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**
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چکیده
مدیریت روابط در زنجیره تأمین تأثیر قابل توجهی بر رقابتهای عملیاتی ،عملکرد و سودآوری شرکتها دارد و
قدرت یکی از مفاهیم مهمی است که در روابط بین اعضای زنجیره تأمین در نظرر ررفتره مریشرود هردا ایرن
پژوهش بررسی تأثیر قدرت در روابط اعضای زنجیره تامین بر عملکرد مرالی شررکتهرای سرامتمانی در شرهر
سمنان است اعتماد ،تعهد و عملکرد استراتژیک نیز به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شدهاند نوع پژوهش بر
اساس هدا ،کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه رردآوری دادهها ،توصیفی و از نوع همبسرتیی اسرت
جامعه آماری پژوهش ،مدیران شرکتهای سامتمانی شهر سرمنان اسرت بردین منظرور 210 ،پرسشرنامه از ایرن
جامعه جمعآوری و فرضیات پژوهش به کمک معادالت سامتاری ،بررسی شدند نتایج حاکی از آن است کره
قدرت غیراجبار ،تأثیر مستقیم و معنادار بر اعتماد و تعهد در روابط زنجیره تامین در صرنعت سرامتمان دارد ،در
صورتیکه قدرت اجبار بر اعتماد تأثیر معکوس و معناداری داشته است تأثیر مستقیم و معنادار اعتماد برر تعهرد
و عملکرد مالی و عملکرد استراتژیک شررکت تأییرد شرده اسرت تعهرد در روابرط زنجیرره ترامین برر عملکررد
استراتژیک و عملکرد مالی ترأثیر مسرتقیم و معنرادار داشرته و ترأثیر مسرتقیم و معنرادار عملکررد اسرتراتژیک برر
عملکرد مالی نیز تأیید شده است
واژگان کلیدی :قدرت ،تعهد ،اعتماد ،عملکرد استراتژیک ،عملکرد مالی
* استادیار رروه عمران ،دانشکده فنی مهندسی دانشیاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران (نویسنده مسئول)
e.kashi@iau-shahrood.ac.ir
** دانشجوی دکتری مدیریت بازررانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشیاه سمنان ،سمنان ،ایران
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مقدمه
رکود اقتصاد جهانی در سالهای رذشته ،صنعت سامتمان را با چالشهای بزرری مواجه کرده
است افزایش در هزینه مواد سامتمانی و کمبود متخصص ،تاثیر زیادی بر صنعت سامتمانی
داشته است ،در نتیجه همکاری نزدیک و استراتژیک بین شرکتها و شرکا برای دستیابی و
ادغام منابع ،فناوری و قابلیتها برای ارتقای مزیت رقابتی شرکتها در صنعت سامتوساز
ضروری است (چاو 2و همکاران)1022 ،
شنامت زنجیره تامین و اجزای آن و چیونیی مدیریت کردن آن به تعالی سازمانها و
عملکرد بهتر آنها کمک میکند (قاسمیه و همکاران )2391 ،بهبود روابط تامینکننده،
عملکرد تامینکنندران و مریداران را ارتقا می دهد ،به ویژه زمانی که کیفیت و تحویل به
موقع اولویت مریدار است (آقاجانی و روانستان )2393 ،قدرت به عنوان یک عامل مهم در
مدیریت ارتباط مشتری و تأمین کننده و یکپارچه سازی زنجیره تأمین در نظر ررفته میشود
(جین 1و همکاران )1021 ،اعتماد (وانگ 3و همکاران1026 ،؛ لئونیدو 1و همکاران1002 ،؛
ابوصالح 6و همکاران ،)1021 ،تعهد (ابوصالح و همکاران1021 ،؛ عبدالوند و شماعی،)2322 ،
همکاری و ارزش های مشترک نیز فاکتورهای مهمی در داشتن روابط پایدار موفق تلقی
میشوند (هوانگ و ویلکینسون1023 ،5؛ جارات و سریک )1026 ،9عوامل زنجیرهتأمین که
در آن رابطهای طوالنی مدت همراه با اعتماد و تعهد وجود دارد ،میتوانند از مزایایی چون
رشد و پیشرفت ،تمرکز بر استفاده از تواناییهایشان و جریان درآمدی منظم بهرهمند شوند
(جانسن و الکست ) 1025 ،2در تحقیقات انجام ررفته بیشتر بر رابطه قدرت بر اعتماد تمرکز
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دارند تعهد یکی دییر از متغیرهای تأثیررذار است که کمتر مورد توجه محققان قرار ررفته
است
امروزه کسبوکارها دییر به صورت واحد مجزا رقابت نمیکنند بلکه به عنوان عضوی از
یک زنجیره تامین هستند (لیو 2و همکاران )1022 ،که هدا هریک حداکثر کردن سود و
افزایش بهرهوری کل زنجیره است (طالبی و مالطایفه )2390 ،نیرانیهای مشترک
شرکتهای سامتمانی سراسر جهان در مصوص بهرهوری کم ،هزینههای اضافی (تغییرات در
سفارش مارج از قرارداد) ،مشخصات ناقص طراحی و مسائل مربوط به مسئولیت و امتالفات
است (بهارا 1و همکاران )1022 ،که همکاریهای نزدیک و استراتژیک بین اعضای زنجیره
تامین ،موجب ارتقای عملکرد کسبوکار میشود (چاو و همکاران1022 ،؛ پرادهان و
روتوری )1022 ،3در صنعت سامتوساز دستیابی به عملکرد بهتر در مدیریت زنجیره تامین
موثر زمانی حاصل می شود که مفهوم قدرت در روابط تجاری در صنعت سامتمانی درک
شود (کاکس و آیرلند)1001 ،1
سوال اصلی این است که آیا قدرت در رابطه بین اعضای زنجیره تامین صنعت سامتمانی بر
عمل کرد مالی تأثیر دارد؟ انواع مختلف قدرت (اجبار یا غیراجبار) اثرات متفاوتی بر تعهد
میرذارند (جائو 6و همکاران ،)1002 ،اعتماد تأثیر مثبتی بر تعهد میرذارد (ابوصالح و
همکاران )1021 ،و اعتماد ،همکاری و تبادل اطالعات میتواند عملکرد شرکتها را بهبود
دهد (بجورنسکاو و مئون1026 ،5؛ سودهی و سان )1009 ،9در این پژوهش به بررسی تأثیر
قدرت در زنجیره تامین بر عملکرد مالی با در نظر ررفتن نقش میانجی اعتماد ،تعهد و عملکرد
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استراتژیک پردامته می شود و به تکمیل زنجیره ارتباط بین قدرت و عملکرد مالی از طریق
اعتماد ،تعهد و عملکرد استراتژیک میپردازد

