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  چكیده
ملکرد عکه  متاثر از آنمشکالت و سندرم تنفسی حاد )بیماری کرونا( در سراسر جهان  و همه گیری گسترش سریعنظر به 

خربی پذیرفته است می توان به را دچار چالش جدی کرده، از بخش های مهمی که از این بیماری تاثیرات م کسب و کارها
شان دچار مشکالت عدیده ای زمینه تولید و فروش محصوالت در این بخش مهم رافعاالن که نوعا بخش کشاورزی اشاره کرد 

 ژوهشپ بررسی تاثیر کرونا بر افول کسب و کار تعاونی های کشاورزی انجام شده است. این پژوهش با هدفکرده است. از اینرو 

به گونه ای . شد استفاده کمی( -از رویکرد آمیخته)کیفی آن در که است تحقیقات اکتشافی نوع از و کاربردی ،هدف حیث از
نگری ادبیات بر باز مشتمل مبتنی بر رویکرد کیفییافتن تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تعاونی های کشاورزی  که در ابتدا

 این تاثیرات تحلیل دلفی و استفاده از نظرات خبرگان )اعضای پانل دلفی( تکنیک از با استفاده بعد مرحلۀ در وشروع تحقیق 

 تدوین و پس از تایید روایی)محقق ساخته( پس از بررسی و تعدیل شاخص ها در مرحله کیفی، پرسشنامه تحقیق  و شدند
 کرونباخ آلفای سشنامه )با از روشپایایی پر)استفاده از روایی محتوا و با عنایت به نظرات اکتسابی خبرگان در مرحله دلفی( و 

 محققان مرحله اول اساتید،مشخص گردید: در مرحله  5از طرف دیگر جامعه آماری تحقیق در مورد استفاده قرار گرفت. ( 771/1

له مرحو در  روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند )قضاوتی( و با استفاده از تحقیق. به موضوع پژوهشگران و خبرگان آشنا و
روش نمونه گیری  با استفاده ازدوم شامل مدیران، سرپرستان و اعضای هیات مدیره تعاونی های کشاورزی استان کرمان 

. یافته های استفاده گردید 01.11ورژن برای تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار . در پژوهش حاضر تصادفی طبقه ای
تاثیرات منفی کرونا  مولفه(، 6) بازاریابی شرکت  SPSSکرونا بر عملکرد تاثیرات منفی عامل  2تحقیق حکایت از آن داشت 

، تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد مولفه( 0) ، تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد ارتباطی شرکتمولفه( 8) بر عملکرد مالی شرکت
واریانس  کل 5/65در حدود  اند توانسته، مولفه( 8) و تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تولیدی شرکت مولفه( 0) نوآورانه شرکت

در  های بازارکاهش پاسخگویی به نیازدر این میان مولفه د. نهای کشاورزی را تببین نمایتاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تعاونی
ن جذب سرمایه کاهش میزا، مولفه  (1.818 )با بار عاملی تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد بازاریابیبین مولفه های شکل دهنده 

کاهش بکارگیری ، مولفه (1.857 )با بار عاملیتاثیرات منفی کرونا بر عملکرد مالی  در بین مولفه های شکل دهنده سرمایه گذاران
با )تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد ارتباطی در بین مولفه های شکل دهنده  و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی

با بار )تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد نوآورانه در بین مولفه های شکل دهنده  کاهش ریسک پذیری، مولفه (1.831 بار عاملی
شکل  هایدر بین مولفه پذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازارکاهش میزان انعطافو مولفه  (1.720عاملی 
   دارای بیشترین بار عاملی هستند.( 1.788ار عاملی )با بتاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تولیدی دهنده 

   .یکشاورز یهایکرونا، کسب و کار، تعاون های کلیدی:واژه

 JEL: D43, G21, H10بندی طبقه
 

                                                                                                                             
 انشگاهد مرکزی، کرمان واحد کشاورزی، اقتصاد محیط زیست، گروه اقتصاد منابع طبیعی و-. کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی1

 (   zafzali502@yahoo.comایران. )نویسنده مسئول:  کرمان، کرمان، شهید باهنر

  کرمان، کرمان، ایران. شهید باهنر دانشگاه مرکزی، کرمان . دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد2



   1011، پاییز 3المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــ مدیریت کسب 22

 مقدمه -1

یماری در گیری بامروزه با توجه به گسترش سریع سندرم تنفسی حاد شدید )بیماری کرونا( منجر به همه
که این امر مشکالت بسیار زیادی در عملکرد کسب و کارها ایجاد کرده است سراسر جهان شده است 

دارد با محیطی یا ویروس کرونا این مشاغل را وامی 01(. به واقع گسترش کووید 0311 )صائب نیا و کریمی،
 یطاتحول سازگار شوند. این ویروس با ایجاد تغییراتی در شرسرعت درحالناپذیر و بهبینینامطمئن، پیش

ها را دگرگون ساخته است و دنیا  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، شکل اصلی و شناخته شده فعالیت
وپا گذاری ار)بانک سرمایه رو کرده استبههای مثبت و هم منفی است رورا با مسائلی که هم دارای جنبه

ز شیوع این پاندمی، اثرات (. در این میان  با گذشت بیش از یکسال ا5151 ،0و سازمان بهداشت جهانی
تکانه های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا آن به زعم محققان در بخش های مختلف از جمله  و مخرب

بخش کشاورزی هویدا شده و پیامدها و تبعات مختلفی را ببار آورده است بطوریکه کاهش درآمد و تولید و 
ر داخل و بسته شدن مرزها برای گسترش صادرات های بهداشتی دقرنطینه از دست رفتن مشتریان به دلیل 

فعاالن بخش های مختلف صنعت  و محصوالت، کسب و کار کشاورزان را تحت تاثیر شدید قرار  داده است
)سازمان خواربار  مشکالت عدیده روبرو کرده استزمینه تولید و فروش محصوالت خود با  را درکشاورزی 

