نشریه تعاون و کشاورزی

journal of cooperation and agriculture

جلد  ،10شماره  ،38تابستان  ،1400ص210-183

Vol. 10, No. 38, Summer 2021, p. 183-210

مقاله پژوهشی

تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکتهای تعاونی در استان بوشهر
ابراهیم رجبپور ،*1مائده دهقان ،2مجید پرویزی

3

تاریخ دریافت1400/1/30 :
تاریخ پذیرش1400/6/30 :

رجبپور ،الف ،.دهقان ،م و پرویزی ،م .1400 ،.تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکتهای تعاونی در استان بوشهر.
تعاون و کشاورزی .210-183 :)38(10

چکیده
عصر کنونی با بحران عجین شده است؛ یکی از این بحرانها شیوع ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه
سازمانها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمانها را بهسوی نابودی کشانده است .شرکتهای تعاونی
استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکالتی شدهاند .از این رو ،هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر عملکرد کسب و کارهای تعاونی در استان بوشهر میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه استان بوشهر تشکیل دادهاند .پژوهش در دو
مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط
شاخصهای مؤثر بر عملکرد تعاونیها استخراج گردید و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از
صاحبنظران شاخصهای نهایی بهوسیله روش فازی انتخاب شدند .در مرحله دوم ،با بهکارگیری تکنیک تحلیل
سلسلهمراتبی ابعاد و شاخصهای مؤثر بر عملکرد شرکتهای تعاونی استان بوشهر وزندهی و رتبهبندی شدند .در
مرحله اول ،یافتههای پژوهش نشان داد که از شاخص شناساییشده 26 ،شاخص وزن باالتری برای ورود به مرحله
دوم پژوهش دارند .نتایج پژوهش نشان داد که از میان چهار بعد مرتبط با عملکرد سازمانی ،معیار مشتری با امتیاز
وزنی  0/336در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن معیارهای مالی ،فرآیندهای داخلی
و رشد و یادگیری قرار دارند .بنابراین ،تمرکز بر مشتریان و ارزشهای مورد نظر آنها سبب میشود که سازمان به
یک منبع ارزشمند مزیت رقابتی دست یابد .شرکتهای تعاونی ،با ادامه فعالیتهای خود به صورت آنالین قادر
خواهند بودند که در فضای پرتالطم کنونی به حیات خود ادامه دهند.
واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،عملکرد سازمانی ،شرکتهای تعاونی.
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مقدمه

پیشبینیها در سال  2019حاکی از آن بود که اقتصاد جهانی رو به بهبود است ،اما بعد از
گذشت چند ماه بهدلیل شیوع ویروس کرونا تغییراتی وسیع در متغیرهای اقتصادی در سطح
جهانی رخ داد و باعث شد که تمام پیشبینیهایی که توسط سازمانها و نهادهای بینالمللی
در خصوص رشد اقتصادی جهان صورت گرفته بود ،رنگ ببازند (Baldwin & Di
.)Mauro.,2020
در ابتدای شیوع ،ویروس کرونا صرفاً تهدیدی جدی برای سالمت عمومی شناخته میشد،
اما رفتهرفته تبدیل به یک تهدید بزرگ برای اقتصاد ملی و جهانی نیز شده است .این بحران
سبب شده اقتصادها و کسبوکارهای آنها یا هیچگونه رشدی نداشته باشند یا رشد اقتصادی
شان منفی شود ( .)Shafi et al., 2020آثار شیوع این ویروس بر کسبوکارها بسیار وسیع
است ،برای نمونه فراگیری این ویروس باعث ایجاد فاصله میان کارکنان و شرکتها شده
است؛ برخی کارکنان ،خود در محیط کاری حاضر نمیشوند و برخی را شرکتها برای جبران
درآمدهای از دست رفته خود اخراج میکنند .کارکنانی که تازه بیکار شدهاند دیگر قادر به
خرید کاالها و خدمات نیستند و این امر سبب شده که مارپیچی معکوس و نزولی در اقتصاد
به وجود آید (منتی .)1399 ،طبق پیشبینیهای کارشناسان ،تأثیرات عمیق کرونا بر اقتصاد و
صنایع تولیدی در خوشبینانهترین حالت یک تا سه سال پس از اتمام دوره همهگیری باقی می
ماند و آنقدر پیچیدگی و امکان خطا در این دوران سهمگین است که واژهای به نام کرونای
صنعتی درحال شکلگیری است .منظور از این واژه ،تأثیرگذاری عمیق فضای ناشناخته جدید
بر کسبوکارها و تضعیف شدن و حتی مرگ بسیاری از بزرگان کسبوکار و مجموعههایی
است که خود را با این محیط یک تا سه ساله همراه نکرده باشند (سلیمی زاویه.)1399 ،
بهدنبال شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تضعیف اقتصادهای برتر جهان یکی پس
از دیگری ،اقتصاد ایران و کسبوکارهای آن نیز از گزند این ویروس در امان نماندهاند و
پیامدهای این بحران برای اقتصاد ایران که از یک سو با تحریمهای بینالمللی و از سوی دیگر
با رکود ،مشکالت ساختاری ،کاهش رفاه ،رشد منفی اقتصادی و تورم باال در سالهای اخیر
