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چکـیده
ایران یکی از کشورهایی است که با موفقیت همهگیری کووید 61-را مهار نکرده است و هنوز با آن در تقابل میباشد .با
این حال ،اندازهگیریهای تهاجمی در برابر همهگیری به ضرر فعالیتهای اقتصادی و عملکرد مالی سازمانها است .در
این مطالعه مقطعی از  671سازمان ایرانی و جدولهای مقایسهای برای بررسی و تفسیر انتخاب استراتژی مقابله سازمانها
بر اساس میزان مشکالت اقتصادی آنها ،مشخصات سازمانها ،عوامل کارآفرینی و تعامالت بین آنها استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که سازمانها عمدتاً استراتژیهای کاهش هزینه را برای مقابله با تعطیلی اقتصادی انتخاب کردهاند.
بااینحال ،تعامل بین عوامل مالی و کارآفرینی میتواند احتمال انتخاب استراتژیهای رشد -محور را به میزان قابل توجهی
افزایش دهد .عالوه بر این ،هنگام مواجهه با یک بیماری همهگیر جهانی مانند کووید ،61-تصور مدیران از اثرات سرریز
خطرات جهانی بسیار بیشتر از خطرات محلی در انتخاب استراتژیهای مقابله سازمانها بود .این مقاله میتواند به مدیران
در جهت مقابله بهتر با پیامدهای شیوع کووید 61-کمک کند.
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در  61مارس  7777بود که ( )6در کالج امپریال گزارشی را منتشر کردند که مرگ احتمالی میلیون ها نفر در اثر شیوع کووید-
 61در ایاالت متحده و بریتانیا را پیش بینی می کرد و از دولت های سراسر جهان خواستند تا آگاهی خود را در مورد این بیماری ،از
جمله ویتنام-کشوری بسیار آسیب پذیر و با مناطق پرجمعیت شهری و امکانات بهداشتی محدود ،افزایش دهند .تأثیرات این همه
گیری بر اقتصاد ایران ویران کننده و اجتناب ناپذیر بوده است .این بیماری همه گیر شوک های عرضه و تقاضا را در اقتصاد ایجاد
کرده است که ناشی از کاهش هزینه های مصرف کننده و صنعت و اختالل در زنجیره تامین در سراسر جهان است.
چالش هایی که بخش های تجاری در ایران با آن رو به رو هستند بسیار زیاد است .این شیوع یک فرصت حیاتی برای
آزمایش برنامه های مدیریت ریسک و سالمت مالی سازمان ها است .اکثر سازمان ها مجبور به تعطیلی در زمان اوج شیوع بیماری
شدند و یکی از روش های بارز برای بقا این است که کارکنان و ظرفیت اشتغال خود را برای بقا کاهش دهند .قرنطینه کووید61-
باعث شد کارگران و کارمندان زیادی شغل خود را در ایران از دست بدهند .با این وجود ،برخی از سازمان ها شیوع را فرصتی برای
بازسازی قابل توجه مدلها و عملکردهای تجاری خود می دانند .به نظر می رسد که دیگران در مواجهه با این چالش ها فلج شده و
به شدت به حمایت دولت وابسته هستند .انتخاب سازمانها از راهبردهای مقابله می تواند منجر به نتایج مالی متفاوت و تواناییهای
بقا در این دوران سخت شود .عالوه بر این ،شیوع کووید 61-و شیوههای فاصله گذاری اجتماعی آن باعث ایجاد یک وضعیت فوق
العاده غیرعادی شد که زمینه منحصر به فردی برای یادگیری فرآیندهای تصمیم گیری مدیران هنگام انتخاب استراتژی های
مقابله ای ایجاد کرد .در یک رویداد شدید مانند این ،به احتمال زیاد ترکیب منابع مختلف سازمان ها می تواند راه حل های بهتری
نسبت به تکیه بر نوع خاصی از منابع ارائه کند .با توجه به این فرض ،این مطالعه دو نوع منابع متمایز ،عوامل مالی و کارآفرینی
سازمان ها را ترکیب کرده و تأثیرات منحصر به فرد و ترکیبی آنها را در انتخاب استراتژی های مقابله سازمان ها در ایران بررسی
می کند .با پرداختن به این موضوع به شکل کارا ،مدیران می توانند برای مقابله با شوکی مانند همه گیری کووید 61-در آینده
آگاهتر و آماده تر باشند.
