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 چکیده
ی راهبردهـا دادها نمودی از یافت، این رخ ها سازماندر حوزۀ مدیریت راهبردی  توان یمرا  1ها اکتسابادغام و      

است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامـ    ها سازمان 2سازمانی، مدیریتی و مالی در زمینۀ خرید، فروش و ترکیب
کشاورزی انجام شد. تحقیق حاضر به روش توصـییی همبسـت ی    3یها یتعاونادغام و اکتساب در میان  برنده شیپ

ی کشاورزی ها یتعاونایش گردآوری گردید. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران ی مورد نیاز به روش پیمها دادهانجام و 
نیر به صورت در دسترس  175که با استیاده از جدول کرجسی و مورگان در نهایت  اند بودهی غربی کشور ها استان

یـی آن توسـ    طراحی شـد. روا  برنده شیپگیری عوام  ی بود که برای اندازها پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار تحقیق 
 8۸/۸مقـدار  شد. به منظور بررسی پایایی آن نیز از ضریب آلیای کرونباخ اسـتیاده شـد کـه     دییتأپان  متخصصان 

ی معادالت ساختاری استیاده شـد.  ال وسازی از روش پرداز دادهنشان از مناسب بودن پایایی ابزار داشت. به منظور 
دلی  کمبود توان فنی و انسانی و به تبع آن افت توان رقـابتی بـه   ی کشاورزی به ها یتعاوننتایج تحقیق نشان داد 

ـ  ۀریـ زنجشدت تمای  به ادغام و اکتساب دارند. افزایش نیاز روز افزون به کنترل رقبا و همچنـین تممیـ     از  نیمأت
 ی کشاورزی برای ادغام و اکتساب است.ها یتعاونان یزه  نیتأمی دی ر مهم در ها نهیزم
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 . مقدمه۱

ی چند ملیتی، ساختارهای ها شرکت، رکودها، ها انقالبظهور تحوالت اقتصادی اخیر از جمله      
و بسیاری شواهد دی ر حاکی از ورود  نیعان یذو تمایالت  بازارهانوین سازمانی، تغییرات سریع 

تحت عناوینی مانند  ها آنی پیشین بوده، که گاها از ها دورهی اقتصادی متمایز با ها دورهبه  ها سازمان
ی سابق مانند تمرکز راهبردهاکارگیری به رسد یم. لذا چنان به نظر [17]یاد شده است  1ها نرمالنیو 

واب وی تغییرات قرار گرفته و ج سؤالبه نسبت رشد خارجی(، به تنهایی مورد ) یداخلبر رشد کندِ 
 سریع نخواهند بود.

از جمله انقالب اطالعاتی صنایع را در نوردیده  ها انقالبنظران، امروزه به عقیدۀ بسیاری از صاحب     
از جمله  ها حوزهاین تغییرات در تمامی  .[1۱]و هیچ شرکتی یارای دوری از اثراتِ آن را نخواهد داشت 

ی نو با قابلیت راهبردهار چند دهۀ گذشته منجر به ظهور مدیریت و مشخصاً مدیریت راهبردی د
یی در راستای برآوردن این نیاز گواه بر آن راهبردهاتطابقِ سریع با تغییرات گردیده و نمایان شدن 

، نظریۀ 4، نظریۀ تهاجم3، نظریۀ انحصار2یور بهره یها هینظربه  توان یماست. در تصدیق این ادعا 
 و 5آژانس(، نظریۀ فرآیند) یندگینما)مدیریتی(، نظریۀ ۱ی، عمارتگذار هیاسرم، نظریۀ 7یگذار ارزش

 ها شرکت. [11]اشاره داشت  اند گرفتهمورد توجه خاص قرار  ها اکتسابو  ها ادغامنظریۀ آشوب که در 
 .[1۸] اند آوردهروی  راهبردهای محیطی به این فاکتورهانیز به منظور ایجاد ارزش و تطابق با 

، افزایش ارزش سهامِ سهام بازار سهمحیظ و افزایش به  توان یمی این معامالت ها زشین ااز      
ی در توسعۀ خدمات اشاره داشت. در دید خرد نیز قدم شیپو گسترش و  ها نهیهزداران، کاهش 

یی در ابعاد مختلف آن نیز اشاره داشت افزاهمدر مقیاس، حیطه و  ها ییجو صرفهبه انواع  توان یم
[14]. 

را به خود جلب  گران پژوهشعالقه  اکتسابی تحت عنوان ادغام و ا تازهامروزه زمینۀ مطالعاتی      
نموده است. البته این موضوع در حوزۀ مدیریت راهبردی چندین سال است که مورد توجه بوده و 

 .اند جستهکار خود بهره واز آن برای بهبود فضای کسب ن ر ندهیآی ها سازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Era of new normal 

2. Efficiency theory 

3. Monopoly theory 
4. Raider theory 

5. Valuation theory 

6. Empire Building theory 
7. Process theory 
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که  شود یمی مختلف و بررسی شواهد تاریخی مرتب ، مشخص ها سازمانچند با مطالعۀ  هر     
رشد خارجی سریع مانند تطابق با تغییرات رشد )ی راهبردهادر  غالباً ها اکتسابی از ادغام و بردار بهره

 یمپارچ یی راهبردهایی با ها سازمانکار گرفته شده است. لیمن معامالت ادغام و اکتساب در بازار( به
ی راهبردها(، 2ی افقیها یمپارچ ، عمودی رو به پایین و یباالبه  رو 1مانند: یمپارچ ی عمودی)

)هم ون و ناهم ون( 3ی تنوعراهبردهامانند رسوخ در بازار، توسعۀ بازار و توسعۀ محصول(، ) یتمرکز
توجه بوده است. که  و گاه نیز کاهش( مورد ها بیترکمانند مشارکت، ) یتدافعی راهبردهاو همچنین 
 .[5]نقش عوام  مدیریتی نیز به اثبات رسیده است  ها آندر تمامی 

