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 چکیده
کرونا بوده که بر عملکرد همه  روسیو وعیها شبحران نیاز ا یکیشده است؛  نیبا بحران عج یعصر کنون

 یعاونت یهاکشانده است. شرکت ینابود یسوها را بهسازمان تیمواقع موجود یاریگذاشته و در بس ریها تأثسازمان
رو، هدف  نیاند. از اشده یکرونا دچار مشکالت روسیو یرینبوده و با فراگ یقائده مستثن نیاز ا زیاستان بوشهر ن

. باشدیدر استان بوشهر م یتعاون یکرونا بر عملکرد کسب و کارها روسیو یریفراگ ریتأث یپژوهش حاضر بررس
دادهاند. پژوهش در دو  لیو رفاه استان بوشهر تشکپژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار  یجامعه آمار

بط مرت ینظر یمبان یو بررس یصورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علم نیبد رفت؛یمرحله صورت پذ
از  یو نظرخواه یگروه کانون لیو پس از آن با تشک دیاستخراج گرد هایمؤثر بر عملکرد تعاون یهاشاخص
 لیتحل کیتکن یریکارگانتخاب شدند. در مرحله دوم، با به یروش فاز لهیوسبه یینها یهانظران شاخصصاحب
دند. در ش یبندو رتبه یدهاستان بوشهر وزن یتعاون یهامؤثر بر عملکرد شرکت یهاابعاد و شاخص یمراتبسلسله

ورود به مرحله  یبرا یشاخص وزن باالتر 26 شده،ییپژوهش نشان داد که از شاخص شناسا یهاافتهیمرحله اول، 
 ازیمتبا ا یمشتر اریمع ،یچهار بعد مرتبط با عملکرد سازمان انیم ازپژوهش نشان داد که  جیدوم پژوهش دارند. نتا

 یداخل یندهایفرآ ،یمال یارهایکرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن مع روسیو وعیش طیدر شرا 336/0 یوزن
که سازمان به  شودیمورد نظر آنها سبب م یهاو ارزش انیتمرکز بر مشتر ن،یبنابراقرار دارند.  یریادگیو رشد و 

قادر  نیخود به صورت آنال یهاتیبا ادامه فعال ،یتعاون یها. شرکتابدیدست  یرقابت تیمنبع ارزشمند مز کی
 خود ادامه دهند. اتیبه ح یپرتالطم کنون یخواهند بودند که در فضا
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 مقدمه
 از بعد اما است، بهبود به رو یجهان اقتصاد که بود آن از یحاک 2019 سال در هاینیبشیپ

 سطح در یاقتصاد یرهایمتغ در عیوس یراتییتغ کرونا روسیو وعیش لیدلبه ماه چند گذشت
 یالمللنیب ینهادها و هاسازمان توسط هک ییهاینیبشیپ تمام که شد باعث و داد رخ یجهان
 Baldwin & Di) رنگ ببازند بود، گرفته صورت جهان یاقتصاد رشد خصوصدر 

Mauro.,2020 .) 
 شد،یشناخته م یسالمت عموم یبرا یجد یدیتهد صرفاً کرونا روسیو وع،یش یابتدا در

 بحران نیا .است هشد زین یجهان و یمل اقتصاد یبرا بزرگ دیتهد کیبه  لیرفته تبداما رفته
یاقتصاد رشد ای باشند نداشته یرشد گونهچیه ای هاآن یکارهاواقتصادها و کسب شده سبب
 عیوس اریبس کارهاوکسب بر روسیو نیا وعی(. آثار شShafi et al., 2020) شود یمنف شان

ه ها شدکتکارکنان و شر انیفاصله م جادیباعث ا روسیو نیا یریفراگ نمونه یبرا است،
جبران  یها برارا شرکت یو برخ شوندیحاضر نم یکار طیکارکنان، خود در مح یاست؛ برخ

قادر به  گریاند دشده کاریکه تازه ب ی. کارکنانکنندیاز دست رفته خود اخراج م یدرآمدها
اد در اقتص یمعکوس و نزول یچیامر سبب شده که مارپ نیو ا ستندیکاالها و خدمات ن دیخر
کرونا بر اقتصاد و  قیعم راتیتأثکارشناسان،  یهاینیبشی(. طبق پ1399 ،ی)منت دیآ وجودبه 

یم یباق یریگپس از اتمام دوره همه سال سه تا کیحالت  نیترنانهیدر خوشب یدیتول عیصنا
 یبه نام کرونا یااست که واژه نیدوران سهمگ نیو امکان خطا در ا یدگیچیپ قدرو آن ماند

 دیجد ناشناخته یفضا قیعم یرگذاریتأثواژه،  نیاست. منظور از ا یریگرحال شکلد یصنعت
 ییاهکار و مجموعهواز بزرگان کسب یاریمرگ بس یشدن و حت فیکارها و تضعوبر کسب

 (. 1399 ه،یزاو یمیتا سه ساله همراه نکرده باشند )سل کی طیمح نیاست که خود را با ا
 پس یکی جهانبرتر  یاقتصادها فیدر سراسر جهان و تضع کرونا روسیو وعیش دنبالبه

 و اندنمانده امان در روسیو نیا گزند از زین آن یکارهاوکسب و رانیا اقتصاد ،یگرید از
 گرید یسو از و یالمللنیب یهامیتحر با سو کی از که رانیا اقتصاد یبرا بحران نیا یامدهایپ
 ریاخ یهاسال در باال تورم و یاقتصاد یمنف رشد ،رفاه کاهش ،یساختار مشکالت رکود، با

 یدیولت یواحدها از یاریبس کارها،وکسب یلیتعط یپ در. است تردهیچیپ یکم بوده روبرو
 نیو بنابرا است شده وقفه دچار کاال دیتول بیترت نیبد اند،شده روبرو هیاول مواد کمبود با زین

(. 1399و همکاران،  ی)داور باشدیم "یف ناگهانتوق"نوع  از ییهاشوک مستعدتقاضا  عرصه
کسب به توانیم اندشده یسخت و بحران دچار روزها نیکه در ا ییکارهاواز جمله کسب

 نیا یریدوران فراگ در تعاون، وزارت یهاگزارش براساس .کرد اشاره یتعاون یکارهاو
 تیحما مورد زین یاریاند؛ اما بسشده تیکارها از جانب دولت حماواز کسب یاریبس روس،یو

 ازاست. بوده کمتر هادر آن یمال یریپذبیآس زانیم که است نیا بر اعتقاد رایز اند؛نگرفته قرار
اند( کرده افتیدر کم اریبس ای) نکرده افتیدر را دولت یهاتیحما که ییکارهاوکسب جمله
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 یدیتول یهایطور خاص، تعاونو به (1399ی )رجبی و همکاران، تعاون یکارهاوکسب توانیم
سازمان تعاون، کار و رفاه  ارشد رانیمد یهابا اذعان به گفته که برداستان بوشهر را نام 

 نداشده مشکل دچار یمال نظر از هاشرکت نیا از یاریبس کرونا، روسیو وهیش با ،یاجتماع
 عدم علت به نیهمچن و (1400)وبسایت سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان بوشهر، 

 به الزم. اندداده دست از را خود انیمشتر شان،یهاتیفعال ادامه یبرا یمجاز یفضا از استفاده
 التیتومان تسه اردیلیم 63 تا گرفته میمدولت تص سال، کی حدود گذشت از پس که است ذکر

 دانشده لیتعط ای شده انیز متحمل که بوشهردر استان  یواحد تعاون 2689کمک به  یرا برا
 است یبخش تعاون مشارکت مستلزم شک بدون ،یکاریبردن معضل ب نیاز ب  .دهد اختصاص

 یو دسترس یالب تعاونافراد در ق یاقتصاد تیامکان فعال دیامر با نیبه منظور تحقق ا و
 کی عنوانبه که است یااندازه به مسأله نیا تیرا فراهم نمود. اهم یبه منابع مال متیقارزان
(. با 1394آورزمان،  یو مراد ی)مراد است شده مطرح یاساس قانون 43 اصل 2 بند در اصل

اد را در اقتص ینگرنقش پر یتعاون یکارهاوکه کسب افتیدر توانیتوجه به مطالب ذکر شده م
گیری ویروس کرونا با این حال، در زمان همه (.1395و همکاران،  ی)جمال کنندیم فایکشور ا
وکارهای تعاونی به ویژه در گیری بر کسبهای بسیار اندکی پیرامون آثار این همهپژوهش

 های صورت گرفتهای چون ایران انجام شده است. عموم پژوهشکشورهای در حال توسعه
؛ Palouj et al., 2021های بزرگ و سایر صنایع مطرح در اقتصاد بوده است )در بستر شرکت

