Commercial Surveys Bimonthly

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی

Vol.20, No.113, June-July 2022, 147-160

سال بیستم ،شماره  ،113خرداد و تیر 147-160 ،1401
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وا کاوی ریســک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد
مالی (رویکرد :معادالت ســاختاری)
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چکیده
هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با

شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی میباشد و متغیر عملکرد مالی

محدودیت مالی و عملکرد مالی میباشد .جامعه آماری این

دارای سه مولفه مدیریت هزینه ،مدیریت ریسک و مدیریت ارزش

پژوهش ،مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکتهای

میباشد .پرسشنامهها بهطور تصادفی برای  230نفر ارسال شد که

فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال

از این میان تعداد  201پرسشنامه که کامل به تمام سواالت پاسخ

 1399فعال میباشند ،است .این پژوهش مبتنی بر مدل معادالت

داده شده بود ،بازگردانده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد

ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه

ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه

ریسک تأمینکننده ،ریسک تولیدکننده و ریسک توزیعکننده و

دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و

ریسک مشتری نهایی میباشد .متغیر محدودیت تأمین مالی

معنیدار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنیدار دارد.

طبقهبندی G17، M41، M16 : JEL
ریسک زنجیره تأمین  /محدودیت تأمین مالی  /عملکرد مالی
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 .1مقدمه :طرح مسأله

شرکتها زمانی محدودیت تأمین مالی دارند که بین

در زمان حاضر  ،محیطی که شرکتها در آن فعالیت

مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده

میکنند ،محیط در حال رشد و رقابتی است و شرکتها نیز

شده با یک شکاف روبهرو باشند (الر یدشت و همکاران،

برای پیشرفت ،به توسعۀ فعالیتهای خود با سرمایهگذاری

 .)1397گارسیا و میراسوگورب ( ،)2014بیان میکنند

جدید نیاز دارند .سرمایهگذار یهای جدید نیازمند تأمین

شرکتهای با محدودیت مالی ،تمایل دارند وجوه نقد خود

مالی است .در این راستا ،شرکتها ناگزیر به استفاده از

را نخست برای تأمین مالی طرحهای سودآور و سپس در

ساز و کارهای تأمین مالی میشوند (الر یدشت و همکاران،

داراییهای ثابت یا سرمایه در گردش سرمایهگذاری کنند.

 .)1397در چنین شرایطی شرکتها دریافتند که باید به

آنها وجوه نقد خود را به گونهای سرمایهگذاری میکنند که

مدیریت واحدهایی که ورودیهای شرکتها را تأمین

تضمینی برای دریافت وام جدید به حساب آید .شرکتها

میکنند ،فرایندها و همچنین مراکز مرتبط با تحویل و

بهدلیل مشکالت تأمین مالی که در آینده با آنها مواجه

خدمات بعد از فروش محصول به مشتری بهصورت جامع

خواهند شد ،به افزایش داراییهای ثابت مشهود تمایل

بپردازند .بنابراین عدم انطباق در روابط زنجیره تأمین،
ً
معموال بهدلیل تنوع منافع و خواستههای هر دو سوی رابطه

بیشتری دارند (گراسیا و همکاران .)2014 ،از سوی دیگر
عملکرد یک سازه چند بعدی میباشد که نشان میدهد

رخ میدهد .از یک سو  ،تأمینکننده به دنبال کاهش عدم

یک کارمند چگونه وظایف خود را بهخوبی انجام میدهد و

اطمینان ،کاهش مدیریت وابستگی ،افزایش کارایی مبادله،

چگونه از منابع در اختیار خود بهخوبی استفاده میکند لذا

افزایش رضایت اجتماعی از رابطه و کنترل قیمتها است و

برای ارزشیابی دقیق آن باید از زوایای مختلف به آن توجه

از سوی دیگر  ،خریدار امیدوار است تا به تأمین مستمر بهبود

شود (موهان و همکاران .)2018 ،تجربه واقعی شرکتها و

یافته ،انطباق بهتر میان مشخصههای فروش تأمینکننده،

سازمانهای موفق نشان داده است که مدیریت عملکرد

مشخصههای خرید خود و کاهش هزینههای بلندمدت

نتایج مثبت زیادی دارد .اول ،اینکه افراد شناخت خوبی

دست یابد (یحییزادهفر و همکاران .)1397 ،از طرف دیگر ،

از خود و مدیران شناخت خوبی از کارکنان خود بهدست

پیدایش فرایندهای جدید در محیط شرکتها و سازمانها

میآورند و روابط بهتری با هم برقرار میکنند دوم ،موجب

نظیر وضع روابط سیاسی دولتها ،تحریمها در درون و

انگیزش کارکنان میشود و موفقیتهای گذشته ،موتور

بیرون شرکت سبب میشود زنجیرههای تأمین هر روز با

محرکه موفقیتهای آینده میشود .سوم ،ارائه بازخورد واقعی

ریسکهای جدید و متنوعی روبه رو باشند (یحییزادهفر و

و موثق موجب افزایش منزلت ،عزت نفس و خودباوری

همکاران .)1397 ،در چنین فضایی مدیریت شرکت بدون

فرد میشود .چهارم ،ارتقاء و پاداش بر اساس عدالت و

توجه به ریسکهای پیش روی زنجیره تأمین امکانپذیر

شایستگی داده میشود و سیستم شایستهساالری حاکم

نیست و اداره و راهبری شرکت محتاج شناسایی،

و تفاوت بین افراد ساعی و وقتگذران مشخص میشود.