بررسی شواهد آماری حاکی از آن است که که طی آمار منتشره بطوری (.5151 ،5و کشاورزی ملل متحد
درصد از  01درصد و  8/7بخش مصرف و صادرات محصوالت کشاورزی و غذا در ایران به ترتیب حدود 

میلیارد تومان برآورد  3121حدود  0318دهند که میزان خسارت آن در اسفندماه ارزش خود را از دست می
که به باور بسیاری از اقتصاددانان بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی این در حالی است  .شودمی

اد کشور ای در اقتصطور مستقیم و غیرمستقیم از اهمیت ویژهو تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به
 ،توسعه آینداز دیدگاه اقتصادی در فر(. این در حالی است که 0311)روزنامه دنیای اقتصاد، برخوردار است

 تحقق برای نیاز مورد بخش کشاورزی بایستی بگونه ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند غذا و مواد خام
ای که نیاز به واردات را به حداقل ممکن برساند. در غیر یین شده برنامه را تولید نماید بگونهتع اهداف

اورزی واردات محصوالت غذایی و کش اینصورت جامعه بایستی ارز کمیاب مورد نیاز برای توسعه صنعتی را به
  .اختصاص دهد و این امر منجر به کندی نرخ رشد اقتصادی می گردد

گیری ای در جهان چنین وسعت همههنگامی که مسألهو درک این موضوع که   نظر به مطالب فوق الذکر
های ر در جنبهبرای تأثیر پایداباید خود را  و که تأثیر آن پس از مدتی از بین برود داشتانتظار  نبایستی دارد،

ین اآن آماده ساخت تا بتوان به حفظ شرکت ها و عملکرد کسب و کارشان کمک نمود، از اینرو مختلف 
های که پاندمی کرونا چه تاثیراتی بر افول کسب و کار تعاونیاساسی است پاسخ به این سوال در پی پژوهش 

کالن های گذاریها و سیاستریزیتواند در برنامهثیرات میکشاورزی کشور دارد؟ شناسایی و بررسی این تا
 های کشاورزیآفرین تعاونیهای ارزشهای موثر و کمک به ارتقاء فعالیتدر راستای حذف موانع و چالش

   گردد.کشور کمک مؤثر و شایانی نماید و مبتنی بر آن راهکارهای الزم پیشنهاد می
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2
دار است بیشتر دستگاه تنفسی افراد مبتال به بیماری  RNA که عامل آن یک ویروس 001ری کوویدبیما

 تاسفانه، این ویروس به دلیل قدرتم. آمیزی در حال گسترش است را تحت تاثیر قرار داده و به طور فاجعه
ماه(  کمتر از چهارسرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندک )

همـه گیـری کرونــا ویــروس عالوه  (.5151 ،5)الی و همکاران تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود
بــر مــرگ صدهــا هــزار نفــر منجــر بــه قرنطینـه بسـیاری از شـهرها و کشـورهای دنیـا، تعطیلـی 

تولید بسـیاری از کاالها، تغییـرات اساسـی طوالنی مـدت بسـیاری از سازمان ها، اخـالل و مشـکل در 
در الگوهـای مصـرف و تغییرات اساسـی در الگوهـای روابـط در سـطح فـردی، بیـن فـردی، سـازمانی، 

  (.5151 )بانک سرمایه گذاری اروپا و سازمان بهداشت جهانی، ملی و بیـن المللـی گردیـد
های های اقتصادی مقیاس، حیطهها به دلیل صرفهتعاونی از طرف دیگر امروزه در سطح دنیا اهمیت و نقش

های دیگر درآمد های تولید در مقایسه با واحدهای تولیدی مشابه در بخشکاری متنوع و کاهش هزینه
(. در این میان به زعم محققان 5102 ،3)آلتمن برای اعضای خود به ارمغان آورندمی توانند بیشتری را 

رزی در کاهش میزان مهاجرت روستاییان، افزایش مشارکت روستاییان در کارهای های تولید کشاوتعاونی
تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه 

 ،0ران)باصری و همکا اندتجاری در بین اعضا و افزایش خودآگاهی اجتماعی روستاییان، نقش مؤثری داشته
های ای که در خصوص عوامل مؤثر بر تقویت تعاونی( در مطالعه5102) 2یولیاندو و همکاران(. 5101

ها کشاورزی چای در اندونزی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که همکاری و تعامل مؤثر با دیگر سازمان
، نقش مهمی در افزایش و نهادهای مرتبط، تالش برای ایجاد ارزش افزوده و دسترسی به اطالعات بازار

های کشاورزی ( پی بردند که عملکرد تعاونی5102) 6کنند. هربل و همکارانها ایفا میعملکرد این تعاونی
ها، توسعه سرمایه اجتماعی و وجود ارتباط قوی بین اعضای خانوار کشاورز تحت تأثیر وجود یا نبود مشوق

با توجه  .یابدکدام عملکرد تعاونی کشاورزان افزایش می با تعاونی قرار دارد و در صورت بهبود وضعیت هر
تقویت تبلیغات در تعاونی، مدیریت استانداردها  (، این محققان5100) 7آمده، ژنگ و همکاراندستبه نتایج به

 .اندو در نهایت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده را برای بهبود عملکرد پیشنهاد کرده
بیماری کرونا بر فضای کسب و کارهای جهانی علی الخصوص بخش کشاورزی در این میان بررسی تاثیر 

این بیماری بر  و کسب و کارهای مرتبط با آن مساله مهمی است. در واقع یافته ها حکایت از آن دارد
تمامی اجزای سیستم غذایی از جمله عرضه اولیه محصول تا فرآوری، تجارت و همچنین سیستم حمل و 