گونه داشته و به فع  حالتی پتانسی  ها ادغامی از مزایای مذکور در بردار بهرهباید اذعان داشت که      
مربوط به  یها مهارتی فرهن ی، ها تیاوتملزوماتی از جمله توجه به منابع انسانی،  ها آنآوردن 

ی ازهاینریزی، ضواب  و معیارهای اثربخش و تحلی  وظائف، رواب  مدیران، واکنش در مقاب  برنامه
 .[12] طلبد یمآتی را 
ادغام و  ۀدر حوز یطرف با توجه به مطالعات متعدد به عم  آمده خارج کیپژوهش، از  نیا     

 هیتوجگذشته و در مقاب  کم ۀده در سه خصوصاً معامالت نیا یایترشدن مزااکتساب و روشن
امنیت کشور و در  یبخش کشاورز تِیاهم  ریحوزه و از طرف د نینسبت به ا داخلی گرانِ پژوهش
ادغام و  یها نهیبخش، با هدف شناسایی زم نیدر ا دیتول یها یتعاون قشو خصوصاً ن داریپا ۀتوسع

 ۀحاصله به ارائ جینتا رویمد و پبه عم  آ رانیا یتولید بخش کشاورز یها یاکتساب در تعاون
 ها شود پرداخته است. ادغاماز طریق  ها یتعاون نیا یور بهره شافزای به منجر که اثربخش یراهمارها

 
 تحقیق. مبانی و چار چوب نظری ۲

در دو بعدِ جامع و محدود مورد بررسی قرار داد. رویمرد جامع داللت بر  توان یمادغام و اکتساب را      
مانند تعاون )یی منجر به: اتحاد، پیوست ی، ها فروشو  دیخرات اقتصادی دارد که طی آن، مخاطر

ی سازمانی با آرایش در ابعاد ها یتوال، 4ها ییدارار ی مشترک دها یگذار، سرمایه(ها یمساعتشریک 
یق ، بازگشت سرمایه و کسب منابع از راه قانونی از طرها یوابست سازمانی مختلف با اهداف رفع 

اشاره دارد  ها سازمانکار آزادانه به نیع ودر جهت کسب ی بازسازی شدهها زوجایجاد اعالن عمومی و 
[11]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Vertical integration 

2. Horizontal integration 

3. Conglomerate 
4. Asset cooperation 
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ترکیب شده و یا  ها شرکتاعمالی هستند که حول آن  ها اکتساببه دی ر سخن ادغام و      
ادی بوده، که باعث رخدادهای اقتص ها اکتسابو  ها ادغام، 1آورند یمی یمدی ر را به دست ها ییدارا

مدت در داخ  صنایع و مناطق جغرافیایی کوتاه نسبتاًی ا دورهترفیع، ترقی و افزایش حجم منابع در 
 را دارا هستند. ها سازمانو تغییرات  مؤسسات گسترشِشده و توانایی بالقوه 

 توان یمنین یی در شدت باال هستند. همچدادهارخادغام و اکتساب نیز بیان ر چنین  2یها موج     
ی بزرگ در ها فرصتی از بردار بهرهو  ها شرکتباعث رشد  ها اکتساباین انتظار را داشت که ادغام و 

 .[4]ی تازه شود که منجر به گسترش محصوالت و سودآوری شود، را داشت بازارها
 شدت بهها  آن یعموم یسالمت و تیموفق رشد، که بوده یاقتصاد یها سازماننیز  ها یتعاون     
یی ها سازمان ،که است بوده آن ان ریب همواره یاقتصاد خیتار .است اقتصاد کالنِ  یمح از ریرپذیتأث

 عالوه ریپذ تطابقی ها سازمان و در مقاب ، ندشد نابود دهند قیتطب دیجد  یشرا با را خود که نتوانسته
 اند. گشته  یتبد ترافتهی تمام و  دیجد ینهادها به اتیح ادامه بر
 دری خود را ها سازمان ،راهبردی اقدامات و یورآنو بهزدن  دستبا  ها یتعاون هوشمند رانیمد     

 یکشاورز یها یتعاون با رابطه در نیهمچن. دارند یمبه حرکت وا  یاقتصاد راتییتغ با تطابق جهت
 و داشته ارقر داریناپا شدت به یطیمح درها  آن یها یتعاون و کشاورزان که، معتقد است 3ویلیامسون

 کنترل از فراتر اریبس عوام  ریتأث تحتها  آن یکاالها یها متیق و( ها ینعاون هیاول موادها ) یورود
 دروی  نیهمچناست.  رییتغ حال در مداوماً غذا و یکشاورز در حوزه اقتصادداشته و  قرارها  آن

 از استیاده ای و ی یهمسا در واقع یها یتعاون با ادغام معتقد است که ها یتعاون در ادغام خصوص
 یناش منافع و حیظ بقا کارساز بوده و مداوم رشد یبرا یا لهیوس عنوانبه یبازساز یها زمیممان یبرخ
 و یمیزیف ،یمال منابع یها یکسر منجر به جبران تواند یم ها یتعاونساختاری در  یها یبازساز این از

 .[2۸]گردد  یانسان
، ارائه ها اکتسابو  ها ادغامصحیحی از دامنۀ  درکر، جهت ایجاد با عنایت به کلیات مذکو     
این حوزه، توضیحی جامع  نظران صاحب. ابتد باید آگاه بود که به اعتقاد دینما یمی از آن الزم بند طبقه

. [13]مممن است منجر به سر درگمی و درکی ناصحیح از آن بشود  ها اکتسابو  ها ادغامو فراگیر از 
از نظر محققان مختلف تعاریف مختلیی ارائه  رسد یمر با بررسی ادبیات این حوزه به نظر از طرف دی 