روبرو بوده کمی پیچیدهتر است .در پی تعطیلی کسبوکارها ،بسیاری از واحدهای تولیدی
نیز با کمبود مواد اولیه روبرو شدهاند ،بدین ترتیب تولید کاال دچار وقفه شده است و بنابراین
عرصه تقاضا مستعد شوکهایی از نوع "توقف ناگهانی" میباشد (داوری و همکاران.)1399 ،
از جمله کسبوکارهایی که در این روزها دچار بحران و سختی شدهاند میتوان به کسب
وکارهای تعاونی اشاره کرد .براساس گزارشهای وزارت تعاون ،در دوران فراگیری این
ویروس ،بسیاری از کسبوکارها از جانب دولت حمایت شدهاند؛ اما بسیاری نیز مورد حمایت
قرار نگرفتهاند؛ زیرا اعتقاد بر این است که میزان آسیبپذیری مالی در آنها کمتر بوده است.از
جمله کسبوکارهایی که حمایتهای دولت را دریافت نکرده (یا بسیار کم دریافت کردهاند)
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میتوان کسبوکارهای تعاونی (رجبی و همکاران )1399 ،و بهطور خاص ،تعاونیهای تولیدی
استان بوشهر را نام برد که با اذعان به گفتههای مدیران ارشد سازمان تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،با شیوه ویروس کرونا ،بسیاری از این شرکتها از نظر مالی دچار مشکل شدهاند
(وبسایت سازمان کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان بوشهر )1400 ،و همچنین به علت عدم
استفاده از فضای مجازی برای ادامه فعالیتهایشان ،مشتریان خود را از دست دادهاند .الزم به
ذکر است که پس از گذشت حدود یک سال ،دولت تصمیم گرفته تا  63میلیارد تومان تسهیالت
را برای کمک به  2689واحد تعاونی در استان بوشهر که متحمل زیان شده یا تعطیل شدهاند
اختصاص دهد .از بین بردن معضل بیکاری ،بدون شک مستلزم مشارکت بخش تعاونی است
و به منظور تحقق این امر باید امکان فعالیت اقتصادی افراد در قالب تعاونی و دسترسی
ارزانقیمت به منابع مالی را فراهم نمود .اهمیت این مسأله به اندازهای است که بهعنوان یک
اصل در بند  2اصل  43قانون اساسی مطرح شده است (مرادی و مرادی آورزمان .)1394 ،با
توجه به مطالب ذکر شده میتوان دریافت که کسبوکارهای تعاونی نقش پررنگی را در اقتصاد
کشور ایفا میکنند (جمالی و همکاران .)1395 ،با این حال ،در زمان همهگیری ویروس کرونا
پژوهش های بسیار اندکی پیرامون آثار این همهگیری بر کسبوکارهای تعاونی به ویژه در
کشورهای در حال توسعهای چون ایران انجام شده است .عموم پژوهشهای صورت گرفته
در بستر شرکتهای بزرگ و سایر صنایع مطرح در اقتصاد بوده است (Palouj et al., 2021؛
 Jones & Comfort., 2020؛ .) Harjoto et al., 2021به عنوان مثال ،دودا و همکاران ()2021
پژوهش خود را در بستر شرکت های بزرگ لهستان انجام دادند .عالوه بر این ،جونز و کامفورت
( ) 2020نیز آثار بحران کرونا ویروس را در صنعت گردشگری بررسی نمودند .هارجوتو و
همکاران ( ) 2021نیز در قالب یک پژوهش تالش نمودند که وضعیت بازار سهام را در دوران
همه گیری ویروس کرونا مورد مطالعه قرار دهند .همچنین حسنات و همکاران ( )2020نیز
کسبوکارهای الکترونیکی مالزی را در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند .بنابراین ،با
انجام پژوهش حاضر میتوان خأل نظری و کاربردی موجود در مورد آثار همهگیری کرونا بر
شرکتهای تعاونی را پر نمود و گام مؤثری در این راستا برداشت.
بنابراین ،بسیار حائز اهمیت است که در شرایط بحرانی فعلی ،همانطور که کسبوکارهای
بزرگ و سایر بخشها را مورد توجه قرار میدهیم ،توجه ویژهای نیز به این کسبوکارها داشته
باشم تا از مختل شدن این موتورهای اقتصادی حیاتی جلوگیری کنیم .بنابراین ،اهمیت نظری
پژوهش حاضر را میتوان در گسترش دانش و اطالعات مربوط به کسبوکارهای تعاونی در
دوران بحران و ضررهایی که بحران کرونا به این کسبوکارها وارد کرده است دانست.
سازمانهای تعاونی با تکیه بر نتایج و یافتههای این پژوهش میتوانند دالیلی محکمی را برای
جلب حمایت هر چه بیشتر دولت و سازمان تعاون ارائه کنند (اهمیت کاربردی) .بنابر نظر
کارشناسان ،اهمیت این واحدهای اقتصادی در استان بوشهر چندین برابر است.
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پس از گذشت یک سال از شیوع فراگیر ویروس کرونا در جهان ،پژوهشهای متعددی در
داخل و خارج از کشور انجام شدهاند که آثار و خسارتهایی که این ویروس بر بدنه اقتصاد
جهانی ،اقتصاد کشورها و کسبوکارهای مختلف وارد کرده است را مورد بررسی قرار دادهاند.
اما طبق ادبیات موضوع ،هیچ کدام از آنها تأثیراتی که این ویروس میتواند بر کسبوکارهای
تعاونی داشته باشد را بررسی نکردهاند .در پژوهش حاضر ،قصد بر آن است تا تأثیر فراگیری
ویروس کرونا بر عملکرد کسبوکارهای تعاونی مورد مطالعه قرار گیرد.

