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ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجراي راهبـرد  
  زنجیره تامین کسب و کار

  
 ∗محمدرضا طبیبی

  ∗∗نادر مظلومی
  

  چکیده 
فعـال   اندرکاران کسب و کارهاي بزرگ حداقل مدیران، کارآفرینان و دست می رودانتظار امروزه 

هاي مربوط به کسب و کـار خـویش   مدیریت و تصمیم گیري  براياز ساختاري علمی  در کشاورزي
در این مقاله این ساختار علمی مدیریتی با دو ویژگـی بـارز و عمـده زنجیـره تـامین و      . استفاده کنند

بدین . شود از ساختار سنتی تبیین میتحت عنوان مدیریت راهبردي زنجیره تامین مدیریت راهبردي 
ها از دیدگاه جامعه آمـاري یعنـی مـدیران     و روابط میان آن مدیریت راهبردي هاي مدل مولفهمنظور 

بـا  و  ، غربـال سـازي  کسب و کارهاي کشاورزي فعال در بورس کاالیی کشاورزي تهـران، شناسـایی  
بر اساس نتایج مشخص می شود، با این که مـدیران بـه    .شده استتحلیل روش معادالت ساختاري 

ولیکن از رابطه میان آن هـا و   ،ارندبیشتر متغیرهاي شناسایی و تبیین شده مدیریت راهبردي توجه د
در این مقالـه راه گشـاي   ارائه شده مدیریت راهبردي نهایت مدل در . نحوه استفاده از آن آگاه نیستند

  . خواهد بودان آن
یی بـورس کـاال   ،کسـب و کارهـاي کشـاورزي     ،تامین  زنجیره ،مدیریت راهبردي : مفاهیم کلیدي

 کشاورزي
  
 
  

                                         
 ي مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائیادکتر ∗

 مدیریت بازرگانی  دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار ∗∗
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  مقدمه
اهمیت بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي و رفاه  اجتماعی در کشـور،  امروزه علی رغم 

این بخش را از جایگاه اصلی خـویش   کسب و کارها برخورداري از ساختاري سنتی در مدیریت
در صورتی که کسب و کارهاي کشاورزي را از دیدگاه اقتصادي به دو دسـته  . دور ساخته است

ادي، صنعتی و یکپارچه در برابر کوچـک و بـا اداره و   بزرگ، بهره مند از تولید در مقیاس اقتص
مالکیــت فــامیلی دســته بنــدي کنــیم، انتظــار آن اســت کــه حــداقل مــدیران، کارآفرینــان و 

اندرکاران کسب و کارهاي بزرگ از ساختاري علمی در مدیریت و تصـمیم گیـري هـاي     دست
  . مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند

 تـامین  نگرش زنجیـره گیري علمی در کسب و کار برخورداري از  میکی از معیارهاي تصمی
تدارکات، ساخت،  با کسب و کارهاي دیگر در حوزه می تواندکسب و کار  نگرشاین  با. است

آوري  فراوري، توزیع و بازیافـت ضـایعات همـراه بـا حمـل و نقـل پیوسـته، انبـارداري و فـن         
از آنجـا  .  (Waters, 2007)فراهم سازد و رضایت مشتري نهایی را  ندهمکاري کاطالعات 

در شـرایط  گر تصمیمات و اقدامات کسب و کار  کننده و هدایت هماهنگ مدیریت راهبرديکه 
یکـی دیگـر از معیارهـاي     بـه عنـوان    مـی تـوان   نیـز  را ایـن نگـرش   است،ناپایدار محیطی 

 ,Hitt, Ireland, & Hoskisson)کـرد مطـرح  گیـري علمـی در کسـب و کـار      تصـمیم 
2004)  .  

در ادامه ، ابتدا تعریفی ساده از دو نگرش زنجیره تامین و مـدیریت راهبـردي بـه صـورت     
پس از آن در بخش ادبیات تحقیق و مـدل نظـري ایـن دو نگـرش بـه      . شود جداگانه ارائه می

بـر اسـاس   .  شـود  مطرح مـی » مدیریت راهبردي زنجیره تامین«صورت تلفیقی تحت عنوان 
آرایش هاي نهـادي کـه   « :گونه تعریف کرد تامین را این توان زنجیره ه، میمطالعات انجام گرفت

کسب و کارهاي داخل یا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصوالت و خـدمات پـس از فـروش    
لفـظ  . » همکاري وادار می سـازد به  و می دهدآنها به مصرف کننده نهایی، با یکدیگر ارتباط 

هـا   براي به دنبال هم بودن نهادها یـا سـري بـودن آن    لیلیبدان معناست که دآرایش نهادي، 
توان به جـاي لغـت    ، بلکه در اصل میوجود ندارد ،روي می دهد» زنجیر«مانند آنچه در واژه 

 & Selen) زنجیره از شبکه تامین یا حتی گروه تامین و از این قبیل واژگان نیز استفاده کرد
Soliman, 2002) .  زنجیـره تـامین در سـطح کسـب و کارهـا      از طرفی طبق تعریف یـک