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
در این بخش با بررسی مفاهیم نظری و تجربی موضوع ،فرضیهها تدوین میشوند
زنجیره تامین صنعت ساختمان . .تحقیقات سامتمانی با موضوع زنجیره ترامین از اواسرط
دهه  2990پدیدار شد (ویبوو و شعله )1026 ،2زنجیره ترامین ،شرامل تمرام شررکتکننردرانی
است که برای براوردن تقاضای مشتری نهایی ترالش مریکننرد (بنریهاشرمی و حراجی موالنرا،
 )2395زنجیررره تررامین صررنعت سررامتمانی شررامل تمررام فراینرردهای کسرربوکررار سررامتمانی از
تقاضای مشتری ،مفهوم سازی ،طراحی و سامت تا تعمیرر و نیهرداری ،جراییزینی و مردمات
پس از سامت است و اعضای کلیدی زنجیره تامین صنعت سامتمانی شرامل مالرک /مشرتری،
طراح ،پیمانکار اصلی ،پیمانکار فرعی و تامینکننرده اسرت (زو 1و همکراران )1009 ،شرکل 2
زنجیره تامین صنعت سامتمانی را نشان میدهد
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شکل  .1زنجیره تامین صنعت ساختمانی (وایدیاناثان)9002 ،1

چهار نقش ماص مدیریت زنجیره تامین در صنعت سامتوساز مرتبط با زنجیره تامین و مکان
سامتمان ،ارائه شده است )2 :هماهنگ کردن روابط برین زنجیرره ترامین و محرل سرامتمان )1
بهبود زنجیره تامین  )3وارذار کردن فعالیتها از محل سامت بره زنجیرره ترامین  )1ادغرام محرل
سامت و زنجیره تامین (داالسیا 1و همکاران)1022 ،
به طور معمول ویژریهای ماصی در صنعت سامتوساز وجود دارد که مانع ایجاد کارایی به
اندازه شرکتهای تولیدی میشود که از جمله این ویژریها میتوان بره سرازمانهرای موقرت،
تولید در مکان سامتوساز اشاره کرد به عنروان مثرال پیمانکرار سرامتمانی اصرلی کره پررو ه
سامتمانی را مدیریت می کند ،تنها بخرش کروچکی از محصرول توسرط کارکنران و امکانرات
تولیدی مود پیمانکار اجرا میشود و بخش عمده ،تقریبا  96درصد و بیشتر ارزش محصرول برا
کمک تامینکنندران و پیمانکاران فرعی سامته میشود (سیرستدت و اولوفسو)1020 ،3
شکل  1مشکالت عمومی را در فرایند سامتوساز نشان میدهد
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شکل  .9مشکالت عمومی در فرایند ساختوساز (وریجوف و همکاران)9001 ،2
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مشاهدات تجربی نشان می دهند که سهم بزرری از مشکالت و عملکرد پایین زنجیره تامین
صنعت سامتمانی ناشی از ارتباطات ،عدم یکپارچیی و تعهدات است (وریجوا و همکاران،
)1002
قدرت در زنجیره تامین صنعت ساختمان .صنعت سامتمانی به شدت به قراردادهای با
تامینکنندران مصالح سامتمانی وابسته است (دوبوا و راد )1000 ،2بنابراین باید شبکه
رستردهای از روابط قدرت درک شود تا راهبردهای مدیریتی ارتباط مناسب ،توسعه یابد
(کاکس)2999 ،
آراهی شرکت از میزان قدرت مود و قدرت تأمینکننده برای یک معامله عادالنه ،مهم است
(جین و همکاران )1025 ،موقعیت نسبی قدرت تأمینکننده و اینکه قدرت تا چه حد رسترش
یافته است ممکن است بر سطح همکاری یا تضاد بین شرکا ،ایجاد جو صمیمانه یا فاصله،