رونا بر ک همچنین بیماری اثرگذار بوده؛ التلمللی و تقاضای واسطه و نهایی برای محصوا نقل ملی و بین
زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، عرضه نیروی کار، مصرف کاالها و خدمات و به ویژه درآمد مصرف 

کار و  رها مانند بازا بازار نهاده ت وکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمد
تاثیرات مهم و مخربی گذاشته و مشکالت متعددی را برای بخش کشاورزی و غذا هم از جنبه سرمایه نیز 

عرضه و هم تقاضا ایجاد کرده است و بالطبع این تاثیرات فضای کسب و کار این دو بخش را نیز متاثر از 
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ر سیستم ب و تاثیر آنجلوگیری از شیوع  ها برایبا افزایش موارد ابتال به ویروس، دولتخود کرده است و لذا 
هر اقدامی که اتخاذ شود موضوع حمایت  و الزم است دهندغذایی جهانی اقدامات شدیدتری را انجام می

 (. 5151 ،0)سازمان بین المللی کار مد نظر باشد در آن از سالمت و امنیت غذایی مردم
شمار بعه و عامل مهمی در تولید ناخالص داخلی ستون فقرات توسبه عنوان که کشاورزی  در کشورمان نیز

ر این ببا اختالالت بزرگی در زنجیره تأمین اثرات منفی و عمیقی شیوع و گسترش بیماری کرونا  می رود،
برای  .کرده استو کشاورزان را متحمل خسارات شدید مالی و اثرات مخرب روحی  بخش مهم داشته

اثرات با عنوان ، (0311) راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایرانمرکز ملی مطالعات نمونه نتایج پژوهش 
وکارهای ای از کسببخش عمده، حکایت از آن دارد که وکارهای بخش کشاورزی اقتصادی کرونا بر کسب

ه و از کنندگان مواجکشاورزی با تغییر در الگوی مصرف خانوار، کاهش و تغییر نوع تقاضا از طرف مصرف
یی نظیر بیماری پرسنل، عدم توان بازپرداخت بدهی مالی، کاهش تولید، افزایش هاطرف دیگر با چالش

 های تولیدی مواجههای تولید، کاهش درآمد و افزایش شدید قیمت نهادهفساد محصوالت، افزایش هزینه
می  عنوان 0311ی هم در گزارش منتشره خود در سال های مجلس شورای اسالممرکز پژوهش .اندشده

ار، مصرف ها و با تأثیر بر عرضه نیروی کنا با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، بر بنگاهرودارد ک
کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در با کاهش درآمد مصرفبویژه کاالها و خدمات و 

حصوالت م ار برخی ازمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورزی تأثیرگذار است. بازمدت و بلندکوتاه
 طور مستقیم ورمق شده و بخشی از صادرات محصوالت کشاورزی نیز هم بهکشورهای دیگر نیز بی در

زدگی محصوالت کشاورزی و عرضه آن به بازار که پسهم غیرمستقیم دچار اختالل شده است. ضمن این
ندگان کنت موجب رضایت مصرفمدشود که در کوتاهداخلی، موجب افت قیمت این محصوالت در کشور می

گاه مشکل در عرضه و همچنین تواند موجب کاهش تولید و آنهای بعد و سال آینده میشود ولی در ماهمی
هایی محدودیت. همچنین در تحقیقی دیگر عنوان شده است که افزایش قیمت این محصوالت در داخل شود

ماال که احت شدهکننده نهایی آن وجود دارد باعث رفکه در انتقال کاالهای کشاورزی از محل تولید تا مص
کشاورزان با کاهش درآمد قابل توجهی مواجه شوند. مشکل دیگر کمبود نیروی کار به دلیل ترس از انتقال 

گیری ویروس کرونا عالوه برآن همه .ویروس است که در نهایت منجر به هدر رفتن محصول تولیدی است
صورت یک شبکه پیچیده این مشکل به .تأمین کاالهای کشاورزی گذاشته است ای بر زنجیرهتأثیر بالقوه

از مرحله تولید تا حمل و نقل و سپس عمده فروش، خرده فروش و در نهایت مصرف کننده را دچار مشکل 
  (.0311 )خانیانی، خواهد ساخت

 شاورزیک ب و کارهای حوزهکسکرونا بر عملکرد  حال با بررسی و بازنگری تحقیقات انجامی، تاثیرات منفی
  گردد:به شرح جدول زیر احصا و معرفی می

 

 کشاورزی مستخرج از ادبیات تحقیق کسب و کارهای حوزه. تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد 1جدول

 مولفه ها ردیف

 کاهش سودآوری 0

 کاهش بازرسی های سخت گیرانه 5

 کاهش توزیع محصوالت 3

                                                                                                                             
1 International Labour Organization (ILO)  
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 مولفه ها ردیف

 کاهش نرخ رشد فروش 0

 پذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازاراهش میزان انعطافک 2

 های جدید کارآفرینی در حوزه کشاورزیکاهش توجه به فرصت 6

 کاهش میزان مشارکت و همکاری شرکت با سایر ذینفعان 7

 کاهش قدرت پیش بینی میزان تقاضای مشتریان 8

 کاهش توجه به تولید محصوالت ارگانیک 1

 بروز تعارض و رقابت ناسالم در بین تعاونی های کشاورزی 01

 ها و فرصت های بازاربرداری شرکت از شکافکاهش میزان تشخیص و بهره 00

 کاهش میزان جذب سرمایه سرمایه گذاران 05

 کاهش توجه به توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی 03

 کاهش نرخ رشد بازگشت سرمایه 00

 هش نرخ رشد سهم بازارکا 02

 افت نقدینگی مالی و جریان پولی 06

 افزایش میزان هزینه های شرکت 07

 کاهش سطح ارتباطات فعاالن حاضر در زنجیره تامین محصول 08

 کاهش ریسک پذیری 01

 کاهش پاسخگویی به نیازهای بازار 51

 کاهش میزان نهاده های کشاورزی 50

 از شرکت هاکاهش تصویر ذهنی مثبت  55

 افزایش فساد پذیری محصوالت 53

 افت میزان تولید محصوالت شرکت ها 50

 کاهش میزان صادرات شرکت ها 52

 کاهش قیمت محصوالت 56

 کاهش میزان مصرف مشتریان 57

 کاهش رضایت مشتریان از نحوه خدمات رسانی شرکت ها 58

 کاهش نیروی کار در دسترس در حوزه کشاورزی 51

 مشکالت نگهداری و انبارسازی مدت دار محصوالت 31

 کاهش بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی 30

 

