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 يی و شیمیايیرودا های شركت عملکرد بر ٩١ويد وك ریفراگ یماریب تأثیربررسی 
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 چکیده

 از حاضر . پژوهشباشد می یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10ید وکو ریفراگ یماریب تأثیربررسی ، هدف این تحقیق

 کاربردی تحقیق نوع از نیز اهداف اساس و بر کمی تحقیق نوع از، ها داده ماهیت اساس بر، همبستگی -توصیفی تحقیقات نوع

در بازه سال ، و قلمرو زمانی قلمرو زمانی پژوهش یی و شیمیاییرودا های شرکتقلمرو مکانی این تحقیق  .آید می حساب به

 که ازآنجاییباشند  می یی و شیمیاییرودا های شرکتبوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران  1044

نفر از  171تعداد  که شود؛ میلذا حجم نمونه بر اساس جدول مورگان مشخص  باشد میجامعه آماری تحقیق حاضر محدود 

متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روایی  سنجش منظور بهنمونه انتخاب شدند.  عنوان به ها آن

 71/4، نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخمورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش ها پرسشنامهمحتوایی و صوری 

د متغیره و مدل معادالت آماری توصیفی و آمار استنباطی )رگرسیون چن های روشبرآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از 

 تأثیر یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10ید وکو ریفراگ یماریب نتایج زیر به دست آمد که و ؛ساختاری( استفاده شد

 گذار است

 ایییدارویی و شیم های شرکت، عملکرد 10کوید  ریفراگ یماریبهای كلیدی:  واژه

 



 بداریحسا و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 673-604، صفحات 1041بهار ، 1، شماره 8دوره 

677 

 

 مقدمه -٩

COVID-19 نیاست که از شهر ووهان چ 1روسیکرونا و دیحاد شد یاز سندرم تنفس یناش یماریب ای مسری اریبس یماریب کی 

تماس که از طریق  (1)است  گذاشته تأثیرتمام قاره ها  بربه خود گرفته است و  پاندمیک ینسبت ها از پیشنشات گرفته است و 

آن  قدرتشدت و  لیبه دل COVID-19 .شود میا نفر ه ونیلیمنجر به مرگ م جهیکه در نت ابدی یافراد گسترش م انیدر م کینزد

. شود میشناخته  تا کنون شیاز قرن ها پ یبحران بهداشت جهان نیبزرگتر عنوان به نیو همچن شود میشناخته  پاندمی عنوان به

 یالملل نیسازمان ب ،لیدل نی. به همی را مختل کرداجتماع روابطرا از اقتصاد جهان گرفته تا  زی، همه چجدیدکرونا  روسیشروع و

ای در  در تالش برای یافتن داروی کروناست، اما این مبارزه جهان .برود نیشغل ممکن است از ب ونیلیم 101زد که  نی( تخم6) 2کار

مقابل زمان است. واقعیت این است که برای آزمون و خطای داروهای جدید زمان کافی وجود ندارد، به همین دلیل تمرکز بر 

اند. سازمان بهداشت جهانی مشغول تست چهار دارو برای  ها پس داده ست که پیش از این امتحان خود را روی ویروسداروهایی ا

توانیم تا  اما ما نمی؛ ، داروی ماالریا و دارویی که برای درمان ابوال ساخته شد، اما هرگز آزمایش نشدHIV درمان کروناست. داروهای

 .(2) ن داروها بر ویروس کرونا منتظر بمانیم. نیاز به داروی موثر حاال برای همه جهان حیاتی استای تأثیرزمان به دست آمدن نتیجه 

ها  توانند به یافتن دارو کمک کنند. البته اگر تمام این شرکت های داروسازی با اطالعات و آمارهای دقیق خود می اینجاست که شرکت

ها حاضر نیستند  رسد برخی از این شرکت به نظر می .(6) یار دانشمندان قرار دهندرقابت را کنار بگذارند و اطالعات خود را در اخت

اند به صورت کامل در اختیار دانشمندان قرار دهند. به سان مالکان  اطالعات خود را در زمینه داروهایی که قبالً تست شده

داروسازی هم اطالعات دارویی خود را در کامپیوترهایشان های  اند، شرکت ها را در انبار ذخیره کرده هایی که دستمال توالت فروشگاه

کمپانی بزرگ داروسازی شکل گرفت تا تحقیقاتی برای یافتن  14ماه ژوئن سال گذشته توافقی بین  در .اند پنهان کرده

رقابت را کنار  های داروسازی اکنون بیش از هر زمان دیگری باید نماید که کمپانی می ینچن .های جدید آغاز شود بیوتیک آنتی

تر آزمایش شوند. زمان انتظار به  بگذارند، درهای البراتوارهای خود را باز کنند تا داروهای محتمل برای مقابله با کرونا هرچه سریع

 .(0) ها و سرعت عمل دانشمندان بستگی دارد ها به تصمیم این کمپانی پایان رسیده و زندگی انسان

 

 پژوهش نهپیشی بر مروری و نظری مبانی 

COVID-19 از  یبحران بهداشت جهان نیبزرگتر عنوان به نیو همچن شود میشناخته  پاندمی عنوان بهآن  قدرتشدت و  لیبه دل

 ی را مختل کرداجتماع روابطرا از اقتصاد جهان گرفته تا  زی، همه چجدیدکرونا  روسی. شروع وشود میشناخته  تا کنون شیقرن ها پ

(1). 