چندین بحث از این مقاله وجود دارد .ابتدا ،بینش های مفیدی در سطح سازمان در مورد نحوه مدیریت مدیران با مشکالت
مالی ایجاد شده توسط همه گیری کووید  61-ارائه می شود .دوم ،عوامل کارآفرینی با توجه به تأثیرات مالی شدید و همگن ناشی
از همه گیری ،در توضیح انتخاب استراتژی های مقابله با کووید 61-نقش مهمی در توضیح استراتژی های مقابله با کووید 61-ایفا
می کنند .سوم ،روابط تعاملی و غیر خطی بین عوامل مالی و کارآفرینی در توضیح انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد یا
استراتژی های کاهش هزینه بررسی می شود .بنابراین ،تأثیرات متقابل دو مجموعه عوامل بسیار مهم تر از تأثیرات اصلی در مورد
انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد نسبت به استراتژی های کاهش هزینه است .چهارم ،شواهدی برای حمایت از نقش های
اساسی مداخالت دولت در مبارزه با همه گیری کووید 61-و فعال نگه داشتن بخش های تجاری در طول بحران ها ارائه می شود.
سرانجام ،برای مبارزه با همه گیری کووید ،61-تالش های سازمان ملل متحد از نظر مدیران بسیار مهم تر است ،زیرا هنگام
انتخاب استراتژی های مقابله ،بیشتر نگران اثرات سرایت بیماری همه گیر هستند تا خطرات محلی.
بقیه این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است .ابتدا ،مروری بر استراتژی های تحولی که سازمان ها در طول بحران ها استفاده
میکردند و سواالت تحقیقاتی که به عنوان زمینه نظری این تحقیق عمل می کنند ،ارائه شده است .دوم ،روش شناسی این تحقیق
اکتشافی بحث میشود .در ادامه ،یافته ها و بحث ها ارائه می شود .سرانجام ،نتیجه گیری و محدودیت های مقاله ارائه شده است.

 -2ادبیات پژوهش
 -1-2استراتژی های مقابله ای سازمان ها در بحران
در ابتدای شروع تحقیقات )7( ،تعدادی از الگوهای برگشتی قدیمی را تعریف کرد که می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات
بیشتر در مورد استراتژی های پاسخگویی به کسب و کار در بحران استفاده شود .چهار استراتژی عمومی که توسط ( )7مشخص
شد ،مبنای هرگونه بحث در مورد اقدامات استراتژیک شرکت ها برای مقابله با چالش ها در زمان بحران شد .دو استراتژی اول -
ایجاد درآمد و تمرکز مجدد محصول/بازار  -بیشتر در مورد کارآفرینی و تغییر جهت کسب و کار است .دو استراتژی اخیر-کاهش
هزینه و کاهش دارایی-با عملیات کارآمد مرتبط هستند.
ایجاد درآمد استراتژی یک شرکت برای پاسخگویی به بحران ها با افزایش فروش است .افزایش فروش ناشی از معرفی
محصوالت ،افزایش تبلیغات ،افزایش تالش برای فروش یا کاهش قیمت هایی است که برای رقابت مستقیم با رقبا استفاده می
شود .زمانی می توان استراتژی درآمدزایی را انتخاب کرد که شرکت ها بتوانند با افزایش هزینه های سرمایه ای و کل دارایی های
خود فروش ارگانیک خود را افزایش دهند .تمرکز مجدد محصول/بازار بیشتر در مورد انتقال منابع شرکت ها به بازارهای طاقچه
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برای دفاع در برابر اختالل در تقاضای بازار انبوه آنها در طول یک بحران اقتصادی است .این استراتژی پاسخگویی مستلزم نوآوری
های مهم در محصول است و معموالً شامل بازسازی تابلوهای مدیران ارشد است.
یک استراتژی کاهش هزینه با کاهش چشمگیر بودجه تحقیق و توسعه ،عملیات اداری ،بازاریابی و سایر هزینه ها همراه است.
