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 چکیده

ایجاد شده است نه تنها جان بسیاری را گرفت  ویروس کرونای جدید جهانی که توسط یدر مدت زمان کوتاهی ، همه گیر –هدف 

 یتقریباً هر شرکتی از یک طریق یا روشکه بلکه باعث محدودیتهای جدی در زندگی روزمره خصوصی و همچنین زندگی تجاری شد 

بر روی بنگاه های خانوادگی این امکان را  19-کوید گرفته است. این نخستین مطالعه تجربی در مورد اثرات بحراناز آن دیگر تأثیر 

 می دهد که درباره مدیریت بحران شرکت های خانوادگی نتیجه گیری شود.

اصلی شرکتهای  اطالعاتمصاحبه نیمه ساختار یافته با  27طرح تحقیق کیفی اکتشافی مبتنی بر  -طرح/متدولوژی/رویکرد 

 پای غربی که در مراحل مختلف بحران قرار دارند.در پنج کشور ارو، اندازه  در هرخانوادگی 

. این شرکت ها اقداماتی را انجام می دهند ارائه می کندنوعی کیفیت و کیفیت جدید برای شرکت ها را  19-کوید بحران –یافته ها 

از آن قوی تر بیرون بیایند.  که می تواند به سه استراتژی مختلف اختصاص یابد تا در کوتاه مدت با بحران سازگار شوند و در درازمدت

یافته های ما نشان می دهد که چگونه شرکت ها در تمام صنایع و در همه ابعاد مدل های تجاری خود را در یک بازه زمانی کوتاه ، 

را د که این بحران یک تغییر فرهنگی مهم اما ناخواسته نبا تغییر شرایط محیطی تطبیق می دهند. یافته ها همچنین نشان می ده

. از یک سو ، همبستگی و انسجام قوی تری در شرکت مشاهده شد ، در حالی که از سوی دیگر ، این بحران منجر به به همراه دارد

 دیجیتالی شدن آزمایشی شده است.

ی بر رو 19-کوید ، این اولین مطالعه تجربی در قلمرو مدیریت در مورد تأثیرات بر اساس دانسته های مولفین –اصالت/ارزش 

 در برابر بحران را ارائه می دهد. گیواکنش های فعلی شرکت های خانواد به لحاظشواهد بین المللی  ، کهبنگاههای )خانوادگی( است

 ، مدیریت بحران ، بنگاه های خانوادگی ، مدیریت استراتژیک ، مدل کسب و کار ، تطبیق 19-کرونا ، کوید –واژه های کلیدی 

 تحقیقاتی –نوع مقاله 
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 مقدمه

 ،  2020ماه مارس  11در 

اعالم کرد با انتقال بسیار باال ، را  (WHO, 2020a, b, c, d, e)کرونا ویروس همه گیربیماری   (WHO)سازمان بهداشت جهانی 

 . از آن زمان به بعد ، شیوع سریع آنفوالنزای جدید در سراسر جهان بحران نگران کننده سالمتیبود نشانگر شیوع جهانی آن که

جهانی را برانگیخته است. دولت های بسیاری از کشورها اقداماتی اتخاذ کرده اند که بر زندگی روزمره جامعه تأثیر می گذارد. برای 

به طور گسترده ای به کار گرفته شده است. مناطق  "دوری اجتماعی"کند کردن انتقال و گسترش ویروس ، تاکتیک بهداشت عمومی 

ور شده اند )از محدودیت های تماس با تا مسافرت کامل(. مدارس ، دانشگاه ها و امکانات عمومی تعطیل و حتی کشورها به کلی محص

 شده اند. و رویدادهای عمومی )از جمله مسابقات ورزشی ، کنسرت و حتی ازدواج( در اکثر کشورها در حال حاضر ممنوع است.

