
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، بهار42 ، شماره3دوره   

 

38 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 چکیده
سندرم تنفسی حاد شدید )بیماری کرونا( منجر به همه گیری بیماری در سراسر جهاا  شاده   امروزه با توجه به گسترش سریع 

است. که این امر مشکالت بسیار زیادی در عملکرد کسب و کار ها ایجاد کرده است؛ از جمله ایان کساب و کارهااس کساب و     
گیرد و نسبت به آ  مزایاای   ار میکارهای کوچک و متوسط است. کسب و کارهای کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قر

پذیری بیشتر. بر این اساس در این پژوهش قصد بار ایان    آفرینی و انعطاف بسیاری دارد؛ ازجمله ارزش افزودهس نوآوریس اشتغال
( بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط استا  اردبیل مورد بررسی قرار 91 -است تا تأثیر بیماری کرونا )کووید

در استا  اردبیال اسات. حجام نموناه باا      مدیرا  و کارمندا  ارشد صنایع کوچک و متوسط جامعه آماری شامل تمامی یرد. گ
گیری غیر تصادفی قضااوتی انتاااش شادند.     نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه 849استفاده از فرمول کوکرا  برابر با 

( و برای بیماری 0292آکروش و سامرالمحمودس )رد از پرسشنامه استاندارد مأمو متغیرهای مربوط به عملکگیری  منظور اندازه به
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه بر اساس روایی ساازهس تشایصای و هماارا و     (91 -کرونا )کووید

افازار   روش معادالت سااختاری و نارم  پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمو  مدل پژوهش بر اساس 
LISREL .تایید  38/2نتایج نشا  داد که رابطه مثبت و معنادار  بیماری کرونا بر عملکرد مشتری با ضریب تاثیر  انجام گرفت

ر مورد تایید قارار گرفات و رابطاه مثبات و معناادا      91/2شد و همچنین رابطه معنادار  بیماری کرونا بر عملکرد بازار با ضریب 
تایید شد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد  39/2عملکرد مالی بر بیماری کرونا با ضریب تاثیر 

 کسب و کار ارائه گردید.

 اردبیل.(س عملکرد مشتریس عملکرد بازارس عملکرد مالیس کسب و کارهای کوچک و متوسط استا  91-بیماری کرونا )کووید :کلید واژگان

 

 مقدمه
س 0202آوریل  3گسترش سریع سندرم تنفسی حاد شدید )ویروس کرونا( منجر به همه گیری در سراسر جها  شده است. از 

مرگ و میر ناشی از این ویروس در سراسر جها  وجود دارد. در نتیجهس کشورها استراتژی  39222میلیو  مورد و  9.4بیش از 
س از جمله مسافت دوری اجتماعی اجباری س محدودیت های مراقبت های سرکوش و کاهش را برای کنترل گسترش اجتماع
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 بر عملکرد کسب و کار (91 -کووید)بررسی تاثیر بیماری کرونا 

 )مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل(
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های پزشکی فوری و بسته شد  مشاغل غیر ضروری س به کار گرفته اند. با وجود این تالش هاس گسترش بیماری کورنا هنوز 
ب بسته شد  بسیاری از (. از سوی دیارس همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید این بیماری موج0202ادامه دارد )جیمز ساارسس 

کسب و کارهای از جمله کسب و کارهای کوچک و متوسط شده است که امر تاثیر بسیاری در عملکرد کسب و کارها ایجاد 
کرده کرده است. برای ارزیابی موفقیت اقتصادی سازما س عملکرد مقیاسی است که در مطالعات تجربیس بسیار مورد استفاده 

جش عملکردس شاخص های ماتلفی مورد استفاده قرار گرفته است و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در قرار گرفته است. برای سن
این زمینه دیده نمی شود. اما رویه معمولس به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد انتااش می شود و 

می سنجد شاخص های های ذهنیس شاخص های سپس به روش عینی یا ذهنی و هر یک از مولفه ها را با یک سوال 
قضاوتی هستند که با استفاده از پاسخ دهندگا  درونی یا بیرونی اندازه گیری می شود و اغلب هر دو مقیاس مالی و غیر مالی 