این کاهش سرانجام هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد .بنابراین ،انتظار می رود فروش به دلیل
ماهیت محدود کننده فعالیت های برش به شدت کاهش یابد .استراتژی کاهش دارایی ها مربوط به واگذاری دارایی ها ،عمدتا
دارایی های ثابت است .انتظار می رود مجموع دارایی ها و هزینه های سرمایه ای کاهش یابد.
( )0دریافتند که شواهد تجربی که از چارچوب هوفر حمایت می کند تا اندازه ای ترکیبی است .در طول بحران ها ،برخی از
مطالعات استدالل کردند که شرکت ها به طور عمده استراتژی های کاهش هزینه را به عنوان پاسخ خود انتخاب کرده اند (.)1
دیگران دریافتند که استراتژی های درآمدزایی گزینه های ترجیحی هستند ( ،)1و برخی از محققان ترکیبی از استراتژی ها را به
عنوان راه حلی برای غلبه بر رکود اقتصادی انتخاب کردند (.)1
بعداً ،جریان تحقیقات مربوط به واکنش های بحران اقتصادی در مقیاس ها و موضوع های بسیار بیشتری توسعه یافت .در
زمینه شرکت های کوچک و متوسط ،)SME( 6استراتژی های پاسخ را می توان در دو گروه گروه بندی کرد .گروهی از شرکت
های کوچک و متوسط بر کاهش هزینه های بقا تمرکز می کنند و گروه دیگر بر رشد برای حفظ سهم بازار در زمان پایان رکود
اقتصادی تمرکز می کنند ( .)8 ،0به طور خاص )1( ،دریافت که شرکت های نوپا در دوران رکود اقتصادی با استفاده از سرمایه
انسانی آزاد شده از سازمان های بزرگ تر که به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند ،سود می برند .با این حال ،در مورد تامین مالی
بدهی در زمان بحران ها )67( ،دریافتند که بانک ها  SMEها را به عنوان نهادهای ریسک پذیر تلقی می کنند ،که منجر به
شرایط اعتباری سخت تری برای  SMEها می شود.
منابع انسانی نیز یکی از مناطق آسیب دیده در زمان بحران است .وقتی شرکتی با مشکل مالی رو به رو می شود ،اولین و
معمولی ترین واکنش کاهش نیروی کار است ( .)66موسسات بزرگی مانند پروکتر و گمبل ،هیولت پاکارد ،مایکروسافت و JP
 .Morgan Chase & Coو سایر شرکت ها ،در سال  7761اعالم کردند که انفجارهای عظیمی انجام شده است (.)67
اقدامات کاهش اقدامات متداولی است که توسط شرکت ها برای سازگاری با تغییرات خارجی یا بهبود رقابت و بهره وری انجام می
شود ( .)60اگرچه اخراج نیروی کار می تواند تأثیرات فوری بر بهره وری هزینه ها داشته باشد و شانس بقا را افزایش دهد ،اما می
تواند باعث ایجاد روحیه در سازمان ها شود و ظرفیت شرکت ها را به زیر سطح کارآمد عملیات کاهش دهد (.)61
به طور کلی ،محققان بر اساس استراتژی های مقابله شرکت ها در زمان بحران ،بر اساس موضوعات چهار نمونه کهن هوفر،
توافق اجماعی ایجاد کرده اند .با این حال ،در یک مورد شدید ،مانند همه گیری کووید ،61-انتخاب استراتژی های مقابله باید
بررسی شود زیرا می تواند تحت تأثیر عوامل خاص شرکت و (یا) عوامل زمینه کلی قرار گیرد.

 -2-2شکاف ها و پرسش های پژوهش
( 11 )61مطالعه را بررسی کرد که رفتارهای شرکت ها را در بحران های گذشته بررسی می کردند و راه هایی برای غلبه بر
سرکوب های اقتصادی ارائه کردند .او دریافت که اکثر مطالعات مالی گذشته بر توصیف چگونگی رفتار شاخص های مالی مانند
نسبت بدهی ،اهرم ،نقدینگی ،سودآوری و اعتبار در طول رکود اقتصادی متمرکز شده است ( .)68 ،60 ،61با این حال ،این مطالعات
مالی قبلی بر پیشنهاد راههایی برای غلبه بر مشکالت مالی و رکود اقتصادی متمرکز نشده است .ارتباط بین عملکرد مالی سازمانها
و استراتژی های مقابله تا اندازه زیادی در ادبیات نادیده گرفته شده است.