 روش تحقیق -3
 به دستیابی برای آن در که است تحقیقات اکتشافی نوع از و کاربردی هدف، حیث از حاضر پژوهش

یافتن تاثیرات منفی  حاضر، تحقیق ت. دراس شده استفاده )کیفی و کمی( از رویکرد آمیخته تحقیق اهداف
کرونا بر عملکرد تعاونی های کشاورزی ابتدا با رویکرد کیفی مشتمل بر بازنگری ادبیات تحقیق )جدول 

دلفی و استفاده از نظرات خبرگان آشنا به موضوع  تکنیک از با استفاده بعد مرحلۀ در ( شروع و0شماره 
که روش مذکور در طوریهب .شده اند این تاثیرات تحلیل ،2و  0ول تحقیق )اعضای پانل دلفی( مطابق جدا

 مراحل انجام از پس ها آمده است مورد استفاده قرار گرفت ودور مختلف که شرح آن در بخش یافته 5

الزم به ذکر است  .شدند گنجانده تحقیق اصلی پرسشنامۀ شده در تأیید عوامل و مؤلفه های مختلف آن،
 است. این شده استفاده کندال ضریب همبستگی از دلفی، پانل اعضای میان نظر فاقات میزان بررسی

 می شود. ضریب نظرات استفاده میان هماهنگی میزان تعیین برای و است آزمون ناپارامتریک یک ضریب

 یعنی یک باشد؛ اگر و کامل توافق عدم یعنی باشد؛ صفر کندال است. اگر ضریب متغیر 0و  1بین  کندال
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پس از بررسی و تعدیل شاخص ها در مرحله کیفی، پرسشنامه اصلی تحقیق تدوین  .دارد وجود کامل افقتو
و پس از تایید روایی )استفاده از روایی محتوا و با عنایت به نظرات اکتسابی خبرگان در مرحله دلفی( و 

 771/1پایایی پرسشنامه  پایایی محاسبه گردید که مشخص شد کرونباخ آلفای پایایی پرسشنامه )با از روش
فی و ی توصیهای آمارکه حکایت از پایایی خوب سواالت پرسشنامه داشت، برای تجزیه و تحلیلاست( 

 استفاده گردید. 01.11ورژن  SPSSر استنباطی از نرم افزا
 

 . مشخصات خبرگان تحقیق2جدول 

 توضیحات  تعداد  عنوان شغلی ردیف

 8 اساتید دانشگاهی 0
سال  2حداقل مرتبه استادیاری و حداقل اساتید با 

 سابقه هیات علمی 

 6 خبرگان غیر دانشگاهی حوزه کشاورزی 5
مدیران شرکت های فعال در حوزه کشاورزی با 

 سال سابقه در این حوزه 01سابقه بیش از 
 

 . تعداد اعضای پانل دلفی 3جدول 

 شدهوریتعداد گردآ شدهتعداد توزیع تعداد پانل دلفی  مراحل دلفی

 03 00 00 دور اول دلفی مدل

 05 03 03 دور دوم دلفی مدل

 

 از طرف دیگر جامعه آماری تحقیق در دو مرحله به شرح زیر تعیین شده است: 
تحقیق. روش نمونه گیری در این  به موضوع پژوهشگران و خبرگان آشنا و محققان مرحله اول: اساتید،

خبره  00هدفمند )قضاوتی( می باشد. بطوریکه محقق توانست به مرحله روش نمونه گیری غیر احتمالی 
 دسترسی پیدا کند.

مرحله دوم: شامل مدیران، سرپرستان و اعضای هیات مدیره تعاونی های کشاورزی استان کرمان می باشد 
 نهنمو حجم برای محاسبۀ مرحله این نفر تعیین گردید. در 350که حجم این جامعه با توجه به آمار موجود 

نمونه استفاده شد که حکایت  کل تعداد محاسبۀ برای محدود در جامعۀ موفقیت نسبت با کوکران فرمول از
 ای است.است ضمنا روش نمونه گیری در این مرحله تصادفی طبقه 078از آن دارد نمونه مورد نیاز تقریبا 

 

  یافته های تحقیق -4
دو بخش کیفی )تحلیل دلفی( و بخش کمی مطرح های مرتبط با از تحقیق نتایج و یافتهدر این بخش 

   شود.می

  یافته های دلفی الف(

پرسشنامه ، 0مطابق با جدول شماره تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تعاونی های کشاورزی بعد از استخراج 
برای ها آماده و ( طیف لیکرت مبتنی بر این شاخص2 = تا خیلی موافقم 0 = گزینه ای )از خیلی مخالفم 2

دور به شرح زیر مورد استفاده  5این تحقیق روش دلفی در خبرگان هدف )اعضای پانل دلفی( ارسال شد. در 
 قرار گرفت؛ 
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 . نتایج بدست آمده از دور اول دلفی0جدول 

 نام شاخص ردیف
 میانگین

 وزنی نظرات

انحراف 

 معیار

معنی 

 داری
 tآماره 

 620/2 111/1 702/1 881/3  کاهش سودآوری 0

 602/6 111/1 620/1 781/3 کاهش بازرسی های سخت گیرانه 5

 726/7 111/1 261/1 555/0 کاهش توزیع محصوالت 3

 800/2 111/1 862/1 026/3 کاهش نرخ رشد فروش 0

 615/6 111/1 726/1 002/0 پذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازارکاهش میزان انعطاف 2

