبنابراین می .باشد ک شنرکتی راهبردی

 .[21و  22، 2نیست] هابدون هزینه برای شرکتخروج 
 

 گيريبحث و نتيجه-7
 پاسنننخ بحران به  روم طورهای تولیدی بهشنننرکت چگونه

 عواقببحران کرونا  گسترش رودمی انتظار کهازفنیایی دهند؟می

 یشافزا باعث الوس اینشد، با داشته اجتماعی و اقتصادی ویرانگر

بنابراین این  .شنده است راهبرد محققان و دانشنمندان بین علاقه

  کندمی اشنناره بحران مورد در راهبردی پاسننخ نوعمقاله به چهار

  .خروج و نوفوری پشتکار، نشینی،عقب راهبرد

 که دارد اشنناره هزینه کاهش اقدامات به نشننینیعقب راهبرد

 کاهش را شنننرکت یک تیاری هایفعالیت دامنه بالقوه طوربه

 واکنش این دهد،می نشننان قبلی تحقیقات که طورهمان. دهدمی

 مدت کوتاه در که کند کمک هاشننرکت به اسننت ممکنراهبردی 

 راصت درفمد از بخشی زیرا  ببرند در به سنالم جان بحران یک از

د دهنشان می شواهد ،رال این با. کندمی جبران را رفته دست از

ا هتواند برای شرکتبرای مدت طولانی نمی نشینیعقب راهبردکه 

پاسنخی اروری برای  نشنینیعقب راهبرد ،موید باشند. از طرفی

 .استها و بازیابی شرکت راهبردیتیدید 

 یک تیاری هایفعالیت موجود واع روظ به پایداری راهبرد

 فن از راکی قبلی مطالعات بحران اشنناره دارد. مواقع در شننرکت

 رانبح برای مناسب راهبردی پاسخ یک تواندمی پایداری که است

 "هنگام زود"راهبردی  و بازیابی تیدید اجرای .باشد درازمدت در

ها را دچار مشکلات اساسی ممکن اسنت شنرکت بحران مواقع در

 ادامه تریطولانی زمنان مندت برایاگر بحران  ،نمنایند. ازطرفی

 یاربس"راهبردی و بازیابی  تیدید انیام است ممکن ،داشنته باشد

 ممکن اپایداری پشننتکار راهبرد مدتطولانی در زیرا ."باشنند دیر

  بقای شرکت را با تهدید مواجه سازد. است

 اشاره بحران به پاسخ در راهبردی نوسازی به نوفوری راهبرد 

 هابحران دهد،می نشنننان قبلی مطنالعات کنه طورهمنان. دارد

 باز هاییشننرکت برای رتی راهبردی تیدید برای را هاییفرصننت

 طبا تیاری شننرایط در خود راهبرد به سننختی به که کنندمی

 رالت هابحران که است دلیت این به امر این. چسنبندمی معمول

 ار امکان این کارمندان و مدیران به که کنندمی اییاد را بازتابی

 و فراتر ندارتقا ده کنندمی فکر که را فنهه مرزهای تا دهدمی

 ا ری وی هبه مدت طولانی هایبحران اینکه به توجه بنا. ببرنند

 هب بازگشننت که کندمی اییاد تیاری منظر از را برگشننت غیرقابت

 راهبردی پاسنننخ یک نوفوری راهبرد. کندمی غیرممکن راقبت 

 .است اروری در هنگام بحران

 اشنناره شننرکت یک تیاری هایفعالیت قطع خروج به راهبرد

 .باشد بحران برای راهبردی پاسخ یک واندتمی خروج راهبرد. اردد

 راهبرد معنا این بهند. کمی فزاد را متعهد مننابع خروج راهبرد

 فخرین لزوما و نیست وکارکسب شنکسنت از ایجلوهلزوما  خروج

 هر در است ممکن خروج راهبرد ،با این وجود. نیسنت نیز رتراه

 .باشد بحران برای مندارزش راهبردی پاسخ یک زمان

این مقاله و تطبیا این  های اسنتواده شده درراهبرددر بحث 

توان به های تولیدی در ایران میهنا با وانننعیت شنننرکتراهبرد

  .و راهکارهایی پیشنهاد نمود راهبردمواردی مهم اشاره نمود و 

کند که کاهش تقاانننا برای محصنننولات را از دولت تلاش می

شننرط فن  ها و واردهای تولیدی بهشننرکت طریا کمک مالی به

کنه بنه تعدیت یا اخراج نیروی کار منیر نشنننود، جبران کند. هر 

است، اما  چند سنازوکار مشنخصی در این خصوص نیز اراهه نشده

د. تواند مو ر باشنمیرمایتیاپشتکار   راهبردرسد این به نظر می

 تولیدی،های د به جای رمایت از واردها و شرکتشوپیشنهاد می

 ،تننامین و زنییره ارزش زنییره راهبرد در بنخنش منهنمی از

محصولات تنها به خرید محصولات نهایی اقدام شود. از این طریا 

واردهای تولیدی در کت زنییره  توان مطمئن شننند که تماممی

های دولت دهند و هزینهارزش محصنول به اشتغال خود ادامه می

رونا تولید نیز منیر خواهد شد.  فن به نیز کاهش یافته و علاوه بر

و مواد لازم  برخی از واردهای تولیدی، محصننولات ،دیگرعبارتبه
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کنندامانند مواد اولیه برای تولید دیگر تولید می هایبرای شرکت

نند کنندامابدنه یخهال  و برخی دیگر محصول نهایی را تولید می

کرونا دچار تولیدی در بحران  هایشنننرکتبرخی از این  یخهال .