Jones & Comfort., 2020 ؛ Harjoto et al., 2021( به عنوان مثال، دودا و همکاران .)2021 )
های بزرگ لهستان انجام دادند. عالوه بر این، جونز و کامفورت پژوهش خود را در بستر شرکت

هارجوتو و  ( نیز آثار بحران کرونا ویروس را در صنعت گردشگری بررسی نمودند.2020)
( نیز در قالب یک پژوهش تالش نمودند که وضعیت بازار سهام را در دوران 2021همکاران )

( نیز 2020گیری ویروس کرونا مورد مطالعه قرار دهند. همچنین حسنات و همکاران )همه
بنابراین، با  لزی را در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند. کارهای الکترونیکی ماوکسب

گیری کرونا بر توان خأل نظری و کاربردی موجود در مورد آثار همهانجام پژوهش حاضر می
 های تعاونی را پر نمود و گام مؤثری در این راستا برداشت.شرکت

 یکارهاوکسب که طورمانه ،یفعل یبحران طیشرا در که است تیاهم حائز اریبس ن،یبنابرا 
 داشته کارهاوکسب نیا به زین یاژهیو توجه م،یدهیم قرار توجه مورد را هابخش ریسا و بزرگ
 ینظر تیاهم ن،یبنابرا. میکن یریجلوگ یاتیح یاقتصاد یموتورها نیا شدن مختل از تا باشم

 در یتعاون یارهاکوکسب به مربوط اطالعات و دانش گسترش در توانیم را حاضر پژوهش
. دانست است کرده وارد کارهاوکسب نیا به کرونا بحران که ییضررها و بحران دوران

 یبرا را یمحکم یلیدال توانندیم پژوهش نیا یهاافتهی و جینتا بر هیتک با یتعاون یهاسازمان
ظر ن بنابر .(یکاربرد تی)اهم کنند ارائه تعاون سازمان و دولت شتریب چه هر تیحما جلب

 برابر است. نیدر استان بوشهر چند یاقتصاد یواحدها نیا تیکارشناسان، اهم



                                                                      1400 تانتابس، 38، شماره 10جلد     186   

 در یمتعدد یهاپژوهش جهان، در کرونا روسیو ریفراگ وعیش ازپس از گذشت یک سال 
بر بدنه اقتصاد  روسیو نیکه ا ییهاو خسارت آثار که اندشده انجام کشور از خارج و داخل
ند. اقرار داده یاست را مورد بررسمختلف وارد کرده  یکارهاوباقتصاد کشورها و کس ،یجهان

 یکارهاوکسب بر تواندیم روسیو نیا که یراتیتأث هاآن از کدام چیه موضوع، اتیادباما طبق 
 یریفراگ ریتأث تا. در پژوهش حاضر، قصد بر آن است اندنکرده یبررس را باشد داشته یتعاون

 .ردیگ قرار مطالعه مورد یتعاون یوکارهابکس عملکردکرونا بر  روسیو

 
 مبانی نظری

 یتعاون یکارهاو کسب 
بزرگ در قرن حاضر به  یهااز چالش یکینوظهور  یعفون ـ یروسیو ریگهمه یهایماریب

 یدیتهد کرونا روسیو از یناش یعفون یماریب وعیش(. 2020)اوندر و همکاران،  روندیشمار م
 مارس 11 در. است کرده جادیا جهان سراسر در انسان هاونیلیم رفاه و سالم یزندگ یبرا یجد

 پور،رجب) کرد اعالم یجهان یریگهمهرا  کرونا روسیو وعیش یجهان بهداشت سازمان ،2020
اون بخش تع ده،ید بیآس یماریب نیا وعیکه از ش ییهابخش نیتراز مهم یکی رانیا(. در 1399

 توسعه یبرا مناسب اهرم کی تعاون حاضر عصر درتند. مربوط به آن هس یکارهاوکسبو 
 د،یتول ،یکار، زندگ طیدولت در بهبود شرا یهااستیس با همگام تواندیم که است یاقتصاد

 اصل طبق(. 1395و همکاران،  ی)گودرز باشد مؤثرمردم  یاجتماع تیارتقاء سطح درآمد و وضع
 طبق نیهمچن و باشدیم یتعاون بخش قتصاد،ا یاساس یهاهیپا از یکیکشور،  یاساس قانون 44

 یمل اقتصاد درصد 25 به دیبا کشور اقتصاد در یتعاون بخش سهم کشور، توسعه پنجم برنامه
 بر هیتک با کشورها از یاریبس عالوه، به. باشدیم کشور در تعاون تیاهم از نشان نیا و برسد
 نیترمهم عنوانبه هاآن توسعه و یاونتع. کنند شکوفا را خود اقتصاد اندتوانسته تعاون بخش
 مطابق(. 1395و همکاران،  ی)اعظم ردیقرار گ گذاراناستیس نظر مد تواندیم فقر کاهش برنامه
یتعاون یبرنامه توسعه ششم برا ژهیوبه توسعه یهابرنامه و 1404 اندازچشم سند در که یسهم

 زود متوسط و کوچک یدیتول یهاتیعالف سلسله جادیدر ا هایتعاون نقش شده، ینیبشیپ ها
(. شرکت 1394،یو محمد شیباشد )زراعت ک ریچشمگ تواندیم شتر،یو اشتغال ب دیدر تول بازده
 )احمدی و است رانیدر قانون تجارت ا یحقوق یهاتیگانه شخصاز اشکال هفت یکی یتعاون

 تیفعال کی معموال که ستنده مطرح یمشارکت نهاد کیعنوان ها بهشرکت نی. ا(1399همکاران، 
 ,.Deller et al) است اعضاء به خدمات ارائه هاآن هدف نیترمهم و کنندیم دنبال را یاقتصاد

 به که محدود امکانات و لیوسا با افراد از یاجتماع از است عبارت یتعاون شرکت(. 2009
ها و با برنامه ندینمایل مرا دنبا یو اقتصاد یاند و اهداف اجتماعآمده هم گرد داوطلبانه صورت

سود و منفعت  سکیر رشیو پذ اعضاء قیطر از ازین مورد هیسرما نیتأم مؤثر، یهایو خط مش
 یتعاون شرکت گر،ید یفیتعر در(. 1385 ان،یفی)لط کنندیکار م یدر چارچوب اصول تعاون
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 وضع هبودب و مشترک یازهاین رفع منظور به که یحقوق ای و یقیحق اشخاص از که است یشرکت
 تیانداز و با رعابه پس قیکمک متقابل، تشو ،یاریخود قیاز طر اعضاء یاقتصاد و یاجتماع

 یدارا مؤفق یتعاون کی(. 1394 همکاران، و ینیام) شودیم لیتشک یمقررات قانون بخش تعاون
 باشدیم یلما ثبات و ساله 5 تا 1 اندازچشم داشتن تجربه،با  رانیداشتن مد لیقب از ییهایژگیو

مردم به  یهمکار یمناسب برا یابزار یدیکل یکارهاوکسب نیا(. 2010 کالج، و گوزی)رودر
(؛ 1394 ان،و همکار ینی)ام ندینمایم فایا ینقش مهم داریبه توسعه پا دنیو در رس روندیشمار م
 تیمؤفق یهاشرطشیاز پ یکیبه منزله  ینیاست و کارآفر ینیکارآفر یبرا یبستر مناسب تعاون
 یهاشرکت ،یتجرب شواهد یبرخ اساس بر. دارد وجود یمحکم رابطه دو نیا انیم و بوده یتعاون
 در تیعضو که یزمان هستند؛ برخوردار یشتریب تیجذاب از یاقتصاد رکود دوران در یتعاون

 Monteleone., 2018) باشد داشته یمعمول اشتغال به نسبت یشتریب یایمزا یکارگر یهاشرکت
Reito &.)  

