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تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطالعات در کانال های 
بازاریابی

he interactive effect of uncertainty and institutional forces on 
the sharing of information in the marketing channels
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چکیده:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و از لحاظ روش گردآوري داده ها توصیفي، و از نوع پیمایشی است. 
جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان فروشگاه های تلفن همراه در سطح شهر تهران هستند. نمونه آماری پژوهش 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 

استفاده شد. بنابراین حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعداد نمونه، 384 نفر محاسبه شد. 
برای گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده 
شد که بر اساس تأیید اساتید و متخصصین این حوزه و همچنین پژوهش های پیشین مورد تأیید قرار گرفته است. 
در مورد روایی سازه نیز از روش مدل معادالت ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. برای روایی همگرا 
از معیار AVE )میانگین واریانس استخراج شده( استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عدم قطعیت بازار و تعهد 
قراردادی بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت داشته ضمن اینکه تسهیم اطالعات نیز بر 
عملکرد عملیاتي تأمین کننده اثر مثبت دارد. حفاظت نظارتي رابطه عدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات و همچنین 
رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را تعدیل نکرده اما حفاظت هنجاری و حفاظت شناختی رابطه تعهد قراردادی 

و تسهیم اطالعات را تعدیل و رابطه عدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را تعدیل نمي کند.
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مقدمه 
خأل  در  سازمان ها  که  این  به  توجه  با 
شرکت هاي  از  اعم  سازماني،  هر  نيستند، 
یـا  دولتـي،  شـرکت هـاي  بزرگ، 
می خواهند  کوچـک  کسب وکارهاي 
سـهامداران  و  مـشتریان  خواسـته هـاي 
نيازمند  بنابراین  برآورده سازند؛  را  گوناگون 

مدیریت
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از سازمان های دیگر  تأمين کنندگاني  مواد، تجهيزات، تسهيالت و 
فعاليت هـاي  تأثير  تحت  سازمان  یک  عملكرد  نتيجه  در  هستند؛ 
قرار  مي دهند،  تأمين  زنجيرۀ  تـشكيل  کـه  سـازمان هـایي  سـایر 
مي گيرد. رمز بقاي سازمان هـاي امـروزي در درك و شناخت نياز 
نيازها نهفته است. کارایي و  این  به  مشتریان و پاسخگویي سریع 
اثربخشي هـر سـازماني، حاصـل عملكرد مدیریت و ساختار زنجيره 
فعاليت هاي  تمامي  تأمين شامل  زنجيرۀ  است.  آن سازمان  تأمين 
مرتبط بـا جریـان و مبادلـه کاالهـا و خـدمات، از مرحلة مادۀ خام 
است.  توسط مشتري  قابل مصرف  نهایي  مرحلة محصول  تا  اوليه 
ایـن نقـل و انتقاالت عالوه بر جریان مواد، شامل جریان اطالعات 

و مالي نيـز مـي شـود]1[.
خود  محيط  به  مختلف  منابع  آوردن  دست  به  برای  سازمان 
وابسته است، با این حال تا زمانی که جریان منابع مورد نياز پایدار 
و مطمئن است، وابستگی یک نگرانی جدی نيست. مشكالت زمانی 
به وجود می آیند که جریان منابع نامطمئن باشند. به طور خاص، دو 
نوع عدم قطعيت وجود دارد، عدم قطعيت های محيطی و رفتاری. 
  )TCE()1(تعدادی از پژوهشگران  مبتنی بر مطالعات هزینة مبادله
این عدم قطعيت ها و پيامدهای آن را در کانال های بازاریابی بررسی 

کرده اند]4،2،3[
عدم قطعيت محيطی، کار را برای شرکت ها در جهت پياده سازی 
با  آن ها  توافق نامه های  اجرای  برای  یا  و  سازمانی،  درون  تغييرات 
با عدم  شرکای تجاری شان سخت می کند. برای شرکت هایی که 
قطعيت محيطی مواجه هستند، نگرانی اصلی، سازگاری و انطباق 
شيوه های  تغيير  مشكل  با  دائماً  آن ها  واقع،  در  است.  محيط  با 
کسب وکار و زیر ساخت های سازمانی، و یا تعدیل و تغيير توافقات 
شرکای تجاری خود برای تضمين منابع رو به رو هستند. در کل، 
موفقيت  کنندۀ  تعيين  محيط خود،  با  سازگار  سازمان  نگه داشتن 

است]5[.
عدم تقارن اطالعات یا اطالعات نامتقارن)2( در زنجيره های تأمين 
یا  نارسا  اطالعات  اشتراك گذاری  به  و  ]6[؛  است  طبيعی  و  ذاتی 

پيامدهای  از  یكی  است.  مضر  تأمين  زنجيره  اعضای  برای  بی پایه 
که  است  چرمی"  شالق  "اثر  پدیدۀ  بروز  نارسا،  اطالعات  تسهيم 
از  ترتيب  به  مشتري  تقاضاي  نوسانات  بزرگ شدن  مفهوم  به 
علل  از  یكی  می باشد.  تأمين کننده  و  توليدکننده  تا  خرده فروش 
عمده این اثر می تواند نداشتن اطالعات مربوط به تقاضاي مشتري 
اطالعات رسيده  اساس  بر  زنجيره  و تصميم گيري هر عضو  نهایی 
به  تأمين کنندگان  بنابراین،  باشد]6[.  خود  دستی  پایين  عضو  از 
شدت بر اطالعات فروشندگان متكی هستند؛ چرا که فروشندگان 
به طور مستقيم هم با رقبایشان و هم با مشتریان نهایی در تعاملند. 
کيفيت  است.  همكاری  محور  گذاشته شده  اشتراك  به  اطالعات 
فرآیند تسهيم اطالعات درون سازمانی هم به طور تجربی بر پایة 

موفقيت شرکا و قراردادها استوار است]8[.
ادراك اعضای کانال از عدم قطعيت، و تعهد آن ها به قرارداد و 
تسهيم اطالعات، همه تحت تأثير نيروهای نهادی)3( هستند. محيط 
نهادی به فرآیند های نهادینه کردن و نهاد های متناظر، و همچنين 
زمينة  یک  در  قانونی  مشروعيت  به  مربوط  که  اثری  سازوکار 
اجتماعی خاص است اشاره دارد]9[. محيط نهادی متشكل است از: 
1( نهادها و مؤسسات نظارتی )مانند قوانين(، 2( نهادهای هنجاری 
)مانند صنعت(، 3( نهادهای فرهنگی- شناختی. نهادهای نظارتی، 
هنجاری و شناختی ازجمله عوامل اثرگذار هستند که بر همكاری 
و عملكرد اعضای کانال تأثير می گذارند. پژوهشگران بازاریابی نيز 
توجه فزاینده ای به اثرات محيط سازمانی بر روابط درون سازمانی 
اعضای کانال داشته اند]11،9،10[.  با این حال، پژوهش های نسبتاً 
با  پراکنده ای، دیدگاه های اقتصاد هزینه مبادله و نظریة نهادی را 

یكدیگر بررسی کرده اند.
هزینة مبادله آن دسته از هزینه های پيش بينی نشده ای است که 
به علت عدم پایبندی یكی از طرفين مبادله به تعهداتش، بر طرف 
دیگر مبادله تحميل می شود. هزینة مبادله در برگيرندۀ هزینه های 
کسب اطالعات دربارۀ فروشنده، خریدار و کيفيت کاال یا خدمتی 
عملكرد  بر  نظارت  و  قرارداد  عقد  هزینه های  می شود،  مبادله  که 
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برای  علمی  روشی  مبادله  هزینة  اقتصاد  است]12[.  مقابل  طرف 
بررسی این گونه هزینه ها است. عالوه بر این، اثر مشترك نيروهای 
نهادی و عدم قطعيت بر رابطة شرکت، به ندرت مورد مطالعه قرار 
گرفته است. این پژوهش به منظور پر کردن این خالء انجام گرفته 

است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
زنجیره تأمین)1(

در دهه اخير نحوه تامين مواد اوليه مورد نياز و انتخاب تامين 
کنندگان در زنجيره تامين چالشی برای بيشتر سازمان ها به شمار 
در  موجود  عناصر  تمامی  تأمين  زنجيرۀ  از  منظور   .]13[ رود  می 
فرآیند تأمين منابع، ساخت و تحویل محصول است که شامل طيف 
وسيعی از افراد و کسب وکارها می شود]14[. زنجيرۀ تأمين شامل 
مواد  مرحله  از  کاالها  انتقال  و  با جریان  مرتبط  فعاليت هاي  همه 
با آن  نهایي و جریان هاي اطالعاتي مرتبط  خام به مصرف کننده 
است. مدیریت زنجيرۀ تأمين یعني یكپارچه سازي این فعاليت ها از 
طریق بهبود روابط زنجيرۀ تأمين براي رسيدن به یک مزیت رقابتي 

پایدار]15[.
برنامه ریزي، سازماندهي و کنترل فعاليت ها در زنجيرۀ تأمين، 
است  گفته  استيونز)2(  که  چنان  دارد.  نام  تأمين  زنجيرۀ  مدیریت 
عبارتند  آن  اجزاي  که  است  سيستمي  تأمين  زنجيرۀ  "مدیریت 

و  توزیع  خدمات  توليد،  تسهيالت  قطعات،  کنندگان  تأمين  از 
به  رو  جریان  و  مواد  جلوي  به  رو  جریان  وسيلة  به  که  مشتریان 
مدیریت  از  اند.  شده  مرتبط  یكدیگر  به  اطالعات  بازخور  و  عقب 
زنجيرۀ تأمين تعاریف دیگري نيز ارائه شده است، همچون یكپارچه 
سازي فرآیندهاي کليدي کسب وکار از مصرف کنندۀ نهایي تا تأمين 
را عرضه می کند  کنندۀ اصلي که محصوالت، خدمات و اطالعات 
ایجاد  افزوده  ارزش  ذینفعان  سایر  و  مشتریان  براي  نتيجه  در  و 

مي نماید]16[.
به طورکلی فلسفه مدیریت  زنجيرۀ  تأمين در این امر نهفته کـه 

عملكرد کلی یک مجموعه از  زنجيرۀ  تأمين زمـانی افـزایش پيـدا 
مـی کنـد کـه عملكـرد کليـه سازمان هاي مرتبط با این فرآیند در 
مقایسه با عملكرد تک تک سازمان ها بهينه گردد. در دنياي امروزي، 
اطالعات نيـز بـه عنـوان یـک عامـل تعيـين کننـده در افـزایش 
بـه طـوري کـه  به شمار مـی رود  بهـره وري سازمان هاي پيچيده 
اطالعات  پردازش  قـدرت  در  امـروزي  سـازمان هـاي  توانمنـدي 
اساس،  براین  می گردد؛  خالصه  تصميم گيري  در  آن ها  سرعت  و 
پيش بينـی و تخمـين عرضـه و تقاضـاي مـواد خـام تـا عرضـه و 
تقاضـاي محصـوالت در موقعيـت فــروش و ساختاربندي مجدد 
سازمان ها به منظور دستيابی بـه چنـين مـوقعيتی امـري ضـروري 
بـه شـمار می رود. به منظور دستيابی به چنين هدفی یک سامانه 
و  توليد  براي  نياز  مورد  اطالعـات  جریـان  مـی بایسـت  سـازمانی 
ارائه محصوالت را هماهنگ گرداند. نتيجـه ایـن اقـدام، تسـهيل 
در امـر تصميم گيري و اجراي فرآیند زنجيرۀ تأمين است]17[. به 
طور رسمی زنجيره تأمين فرایند یكپارچه ای است که مواد اوليه 
را در کارخانه های توليدی به محصول نهایی تبدیل کرده و سپس 
به مشتریان )از طریق توزیع کننده خرده فروشی و یا هر دو( ارائه 