 یروش ها برا نیاز ارجح تر یکیبرود.  نیشغل ممکن است از ب ونیلیم 101زد که  نیکار تخم یالملل نیسازمان ب، لیدل نیبه هم

است که  جیرا یواژه ا دیکل نهیرنطاست. امروزه ق ریدر مناطق درگ COVID-19 وعیبحران، اعمال اقدامات مهار ش نیا تأثیرکنترل 

است که توسط  یاز پروتکل اضطرار یحالت نهی، قرنطقتیاده قرار گرفته است. در حقکرونا توسط مردم مورد استف یریهمه گ یدر ط

را از  هو ماندن در خان یجمع یها نهیقرنط جهیخود منع کرده و در نت یتا مردم را از ترک محل زندگ شود میاجرا  صالحیمقامات ذ

 قیدق رانهیشگیانجام اقدامات پ COVID-19 ریهمه گ یماریدر کنترل ب تیموفق یکند. برا یدر سراسر جهان اجبار 2424 6مارس

 است. یاصول بهداشت ضرور رشیو پذ یبر اساس دستورالعمل پزشک نهیقرنط ندیاز فرآ یروی، پیاجتماع یفاصله گذار تیمانند رعا

                                                           
1 SARS-CoV-2 
2 ILO 
3 mars 
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ئیس مرکز . رشدارش زـت گـشابهدوزارت بط عمومی رواطریق از شهر قم در جدید ى ناوکرارد از لین مواوبهمن  64یخ رتادر 

وس، یروناوبتال به کرانظر ک را از مشکوارد مورد از مو 2لیه اومایش آزکه نتایج د کرم عالاشت ابهدوزارت بط عمومی و رواسانی عرطالا

نا مشخص شد. وبه کرک مشکو اردوـمران و اـه بیمـجعامرو محل قرنطینه ان قم نیز بعنور کامکان ستارست. بیماه اشدارش مثبت گز

قم در تنفسی ى هارىبیماش اهد گسترـته شـگذشر روز اـچهدر ه ـکد رـکم الـعاپزشکی قم م علوه نشگادائیس وز، ررهمین در 

د در فردو ین الیه اوتست وز مراند که دکرت وـی فـتنفسرى اـر بیمـثار ـقم بى هانستاربیمااز یکی در نفر  2ت ین مداطی و یم دبو

حاضر به ل حادر که ششنفر هم د عا کرادبهمن  64ه در گاآمنابع از یلنا به نقل ارى اشد. خبرگزم عالانا مثبت وکررى بیمارد مو

م عالابا ، سفندا 2در قرنطینه به سر میبرند. اد در رـفان ـین ااـیکدنزاده و انوـه خـتند کـهسى نا بستروکروس یروبتال به الیل د

 ست.اشتهوس را دایروناوکراز ی ـناشت اـترین تلفـین بیشـچاز س ـپان رـی، ارـنفر اـچهن دـشت وـسمی فر

، تونیـس، اچینن، گرجستان، پاکستان، عمااق، عرن، فغانستا، اکویت، بحرینرات، مان، البنادا، کانار کشو 13، سفندانهم روز  تا

ان رـیأ ادـمباز  هـد کـندهاشناسایی کروس را یروناومبتال به کرادى فراند که ده اکرم عالن ابایجاو آذربریتانیا روس، بال، لندزنیو

ین ـه چـفرهایی بـه سـکد وـانی بـگزرم باـقدر ا ـوتیهـفاز که یکی د کرم عالاشت ایر بهد، وزسفندرم ایخ چهارتادر ند. هامدآ

اد دـتع، 1600ین وردرـف 1نبه ـتا ظهر سهشان یراپزشکی زش مون و آما، درشتابهدوزارت بط عمومی رواست. به گفته اشتهدا

از ر ـنف 8061ین ـهمچنو د ـناهـباختن نفر جا 1060اد ین تعداز اکه ه شناسایی شدر کشودر  10ید وال به کومبتر بیما 20811