 یسازمان عملکرد

اندازی موریت، رسالت، اهداف و چشمأهای اجرایی با هر مها و دستگاهسسات و سازمانؤم
کنند و ملزم به پاسخگویی به المللی عمل مینهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین ،که دارند

یت مشتری نفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضارجوع و ذیمشتریان، ارباب
است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق 

 ییندآاهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، فر
است که بر  یکل یاسازه ،یسازمان عملکرد(. Chen & Liang., 2011شود )راهبردی تلقی می

 حیصح یریگاندازه به مؤثر تیریاشاره دارد و از آنجا که مد یسازمان اتیانجام عمل یگچگون
ست. مهم ا اریبس تیریو سنجش آن در مطالعات مد یعملکرد وابسته است؛ لذا عملکرد سازمان

ها نزول سازمان ایصعود  صیعامل تشخ تواندیاست که م یبه حد یعملکرد سازمان تیاهم
 که است یندیفرآ(. سنجش عملکرد 1398و همکاران،  ایآباشد )خمش ینکنو یدر عصر رقابت

 کدام شودیم مشخص آن لهیوسبه که کندیم برقرار را ییهاپارامتر سازمان کی آن لهیوس به
 (. Gavrea et al., 2011همراه دارند )مطلوب را به جینتا  ها،یگذارهیسرماو  هابرنامه

 مشخص یقالب در حاصله جینتا کردن یکمّ مراحل عنوانبه دعملکر سنجش ،یسنت دگاهید در
 دگاهی. در دشودیدر نظر گرفته م شده،مصرف منابع با آن سهیمقا و نیمع یزمان محدوده در و
 ینیرعیغ ءکه اجزا ردیگیم قرار نظر مد کیاستراتژ یستمیس عنوانبه عملکرد سنجش ن،ینو

 یریگاندازه و مشاهده قیطر از ،یفیک حالت در هم و یهم در حالت کمّ را سازمان عملکرد
عملکرد عبارت است از  یابیارز ،یطور کل(. به1399و همکاران،  انیعقوبی) کنندیم یابیارز
 ییکارا ،یریگاندازه نی. در اشودیم یریگتحقق اهداف اندازه زانیآن م یکه ط یدائم ندیفرآ

 یاجرا و خدمات ای محصوالت تیفیک کار، انجام یهاندیفرآمنابع مورد استفاده و  یو اثربخش
ارزیابی  گر،ید یفیتعر در(. Abualoush et al., 2018) ردیگیم قرار یبررس مورد هابرنامه
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گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا عملکرد عبارت است از اندازه
 Elliottهای معین باشد )جد ویژگیهای از پیش تعیین شده که خود واآل براساس شاخصایده

et al., 2019.) 
 پژوهش نیا در که دارد وجود یسازمان عملکرد یابیارز یبرا یمختلف یهامدل و الگوها

 ابزار مهمترین اخیر های. در سالاست شده گرفته قرار نظر مد متوازن یازیامت کارت مدل
 یارزیاب را مالی هایسنجه تنها نه که است متوازن امتیازی کارت عملکرد ارزیابی سیستم

 و یاقتصاد مناسبات شدن ترپیچیده. نهدمی ارج نیز غیرمالی هایشاخص به بلکه کند؛می
 ابیارزی برای مالی هایسنجه به هاشرکت اتکای یکم، و بیست قرن در کار و کسب مسائل

های مالی ی سنجششد و نارسای تررنگکم هاآن ضعف و قوت نقاط دادن نشان و عملکرد
 یازیمدل کارت امت بعد(. چهار & Kaplan., 2007 Nortonصرف بیش از پیش نمایان گردید )

 بعد داخلی و فرآیندهای بعد مشتری؛ بعد مالی؛ بعد از عبارتندسنجش عملکرد  یمتوزان برا
 از ازمانس یک هایفعالیت تشریح برای یساختار. یک کارت امتیازی متوازن رشد و یادگیری

 منطق دارای باید خوب امتیازی کارت یک. است کاری حوزه چهار هایشاخص طریق
 انسازم بلندمدت هایمؤفقیتجاری و  هایفعالیت انیمو معلول  علّت روابط و استراتژیک

ها کارت امتیازی ابزاری حیاتی در راستای کنترل مدیریت عملکرد در سازمان واقع، در. باشد
 (.& Kaplan., 2001 Nortonاست )

 
 پژوهش نهیشیپ
 19 -دیکوو روسیو یریکه فراگ داد نشان( 1399) یمیو کر اینپژوهش صائب یهاافتهی

 ریتأثکار را تحت وعملکرد کسب تیو در نها یعملکرد بازار، عملکرد مال ،یعملکرد مشتر
و  یفعل یبحران طیاند که با وجود شراکرده انی( ب1399) یو قادر یاست. اسالمداده  قرار
در  (2020) همکاران و یدائ. است شده رنگپر  شیاز پ شیب نینقش فروش آنال ها،نهیقرنط

درصد  40اند. خود را از سر نگرفته اتیها عملدرصد شرکت 80که  افتندیدر ینظرسنج کی
کنند.  نییخود تع یهاتیفعال یریاز سرگ یبرا یچارچوب زمان کیاند نتوانسته زیها نشرکت
 64 و ماه کی از شیب کارهاوکسب درصد 20 ،ینظرسنج نیا طبق نکهیا ترکنندهنگران مسأله
 یهاافتهی. اورندیب دوام خود ینقد یهاانیجر با توانندینم ماه سه از شیب زین هانآ درصد

 یمنف یراتیتأثکرونا  روسیو یریفراگکه  دهدیم نشان (2020) همکاران و حسناتپژوهش 
روش را هم و ف انیمشتر دیرفتار خر ،یآثار منف نیداشته است. ا کیالکترون یکارهاوکسب بر

ت و کار شده اسوکسب طیمح فیموجب تضع روسیو نیا وعی. شاست داده قرار ریتأثتحت 
تار خرید رف رییتغقرار گرفته،  کیونالکتر یکارهاوفروشان کسبخرده یشرویکه پ یچالش

عرضه و  یندهایباعث شده که فرآ زین انیمشتر دیخر رفتار رییتغمشتریان است. از سویی، 
 کنند.  دایکاهش پ زینقل نوحمل
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ع ویروس کرونا، صنعت خدمات دهد که شیونشان می (2020) همکاران و ییکبدا پژوهش
 یکه جامعه آمادگ یزیچ است؛ کرده وو جامعه تحقیقاتی خدمات را با واقعیت جدیدی روبر

 کنند که با شیوع ویروس کرونابیان می (2020) همکاران و جانسون. ندارد را آنمقابله با 
( یالدرآمد )ثبات م دی( و تولیمال تیارائه خدمات )ظرف یبرا یانتفاعریغ یهاشرکت ییتوانا

 و افتهی شیافزا خدمات از یاریبس یبرا تقاضا روس،یو نیا یریفراگ با. استبه خطر افتاده 
 تیفعال یبرا یفراوان مشکالت با اروزه نیا یانتفاعریغ یهاسازمان که است یحال در نیا

گیر نشانگر این است که شیوع این بیماری همه (2020) ئویل پژوهش یهاافتهی. هستند مواجه
 (2020) یریبیس و پراهسبب شده که عملکرد صنعت گردشگری با کاهش مستمر روبرو شود. 

 نسبت به شوندیم اداره مهاجران توسط که ییارهاکوکسب که دندیرس جهینت ننیز به ای
 مثل یمشکالت با دوران نیا در شوند،یم اداره یمعمول شهروندان توسط که ییکارهاوکسب
( نیز در 2021پالوج و همکاران ) اندبوده مواجه یخارج تیحما فقدان و یمال هیسرما فقدان

ا به هاند. آنطیور مورد بررسی قرار دادهپژوهش خود تأثیر ویروس کرونا را بر زنجیره تأمین 
جیره ها در زنگیری ویروس کرونا به طور مقطعی، تأمین نهادهاین نتیجه دست یافتند که همه

از  بازار سهام ویتنام را قبل و بعد (2020است. آنه و گان ) تأمین طیور را تحت تأثیر قرار داده
از  شیاست که دوران پ نیا انگریب هاپژوهش آن یهاافتهیاند. قرار داده یرد بررسمو نهیقرنط
 نهیدوران قرنط یداشته، ول تنامیبر بازده سهام و یو قابل توجه یمنف ریتأثکشور  نیدر ا نهیقرنط

 تنامیمختلف تجارت در و یهابر عملکرد سهام کل بازار و بخش یو قابل توجه مثبت ریتأث
به وارد ضر تنامیبه شدت به بازار سهام و روسیو نیا وعیش یدر ط یا تنها بخش مالداشته؛ ام

 است. کرده 
با عنایت به مطالعات پیشین و بررسی ادبیات موضوع مشخص گردید که از زمان آغاز 

ام کارهای مختلف انجوهای بسیاری پیرامون آثار این ویروس بر کسبگیری کرونا پژوهشهمه
ها در با این حال، پژوهشی در خصوص وضعیت تعاونی ؛( Palouj et al., 2021شده است )
گیری کنونی انجام نشده است. بنابراین، پژوهش پیش رو به دنبال این است که آثار شرایط همه

 کارهای تعاونی استان بوشهر مورد مطالعه قرار دهد. وگیری ویروس کرونا را بر کسبهمه
 نییکه در گام نخست هدف پژوهش تع استصورت  نیدپژوهش ب نیا ینظر چارچوب

و  قرار گرفت یمورد بررس یتعاون یهامربوط به شرکت ینظر یشد، سپس در گام دوم مبان
 73. در گام سوم با استفاده از دیگرد استخراج هاشرکت نیا به طعملکرد مربو اریمع 73

