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هایتعاونیتولیدشرکتافزایشراهکارهای سازیساختاریتفسیریمدل

*استانخوزستاندردورۀشیوعکرونا

5بهروز صادقی عمروآبادی ،4مرضیه شهریاری ،3سجاد بهمنی ،2باقری معصومه ،1بوداقی علی
 

 03/07/1400تاریخ پذیرش:            05/02/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
های تعاونی استان خوزستان در دورۀ شیوع هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای افزایش تولید شرکت

استفاده  سازی ساختاری تفسیری موضوع تحقیق از روش کیفی و رویکرد مدلدر این پژوهش با توجه به  کرونا است.

بوده است.  1399نفر از مطلعین کلیدی استان خوزستان در سال  45کنندگان پژوهش حاضر مشارکت .شده است

استفاده هدفمند  گیری نمونهساختاریافته و برای انتخاب موردها از  ها از تکنیک مصاحبۀ نیمهآوری داده برای جمع

های تولید استان خوزستان در وضعیت تولید تعاونیدر دورۀ شیوع کرونا، شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 

مک  افزار میک نتایج تحلیل ساختاری با استفاده از نرم درصد( در حد متوسط است.6/56شوندگان ) نظر اکثر مصاحبه

های تعاونی استان خوزستان در  هکارهای افزایش تولید شرکتترین را ترتیب مهم نشان داد که ازمنظر خبرگان به

های نوین تولید و فروش  شامل: درک  صحیح نیازهای بازار و مشتری؛ آموزش روش 19 -گیری کووید دورۀ همه

های نوین  فروش و بازاریابی؛ کارآمد سازی  ها؛ استفاده از روش ریزی استراتژیک در تعاونی ها؛ برنامه به تعاونی

وکارها و  پذیری در کسب وکار؛ انعطاف جیرۀ تأمین؛ توسعۀ مشاغل خانگی؛ حمایت دولت از تولید و فضای کسبزن

های نسبی  ها؛ توجه به مزیت نوآوری در برنامۀ تولید؛ مدیریت سرمایۀ در گردش؛ اعتماد و باور به توانمندی تعاونی

تولیدی، حفظ و ارتقای آن؛  های ی به فعالیتبخش در تشکیل تعاونی؛ تبلیغات و جلب اعتماد مشتری؛ تنوع

جانبۀ نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و در نهایت عمل به  ِبخشی؛ حفظ و ارتقای همه حکمرانی و همکاری بین

 مصوبات ستاد تسهیل و کرونا است. 

، استان 19گیری کووید  سازی ساختاری تفسیری، همه وکارها، حکمرانی، مدل پذیری کسب انعطاف واژگان کلیدی:

 خوزستان.
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Abstract  
The main purpose of this study is to identify strategies to increase the production of 

cooperatives in Khuzestan province during the corona outbreak. In this research, with 

regard to the research topic, the qualitative method and interpretive structural 

modeling approach have been used. The participants of the present study were 45 key 

informants in Khuzestan province in 2020. In the present study, semi-structured 

interview technique was used to collect data and purposive sampling was used to 

select cases. 
The results of the present study showed that in the period of corona outbreak, the 

production status of production cooperatives in Khuzestan province is moderate for 

the majority of interviewees (56.6%). The results of structural analysis using Mick 

Mac software showed that from the perspective of experts, the most important 

strategies to increase the production of cooperatives in Khuzestan province in the 

pavilion period of Covid 19 include: Correct understanding of market and customer 

needs; Teaching cooperatives new production and sales methods; Strategic planning 

in cooperatives; Use of new sales and marketing methods; Supply chain efficiency 6. 

Home business development; Government support for production and business 

environment; Business flexibility and innovation in production program; Working 

capital management; Trust and belief in the capabilities of cooperatives; Paying 

attention to the comparative advantages in forming a cooperative; Advertising and 

gaining customer trust Production activities, its maintenance and promotion; 

Cooperation and cooperation between departments; Comprehensive maintenance and 

promotion of human resources in production units; Acting on the approvals of the 

Facilitation and Corona headquarters. 

Keywords: business flexibility, governance, interpretive structural modeling,  Covid-

19 pandemic, Khuzestan province 
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 مقدمه و بیان مسئله 

( که از سال گذشته در سراسر جهان شیوع یافته و COVID-19بیماری ناشی از ویروس کرونا )

پس از سندرم درجات مختلف متأثر ساخته است، سومین بیماری عفونی  تمام کشورها را به

در دو دهۀ اخیر است که منشأ 2)مرس( و سندرم تنفسی خاورمیانه 1تنفسی حاد شدید )سارس(

(. بررسی آخرین آمار منتشرشده در 2020آن کشورهای آسیایی هستند )سعادتی و همکاران، 

شان در رابطه با شیوع ویروس کرونا ن 3«ورلدومتر» های جهانی های پایگاه اطالعاتی ارزیابی داده

سال از شیوع این ویروس در سراسر جهان، تا به حال   دهد که با گذشت نزدیک به یک می

نفر جان خود را از  1501535اند که از این تعداد  نفر به این ویروس مبتال شده 64948823

گیر نظیر ویروس کرونا چیز  های همه بیماری اند. شیوع بهبود یافته 45043555اند و  دست داده

(. اما 6: 2020اند )برودر و همکاران،  نیست و در مراحل مختلف تاریخ بشر رخ دادهجدیدی 

هایی  توجه این است که در دنیای کامالً متصل و یکپارچۀ امروزی، تأثیر بیماری مسئله قابلِ

(. این 2: 2021، 4بین و فرناندو ومیر و بیماری است )مک همچون ویروس کرونا فراتر از مرگ

های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و  تمام ابعاد زندگی انسان در حوزهمسئله بر 

توان  تولیدی تأثیر گذاشته است. در رابطه با نقش شیوع ویروس کرونا در تولید جهانی می

 (.59: 2020، 5نوعی شوک عرضه و تقاضا در بازار تجارت اشاره کرد )بالدوین و ودر دیمرو به

انگیز انسانی این ویروس، تأثیر اقتصادی آن بسیار  بر پیامدهای غم الوهرود، ع انتظار می

ماهۀ دوم  های تولیدی در سه های کار در بخش توجه باشد. طبق برآوردهای اخیر، ساعت قابلِ

وقت  میلیون کارگر تمام 195درصد کاهش یافته، که این آمار معادل زمان کار  7/6، 2020سال 

دهد که عدم اطمینان ناشی از شیوع ویروس کرونا برای  نشان میاست. همچنین، برآوردها 

(. 1: 2020، 6الملی کاراقتصاد جهانی در حدود یک تریلیون دالر هزینه داشته است )سازمان بین

های اقتصادی ازجمله:  دهد که شیوع ویروس کرونا بخش های اقتصادی نشان می بررسی

وکارهای خُرد،  بازار ارز، بازار مسکن، کسب گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه،

                                                           
1 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
2 Middle East Respiratory Syndrome 

3  https://www.worldometers.info/coronavirus 

4  McKibbin& Fernando 
5  Baldwin& weder dimauro 
6  ILO 
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این وکارهای عمومی، قیمت کاالها، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.  کسب

های تعاونی تأثیر منفی داشته است.  ویژه شرکت های تولیدی و خدماتی، به آسیب بر تمام بخش

ثار و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در میان از آ های تعاونی نیز دراین عبارتی، شرکت به

امان نبوده و در سطوح مختلف از آن تأثیر گرفته و فرایند تولید و ارائه خدماتشان را متأثر 

های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران،  با توجه به ضرر و زیان ساخته است.

طور  چاره اندیشیده نشود و راهکاری بههای اقتصادی فوراً  که در مورد جبران زیان درصورتی

وجود آمده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعاالن  های به عملی در پیش گرفته نشود، آسیب

رو خواهند، شد که حتی ممکن است از چرخۀ اقتصادی حذف  به اقتصادی با چالش زیادی رو

  .(1399شوند )شباک 

های پایداری در سراسر جهان، ازجمله مسائل  بر تمام جنبه 19 -کوویدگیری  طورکلی، همه به

 (12:2021و همکاران،  1محیطی و اجتماعی تأثیر گذاشته است )دار اقتصادی، زیست

درصدی رشد اقتصادی جهانی حکایت دارد )سهیلی،  9تا  2های جهانی از سقوط  بینی پیش.