مبانی نظری

کسب و کارهای تعاونی
بیماریهای همهگیر ویروسی ـ عفونی نوظهور یکی از چالشهای بزرگ در قرن حاضر به
شمار میروند (اوندر و همکاران .)2020 ،شیوع بیماری عفونی ناشی از ویروس کرونا تهدیدی
جدی برای زندگی سالم و رفاه میلیونها انسان در سراسر جهان ایجاد کرده است .در  11مارس
 ،2020سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را همهگیری جهانی اعالم کرد (رجبپور،
 .)1399در ایران یکی از مهمترین بخشهایی که از شیوع این بیماری آسیب دیده ،بخش تعاون
و کسبوکارهای مربوط به آن هستند .در عصر حاضر تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه
اقتصادی است که میتواند همگام با سیاستهای دولت در بهبود شرایط کار ،زندگی ،تولید،
ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد (گودرزی و همکاران .)1395 ،طبق اصل
 44قانون اساسی کشور ،یکی از پایههای اساسی اقتصاد ،بخش تعاونی میباشد و همچنین طبق
برنامه پنجم توسعه کشور ،سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به  25درصد اقتصاد ملی
برسد و این نشان از اهمیت تعاون در کشور میباشد .به عالوه ،بسیاری از کشورها با تکیه بر
بخش تعاون توانستهاند اقتصاد خود را شکوفا کنند .تعاونی و توسعه آنها بهعنوان مهمترین
برنامه کاهش فقر میتواند مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد (اعظمی و همکاران .)1395 ،مطابق
سهمی که در سند چشمانداز  1404و برنامههای توسعه بهویژه برنامه توسعه ششم برای تعاونی
ها پیشبینی شده ،نقش تعاونیها در ایجاد سلسله فعالیتهای تولیدی کوچک و متوسط زود
بازده در تولید و اشتغال بیشتر ،میتواند چشمگیر باشد (زراعت کیش و محمدی .)1394،شرکت
تعاونی یکی از اشکال هفتگانه شخصیتهای حقوقی در قانون تجارت ایران است (احمدی و
همکاران .)1399 ،این شرکتها بهعنوان یک نهاد مشارکتی مطرح هستند که معموال یک فعالیت
اقتصادی را دنبال میکنند و مهمترین هدف آنها ارائه خدمات به اعضاء است ( Deller et al.,
 .)2009شرکت تعاونی عبارت است از اجتماعی از افراد با وسایل و امکانات محدود که به
صورت داوطلبانه گرد هم آمدهاند و اهداف اجتماعی و اقتصادی را دنبال مینمایند و با برنامهها
و خط مشیهای مؤثر ،تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق اعضاء و پذیرش ریسک سود و منفعت
در چارچوب اصول تعاونی کار میکنند (لطیفیان .)1385 ،در تعریفی دیگر ،شرکت تعاونی
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شرکتی است که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع
اجتماعی و اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری ،کمک متقابل ،تشویق به پسانداز و با رعایت
مقررات قانون بخش تعاونی تشکیل میشود (امینی و همکاران .)1394 ،یک تعاونی مؤفق دارای
ویژگیهایی از قبیل داشتن مدیران با تجربه ،داشتن چشمانداز  1تا  5ساله و ثبات مالی میباشد
(رودریگوز و کالج .)2010 ،این کسبوکارهای کلیدی ابزاری مناسب برای همکاری مردم به
شمار میروند و در رسیدن به توسعه پایدار نقش مهمی ایفا مینمایند (امینی و همکاران)1394 ،؛
تعاون بستر مناسبی برای کارآفرینی است و کارآفرینی به منزله یکی از پیششرطهای مؤفقیت
تعاونی بوده و میان این دو رابطه محکمی وجود دارد .بر اساس برخی شواهد تجربی ،شرکتهای
تعاونی در دوران رکود اقتصادی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند؛ زمانی که عضویت در
شرکتهای کارگری مزایای بیشتری نسبت به اشتغال معمولی داشته باشد (Monteleone., 2018
& .)Reito
عملکرد سازمانی
مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت ،رسالت ،اهداف و چشماندازی
که دارند ،نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بینالمللی عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به
مشتریان ،اربابرجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری
است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق
اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده ،پاسخگو باشند .بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد ،فرآیندی
راهبردی تلقی میشود ( .)Chen & Liang., 2011عملکرد سازمانی ،سازهای کلی است که بر
چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و از آنجا که مدیریت مؤثر به اندازهگیری صحیح
عملکرد وابسته است؛ لذا عملکرد سازمانی و سنجش آن در مطالعات مدیریت بسیار مهم است.
اهمیت عملکرد سازمانی به حدی است که میتواند عامل تشخیص صعود یا نزول سازمانها
در عصر رقابتی کنونی باشد (خمشآیا و همکاران .)1398 ،سنجش عملکرد فرآیندی است که
به وسیله آن یک سازمان پارامترهایی را برقرار میکند که بهوسیله آن مشخص میشود کدام
برنامهها و سرمایهگذاریها ،نتایج مطلوب را بههمراه دارند (.)Gavrea et al., 2011
در دیدگاه سنتی ،سنجش عملکرد بهعنوان مراحل کمّی کردن نتایج حاصله در قالبی مشخص
و در محدوده زمانی معین و مقایسه آن با منابع مصرفشده ،در نظر گرفته میشود .در دیدگاه
نوین ،سنجش عملکرد بهعنوان سیستمی استراتژیک مد نظر قرار میگیرد که اجزاء غیرعینی
عملکرد سازمان را هم در حالت کمّی و هم در حالت کیفی ،از طریق مشاهده و اندازهگیری
ارزیابی میکنند (یعقوبیان و همکاران .)1399 ،بهطور کلی ،ارزیابی عملکرد عبارت است از
فرآیند دائمی که طی آن میزان تحقق اهداف اندازهگیری میشود .در این اندازهگیری ،کارایی
و اثربخشی منابع مورد استفاده و فرآیندهای انجام کار ،کیفیت محصوالت یا خدمات و اجرای
برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد ( .)Abualoush et al., 2018در تعریفی دیگر ،ارزیابی
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عملکرد عبارت است از اندازهگیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا
ایدهآل براساس شاخصهای از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد ( Elliott
.)et al., 2019
الگوها و مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانی وجود دارد که در این پژوهش
مدل کارت امتیازی متوازن مد نظر قرار گرفته شده است .در سالهای اخیر مهمترین ابزار
سیستم ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن است که نه تنها سنجههای مالی را ارزیابی
میکند؛ بلکه به شاخصهای غیرمالی نیز ارج مینهد .پیچیدهتر شدن مناسبات اقتصادی و
مسائل کسب و کار در قرن بیست و یکم ،اتکای شرکتها به سنجههای مالی برای ارزیابی
عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها کمرنگتر شد و نارسایی سنجشهای مالی
صرف بیش از پیش نمایان گردید ( .)Norton & Kaplan., 2007چهار بعد مدل کارت امتیازی
متوزان برای سنجش عملکرد عبارتند از بعد مالی؛ بعد مشتری؛ بعد فرآیندهای داخلی و بعد
یادگیری و رشد .یک کارت امتیازی متوازن ساختاری برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از
طریق شاخصهای چهار حوزه کاری است .یک کارت امتیازی خوب باید دارای منطق
استراتژیک و روابط علّت و معلول میان فعالیتهای جاری و مؤفقیتهای بلندمدت سازمان
باشد .در واقع ،در سازمان ها کارت امتیازی ابزاری حیاتی در راستای کنترل مدیریت عملکرد
است (.)Norton & Kaplan., 2001