عالوه بر این ،محققان دریافته اند که منابع کارآفرینی شرکت ها عوامل تعیین کننده بقای شرکت ها در بحران ها هستند.
برای مثال )61( ،دریافتند که شرکت هایی با گرایش کارآفرینی باالتر که با نوآوری ،فعال بودن و تمایل به ریسک پذیری بیشتر
نشان داده می شوند ،احتمال بقا در طول و بعد از آن بحران بیشتر است .چندین نویسنده همچنین اثرات مثبت نوآوری و اقدامات
پیشگیرانه را بر عملکرد شرکت ها در زمان بحران پیدا کردند ( .)76 ،77به این ترتیب ،در این مقاله ،تعدادی از عوامل کارآفرینی
شرکت ها که مستقیماً با شیوع کووید 61-مرتبط بودند ،مانند آمادگی استراتژیک شرکت ها برای رویدادهایی مانند همه گیری
کووید ،61-تصورات کووید ،61-و پاسخ های فعال یا تأخیر ،از نظر ارتباط آنها با انتخاب استراتژی های مقابله شرکت ها بررسی
شد .همه گیری کووید 61-چنین موارد شدید و منحصر به فردی را برای کاوش و یادگیری تأثیرات آن بر چندین فعالیت اقتصادی
فراهم کرده است ( .)77بنابراین ،در یک مورد شدید مانند شیوع کووید ،61-روابط بین عوامل کارآفرینی و انتخاب استراتژی های
مقابله سازمان ها نیز منطقه ای ناشناخته بود .عالوه بر این ،تأثیرات متقابل عملکرد مالی سازمان ها در زمان بحران ها و عوامل

1. Small and Medium Enterprise

34

کارآفرینی آنها بر انتخاب استراتژی های مقابله سازمان ها در زمینه بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز در ادبیات نادیده گرفته
شده است.
بنابراین ،با استفاده از این زمینه منحصر به فرد ،این مقاله با مطالعه روابط متقابل بین عملکرد مالی سازمان ها ،عوامل
کارآفرینی و استراتژی های مقابله ،به شکاف های تحقیق ذکر شده می پردازد.
بر اساس شکاف های ذکر شده در پژوهش ،هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عوامل مالی و کارآفرینی فعلی بر
استراتژیهای واکنشی سازمان ها در بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه گیری کووید 61-در سازمان های ایران است.
سه پرسش تحقیق به شرح زیر مطرح شد:
پرسش  :6چگونه عملکردهای مالی فعلی سازمان ها بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید 61-تأثیر
دارد؟
پرسش  :7چگونه عوامل کارآفرینی سازمان ها بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید 61-تأثیر دارد؟
پرسش  :0چگونه عوامل مالی سازمان ها و عوامل کارآفرینی بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید-
 61تأثیر متقابل دارد؟

 -3روش شناسی
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رویکرد این تحقیق از نوع کیفی است و از نظر روش به طور کتابخانه ای و میدانی ،از نظر هدف ،اکتشافی ،کاربردی و از نظر
بازه زمانی ،مقطعی انجام شده است .ابزارهای گردآوری داده ها و اطالعات این پژوهش عبارتند از :مصاحبه آنالین از طریق نرم
افزار اسکایپ( 6برای بخش میدانی) ،بررسی اسناد و مدارک سازمانی ،اینترنت ،کتاب ها و مقاله ها (برای بخش کتابخانه ای) .در
این پژوهش 67 ،سازمان های ایران در نظرسنجی برای بررسی عملکردهای مالی ،عوامل کارآفرینی و استراتژی مقابله برای بقا در
همه گیری کووید ،61-شرکت کردند و براساس اطالعات به دست آمده ،تفسیر انجام شد .برای تعیین روایی (اعتبار) پژوهش ،از
روش های مثلث سازی (محقق ،نظریه ،روش ،داده ها) و بازبینی توسط همکار پژوهشی و مشارکت کنندگان در مصاحبه استفاده
شد .همچنین ،برای تعیین پایایی تحقیق ،هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری داده ها ،ایحاد فرایندهای ساختمند برای اجرا
و تفسیر مصاحبه های همگرا ،و استفاده از کمیته ی تخصصی انجام شد .در مجموع ،برای ارزیابی کیفیت پژوهش ،تالش شده
است تا اصل بی طرفی را رعایت کرده و بر قابلیت های تعمیم پذیری (انتقال پذیری) ،تأیید (از طریق بررسی داده ها ،یافته ها و
پیشنهادها) و کاربرد تحقیق تأکید شود.

