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 چکیده

اده دقرار  ریهمه سازمانها را تحت تأثبرای اقتصاد جهانی،  یستمیشوک س ککرونا، به عنوان ی بحران زمینه:

لش های پیش رو و تاثیراتی که کرونا بر کسب و کارها در حوزه های مختلف گذاشته شناسایی چا است.

 ها است. است، از الزامات بقای سازمان

هایی از های پیش روی کسب و کارها و حوزه: هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تحلیل چالشاهداف

 ها تاثیر گذار است. کسب کارها  است که کرونا بر آن

کرد اصلی پژوهش، مدل سازی ساختاری تفسیری است که به موجب آن می توان عوامل مورد : رویروش

 بندی کرد و نحوه تعامالت آن ها با یکدیگر را شناسایی کرد.نظر را سطح

: یافته های حاصل از پیمایش های اخیر انجام شده در کشورهای مختلف و پیشینه پژوهش، نشان می ها یافته

چالش مهم روبرو هستند. بررسی تعامالت بین  13ها در مواجهه با ویروس کرونا با دهد که کسب و کار 

 نفر از خبرگان دانشگاهی صورت گرفت.  5چالش ها با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و  با نظر 

مواد  تیفیکاهش کها دسته بندی شدند. پس از تحلیل نظرات خبرگان و طراحی مدل، چالش :گیری نتیجه

اختالل در  ، محصول یکاهش تقاضا ،از نقض قراردادها یمشکالت ناش قل،حمل و ن مشکالت، هیاول

هایی با میزان به عنوان چالش نیتام رهیاختالل در زنج لیبه دل دهایتوقف خر ایکاهش و  دیتول اتیعمل

 یبهره و ر شکاه، دیتول اتیتوقف عمل ایکاهش وابستگی کم و قدرت نفوذ باال شناسایی شدند. همچنین، 

ی به عنوان چالش هایی با میزان انسان یروین (مازاد ا)ی کمبودو  کار یروین یبهره ور کاهش، شرکت

 وابستگی باال و قدرت نفوذ پایین دسته بندی شدند. 

 ها، مدل سازی ساختاری تفسیریکرونا، کسب و کار، چالش :کلمات کلیدی
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 مقدمه

سارس در  وعیقرار گرفته اند. ش ریبحران همه گ کیشته در آستانه از کسب و کارها در دو دهه گذ یاریبس

 یاریاطالعات حمله کرد و بس یفناور یجهان نیتام رهیزنج هو هنگ کنگ ب نیچ یدر جنوب غرب 2003سال 

فراتر از  2015مرس در سال  وعیش یاقتصاد انیکرد. ز یلیرا مجبور به تعط کیالکترون دیتول یاز کارخانه ها

؛ در سراسر جهان شد یمرتبط با گردشگر عیدر صنا یقابل توجه انیبود و باعث ز انهیآن در خاورم خاستگاه

را در  یکه اقتصاد جهان هستیم 19-دیکوو یریگبه نام همه یجهان وعیش کیشاهد  2020سال و اکنون، از 

مردم،  یزندگ یا برارا نه تنه یاسابقهیب یهاچالش،  19-دیکوو یریگ. همهه استفرو برد یرکود بزرگ

منحصر به فرد  ریاخ یریکرده است. آنچه در مورد همه گ جادیدر سراسر جهان ا یتجار اتیعمل یبلکه برا

در  ریگهمه یمارینامتناسب ب ریکه تأث یآن بر مشاغل است. در حال راتیتأث وعو تن یاست، گستردگ

 فیموضوع بر ط نیدر مورد ا قاتیقشناخته شده است، تح تیبه طور گسترده به رسم یتجار یهابخش

 یوکارها برادر کسب یریپذانعطاف جادیاستوار است. در واقع، ا یریپذبیآس یهااز شاخص یمحدود

با وکار است. کسب مختلف یهابخش یهایریپذبیدوران، مستلزم درک کامل آس نیدر ا عیواکنش سر

 یمطالعه شکاف قابل توجه نحوزه یافت نمی شود. ایتوجه به نوظهور بودن مساله، تحقیقات چندانی در این 

این بحران با آن روبرو وکارها در برابر کسب یریپذبیکه در آس یعوامل مختلفها و شناسایی چالشرا در 

 یریگهمه قیوکار است که از طرکسب یدیکل یهایریپذبیآس ییقدم ما شناسا نیاول .کندیپر م ،هستند

به این منظور، پیمایش های انجام شده در کشورهای چین، هنگ کنگ، است. آشکار شده  19 -کووید

استرالیا، آمریکا، ایرلند، تایلند، آفریقای جنوبی، و نیز الگوهای پیشنهادی توسط سازمان جهانی کار و 

  شرکت مشاوره مکنزی مورد استفاده قرار گرفته است.