تالش در پژوهش حاضر  (.9814را در بر می گیرد و توصیفی غنی از اثر باشی سازما  را ارائه می کند )رحیم نیا و همکارا س 
( بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل مورد بررسی قرار 91 -شده است تا تاثیر بیماری کرونا )کووید

گیرد. شرکت های کوچک و متوسط نقش عمده ای در اقتصاد س اشتغال و محیط زیست کشور های در حال توسعه دارند. 
در فرآیند صنعتی شد  اند . این باش برای اقتصاد های درحال گذار  شرکت های کوچک و متوسط پشتوانه اصلی اقتصاد

 42در صد واحد های صنعتیس صنایع کوچکی هستند که  19کشور های در حال توسعهس بسیار مهم وضروری است. در هند 
ب و (. سهم کس9831درصد صادرات مربوط به باش صنایع کوچک است )حجازیس  89درصد تولید را برعهده داشته و 

درصد  می باشد )محمدپور ترکایش و میرزازاده  19کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایرا  از نظر تعداد نیز رقم باالی 
واحد های کسب و کار کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در  131(. عالوه بر این استا  اردبیل با دارا بود  9831باریجوقس 

( چه تاثیری بر عملکرد کسب و 91 -له اصلی پژوهش این است که بیماری کرونا )کوویدرونق اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین مسا
 کارهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل دارد؟

 

 مبانی نظری پژوهش
 (91 -الف( بیماری کورنا )کووید

هستند کاه از ویاروس    ها و زیر مجموعه کروناویریده ( خانواده بزرگی از ویروسCoronavirusesها )نام علمی:  کروناویروس
هاا در   شود کروناویروس را شامل می 91های شدیدتری همچو  سارسس مرس و کووید  سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری

طاور طبیعای در    ادامه داشت. این ویروس به 9132طور مداوم تا اواسط دهه  ها به کشف شدند و مطالعه بر روی آ  9192دهه 
است. آخارین   کندس با این حال تاکنو  هفت کروناویروس منتقل شده به انسا س کشف شده ع پیدا میپستاندارا  و پرندگا  شیو

گیری در انسا   در شهر ووها  چین با همه 0291(س در دسامبر SARS-CoV-2) 0هاس کروناویروس سندرم حاد تنفسی  نوع آ 
بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستا  کامکار قمس شایعاتی  0س به دنبال فوت 9813بهمن  01شیوع پیدا کرد. در ایرا س در تاریخ 

درباره مرگ این بیمارا  به علت کروناویروس شکل گرفت. اما دانشااه علوم پزشکی قم با تکذیب شایعات مرباوط باه مباتال    
تال به بیماری کرونا گونه شواهدی تشایصی مبنی بر اب شده به کروناویروسس اعالم کرد که تاکنو  هیچ بود  این دو بیمار فوت

بهمن اولین موارد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشات گازارش    82است. در تاریخ  دیده نشده
مورد از موارد مشکوک را از  0رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد که نتایج آزمایش اولیه  شد. رئیس مرکز اطالع

است. بیمارستا  کامکار قم نیز بعنوا  محل قرنطینه و مراجعاه بیماارا  و ماوارد     وناویروسس مثبت گزارش شدهنظر ابتال به کر
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مشکوک به کرونا مشاص شد. در همین روزس رئیس دانشااه علوم پزشکی قم اعاالم کارد کاه در چهاار روز گذشاته شااهد       
های قم بار اثار بیمااری تنفسای فاوت       کی از بیمارستا نفر در ی 0های تنفسی در قم بودیم و طی این مدت  گسترش بیماری

بهمن  82کردند که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه در 
دیکاا  ایان افاراد در    دلیل ابتال به ویروس کرونا بستری هساتند کاه خاانواده و نز    نفر هم در حال حاضر به ادعا کرد که شش
اسفندس با اعالم رسمی فاوت شاد  چهاار نفارس ایارا  پاس از چاین بیشاترین تلفاات ناشای از            0برند. در  قرنطینه به سر می