 اند واند و برخی دیگر تغییر ملموسننی نداشننتهافت شنندید شننده

 بردراهز ل ا اسننتواده ا اند.رتی بازار بهتری پیدا کرده برخی دیگر

 د.تواند باشتولیدی در ایران موید میهای وری نیز برای شرکتنوف

بننازاریننابی نیز برای جلننب  راهبردشنننود از میپیشننننهنناد 

هاد در رمایت از های مردم نسنننازمان های مردمی ومشنننارکنت

های تولیدی استواده گردد. شرکتدر ایران  شنرکت های تولیدی

وی ه نوفوری در بخش تولینند بننه راهنبرددر اینران در بنحننث 

وکار های کسننبتغییر مدل کار تولیدی،وسننازی کسننباچابکدر

در همین راسنننتا پیشننننهاد  تواند موفا عمت نمایند.تولیدی  می

های پاسنننخ به بحران در راهبردکه اقدام مهم در زمینه  گرددمی

های تولیدی و صننننعتی ایران در زمنان بحران کرونا در شنننرکت

 .استواده گردد

 عملکرد یدیکل یهاشاخابرای  یهایراهبرد نییتع  

 نینو یهاسنننتمیسننن یادیا یبرا ییهاراهبردو خلا  یبازنگر 

ز تیارب موفا ا یریگها با بهرهسننتمیسنن تیریو مد یتیریمد

  کشورها ریسا

 تولیدی و صنننعتی  یهاکشننور در روزه هایراهبرد ینیبازففر

مدت بدون کوتاه یراهکنارهنا ایاز تزر زیوکنار و پرهکسنننب

 .خصوص در بخش تولیدمنوی به درنظرگرفتن ا رات

عنوان مثالی از صننعت تولیدی کشور ایران در بحران کرونا به

 اراهه شنده در این تحقیا صنعت هایراهبرددر جهت مقایسنه با 

در زمان بحران توان اشنناره نمود که این صنننعت برق را می تولید

 کار، الزام به یرویتره ن ایو  تیتعدکروننا بنا مسننناهلی از قبینت 

 یهااسنننتیسننن تیدر انیام کارها به دل ریتاخ مهیجر پرداخنت

 یها و قراردادهاتوق  پروژه ها،تیتردد و توق  فعال یمحدودساز

منابع  یهانهیهز شیافزا د،ینو افنت تول یورکناهش بهره ،یجنار

 ،یاجتماع یگ ارفاصننله یهااسننتیسنن یاجرا تیبه دلی انسننان

ز ا یافت درفمد ناش تیوکارابه دلکسب یمال انیشندن جر دهانیز

پرداخت رقوق کارکنان و  یبرا ینگیکاهش تقاانننا ، کمبود نقد

 یاه مسننناهت و مخاطراتبنگ یکاهش درفمدها د،یتول یهناننهیهز

کرونا با فنها مواجه  روسیو وعیها در ا ر شننهسننتند که شننرکت

 مبودک»و « در بخش تولید هاکاهش درفمد بنگاه»هسنننتنند که 

 تولیدیمخاطرات  نیترعنوان مهمبنه «ی در بخش تولیندنگینقند

   .رودیشمار مکرونا به طیصنعت برق در شرا یهاشرکت

هایی که برای تولید و راهبردن ایرا در صننننعنت برق درلن ا 

 راهبردبه چهار دسننته  ،زنییره تامین درنظرگرفته شننده اسننت

زنییره تامین و  راهبردمنالی،  راهبردمندیرینت مننابع انسنننانی، 

 راهبرد» ،. از طرفیشننده اسننت تقسننیمارتباط با مشننتری راهبرد

و « سنننربار نهیکاهش هز» ،«ینگینقد تینریدر مند یانقبنااننن