پیشینه پژوهش

یافتههای پژوهش صائبنیا و کریمی ( )1399نشان داد که فراگیری ویروس کووید19 -
عملکرد مشتری ،عملکرد بازار ،عملکرد مالی و در نهایت عملکرد کسبوکار را تحت تأثیر
قرار داده است .اسالمی و قادری ( )1399بیان کردهاند که با وجود شرایط بحرانی فعلی و
قرنطینهها ،نقش فروش آنالین بیش از پیش پر رنگ شده است .دائی و همکاران ( )2020در
یک نظرسنجی دریافتند که  80درصد شرکتها عملیات خود را از سر نگرفتهاند 40 .درصد
شرکتها نیز نتوانستهاند یک چارچوب زمانی برای از سرگیری فعالیتهای خود تعیین کنند.
مسأله نگرانکنندهتر اینکه طبق این نظرسنجی 20 ،درصد کسبوکارها بیش از یک ماه و 64
درصد آنها نیز بیش از سه ماه نمیتوانند با جریانهای نقدی خود دوام بیاورند .یافتههای
پژوهش حسنات و همکاران ( )2020نشان میدهد که فراگیری ویروس کرونا تأثیراتی منفی
بر کسبوکارهای الکترونیک داشته است .این آثار منفی ،رفتار خرید مشتریان و فروش را هم
تحت تأثیر قرار داده است .شیوع این ویروس موجب تضعیف محیط کسبوکار شده است و
چالشی که پیشروی خردهفروشان کسبوکارهای الکترونیک قرار گرفته ،تغییر رفتار خرید
مشتریان است .از سویی ،تغییر رفتار خرید مشتریان نیز باعث شده که فرآیندهای عرضه و
حملونقل نیز کاهش پیدا کنند.
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پژوهش کبدایی و همکاران ( )2020نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا ،صنعت خدمات
و جامعه تحقیقاتی خدمات را با واقعیت جدیدی روبرو کرده است؛ چیزی که جامعه آمادگی
مقابله با آن را ندارد .جانسون و همکاران ( )2020بیان میکنند که با شیوع ویروس کرونا
توانایی شرکتهای غیرانتفاعی برای ارائه خدمات (ظرفیت مالی) و تولید درآمد (ثبات مالی)
به خطر افتاده است .با فراگیری این ویروس ،تقاضا برای بسیاری از خدمات افزایش یافته و
این در حالی است که سازمانهای غیرانتفاعی این روزها با مشکالت فراوانی برای فعالیت
مواجه هستند .یافتههای پژوهش لیئو ( )2020نشانگر این است که شیوع این بیماری همهگیر
سبب شده که عملکرد صنعت گردشگری با کاهش مستمر روبرو شود .پراه و سیبیری ()2020
نیز به این نتیجه رسیدند که کسبوکارهایی که توسط مهاجران اداره میشوند به نسبت
کسبوکارهایی که توسط شهروندان معمولی اداره میشوند ،در این دوران با مشکالتی مثل
فقدان سرمایه مالی و فقدان حمایت خارجی مواجه بودهاند پالوج و همکاران ( )2021نیز در
پژوهش خود تأثیر ویروس کرونا را بر زنجیره تأمین طیور مورد بررسی قرار دادهاند .آنها به
این نتیجه دست یافتند که همه گیری ویروس کرونا به طور مقطعی ،تأمین نهادهها در زنجیره
تأمین طیور را تحت تأثیر قرار داده است .آنه و گان ( )2020بازار سهام ویتنام را قبل و بعد از
قرنطینه مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههای پژوهش آنها بیانگر این است که دوران پیش از
قرنطینه در این کشور تأثیر منفی و قابل توجهی بر بازده سهام ویتنام داشته ،ولی دوران قرنطینه
تأثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد سهام کل بازار و بخشهای مختلف تجارت در ویتنام
داشته؛ اما تنها بخش مالی در طی شیوع این ویروس به شدت به بازار سهام ویتنام ضربه وارد
کرده است.
با عنایت به مطالعات پیشین و بررسی ادبیات موضوع مشخص گردید که از زمان آغاز
همهگیری کرونا پژوهشهای بسیاری پیرامون آثار این ویروس بر کسبوکارهای مختلف انجام
شده است ( )Palouj et al., 2021؛ با این حال ،پژوهشی در خصوص وضعیت تعاونیها در
شرایط همه گیری کنونی انجام نشده است .بنابراین ،پژوهش پیش رو به دنبال این است که آثار
همهگیری ویروس کرونا را بر کسبوکارهای تعاونی استان بوشهر مورد مطالعه قرار دهد.
چارچوب نظری این پژوهش بدین صورت است که در گام نخست هدف پژوهش تعیین
شد ،سپس در گام دوم مبانی نظری مربوط به شرکتهای تعاونی مورد بررسی قرار گرفت و
 73معیار عملکرد مربوط به این شرکتها استخراج گردید .در گام سوم با استفاده از 73
شاخص استخراج شده ،پرسشنامهای تهیه و در میان خبرگان سازمانهای تعاونی توزیع گردید.
در گام چهارم ،پرسشنامههای عودت داده شده بررسی گردید و  26شاخص نهایی مربوط به
شرکتهای تعاونی استخراج گردید و مجدداً در میان خبرگان تعاونی توزیع گردید .در گام
پنجم دادههای مستخرج از پرسشنامهها با استفاده از روش سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند
و در گام آخر یافتههای پژوهش بررسی و پیشنهاداتی در این راستا ارائه گردید.
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روش شناسی تحقیق

پیمایش کاربردی حاضر طی دو مرحله انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش کلیه
متخصصان و صاحب نظران آشنا با موضوع پژوهش در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان بوشهر بودند .نمونه آماری در مرحله اول  17نفر و در مرحله دوم تعداد نمونه آماری
 13نفر بوده است .شایان ذکر است که نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس
انجام شد .با عنایت به اینکه ابزار پژوهش ،پرسشنامه بود ،روایی آن پژوهش بهصورت محتوایی
و صوری توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تأیید گردید.
و پایایی آن هم با استفاده از نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت .اگر نرخ سازگاری کمتر
از  0/1باشد ،میتوان سازگاری مقایسات را پذیرفت که در پژوهش حاضر نرخ ناسازگاری
کمتر از این مقدار محاسبه گردید .این پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است .بخش اول
مربوط به مشخصات فردی خبرگان تعاونی میباشد و در بخش دوم نیز  73گویههای تخصصی
پرسشنامه آورده شده است.
در گام اول پژوهش نظرات خبرگان بهصورت کیفی در گروه کانونی گردآوری گردید و
سپس با استفاده از روش فازی شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد شرکتهای تعاونی استخراج
شدند .در گام دوم پژوهش نیز  26شاخص بااهمیت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی
در شرایط همهگیری ویروس کرونا در شرکتهای تعاونی استان بوشهر رتبهبندی شدند .در
گام اول پژوهش ،برای تلفیق ایدههای فازی افراد در یک ایده جمعی و اجتماعی از رویکرد
فازی استفاده شده است که واژههای زبانی به اعداد تبدیل میگردد .سپس میانگین فازی برای
تلفیق ایدههای فازی خبرگان در یک ایده فازی استفاده میگردد .مراحل بکارگیری رویکرد
فازی بهشرح ذیل بیان شده است.
کسب اطالعات از خبرگان در شکل واژههای زبانی
هر خبره ،اطالعات قضاوتی خود را درباره تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکتهای
تعاونی در شکل اطالعات کیفی و واژههای زبانی بیان میدارد ،که برای تسهیل محاسبات،
معانی عناصر مجموعه اصالحات کیفی و واژههای زبانی ،با اعداد فازی مثلثی جایگزین می
گردد.
 محاسبه میانگین مثلثی موزون (برای هر شاخص)
اگر  nعدد مثلثی را در نظر بگیرید Ai= (a1, aM, a2) :که ) (i= 1,2,…,nو اعداد
حقیقی 𝑖 γاهمیت هر یک را نشان دهند ،در این صورت میانگین مثلثی موزون به طریق زیر
محاسبه میشود:
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) 𝑛Aave= (γ1 A1 + γ2 A2 + … + γ𝑛 An)⁄( γ1 + γ2 + ⋯ + γ

()1

که میتوان بهصورت زیر نوشت:
n
n
n
w w
)2(Aave = (aw
))1 . a M . a 2 ) = (∑i=1 wi a1 (i). ∑i=1 wi a M (i). ∑i=1 wi a 2 (i

 فازی زدایی
تراکم تعریف شده بهوسیله میانگین ذوزنقهای یا مثلثی ،بهطور غالب باید بهوسیله یک عدد