های ست، به مرور ادبیات تحقیق پرداخته چالشمقاله حاضر در چهار بخش سازمان یافته است. بخش نخ

شناسی پژوهش معرفی کسب و کارها در بحران کرونا راشناسایی و تبیین میسازد. سپس، در بخش دوم، روش

شود. سرانجام گردد. در بخش سوم، به نحوه طراحی مدل بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری پرداخته میمی

 گیرند. ای پژوهش مورد بحث قرار میهدر بخش چهارم، نتایج و یافته

 مرور پیشینه پژوش

کاهش تولیدات در جهان و به ویژه چین به دلیل شیوع ویروس کرونا دهد مینشان  OECD مطالعه

نوسان در زنجیره تامین جهانی، تقاضای نهایی کمتر برای کاالها و  رد. پیامدهای منفی قابل توجهی دا

فرهای تجاری و گردشگری و محافظهکاری در بازارهای مالی افزایش خدمات وارداتی و محدوی تهای س

یافته است، شروع بحران از چین زنجیره تامین جهانی را با نوسان و کاهش توان تولید مواجه ساخته است. در 
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مقایسه با رخدادهای مشابه گذشته، اقتصاد جهان در زمان حال دارای ارتباطات بسیار گسترده تر و در هم 

ه تری است و چین نقش بسیار بزرگتری در بازارهای کاال، تولید، تجارت و گردشگری جهان دارد، لذا تنید

جهان را با مشکالت بیشتر مواجه خواهد ساخت. در یک سناریو  ایشوک منفی در چین، سایر کشوره

ه و تقاضا به خوش بینانه حتی اگر دوره شیوع این بیماری کوتاه باشد و طی چند ماه آینده تولید و عرض

 .در سطح مناسبی نخواهد بودن تدریج بهبود یابند، باز هم رشد اقتصادی جها

های متعددی را در این زمینه انجام های بین المللی پیمایشهای تحقیقاتی معتبر و سازمانتاکنون، شرکت

، آمریکا، ایرلند، پیمایش های انجام شده در کشورهای چین، هنگ کنگ، استرالیااند. در این پژوهش، داده

تایلند، آفریقای جنوبی، و نیز الگوهای پیشنهادی توسط سازمان جهانی کار و شرکت مشاوره مکنزی مورد 

 های کسب و کار ها در دوران کرونا بوده است.بررسی قرار گرفته و مبنای شناسایی چالش

 د.دهی عوامل شناسایی شده در تحقیقات پیشین را نشان میجدول زیر خالصه

 : چالش های کسب و کار پیشینه پژوهش1جدول 

 ACCA Member چالشهای کسب و کار
Survey 

ACC
A 

ILO OECD McKinsey 
&Company 

     *     کاهش یا توقف عملیات تولید

   *       کاهش بهره و ری شرکت

 *   * *   کاهش بهره وری نیروی کار

 *   *   * روی انسانیکمبود یا مازاد نی

کاهش یا توقف خریدها به دلیل اختالل 

 در زنجیره تامین

* * *   * 

         * افزایش قیمت مواد اولیه 

   *       کاهش کیفیت مواد اولیه

 *   *     مشکالت حمل و نقل

       * * مشکالت ناشی از نقض قراردادها  

 * * * *   کاهش تقاضای محصول   

   *   *   ختالل در عملیات تولیدا 

   *     * کاهش درآمد کسب و کار 

     * * * مشکالت مربوط به جریان نقدینگی

 

 

 



 کرونا پسا جهان در حکمراني و سالمتي دانش تولید همايش ملي دومین
2th National conference on health knowledge production, confronting COVID 19 and 

governing the post-corona world 

 

 روش شناسی پژوهش

هدف از انجام پژوهش، طراحی مدلی مناسب است که نحوه تعامل بین چالش های کسب و کارها در 

 نظر کاربردی و ازتحقیق هدف یک ورت گرفته از نظر پژوهش صمواجهه با بحران کرونا را شناسایی نماید. 

