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چکیده 
بحران ویروس کوید-19 تاکنون به کسب وکارهای بسیاری در سراسر جهان آسیب زده، با وجود این برخی شرکت ها 
با اتخاذ راهبردهای مناسب، در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته اند. دولت ها نیز با توجه به نیازهای خود کوشیده اند با 
حمایت های گوناگون به این شرکت ها کمک کنند. با توجه به اهمیت راهبردی شرکت های دانش بنیان برای ایران، در این 
مقاله چگونگی تأثیرگذاری حمایت های دولتی در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ ده شرکت دانش بنیان در مواجهه 
با پیامدهای شیوع کرونا را با رویکردی کیفی و روش مطالعۀ چندموردی بررسی کرده ایم. داده های این مطالعه از راه 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران این ده شرکت جمع آوری شده اند و برای اعتباربخشی به این داده ها از روش 
مثلثی سازی منابع استفاده شده است که مصاحبه  با مدیران، مستندات معاونت علمی ریاست جمهوری و مستندات 
نوآوری و شکوفایی سه ضلع آن را تشکیل می دهند. تحلیل محتوای کیفی اسناِد تولید و جمع آوری شده در  صندوق 
فرایند پژوهش نشان می دهد که محرک اصلی راهبردهای فرصت جویانۀ متعدد شرکت ها در بحران شیوع کرونا، افزایش 
تقاضا در حوزۀ کسب وکار شرکت است و شرکت ها با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های خود و با اتکا به حمایت های 
دریافت شده، از این فرصت ها استفاده کرده اند. همچنین شواهد نشان می دهند که دولت با طیف وسیعی از ابزارهای 
حمایتی مالی و غیرمالی به این شرکت ها کمک کرده است. با وجود این نمی توان حمایت دولتی را جایگزین فرصت های 
بازار در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت ها دانست؛ هرچند اغلب این شرکت ها بدون حمایت های دولتی 
نمی توانستند راهبردهای خود را پیاده سازی کنند. درنتیجه باید حمایت های دولتی را در کنار فرصت های بازار، مکملی 

حیاتی برای شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان در دوران شیوع بیماری کوید-19 دانست. 
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مقدمه

با منشأ  در 31 دسامبر 2019، ابتالی 27 نفر به نوعی ذات الریه 
نامعلوم در شهر ووهان در استان هبئی کشور چین شناسایی شد 
در  را  بیماری  این  چینی  مقامات   .)Sohrabi et al., 2020(
ژانویۀ 2020 به منزلۀ بیماری جدید با عنوان کروناویروس جدید1 
ژانویه،  پایان  در  جهانی2  بهداشت  سازمان  و  دادند  تشخیص 
با  را اعالم کرد.  بین المللی بهداشت عمومی  وضعیت اضطراری 
وجود تالش های بسیار، انتشار بیماری کوید-19 در دیگر نواحی 
 Shaw et al.,( شد  آغاز  ژانویه  اواسط  از  کشورها  دیگر  و  چین 
2020(؛ به گونه ای که در زمان نگارش این مقاله )اواسط تابستان 
جهانی  بهداشت  سازمان  رسمی  گزارش های  براساس   ،)1399
بیش از 16 میلیون نفر از مردم جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و بیش از 640 هزار نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. ایران نیز ازجمله اولین مکان های شیوع این ویروس بود و 
از ابتدای اسفندماه 1398 تا زمان نگارش این مقاله، بیش از 15 

3.)WHO, 2020( هزار نفر براثر این بیماری از دنیا رفته اند
»فاصله گذاری  مانند  عبارت هایی  بیماری  این  شیوع  آغاز  از 
اجتماعی«،4 »خودانزوایی«،5 »قرنطینۀ چهارده روزه«، »شکستن 
گسترده  شکل  به  شیوع«  منحنی  »مسطح کردن  شیوع«،  زنجیرۀ 
بیشتر  گسترش  از  پیشگیری  آن ها  همۀ  هدف  که  می شوند  شنیده 
فراوانی  گزارش های  روز  هر  اینکه  با  است.  کوید-19  بیماری 
دربارۀ آزمایش موفقیت آمیز داروهای گوناگون در حوزۀ درمان این 
بیماری از سراسر جهان شنیده می شود، اما تاکنون مؤثربودن هیچ 
دارو یا واکسنی برای درمان ویروس کوید-19 ثابت نشده است. 
از  پیشگیری  به نظر می رسد که راهی جز  بنابراین درحال حاضر، 
انتشار  برای کندکردن سرعت  افراد  با  ارتباط نزدیک  اجتماعات و 
این بیماری وجود ندارد )Shaw et al., 2020(. به سبب گسترش 
درگیر  کشورهای  دولت های  که  محدودیت هایی  و  بیماری  سریع 
پیامدهایی  با  تقاضا،  و  در طرف عرضه  کرده اند شرکت ها  اعمال 
با  مواجهه  و  بیماری  به  ابتال  از  ترس  و  شده اند  روبه رو  جدی 
عدم قطعیت6 شدید نیز به نوبۀ خود باعث کاهش مصرف و مخارج 

 .)OECD, 2020 a; 2020 b( مصرف کنندگان شده است
شرکت هایی  به منزلۀ  دانش بنیان7  شرکت های  موقعیتی،  چنین  در 

1. Novel Coronavirus

2. World Health Organization (WHO)

3. این آمار براساس گزارش وضعیت شمارۀ 189 سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 27 
ژوئیۀ 2020، برابر با 6 مرداد 1399 است و همچنان درحال افزایش است.

4. Social Distancing

5. Self-isolation

6. Uncertainty

7. Knowledge-based Enterprises

بازار  وارد  را  نوین  خدمات  محصوالت/  دانش،  از  استفاده  با  که 
می کنند )احمدی جشوقانی و اسماعیلیان، 1395( اهمیت بسزایی 
ایجاد  عوامل  مؤثرترین  ازجمله  دانش بنیان  شرکت های  دارند. 
اشتغال، نوآوری، توسعۀ نظام های اجتماعی و شکل گیری و رشد 
و  )انصاری  می روند  به شمار  کشوری  هر  در  دانش بنیان  اقتصاد 
حق شناس گرگابی، 1395(. این گونه کسب وکارها ضمن گسترش 
فضای رقابتی، دربرابر تغییر و تحوالت نوظهور در اقتصاد انطباق 
و انعطاف پذیری مناسبی نیز دارند و در چنین شرایطی، کشورهایی 
سیاست های  اتخاذ  به  و  می برند  به سر  تحریم  در  که  ـ  ایران  مثل 
مرتبط با تاب آوری8 اقتصاد نیاز دارند ـ به توانایی های شرکت های 
در   .)1396 همکاران،  و  )پالیزدار  می کنند  تکیه  خود  دانش بنیان 
وضعیت مملو از عدم قطعیت کنونی، بسیاری از شرکت ها ازجمله 
شرکت های دانش بنیان تالش کرده اند که به شکل موافق چرخه، با 
کاهش هزینه های خود به شکلی از این بحران عبور کنند. اما در این 
میان، برخی از شرکت های دانش بنیان نیز با استفاده از فرصت های 
این   داده اند.  رونق  خود  کسب وکار  به  بحران،  این  در  فراهم شده 
شرکت ها برای بهره برداری از فرصت ها و موقعیت های پیش آمده در 
دوران شیوع کرونا با اتخاذ راهبردهایی مسیر خود را برای رشد در 
دل این بحران اقتصادی هموار ساخته اند. در این مقاله از اینگونه 

راهبردها با عنوان راهبردهای فرصت جویانه یاد می شود.
در این میان، دولت ها نیز وارد عرصۀ مقابله با بحران شده اند تا با 
حمایت های خود، از تخریب کسب وکارها و ظرفیت های تولیدی 
کشور به سبب پیامدهای ویروس کوید-19 پیشگیری کنند و به رفع 
نیازهای اساسی کشور در این وضعیت بحرانی یاری رسانند. اما 
درعین حال باید توجه داشته باشند که سیاست های حمایتی خود 
را با دقت انتخاب کنند تا در کنار رفع نیازهای ناشی از شیوع کرونا 
و همچنین کمک به سرپاماندن فعالیت کسب وکارهای گوناگون، 
خود به منبع رقابت غیرمنصفانه تبدیل و به انحراف اقتصاد جهانی 
به  پاسخ  مقاله،  این  هدف   .)OECD, 2020 b( نشوند  منجر 
شکل گیری  در  دولتی  حمایت های  چگونه  که  است  پرسش  این 
با  مواجهه  در  دانش بنیان  شرکت های  فرصت جویانۀ  راهبردهای 

پیامدهای شیوع ویروس کوید-19 تأثیرگذارند؟ 

1. مبانی نظری

مدیریت راهبردی عبارت اند از فرایند شناسایی مقاصد، تعیین اهداف، 
انتخاب مسیرهای عملیاتی دستیابی به این اهداف و درنهایت پیاده سازی 
گذشته،  دهۀ  چندین  در   .)Bracker et al., 1988( اعمال  این 
شکل گیری  فرایندهای  میان  ارتباط  راهبردی  مدیریت  اندیشمنداِن 
غیرمالی  و  مالی  عملکرد  در  فرایندها  این  تأثیر  و  سازمان ها  راهبرد 
آن ها را بررسی کرده اند )Hart and Banbury, 1994(. پژوهش های 

8. Resilience
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نظری باعث توسعۀ مدل های گوناگونی شده اند که تالششان تشریح و 
پیش بینی اثر سازندۀ شکل گیری راهبرد در عملکرد بنگاه ها بوده است. 
 بر عملکرد شرکت های بزرگ تمرکز 

ً
بااین حال، اغلب این مدل ها صرفا

دارند و مناسب بودن آن ها برای تشریح عملکرد شرکت های کوچک و 
متوسط در هاله ای از ابهام قرار دارد. البته پژوهش در حوزۀ بررسی و 
در  متوسط،  و  در شرکت های کوچک  راهبرد  تدوین  مدل های  توسعۀ 
سال های اخیر آغاز شده است )Ian Burke and Jarratt, 2004(. در 

این میان، دو رویکرد منازع بر دیگر رویکردها چیرگی دارند:
1( رویکردهای مدیریت راهبردی رسمی؛1

 Charles et al.,( 2رویکردهای مدیریت راهبردی غیررسمی )2
 .)2015

سنتی  دانش  این  با  رسمی  راهبردی  مدیریت  رویکردهای 
الگوهای  مدیران،  راهبردِی  مدیریت  روش های  که  سازگارند 
کنش هایی که آن ها انجام می دهند، دیدگاه ها و نگرش هایی که بیان 
می کنند و درنهایت سطوح عملکردی که به دست می آورند، همگی 
 Charles,( از مدل های تجویزی و ژرف اندیشانه  نشئت می گیرند
را  راهبردی  فکری، مدیریت  از مکاتب  برخی  بااین حال   .)1965
غیرساختاریافته  و  غریزی  غیررسمی،  تصمیم گیری  مسیر  به مثابۀ 
می بینند که سیستم های تحلیلی عقالیی رویکردهای نظریه پردازان 
درواقع   .)Mintzberg, 1978( ندارند  بر  در  را  کالسیک 
با  مقایسه  در   )1985( واترز  و  مینزبرگ  مانند  اندیشمندانی 
اندیشمندان کالسیک، از زاویۀ دیگری به مقولۀ راهبرد می نگرند و 

باور دارند که راهبردها می توانند نوخاسته باشند.
استدالل   )1996( َمجلوف  و  َهکس  و   )1994( مینزبرگ 
به  قاطعی  جهت گیری  حس  ژرف اندیشانه  راهبرد  که  کرده اند 

1. Formal Strategic Management

2. Informal Strategic Management

که  بدین معناست  نوخاسته  راهبرد  درحالی که  می دهد؛  سازمان 
آن ها  می گیرد.  یاد  می شود  مواجه  آن  با  عمل  در  آنچه  سازمان 
این راهبردها، در کنار هم، در  همچنین اشاره کرده اند که هر دو 
فرایند  درعین حال  و  کمک  سازمان  به  مدنظر  جهت گیرِی  کنترل 
یادگیری را نیز ترغیب می کنند. همان  گونه که در شکل 1 مشاهده 
می شود، مینزبرگ و واترز )1985( به این موضوع اشاره کرده اند 
باعث  محقق شده  راهبردهای  با  مدنظر  راهبردهای  مقایسۀ  که 
قصد  براساس  )محقق شده  ژرف اندیشانه  راهبردهای  میان  تمایز 
قبلی( و راهبردهای نوخاسته )الگوهایی که در غیاب قصد قبلی 
راهبردهای  دیگر،  به عبارت  را ممکن می سازد.  محقق می شوند( 
ژرف اندیشانه با وجود برنامه های رسمی مکتوب و پیروی دقیق از 
آن ها سنجیده می شوند؛ درحالی که راهبردهای نوخاسته با فقدان 
برنامه های رسمی مکتوب و اتکا به یادگیری از تجربیات گذشته 