 یاصننل راهبردسننه  «یکار و گردش کار تویشنن یهااسننتیسنن»

صنعت برق در مقابله با کرونا  و تولیدی نیتام رهیزنی یهاشرکت

ه را داشنننت ااجر زانیم نیشنننتریو ب تیمطلوب نیشنننتریبوده که ب

. پیشنننهاد نویسنندگان این اسننت که برای صنننعت برق [7]اسنت

 راهبردوری و فنو راهبرداهنای این مطالعهراهبردکشنننور تمنامی 

ای هراهبردگرفته شنننود. داری  نیز در این صننننعت در نظرپناین

فوری این مطالعه نیز برای صنننعت برق کشننور بسننیار موید تاب

 تواند باشد.می

در ایران دولت پایداریادوام  در بحران کرونا  راهبرددر بحث 

ر نظوکارها درنظرگرفته اسننت. اما بهبسننته رمایتی برای کسننب

های صنننعتی و تولیدی شننرکتراهکار مناسننبی برای رسنند می

دوام و  راهبرددولت ایران  ،عنوان مثالدرکشنننور نخواهند بود. به

پایداری برای صنعت گردگشری اراهه داد که عملا مو ر واقع نشد. 

نوفوری و بازاریابی این صنننعت  راهبرددلیت این امر عدم توجه به 

حران تواند این صننننعت را از ببود و عملنا دادن وام کم بهره نمی

های این مطالعه در تمامی صنننایع راهبردنیات دهد. ل ا توجه به 

 کشور مهم است.

 ایفزاینده طوربه هابحران ،9171 دهه از زیاد، ارتمال بنه

 رد است  شده سنازمانی زندگی از جانبه همه بخش یک به تبدیت

 اطمینان ای، عدمفزاینده طوربه راهبردمحققان  و مدیران نتییه،

 تیربه را هاشننرکت تیاری هایفعالیت بودن مناسننب مورد در

 ونهچگ که کندمی اییاد را الاتیوموارد سنن این بنابراین، .کنندمی

 پاسننخ بحران به  روم طوربه توانندمی راهبردمحققان  و مدیران

 این به پاسنننخگویی به شنننروع راهبرد . محققان[22و  2]دهند

 را یراهبرد هایپاسخ از لویمخت انواع مقاله این. اندکرده تغییرات

 نشننان ما اجمالی بررسننی که طورهمان. دهدمی اراهه بحران به

  است همراه مختل  زمانی هایافا با هاپاسخ این ارزش دهد،می

 رال در جریان این موهوم اییاد مقاله این اصننلی سننهم بنابراین،

 هایپاسننخ از بندیطبقه یک توسننعه با راهبرد ادبیات از رشنند

 که چیزی فن و است 91بحران در زمان شیوع کووید  به یاهبردر

 ارزش تا گیرددرنظرمی مهم بعد یک عنوانبه را زمانی افا سننطح

 رگیهمه به توجه با رال این با .کند بررسننی را هاییپاسننخ چنین

 ،فعلی کرونا گیرهمه شننیوع مانند هاییبحران بودنژرف و بودن

به  های پاسخراهبرد گشودن برای بیشتری تحقیقات که لازم است

 یراهبردپاسخ  از ناپ یرجدایی بخش یک ینا شنود. انیام بحران

 واکنش نتوانند مدیران که شنودمی باعث امر این. اسنت بحران به
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 شده شناسایی یراهبرد هایواکنش .مناسب اراهه دهند یراهبرد