 ندایافتهد بهبون تاکنووس یروین ابه ن مبتالیا

، اعیـجتمده اترـگسى اـه متغیرهـکره دارد اـشب اچوراـک چـه یـدیریتی بـمز به نیاده، گسترو شدید رى، فوى ین چالش هاا

به وش فروى نیردر  COVID-19همه گیر رى حتمالی به بیماى اپاسخهاو تأثیر اى درک بررا نامتبط رى ساختاو یکی ژوتکنول

تعامل اد و فراجتماعی تأکید می کند. )یعنی امتقابل ط تباارهمیت اکه بر  (6)جتماعی و افنی ى نظریه سیستم هاآورد. می ب حسا

مانی زتغییر ساى لگوو ا لایج مدـنتار( و زـفاخت ـسار و فزم اجمله نرآن از نش مرتبط با و داحل افنی )یعنی مرى جنبه هاو نها( آ

. (0)ست ه افنی ساخته شدو جتماعی ى اتم هاـسیسرى تئوس آن سااکه بر ، یتولول باشد. مددى ند مسلماً چنین بنیاامی تو یتولو

ات سی تغییرربرم هنگاورى( در فنار و ساختا، ظیفهن، ونساا ل،مثاان وـمتغیر به هم پیوسته )به عنر می کند که چهاد پیشنها

د یجارا ایگر دیک یا چند متغیر در یا تغییر د و پیش بینی کران می تورا یک متغیر در مر تغییر این اکه با و نظر بگیرید در مانی زسا

 .(1)د کر

 

ى شاخصها هـینکره ابادرکلی ر لیکن به طوو ؛ستامدیریت ى هشهاوپژدر بحث رد موى هازه مهم ترین سااز یکی د عملکرب( 

سته دو دبه د نجش عملکرـسى اـاخصهـی شـکلر وـبه طارد. ندد جوان وبین صاحب نظردر فق نظر کاملی اتوز هنو، منداکدد عملکر

ی عینى هاس داده ساا بر قعیواکامال رت ست که بصواشاخص هایی د، عینی عملکرى ست. شاخصهااعینی تقسیم پذیر و هنی ذ

بیشتر د هنی عملکرى ذا شاخص هاـمد. امی شوى گیرازهنده اغیرارى و سرمایهگذزده بام سهان صاحباق حقوزده با، ییزده دارامثل با

 دشکل میگیرن مازنفع ساى ذى هاوه گروت قضاى که بر مبناد شامل می شورا هایی رمعیا

هش با توجه به وین پژا در .تـسه ارـغین و کنارتعهد شغلی کا، زاربادر هنی ذتصویر ى، مشترى ضایتمندربه ان نها می توآجمله از 

شرکت د عملکرى گیرازه نداجهت ه غیرد و یه شوـحاشارى، هی سرمایه گذزدبازار، مالی مانند سهم باى شاخصهااز قت باالتر د

اف هدابر ام قداموثر یک ب و ست یابی خوان دمیز ىرـگیازه دـناى ارـبرى اـمعیر کاو کسب د کلی عملکرر ید. به طودگرده ستفاا

 د.شوآورد براف هداستیابی به ن در دمازی ساـثربخشو ایی رااـیله کـسوه ـد بـناکه می تود تعریف می شوه تعیین شد
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 هدف پاسخگویی به این سوال است که:، توجه به موارد مطرح شده در این تحقیق با .

 گذار است؟ تأثیر یی و شیمیاییوردا های شرکت عملکرد بر 10کوید  ریفراگ یماریبآیا 

 

اساتید و دانش آموزش را در موقعیتی قرار داده که مجبورند تجربه آکادمیک  10به خوبی اظهار داشت که بحران کووید  لدرمن

ای اساتید می توانند مهارت ه، ین بپذیرند. از طریق هوش دیجیتالیادگیری آنال –بزرگترین فرایند آموزش  عنوان بهدیجیتال را 

دستیابی به موفقیت در  منظور بهدیجیتال کودکان که در آستانه خطر سایبری قرار دارد را بررسی کرده و فرصت های آموزشی 

ونا ویروس به کار گیرند. کر، فعالیت های آینده و به ویژه در همه گیری بیماری که کل کودکان وابسته به آموزش آنالین هستند

عث بروز تهدید پایداری در موسسات آموزشی از مهد کودک تا سطح عالی آموزش شده و روز به روز که با دارای عمر طوالنی بوده

برخی از مردم امیدوارند که مهارت های شغلی خود را ، یادگیری را بدتر می سازد. جدا از تالش های خیرخواهانه –وضعیت آموزش 

 برای کسب فرصت های سودآور عرضه کنند.