می کند.]18[
طریق  از  زنجيره  درون  شرکتهای  که  معتقدند  کریشنان  و  ها 
توسعه روابط نزدیكتر با شرکت های عضو، ميتوانند به مزیت رقابتي 
پایدار دست یابند و بطور معني داري زمان و هزینه را با توجه به 
مدیریت صحيح  زنجيرۀ  تأمين کاهش دهند، درحالي که همزمان 
به نيازهاي مشتریان نيز پاسخ می دهند]19[. سال 1394 همایون 
زنجيرۀ  "یكپارچه سازی  عنوان  با  دیگر  مطالعه ای  در  کوپال]20[، 
تأمين و عملكرد کسب و کار با رویكرد روابط بلندمدت در زنجيرۀ 
درشرکت  اطالعات  گذاری  اشتراك  به  و  اطالعات  فناوری  تأمين، 
اقدامات  از جمله  بيان می دارد که  ایران"،  الكترونيک  سامسونگ 
سامانه  یک  ایجاد  در  سعی  تأمين،  زنجيرۀ  مدیریت  در  راهبردی 
کارا و یكپارچه می باشد که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و 
یا تغييری که در یک یا چند حلقه زنجير ایجاد می شود، در سایر 
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حلقه ها مشخص بشود. در این پژوهش یكپارچه سازی اطالعات به 
معنای توانایی به اشتراك گذاشتن اطالعات مرتبط بين شرکت های 
مانند سوابق فروش و پيش  تأمين که شامل داده ها،  یک زنجيرۀ 
بينی های تقاضا، وضعيت موجودی، زمان بندی های توليد، ظرفيت 
های توليد، تبليغ و زمان بندی های حمل و نقل است. نقش سه 
به  و  اطالعات  فناوری  تأمين کنندگان،  یا  بلند مدت  رابطه  عامل 
اشتراك گذاری اطالعات به عنوان عوامل تقویت کننده یكپارچگی 
نظر  مد  وکار  کسب  عملكرد  بهبود  بر  آن  تأثير  و  تأمين  زنجيرۀ 
قرار گرفته است. از متغيرهای تعدیل کننده و ميانجی چهارگانه، 
دپارتمان  اندازه  و  سازمان  اندازه  مالكيت،  بخشی،  بين  هماهنگی 

فناوری اطالعات بهره برده شده است.
دو  نوع  اصلی  از  زنجيره های  تأمين  را می توان بر اساس  تصميمی 
 که  اتخاذ  می شود  متمایز کرد:  اگر  تصميم گيری  توسط  هر  یک  از 
و   بدون  در  نظر  گرفتن  دیگری  اتخاذ  شود  نامتمرکز  است    اعضاء  
اگر  تصميم گيری به  صورت  مرکزی  با  در نظر گرفتن  تمامی  اعضاء  با 
 یكدیگر  انجام  شود  متمرکز  ناميده  ميشود. زنجيرۀ تأمين  متمرکز  
نسبت  به  نامتمرکز  بهره وری  بيشتری  دارد،  اما  به  طور  طبيعی  به 

 درجة  باالتری  از  یكپارچگی  نياز  دارد]21[.

محیط)1(
به گفتة رابينز)2( تعاریف متعددی از محيط ارائه شده است. محور 
مشترك همة تعاریف این است که در همة آن ها عوامل خارج از 
سازمان مد نظر قرار گرفتهاند. برای نمونه، یكی از تعاریف عمومی، 
محيط را به عنوان ترکيبی ازمؤسسات یا نيروهایی که بر عملكرد 
یا  و  دارد  آن ها  بر  کمی  کنترل  سازمان  و  گذاشته  تأثير  سازمان 
این که اصاًل کنترلی بر آن ها ندارد تعریف کرده است. صاحب نظر 
به نظر بسيار  تعریف محيط یک سازمان  دیگری مطرح کرده که 
ساده است. وی بيان داشته: عالم را در نظر گرفته و زیر مجموعه ای 
که سازمان را نشان می دهد، از آن جدا کنيد، آنچه باقی می ماند، 

محيط است]22[.

انواع محیط
فرد امری و اریک تریست)3(]23[ با ارائة نظریه ای بسيار پيچيده 
دارد  نوع محيط وجود  کردند که چهار  بيان  مدل،  به همراه یک 
که ممكن است یک سازمان با آن ها مواجه شود، هر کدام از انواع 
محيط ذکر شده در ذیل به ترتيب نسبت به دیگری از پيچيدگی 

بيشتری برخوردارند:
بدون  نسبتاً  اگر چه  هم)4(،  با  مرتبط  غير  اجزای  با  ثابت  محيط 
خواسته های  دارد.  سازمان  برای  تهدیدی  اندك  ولی  بوده  تغيير 
زمان،  تغييرات در طی  و  توزیع شده  به صورت تصادفی  محيطی 
به کندی رخ می دهند و موقعی که تغييرات رخ می دهند، غير قابل 
کامل  رقابت  با وضعيت  قياس  قابل  نوع محيط  این  پيش بينی اند. 
اقتصادی است که برای جذب کاالهای سازمان، خریداران متعددی 
وجود داشته و سازمان هيچ گونه تأثيری بر بازار ندارد. در این نوع 
محيط عدم اطمينان کمی وجود دارد. عالوه بر این، چون تغييرات 
اندك هستند و اتفاقی، مدیران در هنگام اتخاذ تصميمات، لزومی 

ندارد که محيط را به دقت مورد تأمل و تدبر قرار دهند.
چون تعداد محدودی از سازمان ها بخت فعاليت در چنين محيطی 
را دارند بنابراین سازمانی که در چنين محيطی قرار می گيرد منافع 
با ثبات بوده و  فوق العاده ای نصيبش می شود. محيط این سازمان 

هيچ نوع مشتری، کوچک ترین اثری روی عمليات سازمان ندارد.
محيط ثابت با اجزای مرتبط با هم)5(، این محيط نيز به کندی 
به جای  سازمان  عليه  موجود  محيطی  تهدیدات  ولی  کرده  تغيير 
بدین  این  هستند،  خوشه ای  صورت  به  باشند  تصادفی  این که 
معناست که نيروهای تهدیدکنندۀ درونی این نوع محيط، به جای 
این که پراکنده باشند، با هم گره خورده اند. برای مثال، ممكن است 
به  خدمات  و  کاالها  توزیع کنندگان  و  اوليه  مواد  عرضه کنندگان 
منظور تشكيل یک ائتالف قدرتمند، نيروهای خود را به هم پيوند 
با چنين محيطی مواجهند،  برای سازمان هایی که  بنابراین  دهند. 
الزم است که محيطشان را نسبت به موقعی که تهدیدات محيطی 

اتفاقی است، بهتر بشناسند.
 1. environment     2. Robbins S     3. Fred Emerty & Eric Trist      4. Placid- Rondomoized environment      5. Placid- Clustered environment
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اول  محيط  دو  به  نسبت  محيط  این  واکنشی،  متغير  محيط 
هدف  رقبا،  از  زیادی  تعداد  محيط،  نوع  این  در  است.  پيچيده تر 
یا  یک  است  ممكن  محيطی  درچنين  می کنند.  دنبال  را  یكسانی 
دیگر  و همچنين  بوده که محيط خود  بزرگ  آنقدر  چند سازمان 
سازمان ها را تحت تأثير قرار دهند. در این محيط دو یا سه شرکت 

بزرگ در یک صنعت حرف اول را می زنند.
محيط با عناصر کاماًل متغير)1(، از پویاترین نوع محيط ها به شمار 
تغيير  است.  برخوردار  اطمينان محيطی  عدم  بيشترین  از  و  آمده 
بوده  انجام  حال  در  مداوماً  همه جا،  و  هميشه  محيط  نوع  این  در 
با  محيطی  عناصر  دارند.  هم  به  زیادی  ارتباط  محيطی  عناصر  و 
تغيير یا انتقال خود، مجموعه ای از تغييرات را موجب می شوند که 
فوق العاده  تغييرات  این  قرار می دهد. چون  تأثير  را تحت  سازمان 
شدید است و نمی توان آن ها را پيش بينی کرد، تالش های مدیریت 
مثبت  ارزش  از  برنامه ریزی  طریق  از  محيط  پيش بينی  منظور  به 

کمی برخوردار خواهد بود. 
به زعم خبرگانی که در خصوص شوك آینده بحث می کنند، این 
نوع محيط در دهة 1970 وجود داشته است. در محيط با عناصر 
کاماًل متغير، سازمان ممكن است برای بقای خود پيوسته محصوالت 
یا خدمات جدیدی ارائه کند. همچنين امكان دارد پيوسته در روابط 
اوليه  مواد  عرضه کنندگان  و  مشتریان  دولتی،  مؤسسات  با  خود 

تجدید نظر کند.
می توان چنين گفت که امروزه سازمان ها نسبت به سازمان های 
یقيناً  اند.  مواجه  متالطم  و  پویا  چندان  نه  محيط های  با  پيشين 
محيط برای برخی سازمان ها نسبت به برخی دیگر متالطم تر بوده، 
اما ممكن است در عصر جدید، متالطم بودن محيط به جای اینكه 

یک استثنا باشد یک قاعده باشد.

عدم اطمینان محیطی)2(
عدم اطمينان محيطی نتيجة دو بعدی پایدار یا ناپایداری عوامل 
محيطی) پویا یا ایستا بودن این عوامل( و نيز ساده یا پيچيده بودن 

نيازهای  در  تنوع  می تواند  اطمينان  عدم  این  است]24[،  محيط 
مشتریان، تأمين کنندگان، شرکای تجاری، شدت رقابت و تنوع رقبا 
باشد]25[. سازمان ها با استفاده از برنامه ریزی می توانند آثار ویرانگر 

تغييرات محيطی را خنثی کنند.
جو هاچ]26[ معتقد است که آن چه بر سازمان  ها تأثير می گذارد، 
برداشت های تصميم گيرندگان  بيشتر  بلكه  نيست  شرایط محيطی 
سازمان در مورد ميزان عدم اطمينان محيطی است. در ادامه نيز 
تصریح می کند که عدم اطمينان در محيط نهفته نيست بلكه در 
افرادی نهفته است که در زمان تصميمگيری های سازمانی، محيط 
تصور  مدیران  وقتی  که  است  مدعی  وی  می گيرند.  نظر  در  را 
می کنند محيط غير قابل پيش بينی است؛ احساس عدم اطمينان 
می نمایند و این حالت زمانی اتفاق می افتد که احساس کنند برای 

تصميم گيری صحيح، اطالعات مورد نياز را در اختيار ندارند. 
اطمينان  عدم  رابطة  عنوان"بررسی  با  پژوهشی   ،1393 سال 
سازمانی  بين  روابط  و  سازمانی  درون  کنندگان  تسهيل  محيطی، 
با اشتراك گذاری اطالعات و کيفيت اطالعات در مدیریت زنجيرۀ 
تأمين" توسط سيد محمد مهدی پور]27[ انجام گرفت. پيشرفت 
های مستمر در زمينة ارتباطات و سامانه های اطالعاتی و فناوری 
اطالعات، باعث بوجود آمدن یک سير تكاملی برای زنجيرۀ تأمين 
و توسعة تكنيک هایی برای مدیریت آن شده است. نتایج نشان داد 
که بين متغيرهای عدم اطمينان محيطی )عدم اطمينان مشتری، 
عدم اطمينان تأمين کننده، عدم اطمينان فناوری(، حمایت مدیران 
ارشد و توانمندسازان فناوری اطالعات، روابط سازمانی )اعتماد به 
دیدگاه  تأمين،  زنجيرۀ  شریک  به  تعهد  تأمين،  زنجيرۀ  شریک 
مشترك بين شرکا زنجيرۀ تأمين( با متغيرهای اشتراك اطالعات و 

کيفيت اطالعات رابطة معناداری وجود دارد.

