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 آوری کسب و کارهای متوسط در بحران کرونانقش تدوین استراتژی در تاب

 )مطالعه موردی صنایع متوسط مستقر در شهرک های صنعتی شیراز(

 

 2محبی الدین سراج ،1محمدی موهان

 ایران قشم، الملل بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه بازرگانی، مدیریت دکترای دانشجوی 0

 (مسئول نویسنده) قشم، الملل بین واحد اسالمی ازاد دانشگاه یت،مدیر استادیار، رشته 2

 

 چکیده

-شوند. همهها جزو عوامل محیطی غیرقابل کنترل و بعنوان تهدیدی جدی برای چرخه حیات کسب و کارها تلقی میبحران

ک و متوسط که به لحاظ های اقتصادی بویژه کسب و کارهای کوچگیری کرونا نیز بعنوان بحرانی جهان شمول، تمام بنگاه

های بارز ثباتی و عدم اطمینان از مشخصهساختاری بیشتر در معرض آسیب هستند را متاثر نموده است. در این شرایط که بی

هدف از این پژوهش آوری بعنوان اولین پیشنهاد برای این دسته از صنایع، نیازمند تعمقی جدی است. آن است، نسخه تاب

-آوری میهای سطح بنگاه و عملیاتی در تابای متفاوت، به تبیین نقش و جایگاه استراتژیآوری از زاویهعالوه بر بررسی تاب

برای انجام این پیمایشی است.  -ها توصیفی کاربردی و از جنبه نوع و نحوه گردآوری داده ،این پژوهش از لحاظ هدف پردازد.

عتی پیرامون شهر شیراز مستقر هستند، از بین جامعه آماری صنایع های صنبنگاه متوسط که در سطح شهرک 01تحقیق تعداد 

ها، اطالعات تن از مدیران ارشد این دسته از سازمان 81متوسط در کل کشور انتخاب و با استفاده از شیوه مصاحبه عمیق با 

آوری بنگاه و عملیاتی بر تاب های سطحتاثیر بسزای تدوین استراتژیهای پژوهش حاکی از  . یافتهآوری گردیدمورد نیاز جمع

-ها و تابراستایی در استراتژیارتباط بین هم دهندههای پژوهش نشان است. همچنین یافته کسب و کارها در عبور از بحران

 .ها استآوری در سازمان
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