ماننـد   –زنجیره تامین در درون کسب و کار و میان کارکردهـاي آن   هرگاه. تشکیل می شود
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» لجستیک یـا زنجیـره ارزش  «، کاربرد لغت  شودبررسی  -...بازاریابی ، حسابداري و توزیع و 
ایـش مـی یابنـد    کسب و کارهایی که در کنار یکدیگر آر.  (Ayers, 2001) صحیح تر است

هدف غایی زنجیـره  . می توانند متعلق به یک بنگاه خاص یا حتی از بنگاه هاي متفاوت باشند
تامین ارائه محصوالت و خدمات به مشتري نهایی از طریق ایجـاد ارتبـاط و همکـاري میـان     
 کسب و کارهاست و در این راستا سرمایه، اطالعات، مواد خام، کاالهاي واسطه و از این قبیل

 ,Burer, Jones, & Lowe) شکل همکاري میان این کسب و کارها را تعیین می کننـد 
2006) .  

، گـزینش اسـتراتژیک بـراي    اسـتراتژیک  مدیریت استراتژیک عبارتست از تجزیه و تحلیل
موقعیت استراتژیک یـا همـان تجزیـه و تحلیـل      . به عمل آینده و در نهایت تبدیل استراتژي

 -منابع و توانمندي هـا  -سایی تاثیر محیط خارجی، قابلیت استراتژیک راهبردي، به معناي شنا
در مطالعـه حاضـر بـه دلیـل محـدودکردن      . و انتظارات ذي نفعان بر استراتژي سازمان اسـت 

شود و تنها متغیر  ژیک پرداخته نمی گستره تحقیق به دو مبحث محیط خارجی و قابلیت استرات
تجزیـه و تحلیـل راهبـردي    . شود استراتژیک بررسی می نفعان در تجزیه و تحلیل انتظارت ذي

گزینش استراتژیک خود از سه فرایند طـرح گزینـه،   . سازد زمینه گزینش راهبردي را فراهم می
طبق تعریف جانسون و همکارن تجزیـه و  . ها، گزینش راهبرد تشکیل می شود ارزشیابی گزینه

ل اسـتراتژي بـه عمـل، موفقیـت را بـه      تبـدی . تحلیل راهبردي با گزینش راهبردي رابطه دارد
کمک حمایت منابع سازمان از قبیل افراد، اطالعات، مالی و تکنولوژیکی، از استراتژي هـایش  

بـردي بـا   گـزینش راه ) 2005(طبق تعریف جانسون، شولز و ویتینگتـون  . پذیر می سازد امکان
تـامین و مـدیریت    یـره حال با توجه به شناخت نسبی دو نگرش زنج .اجراي راهبرد رابطه دارد

  :شود که راهبردي، این سوال طرح می
تامین و مدیریت راهبردي را تلفیق کرد و آن را در قالـب   توان دو نگرش زنجیره چگونه می

  تامین در کسب و کارهاي کشاورزي بکار برد؟ مدیریت راهبردي زنجیره 
  

  ادبیات تحقیق
 یـن مفهـوم در مـورد مقولـه    ابر اساس تعـاریف مـدیریت راهبـردي، بـه نظـر مـی رسـد        

و  راهبـردي ، گـزینش  راهبـردي از سه فراینـد تجزیـه و تحلیـل    نیز  تامین کسب و کار زنجیره
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متغیرهاي مورد استفاده محققان در فرایندهاي سـه گانـه   در ادامه . شودتشکیل  راهبرداجراي 
  . می شود بیانو فرضیه هاي تحقیق  شده شناسایی

کاران و نو سا) 2002(، وندرووز و بولن)2005(مانند کیم برخی محققانبر اساس مطالعات 
نفعـان   در مورد ویژگی معامالت میان شرکت بـا ذي  را  متغیرهاییمی توان  )2003(الکشتون

این دسته از محققـان بـر   . کردتامین معرفی  راهبردي زنجیرهتجزیه و تحلیل به منظور  خویش
طمینـانی نشـات گرفتـه از    اهـاي نا  شـاخص اساس نظریه ویلیامسون هر معامله را بـر اسـاس   

نااطمینـانی نشـات    آن هـا . کننـد  ها تبیـین مـی   معامله، فراوانی یا تکرار معامله و تعیین دارایی
نفـع،   گرفته از معامله را با معیارهایی مانند تداوم در رفع احتیاجات کاالیی شـرکت توسـط ذي  

ه زمانی میـان  بر رفتار ذي نفع و فاصلنفع، نظارت و کنترل شرکت  بینی رفتار ذي پیش  قابلیت
از طرفـی معیارهـاي تعـداد    . دهنـد  نفع و پیامـدهایش بـراي شـرکت نشـان مـی      عملکرد ذي

نیز براي نمایش فراوانـی   نفع قراردادها، دوره قراردادها و ارزش قراردادهاي میان شرکت و ذي
رهایی مانند بخـش یـا سـایت    ها نیز توسط معیا تعیین دارایی. شوند یا تکرار معامله استفاده می

نام تجاري که توسط ذي نفع براي شرکت و یا بالعکس در نظـر گرفتـه    ها شامل ، داراییویژه
  . شود شده است تعریف می