اند و بودهجامعه تحقیق، خبرگان حوزه کسب و کار  شود.محسوب می ، تحقیق توصیفیماهیت و روش

 رویکرد اصلی برای انجام پژوهش مدلسازی ساختاری تفسیری بوده است. 

دهد.فرایند انجام تحقیق را نشان می  1شکل   
 

 
 : فرایند انجام تحقیق1شکل 

گرداوری اطالعات تحقیق، مبتنی بر پرسشنامه و روش دلفی بوده است. به این ترتیب که پس از شناسایی 

ای طراحی و ، پرسشنامهISM فهرست متغیرهای تحقیق از مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق، بر اساس رویکرد 

سال سابقه فعالیت در صنعت،  10معیارهای حداقل  خبرگان بر اساس خبرگان قرار گرفت.نفر از  5 در اختیار

های مدیریت یا مهندسی صنایع و به روش گلوله برفی انتخاب و داشتن تحصیالت دکتری در یکی از رشته

درصد  60ها و تحلیل اولیه نتایج، مواردی که اتفاق نظر در آنها کمتر از آوری پرسشنامهپس از جمعاند. شده
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ها بر اساس شناسایی و مجدداً برای خبرگان ارسال گردید. سرانجام پس از رسیدن به اتفاق نظر، دادهبود 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ISMرویکرد 

 

 مدل ساختاری تفسیریتوسعه 

و ابزاری است که  عناصر دیگر مناسب برای تحلیل تاثیر یک عنصر بر روشیمدل سازی ساختاری تفسیری 

جان  که نخستین بار توسطاین متدولوژی تواند بر پیچیدگی بین عناصر غلبه کند. یله آن گروه میبه وس

 ، مدتی است که در تحقیقات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است.دشارائه  3197در سال  1وارفیلد

ی و نمایش است. این روش برای شناسای مبنای این روش نظر خبرگان و همچنین مطالعه ادبیات موضوع

گیرد و ابزاری جهت اعمال نظم بر روابط قرار می روابط میان متغیرهای معرف یک موضوع مورد استفاده

سازی ساختاری تفسیری به شرح با رویکرد مدلمراحل عملی طراحی مدل کند. پیچیده میان متغیرها ارائه می

 .(2010و همکاران،  2)رامش است زیر

  3تاريساخخودتعاملی تهيه ماتريس  -1-1

به صورت  شناسایی شدههای عاملتعاملی ساختاری الزم است تا وابستگی میان تمامی خودبرای تهیه ماتریس 

 گیرد:می زیر مورد استفاده قرار نمادبه این منظور چهار  .دو به دو بررسی شود

 V عامل :i  به تحقق عاملj کند.کمک می 

 A عامل :j  به تحقق عاملi کند.کمک می 

 Xمل : عواi  وj کنند.به تحقق یکدیگر کمک می 

 O عامل :i  و عاملj .بی ارتباط هستند 

اق نفر از خبرگان قرار گرفت که پس رسیدن به اتف 5ای در اختیار به منظور تشکیل این ماتریس، پرسشنامه

 نظر نتیجه زیر حاصل شده است.

                                           
1 - John Warfield 

2 - Ramesh 

3 - Structural Self-interaction Matrix (SSIM) 
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 ماتریس خودتعاملی ساختاری: 2جدول 
لش های کسب و کارچا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 V X X A O O A A A A V V   کاهش یا توقف عملیات تولید -1

 A A A O O A A A A V V     کاهش بهره و ری شرکت-2

 A A O O A A A A V V       کاهش بهره وری نیروی کار-3

 A O O A A A A O O         کمبود یا مازاد نیروی انسانی-4

 O O A A O V V V           کاهش یا توقف خریدها به دلیل اختالل در زنجیره تامین-5

 O A A O O V V             افزایش قیمت مواد اولیه -6

 O O O V V O               کاهش کیفیت مواد اولیه-7

 V O V V V                 مشکالت حمل و نقل-8

 O V V V                   نقض قراردادهامشکالت ناشی از -9  

 V V V                     کاهش تقاضای محصول -10  

 V V                       اختالل در عملیات تولید-11 

 V                         کاهش درآمد کسب و کار -12

                           مشکالت مربوط به جریان نقدینگی-13

 