ایجاد انتظارات یا الزامات مربوط به نتایج فرایند تعامل تأثیر بیذارند (جانسن و الکست،
 )1025قدرت کانال به دو دسته کلی قدرت اجبار و قدرت غیراجبار تقسیم میشود قدرت
اجبار ادراک یکی از طرفین در یک رابطه کاری است که طرا دییر توانایی استفاده از
مجازا ت و تنبیه را در صورت عدم موافقت با درمواست وی ،دارد (لئونیدو و همکاران،
 )1002قدرت اجباری اغلب در روابط با تعهد کم وجود دارد که در آن یک شریک به
شدت به دییری وابسته است و ممکن است فرصتهای همکاری در روابط را کاهش دهد و
در بلندمدت منجر به ایجاد درریریهای مخرب شود (مقدادی 1و همکاران )1029 ،قدرت
غیراجبار شامل پنج منبع قدرت پاداش ،مشروعیت ،قدرت مرجع ،تخصص و اطالعات
میباشد (لئونیدو و همکاران ،)1002 ،قدرت غیراجبار سازوکاری است که یکی از طرفین
برای پذیرش درمواستها توسط طرا مقابل از ابزارهای مثبت استفاده میکند (جین و
همکاران)1021 ،
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تأثیر قدرت بر اعتماد در روابط بین اعضای زنجیره تامین .یکی از عوامل مهم در
موفقیت زنجیره تامین در صنعت سامتمانی ،روابط بلندمدت با تامینکنندران است که سالها
همکاری بین شرکت و تامینکنندران و سطح اعتماد بین آنان را نشان میدهد (رایسیوک،2
)1029
اعتماد یکی از نیارهای اساسی در ارتباط بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتوساز
است (اکینتویه 1و همکاران )1000 ،وجود یا عدم وجود اعتماد بین واحدهایی که بر یک
پرو ه ماص کار میکنند ،عامل اصلی تعیینکننده موفقیت یا شکست است ،از طریق اعتماد،
شرکتها ریسکهای ناشی از عدم توانایی پیشبینی فعالیتهای آینده شرکای مود و احتمال
عدم اجرای توافقنامهها را میپذیرند (رایسیوک )1029 ،اعتماد حسن نیت و باور مشترک هر
دو طرا قرارداد مبنی بر اینکه طرا دییر کامال با ترویج و پیشبرد رابطه موافق بوده و بر
طبق شرا یط قراردادی و بدون توقع چیزی در قبال آن ،مشتاق انجام کارهایی حتی فراتر از
آنچه انتظار میرود ،است (کامبرا و پولو)1002 ،3
بیشتر ارتباطات براساس ترکیبی از قدرت و اعتماد است و ترکیبی از این دو در رسیدن به
ارتباطی موثر در همکاریها در شبکه زنجیره تامین ضروری است (بالیا 1و همکاران)1002 ،
قدرت اجبار و اعتماد می تواند یکپارچیی داملی را در زنجیره تامین بهبود دهد اما زمانی که
اعتماد کم است قدرت ،یکپارچیی داملی را کاهش میدهد (یونگ 6و همکاران)1009 ،
نتایج رابطه بین قدرت و اعتماد متفاوت بوده است ،برمی از نتایج نشاندهنده ارتباط منفی بین
قدرت اجبار و اعتماد بوده (جین و همکاران1021 ،؛هاسمن و جانستون )1020 ،5و تحقیقاتی
نیز این رابطه را تأیید نکرده است (کابادایی 9و همکاران )1022 ،تأمینکنندرانی که از قدرت
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غیراجبار استفاده میکنند سعی بر آن دارند که اعتماد مشتریان را جلب کنند (ریسکنز 2و
همکاران )2995 ،تحقیقات نشان میدهد که بین قدرت غیراجبار و اعتماد تاثیر مستقیم وجود
دارد (هاسمن و جانستون1020 ،؛ چینومونا و چنگ)1023 ،1
از این رو فرضیه اول و دوم مطرح میرردد:

فرضیه  :2در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،قدرت اجبار تأثیر
معکوس و معناداری بر اعتماد دارد
فرضیه  :1در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،قدرت غیراجبار تأثیر
مستقیم و معناداری بر اعتماد دارد
تأثیر قدرت بر تعهد در روابط بین اعضای زنجیره تامین .تعاریف زیادی درباره
وا ه تعهد در ادبیات مربوط وجود دارد؛ دویر 3و همکاران تعهد را به عنوان وعده صریح یا
ضمنی از تداوم رابطه میان دو شریک میدانند (دویر و همکاران )2929 ،مورمن 1و همکاران
تعهد را تمایل به حفظ رابطه با ارزش تعریف کردهاند (مورمن و همکاران )2991 ،تعاریف
مختلف تعهد را به دو بعد اصلی تعهد احساسی و تعهد حسابیرانه تقسیم میکنند (فولرتن،6
 ) 1003که هردو آنها نیرشها و باورهای نسبتا با ثبات در مصوص رابطه میان دوطرا هستند
که از انییزههای مختلف ناشی میشوند تعهد احساسی از طریق تعمیم احساس مثبت نسبت به
چیزی مثل برند یا تامینکننده برانییخته میشود و به دلیل دوست داشتن و لذت بردن از آن
برند یا عرضه کننده تمایل به ادامه رابطه با آن وجود دارد در مقابل تعهد حسابیرانه ابزاری
است که مبتنی بر جنبههای عقالنی و اقتصادی رابطه است تعهد حسابیرانه از پیشبینی تغییر
هزینههای مرتبط با ترک رابطه و وادار کردن مشتریان به وفاداری از نظر اقتصادی نشأت
میریرد و همچنین ،این نوع تعهد به تعهد مستمر اشاره دارد (ریچارد و جانگ)1022 ،5
Geyskens
Chinomona & Cheng
Dwyer
Moorman
Fullerton
Richard & Zhang

1.
2.
3.
4.
5.
6.