، بیان کردند و آینده سیستم دانشگاهی نیجریه: تکاپو برای ارتباط کتابخانه ها Covid-19 همه گیری ا عنواندر تحقیقی ب ایفجه 

 یکی از پیامدهای شیوع عنوان بهتدریس در دانشگاه های نیجریه  های روشنقش کتابخانه های دانشگاهی در تغییر الگوی تکاملی 

Covid-19 ی فعلی در آموزش آنالین و نقش های مهمی که کتابخانه ها می توانند ایفا کنند بررسی شده است. این مقاله روند جهان

را برجسته کرده است. طراحی و پذیرش وب سایت کتابخانه پاسخگو، پذیرش مدل کتابداری ترکیبی و استفاده از شبکه های 

تدریس  های روشر مواجهه با تغییرات چشمگیر بهترین روش ها برای تأمین مکانی برای کتابخانه ها در نیجریه د عنوان بهاجتماعی 

، مورد پذیرش قرار گرفته اند. عالوه بر این، این مطالعه چالش هایی را در نظر گرفته است که بیان می کند Covid-19 پس از

حمایت از که در راستای تبدیل خدمات سنتی به آنالین برای  ICT ممکن است کتابخانه ها در استقرار زیرساخت های مربوط به

 مهارت مجموعه کسب در شدید نیاز آموزش و یادگیری است، با چالش هایی روبرو شوند. این مقاله پویایی در ارائه خدمات کتابخانه و

 کافی بودجه که خواهد می مربوطه ذینفعان از حال عین در، کند می پیشنهاد را نیجریه در دانشگاهی کتابداران توسط جدید های

مربوطه را برای پشتیبانی کافی از آموزش و یادگیری در یک محیط  ICT های زیرساخت بتوانند تا کنند فراهم ها کتابخانه برای

 .مجازی، به کار گیرند

اگر چه در ، بیان کردند ای که با ویروس کرونا شکوفا شد ، رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوهدر تحقیقی با عنوان غفوری فرد

کرد  های علوم پزشکی در بستر فضای مجازی تأکید می درمان و آموزش پزشکی مدام بر ارائه آموزش، وزارت بهداشت، چند سال اخیر

های مجازی  ها اقدام به برگزاری دوره حرکت وسیعی در سطح کشور در این حوزه اتفاق نیافتاده بود و تنها برخی دانشگاه، اما در عمل

های  رغم تأکید بر هوشمندسازی مدارس پیشرفت شرایط مشابهی حاکم بود و علی، پرورش نیزکرده بودند. در حوزه وزارت آموزش و 

 های مجازی حاصل نشده بود. گیری در بسترسازی و ارائه آموزش چشم

 

مله ها از ج اما سایر حوزه، های متعددی روبرو کرد های بهداشتی درمانی دنیا را با چالش سیستم، 10-اگر چه شیوع ناگهانی کووید 

های بهداشتی بر رعایت  پروتکل، در سراسر جهان 10-(. با شروع اپیدمی کووید1خود قرار داد) تأثیرحوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت 

برای کاهش شیوع ویروس کرونا ، در این راستا در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما (.2گذاری اجتماعی تأکید کردند) فاصله

آموزان و دانشجویان در طول دوره  (. برای این که آموزش دانش6) ها تعطیل شد در مدارس و دانشگاههای حضوری  آموزش

کارهای مختلفی  تداوم داشته باشد راه، های درسی طبق برنامه از قبل مشخص شده گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه فاصله
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یزیون و با همکاری شبکه آموزش ارائه شد و هدف اصلی آن رعایت عدالت آموزش از طریق تلو، ارائه شد. در حوزه آموزش و پرورش

های درسی عمالً  اما با توجه به تنوع مقاطع تحصیلی و رشته، آموزشی عنوان شد. اگر چه تجارب موفقی در این زمینه کسب شد

 امکان ارائه همه دروس به شکل آموزش تلویزیونی میسر نشد.

 

آموزان و راهکارهای مقابله با  شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش ، پیامدهای روانحقیقی با عنواندر تابوالمعالی الحسینی، 

آموزان در نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه، در   ها بیانگر این بود که دانش تحلیلی بود. یافته -، روش پژوهش توصیفی بیان کردند ها آن

ضطراب، افسردگی، اختالل استرس پس از آسیب، استرس، ناکامی، ترس، خشم، احساس شناختی مانند ا بعد فردی مشکالت روان

آموزان با مشکالتی مانند مشکل در ارتباط با اعضاء خانواده،  اند. در بعد بین فردی، دانش حوصلگی را تجربه کرده تنهایی و بی

اند. در بعد آموزشی  درآمد خانواده را تجربه کردههای اجتماعی ناکافی، کاهش  محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان، حمایت

آموزان در فرآیند آموزش آنالین، افزایش بار شناختی، ضعف انگیزه،  مشکالتی، مانند حضور شناختی و اجتماعی ضعیف دانش