اولویتبندی و پایش ریسکهای زنجیره تأمین است .الزمه

پنجم ،اهداف سازمانی روشنتر و انتظارات از هر شغل

دست یافتن به چنین هدفی توسعه چارچوب منسجم و

مشخص میشود و زمینه برای بهبود عملکرد و مهارتها در

یکپارچه برای مدیریت ریسک زنجیره تأمین است (بانداس

راستای اهداف سازمانی و مسئولیتپذیری بیشتر کارکنان،

و هال.)2014 ،

رضایت ارباب رجوع و مشتریان فراهم میشود (ساراتن،
.)2016
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ریسکهای زنجیره تأمین چنانچه بهدرستی کنترل

صنایع به این نتیجه رسیدند که تولید یک محصول کیفی به

و مدیریت نشوند ضرر و خسارتهای جبرانناپذیری به

تنهایی کافی نیست ،بلکه باید به عرضه محصوالت با توجه

سازمان وارد میکنند .بهطور کلی ریسکهای زنجیره تأمین

به خواستههای مورد نظر مشتری (چه موقع ،کجا ،چگونه) و

بر خروجیهای زنجیره تأمین اثر میگذارند ،بهعبارت دیگر

با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها توجه شود.

هر اختالل یا ریسک در زنجیره تأمین ،اثر مستقیمی بر

از سوی دیگر در سالهای اخیر ریسکهای پیش روی

ادامه عملیات شرکت و تحویل محصوالت بازار خواهد

محیط کسب وکار بهدلیل افزایش برو نسپار یها ،جهانی

گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد آمد .از آنجا

شدن زنجیرههای تأمین ،چرخه کوتاهتر عمر محصول و

که تالش برای کاهش ریسک ممکن است به کاهش یا

افزایش روابط بین تأمینکنندگان بیش از گذشته افزایش یافته

افزایش دیگر ریسکها بینجامد ،با تشخیص روابط متقابل

و زنجیرههای تأمین را آسیبپذیرتر ساخته است (واگنور و

بین ریسکهای بالقوه زنجیره تأمین ،موازنه بین راهبردهای

نشاط .)2010 ،مدیریت ریسک زنجیره تأمین به شناسایی

مختلف درک میشود .بنابراین دستیابی به تصویری کلی

منابع بالقوه ریسک زنجیره تأمین و بهکارگیری اقدام مناسب

از ریسکهای زنجیره تأمین و روابط بین آنها ضروری است

بهمنظور اجتناب از آسیبپذیری زنجیره تأمین کمک

و به راهبرد مؤثرتر و جامعتر کاهش ریسک منجر میشود.

میکند .ریسکهای زنجیره تأمین چنانچه بهدرستی کنترل

نظر به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر در نظر دارد با تحلیل

و مدیریت نشوند ضرر و خسارتهای جبرانناپذیری به

ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد

سازمان وارد میکنند .بهطور کلی ریسکهای زنجیره تأمین

مالی در صنایع غذایی ،این امکان را فراهم سازد تا مدیران

بر خروجیهای زنجیره تأمین اثر میگذارند ،بهعبارت دیگر

بنگاهها توانایی بهتری در تشخیص و مقابله با رخدادهای

هر اختالل یا ریسک در زنجیره تأمین ،اثر مستقیمی بر

غیرمنتظره در خود ایجاد نموده و با مدیریت ریسک،

ادامه عملیات شرکت و تحویل محصوالت بازار خواهد

استراتژی مناسبی برای کاهش احتمال وقایع پرمخاطره

گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد آمد .از آنجا

تدوین نماید و از این طریق به رشد همه جانبه اقتصادی

که تالش برای کاهش ریسک ممکن است به کاهش یا

کشور کمک نماید.

افزایش دیگر ریسکها بینجامد ،با تشخیص روابط متقابل
بین ریسکهای بالقوه زنجیره تأمین ،موازنه بین راهبردهای

 .2پیشینه تحقیق

مختلف درک میشود .بنابراین دستیابی به تصویری کلی از

مدیریت ریسک زنجیره تأمین در اوایل دهه 1990معرفی

ریسکهای زنجیره تأمین و روابط بین آنها ضروری است و

شد (الویونسن و همکاران .)2015 ،در واقع ،افزایش رقابت

به راهبرد مؤثرتر و جامعتر کاهش ریسک منجر میشود .در

تجاری در دهه  1990شرکتها را مجبور به بهبود کارایی در

همین راستا پیشینهای از تحقیقات داخل و خارج مطابق

بسیاری از جنبههای خود کرد .به همین دلیل مدیران در

جدول ( )1بیان شده است.
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واکاوی ریسک در زنجیره تأمین...