321

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هجدهم ،شماره  ،65بهار 99

در زمینه بازاریابی محققان ،تعهد در رابطه بین مریدار و تأمینکننده را در مطالعات مود مورد
توجه قرار دادهاند (وانگ 2و همکاران )1021 ،اکینتویه و همکاران عدم وجود تعهد را در
صنعت سامتمان به عنوان یکی از موانع در رابطه بین اعضای زنجیره تامین شناسایی کردند
(اکینتویه و همکاران)1000 ،
نتایج تحقیقهاسمن و جانستون ( ) 1020نشان داد که قدرت اجبار تأثیر منفی بر تعهد و قدرت
غیراجبار تأثیر مثبت بر تعهد دارد و قدرت اجبار نتیجه معکوسی را بر تشویق همکاری داشته
درحالیکه قدرت غیراجبار نتایج مثبتی را بدنبال دارد از این رو فرضیه سوم و چهارم مطرح
میرردد:

فرضیه  :3در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،قدرت اجبار تأثیر
معکوس و معناداری بر تعهد دارد
فرضیه  :1در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،قدرت غیر اجبار تأثیر
مستقیم و معناداری بر تعهد دارد
تأثیر اعتماد بر تعهد در روابط بین اعضای زنجیره تامین .اعتماد بهعنوان یکی از
مقدمات تعهد در نظر ررفته شده است و رابطهای که درآن اعتماد متقابل بین طرفین وجود
دارد و ارزش کافی ایجاد میشود مستعد حفظ تعهد طرفین میباشد (فرانکو )1009 ،1رابطه
بین اعتماد و تعهد پویا و قابل تغییر است و در یک رابطه تکامل مییابد (ابوزاگ و لی،3
 )1023تئوری تعهد -اعتماد بر شرح توسعه روابط بلندمدت مبادالت بین رروهها تمرکز دارد
و این تئوری تعهد و اعتماد را بهعنوان دو عامل مهم جداییناپذیر در حفظ روابط کسبوکار
بیان میکند (وانگ و همکاران )1025 ،و اعتماد به طورمستقیم بر تعهد تأثیررذار است
(فرانکو1009 ،؛ که و زای1009 ،1؛ وانگ و همکاران )1025 ،بر این اساس فرضیه پنجم
مطرح میشود:
Wang
Franco
Abosag & Lee
Keh & Xie