معین نشان داده شود که بهترین میانگین متناظر را معرفی میکند .در پژوهش حاضر بهمنظور
مشخص کردن اهمیت ابعاد و شاخصهای مؤثر بر عملکرد شرکتهای تعاونی با نظرسنجی
از خبرگان درون جلسات گروه متمرکز از میانگین فازی مثلثی استفاده شده است و جهت
فازی زدایی از فرمول زیر  𝑋𝑚𝑎𝑥 = (𝑎1 + 2𝑎𝑀 + 𝑎2 )⁄4استفاده شده است (رجب
پور و باباشاهی .)1399 ،در جدول شماره  1ارزشهای زبانی در قالب اعداد فازی مثلثی نمایش
داده شده است.
جدول  -1نمایش ارزشهای زبانی در قالب اعداد فازی مثلثی (بوجادزیف)1381 ،
ارزشهای زبانی

معانی ارزشهای زبانی

بسیار کم /بسیار کم اهمیت

()0 ،0 ،0/25

کم /کم اهمیت

()0 ،0/25 ،0/5

متوسط

()0/25 ،0/5 ،0/75

زیاد /با اهمیت

()0/5 ،0/75 ،1

بسیار زیاد /بسیار با اهمیت

()0/75 ،1 ،1

در گام دوم پژوهش برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای تعاونی با استفاده
از کارت امتیازی متوازن از تکنیک تحلیل سلسهمراتبی استفاده شد .تکنیک تحلیل سلسله
مراتبی یک روش تصمیمگیری در ارتباط با هدف تصمیمگیرندگان برای حل مسائل پیچیده
چند معیاره میباشد ( .)Abdullah & Zulkifli., 2015مراحل حل یک مساله به این روش
شامل چهار گام عمده زیر است:
گام اول :رسم نمودار سلسلهمراتبی

192

جلد  ،10شماره  ،38تابستان 1400

ساختار سلسلهمراتبی از سه سطح تشکیل میشود که سطح باالیی را ابعاد و سطح پائینی را
شاخصها تشکیل میدهند.
گام .2جمع آوری دادهها و تشکیل ماتریسهای مقایسات زوجی
جدول  -2جدول ترجیحات عددی تکنیک سلسله مراتبی

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

1

2

3

4

5

در این گام از خبرگان و تصمیمگیران خواسته میشود تا نظرات خود نظرات خود را در
مورد مقایسه زوجی بر اساس شکل  ،1با استفاده از عبارت عددی بر مبنای جدول شماره 2
بیان نمایند.
گام  .3محاسبه وزنهای نسبی
در مرحله سوم از فرآیند مدل  ،AHPبا استفاده از ماتریس مقایسات زوجی ،وزن نسبی
عوامل هر سطح محاسبه میشود .روششناسی این محاسبه بدین شرح است که اگر مقایسهگر
میتوانست وزنهای واقعی  nعامل مورد مقایسه را بداند ،در آن صورت ماتریس مقایسات
زوجی نسبی عوامل به شکل زیر بود:
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در انتها ،وزنهای نسبی محاسبه شده با در نظر گرفتن وزن شاخصها در هم ادغام میشود
و وزنهای نهایی ابعاد محاسبه و رتبهبندی میشود (مهرگان.)1394 ،

بحث و تحلیل

فاز اول پژوهش :استخراج شاخصهای مؤثر بر عملکرد شرکتهای تعاونی
در این بخش به تحلیل نظرات خبرگان در شاخصهای بااهمیت بر عملکرد کسبوکارهای
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر پرداخته میشود .در جدول  3نمرات مربوط
به درجه اهمیت هر شاخص از نظر خبرگان بهصورت کامل نشان داده شده است .الزم به ذکر
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است ،با توجه به تعداد زیاد شاخصهای استخراج شده از ادبیات پژوهش ،شاخصهایی که
درجه اهمیت باالتری کسب نمایند وارد فاز دوم پژوهش میشوند .همانگونه که در این جدول
مشاهده میشود با بررسی ادبیات پژوهش  73شاخص عملکردی در ابعاد چهارگانه کارت
امتیازی متوازن شناسایی شدند .شایان ذکر است در جدول زیر شاخصهای  1تا  17مربوط به
بعد مالی؛ شاخصهای  18تا  37مربوط به بعد فرآیندهای داخلی؛ شاخصهای  38تا 57
مربوط به بعد رشد و یادگیری و شاخصهای  58تا  73مربوط به بعد مشتری میباشند.
جدول  -3نمرات درجه اهمیت شاخصهای ابعاد چهارگانه عملکرد سازمانی
کد شاخص

شاخصها

1

کاهش هزینه

3

کارایی منابع انرژی

2
4
5
6

عدد قطعی (میزان موافقت)
میانگین فازی
0/72

کارایی عملیاتی (منابع)