های عملیاتی خود و  فعالیتهای تولیدی به کاهش  ، بیشتر شرکت19-کووید دلیل (. به1399

ها  رفتۀ تولید، برای بسیاری از سازمان جبران زمان ازدست .برخی نیز به توقف تولید مجبور شدند

های  تنها عملیات را متوقف کرد، بلکه نقایص کل زنجیره گیری نه تأثیر همه غیرممکن شده است.

این (. 16: 2020، 2همکاران ژو وها در آن شرکت کردند نیز آشکار کرد ) تأمین را که شرکت

بحران اقتصاد ایران را نیز در یک وضعیت رکود همراه با عدم اطمینان قرار داده است. گزارش 

را در  1398های مجلس میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند  مرکز پژوهش

ادرات تخمین میلیارد تومان در بخش ص 700میلیارد تومان در بخش مصرف و  3،250حدود 

صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. طبق  به 1400و 1399زده است، که این میزان در سال 

درصد از ستاندۀ اقتصاد درنتیجۀ شیوع  11تا  5/7این گزارش تحت سناریوهای مختلف بین 

های  این بیماری، شرکت(.  27-26: 1399ویروس کرونا کاهش خواهد یافت  )عبدالهی، 

های بسیاری مواجه کرده است که به کاهش تولید در  ها را با بحران و تعاونی کوچک و متوسط

ها منجر شده است. گزارش مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نشان  آن

                                                           
1 Dar et al. 

2 Zhu  et al. 
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هزار نفر بودند، که این آمار در  8برابر  1398گیران بیکاری استان در ابتدای  سال  دهد بیمه می

 -گیری کووید اند؛ این موضوع اثرات همههزار نفر گزارش شده 29یش از ب 1399ابتدای سال 

مرور تحقیقات (. 1399 غمگین،کند )ها و کارگران استان خوزستان را بیان می بر شرکت 19

های  یافته بیشتر به آسیب های انجام دهد که بررسی المللی نشان می پیشین در سطح ملی و بین

های مختلف تجاری، صنعتی، درمان، مقاوم بودن  در حوزهناشی از شیوع ویروس کرونا 

اند. همچنین در مطالعات پیشین با روش کیفی راهکارهای  ها در دوره کرونا و ... پرداخته تعاونی

های تولیدی استان خوزستان انجام نگرفته افزایش تولید در دورۀ شیوع کرونا خصوصاً در تعاونی

شود تا با  ور در تحقیقات پیشین، در این پژوهش تالش میاست. بنابراین، با لحاظ ضعف مذک

سازی ساختاری تفسیری، راهکارهای بومی افزایش تولید  استفاده از روش  کیفی و رویکرد مدل

پذیری و  منظور افزایش ظرفیت انطباق های تعاونی استان خوزستان به وری در شرکت و بهره

شده سؤال اصلی  ود. در راستای موارد مطرحهای تعاونی تولید شناسایی ش آوری شرکت تاب

های تعاونی استان  پژوهش حاضر عبارت است از اینکه راهکارهای بومی افزایش تولید شرکت

 خوزستان در دورۀ شیوع کرونا ازمنظر خبرگان کدامند؟

 ادبیات پژوهش 
ی در مرور مبانی نظری و  پیشینۀ تجربدر این تحقیق باتوجه به کیفی بودن روش پژوهش، 

های  در این بخش به نظریهو برای فهم عمیق مسئلۀ پژوهش است.  1راستای حساسیت نظری

 تابع است. محصوالت به ها نهاده تبدیل فنی رابطۀ مُبیِّن تولید شود. تابع مرتبط با تولید اشاره می

 نشان را تولید های نهاده و ستانده بین رابطۀ ساده طور به و فیزیکی است کامالً مفهوم یک تولید

 تولید های نهاده مختلف ترکیبات از که است حداکثر محصولی بیانگر تابع این دهد. درواقع، می

های توابع  انتخاب مقادیر بهینۀ نیروی کار و سرمایه از ویژگی (.2019، 2آید )هاینی می دست به

 اقتصادی، توسعۀ و ریزی برنامه ازنظر تولید تابع ماهیت (.2019، 3تولید است )یانکوی و همکاران

 آن از حاصل اطالعات و تولید تابع تخمین با است. ریزی اقتصادی برنامه الینفک جزء و مهم

 هرگونه ترتیب بدین کرد. مقایسه واقعی عملکرد با را آن و مشخص را کشور تولید قدرت توان می

                                                           
1 Theoretical sensitivity 

2 Haini 

3 Yankovyi et al. 
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 کل و جزئی وری محاسبۀ بهره ها، نهاده کارگیری به میزان درزمینۀ گذاری سیاست و گیری تصمیم

 توسعه های تدوین راهبرد و تولید ریزی برنامه طورکلی به و ها نهاده گذاری قیمت تولید، های نهاده

(. سرمایه در یک سیر تاریخی به سرمایه 1397بود )کریمی و حیدریان،  خواهد پذیر امکان

هارت(، سرمایه سازمانی، منابع طبیعی، فیزیکی )ماشین آالت(، سپس سرمایه انسانی )دانش و م

( که بر تولید مؤثر 1،2003شود )گودوینسرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین تقسیم بندی می

های تعاونی را  ترین نیازهای شرکت ( نیز مهم1390است. در این زمینه، فیروزآبادی و حسینی )

و...( و اعتبار و سرمایۀ مالی بندی  امکانات زیرساختی )سردخانه، کارخانه فرآوری و بسته

 اند.  مطرح کرده  ها( ها و منابع انسانی )دانش، آگاهی، مهارت تعاونی

 از انتظارات شده باعث فوق شرایط اند، اما معتقد بوده دولت حداقلی نقش برخی به هرچند

 آن گذار بنیان و مکتب کالسیک برخالف یابد. افزایش اقتصادی گذر مرحلۀ در خصوص دولت به

 های زیرساخت و ایجاد عدالت امنیت، عنوان تحت دولت برای وظیفه سه به اسمیت، که آدام

 ضعف دلیل به که باور بود میناردکینز براین و کارهای عمومی معتقد بود، جان و آموزشی بهداشتی

 دخالت مؤثر، دولت به تقاضای کمبود و تولید عوامل ناقص در اشتغال وجود و آزاد بازار عملکرد

ها، همچون بحران  تواند در بسیاری بحران است. لذا دولت می مالی ملزم ابزارهای طریق از

توجه،  های قابلِ بیکاری و رکود ناشی از بیماری کرونا دخالت کند. درواقع یکی از سیاست

در چارچوب نظری مکتب کالسیک (. 2018، 2دخالت دولت در شرایط بحرانی است )کروگمن

در موارد شکست بازار مطرح است. لیبرالیسم کالسیک سه وظیفۀ عمده را برای  فعالیت دولت

. برقراری عدالت از طریق ایجاد 2. ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی. 1دولت قائل است: 

. 3مالکیت و حق تألیف.   گذاری و نظارتی و تصویب قوانینی ازقبیل قوانین کار، نهادهای قانون

هایی که یا از عهدۀ اشخاص خارج است و یا در اصل، بخش  الیتتأسیسات عمومی و فع

گذاری نیز خطوط برجستۀ نظام  در زمینۀ سیاست خصوصی انگیزه و رغبتی برای انجام آن ندارد.