 و نگرانی از ارزشیابی شناسایی شد. مشکالتی در مدیریت زمان

 

 پژوهش الگوی و ها فرضیه

 گذار است. تأثیر یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10کوید  ریفراگ یماریب

 

 مغهومی تحقیق مدل

پیوند این متغییرها را  کند و چارچوب نظری متغییرهای مهم را در وضعیتی که مرتبط با مسئله پژوهش است شناسایی و مشخص می

)چنانچه  تعدیل کننده و مداخله گر وابسته و متغییرهای  دهد و روابط موجود بین متغییرهای مستقل، متغییرهایایی ارائه میبه گونه

 . (01، ص:1681)اوماسکان،  شود.روشن می وجود داشته باشد(

 مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر خواهد بود.

 

 

 

 

 متغیرها گیری اندازه و تبیین -

 : ها روسيكروناو

 یدتریشد یها یماریتا عامل ب یمعمول یسرماخوردگ روسیتند که از وهس دهیرکروناوی ٔ مجموعه ریو ز ها روسیاز و یخانواده بزرگ

طور مداوم  به ها آن یور بر مطالعه و شدند کشف 1034 ٔ در دهه ها روسیکروناو ..شود یرا شامل م 10 دیهمچون سارس، مرس و کوو

حال تاکنون هفت  نی، با اکند یم دایپ عویدر پستانداران و پرندگان ش یعیطور طب به روسیو نیادامه داشت. ا 1084تا اواسط دهه 

 بر، در دسام(SARS-CoV) یسندرم حاد تنفس روسی، کروناوها آننوع  نیاست. آخر منتقل شده به انسان، کشف شده روسیکروناو

 .کرد ریتمام جهان را درگ یپس از مدت کوتاه روسیکرد. کرونا و دایپ وعیدر انسان ش یریگ با همه نیدر شهر ووهان چ 2410

 

كويد  ریفراگ یماریب

٩١ 

يي و روشركتهای دا عملکرد

 شیمیايي
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 عملکرد شركت

های  کنندگان گزارش کند استفاده گذاری بهینه کمک می سرمایه منظور بهفرآیندی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری و  

 کنند. مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می

 عنوان بهیی و شیمیایی رودا های شرکت......نفر از مدیران تعداد  که باشد می یی و شیمیاییرودا یها شرکت، تحقیق جامعه آماری این

 .شود مینمونه انتخاب 

 

 روش تحقیق 

ای به طور نظام یافته با هدف کشف  تحقیق علمی تالش کاوشگرانهدر این نوع  کاربردی است.-علمی هدف از نظر پژوهش حاضر

 ریفراگ یماریب تأثیر یبررسصورت می گیرد که در پژوهش حاضر این مهم در راستای گسترش قلمرو معرفتی بشر  منظور بهمجهولی 

تعیین روابط علی و معلولی میان متغیرهای مستقل  منظور بهصورت می گیرد که  یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10کوید 

های توصیفی ـ علی قرار می گیرد. نوع و امکانات اجرایی نیز در دسته پژوهش، تاین تحقیق از نظر ماهی .شود میو وابسته انجام 

 ی کردن به فرآیند تصمیم گیری باشدریا ایوجود متواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط اجرای تحقیق توصیفی می

 

 ها دادهروش و ابزار گردآوری 

و مدارک و میدانی است. روش  اسناد به مراجعه ای و پیمایشی کتابخانه صورت دو به پژوهش این برای نیاز مورد اطالعات آوری جمع

 طراحی با محقق پیمایشی روش ودر. باشد ...( می و مقاالت، کتب) انگلیسی و فارسی متون انواع مطالعه و بررسی شامل ای کتابخانه

 با خواهدکردوسپس آوری جمع، را تحقیق انجام یبرا نیاز مورد های داده، آماری نمونه بین در آن توزیع و پرسشنامه محقق ساخته

 استقرار گرفته  مونآز مورد پژوهش های فرضیه، شده آوری جمع های داده از استفاده

 

 روايی ابزار اندازه گیری تحقیق

، بارت دیگربه ع؛ تواند یک متغیر را براساس تعریف خاصی سنجش کندای است که یک وسیله اندازه گیری میاین واژه تعریف درجه

خواهیم اندازه گیری کنیم می سنجد یا آیا وسیله سنجش فقط همان چیزی را که می»ها به این سوال که درجه مثبت بودن پاسخ

 مشخص می کند.، نه

یری منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گ

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب می

در این پژوهش هم از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.  های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد.سازد. روش

-شود و به سوالی یک ابزار اندازه گیری به کار برده میعی اعتبار است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهندهاعتبار محتوا نو