جدول  -1پیشینه پژوهش
نام پژوهشگران

سال
پژوهش

بهدانی و
همکاران

2019

با توجه به پیچیدگیهای زنجیره عرضه جهانی یک چارچوب شبیهسازی عاملگرا برای کنترل
بررسی زنجیره تأمین در شرکتهای تولید کننده
و مدیریت اختالالت برای مقابله با افزایش آسیب پذیری کسب و کارهای جهانی بهویژه در
مواد شیمیایی
شرکتهای تولید مواد شیمیایی ارائه کردند.

ونگ و
همکاران

2018

بررسی پیچیدگی و تجزیه و تحلیل شبکه
زنجیره تأمین تحت ریسکهای اختالل

یافتههای آنها بیانگر روش اندازهگیری کمی بر پایه مدل  DSMو رابطه داخلی بین ارزش
پیچیدگی ،اندازه شبکه و احتمال ارتباط را تحلیل کردند.

احمدی و
وملت پرست

2017

ارزیابی استراتژ یهای کاهش اختالل زنجیره
تأمین

آنها به ارزیابی اثربخشی سه روش موجودی پیش فروش ،تأمین کنندگان پشتیبان و تأمین
کنندگان محافظت شده برای مقابله با دو نوع اختالل ،اختالل عرضه و اختالل زیست
محیطی پرداخته اند .نتایج آنها منتج به ارائه یک مدل برنامهریزی شده برای انتخاب تأمین
کننده و سفارش دهنده شد همچنین آنها تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ،ریسک ،وابستگی
و هزینهها بر روی هر یک از استراتژیها برای انتخاب تأمین کننده و تخصیص تقاضا و
توانایی توسعه زنجیره تأمین تحت ریسکهای زنجیره تأمین بیان کردند.

هی و ران

2017

بررسی اثر محدودیت تأمین مالی بر ریسک
سقوط قیمت سهام

نتایج حاصل از پژوهش آنها بیانگر این است که محدودیت در تأمین مالی باعث افزایش
احتمال ریزش قیمت سهام میگردد .عالوه بر این ،یافتهها بیانگر این است که اقالم تعهدی
غیرعادی و همچنین سیستم حاکمیت شرکت ضعیف باعث تشدید اثرگذاری محدودیت
تأمین مالی شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام میگردد.

اثنی عشری
و ابراهیم
جمارانی

1398

بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش
و محدودیتهای مالی با عملکرد شرکت در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران

آنها با استفاده از معیارهای محدودیت مالی شامل اندازه شرکت ،نسبت پوشش بهره ،نسبت
هزینههای مالی  Z-scoreنشان دادند که این محدودیتها تأثیر معنیداری بر رابطه بین
مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت دارند و سطح بهینه سرمایه در گردش برای
شرکتهایی که بیشتر از لحاظ مالی محدودند ،پایینتر است .نتایج آنها نشان داد که مدیران
به سطح بهینه سرمایه در گردش به علت هزینههای دور شدن از آن توجه کنند .همچنین از
اثرات منفی بر عملکرد شرکت بهدلیل فروشهای از دست رفته ،عدم استفاده از تخفیفات
نقدی برای پرداختهای قبل از سر رسید و یا هزینههای تأمین مالی اضافی جلوگیری کنند.

دستگیر

1398

نتایج آزمون نشان میدهد که محدودیت تأمین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت
تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت
سهام میگردد هم چنین تأثیر مثبت بین محدودیت تأمین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت
سهام با در نظر گرفتن اثر اقالم تعهدی
سهام با در نظر گرفتن اثر اقالم تعهدی تشدید میگردد.

باورصاد و
همکاران

1397

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین
بر عملکرد مالی (مورد مطالعه :شرکتهای
تولیدی بزرگ استان خوزستان)

نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین ،مزیت رقابتی
و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و پاسخ گویی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و
مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنیداری دارند.

محمدزاده و
همکاران

1397

بررسی هزینههای زنجیره تأمین

با ارائه یک مدل ریاضی از نوع برنامهریزی عدد صحیح مختلط با اهداف بهینهسازی مجموع
هزینههای تمام سطوح زنجیره تأمین ،مدت زمان تحویل محصول و نرخ قابلیت اطمینان
سیستمهای حمل و نقل محصول به مشتریان ،به طراحی ساختار یک زنجیره تأمین چهار
سطحی شامل تأمین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان و مشتریان پرداخته اند.