. دیردگ عیتوز یتعاون یهازمانخبرگان سا انیو در م هیته یاشاخص استخراج شده، پرسشنامه
مربوط به  ییشاخص نها 26و  دیگرد یعودت داده شده بررس یهادر گام چهارم، پرسشنامه

ام . در گدیگرد عیتوز یخبرگان تعاون انیدر م و مجدداً دیاستخراج گرد یتعاون یهاشرکت
شدند  لیلو تح هیجزت یها با استفاده از روش سلسله مراتبمستخرج از پرسشنامه یهاپنجم داده

 .دیراستا ارائه گرد نیدر ا یشنهاداتیو پ یپژوهش بررس یهاافتهیو در گام آخر 
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 روش شناسی تحقیق 

 هیپژوهش کل ی. جامعه آماررفتیمرحله انجام پذ دو یط حاضر یکاربرد شیمایپ
 ینظران آشنا با موضوع پژوهش در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعمتخصصان و صاحب

 یآمار نمونه تعداد دوم مرحله در و نفر 17 اول مرحله در یآمار نمونه. بودنداستان بوشهر 
سترس د در یریگنمونه روشبا استفاده از  یریگنمونهکه  است ذکر انیشا. است بوده نفر 13

 ییحتواصورت مبه پژوهش آن ییروا بود،ابزار پژوهش، پرسشنامه  نکهیبه ا تی. با عناشد انجام
. دیگرد دییتأ یو خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یدانشگاه دیتوسط اسات یصور و

کمتر  ی. اگر نرخ سازگارگرفت قرار دییتأ مورد یناسازگار نرخ از استفاده با هم آن ییایپاو 
 یکه در پژوهش حاضر نرخ ناسازگار رفتیرا پذ ساتیمقا یسازگار توانیباشد، م 1/0از 

شده است. بخش اول  میپرسشنامه در دو بخش تنظ نی. ادیمقدار محاسبه گرد نیاکمتر از 
 یتخصص یهاهیگو 73 زیو در بخش دوم ن باشدیم یخبرگان تعاون یمربوط به مشخصات فرد

 پرسشنامه آورده شده است.
 و دیگرد یگردآور یدر گروه کانون یفیصورت کگام اول پژوهش نظرات خبرگان به در

ستخراج ا یتعاون یهابر عملکرد شرکت رگذاریتأث یهاشاخص یفاده از روش فازسپس با است
 یمراتبسلسله لیتحل کیبا استفاده از تکن تیشاخص بااهم 26 زیشدند. در گام دوم پژوهش ن

 در .شدند یبنداستان بوشهر رتبه یتعاون یهادر شرکت کرونا روسیو یریگهمه طیدر شرا
 کردیرو از یو اجتماع یجمع دهیا کیافراد در  یفاز یهادهیا قیتلف یگام اول پژوهش، برا

ای گردد. سپس میانگین فازی برهای زبانی به اعداد تبدیل میشده است که واژهاستفاده  یفاز
 ردکگردد. مراحل بکارگیری رویهای فازی خبرگان در یک ایده فازی استفاده میتلفیق ایده

 .ستا شده انیب لیذ شرحبه یفاز
 یزبان یهاواژه شکل در خبرگان از اطالعات کسب

 یهاشرکت عملکرد بر کرونا روسیو ریتأث درباره را خود یقضاوت اطالعات خبره، هر
 محاسبات، لیتسه یبرا که دارد،یم انیب یزبان یهاواژه و یفیک اطالعات شکل در یتعاون
یم نیگزیجا یمثلث یفاز اعداد با ،یزبان یهاواژه و یفیک اصالحات مجموعه عناصر یمعان

 .گردد
 هر شاخص( ی)برا موزون یمثلث نیانگیم محاسبه 

و اعداد  (i= 1,2,…,n) که Ai= (a1, aM, a2): دیریرا در نظر بگ یعدد مثلث n اگر
اهمیت هر یک را نشان دهند، در این صورت میانگین مثلثی موزون به طریق زیر  γ𝑖 یقیحق

 شود:محاسبه می
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             (γ1A1 + γ2A2 + … + γ𝑛An) (⁄ γ1 + γ2 + ⋯ + γ𝑛)= aveA           (1) 

 :نوشت ریز صورتبه توانیم که

Aave = (a1
w. aM

w . a2
w) = (∑ wi

n
i=1 a1(i). ∑ wi

n
i=1 aM(i). ∑ wi

n
i=1 a2(i))    (2          ) 

 ییداز یفاز 

عدد  کی لهیسوبه دیطور غالب بابه ،یمثلث ای یاذوزنقه نیانگیم لهیوسشده به فیتعر تراکم
منظور . در پژوهش حاضر بهکندیم یمتناظر را معرف نیانگیم نینشان داده شود که بهتر نیمع

 یبا نظرسنج یتعاون یهامؤثر بر عملکرد شرکت یهاابعاد و شاخص تیمشخص کردن اهم
استفاده شده است و جهت  یمثلث یفاز نیانگیبرگان درون جلسات گروه متمرکز از ماز خ

𝑋𝑚𝑎𝑥فازی زدایی از فرمول زیر  = (𝑎1 + 2𝑎𝑀 + 𝑎2 ) استفاده شده است )رجب   ⁄4
 شینما یمثلث یدر قالب اعداد فاز ینهای زباارزش 1(. در جدول شماره 1399پور و باباشاهی، 

 ست.داده شده ا

 (1381 ف،ی)بوجادز یمثلث یفاز اعداد قالب در یزبان یهاارزش شینما -1جدول 

 یزبان یهاارزش یمعان یزبان یهاارزش
 (0، 0، 25/0) تیاهم کم اریبس/ کم اریبس

 (0، 25/0، 5/0) تیاهم کم/ کم
 (25/0، 5/0، 75/0) متوسط

 (5/0، 75/0، 1) تیاهم با/ ادیز
 (75/0، 1، 1) تیاهم اب اریبس/ ادیز اریبس

 

فاده با است یتعاون یهاعوامل مؤثر بر عملکرد شرکت یبندرتبه یگام دوم پژوهش برا در
سلسله لیلتح کیاستفاده شد. تکن یمراتبسلسه لیتحل کیمتوازن از تکن یازیاز کارت امت

 دهیچیپ مسائل حل یبرا رندگانیگمیتصم هدف با ارتباط در یریگمیروش تصم کی  یمراتب
روش (. مراحل حل یک مساله به این Abdullah & Zulkifli., 2015باشد )یم ارهیمع چند

 شامل چهار گام عمده زیر است:
 یمراتبگام اول: رسم نمودار سلسله
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 را ینیرا ابعاد و سطح پائ ییشود که سطح باالیم لیسطح تشک سهاز  یمراتبساختار سلسله
 دهند. یم لیها تشکشاخص

 یزوج ساتیمقاهای سیماتر لیتشک وها داده یآور جمع. 2گام
 یمراتب سلسله کیتکن یعدد حاتیترج جدول -2جدول 

 ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس
1 2 3 4 5 

 

تا نظرات خود نظرات خود را در  شودیخواسته م رانیگمیگام از خبرگان و تصم نیا در
 2 شماره جدول یمبنا بر یعدد عبارتتفاده از ، با اس1بر اساس شکل  یزوج سهیمورد مقا

 .ندینما انیب
 

 ینسب یهاوزن محاسبه. 3 گام
 یوزن نسب ،یزوج ساتیمقا سیبا استفاده از ماتر ،AHP مدل ندیفرآمرحله سوم از  در

 گرسهیمقا اگرشرح است که  نیبد محاسبه نیا یشناسروش. شودیعوامل هر سطح محاسبه م
 ساتیمقا سیماتر صورت آن در بداند، را سهیمقا مورد عاملn  یواقع یهاوزن توانستیم

 :بود ریز شکل به عوامل ینسب یزوج
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 شودیم ادغام هم در هاشاخص وزن گرفتن نظر در با شده محاسبه ینسب یهاوزن انتها، در
 (.1394، مهرگان) شودیم یبندرتبه و محاسبه ابعاد یینها یهاوزن و

 
 بحث و تحلیل

 یتعاون یهاشرکت عملکرد بر مؤثر یهاشاخص استخراج: پژوهش اول فاز

ارهای کوهای بااهمیت بر عملکرد کسبرگان در شاخصخبنظرات  لیبخش به تحل نیا در
نمرات مربوط  3. در جدول شوداداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر پرداخته می