های  . سیاست3. سیاست پولی و 2. بازرگانی خارجی، 1کنترل لیبرالیسم کالسیک در سه مؤلفۀ 

اقتصاد »(. رویکرد نئوکالسیک بیشتر بر  قضیه 1386)گرجی و مدنی،  مالی، قابل تأمل است

کند با فرض برقراری شروط رقابت کامل، فقدان  تأکید دارد. این رویکرد تصریح می« رفاه

                                                           
1 Goodwin 

2 Krugman 
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کاالهای عمومی و آثار خارجی )منفی یا مثبت( و اطالعات کامل،  بهینه )کارایی( پارتو برقرار 

دولت در شرایطی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در  همچنین در این رویکرد شود. می

منظور افزایش کارایی بازار و  توان گفت به کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود. درمجموع می

 (. 2017، 1صورت تدریجی دخالت کند )دوپوند تواند به حداکثر سازی رفاه مردم، دولت می

آوری شغلی  ، تاب19-گیری کووید همه یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تولید در دورۀ 

ظرفیت سازمانی برای زنده »آوری را به معنای  ( تاب2013) 2وکارها است. پتیت و همکاران کسب

و همکاران  3کنند. به عقیدۀ برونتئو معرفی می« ماندن، انطباق و رشد در برابر تغییر و عدم اطمینان

کاهش شانس شوک، جذب شوک در هنگام  آوری به معنای توانایی سیستم برای (، تاب2003)

وقوع )کاهش ناگهانی عملکرد( و بازیابی سریع پس از شوک )دستیابی به عملکرد نرمال( است. 

طور خاص، سیستمی تاب آور است که بتواند احتماالت شکست را کاهش دهد، پیامدهای  به

حال زمان بازیابی از  های ناشی از شکست را کاهش داده و درعینِ اجتماعی، اقتصادی و خسارت

 (. 5: 1397حالت اختالل به عملکرد طبیعی را تقلیل بدهد )مرادی مسجدبری و ماکویی، 

، شش اقدام کلیدی در واکنش به شرایط ناشی از 2020در گزارش سازمان بین اللملی کار 

ارد ها و تولیدکنندگان ارائه شده که شامل این مو شیوع ویروس کرونا برای صاحبان کارخانه

عنوان یک کارفرما، اولویت اول یک کارخانه  ها باید مراقب کارگران باشند )به . کارخانه1است: 

 3ها باید در جریان آخرین اطالعات باشند؛ . کارخانه2باید حفظ سالمت کارکنان باشد(؛ 

ر ارتباط نفعان اصلی خود د ها باید با ذی . کارخانه4ها باید پول نقد خود را تأمین کنند؛  کارخانه

. 6های موجود استفاده کنند؛  ها برای ارتقای نیروی کار خود باید از ساعت . کارخانه5باشند؛ 

  آوری را تدوین کنند وکار تاب ها باید اهداف خود را مشخص کرده و برنامۀ کسب کارخانه

(. راهبرد نوآوری نیز نقش مهمی در فرایند تولید دارد. فریمن 11:2020المللی کار،)سازمان بین

های تکنیکی، طراحی، ساخت،  ( نوآوری فنّاوری را فرایندی شامل: مجموعه فعالیت1976)

شود.  سازی تعریف کرده است، که برای بازاریابی محصولی جدید انجام می مدیریت و تجاری

یکرد سیستمی به مفهوم خلق ابتکارات مرتبط با علم، آموزش، تحقیق، راهبردهای نوآوری در رو

پذیری  توسعۀ فنّاورانه و نوسازی صنعتی است. بنابراین، راهبردهای نوآوری به تقویت رقابت

                                                           
1 Dupont 

2 Petit et al.  

3 Bruneau 
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کند )ثقفی و  های منتخب در راستای افزایش ثروت اجتماعی کمک می یک اقتصاد در بخش

 (. 21-20: 1389همکاران، 

 پژوهششناسی  روش

سازی ساختاری تفسیری در این پژوهش با عنایت به موضوع تحقیق از روش کیفی و رویکرد مدل

های یک مبنای فلسفی برای کار در موقعیت سازی ساختاری تفسیریمدل .استفاده شده است

این روش توسط آن را به عنوان یک ابزار ارتباطی ارائه داده است.  1پیچیده است که وارفیلد

محققان مختلف برای بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای مختلف در حوزه های 

سازی مدلارتباط با در (. 2: 2019، 2و همکاران گیرد )کاسرینیمختلف مورد استفاده قرار می

شناسایی عناصر، برقراری روابط ساختاری تفسیری، سه گام اساسی مطرح است که شامل 

در این پژوهش با ( 3: 2018، 3)کای و ایکسیا شناسایی و ماتریس نهایی مفهومی بین عناصر

کنندگان مشارکت استفاده از نظر خبرگان و از طریق مصاحبه، عناصر شناسایی شده است.

نفر از مطلعین کلیدی استان خوزستان اعم از  کارشناسان اداره کل تعاون،  45پژوهش حاضر 

های تولید استان خوزستان، های تعاونین، کارشناسان شرکتکار و رفاه اجتماعی استان خوزستا

بوده است. در این  1399اساتید رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

پژوهش با استفاده از استراتژی حداکثر تنوع از خبرگان دانشگاهی، کارشاسان اداره کل تعاون و 

ستان که پیرامون موضوع تحقیق اطالعات کلیدی دارند؛ مدیران تعاونی های تولید استان خوز

های مصاحبه شده است. شرط ورود افراد به میدان، داشتن اطالعات کلیدی پیرامون روش

بوده است. در این پژوهش از  19-های تعاونی در دورۀ پاندمی کووید افزایش تولید شرکت

-های مصاحبه از تکنیکاعتبار یافته برای بررسیاستفاده شده است.  4گیری هدفمندروش نمونه

های به منظور بررسی پایایی یافته و 5های خودبازبینی محقق، کنترل اعضا و تثلیث تئوری

ها و ایجاد هایی چون هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری دادهمصاحبه از تکنیک

 .فرآیندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه های همگرا استفاده شد

                                                           
1 Warfield 
2  Kusrini et al.  
3 Cai and Xia 

4  Purposive 
5 Theoretical Triangulation 
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 های تحقیقیافته
 ها به شرح ذیل است.های تحقیق مشخصات آزمودنیبراساس داده

 ها . مشخصات آزمودنی1جدول 

 های افزایش تولید در دورۀ شیوع کرونا  استراتژی
وکارهای الکترونیکی  کسبهای نوین فروش و بازاریابی )فروش آنالین(:  استفاده از روش

ای میان سازندگان،  منظور برقراری ارتباط زنجیره های جدید به کارگیری فنّاوری معنای به به

-به نظر شما در دورۀ شیوع کرونا، وضعیت تولید تعاونی

 های تولید استان خوزستان در چه حدی است؟
 جنسیت

 درصد فراوانی فراوانی                            درصد فراوانی فراوانی                                

 2/82 37 مرد 2/2 1 بد خیلی

 8/17 8 زن 8/17 8 بد

 %100 45 کل 6/55 25 متوسط

 سن 1/11 5 خوب

 47/45 میانگین 1/11 5 جواببی

 30 حداقل %100 40 کل

 65 حداکثر تحصیالت

 35 دامنه تغییرات درصد فراوانی فراوانی

 رشته تحصیلی 2/2 1 سواد بی

 درصد فراوانی فراوانی  2/2 1 ابتدایی

 4/4 2 کشاورزی 4/4 2 راهنمایی

 2/2 1 زبان انگلیسی 3/13 6 متوسطه

 9/8 4 تجربیعلوم 1/11 5 دیپلم فوق

 2/2 1 مکانیک 3/33 15 لیسانس

 9/8 4 مدیریت 6/15 7 لیسانس فوق

 9/8 4 انسانی علوم 8/17 8 دکتری

 4/4 2 عمران - - جواب بی

 4/4 2 حسابداری %100 45 کل
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سازی کاال و  کننده است. بهینه کنندگان کاال و خدمات و خریدار و مصرف فروشندگان، عرضه

های مؤثر از نتایج استفاده از  های جدید و اتخاذ تصمیم ها، گشودن کانال خدمات، کاهش هزینه