رد ، بلکه پیامدهای اقتصادی قابل توجهی در اقتصادهای جهان ایجاد کرده این اقدامات نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذا

 Baldwin and، و اقتصاددانان  (2020و همکاران ،  Baker) است. بورس اوراق بهادار به طرز چشمگیری سقوط کرده است

Weder di Mauro, 2020; McKibbin and Fernando, 2020)  به طور مداوم رکود اقتصادی سخت را پیش بینی می

اجتماعی و  فاصله گذاریدولت ها در صنایع مختلف محدودیت های شدیدی را برای شرکت ها وضع کرده اند ، سیاست های . کنند

ضای همزمان و کرده و باعث تقا تعطیلکرده اند و حتی مشاغل غیر ضروری را در بسیاری از کشورها  تاکیدمحافظت از سالمت را 

در حالی که تقاضا در صنایعی مانند . (2020و همکاران ،   del Rio-Chanona ) همچنین مسائل مربوط به عرضه می شوند

کاهش داشته مراقبت های بهداشتی بسیار زیاد شده است ، تقاضا در صنایعی مانند رستوران ها ، حمل و نقل هوایی و گردشگری 

تنها در یک .  (Muellbauer, 2020) خرید در خانوارهای خصوصی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. قدرت و مصرف عمومی است

از کل کارمندان  ٪29میلیون نفر در ایاالت متحده شغل خود را از دست داده اند ، نرخ بیکاری بیش از دو برابر در اتریش و  22ماه ، 

و هزینه های مصرف کننده تقاضای مشتریان ( قرار گرفته اند. کاهش Kurzarbeitکوتاه مدت ) مرخصیسوئیس به دلیل بحران در 

بدتر ، شرکت ها و ورشکستگی های آتی در بسیاری از بخش های تحت تأثیر  بسته شدنبا  2020حتی ممکن است در طول سال 

 .شود

و  کردهای صنایع غیر ضروری را محدود بسیاری از صنایع با مسائل جانبی از عرضه روبرو هستند ، زیرا دولت ها فعالیت ههمزمان ، 

حمایت از  در جهتاقدامات الزم  انجامکارگران محدود به خانه های خود هستند. مشاغل ا باید با تعدادی از چالش ها از جمله 

است که  تحقیقات دانشگاهی نیازمندسالمت ، کاهش تولید و تقاضا ، ایجاد اختالل در زنجیره تأمین ، مقابله کنند. این وضعیت 

 در اختیار شرکتها قرار دهد.را  19-کوید استراتژی های معتبری در مورد چگونگی کنار آمدن با چالش های بحران

است. اکثر مشاغل  19-کوید پاسخگویی به بحران ، این تحقیق در صددشرکت های خانوادگی و مفهوم بررسی چگونگی با توجه به 

کل شرکت های کشورهایی که برای  ٪90تقریباً  -بسته به تعریف کاربردی  -در سراسر جهان شرکت های خانوادگی هستند ، که 

(. در چشم انداز مشاغل ، نقش شرکت های 2015و همکاران ،  Xiاین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند را تشکیل می دهند )

 (.2016، و همکاران  Filserبه عنوان کارفرمایان ، سرمایه گذاران ثروتمند و مبتکران بسیار مهم است ) خانوادگی در اقتصاد

 Kim andو سرمایه و منابع مالی محدود آنها )و نیز  و خانواده محور  انهایستادگی خودمختارشرایط بنگاههای خانوادگی به دلیل 

Vonortas ،2014 ؛Sirmon  و Hitt ،2003) ( معموالً آسیب پذیر هستندG omez-Mej ıa   ، ؛ 2007و همکارانLee ،

عالوه بر این ، یک بحران معموالً دو برابر صاحبان بنگاه های خانوادگی را درگیر می کند ، یعنی یک بار به عنوان شهروندان  (.2006



شرکت خانوادگی نماینده میراث خانواده است یک (. از آنجا که Runyan ،2006خصوصی و در دور دوم به عنوان صاحبان مشاغل )

 شرایطخانوادگی بسیار مهم است زیرا ، مدیریت مؤثر بحرانها برای شرکتهای خانوادگی ، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط 