 4توسعه ماتريس دسترسی -1-2

اعداد صفر و یک را با  مادهای چهارگانه ماتریس ساختاری تعاملین به منظور توسعه ماتریس دسترسی باید

 . جایگزینی بر اساس قوانین زیر انجام می گیرد:جایگزین کرد

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعاملیV  باشد، در ماتریس دسترسی ورودی(i,j)  عدد

 عدد صفر خواهد بود. (j,i)و در ورودی  1

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعاملیA  باشد، در ماتریس دسترسی ورودی(i,j)  عدد

 خواهد بود. 1عدد  (j,i)صفر و در ورودی 

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعاملیX  باشد، در ماتریس دسترسی ورودی(i,j)  عدد

 خواهد بود. 1نیز عدد  (j,i)و در ورودی  1

                                           
4 - Reachability Matrix 
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  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعاملیO  باشد، در ماتریس دسترسی ورودی(i,j)  عدد

 نیز عدد صفر خواهد بود. (j,i)صفر و در ورودی 

عوامل نسبت به  وابستگی میزان نفوذ وماتریس دسترسی که بر اساس قوانین فوق حاصل می شود قدرت در 

وابستگی از مجموع  میزاندر هر سطر و  1از مجموع اعداد  نفوذداده شده است. قدرت  یکدیگر نیز نشان

 حاصل می شود. در هر ستون 1اعداد 

دهد.ماتریس دسترسی اولیه را نشان می 3جدول   

 
 

 : ماتریس دسترسی اولیه3جدول 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

A1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

A2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

A3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

A4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

A6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

A7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

A8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

A9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

A10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

A11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 سازگار کردن ماتريس دسترسی -1-3

 نمونه به عنوان .شود برقرار آن درونی سازگاری باید آمد، دست به دستیابی اولیه ماتریس اینکه از پس

 C متغیر به منجر نیز A باید متغیر شود، C متغیر به منجر هم B متغیر و شود B متغیر به منجر A متغیر اگر

 قلم از که روابطی و شده اصالح باید ماتریس نبود، برقرار حالت این دسترسی ماتریس در اگر و گردد

 .شوند جایگزین افتاده

به منظور سازگار کردن ماتریس دسترسی روشی ریاضی توصیه شده است. به این صورت که ماتریس 

 5باشد( و در محاسبات از قاعده بولینو عدد صحیح می K>0شود )رسانده می K+1دسترسی به توان  

                                           
5 - Bolean 
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گردد که است. ماتریس دسترسی اولیه زمانی سازگار می  1*1=1و  1+1=1گردد. طبق این قاعده استفاده می
K+2=RMK+1RM  ،(.1974گردد. )مالون 

 به شرح جدول زیر بدست آمده است.  K= 4در این پژوهش، ماتریس دسترسی نهایی به ازای 

 

 : ماتریس دسترسی سازگار شده4جدول 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

 A1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

A2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

A3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

A4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

A5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1  

A6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1  

A7 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1  

A8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1  

A9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1  

A10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1  

A11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1  

A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

 
             

  

 بندي عواملسطح -1-4

و  7، مقدم6های دسترسیمجموعه آنها، از یک هر ازاء به نهایی، مدل در عوامل سطح تعیین منظور به

 است: زیر شرح به مذکور هایمجموعه تعریف شود.تشکیل می 8اشتراک

 شود + خود عامل.مجموعه دسترسی: مجموعه عواملی که عامل مورد بررسی به آنها منتهی می 

 شود + خود عامل.هی میمجموعه مقدم: مجموعه عواملی که به عامل مورد بررسی منت 

 مجموعه اشتراک: اشتراک دو مجموعه فوق 

                                           
6 - Reachability set 

7 - Antecedent set 

8 - Intersection set 
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باالترین سطح مدل قرار  چنانچه مجموعه های دسترسی و اشتراک برای یک عامل یکسان باشد، آن عامل در