صورت کامل نشان داده شده است. الزم به ذکر هر شاخص از نظر خبرگان به تیبه درجه اهم
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ه ک ییهاپژوهش، شاخص اتیشده از ادب استخراج یهاشاخص ادیاست، با توجه به تعداد ز
این جدول گونه که در . همانشوندیوارد فاز دوم پژوهش م ندیکسب نما یباالتر تیدرجه اهم

شاخص عملکردی در ابعاد چهارگانه کارت  73شود با بررسی ادبیات پژوهش مشاهده می
مربوط به  17تا  1 هایامتیازی متوازن شناسایی شدند. شایان ذکر است در جدول زیر شاخص

 57تا  38های مربوط به بعد فرآیندهای داخلی؛ شاخص 37تا  18های بعد مالی؛ شاخص
 باشند.مربوط به بعد مشتری می 73تا  58های مربوط به بعد رشد و یادگیری و شاخص

 
 های ابعاد چهارگانه عملکرد سازمانینمرات درجه اهمیت شاخص -3جدول 

 هاشاخص کد شاخص
 طعی )میزان موافقت(عدد ق

 میانگین فازی
 72/0 نهیکاهش هز 1

 83/0 )منابع( یاتیعمل ییکارا 2

 66/0 یمنابع انرژ ییکارا 3

 62/0 یاجتماع ییکارا 4

 73/0 ینگینقد انیجر تیریمد 5

 77/0 کل نهیمتوسط سود ساالنه به هز زانینسبت م 6

 68/0 کل ییدارا زانینسبت درآمد )فروش( به م 7

 79/0 کل نهینسبت درآمد )فروش( به هز 8

 69/0 معوقه یهابه تعداد وام یافتیدر یهانسبت تعداد وام 9

 /60 کل یبده زانیکل به م ییدارا زانینسبت م 10

 66/0 رشد درآمد نسبت به سال قبل 11

 74/0 یاز تراز مثبت اقتصاد یبرخوردار 12

 76/0 به درآمد نهینسبت هز 13

 85/0 شرکت یسودده نیانگیم 14

 85/0 بازده فروش 15

 77/0 یینرخ رشد دارا 16

 54/0 بالعوض دولت به شرکت یهاکمک 17

 68/0 ندیفرآ یطراح تیقابل زانیم 18

 69/0 ندیفرآ یسازخودکار زانیم 19

 73/0 طیبا مح ستمیتعامل س زانیم 20
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 هاشاخص کد شاخص
 طعی )میزان موافقت(عدد ق

 میانگین فازی
 75/0 اطالعات انیسرعت گردش جر 21

 66/0 یتیو امن یمنیضوابط ا تیاز رعا نانیاطم 22

 66/0 انجام کار یزمان واقع زانیم 23

 61/0 زمان انتظار در صف زانیکاهش م 24

 58/0 ندیفرآ تیظرف یزیربرنامه تیتقو 25

 60/0 ندیفرآ یریپذمیتعم زانیم 26

 64/0 ستمیکامل بودن س زانیم 27

 67/0 عملکرد یابینظام پاداش و ارز 28

 52/0 به موقع مجامع یبرگزار 29

 68/0 ینیو کارآفر یدرجه نوآور 30

 74/0 تیشده نسبت به ظرف دیتعداد محصوالت تول 31

 63/0 یاتیارسال به موقع اظهارنامه مال 32

 75/0 هاتیاطالعات در انجام فعال یاز فناور یتعاون یریگبهره 33

 64/0 ءاعضا ازیبه موقع و مورد ن یرسانو اطالع یآگاه 34

 64/0 ءاعضا یو خدمات یبه امور رفاه یدگیرس 35

 82/0 یتعاون ازیو امکانات مورد ن هیمواد اول نیمأو ت هیته 36

 59/0 هاهیو با اتحاد یتعاون یهاشرکت ریثر با ساؤارتباط م 37

 60/0 در جذب و استخدام یگذارهیسرما 38

 77/0 آموزش افراد 39

 70/0 رییبه تغ ییدر پاسخگو یریپذانعطاف 40

 77/0 یستگیشا زانیم 41

 73/0 افراد هیو روح زهیانگ 42

 68/0 ستمیتعامل فرد با س زانیم 43

 69/0 اقدامات یامدهایاز پ یآگاه زانیم 44

 65/0 یریپذرییعوامل بالقوه تغ ییشناسا زانیم 45

 69/0 دهیچیپ طیدرک شرا ییتوانا 46

 76/0 بحران تفکر شفاف در هنگام ییتوانا 47

 73/0 هاآن نیمأو منابع ت ازهایاز ن یآگاه 48
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 هاشاخص کد شاخص
 طعی )میزان موافقت(عدد ق

 میانگین فازی
 61/0 ریو مد ءاعضا التیتحص زانیم 49

 71/0 رانیبه کل مد دهیدآموزش رانینسبت مد 50

 65/0 یوربهره تیریمد یهاستمیاستقرار س 51

 64/0 رهیمد ئتیه یاعضا یدانشگاه التیتحص 52

 73/0 گریکدیبا  ءمشارکت اعضا 53

 75/0 رهیمد ئتیه ییتوانا 54

 77/0 شرکت یاعضا نیب یوستگیانسجام و پ 55

 74/0 در خصوص اصول شرکت ریدانش مد 56

 64/0 شرکت یاعضا یلیتحص یهاتنوع رشته 57

 71/0 دیجد یمشتر یازهایبه ن ییپاسخگو زانیم 58

 76/0 تنوع سفارشات 59

 79/0 خلق ارزش 60

 67/0 یبا مشتر ایو ارتباط پو یدسترس زانیم 61

 79/0 یخصوص میو احترام به حر یرازدار تیرعا زانیم 62

 73/0 ینحوه رفتار و ارائه خدمات به مشتر یسازژهیو زانیم 63

 79/0 دهندگان خدماتارائه یریپذتیمسئول زانیم 64

 75/0 و اشتباه ریخأبه موقع خدمات بدون ت لیتحو 65

 74/0 انیبا مشتر یشرکت تعاون یاطارتب یهاکانال 66

 75/0 یدر مورد محصوالت تعاون انیشدن نظر مشتر ایجو 67

 65/0 یتعاون یاز رقبا انیشناخت مشتر 68

 63/0  یتعاون تیاز وضع انیشناخت مشتر 69

 70/0 انیمشتر یازهایاز ن یتعاون یشناخت ارکان اصل 70

 87/0 یمات تعاونمحصوالت و خد تیفیاز ک انیمشتر تیرضا 71

 81/0 یتعاون انیارائه خدمات پس از فروش به مشتر 72

 69/0 انیبه مشتر ژهیدادن اعتبارت و 73

 پژوهش یهاافتهیماخذ: 
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 یمنتخب در ابعاد مختلف عملکرد سازمان یهاشاخص -4جدول 
 شاخص بعد

 یمال بعد

 شرکت یسودده نیانگیم
 فروش بازده

 یاتیعمل ییکارا
 کل نهیهز به)فروش(  درآمد بتنس
 کل نهیهز به ساالنه سود متوسط زانیم نسبت

 ییدارا رشد نرخ

 انیمشتر بعد

 یتعاون خدمات و محصوالت تیفیک از انیمشتر تیرضا
 یتعاون انیمشتر به فروش از پس خدمات ارائه

 خدمات دهندگانارائه یریپذتیمسئول زانیم
 یخصوص میحر به احترام و یاررازد ت،یامن تیرعا زانیم

 ارزش خلق
 سفارشات تنوع

 أخیر و اشتباهتبه موقع خدمات بدون  لیتحو

 یداخل یندهایفرآ بعد

 أمین مواد اولیه و امکانات مورد نیاز برای انجام امور تعاونیتو  هیته
 اطالعات انیجر گردش سرعت

 هاتیعالف انجام در اطالعات یفناور از یتعاون یریگبهره
 تیظرف به نسبت شده دیتول محصوالت تعداد

 طیمح با ستمیس تعامل زانیم
 ندیفرآ یسازخودکار زانیم

 رشد و یریادگی بعد

 افراد آموزش
 یستگیشا زانیم

 شرکت یاعضا نیب یوستگیپ و انسجام
 بحران هنگام در شفاف تفکر ییتوانا

 رهیمد ئتیه ییتوانا
 کارکنان نیتام منابع و هاازین از یآگاه

 افراد هیروح و زهیانگ
 پژوهش یهاافتهیماخذ:          
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 های پژوهش()ماخذ: یافته پژوهش یدرخت سلسله مراتب -1شکل 

نشان داده شده  4در جدول  3های صورت گرفته در جدول های حاصل از تحلیلیافته
شاخص شناسایی شده از ادبیات  73مشخص است، از  4ر جدول گونه که داست. همان

شاخص از نقطه نظر خبرگان شایستگی الزم برای ورود به گام دوم پژوهش را  26پژوهش، 
 دارند.
 