 است.  کروناویروس را داشته
س اساتونیس  کشور کاناداس لبنا س اماراتس بحرینس کویتس افغانستا س عراقس عما س پاکستا س گرجستا س چین 99تا روز نهم اسفندس 

اناد کاه از مبادی ایارا       اند که افرادی مبتال به کروناویروس را شناسایی کرده نیوزلندس بالروسس بریتانیا و آذربایجا  اعالم کرده
هاا در قام بازرگاانی باود کاه سافرهایی باه چاین          اند. در تاریخ چهارم اسفندس وزیر بهداشت اعالم کرد که یکی از فاوتی  آمده
س تعاداد  9811فاروردین   9شانبه   ه روابط عمومی وزارت بهداشتس درما  و آموزش پزشکی ایرا  تا ظهر سهاست. به گفت داشته
نفار از   3189اناد و همچناین    نفر جا  باختاه  9184در کشور شناسایی شده که از این تعداد  91 بیمار مبتال به کووید 04399

 (.اند )ویکی پدیا مبتالیا  به این ویروس تاکنو  بهبود یافته
این چالش های فوریس شدید و گستردهس به نیاز مادیریتی باه یاک چاارچوش اشااره دارد کاه متغیرهاای گساترده اجتمااعیس          

در نیروی فروش به  COVID-19تکنولوژیکی و ساختاری نامتبط را برای درک تأثیر و پاساهای احتمالی به بیماری همه گیر 
( که بر اهمیت ارتباط متقابل اجتماعی تأکید می 9133)بوستروم و هاینس  حساش می آورد. نظریه سیستم های فنی و اجتماعی

کند. )یعنی افراد و تعامل آنها( و جنبه های فنی )یعنی مراحل و دانش مرتبط با آ  از جمله نرم افزار و ساات افازار( و نتاایج    
مدل لوویتس که بر اساس آ  تئوری سیساتم   ( می تواند مسلماً چنین بنیادی باشد.9199مدلس و الاوی تغییر سازمانی لوویت )

(. پیشنهاد می کند که چهار متغیر به هم پیوسته )به عناوا   0298س 9های اجتماعی و فنی ساخته شده است )سیدل و همکارا 
یک متغیر مثالس انسا س وظیفهس ساختار و فناوری( در  هناام بررسی تغییرات سازمانی در نظر بایرید و که با این امر  تغییر در 

 (. 0291س 0را می توا  پیش بینی کرد و یا تغییر در یک یا چند متغیر دیار را ایجاد کرد )ناتانیل هارتما س برونو لوسیر
 ش( عملکرد کسب و کار

های مدیریت است؛ ولیکن به طور کلی درباره اینکاه  عملکرد کسب و کار یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش
هاای سانجش   عملکرد کدامندس هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظرا  وجود ندارد. به طاور کلای شااخص   های شاخص

های عینی عملکردس شاخص هایی است که بصورت کامال واقعی عملکرد به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم پذیر است. شاخص
گیری می شود. اماا  گذاری و غیره اندازهام بازده سرمایهو بر اساس داده های عینی مثل بازده داراییس بازده حقوق صاحبا  سه

گیرد شاخص های ذهنی عملکرد بیشتر معیارهایی را شامل می شود که بر مبنای قضاوت گروه های ذی نفع سازما  شکل می
دزاده فارد و  احما مندی مشتریس تصویر ذهنی در بازارس تعهد شغلی کارکنا  و غیاره اسات )  و از جمله آنها می توا  به رضایت

های مالی مانند سهم بازارس بازدهی سرمایه گذاریس حاشایه  در این پژوهش با توجه به دقت باالتر از شاخص(. 0293همکارا س 
شود و غیره جهت اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده گردید. به طور کلی عملکرد کسب و کار معیااری بارای انادازه گیاری     

                                                           
1
 Seidel et al 

2
 Nathaniel Hartmann, Bruno Lussier 
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یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می شود که می تواناد باه وسایله کاارایی و اثرباشای      میزا  دست یابی خوش و موثر 
 . (9839 سازما  در دستیابی به اهداف برآورد شود. )استونر و همکارا س