.)Charles, 1965( سنجیده می شوند
بیماری کرونا همچنان درحال گسترش است.  درحال حاضر، 
فاصله گذاری  طرح های  و  قرنطینه  سیاست  به کارگیری  افزایش  با 
اجتماعی در کشورها، ترس از ابتال به کرونا و کاهش درآمد باعث 
افزایش عدم قطعیت در سراسر جهان شده است. سنجه ای جدید 
با موضوع عدم قطعیت اقتصادی مربوط به پاندمی ها و دیگر موارد 
شیوع بیماری های واگیردار نشان می دهد که عدم قطعیت ناشی از 
دیگر  به  نسبت  و  باالست  استثنایی  به شکلی  کرونا  بیماری  شیوع 
بیشتر  است  بسیار  گذشته  در  واگیردار  بیماری های  شیوع  موارد 
سنجش  برای   )ibid( همکاران  و  آهیر   .)Ahir et al., 2020(
عدم قطعیت ناشی از شیوع ویروس کوید-19، در قالب برنامه ای 
مطالعاتی در صندوق بین المللی پول،3 شاخص جهانی عدم قطعیت 

3. International Monetary Fund

 

: راھبرد ژرف1شکل   )Mintzberg, 1994اندیشانھ و راھبرد نوخاستھ (منبع: 
)Mintzberg, 1994:شکل1:راهبردژرفاندیشانهوراهبردنوخاسته)منبع
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پاندمی1 را، به  منزلۀ زیرشاخصی از شاخص جهانی عدم قطعیت، 
برای 143 کشور جهان توسعه داده اند که نقطۀ آغاز آن سال 1996 
است. این شاخص نشان می دهد که سطح عدم قطعیت مربوط به 
پیامدهای شیوع ویروس کرونا در دو دهۀ اخیر بی سابقه بوده است؛ 
به گونه ای که در تاریخ 31 مارس 2020، این عدم قطعیت بیش از 
سه برابر بیشتر از عدم قطعیت ناشی از شیوع بیماری سارس در سال 
2002 و چیزی حدود بیست برابر بیشتر از عدم قطعیت ناشی از 

 .)ibid( شیوع بیماری ابوال در سال 2014 بوده است
بنابراین، رویکرد معمول شرکت ها، چه بزرگ و چه کوچک، برای 
پرتالطمی  از چنین وضعیت  عبور  با هدف  تصمیم گیری های الزم 
زمان دستیابی  تا  به تعویق انداختن تصمیم ها  است.  کند  بیش ازحد 
به اطالعات بیشتر، شاید در شرایط معمولی درک شوند، اما زمانی 
شرکت ها با محیط هایی مملو از عدم قطعیت مواجه می شوند که در 
چنین  می شوند.  منتشر  ناقص  و  اضطراری  به  صورت  اطالعات  آن 
 Alexander et al.,( نیست  مناسب  شرکت ها  برای  رویکردی 
2020(. البته این نکته بدین معنا نیست که دیدگاه های پورتر2 دربارۀ 
راهبرد دیگر وارد نیستند، بلکه بسیاری از مدیران شرکت ها همچنان 
استفاده  خود  شرکت های  راهبردی  برنامه ریزی  در  وی  رویکرد  از 
می کنند. اما  تمرکز صرف بر رویکرد راهبرد ژرف اندیشانۀ پورتر برای 
دنیای امروز کمی قدیمی شده است. در نقطۀ مقابل، این گونه به نظر 
دنیای  برای  مینزبرگ،  هنری  نوخاستۀ  راهبرد  رویکرد  که  می رسد 
رویکرد  است.  مناسب تر  امروز  عدم قطعیت  از  سرشار  و  پرتالطم 
مینزبرگ این نکته را بازتاب  می دهد که ممکن است برنامه های ما 
غیرسودمندبودن  معنای  به  نکته  این  البته  مواجه شوند،  با شکست 
برنامه ریزی نیست، بلکه منظور آن این است که با توجه به سّیالّیت 
جهانی،  بحران های  از  ناشی  عدم قطعیت  و  صنایع  در  مرزها 
شرکت های  و  صنایع  راهگشای  است  ممکن  نوخاسته  راهبردهای 

 .)Moore, 2011( گوناگون باشند

1-1. پیامدهای شیوع بیماری کوید-19

شیوع  اقتصادی  پیامدهای  گستردۀ  ابعاد  دربارۀ  صحبت  هرچند 
بیماری کرونا، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن، هنوز زود 
بیماری  این  تأثیرات  از  جدیدی  ابعاد  روز  هر  و  می رسد  به نظر 
هولناک در حوزه های گوناگون مشاهده می شود، اما بیان پیامدهای 

1. World Pandemic Uncertainty Index (WPUI)

سازمان  طریق  از  که  است  راهبردی  ژرف اندیشانه  راهبرد  پورتر  مایکل  دیدگاه  2. در 
را  سنتی  راهبردهای  می توان  عبارتی  به  است.  شده  کنترل  و  برنامه ریزی  دقت  به 
برنامه  آغاز می شوند، سپس یک  ایده  ارائۀ یک  با  راهبردها  این  دانست.  ژرف اندیشانه 
دقیق توسعه داده می شود، برنامه به صورت مکتوب درآمده و درپی آن، اقدام های الزم 
انجام می پذیرد. هدف آنچه می تواند به عنوان راهبرد سنتی )ژرف اندیشانه( در نظر گرفته 
شود، ایجاد و حفظ یک جایگاه تعریف پذیر بلندمدت در زمینۀ مزیت رقابتی در بازار 
است. راهبرد ژرف اندیشانه، رویکرد مکتب برنامه ریزی محسوب می شود، درحالی که 

می آید. حساب  به  یادگیری  مکتب  رویکرد  نوخاسته،  راهبرد 

این بیماری برای شرکت ها و کسب وکارها از آغاز شیوع آن تاکنون، 
 یکی از مهم ترین 

ً
برای ارائۀ مطالعۀ حاضر ضروری است. ظاهرا

به سبب  »جهانی شدن زدایی«3  پدیدۀ  کرونا،  شیوع  پیامدهای 
و هوایی کشورها، مختل شدن  دریایی  زمینی،  بسته شدن مرزهای 
و  انسانی  نیروی  و  سرمایه ها  کاالها،  اولیه،  مواد  عادی  جریان 
صورت  به  )دست کم  تولیدی  واحدهای  و  کسب وکارها  تعطیلی 
اغلب  حاضر  درحال  که  می رسد  به نظر  این گونه  است.  موقتی( 
کشورها ضربات ناشی از شیوع کرونا را در اقتصاد خود احساس 
کرده اند )Barua, 2020(. به باور بالدوین و دی مائورو )2020(، 
مبتال  اقتصادی  آنفلوانزای  نوعی  به  کشورها  کرونا  شیوع  از  پس 
تقاضای بخش های  و  به عرضه  را  موقتی  منفی  که شوک  شده اند 
گوناگون وارد کرده است. آن ها معتقدند که پاندمی کوید-19 هم 
به همین  و  به شمار می رود  تقاضا  بر  بر عرضه و هم شوک  شوک 
سبب، جریان مبادالت را در سطوح گوناگون به شدت کند کرده، در 
عرصۀ تولید و همچنین در زنجیره های تأمین، دشواری های بسیاری 

را در پی داشته است. 

1-1-1. پیامدهای طرف عرضه
و  پیامد شیوع ویروس کرونا تهدید سالمتی  نخستین و مهم ترین 
جان انسان هاست. به همین علت ممکن است شرکت ها به سبب 
بیماری کارکنان خود یا سیاست هایی که دولت ها برای کنترل شیوع 
بیماری وضع می کنند، با کمبود نیروی کار مواجه شوند و متعاقب 
آن مجبور شوند ظرفیت خود را کاهش دهند یا فعالیتشان را متوقف 
مدارس،  تعطیلی  مانند  سیاست هایی  به  توجه  با  همچنین  کنند. 
کارکنان شرکت ها مجبورند وقت بیشتری را به مراقبت از خانوادۀ 
آثار  )de Boer et al., 2020(. همچنین  اختصاص دهند  خود 
روحی و روانی ناشی از ترس افراد از ابتالی خود و خانواده شان به 
کرونا، ممکن است در عملکرد آن ها به شدت تأثیر منفی بگذارد و 
 .)D’Auria and De Smet, 2020( فعالیت شرکت را مختل کند
به مواد  تأمین کنندگان  بیماری کرونا ممکن است  دسترسی  شیوع 
اولیۀ الزم را محدود  کند و موجب کاهش تولید آن ها شود. از طرفی 
محدودیت های رفت وآمد و تعطیلی فعالیت بسیاری از فرودگاه ها 
اولیه  مواد  توزیع  و  ترابری  سیستم های  که  می شود  باعث  بنادر  و 
به دست تأمین کنندگان با اختالل مواجه شوند و مواد اولیۀ ضرورِی 
 OECD, 2020a, 2020b;( شرکت ها به موقع به دست آن ها نرسد
Baumgartner et al., 2020 (. یکی دیگر از آثار تخریب زنجیرۀ 
تأمین این است که شرکت ها ارتباطات پیشین خود را در شبکه های 
تأمین از دست می دهند و شرکت های بزرگ تر به سمت اتحادها و 
توافقات جدیدی می روند تا تداوم کسب وکارشان  با مشکلی مواجه 

 .)OECD, 2020a( نشود

3. Deglobalization



23 نقش حمایت  های دولت در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان ...

1-1-2. پیامدهای طرف تقاضا
شیوع بیماری کرونا عالوه بر طرف عرضه، طرف تقاضا را نیز تحت 
تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای که مراجعۀ حضوری مشتریان برای 
سیاست های  علت  به  شرکت ها  خدمات  محصوالت/  دریافت 
بیماری  این  به  ابتال  از  مردم  هراس  همچنین  و  دولت ها  کنترلی 
به شدت کاهش یافته و در مقابل، تقاضا برای استفاده از خدمات 
 Baumgartner( خرید اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است
از  بسیاری  خرید  قدرت  و  نقدینگی  همچنین   .)et al., 2020
فراوانی  کاهش  کرونا  شیوع  از  ناشی  بی کاری  علت  به  مشتریان 
از  این عامل در کنار ترس   .)Dore et al., 2020( داشته است
و  مصرف  بسیار  کاهش  باعث  باال  عدم قطعیت  و  کرونا  به  ابتال 
اختالل  طرفی  از   .)OECD, 2020a( است  شده  افراد  مخارج 
و  این حوزه  در  کار  نیروی  به علت کمبود  توزیع  در سیستم های 
توزیع محصوالت/  باعث اختالل در  محدودیت های رفت وآمد، 
خدمات در میان مشتریان شده است )ibid(. اما پیامدهای کرونا 
برای طرف تقاضا فقط منفی نیست و عالوه بر افزایش تقاضا برای 
استفاده از خدمات خرید اینترنتی، تقاضا برای محصوالت مربوط 
دیگر  و  ضدعفونی کننده  مواد  دستکش،  )ماسک،  پیشگیری  به 
تشخیص  )کیت های  تشخیص  شخصی(،  حفاظت  تجهیزات 
)دارو،  درمان  و   )... و  بدن  دمای  سنجش  دستگاه های  کرونا، 
دستگاه های تنفس مصنوعی و ...( افزایش شایان توجهی یافته و 
افزایش ظرفیت تولید و  به همین علت، فرصتی بی سابقه را برای 
فراهم کرده است  این حوزه ها  در  فعال  درآمِد شرکت های  کسب 

 .)Dore et al., 2020(

1-1-3. پیامدهای مالی
پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در طرف عرضه و تقاضا، 
 به علت 

ً
پیامدهایی مالی را برای شرکت ها به همراه داشته اند. اوال

پیامدهای ذکرشده و محدودیت هایی که دولت ها اعمال کرده اند، 
شرکت ها  سرمایه ای  هزینه های  همچنین  و  تدارکات    هزینه های 
 OECD, 2020a;( است  یافته  افزایش  توجهی  شایان  شکل  به 
Baumgartner et al., 2020(. همچنین به علت کاهش عرضه/ 
تقاضای برخی شرکت ها، درآمد آن ها به  نسبت دورۀ پیش از شیوع 
به همین علت، حجم  و   )ibid( داشته  کرونا کاهش چشمگیری 

 Dore et( است  یافته  کاهش  به شدت  شرکت ها  این  نقدینگی 
پرداخت  از  شرکت ها  از  بسیاری  سبب،  همین  به   .)al., 2020
هزینه های خود، ازجمله حقوق کارکنان، ناتوان شده اند و احتمال 
 OECD,( ورشکستگی و تعطیلی کامل کسب وکارشان وجود دارد
در  که  شرکت هایی  می دهند  نشان  مشاهدات  به عالوه   .)2020a
حوزۀ کاری خود با افزایش تقاضا مواجه شده اند نیز برای افزایش 
در  به سرمایه   فزاینده  تقاضای  این  به  پاسخ گویی  و  تولید  ظرفیت 
برای  است  ممکن  آن  تأمین  که  دارند  نیاز  توجهی  شایان  گردش 

شرکت ها دشوار باشد.