 -4یافتهها
از  671سازمان مورد تحقیق %17 ،از آن ها با مقیاس کوچک ( 17-6نفر) %61 ،از آن ها با مقیاس متوسط ( 677-16نفر) و
بقیه با مقیاس بزرگ (بیش از  677نفر) هستند.
 %07از سازمان های مطالعه شده خصوصی %71 ،از آن ها دولتی و بقیه تعاونی بودند.
 %07از سازمان های مطالعه شده تولیدی و  %18از آن ها خدماتی بودند.
 %11از سازمان ها قبل از شیوع کووید 61-کاهش درآمد/سود داشته اند.
 %01از سازمان ها آمادگی و آگاهی از رویدادی مانند شیوع کووید 61-را داشته اند.
نرخ کاهش منابع انسانی  %17از سازمان ها نسبت به دوران قبل از کرونا متوسط %8 ،از آنها زیاد و بقیه کم بوده است.
میزان کاهش درآمد  %18از سازمان ها نسبت به دوره مالی قبل از شیوع کرونا کم %1 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
میزان کاهش سود  %18از سازمان ها نسبت به دوره مالی قبل از شیوع کرونا کم %71 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
میزان کاهش ذخایر نقدی  %01از سازمان ها کم %77 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
 %61از سازمان ها با تأخیر حداکثر یک روز متوجه تأثیر کووید 61-بر روی کسب و کار خود %61 ،از آنها با تأخیر حداکثر یک
هفته %17 ،با تأخیر حداکثر یک ماه و بقیه با تأخیر حداکثر یک فصل شدند.
 %1از سازمان ها با تأخیر حداکثر یک روز طول کشید تا سازمان راه حل های مقابله با همه گیری کووید 61-را اجرا کنند،
همچنین %77 ،از آنها با تأخیر حداکثر یک هفته %18 ،با تأخیر حداکثر یک ماه و بقیه با تأخیر حداکثر یک فصل طول کشید تا
سازمان راه حل های مقابله با همه گیری کووید 61-را اجرا کنند.
 %78از سازمان ها معتقدند که اگر وضعیت شیوع طوالنی مدت شود و تأثیرات قابل توجهی بر سالمت مالی خود داشته باشند،
سازمان تا کوتاه مدت %78 ،تا میان مدت و بقیه تا یلند مدت می توانند دوام بیاورند.
1. Skype
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در زیر به برخی از راه کارهای سازمان های مورد مطالعه در مواجهه با بحران پاندمی کرونا اشاره می شود:
 استقامت و پشتکار داشتن و کار کردن ارائه فعالیت های خدمات حسابرسی بدون وقف زمانی طبق برنامه ریزی های انجام شده در کنار اجرای پروتکل هایاعالمی از سوی سازمان های متوالی کنترل کرونا
 به کارگیری شیوه های نوین تدریس و همچنین روش های نوین بازاریابی و جذب مشتری و هنر جو استفاده از خدمات به طور اینترنتی ،ایجاد تمهیداتی برای پرداخت اقساطی توسط مشتریان و تمدید زمان برای صدورقرارداد بیمه نامه
 ایجاد همکاری بیشتر و تقویت روحیه کار تیمی از سوی مدیران ارشد سازمان ،حمایت همه جانبه از کارکنان. تغییر سبک آموزشی و پژوهشی استادان و یادگیری و ارزیابی دانشجویان ،خدمت دهی از راه دور و استفاده از سبکهای آموزش الکترونیکی ،استفاده از شرایط دورکاری برای کارمندان واحدهای اداری
 افزایش تنوع خدمات و کاهش هزینه ها استفاده از پروتکل های بهداشتی. استفاده از پروتکل های بهداشتی ،کاهش هزینه های رفت و آمد ،استفاده ی بیشتر از نرم افزارهای گوناگون و جدید،استفاده ی بیشتر از دوربین مدار بسته برای کنترل و برنامه ریزی پروژه.