گذاشته شده و سطح بندی برای سایر  می گیرد. پس از تعیین سطح هر یک از عوامل، عامل مذکور کنار

 تعیین سطح شوند، ادامه می یابد. یب تا زمانی که تمامی عواملعوامل به همین ترت

  دهند.را نشان میچالشهای کسب و کار جدول زیر سطح بندی 
 : ماتریس دسترسی سازگار شده5 جدول

 سطح چالش

 4 کاهش یا توقف عملیات تولید
 3 کاهش بهره و ری شرکت

 4 کاهش بهره وری نیروی کار
 4 کمبود یا مازاد نیروی انسانی

کاهش یا توقف خریدها به دلیل اختالل در زنجیره 

 تامین

6 

 3 افزایش قیمت مواد اولیه 
 6 کاهش کیفیت مواد اولیه
 8 مشکالت حمل و نقل

 7 مشکالت ناشی از نقض قراردادها  
 6 کاهش تقاضای محصول   
 5 اختالل در عملیات تولید 

 2 ب و کار کاهش درآمد کس
 1 مشکالت مربوط به جریان نقدینگی

 ترسیم شبکه تعامالت

توان مدل ساختاری تفسیری آنها را ترسیم کرد. به اینن منظنور، نخسنت بنا     با مشخص شدن سطح عوامل، می

توجه به ماتریس دسترسی نهایی، مدل اولیه طراحی شده و سپس با حذف روابط گنذار، مندل نهنایی بدسنت     

 دهد.زیر مدل نهایی را نشان میآید. شکل می
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 چالش هاي کسب و کار در مواجهه با بحران کرونا: مدل ساختاري تفسيري 2شکل 

 MICMACتجزيه و تحليل  -1-5

شود. بندی متغیرهای کلیدی، امری ضروری برای توسعه سیستم مورد مطالعه محسوب میشناسایی و طبقه

، بر پایه قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی MICMAC9تجزیه و تحلیل 

 11و گودت 10در این روش، که نخستین بار توسط دوپرین .سازدبیشتر محدوده هر یک از متغیرها را فراهم می

شود )رامش و مِ میان آنها سنجیده می( ارائه شده است، اهمیت متغیرها، بیشتر بر اساس روابط غیرمستقی1973)

، تقسیم 15و مستقل 14، پیوندی13، وابسته12(.  در این روش، متغیرها به چهار بخشِ خودمختار2010همکاران، 

                                           
9 - Matrice d’Impacts croises-multipication applique´ an classment (MICMAC) (cross-impact matrix 

multiplication applied to classification) 
10 - Duperrin  

11 - Godet 

12 - Autonomous 

13 - Dependent 

مشکالت مربوط به جریان 

 نقدینگی 

کاهش تقاضای   

 محصول  

 نقل مشکالت حمل و

ه افزایش قیمت مواد اولی

  

نی کمبود یا مازاد نیروی انسا  

کاهش بهره و ری 

 شرکت 

کاهش درآمد کسب و 

 کار  

 مشکالت ناشی از نقض قراردادها   

 کاهش کیفیت مواد

 اولیه 

ره کاهش یا توقف خریدها به دلیل اختالل در زنجی

 تامین 

کاهش بهره وری نیروی 

 کار 
عملیات  کاهش یا توقف

 تولید 

در عملیات  اختالل 

 تولید 
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گیرند، قدرت نفوذ و (.  متغیرهای خودمختار، که در ناحیه اول قرار می1994، 17و دشماخ 16شوند )ماندالمی

ا حدودی از سیستم مجزا هستند و پیوندهای اندکی با سایر متغیرهای وابستگی کمی دارند. این عوامل ت

گیرند، میزان وابستگی قوی و قدرت نفوذ اندکی سیستم دارند. متغیرهای وابسته، که در ناحیه دوم قرار می

گیرند، از قدرت نفوذ زیاد و میزان وابستگی زیاد دارند. متغیرهای پیوندی، که در ناحیه سوم قرار می

وردارند. این دسته از متغیرها، ناپایدارند، زیرا کوچکترین اقدام در این متغیرها بر دیگر متغیرها تاثیر برخ