 دارد. ها اکتسابو  ها ادغامی حضور ها نهیزمشده است. و این امر نشان از گستردگی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Acquire 

2. M&A Waves 
3. Williamson 
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 [11] ها اکتسابو  ها ادغامبندی . طبقه1 جدول

 ارزشزنجیره  ها کنشارتباطات( و روابط ) حوزه و مناطق اقتصادی

 یخان  یها اکتسابادغام و 
 .1بومی()

 .2مرزیفرا یها اکتسابادغام و 

 یتهاجم یها اکتسابادغام و 
 .3تصاحبی()
 .4دوستانه یها اکتسابادغام و 

 ی افقی.ها اکتسابادغام و 
 ی عمودی.ها اکتسابادغام و 

 مرتب (. غیر) ناهم ونی ها اکتسابادغام و 

 
بندی اشاره به مح  ادغام و اکتساب و اینمه در چه محلی میقستاین . 7حوزه و مناطق اقتصادی

داده است که دو شرکت  رختوسعه عملیاتی رخ داده است دارد. به عنوان مثال ادغام فرامرزی زمانی 
 درگیر ادغام و اکتساب در دو اقتصاد مختلف هستند.

 
 گونه خصومتدوستانه و یا  در دو گونه ها اکتسابرواب  حاکم در طی ادغام و . ۱ها کنشروابط و 

نیعان  یذ ردیگ یم. زمانی که معامله ادغام و اکتساب از نوع دوستانه صورت باشد یمی بند طبقه
داران(، شرکت هدف با معامله موافق بوده و بالعمس زمانی که معامله از طریق سهام )خصوصاً
هاددهنده پیشنهاد خود را عودت شرکت هدف، با هدف اینمه شرکت پیشن شود یمواقع  زیآم خصومت

 شرکت هدف( نبوده.) نیطرفبر اساس رضایت  صرفاًدهد مقاومت کرده و معامله 
 

 5زنجیرۀ ارزش
ترکیبی است از دو یا تعداد بیشتری شرکت که در صنعتی  گونهاین .ی افقیها اکتسابو  ها ادغام

ی افقی شرکت ها ادغامی ر در به عبارت د .[3]یمسان مشغول به تولید محصوالتی مشابه هستند 
 ( در یک صنعت هستند.الزاماًنه ) بیرقی عموماً ها شرکتکننده و هدف اکتساب

 
گونه نیز ترکیبی است از دو یا تعداد بیشتری شرکت که در این .ی عمودیها اکتسابو  ها ادغام

به طور . [3]هستند طبقات و مراح  مختلف تولید قرار داشته اما مشغول به تولید محصوالت یمسانی 
کنندگان و یا تأمین-در رواب  میان مشتری ها شرکتی عمودی ترکیبی از ها اکتسابکلی ادغام و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Domestic M&A 

2. Cross-Border M&A 

3. Hostile M&A 
4. Friendly M&A 

5. Economic Area 

6. Relation Ship 
7. Value Chain 
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ی معامالتی در ها نهیهزدر پی کاهش عدم اطمینان و  ها شرکتفروشندگان است. همچنین -خریداران
 ی در حیطه هستند.یجو صرفهو در پی  کنند یمحلقه زنجیرۀ ارزش در جهت باال و پایین حرکت 

 
ی متنوع در پی دست ها سکیرمممن است با اقدام به  ها شرکت .ی ناهمگونها اکتسابو  ها ادغام

در جهت کاهش ریسک(، وارد  ها ییداراو یا دی ر مزایا از جمله توزیع ) طهیحیی در جو صرفهیافتن به 
رد توسعۀ عملیاتی غیرمرتب  با معامالت ادغام و اکتساب ناهم ون شوند و در نتیجه این معامالت وا

و  سیمور پسیلیفشرکت  1187به کسب درآمد سال  توان یمکار خود شوند. به عنوان مثال وکسب
گونه در حالت کلی این نیبنابرا. [11]میلیارد دالر آمریما اشاره داشت  ۱/7بالغ بر  فود جنرالشرکت 

 .[3]مختلف مشغول به تولید هستند  ترکیبی است از دو یا تعداد بیشتری شرکت که در صنایع
به  توان یمدامنه تعاریفِ ادغام و اکتساب بسیار گسترده بوده و از دی ر اصالحات بارز این حوزه      
مربوط به  عموماًگونه آخر داشت )ی سهامی اشاره ها اکتسابو  ها ییدارا، اکتساب 1ی انجذابیها ادغام

، 2نیز در سه کالس؛ تصاحب کام  ها اکتسابکه البته این  نوع انتقال مالمیت اشاره داشته است(،
 .[13] باشند یمی بند طبقهنیز قاب   4و اقلیتی 3اکثریتی

 
میهوم ادغام و  توان یمشده در نهایت با درنظر گرفتن تمام میاهیم مطرح .جایگاه ادغام و اکتساب

 لف ادغام و اکتساب معرفی شده است.اکتساب را طبق رابطه زیر بیان نمود. در این دیاگرام ابعاد مخت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Absorption mergers 
2. Complete Takeover 
3. Majority Acquisition 
4. Minority Acquisition 
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 [13] ها اکتسابو  ها ادغام. جای اه 1 شم 
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گرفته در عرصه جهانی حاکی از ی مالی اخیر، تحقیقات صورتها بحرانبا وجود  .نتایج تحقیقات
 ی مختلف است.ها سازمانپررنگ شدن اهمیت این حوزه در 

سال  77 از شیبدر طی  1گونه تنوع ادغامِمورد  45۱4 یبررس(، به 2۸1۸ماتسوسوکا )آکبولوت و      
ی مختلف ها دههی بازار در ها پاسخپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد ی(، الدیم 2۸۸۱لغایت  117۸)