 پژوهش یمراتب سلسله کیتکن یاجرا
 ی. مدل ساز1گام 
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 ، درخت سلسله مراتبی پژوهش را نشان میدهد.1شکل 

 متوازن یازیامت کارت اساس بر عملکرد یبررس یزوج ایسهیزه مقنرمال یسماتر -5جدول 

 بعد رشد و یادگیری بعد فرآیندهای داخلی بعد مشتری بعد مالی 

 933/1 450/1 394/1 1 بعد مالی

 676/2 192/2 1 718/0 بعد مشتری

 741/1 1 456/0 690/0 بعد فرآیندهای داخلی

 1 574/0 374/0 517/0 بعد رشد و یادگیری

 پژوهش یهاافتهی :ماخذ
 

 

 بعدمالی به نسبت یزوج سهیمقا زهینرمال سیماتر -6جدول 
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 200/3 603/1 996/1 481/1 043/3 1 شرکت یسودده نیانگیم

 146/1 859/0 919/1 486/2 1 329/0 فروش بازده

 748/1 078/1 389/1 1 402/0 675/0 یاتیعمل ییکارا

 248/2 577/0 1 720/0 521/0 501/0 کل نهیهز به درآمد نسبت

 801/3 1 743/1 927/0 164/1 622/0 کل نهیهز به ساالنه سود متوسط نسبت

 1 263/0 445/0 572/0 872/0 313/0 ییدارا رشد نرخ

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
 

 
 

 یمشتر بعد به نسبت یزوج سهیمقا زهینرمال سیماتر -7جدول 
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 934/3 444/3 436/1 424/2 009/4 825/3 1 خدمات و محصوالت تیفیک

 324/1 741/1 645/1 214/2 780/1 1 261/0 فروش از پس خدمات ارائه

 780/1 621/1 538/1 364/2 1 526/0 249/0 خدمات دهندگانارائه یریپذ تیمسئول

 309/1 573/1 565/1 1 423/0 452/0 413/0 یخصوص میحر تیرعا

 608/0 769/2 1 1 639/0 650/0 608/0 ارزش خلق

 568/1 1 357/0 636/0 617/0 574/0 290/0 سفارشات تنوع

 1 638/0 361/0 764/0 562/0 755/0 254/0 خدمات/محصوالت موقع به لیتحو

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
 

 یزوج ساتیمقا یهاسیماتر لیها و تشکداده یآور. جمع2گام
د تا در نتیجه فقط یک پرسشنامه شونشده یکپارچه میآوریجمع AHPپرسشنامه  13تعداد 

ی نظرات خبرگان، میانگین هندسی گرفته شد که هاسیماترمنظور از بیاید. بدین  دست به
نشان  9و  8، 7، 6، 5است که در جداول  Dیا ماتریس زهینرمالپرسشنامه نهایی همان ماتریس 

 داده شده است.

زیرمجموعه  هایابعاد اصلی و شاخصبندی مراتبی رتبهدر گام بعدی تکنیک تحلیل سلسله
عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرایط کرونا با توجه به نظرات خبرگان 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر مد نظر قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 مشخص شده است. 10
 

 یداخل فرآیندهای بعد به نسبت یزوج سهیمقا زهینرمال سیماتر -8جدول 
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 796/1 780/1 913/0 780/0 383/2 1 هیاول مواد نیتأم و هیته

 003/1 650/1 956/0 903/0 1 420/0 اطالعات انیسرعت گردش جر

 048/1 412/1 071/1 1 107/1 526/0 هاتیفعال انجام در نترنتیا از یریبهره گ

 037/0 496/1 1 934/0 046/1 095/1 تیشده نسبت به ظرفدیتعداد محصوالت تول

 288/1 1 669/0 708/0 606/0 562/0 طیمح با یتعاون تعامل زانیم

 1 776/0 491/0 954/0 997/0 557/0 ندیفرآ یخودکارساز زانیم

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
 

 یریادگی و رشد بعد به نسبت یزوج سهیمقا زهینرمال سیرمات -9جدول 
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 864/0 073/1 733/0 675/0 168/1 537/0 1 افراد آموزش

 948/0 760/1 168/2 757/0 925/1 1 860/1 یستگیشا زانیم

 259/1 952/1 794/1 928/0 1 519/0 856/0 ءعضاا نیب یوستگیپ و انسجام

 370/1 417/2 581/2 1 078/1 322/1 482/1 رانبح هنگام در تفکر ییتوانا

 641/0 585/1 1 388/0 557/0 461/0 364/1 رهیمد أتیه ییتوانا

 351/1 1 631/0 414/0 512/0 568/0 932/0 کارکنان یازهاین از یآگاه

 1 740/0 561/1 730/0 794/0 055/1 157/1 کارکنان هیروح و زهیانگ

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
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 توازنبر اساس کارت امتیازی م در شرایط کرونا عملکردهای ابعاد و شاخصبندی رتبه -10جدول 
 هرتب وزن هاشاخص هرتب وزن معیار نام معیار

 2 331/0 مالی بعد

 2 0957/0 شرکت یسودده نیانگیم
 4 0579/0 بازده فروش

 7 0479/0 یاتیعمل ییکارا
 11 0391/0 کل نهینسبت درآمد به هز

 3 0635/0 کل نهینسبت متوسط سود ساالنه به هز
 16 0265/0 یینرخ رشد دارا

 1 336/0 مشتری بعد

 1 1092/0 خدمات و محصوالت تیفیک
 5 0521/0 ارائه خدمات پس از فروش

 9 0450/0 دهندگان خدماتارائه یریپذتیمسئول
 12 0353/0 یخصوص میحر تیرعا

 8 0454/0 خلق ارزش
 17 0255/0 تنوع سفارشات

 21 0235/0 /خدماتمحصوالت موقع به لیتحو

 3 2/0 فرآیندهای داخلی بعد

 6 0492/0 هیاول مواد نیتأم و هیته
 14 0298/0 اطالعات انیسرعت گردش جر

 13 032/0 هاتیفعال انجام در نترنتیا از یریگبهره
 10 0394/0 تیفظر به نسبت شده دیتعداد محصوالت تول

 19 0248/0 طیمح با یتعاون تعامل زانیم
 20 0246/0 ندیفرآ یخودکارساز زانیم

 4 134/0 رشد و یادگیری بعد

 24 0154/0 آموزش افراد
 18 0255/0 یستگیشا زانیم

 22 0202/0 ءاعضا نیب یوستگیانسجام و پ
 15 0275/0 تفکر در هنگام بحران ییتوانا

 25 0141/0 رهیمد أتیه ییتوانا
 26 0134/0 کارکنان یازهایاز ن یآگاه
 23 0181/0 کارکنان هیروح و زهیانگ

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
 

ا بمشتری  ، در شرایط شیوع ویروس کرونا بعداست انینما فوق جدول در که گونههمان
 بعدبه  بیترتهب یبعد یهارتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه (336/0امتیاز وزنی )
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کیفیت محصوالت »دارد. همچنین، شاخص فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تعلق مالی، 
آگاهی از »و شاخص رتبه یک  ( از بعد مشتری109/0با امتیاز وزنی ) «تعاونی و خدمات

 دارد.را ( از بعد رشد و یادگیری کمترین رتبه 013/0با امتیاز وزنی )« نیازهای کارکنان
 

 یمراتبسلسله لیتحل کیتکن اساس بر یبندرتبه
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
 تاً یکشورها و نها یحرکت اقتصاد یبر ابزارها یموانع جادیدر حال حاضر کرونا موجب ا

بازارها و  ن،یشده است. همچن یاقتصاد یهابنگاه ژهیمختلف به و یهاهیبحران در ال جادیا
اد اقتص ،یماریب نیا وعیعلت شو رکود شدهاند. به انیبه شدت دچار ز زیمختلف ن عیصنا
 یها و واحدهاکارخانه یبحران طیشرا نیدر ا رایروبرو شده است. ز یمنف ضهبا سهام عر یجهان

 رهیزنج یشبکه جهان جه،یخود را متوقف کنند و در نت یدیتول یتهایمجبورند فعال یدیتول
 یله اجتماعحفظ فاص یکاستن از اثرات سوء اقتصاد یشده است. برا دهیشک یلیبه تعط نیتأم

اطالعات و ارتباطات و  یفناور یهاتیبا اطالع از قابل کارهاوکسب یبرخ ت،یو تداوم فعال
 یخود را به بستر فضا یهاتیکارها، فعالوکسب یصنعت در توانمندساز نیا یهامشخصه

عوامل مؤثر بر  یتبندیو اولو یابیرو، پژوهش حاضر به ارز نیاند. از امنتقل کرده یمجاز
بر  کرونا پرداخته است. روسیو وعیش طیدر شرا راستان بوشه یتعاون یکارهاوعملکرد کسب