1.
2.
3.
4.
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فرضیه  :6در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،اعتماد تأثیر مستقیم و
معناداری بر تعهد دارد
تأثیر اعتماد در روابط بین اعضای زنجیره تامین بر عملکرد شرکت .برای ارزیابی
اثربخشی هر فعالیت تجاری معیار عملکرد الزم است که شامل سنجش عملکرد استراتژیکی و
مالی است (لیو و همکاران1022 ،؛ کتیار 2و همکاران )1022 ،عملکرد استراتژیک موجب
توسعه مزیت رقابتی پایدار میشود (راماسشان 1و همکاران )1005 ،عملکرد مالی
منعکس کننده سودآوری ادراک شده شرکت و عملکرد بازار است (مورمن و راست،3
 )2999اعتماد در رابطه میتواند موجب ترکیب منابع کمیاب بین شرکای زنحیره تامین و
موجب دستیابی به منابعی که قبال در دسترس نبود ،شود (نیلسن )1009 ،1با اشتراکرذاری
منابع و دستیابی به منابع نادر ،شرکتها به مزیت رقابتی پایدار میرسند و در نتیجه عملکرد
استراتژیک افزایش مییابد و باعث افزایش قابلیتهای همکاری فرایندها میشود (کیم و چای،6
 )1029تئوری هزینه تراکنش نشان میدهد که اعتماد مشتریان /تأمینکننده فرصتطلبی و
عدم قطعیت را کاهش و سرمایهرذاری در داراییهای ماص را افزایش میدهد و دستیابی به
اهداا مورد انتظار معامله را تضمین میکند (جانگ و همکاران )1023 ،و اعتماد متقابل
موجب بهبود عملکرد میشود (پرادهان و روتوری )1022 ،در سطح سازمانی ،روابط بین
اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمانی بر عملکرد مالی ،جنبههای عملکردی و تصمیمات
استراتژیک شرکت تاثیررذار است (بریسکو 5و همکاران )1001 ،نتایج تحقیقات نشان
می دهد اعتماد تأثیر مستقیمی بر عملکرد استراتژیک (جین و همکاران1021 ،؛ سودهی و
سان )1009 ،و عملکرد مالی (بجورنسکاو و مئون1026 ،؛ جانگ و همکاران1023 ،؛ مختاری
و علیرضایی )1021 ،دارد بنابراین ،فرضیه ششم و هفتم بدین صورت مطرح میشوند:
Katiyar
Ramaseshan
Moorman & Rust
Nielsen
Kim & Chai
Briscoe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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فرضیه  :5اعتماد در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،تأثیر مستقیم و
معناداری بر عملکرد استراتژیک دارد
فرضیه  : 9اعتماد در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،تأثیر مستقیم و
معناداری بر عملکرد مالی دارد
تأثیر تعهد در رابطه بین اعضای زنجیره تامین بر عملکرد شرکت .تعهد یکی از
عوامل توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین است (مزروعی نصرآبادی و همکاران )2393 ،و در
شرایط رقابتی موجب موفقیت بهتر و کاهش موانع اجرایی در زنجیره تأمین میشود (لوکه 2و
همکاران )1026 ،طبق تحقیقات انجام شده ارتباط مستمر با تأمینکنندران و تعهد
تأمینکنندران از معیارهای عملکردی در یک زنجیره تأمین محسوب میشوند (رضائی
پندری و همکاران )2393 ،و تعهد بر عملکرد مالی (مختاری و علیرضایی1021 ،؛ اوتامیس 1و
همکاران )1026 ،و عملکرد استراتژیک (اوتامیس و همکاران1026 ،؛ لوکه و همکاران،
 )1023تأثیر مثبت و معناداری دارد از این رو فرضیه هشتم و نهم مطرح میشوند:

فرضیه  :2تعهد در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،تأثیر مستقیم و
معناداری بر عملکرد استراتژیک دارد
فرضیه  :9تعهد در رابطه بین اعضای زنجیره تامین در صنعت سامتمان ،تأثیر مستقیم و
معناداری بر عملکرد مالی دارد
تأثیر عملکرد استراتژیک بر عملکرد مالی .آنچه در نهایت عملکرد زنجیره تامین را
مشخص میکند ،عملکرد مالی آن در افزایش درآمدها و کاهش هزینهها است (محمدی و
همکاران )2399 ،عملکرد استراتژیک میتواند حجم فروش و سهم بازار را افزایش دهد که
به تبع آن سودآوری و عملکرد مالی نیز افزایش مییابد (جین و همکاران )1021 ،و عملکرد
1. Luque
2. Otamis
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استراتژیک تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد (دزو و کاوسییل )1001 ،2از این رو میتوان
فرض کرد که:

فرضیه  :20عملکرد استراتژیک در شرکت سامتمانی تأثیر مستقیم و معناداری بر
عملکرد مالی شرکت دارد
با توجه به ادبیات تحقیق و روابط اشاره شده بین متغیرها ،مدل مفهومی تحقیق را میتوان به
صورت شکل  3ترسیم کرد
قدرت در زنجیره
تامین صنعت
سامتمان

تعهد بین اعضای زنجیره
تامین در صنعت سامتمان

قدرت

H
9

اجبار
H8

عملکرد
مالی
شرکت

H3, H4

عملکرد

H
10

استراتژیک

H
5

شرکت
سامتمانی

H
6

سامتمانی
H
7

H1, H2

قدرت
غیراجبار

اعتماد بین اعضای زنجیره
تامین در صنعت سامتمان

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

1. Zou & Cavusgil
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدا کاربردی و از حیث نحوه رردآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی و از شامه مطالعات میدانی به شمار میآید ،روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایش
بوده است و برای جمعآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شده است
جامعه آماری تحقیق حاضر ،مدیران (عالی ،میانی و عملیاتی) شرکتهای سامتمانی در شهر
سمنان است ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد که تعداد  210پرسشنامه مورد
تحلیل قرار ررفت پرسشنامه مذکور شامل دو بخش است؛ بخش اول سواالت جمعیت
شنامتی چون پست سازمانی و سابقه کار مطرح شد و در بخش دوم نیز برای سنجش
متغیرهای قدرت اجبار و غیراجبار از پرسشنامه لئونیدو و همکاران ( )1002هرکدام با  6رویه،
اعتماد از پرسشنامه دانی و کانن )2999( 2با  6رویه ،تعهد با  2رویه از پرسشنامه رونیرس

