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  وكار  كرونا و مسئوليت پژوهشگران كسب
باعـث شـده    تأثير گذاشـته و  المللي ملي و بين هايوكار كسب و زندگي فردي متفاوت هاي گيري پديده كرونا بر جنبه همه

هـايي مثـل    سـنت تعطيلـي  . تغييـر كنـد  وكارها  ها، روابط بين كشورها و البته كسب سبك زندگي افراد و خانوادهاست كه 
عنوان نقطه عطـف تـاريخ سياسـي،     بيني اين پديده به ها و پيش رفتارهاي سياسي دولت تغيير ،مراسم مذهبي و بدر سيزده

دارد و بايد آماده خلق مفاهيم نوين در ادبيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و اجتماعي بشر، نشان از گستردگي اين پديده 
  .بازرگاني دنيا باشيم

، 2008يا  1930 در سال اقتصادي شديدركود  ي همچونبزرگ كننده ناراحت هاي ديدهدر گذشته نيز جامعه بشري با پ
سـه ويژگـي    ،هاي گذشته در مقايسه با بحران ؛ امارو بوده است روبه... جهاني ويرانگر اول و دوم و هاي سيل، زلزله، جنگ

  : ها متمايز كرده است مجزا، پديده كرونا را از ساير بحران
را تحـت تـأثير قـرار    ... ها و ، كشورها، خانوارها، دولتها تها، صنع كرونا همه بخش :گير است اي همه پديده .1

ها را تحـت   هاي گذشته، بخشي از كشورها، خانوارها، دولت ، در حالي كه بحران)ثار متفاوتآالبته با (داده است 
 .شناسد ال توسعه نمييافته و در ح كشور توسعهيا  غني و ويروس كرونا، فقير. داد تأثير قرار مي

اي  هاي تقريباً شناخته شده حل راه... جهاني، اعتصاب، سيل و  هايي مثل جنگ بحران: بودن منبع آن ناشناخته .2
، بعـد از چنـدين مـاه    ،، ولي براي بحران كرونـا بنديا خاتمه ميد، اشب هااي براي حل آن و اگر اراده رندداداشته و 

 .حلي پيدا نشده است راه هنوز

مقابله ، ولي براي كرده استتجربه  را بارها سيل و جنگ و زلزلهمانند هايي  بشر بحران :تجربه قبلينداشتن  .3
   .چنداني ندارد  بحراني در اين سطح و شدت، تجربهبا 

هـاي   تـالش  وكارهـا،  با هدف بررسي آثار كرونا بر كسـب  متعددي يپژوهشهاي  سازمانبعد از پيدايش اين بحران، 
تجـارب خـود را بـه     ،المللي هاي بين سازمان. اند را هم به چاپ رساندهو خوبي فراوان هاي  و گزارشاند  بسياري انجام داده
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وكارها ارائـه   بر كسب اين پديدههايي براي كاهش تأثيرهاي  حل اند و حتي مردم نيز در فضاي مجازي، راه اشتراك گذاشته

امـا  ). وكارهاي كوچك مانند طرح نسيه معكوس براي كمك به كسب(اند  و ديگران را نيز به اين كار تشويق كردهاند  داده
هـاي   ايجـاد شـود و بـا توجـه بـه ويژگـي      رسد كه با توجه به نو بودن پديده، بايد فهم و درك جديـدي از آن   به نظر مي
هـا و   داده وهانبـ  شروع كنند و با تحليـل  سازي اين پديده مفهوماز فرايند پژوهشگران ، الزم است كه آنفرد  منحصربه

هـاي   ها و ايـده  دهي داده و با سازماندست يابند دنيا، به مفاهيم جديد در اين حوزه  در سراسر وكارها تجارب كسببررسي 
سازي آمـاري و سناريوسـازي و    ي و مدلهاي صرفاً كم تحليل اين پديده با روش. ي خلق كنندجديدتعاريف نظري  ،اوليه
 نيـاز  عميقو فهم  هاي كيفي  تحليل به كه هستيم رو روبه يجديد هپذير نيست؛ زيرا با پديد امكان به تنهايي ،سازي شبيه

  .يستكافي نن آدارد و سنجش 
كـاهش  وكارهـا   بـر كسـب  را اين پديده  تر آثار سريعبتوانند هرچه اميد است كه پژوهشگران با تالش در اين جهت، 

 گسـترش  هـايي مثـل   دستاوردهاي بشـر در زمينـه   كه اجازه ندهند كنند ووكارها كمك  آوري بيشتر كسب به تاب دهند و
كشـورها و   گرايـي بيشـتر و فـروريختن همبسـتگي     به ملـي  ،المللي هاي جمعي در سطح بين ارتباط با يكديگر و همكاري

  .افزايش مرزهاي اقتصادي منجر شود
وكـار   و اهميت كسب سبك زندگي به را ما رفتار ونگرش  و به طبيعت را نگاه ما مطالعه در اين زمينه،طور مسلم،  به

سـازي و پـس از آن،    كه با تالش پژوهشگران مفهوم با مفاهيم جديد ديگر آشنا خواهد ساختديجيتال تغيير خواهد داد و 
  .سازي خواهد شد مدل

  . وكارهاست ر كسبسازي آثار اين پديده ب هاي عميق در زمينه مفهوم فصلنامه مديريت بازرگاني آماده انتشار پژوهش
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