عدم قطعیت بازار
شخص  یک  آن  در  که  دارد  وضعيتی  به  اشاره  قطعيت،  عدم 
نميتواند، نه در مورد محيط و نه در مورد پيامدهای خاص راهبرد 

مديريت:  تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای   ...
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انتخاب شده، پيش بينی خاصی را داشته باشد. سطح باالی عدم 
قطعيت، تعهد و تخصيص منابع شرکت را کاهش می دهد. مدیریت 
عدم قطعيت یكی از چالش هاي اصلی مدیریت زنجيرۀ تأمين است. 
در مسائل دنياي واقعی اکثر پارامترها از قبيل تقاضا، عرضه، هزینه 
نگهداري، قيمت محصول و غيره به صورت غيردقيق و غيرقطعی 
می باشند]28[. بكمن و همكاران)1(]29[ عدم قطعيت را به عنوان 
" سختی که شرکت ها در پيش بينی آینده دارند" تعریف می کنند.

که  است،  محيطی  قطعيت  عدم  نوعی  بازار  در  قطعيت  عدم   
منعكس  را  تأمين  زنجيرۀ  یک  پيرامون  ویژۀ  اقتصادی  شرایط 
می کند. عدم قطعيت محيطی، ميزانی است که شرایط آیندۀ جهان 

را نتوان پيش گویی کرد و به دقت پيش بينی نمود]30[. 
اطالعات  داشتن  اختيار  در  مقدار  به  بازار  قطعيت  عدم  ميزان 
مشخصات  یا  خاص  محصول  یک  برای  تقاضا  نرخ  مانند  بازار 
دموگرافيک بازار یا رفتار مصرف کننده بستگی دارد. هرچه از این 
قيبل اطالعات بيشتر فراهم باشد، عدم قطعيت فضا کمتر خواهد 
بود]31[. در مجموع، عدم قطعيت بازار موجب نوسانات در تقاضا، 
ترجيحات خریدار، و رقابت می شود، و از این طریق موجب افزایش 
شرکت ها  نتيجه،  در  می گردد.  بازار  در  کسب و کار  انجام  مسائل 
مجبور به اتخاذ همكاری نزدیک تر و مكرراً تسهيم اطالعات بيشتر 

هستند]32[.

تعهد قراردادی
تعهد عنصري اساسي در روابط بلندمدت مي باشـد و همچنين 
فراموش مي شود.  تجاري  روابط  به سادگي در  متغيري است که 
باشند.  روابط  این  ادامه  درصدد  بایستي،  حتماً  تجاري  شرکاي 
چنين شرکایي با کمي عدم قطعيت، براي حفظ این روابط تالش 
مي نمایند. خواست آشكار اعضاء براي تعهد، معموالً نشان از رابطه 
عنصري  نيز  تعهد  بنابراین،  است.  کانال  اعضای  با  شرکت  خوب 
به  تعهد  باشـد.  مـي  بلندمـدت  موفـق  روابـط  بـراي  ضـروري 
حداکثر  دیگري  است،  معتقد  گروه  هر  که  محدوده هایی  صورت 

تالش خـود را بـراي حفـظ رابطـه بلندمدت انجام مي دهد تعریف 
مـي شـود]33[.

در این پژوهش تعهد قراردادی به عنوان ميزانی که فروشندگان 
و تأمين کنندگان به قرارداد پایبندند و درجه ای که آنها مسئوليت 

ذکر شده در قرارداد را بر عهده می گيرند تعریف ميشود.

تسهیم اطالعات
یكی از قابليت هایی که جهت دستيابی به رقابت پذیری زنجيرۀ 
تأمين ضروری است، تسهيم اطالعات است، همان طوری که دانش 
در دنيای امروز یک قدرت به حساب ميآید، اطالعات نيز در زنجيرۀ 
تأمين یک قدرت است. اطالعات، اعضاء یک زنجيرۀ تأمين را برای 
راه اندازی یک کسب وکار کارا و موفقيت در محيط رقابتی امروزی 
تصميم  برای  آن  به  دسترسی  گسترش  و  کند  می  یاری  بسيار 
را  زیادی  امكانات  و  فرصت ها  تأمين،  زنجيرۀ  مدیریت  گيرندگان 
برای بهبود کارایی زنجيرۀ تأمين ایجاد کرده است. راجع به اهميت 
و  دسترس  در  اطالعات  فراوانی  تأمين،  های  زنجيره  در  اطالعات 
هماهنگ  چگونگی  به  ضرورتاً  تأمين  زنجيرۀ  یک  عملكرد  اینكه 
است.  شده  گفته  زیاد  دارد،  بستگی  آن  اعضای  تصميمات  شدن 
در  هماهنگی  شكل  ترین  اساسی  اطالعات،  گذاشتن  اشتراك  به 

زنجيره های تأمين است]34[.
با  دانش  تسهيم  جهت  شرکت  توانایی  به  اطالعات  تسهيم 
شرکای زنجيرۀ تأمين به شيوه ای اثربخش و کارا اشاره دارد]35[

تأمين  زنجيرۀ  فرآیند  توانایی های  اساسی ترین  از  یكی  به عنوان  و 
به عنوان یک رویكرد  تأمين  بشمار می رود]36[. مدیریت زنجيره 
یكپارچه براي مدیریت مناسب جریان مواد و کاال، اطالعات و مالی، 
توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست]37[ و بر پایه دو اصل 
همـاهنگی و همكـاري، سـازمان هـاي یـک زنجيـره را از طریق به 
اشتراك گذاري و شفاف سازي اطالعاتی با یكدیگر هماهنگ تر نموده 
و به همكاري بـراي کسب مزایاي رقابتی بيشتر دعوت می نماید. 
زنجيـرۀ  مـدیریت  در  بهبـود  بالقوۀ  زمينه هاي  کلية  بين  در 
 1. Beckman, Haunschild, & Damon 
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تأمين، تسهيم اطالعات، اهميت و توجه بسيار زیادي را بـه خـود 
اطالعات سایر  از  زمـانی کـه یک شرکت  اسـت.  داده  اختصـاص 
محيط  در  اطمينـان  عـدم  منفی  اثرات  نماید  استفاده  شرکت ها 
تجاري مدرن از قبيل سطح موجودي بـاال، پـيش بينـی نـادقيق 
و سفارشـات نـاقص مـی توانـد کاهش یابد. تسهيم اطالعات، پایه 
بـا  ایجـاد همـاهنگی در زنجيـرۀ تـأمين مـی باشـد و  و سـتون 
آن هـا  وعده  تأمين  زنجيره  مدیریت  که  منافعی  هماهنگی  ایجاد 
بر  اطالعات  تسهيم  آمد]38[.  خواهـد  وجـود  بـه  اسـت  داده  را 
عملكرد زنجيرۀ ارزش در هر دو بخش هزینة کل و سطح خدمات 
تأثير می گذارد]39[. برای بيان فواید تسهيم اطالعات می توان به 
دادند  نشان  و همكاران)1(]40[بسنده کرد، که  لين  پژوهش  نتایج 
سطح باالی تسهيم اطالعات با هزینة کل کمتر، نرخ انجام سفارش 
باالتر و زمان چرخة سفارش کوتاه تر مرتبط است. بوید و فولک)2(

]41[ نشان دادند که، در یک محيط آشفته، شرکای خرده فروش 
می کنند.  تسهيل  را  اطالعات  تبادل  هماهنگی  فروش،  عمده  و 
افزایش  اصلی  دليل  دادند که  نشان  و همكاران)3(]42[ هم  منتزر 
بازار است،  شراکت در زنجيرۀ تأمين خرده فروشی، پویایی باالی 
حياتی  همكاری  اجرای  برای  اطالعات  تسهيم  شرایط،  این  در  و 
کانال  اطالعات در  بررسی تسهيم  نشان دهندۀ ضرورت  این  است. 
بازاریابی، آن هم تحت شرایط عدم اطمينان است. همچنين ون و 
اعتماد  روند  در  اطالعات  تسهيم  که  می کنند  استدالل  ساح]43[ 
سازی، اصلی اساسی است، زیرا تسهيم اطالعات حياتی، شرکت ها 
امور روتين و عادی یک دیگر  از  تا درك درستی  قادر می سازد  را 
این  و  کنند،  ایجاد  تعارض  حل  برای  سازوکاری  و  باشند  داشته 
بيانگر آن است که شریک می تواند قابل اعتماد باشد. اندرسون و 
ِویتز)4(]44[دریافتند که تسهيم اطالعات شرکا را به متعهد بودن 
که  می دهد  نشان  گذشته  مطالعات  می نماید.  تشویق  رابطه  به 
تسهيم بيشتر اطالعات، عدم قطعيت را کاهش می دهد، در نتيجه 
موجب بهبود سطح اعتماد و تعهد در یک رابطه می شود. چارچوب 
مفهومی ارائه شده توسط لی و لين)5( ]45[ در سال 2006، عوامل 

تأثيرگذار بر تسهيم اطالعات و کيفيت اطالعات تسهيم شده را در 
مدیریت زنجيرۀ تأمين نشان می دهد. مطالعة آن ها به طور تجربی 
تأثير عدم قطعيت محيطی، تسهيل کننده های دورن سازمانی، و 
روابط درون سازمانی را بر تسهيم اطالعات و کيفيت اطالعات در 
اعتماد  تأمين بررسی می کند. آن ها دریافتند که  مدیریت زنجيرۀ 
در بين شرکای زنجيرۀ تأمين و دید و چشم انداز مشترك شرکای 
زنجيرۀ تأمين، بر تسهيم اطالعات و کيفيت اطالعات تأثير مثبت 
کيفيت  و  اطالعات  تسهيم  بر  تأمين کننده  قطعيت  عدم  اما  دارد، 
اثر  اطالعات  تسهيم  بر  ارشد  مدیریت  دارد.  منفی  تأثير  اطالعات 
نتایج  بر کيفيت اطالعات ندارد.  تأثيری  اما هيچ گونه  مثبت دارد، 
کيفيت  و  اطالعات  تسهيم  که  داد  نشان  همچنين  آن ها  پژوهش 
فناوری،  تأثير عدم قطعيت مشتری، عدم قطعيت  اطالعات تحت 
تعهد شرکای زنجيرۀ تأمين، و کارشناسان فناوری اطالعات)6( قرار 
ندارند. در ضمن، تجزیه تحليل ها نشان می دهد که عدم قطعيت 
تأمين کننده، دید و چشم انداز مشترك بين شرکاء زنجيرۀ تأمين و 
ميزان تعهد شرکاء زنجيرۀ تأمين، سه عامل بسيار مهم در تفكيک 
بين سازمان ها از سطوح باالی تسهيم اطالعات و کيفيت اطالعات 
تا سطوح پائين تسهيم اطالعات و کيفيت اطالعات هستند. حسن 
بيک محمدلو]46[ نيز در مقاله ای با عنوان "چابكی زنجيرۀ تأمين 
با استفاده از فناوری اطالعات" به بحث در مورد ضرورت استفاده از 
تسهيم اطالعات در زنجيرۀ تأمين در شرایط عدم اطمينان محيطی 
می پردازد. وی اشاره می کند که ارزش شرکت هاي سنتي را مي توان 
همواره  گذشته  در  زیرا  سنجيد،  ملموس  دارایــي هــاي  براساس 
تقاضا بيش از عرضه بوده و محيط داراي ثبات بود، اما امروزه محيط 

کسب وکار دستخوش تحوالتي شده است.
برخی از مهمترین مزایا و معایب تسـهيم اطالعـات در زنجيـرۀ 