 ی ماننـد هـی  محققـان  از سـوي  شـده  مطـرح دو گزینه راهبـردي  کارایی و یا پاسخگویی 
گـزینش  در رابطـه بـا    )2007(فرالچوپولـو و مـانتو   و ولوسو مـاتوپ  )2004(هاینز، )2004(گو

تعاریف گوناگونی از کـارایی مطـرح شـده ولـی در     . هستندتامین کسب و کار  زنجیره يراهبرد
تـامین و پاسـخگویی یعنـی     هـاي زنجیـره   رسد کارایی یعنی کاهش هزینـه  مجموع به نظر می

ـ . تامین در برابر تغییرات ناگهانی تقاضا و بـازار  باالبردن قدرت عکس العمل زنجیره ر اسـاس  ب
هـا و   دارایـی  و نیـز  ها و هزینه هادرآمد نظر محققان انتخاب این دو راهبرد به طور مستقیم با

...) حجم انبارهاي مورد نیاز، خطوط تولید، کاالهـاي انبـار شـده ، اسـتفاده از وام     (هاي  بدهی
جیـره  راهبـرد زن  در این صورت معیار گزینش راهبردي زنجیره تامین تـاثیر . رابطه دارد شرکت
و دارایی ها و بـدهی هـاي شـرکت    ) پذیرش عملیاتی(بر درآمدها و هزینه هاي شرکت  تامین

تجزیه و تحلیل راهبردي بـا گـزینش راهبـردي    از آنجا که حال . خواهد بود) پذیرش اعتباري(
  :گیرد تحقیق در مدیریت راهبردي زنجیره تامین شکل می 7و  1 رابطه دارد، بنابراین فرضیه 

 .داري دارد ویژگی هاي معامله با پذیرش عملیاتی رابطه معنی :1فرضیه 
  .داري  دارد ویژگی هاي معامله با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 7فرضیه 
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ند، پس از آن را در زنجیره تامین بررسی می کن انابتدا ویژگی هاي معامالتش ها شرکت
ی محققان مانند لعات برخبر اساس مطا. دنزنجیره تامین تصمیم می گیر در مورد راهبرد
در مورد متغیرهایی را می توان  ، )2005(و هنچیو و مک این تایر) 2002(وندرووز و بولن

به منظور تجزیه و نفعان خویش  هاي قراردادهاي رد و بدل شده میان شرکت با ذي ویژگی
نتیجه گیري  قابلیت اندازهریسک گریزي طرفین، . کردتامین معرفی  تحلیل راهبردي زنجیره
در این رابطه استفاده  مورد استفادههایی  ریزي وظایف شاخص قرارداد و قابلیت برنامه

 ،هاي رد و بدل شده الضمان توان با معیارهایی از قبیل وجه گریزي را می ریسک. شوند می
گیري  اندازه شده براي عقد قرارداد  آن و زمان صرف تغییر در مفاد قرارداد پس از عقد پذیرش

هاي ضروري و متمایزکننده قرارداد، امکان محاسبه میزان  معیارهایی مانند ویژگی .کرد
دهی نتیجه  بندي و اولویت دستیابی به اهداف مدنظر در جریان اجراي قرارداد، قابلیت رتبه

گیري نتیجه قرارداد  قرارداد نسبت به قراردادهاي دیگر شرکت نیز براي نمایش قابلیت اندازه
توان با معیارهایی مانند میزان تبیین  ریزي وظایف را می قابلیت برنامه. استقابل استفاده 

ظایف مندرج در قرارداد، قابلیت زمانبندي شروع و یف، امکان پرداخت بر اساس انجام ووظا
حال از آنجا که تجزیه و تحلیل . امکان اولویت بندي وظایف نمایش داد  و پایان هر فعالیت

تحقیق در مدیریت راهبردي   8و 2بردي رابطه دارد، بنابر این فرضیه راهبردي با گزینش راه
  :گیرد زنجیره تامین شکل می

  .داري دارد ویژگی هاي قرارداد با پذیرش عملیاتی رابطه معنی: 2فرضیه 
  .داري دارد ویژگی هاي قرارداد با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 8فرضیه 

ان را در زنجیره تامین بررسی می کننـد، پـس از   شرکت ها ابتدا ویژگی هاي قراردادهایش
ی ماننـد  بـا توجـه بـه مطالعـات محققـان      .آن در مورد راهبرد زنجیره تامین تصمیم می گیرند

هـاي   در مـورد ویژگـی  می تـوان متغیرهـایی   ) 2001(هانمن و )2005(هنچیو و مک این تایر 
زیـه و تحلیـل راهبـردي    را بـه منظـور تج  نفعان خـویش   شبکه ایجاد شده میان شرکت با ذي

بدین منظور می توان از شاخص هایی مانند درجه، مرکزیـت، نقـش   . تامین معرفی کرد زنجیره
معیار اندازه گیري شاخص  هاي درجه و مرکزیـت بـه   . در شبکه و جامعیت شبکه استفاده کرد