1

( )1006و عملکرد استراتژیک و عملکرد مالی هر کدام با  3رویه از پرسشنامه راماسشان و
همکاران ( )1005و جانسن ( )2999استفاده رردید
در این تحقیق به منظور بررسی روایی محتوا و روایی ظاهری ،پرسشنامهی اولیه در امتیار
جمعی از استادان و کارشناسان دانشیاهی قرار داده شد در این پرسشنامه ،متغیرهای
مکنون ،سؤاالت هر یک از متغیرها آورده شده بود تا مشخص شود که آیا متغیرهای
مشاهدهرر توانایی و همموانی الزم برای سنجش متغیرهای مکنون را دارند یا میر؟ که با
نظر آنها تعدادی از سؤاالت که از نظر محتوا با متغیر موردنظرشان تناسب نداشتند حذا و
تعدادی از سؤاالت نیز ویرایش ادبی شدند و برای تعدادی از کلمات نامانوس نیز معادلهای
آسانتر و قابل فهمتری انتخاب شد پس از جمعآوری نظرهای اصالحی مبرران و اعمال
آنها پرسشنامه نهایی طراحی شد .همچنین برای تعیین روایی همیرا از میانیین واریانس
استخراج شده 3استفاده شده است مقدار مالک برای سطح قبولی میانیین واریانس استخراج
1. Doney & Cannon
2. Gounaris
3. AVE

کاشی و شهریاری

733

شده 0/1 ،به باال است (داوری و رضازاده )2391 ،و برای تعیین روایی سازه نیز از تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شد که در جدول  2مقدار آن درج شده است
جدول  .1نتایج روایی متغیرهای پژوهش
متغیر

شاخص

بار عاملی

عدد معناداری

قدرت اجبار

قدرت اجبار 2

0/969

31/696

قدرت اجبار 1

0/919

29/112

قدرت اجبار 3

0/266

52/123

قدرت اجبار 1

0/516

21/229

قدرت اجبار 6

0/562

10/060

قدرت غیراجبار 2

0/220

11/926

قدرت غیراجبار 1

0/220

35/152

قدرت غیراجبار 3

0/519

22/192

قدرت غیراجبار 1

0/511

22/229

قدرت غیراجبار 6

0/691

23/320

اعتماد 2

0/591

25/261

اعتماد 1

0/935

12/290

اعتماد 3

0/92

32/699

اعتماد 1

0/205

12/021

اعتماد 6

0/912

19/322

تعهد 2

0/951

19/926

تعهد 1

0/912

12/192

تعهد 3

0/959

13/059

تعهد 1

0/920

29/112

تعهد 6

0/916

11/299

تعهد 5

0/695

21/926

تعهد 9

0/103

9/102

تعهد 2

0/513

22/150

عملکرد

0/210

36/951

میانگین واریانس
استخراج شده

قدرت غیر اجبار

اعتماد

تعهد

عملکرد استراتژیک

0/613

0/122

0/659

0/165

0/922
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استراتژیک 2
عملکرد

0/259

52/151

استراتژیک 1
عملکرد

0/212

16/151

استراتژیک 3
عملکرد مالی

عملکرد مالی 2

0/291

93/210

عملکرد مالی 1

0/223

52/922

عملکرد مالی 3

0/209

13/639

0/932

مقدار قابل قبول بار عاملی :بیشتر از 0/3
مقدار قابل قبول عدد معناداری :بیشتر از  +2/95و کمتر از -2/95

برای تعیین روایی واررای مدل نیز از معیار فورنل -الرکر استفاده شده است جدول  1نتایج
معیار فورنل-الرکر را نشان میدهد
جدول .9نتایج روایی واگرای مدل پژوهش
متغیر