 فاقد راه حل و استراتژی درخواست حمایت های اقتصادی از دولت برای تولید کننده و مصرف کننده برگزاری دوره ها به طور آنالین ،رعایت پروتکل های بهداشتی در مؤسسه رعایت پروتکل های بهداشتی ،استفاده از تمهیدات الزم برای پیشگیری ،استفاده از دستگاه  UVمخصوص تهویه هوا،استفاده از پاگیر برای باز کردن درها ،استفاده از ماسک و دستگاه ضد عفونی دست ها
 گذاشتن دستگاه الکل ،کشیدن پالستیک جلوی کارمندان و زدن ماسک اجباری. رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ،تعدیل نیروها ،به صورت شیفتی و تغییرات در سیستم رزواسیون به طور مکانیزه وایجاد وب های مختلف برای مشتری مداری
 ارایه تخفیفات روی خدمات و ارایه خدمات آنالین کارکردن داوطلبانه و جلسات روزانه برگزار کردن پرسنل کافی ،تولید و واردات کافی مثل ماسک و الکل و اکسیژن و ...واکسن مورد نیاز در اسرع وقت تامین شود،استخدام منابع انسانی (پرستار)
 به دلیل ضروری بودن کسب و کار صرفا توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده امکان فروش محصوالت به طور غیر حضوری و بازاریابی های بیشتر دورکاری کارکنان رعایت کامل پروتکل بهداشتی توسط کارکنان آگاهی سازی برای منابع انسانی تجهیز کردن لوازم بهداشتی و ایمنی واکسن زدن کارکنان اعالم دستور العمل های ایمنی و بهداشتی در کارگاه رعایت پروتکل های بهداشتی نوع کار به نحوی است که کرونا تاثیر کمی داشته و لذا تا کنون مشکلی نداشته است آموزش مجازیدر پایان به این گزارش باید اشاره کرد که  %77از سازمان ها در حین شیوع کووید 61-ابتکارات حمایتی از دولت دریافت کرده
اند و  %01از آن ها اعتماد به توانایی دولت در مبارزه با شیوع کووید 61-و بازیابی اقتصاد را تأیید نمی کنند.

 -5نتیجه گیری ،پیشنهادها و محدودیت ها
این مقاله سواالت تحقیق در مورد تأثیر عملکرد مالی و عوامل کارآفرینی بر انتخاب استراتژی های مقابله سازمان های ایرانی
در طول بحران اقتصادی ایجاد شده توسط شیوع کووید 61-را بررسی می کند .عالوه بر تأثیرات منحصر به فرد بر روی انتخاب
راهبردهای مقابله ،اثرات متقابل بین دو گروه راهبردها نیز بررسی می شود.
اول ،می توان از تجزیه و تحلیل توصیفی استخراج کرد که اکثر سازمان های مصاحبه شونده دارای آگاهی استراتژیک بودند و
آماده سازی برای بحران هایی مانند شیوع کووید .61-این یافته نشان داد که سازمان های ایرانی شیوه های مدیریت ریسک را
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برای مقابله با بحران ها و عدم قطعیت ها جدی تر گرفته اند .این می تواند نتیجه مستقیم تجربیات بحران های مالی اخیر در ایران
و سایر کشورها باشد .سازمان های مصاحبه شونده تحت تأثیر کووید 61-قرار گرفتند و آنها کاهش درآمد ،سود یا پول نقد را
گزارش کردند .این یافته ها می تواند ناشی از تأثیرات بی سابقه کووید 61-یا برنامه های ناکافی برای مقابله با بحرانی مانند این
همه گیری باشد.