زنجیـره  واسط به شرکت در  3تا  2ترتیب تعداد شرکت هایی که به طور مستقیم و یا با تعداد 
به ترتیب با معیارهـایی از قبیـل   نقش شرکت در زنجیره تامین را می توان . دارند رابطهتامین 
وجود شـرکت در زنجیـره تـامین شـکل گرفتـه و تعـداد        هکه تنها به واسط رابطه هاییتعداد 

به نـوعی شـاخص هـاي    . روابطی که به واسطه وجود شرکت تسهیل شده است اندازه گرفت
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معیـار سـنجش جامعیـت    . همیت شرکت در زنجیره تامین را نمایش مـی دهنـد  مذکور میزان ا
تعداد مراجعات شرکت به ذي نفعانی خارج از زنجیره تامین است که هر چه ایـن تعـداد کمتـر    

حـال از آنجـا کـه تجزیـه و     . باشد، نشان دهنده آن است که زنجیره تامین تکمیل تـر اسـت  
تحقیـق در مـدیریت     9و 3دارد، بنابر این فرضـیه   تحلیل راهبردي با گزینش راهبردي رابطه

  :گیرد راهبردي زنجیره تامین شکل می
  .داري دارد ویژگی هاي شبکه با پذیرش عملیاتی رابطه معنی: 3فرضیه 
  .داري دارد ویژگی هاي شبکه با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 9فرضیه 

، پـس از آن در مـورد راهبـرد    شرکت ها ابتدا ویژگی هاي شبکه تامین را بررسی می کنند
، )2004(ماننـد هـی گـو    بر اساس مطالعات برخـی محققـان   .زنجیره تامین تصمیم می گیرند

در مـورد قابلیـت هـاي تکمیلـی     می توان متغیرهـایی را   )2000(و هابز و یانگ) 1998(اوکفه
. معرفـی کـرد  زنجیـره تـامین   به منظور تجزیه و تحلیل راهبـردي  نفعان خویش  شرکت با ذي

بدان معنا که شرکت با شراکت در زنجیره تامین محصوالت، بازارها یا توانمنـدي هـاي مـورد    
مـی   براي انـدازه گیـري ایـن شـاخص    . نیاز خویش براي حضور در بازارها را تکمیل می کنند

در مـورد  اطالعـات رد و بـدل شـده    و مهارت که با معیارهاي کفایـت  توان از شاخص دانش 
مدنظر، نحوه فعالیت در آن ها، نحوه فعالیـت رقبـا در آن هـا اسـتفاده     محصوالت و بازارهاي 

  . کرد
حال از آنجا که تجزیه و تحلیل راهبردي با گزینش راهبردي رابطه دارد، بنابر این فرضـیه  

  :گیرد تحقیق در مدیریت راهبردي زنجیره تامین شکل می  10و 4
  .داري دارد معنیقابلیت هاي مکمل با پذیرش عملیاتی رابطه : 4فرضیه 
 .داري دارد قابلیت هاي مکمل با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 10فرضیه 

شرکت ها ابتدا قابلیت هاي تکمیلی خویش را در زنجیره تامین بررسی می کننـد، پـس از   
اننـد  م یبـا توجـه بـه مطالعـات محققـان      .آن در مورد راهبرد زنجیره تامین تصمیم می گیرند

مـی  ) 1998(و اوکفـه  ) 1997(، فـوکتز و کوئسـت  )2005(ن و سونورسجسپ، نگرونت، جپس
به منظـور تجزیـه و   نفعانش  هاي قدرت شرکت در برابر ذي را در مورد ویژگیتوان متغیرهایی 
قدرت را می توان با شاخص میزان اهمیـت منـابع   . معرفی کرد زنجیره تامینتحلیل راهبردي 

از معیارهایی مانند اهمیت منابع در اختیار ذي نفـع  بدین منظور می توان . در اختیار نمایش داد
توسـط   براي شرکت، اهمیت منابع شرکت براي ذي نفع، قابلیـت جـایگزینی منـابع ذي نفـع    

حال از آنجا کـه تجزیـه   . شرکت و قابلیت جایگزینی منابع شرکت توسط ذي نفع استفاده کرد
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ـ       تحقیـق در    11و 5ن فرضـیه  و تحلیل راهبردي بـا گـزینش راهبـردي رابطـه دارد، بنـابر ای
  :گیرد مدیریت راهبردي زنجیره تامین شکل می

  .داري دارد ویژگی هاي قدرت با پذیرش عملیاتی رابطه معنی: 5فرضیه 
 .داري دارد ویژگی هاي قدرت با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 11فرضیه 

آن در مـورد  شرکت ها ابتدا قدرت خویش را در زنجیره تامین بررسی مـی کننـد، پـس از    
سـوهال و   ماننـد بر اساس مطالعات برخـی محققـان   . راهبرد زنجیره تامین تصمیم می گیرند

مبتنـی بـر   توان متغیرهـایی را  می ) 2005(و گرونت و همکاران) 1990(، کرافورد)2006(پري
بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل     نفعان خویش  ویژگی هاي اجتماعی مبادالت میان شرکت با ذي

رعایت عدالت در فرایند و رعایت عدالت در توزیـع نتـایج    .معرفی کردره تامین زنجیراهبردي 
دو شاخص و ویژگی اجتماعی اصلی مبادالت میان شرکت یا ذي نفعـانش در زنجیـره تـامین    