تـأمين عبارتند از ]47[
زنجيـرۀ  از: کاهش هزینه هاي  اطالعات عبارتند  مزایاي تسهيم 
هزینـه  انبار،  هزینه  موجودي،  نگهداري  هزینـه  )ماننـد  تـأمين 
و  تأمين کننده  انتخاب  هزینه  کاهش   ،)... و  تأخير  بـا  تحویـل 
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بهبود روابط ميان  و  بين شرکاء  تعهد در  اعتماد و  ایجاد  مذاکره، 
بهتر  تصميم  اتخاذ  مشتریان،  به  خدمت دهی  سطح  بهبود  آن ها، 
در زمينه تخصيص ظرفيت، بهبود تصميمات سفارش دهی، بهبود 
در  هماهنگی  تسهيل  محصول،  بهتر  طراحی  فرآیند،  چيدمان 
بهبود  جدید،  تجارت  و  بازار  به  بيشتر  دسترسی  تأمين،  زنجيـرۀ 
در  اطالعـات  تسـهيم  همچنين  تأمين.  زنجيـرۀ  کل  سودآوري 
زنجيـرۀ تـأمين معایبی نيز دارد که عبارتند از: هزینه باالي پذیرش 
غيردقيق،  و  غيرمعتبر  اطالعات  احتمال وجود   ، اطالعات  فناوری 
نياز به سطح باالي اعتماد  افشاء عمدي اطالعات شریک به رقبا، 
رقابتی،  دانش  فقدان  شرکاء،  توسط  افزایش شكست  شرکاء،  بين 
کـاهش کنتـرل مـدیریت، انعطـاف پـذیري و کارایی، فرهنگ ها، 
روابط،  برقراري  باالي  هزینه  نامناسب،  فنی  تخصص  و  اهداف 
نگهداري  و  حفظ  هزینه  اطالعات،  اکتساب  هزینه هاي  افزایش 
سامانه، وابستگی بيشتر به شرکاء، عوامـل متعـدد درون سازمانی و 
برون سازمانی بر تسهيم اطالعات مناسب در بـين اعضـاي زنجيـرۀ 
و  پذیري  مسئوليت  عوامل،  این  ميان  از  می باشند.  مـؤثر  تـأمين 
تعهد در بين اعضا به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است و 

در باالترین اولویت قرار دارد.
بر همين اساس در تحقيق حاضر فرضيه های اصلی را به صورت 

زیر بررسی می کنيم:
ميان  اطالعات  تسهيم  بر  بازار  قطعيت  عدم  اول:  فرضيه 

فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد.
فرضيه دوم: تعهد قراردادی بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان 

و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد.
فرضيه سوم: تسهيم اطالعات بر عملكرد عملياتی تأمينكننده اثر 

مثبت دارد.

نیروهای نهادی)1( 
نظریه نهادی معتقد است که شرکت ها توسط نيروهای اقتصادی، 
نهادهای  و  مؤسسات  جانب  از  شده  اعمال  سياسی  و  اجتماعی، 

مرتبط تحت تأثير هستند]48[.

1. حفاظت نظارتی
و  کاهش،  را  معامله  قطعيت  عدم  قوی  نظارتی  نهادهای  وجود 
اعتماد در بازارها را افزایش می دهد و فرایند دادوستد را تسهيل می 
نماید]49[. عدم قطعيت بازار، احتمال افزایش بروز تعارضات بين 
شرکت ها را باال می برد، بنابراین شرکت ها برای کاهش تعارضات 
بالقوه، به ارتباط با یكدیگر تمایل دارند. حال اگر شرکت ها بدانند 
مؤثر  نظارتی  نهادهای  روی  منافعشان،  حفظ  برای  می توانند  که 
حساب باز کنند، ميزان تمایلشان برای برقراری ارتباط با دیگر اعضا 
تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بسياری از پژوهشگران ]52،51،50[ 
مؤثر،  نظارتی  حفاظت  که  هنگامی  شرکت ها،  که  داده اند  نشان 
قدرت  اعمال  دارد،  وجود  قوی  حقوقی  سامانه  یک  مخصوصاً 
قراردادی را به قدرت رابطه ای ترجيح می دهند. آن ها دریافتند 
تا  دارند  تمایل  است  معتبر  حقوقی  سامانه  که  وقتی  مدیران  که 
برای کاهش ریسک های مبادله، از قراردادهای صریح استفاده کنند، 
ولی هنگامی که سامانه حقوقی معتبر نيست بر ارتباطات رابطه مند 
اتكا می کنند. اگر نهادهای نظارتی در اجرای قوانين تجاری، حفظ 
منافع شرکت ها، و حل وفصل اختالفات مؤثر و عادل باشند، اعضای 
توسط  قرارداد  نقص  به  مربوط  شكایات  تا  راغبند  بيشتر  کانال 
بنابراین،  نمایند.  مطرح  نظارت  کارگزاران  و  دادگاه  نزد  را  شرکا 
اجرا  تر  را صادقانه  قرارداد  که شرایط  دارند  بيشتری  تمایل  اعضا 
نمایند. اگر آن ها به قرارداد متعهد باشند، شرکای تجاری ميتوانند 
انتظار داشته باشند که با توجه به وجود نهادهای نظارتی قدرتمند، 
همتایانشان برای رفتار فرصت طلبانه رغبتی نخواهند داشت. چنين 
انتظاراتی رابطة همراه با اعتماد بيشتر را تقویت نموده، و منجر به 
اشتراك گذاری بيشتر اطالعات می گردد. بر همين اساس تحقيق 
حاضر به عنوان فرضيه چهارم)فرضيه فرعی اول( و پنجم )فرضيه 

فرعی دوم( بررسی می کند که:
فرضيه چهارم: حفاظت نظارتی رابطة عدم قطعيت بازار و تسهيم 
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اطالعات را تعدیل می کند.
تسهيم  و  قراردادی  تعهد  رابطة  نظارتی  حفاظت  پنجم:  فرضيه 

اطالعات را تعدیل می کند.

2. حفاظت هنجاری
در گذر زمان همگنی در ميان سازمان ها به انطباق شرکت ها با 
رفتار  تنظيم  به  سازمان ها  است.  شده  داده  نسبت  هنجاری  فشار 
خود بر اساس عقاید خود درمورد آنچه که به عنوان تناسب ميان 
و  تكنيک ها  اتخاذ  نتيجه  در  و  آن ها  اجتماعی  شبكه های  اعضای 
روش هایی که استانداردهای فعلی آن شبكه ها را منعكس می کند، 
رغبت دارند. فشار هنجاری می تواند از انواع منابع، از جمله شرکای 
غالباً  که  آنجا  از  شود.  اعمال  ای  حرفه  های  انجمن  و  تجاری 
اشتراك  به  ارزش  زنجيرۀ  یک  درون  در  را  اهداف خود  شرکت ها 
می گذارند، یک شرکت تحت فشار هنجاری نشأت گرفته از دیگر 
به عنوان یک  ارزش خود است. حفاظت هنجاری  اعضای زنجيره 
نيروی نهادی رسمی عمل می کند، که قراردادهای رسمی را برای 
این که  با مشخص شدن  منافع شرکت ها تكميل می نماید.  حفظ 
شرکت ها چگونه باید به طور مناسب رفتار کنند، نيروهای نهادی 
اجرای  تسهيل  برای  شرکت ها  که  زمانی  را  رایجی  فهم  هنجاری 
مثال،  برای  می کنند.  خلق  آن ها  ميان  می نمایند  عمل  قرارداد 
همكاری و اعتماد، به عنوان نتایج حفاظت هنجاری، می تواند الهام 
بخش اعضای کانال برای اجرای بهتر قرارداد و به اشتراك گذاری 
به  دو  هر  طرف  دو  اگر  دیگر،  عبارت  به  باشد]53[.  اطالعاتشان 
را  آنها  همكاری،  و  اعتماد  یک  باشند،  متعهد  قراردادشان  اجرای 
نهادهای  کرد.  خواهد  برانگيخته  فعال  طور  به  اطالعات  تبادل  به 
هنجاری همكاری بين شرکت ها را ارتقا می بخشند، و نياز به تسهيم 
اطالعات را افزایش می دهند. حفاظت هنجاری همكاری را تسهيل 
می کند، اعتماد را در روابط درون سازمانی پرورش ميدهد، نگرانی 
اعضای کانال را در مورد فرصت طلبی تحت شرایط عدم قطعيت 
بازار کاهش می دهد]54[. بر همين اساس تحقيق حاضر به عنوان 

فرضيه ششم )فرضيه فرعی سوم( و هفتم  )فرضيه فرعی چهارم( 
بررسی می کند که:

فرضيه ششم: حفاظت هنجاری رابطة عدمقطعيت بازار و تسهيم 
اطالعات را تعدیل می کند.

فرضيه هفتم: حفاظت هنجاری رابطة تعهد قرار دادی و تسهيم 
اطالعات را تعدیل می کند.

3. حفاظت شناختی
تنظيمات  در  را  مناسب  رفتار  شناختی  فرهنگی-  نهادهای 
گوناگون تعریف و هدایت می کنند]55[. نهادهایی نظير اصناف و 
اتحادیه ها که متشكل از اعضای مختلف درگير در زنجيرۀ تأمين 
می توانند  اتحادیه ها  است.  نياز  مورد  صنعتی  هر  برای  هستند 
پيشبرد  موانع  اعضا  باشند، چرا که  و مقررات  قانون  برای  مكملی 
دیگری  نهاد  هر  از  بهتر  را  غيره  و  باالتر  هماهنگی  اهداف صنف، 
تشخيص می دهند و در جهت برطرف نمودن و تسهيل آن موانع 
فرضيه  عنوان  به  تحقيق حاضر  اساس  بر همين  دارند.  برمی  گام 
بررسی  فرعی ششم(  )فرضيه  نهم  و  پنجم(  فرعی  )فرضيه  هشتم 

می کند که:
حفاظت شناختی رابطة عدم قطعيت بازار و تسهيم اطالعات را 

تعدیل می کند.
را  اطالعات  تسهيم  و  قراردادی  تعهد  رابطة  شناختی  حفاظت 

تعدیل ميكند.   
در پژوهش حاضر نيز به بررسی تسهيم اطالعات به منظور حفظ 
چارچوب  پردازیم.  می  قطعيت  عدم  شرایط  تحت  کانال،  عملكرد 
بازار و تعهد قراردادی را بر تسهيم  اثرات عدم قطعيت  نظریه که 
اطالعات و عملكرد عملياتی تأمين کننده مورد بررسی قرار ميدهد. 
مدل  رو  پيش  پژوهش  انجام  برای  انتخابی  مدل  اساس  این  بر 

مطالعات فانگ جيا و همكاران ]32[ می باشد.
عدم قطعيت رفتاری، هزینه های غربال گری و انتخاب شرکا را 
افزایش می دهد. همچنين به طور منفی بر عملكرد اعضای کانال 
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تأثير می گذارد]56[. عدم قطعيت رفتاری از تمایالت فرصت طلبانة 
بروز  عملكرد  ارزیابی  مسئلة  در  و  می شود  ناشی  قرارداد  طرفين 
می دهد، مسائلی در تأیيد این که آیا اعضای کانال با توافقات ایجاد 
شده موافقت کرده اند یا خير. عدم قطعيت رفتاری بر کنترل تعارض 
و کاهش تعهد شریک کانال استوار است]57[. برای مقابله با چنين 
غير  نظارت  سازوکار  است  ممكن  کانال  اعضای  قطعيتی،  عدم 
رسمی ]2،4[، مثل تسهيم اطالعات، روابط نزدیک تر، و همچنين 
یكپارچگی  یا  دقيق  قراردادهای  مانند   ،]58[ رسمی  سازوکار های 
کانال را ایجاد کنند. در شكل)1(، مدل مفهومی این پژوهش ارائه 

شده است: 

روش پژوهش
روش  لحاظ  از  و  است  کاربردي  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
جامعة  است.  پيمایشی)2(  نوع  از  و  توصيفي)1(،  داده ها  گردآوري 
در  همراه  تلفن  فروشگاه های  کارکنان  شامل  پژوهش،  این  آماری 