و پس از آن کاهش  میالدی به اوج رسیده 115۸و  11۱۸ی ها سالبازده معامالت در  است.متغیر 
، مثبت بوده و این پژوهش مخرب ها پنداشتهپیش  ر خالفبازده این معامالت بهمچنین داشته است. 
به  توان یم. از دی ر نتایج این مطالعه سازد یممشخص  کامالًاز طریق این معامالت را  2نبودن ارزش

( اشاره داشت 4به اضافه شرکت هدف3کننده )اکتساب یاکتسابی ها شدنبازده مثبت حاص  از ترکیب 
که بازده  دارند یمو بیان  دانند ینمی مرتب  ها ادغامتر از معامالت ایینرا نیز پ ها آنو اینمه بازده 

میالدی سقوط داشته است، اما قب  از  118۸ی ناهم ون پس از سال ها اکتسابحاص  از ادغام و 
که پس از دوره مذکور دی ر این  پرداختند یمبه تشویق این نوع معاالت  گذاران هیسرماسال مذکور 

 .[1]ادامه پیدا نمرد  دارن هیسرما حمایت و تشویق
ساله  ۱ یزمان(، به بررسی معامالت ادغام و اکتساب در صنایع مختلفِ هند در بازۀ 2۸1۸) یبد     
ی آماری ها آزمونتعداد( و ارزشی مورد ) یحجمرا از نظر  ها آنمیالدی( پرداخته و  2۸۸5تا  2۸۸1)

درصدی را  ۱17که در مجموع معامالت رشد  دارد یمیان ی خود را به این صورت بها افتهقرار داده و ی
درصدی و همچنین  252ی تولیدی شاهد رشد ها بخشدر دوره شاهد بوده است. حجم مبادالت در 

 .[3] دهد یمدرصدی را نیز گزارش  "12۸۸"در بخش خدمات رشد 
ی مالی در دهاعملمری کنترلی از طریق بررسی ها تصاحب(، به بررسی 2۸۸4) مکیلرحمان و      

میالدی اکتساب را تجربه کردند پرداختند و  1112 یال 1188ی مالزیایی که در بازۀ زمانی ها شرکت
در این بازه زمانی نتیجه این رویمرد  ها شرکتنشان دادند بهبود عملمرد جریان نقدی و عملیاتی 

درصد به  ۸8/4به افزایش از  نیز اشاره ها آنراهبردی است. همچنین این مطالعه در باب اجرا عملیاتی 
 .[18]درصد در طی دورۀ چهار ساله دارد  4۱/5
شده در مقیاس جهانی ی انجامها ادغامی به بررسی وضعیت ا مطالعهدر   (،2۸۸3همماران )گوگلر و      

مورد مقایسه قرار  اند نداشتهی که ادغام ها شرکتپرداختند و نتایج حاصله را با  ساله 17در یک دورۀ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Diversification Mergers 

2. Value 

3. Acquirer 
4. Target Company 
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در حالت میان ین در سطح معناداری باعث افزایش  ها ادغامدادند. نتایج این مقایسه نشان داد که 
 .[8]سودآوری اما کاهش فروش گشته است 

 
معامالت در مقیاس جهانی نیز حاکی  ارزش تریلیون دالری این .ارزش معامالت ادغام و اکتساب

 .باشد یمیی اثربخش ردهاراهببه این معامالت به عنوان  ها سازماناز توجه 
 

 
 . ارزش معامالت انجام شده ادغام و اکتساب در جهان.1نمودار 

 

نیز مشخص  (2۸13تا پایان نیمه نخست  1114از معامالت )ارزش 1که از نمودار گونه همان     
 ، تغییرات کاهشی و افزایشی در امتداد زمان به وقوع پیوسته است. امروزه از این فراز وباشد یم
اکنون  پژوهش رانکه به عقیدۀ  شود یمی ادغام و اکتساب نیز یاد ها موجتحت عنوان  ها بینش

 .[7] باشند یمدر حال سپری کردن موج ششم  ها اکتسابو  ها ادغام
درصدی بوده است، لیمن از سال  33این معامالت شاهد رشد ساالنه  2۸۸۸تا  1144از سال      

و مجدداً رشد افزایشی با نرخ  میباش یمدرصد  25د کاهشی ساالنه ما شاهد رش 2۸۸3تا سال  2۸۸۸
را شاهد هستیم و به همین منوال این نرخ کاهشی و  2۸۸4تاپایان  2۸۸3درصد از  4۱ساالنه 

 .افزایشی در واکنش به تحرکات کالن، صنایع و بازارها در حال حرکت است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Thomson, Merger & Acquisition Reviews. 
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 ی تحقیقشناس روش. ۳

توصـییی همبسـت ی انجـام گرفتـه و     ی بوده که بـا اسـتیاده از روش   این پژوهشی از نوع کاربرد     
ی هـا  یتعـاون جامعـۀ آمـاری پـژوهش را مـدیران      نیز به روش پیمایش گرد آوری شده اسـت.  ها داده

ی غربی کشور شام  آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و ایالم تشـمی  دادنـد   ها استانکشاورزی 
نیر به عنوان نمونه انتخاب شـد   173تعداد  7/۸دقت احتمالی مطلوب که با توجه به فرمول کوکران و 

گیـری بـا توجـه بـه     مورد در نهایت گردآوری شد. روش نمونه 175امه تعداد پرسشن 1۱۸که با توزیع 
 23ی بـا  ا پرسشنامهگیری در دسترس شناسایی شد. ابزار تحقیق ی نمونه مورد مطالعه نمونهها یژگیو

ابـزار   اسـتخراج شـدند.   بررسی مبـانی نظـری  ی ادغام و اکتساب بود که بر اساس گویه در مورد مزایا
نیر به عنـوان نمونـه پـیش     3۸متخصصان به روش روایی صوری در اختیار  تیمموجود بعد از بررسی 