یکی دیگر از دالیل افت شدید عملکرد کسب و کار می تواند اقدامات ضروری اما تهاجمی علیه دولت ایران علیه کووید61-
باشد که شامل تعطیلی بیشتر فعالیت های اقتصادی و اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی است .در سطح صنعت ،نگرانی سرمایه
گذاران در مورد همه گیری کووید 61-بیشتر صنایع اصلی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است در سطح جهانی ،بازده منفی قابل
توجه بازار سهام در صنایع سرگرمی ،خدمات و صنایع سنگین از ابتدای شیوع بیماری قابل مشاهده است ( .)70در سطح سازمان،
 88سازمان استراتژی های کاهش هزینه و فقط  00سازمان استراتژی های متمرکز بر رشد را انتخاب کردند .این را می توان با
روند بد بینی نسبت به شیوع کووید 61-در میان سازمان های ایرانی توضیح داد.
دوم ،بررسی ها نشان داد که عوامل مالی و عوامل کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر انتخاب راهبردهای مقابله ای دارند .با این
حال ،عوامل کارآفرینی مانند زمان واکنش ،راهکار منطقی و زمان بقا نقش مهمی را در توضیح انتخاب استراتژی های مقابله با
کووید 61-نسبت به عوامل مرتبط با مالی ایفا می کنند .کاهش سود ،کاهش درآمد و کاهش نقدینگی ناشی از عوامل مالی است.
به طور خاص ،در مورد استراتژی های مقابله (شامل کاهش هزینه عملیاتی و منبع جدید) ،فقط عوامل کارآفرینی (شامل زمان
واکنش ،راهکار منطقی و )CovidinVNبه طور قابل توجهی با احتمال انتخاب دو استراتژی کاهش هزینه و متمرکز بر رشد
ارتباط دارند .این مطلب با شواهد تجزیه و تحلیل توصیفی سازگار است که تاثیر شوک های برون زا ایجاد شده توسط همه گیری
کووید 61-بر عملکرد مالی سازمان ها اجتناب ناپذیر و همگن است .در این شرایط ،ادراک مدیران و توانایی کارآفرینی آنها عوامل
متمایز کننده ای هستند که سازمان ها در انتخاب راهبردهای مقابله ای تعیین می کنند (.)71 ،71
سوم ،عوامل مالی و عوامل کارآفرینی تأثیرات متمایزی بر احتمال انتخاب استراتژی های کاهش هزینه (کاهش هزینه
عملیاتی و کاهش هزینه کارکنان) و استراتژی های متمرکز بر رشد (منبع جدید و انجام ندادن) داشتند .برای مثال ،زمان واکنش
تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه عملیاتی ،اما تأثیر منفی بر منبع جدید داشت .این به آن معنا است که اگر سازمانی به سرعت برای
پاسخ به شیوع بیماری اقدام کند ،به احتمال زیاد استراتژی متمرکز بر رشد انتخاب می شود تا استراتژی کاهش هزینه .همین
تأثیرات را می توان برای آمادگی استراتژیک ،زمان بقا و راهکار منطقی مشاهده کرد .این یافته ها با تحقیقات روی استراتژی های
مقابله سازگار است ،که ویژگی ها و سوابق مختلف دو گروه از راهبردهای مقابله در زمان بحران را مشخص می کند ()71 ،61
تحقیق در مورد دیدگاه مبتنی بر منابع در مورد مزایای رقابتی و قابلیت های پویای سازمان ها نیز نشان می دهد که عوامل
کارآفرینی مانند پیکربندی مجدد ،یکپارچه سازی ،دستیابی به منابع جدید و اقدام سریع کلید توسعه توانایی های جدید ،یافتن منابع
جدید درآمد و بقا در یک محیط آشفته است (.)07 ،71 ،78 ،70
چهارم ،هنگام بررسی و ارزیابی اثرات متقابل بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی ،نتایج نشان داد که تأثیرات ترکیبی برای
استراتژی های متمرکز بر رشد بسیار مهم تر از استراتژی های کاهش هزینه است .اثرهای متقابل قابل توجه ،متعلق به الگوهای
منبع جدید و کاری انجام نده است .در مقابل ،تأثیر مدل های کاهش هزینه عملیاتی و کاهش هزینه کارکنان تقریبا کم تر هستند.