نتایج پژوهش

موضوع پژوهش

 .3مدل مفهومی پژوهش

تأمین یکپارچه ،شامل چهار سطح را در نظر گرفته و سعی

بهطور کلی زنجیره تأمین ،همه فعالیتهای مرتبط با جریان

در شناسایی ریسکهای آن نمودیم .نمودار ( )2این چهار

کاال و تبدیل مواد از مرحله تهیه ماده اولیه (ماده خام) تا

سطح را نشان میدهد.

مرحله تحویل محصول نهایی به مصرفکننده را شامل

سپس برای تقسیمبندی شرکتها از نظر محدودیتهای

میشود .به همین منظور در این تحقیق یک شبکه زنجیره

تأمین مالی ،ابتدا باید محدودیتهای مالی را تعریف کنیم.

شماره  ،113خرداد و تیر 1401

150

میتوان این عوامل را به دو دسته عوامل مالی و

ریسکهاي آن نمودیم .نمودار ( )2این چهار سطح را

غیرمالی تقسیم کرد .بنابراین ارزش شاخصهاي

نشان میدهد.

عملکرد مالی (ارزش بازار ،سودآوري ،بهرهوري و

سپس براي تقسیمبندي شرکتها از نظر

عملکرد مالی معرفی
اثرگذار بر
صرفاعوامل
سهام)عنوان
مشابهی به
هاي که «شرکتها
محدودیتاست
بایدمورد ،این
ابتدا این
تعریف در
هايلترین
محدودیت کام
سرمایههاي
ناشی از
حقوق صاحبان
تأمین مالی،
دسته عوامل مالی و
می به
عوامل را
یتوان
اولکه م
فیزیکیهاند
مادي و شد
زمانی در محدودیت تأمین مالی هستند که در واقع بین
دو متأثر
تواند
این بلکه
نیست،
دوره

مالی را تعریف کنیم .کاملترین تعریف در این مورد،

غیرمالی تقسیم کرد .بنابراین ارزش شاخصهای عملکرد

مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده

از عوامل نامشهودي همچون سرمایه فکري باشد که

این است که «شرکتها زمانی در محدودیت تأمین

مالی (ارزش بازار  ،سودآوری ،بهرهوری و حقوق صاحبان
شده ،با یک شکاف رو به رو باشند» محدودیتهای تأمین
هاي مالی شرکتها گنجانده
گزارش
در
معمول
مالی هستند که در واقع بین مصارف داخلی و
ً
سهام) صرفا ناشی از سرمایههای مادی و فیزیکی اول دوره
مالی داللت بر دسترسی محدود شرکتها به تأمین مالی

نمیشود ،از سوي دیگر هیچ مدل یا نظریه عملکرد

مصارف خارجی وجوه تخصیص داده شده ،با یک

نیست ،بلکه میتواند متأثر از عوامل نامشهودی همچون
خارجی دارد .با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه عوامل
مالی وجود ندارد که مورد پذیرش ً
باشد.
همگان
که مالی
تأمین
محدودیت
اثرگذار برباشند»
شکاف رو به رو
سرمایه فکری باشد که معموال در گزارشهای مالی شرکتها
عوامل متعددی در
هايیابیم
درمی
عملکرد مالی
این زمینه وجود دارد و مدلهای متعدد عملکرد مالی ،قابل

گنجانده نمیشود ،از سوی دیگر هیچ مدل یا نظریه عملکرد

شناسایی است .در اکثر مدلهای عملکرد مالی ،عوامل

مالی وجود ندارد که مورد پذیرش همگان باشد.

نمودار ( -)1مدل مفهومی پژوهش

عملکرد مالی

ریسک در زنجیره
تأمین

محدودیت های مالی
منبع :یافتههای پژوهش

منبع :یافتههای پژوهش

منبع :یافته هاي پژوهش

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

نمودار  -2سطوح ریسک در زنجیر تأمین
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 .4فرضیههای پژوهش

هزینه و کنترل ریسک با  21سوال ،برای جمعآوری دادهها

فرضیه اصلی :رابطه معنیداری بین ریسک در زنجیره تأمین

مورد استفاده قرار گرفته است و برای تحلیل این پژوهش از

با محدودیتهای مالی و عملکرد مالی مالی شرکتهای

معادالت ساختاری و نرمافزار ایموس استفاده گردیده است.

صنایع غذایی فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد.
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها

فرضیه فرعی  :1رابطه معنیداری بین ریسک در زنجیره
تأمین با عملکرد مالی شرکتهای صنایع غذایی فعال

در این تحقیق برای سنجش روایی یا اعتبار محتوای

در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

پرسشنامه از سه تکنیک روایی محتوایی  -ظاهری ،روایی

فرضیه فرعی :2رابطه معنیداری بین ریسک در زنجیره تأمین

سازه -همگرا و روایی تشخیصی استفاده شده است .به

با محدودیتهای مالی شرکتهای صنایع غذایی فعال

این ترتیب که جهت تایید روایی محتوا ،از نظرات اساتید

در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

دانشگاهی از جمله استاد محترم راهنما استفاده گردید.
همچنین جهت تعیین روایی سازه  -همگرا و روایی

 .5روش تحقیق

تشخیصی از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی استفاده و

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و

نتایج آن در ادامه ارائه شده است .با توجه به نمودار بهدست

روش در مجموعه تحقیقات توصیفی _ پیمایشی قرار دارد.