 ج( کسب و کارهای کوچک و متوسط 
است که در کشور های ماتلاف  ادبیات مربوط به اشتغال واحد های کوچک بسیار گسترده اند و این گستردگی نیز باعث شده 

تعاریف گوناگونی برای این واحد ارائه شود؛ این تعاریف با توجه به ساختار سنی س جمعیتی س فرهناای ودرجاه توساعه یاافتای     
س اما با وجود ایانس  های بسیاری هستندا  دارای شباهتبنااه های کوچک و متوسط در کشورهای ماتلف جه .متفاوت هستند

واحد و یکسانی از آنها به دست آورد ؛ هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کار هاا   نمی توا  تعریف
بیشتر این تعاریف بر اساس معیار های کمی مانند تعداد کارکناا  و میازا  گاردش ماالی مطار  شاده اناد         .ارائه کرده است

 (.9831)محمدپور ترکایش و میرزازاده باریجوقس 
 ب وکار های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی د( نقش کس

 نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصادس بصورتی که در زیر آمده است مطر  می شود:
. بستری برای افراد حقیقی که توانایی راه اندازی کسب و کارهای بزرگ را ندارند فراهم مای کنناد تاا در مقیااس کاوچکتر      9

 (. 0224س 9ت های خود را بروز دهند و کارآفرین باشند )ونگبتوانند توانائی ها و قابلی
. نقش بسیار مهمی در بوجود آورد  فرصت شغلی برای افراد جامعه ایفا می کنند و سهم باالیی از اشتغال را در دست دارناد  0

 (0224س 0)روبرستو 
 . آیند به شمار میس فرآیندها و تجربیات کاری جدید بعنوا  منابع نوآوری در محصوالتس خدمات .8
. با تامین انواع محصوالت و خدماتس تشکیل دهنده عمده بدنه اقتصادی کشورها هستند. کسب و کارهای کوچک و متوسط 4

 کنند. در نقاط مشاص و بازارهای ویژه ای که صنایع بزرگ امکا  ورودشا  به آ  بازارها نیست س فعالیت می
س قطعات و زیرمونتاژهای تاصصی و بعنوا  جزااز صنایع کوچک بعنوا  تامین کننده اس بسیاری بصورت ویژه در باش تولید .9

آیند. بعنوا  پایه اقتصاد تولیدی که رونق و شکوفایی و موفقیت صنایع بزرگ را تضمین  پیمانکارا  صنایع بزرگ به حساش می
زیرا عملکردشا  بصورت مستقیم به کسب کارآیی صنایع بزرگ نیز توسط صنایع کوچک شکل می گیرد باشند.  س میکنند می

 (.9113س 8و کارهای کوچک و متوسط وابسته است )ویتکر
. اکثریت صنایع بزرگ متمایل به کنترل و در دست داشتن قیمتهای محصوالت کلیدی خود بمنظور افزایش حاشیه سودشا  9

صنایع کوچک در این حالت با فراهم کرد  رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و نیروهای بازار نقش ایفا می نمایند   .می باشند
؛ محمدپور ترکاایش و  9131س 4در این مسیر آنها به اطمینا  داد  به سیستم اقتصادی از کارآ بود  خود کمک میکنند )کروس

 (.9831میرزازاده باریجوقس 
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 فرضیه های پژوهش 
( بر عملکرد مشتری کسب و کارهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل تاثیر مثبات و معنااداری   91 -بیماری کرونا )کووید -9

 دارد.
 ( بر عملکرد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل تاثیر مثبت و معناداری دارد.91 -بیماری کرونا )کووید  -0

 رد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل تاثیر مثبت و معناداری دارد.( بر عملک91 -بیماری کرونا )کووید -8

 

 پژوهش شناسی روش
باشد. در  های شرکتهای کوچک و متوسط در استا  اردبیل میجامعه آماری این تحقیق کلیه مدیرا  و کارکنا  ارشد شرکت

در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در استا  اردبیل  کسب و کار کوچک و متوسط وجود دارد 131استا  اردبیل حدود 
نفر  849شوند. جامعه آماری پژوهش بعد از محاسبه با فرمول کوکرا   جزء واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محسوش می