های مصاحبه با مطلعین کلیدی  (. یافته86: 1397خان،  وکار الکترونیکی است )ایمان مدل کسب

های نوین فروش و بازاریابی  ، استفاده از روش19-گیری کووید داد که در دورۀ همه نشان

های تعاونی استان خوزستان داشته باشد.  تواند نقش مهمی در افزایش تولید شرکت می

بازاریابی  های تعاونی استان در دورۀ کرونا بر کنندگان بر این باور هستند که اگر شرکت مشارکت

گذاری  های مجازی، فروش اینترنتی، بازاریابی مویرگی و... سرمایه توسعۀ فعالیتدر اینستاگرام، 

سطح تحصیالت  -ساله 59) 17یابد. در این راستا مورد   شان افزایش می وری کنند، بهره

 گوید:  راهنمایی(: می
یا «. کنم، حتماً امتحان کنند فعالیت در بستر اینستاگرام و بازاریابی در آنجا را پیشنهاد می»

ها بایستی  به نظرم تعاونی»گوید:  شناسی( می ارشد جامعه کارشناسی –ساله  48)  28مورد 
 «.های دیگر فروش محصوالت را انتخاب کنند راه

ازمنظر انجمن : 19-گیری کووید ۀ همهوکار در دور حمایت دولت از تولید و فضای کسب

های تعاونی استان خوزستان در گرو حمایت  خبرگان، در دورۀ شیوع کرونا، افزایش تولید شرکت

شوندگان معتقدند که اعطای تسهیالت  وکار است. مصاحبه جانبۀ دولت از تولید و فضای کسب همه

ها، کاهش مالیات  بهره به تعاونی دن وام کمو بخشودگی مالیاتی، ارائه تخفیف بیمه یا به کارفرما، دا

های تولیدی، اعطای تسهیالت  افزوده، حمایت از کارآفرینان جوان خالق در تعاونی بر ارزش

ها، دادن  شدگان، ارائه سهمیه تسهیالت سالیانه به تعاونی خاص به بخش تعاون، حمایت از بیمه

تواند نقش مهمی در  ها و ... می ای به تعاونی ها، ارائه خدمات مشاوره های کالن به تعاونی پروژه

لیسانس مطالعات خانواده(   –ساله  38) 14مورد   های تعاونی داشته باشد.  افزایش تولید شرکت

 :در این زمینه  مطرح کرده که

 ؛ «تونه کمک کنه اعطای تسهیالت و بخشیدن مالیات خیلی می» 

 : لیسانس حسابداری( تصریح کرده که –ساله  40) 10مورد  

 50)  7؛مورد «بایستی بیشتر تسهیالت اعطا شود تا بتوان بر گرانی مواد اولیه و نهاده غلبه کرد» 
ها را  نیازمند اعطای تسهیالت و وام هستیم تا بتوانیم بخشی از افزایش هزینه»گوید:  ساله( می

 «. جبران کنیم
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شوندگان، آموزش  ازمنظر مصاحبهها: وش به تعاونیهای نوین تولید و فرآموزش روش

های افزایش تولید در دورۀ شیوع  ها از دیگر استراتژیهای نوین تولید و فروش به تعاونیروش

های نوین تولید در دورۀ  اند که آموزش مجازی روش کنندگان تصریح کرده کرونا است. مشارکت

های فروش در زمان بحران  های تعاونی درزمینۀ روش ، مشاوره دادن به شرکت19-کووید

 43)  45داشته باشد. مورد   19-یری کوویدگ تواند نقش مهمی در افزایش تولید در دورۀ همه می

 گوید: ارشد مکانیک( می –ساله 

های نوین با حضور کارشناسان متخصص است؛ کارشناسان اگر  راهکار آموزش روش» 
 «. های نوین را تدریس کنند و کلیپ و برنامۀ آموزشی ارائه دهند، مؤثر خواهد بود روش

های  ازمنظر خبرگان، یکی از روشارتقای آن:  های تولیدی، حفظ وبخشی به فعالیت تنوع

های تولید، حفظ و  بخشی به فعالیت های تعاونی در دورۀ شیوع کرونا، تنوع افزایش تولید شرکت

های تعاونی در زمان بحران بتوانند در  اند که اگر شرکت ارتقای آن است. آنان خاطرنشان کرده

توانند از  خود تنوع ببخشند، در این شرایط میهای  های مختلف تولید کنند و به فعالیت حوزه

لیسانس حسابداری( در رابطه با  –ساله  49) 16مورد  آمیز عبور کنند.  صورت موفقیت بحران به

 گوید:  های تعاونی استان در دورۀ کرونا می راهکارهای افزایش تولید شرکت
تعاونی باید در حوزۀ تولید دانم.  های تولیدی می بخشی به فعالیت راهکار اول را در تنوع»

مشترک اقدام به تولید کنند و در بازار باشند.راهکار دوم، در فضای مجازی باشند و از این 
 ؛«فرصت استفاده کنند

 ارشد مدیریت(: -ساله  45) 2مورد  

برای مواجهه با بحران کرونا بایستی به شیوۀ مجازی و دورکاری، تولید را افزایش داد و »
 «. اشتغال را تا حدودی حفظ کرد

های مصاحبه نشان داد که  کدگذاری یافتهها: های نسبی در تشکیل تعاونیتوجه به مزیت

ا است. ه های نسبی استان در تشکیل تعاونی افزایش تولید در گرو توجه به مزیت

های محلی  ها به استعدادها و قابلیت شوندگان بر این باورند که بایستی در تشکیل تعاونی مصاحبه

 کارشناس تعاون(:  -ساله 46) 34هر شهر توجه شود. مورد 

گوید:  ساله( می 55) 19؛ مورد «های هر شهر تشکیل شود ها بایستی بر اساس پتانسیل تعاونی»

 «. توان تولید را افزایش داد های محلی می ها و قابلیت انمندیبا در نظر گرفتن تو».... 
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کنندگان یکی دیگر از راهکارهای افزایش  ازمنظر مشارکتدرک صحیح نیازهای بازار و مشتری: 

شوندگان بر  تولید در دورۀ شیوع کرونا، درک صحیح نیازهای بازار و مشتری است. تأکید مصاحبه

مفاهیمی چون تولید متناسب با نیازهای جامعه، توجه به ذائقۀ مشتریان و شناخت صحیح بازار حامی 

 گوید:  لیسانس شیمی( می -ساله 47) 20از اهمیت این راهکار است. مورد 

گدار به آب نزنیم دوم اینکه متناسب با  اول اینکه بازار را صحیح درک کنیم، بشناسیم و بی»
 «. ها تولید کنیم ذائقۀ مشتری

های مصاحبه نشان داد  کدگذاری یافتهوکارها و نوآوری:  پذیری در کسب انعطاف

ها  در برنامۀ تولید با مصادیقی چون: سازگاری تعاونی وکارها و نوآوری پذیری در کسب انعطاف

های تولید در دورۀ کرونا، تولید موارد مرتبط با کرونا، تغییر کاربری  با شرایط جدید، تغییر روش

های تعاونی در  از تولید لباس به تولید پوشاک و... از دیگر راهکارهای افزایش تولید شرکت

 گوید:  ساله و مدیر اتحادیه پوشاک( می 51) 25دورۀ شیوع کرونا است. مورد  

به نظرم بر اساس تقاضاها بایستی در واحدهای تولیدی تغییر کاربری داد. االن از تولید لباس »
 «. ایم به تولید ماسک و لباس کرونایی رفته

مند، اعتماد نقش مهمی در موفقیت  در بازاریابی رابطهتبلیغات و جلب اعتماد مشتری:  

های  با کانال توزیع و مشتری نهایی دارد. در این نوع بازاریابی با استفاده از روش ارتباطات

توان توجه و اعتماد مشتریان را به سازمان جلب کرد. چراکه اعتماد منافع  معقول و صحیح، می

های پژوهش  (. یافته61: 1388کند )امیرشاهی و همکاران،  زیادی را برای یک سازمان ایجاد می