پیامدهای  با  مواجهه  در  شرکت ها  راهبردهای   .2-1
شیوع ویروس کرونا

و  محیط  تغییرات  با  تطبیق  پذیری  فرایند  سازمان ها،  اغلب  در 
عدم قطعیت بسیار پیچیده است و تصمیم ها و رفتارهای متفاوت 
 Miles et al.,( می گیرد  دربر  را  سازمان  گوناگون  سطوح  در 
فرایندهای تطبیق پذیری خارجی  به  1978(. موفقیت هر سازمان 
)محیط( و داخلی )راهبرد، ساختار، فرایندها و ایدئولوژی( بستگی 
که  آغاز می شود  بازاری  با  ترازکردن سازمان  با  فرایندها  این  دارد. 
برای پاسخ گویی به نیازهای کنونی و آتی مشتریان تالش می کند. 
به عبارت دیگر هدف این نوع تحلیل، ارزیابی تطبیق پذیری سازمانی 
با محیط های درحال تغییر است و این کار را از راه مطالعۀ ارتباط 

 .)ibid( میان راهبرد، ساختار و فرایندهای سازمان انجام می دهد
مایلز و همکاران )1978( براساس مطالعات تجربی، شرکت ها یا 
واحدهای کسب وکار را از نظر راهبردهای تطبیق با محیط، به چهار 
مدافعان،  فرصت جویان،  از:  عبارت اند  که  می کنند  تقسیم  گروه 
واکنش دهندگان و تحلیل گران. مشخصات این گروه ها در جدول 

1 به اختصار بیان شده است. 
با توجه به طبیعت سازگار این مدل با موقعیت هایی مانند بحران 
عدم قطعیت  از  مملو  محیطی  که  کرونا،  بیماری  شیوع  از  ناشی 
ادبیات  از  اقتباس  با  اینجا  در  می کنند،  فراهم  را  تغییر  درحال  و 
توسعه یافته به دست مایلز و همکاران )1978(، دسته بندی زیر برای 
پیامدهای  با  مواجهه  در  دانش بنیان  راهبردهای شرکت های  اتخاذ 

گوناگون بیماری کرونا ارائه شده است: 
1. راهبردهایفرصتجویانه: راهبردهایی که با هدف سرمایه گذاری 

مشخصاتسازمانیمحیطراهبرد

فرصت جو
نوآوری، یافتن فرصت های جدید بازار، رشد، 

مخاطره پذیری
خالق، نوآور، انعطاف پذیر، غیرمتمرکزپویا، درحال رشد

کنترل شدید، تمرکز باال، کارایی تولید، سربار پایینپایدارحفاظت از قلمرو، صرفه جویی، نگه داشتن بازار کنونیمدافع

کنترل شدید به همراه انعطاف پذیری، تولید کارا، خالقیتتغییرات متعادلحفظ بازار کنونی و نوآوری در حد متعادلتحلیل گر

بدون رویکرد سازمانی روشن، وابسته به نیازهای کنونیتمامی شرایط محیطیبدون راهبرد روشن، واکنش به شرایط پیش آمدهواکنش دهنده

)Miles et al., 1978:جدول1:مدلمایلزواسنو)منبع
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و بهره برداری از فرصت های فراهم شده اتخاذ می شوند.
2. راهبردهایتدافعی: راهبردهایی که با هدف کاهش هزینه های 

شرکت اتخاذ می شوند. 
راهبردهایواکنشی: راهبردهایی که با هدف حفظ موقعیت   .3

موجود و تطبیق شرکت با شرایط جدید اتخاذ می شوند. 
رفتارهای  تحلیل  با  که  راهبردهایی  تحلیلگرانه:  راهبردهای  .4
از  استفاده  و  پایدار  بازار  از  دفاع  هدف  با  پیش رو  شرکت های 
شده اند  آن  وارد  آن ها  از  پیش  دیگران  که  نوظهوری  فرصت های 

اتخاذ می شوند. 
کرونا،  شیوع  بحران  در  شرکت ها  راهبرد  نوظهور  ادبیات  مرور  با 
این  پیامدهای  با  مواجهه  در  گوناگون  که شرکت های  راهبردهایی 
بیماری اتخاذ کرده اند با توجه به دسته بندی فوق بررسی شده اند. 

نتیجۀ این بررسی در جدول 2 به اختصار بیان شده است. 

1-3. حمایت دولتی و عملکرد شرکت

دولت ها قادرند از شرکت ها به شکل های گوناگونی حمایت کنند؛ 
ازجمله تخفیف های مالیاتی، وام های بالعوض، وام های کم بهره، 
زیرساخت های فناوری اطالعات، حمایت های اجتماعی، سرمایۀ 
شبکۀ  نظریۀ  براساس   .)Storey and Tether, 1998( مالی 
)با  قوی  خارجی  پیوندهای  که  شرکتی   ،)2000( برت  اجتماعی 
دولت، نهادهای مالی یا دیگر شرکت ها( داشته باشد، قادر است به 
منابع کمیابی دست یابد که برای عملکرد بهتر در قیاس با رقبا و بقای 
شرکت حیاتی اند. همچنین نظریۀ دیدگاه منبع بنیان بیان می کند که 
در محیطی متالطم، شرکت هایی می توانند به جایگاه رقابتی پایدار 
و عملکردی بهتر به  نسبت دیگر رقبا دست یابند که منابع کمیاب، 

 .)Barney, 1991( منحصربه فرد و تقلیدناپذیر دارند
اعطای  دولت،  پشتیبانی  با   

ً
معموال سریع،  صنعتی  توسعۀ 

یارانه و حمایت های تعرفه ای همراه است که به ترویج کارآفرینی 
از  با خارج  ارتباط  کمک می کند )Amsden, 1993(. برقراری 
شرکت )دیگر شرکت ها و نهادهای سیاسی( یکی از پیش ران های 
مهم عملکرد شرکت تلقی می شود؛ با وجود این در اقتصادهای 
عوامل  از  یکی  دولتی  ارتباطات  داشتن  چین،  مانند  نوظهور 
کلیدی دستیابی به موفقیت های بزرگ به شمار می رود )ژو و لی، 
بازارهای  در  که  است  شده  استدالل  این گونه  همچنین   .)2011
و  تحقیق  گوناگون  پروژه های  در  دولت  سرمایه گذاری  نوظهور، 
مالحظه ای  درخور  شکل  به  را  شرکت  نوآورانۀ  عملکرد  توسعه، 
مالی  مشوق های   .)Songling et al., 2018( می دهد  ارتقا 
که  می کنند  کمک  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  دولت 
فعالیت های عملیاتی خود را گسترش دهند و بدین شکل با ارتقای 
عملکرد خود، سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند 

.)Clement and Hansen, 2003(
بهره مندی  که  دریافتند   )2018( همکاران  و  سونگ لینگ 
و  عملیاتی  عملکرد  ارتقای  دولتی  مالی  مشوق های  از  شرکت ها 
گسترۀ کسب وکار شرکت ها به منظور دستیابی به بازده های باالتر را 
در پی دارد. از طرفی ترونگ و همکاران )2017( نیز نشان دادند 
برگزاری   

ً
)مثال از شرکت ها  دولتی  نهادهای  فنی  پشتیبانی های  که 

دوره های آموزشی و برنامه های فناوری( ممکن است در عملکرد 
مالی شرکت ها تأثیرگذار باشند، اما تأثیر آن ها به اندازۀ کمک های 
مالی دولت چشمگیر نیست. این موضوع نشان می دهد که ابزارهای 
وام های کم بهره  مالیاتی،  معافیت های  مانند  مالی دولت  حمایتی 

جدول2:دستهبندیراهبردهایشرکتهایدانشبنیاندرمواجههباپیامدهایشیوعکرونا

مصادیقراهبرددردورانشیوعکرونانوعراهبرد

راهبردهای فرصت جویانه

1. توسعۀ محصول/ خدمت جدید )Dore et al., 2020(؛ 

2. افزایش ظرفیت تولید )ibid(؛

3. تنوع بخشی به سبد محصوالت/ خدمات )ibid(؛

4. نوآوری در روش های فروش و توزیع )Dertouzos et al., 2020; Dore et al., 2020; Baumgartner et al., 2020(؛ 

 .)Mysore and Usher, 2020; Alicke et al, 2020; Baumgartner et al., 2020( 5. حفاظت از زنجیرۀ تأمین

راهبردهای تدافعی

)Dertouzos et al., 2020( 1. تعدیل نیرو یا ترخیص موقت کارکنان

 )ibid( 2. کاهش تولید یا تعطیلی موقت

 )Baumgartner et al., 2020; Alicke et al., 2020( 3. اولویت بندی فعالیت ها

)Baumgartner et al., 2020( 4. کاهش دستمزد کارکنان

 ) Dertouzos et al., 2020; Baumgartner et al., 2020( 5. کاهش هزینه های غیرضروری

راهبردهای واکنشی

)Alicke et al., 2020؛Baumgartner et al., 2020 ( 1. ادامۀ فعالیت با رعایت پروتکل های بهداشتی

 )Alicke et al, 2020; Dertouzos et al., 2020( 2. دورکاری و ساعات کاری انعطاف پذیر

)Dertouzos et al., 2020( 3. شیفت بندی کار برای کاهش ارتباط میان کارکنان

1. در مرور ادبیات موجود با مصادیق این گونه راهبردها در مواجهه با پیامدهای کرونا مواجه نشدیم. راهبردهای تحلیلگرانه
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شرکت های  توسعۀ  در  مهمی  نقش  سرمایه گذاری  مشوق های  و 
کوچک و متوسط دارد. 

پرایس و همکاران )2013( نشان دادند که دسترسی به منابع مالی 
مهم ترین عامل تعیین کنندۀ عملکرد شرکت ها در دوران رکود پس از 
بحران اقتصادی جهانی بوده است که البته به علت تمرکز طرح های 
حمایتی دولت از شرکت های بزرگ در آن دوره، شرکت های کوچک 
آنگولو-رویز1  و  پرگلووا  دیده اند.  بسیاری  آسیب های  متوسط  و 
)2014( نیز دریافتند که ضمانت ها و سرمایه گذاری های دولتی در 
مزیت رقابتی شرکت های جدید تأثیر مستقیمی دارد، اما تأثیر آن در 
بنابراین می توانیم ادعا کنیم  عملکرد شرکت ها غیرمستقیم است. 
که بهره مندی یک شرکت از حمایت دولتی در عملکرد شرکت در 

محیط های پویا و متالطم تأثیرگذار است. در نتیجه: 

راهبردهای  شکل گیری  در  دولت  مالی  حمایت های   :1 فرضیۀ
فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان هنگام مواجهه با پیامدهای 

شیوع کرونا تأثیرگذار بوده اند. 

فرضیه2: حمایت های غیرمالی دولت در شکل گیری راهبردهای 
فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان هنگام مواجهه با پیامدهای 

شیوع کرونا تأثیرگذار بوده اند. 