آمده از معادالت ساختاری و جدول ( )2که بار عاملی و

در این پژوهش که از نوع میدانی است ،ابزار گردآوری دادهها

میانگین واریانس استخراج شده تمام متغیرهای تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته میباشد که سواالت پرسشنامه در

در آن آمده است بهدلیل اینکه بارهای عاملی بزرگتر از

پیوست منظور شده است .در سؤاالت پرسشنامه از مقیاس

 0/5و نیز میانگین واریانس استخراج شده بزرگتر از 0/5

پنج گزینهای لیکرت برای گرفتن نظرات پاسخگویان استفاده

هستند ،وجود روایی سازه  -همگرا تأیید میگردد .همچنین

شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل مدیریت ،هیات

بهدلیل اینکه میانگین واریانس استخراج شده همه متغیرها

مدیره و حسابداران ارشد در شرکتهای صنایع غذایی

از بارهای عاملی هر یک از سؤاالتها کوچکتر میباشد،

فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد  320نفر میباشد.

وجود روایی تشخیصی نیز برای متغیرها تایید میگردد.

که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی تعداد  230نفر از

در ادامه بهمنظور برآورد و آزمون مدل مفهومی پژوهش

اعضای شرکت انتخاب و برای آنها پرسشنامه ارسال گردید.

از مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده میکنیم.

از بین پرسشنامه برگردانده شده که به تمام سواالت تحقیق

دلیل استفاده از این روش آن است که این مدل قابلیت

پاسخگو بودن تعداد  201پرسشنامه جمعآوری گردید.

این را دارد که بهجای بررسی دو به دو و منفک متغیرها،

بهمنظور بررسی تأثیر مؤلفههای مورد بررسی ،سه پرسشنامه

روابط همه متغیرها را بهطور همزمان تحلیل کند .رویکرد

شامل پرسشنامه محدودیت مالی با دو مولفه محدویت

 ،SEMروش جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط

قیمتی و غیرقیمتی با  30سؤال ،پرسشنامه ریسک زنجیره

بین متغیرهای مشاهدهشده و متغیرهای مکنون میباشد.

تأمین با  4مولفه ریسک تأمینکننده ،ریسک تولیدکننده،

در این مرحله میخواهیم با تعیین روابط ساختاری بین

ریسک توزیعکننده و ریسک مشتری نهایی با  35سوال و

متغیرهای مفهومی ،فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون

پرسشنامه عملکرد مالی با سه مولفه مدیریت ارزش ،کنترل

قرار دهیم.
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جدول  -2بارهای عاملی و معنیداری ،تحلیل عاملی تأییدی ریسک زنجیره تأمین ،محدودیتهای مالی و عملکرد مالی
متغیر

ریسک تأمین
کننده

ریسک تولید
کننده

ریسک توزیع
کننده

ریسک مشتری
نهایی

()AVE

متغیر

()AVE

متغیر

سوال

بار عاملی

سوال

بار عاملی

0/66

6

1

0/78

1

7

0/68

2

0/91

2

0/64

0/94

3

0/78

3

0/58

8

4

0/67

4

0/87

9

0/89

5

0/73

5

0/84

10

0/69

6

0/56

6

0/75

7

0/79

8

0/84

9

0/78

کنترل
ریسک

سوال

بار عاملی
0/70

11

0/68

7

0/73

12

0/67

8

0/69

13

0/93

9

0/88

14

0/85

10

0/67

10

0/83

15

0/74

11

0/71

11

0/72

16

0/84

12

0/62

12

0/72

17

0/83

13

0/53

13

0/76

18

0/81

14

0/52

14

0/67

19

0/73

15

0/62

15

0/61

20

0/77

16

0/62

16

0/71

21

0/60

17

0/57

17

0/60

18

0/92

18

0/76

19

0/88

19

0/91

20

0/71

20

0/75

21

0/70

21

0/69

22

0/69

22

0/74

23

0/91

23

0/55

24

0/71

0/51
محدودیت
قیمتی

0/55

محدودیت
غیرقیمتی

24

0/81

25

0/88

25

0/83

26

0/87

26

0/79

27

0/86

27

0/68

28

0/68

28

0/71

29

0/68

29

0/61

30

0/65

30

0/54

31

0/65

1

0/75

32

0.88

2

0.76

33

0.67

3

0.82

34

0.65

4

0.58

35

0.71

5

0.71

0/56

0.53

مدیریت ارزش

0/52

کنترل هزینه

0/53

0/51

منبع :یافتههای محقق
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()AVE

0/66

0/58

برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش از سیزده مدل

	-اگر ضریب استاندارد به عدد  1نزدیک باشد یعنی

ساختاری که در نرمافزار  Amos 22برازش شده است بهره

تأثیرگذاری متغیر مثبت و همجهت با متغیر وابسته

گرفته میشود که در ادامه به تفکیک آمدهاند.