این یافته ها داللت بر این دارد که روابط تعاملی و غیر خطی بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی بسیار مهم تر از روابط اصلی در
مورد تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد نسبت به استراتژی های کاهش هزینه است.
پنجم ،حمایت دولت و اعتماد به اقدامات دولت عوامل اساسی برای فعالیت یک سازمان در هنگام بحران ها هستند .این یافته
با نتایج تحقیقات گذشته مطابقت دارد که ادعا می کند مداخالت و حمایت دولت با تاب آوری سازمان ها ارتباط مثبت دارد ،نیروی
کار آنها را کوچک نمی کند و ارزش خود را در هنگام بحران حفظ نمی کند (.)01 ،00 ،07 ،06
سرانجام ،برداشت های متفاوت مدیران از خطر جهانی کووید 61-این است که تأثیر عوامل مالی (کاهش درآمد ،کاهش
نقدینگی و بدهی سرمایه) در انتخاب استراتژی های مقابله تعدیل می کند .اثرات سرریز خطرات جهانی همه گیری کووید61-
بسیار مهم تر از خطرات محلی در مورد تصمیمات مدیران در مورد استراتژی های واکنش است .این را می توان تا اندازه ای با
استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی در ایران توضیح داد که دسترسی به اخبار جهانی مربوط به کووید 61-را بسیار آسان تر می
کند ( .)01تأثیرات سرایت کننده خطرات همه گیر بر فعالیت های تجاری در زمینه های مختلف می تواند یک موضوع تحقیقاتی
ارزشمند برای درس گرفتن از رویدادهای شدید مانند کووید 61-باشد (.)77
به طور کلی ،این مطالعه به سواالت تحقیق مربوط به تأثیرات شیوع کووید 61-بر عملکرد مالی سازمان ها و نحوه مدیریت
کارآفرینی خود برای انتخاب بهترین استراتژی های مقابله ای برای بقا در بحران اقتصادی و اجتماعی پرداخته است .برخی از
ترکیبات منحصر به فرد که بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی وجود داشته است ،تأثیر قابل توجهی دارند و مدیران می توانند در
مورد نحوه تصمیم گیری همکاران خود درباره استراتژی های مقابله با شیوع کووید 61-آگاه شوند.
این مطالعه یکی از معدود مواردی است که اثرات متقابل بین عملکرد مالی و عوامل کارآفرینی را در تصمیم گیری برای
انتخاب استراتژی های مقابله در شرایط بحران مورد توجه قرار داده است .با این حال ،این مطالعه تعدادی از محدودیت های یک

 احتمال خطرات سوگیری.مطالعه مقطعی را با استفاده از یک مصاحبه آنالین به عنوان روش جمع آوری اطالعات انجام داده است
 مانند تأثیرات، این مطالعه نمی تواند بسیاری از جنبه های جالب مربوط به انتخاب استراتژی مقابله،ً ثانیا.در نمونه وجود دارد
 پژوهش های بیشتری مورد، برای کشف این جهت تحقیق.منحصر به فرد صنایع مختلف بر انتخاب را به طور کامل بررسی کند
 برخی از تأثیرات متقابل قابل توجه را نمی توان به، به دلیل تعامالت پیچیده بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی، سوم.نیاز است
 روش های مختلفی مانند روش های ترکیبی باید برای بررسی این حوزه تحقیق بین رشته ای، بنابراین.راحتی درک و توضیح داد
، پیشنهاد می شود دولت می تواند اقداماتی شامل بازاریابی خالقانه و ویروسی.بین تصمیمات مالی و کارآفرینی استفاده شود
، روزه برای همه ورودهای بین المللی61  قرنطینه های شدید، لغو رویداد عمومی،تدریجی غربالگری دما در همه اماکن عمومی
 نصب مواد ضدعفونی...  اجبار کردن پوشیدن ماسک و، ممنوعیت تجمعات عمومی،قرنطینه جمعی همه تماس های بیماران مبتال
 ساختمان های مسکونی و محل کار برای کمک به درآمد و سود سازمان ها و اقتصاد ایران انجام،کننده دست در اماکن عمومی
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