پاسننخ  کی یعنی .نیسننتند یکدیگر ارتباط بهبی بحران با رابطه در

 دیگری یراهبردپاسخ  برای لازم مکمت یک است ممکن یراهبرد

 .داشتند اشاره جهت این به ردودی تا قبلی کارهای گرچها. باشد

به بحران باید پویا و قابت تغییر باشد. ل ا  یراهبردپاسخ های 

تحقیقات فینده باید به دنبال اراهه راهکار اساسی از الگوهای پیاپی 

 یراهبردهای این پاسخ ،پویا باشد. از طرفی یبردراههای از پاسخ

ر تمرزی بایسننتی پویاتر و پیهیدهاهای چندملیتی و فردر شننرکت

 قشن بتواندپویا و قابت تغییر باید  یراهبردهای اراهه گردد. پاسننخ

 .باشد داشته شرکت نوفوری هایپاسخ در مهمی

 در مدیران که اسننت راهبرد تریناصننلی نشننینیعقب راهبرد 

  مدیران دیدگاه از ،رقیقت در .کنندمی انتخاب بحران به پاسننخ

 کوتاه در مناسننب راه تنها اسننت ممکن رتی نشننینیعقب راهبرد

 نینشیعقب راهبرد ،با این وجود .باشد مدت برای مقابله با بحران

نی نشیعقب راهبردکارایی . نیسنت بحران به یراهبرد پاسنخ تنها

 ،پاسخ به بحران نیز مورد تردید استهای راهبردنسنبت به سنایر 

 راهبرد ل ا وی ه هنگامی که بحران مدت زمان طولانی ادامه یابد.به

در زمان  راهبردپاسننخ به  قدم اولین اسننت ممکن نشننینیعقب

های شننرکت یراهبردپاسننخ  در قدم فخرین اما ،باشنند بحران

 ده ازاسنننتوا ،این بر علاوهنیز نیسنننت.  تولیدی در مواقع بحران

 یراهبرد هایواکنش عنوانبه نوفوری راهبرد و پایداری راهبرد

راهز اهمیت  بلندمدت و مدتمیان در بحران برابر در مو ر بالقوه

پایداری و نوفوری چه در داخت و  یراهبرد. ل ا هر دو پاسخ اسنت

چه در خارج شرکت ممکن است در زمان بحران کارایی اساسی را 

 مواوع این هادولت ،رسدمی نظربه راندر مواقع بح نداشته باشد.

 نتأمی قبیت از اقداماتی فزاینده طوربه فنها زیرا .اندکرده دره را

 را مالی محره هایبسننته و هاسنناعت کاهش جبران موقت، مالی

 گ ارند.می اجرا به های تولیدیشرکت از رمایت برای

. است بحران برای یراهبرد پاسنخ یک عنوانبه خروج راهبرد

 باشنند و  کننده نگران اسننت ممکن تیارت از خروج راهبرد یک
 ،نتییه در .باشنند را در پی داشننته مدیران برای "موفقیت عدم"

 خیرات به را تیارت خروج منوی طوربه اسنننت ممکن مندیران

 یک شنننروع نقطه اسنننت ممکن خروج راهبردیک  بیناندازند.

 برای ار عدالت بتواند که راهی باشننند، جدید گ اریسنننرمایه

 ترغیب مشاغت صاربان و مدیران. دهد انیام های تولیدیشرکت

 مناسننب بالقوه پاسننخ یک عنوانبه را خروج راهبرد که می شننوند

 لوج به پیشرفت برای را هاییفرصنت که دهند نشنان بحران برای

 روزه یک بحران به یراهبرد هایپاسخ ،طورخلاصهبه .کندمی باز

 است. با بحران طمرتب بسیار و مهم مطالعه

 در هاراهبردکه د گردتناکید می مهم تنهدر پناینان بر این نک

های ذکر شده نیستند. برخی دیگر محدود به گونه بحران شنرایط

  ها عبارتند ازراهبرداز 

  در بازار، رو به عقب، ادغام افقی، نووذادغنام رو به جلو، ادغام 

نشننیز، ادغام، فرا ش هزینه، تمایز،کاه انحلال، کاهش فعالیت،

  اکتساب، رهبری بازار و نوفوری

 اقیانوس فبی  راهبرد 

 کار جدیدوتوسعه کسب راهبرد  

 کارووری مدل کسبفنو راهبرد  

 های پایدارسازی و تداوم عملیاتراهبرد. 
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