 770/7 111/1 017/1 387/0 های جدید کارآفرینی در حوزه کشاورزیه به فرصتکاهش توج 6

 805/7 111/1 870/1 053/0 کاهش میزان مشارکت و همکاری شرکت با سایر ذینفعان 7

 837/7 115/1 772/1 121/3 کاهش قدرت پیش بینی میزان تقاضای مشتریان 8

 882/7 111/1 627/1 278/3 کاهش توجه به تولید محصوالت ارگانیک 1

 627/6 111/1 665/1 555/0 بروز تعارض و رقابت ناسالم در بین تعاونی های کشاورزی 01

 028/2 110/1 770/1 026/3 های بازارها و فرصتبرداری شرکت از شکافکاهش میزان تشخیص و بهره 00

 703/6 110/1 180/1 002/0 کاهش میزان جذب سرمایه سرمایه گذاران 05

 835/2 111/1 802/1 311/0 کاهش توجه به توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی 03

 788/6 111/1 678/1 053/0 کاهش نرخ رشد بازگشت سرمایه 00

 026/8 111/1 622/1 811/3 کاهش نرخ رشد سهم بازار 02

 621/2 111/1 862/1 311/0 افت نقدینگی مالی و جریان پولی 06

 871/6 111/1 750/1 026/3 هزینه های شرکتافزایش میزان  07

 110/7 111/1 667/1 311/0 کاهش سطح ارتباطات فعاالن حاضر در زنجیره تامین محصول 08

 877/7 111/1 206/1 011/0 کاهش ریسک پذیری 01

 837/7 111/1 617/1 026/3 کاهش پاسخگویی به نیازهای بازار 51

 882/7 111/1 787/1 112/0 کاهش میزان نهاده های کشاورزی 50

 627/0 111/1 271/1 026/5 کاهش تصویر ذهنی مثبت از شرکت ها 55

 028/2 111/1 800/1 011/0 افزایش فساد پذیری محصوالت 53

 703/6 111/1 880/1 026/3 افت میزان تولید محصوالت شرکت ها 50

 702/01 111/1 862/1 011/0 کاهش میزان صادرات شرکت ها 52

 878/6 111/1 726/1 211/3 کاهش قیمت محصوالت 56

 112/8 111/1 017/1 811/3 کاهش میزان مصرف مشتریان 57

 -325/0 111/1 581/5 053/5 کاهش رضایت مشتریان از نحوه خدمات رسانی شرکت ها 58

 536/8 111/1 870/1 026/3 کاهش نیروی کار در دسترس در حوزه کشاورزی 51

 267/8 111/1 772/1 387/0 و انبارسازی مدت دار محصوالت مشکالت نگهداری 31

 2068/1 111/1 627/1 011/0 کاهش بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی 30

 

 115/1و معنی داری  13/03و کای اسکوئر  35/1در دور اول دلفی انجام شده، ضریب هماهنگی کندال 
ه پایین بودن ضریب هماهنگی کندال و معنی دار بودن تفاوت میان میانگین بدست آمد. بنابراین با توجه ب

ها، اتفاق نظر میان اعضای پانل وجود ندارد. در نتیجه این پرسشنامه دوباره مورد بررسی قرار گرفت. رتبه
ضمنا مولفه کاهش رضایت مشتریان از نحوه خدمات رسانی شرکت ها با توجه به پایین تر بودن میانگین 
وزنی نظرات از مقدار متوسط از لیست مولفه ها حذف گردید و پس از اعمال تغییرات و اصالحات، مجدد 

 ها مرتبط با مدل برای اعضای پانل ارسال گردید )دلفی دور دوم( که نتایج آن به شرح زیر است:پرسشنامه
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 . یافته های بدست آمده از دور دوم دلفی9جدول 

 نام شاخص ردیف
 میانگین

 نی نظراتوز

انحراف 

 معیار

معنی 

 داری
 tآماره 

 835/2 111/1 802/1 053/0 کاهش سودآوری 0

 788/6 111/1 678/1 211/3 کاهش بازرسی های سخت گیرانه 5

 026/8 111/1 622/1 211/3 کاهش توزیع محصوالت 3

 621/2 111/1 862/1 811/3 کاهش نرخ رشد فروش 0

 871/6 111/1 750/1 211/3 رکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازارپذیری شکاهش میزان انعطاف 2

 110/7 111/1 667/1 112/0 های جدید کارآفرینی در حوزه کشاورزیکاهش توجه به فرصت 6

 877/7 111/1 206/1 053/0 کاهش میزان مشارکت و همکاری شرکت با سایر ذینفعان 7

 837/7 111/1 617/1 211/3 مشتریانکاهش قدرت پیش بینی میزان تقاضای  8

 882/7 111/1 787/1 302/3 کاهش توجه به تولید محصوالت ارگانیک 1

 627/6 111/1 271/1 311/0 بروز تعارض و رقابت ناسالم در بین تعاونی های کشاورزی 01

 800/2 111/1 862/1 112/0 ها و فرصت های بازاربرداری شرکت از شکافکاهش میزان تشخیص و بهره 00

 615/6 111/1 726/1 112/0 کاهش میزان جذب سرمایه سرمایه گذاران 05

 770/7 111/1 017/1 211/3 کاهش توجه به توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی 03