ان داد که جلب اعتماد مشتری، اطمینان دادن به مشتری از سالم بودن محصول و حاضر نش

رسانی صحیح در مورد کیفیت محصول در فضای مجازی  ها در خط تولید، اطالع رعایت پروتکل

وری  تواند نقش کلیدی در افزایش بهره معنا، تبلیغات و جلب اعتماد مشتری می یک و به

ارشد  کارشناسی –ساله  46) 5وع کرونا داشته باشد. مورد های تعاونی در دورۀ شی شرکت

 مدیریت(: 

رسانی صحیح انجام  هایی در فضای مجازی بکوشند اطالع راهکار این است که با تهیۀ کلیپ»
 «. دست بیارند دهند و اعتماد مشتری را که سرمایۀ اصلی است به

بخشی به یک  های اخیر حکمرانی و همکاری بین  در سالحکمرانی و همکاری بین ببخشی: 

های  های تعاونی ایجاد شبکه ضرورت در ارائه خدمات باکیفیت تبدیل شده است. در شرکت
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تواند به بهبود کارایی و اثربخشی و بهبود یادگیری از طریق به  همکاری بین سازمانی می

(. 68: 1398خانی و همکاران،   گذاری اطالعات و دانش تجربی منجر شود )عالی اشتراک

های تعاونی در گرو حکمرانی و همکاری  ها نشان داد که افزایش تولید شرکت های مصاحبه یافته

ها، افزایش  های اجرایی با تعاونی های متولی است. تقویت همکاری دستگاه بین بخشی دستگاه

تجارب کارشناسان اداره کل و ها، مبادلۀ اطالعات و استفاده از  ها با تعاونی همکاری دستگاه

های تعاونی استان داشته  تواند نقش مهمی در افزایش تولید شرکت همکاری با تولیدکنندگان می

 اجتماعی و کارشناس تعاون(:  لیسانس علوم –ساله  42)  36باشد. مورد  
یدا کنند. بایستی اتاق تعاون برای بازاریابی با سایر کشورها مذاکره کنه و بازارهای خارجی پ»

 –ساله  65: ) 38مورد «. ها خیلی مهمه که تقویت بشه ای بین تعاونی همچنین روابط شبکه
ها زیاد همکاری نمی کنند  .... بایستی  های اجرایی با تعاونی دستگاه»بازنشسته تعاون(: 

 «.مراحل طوالنی دریافت وام حل بشه

لعین کلیدی اعتماد و باور به توانمندی از دیدگاه مطها:  اعتماد و باور به توانمندی تعاونی

ها را برای تولید بیشتر در شرایط کرونایی  تواند میل به پیشرفت و انگیزۀ تعاونی ها می تعاونی

 بازنشسته تعاون(:  –ساله  65: ) 38افزایش دهد. مورد 

ماد ها اعت ه توانمندی تعاونیها  ب های اجرایی الزمه که در اجرا و واگذاری طرح دستگاه»
 ...«.کند

مصاحبه با مطلعین کلیدی نشان داد که عمل به های ستاد تسهیل و کرونا:  عمل به مصوبه

وری واحدهای تولیدی در  تواند نقش مهمی در افزایش بهره های ستاد تسهیل و کرونا می مصوبه

 گوید: ساله( در این زمینه می 65) 38دورۀ شیوع کرونا داشته باشد. مورد 

یکی از راهکارها تشکیل ستاد کرونا و حل مشکل تعاونی در اتاق فکر و عمل به » 
 های ستاد تسهیل است.  مصوبه

ژیک فرایندی است برای تشخیص تریزی استرا برنامهها:  ریزی استراتژیک در تعاونی برنامه

( 1995ر )های آینده به وضع دلخواه ما تبدیل شوند. طبق دیدگاه پف بینی هایی که پیش سیاست

ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده است  مفهوم یادشده فرایند ایجاد و توسعۀ رویه

های افزایش  اند که یکی از راه شوندگان خاطرنشان کرده (. مصاحبه1395)محمدی و همکاران، 
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ویِ ریزی استراتژیک ازس های تعاونی استان خوزستان در دورۀ شیوع کرونا، برنامه تولید شرکت

 گوید:  ارشد مدیریت( می-ساله  45) 2ها است. مورد  تعاونی

 «. نگر توجه کنیم گیری آینده ریزی و تصمیم برای مواجهه با بحران کرونا بایستی به برنامه»

ازمنظر مطلعین کلیدی مدیریت جویی ناشی از مقیاس:  مدیریت سرمایۀ در گردش و صرفه

های  مهم  تواند یکی از استراتژی مقیاس، میجویی ناشی از  سرمایۀ در گردش و صرفه

توان گفت که  ارتباط می دراینهای تعاونی برای افزایش تولید در دورۀ شیوع کرونا باشد.  شرکت

آفرینی  تواند در شرایط بحرانی هم به ارزش ها و  استفادۀ مؤثر از منابع سازمان می مدیریت هزینه

 گوید:  حادیه پوشاک( میساله و مدیر ات 51) 25مورد  منجر شود. 

موقع انجام شود؛ واحد  منم تمایل به کار دارم، سفارش دارم ....اگر کار اداری، گردش مالی به»
کار کردم، هنوز پولش را ندادند، راهکار این است  96شود. ...در سال  تولیدی ورشکست نمی

 «.  موقع پرداخت شود که مطالبات به

شوندگان کارآمدسازی زنجیرۀ تأمین را یکی از  بهمصاحکارآمدسازی زنجیره تأمین: 

اند. آنان  های تعاونی در دورۀ کرونا ارزیابی کرده های مهم در افزایش تولید شرکت استراتژی

ها، توانمندسازی اقتصادی از  تأمین مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی در تعاونیمعتقدند که 

کارشناس  –ساله  47) 35مورد  زایش تولید است. مصادیق کارآمد سازی زنجیره در راستای اف

 گوید:  تعاون( در این زمینه می
ها صحبت کردم، میگند برای تأمین مواد اولیه باید پول نقد بدهم و  اون هایی که من با آن»

اولین چیزی که مشاغل »... کارشناس تعاون(:  -ساله 46) 34؛ مورد «باید بازار داشته باشم
التفاوت تورم ایجادشده به  دسترسی به منابع مالی است. بایستی مابه تولیدی می خواند

 «. ها داده شود تعاونی

تواند نقش مهمی در  در شرایط کرونا توسعۀ مشاغل خانگی میتوسعۀ مشاغل خانگی: 

شوندگان  های تعاونی استان داشته باشد. در این راستا، مصاحبه وری شرکت افزایش تولید و بهره

توجه به کار خانگی در شرایط کرونا، حمایت از کار خانگی  تعاونی  تولیدی بر مفاهیمی چون 

تولید پوشاک، دوخت در خانه، پرش در خانه در شرایط پوشاک، تقویت کار خانگی در حوزۀ 

 گوید:  کارشناس تعاون( می –ساله  42)  36اند. مورد  کرونا تأکید کرده
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؛ «های تعاونی در حوزۀ  پوشاک و فرش از کار خانگی حمایت کنند در دورۀ کرونا شرکت»
تولید پوشاک، دوخت در دورۀ کرونا در حوزۀ »مدیر اتحادیه پوشاک(:  –ساله  51) 25مورد 

 «.دهیم و برش را در منزل انجام می

های تعاونی استان خوزستان در دورۀ . مقوله مفاهیم مرتبط با راهکارهای افزایش تولید شرکت2جدول