دسته  4شاخص در قالب  26 ،یگروه کانون لیحاصل از تشک جیو نتا ینظر یهاافتهیاساس 
بعد رشد  و یداخل یندهایبعد فرآ ،یعد مشترب ،یمتوازن )بعد مال یازیبر اساس کارت امت یکل
 شدند. یبند( دستهیریادگیو 

 روسیو یماریب طیدر شرا یکه بعد مشتر دیپژوهش مشخص گرد یهاافتهیبه  تیعنا با
را در  رتبه نیاستان بوشهر باالتر یکرونا از نظر خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

کسب کرده است. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز  یزمانابعاد چهارگانه عملکرد سا نیب
شود تا سازمانها نتوانند به ها موجب میمشتریان و ارزشهای مورد نظر آن ازبر بخش خاصی 

 سازمان که باعث تکاپو و رونق انیو نقش مشتر تیرو، اهم نیمزیت رقابتی دست یابند. از ا
 (.Magretta et al., 2011) شودیم انینما شیاز پ شیب شوندیسازمان م شتریب

شاخص  نیمحصوالت و خدمات  مهمتر تیفیمشخص شد که شاخص ک ن،یبر ا عالوه
 یوزن ازیاستان بوشهر با امت یتعاون یهاکرونا در عملکرد شرکت یماریب طیدر شرا یبعد مشتر
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 ییدارا یشترکه م کنندیم انی( در مطالعه ب2013) ینیرحسیو م یرغفوری. مباشدیم 109/0
 یمشتر یازهایاست و بدون توجه به ن یتعاون یهاشرکت ژهیطور وو به یهر سازمان یاصل

 یو وفادار تیرضا جادیا یرو، برا نیخود بپردازد. از ا تیبه ادامه فعال تواندینم یشرکت چیه
( 2020و همکاران ) یبه آنان ارائه گردد. دائ تیفیمحصوالت و خدمات با ک دیبا انیدر مشتر

 اریمع بدون در نظر گرفتن یدارد که سنجش بعد مشتر اشاره جهینت نیخود به ا قیدر تحق زین
 قیتحق جینتا نیب شودیاست. مشاهده م رممکنیغ یبودن محصوالت و خدمات کار تیفیبا ک

و همکاران  ی( و دائ1999) ندی(، ه2013) ینیرحسیو م یرغفوریم قاتیتحق جیحاضر و نتا
 قت وجود دارد. ( مطاب2020)

های انتفاعی هستند، ویژه در سازمانمالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازن به های سنجه
اهدافی که در سه بعد دیگر تعیین  زیآمکه اجرای موفقیت دهدیهای این بعد نشان م سنجه
با  یعد مالذکر است که ب انیاند نهایتًا به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. شاشده
( 331/0 یوزن ازیکرونا رتبه دوم )با امت روسیو یریگهمه طیت به نظرات خبرگان در شرایعنا
متوزان را کسب نموده است.  یازیبر اساس کارت امت یابعاد چهارگانه عملکرد سازمان نیدر ب

عامل  نیدوم 096/0 یوزن ازیشرکت با امت یسودده نیانگیها، مشاخص انیدر م ن،یهمچن
ت. سود کرونا بوده اس یماریب طیاستان بوشهر در شرا یتعاون یهاشرکت کردبر عمل رگذاریأثت

کسب آن  یکه برا ییهانهیشرکت از مجموع هز یکه مجموع درآمدها افتدیاتفاق م یوقت
ند ها هستشود. سود شرکت متعلق به مالکان شرکت است و آن شتریدرآمدها متحمل شده، ب

شاخص در اغلب مطالعات  نیاشاره شود که ا دیکنند. بایم یریگمیتصم سود نیکه در مورد ا
 یهابزرگ و چه در سازمان یهاچه در سازمان یمهم بعد مال اریبس یارهایاز مع یکی نیشیپ

ان و همکار یرفردیاساس، م نیبوده است. بر ا یتعاون یهاشرکت لیکوچک و متوسط از قب
 یسودده نیانگیشاخص م ژهیو طورو به ی، بعد مالگرفتند جهی( در پژوهش خود نت1396)

بع آن تاحمد و به ریشهرستان بو یو صنعت یکشاورز یتعاون یهاشرکت در عملکرد شرکت
حاضر و  قیتحق جینتا نیب شودیمؤثر است. مشاهده م یتعاون یهاشرکت یبر عملکرد کل

 یو بهادر انیفی(، ظر1394) و همکاران یرفردی(، م1396و همکاران ) یرفردیم قاتیتحق جینتا
 ( مطابقت وجود دارد.1385) انیفی( و لط1393)

اه اداره کل تعاون، کار و رف رانیبه مد ریز یکاربرد یشنهادهایپژوهش، پ جیبه نتا تیعنا با
 :شودیارائه م یتعاون یهاو کارکنان شرکت رانیو مد یاجتماع
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 های آموزشی الزم در ماعی دورهبهتر است مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجت
طور ویژه به کارکنان های بعد مالی را برای کارکنان تعاونی و بهخصوص شاخص

 حوزه مالی و حسابداری در نظر بگیرند. 

 مانند خرید، فروش و  خود یهایتانجام فعال های تعاونی باید بر مدیران شرکت(
 جذببه  یمجاز یهاکهشب یقو از طر یندتمرکز نما ینبه صورت آنال غیره(
کار وتا از توقف کسب خود ادامه دهند یفعل یانمشتر یهدارگو ن یان جدیدمشتر

  خود در دوران شیوع کرونا جلوگیری نمایند.

 باید  ضمن رعایت  یفعل یاندر جهت حفظ مشترهای تعاونی مدیران شرکت
همچنین،  .ها باشندآن یازهاین پاسخگوی در هر صورتهای بهداشتی نامهشیوه

تالش کنند که خدمات پس از فروش بیشتر و بهتری را در این دوران به مشتریان 
 ارائه دهند. 

  مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر توجه کافی به
های شناسایی شده در پژوهش حاضر داشته باشند؛ و با ارزیابی و سنجش شاخص

نسبت به پشبرد اهداف سازمانی خود در قالب ماهه یا ساالنه(  6ای )دوره
های فرآیندهای داخلی اطالعات الزم را به دست آورند. عالوه بر این، زیرساخت

 الزم جهت فعالیت واحدها به صورت آنالین را فراهم نمایند.

 ریزی های تعاونی باید با برنامهمدیران اداره تعاون و همچنین مدیران شرکت
رایط بحرانی از تمام ظرفیت تولیدی و همچنین ظرفیت استراتژیک در این ش

انسانی خود به بهترین وجه استفاده نمایند و این تهدید محیطی به وجود آمده را 
 به فرصتی بکر و سودآور تبدیل کنند.

 های فناوری اطالعات و ارتباطات ساختار سازمانی چابک و با استفاده از قابلیت
کار و رفاه اجتماعی طراحی گردد که جریان  منطعفی برای اداره کل تعاون،

اطالعات، گردش کارها و روابط بین کارکنان و بین کارکنان و مدیران با سرعت 
 باالیی انجام پذیرد.

هایی مواجه است که این تحقیق نیز با برخی از آنان انجام هر تحقیق علمی با محدودیت
ر عبارتند از: به علت شیوع ویروس پژوهش حاضهای محدودیتبرخی از  مواجه بوده است.

های بهداشتی، امکان مراجعه حضوری به واحدهای نامهکرونا و بنا بر ضرورت رعایت شیوه
ها وجود نداشت و ناچار به برقراری تماس تلفنی با مدیران تعاونی برای گردآوری داده

ها شد. مورد دیگر ها گردید و این مسئله سبب کند پیش رفتن فرآیند گردآوری دادهتعاونی
های تعاون استان در تکمیل نظران شرکتآنکه عدم همکاری برخی از متخصصان و صاحب

نظر در حوزه تحقیق که ممکن های فاز اول و دوم؛ کمبود افراد متخصص و صاحبپرسشنامه
دار نماید. با توجه به اینکه این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص است، نتایج تحقیق را خدشه
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کند. یدار مپذیری آن را خدشههای تعاونی استان بوشهر صورت گرفته است، تعمیمر شرکتد
رد گردد؛ عوامل عملکهای بیشتر در این راستا به پژوهشگران پیشنهاد میبرای انجام پژوهش

های تعاونی بررسی کرده سازمانی در شرایط قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا را در شرکت
ها را انجام دهند. همچنین، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بین آن و تحلیل شکاف

ا گیر ویروس کرونا رهای تعاونی در شرایط بیماری همهبرای افزایش عملکرد سازمانی شرکت
 مد نظر قرار دهند.