 (.2011و همکاران ،  Gomez-Mejiaاجتماعی آنها در معرض خطر است )

ر رابطه با رفتارها و اقدامات خود در هنگام بحران نشان می دهند. نشان داده شده بعالوه ، بنگاه های خانوادگی ویژگی های خاصی د

و همکاران ،  Faghfouriاست که افزایش مالکیت خانواده ، احتمال پیروی شرکتها از رویه های رسمی بحران را کاهش می دهد )

و  Arrondo-Garcia) گذار می باشدبحران تأثیر ( و دلبستگی عاطفی خانواده بر عملکرد بنگاه های خانوادگی در هنگام 2015

را برای بقای بلند مدت قربانی می کنند  خود شرکت های خانوادگی عملکرد کوتاه مدت و ارزش سهامداران.  (2016،  همکاران

(Lins  ، ؛  2013و همکارانMinichilli  ، و بنابراین ممکن است از اقدامات خاص در پاسخ به بحرانها نیز استفاده 2016و همکاران )

برخورد می محیط کار ، با مسئولیت پذیری بیشتری  در رابطه باکنند. بعالوه ، بنگاه های خانوادگی معموالً نسبت به کارمندان خود 

و  .Dyer Jr؛  2005و همکاران ،  Chrisman) می کنندتصمیمات را با ارزشها و اهداف غیر اقتصادی شرکت هماهنگ  وکنند 

Whetten  ،2006.)  به دلیل ساختارهای خاص مالکیت ، شرکت های خانوادگی می توانند سریع تصمیم بگیرند و به سرعت و غیر

 (.Carney  ،2005بوروکراسی به تغییرات پاسخ دهند )

برای این تحقیق با در نظر گرفتن نمونه های زیادی  19-کوید بحران ارتباط عملی بنگاههای خانوادگی و پاسخهای استراتژیک آنها به

 Mieleمشهود است. تولیدکننده آلمانی لوازم خانگی و تجاری ، از شرکتهای خانوادگی که از پوشش رسانه اخیر دریافت می کنند 

زنجیره تأمین  تولید را کاهش داده ، عملیات را به حداقل رسانده و از ابتدای آوریل کاهش ساعت کاری را به اجرا گذاشته است.

شرکت با اختالل گسترده ای روبرو شده است ، زیرا شرکت دیگر قادر به تهیه قطعات نیست و قادر به فروش محصوالت خود با بسته 

تالش کرده است تا ضمن مواجهه با محدودیت ها و دستورالعمل های  Woerleیات خانوادگی اتریشی های خرده فروشی نیست. لبن

تولید خود را  Woerleدر نتیجه  بهداشت جدید ، تولید خود را برای پاسخگویی به افزایش تقاضا برای محصوالت پنیر حفظ کند.

آلمانی  خانوادگی . تولید کنندهمی چوشندرمندانش ماسک های محافظ کار می کند و کا شبانه روزسازماندهی مجدد کرد ، با این کار 

برای حفظ و نگهداری روابط و فعالیت های تجاری خود ، از جمله حداقل سطح بهره وری ،  Sennheiserمیکروفون و هدفون 

کار مجدداً سازماندهی شده است ، کار  هم اکنون تولید به دو شیفت جداگانه اقداماتی را در زمینه تولید و بازاریابی انجام داده است.

کردن از خانه تا حد امکان انجام شده است ، فروشگاه ها به طور موقت بسته شده اند و انجام کار با آنها فقط در وب سایت آنها امکان 

ت خود برنامه های پیوسته تجار Kuhne þ Nagel International AGپذیر است. شرکت لجستیکی جهانی مستقر در سوئیس 

را دنبال می کند تا نه تنها از سالمت و ایمنی کارکنان خود محافظت کند بلکه از خدمات بی وقفه برای مشتریان خود نیز اطمینان 

( ، بخشی از سلسله مشاغل چندمنظوره ایتالیایی که توسط جیووانی آگنلی تأسیس FCAاتومبیل سازی فیات کرایسلر ) حاصل کند.