سطح شهر تهران هستند. نمونة آماری پژوهش با استفاده از روش 
نمونه گيری تصادفی ساده و برای تعيين حجم نمونه نيز از فرمول 

کوکران برای جامعة نامحدود استفاده شد. 
تعداد  کوکران  فرمول  براساس   )n( آماری  نمونه  بنابراین حجم 
نمونه، 384 نفر محاسبه شد. همچنين اطالعات مورد نياز در دو 
مرحله جمع آوری گردیده است. در مرحله اول با مراجعه به منابع 
کتابخانه ای شامل کتاب ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب 
دوم،  مرحله  در  است.  شده  جمع آوری  تحقيق  ادبيات  به  مربوط 
اطالعات به شيوۀ ميدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری 
است.  شده  تشكيل  بخش  دو  از  پژوهش  پرسشنامه  است.  شده 
ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی ها و سپس پرسش های مربوط به 

سازه های پژوهش می باشد.
در پژوهش حاضر برای گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد 
پژوهش]21،32[ استفاده شد؛ به منظور تعيين روایی پرسشنامه از 
روایی محتوا استفاده شد که بر اساس تأیيد اساتيد و متخصصين 
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عضاي ملكرد ادهد. همچنين به طور منفي بر عگري و انتخاب شرکا را افزایش مي هاي غربالعدم قطعيت رفتاري، هزینه
 يابیارز ةدر مسئل و شوديم يقرارداد ناش ينطرف ةطلبان فرصت التیتمااز  يرفتارعدم قطعيت  .[56]گذاردکانال تأثير مي
ت قطعي عدم. رخي ایاند شده موافقت کرده جادیکانال با توافقات ا ياعضا ایکه آ نیا دیيدر تأ يمسائلدهد، ميعملكرد بروز 

 اعضاي کانال قطعيتي، . براي مقابله با چنين عدم[57]کانال استوار است کید شرهبر کنترل تعارض و کاهش تع يرفتار
، [58] هاي رسميسازوکارتر، و همچنين ، مثل تسهيم اطالعات، روابط نزدیک[2،4] نظارت غير رسمي سازوکارممكن است 

 مانند قراردادهاي دقيق یا یكپارچگي کانال را ایجاد کنند.
  :است شده پژوهش ارائه این مفهومي مدل (،1شكل) در
 

 
 

 2014 همكاران، و ايج فانگ( 1شكل) 
 روش پژوهش

 ةجامعاست.  2، و از نوع پيمایشي1پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و از لحاظ روش گردآوري داده ها توصيفي
پژوهش با استفاده از  يآمار ة. نمونهستندتلفن همراه در سطح شهر تهران  يهاشامل کارکنان فروشگاه ،پژوهشاین  يآمار

 استفاده شد. براي جامعة نامحدود  از فرمول کوکران زيحجم نمونه ن نييتع يبراو  ساده يتصادف يريگ روش نمونه

عات مورد نياز در دو نفر محاسبه شد. همچنين اطال 384( براساس فرمول کوکران تعداد نمونه، nبنابراین حجم نمونه آماري )
علمي  مقاالت ها، مجالت و کتابخانه اي شامل کتابمرحله جمع آوري گردیده است. در مرحله اول با مراجعه به منابع 

زار اده از ابا استفمعتبر، مطالب مربوط به ادبيات تحقيق جمع آوري شده است. در مرحله دوم، اطالعات به شيوۀ ميداني ب
 ها و نياز دو بخش تشكيل شده است. ابتدا مشخصات عمومي آزمود پرسشنامه جمع آوري شده است. پرسشنامه پژوهش

 مي باشد. هاي مربوط به سازه هاي پژوهش سپس پرسش

                                           
1 Noordewier, John, & Nevin 
2 Survey Research 

شکل 1 فانگ جیا و همکاران، 2014
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این حوزه و همچنين پژوهش های پيشين مورد تأیيد قرار گرفته 
است. در مورد روایی سازه نيز از روش مدل معادالت ساختاری)1( 
و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. روایی سازه به دو نوع روایی 
همگرا و روایی واگرا تقسيم می شود. برای روایی همگرا از معيار 
AVE )ميانگين واریانس استخراج شده)2(( استفاده شد. همچنين 

توزیع  پرسشنامه   30 تعداد  پرسشنامه،  این  پایایی  بررسی  برای 
گردید که عدد آلفای کرونباخ)3( بدست آمده در تمامی ابعاد باالتر 
پرسشنامه  کل  برای  کرونباخ  آلفای  مقدار  این  می باشد.   0/7 از 
این  مناسب  پایایی  از  حاکی  که  آمده  بدست   0/931 مقدار  نيز 
پرسشنامه است. کليه این تجریه و تحليل ها به وسيله نرم افزارهای 

Spss نسخه 22 و  SmartPLS انجام گردیده است.

یافته ها
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

قبل از وارد شدن به مرحلة آزمون فرضيه ها الزم است تا از وضعيت 

یا  بودن  نرمال  بر اساس  تا  بودن داده ها اطالع حاصل شود.  نرمال 
نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی 
یعنی  خطا  مقدار  از  بزرگتر  آزمون،  اجرای  از  آمده  بدست  داری 

α=0 باشد فرض و در غير اینصورت فرض تأیيد خواهد شد. .05
 : داده ها نرمال نيست )از جامعه نرمال نيامده اند(                        
 : داده ها نرمال است )از جامعه نرمال آمده اند(                      

مطابق با جدول)1( با توجه به اینكه سطح معناداری برای متغيرهای 
پژوهش بزرگتر از 0/05 است پس فرض  تایيد می شود و نتيجه می گيریم 

که داده های جمع آوری شده برای متغيرهای پژوهش نرمال است. 
به منظور بررسی روایی واگرا از تحليل عاملی اکتشافی و از طریق 
ماتریس تحليل یافته عاملی استفاده شده است. در تحليل اکتشافی 
به منظور کفایت نمونه گيری از شاخص KMO استفاده می شود. 
برای متغيرها مقدار این آزمون برابر 0.925 می باشد که هر چه این 
مقدار بزرگتر از 0.7 باشد، همبستگی های موجود در بين داده ها 

برای تحليل عاملی مناسب تر خواهد بود. 

مديريت:  تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای   ...
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به منظور تعيين روایي  استفاده شد؛[ 21،32پژوهش] پرسشنامه استاندارد از هاگردآوري داده يبرادر پژوهش حاضر 
 هاي پيشين مورد پرسشنامه از روایي محتوا استفاده شد که بر اساس تأیيد اساتيد و متخصصين این حوزه و همچنين پژوهش

استفاده شد. روایي  PLS Smartو نرم افزار 1تأیيد قرار گرفته است. در مورد روایي سازه نيز از روش مدل معادالت ساختاري
)ميانگين واریانس استخراج  AVEشود. براي روایي همگرا از معيار  سازه به دو نوع روایي همگرا و روایي واگرا تقسيم مي

 3پرسشنامه توزیع گردید که عدد آلفاي کرونباخ 30پرسشنامه، تعداد  نیابراي بررسي پایایي  ( استفاده شد. همچنين2شده
بدست آمده  931/0باشد. این مقدار آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه نيز مقدار  مي 7/0بدست آمده در تمامي ابعاد باالتر از 

 SmartPLS و  22نسخه  Spssو تحليلها به وسيله نرم افزارهاي که حاکي از پایایي مناسب این پرسشنامه است. کليه این تجریه 

 انجام گردیده است.

 یافته ها
 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

رمال نبر اساس  ود. تاشقبل از وارد شدن به مرحلۀ آزمون فرضیه ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطالع حاصل 
دار قبزرگتر از م آزمون، ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرایبودن یا نبودن آنها، آزمون 

 باشد فرض  و در غیر اینصورت فرض  تأیید خواهد شد. α=05.0خطا یعنی 
 : داده ها نرمال نیست )از جامعه نرمال نیامده اند(                         
                       ه نرمال آمده اند(: داده ها نرمال است )از جامع 

شود  تایيد مي  است پس فرض 05/0( با توجه به اینكه سطح معناداري براي متغيرهاي پژوهش بزرگتر از 1مطابق با جدول)
 گيریم که داده هاي جمع آوري شده براي متغيرهاي پژوهش نرمال است.  و نتيجه مي

 رای متغیرهای پژوهشب اسمیرنوف -( آزمون کولموگروف1جدول ) 
 )سطح معناداری(  Sig متغیر

 062/0 عدم قطعیت در بازار

 054/0 تعهد قراردادی

 050/0 حفاظت نظارتی

 051/0 حفاظت هنجاری

 067/0 حفاظت شناختی

 071/0 تسهیم اطالعات

 084/0 عملکرد عملیاتی تأمین کننده

 
 بررسي روایي

 بررسی روایی واگرا

 
                                           

1 Structural Equation Modeling 
2 Average Variance Extracted 
3 Cronbach Alpha  Method 
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ليل ست. در تحاه شده به منظور بررسي روایي واگرا از تحليل عاملي اکتشافي و از طریق ماتریس تحليل یافته عاملي استفاد
مي  0.925رابر استفاده مي شود. براي متغيرها مقدار این آزمون ب KMOاکتشافي به منظور کفایت نمونه گيري از شاخص 

لي مناسب تر خواهد باشد، همبستگي هاي موجود در بين داده ها براي تحليل عام 0.7باشد که هر چه این مقدار بزرگتر از 
 بود. 

 و آزمون بارتلت KMOنتایج آزمون  (2)جدول 
 درجه آزادی لتسطح معنی داری آزمون بارت KMOمقدار آزمون 

0.925 0.000 21 

 
د در ار مي گيرليل قراز سوي دیگر براي اطمينان از مناسب بودن داده ها مبني بر اینكه ماتریس همبستگي هایي که پایه تح

مي باشد،  0.05تر از جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت استفاده شده است. چون سطح معناداري در این آزمون کوچك
 دارد. ه ها وجودار دادفرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه ميان ساختار داده ها رد شده و در نتيجه ارتباط مناسب ميان ساخت

 های سنجش ارزیابی مدل روش
معني  هاي مدل است. بدینبعدي بودن شاخص هاي سنجش، باید مورد توجه قرار گيرد، تکاولين عاملي که در ارزیابي مدل

د. رگذاري گردها، باید با یک مقدار بار عاملي بزرگ، تنها به یک بعد یا متغير نهفته، بااخصي در مجموعه شاخصکه هر ش
چک کو40/0تر از  باشد. الزم به ذکر است که مقدار بار عاملي کوچک 60/0تر از منظور باید مقدار بار عاملي بزرگ بدین

ملي هایي که داراي بار عا. این امر به صورت دستي با حذف شاخصها حذف گرددمحسوب شده و باید از مجموعه شاخص
 شود.باشند، انجام ميمي 40/0کمتر از 

هاي سنجش ، عامل دیگري است که در ارزیابي قابليت اطمينان سازگاري دروني مدل1مقدار ضریب قابليت اطمينان ساختاري
پذیرفته شده بوده و مقادیر کمتر از  70/0است که مقادیر باالتر از  متغير 1تا  0قابل استفاده است. مقدار این ضریب نيز، از 

 گردد.نامطلوب ارزیابي مي 60/0
دهد هاي دیگر نشان ميهاي سازههاي یک سازه را در مقایسه با همبستگي شاخصاعتبار همگرایي، همبستگي زیاد شاخص

استفاده  AVE از SmartPLSافزار تبار همگرایي از نرممنظور ارزیابي اع هاي سنجش باید ارزیابي شود. بهکه در مدل
 پذیرفته شده است. 50/0متغير است که مقادیر باالتر از  1تا  0شود. مقدار این ضریب نيز، از مي

ه در هاي دیگر است کهاي سازههاي یک سازه و شاخصهاي جزیي بين شاخصاعتبار تشخيصي، بيانگر وجود همبستگي
شود.  استفاده مي  Fornell- Larckerمنظور ارزیابي این نوع از اعتبار، معيارباید ارزیابي شود. بههاي سنجش مدل
تر از رگ( هر سازه، بزAVEاریانش شرح داده شده )واشاره به این مسأله دارد که ریشه دوم مقادیر   Fornell-Larckerمعيار

 هاي دیگر باشد. مقادیر همبستگي آن سازه با سازه

 ارزیابی مدل ساختاریروش 
منظور مورد استفاده رسد. اولين معيار کليدي که بدین هاي سنجش، نوبت به ارزیابي مدل ساختاري ميپس از ارزیابي مدل

گيرد، ضریب تعيين  است. ضریب تعيين  ارتباط بين مقدار واریانس شرح داده شده یک متغير نهفته را با مقدار کل قرار مي

                                           
1 Composite Reliability (CR) 

جدول )2( نتایج آزمون KMO و آزمون بارتلت

 جدول )1( آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش



نشریه ی صنعت الستیک ایران/ شماره ی 98 86

بر  بودن داده ها مبنی  از مناسب  اطمينان  برای  از سوی دیگر 
اینكه ماتریس همبستگی هایی که پایه تحليل قرار می گيرد در 
جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت استفاده شده است. چون 
از 0.05 می باشد، فرض  این آزمون کوچكتر  سطح معناداری در 
صفر مبنی بر عدم وجود رابطه ميان ساختار داده ها رد شده و در 

نتيجه ارتباط مناسب ميان ساختار داده ها وجود دارد.