 805/7 111/1 870/1 811/3 کاهش نرخ رشد بازگشت سرمایه 00

 837/7 115/1 772/1 311/0 کاهش نرخ رشد سهم بازار 02

 882/7 111/1 627/1 112/0 افت نقدینگی مالی و جریان پولی 06

 627/6 111/1 665/1 011/0 افزایش میزان هزینه های شرکت 07

 028/2 110/1 770/1 011/0 کاهش سطح ارتباطات فعاالن حاضر در زنجیره تامین محصول 08

 110/7 111/1 667/1 112/0 کاهش ریسک پذیری 01

 877/7 111/1 206/1 053/0 ی به نیازهای بازارکاهش پاسخگوی 51

 837/7 111/1 617/1 333/0 کاهش میزان نهاده های کشاورزی 50

 882/7 111/1 787/1 302/3 کاهش تصویر ذهنی مثبت از شرکت ها 55

 627/6 111/1 271/1 267/3 افزایش فساد پذیری محصوالت 53

 028/2 111/1 800/1 011/0 افت میزان تولید محصوالت شرکت ها 50

 703/6 111/1 880/1 621/3 کاهش میزان صادرات شرکت ها 52

 788/6 111/1 678/1 621/3 کاهش قیمت محصوالت 56

 026/8 111/1 622/1 112/0 کاهش میزان مصرف مشتریان 57

 877/6 111/1 006/1 053/0 کاهش نیروی کار در دسترس در حوزه کشاورزی 58

 667/7 111/1 617/1 211/3 و انبارسازی مدت دار محصوالت مشکالت نگهداری 51

 770/7 111/1 017/1 387/0 کاهش بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی 31

 

بدست  50/1و معنی داری  58/51و کای اسکوئر برابر  26/1برای دور دوم دلفی ضریب هماهنگی کندال 
ها، رتبه دار نبودن تفاوت میانگینبودن نسبی ضریب هماهنگی کندال و معنی آمد بنابراین با توجه به باال

ها متغیرها در این دور از نظر خبرگان مورد تأیید قرار اتفاق نظر میان اعضای پانل وجود دارد و در نتیجه
  گرفت.
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  یافته توصیفی ب(

  توصیف جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

وجه به نمونه مشخص شده، یافته های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه پرسشنامه با ت 078پس از توزیع 
نفر از پاسخگویان )معادل  030درصد( زن و  7/50نفر از پاسخگویان )معادل  00حکایت از آن داشت که 

 2/07درصد( مرد هستند. از طرف دیگر از حیث سن پاسخ دهندگان، میانگین سنی پاسخ دهندگان  3/72
 0/05نفر دیپلم و فوق دیپلم )معادل  72بدست آمد. از حیث سطح تحصیالت،  52/5ار با انحراف معی

نفر دارای تحصیالت ارشد به باال  31درصد( و  00نفر دارای تحصیالت کارشناسی )معادل  73درصد(، 
درصد( هستند. همچنین از حیث سابقه کار در بخش کشاورزی و حوزه های وابسته به آن،  8/06)معادل 

سال  01تا  2درصد( دارای سابقه  3/00نفر )معادل  71سال،  2درصد( دارای سابقه زیر  37نفر )معادل  66
  سال سابقه هستند. 01درصد( دارای بیش از  6/08نفر )معادل  33و 
 

  یافته استنباطی ج(
بر عملکرد  تاثیرات منفی کرونا زمینه در گردآوری شده داده های بودن مناسب تعیین منظور در ادامه به

مدیران، سرپرستان و اعضای هیات مدیره تعاونی از دیدگاه  عاملی در زمینه تحلیل تعاونی های کشاورزی
مقدار این ضریب برابر  .شد استفاده 5بارتلت و آماره 0KMOاز ضریب های کشاورزی استان کرمان 

 موجود همبستگی های دنبو مناسب مقدار مورد تایید( که نشان دهنده 6/1دست آمد )بیش از  680/1

 برای داده ها بودن مناسب از برای اطمینان دیگر سوی می باشد. از عاملی تحلیل برای داده ها بین در

بدست آمد که مقدار مزبور  55/0550از آزمون بارتلت نیز استفاده شد که مقدار آماره بارتلت  عاملی تحلیل
 تعداد 6تحلیل عاملی مناسب بودند. در ادامه در جدول درصد معنی دار بود. لذا داده ها برای  2در سطح 

درصد  و عوامل از یک هر واریانس درصد آنها، یک از هر ویژه مقادیر با همراه شده استخراج عوامل
 و می باشد متغیرها واریانس کل از عامل هر بیانگر سهم ویژه است. مقدار آمده عوامل واریانس تجمعی
همانطوریکه نتایج این  .است عامل آن تأثیر بیشتر و اهمیت دهنده نشان دباش بزرگتر آن مقدار هر چه

واریانس تاثیرات منفی کرونا بر  کل 5/65عامل توانسته در حدود  2جدول نشان می دهد در مجموع 
عملکرد تعاونی های کشاورزی را با عنایت به دیدگاه پاسخ دهندگان تببین نماید. گفتنی است در تحقیق 

 مربوط که متغیرهایی چرخش، مرحله از استفاده گردید. بعد وریماکس روش از عاملی چرخش حاضر برای

نمایانگر تاثیرات  متغیرهای پردازش از می گردند. پس مشخص ستونی صورت به هستند، عامل به هر
 تبه دس عوامل گذاری نام به منفی کرونا بر عملکرد تعاونی های کشاورزی از دید پاسخ دهندگان، نسبت

 همراه عامل آن به مربوط متغیرهای هر یک از عوامل و 7گردید. در جدول  اقدام عاملی تحلیل از آمده

   است. شده آورده آنها پوشاننده های گویه و عاملی با بار
دهندگان عامل تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد بازاریابی شرکت درصد عاملی، از دید پاسخ تحلیل نتایج رببنا

 واریانس را به خود اختصاص داده و در رتبه اول و عوامل دوم تا پنجم به ترتیب براساس درصدواریانس 

به تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد مالی شرکت، عملکرد ارتباطی شرکت، عملکرد نوآورانه شرکت و عملکرد 
  تولیدی شرکت اختصاص دارد.