 2020در ایتالیا اعالم کرد. اعالمیه رسمی یازدهم مارس ،  19-کوید فوری را برای کمک به مبارزه با شیوع شد ، به سرعت اقدامات

رختکن شامل بسته شدن فوری کارخانه های تولیدی آن در سراسر کشور بود. ضدعفونی شدید کلیه مناطق کار و استراحت ، اتاقها و 

نمونه های دیگر  ."محدود کردن تماس های اجتماعی تا حد ممکن"ز خانه( برای )ا "کار هوشمندانه"و همچنین اجرای تدریجی  ها

پاسخ های خالقانه تر شرکت های خانواده در برابر بحران را مشاهده می کنند. جورجیو آرمانی گروه تحت رهبری خانواده ایتالیایی. 

 Melittaده لباس ورزشی و اوقات فراغت آلمان؛ و گروه بزرگترین تولید کنن  Mey  ،Trigemaتولید کننده لباس زیر زنانه آلمانی 

، معروف به تولید فیلترهای قهوه و کیسه های جاروبرقی ، همه منابع تولید را برای تولید لباس های پزشکی و ماسک های محافظت 

 از چهره مجدداً بازسازی کرده اند.



به طور خاص ،  19-کوید به طور کلی ، و راه های مقابله با بحرانعلی رغم ارتباط علمی و مدیریتی استراتژی های مدیریت بحران 

هستند.  19-کوید بحران پاسخگویهیچ مطالعه دانشگاهی قبلی بررسی نکرده است که چگونه و با چه وسیله ای شرکت های خانواده 

)علیرغم موارد استثنایی شده اند  جامانمطالعات اندکی در مورد چگونگی مدیریت و غلبه بر بحران های شرکت ها فقط به طور کلی ، 

 ،Cater and Schwab  ،2008  ؛Herbane ،2013 ؛Kraus et al. ،2013؛ Faghfouri  ، را مالحظه  2015و همکاران

، خطرات فوری سالمتی برای همه بازیگران اقتصادی و محدودیت های شدید دولت  داشته است 19-کوید (. سرعتی که بحرانکنید

 مورد بررسی قرار نگرفته است.ها وضعیت منحصر به فردی را ایجاد می کند که تا به امروز در تحقیقات تجاری خانواده  ها

واقعی شرکتهای خانوادگی در وضعیت در باره  "فوری شرایط"در برابر این پیش زمینه ، تالشهای زیر برای ارائه اولین شواهد اولیه 

 تا آنجا که می دانیم. انجام شده است  19-کوید آلمان ، ایتالیا ، لیختن اشتاین و سوئیس( به بحرانپنج کشور غربی اروپا )اتریش ، 

در تالش می پردازد. ما بیشتر  19-کوید ، این نخستین مطالعه تجربی است که به پیامدها و مکانیسم های مقابله مشاغل در بحران

را عمومی تر در مورد چگونگی واکنش و انطباق شرکت های خانوادگی در یک وضعیت بحران عمومی غیر منتظره  یدانش هستیم که

 . ایجاد کنیم

کمک می کند و الگویی برای تغییرات در  19-کوید این مطالعه به مدیریت استراتژیک و بحران شرکتهای خانوادگی در طول بحران

موقعیت گذاری بلند مدت شرکت ارائه می دهد. این مقاله بیشتر به تحقیق در بنگاههای  طول بحران برای سازگاری کوتاه مدت و

. با ارائه بینش توقف کسب و کار تطبیق پیدا می کنند خانوادگی کمک می کند و نشان می دهد که چگونه این شرکت ها با وضعیت

به ، فرآیندهای نوآوری و دیجیتالی شدن بنگاهها  ا توجه بهب می توانداین مقاله ،  بیرونی شرایط غافلگیر کنندهدر مورد چگونگی 