در  دولتی  حمایت های  تأثیرگذاری  بر  مقاله  این  تمرکز  وجود  با 
حمایت های  که  داشت  دقت  نکته  این  به  باید  شرکت ها،  راهبرد 
دولتی عواملی نیستند که فقط در شکل گیری راهبرد شرکت ها در 
پیاده سازی  و  شکل گیری  باشند.  تأثیرگذار  اقتصادی  بحران های 
که  دارد  بستگی  عامل  سه  به  شرکت ها  راهبردهای  موفقیت آمیز 
مالک  مدیر/  خصوصیت های  شرکت،  ویژگی های  از:  عبارت اند 
 Menzel and Gunther,( بیرونی  محیط  عوامل  و  شرکت 
موجود،  محدودیت های  علت  به  مطالعه  این  در  البته  2012(؛ 
بررسی خصوصیت های مدیر/ مالک شرکت ها پوشش داده نشده 
به ویژه  پیشین،  اقتصادی  بحران های  ادبیات  بر  مروری  با  است. 
بحران اقتصادی جهانی سال های 2008 و 2009 نتیجه می گیریم 
که عوامل متعددی در شکل گیری راهبردها و عملکرد شرکت ها در 

وضعیت بحرانی تأثیرگذار بوده اند. 
بسیاری  در  که  است  اساسی  متغیرهای  از  یکی  شرکت  اندازۀ 
از مطالعات تجربی مربوط به عوامل تعیین کنندۀ عملکرد و رشد 
چرخه های  به  کوچک تر  شرکت های  می شود.  بررسی  شرکت ها 
 .)Fort et al., 2013( دارند  بیشتری  حساسیت  اقتصادی 
ضربه های  اقتصادی  بحران های  که  می دهند  نشان  شواهد  برخی 
دشواری  می کنند.  وارد  کوچک تر  شرکت های  به  را  شدیدتری 
دستیابی به منابع مالی خارجی یکی از مهم ترین عللی است که 
بزرگ  به  نسبت شرکت های  می شود شرکت های کوچک تر  باعث 

1. Pergelova and Angulo-Ruiz

البته   .)Burger et al., 2017( باشند  داشته  بیشتری  مشکالت 
کوچک  شرکت های  می دهند  نشان  که  دارند  وجود  نیز  شواهدی 
و  دارند  بیشتری  انعطاف پذیری  اقتصادی  بحران های  با  تطبیق  در 
 Bourletidis( بهره  می برند  بیشتر  بازارهای دنج2  از فرصت های 
and Triantafyllopoulos, 2014(. از طرفی برخی مطالعات 
نیز نشان می دهند که شرکت های بزرگ تر در دوران بحران اقتصادی 

 .)Hytis et al., 2018( سوددهی بیشتری داشته اند
عمر شرکت یکی دیگر از متغیرهایی است که در مطالعات مربوط 
به عملکرد شرکت ها در بحران های اقتصادی بررسی می شود. فورت 
و همکاران )2013(، که بر تحلیل نقش اندازه و عمر شرکت ها در 
 2007-2009 اقتصادی  بحران  دوران  در  آن ها  رشد  و  عملکرد 
و  نتیجه رسیدند که کسب وکارهای کوچک  این  به  داشتند،  تمرکز 
جوان در قیاس با شرکت های بزرگ و بالغ بیشتر از پیامدهای بحران 

 .)Burger et al., 2017( اقتصادی آسیب دیده اند
شرکت ها  صادرات  جغرافیایی  ساختار  و  صادرات  به  گرایش 
اقتصادی  بحران  پیامدهای  مقابل  در  شرکت ها  مقاومت  در  هم 
ادبیات این است که شرکت های  نتیجه گیری غالب در  نقش دارد. 
موفق ترند؛  و  مولدتر  محلی  شرکت های  به  نسبت  صادرات محور 
هم  اقتصادی  بحران  در  شرکت ها  این  که  می رود  انتظار  بنابراین 
بحران  وقتی  اما   .)ibid( باشند  داشته  موفقیت آمیزتری  عملکرد 
جهانی است یا بازارهای اصلی شرکت را هدف قرار می دهد، گرایش 
به صادرات دیگر مزیت به شمار نمی رود؛ درنتیجه هرچند می توان 
برابر  در  بیشتری  مقاومت  صادراتی  شرکت های  که  داشت  انتظار 
بحران اقتصادی نشان دهند، اما این موضوع به ساختار جغرافیایی و 
گستردگی بحران و این واقعیت که مناطق گوناگون جهان در مراحل 

 .)ibid( متفاوتی از بحران قرار دارند، بستگی دارد
بخشی3 که شرکت در آن فعالیت می کند نیز در عملکرد و مقاومت 
 ibid ,Price et al.,( است  تأثیرگذار  اقتصادی  بحران  در  شرکت 
 2013; Bourletidis and Triantafyllopoulos, 2014; Jiang
et al., 2009; Eaton et al., 2010(. از آغاز شیوع ویروس کرونا 
بوده  متفاوت  گوناگون  بخش های  در  بیماری  این  تأثیر  نیز  تاکنون 
است؛ به گونه ای که براساس مشاهدات بخش هایی مانند توریسم، 
حمل ونقل هوایی، نفت و گاز، خودروسازی و محصوالت مصرفی 
درحالی که  شده اند،  مواجه  شدیدی  بسیار  افت  با  الکترونیکی 
بخش هایی مانند تجهیزات پزشکی، داروسازی و خدمات دیجیتال 

در مسیر رشد قرار گرفته اند. 
پیاده سازی  با  شرکت ها  که  کرده اند  استدالل  بسیاری  مطالعات 
متنوع سازی،  و  نوآوری  سرمایه گذاری،  محوریت  با  راهبردهایی 
عملکرد خود در بحران اقتصادی را ارتقا می بخشند؛ بنابراین در این 

2. Niche Markets

3. Sector
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میان، شرکت هایی که از قبل قابلیت ها، فعالیت ها و بازارهای متنوعی 
کنند  استفاده  به دست آمده  فرصت های  از  می توانند  بهتر  دارند، 
کلیفورد  مانند  مطالعاتی  مثال  برای   .)Kitching et al., 2009(
)1977( و پیکارد و ریمر )1999( نشان داده اند که تنوع  بخشی به 
به  فعالیت های شرکت به صورت توسعۀ محصوالت جدید و ورود 
بازارهای دنج جدید ممکن است عملکرد شرکت در بحران اقتصادی 
را بهبود بخشد. یکی از مهم ترین نتایج مطالعه ای دربارۀ عوامل مؤثر 
-2009 اقتصادی  بحران  دورۀ  در  یونانی  شرکت های  عملکرد  در 
تأمین کنندگان  مشتریان،  به  که  شرکت هایی  که  است  این   2007
اقتصادی  بحران های  با  مواجهه  در  وابسته اند،  کمتری  بازارهای  و 
با مشکالت بیشتری مواجه می شوند  برای حفظ فعالیت های خود 

 .)Bourletidis and Triantafyllopoulos, 2014(
ویروس  شیوع  پیامدهای  با  مواجهه  در  باید  شرکت ها  به عالوه 
کسب وکارشان  مدل  و  تقاضا  به  که  دوگانه ای  شوک های  به  کرونا 
بگیرند  تصمیم  براین اساس  و  باشند  داشته  توجه  می شوند،  وارد 
باید پیش بگیرند  که برای رسیدن به وضعیت عادی چه مسیری را 
و  توریسم  مانند  محیط ها  برخی  در   .)Hirt et al., 2020(
تقاضا مواجه شده اند؛  افت شدید  با  فعال  حمل ونقل، شرکت های 
پیشگیری  با  مرتبط  حوزه های  در  فعال  شرکت های  درحالی که 
)ماسک و تجهیزات محافظت شخصی(، تشخیص )انواع کیت های 
ناگهانی  افزایش  با  و واکسن(  دارو  و درمان )ونتیالتور،  تشخیص( 
ویژگی های  از مهم ترین  یکی  از طرفی  روبه رویند.  تقاضا  و شدید 
خاص بحران کرونا تخریب شدید بسیاری از مدل های کسب وکار و 
نیاز به استفاده از مدل های کسب وکار مبتنی بر فناوری های دیجیتال 
کسب وکار  مدل   و  تقاضا  تأثیرپذیری  میزان  بنابراین  است؛  بوده 
شرکت ها نیز در شکل گیری راهبردهای آن ها در مواجهه با پیامدهای 
بیان شده، مدل  براساس مطالب   .)ibid( است  مؤثر  کرونا  بحران 

تحقیق در شکل 3 ارائه می شود: 

2. روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق، درحکم فرایندی نظام مند، برای یافتن پاسخ 
قواعد،  از  مجموعه ای  به  که  است  مسائل  راه حل  یا  پرسش ها 
واقعیت ها،  بررسی  برای  نظام یافته  و  معتبر  راه های  و  ابزارها 
می شود.  اطالق  مسائل  راه حل  به  دستیابی  و  مجهوالت  کشـف 
کیفی  تحلیل  برای  چندموردی  مطالعه  روش  از  مقاله،  این  در 
روش  به طورکلی،  است.  شده  استفاده  جمع آوری شده  داده های 
تحقیق مطالعۀ موردی، روش مطالعۀ تجربی است که هر پدیدۀ 
در  به ویژه  می کند؛  بررسی  آن  واقعی خود  زمینۀ  دل  در  را  جدید 
بیان  به روشنی  مواقعی که نمی توان مرز میان پدیده و زمینۀ آن را 
کرد )Yin, 2017 (. ماهیت کیفی این روش، به چیدمان طبیعی 
پدیدۀ بررسی شده توجه می کند تا اطالعات کیفی دقیقی را دربارۀ 
به  کار  این   .)Creswell and Poth, 2017( بیاورد  به دست  آن 
پژوهشگر اجازه می دهد که پاسخ های بهتری را از شرکت کنندگان 
در تحقیق به دست آورند و به درکی عمیق دربارۀ موضوع مطالعه 
برسند. این نوع تحقیق از فرایندی نظام مند برای جمع آوری داده، 

تحلیل داده و تولید نتایج استفاده می کند. 
می شوند،  استفاده  اکتشافی  اهداف  برای  موردی  مطالعات 
همچنین می توان از این روش برای اهداف تفسیری و توصیفی نیز 
استفاده کرد. در انتخاب موردهای مطالعه شده نیز توجه به موضوع 
مطالعه اهمیت باالیی دارد و در استفاده از این روش بیان شده است 
که مطالعات موردی باید براساس منابع متعدد داده ها و شواهد ارائه 
شوند )Yin, 2017(. استفاده از روش مطالعۀ موردی با اهداف این 
مقاله به خوبی مطابقت دارد؛ زیرا این روش این امکان را می دهد 
که چگونگی تأثیرگذاری عوامل شناسایی شده )به ویژه حمایت های 
شرکت های  فرصت جویانۀ  راهبردهای  شکل گیری  در  دولتی( 
دانش بنیان با رویکردی کیفی و تعداد مشارکت کنندۀ اندک به منظور 

محیطکسبوکار

راهبردهای
فرصتجویانه

حمایتمالیدولت

حمایتغیرمالیدولت

•اندازۀشرکت
•عمرشرکت

•تنوعدرقابلیتها
•گرایشبهصادرات

•بخش

شکل3:مدلتحقیق
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درک عمیق زمینه ها و تجربیات آن ها بررسی شود. 
یکی  از  بیش  مقاله  این  در  مطالعاتی  موردهای  تعداد  ازآنجاکه 
است، به جای روش  مطالعۀ  تک موردی، از روش مطالعۀ چندموردی 
استفاده شده است. نتایج و شواهد حاصل از مطالعات چندموردی 
 .)ibid( قوی ترند  و  قانع کننده  تر  نسبت  مطالعات  تک موردی،  به  
در این مقاله ده مورد گوناگون بررسی شده اند و با توجه به اهداف 
این  در  هر  مورد  است.  شده  نتیجه گیری  آن ها  درمورد  تحقیق، 
مطالعه، نشان دهندۀ یک شرکت  دانش بنیان است. طرح وارۀ ساده ای 
از چگونگی اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد مطالعۀ چندموردی 

در شکل 4 ارائه شده است.
دانش بنیان اند.  شرکت های  مطالعه  این  در  تحلیل1  واحد 
ریاست جمهوری  فناوری  و  معاونت علمی  فهرستی که  براساس 
از شرکت های دانش بنیانی تهیه کرده که در صف اول رفع نیازهای 
فعالیت   به  مشغول  کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  کشور  اساسی 
دسترس  پذیربودن  که  شده اند  انتخاب  مطالعه  مورد  ده  بوده اند، 
در  مطالعه،  این  در  مشارکت  برای  تمایلشان  و  شرکت ها  مدیران 
مکاتبه  از  پس  بنابراین  است.  داشته  اساسی  نقشی  آن ها  انتخاب 
ده  فهرست مذکور،  در  دانش بنیان حاضر  با شرکت های  تماس  و 
از مشخصات  که خالصه ای  انتخاب شدند  مطالعه  برای  شرکت 

آن ها را در جدول 3 مشاهده می شوند.
داده ها در این مطالعه براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و 
فناوری ریاست جمهوری  مستندات موجود در معاونت علمی و 
استفاده  با  است.  و شکوفایی جمع آوری شده  نوآوری  و صندوق 
اعتباِر  داده ها   منابع  مثلثی سازی  راه  از  می توان  گوناگون  منابع  از 
داده های  اطمینان پذیری  قابلیت  و  برد  باال  را  مطالعه  یافته های 