است.

بهمنظور سنجش روابط داخل مدل از ضرایب رگرسیونی

	-اگر ضریب استاندارد به عدد  -1نزدیک باشد یعنی

استاندارد شده استفاده میشود .ضرایب استاندارد شده

تأثیرگذاری متغیر مستقل منفی و معکوس با متغیر

عددی بین  -1تا  +1است که:

وابسته است.
برای سنجش معنیداری ضرایب استاندارد از نسبت

	-چنانچه ضریب استاندارد به عدد صفر نزدیک باشد

بحرانی( )CRو سطح معنیداری استفاده میشود:

یعنی تأثیرگذاری بین دو متغیر ناچیز است.

شاخصهای برازش مدل ساختاری کل نشان میدهد که
این مدل برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید است.

نمودار -3مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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جدول ( )3شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی
تحقیق

این نکته قابلذکر است که در نرمافزار  Amos 22برخالف

شاخص

حد مطلوب

مدل ساختاری فرضیه اصلی

نرمافزار لیزرل معنیداری را بر روی مدل نشان نمیدهد و

df/X2

 3و کمتر

1/901

میزان معنیداری بارهای عاملی را در قالب جداول با نسبت

RMR

نزدیک به صفر

0/021

GFI

 0/9و باالتر

0/909

NFI

 0/9و باالتر

0/909

CFI

 0/9و باالتر

0/981

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/051

بحرانی ( )CRنمایش میدهد که در جدول بررسی فرضیات
آورده شده است.
منطبق بر مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق،
در جدول زیر ضرایب استاندارد بین متغیرها و سطح
معنیداری آنها جهت بررسی فرضیه اصلی آمده است.

منبع :یافتههای محقق

جدول  -4بررسی فرضیه اصلی تحقیق

رابطه

←
ریسک
در زنجیره
تأمین

محدودیتهای مالی
و
عملکرد مالی

ریسک در زنجیره تأمین
←
محدودیتهای مالی

ریسک در زنجیره
تأمین ←
عملکرد مالی

0/51

نسبت بحرانی CR
ریسک در زنجیره
تأمین
←
محدودیتهای مالی

4/412

-0/58

نسبت بحرانی CR
ریسک در زنجیره
تأمین ←
عملکرد مالی

6/360

منبع :یافتههای محقق

نتیجه فرضیه

رابطه در سطح 99
درصد معنیدار است
فرضیه اصلی تأیید
میشود.

با توجه به جدول ( )4خالصه نتایج به شرح زیر است:
بین ریسک در زنجیره تأمین با محدودیتهای مالی و
عملکرد مالی در شرکتهای صنایع غذایی فعال در بورس
اوراق بهادار در سطح اطمینان  99درصد رابطه معنیدار
دارد (نسبت بحرانی برابر با  4/412و  6/360که بیشتر از
 2/57است).
میزان ضریب استاندارد 0/51و  -0/58است با توجه به
اینکه تأثیر ریسک در زنجیره تأمین بر محدودیتهای مالی

نمودار  -4مدل ساختاری فرضیه فرعی اول تحقیق در حالت
تخمین استاندارد

مثبت است بنابراین هر چه ریسک در زنجیره تأمین افزایش
یابد محدودیتهای مالی بیشتر میشود .از طرفی دیگر با
توجه به اینکه تأثیر ریسک در زنجیره تأمین بر عملکرد مالی

شاخصهای برازش مدل ساختاری نشان میدهد که

منفی است بنابراین هر چه ریسک در زنجیره تأمین افزایش

این مدل برای بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تأیید

یابد عملکرد مالی کاهش مییابد.

است.
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جدول -5شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی اول
تحقیق
شاخص

حد مطلوب

مدل ساختاری فرضیه فرعی اول

df/X2

 3و کمتر

2/221

RMR

نزدیک به صفر

0/026

GFI

 0/9و باالتر

0/920

NFI

 0/9و باالتر

0/926

CFI

 0/9و باالتر

0/991

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/054

منطبق بر مدل ساختاری اول ،در جدول زیر ضرایب
استاندارد بین متغیرها و سطح معنیداری آنها جهت
بررسی فرضیه فرعی اول آمده است.
با توجه به جدول ( )6خالصه نتایج به شرح زیر است:
بین ریسک در زنجیره تأمین با عملکرد مالی شرکتهای
صنایع غذایی فعال در بورس اوراق بهادار در سطح
اطمینان  99درصد رابطه معنیدار وجود دارد (قدر مطلق
نسبت بحرانی برابر با  6/969که بیشتر از  2/57است).
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جدول  -6بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق
رابطه

ریسک در زنجیره تأمین

←

ضریب استاندارد

نسبت بحرانی
CR

R2

نتیجه فرضیه

-0/64

6/969

0/41

رابطه در سطح  99درصد معنیدار است
رابطه منفی است.
فرضیه فرعی اول تأیید میشود.