0/83

کارایی اجتماعی

0/62

مدیریت جریان نقدینگی

0/66
0/73

نسبت میزان متوسط سود ساالنه به هزینه کل

0/77

7

نسبت درآمد (فروش) به میزان دارایی کل

0/68

9

نسبت تعداد وامهای دریافتی به تعداد وامهای معوقه

0/69

رشد درآمد نسبت به سال قبل

0/66

8

نسبت درآمد (فروش) به هزینه کل

0/79

10

نسبت میزان دارایی کل به میزان بدهی کل

12

برخورداری از تراز مثبت اقتصادی

0/74

میانگین سوددهی شرکت

0/85

نرخ رشد دارایی

0/77

11
13
14
15
16
17
18
19
20

نسبت هزینه به درآمد
بازده فروش

/60

0/76
0/85

کمکهای بالعوض دولت به شرکت

0/54

میزان خودکارسازی فرآیند

0/69

میزان قابلیت طراحی فرآیند

میزان تعامل سیستم با محیط

0/68
0/73
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کد شاخص

شاخصها

21

سرعت گردش جریان اطالعات

23

میزان زمان واقعی انجام کار

22

عدد قطعی (میزان موافقت)
میانگین فازی
0/75

اطمینان از رعایت ضوابط ایمنی و امنیتی

0/66

24

کاهش میزان زمان انتظار در صف

0/61

25

تقویت برنامهریزی ظرفیت فرآیند

0/58

27

میزان کامل بودن سیستم

0/64

26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

میزان تعمیمپذیری فرآیند

0/66

0/60

نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

0/67

درجه نوآوری و کارآفرینی

0/68

برگزاری به موقع مجامع

0/52

تعداد محصوالت تولید شده نسبت به ظرفیت

0/74

بهرهگیری تعاونی از فناوری اطالعات در انجام فعالیتها

0/75

رسیدگی به امور رفاهی و خدماتی اعضاء

0/64

ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی

آگاهی و اطالعرسانی به موقع و مورد نیاز اعضاء

تهیه و تأمین مواد اولیه و امکانات مورد نیاز تعاونی

0/63
0/64
0/82

ارتباط مؤثر با سایر شرکتهای تعاونی و با اتحادیهها

0/59

آموزش افراد

0/77

سرمایهگذاری در جذب و استخدام

0/60

انعطافپذیری در پاسخگویی به تغییر

0/70

انگیزه و روحیه افراد

0/73

میزان شایستگی

میزان تعامل فرد با سیستم

0/77
0/68

میزان آگاهی از پیامدهای اقدامات

0/69

45

میزان شناسایی عوامل بالقوه تغییرپذیری

0/65

47

توانایی تفکر شفاف در هنگام بحران

0/76

46
48

توانایی درک شرایط پیچیده

آگاهی از نیازها و منابع تأمین آنها

0/69
0/73
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کد شاخص

شاخصها

49

میزان تحصیالت اعضاء و مدیر

51

استقرار سیستمهای مدیریت بهرهوری

50

عدد قطعی (میزان موافقت)
میانگین فازی
0/61

نسبت مدیران آموزشدیده به کل مدیران

0/71

تحصیالت دانشگاهی اعضای هیئت مدیره

0/64

53

مشارکت اعضاء با یکدیگر

0/73

54

توانایی هیئت مدیره

0/75

56

دانش مدیر در خصوص اصول شرکت

52

55
57
58
59

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

انسجام و پیوستگی بین اعضای شرکت

0/77

تنوع رشتههای تحصیلی اعضای شرکت

0/64

0/74

میزان پاسخگویی به نیازهای مشتری جدید

0/71

خلق ارزش

0/79

تنوع سفارشات

60
61

0/65

میزان دسترسی و ارتباط پویا با مشتری

میزان رعایت رازداری و احترام به حریم خصوصی

0/76
0/67
0/79

میزان ویژهسازی نحوه رفتار و ارائه خدمات به مشتری

0/73

تحویل به موقع خدمات بدون تأخیر و اشتباه

0/75

جویا شدن نظر مشتریان در مورد محصوالت تعاونی

0/75

شناخت مشتریان از وضعیت تعاونی

0/63

میزان مسئولیتپذیری ارائهدهندگان خدمات

کانالهای ارتباطی شرکت تعاونی با مشتریان
شناخت مشتریان از رقبای تعاونی

شناخت ارکان اصلی تعاونی از نیازهای مشتریان

0/79
0/74
0/65
0/70

رضایت مشتریان از کیفیت محصوالت و خدمات تعاونی

0/87

دادن اعتبارت ویژه به مشتریان

0/69

ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان تعاونی

73
ماخذ :یافتههای پژوهش

0/81
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جدول  -4شاخصهای منتخب در ابعاد مختلف عملکرد سازمانی
بعد

شاخص
میانگین سوددهی شرکت
بازده فروش

بعد مالی

کارایی عملیاتی
نسبت درآمد (فروش) به هزینه کل
نسبت میزان متوسط سود ساالنه به هزینه کل
نرخ رشد دارایی
رضایت مشتریان از کیفیت محصوالت و خدمات تعاونی
ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان تعاونی
میزان مسئولیتپذیری ارائهدهندگان خدمات

بعد مشتریان

میزان رعایت امنیت ،رازداری و احترام به حریم خصوصی
خلق ارزش
تنوع سفارشات
تحویل به موقع خدمات بدون تأخیر و اشتباه
تهیه و ت أمین مواد اولیه و امکانات مورد نیاز برای انجام امور تعاونی
سرعت گردش جریان اطالعات

بعد فرآیندهای داخلی

بهرهگیری تعاونی از فناوری اطالعات در انجام فعالیتها
تعداد محصوالت تولید شده نسبت به ظرفیت
میزان تعامل سیستم با محیط
میزان خودکارسازی فرآیند
آموزش افراد
میزان شایستگی
انسجام و پیوستگی بین اعضای شرکت

بعد یادگیری و رشد

توانایی تفکر شفاف در هنگام بحران
توانایی هیئت مدیره
آگاهی از نیازها و منابع تامین کارکنان

ماخذ :یافتههای پژوهش

انگیزه و روحیه افراد
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شکل  -1درخت سلسله مراتبی پژوهش (ماخذ :یافتههای پژوهش)

یافتههای حاصل از تحلیلهای صورت گرفته در جدول  3در جدول  4نشان داده شده
است .همانگونه که در جدول  4مشخص است ،از  73شاخص شناسایی شده از ادبیات
پژوهش 26 ،شاخص از نقطه نظر خبرگان شایستگی الزم برای ورود به گام دوم پژوهش را
دارند.
اجرای تکنیک سلسله مراتبی پژوهش
گام  .1مدل سازی
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شکل  ،1درخت سلسله مراتبی پژوهش را نشان میدهد.

جدول  -5ماتریس نرمالیزه مقایسه زوجی بررسی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن

بعد رشد و یادگیری

بعد فرآیندهای داخلی

بعد مشتری

بعد مالی

1/933

1/450

1/394

1

بعد مالی

2/676

2/192

1

0/718

بعد مشتری

1/741

1

0/456

0/690

بعد فرآیندهای داخلی

1

0/574

0/374

0/517

بعد رشد و یادگیری

ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -6ماتریس نرمالیزه مقایسه زوجی نسبت به بعدمالی
نرخ رشد دارایی

ساالنه به هزینه کل

نسبت متوسط سود

نسبت درآمد به هزینه

1/748

1/078

1/389

1

0/402

0/675

کارایی عملیاتی

2/248

0/577

1

0/720

0/521

0/501

نسبت درآمد به هزینه کل

3/801

1

1/743

0/927

1/164

0/622

نسبت متوسط سود ساالنه به هزینه کل

1

0/263

0/445

0/572

0/872

0/313

نرخ رشد دارایی

کل

کارایی عملیاتی

1/146

0/859

1/919

2/486

1

0/329

بازده فروش

شرکت

بازده فروش

میانگین سوددهی

3/200

1/603

1/996

1/481

3/043

1

میانگین سوددهی شرکت

ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -7ماتریس نرمالیزه مقایسه زوجی نسبت به بعد مشتری
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1/309