به صورتی یکسان بـا سـایر    بدان معناست که شرکت انتظار دارد با اوعدالت فرایندي . هستند
مقایسه ورودي به خروجی را می توان با معیارهایی مانند  وزیعیعدالت ت. شودرفتار  ذي نفعان

هاي حاصل شده براي شرکت با ورودي و خروجی هاي حاصل شده براي ذي نفعـان انـدازه   
حال از آنجا که تجزیه و تحلیل راهبردي با گـزینش راهبـردي رابطـه دارد، بنـابر     . گیري کرد

  :گیرد زنجیره تامین شکل میتحقیق در مدیریت راهبردي   12و  6این فرضیه 
  .داري دارد ویژگی هاي مبادله اجتماعی با پذیرش عملیاتی رابطه معنی: 6فرضیه 
 .داري دارد ویژگی هاي مبادله اجتماعی با پذیرش اعتباري رابطه معنی: 12فرضیه 

شرکت ها ابتدا عدالت را در زنجیره تامین بررسی می کننـد، پـس از آن در مـورد راهبـرد     
 ماننـد روالروزن  در نهایت بر اساس مطالعات برخی محققان .ه تامین تصمیم می گیرندزنجیر

در مورد نحوه همکاري و ) 2007( و همکاران ماتوپولوس و )2005( پرینگل، استورر، آریارتانام
نفعان خویش، می توان متغیر همکاري را بـه عنـوان شـاخص اصـلی      هماهنگی شرکت با ذي
بدون همکاري شرکا در زنجیره تـامین امکـان پیـاده    . امین معرفی کرداجراي راهبرد زنجیره ت

هر چند که بر اساس تجزیـه و تحلیـل   توسط کسب و کار سازي راهبردي هاي گزینش شده 
از معیارهـایی ماننـد میـزان اطـالع     . در عمل وجود نخواهد داشت ،درستی انتخاب شده باشند

، تعهد و سـازگاري مـی تـوان بـراي نمـایش      ذي نفعان از نیازهاي شرکت، شفافیت ارتباطات
حال از آنجا که گزینش راهبردي با اجراي راهبـرد رابطـه دارد،   . شاخص همکاري استفاده کرد

  :گیرد تحقیق در مدیریت راهبردي زنجیره تامین شکل می  14و  13بنابراین فرضیه 
  .داري دارد پذیرش عملیاتی با همکاري رابطه معنی: 13فرضیه 
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 .داري دارد پذیرش اعتباري با همکاري رابطه معنی: 14فرضیه 
بر اساس معیارهاي پذیرش عملیاتی و پـذیرش  شرکت ها راهبرد زنجیره تامین خویش را 

  .انتخاب کرده، پس از آن در مورد نحوه همکاري در زنجیره تامین تصمیم می گیرنداعتباري 
  

  روش تحقیق
ـ   ه دنبـال شناسـایی یـک سـري متغیرهـا و      با توجه به سوال، این تحقیق در درجـه اول ب

از ایـن رو تحقیـق بـه    . ارتباطات میان آن ها و پس از آن به دنبال تبیین این ارتباطات اسـت 
از طرف دیگر خروجی تحقیق مـدلی خواهـد بـود    . لحاظ هدف از نوع اکتشافی و تبیینی است

بنابراین تحقیق بـه  . ناگونی البته پس از تعدیل قابل استفاده باشدکه ممکن است در شرایط گو
بر اساس تعاریف مربوط به هر یـک  چارچوب نظري تحقیق . لحاظ ماهیتی نیز کاربردي است

  . را تشکیل داده است 1شکل از متغیرهاي مدل و فرضیه هاي ارائه شده در بخش پیشین، 
علمی می توان با اسـتفاده از دو فرضـیه    گانه به صورت14به منظور نگارش فرضیه هاي 

H0  و بدیل آنH1    بـه مثـال زیـر در مـورد     . ، هر یک از آن ها را به صـورت ذیـل ارائـه داد
توجـه   -داري دارد  ویژگی هاي معامله با پذیرش عملیاتی رابطـه معنـی   -فرضیه اول تحقیق 

  :است Yبر متغیرهاي  Xدهنده تأثیر مستقیم متغیرهاي  نشان n  ×mماتریس  βنمائید که 
H0: β =0   داري وجود ندارد رابطه معنی  
H1: β ≠0  داري وجود دارد رابطه معنی   

  
 چارچوب نظري تحقیق -1 شکل
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  :که در آن باشد 2و  1  رابطه شکل کلی مدل معادالت ساختاري به صورت
1(  

2 (  

 
نظـري و    در این مطالعه از روش مدلسازي معادالت ساختاري به منظور تحلیل چـارچوب 

 تکنیـک تحلیلـی   1مدلسازي معادالت سـاختاري .   فرضیه هاي مربوط بدان استفاده می شود
چند متغیري بسیار کلی و نیرومندي از خانواده رگرسـیون چنـد متغیـري اسـت کـه بـه بیـان        