آزمون قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی ابزار از روش آلیای کرونباخ بر اساس نمونه پـیش آزمـون   
حاکی از مناسبت ابزار داشت. روش آمـاری غالـب در ایـن تحقیـق      8۸7/۸ه مقدار کلی استیاده شد ک

تحلی  عاملی با دو رویمرد تحلی  عاملی اکتشافی و تحلی  عاملی تأییدی بود که بـه ایـن منظـور از    
 استیاده شد. LISREL  8/8افزارنرم

 
 هایافتهتحلیل . ۴

. دهند یمدرصد از پاسخ ویان را مردان تشمی   1۱که  دهد یمبررسی وضعیت پاسخ ویان نشان      
است. از نظر سـابقۀ مـدیریتی میـان ین آن     85/۱سال با انحراف استاندارد  58/42میان ین سنی برابر 

 87سال است. از نظر شم  فعالیـت   15سال و بیشترین آن  سهسال است که کمترین آن  57/8برابر 
د را در زمینۀ تولید محصوالت کشـاورزی بیـان داشـتند. از    درصد پاسخ ویان عمده فعالیت تعاونی خو

ی مـورد مطالعـه   ها یتعاوندرصد  32تعاونی و  1۱بیشترین برابر  ها یتعاوننظر سطح همماری با سایر 
 نیز برای این مقدار هیچ را در نظر گرفتند.

لی  عاملی اکتشافی به ی تحقیق در ابتدا از تحها دادهی نهیته در بافت ساختارهابه منظور بررسی      
 هـا  دادهشده نشان داد که انسجام درونی محاسبات انجام ی اصلی استیاده شد.ها مؤلیهروش تجزیه به 

اسـت  ی تحقیـق قابـ  توجـه    رهـا یمتغمناسب بـوده و حجـم نمونـه بـرای بیـان همبسـت ی میـان        
(812/۸=KMO زیرا که مقدار آن باالی ،)1/۸است. آمارۀ بارتلت نیز در سطح  5/۸=p دار بـود و  امعن

عملیـات تحلیـ  عـاملی اکتشـافی را      توان یمو  شود یمفرض صیر مبنی بر همانی بودن ماتریس رد 
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هیت عام  دارای مقدار ویژۀ باالتر از یک استخراج شدند. پـس از   1انجام داد. با توجه به مالک کیسر
بنـدی شـدند. مقـدار    دسـته چرخش عاملی به روش وریماکس، متغیرهای مورد مطالعه در هیت عام  

ویژه که در واقع مجموع مجذورات بارهای عاملی هر عام  است، واریانس تبیین شـده بـه وسـیلۀ آن    
. این مقدار ک  واریانس، ریشۀ مشخصه یا ارزش ویژۀ عام  است که هر چقـدر  کند یمعام  را تبیین 

. بـر مبنـای ایـن مقـدار در     کنـد  یمارزش ویژۀ عاملی زیاد باشد، آن عام  واریانس بیشتری را تبیین 
اسـتخراج شـدند کـه بـه ترتیـب گـزارش حـداکثر         1تحقیق حاضر هیت عام  با مقدار ویژۀ باالتر از 

 ی شدند.نام ذارهای قرار گرفته در آن عام  واریانس مرتب وبا توجه به ماهیت گویه

 
 .ها آند واریانس تجمعی . عوام  استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درص2جدول 

 درصد واریانس تجمعی واریانس مقدار ویژه درصد مقدار ویژه شماره عامل

1 38/3 51/14 51/14 

2 27/3 13/14 84/28 

3 ۱4/2 7۸/11 34/4۸ 

4 73/2 2/11 3۱/71 

7 35/2 32/1۸ ۱8/۱1 

۱ 84/1 3/8 51/۱1 

5 ۱8/1 32/5 4/55 

 
است باید مقدار بار عاملی  تن 2۸۸نمونه تا  شیگنجا که یهن ام کنند یمهیر و همماران، پیشنهاد      

ی در تحلی  عاملی اکتشافی برای ورود به دست اه تحلی  عـاملی تأییـدی بـاالتر از    موردبررسنشان ر 
 4/۸ی موجـود بـاالی   نشان رهابرای تمام  ها اندازهنشان داد  آمده دست به. نتایج [1]باشد  47/۸مقدار 

 ه قرار دارد.پیشنهاد شد
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kaiser Criteria 



 8818تابستان  ـ 83شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                       03

 غام و اکتساب به همراه بار عاملیی برای ادها یتعاونو متغیرهای مربوط به امادگی  ها عام . 3جدول 

 بار عاملی یوند با این عاملدرپی نشانگرها نام عامل

 
 -توان مالی
 عملمردی

 825/۸ باشد. مؤثرمالی  نیتأمبر  تواند یمادغام و اکتساب 

ی وکارها کسب گسترشمالی در ورود به  نیتأمبر  تواند یمادغام و اکتساب 
 باشد. مؤثر سودآور

8۸2/۸ 

 512/۸ باشد. مؤثری کنون وکار کسب گسترشمالی در  نیتأمبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 411/۸ باشد. مؤثر ها بخش کارکردکارایی و  شیبرافزا تواند یمادغام و اکتساب 

 
 
 انسانی -توان فنی

 815/۸ باشد. مؤثرسرمایه انسانی  بر مدیریت بهتر تواند یمو اکتساب  ادغام

ی گذار اشتراکبر بهبود کیییت افراد فنی به واسطه به  تواند یمادغام و اکتساب 
 ی کند.اری ها آموخته

5۱۸/۸ 

 544/۸ باشد. مؤثر ها بخشی مدیریت ساز نهیبهبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 517/۸ باشد. مؤثران یزه نیروی انسانی  شیبرافزا تواند یمادغام و اکتساب 

 471/۸ .بخشد یمی بازار را بهبود آتی آنی و ازهاینی نیب شیپادغام و اکتساب توان 

 
 توان رقابتی

 شتابی بازار را ازهاینادغام و اکتساب توان شرکت برای پاسخ ویی به 
 .بخشد یم

83۱/۸ 

 51۱/۸ یی شرکت اثر دارد.جو رقابته روحی شیبرافزاادغام و اکتساب 

 ۱5۸/۸ ادغام و اکتساب تمای  شرکت به افزایش توان رقابتی خود اثر دارد.