1/573

1/565

1

0/423

0/452

0/413

رعایت حریم خصوصی

0/608

2/769

1

1

0/639

0/650

0/608

خلق ارزش

1/568

1

0/357

0/636

0/617

0/574

0/290

تنوع سفارشات

1

0/638

0/361

0/764

0/562

0/755

0/254

تحویل به موقع محصوالت/خدمات

محصوالت/خدمات

1/780

1/621

1/538

2/364

1

0/526

0/249

مسئولیت پذیری ارائهدهندگان خدمات

تحویل به موقع

تنوع سفارشات

خلق ارزش

رعایت حریم خصوصی

1/324

1/741

1/645

2/214

1/780

1

0/261

ارائه خدمات پس از فروش

خدمات

مسئولیت پذیری ارائهدهندگان

ارائه خدمات پس از فروش

کیفیت محصوالت و خدمات

3/934

3/444

1/436

2/424

4/009

3/825

1

کیفیت محصوالت و خدمات

ماخذ :یافتههای پژوهش

گام .2جمعآوری دادهها و تشکیل ماتریسهای مقایسات زوجی
تعداد  13پرسشنامه  AHPجمعآوریشده یکپارچه میشوند تا در نتیجه فقط یک پرسشنامه
به دست بیاید .بدین منظور از ماتریسها ی نظرات خبرگان ،میانگین هندسی گرفته شد که
پرسشنامه نهایی همان ماتریس نرمالیزه یا ماتریس Dاست که در جداول  8 ،7 ،6 ،5و  9نشان
داده شده است.
در گام بعدی تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی رتبهبندی ابعاد اصلی و شاخصهای زیرمجموعه
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
 10مشخص شده است.
جدول  -8ماتریس نرمالیزه مقایسه زوجی نسبت به بعد فرآیندهای داخلی
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میزان خودکارسازی فرآیند

میزان تعامل تعاونی با محیط

0/037

1/496

1

0/934

1/046

1/095

تعداد محصوالت تولیدشده نسبت به ظرفیت

1/288

1

0/669

0/708

0/606

0/562

میزان تعامل تعاونی با محیط

1

0/776

0/491

0/954

0/997

0/557

میزان خودکارسازی فرآیند

نسبت به ظرفیت

1/048

1/412

1/071

1

1/107

0/526

بهره گیری از اینترنت در انجام فعالیتها

تعداد محصوالت تولید شده

1/003

1/650

0/956

0/903

1

0/420

سرعت گردش جریان اطالعات

فعالیت ها

بهره گیری از اینترنت در انجام

سرعت گردش جریان اطالعات

تهیه و تأمین مواد اولیه

1/796

1/780

0/913

0/780

2/383

1

تهیه و تأمین مواد اولیه

ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -9ماتریس نرمالیزه مقایسه زوجی نسبت به بعد رشد و یادگیری
انگیزه و روحیه کارکنان

آگاهی از نیازهای کارکنان

توانایی هیأت مدیره

0/641

1/585

1

0/388

0/557

0/461

1/364

توانایی هیأت مدیره

1/351

1

0/631

0/414

0/512

0/568

0/932

آگاهی از نیازهای کارکنان

1

0/740

1/561

0/730

0/794

1/055

1/157

انگیزه و روحیه کارکنان

ماخذ :یافتههای پژوهش

بحران

1/370

2/417

2/581

1

1/078

1/322

1/482

توانایی تفکر در هنگام بحران

توانایی تفکر در هنگام

1/259

1/952

1/794

0/928

1

0/519

0/856

انسجام و پیوستگی بین اعضاء

اعضا

0/948

1/760

2/168

0/757

1/925

1

1/860

میزان شایستگی

انسجام و پیوستگی بین

میزان شایستگی

آموزش افراد

0/864

1/073

0/733

0/675

1/168

0/537

1

آموزش افراد
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جدول  -10رتبهبندی ابعاد و شاخصهای عملکرد در شرایط کرونا بر اساس کارت امتیازی متوازن
نام معیار

وزن معیار

رتبه

بعد مالی

0/331

2

بعد مشتری

0/336

1

بعد فرآیندهای داخلی

0/ 2

3

بعد رشد و یادگیری

0/134

4

شاخصها

وزن

رتبه

میانگین سوددهی شرکت

0/0957

2

بازده فروش

0/0579

4

کارایی عملیاتی

0/0479

7

نسبت درآمد به هزینه کل

0/0391

11

نسبت متوسط سود ساالنه به هزینه کل

0/0635

3

نرخ رشد دارایی

0/0265

16

کیفیت محصوالت و خدمات

0/1092

1
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14

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول فوق نمایان است ،در شرایط شیوع ویروس کرونا بعد مشتری با
امتیاز وزنی ( )0/336رتبه یک را به خود اختصاص داده است .رتبههای بعدی بهترتیب به بعد
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مالی ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تعلق دارد .همچنین ،شاخص «کیفیت محصوالت
و خدمات تعاونی» با امتیاز وزنی ( )0/109از بعد مشتری رتبه یک و شاخص «آگاهی از
نیازهای کارکنان» با امتیاز وزنی ( )0/013از بعد رشد و یادگیری کمترین رتبه را دارد.
رتبهبندی بر اساس تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی

نتیجهگیری و پیشنهادات

در حال حاضر کرونا موجب ایجاد موانعی بر ابزارهای حرکت اقتصادی کشورها و نهایت ًا
ایجاد بحران در الیههای مختلف به ویژه بنگاههای اقتصادی شده است .همچنین ،بازارها و
صنایع مختلف نیز به شدت دچار زیان و رکود شدهاند .بهعلت شیوع این بیماری ،اقتصاد
جهانی با سهام عرضه منفی روبرو شده است .زیرا در این شرایط بحرانی کارخانهها و واحدهای

تولیدی مجبورند فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کنند و در نتیجه ،شبکه جهانی زنجیره
تأمین به تعطیلی کشیده شده است .برای کاستن از اثرات سوء اقتصادی حفظ فاصله اجتماعی
و تداوم فعالیت ،برخی کسبوکارها با اطالع از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و
مشخصههای این صنعت در توانمندسازی کسبوکارها ،فعالیتهای خود را به بستر فضای
مجازی منتقل کردهاند .از این رو ،پژوهش حاضر به ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
عملکرد کسبوکارهای تعاونی استان بوشهر در شرایط شیوع ویروس کرونا پرداخته است .بر
اساس یافتههای نظری و نتایج حاصل از تشکیل گروه کانونی 26 ،شاخص در قالب  4دسته
کلی بر اساس کارت امتیازی متوازن (بعد مالی ،بعد مشتری ،بعد فرآیندهای داخلی و بعد رشد
و یادگیری) دستهبندی شدند.
با عنایت به یافتههای پژوهش مشخص گردید که بعد مشتری در شرایط بیماری ویروس
کرونا از نظر خبرگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر باالترین رتبه را در
بین ابعاد چهارگانه عملکرد سازمانی کسب کرده است .مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز
بر بخش خاصی از مشتریان و ارزشهای مورد نظر آنها موجب میشود تا سازمانها نتوانند به
مزیت رقابتی دست یابند .از این رو ،اهمیت و نقش مشتریان سازمان که باعث تکاپو و رونق
بیشتر سازمان میشوند بیش از پیش نمایان میشود (.)Magretta et al., 2011
عالوه بر این ،مشخص شد که شاخص کیفیت محصوالت و خدمات مهمترین شاخص
بعد مشتری در شرایط بیماری کرونا در عملکرد شرکتهای تعاونی استان بوشهر با امتیاز وزنی
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 0/109میباشد .میرغفوری و میرحسینی ( )2013در مطالعه بیان میکنند که مشتری دارایی
اصلی هر سازمانی و بهطور ویژه شرکتهای تعاونی است و بدون توجه به نیازهای مشتری
هیچ شرکتی نمیتواند به ادامه فعالیت خود بپردازد .از این رو ،برای ایجاد رضایت و وفاداری
در مشتریان باید محصوالت و خدمات با کیفیت به آنان ارائه گردد .دائی و همکاران ()2020
نیز در تحقیق خود به این نتیجه اشاره دارد که سنجش بعد مشتری بدون در نظر گرفتن معیار
با کیفیت بودن محصوالت و خدمات کاری غیرممکن است .مشاهده میشود بین نتایج تحقیق