اي از  دهـد مجموعـه   این تکنیک به پژوهشگر امکان مـی . تر بسط مدل خطی کلی است دقیق
سازي معـادالت سـاختاري    مدل. معادالت رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهند

هایی درباره روابط میان متغیرهـاي مشـاهده    ی براي آزمون فرضیهرویکرد اقتصادسنجی جامع
ـی و گـاه نیـز بـه نـام       2شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاري کواریانس، مدل یابی علّ

رویکردهاي مختلفی براي برآورد و تخمـین  . معروف ترین نرم افزار آن لیزرل نامیده می شود 
دارد کـه یکـی از پـر کـاربردترین آنهـا اسـتفاده از       پارامترهاي مدل معادالت ساختاري وجود 

هاي نـرم اسـت    شناسی مبتنی بر واریانس به روش حداقل مربعات جزیی یا همان روش روش
پـذیري بـاالتري    هاي ساختاري کوواریانس محور از انعطاف که به نظر می رسد در مقابل مدل

علـت نگـاري در تحقیـق، یـا      این روش در ترکیب با روش هاي کیفی مانند. برخوردار هستند
ی و معلولی بسـیار کـارا اسـت    در مـدل  . ارائه مدل فرضیه هاي جدید و یا  اکتشاف جریان علّ

C 1ماتریس  ×m  ديگزینش راهبرمتغیرهاي  
A 1ماتریس  ×n  تجزیه و تحلیل راهبرديمتغیرهاي  
B 1ماتریس  ×p متغیرهاي اجراي راهبرد  
β

   C بر متغیرهايA دهنده تأثیر مستقیم متغیرهاي  نشان n  ×mماتریس   1
β

   B بر متغیرهايC دهنده تأثیر مستقیم متغیرهاي  نشان m  ×pماتریس   2
E

  . است Aو  Cت در رابطه ساختاري بین براي خطاهاي معادال m× 1بردار  1
E

  .است Cو  Bبراي خطاهاي معادالت در رابطه ساختاري بین  p× 1بردار  2
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ها بـا   این وزن. ها توجه می شود هاي هر شاخص در مدل فرضیه  ساختاري به روابط میان وزن
   . (Haenlein, 2004)توجه به داده هاي گردآوري شده از نمونه تبیین می شوند

جامعه آماري این تحقیق را مدیران کسب و کارهاي عمده کشاورزي در کشـور  تشـکیل   
در این راستا به دلیل ساختارمندي و دسترسی بهتر به اطالعات تماس، جامعه فـوق  . دهند می

طبـق  . هاي فعال در بورس کـاالیی کشـاورزي محـدود شـد     به کارشناسان و مدیران شرکت
 3246حـدود   1388کل بازار شـرکت بـورس کـاالیی تـا سـال       اطالعات بدست آمده از اداره

کاالیی پرداخته اند که ایـن تعـداد نفـرات      و حقوقی به داد و ستد در بورس 4شخصیت حقیقی
بـراي انتخـاب ایـن افـراد از روش نمونـه      . دهنـد  کل جامعه آماري این تحقیق را تشکیل مـی 

  .  برداري کامال تصادفی استفاده شد
نمونه در پژوهش حاضر با انجام پیش آزمون و محاسبه واریانس نمونـه   براي تعیین حجم

با انجام پیش آزمونی کـه بـر   . نمونه برآورد گردید کوکران حجممورد مطالعه از طریق فرمول 
 .برآورد شـد  45برابر ضروري حجم نمونه  ،عضو ابتدایی جامعه آماري صورت گرفت 10روي 

داده شد، که ایـن مقـدار بـیش از مقـدار      نامه پاسخ شپرس 91به   پس از تالش صورت گرفته
به دلیل آن که در این مطالعـه از پرسـش نامـه اسـتفاده     . محاسبه شده توسط فرمول فوق بود

شد، اعتبار یا اعتمادپذیري ابزار، یعنی میزان پایـایی و سـازگاري آن را در انـدازه گیـري یـک      
ري اجزا از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    محقق در جهت سنجش سازگا. مفهوم مساله مهمی است

براي محاسبه این ضریب ابتـدا بایـد واریـانس نمـره هـاي هـر زیـر مجموعـه         . استفاده نمود
 .سواالت پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرده، سپس مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمـود 

ا بر اسـاس ضـریب   پرسشنامه اولیه نیز بین برخی مدیران جامعه آماري توزیع و پایایی آنه 25
نشان از پایایی ابـزار تحقیـق    7/0آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که مقادیر باالتر از 

  . داشت
  

  آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر یک از بخش هاي پرسشنامه - 1جدول

یف
رد

  

آلفـــاي کرونبـــاخ   مقیاس مرتبط  بخش پرسش نامه
  قبل از اصالح

آلفاي کرونباخ پـس  
  از اصالح

  83.7  81.5  لیکرت  )کل سواالت(شاخص  45  1
  78  75.5 لیکرت  سوال اول 25  2
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  86.3  83.5 لیکرت  سوال دوم 25  3
  