 
توان تممی  زنجیره 

 ینتأم

 513/۸ باشد. مؤثر واسطه بدونی ها فرآورده عرصهبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 53۸/۸ باشد. مؤثر تر امنشم   مواد اولیه تولید به نیتأمبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 515/۸ باشد. مؤثر فروش و پخشی ها شرکت گرفتن دستبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 عیصنا و بازارها در ها ییدارا میو تقس سکیربر اهمیت  تواند یمادغام و اکتساب 
 باشد. مؤثر مجای یگذار هیسرما کاهش جهت در گوناگون

71۸/۸ 

 
 رقبا مهارتوان 

 8۱3/۸ را افزایش دهد. رقبا بایی ارویدر روتوان شرکت  تواند یمغام و اکتساب اد

 713/۸ باشد. مؤثر خدمات و دیتول دامنه پخشبر  تواند یمادغام و اکتساب 

 771/۸ .دهد یمادغام و اکتساب توان رقابتی شرکت را افزایش 

یری از گ بهرهتوان 
 فرصت

را افزایش  دهینورسی ها فرصتی از بردار رهبهی نیب شیپادغام و اکتساب توان 
 .دهد یم

851/۸ 

 5۱4/۸ باشد. مؤثریدات تهدبر شناسایی  تواند یمادغام و اکتساب 

 
 توان انعطاف پذیری

 مؤثر ها چالش بایی ارویرو در شرکتی ریپذ انعطافبر  تواند یمادغام و اکتساب 
 باشد.

818/۸ 

در  خودی دیکلی ها ییتوانا رشد و ظحیادغام و اکتساب بر توان شرکت در 
 است. مؤثر وکار کسب

723/۸ 
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تحلیـ  عـاملی از    پس ازدرصد واریانس مزایای ادغام و اکتساب  55ی نشان داد بررس موردنتایج      
ی در سـنجش میـاهیم   نشـ یگزسوی این هیت عام  قاب  بیان است که نشان از دقـت نشـان رهای   

ی هـا  یتعـاون با مزایای ادغـام و اکتسـاب در    وندیپدر  باالختار عاملی شناسایی سا پس ازدارد.  وستهیپ
تولید کشاورزی در این مرحله جهت تبیین سهم هر یک از عوام  هیت انه یک سـاختار عـاملی چنـد    

 ی عاملی تأییدی مرتبۀ دوم بهـره گرفتـه شـد.   واکاو. به این منظور از نهاده شدی واکاوسطحی مورد 
هـا،   داده 1تعیـین چـول ی و کشـیدگی    از راهگیری شـده،   متغیرهای اندازه مهه پخشی، واکاوپیش از 

ی هـا  لغـزش هـای همبسـت ی و    شـدند. مـاتریس   بـرآورد  بررسی شد. ضرایب همبست ی سطح صـیر 
 همـه ی قـرار گرفتنـد و   ور بهـره های ال وسازی معادلۀ ساختاری، مـورد   ی هدایت آزمونبرااستاندارد، 

بـود. در   2شـده  ح  کامالً اسـتاندارد  ه روش حداکثر درست نمایی برپایۀ راهزده شده ب گمانهی ها بازده
(، استیاده شده اسـت  1188ای مورد توصیه آندرسون و گربینگ ) این مطالعه، از فرآیند آزمون دومرحله

طور جداگانه مورد تحلی  قرار گرفت. بـرازش   گیری، هر سازۀ ال و به قب  از آزمون ک  ال و اندازه .[2]
ـ گ انـدازه ی ال ـو ی سازه و پایایی و روایی سازه آزمون شدند. پیش از آزمـون  ها خصشا ی کلـی بـه   ری

ی پیشنهادی، ارزیابی شد. با توجه بـه  ها سازههر یک از  3ی بودنبعد تکوسیلۀ تحلی  عاملی تأییدی، 
دانسـت.   مندارزش ها سازهی پایایی برارا  آمده دست بهنتایج  توان یمکسب اطمینان از تک بعدی بودن 

 مورد واکاوی قرار گرفت. پژوهشی ها سازهدر مرحلۀ دوم نیز رواب  میان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Skewness and Kurtosis 

2. Completely Standardized 
3. Unidimensionality 
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 ی کشاورزیها یتعاونی ادغام و اکتساب در ها یبرترتحلی  عاملی مرتبه دوم  .2شم  
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 ی.ریگ اندازهی روایی و پایایی ها شاخصنتایج تحلی  عاملی مرتبۀ دوم و  .4جدول 

 

ی قـرار  بررسـ  مـورد ی برازش در این مرحله ها شاخصی ال و باید ها افتهی ارزشبرای نشان دادن      
کـه بـه    اسـت  هـا  انسیکووارو  ها انسیوارنسبی  اندازهی از ا اندازهۀ دهند نشانکه  (GFI) اریمعگیرد. 