 در زمینه نوآوری و دیجیتال سازی کمک کند.ات بیشتر تحقیق

 19-بررسی اجمالی وضعیت: بحران کوید

 و گسترش آن از چین به اروپا 19-کوید منشأ بحران

به هیچ دلیل شناخته  ستاستان هوبی چین( نمی تواندر ووهان )در )همه گیری( ، موارد متعدد پنومونی  2019در دسامبر سال 

ورود پیدا شیوع این پاتوژن به یک بازار منطقه ای غذاهای دریایی در ووهان . (WHO, 2020a, b, c, d, e)مربوط شود ، شده ای 

و همکاران  Huang)توسط مقامات محلی بسته شد بالفاصله پس از اعالم هشدار اپیدمیولوژیک  2020که در اول ژانویه سال  کرد

تحقیقات در ابتدا (. 2020و همکاران ،  Huangنفر قبالً آلوده شده بودند ) 41در آن زمان ،   .( 2020و همکاران ،  Zhu؛  2020، 

  (.2020و همکاران ،  Chanنتیجه گرفتند که این بیماری ناشی از ویروس جدیدی است که می تواند به شخص منتقل شود )

منتشر کرد و  ویروس کرونای جدید، سازمان بهداشت جهانی نخستین گزارش وضعیت خود را در مورد  2020ژانویه سال  21در 

را مورد( ، تایلند )دو مورد( ، ژاپن )یک مورد( و جمهوری کره )یک مورد(  278مورد تایید شده در چهار کشور از جمله چین ) 282

 .(WHO, 2020a, b, c, d, e)عنوان نمود 

 (WHO, 2020a, b, c, d, e)در پنجمین گزارش  جدید کروناویروسبه اروپایی مبتالیان در ، اولین  2020ژانویه سال  25در 

، پس از گسترش گسترده ویروس در چین و ظهور آن در سایر نقاط جهان ، کمیته  2020ژانویه سال  30منتشر شد. متعاقباً ، در 

اعالم کرد  ، اورژانس بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی مورد  کورو ویروس جدید را به عنوان یکاضطراری تازه ایجاد شده ، 

(WHO, 2020a, b, c, d, e) .  با توجه به تحرک بین المللی امروزی ، شیوع ویروسی محلی می تواند به سرعت در سراسر جهان



مورد در اروپا  14کشور مورد تأیید قرار گرفت ، از جمله  20مورد در  9،826(. در آن زمان Cohen  ،2000گسترش یابد )

(WHO, 2020a, b, c, d, e). 

را  19-کوید بیماری WHOدر سراسر جهان تأیید شده بود ، و مدیر کل  مبتال مورد 118.319،  2020در یازدهم مارس سال 

و بسیاری از مردم در جهان را تحت تاثیر قرار جهانی بوده که یک بیماری  (WHO, 2020a, b, c, d, e)اعالم کرد  "همه گیر"

 (.2001و همکاران ،  Last) خواهد داد

 19-اقدامات دولت برای کاهش ریسک پاندمی کوید

مروری بر مرگ  (1) به عنوان یک بیماری همه گیر ، به وضوح بر تهدید شدید جهانی ویروس تأکید دارد. در جدول 19-کوید اعالم

به همراه سایر بیماریهای عفونی ارائه شده است. از آنجا که این بیماری اولین تهدید  19-کوید های تایید شده در سراسر جهان برای

و  Ferguson) که برای آن هیچ واکسن یا درمانی وجود نداشت، ( بود 1919-1919) H1N1جهانی از زمان شیوع آنفوالنزای 

 نیاز به اقدامات دولتی به جهت کاهش یا سرکوب آن بود . 19-کوید ، ( 2020همکاران ، 

سرکوب سعی می کند با اجرای اقدام در کل جمعیت است. ای کاهش اقدامات به دنبال کند کردن شیوع بیماری و ایجاد ایمنی گله 

د. با این حال ، ایجاد واکسن به زمان نیاز کنترل شو عامل بیماری زاکاهش دهد تا  1>را به ویروس محدودیت ها ، تعداد تولید مثل 