                                                                                                                             
1 Kaiser-Meyer-Olkin 2 Bartlett's Test  
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 هاآن واریانس جمعی درصد و واریانس ددرص ویژه، مقدار با همراه شده استخراج . عوامل9جدول 

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه عامل ها

 8/08 8/08 750/0 تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد بازاریابی شرکت

 2/33 7/00 105/0 تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد مالی شرکت

 7/03 5/01 717/3 تاثیر منفی کرونا بر عملکرد ارتباطی شرکت

 6/23 1/1 103/5 تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد نوآورانه شرکت

 5/65 6/8 608/5 تاثیر منفی کرونا بر عملکرد تولیدی شرکت

 

 . متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و بار عاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافته9جدول 

 بار عاملی مولفه ها ابعاد ردیف

1 

 اتاثیرات منفی کرون
بر عملکرد بازاریابی 

  شرکت

 1.608 کاهش قدرت پیش بینی میزان تقاضای مشتریان

 1.818 کاهش پاسخگویی به نیازهای بازار 2

 1.817 کاهش توزیع محصوالت 3

 1.753 کاهش میزان صادرات شرکت ها 0

 1.657 کاهش تصویر ذهنی مثبت از شرکت ها 9

 1.267 کاهش میزان مصرف مشتریان 9

9 

تاثیرات منفی کرونا 
بر عملکرد مالی 

  شرکت

 1.750 کاهش سودآوری

 1.713 کاهش نرخ رشد فروش 9

 1.235 کاهش نرخ رشد بازگشت سرمایه 2

 1.751 کاهش نرخ رشد سهم بازار 11

 1.613 افت نقدینگی مالی و جریان پولی 11

 1.703 افزایش میزان هزینه های شرکت 12

 1.857 جذب سرمایه سرمایه گذاران کاهش میزان 13

 1.280 کاهش قیمت محصوالت 10

19 
تاثیر منفی کرونا بر 
عملکرد ارتباطی 

  شرکت

 1.801 کاهش میزان مشارکت و همکاری شرکت با سایر ذینفعان 

 1.700 بروز تعارض و رقابت ناسالم در بین تعاونی های کشاورزی 19

 1.732 ضر در زنجیره تامین محصولکاهش سطح ارتباطات فعاالن حا 19

 1.831 کاهش بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی 19

12 
تاثیرات منفی کرونا 
بر عملکرد نوآورانه 

  شرکت

 1.705 ها و فرصت های بازاربرداری شرکت از شکافکاهش میزان تشخیص و بهره

 1.715 در بخش کشاورزیکاهش توجه به توسعه فناوری های نوین  21

 1.720 کاهش ریسک پذیری 21

 1.758 های جدید کارآفرینی در حوزه کشاورزیکاهش توجه به فرصت 22

23 

تاثیر منفی کرونا بر 
عملکرد تولیدی 

  شرکت

 1.213 کاهش توجه به تولید محصوالت ارگانیک

 1.602 کاهش بازرسی های سخت گیرانه 20

 1.788 پذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازارفکاهش میزان انعطا 29

 1.700 افت میزان تولید محصوالت شرکت ها 29

 1.772 افزایش فساد پذیری محصوالت 29

 1.708 کاهش میزان نهاده های کشاورزی 29

 1.601 کاهش نیروی کار در دسترس در حوزه کشاورزی 22

 1.615 ارسازی مدت دار محصوالتمشکالت نگهداری و انب 31
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 گیریبحث و نتیجه -5
ت انجام اهمیشد. های کشاورزی انجام بررسی تاثیر کرونا بر افول کسب و کار تعاونی این پژوهش با هدف

بر  های مرتبط با تاثیرات کروناتوان با شناسایی و درک عوامل و مولفهاین تحقیق از آن حیث بود که می
زی و کاهش اثرات ویروس کرونا ساهای کشاورزی، راهکارهایی در جهت خنثیونیعملکرد کسب کار تعا

های مزبور بتوانند در این فضای پیچیده و مبهم عملکرد خود را حفظ کرده و زودتر خود ه کرد تا تعاونیئارا
 را توجهی ابلق حمایتی هایبسته دنیا کشورهای از بطوریکه بسیاری را با این فضا تطبیق و سازگار نمایند

)عملکرد عامل  2در مجموع  های تحلیل عاملی نشان داد که. یافتهاندگرفته نظر در این بحران از عبور برای
واریانس تاثیرات منفی کرونا بر  کل 5/65توانسته در حدود نوآوری و تولیدی(  ارتباطی، مالی، بازاریابی،

و عامل که در این بین د ین نمایدیدهندگان تبسخهای کشاورزی را با عنایت به دیدگاه پاعملکرد تعاونی
تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد درصد و  08/.8بازاریابی با  تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد بازاریابی شرکت

گانه مرتبط با تاثیرات  31 هایدرصد در باالترین رتبه هستند. نتایج مرتبط با مولفه 7/00مالی شرکت با 
باشند، حکایت بعد مرتبط می 2های کشاورزی که نوعا با هر یک از این سب و کار تعاونیکرونا بر افول ک

نا بر تاثیرات منفی کرودهنده های شکلدر بین مولفه کاهش پاسخگویی به نیازهای بازارمولفه از آن دارد 
 دهندهای شکلهدر بین مولفه گذارانکاهش میزان جذب سرمایه سرمایه، مولفه عملکرد بازاریابی شرکت

کاهش بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در ، مولفه تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد مالی شرکت
مولفه  ،تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد ارتباطی شرکتدهنده های شکلدر بین مولفه بخش کشاورزی

لفه و مو عملکرد نوآورانه شرکتتاثیرات منفی کرونا بر دهنده های شکلدر بین مولفه پذیریکاهش ریسک
دهنده کلهای شدر بین مولفه پذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازارکاهش میزان انعطاف