1. Unit of Analysis

که  ادعاهایی  تأیید  برای  مستندات  از   .)ibid( بخشید  ارتقا  را  آن 
مدیران در طول مصاحبه مطرح کرده اند به این صورت استفاده شده 
است که کلیۀ ادعاهای مصاحبه شونده در حوزۀ اقدامات شرکت و 
حمایت های دولتی دریافت شده در دوران شیوع کرونا با مستندات 
موجود تطبیق داده شده اند تا براساس واقعیت ها نتیجه گیری  شود. 
منتخب  دانش بنیان  شرکت های  ارشد  مدیران  با  مقاله،  این  در 
مصاحبه های  این  است.  شده   انجام  چهره به چهره  مصاحبه هایی 
نیمه ساختاریافته اند و پایان  باز برای این گونه پژوهش ها مناسب اند 
پرسش  چهار  مصاحبه گر  مصاحبه ها،  این  خالل  در   .)ibid(

شکل4:طرحشماتیکروشمطالعۀچندموردیبارویکردیین)2017(

جدول3:معرفیموردهایمطالعه

حوزۀفناورانهنوعشرکت

تجهیزات پزشکیتولیدی نوع 2شرکت )1(

فناوری اطالعات و ارتباطات تولیدی نوع 2شرکت )2(

تولیدی نوع 1شرکت )3(
ماشین آالت و تجهیزات 

پیشرفته

تجهیزات پزشکیتولیدی نوع 1شرکت )4(

تجهیزات پزشکیتولیدی نوع 2شرکت )5(

زیست فناوریتولیدی نوع 2شرکت )6(

زیست فناوریتولیدی نوع 1شرکت )7(

مواد پیشرفتهتولیدی نوع 1شرکت )8(

فناوری اطالعات و ارتباطات نوپا نوع 1شرکت )9(

فناوری اطالعات و ارتباطات نوپا نوع 1شرکت )10(

توسعۀتئوری

انتخابموردها

انجاممطالعه
موردیاول

انجاممطالعه
موردیدوم

انجامبقیۀ
مطالعاتموردی

نگارشگزارش
مورداول

انجامنتیجهگیریهای
متقابل

ارائۀداللتهای
سیاستی

نگارشگزارش
مورددوم اصالحتئوری

نگارشگزارش
نگارشگزارشنهایی

بقیهموارد

طراحیپروتکل
جمعآوریدادهها

تعریفوطراحی آمادهسازی،جمعآوریوتحلیلتحلیلونتیجهگیری
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کوید-19،  بیماری  پیامدهای  شرکت،  مشخصات  دربارۀ  کلی 
اقدام های شرکت در مواجهه با این پیامدها و حمایت های دولتی 
دریافت شده را از مصاحبه شوندگان پرسیده است و پاسخ های آن ها 
را جمع آوری کرده و در بین این پرسش های کلی، در صورت نیاز، 
پرسش  هایی تکمیلی را مطرح کرده است تا بتواند مسائل مدنظر 
که  می دهد  اجازه  روش  این  کند.  بررسی  عمیق تری  شکل  به  را 
مصاحبه شوندگان به صورت باز و آزادانه وضعیت پدیدۀ بررسی شده 

را از نقطه نظر خود تشریح کنند. 
مضمون1  تحلیل  روش  از  داده ها  تحلیل  برای  مطالعه،  این  در 
نیز  گزارش شده  کیفی  مطالعات  از  بسیاری  در  که  شد  استفاده 
مبتنی بر  است  روشی  مضمون  تحلیل   .)ibid( می شود  استفاده 
تکرار برای شناسایی مضامین مشترک در داده های کیفی به منظور 
 Clarke and( درک عمیق پدیده های خاص در زمینه های خاص
به کارگیری  برای  را  گام  دو   )1989( آیزنهارت   .)Braun, 2013
روش تحلیل مضمون در مطالعات چندموردی پیشنهاد کرده است 
که تجزیه و تحلیل داده ها در سطح تک موردی و یافتن الگوهای 
داده های  نخست  روش  این  در  می شود.  شامل  را  بین موردی 
جمع آوری شده از مصاحبه با مدیران و مستندات با روش پیشنهادی 
استراوس و کوربین )1990( و با توجه به مقوله های مشخص شده، 
ذیل عنوان راهبردهای فرصت جویانه در جدول 2 کدگذاری شده 
است و تحلیلی جامع درمورد هریک از موارد نوشته شده و سپس 
مضامین،  متفاوت  و  مشابه  الگوهای  یافتن  و  مکرر  مقایسۀ  با 
 )ibid( کوربین  و  است.استراوس  شده   نوشته  نهایی  تحلیل های 
سه گام را برای این کار پیشنهاد کرده اند. گام نخست، کدگذاری 
نام دارد که در آن داده ها قطعه  قطعه می شوند. در این مرحله  باز 
یا  برچسب ها  رویدادها  و  ایده ها  جمالت،  فردی،  مشاهدات  به 
کدهایی داده می شود و سپس آن ها در زیردسته هایی قرار می گیرند 
که به نوبۀ خود می توانند در کنار هم دسته هایی را تشکیل بدهند. 
مرحلۀ بعدی کدگذاری محوری است که داده ها را در مسیرهای 
پیوند  برقراری  مرحله  این  از  هدف  می دهد.  قرار  هم  کنار  جدید 
میان دسته ها با الگویی منطقی است. مرحلۀ نهایی نیز کدگذاری 
گزینشی است که با درنظرگرفتن یک دستۀ مرکزی، آن را به دیگر 
دسته ها ارتباط می دهد. این مضامین بخش های گوناگون داده ها را 
به گروه هایی تقسیم می کنند که می توان از آن ها برای دستیابی به 
از راه بررسی تکرارها، شباهت ها و تفاوت های این گروه ها  نتایج 

استفاده کرد. 

3. نتایج مطالعات

نقش  بررسی  هدف  با  موردی  مطالعات  نتایج  بخش،  این  در 
فرصت جویانۀ  راهبردهای  شکل گیری  در  دولتی  حمایت های 

1. Thematic Analysis

شرکت های دانش بنیان در پاسخ به پیامدهای ناشی از شیوع کرونا 
ویژگی های  از  آمده  به دست  نتایج   4 جدول  در  می شود.  بیان 
شرکت های مطالعه شده بیان شده است. پس از انجام مصاحبه  با 
مدیران این شرکت ها و مطابقت دادن ادعاهای مصاحبه شوندگان با 
اسناد موجود، داده های جمع آوری شده کدگذاری شدند و براساس 
موارد  از  هریک  دربارۀ   ،)2017( یین  چندموردی  مطالعۀ  روش 
گزارشی نوشته شد که بستر را برای مقایسۀ بین موردی و نتیجه گیری 
تأثیرگذاری حمایت های دولتی در راهبرد  نهایی دربارۀ چگونگی 
شرکت ها فراهم ساخت. در ادامه خالصه ای از گزارش تدوین شده 

برای هریک از موارد مطالعه شده بیان می شود. 

شرکت)1(: تولیدکنندۀ تجهیزات پزشکی است و بیشتر به علت 
ظرفیت  و  می شود  شناخته  ونتیالتور  و  بیهوشی  دستگاه  تولید 
کرونا  از شیوع  پیش  تا  را  روز  در  ونتیالتور  پنج  تولید  تثبیت شدۀ 
امکان شیوع  نشانه های  دریافت  از  این شرکت پس  است.  داشته 
در  ونتیالتور  تقاضای  افزایش  چابک  درک  و  ایران  در  بیماری 
کشور، از قبل ذخیره ای راهبردی از قطعات و مواد اولیۀ الزم برای 
افزایش ظرفیت تولید خود را تهیه و بالفاصله بعد از رشد تقاضا، 
روند افزایش تولید خود را آغاز کرده است. اما پس از شیوع کرونا 
راه  از  دولت  حمایت های  تأمین،  زنجیرۀ  در  اختالل  و  کشور  در 
بخشی  اختصاص  مرکزی،  بانک  کمک  به  دولتی  ارز  تخصیص 
ضروری  قطعات  واردکردن  برای  موجود  اضطراری  پروازهای  از 
در  واردشده  قطعات  سریع  و  نوبت  از  خارج  ترخیص  و  شرکت 
برای   )1( شرکت  همچنین  آمده اند.  شرکت  این  کمک  به  گمرک 
ونتیالتور  تولید  برابری  افزایش شش  با هدف  تأمین سرمایۀ الزم 
فناوری  و  علمی  معاونت  تومانی  میلیارد   40 تسهیالت  به 
ریاست جمهوری متوسل شده است و عالوه بر آن، هیئت امنای 
خرید  مرحله،  دو  در  نیز  بهداشت  وزارت  ارزی  صرفه جویی 
است.  کرده  تضمین  را  شرکت  این  از  ونتیالتور  دستگاه  هزار   3
برنامه های  و  جلسه ها  در  مدت  این  در  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
آمده که  به عمل  این شرکت تجلیل  از  متعدد  دولتی و حاکمیتی 
به برجسته شدن نام این شرکت درمقام تولیدکنندۀ ونتیالتور منجر 

شده است. 
شرکت)2(: شرکتی فعال در حوۀ IT است که در زمینۀ راه اندازی 
مراکز تماس عمومی و ایفای نقش واسطه در ارائۀ خدمات نیابتی 
و  کرونا  شیوع  از  پس  نیز  شرکت  این  دارد.  باالیی  تجربۀ  آفالین 
ـ  بهداشتی  اقالم  توزیع  سامان دهی  به  نیاز  احساس  به سبب 
مناطق محروم،  در  به ویژه  و  در کشور  مواد خوراکی  و  محافظتی 
طرحی را تدوین کرد که براساس آن افراد می توانند از طریق مراکز 
طراحی شده،  اینترنتی  فروشگاه  یا  گویا  تلفن  عمومی،  تماس 
محصوالتی را که ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت تأیید کرده 
از  را  و سفارش های خود  دهند  دولتی سفارش  قیمت مصوب  با 
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طریق نیروهای بسیج به شکل رایگان دریافت کنند. هرچند شرکت 
)2( برای توسعۀ این خدمت جدید، عالوه بر دریافت سرمایۀ در 
گردش 320 میلیون تومانی از معاونت علمی و فناوری ریاست 
و  بهداشت  وزارت  کرونا،  با  مبارزه  ستاد  حمایت  از  جمهوری، 
سازمان بسیج درمورد تأیید و استقبال از این طرح برخوردار شده 
فرصت جویانه  راهبرد  این  موفقیت  میزان  تحلیل  برای  اما  است، 
باید تا پایان بحران کرونا صبر کرد. البته به علت نیاز بسیار گستردۀ 
ضدعفونی کننده،  مواد  و  ماسک  به ویژه  بهداشتی،  اقالم  به  مردم 
آنان این اقالم را از نزدیک ترین و دردسترس ترین منابع خریداری 
بسیار  رقبای  نیز  اینترنتی سوپرمارکتی  در حوزۀ خرید  و  می کنند 
قدرتمند و شناخته شده ای در بازار فعالیت می کنند، این طرح برای 
موفقیت به حمایت های تبلیغی ـ ترویجی بیشتری احتیاج دارد؛ 
با وجود این، می توان از آن برای سامان دهی کمک به خانواده های 

محروم به خوبی استفاده کرد. 
شرکت)3(: شرکت دانش بنیان کوچکی است که به سبب به کارگیری 
دانش آموختگان نخبۀ دانشگاه امیرکبیر، توان تحقیقاتی باالیی دارد و 
عالوه بر تولید تجهیزات پایش وضعیت سازه های صنایع نفت و گاز، 

تجهیزات  تولید  و  طراحی  به  خود  پزشکی  مهندسی  دپارتمان  در 
است  محصولی  اکسی متر  پالس   می پردازد.  نیز  گوناگون  پزشکی 
و  ویروس کرونا طراحی کرده  از شیوع  پیش  این شرکت مدتی  که 
به تعداد محدودی در بازار فروخته شده بود. پس از شیوع کرونا و 
اطالع از نیاز کشور به 25 هزار دستگاه پالس اکسی متر، با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط برقرار کردند و این معاونت 
تولید 5 هزار دستگاه از این محصول را به این شرکت سفارش داد و 
پیش پرداختی را به منزلۀ سرمایۀ در گردش الزم برای افزایش ظرفیت 
تولید شرکت به آن ها پرداخت. همچنین این شرکت به سرمایه گذاری 
فرشته خو دسترسی دارد که زمینۀ پیش فروش 3 هزار دستگاه پالس  
اکسی متر به بازار تجهیزات پزشکی را برای این شرکت فراهم کرد. 
البته این شرکت سفارش های باالیی دارد، اما به علت کوچکی شرکت 
و دشواری افزایش نیروی انسانی متخصص در این موقعیت، قادر 
نیست بیش از این ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. نکتۀ دیگر در 
مورد شرکت )3( این است که وزارت بهداشت مجوزهای الزم برای 
پالس اکسی متر این شرکت را در مدت زمانی کوتاه و خارج از روال 

عادی صادر کرد تا نیاز کشور به این محصول سریع تر جبران شود. 