را  ها آنای باشند که محقق قصد اندازه گیری های ویژهها و مهارتها معرف ویژگیی آن بستگی دارد اگر سوالهای تشکیل دهنده

محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه  ، آزمون دارای اعتبار، باشدداشته

 .. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی داردشود میتعیین 

به قرار تحقیق که در مورد مصاحاستفاده شد و با نظر اساتید و خبرگان  محتواتحقیق برای آزمون روایی، از روش روایی  در این 

 .ه استگرفت مورد تایید و اصالح قرار  اندگرفته
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 پرسشنامه 4پايايی

ط قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با ایین امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرای

از  ؛ کهشود میاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روشهای مختلفی استفاده یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به همراه دارد. برای مح

 جمله می توان به:

 الف( اجرای دوباره )روش بازآزمایی(

 ب( روش موازی )همتا(

 ج( روش تصنیف )دو نیم کردن(

 د( روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.

-می گیری به کار اندازه  روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار برای ارزیابى پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهدشد. این 

 .رود

 

 شناختی تحقیقآمار توصیفی متغیرهای جمعیت

های آماری الزم است این قبل از تجزیه و تحلیل داده، ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته استشناخت بهتر جامعه منظور به

ای برای تبیین روابط گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنان و پایه، هاف آماری دادهها توصیف شوند. همچنین توصیداده

 روند.متغیرهایی است که در پژوهش بکار می

 های جنسیتفراوانی گروه -٩جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت

%04 74 زن  04%  

%34 141 مرد  144%  

%144 171 جمع کل   

 

درصد مرد هستند. نمودارهای فراوانی و درصد فراوانی مربوط  34درصد زن و  04،  شود ( مشاهده می1نطور که در جدول شماره )هما

 به جنسیت در ذیل آمده است.

 

 

                                                           
4 reliability 
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 های جنسیتدرصد فراوانی گروه -٩نمودار 

 

 های سنفراوانی گروه -2جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

%10 21 سال 64تر از کم  10%  

%13 08 سال 04تا  64بین   74%  

%64 12 سال 04باالتر از   144%  

%144 171 کل جمع   

 

 13، سال 64درصد کمتر از  10، دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنشود از میان پاسخ( مشاهده می2همانطور که در جدول شماره )

 اند.سال بوده 04ر از درصد باالت 64سال و  04تا  64درصد بین 

 

 های سنیدرصد فراوانی گروه -2مودار ن
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 های تحصیلیفراوانی گروه -3جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

%2 6 دیپلم  2%  

%8 10 فوق دیپلم  14%  

%11 04 لیسانس  31%  

%60 38 فوق لیسانس و باالتر  144%  

%144 171 جمع کل   

 

 8، درصد دیپلم 2، دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیالتشود از میان پاسخ( مشاهده می6همانطور که در جدول شماره )

 اند.درصد فوق لیسانس و باالتر بوده 60 درصد لیسانس و 11، درصد فوق دیپلم

 

 
 های تحصیلیدرصد فراوانی گروه -3نمودار 

 

 بررسی مدل نظری تحقیق

ای از معادالت شبیه به رگرسیون چندگانه ساختار روابط درونی متغیرها را لی روش معادالت ساختاری از طریق مجموعهبطور ک

استفاده شده  PLSاز روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار ، کند. لذا برای پاسخ به پرسش اصلی این تحقیقآشکار می

 است.

 

 تحلیل عاملی

های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار توان دادهابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می، املیدر انجام تحلیل ع

های مختلفی برای این کار وجود دارد پردازیم. روشها برای تحلیل عاملی میداد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن داده
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در نوسان است. در صورتی که مقدار  1تا  4اشاره کرد که مقدار آن همواره بین  KMOن به محاسبه مقدار توامی ها آنکه از جمله 

KMO  توان با می، باشد 4530تا  4514ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین داده، باشد 4514کمتر از

ها برای های موجود در بین دادههمبستگی، باشد 457که مقدار آن بزرگتر از  ولی در صورتی، احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت

 تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.

در جامعه ، گیردهایی که پایه تحلیل قرار میها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیاز سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده

گیری توان از کفایت نمونهبه عبارت دیگر با استفاده از آزمون بارتلت می؛ فاده شده استاز آزمون بارتلت است، برابر با صفر نیست

های موجود بین نشانگر مناسب بودن همبستگی، ( نشان داده شده است0نتایج حاصل که در جدول شماره ) اطمینان حاصل کرد.