حاضر و نتایج تحقیقات میرغفوری و میرحسینی ( ،)2013هیند ( )1999و دائی و همکاران
( )2020مطابقت وجود دارد.
سنجه های مالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازن بهویژه در سازمانهای انتفاعی هستند،

سنجه های این بعد نشان میدهد که اجرای موفقیتآمیز اهدافی که در سه بعد دیگر تعیین
شده اند نهایت ًا به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد .شایان ذکر است که بعد مالی با
عنایت به نظرات خبرگان در شرایط همهگیری ویروس کرونا رتبه دوم (با امتیاز وزنی )0/331
در بین ابعاد چهارگانه عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوزان را کسب نموده است.
همچنین ،در میان شاخصها ،میانگین سوددهی شرکت با امتیاز وزنی  0/096دومین عامل
تأثیرگذار بر عملکرد شرکتهای تعاونی استان بوشهر در شرایط بیماری کرونا بوده است .سود
وقتی اتفاق میافتد که مجموع درآمدهای شرکت از مجموع هزینههایی که برای کسب آن
درآمدها متحمل شده ،بیشتر شود .سود شرکت متعلق به مالکان شرکت است و آنها هستند
که در مورد این سود تصمیمگیری میکنند .باید اشاره شود که این شاخص در اغلب مطالعات
پیشین یکی از معیارهای بسیار مهم بعد مالی چه در سازمانهای بزرگ و چه در سازمانهای
کوچک و متوسط از قبیل شرکتهای تعاونی بوده است .بر این اساس ،میرفردی و همکاران
( )1396در پژوهش خود نتیجه گرفتند ،بعد مالی و بهطور ویژه شاخص میانگین سوددهی
شرکت در عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد و بهتبع آن
بر عملکرد کلی شرکتهای تعاونی مؤثر است .مشاهده میشود بین نتایج تحقیق حاضر و
نتایج تحقیقات میرفردی و همکاران ( ،)1396میرفردی و همکاران ( ،)1394ظریفیان و بهادری
( )1393و لطیفیان ( )1385مطابقت وجود دارد.
با عنایت به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر به مدیران اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و مدیران و کارکنان شرکتهای تعاونی ارائه میشود:
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بهتر است مدیران اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دورههای آموزشی الزم در
خصوص شاخصهای بعد مالی را برای کارکنان تعاونی و بهطور ویژه به کارکنان
حوزه مالی و حسابداری در نظر بگیرند.
مدیران شرکتهای تعاونی باید بر انجام فعالیتهای خود (مانند خرید ،فروش و
غیره) به صورت آنالین تمرکز نمایند و از طریق شبکههای مجازی به جذب
مشتریان جدید و نگهداری مشتریان فعلی خود ادامه دهند تا از توقف کسبوکار
خود در دوران شیوع کرونا جلوگیری نمایند.
مدیران شرکتهای تعاونی در جهت حفظ مشتریان فعلی باید ضمن رعایت
شیوهنامههای بهداشتی در هر صورت پاسخگوی نیازهای آنها باشند .همچنین،
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
شاخصهای شناسایی شده در پژوهش حاضر داشته باشند؛ و با ارزیابی و سنجش
دورهای ( 6ماهه یا ساالنه) نسبت به پشبرد اهداف سازمانی خود در قالب
فرآیندهای داخلی اطالعات الزم را به دست آورند .عالوه بر این ،زیرساختهای
الزم جهت فعالیت واحدها به صورت آنالین را فراهم نمایند.
مدیران اداره تعاون و همچنین مدیران شرکتهای تعاونی باید با برنامهریزی
استراتژیک در این شرایط بحرانی از تمام ظرفیت تولیدی و همچنین ظرفیت
انسانی خود به بهترین وجه استفاده نمایند و این تهدید محیطی به وجود آمده را
به فرصتی بکر و سودآور تبدیل کنند.
با استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ساختار سازمانی چابک و
منطعفی برای اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طراحی گردد که جریان
اطالعات ،گردش کارها و روابط بین کارکنان و بین کارکنان و مدیران با سرعت
باالیی انجام پذیرد.

انجام هر تحقیق علمی با محدودیتهایی مواجه است که این تحقیق نیز با برخی از آنان
مواجه بوده است .برخی از محدودیتهای پژوهش حاضر عبارتند از :به علت شیوع ویروس
کرونا و بنا بر ضرورت رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،امکان مراجعه حضوری به واحدهای
تعاونی برای گردآوری دادهها وجود نداشت و ناچار به برقراری تماس تلفنی با مدیران
تعاونی ها گردید و این مسئله سبب کند پیش رفتن فرآیند گردآوری دادهها شد .مورد دیگر
آنکه عدم همکاری برخی از متخصصان و صاحبنظران شرکتهای تعاون استان در تکمیل
پرسشنامههای فاز اول و دوم؛ کمبود افراد متخصص و صاحبنظر در حوزه تحقیق که ممکن
است ،نتایج تحقیق را خدشهدار نماید .با توجه به اینکه این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص

 205تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکتهای تعاونی در استان بوشهر

در شرکتهای تعاونی استان بوشهر صورت گرفته است ،تعمیمپذیری آن را خدشهدار میکند.
برای انجام پژوهش های بیشتر در این راستا به پژوهشگران پیشنهاد میگردد؛ عوامل عملکرد
سازمانی در شرایط قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا را در شرکتهای تعاونی بررسی کرده
و تحلیل شکاف بین آن ها را انجام دهند .همچنین ،بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی و تأثیر آن
برای افزایش عملکرد سازمانی شرکتهای تعاونی در شرایط بیماری همهگیر ویروس کرونا را
مد نظر قرار دهند.

قدردانی و تشکر

بدین وسیله ار اداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر جهت
حمایت مالی و معنوی از این طرح تشکر و قدر دانی می گردد.
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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.
Key words: Crisis, Corona Virus, Organizational performance, Cooperatives.
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