جدول4:ویژگیهایشرکتهایدانشبنیانمطالعهشده

سابقۀصادراتعمرشرکتاندازۀشرکت
تنوعدرقابلیتهاو

فعالیتها
بخش

تجهیزات پزشکیتنوع در محصوالتدارد16 سال210 )بزرگ(شرکت )1(

دارد16 سال150 )بزرگ(شرکت )2(
تنوع در محصوالت و 

خدمات

فناوری اطالعات و 

ارتباطات

ندارد10 سال50 )کوچک(شرکت )3(
تنوع در بخش 

تنوع در محصوالت

تجهیزات پزشکی 

نفت و گاز

مشاورۀ کسب وکار

تجهیزات پزشکیتنوع در محصوالتدارد22 سال350 )بزرگ( شرکت )4(

ندارد21 سال320 )بزرگ(شرکت )5(
تنوع در محصوالت

تنوع در بخش

تجهیزات پزشکی

ماشین آالت پیشرفته

زیست فناوری

زیست فناوریفاقد تنوعندارد6 سال30 )کوچک(شرکت )6 (

تنوع در محصوالتدارد22 سال200 )بزرگ(شرکت )7(
کیت های تشخیص 

آزمایشگاهی

تنوع در محصوالتدارد10 سال140 )متوسط(شرکت )8(

کامپاندهای پلیمری

محصوالت زیست  

تخریب پذیر

فاقد تنوعدارد1 سال20 )کوچک(شرکت )9(
فناوری اطالعات و 

ارتباطات

فاقد تنوعدارد4 سال40 )کوچک(شرکت )10(
فناوری اطالعات و 

ارتباطات
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تولیدکنندۀ  شرکت های  معروف ترین  از  یکی   :)4( شرکت
ایرانی  اولین شرکت  تجهیزات پزشکی کشور است که درجایگاه 
دارندۀ استاندارد اروپا در حوزۀ تجهیزات پزشکی شناخته می شود 
و عناوین و افتخارات صادراتی بسیاری را به دست آورده است. اما 
مربوط  حیاتی  عالئم  مانیتورهای  به  شرکت  این  تولیدهای  عمده 
است؛ با وجود این نزدیک به یک سال است که فعالیت در حوزۀ 
این  ونتیالتور  تولید  خط  اما  است،  کرده  آغاز  را  ونتیالتور  تولید 
است؛  تثبیت نشده تر  و  کوچک تر   )1( شرکت  به نسبت  شرکت 
بنابراین پس از شیوع بیماری کرونا در کشور این شرکت به سرعت 
توانست  مانیتور،  تولید  حوزۀ  در  خود  باالی  توان  بر  تکیه  با  و 
سفارش هزار دستگاهی وزارت بهداشت را ظرف مدت کوتاهی 
و بدون اعمال فشار بر خط تولید خود به این نهاد تحویل دهد. 
اما در حوزۀ تولید ونتیالتور، برنامۀ این شرکت در سال 99، تولید 
گرفتند  قرار  موقعیتی  در  تقاضا  افزایش  با  که  بود  دستگاه   300
افزایش  در سال  دستگاه  هزار  تا 3   2 تولید  به  را  باید ظرفیت  که 
گردش  و  فعالیت  گستردگی  علت  به  شرکت  این  البته  می دادند. 
مالی بسیار باالی خود، از نظر مالی برای این افزایش ظرفیت در 
مضیقه نبوده است، اما پیاده سازی این راهبرد در مدت زمان کوتاه 
به اعمال فشار بر نیروی انسانی این شرکت منجر شده است. نکتۀ 
به علت عمیق بودن  که  این است  دیگر درمورد شرکت )4(  مهم 
تأمین کنندگان  دیگر  قطعات  و  اولیه  مواد  به  تأمین،  زنجیرۀ  در 
این  وجود  با  دارد؛  کمی  بسیار  وابستگی  خارجی(  یا  )داخلی 
تخریب زنجیرۀ تأمین پس از شیوع کرونا باعث شد شروع تولید 
هزار دستگاه ونتیالتور سفارشی وزارت بهداشت به این شرکت تا 
ابتدای اردیبهشت با تأخیر مواجه شود. این شرکت همچنین برای 
پیشبرد این افزایش ظرفیت، از تسهیالت فوری 4 میلیارد تومانی 

صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شده است. 
شرکت)5(: این شرکت هرچند بیشتر به علت تولید طیف وسیعی 
بستری  تخت های  ازجمله  بیمارستانی،  ُهتلینگ  محصوالت  از 
آن  دانش  بنیان شدن  عامل  اما  است،  معروف  ویژه  مراقبت های  و 
دستیابی به تکنولوژی تولید دستگاه شتاب دهندۀ خطی و استفاده 
است.  گمرک  در  کانتینرها  اسکن  دستگاه  در  تکنولوژی  این  از 
به عالوه این شرکت در فعالیت های تحقیق و توسعه در حوزه های 
همین  به  و  است  کرده  توجهی  درخور  سرمایه گذاری  گوناگون 
علت برای تغییر در نوع تولیدات خود در وضعیت های گوناگون 
شرکت  این  منظور،  همین  به  است.  داشته  باالیی  انعطاف پذیری 
به دستگاه های  نیاز کشور  با درک  کرونا،  از شیوع  بالفاصله پس 
انواع  تقاضای  برابری  چندین  افزایش  به سبب  ماسک،  تولید 
ماسک در کشور، 80 درصد از توان شرکت خود را به این موضوع 
توانست  بحران،  آغازین  هفته های  همان  در  و  داد  اختصاص 
ارتباط  علت  به  کند.  تکمیل  را  دستگاه  این  تولید  و  طراحی  کار 
مانند  دولتی  نهادهای  با  حوزه  این  در  فعالیت  آغاز  از  شرکت 

وزارت بهداشت، به سرعت و خارج از روال اداری عادی توانست 
کنار  در  و  کند  اخذ  دارو  و  غذا  سازمان  از  را  الزم  مجوزهای 
فروش دستگاه به مشتریان خصوصی، با افزودن نیروهایی جدید 
با  به شرکت، کار تولید ماسک را هم آغاز کرد. همچنین شرکت 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  ارتباط  برقراری 
قرارداد خرید ده دستگاه تولید ماسک را از این نهاد و قرارداد خرید 
پنج دستگاه را از ستاد اجرایی فرمان امام )ره( دریافت کرد. آن ها 
همچنین توانستند تسهیالت سرمایه در گردش 2 میلیارد تومانی را 
طی فقط 72 ساعت از طریق پژوهش فناوری اصفهان از صندوق 
نوآوری و شکوفایی دریافت کنند. همچنین دولت با سامان دهی 
تولیدکنندگان  دیگر  )و  شرکت  این  مشکل  توانست  پارچه  بازار 
ماسک( در حوزۀ دسترسی به مادۀ اصلی تولید ماسک یعنی انواع 

پارچه را تسهیل کند. 
شرکت)6(: شرکت کوچکی در حوزۀ زیست فناوری است که با 
وجود سابقۀ شش سالۀ فعالیت به علت اجرای چند پروژۀ ناموفق 
نتوانسته  هنوز  ارزی کشور،  و  اقتصادی  نوسان های  با  مواجهه  و 
به میزان مدنظر خود رشد کند و ظرفیت تولیدش را توسعه دهد، 
این، تجربه و تخصص باالی مدیرعامل و محققان  با وجود  اما 
فعال در این شرکت در حوزۀ تولید فراورده های پالسمای خون، 
نقطۀ قوت این شرکت به شمار می رود. به همین علت مدتی بعد 
از شیوع کرونا در چین، این شرکت کار تحقیقاتی خود را بر روی 
و  کرد  آغاز  آنتی بادی  غیرفعال  واکسن  راه  از  بیماری  این  درمان 
توسعۀ  ستاد  از  تومانی  میلیارد   10 تسهیالت  دریافت  به  اتکا  با 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری 
راه افتادن مجدد پروندۀ تسهیالت 20 میلیارد تومانی شرکت در 
اختالل  علت  به  اینکه  وجود  با  ـ  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
ـ  کار  راه اندازی  برای  ضروری  خدمات  برخی  به  دسترسی  در 
و  بردند  پیش  بالینی  آزمایش های  مرحلۀ  تا  را  واکسن  این  تولید 
بالینی،  تست های  موفقیت آمیزبودن  درصورت  برآوردها  طبق 
این واکسن تا پایان تابستان روانه بازار می شود. البته این شرکت 
نیروی  برابرشدن  پنج  به  خود  جدید  تولید  خط  راه اندازی  برای 
کار احتیاج دارد، موضوعی که می تواند چالش هایی را برای این 

شرکت به همراه داشته باشد.
تشخیص  کیت های  تولیدکنندۀ  بزرگ  شرکت  :)7( شرکت
واردات  علت  به  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  که  است  آزمایشگاهی 
آستانۀ  در  و  بود  زیان  دیده  به شدت  خارجی  مشابه  محصوالت 
با  کرونا  شیوع  از  پس  طرفی  از  و  داشت  قرار  نیرو  تعدیل 
با  بود،  شده  مواجه  آزمایشگاه ها  به  مردم  مراجعۀ  شدید  کاهش 
شتاب دهنده ای  )و  شرکت  تحقیقاتی  توان  کل  متمرکزساختن 
بود(  کرده  کار  به  این شرکت شروع  کنار  در  قبل  یک سال  از  که 
توانست  سرولوژی،  و   PCR تشخیص  کیت های  توسعۀ  روی 
به  توجه  با  کند.  کسب  را  باالیی  درآمد  کوتاهی  مدت  ظرف 



31 نقش حمایت  های دولت در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان ...

شکل های  به  نیز  دولت  کشور،  برای  کیت ها  این  تولید  اهمیت 
پس  اول،  وهلۀ  در  است.  کرده  حمایت  شرکت  این  از  گوناگون 
شرکت  این  از   

ً
مستقیما بهداشت  وزارت   ،PCR کیت  تولید  از 

اقدام  نیز  سرولوژی  کیت های  تولید  برای  که  کرد  درخواست 
کند. به همین منظور، هرچند بیشتر فروش شرکت در این مدت 
امنای صرفه جویی  اما هیئت  بوده،  آزمایشگاه های خصوصی  به 
شرکت  این  از  را   PCR کیت  هزار   100 بهداشت  وزارت  ارزی 
و  علمی  معاونت  همچنین  کرد.  خریداری  تضمینی  به صورت 
و  تحقیقاتی  اولیۀ  مواد  روال  از  خارج  واردات  حوزۀ  در  فناوری 
همچنین معرفی این شرکت به بازار به آن ها کمک بسیاری کرده 
است. همچنین مجوزهای اولیۀ این کیت ها نیز به کمک انستیتو 
پاستور و وزارت بهداشت به صورت خارج از روال و فوری صادر 
درمجموع  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  همچنین  است.  شده 
60 میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش فوری را برای این 
تومان  میلیارد   30 نخست،  مرحلۀ  در  که  کرد  تصویب  شرکت 
ارائۀ  به  منوط  آن  مابقی  پرداخت  و  است  شده  داده  شرکت  به 
تضمین های الزم است؛ این تسهیالت در افزایش چندین برابری 
به عالوه  است.  کرده  ایفا  را  حیاتی  نقشی  شرکت  تولید  ظرفیت 
ممنوع نبودن صادرات کیت های تشخیص )برخالف ونتیالتور( به 
این شرکت کمک کرد تا با دریافت مجوزهای الزم، بستر را برای 

صادرات محصوالت خود در دوران شیوع کرونا فراهم کند. 
صنایع  برای  پلیمری  کامپاندهای  تولیدکنندۀ  :)8( شرکت
الکترونیکی  وسایل  بسته بندی،  خودروسازی،  ازجمله  گوناگونی 
است و در کنار آن یک مرکز نوآوری نیز تأسیس کرده که عالوه بر 
مشتریان  به  شرکت،  توسعۀ  و  تحقیق  و  پژوهشی  فعالیت های 
آن  اسپین آف 1های  از  یکی  که  می دهد  ارائه  خدمات  نیز  بیرونی 
شرکتی است که در حوزۀ تولید محصوالت پالستیکی دوست دار 
موارد  دیگر  برخالف  این شرکت  می کند.  فعالیت  زیست  محیط 
در  )خدمات(  محصوالت  تقاضای  افزایش  با   

ً
مستقیما مطالعه، 

به سبب  درعین حال  و  است  نشده  مواجه  خود  کسب وکار  حوزۀ 
بسته شدن مرزهای کشور ازبکستان و اختالل در صادرات، بخشی 
از درآمد خود را نیز پس از شیوع کرونا از دست داده است. اما با 
توجه به نیازسنجی ای که انجام داده است و اهتمام آن ها بر تولید 

Spin-off .1، در واقع یک راهبرد بسیار خوب برای سازمان هایی است که با سرعت 
 متعارفی رشد کرده اند و قادر به مدیریت شرایط فعلی خود نیستند. اسپین آف زمانی 

ً
نسبتا

بالغ، برای رسیدن به بهره وری هرچه بیشتر و تسهیل  اتفاق می افتد که یک کسب وکار 
مثال،  برای  ایجاد می کند.  نهاد مستقل  و یک  واگذار  را  از سازمان خود  امور، بخشی 
ممکن است یک سازمان بخشی را که برای مدتی طوالنی بازدهی و رشد مناسبی نداشته 
است، اسپین آف کند و از این طریق تمرکز اصلی خود را بر روی محصول یا خدمتی 
 انتظار می رود شرکت هایی 

ً
بگذارد که به نظر زمینۀ رشد بیشتری خواهد داشت. معموال

که از طریق اسپین آف از سازمان اصلی جدا می شوند، ارزش بسیار بیشتری به نسبت 
زمانی که جزئی از یک کسب وکار بزرگ تر بوده  اند، پیدا کنند. به طور خالصه می توان 
گفت اسپین آف، خروج یک پروژۀ جدید ناشی از کارآفرینی سازمانی از بدنه کسب وکار 

مادر است، که به نتایج قابل قبول اولیه رسیده باشد.