 ان به تحلیل عاملی اقدام کرد.تواز این رو می، گیری استها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهداده

 

 

 و بارتلت KMO آزمون -4جدول 

 KMO 387.3آماره  KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

xآماره 
2 655.8335 

 733 درجه آزادی

 38333 داریسطح معنی

 

رای اجرای تحلیل ها بتوان گفت که داده( می>4541sig) ( و عدد معناداری آزمون بارتلت457 از )بزرگتر KMOبا توجه به عدد 

 عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.

 اشتراكات اولیه -6جدول 

 سؤاالت اولیه استخراجی

38.3٩ ٩8333 ٩ 

387٩ ٩١8333 2 

38672 ٩8333 3 

38723 ٩8333 4 

38643 ٩8333 6 

3854٩ ٩8333 5 

38542 ٩8333 7 

386١3 ٩8333 . 

385٩5 ٩8333 ١ 

3874٩ ١8333 ٩3 

3853. ٩8333 ٩٩ 
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دهندۀ اشتراک یک متغیر )گویه( برابر با باشد که نشان( میExtractionاین جدول دارای دو ستون اشتراکات اولیه و استخراجی )

-ن میها( بیاها را قبل از استخراج عامل )یا عاملاشتراک، ها است. ستون اول اشتراکات اولیه( با عاملمربع همبستگی چندگانه )

های ( عامل451های اولیه برابر یک است و هر چه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد )یعنی بزرگتر از کند و تمامی اشتراک

-االت در فرآیند تحلیل عاملی میؤمناسب بودن تمامی س ۀدهندنشان باالجدول بنابراین ؛ دهندموردنظر را بهتر توصیف )نمایش( می

 بیشتر است. 451االت از ؤعدد اشتراکات سباشد به علت اینکه 

درصـد   725300 در حـدود  هـا عامـل  دهند و ایـن عامل را تشکیل می 2سؤاالت دهد که این جدول کل واریانس تبیین شده نشان می

عـاملی   هتـ در ادامه ماتریس چـرخش یاف  باشد.روایی مناسب سؤاالت می هدهندنماید که در واقع نشانواریانس را تبیین و پوشش می

کند که براساس میزان همبستگی این ارتباط و عامل را مشخص می . این ماتریس همبستگی گویه )سؤاالت یا متغیرها(شودآورده می

باشند و زیر چتر عامل مـوردنظر  می 451روشن خواهد شد. در این ماتریس بارهای عاملی )نمرات عاملی( هر یک از متغیرها بزرگتر از 

که هر چقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر دارد.  گیرندقرار می

 ها مرتبط هستند.االتی و با چه بارهای عاملی به این عاملؤدهد که چه سنشان میجدول زیر 

 یعامل يافتۀچرخش  يسماتر -5 جدول

هاعامل  سؤاالت 

2 1  

45430-  45420-  1 

45428-  45434-  2 

45146-  45181-  6 

45482 45410 0 

45417 45114 1 

45141 45442 3 

45408-  45106-  7 

45446 45138-  8 

45167-  45241-  0 

45432-  45474-  14 

45426-  45403-  11 

 

 آزمون فرضیات تحقیق

 پردازیم.رل میدر این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار لیز
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد-٩شکل 

 

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری-2شکل 

 

، (بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی ) منظور بهبرای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و 

، (NFIشاخص نرم شده برازندگی )، (AGFIشاخص تعدیل برازندگی )، (GFIشاخص برازندگی )، (CFIتطبیقی ) شاخص برازش

 ( استفاده شد.RMSEA( و خطای ریشه میانگین مجذورات تقریب )NNFIشاخص نرم نشده برازندگی )

 

 نتايج حاصل از بررسی نیکويی برازش مدل ساختاری تحقیق -7 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص برازش

 مناسب 25711 <6 مجذور خی دو بر درجه آزادی()شاخص نسبت  

CFI (تطبیقی شاخص برازش) مناسب 4501 >450 

GFI (شاخص برازندگی) مناسب 4500 >450 

AGFI (شاخص تعدیل برازندگی) مناسب 4506 >450 

NFI (برازندگی هشاخص نرم شد) مناسب 4506 >450 
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NNFI (برازندگیه شاخص نرم نشد) مناسب 4501 >450 

RMSEA (میانگین مجذورات تقریب هخطای ریش) مناسب 45434 <4548 

 

دهنده برازش مدل نشان، ( آمده است14-0های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شماره )نتایج بررسی شاخص

، CFI ،GFI ،AGFIدیر نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقا RMSEA 4548چرا که میزان کمتر از ، است

NFI ،NNFI  هستند. 450همگی باالتر از 

ضرایب مسیر برای همه ، شوددر جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است. همانطور که مشاهده می

 ( معنادار بدست آمده است.-1503کوچکتر از  tو  1503بزرگتر از  t) 4541روابط در سطح 

 

 ت تحقیق:نتايج فرضیا

 فرضیه اول:

:H0 گذار نیست. تأثیر یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10کوید  ریفراگ یماریب 

:H1 گذار است. تأثیر یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد بر 10کوید  ریفراگ یماریب 

 

یی و رودا های شرکت عملکرد بر 10کوید  ریفراگ یماریب توان گفت ضریب مسیر رابطۀ میان( می11-0مطابق جدول شماره )

بدست آمده است.  1503اری یعنی داست و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی 3538است. آماره تی برای این ضریب نیز  4560 شیمیایی

 بر 10کوید  ریفراگ یماریبدرصد  01توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان بنابراین می؛ شودتأیید می H1رد و فرض  H0لذا فرض 

 1600، ( وصائب نیا وهمکاران2424لدرمن )، تحقیق با تحقیق يجنتا گذار است. تأثیر یی و شیمیاییرودا های شرکت عملکرد

 .باشد میهمسو 

 

 پیشنهادات تحقیق

 پیشنهادات مبتنی بر نتايج تحقیق 

 کارکنان حداقل با و پروتکل بهداشتی یترعا با شرکتهای دارویی وشیمیایی مدیران شود میپیشنهاد  پژوهش یافته های به با توجه

 شبکه طریق از و نمایند تمرکز آنالین به صورت خود های فعالیت انجام به که شود می همچنین پیشنهاد .دهند ادامه خود فعالیت به

 حفظ جهت در که شود می مدیران پیشنهاد به ؛ ودهند ادامه خود فعلی مشتریان نگهداری و جذب مشتریان جدید به مجازی های

 شود می پیشنهاد همچنین .باشند بهداشتی پروتکل رعایت با گذشته همانند ها آن نیازهای صورت پاسخگوی هر در فعلی مشتریان

 اعتماد جلب و شخصی سالمت حفظ برای بهداشتی موارد تمام رعایت با و نموده جذب مشتریان ارسال سفارشات جهت را افرادی

 فعالیت محتوای بهتر جهت عملکرد در شرکت های فعالیت تبلیغ به که شود می پیشنهاد نهایتا ؛ ودهد ادامه فروش خود به مشتریان

 دهند ن قرار مشتریا اختیار در ای رسانه ابزار را بصورت خود های
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 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

شکلی اعم از موضوعی و زمانی، قادر های ماهوی و هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض شود، به لحاظ برخی محدودیت

د. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، بنابراین زهای مختلف به آن بپردانیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه

بعدی و  برای انجام برخی تحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن، پیشنهادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات

 :شود پژوهشگران آتی، اریه می

 های های مشابه یا اقداممطالعاتی در خصوص نحوه فعالیت به صورت آنالین و انتقال اطالعات در این فضا از طریق نمونه

 مشابه در سایر شرکتها

 سازی و عینیت بخشی اهداف شرکتها با فضای آموزش آنالینمطالعاتی در خصوص متناسب 

 وص فرایند طراحی و تولید محتوا متناسب با فضای خرید وفروش آنالینمطالعاتی در خص 

 های مورد نیاز شرکتها در دوران مطالعات امکان سنجی در خصوص افزایش سطح کیفی و ارتقا کیفیت و توسعه زیر ساخت

 بیماری

 

 محدوديت های تحقیق

تر  شود. بدیهی است هر قدر اطالعات دقیق آزمون می ها آناز  های تحقیق با استفاده اساس و پایه هر تحقیق اطالعاتی است که فرضیه

 نتایح حاصل از تحقیق نیز قابل اتکاتر است و تحقیق انجام شده اعتبار بیشتری خواهد داشت.، تری در اختیار محقق قرار گیرد و کامل

 با  یدبا یگرد سایر شرکتهایبه  یجنتا ینا یمیی و شیمیاییاست و تعمرودا های شرکت به عملکردمحدود  یقتحق ینا یجنتا

 د.دخطا استفاده گر یرشو پذ یاطاحت

 لذا ، و مربوط به دوران قرنطینه است 1600  های اخذ شده در طی سالآوری شده در این تحقیق شامل داده اطالعات جمع

ها بعد از بازه زمانی اصالح سیستمهای اصالحی و پیشگیرانه یا ها با گذشت زمان و انجام اقدامممکن است برخی از مشکالت و چالش

 ها رفع گردید.آوری دادهجمع

 های این تحقیق با استفاده از و دادهبه کار رفته در پژوهش پرسشنامه بود  یها، ابزار اصل داده یروش جمع آور تیمحدود 

 لیبه دال خی از پاسخگویانکه برخی از پاسخگویان در دسترس نبودند. همچنین ممکن است بر آوری گردیده است جمعپرسشنامه 

 باشند. دقت پاسخ داده یمختلف به سواالت ب
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