عملکرد مالی

منبع :یافتههای محقق

میزان ضریب استاندارد  -0/64است با توجه به اینکه
این تأثیر منفی است بنابراین ریسک در زنجیره تأمین بر
عملکرد مالی شرکتهای صنایع غذایی فعال در بورس
اوراق بهادار تأثیر معکوسی دارد یعنی هر چه ریسک در
زنجیره تأمین بیشتر شود عملکرد مالی شرکتهای صنایع
غذایی فعال در بورس اوراق بهادار کاهش مییابد.
ریسک در زنجیره تأمین بهتنهایی  35درصد از تغییرات

نمودار  -5مدل ساختاری فرضیه فرعی دوم تحقیق در حالت
تخمین استاندارد

عملکرد مالی شرکتهای صنایع غذایی فعال در بورس
اوراق بهادار را پیشبینی نموده و تخمین میزند.

شاخصهای برازش مدل ساختاری نشان میدهد که

مدل ساختاری فرضیه فرعی دوم به شکل زیر است:

این مدل برای بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تأیید
است.
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جدول  -7شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی دوم
تحقیق

غذایی فعال در بورس اوراق بهادار تأثیر مستقیمی
دارد یعنی هر چه ریسک در زنجیره تأمین بیشتر شود

شاخص

حد مطلوب

مدل ساختاری فرضیه فرعی دوم

X2/df

 3و کمتر

1/110

RMR

نزدیک به صفر

0/018

GFI

 0/9و باالتر

0/900

NFI

 0/9و باالتر

0/901

غذایی فعال در بورس اوراق بهادار را پیشبینی نموده

CFI

 0/9و باالتر

0/900

و تخمین میزند.

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/011

محدودیتهای مالی شرکتهای صنایع غذایی
فعال در بورس اوراق بهادار افزایش مییابد.
	-ریسک در زنجیره تأمین بهتنهایی  33درصد از
تغییرات محدودیتهای مالی شرکتهای صنایع

منبع :یافتههای محقق

 .6جمعبندی و توصیههای سیاستی
از آنجایی که مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی بهدلیل

منطبق بر مدل ساختاری دوم ،در جدول زیر ضرایب

رقابت در این صنعت از پیچیدگیها و دشوار یهای باالیی

استاندارد بین متغیرها و سطح معنیداری آنها جهت

برخوردار هستند ،کاهش آسیبهای اینگونه زنجیرهها

بررسی فرضیه فرعی دوم آمده است.

حائز اهمیت است .در صورتی که آسیبهای موجود رفع یا
کاهش یابد موجب افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تأمین

جدول  -8بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق
رابطه

ضریب

نسبت بحرانی

استاندارد

CR

0/58

5/133

R2

خواهد شد.
در گذشته عدم گسترش رقابت جهانی و تولید و

نتیجه فرضیه

عرضه محصوالت در سطوح بسیار محدودتر باعث شده

رابطه در سطح 99
درصد معنیدار
ریسک در
زنجیره تأمین

←

محدودیتهای
مالی

0/33

بود طراحی ،ساخت و فروش محصوالت بدون بروز مشکل

است .رابطه مثبت

جدی انجام پذیرد همچنین با افزایش وابستگی به توزیع و

است.
فرضیه فرعی دوم

مدیریت جریان کاال ،اطالعات یا هر نوع منابع دیگر مانند

تأیید میشود.

انرژی یا منابع انسانی بین محل تولید یا محل موجودی

منبع :یافتههای محقق

تا نقطه مصرف است که آسیبهای میتواند بین واحد
با توجه به جدول ( )8خالصه نتایج به شرح زیر است:

تأمینکننده و توزیع کننده و یا خطا در گزارشات اطالعات

	-بین ریسک در زنجیره تأمین با محدودیتهای مالی

منجر به نارضایتی مشتریان و افزایش ریسک مشتری نهایی

شرکتهای صنایع غذایی فعال در بورس اوراق بهادار

گردد و در نتیجه سفارش کاهش یابد .نتیجه نهایی منجر

در سطح اطمینان  99درصد رابطه معنیدار وجود

به عملکرد ضعیف شرکت شده و عملکرد مالی ضعیف

دارد (قدر مطلق نسبت بحرانی برابر با  5/133که

میگردد و این مورد خود منجر به افزایش محدودیت تأمین

بیشتر از  2/57است).

مالی شرکت خواهد شد .در این فرضیه نتیجه نهایی نشان
از رابطه منفی و معنیدار بین ریسک در زنجیره تأمین با

	-میزان ضریب استاندارد  0 /58است با توجه به اینکه

عملکرد مالی دارد.