 شیوع کرونا 

 مفاهیم مقوله

های نوین  استفاده از روش

فروش و بازاریابی )فروش 

 آنالین(

های تعاونی  گذاری در فروش آنالین شرکت تقویت فروش آنالین، سرمایه

شهرستانی، توجه به فروش آنالین در تعاونی مصرف کارکنان، خدمات آنالین، 

بازاریابی و بازارسازی، توجه به بازاریابی صحیح، استفاده از قدرت بازاریابی 

شرایط فروش،  های دیگر فروش محصوالت، تغییر فضای مجازی، توجه به روش

هایی در فضای مجازی و فروش  فروش اینترنتی، بازاریابی مویرگی، ایجاد بازارچه

محصوالت در فضای مجازی، بازاریابی با اتکا به محیط پیرامون، حضور در 

های فضای مجازی، فعالیت در بستر اینستاگرام  فضای مجازی، استفاده از فرصت

های دیگر  های مجازی، انتخاب راه عالیتو بازاریابی در اینستاگرام، توسعۀ ف

 فروش محصوالت 

حمایت دولت از تولید و 

وکار در دورۀ  فضای کسب

 19-کووید

اعطای تسهیالت و بخشودگی مالیاتی، خرید محصوالت تولیدشده، ارائه تخفیف 

بهره به  های الزم برای تولید، دادن وام کم ای به کارفرما، تأمین زیرساختبیمه

افزوده، حمایت از کارآفرینان جوان خالق در  ا، کاهش مالیات بر ارزشه تعاونی

های مالی،  های تولیدی، اعطای تسهیالت خاص به بخش تعاون، حمایت تعاونی

شدگان،  ها، حمایت از بیمه گذار، حمایت دولت از تعاونی حمایت از سرمایه

هیالت سالیانه به ای، ارائه سهمیه تس حمایت از تولیدکنندگان، دادن تخفیف بیمه

ها، ارائه  های کالن  به تعاونی های مالیاتی، دادن پروژه ها، دادن تخفیف تعاونی

 ها، دادن وام.  ای به تعاونی خدمات مشاوره

های نوین تولید آموزش روش

 هاو فروش به تعاونی

های نوین تولید از های نوین با حضور کارشناسان خبره، روشآموزش روش

های نوین تولید در قالب کلیپ و سان آموزش مجازی، ارائه روشطریق کارشنا

منظور آموزش و  های آموزشی، اعزام مشاوران خبره به واحدهای تولیدی بهبرنامه

های اقتصادی های مرتبط با بازاریابی، افزایش دانش مدیران بنگاهمشاوره، آموزش

 ی فرایندسازهای اقتصادی و بهینهمندی از فرصتدر راستای بهره

های بخشی به فعالیت تنوع

 تولیدی و حفظ و ارتقای آن

بخشی به  اقدام به تولید در چند حوزه مشترک، افزایش ظرفیت تولید، تنوع

 فعالیت تولید
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های تعاونی استان خوزستان در دورۀ . مقوله مفاهیم مرتبط با راهکارهای افزایش تولید شرکت2دولادامه ج

 شیوع کرونا

 مفاهیم مقوله

های نسبی در توجه به مزیت

 هاتشکیل تعاونی

ها بر اساس پتانسیل هر های محلی، تشکیل تعاونیتوجه به استعدادها و قابلیت

 های محلیمنطقه، توجه به صنایع تبدیلی در روستاها، احداث بازارچه

درک صحیح نیازهای بازار و 

 مشتری

ب با  نیازهای بازار، توجه به  ذائقه تولید متناسب با ذائقه مشتری، تولید متناس

 مشتریان در عرضۀ کاال، شناخت صحیح بازار، درک صحیح بازار

وکارها  پذیری در کسب انعطاف

 و نوآوری در برنامۀ تولید

های تولید در دورۀ کرونا، تولید  ها با شرایط جدید، تغییر روش سازگاری تعاونی

موارد مرتبط با کرونا، تغییر کاربری از تولید لباس به تولید پوشاک، بهبود دانش 

وکارهای  ها به کسب ها در شرایط بحرانی و سوق دادن فعالیت در ارتباط با تعاونی

 مجازی 

تبلیغات و جلب اعتماد 

 تریمش

جلب اعتماد مشتری، اطمینان دادن به مشتری از سالم بودن محصول و رعایت 

رسانی صحیح در مورد کیفیت محصول در فضای  ها در خط تولید، اطالعپروتکل

مجازی، حفظ، جلب و افزایش مشتریان، افزایش تبلیغات و ارتقای کیفیت 

 محصوالت

حکمرانی و همکاری بین 

 بخشی

ها با  ها، افزایش همکاری دستگاه های اجرایی با تعاونی هتقویت همکاری دستگا

ها، مبادلۀ اطالعات و استفاده از تجارب کارشناسان اداره کل، همکاری با  تعاونی

تولیدکنندگان، مذاکرۀ اتاق تعاون با سایر کشورها برای بازاریابی، تعامل اتاق 

با خدمات  همدیگر از  ها و آشنایی تعاون با سایر کشورها، تقویت ارتباط تعاونی

ها، پیدا کردن  ای تعاونی ها، توجه به روابط شبکه طریق برگزاری جشنواره

 بازارهای خارجی.

اعتماد و باور به توانمندی 

 ها تعاونی

های اجرایی، تغییر دادن نگرش  ها ازسویِ دستگاه اعتماد به توانمندی تعاونی

 ها  اونیها، اولویت دادن و باور به تع دولت به تعاونی

های ستاد  عمل به مصوبه

 تسهیل و کرونا

های ستاد تسهیل، توجه به یاران سالمت در حین تولید، رعایت  عمل به مصوبه

 گذاری اجتماعی در حین تولید، توجه به دورکاری  فاصله

ریزی استراتژیک در  برنامه

 ها تعاونی

نگر و  گیری آینده ریزی و تصمیم ریزی کارشناسی شده از هر نظر، برنامه برنامه

 بلندمدت  

مدیریت  سرمایۀ در گردش و 

 جویی ناشی از مقیاس صرفه

موقع مطالبات، نیاز به پول نقد برای تأمین مواد  موقع، پرداخت به گردش مالی به

  ها   ها از طریق افزایش فعالیت اولیه،  کاهش هزینه
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های تعاونی استان خوزستان در دورۀ . مقوله مفاهیم مرتبط با راهکارهای افزایش تولید شرکت2دولادامه ج

 شیوع کرونا

 مفاهیم مقوله

 ها، توانمندسازی اقتصادی  تأمین مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی در تعاونی کارآمدسازی زنجیره تأمین

 توسعۀ مشاغل خانگی

خانگی در شرایط کرونا، حمایت از کار خانگی تعاونی تولیدی توجه به کار 

پوشاک، تقویت کار خانگی در حوزۀ تولید پوشاک، دوخت در خانه، پرش در 

 خانه در شرایط کرونا.

  19-گیری کووید افزایش تولید در دورۀ همه 1مدل معادله ساختاری تفسیری

های تعاونی در دورۀ  بندی راهکارهای افزایش تولید شرکت منظور رتبه در این پژوهش به

دهندۀ آن  مک استفاده شد. میزان پرشدگی ماتریس نشان از تحلیل ساختاری میک 19-کووید

درصد بر یکدیگر تأثیر دارند. ماتریس بعد از دو مرتبه  75/93شدۀ  است که راهکارهای شناسایی

 از مطلوبیت برخوردار بوده است.  ای چرخش داده

 های ماتریس . ویژگی3جدول 

 2میزان پرشدگی

 ماتریس
 جمع

  3تعداد 

)رابطۀ 

 قوی(

 2تعداد 

)رابطۀ 

 متوسط(

 1تعداد   

)رابطۀ 

 ضعیف(

تعداد 

صفر)عدم 

 رابطه(

 

تعداد 

 تکرار

 

اندازۀ 

 ماتریس

درصد  75/93  240 7 205 16 16 2 16*16  

ترتیب سه راهکار  مک نشان داد که به افزار میک با استفاده از نرمنتایج تحلیل ساختاری 

گیری  های تعاونی استان خوزستان در دورۀ همه کلیدی و مهم برای افزایش تولید شرکت

 به شرح زیر است: 19-کووید

 درک  صحیح نیازهای بازار و مشتری )رتبۀ اول(  .1

 امۀ تولید )رتبۀ دوم( وکارها و نوآوری در برن های نوین در کسب آموزش روش .2

 ها )رتبۀ سوم(  ریزی استراتژیک در تعاونی برنامه .3

                                                           
1 Interpretive Structural  Modeling 
2 Fill rate 
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 . لیست عوامل کلیدی تأثیرگذار )مستقیم(4جدول 