قضاوتی انتااش  گیری غیر تصادفی نفر کارمند ارشد به روش نمونه 099نفر مدیر و  32درمجموع انتااش گردید و از این تعداد 
گیرد که طبقۀ محدودی از افراد دارای اطالعاتی باشد که محقق گیری قضاوتی هناامی مورداستفاده قرار میشدند. طر  نمونه
ها شود چراکه  نمونه پذیری یافتهگیری قضاوتی ممکن است موجب کاهش تعمیمهاست. بااینکه نمونه در جستجوی آ 

توا  برای به دست آورد  گیری است که میصص در دسترس استس اما این شیوه تنها شیوه نمونهشده از بین افراد متا انتااش
توانند اطالعات موردنظر را ارائه دهندس اطالعاتی که الزم است از افراد خاصی که دارای علم و دانش مربوط هستند و می

 .مورداستفاده قرار داد

نامه همراهس اطالعات جمعیت شناختی و  باشد. پرسشنامه در سه باش نامه میآوری اطالعات در این پژوهش پرسش ابزار جمع
سؤاالت اختصاصی تنظیم گردید. در باش اول تحت عنوا  نامه همراهس عالوه بر بیا  عنوا  پژوهشس هدف از گردآوری 

داده شد. باش جمعیت  دهندگا  در تکمیل پرسشنامه توضیح وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخ اطالعات به
و سنوات خدمت  میزا  تحصیالت سسن سدهندگا  از قبیل جنسیت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشاصات عمومی پاسخ

باشد. آخرین باش نیز شامل سؤاالت اختصاصی در مورد متغیرهای مستقل و وابسته است. سؤاالت مربوط  دهندگا  می پاسخ
سؤال( از پژوهش مورگا  و همکارا   4سؤال( و عملکرد مالی ) 4ساخته و عملکرد بازار )سؤال(  محقق  3به بیماری کرونا )

باشد  ( می0292آکروش و سامرالمحمودس )سؤال( برگرفته از تحقیق مأمو  4( استاراج شد؛ و همچنین عملکرد مشتری )0290)
نظرس  بی  خاص از مبنای کامالً ماالفس ماالفس طور ای لیکرت است. این مقیاس به درجه همچنین مقیاس مورداستفاده طیف پنج

ای  کند. بر این اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج نقطه موافق و کامالً موافق استفاده می
 لیکرتس به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند.

س روایی 9شودس شامل سه معیار روایی سازه میگیری استفاده  روشی که در این پژوهش برای بررسی برازش مدل اندازه
و روایی همارا و نیز پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ است. روایی سازه مفهوم مرکبی است که مستلزم  0تشایصی

 کنندهس روایی تمایز و روایی همارایی سنجیده بررسی چند مرحله است و با روایی ضابطه شامل روایی همزما س روایی پیشاویی
گیری ساخت نظری یا ویژگی موردنظر است )محمد بیای و  شود. روایی سازه عبارت از میزا  صحت مقیاس در اندازه می
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شود. برای بررسی روایی تشایصی  (. برای بررسی روایی سازه پرسشنامهس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می9818همکارا س 
ها وجود دارد و هدف از این  بندی اولیه از آزمودنی این شیوه یک گروه شود. در نیز از تجزیه تابع تشایص استفاده می

(. درنهایت 9810س 9)مصر آبادی و همکارا  های دیار نیز تأیید شود بندی اولیه بر اساس داده وتحلیل آ  است که گروه تجزیه
دهنده یب آلفای کرونباخ نشا روایی همارا عبارت از همبستای نسبتاً قوی میا  سؤال و متغیر اصلی است درنهایت ضر

دهند. نتایج حاصل از سنجش روایی سازهس روایی سازگاری درونی سؤاالت است که متغیر مشابهی را موردسنجش قرار می
ها  تفصیل در باش یافته  تشایصی و روایی همارا و نیز پایایی شامل ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی سؤاالت پرسشنامه به

 شده است. ائهار 8در جداول 

 