محصوالت دوست دار محیط زیست، خط تولید کیسه های زبالۀ 
زیست تخریب پذیر در اسپین آف ذکرشده را به تولید دستکش های 
ذرت  نشاستۀ  از  استفاده  با  تخریب پذیر  زیست  مصرف  یک بار 
است.  آورده  به دست  خوبی  درآمد  راه  این  از  و  داده  اختصاص 
 به علت در اولویت قرار نداشتن محصوالت زیست 

ً
البته احتماال

برای  دولت  تالش  و  کشور  برای  فعلی  موقعیت  در  تخریب پذیر 
ارزان  قیمت،  شخصی  محافظت  تجهیزات  بیشتر  هرچه  تولید 
ستاد   

ً
صرفا و  نشده  شرکت  این  از  گسترده ای  چندان  حمایت 

توسعۀ زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آن ها را برای دریافت وام فوری به بانک معرفی کرده است. البته 
پیشبرد  برای  مالی  گردش  نظر  از  شرکت،  این  که  می رسد  به نظر 
فعالیت های کنونی خود در این دوران مشکلی نداشته و به همین 
را  وام  این  و  است  نبوده  تسهیالت  دریافت  پی  در  چندان  علت 
داشته  احتیاج  دستکش ها  این  تولید  ظرفیت  توسعۀ  برای   

ً
صرفا

استانداردهای  دارابودن  علت  به  شرکت  این  همچنین  است. 
صادرات  پی  در  بیشتر  تخریب پذیر  زیست   محصوالت  اروپایی 

این محصول به اروپا بوده است. 
مبتکر  و   IT حوزۀ  در  دانش بنیان  و  نوپا  شرکتی   :)9( شرکت
است  منا  منطقه  در  پزشکی  تخصصی  اجتماعی  شبکۀ  نخستین 
با  توانست  چابک  اقدامی  با  ایران  در  کرونا  شیوع  از  پس  که 
تشکیل تیمی مسلط به امور پزشکی و زبان های فارسی، چینی و 
انگلیسی، شبکه ای گسترده و قوی را میان پزشکان چینی )به ویژه 
پزشکان فعال در شهر ووهان(، بیمارستان ها و دانشگاه های علوم 
پزشکی داخلی و پزشکان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا تشکیل دهند 
به  مربوط  و مطالعات علمی  تجربیات  به اشتراک گذاری  راه  از  تا 
ویروس کرونا، امکان برخورد هرچه اثربخش تر با این بیماری را 
فراهم کنند. آن ها همچنین شبکۀ مشابهی را میان ایران و افغانستان 
تشکیل دادند و درصدد تشکیل این شبکه میان ایران و کشورهای 
قرقیزستان، تاجیکستان و عمان نیز هستند. با وجود کوچک بودن 
این شرکت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان امام خمینی 
و  شبکه سازی  با  و  کردند  درک  را  آن  کار  اهمیت  به خوبی  )ره( 
بستر  شبکه،  این  فعالیت های  ترویج  همچنین  و  ارتباط  برقراری 
را برای ورود هرچه بیشتر متخصصان و مراکز درمانی به آن فراهم 
در  فیزیکی  محیط  نظر  از  که  را،  شرکت  این  همچنین  کردند. 
مضیقه بود، در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران جای دادند. 
از طرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقش پررنگی 
را در برقراری ارتباط شرکت با کشورهای خارجی ایفا کرد. در کنار 
این حمایت های غیرمالی، تسهیالت خارج از روال 500 میلیون 
تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز توانست به توسعۀ ظرفیت 

زیرساخت های این شبکه کمک بسیاری بکند. 
و  آموزش  پرکاربردترین بسترهای1  از  مبتکر یکی  شرکت)10(: 
کنفرانس آنالین در کشور است که تا پیش از شیوع کرونا در کشور 
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با وجود چهار سال سابقۀ فعالیت، به رشد و نفوذ در بازار تمایل 
بود.  خود  فناوری  توسعۀ  پی  در  بیشتر  و  نمی داد  نشان  چندانی 
از شیوع کرونا،  باعث شده است که پس  به رشد  بی میلی  همین 
متوجه  زمانی  و  نباشد  تقاضا  افزایش  متوجه  چندان  شرکت  این 
و  مدارس  جدید  ثبت نام های  از  عظیمی  سیل  که  شد  موضوع 
بود.  کرده  اختالل  دچار  را  شرکت  این  خدمت رسانی  دانشگاه ها 
به قدری  ثبت نام  افزایش  به علت  درآمد شرکت  افزایش  اما حجم 
به سرعت  توانست  شرکت  این  که  برابر(   30 )درحدود  بود  زیاد 
محیط  و  رایانه ای  سخت افزارهای  از  )اعم  الزم  زیرساخت های 
فقط  و  سازد  فراهم  را  ظرفیت  افزایش  این  برای  شرکت(  فیزیکی 
باشد.  داشته  مشکل   IT حوزۀ  در  کشور  زیرساخت های  نظر  از 
بازاریابی این شرکت از آغاز تأسیس به صورت دهان به دهان2 بوده 
است و این رشد تقاضا در دوران شیوع کرونا باعث شد که پای این 
شرکتـ  با اقدام های ترویجی ستاد توسعۀ اقتصاد دیجیتال معاونت 
شورای  مجلس  آنالین  جلسات  برگزاری  به  ـ  فناوری  و  علمی 
اسالمی نیز باز شود. اما با وجود افزایش درآمد درخور توجه، این 

شرکت برای توسعۀ زیرساخت های خود متناسب با نیاز آتی کشور، 
تحصیلی  سال  در  کوید-19  بیماری  احتمالی  تداوم  به  توجه  با 
تصویب  وجود  با  که  دارد  نیاز  نیز  مالی  حمایت های  به  بعدی، 
دریافت تسهیالت از صندوق توسعۀ فناوری های نوین هنوز چنین 
حمایت هایی را دریافت نکرده است. در پایان، حمایت های دولتی 

از موارد مطالعه شده به اختصار در جدول 5 بیان شده اند. 
درمورد دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ 
شرکت ها در این بحران، گفتنی است که هرچند به نظر نمی رسد که 
 تأثیری در شکل گیری این راهبردها 

ً
اندازه و عمر شرکت ها مستقیما

داشته باشد، اما با مقایسۀ موارد مطالعه می توان به این نتیجه رسید 
که شرکت های کوچک تر و جوان تر )هم از نظر کلی و هم از نظر 
علت  به  خاص(  محصولی  روی  یا  خاص  حوزه ای  در  فعالیت 
دسترسی محدودتر به منابع و کمتر نفوذ داشتن در محیط کسب وکار 
خود، پتانسیل کمتری برای استفاده از فرصت های به وجودآمده در 
مستقیمی  تأثیر  هرچند  نیز  صادرات  سابقۀ  داشتن  داشته اند.  بازار 
در شکل گیری این راهبردها نداشته، اما این گونه به نظر می رسد که 

یافتی یافتیحمایتهایدر حمایتهایدر

شرکت )1(

1. خرید تضمینی
2. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )40 میلیارد تومان(

3. تسریع ترخیص مواد اولیه از گمرک
4. تأمین ارز دولتی

5. ترویج فعالیت ها به دست دولت و حاکمیت

شرکت )6(
1. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )10 میلیارد تومان(

2. راه اندازی مجدد تسهیالت 20 میلیارد تومانی
3. تسریع در اعطای مجوزها

شرکت )2(
1. استقبال دولت از طرح

2. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )320 میلیون 
تومان(

شرکت )7(

1. تأمین مواد اولیۀ تحقیقاتی
2. درخواست تولید محصول 
3. تسریع در اعطای مجوزها

4. معرفی به بازار 
4. خرید تضمینی

5. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )60 میلیارد تومان(
6. بازگذاشتن صادرات 

شرکت )3(
1. خرید تضمینی

2. پیش پرداخت سفارش 
3. تسریع در اعطای مجوزها

1. معرفی به بانک برای دریافت وام فوریشرکت )8(

شرکت )4(

1. خرید تضمینی )ونتیالتور(
2. خرید تضمینی )مانیتور( 

3. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )4 میلیارد 
تومان(

شرکت )9(

1. شبکه سازی و برقراری ارتباط داخلی
2. شبکه سازی و برقراری ارتباط خارجی

3. تخصیص محیط فیزیکی 
4. ترویج فعالیت ها

5. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )500 میلیون تومان(

شرکت )5(

1. خرید تضمینی
2. تسهیالت فوری سرمایه در گردش )2 میلیارد تومان(

3. تسریع در اعطای مجوزها
4. سامان دهی بازار مواد اولیه

شرکت 

)10(
1. شبکه سازی و برقراری ارتباط داخلی

2. تصویب اعطای تسهیالت

جدول5:حمایتهایدولتیازمواردمطالعهشده

1. Platforms
2. Word of Mouth Marketing Wom
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با خیال راحت تری روی توسعۀ فعالیت های  شرکت های صادراتی 
صورت  در  که  بوده اند  مطمئن  زیرا  کرده اند؛  سرمایه گذاری  خود 
رفع نیازهای داخلی، همچنان می توانند به بازارهای خارجی تکیه 
به همین سبب،  بین نخواهد رفت.  از  آن ها  کنند و سرمایه گذاری 
نداشته اند  صادرات  سابقۀ  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  که  شرکت هایی 
نیز قصد دارند در دوران پساکرونا به بازارهای صادراتی وارد شوند. 
در  شرکت ها  توجه  شایان  سرمایه گذاری  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
حوزۀ تحقیق و توسعه در اتخاذ راهبردهای فرصت جویانۀ آن ها در 
دوران کرونا و تغییر جهت به سمت محصوالت جدیِد ضروری در 
این بحران نقشی حیاتی داشته است. همچنین شرکت هایی که در 
داشته اند،  باالیی  تنوع  فعالیت ها  و  قابلیت ها  نظر  از  ساختار خود 
توانسته اند بدون نیاز به سرمایه گذاری برای گسترش فضای فیزیکی 
شرکت خود، با تعطیل کردن موقت فعالیت های فاقد اولویت، تمرکز 
شیوع  دوران  در  سودبخش  و  اولویت دار  فعالیت های  بر  را  خود 

بیماری کرونا معطوف کنند.
است  این  توجه  نکتۀ جالب  دولتی،  در حوزۀ حمایت های  اما 
مالی  حمایت های  از  به نوعی  مطالعه شده  شرکت های  تمامی  که 
می دهد  نشان  که  موضوعی  شده اند،  بهره مند  دولت  غیرمالی  و 
نهادهای دولتی مرتبط با شرکت های دانش بنیان به خوبی توانسته اند 
همگام با این شرکت ها، نیازهای کشور در این بحران را شناسایی 
این  رفع  به  کمک  پتانسیل  که  دانش بنیانی  شرکت های  از  و  کنند 
نیازهای اساسی را دارند، حمایت کنند. اما با نگاه به جدول 5 و 
مقایسۀ حمایت هایی که شرکت های مطالعه شده دریافت کرده اند 
به خوبی می توان اولویت های دولت در این بحران را شناسایی کرد. 
مدت  این  در  دولت  است،  مشخص   5 جدول  در  که  همان گونه 
باالترین حمایت های مالی فوری خود را از شرکت هایی انجام داده 
که نیازهای مستقیم و اساسی کشور در دوران شیوع کرونا، یعنی 