هاي اصلی مدلسـازي معـادالت سـاختاري آن اسـت کـه مشـخص مـی سـازد           از ویژگی
هاي انتخابی در پرسش نامه با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مورد نظر بوده و بـدین   شاخص 

  tروش اول اسـتفاده از آمـاره   . ور بسته به نوع شاخص ها از دو روش استفاده مـی شـود  منظ
هسـتند از لحـاظ آمـاري     96/1هایی که داراي مقـادیر بزرگتـر از    در این روش شاخص. است

کمتر از این مقدار داشـته باشـند از    tهایی که بار عاملی آنها داراي  معنی دار هستند و شاخص
کـه ضـرایب    سـت ا 5روش دوم، روش پایایی مرکب. کنار گذاشته می شوندمدل اندازه گیري 

باشـند، پایـایی قابـل قبـولی را      6/0آنها باالتر از مقدار  CRهایی که مقدار شاخص آن براي 
  . نشان می دهد و هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، پایایی آن بیشتر است

 شـاخص هـایی کـه در     انجـام شـده و   در این تحقیق محاسبات مربوط به ایـن دو روش 
  . ارائه شده اند از شروط الزم به منظور  پایایی ابزار برخوردار استپرسش نامه نهایی 

  
  ها  تحلیل داده

هـاي چـارچوب   متغیـر  نتایج تحلیل ضرایب مسیر استاندارد شده اثـرات مسـتقیم    جدول 
در این جدول مقدار ضریب تخصیص یافتـه بـه هـر مسـیر،     . ا ارائه می دهدمفهومی تحقیق ر

وابسته توسط مدل ارائـه شـده   متغیر یا سطح پوشش    R2و مقدار داري   معنی، سطح tآماره 
همانطور که مشاهده مـی شـود،  متغیـر هـاي پـذیرش اعتبـاري و پـذیرش        .  مشخص است

در مجمـوع  . بتی بـر متغیـر همکـاري دارنـد    داري  و مث عملیاتی در سطح یک درصد اثر معنی
درصـد بـاقی    34. درصد از تغییرات متغیر همکاري را توجیه می کنند66تغییرات این دو متغیر 

مانده مربوط به متغیر هاي دیگري است کـه تغییـرات آن هـا ممکـن اسـت تغییـرات متغیـر        
متعلق به متغیر پـذیرش   با توجه به ضرایب محاسبه شده بیشترین تاثیر. همکاري را تبیین کند

بـر ایـن اسـاس فرضـیه     . عملیاتی و کمترین تاثیر متعلق به متغیر پذیرش اعتباري بوده اسـت 
 . تایید می شوند 14و  13هاي 

متغیر هاي ویژگی هاي معامله، ویژگی هاي شبکه، ویژگی هـاي قـدرت و ویژگـی هـاي     
ی بـر متغیـر پـذیرش اعتبـاري     داري  و مثبتـ  مبادله اجتماعی نیز در سطح یک درصد اثر معنی

درصد از تغییرات متغیر پـذیرش اعتبـاري را توجیـه    70در مجموع تغییرات این متغیر ها . دارند
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درصد باقی مانده مربوط به متغیر هاي دیگري است که تغییرات آن هـا ممکـن    30. می کنند
بیشـترین تـاثیر   با توجه به ضـرایب محاسـبه شـده    . است تغییرات متغیر اعتباري را تبیین کند

متعلق به متغیر ویژگی هاي معامله و کمتـرین تـاثیر متعلـق بـه متغیـر ویژگـی هـاي مبادلـه         
متغیر هاي ویژگی هاي قرارداد و قابلیـت هـاي مکمـل نیـز فاقـد اثـري       . اجتماعی بوده است

تاییـد شـده    6و  5، 3، 1بر این اساس فرضیه هاي . معنی دار بر متغیر پذیرش اعتباري هستند
  .نیز رد می شوند 4و 2فرضیه هاي و 

  
هاي مدل مفهومی متغیر ضرایب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم  -2جدول 

  تحقیق
 R2مقدار  t-value p-level  ضریب مسیر  مسیر

 01/0 2/9  5/0  همکاري ←پذیرش عملیاتی  66/0 01/0 2/6  38/0  همکاري←پذیرش اعتباري
 01/0  93/5  /470  پذیرش اعتباري ←ویژگی هاي معامله 

70/0  

  ns  55/0  05/0  پذیرش اعتباري ←ویژگی هاي قرارداد 
 01/0  93/3  249/0 پذیرش اعتباري ←ویژگی هاي شبکه 

 ns  39/1  073/0 پذیرش اعتباري ←قابلیت مکمل
 01/0  65/2  163/0  پذیرش اعتباري ←ویژگی هاي قدرت

 01/0  64/2  112/0  پذیرش اعتباري ←ویژگی هاي مبادله اجتماعی
 01/0  15/6  322/0  پذیرش عملیاتی ←ویژگی هاي معامله 

74/0  

 ns  07/1  08/0  پذیرش عملیاتی ←ویژگی هاي قرارداد 
 ns  197/0  -02/0 پذیرش عملیاتی ←ویژگی هاي شبکه

 01/0  14/8  420/0 پذیرش عملیاتی ←قابلیت مکمل
 01/0  3/2  163/0  پذیرش عملیاتی ←ویژگی هاي قدرت 