این تأثیر مثبت است بنابراین ریسک در زنجیره
تأمین بر محدودیتهای مالی شرکتهای صنایع
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در حال حاضر برای شرکتها ریسکهایی که پتانسیل

صنایع غذایی فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

باال برای از بین بردن نقدینگی و داراییهای شرکت را دارند

میتوان پیشنهاد داد که هر رقیبی که بتواند ارزش بیشتری

بسیار مهم هستند ،چرا که بقای شرکت یا سازمان و عدم

را با قیمت کمتری برای مشتریان فراهم سازد ،میتواند سهم

ورشکستگی آن به این نوع ریسکها بستگی دارد.

بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد .از این رو الزم

همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان از رابطه مثبت

است که ابعاد مهم ارزشآفرینی هر محصول مشخص شود

و معنیدار بین محدودیت مالی و ریسک زنجیره تأمین

و بر عواملی که از نظر مشتریان اهمیت ویژهای دارد تاکید

میباشد .در همین راستا میتوان این گونه بیان کرد که کوتاه

گردد .همچنین توصیه میشود شرکتها قبل از عقد قرارداد

بودن دوره بازپرداخت تسهیالت بانکی ،عدم حمایت کافی

با تأمینکنندگان از ظرفیت آنان اطالع حاصل گردد و تأمین

و مناسب از سوی دولت در زمینه اعتبارات ،نبود منابع

کنندههای جایگزینی را در نظر داشت که در موارد لزوم از

و ابزار مالی متنوع برای تأمین مالی شرکتها ،عدم اعطای

آنها استفاده کرد .پیشبینی درست تقاضا ،برنامهریزی

کمکهای فنی بالعوض دولت ،آشنا نبودن با انواع تسهیالت

در تحویل به موقع و بهبود سیستمهای حمل و نقل و

اعطایی و شیوه دریافت آنها از سوی مدیرعامل ،بهرهوری

برنامهریزی مناسب تولید از مواردی هستند که تأثیر شایانی

پایین ،کمبود ظرفیتهای تأمین مالی در داخل کشور  ،نبود

در کاهش ریسک دارند.

و یا ضعف ارائه خدمات مشاورهای الزم در زمینه اعتبارات،

همچنین با توجه به فرضیه فرعی دوم این پژوهش که

عدم بهرهگیری از متخصص مالی در شرکت بهمنظور جذب

نشان از تأیید رابطه معنیدار و مثبت بین محدودیت

سرمایه ،داشتن مخاطره مالی) و محدودیتهای غیرقیمتی

مالی و ریسک زنجیره تأمین میباشد ،میتوان پیشنهاد

(عدم وجود صندوق سرمایهگذاری مشترک ،عدم ثبات در

داد که ریسکهایی مانند تحریم ،پیشبینی نادرست

سیاستگذار یهای دولت ،عدم هماهنگی بین نهادهای

تقاضا ،سیاستهای انبساطی و انقباظی بانکها ،ضعف

تصمیمگیری (پولی ،مالی و سیاسی) در رابطه با تأمین مالی،

در بازاریابی ،تغییر تکنولوژی ،متکی بودن به تکنولوژی

عدم وجود یک نظام بانکی کارآمد (بانکی که منابع مالی

اطالعات برای انجام تصمیمات ،جنگ و حمالت

الزم را بهدست تولیدکننده برساند) ،عدم شفافیت در تأمین

تروریستی ،عدم توانایی الزم در پیشبینی بازار و صنعت،

مالی ،تنگناهای زیرساختی در زمینههای مختلف ارتباطی

تغییر یا جابهجایی پرسنل کلیدی ،دارای مرکزیت درجۀ

و اطالعاتی ،تحریم و عدم روابط خارجی با سایر کشورها،

باالتری نسبت به ریسکهای و محدودیتهای مالی دیگر

ضعف اتحادیهها و اصناف در حمایت از شرکت ،ناطمینانی

هستند و باعث بهوجود آمدن بسیاری از ریسکهای دیگر

و نبود چشمانداز مناسب اقتصادی به کشور  ،ناکارآمدی

در شبکه شدهاند.

بورکراسی اداری ،فساد اداری در گرفتن وام برای فعالیت
محدودیتهای پژوهش

اقتصادی ،محدودیتهای دسترسی به منابع مالی موسسات

ً
محدودیت ابزار اندازهگیری که احتماال میتواند بر

مالی خارجی ،در شرکتهای تحت بررسی شدهاند.

تعمیمپذیری نتایج اثر بگذارد یکی از محدودیتهای این
پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش

مطالعه میباشد .از آن جا که سنجش متغیرهای پژوهش

با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر معنیدار بودن رابطه

به کمک پرسشنامه انجام گردید ،تکمیل این پرسشنامهها

معکوس ریسک در زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکتهای

تا اندازه زیادی تحتتأثیر عالیق فردی قرار میگیرد .از این
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