روش  ارزیابی مدل های سنجش 
باید مورد توجه  ارزیابي مدل هاي سنجش،  اولين عاملي که در 
قرار گيرد، تک  بعدي بودن شاخص هاي مدل است. بدین  معني که 
عاملي  بار  مقدار  یک  با  باید  مجموعه شاخص ها،  در  هر شاخصي 
بزرگ، تنها به یک بعد یا متغير نهفته، بارگذاري گردد. بدین  منظور 
باید مقدار بار عاملي بزرگ تر از 0/60 باشد. الزم به ذکر است که 
مقدار بار عاملي کوچک تر از 0/40کوچک محسوب شده و باید از 
مجموعه شاخص ها حذف گردد. این امر به صورت دستي با حذف 
انجام  از 0/40 مي باشند،  عاملي کمتر  بار  داراي  شاخص هایي که 

مي شود.
است  دیگري  عامل  اطمينان ساختاري)1(،  قابليت  مقدار ضریب 
که در ارزیابي قابليت اطمينان سازگاري دروني مدل هاي سنجش 
قابل استفاده است. مقدار این ضریب نيز، از 0 تا 1 متغير است که 
از 0/60  بوده و مقادیر کمتر  از 0/70 پذیرفته شده  باالتر  مقادیر 

نامطلوب ارزیابي مي گردد.
در  را  سازه  یک  شاخص هاي  زیاد  همبستگي  همگرایي،  اعتبار 
مي دهد  نشان  دیگر  سازه هاي  شاخص هاي  همبستگي  با  مقایسه 
که در مدل هاي سنجش باید ارزیابي شود. به  منظور ارزیابي اعتبار 
همگرایي از نرم افزار SmartPLS از AVE استفاده مي شود. مقدار 
از 0/50  باالتر  مقادیر  که  است  متغير   1 تا   0 از  نيز،  این ضریب 

پذیرفته شده است.
بين  جزیي  همبستگي هاي  وجود  بيانگر  تشخيصي،  اعتبار 
که  است  دیگر  سازه هاي  شاخص هاي  و  سازه  یک  شاخص هاي 

این  ارزیابي  به منظور  شود.  ارزیابي  باید  سنجش  مدل هاي  در 
معيار شود.  مي  استفاده   Fornell- Larcker معيار  اعتبار،  از   نوع 

Fornell-Larcker  اشاره به این مسأله دارد که ریشه دوم مقادیر 

مقادیر  از  بزرگ تر  سازه،  هر   )AVE( شده  داده  شرح  واریانش 
همبستگي آن سازه با سازه هاي دیگر باشد. 

روش ارزیابی مدل ساختاری
پس از ارزیابي مدل هاي سنجش، نوبت به ارزیابي مدل ساختاري 
قرار  استفاده  مورد  بدین  منظور  که  کليدي  معيار  اولين  مي رسد. 
مقدار  بين  ارتباط  تعيين   است. ضریب  تعيين   مي گيرد، ضریب 
واریانس شرح داده شده یک متغير نهفته را با مقدار کل واریانس 
آن، سنجش مي نماید. مقدار این ضریب نيز از 0 تا 1 متغير است 
که مقادیر بزرگ تر، مطلوب تر است. چين )1988(، مقادیر نزدیک 
به 0/67 را مطلوب، نزدیک به 0/33 را معمولي و نزدیک به 0/190 

را ضعيف ارزیابي مي نماید. 
گام بعدي در ارزیابي مدل هاي ساختاري، ارزیابي ضرایب مسير 
بين متغيرهاي نهفته در مدل است. در این مرحله، پژوهشگر باید 
عالمت جبري ضریب، اندازه و سطح معناداري آن را بررسي نماید. 
انتظار  مورد  جهت  خالف  در  آنها  ضرایب  عالمت  که  مسيرهایي 
فرضيه باشند، فرضيه مورد نظر را تأیيد نخواهند کرد. اندازه ضریب 
مسير، نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متغير نهفته است. 
برخي پژوهشگران بر این باور هستند که ضریب مسير بزرگ تر از 
0/100 یک ميزان مشخصي از تأثير در مدل را نشان مي دهد. عالوه 
بر این، ضرایب مسير باید در سطح حداقل 0/05 معنادار باشند که 

با استفاده از آزمون T ارزیابي مي شود.
در این پژوهش متغيرهای کنترل شامل مدت زمان همكاری با 
شرکت سامسونگ، تعداد دفعات تكرار خرید و نسبت سفارشات از 
موبایل سامسونگ نسبت به سایر برندها در نظر گرفته شده اند. به 
منظور تحليل متغيرهای کنترل، یک بار مدل را بدون این متغيرها 
و بار دیگر با وجود این متغيرها مورد بررسی قرار می دهيم. چنانچه 
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 1. Composite Reliability (CR)
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این صورت  در  و 1/96- شود  اعداد 1/96  بين  آن ها  داری  نقش کنترل بودن آن ها رد می گردد. معنی 

مديريت:  تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای   ...
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(، 1988تر است. چين )تر، مطلوبمتغير است که مقادیر بزرگ 1تا  0نماید. مقدار این ضریب نيز از ش ميواریانس آن، سنج
 نماید. را ضعيف ارزیابي مي 190/0را معمولي و نزدیک به  33/0را مطلوب، نزدیک به  67/0مقادیر نزدیک به 

ر له، پژوهشگتغيرهاي نهفته در مدل است. در این مرحر بين مهاي ساختاري، ارزیابي ضرایب مسيگام بعدي در ارزیابي مدل
ف جهت در خال باید عالمت جبري ضریب، اندازه و سطح معناداري آن را بررسي نماید. مسيرهایي که عالمت ضرایب آنها

ين ببطه وت رادرت و قدهنده ق نظر را تأیيد نخواهند کرد. اندازه ضریب مسير، نشان مورد انتظار فرضيه باشند، فرضيه مورد
ز تأثير در اميزان مشخصي  یک 100/0تر از دو متغير نهفته است. برخي پژوهشگران بر این باور هستند که ضریب مسير بزرگ

ارزیابي  Tز آزمون معنادار باشند که با استفاده ا 05/0دهد. عالوه بر این، ضرایب مسير باید در سطح حداقل مدل را نشان مي
 شود. مي

سبت نمتغيرهاي کنترل شامل مدت زمان همكاري با شرکت سامسونگ، تعداد دفعات تكرار خرید و در این پژوهش 
 اریک بار مدل  کنترل، اند. به منظور تحليل متغيرهايسفارشات از موبایل سامسونگ نسبت به سایر برندها در نظر گرفته شده

و  96/1اعداد  نها بيندهيم. چنانچه معني داري آرار ميبدون این متغيرها و بار دیگر با وجود این متغيرها مورد بررسي ق
 ردد. گشود در این صورت نقش کنترل بودن آنها رد مي -96/1

گردر حالت عدد استانداردی متغیرهای کنترل (1)نمودار 
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گر( در حالت معناداری متغیرهای کنترل2نمودار )

 
نترل دون متغيرهاي کگردد. همچنين تفاوت ضریب مسير مدل با و بنقش کنترل این متغيرها رد مي tبا توجه به مقدار آزمون 

 باشد.در سطح مطلوبي نمي
 های اصلی آزمون فرضیه

 آزمون فرضیه اول 
 دارد. مثبت اثر کنندگان تأمين و فروشندگان ميان اطالعات تسهيم بر بازار قطعيت : عدم

 فروشندگان ميان اتاطالع تسهيم درصد بر 95 اطمينان سطح بازار در قطعيت عدم متغير T آماره از آمده دست به نتایج طبق بر

رار گرفته ق -1.96الي  1.96در خارج از بازه  Tدارد و مورد تأیيد قرار گرفته است )آماره  معناداري کنندگان تأثير تأمين و
 است. مستقيم و مثبت رابطه این نوع که ميتوان گفت است(. همچنين

 آزمون فرضیه دوم
 دارد. مثبت اثر کنندگان تأمين و فروشندگان ميان اطالعات تسهيم بر قراردادي : تعهد

 و فروشندگان ميان اطالعات بر تسهيم درصد 95 اطمينان سطح در قراردادي تعهد متغير T آماره از آمده دست به نتایج طبق بر
رار گرفته ق -1.96الي  1.96در خارج از بازه   Tدارد و مورد تأیيد قرار گرفته است )آماره  معني داري تأمينكنندگان تأثير

 است. مستقيم و مثبت رابطه این نوع که ميتوان گفت است(. همچنين
 آزمون فرضیه سوم

 .دارد مثبت اثر کننده تأمين عملياتي عملكرد بر اطالعات : تسهيم
 تأثير کننده تأمين تيعمليا درصد بر عملكرد 95 اطمينان سطح در اطالعات متغير تسهيم T آماره  از آمده دست به نتایج طبق بر

ميتوان  رار گرفته است(. همچنينق -1.96الي  1.96در خارج از بازه  Tدارد و مورد تأیيد قرار گرفته است )آماره  معناداري
 است. مستقيم و مثبت رابطه این نوع که گفت

 
 

نمودار  1  در حالت عدد استانداردی متغیرهای کنترل گر

نمودار  2  در حالت معناداری متغیرهای کنترل گر
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با توجه به مقدار آزمون t نقش کنترل این متغيرها رد می گردد. 
همچنين تفاوت ضریب مسير مدل با و بدون متغيرهای کنترل در 

سطح مطلوبی نمی باشد.

آزمون فرضیه های اصلی
 آزمون فرضیه اول

: عدم قطعيت بازار بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان و تأمين 
کنندگان اثر مثبت دارد.

بر طبق نتایج به دست آمده از آماره T متغير عدم قطعيت بازار 
در سطح اطمينان 95 درصد بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان 
گرفته  قرار  تأیيد  مورد  و  دارد  معناداري  تأثير  کنندگان  تأمين  و 
است )آماره T در خارج از بازه 1.96 الی 1.96- قرار گرفته است(. 

همچنين ميتوان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقيم است.

آزمون فرضیه دوم
: تعهد قراردادي بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان و تأمين 

کنندگان اثر مثبت دارد.

قراردادي  تعهد  متغير   T آماره  از  آمده  به دست  نتایج  بر طبق 
در سطح اطمينان 95 درصد بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان 
گرفته  قرار  تأیيد  مورد  و  دارد  داري  معنی  تأثير  تأمينكنندگان  و 
است )آماره T  در خارج از بازه 1.96 الی 1.96- قرار گرفته است(. 