حقیق دارای بیشترین بار عاملی هستند و از اینرو پیشنهادات ت تاثیرات منفی کرونا بر عملکرد تولیدی شرکت
های بدست آمده فوق با نتایج شود. یافتهها در ادامه مطرح میمولفهنیز از سوی محقق با تمرکز بر این 

 دسترسی به اطالعات بازار ،همکاری و تعامل مؤثر)مشابهت از حیث  ؛(5102یولیاندو و همکاران )تحقیقات 
)مشابهت از حیث توجه به  ؛(5102هربل و همکاران ) در جهت بهبود عملکرد تعاونی های کشاورزی(،

)مشابهت از  ؛(5100) ژنگ و همکاران های کشاورزی(،در جهت بهبود عملکرد تعاونی ط قویوجود ارتبا
 رزی(های کشاوشده در جهت بهبود عملکرد تعاونیهئحیث مباحث بازاریابی و افزایش کیفیت خدمات ارا

دمی کرونا انفی پنهای این تحقیق در راستای کاهش تاثیرات مهمسوست و مطابقت دارد. با عنایت به یافته
  شود:های کشاورزی پیشنهاد میبر کسب و کار تعاونی

های مشخصی در سطح ها و کمیتهکارگروه، کاهش پاسخگویی به نیازهای بازاربرای حل مشکل  .0
ها ایجاد شود تا بتواند به خوبی نیازهای مشتریان بازار را در زمانه کرونا رصد نموده و برای پاسخگویی تعاونی

 در گذارانکاهش میزان جذب سرمایه سرمایهبرای حل مشکل ریزی نماید. ع آن نیاز برنامهدر جهت رف
های کشاورزی، دولت بایستی از ابزارهای تشویقی، ترغیبی و در عین حال حمایتی حوزه فعالیت تعاونی

بط با بیماری های مرتتر و بدور از دغدغهگذران داخلی و خارجی با خیال آسودهاستفاده نماید تا سرمایه
کاهش گذاری نمایند. برای حل مشکل کرونا در کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی سرمایه
ها شود دانشگاهدر زمانه کرونا، پیشنهاد می بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی

های کشاورزی مشکالت عاونیو مراکز تحقیقاتی مرتبط وارد عمل شده و در ارتباطی تنگاتنگ با مدیران ت
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جذب، بکارگیری و بکارگماری متخصصان و فارغ التحصیالن مربوطه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند. 
 های فعال دردر بین کسب و کارهای بخش کشاورزی و تعاونی پذیریکاهش ریسکبرای حل مشکل 

پذیر برای های مخاطرهک و صندوقهای مالی کشور چون بورس، باناین حوزه، بایستی از ظرفیت بخش
ش کاههای فعال در این بخش استفاده نمود. برای حل مشکل های مرتبط با شرکتتامین مالی پروژه

 هایهای کشاورزی، از آنجا که کرونا نوعا باعث محدودیتدر حوزه فعالیت تعاونی یریپذفمیزان انعطا
ها بر و شهرستان یپیگیری و نظارت مسئوالن استان لبدطشود از اینرو میهای مزبور میمنابعی شرکت

د و پایش هر چه برای رصبندی شده هایی مدون و زماندر قالب برنامه هایاین دسته از تعاونیعملکرد 
ها با انعطاف این تعاونی توانمندسازیهای مختلف بیش از گذشته شود تا بتوان با بیشتر مشکالت بخش

  احتمالی خارج ساخت. رکود و اضمحاللها را از حال ین شرکت، اهانمودن آن پذیرتر
در پایان بایستی عنوان کرد که محدودیت های اجرای این تحقیق را می توان شامل مواردی چون هماهنگی 

ای عنوان نمود. از طرف دیگر استفاده از پرسشنامه محقق های زمانی و بودجهبا جامعه هدف، محدودیت
هرحال هتواند محدودیت دیگر پژوهش قلمداد شود چرا که بری اطالعات خود نیز میآوساخته جهت جمع

استفاده  هرحالهب ،هر چقدر هم برای استاندارد کردن پرسشنامه تالش شود و روایی و پایایی آن تایید گردد
ان ندگدهدهندگان را به همراه دارد و اگر پاسخاز پرسشنامه کم و بیش نوعی قضاوت و سوگیری پاسخ

اطالعات تحریف شده را ارایه دهند، محقق معیارهای عینی برای ارزیابی پاسخ های دریافتی ندارد. بنابراین 
های این تحقیق با احتیاط بایستی مورد استفاده قرار گیرد و برای تعمیم بخشی نتایج این نتایج و یافته

ی های این تحقیق بایستسه نتایج آن با یافتهای بزرگتر و مقایپژوهش تکرار آن در جوامع دیگر و با جامعه
    مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.

 

  منابع
، ماهنامه دام و کشت و صنعت غذا، و کشاورزی بخش برتأثیر ویروس کرونا  (،0311) فاطمه سام، خانیانی،

  .531 شماره

 اسفندماه 3، 2000 شماره ی،کشاورز یکرونا برا یدو سف یاه(، س0311، )اقتصاد یایروزنامه دن

؛ ( بر عملکرد کسب و کار12-یدکرونا )کوو یماریب یرتاث یبررس ،0311 فرشته، یمی،و کر یهسم یا،ن صائب
  یل(.کوچک و متوسط استان اردب ی)مورد مطالعه: کسب و کارها

 (،یفیک یدر روش شناس یعمل یهایه)مراحل و رو 2ضد روش  یفیک یقروش تحق (،0315الف، ) محمدپور،

  .تهران: جامعه شناسان

 یکرونا بر کسب وکارها یاثرات اقتصاد(، 0311) یران،و آب اتاق ا یکشاورز یمطالعات راهبرد یمل مرکز

   .مردادماه ،یبخش کشاورز

 یکرونا بر بخش کشاورز یروسو یوعش یآثار اقتصاد ی(، بررس0311) ی،اسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز
  . یرانا
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