 های تحلیل آماری روش

اسمیرنوف  -کارگیری آزمو  کلموگوروف ها با به ها در اولین گام به بررسی نرمال بود  توزیع داده تحلیل داده و  منظور تجزیه به
منظور آزمو  مدل پژوهش از روش  شود. گام بعد به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاص دارد. سپس به پرداخته می

س از یک باش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنو  را نشا  شود. معادالت ساختاری معادالت ساختاری استفاده می
شده است.  کندس تشکیل ها را منعکس می گیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنو  و نشانارهای آ  دهد و یک مؤلفه اندازه می

ای از معادالت  جموعهها تامین م ترین آ  های بااهمیت برخوردار است که مهم استفاده از روش معادالت ساختاری از مزیت
باشد. معادالت ساختاری لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری خطی  زما  می صورت هم رگرسیو  به
گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و  هایی که شامل متغیرهای مکنو س خطاهای اندازه کند برای برازش مدل را برآورد می

های آماری موردنظر از  کند. برای انجام روش ریزی می باشد طر  زمانی و وابستای متقابل می مستقلس علیت دوسویهس هم
 شود. استفاده می Lisrelافزار  نرم

 

 ها یافته

 دهندگان های جمعیت شناختی پاسخ ویژگی

 شده است. نشا  داده 9دهندگا  در جدول  های جمعیت شناختی پاسخ تحلیل ویژگی و  تجزیه
 

 دهندگان های جمعیت شناختی پاسخ ویژگی (:9) جدول

 درصد طبقات های جمعیت شناختی ویژگی

 جنسیت
 0/34 مرد

 3/09 ز 

 سن

 1/4 سال 02-82

 9/99 سال 42 -89

 8/41 سال 49-92

 8/84 سال 92باالتر از 

 3/94 کاردانی تحصیالت
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 9/89 کارشناسی

 8/81 کارشناسی ارشد

 9/1 دکترا و باالتر

 سابقه کاری

 9/90 سال 9کمتر از 

 9/90 سال 9-92

 1/02 سال 92-02

 9/4 سال 02-82

 
باشند. از  ها ز  می درصد از آ  3/09دهندگا  مرد و  درصد از پاسخ 0/34شده استس  نشا  داده 9طور که در جدول  هما 

درصد کمترین باش  1/4سال با  82تا  02بین درصد بیشترین و همچنین افراد باسن  8/41سال با  92تا  49طرفی افراد 
درصد بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی  8/81اند. افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با دهندگا  را تشکیل داده پاسخ

سال  92ا ت 9اند. نهایتاً بیشترین سابقه کاری شامل  دهندگا  را تشکیل داده درصد کمترین باش پاسخ 9/1دکتری و باالتر با 
 درصد می باشد.  9/4سال با  82تا  02درصد و کمترین سابقه کاری نیز  9/90با 

 

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

شود. در این آزمو س فرض صفر  اسمیرنوف استفاده می -های یک متغیر کمی از آزمو  کولموگوروفجهت بررسی توزیع داده
 دهنده نتایج این آزمو  است. نشا  0ها است. جدول  ود  توزیع دادهشده در مورد نرمال ب  دهنده ادعای مطر  نشا 
 

 اسمیرنوف -: آزمون کولموگروف(4)جدول 

 میاناین متغیر
انحراف 
 استاندارد

 K-Sآماره 
احتمال آماره 

K-S 

00/99 بیماری کرونا  93/8  30/9  039/2  

34/93 عملکرد مشتری  09/4  42/9  819/2  

34/93 عملکرد بازار  09/4  42/9  819/2  

30/90 عملکرد مالی  29/8  18/0  938/2  

 
داری این  کنند؛ چراکه سطح معنی دهند که تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی می نشا  می 0آمده در جدول  دست نتایج به

شود. بنابراین با توجه به نرمال بود  توزیع تمامی متغیرهاس  ها تائید می است و فرض صفر برای آ  29/2تر از  متغیرها بزرگ
 استفاده شد. Lisrelافزار  سازی معادالت ساختاری از نرم به مدلهای مرتبط  منظور اجرای روش به

 

 سنجش روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی
قبل از وارد شد  به مرحله آزمو  مدل مفهومی پژوهشس ابتدا الزم است نسبت به روایی و پایایی پرسشنامه اطمینا  حاصل 