گردد. سرانجام، متغیرهای مستقل، که در ناحیه گذاشته و سرانجام بازخورش به خود این متغیرها باز می

 (.2010، 18)مودگال گیرند، قدرت نفوذ زیاد و میزان وابستگی اندکی دارندچهارم قرار می

 دهد. را برای متغیرهای این تحقیق، نشان می MICMAC، تجزیه و تحلیل 3شکل 

 
 MICMAC: تجزیه و تحلیل 3شکل 

 

 نتایج و یافته های پژوهش

ل آنها با و نحوه تعام چالش مهم کسب و کارها در مواجه با بحران کرونا را شناسایی کرده 13، مطالعه نیا

ها یکدیگر را با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مشخص نموده است. بر اساس مدل پیشنهادی، چالش

ترین سطح مدل است، مشکالت حمل و نقل قرار دارد. به اند. در سطح هشتم، که پایینسطح قرار گرفته 8در 

ر دارد و از این رو نیازمند توجه ویژه زیربنای چالش های کسب و کارها در حوزه ی حمل و نقل قرا ،عبارتی

به  دهایتوقف خر ای کاهش، از نقض قراردادها ناشی مشکالت  تا پنجم، به ترتیب،هفتم  هایاست.در سطح

                                                                                                                                
14 - Linkage 

15 - Independent 

16 - Mandal 

17 - Deshmukh 

18 - Mudgal 
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 اتیاختالل در عملول، و محص یکاهش تقاضا  ،هیمواد اول تیفیک کاهش، نیتام رهیاختالل در زنج لیدل

ماتریس ی چهارم مراه مشکالت ناشی از حمل و نقل، همگی در ناحیهها، به هقرار دارند. این چالش دیتول

MICMAC طح چهارم، واقع شده اند که از قدرت نفوذ باال و میزان وابستگی کمی برخورد هستند. در س

ی قرار انسان یرویمازاد ن ای کمبود، و کار یروین یبهره ور کاهش، دیتول اتیتوقف عمل ایکاهش های چالش

قرار گرفته اند که قدرت نفوذ آنها کم ولی  MICMACها همگی در ناحیه سوم ماتریس چالشدارند. این 

 هیمواد اول متیق شیافزاو  شرکت یکاهش بهره ورمیزان وابستگی آنها زیاد است. در سطح سوم، دو چالش 

. به این معنی که از ی اول ماتریس قرار گرفته استقرار دارند. از بین آنها افزایش قیمت مواد اولیه در ناحیه

یعنی سطح دوم و اول، قدرت نفوذ و میزان وابستگی کمی برخوردار است. سرانجام، در باالترین سطح مدل، 

ی قرار دارند. این دو چالش، نگینقد انیمشکالت مربوط به جرو  کاهش درآمد کسب و کارهای چالش

ی علت و معلولی ه عبارت دیگر، زنجیرهدارای بیشترین میزان وابستگی و کمترین قدرت نفوذ هستند. ب

مشکالت مربوط به جریان   های کسب و کار در دوران کرونا، در پایان باعث کاهش درآمد شرکت و چالش

 نقدینگی  در شرکت خواهند شد. 

های ناشی از کرونا را معطوف به شود، بیشترین توجه برای حل چالشها توصیه میسرانجام، به شرکت 

ند که دارای بیشترین قدرت نفوذ در مدل پیشنهادی است. برطرف کردن مشکالت حمل و نقل، عواملی کن

می توانند  عقد قراردادهای مناسب برای جلوگیری از نقض تعهدات، و برطرف کردن اختالالت زنجیره تامین

 ها به شمار آیند.در اولویت توجه شرکت

گان صورت گرفته است و سنجش اعتبار مدل، نیازمند این پژوهش، بر پایه نظرات تعداد محدودی از خبر

های تجربی از کسب و کار ها است. لذا، به پژوهشگران آتی بررسی صحت روابط بین عوامل گردآوری داده

مدل پیشنهادی با رویکرد معادالت ساختاری پیشنهاد می شود. همچنین، تعیین ضرایب اهمیت هر یک از 

 . ای می تواند موضوع پژوهش دیگری برای عالقه مندان باشدلیل شبکهها، با رویکرد فرایند تحچالش
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