 ۀریشـ  اندازهاست.  رفتنیپذی قاب  اندکاست که  11/۸ اندازهبرای این ال و  شود یموسیلۀ ال و تبیین 
شـده در گـروه نمونـه و      عناصر مـاتریس مشـاهده   میانماندها یعنی تیاوت  یان ین مجذور پسدوم م

 هـا  انسیکووار(، نشان از تبیین مناسب 13/۸ال و )در این  شده ینیب شیهای برآورد یا پ عناصر ماتریس
 مناسـب آن دارد.  انـدازه اسـت کـه نشـان از     81/۸برای ال وی تحلی  مسـیر   (SRMRاندازه )دارد. 
شـاخص  (، NNFI) یبرازنـدگ  نشـده  نـرم  شـاخص (، NFI) یبرازنـدگ  شـده  نـرم ی ها شاخص ها اندازه
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نیز حاکی از برازش بسـیار مناسـب ال ـو    (، CFI) یقیتطبو شاخص برازندگی ( IFI) برازندگی فزاینده
 ی مممن است.ال وها  ریددر مقایسه با  شده یطراح
نیز برای ال ـو مسـیر    (RMSEA) بیتقرریانس خطای شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد وا     
 ی است.رفتنیپذی اندکاست که  81/۸

 
 . شاخص برازندگی ال و ساختاری.7جدول 

 شده گزارش اندازه حد مطلوب شاخص

 13/۸ نزدیک به صیر (.RMR) ماندها میان ین مجذور پس

 81/۸ نزدیک به صیر (SRMR) شده استاندارد یماندها میان ین مجذور پس

 11/۸ و باالتر 87/۸ (GFI) شاخص برازندگی

 1۸/۸ و باالتر 1/۸ (NFIشده برازندگی ) شاخص نرم

 13/۸ و باالتر 1/۸ (NNFI)نشده برازندگی  شاخص نرم

 13/۸ و باالتر 1/۸ (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 13/۸ و باالتر 1/۸ (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 8/۸ 55/۸ (RMSEA) خطای تقریب ریشه دوم برآورد واریانس

 
ی این پژوهش با ساختار عاملی و ها داده دهد یمی برازندگی جدول نشان ها یژگیوکه  گونه همان     

از ال وی ساختاری  پژوهشی ها افتهی ارزشبرازش مناسبی دارد و این بیان ر  پژوهشزیربنای نظری 
هستند  1۱/1باالی  t اندازهدارای  نخستسطح نشان رهای موجود در  همه دهد یماست. نتایج نشان 

ی میاهیم وابسته برخوردار هستند. همچنین نتایج نشان ریگ اندازهی از دقت الزم برای رو نیا از
هیت عام   شود یممشخص  رو نیا از قرار دارند. 1۱/1 یباال  tدر سطح دوم نیز مقادیر  دهد یم

ی ادغام و ها یبرترو  کنند یمی تبیین خوب بهساب را در سطح دوم متغیر ادغام و اکت شده ییشناسا
بر ی است. جداسازیی و شناسا قاب مشخص  کامالًی کشاورزی در هیت عام  ها یتعاوناکتساب برای 

انسانی، توان رقابتی، توان  –ن گیت افزایش توان فنیتوا یمضرایب  هیبر پااطالعات موجود و  هیپا

ی از ریگ بهرهپذیری و توان عملمردی، توان انعطاف –، توان مالینیمتأرقبا، توان تممی  زنجیرۀ  مهار
مشخص  طور بهی ادغام و اکتساب در بخش کشاورزی و ها یبرتر نیتر مهمفرصت به ترتیب 

 ی کشاورزی است.ها یتعاون
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 ی و پیشنهادریگ جهینت. ۵

انسـانی   –ایش تـوان فنـی  افز موردمطالعهی کشاورزی ها یتعاوننشان داد در میان  پژوهشنتیجه      
سـرمایه انسـانی،    به ادغام و اکتساب است. مدیریت بهتر ها یتعاون شیگرا کننده نییتبمتغیر  نیتر مهم

، افـزایش  ها بخشی مدیریت ساز نهیبه، ها آموختهی گذار اشتراکبهبود کیییت افراد فنی به واسطه به 
ۀ تـوان  کنند نییتبنشان رهای  عنوان بهتی بازار ی آنی و آازهاینی نیب شیپان یزۀ نیروی انسانی و توان 

 کننده منعمسنیز با تأکید بر توان عملیاتی و فنی بیان  ی مختلفها پژوهش نتیجه انسانی است. –فنی
ی خـوب  بـه که اگر حوزۀ عملیاتی نتواند پس از معاملـه   شود یم برداشت. و چنان استاین مرحله  ارزش

 .[17] انایی بازدارندگی از انجام این معامالت را ایجـاد خواهـد کـرد   تطابق یافته و وارد عم  گردد، تو
تمای  به ادغام و اکتساب شناسایی شـد کـه تـوان     کننده نییتبمتغیر با رتبۀ دوم  عنوان بهتوان رقابتی 

یی شـرکت و تمایـ  شـرکت بـه     جـو  رقابـت شرکت برای پاسخ ویی به نیازهای بازار، افزایش روحیه 
 آن شناسایی شدند. کننده نییتبی رهایمتغ نیتر باارزش عنوان بهی خود افزایش توان رقابت

ۀ تمای  به ادغام و اکتساب کسب نمود. افزایش توان نیدرزمرقبا نیز رتبۀ سوم را  مهارتوان      
و افزایش توان رقابتی شرکت  خدمات وی فرآورۀ دامن عیتوز، افزایش توان با رقبایی ارویروشرکت در 

 نیتأمرقبا شناسایی شدند. توان تممی  زنجیره  مهارتوان  کننده نییتبی رهایمتغ نیتر اارزشب عنوان به
شده از ادغام و اکتساب به خود اختصاص داد. توان افتیدری ها یبرتررتبه چهارم را در تبیین تمای  و 

ی ها کتشر گرفتن دست، تر امنتولید به شم   نینخستمواد  نیتأم  ،واسطه بدون فرآوردهضۀ عر
 کاهش جهت در گوناگون عیصنا و بازارها در ها ییدارا میو تقس سکیر ارزشو  فروش و پخش
شناخته شدند. و پژوهش ران نیز  نیتأمی تممی  زنجیره رهایمتغ نیتر باارزشاز  مجای یگذار هیسرما

سازگار  کامالًزی در بخش کشاور ژهیو به ها یتعاونبا ماهیت  ها یگذار هیسرما گونه نیا معتقد هستند که
 .[17]است 

شده از ادغام و اکتساب  افتیدری ها یبرترعملمردی رتبۀ پنجم را در تبیین تمای  و  –توان مالی     
مـالی در توسـعۀ    نیتـأم ی سـودآور،  وکارها کسبمالی در ورود به توسعۀ  نیتأمبه خود اختصاص داد. 