  
درک دهد که متغیرهایی چون  نقشۀ پراکندگی عوامل تأثیرگذار بر مسئله تحقیق نشان می

ها،  های نوین تولید و فروش به تعاونی صحیح نیازهای بازار و مشتری، آموزش روش

اند، نقش مهمی در افزایش  که در باالی نمودار قرار گرفتهها  ریزی استراتژیک در تعاونی برنامه

 دارند.   19-گیری کووید ها در همه تولید تعاونی

                                                           
1 Direct influence 

ها عامل رتبه (هزار )در 1مستقیم تأثیرگذاری   

 718 درک  صحیح نیازهای بازار و مشتری 1

ها های نوین تولید و فروش به تعاونی آموزش روش 2  675 

ها ریزی استراتژیک در تعاونی برنامه 3  675 

های نوین  فروش و بازاریابی استفاده از روش 4  653 

 653 کارآمدسازی زنجیره تأمین 5

 653 توسعۀ مشاغل خانگی 6

وکار حمایت  دولت از تولید و فضای کسب 7  631 

وکارها و نوآوری در برنامۀ تولید پذیری در کسب انعطاف 8  631 

سرمایۀ در گردش مدیریت 9  631 

ها اعتماد و باور به توانمندی تعاونی 10  631 

های نسبی در تشکیل تعاونی توجه به مزیت 11  631 

 631 تبلیغات و جلب اعتماد مشتری 12

های تولیدی، حفظ و ارتقای آن بخشی به فعالیت تنوع 13  610 

 588 حکمرانی و همکاری بین بخشی 14

15 
جانبۀ نیروی انسانی در واحدهای  همهحفظ و ارتقای 

 تولیدی
544 

های ستاد تسهیل و کرونا عمل  به مصوبه 16  435 
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 تأثیرپذیری -تأثیرگذاریمحور ها در  آن . پراکندگی متغیرها و جایگاه1شکل

 
 

ات مستقیم بین عواملتأثیر. 2شکل  
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 گیری  بحث و نتیجه
های تعاونی استان  های افزایش تولید شرکت هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی روش

سازی ساختاری  بوده است. در این راستا از روش مدل 19-گیری کووید خوزستان در دورۀ همه

مک استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزایش تولید  افزار میک تفسیری و  نرم

هایی چون  های تعاونی استان خوزستان در دورۀ شیوع کرونا در گرو توجه به استراتژی شرکت

. حمایت دولت از تولید و 2های نوین فروش و بازاریابی )فروش آنالین(؛  . استفاده از روش1

ها؛  های نوین تولید و فروش به تعاونی . آموزش روش3؛ 19 -وکار در دورۀ کووید فضای کسب

های نسبی در تشکیل  . توجه به مزیت5های تولیدی، حفظ و ارتقای آن؛  به فعالیتبخشی  . تنوع4

وکارها و نوآوری  پذیری در کسب . انعطاف7. درک صحیح نیازهای بازار و مشتری؛ 6ها؛   تعاونی

. 10. حکمرانی و همکاری بین بخشی؛ 9.. تبلیغات و جلب اعتماد مشتری؛ 8در برنامۀ تولید؛ 

. 12های ستاد تسهیل و کرونا؛  . عمل به مصوبه11ها؛  به توانمندی تعاونیاعتماد و باور 

جویی ناشی از  . مدیریت  سرمایۀ در گردش و صرفه13ها؛  ریزی استراتژیک در تعاونی برنامه

. توسعۀ مشاغل خانگی است. نتایج تحلیل 15. کارآمدسازی زنجیره تأمین و 14مقیاس؛ 

. 1از:  ترین راهکارهای افزایش تولید در دورۀ کرونا عبارتند ممک نشان داد که مه ساختاری میک

وکارها و  های نوین در کسب . آموزش روش2درک  صحیح نیازهای بازار و مشتری )رتبۀ اول(؛ 

ها )رتبۀ سوم(. طبق  ریزی استراتژیک در تعاونی . برنامه3نوآوری در برنامۀ تولید )رتبه دوم(؛ 

هایی چون  ه موفقیت در مدیریت نوآوری، موسسأت باید در حوزهدیدگاه ساین برای دستیابی ب

ها، مدیریت انتخاب، مدیریت اجرا و مدیریت منابع  استراتژی نوآوری، مدیریت خالقیت و ایده

انسانی به عملکرد باال دست پیدا کنند. گریفن و همکاران نیز بر اهمیت داشتن یک استراتژی 

دهی فرایند نوآوری را  خدمات که  قابلیت راهنمایی و جهتروشن و جدید برای تولید با ارائه 

های نوین فروش  استفاده از روشاند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  داشته باشد، تأکید کرده

های تعاونی استان  های افزایش تولید شرکت یکی دیگر از استراتژیو بازاریابی )فروش آنالین( 

( 1399همسو با این یافته، بخشی از نتایج پژوهش تهرانی ) خوزستان در دورۀ شیوع کرونا است.

تواند نقش مهمی در افزایش  نشان داده که اقدامات ابتکاری در حوزۀ بازاریابی و فروش می

وکارها داشته باشد. همچنین همخوان با این یافته گزارش سازمان همکاری و  آوری کسب تاب
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توانند با  مدت، فعاالن اقتصاد اجتماعی می کوتاهدهد که در  ( نشان می2020توسعۀ اقتصادی )

ارائه راهکارهای نوآورانه با هدف تقویت خدمات عمومی برای تکمیل اقدامات دولت، به بهبود 

 بحران کمک کنند. 

های تعاونی،  ترین راهکارهای افزایش تولید شرکت ازنظر انجمن خبرگان یکی از مهم

های نوین تولید و  ها است. آموزش روش های نوین تولید و فروش به تعاونی آموزش روش

زا بر پشتکار و  منظور توانمندسازی خیلی مهم است. آموزش مهارت فروش به نیروی انسانی به

شوند و با  دیده بیشتر درگیر کار می طورکلی، افراد آموزش گذارد. به میخالقیت کارکنان تأثیر 

ای برای انجام امور محوله از خود نشان  کنند و تالش فزاینده نفس بیشتری کار می اعتمادبه

های پژوهش حاضر، موسوی و  (. همسو با یافته64: 1392زاده و  همکاران،  دهند )آصف می

ای  که توسعۀ روزافزون فنّاوری اطالعات و ارتباطات تأثیر گسترده کنند ( بیان می1399کرباسی )

عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی  وجود آورده است و اینترنت به در فرایندهای تجاری به

المللی را فراهم ساخته، اما بسیاری از  الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن به بازارهای بین

های گوناگون بازاریابی، فروش اینترنتی و تجارت  ستفاده از روشها درزمینۀ چگونگی ا شرکت

ها در شرایط بحرانی مانند کرونا از آگاهی الزم  الکترونیکی و تأثیرات آن در وضعیت شرکت

 19 -گیری کووید تواند در مدیریت همه ها می برخوردار نیستند. آموزش و استفاده از این روش

ین پژوهش منطبق بر نتایج پژوهش مرکز مطالعات پایش و بهبود های ا مفید باشد. همچنین یافته

دهد که در شرایط کرونا بایستی  ( نشان می1398وکار در وزارت اقتصاد ) محیط کسب

ای فراتر  سوی حاکمیت الکترونیک که محدوده عنوان ابزاری برای حرکت به های جدید به فنّاوری

های غیردولتی دارد، موردِتوجه قرار گیرد  تشکل وکارها و نهادها و از دولت شامل دولت، کسب

وکارها مدِّنظر است که با  عنوان رویکردی برای تقویت و استحکام کسب و توانمندسازی به