 05/0  82/1  124/0  پذیرش عملیاتی ←ویژگی هاي مبادله اجتماعی
  

هاي ویژگی هاي معامله، قابلیت هاي مکمل، ویژگی هاي قـدرت در  متغیر از طرف دیگر 
و مثبتـی   اثر معنی دار درصد5ویژگی هاي مبادله اجتماعی در سطح متغیر و  سطح یک درصد

متغیـر  درصـد از تغییـرات   74ها متغیر یرات این در مجموع تغی. پذیرش عملیاتی دارندمتغیر بر 
هاي دیگـري اسـت   متغیر درصد باقی مانده مربوط به  26. پذیرش عملیاتی را توجیه می کنند
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بـا توجـه بـه ضـرایب     . عملیـاتی را تبیـین کنـد   متغیر که تغییرات آن ها ممکن است تغییرات 
و کمتـرین تـاثیر متعلـق بـه      قابلیت هاي مکمـل متغیر محاسبه شده بیشترین تاثیر متعلق به 

هاي ویژگی هاي قرارداد و ویژگـی هـاي   متغیر . ویژگی هاي مبادله اجتماعی بوده استمتغیر 
، 7بر این اساس فرضیه هـاي  . پذیرش عملیاتی هستندمتغیر شبکه نیز فاقد اثري معنی دار بر 

تایج ارائه شده، می با توجه به ن .نیز رد می شوند 9و 8تایید شده و فرضیه هاي  12و  11، 10
  شـکل هاي تایید شده یا همـان مـدل نهـایی اسـتاندارد ایـن تحقیـق را در        توان مدل فرضیه

  . نمایش داد
همانطور که مشاهده می شود، در مدل نهایی، متغیر هاي مستقل قابلیـت هـاي مکمـل،    

هاي قرارداد به طور مستقیم بر متغیر میـانجی پـذیرش    ویژگی هاي مبادله اجتماعی و ویژگی
از طرف دیگر متغیر هاي مستقل ویژگی هاي شبکه، ویژگـی هـاي   . عملیاتی تاثیر می گذارند

قدرت و ویژگی هاي شبکه نیز بر متغیر میانجی پذیرش اعتباري به صورت مستقیم تاثیر مـی  
ي نیز بر متغیـر وابسـته همکـاري تـاثیر     هر دو متغیر پذیرش عملیاتی و پذیرش اعتبار. گذارند

ایـن بـدان   . در کل اثر متغیر ویژگی هاي قرارداد بر مدل معنـی دار شـناخته نشـد   . می گذارند
معناست که ممکن است متغیر هاي دیگر مدل اثر این متغیـر را تبیـین کـرده و نیـازي بـه در      

 . نظر گرفتن این متغیر به صورت مستقل نباشد
 

  
  یا مدل نهایی تحقیق فرضیه هاید شده مدل تای -2 شکل
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  گیري نتیجه
هاي این مطالعه، مدیریت راهبردي از سه فرایند تجزیه و تحلیل راهبـردي،   بر اساس یافته

کسب و کارهاي فعـال در بـورس    مدیران. گزینش راهبردي و اجراي راهبرد تشکیل می شود
ل راهبـردي در مـدیریت راهبـردي    تجزیه و تحلیانجام  به منظوربهتر است  کاالیی کشاورزي

قابلیـت هـاي مکمـل، ویژگـی هـاي مبادلـه        به پنج مولفه، کسب و کار خویش زنجیره تامین
در مرحلـه  . نـد بنگراجتماعی، ویژگی هاي معامله، ویژگی هاي قدرت و ویژگـی هـاي شـبکه    

ش راهبرد مناسب کسب و کار خـوی بعدي بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در مرحله قبل 
نـام دارد  گزینش راهبـردي   که این انتخاب پیشنهاد می شود .کنندتامین انتخاب  زنجیرهرا در 

تعیـین نحـوه    ساززمینه  و گیرد عملیاتی و پذیرش اعتباري صورت  بر اساس دو مولفه پذیرش
  .شودتامین یعنی همان اجراي راهبرد  در زنجیره همکاري کسب و کار

  
  پی نوشت ها 

1- Structural Equation Modeling 
 منظور متغیرهاي مورد بررسی هستند که خود از چندین متغیر تشکیل می شود - 2
 1388اطالعات نرم افزار بورس کاالیی کشاورزي سال  - 3
دهند به صورت حقیقی و با نـام   هایی که سهامی خاص هستند ترجیح می ها، به خصوص شرکت برخی از شرکت - 4

 .االیی فعالیت کنندمدیرعامل و یا مدیر بازرگانی در بورس ک
5- Composite Reliability 
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1 - Structural Equation Modeling 

  منظور متغیرهاي مورد بررسی هستند که خود از چندین متغیر تشکیل می شود 2
 1388ي سال اطالعات نرم افزار بورس کاالیی کشاورز 3
دهنـد بـه صـورت حقیقـی و بـا نـام        هایی که سهامی خاص هستند ترجیح می ها، به خصوص شرکت برخی از شرکت 4

 .مدیرعامل و یا مدیر بازرگانی در بورس کاالیی فعالیت کنند
5 Composite Reliability 
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