همچنين ميتوان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقيم است.

آزمون فرضیه سوم
مثبت  اثر  کننده  تأمين  عملياتي  عملكرد  بر  اطالعات  تسهيم   :

دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره  T متغير تسهيم اطالعات 
در سطح اطمينان 95 درصد بر عملكرد عملياتي تأمين کننده تأثير 
معناداري دارد و مورد تأیيد قرار گرفته است )آماره T در خارج از 
بازه 1.96 الی 1.96- قرار گرفته است(. همچنين ميتوان گفت که 

نوع این رابطه مثبت و مستقيم است.

بررسی فرضیه های فرعی
در این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیل کننده پژوهش، 

16 
 

 
 یات اصلی پژوهش( بررسی فرض3جدول )

آزمون  فرضیه
T 

 نتیجه

 فرضیه تایید 653/4 ددار مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر بازار قطعیت عدم

 فرضیه تایید 112/4 دارد. مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر قراردادی تعهد

 فرضیه تایید 426/15 .دارد مثبت اثر تأمین کننده عملیاتی عملکرد بر اطالعات تسهیم

 
 های فرعی بررسی فرضیه

است. به منظور  استفاده شده [59]کننده پژوهش، از رویكرد پيشنهاديدر این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیل
 توان مقدار که تيصور طبق فرمول زیر استفاده ميشود. طبق این فرمول در fگر از توان دوم آزمون سنجش اثر متغير تعدیل

دار ت. اگر مقجاد کرده اسگر اثر ناچيز و قابل صرف نظري را بر رابطه بين دو متغير ایکمتر باشد متغير تعدیل 0.02از  fدوم 
 0.15این مقدار بين  باشد. درصورتي که مي ضعيف گرتعدیل اثر متغير گفت توان باشد مي 0.15تا  0.02در بازه  fتوان دوم 

بر رابطه بين دو متغير داشته  باشد اثر قوي و باالیي 0.35باشد اثر متوسطي بر رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از  0.35تا 
 است.

 
 پژوهش فرعی ( بررسی فرضیات4جدول )

 رد فرضیه 760/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطة عدم قطعیت نظارتی حفاظت
 رد فرضیه 206/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و نظارتی حفاظت

 فرضیه رد 023/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت هنجاری حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و هنجاری حفاظت
 

 رد فرضیه 078/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت شناختی حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و شناختی حفاظت
 

 

 شاخص برازش مدل پژوهش
دار استفاده شده است. این شاخص، مجذور ضرب دو مق GOFهمچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص 

ضعيف براي این  وبه ترتيب قوي، متوسط   36/0و 25/0، 01/0متوسط مقادیر اشتراکي و متوسط ضرایب تعيين است. مقادیر 
 آید: شاخص توصيف شده است. این شاخص از فرمول زیر بدست مي
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 یات اصلی پژوهش( بررسی فرض3جدول )

آزمون  فرضیه
T 

 نتیجه

 فرضیه تایید 653/4 ددار مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر بازار قطعیت عدم

 فرضیه تایید 112/4 دارد. مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر قراردادی تعهد

 فرضیه تایید 426/15 .دارد مثبت اثر تأمین کننده عملیاتی عملکرد بر اطالعات تسهیم

 
 های فرعی بررسی فرضیه

است. به منظور  استفاده شده [59]کننده پژوهش، از رویكرد پيشنهاديدر این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیل
 توان مقدار که تيصور طبق فرمول زیر استفاده ميشود. طبق این فرمول در fگر از توان دوم آزمون سنجش اثر متغير تعدیل

دار ت. اگر مقجاد کرده اسگر اثر ناچيز و قابل صرف نظري را بر رابطه بين دو متغير ایکمتر باشد متغير تعدیل 0.02از  fدوم 
 0.15این مقدار بين  باشد. درصورتي که مي ضعيف گرتعدیل اثر متغير گفت توان باشد مي 0.15تا  0.02در بازه  fتوان دوم 

بر رابطه بين دو متغير داشته  باشد اثر قوي و باالیي 0.35باشد اثر متوسطي بر رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از  0.35تا 
 است.

 
 پژوهش فرعی ( بررسی فرضیات4جدول )

 رد فرضیه 760/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطة عدم قطعیت نظارتی حفاظت
 رد فرضیه 206/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و نظارتی حفاظت

 فرضیه رد 023/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت هنجاری حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و هنجاری حفاظت
 

 رد فرضیه 078/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت شناختی حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و شناختی حفاظت
 

 

 شاخص برازش مدل پژوهش
دار استفاده شده است. این شاخص، مجذور ضرب دو مق GOFهمچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص 

ضعيف براي این  وبه ترتيب قوي، متوسط   36/0و 25/0، 01/0متوسط مقادیر اشتراکي و متوسط ضرایب تعيين است. مقادیر 
 آید: شاخص توصيف شده است. این شاخص از فرمول زیر بدست مي

 

جدول  3  بررسی فرضیات اصلی پژوهش
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 یات اصلی پژوهش( بررسی فرض3جدول )

آزمون  فرضیه
T 

 نتیجه

 فرضیه تایید 653/4 ددار مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر بازار قطعیت عدم

 فرضیه تایید 112/4 دارد. مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر قراردادی تعهد

 فرضیه تایید 426/15 .دارد مثبت اثر تأمین کننده عملیاتی عملکرد بر اطالعات تسهیم

 
 های فرعی بررسی فرضیه

است. به منظور  استفاده شده [59]کننده پژوهش، از رویكرد پيشنهاديدر این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیل
 توان مقدار که تيصور طبق فرمول زیر استفاده ميشود. طبق این فرمول در fگر از توان دوم آزمون سنجش اثر متغير تعدیل

دار ت. اگر مقجاد کرده اسگر اثر ناچيز و قابل صرف نظري را بر رابطه بين دو متغير ایکمتر باشد متغير تعدیل 0.02از  fدوم 
 0.15این مقدار بين  باشد. درصورتي که مي ضعيف گرتعدیل اثر متغير گفت توان باشد مي 0.15تا  0.02در بازه  fتوان دوم 

بر رابطه بين دو متغير داشته  باشد اثر قوي و باالیي 0.35باشد اثر متوسطي بر رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از  0.35تا 
 است.

 
 پژوهش فرعی ( بررسی فرضیات4جدول )

 رد فرضیه 760/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطة عدم قطعیت نظارتی حفاظت
 رد فرضیه 206/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و نظارتی حفاظت

 فرضیه رد 023/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت هنجاری حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و هنجاری حفاظت
 

 رد فرضیه 078/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت شناختی حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و شناختی حفاظت
 

 

 شاخص برازش مدل پژوهش
دار استفاده شده است. این شاخص، مجذور ضرب دو مق GOFهمچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص 

ضعيف براي این  وبه ترتيب قوي، متوسط   36/0و 25/0، 01/0متوسط مقادیر اشتراکي و متوسط ضرایب تعيين است. مقادیر 
 آید: شاخص توصيف شده است. این شاخص از فرمول زیر بدست مي
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از رویكرد پيشنهادي]59[ استفاده شده است. به منظور سنجش 
اثر متغير تعدیل گر از توان دوم آزمون f طبق فرمول زیر استفاده 
ميشود. طبق این فرمول در صورتی که مقدار توان دوم f از 0.02 
کمتر باشد متغير تعدیل گر اثر ناچيز و قابل صرف نظری را بر رابطه 
بين دو متغير ایجاد کرده است. اگر مقدار توان دوم f در بازه 0.02 
تا 0.15 باشد می توان گفت اثر متغير تعدیل گر ضعيف می باشد. 
درصورتی که این مقدار بين 0.15 تا 0.35 باشد اثر متوسطی بر 
رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از 0.35 باشد اثر قوی و باالیی 

بر رابطه بين دو متغير داشته است.

شاخص برازش مدل پژوهش
 GOF همچنين به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص
این شاخص، مجذور ضرب دو مقدار متوسط  استفاده شده است. 
 ،0/01 مقادیر  است.  تعيين  ضرایب  متوسط  و  اشتراکی  مقادیر 
0/25و 0/36  به ترتيب قوی، متوسط و ضعيف برای این شاخص 

توصيف شده است. این شاخص از فرمول زیر بدست می آید: 
با  0/282  برابر   GOF اینكه مقدار  به  با توجه  این پژوهش  در 
مجموع  در  مدل  که  گفت  می توان  بنابراین  است.  شده  محاسبه 

دارای برازش مناسب است.
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ه مدل در مجموع توان گفت کمحاسبه شده است. بنابراین مي 282/0  برابر با GOF در این پژوهش با توجه به اینكه مقدار
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عملکرد عملیاتی 
 کنندهتامین

451/0 

 
 در حالت تخمین استاندارد ( مدل کلی پژوهش3نمودار)

 

 

 بحث و نتیجه گیری
ۀ ن اعضـاي زنجيرسازماني بر تسهيم اطالعات مناسب در بـي سازماني و برون درونعوامل  بر اساس فرضيه هاي این تحقيق

ین ته اند. اعات داش. همچنين عدم قطعيت بازار و تعهد قراردادي تأثير مثبتي بر روي تسهيم اطالباشند تـأمين مـؤثر مي
 ، و نتایجطالعاتاپژوهش به بررسي رابطة ميان عدم قطعيت محيط )بازار(، عدم قطعيت رفتاري )تعهد قراردادي(،  تسهيم 

ثرات ي تجربي ااده هادختي کمک کرده است. با استفاده از تبادل تحت تأثير نيروهاي نهادي سه گانه نظارتي و هنجاري و شنا
 اسخ به هرپين در فوق الذکر بررسي شد. نشان داده شد که تسهيم اطالعات یک منبع مزیت رقابتي براي اعضاي زنجيرۀ تأم

 دو نوع عدم قطعيت محيطي و رفتاري است.  
دارد. نتایج این  مثبت اثر تأمين کنندگان و فروشندگان ميان تاطالعا تسهيم بر بازار قطعيت نتایج بدست آمده نشان داد عدم

ها نشان دادند که عدم قطعيت بازار تسهيم اطالعات را  خواني دارد. آن هم[ 42،45]فرض با پژوهش صورت گرفته توسط
درگيري بيشتر دهد. در حقيقت تغييرات قيمت، کيفيت، عرضه و تقاضا و فناوري موجب  بين تأمين کنندگان افزایش مي
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نمودار 3  مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

 16جدول  5  شاخص برازش مدل
 

 
 یات اصلی پژوهش( بررسی فرض3جدول )

آزمون  فرضیه
T 

 نتیجه

 فرضیه تایید 653/4 ددار مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر بازار قطعیت عدم

 فرضیه تایید 112/4 دارد. مثبت اثر تأمین کنندگان و فروشندگان میان اطالعات تسهیم بر قراردادی تعهد

 فرضیه تایید 426/15 .دارد مثبت اثر تأمین کننده عملیاتی عملکرد بر اطالعات تسهیم

 
 های فرعی بررسی فرضیه

است. به منظور  استفاده شده [59]کننده پژوهش، از رویكرد پيشنهاديدر این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیل
 توان مقدار که تيصور طبق فرمول زیر استفاده ميشود. طبق این فرمول در fگر از توان دوم آزمون سنجش اثر متغير تعدیل

دار ت. اگر مقجاد کرده اسگر اثر ناچيز و قابل صرف نظري را بر رابطه بين دو متغير ایکمتر باشد متغير تعدیل 0.02از  fدوم 
 0.15این مقدار بين  باشد. درصورتي که مي ضعيف گرتعدیل اثر متغير گفت توان باشد مي 0.15تا  0.02در بازه  fتوان دوم 

بر رابطه بين دو متغير داشته  باشد اثر قوي و باالیي 0.35باشد اثر متوسطي بر رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از  0.35تا 
 است.