 –ۀ توان مـالی دهند  یتشممتغیرهای  نیتر ممه ها بخشی و افزایش کارایی و عملمرد کنون وکار کسب
ی سـاختار  یهـا  یبازسـاز نیـز بـا مطالعـه     سـون  امیلیوتائید این نتیجه  در عملمردی شناسایی شدند.

 یبـرا  هـا  یتعـاون  یسـاختار  یهـا  یعموماً بازساز"که  دارد یمبیان  ها یتعاوناز ادغام بر روی  فرآورده
 .[18] "است یسانان و یمیزیف ،یمال منابع یها یکسر بهبود
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 هـا  چالش بارویارویی  در شرکتی ریپذ انعطاف ی با کسب رتبۀ ششم اهمیت، بهریپذ انعطافتوان      
 افتیدری ها یبرترمتغیرهای  نیتر مهم عنوان به وکار کسب در خودی دیکلی ها ییتوانا رشد و حیظو 

فرصت با کسب رتبۀ هیتم به افزایش  ی ازریگ بهرهشده از ادغام و اکتساب اشاره دارد. در نهایت توان 
یی ادغـام و  ها یبرتریدات به عنوان تهدی نوظهور و شناسایی ها فرصتی از بردار بهرهی نیب شیپتوان 

 اکتساب اشاره دارد.

یـی و  چرا نیتـر  مهـم  عنـوان  بـه انسانی  –به افزایش توان فنی شیگرا، باالی ها افتهبا توجه به ی     
 شـتر یب. بـا توجـه بـه اینمـه     گـردد  یمـ رزی به ادغـام و اکتسـاب پیشـنهاد    ی کشاوها یتعاونان یزش 

ی ندارنـد  دلخواهشرای   گوناگونی ها استانی موجود از نظر توزیع متوازن نیروی انسانی در ها یتعاون
به توسعۀ این  ها یتعاونی الزم حقوقی و ان یزشی برای ادغام و اکتساب ها نهیزمایجاد  رسد یمبه نظر 

ـ  طور بهو توسعۀ کالن ملی  ژهیوی در توسعۀ کشاورزی به طور بخش کلید ی شـایان تـوجهی   اراعم ی
 شود.
ی هـا  یتعـاون  شـود  یمـ همچنین با توجه به اینمه توان رقابتی در رتبـۀ دوم قـرار دارد، مشـخص         

ـ  رو نیا از. دانند ینمتوان رقابتی خود را در حال حاضر کافی  موردمطالعهکشاورزی  ا ی ضروری اسـت ب

ـ ان ادغام و اکتساب توان رقابتی این بخش تقویت شود. با توجه به اینمه   –تـوان فنـی   نینخسـت  زهی
کلید افزایش توان رقابتی از راه توجه به افزایش توان فنـی   رسد یماست، به نظر  شده ییشناساانسانی 

ازهـای بـازار،   . در واقع این امر سبب افزایش توان شرکت بـرای پاسـخ ویی بـه نی   گذرد یمو انسانی 
 یی شرکت و تمای  شرکت به افزایش توان رقابتی خواهد شد.جو رقابتافزایش روحیه 

 دهـد  یمـ اسـت، نشـان    آشمارشـده توان رقابتی  پس از درنگ یبرقبا  مهاربا توجه به اینمه توان      
 قشون ی کشاورزی در حال حاضر برای کسب شرای  رقابتی و نظارت بر رقبای خود بیشتریها یتعاون

ی برای ادغام و اکتسـاب  ساز نهیزمی ضروری است با رو نیا از. دهد یمرا برای ادغام و اکتساب نشان 
، افـزایش تـوان   رقبا بایی ارویروی کشاورزی موجود در راستای افزایش توان شرکت در ها یتعاون انیم
ی موجـود  ها یتعاون و افزایش توان رقابتی شرکت، ضمن حیظ پایداری خدمات وی فرآور دامنه عیتوز

 به توسعۀ این بخش کمک قاب  توجهی شود.
نیز از اهمیت باالیی در ایـن ارتبـاط برخـوردار اسـت      نیتأمبا توجه به اینمه توان تممی  زنجیرۀ      

مـواد اولیـه    نیتـأم   ،واسـطه  بدون محصولضۀ عراز نظر  ها یتعاونشرای  الزم برای  شود یمپیشنهاد 
 در هـا  ییدارا میتقسو  سکیرو اهمیت  فروش و عیتوزی ها شرکت گرفتن دست، ترتولید به شم  امن

و  شـده  فـراهم ادغـام و اکتسـاب    از راه مجای یگذار هیسرما کاهش جهت در گوناگون عیصنا و بازارها
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ی مدیران و اعضای هیأت مدیره برای پذیرش ادغام و اکتساب این مهم مـورد توجـه   ساز آمادهجهت 
 قرار دارد.

ی ادغام و اکتساب و آمادگی ها زهیان  نیتر مهمحاضر بر روی شناسایی  پژوهشبا توجه به اینمه      
ی تحقیـق  هـا  افتـه بـرای تممیـ  ی   شـود  یمـ ی بخش کشاورزی انجام شده است، پیشـنهاد  ها یتعاون

 مطالعاتی دربارۀ اممان سنجی و سطح ادغام و اکتساب در کشور صورت پذیرد.
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