 تواند اجرایی شود.  وکارها می محور کردن کسب ابزارهای مختلف نظیر آموزش و دانش

ی بازار و مشتری، مشوق های مصاحبه نشان داد که درک  صحیح نیازها تدقیق در یافته

است. طبق مدل چرخۀ عمر مشتری، یکی از  19-گیری کووید افزایش تولید در دورۀ همه

توان با  مدت است که می ها برای یک دورۀ طوالنی های افزایش ارزش مشتریان، حفظ آن روش

ارتباط،  استفاده از افزایش شناخت از مشتریان در طول چرخۀ عمر به این مهم دست یافت. دراین

های الزامات اساسی، الزامات عملکردی، الزامات  های مشتریان را شامل: ویژگی کانو نیازمندی
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تواند به بهبود  ها می داند که شناخت آن تفاوت و الزامات معکوس می انگیزشی، الزامات بی

و سیار  (. نتایج پژوهش منطبق بر پژوهش زلیخانی1391عملکرد منجر شود )باقری و  ابویی، 

رسانی در مورد  مداری، تبلیغات و اطالع مشتری -گرایی (، نشان داد که کیفیت1396همکاران )

کاالهای موجود در فروشگاه، نحوۀ رفتار کارکنان، عوامل فیزیکی و توسعۀ خدمات الکترونیکی 

های مصرف است. بنابراین، محتوای  وکار تعاونی ترین راهکارهای بهبود عملکرد کسب از مهم

های پژوهش حاضر بوده و  سیار و همکاران همخوان با یافته کانو و نتایج پژوهش زلیخانیمدل 

های تعاونی،  در شرایط کرونا در راستای توانمندسازی شرکتقابل کاربرد در جامعۀ هدف است. 

گیری  های افزایش تولید و حفظ نیروی انسانی در دورۀ همه های آموزشی شیوه برگزاری  دوره

های آموزشی کار خانگی و فروش آنالین و.... از طریق دفتر ترویج و آموزش  کالس ،19-کووید

های حضوری و غیرحضوری فروش  شود دوره شود. پیشنهاد می های استان پیشنهاد می تعاونی

های تعاونی با حضور متخصصین این حوزه  آنالین و بازاریابی در فضای مجازی برای شرکت

هایی در  به فروش آنالین در تعاونی مصرف کارکنان، ایجاد بازارچهبرگزار شود. همچنین توجه 

تواند  فضای مجازی و فروش محصوالت در فضای مجازی، فعالیت و بازاریابی در اینستاگرام می

های تعاونی در شرایط کرونا پیشنهاد  منظور افزایش تولید شرکت به تقویت تولید کمک کند. به

ایی چون اعطای تسهیالت و بخشودگی مالیاتی، خرید تضمینی ه شود دولت از طریق سیاست می

های الزم برای تولید،  ای به کارفرما، تأمین زیرساخت محصوالت تولیدشده، ارائه تخفیف بیمه

افزوده، حمایت از کارآفرینان جوان خالق  ها، کاهش مالیات بر ارزش بهره به تعاونی دادن وام کم

شدگان و  تولیدکنندگان، ارائه سهمیه  ای مالی، حمایت از بیمهه های تولیدی، حمایت در تعاونی

ها، ارائه  های کالن به تعاونی های مالیاتی، دادن پروژه ها، دادن تخفیف تسهیالت سالیانه به تعاونی

 وکار حمایت کند.  جانبه از تولید و فضای کسب صورت همه ها، به ای به تعاونی خدمات مشاوره

 منابع 

(، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در 1388راحمد؛ سیاه تیری، ویدا و روان بد، فریبا )امیرشاهی، می

های مدیریت در  پژوهشمشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرینی در شهر تهران، 

 .  76-61: 4، دوره سیزدهم، شماره ایران
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فصلنامه مدل سازی ملکرد بنگاه های نوظهور. (، کسب و کار الکترونیکی و ع1397ایمان خان، نیلوفر)

 .83-105: 1، سال دوازدهم، شماره اقتصادی

(، ارزیابی 1392آصف زاده، سعید؛ شیر علی، محمد حسین؛ دانا اصفهانی، زهره و اسماعیلی، شیوا )

های آموزشی توانمندسازی بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  اثربخشی برنامه

 64-53: 2، دوره ششم، شماره فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه

(، تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای 1391باقری، مهدی و ابویی، محمد حسین )

پژوهشی کاوش های مدیریت  -فصلنامه علمیارتباط با شرکت در مراحل مختلفه چرخه عمر. 

 .113-93: 8، سال چهارم، شماره بازرگانی

درباره ی مقابله با شیوع ویروس کرونا فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب (، 1399تهرانی، ایمان )

 ،  تهران؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.و کارهای ایرانی

بردی (، چارچوب فرآیندی راه1389ثقفی، فاطمه؛ عباسی شاهکوه، کلثوم و کاری دولت آبادی، اکبر )

، دوره فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشدنوآوری در سازمان ها با دیدگاه آینده نگاری، 

 . 30-19: 22ششم، شماره 

(، ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با 1396زلیخانی، لیال؛ موسوی، عفت و نادری مهدیی، کریم)

دو فصلنامه استان همدان(، رویکرد بازطراحی توان تولیدی )مطالعه موردی تعاونی های مصرف 

  .30-1: 17، دوره نهم، شماره علمی کاوش های مدیریت بازرگانی

 ، تهران: پژوهشکده آمار.تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی(، 1399شباک، اشکان )

(، عوامل رفتاری تأثیرگذار بر 1398عالی خانی، رضا؛ علی احمدی، علیرضا و رسولی، محمدرضا )

راهبردهای ی مدل حکمرانی شبکه در حوزه مراقبت های سالمت: یک مرور نظاممند کیفی، طراح

 .84-67: 1، سال چهارم، شماره مدیریت در نظام سالمت

درباره ی مقابله با شیوع ویروش کرونا، ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع (، 1399عبدالهی، محمدرضا)

تهران، معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس  ویروس کرونا)ویرایش اول(،

 شورای اسالمی.

،  بازیابی شده هزار نفر در سامانه بیکاری خوزستان ثبت نام کردند 29بیش از (. 1399غمگین، ارسالن)

  https://www.mehrnews.com/news/4903721، خبرگزاری مهر،  30/1/1399در تاریخ  

های روستایی  (، بررسی موانع و مشکالت تعاونی1390و حسینی، سید رسول )فیروزآبادی، سید احمد 

هزار   شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک  :در بازاریابی محصوالت کشاورزی )مورد مطالعه

 .148-131: 1دوره سوم، شماره (، شهری-توسعه محلی )روستائی، بیضا
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و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران،  (، معرفی1397کریمی، محمد شریف و حیدریان، مریم ) 

 . 166-145: 26دوره هفتم، شماره ، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

(، بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کالسیک به نئوکالسیک و 1386گرجی، ابراهیم و مدنی،  شیما )

  (.3)40، تحقیقات اقتصادیسپس به کالسیک جدید. کالسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟، 

31-67. 

ی استراتژیک بر (، بررسی تأثیر برنامه ریز1395محمدی، رضا؛ کسرایی، احمد رضا و مهری نژاد، صفیه )

دومین همایش های ملی پژوهش های اثربخشی سازمانی )بانک سپه شعب منطقه غرب تهران(. 

 https://www.sid.ir ، بازیابی شده در وب سایت 19-1، تهران: مدیریت و علوم انسانی در ایران

ای تاب آوری ، آذرماه(، بررسی اصول و استراتژی ه1397مرادی مسجدبری، علیرضا و ماکویی، احمد )

، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایعزنجیره تامین تحت اختالالت، 

 https://civilica.com. بازیابی شده در وب سایت 16-1اصفهان، موسسه آموزش عالی فرزانگان: 

، خرداد ماه(، تاثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی 1399موسوی، سید رضا و کرباسی، معصومه )

کنفراس ملی بهبود و و تجارت الکترونیک بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا، 

  .15-1تهران:  بازسازی سازمان ها و کسب و کارها،
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