ونتیالتور، ماسک، واکسن و کیت تشخیص ویروس کرونا را تولید 
کرده اند و این شرکت ها اغلب از امتیاز خرید تضمینی دولت نیز 
میان، شرکت هایی  این  در  که  است  گفتنی  البته  بهره مند شده اند. 
مانند شرکت )3(، که به علت دسترسی به منابع مالی الزم و گردش 
مالی کافی در مرحلۀ نخست افزایش ظرفیت خود ضرورتی برای 
دریافت تسهیالت نداشته اند، از حمایت مالی دولت نیز برخوردار 
عملکرد  در  مالی  منابع  به  دسترسی  نقش  موضوع  این  نشده اند؛ 

شرکت ها در بحران های اقتصادی را به خوبی پررنگ می سازد. 
در سطح بعدی، اولویت شرکت های فعال در حوزۀ IT قرار دارند 
که هرچند نیاز کشور به خدمات آن ها در دوران شیوع کرونا افزایش 
 به 

ً
یافته، اما چون این نیاز حیاتی نیست و جان شهروندان مستقیما

از راه حمایت های  بیشتر  از آن ها بستگی ندارد، دولت  برخورداری 
و  افراد  با  شرکت ها  ارتباط  برقراری  شبکه سازی،  شکل  به  معنوی 
نهادهای ذی  ربط و ترویج فعالیت های آن ها به این شرکت ها کمک 
قرار  آن ها  اختیار  در  را  مالی  تسهیالت  نیاز،  صورت  در  و  می کند 
می دهد که به نسبت گروه اول، هم از نظر فوریت و هم از نظر مبلغ، 
کم رنگ تر است. درنهایت در پایین ترین سطح اولویت شرکت )8( 
 برای دریافت وام به بانک معرفی شده و از دیگر 

ً
قرار دارد که صرفا

آن  مسئله  این  علت  است.  نبوده  بهره مند  دولتی  حمایت  اشکال 
است که در وضعیت فعلی، توجه به مسائل زیست محیطی چندان 
 دسترسی ارزان و گستردۀ 

ً
برای دولت در اولویت قرار ندارد و صرفا

شهروندان به اقالمی مانند دستکش می تواند مشکل کشور را در این 
داشت  توجه  باید  اما  کند.  حل  کوتاه مدت(  نگاهی  با  )البته  مقطع 
احتمال  که  خطرناکی  پالستیکی  زباله های  تولید  عظیم  حجم  که 
آلوده بودن آن ها به ویروس کوید-19 وجود دارد، می تواند کشور را در 
بلندمدت دچار هزینه های جبران ناپذیری کند. در شکل 6 دسته بندی 
حمایت های دولتی از شرکت های مطالعه شده نشان داده شده است. 

شرکت5)دستگاهتولیدمتنوعسازیدربخشافزایشتقاضادرسطحبخش
ماسک(

شرکت7)کیتتشخیصکرونا(
یعاقالم( یدوتوز شرکت2)سامانلخر

شرکت6)واکسنآنتیبادیکرونا(
شرکت8)دستکشدوستدار

محیطزیست(

شرکت10)آموزشآنالین(
شرکت9)شبکۀاجتماعیپزشکی(

شرکت4)ونتیالتور(
شرکت1)ونتیالتور(

شرکت3)پالساکسیمتر(

توسعۀمحصول/خدمت
جدید

افزایشظرفیتتولید/ارائه

افزایشتقاضادرمحصوالت/
خدماتموجود

افزایشتقاضادر
سطحکسبوکار

شکل5:فلوچارتچگونگیشکلگیریراهبردهایفرصتجویانۀشرکتهایدانشبنیان
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که  است  این  دولتی  حمایت های  درمورد  مهم  بسیار  نکتۀ 
حمایت  از شرکت های مطالعه شده، هرچند در پیاده سازی و پیشبرد 
راهبردهای فرصت جویانۀ این شرکت ها تأثیر بسیاری دارد و حتی 
برخی از این شرکت ها بدون این حمایت ها نمی توانستند اهدافشان 
را پیش ببرند، اما در هیچ یک از موارد نمی توان حمایت دولتی را 
جایگزین جذابیت های بازار و افزایش تقاضا در سطح کسب وکار 
کرد و همچنین بخشی برای شکل دادن به راهبردهای فرصت جویانۀ 
نبوده  این گونه  موارد  از  هیچ یک  وضعیت  دانست.  مشاهده شده 
اتخاذ  برای  کسب وکار  محیط  جذاب نبودن  وجود  با  که  است 
راهبرد، دولت با حمایت های خود شرکت را به سمت پیاده سازی 
راهبرد سوق داده باشد. با وجود این باید تأکید کرد که در اغلب 
موارد، حمایت های دولتی پیش برندۀ شرکت ها در مسیر پیاده سازی 
این راهبردها بوده اند و نقش مکمل آن ها در کنار افزایش تقاضا را 

نباید نادیده گرفت. 
اغلب  که  می دهد  نشان  مصاحبه شوندگان  صحبت های 
 
ً
کامال شده،  شرکت ها  از  کرونا  شیوع  دوران  در  که  حمایت هایی 
مشابهی  سابقۀ  بحران  از  پیش  دوران  در  و  بوده اند  منحصربه فرد 
نداشته اند. نکته ای که اغلب مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده اند 
با توجه  این است که روند اعطای مجوزها در دوران شیوع کرونا 
دوران  به نسبت  برابر  چندین  سرعت  با  کشور  حیاتی  نیازهای  به 
پیش از بحران انجام شده است و بسیاری از روندهای خسته کنندۀ 
کنار  موجود  اضطراری  مالحظات  به  توجه  با  اداری  بوروکراسی 
به  اعطا شده  مالی  تسهیالت  درمورد  نکته  این  شده اند.  گذاشته 
شرکت ها نیز صادق است و مصاحبه شوندگان از روند سریع ارائۀ 

شرکت  حساب  به  مبلغ  واریز  و  تسهیالت  تصویب  مستندات، 
شگفت زده شده اند.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، مسئلۀ بازگشت شرکت ها 
به حالت عادی و مواجهه با کاهش تقاضا در داخل کشور است که 
شرکت ها،  این  ایجادشدۀ  ظرفیت های  هدررفت  به  است  ممکن 
تسهیالت  بازپرداخت  در  ناتوانی  و  آن  ها  درآمدهای  کاهش 
دریافت شده منجر شود؛ بنابراین ضروری است برای این ظرفیت 
مازاد در دوران پساکرونا چاره ای اندیشیده شود. یکی از راهکارهای 
مناسب برای این موضوع، توسعۀ صادرات است. شرکت هایی مانند 
شرکت )4( و شرکت )7(، که سابقۀ صادراتی درخشانی در حوزۀ 
فعالیت خود دارند و بارها درمقام صادرکنندۀ نمونه کشور انتخاب 
شده اند، از نظر دسترسی به بازارهای خارجی مشکلی ندارند، ولی 
دیگر شرکت ها برای برقراری ارتباط با بازارهای خارجی، دریافت 
خطوط  توسعۀ  موارد،  برخی  در  و  الزم  مجوزهای  و  استانداردها 
که  مواجه اند  گوناگونی  مشکالت  با  خارجی  کشورهای  در  تولید 
دولت می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در دوران پساکرونا، 
زمینه را برای ورود این شرکت ها به بازارهای بین المللی فراهم کند. 
به  گسترده  شکل  به  متعدد  مصاحبه های  در  که  دیگری  نکتۀ 
دولت  عمل گرای  حمایتی  نگاه  تداوم  لزوم  است  شده  اشاره  آن 
اغلب  گفتۀ  به  پساکروناست.  دوران  در  داخلی  شرکت های  از 
تولیدی  حوزه های  در  که  شرکت هایی  )به ویژه  مصاحبه شوندگان 
نگاه  هیچ گاه  دولت  کرونا،  شیوع  از  پیش  دوران  در  فعال اند( 
برخورد  و  نداشته  داخلی  تولیدات  از  حمایت  برای  عمل گرایی 
با سیاست های کالن کشور در حوزۀ حمایت  دستگاه های دولتی 

نیازهایحیاتی

نیازهایمهماما
غیرحیاتی

معرفیبهبانکبراینیازهاینهچندانمهم
یافتوام در

شرکت)8()دستکشزیست
تخریبپذیر(

شرکت)1()ونتیالتور(
شرکت)3()پالساکسیمتر(

شرکت)4()ونتیالتورـمانیتور(
شرکت5)دستگاهتولیدماسک(

شرکت6)واکسنآنتیبادی
کرونا(

شرکت7)کیتتشخیص(

یداقالم( شرکت)2()سامانۀخر
شرکت)9()شبکۀاجتماعی

پزشکی(
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به گونه ای  است،  داشته  شعارگونه  صورتی  بیشتر  داخلی  توان  از 
و غیرقانونی محصوالتی که مشابه  قانونی  واردات بی مالحظۀ  که 
داخلی باکیفیت آن در کشور وجود دارد، بسیاری از فعاالن عرصۀ 
تولید را از ادامۀ مسیر ناامید کرده است. اما در دوران شیوع کرونا، 
که با تحریم های بی سابقۀ آمریکا نیز همراه بود، دولت چاره ای جز 
و  نداشت  از ظرفیت های داخلی  استفاده  با  نیازهای کشور  تأمین 
این  در  توانسته اند  به خوبی  داخلی  که شرکت های  به نظر می رسد 
برطرف  گوناگون  حوزه های  در  را  کشور  اساسی  نیازهای  مدت 
دوران  در  داخلی  تولیدکنندۀ  به  بی اعتمادی  تداوم  بنابراین  کنند؛ 
اصلی  درخواست  همچنین  نیست.  منطقی  رویکردی  پساکرونا 
همۀ شرکت های مطالعه شده از دولت، نه اعطای تسهیالت مالی، 
برای شرکت های داخلی  رقابتی منصفانه  فراهم کردن فضای  بلکه 
است که در مواجهه با محصوالت خارجی ـ که از مبادی گوناگون 
وارد کشور می شوند ـ بتوانند تولیدات خود را با کیفیت باال به بازار 

عرضه کنند و در این محیط دیده بشوند. 
در پایان الزم است به این نکته اشاره کنیم که جهان همچنان 
افق  و  ویروس مهلک کروناست  با  نرم کردن  درحال دست وپنجه 
وجود  پیچیده  چندوجهی  بحران  این  پایان یافتن  برای  روشنی 
راهبردهای  موفقیت  درمورد  صحبت کردن  به همین منظور  ندارد. 
دوران  در  گوناگون  کسب وکارهای  و  شرکت ها  فرصت جویانۀ 
موکول  همه گیری  این  پایان یافتن  به  باید  دست کم  کرونا،  شیوع 
مدت زمان  گذشت  با  است  بهتر  موارد،  برخی  در  حتی  و  شود 
مشخصی از وضعیت عادی پس از بحران، درمورد میزان موفقیت 
این راهبردها قضاوت کرد. با وجود این، مطالعۀ حاضر می تواند 
و  نهادهای دولتی  بر برخورد سیاست گذاران،  داللت های خوبی 
بحران های  با  در مواجهه  و غیردانش بنیان  دانش بنیان  شرکت های 

اقتصادی آتی باشد. 
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Abstract
Although the COVID-19 crisis has devastated many companies worldwide, some firms have 
implemented effective strategies to make their way into growth and development. Governments 
also provide these companies with various supports about their need. Because of the strategic 
importance of knowledge-based enterprises for Iran, we have investigated how government 
supports influence the development of prospective strategies of ten knowledge-based enterprises 
facing COVID-19 pandemic using a qualitative approach and multiple case study process. Data of 
this study were collected through semi-structured interviews with CEOs of these ten companies. 
To verify this data, we used the data triangulation method of interviews, vice-presidential 
documents for science and technology, and Iran National Innovation Fund documents as its 
three sides. Analyzing the qualitative content of produced and collected documents through the 
research process suggests that the main drivers of various companies› prospective strategies 
during the COVID-19 crisis are increased demand in their businesses and firms because of their 
technologies and resources, and relying on government support exploited these opportunities. 
Besides, evidence suggests that the government has provided a variety of financial and non-
financial support tools to support these firms. However, in defining these prospective strategies, 
we cannot find government support to be a substitute for market attractiveness, though most of 
these companies were unable to execute their strategies without government support. Therefore, 
besides market attractiveness, we need to find government support as a vital complement to the 
creation of prospective knowledge-based enterprise strategies facing the COVID-19 outbreak.
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