گیری بر چندین معیار شامل روایی سازهس روایی رازش مدل اندازهمنظور بررسی ب به 9روش معادالت ساختاری شود. در
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-با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمو  قرار داده می 9تشایصیس روایی همارا و پایایی مبتنی است. روایی سازه

 د.ده نتایج این روش شامل بارهای عاملی و مقادیر آماره تی استیودنت را نشا  می 8شود. جدول 
 

 نتایج روایی تشخیصی، روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی (:3)جدول 

 متغیر )سازه(
میاناین واریانس 

 (AVE)شده  استاراج

پایایی ترکیبی 
(CR) 

ضریب آلفای 
 کرونباخ

 روایی واگرا

MSV ASV 

 83/2 89/2 2٫3339 10/2 38/2 (91-بیماری کرونا )کووید

 44/2 81/2 2٫3993 10/2 39/2 عملکرد مشتری

 98/2 93/2 2٫3129 39/2 30/2 عملکرد بازار

 30/2 39/2 2٫3019 39/2 34/2 عملکرد مالی

 
باشد.  9/2تر از مقدار بحرانی  شده بزرگ روایی تشایصی در صورتی برقرار خواهد بود که مقدار میاناین واریانس استاراج
 3/2تر از  مقدار پایایی ترکیبی بزرگ -9همچنین سه شرط الزم برای تحقق روایی همارا وجود دارد که بدین شر  است: 

تر از میاناین واریانس  مقدار پایایی ترکیبی بزرگ -8باشد؛ و  9/2تر از  ده بزرگش مقدار میاناین واریانس استاراج -0باشد؛ 
دهنده پایداری درونی مناسب  باشدس نشا  3/2که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالتر از  شده باشد. درصورتی استاراج
نظرا  مقدار استاندارد برای  لت دارد. نهایتاً صاحبنیز بر عدم وجود پایایی دال 9/2گیری است و مقدار  های اندازه برای مدل

های  و مقادیر استاندارد برای شاخص 8اند. بنابراین با توجه به جدول  در نظر گرفته 3/2ضریب آلفای کرونباخ را برابر با 
برای  AVEمقادیر  توا  نتیجه گرفت که روایی همارا از طریق برآورد میاناین واریانس تبیین شده برقرار است. موردنظر می

باالتر هستندس این پرسشنامه  9/2از  AVEدر نوسا  است و بنابراین چو  شاخص  33/2تا  32/2های این پژوهش بین  عامل
که  گیری گردید. ازآنجایی اندازه ASVو  MSVاز همارایی مطلوبی برخوردار است برای بررسی واگرایی پرسشنامه متغیرهای 

 گردد. باشدس بنابراین روایی واگرا پرسشنامه تائید می کمتر می AVEاز  ASVو  MSVمقادیر 

 

 نتیجه فرضیه ها

تر از قدر  ترین معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاری عبارت آماره تی استیودنت است. چنانچه مقدار آ  بزرگ یکی از مهم
عنوا  مقدار مالک برای تائید مقادیر  به 0٫93و  9٫19س 9٫94باشدس پارامترهای مدل معنادار هستند. سه مقدار  19/9مطلق عدد 
شود. نتایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر آماره تی استیودنت و سطح معناداری  درصد در نظر گرفته می 11و  19س 12در سطو  
 شده است. نشا  داده 4در جدول 
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 های اول تا سوم نتایج آزمون فرضیه (:2)جدول 

ضریب  وابستهمتغیر  متغیر مستقل فرضیه
 مسیر

آماره تی 
 استیودنت

 سطح معناداری

H1 29/2کمتر از  20/8 38/2 عملکرد مشتری (91-بیماری کرونا )کووید 

H2 29/2کمتر از  23/8 91/2 عملکرد بازار (91-بیماری کرونا )کووید 

H3 29/2کمتر از  14/0 39/2 عملکرد مالی (91-بیماری کرونا )کووید 

 

( تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد مشتری دارد. بنابراین 91 -( نشا  داد که بیماری کرونا )کووید4آمده در جدول ) دست نتایج به
( بر عملکرد مشتری 91 -فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفت و ضریب مسیر نشا  می دهد که میزا  تاثیر بیماری کرونا )کووید

 91/2بر عملکرد بازار نیز با ضریب مسیر  (91-)کوویدنی تاثیر مثبت و معنادار بیماری کرونا می باشد. فرضیه دوم یع 38/2
تائید شد بنابراین فرضیه دوم نیز مورد تائید قرار گرفت و نهایتا فرضیه سوم تحقیق یعنی رابطه معنادار و مثبت بین بیماری 

 ائید قرار گرفت بنابراین فرضیه سوم نیز تایید شد.مورد ت 39/2( و عملکرد مالی با ضریب مسیر 91-کرونا )کووید

 

 نتیجه گیری بحث و 
( بر عملکرد کسب و 91 -این گفته شدس هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیماری کرونا )کووید از  گونه که پیش هما 

شده   ها و تحقیقات انجام پژوهشباشد که پس از طی مراحل مقدماتی و مرور  کارهای کوچک و متوسط در  استا  اردبیل می
باشند و نهایتاً برای تأیید  زمینۀ بیماری کرونا و عملکرد کسب و کار می داخلی و خارجی و همچنین مرور نظریات ماتلف در

مدیرا  و کارمندا  ارشد صنایع کوچک و متوسط در  نفری از  849فرضیات این تحقیقس از طریق پرسشنامه در یک نمونه 
وتحلیل قرار گرفت؛ و  ها مورد تجزیه آوری و سپس با استفاده از تکنیک آماریس این داده های موردنیاز جمع دادهاستا  اردبیل 

عملکرد بازار تاثیر مثبت و نشا  داد که بیماری کرونا بر عملکرد مشتری تاثیر معناداری دارد و همچنین بیماری کرونا بر 
های پژوهشس پیشنهاد  با توجه به یافته معناداری دارد و نهایتا رابطه مثبت و معنادار عملکرد مالی بر بیماری کرونا تایید شد.

میشود مدیرا  صنایع کوچک و متوسط با رعایت پروتکل بهداشتی و با حداقل کارکنا  به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین 
هاد میشود که به انجام فعالیت های خود به صورت آنالین تمرکز نمایند و از طریق شبکه های مجازی به جذش مشتریا  پیشن

جدید و ناهداری مشتریا  فعلی خود ادامه دهند. و به مدیرا  پیشنهاد میشود که در جهت حفظ مشتریا  فعلی در هر صورت 
پروتکل بهداشتی باشند. همچنین پیشنهاد میشود افرادی را جهت ارسال پاسااوی نیازهای آنها همانند گذشته با رعایت 

سفارشات مشتریا  جذش نموده و با رعایت تمام موارد بهداشتی برای حفظ سالمت شاصی و جلب اعتماد مشتریا  به فروش 
وای فعالیت های خود را خود ادامه دهد. و نهایتا پیشنهاد میشود که به تبلیغ فعالیت های شرکت در جهت عملکرد بهتر محت

در تحقیق حاضر با توجه به اینکه پژوهشارا  با محدودیت زمانی مواجه  بصورت ابزار رسانه ای در اختیار مشتریا  قرار دهند.
اند لذا به پژوهشارا   صورت جداگانه موردبررسی قرار نداده ها را به های اصلی تحقیق پرداخته و ابعاد مؤلفه بودند لذا به فرضیه
صورت جداگانه بررسی نمایند. همچنین به محققین آتی پیشنهاد  ها نیز به شود که در تحقیقات آتی ابعاد مؤلفه آتی پیشنهاد می

تری  ریزی های دقیق ها بپردازند  تا ضمن مقایسه و ارزیابی تطبیقیس برنامه شود که به بررسی تحقیق فوق را در سایر استا  می
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شود که در تحقیقات آتی همین  کسب و کارها در شرایط کنونی بپردازد و نهایتاً پیشنهاد می در مورد رونق باشید  به به
 تحقیق با اضافه کرد  متغیر قابلیت های بازاریابی و جامعه آماری بیشتر انجام دهند. 
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