 

 قدردانی و تشکر
هر جهت بدین وسیله ار اداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوش

 حمایت مالی و معنوی از این طرح تشکر و قدر دانی می گردد.
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 منابع 
های تعاونی مسکن در پژوهی تقاضای مسکن در شرکت(. آینده1399احمدی، ا. و بوستان احمدی، و. )

 ده،نیآ یفصلنامه چشم انداز شهرهاایران )مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج: مطالعه موردی(، 
1 (1 ،)71-86. 

بر  یکیرونالکت یارتباط با مشتر تیریمد کیابعاد استراتژ ریتاث ی(. بررس1399ف. ) ،ی. و قادرق ،یاسالم
 3. یمللالنیب یکارهاوکسب تیریمد یپژوهش یعلم هینشر ،یبحران طیدر شرا انیمشتر تیرضا

 . 154-138(، ده یاپی)پ
 ،ییروستا فقر کاهش در نیفامن شهرستان یهای(. نقش تعاون1395. و سپه پناه، م. )م قزلچه، یبهادر یاعظم

 .74-53(، 17) 5 ،یکشاورز و تعاون
 ییتاروس دیتول یتعاون یهاشرکت تیموفق یقیتطب یابی(. ارز1394ع. )س. ،یمیقد ی، ن. ونیمز، ا. ،ینیام

،  (دگلین و بکاشان و آرا یها: شهرستانی)مطالعه مورد یکشاورز یبرداربهره یهانظام گریبا د
 (.14) 4 ،یکشاورز و تعاون فصلنامه

در  یکارکنان دانش یستگیمدل شا ی(. طراح1396ا. ) ،رجب پور ور.  ،یح.، طهماسب ،یزدانیج.،  ،یباباشاه
 . 24-3،( 32) 8 نفت، صنعت در یانسان منابع تیریمد ،پژوهشگاه صنعت نفت

 ینیعوامل موثر بر کارآفر نیو سنجش روابط ب یی(. شناسا1395ب. ) ،ی. و انصارم ،یمحمد ،.غ ،یاجمال
. یکشاورز و عاونت فصلنامه ،استان بوشهر یتعاون یهادر شرکت متلید کیبا استفاده از تکن یشرکت

5 (18 ،)29-58. 

بر  دیبا تاک یبر عملکرد سازمان یفرهنگ سازمان ریتاث ی(. بررس1398دهقان، م. ) و. م ده،یرخ ،.ا ا،یآخمش
 امهفصلن ،(المیشهر ا ی)مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشک یهوش فرهنگ یانجینقش م

 . 244-212(، 63 و 62) 20 الم،یا فرهنگ یعلم

 راستیکارها )ووها و کسبشرکت ی(. بحران کرونا و اقدامات ابتکار1399. و جعفرزاده، م. )ع ،یداور
 .تهران دانشگاه ینیکارآفر دانشکده گزارش ،اول(

https://ent.ut.ac.ir/documents/5247861/101342635/2%20Report%2099-1-16.pdf   
 یساختار یسازمدل از استفاده با یکیالکترون یگریمرب رشیپذ بر مؤثر عوامل نییتب(. 1399. )ا پور،رجب

 .178-155(، 1)3 ران،یا یدولت تیریمد مطالعات ،(یاجتماع نیتأم سازمان: مطالعه)مورد  یریتفس
(. گزارش آثار شیوع ویروس 1399رجبی، ف.، خداپرست، ی.، رضایی، ص.، نریمانی، س. و سروش، س. )

 7های حمایتی در ایران و جهان، گزارش شماره کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها، سیاست
 .1399منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه 

زودبازده در بخش  یهایتعاون ییزاو اشتغال دیموثر بر تول عوامل(. 1394ا. ) ،یمحمد و. ی ش،یک زراعت
 .123-101(، 17) 5 ،یکشاورز و تعاوناحمد،  ریو بو هیلویاستان کهگ یکشاورز

 ،و صنعت دی( در بخش تول19 دیهای پاسخ به بحران درزمان بحران )کووی(. استراتژ1399, ق. )هیزاو یمیسل
  .63-76(، 39) 18. یصنعت ینولوژفصلنامه توسعه تک

کار و( بر عملکرد کسب19 – دیکرونا )کوو یماریب ریتاث ی(. بررس1399ف. ) ،یمی. و کرس ا،ینصائب
 و یحسابدار اندازچشم فصلنامه ،(لیکوچک و متوسط استان اردب یکارهاو)مورد مطالعه: کسب

 .93-83(. 24) 3. تیریمد
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خودگردان  ییروستا دیتول یعملکرد شرکتهای تعاون لی(. تحل1393م. ) قزلجه، یبهادر و. ش ان،یفیظر
-163(، 1) 45 ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق ،SWOT یاستان همدان بر اساس الگو

174  . 

 نةیها در زمیتعاون رانی(. نگرش مد1395. و منفرد، ن. )م ان،یغن ،.م برادران، ،.ب پور،یخسرو ،.ز ،یگودرز
 ،یکشاورزهای یتعاون تیموفق و ینیکارآفر در یشغل ینوآور و ابتکار و یآموزش عوامل نقش

 (.17) 5 ،تعاون و کشاورزی )تعاون(

-یعلم ماهنامه دو ،استان خراسان بزرگ یکشاورز یتعاون یهاعملکرد شرکت ی(. بررس1385. )ا ان،یفیلط
 .84-61(، 20) 13 ،دانشگاه شاهد یپژوهش

 ،یاجتماع راتیتاث یابیارز ،یبر اقتصاد جهان 19 دیکوو -کرونا  روسیاثرات و یبررس (.1399. )ح ،یمنت
1 (2.) 

 یهاشرکت داریعوامل موثر بر اشتغال پا سهیو مقا یی(. شناسا1394آورزمان، ش. ) ی. و مرادم ،یمراد
 .55-21(، 16) 4. یکشاورز و تعاون فصلنامه ،در شهرستان نهاوند یو خصوص یتعاون

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.چندگانه اهداف با یریگ میتصم یهامدل(. 1394ن، م.ر. )مهرگا

 یهاشرکت عملکرد در یفرهنگ هی(. نقش سرما1394م. ) ،یرستم و. آ ا،ینصادق ،س. ،یاحمد ،.ا ،یرفردیم
 .143-127(، 14) 4 ،یکشاورز و تعاون فصلنامه راحمد،یبو شهرستان یصنعت و یکشاورز یتعاون

 عملکرد در یاجتماع یةسرما یهامؤلفه ریتأث ی(. بررس1396م. ) ،یرستم و. س ،یاحمد ،.ا ،یرفردیم
(، 4) 28 ،یکاربرد یشناس جامعه احمد، ریبو شهرستان یصنعت و یکشاورز یتعاون یهاشرکت

31-52 . 

 ها،شرکت عملکرد یابیز(. ارائه مدل ار1399. )آ ،ینادم و. م ،یقنبر ،.ب د،ینو یدیجمش ،.ش ان،یعقوبی
 تیریانداز مد چشم ،ییاقتضا کردیرو بر دیتأک با یبندبودجه و نهیهز تیریمد یابزارها ریتأث تحت
 .یدولت
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Abstract 
The present era is interwined with crises; One of these crises is the outbreak 

and pandemic of the Corona Virus, which has affected the performance of all 
organizations and in many cases has led to the destruction of organization’s 
existence. Bushehr cooperatives are not excepted to this rule and have been faced 
problems by the outbreak of the Corona Virus. Therefore, the purpose of this 
study is to investigate the impact of Corona Virus pandemic on cooperatives 
performance in Bushehr province. The statistical population of the present study 
consists of the experts from the General Department of Cooperatives, Labor and 
Welfare of Bushehr Province. The present research is applied in terms of purpose 
and descriptive-survey type and it has a deductive approach. The research was 
conducted in two stages; Thus, in the first stage, using scientific sources and 
reviewing the relevant theoretical foundations, indicators affecting the 
performance of cooperatives were extracted, and then by forming a focus group 
and consulting experts, the final indicators were selected by fuzzy method. In the 
second stage, using the AHP technique, the dimensions and indicators affecting 
the performance of cooperatives in Bushehr province were weighted and ranked. 
Findings of the research in the first stage indicated that from the identified 
indicators of the review of theoretical foundations, 26 indices have higher weight 
and importance for entering the second stage of research. The research results 
revealed that from four perspectives of organizational performance; The 
customer perspective ranks first with a weight score of 0.336 in the context of the 
Corona Virus outbreak, followed by financial perspectives, internal processes, 
and growth and learning. Focusing on customers and their desired values enables 
the organization to gain a valuable source of competitive advantage. 
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