 
 پژوهش فرعی ( بررسی فرضیات4جدول )

 رد فرضیه 760/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطة عدم قطعیت نظارتی حفاظت
 رد فرضیه 206/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و نظارتی حفاظت

 فرضیه رد 023/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت هنجاری حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و هنجاری حفاظت
 

 رد فرضیه 078/1 می کند تعديل را اطالعات تسهیم و بازار رابطةعدم قطعیت شناختی حفاظت

 تایید فرضیه 345/2 می کند تعديل را اطالعات تسهیم رابطه تعهد قراردادی و شناختی حفاظت
 

 

 شاخص برازش مدل پژوهش
دار استفاده شده است. این شاخص، مجذور ضرب دو مق GOFهمچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص 

ضعيف براي این  وبه ترتيب قوي، متوسط   36/0و 25/0، 01/0متوسط مقادیر اشتراکي و متوسط ضرایب تعيين است. مقادیر 
 آید: شاخص توصيف شده است. این شاخص از فرمول زیر بدست مي
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بحث و نتیجه گیری
بر اساس فرضيه های این تحقيق عوامل درون سازمانی و برون 
سازمانی بر تسهيم اطالعات مناسب در بـين اعضـاي زنجيرۀ تـأمين 
مـؤثر می باشند. همچنين عدم قطعيت بازار و تعهد قراردادی تأثير 
مثبتی بر روی تسهيم اطالعات داشته اند. این پژوهش به بررسی 
رابطة ميان عدم قطعيت محيط )بازار(، عدم قطعيت رفتاری )تعهد 
نيروهای  تأثير  تبادل تحت  نتایج  و  قراردادی(،  تسهيم اطالعات، 
نظارتی و هنجاری و شناختی کمک کرده است.  نهادی سه گانه 
با استفاده از داده های تجربی اثرات فوق الذکر بررسی شد. نشان 
داده شد که تسهيم اطالعات یک منبع مزیت رقابتی برای اعضای 
زنجيرۀ تأمين در پاسخ به هر دو نوع عدم قطعيت محيطی و رفتاری 

است.  
نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعيت بازار بر تسهيم اطالعات 
ميان فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد. نتایج این فرض 
ها  آن  دارد.  خوانی  هم  توسط]42،45[  گرفته  صورت  پژوهش  با 
تأمين  بين  را  اطالعات  تسهيم  بازار  دادند که عدم قطعيت  نشان 
کيفيت،  قيمت،  تغييرات  حقيقت  در  دهد.  می  افزایش  کنندگان 
عرضه و تقاضا و فناوری موجب درگيری بيشتر فروشندگان و تأمين 
کنندگان می شود و اطالعات با سرعت بيشتری در بين آنها توزیع 
می گردد. طبق پژوهش ]48[ عواملی چون بي ثباتي بازار، تغييرات 
عوامل  تغييرات  و  فناوریک  تغييرات  تسریع  مشتریان،  نيازهاي 
یک  بقاي  الزمه  دارند.  مثبت  اثر  اطالعات  تسهيم  بر  اجتماعي، 
سازمان، جلب مشتري کافي بـراي ایجاد جریان نقدینگي مثبت و 
سوددهي است و این امر در محيط داراي خصوصيت عدم قطعيت، 
مستلزم پاسخ گویي سریع به تغييرات یا به اصطالح »چابكي« است. 
چند  در  باید  توانایی،  این  از  سطحي  به  رسيدن  براي  سازمان 
تغييرات  برابر  در  سازماندهي  کند.  گذاري  سرمایه  راهبردی  بعد 
براي ایجاد مزیت رقابتي، یكی از آن ابعاد است که سازمان باید از 
محيطش آگاه بوده و توانایي تطبيق با آن را داشته باشد. بعد دیگر 
انطباق افــراد و اطـالعـات، ادغـام فناوری، کارکنان و مدیریت با 

زیربناي ارتباطي و آموزش هاي الزم و پيشنهاد راه حل هاي خالقانه 
است که اهداف راهبردی سازمان را به دنبال دارد.

همچنين با توجه به یافته های تحقيق تعهد قراردادي بر تسهيم 
اطالعات ميان فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد.

مدیریت روابط از مهم ترین مباحث زنجيرۀ تأمين است. بسياری 
طرفين  بين  که  است  رفتارهایی  نتيجة  آغازین  شكست های  از 
درگير در زنجيره به وقوع ميپيوندد، توسعة اطمينان و اعتماد در 
ميان شرکا و طرح قابليت اطمينان برای آنها از عناصر مهم برای 
کسب موفقيت است. هنگامی که افراد به مفاد قراردادهایی که با 
مييابد.  افزایش  اطالعات  تسهيم  باشند،  پایبند  می بندند  یكدیگر 
به  دستيابی  برای  شرکت ها   ،  ]60[ همكاران  و  نياگا  نظر  طبق 
بهره وری، انعطاف پذیری، و نتایج رقابتی پایدار، روابط مشترکی را 
با شرکای زنجيرۀ تأمين خود می سازند، و تسهيم اطالعات منجر 
به اعتماد و تعهد و بالعكس ميشود. تعهد قراردادی نوعی اعتماد و 
تعهد را در روابط بين افراد ایجاد ميكند. اعتمـاد مرکـز روابـط بـه 
حـساب ميآید و عامل ضـروري در ایجـاد، توسـعه و حفـظ روابـط 
اطالعات  تسهيم  است.  کننده  تأمين  و  فروشنده  بين  بلندمدت 
اطالعات  تسهيم  زیرا  است،  اساسی  اصلی  اعتماد سازی،  روند  در 
حياتی، شرکت ها را قادر می سازد تا درك درستی از امور روتين و 
عادی یک دیگر داشته باشند و سازوکاری برای حل تعارض ایجاد 
کنند، و این بيانگر آن است که شریک می تواند قابل اعتماد باشد. 
تسهيم اطالعات شرکا را به متعهد بودن به رابطه تشویق می نماید.

پژوهش های ]44،43[ با تحليل فوق همخوانی دارد. مطالعات 
گذشته نشان می دهد که تسهيم بيشتر اطالعات، عدم قطعيت را 
کاهش می دهد، در نتيجه موجب بهبود سطح اعتماد و تعهد در یک 
رابطه می شود. پژوهش ]27[ نيز فرضية فوق را تأیيد می کند، زیرا 
نشان داد که بين متغيرهای عدم اطمينان محيطی )عدم اطمينان 
فناوری(،  اطمينان  عدم  کننده،  تأمين  اطمينان  عدم  مشتری، 
روابط  اطالعات،  فناوری  توانمندسازان  و  ارشد  مدیران  حمایت 
سازمانی )اعتماد به شریک زنجيرۀ تأمين، تعهد به شریک زنجيرۀ 
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متغيرهای  با  تأمين(  زنجيرۀ  شرکا  بين  مشترك  دیدگاه  تأمين، 
اشتراك اطالعات و کيفيت اطالعات رابطة معناداری وجود دارد.

نتایج نشان دهنده اثر مثبت تسهيم اطالعات بر عملكرد عملياتي 
تأمين کننده می باشد که پژوهش ]45[ بر نتيجه بدست آمده فوق 
صحه می گذارد بنابراین به مدیران این فروشگاه ها پيشنهاد می 
شود به حمایـت و پشتيبانی از فرآیند تسهيم اطالعـات در بـين 
ایجـاد  و  اطالعـات  تسـهيم  موانـع  بـر  غلبـه  جهـت  در  اعضـا 
یـک فرهنـگ سـازمانی مناسـب در زمينـه بـه اشـتراك گـذاري 

اطالعـات بپردازند.
اطالعات   تسهيم  و  بازار  قطعيت  عدم  رابطة  نظارتي  حفاظت 
تعدیل  را  اطالعات  تسهيم  و  قراردادی  تعهد  رابطة  همچنين  و 
پی  در  تأمين  زنجيرۀ  اعضای  نتيجه گرفت که  توان  نمي کند می 
کاهش عدم قطعيت بازار و رفتارهای فرصتطلبانه شرکای زنجيره 
هستند، اما تا زمانی که قوانين مستحكمی وجود داشته باشد و به 
خوبی توسط نهادها پياده شود، اعضا نيازی به تسهيم اطالعات نمی 
نمی خرند. همچنين  به جان  را  اطالعات  تسهيم  معایب  و  بينند 
را  اطالعات  تسهيم  و  بازار  قطعيت  عدم  رابطة  هنجاری  حفاظت 
تعدیل مي کند. یک توضيح احتمالی این است که در این پژوهش 
بر حفاظت هنجاری در سطح جامعه تمرکز شده است. ممكن است 
هنجارهای موجود در سطوح و صنایع و گروه های دیگر نيز زنجيره 

را تحت تأثير قرار دهند. 
با توجه به نتایج حفاظت هنجاری رابطة تعهد قراردادی و تسهيم 
حفاظت  وجود   ]53[ کانون  و  دونی  کند.  مي  تعدیل  را  اطالعات 

تسهيم  و  قراردادی  تعهد  بين  بخشيدن  شدت  برای  را  هنجاری 
اطالعات الزم دانستند. در حقيقت مسئوليت های اجتماعی شرکت، 
انجمن های صنعتی و وجود استانداردها، منجر به تعهد بيشتر بين 
گردد.  می  اطالعات  تسهيم  برای  کنندگان  تأمين  و  فروشندگان 
بنابراین پيشنهاد می شود، شرکت سامسونگ مسئوليت اجتماعی 
خود را در بازار افزایش دهد و برای فعاليتهای تجاری خود استاندارد 

باال قائل شود.
قطعيت  عدم  رابطة  شناختی  حفاظت  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
بازار و تسهيم اطالعات را تعدیل مي کند. حفاظت شناختی بيشتر 
بر ميزان دخالت اصناف و اتحادیه ها تأکيد می ورزد و اینكه این 
هایی  بهبود عملكرد شرکت  برای  ميتوانند  تا چه حد  ها  اتحادیه 

نظير سامسونگ مفيد واقع شوند. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد حفاظت شناختی رابطة تعهد 
قراردادی و تسهيم اطالعات را تعدیل مي کند. نتایج این فرض با 
پژوهش صورت گرفته توسط ونگ و همكاران]58[ همخوانی دارد. 
آن ها نيز شدت رابطه تعهد قراردادی و تسهيم اطالعات را با وجود 
حفاظت شناختی مورد تایيد قرار دادند. در حقيقت وجود اصناف 
و اتحادیه ها مكملی برای قانون و مقررات، منجر به تعهد بيشتر 
بين فروشندگان و تأمين کنندگان برای تسهيم اطالعات می گردد. 
و  اصناف  مجموعه  زیر  سامسونگ  های  فروشگاه  تمامی  بنابراین 
هزینه های  از  بتوانند  تا  گيرند  قرار  موبایل  صنعت  اتحادیه های 
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Abstract: The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection 
method and is of survey type. The statistical population of this study includes the employees of 
mobile phone stores in Tehran. The statistical sample of the study was a simple random sampling 
method and Cochran's formula for an infinite population was used to determine the sample size. 
Therefore, the statistical sample size was calculated based on Cochran's formula, the number of 
samples was 384. standard questionnaire was used to collect data; In order to determine the validity 
of the questionnaire, content validity was used, which has been approved based on the approval 
of professors and experts in this field, as well as previous research. Regarding structural validity, 
structural equation modeling method and Smart PLS software were used. AVE (mean variance 
extracted) criterion was used for convergent validity. The results showed that market uncertainty 
and contractual commitment had a positive effect on information sharing between sellers and 
suppliers, while information sharing also had a positive effect on supplier operational performance. 
Supervisory protection does not moderate the relationship between market uncertainty and 
information sharing, as well as the relationship between contractual obligation and information 
sharing, but normative protection and cognitive protection do not moderate the relationship 
between contractual commitment and information sharing, and do not moderate the relationship 
between market uncertainty and information sharing.
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