جدید کمک  کرونا ویروس مانندعاملی (؛ اگرچه کاهش و سرکوب می تواند به کاهش شیوع 2020و همکاران ،  Fergusonدارد )

و همکاران ،  Andersonکند ، هر دو استراتژی نیاز به محدودیت های شدید با تأثیرات شدید بر زندگی اجتماعی و اقتصاد دارند )

و اهمیت مداخله غیر  ( از تأثیر استراتژی های کاهش و سرکوب بر درآمد باال استفاده کرد2020) فرگوسن و همکاران (.2020

مدارس و  بستناجتماعی عمومی و  فاصلهاجتماعی از گروههای خطر ،  فاصلهقرنطینه داوطلبانه ،  دارویی از جمله در خانه ماندن ، 

تایج آنها نشان می دهد ، صرف نظر از استراتژی انتخاب شده )یعنی سرکوب یا کاهش( ، مداخالت نگوشزد نمود . ا را دانشگاه ه

 متعدد غیر دارویی برای کاهش خطر ابتال به سیستم مراقبت های بهداشتی ناشی از شیوع ویروس ضروری است.

 

 Baldwin and Weder di Mauro, 2020; McKibbin and(: خالصه ای از بیماری های قدیمی )1جدول )

Fernando, 2020 

 مرگ و میر همه گیری زمان
 میلیون 25 طاعون 14قرن 

 میلیون یا بیشتر 50 انفلوانزای اسپانیایی 1918-1920

 میلیون 25بیش از  ایدز و ادامه دارد 1981

 774 سارس 2002-2004

 575000-151000 انفوانزای پرندگان 2009

 11000بیش از  ابوال 2014-2016

 (2020آوریل  23)تا  186500 19-کرونا/کوید 2020

   برگرفته از دانشگاه جانز هاپکینز

 



در اروپا )به ویژه در ایتالیا و اسپانیا( باعث شده است که دولت ها اقدامات  ایجاد ویروسافزایش شدید عفونت ها و تعداد باالی 

اعمال کنند. دولت های اروپایی در درجه اول توصیه های آژانس  19-کوید رش کنترل نشدهسختگیرانه ای را برای جلوگیری از گست

و همکاران  Baekkeskov) های بهداشت عمومی در مورد اقدامات کاهش )پیرامون کاهش اقدامات را کاهش می دهند( دنبال کردند

عفونت تا حد امکان برای جلوگیری از اضافه بار ظرفیت های  "منحنی"این تالش ها به طور کلی با هدف نگه داشتن  . (2019، 

به عنوان مثال در چین که (. قبالً نشان داده شده بود ، 2019و همکاران ،  Lauسیستم مراقبت های بهداشتی انجام می شود )

آنها ، به ویژه در مناطقی  شدتت ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. محدوده محدودیت های دقیق تماس می تواند تعداد عفون

 ,WHO, 2020a, b) میزان قابل توجهی از منحنی عفونت شده استآسیب دیده اند ، منجر به مسطح شدن  میزان زیادیکه به 

c, d, e) .شده است 

، .Ferguson et al؛ Fenichel ،2013را تحمیل کردند ) ماعیفاصله گذاری اجتدولتها برای تحقق این هدف در اروپا اقدامات 

(. این اقدامات با هدف کاهش تماس های اجتماعی قابل اجتناب تا حد امکان برای Nigmatulina and Larson ،2009؛ 2020

به صرفه تلقی می مقرون ، فقط برای همه گیری های شدید  این معیار هاجلوگیری از شیوع سریع کرونا ویروس انجام می شود. 

مروری بر مداخالت غیر دارویی کشورهایی که مورد بررسی قرار  (2) (. جدول2017و همکاران ،  Pasquini-Descompsشوند )

 است. کرده ارائه ، را  19-کوید گرفته اند برای جلوگیری از شیوع

 19-اقتصاد در هنگام بحران کوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