قدرت

قدرت

اجبار

غیراجبار

اعتماد

عملکرد

عملکرد

تعهد

استراتژیک

مالی

قدرت اجبار

0/637

قدرت غیراجبار

-0/190

0/726

اعتماد

-0/369

0/391

0/659

تعهد

-0/612

0/162

0/151

0/765

عملکرد استراتژیک

-0/121

0/695

0/120

0/330

0/643

عملکرد مالی

-0/121

0/693

0/610

0/326

0/513

0/654

براساس نتایج همبستییها و جذر میانیین واریانس استخراج شده روی قطر اصلی جدول ،1
میتوان روایی واررای مدل را از نظر معیار فورنل -الرکر نتیجه ررفت
برای تعیین پایایی ابزار رردآوری دادهها از آلفای کرونباخ و روش پایایی مرکب 2استفاده
شد که وجود آلفای کرونباخ در بازهای باالتر از  0/9نشاندهندة سطح رضایتبخش است که
1. Composite Reliability
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آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/952بدست آمد

همچنین مقدار ضرایب سازهها با پایایی مرکب

باالتر از مقدار  ،0/9پایایی قابل قبولی را نشان میدهد و هر چه این مقدار به یک نزدیکتر
باشد ،پایایی آن بیشتر است جدول  3نتایج پایایی متغیرهای تحقیق را نشان میدهد
جدول  .3پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر

پایایی مرکب

آلفای کرونباخ

قدرت اجبار

0/261

0/929

قدرت غیراجبار

0/211

0/950

اعتماد

0/259

0/220

تعهد

0/259

0/232

عملکرد استراتژیک

0/220

0/999

عملکرد مالی

0/290

0/229

همانطور که در جدول  2و  1نشان داده شده است تمامی سازههای تحقیق از روایی و پایایی
مناسب برمودارند

یافتههای پژوهش
در این قسمت با استفاده از تکنیک معادالت سامتاریافته و نرمافزار اسمارت پیالاس 2به
تجزیه و تحلیل دادهها پردامته شد تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شنامتی نمونه تحقیق
حاضر در جدول  1انعکاس یافته است

1. SMART PLS
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جدول  .4مشخصات جمعیت شناختی نمونه
ویژری مورد بررسی

رزینهها

تعداد

درصد

تحصیالت

زیر دیپلم

0

0

دیپلم و فوق دیپلم

16

29/2

لیسانس

92

90

فوق لیسانس و باالتر

29

21/1

مدیر عالی

26

20/9

مدیر میانی

60

36/9

مدیر عملیاتی

96

63/5

کمتر از  6سال

16

29/2

 20-5سال

15

31/2

 26-22سال

30

12/1

 10-25سال

19

10/9

باالتر از  10سال

20

9 /3

پست سازمانی

سابقه کار

ضرایب مسیر از لحاظ بزرری ،عالمت و معناداری مورد بررسی قرار میریرند ضرایب مسیر
مثبت نشان دهنده روابط مستقیم بین متغیرهای درونزا و برونزا میباشد در مقابل ضرایب مسیر
منفی نشاندهنده رابطه معکوس بین متغیرهای پنهان درونزا و برونزا میباشد کوهن برای
اندازه اثر (ضرایب مسیر) به ترتیب سه مقدار  0/26 ،0/01و  0/36را برای میزان اثر ضعیف،
متوسط و قوی بیان نمود معناداری ضرایب مسیر مکمل بزرری و جهت عالمت ضریب بتای
مدل میباشد در سطح معناداری  90درصد 96 ،درصد و  99درصد این مقدار به ترتیب با
حداقل آماره تی 1/62 ،2/95 ،2/51 ،مقایسه میشود (محسنین و اسفیدانی)2393 ،
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شکل  .4نتیجه معادالت ساختاری در حالت ضرایب مسیر

شکل  .5نتیجه معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری
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جدول  6نتایج آزمون فرضیهها را نشان میدهد
جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

عدد معناداری

نتیجه

مسیر
قدرت اجبار -اعتماد (منفی)

-0/111

1/191

تائید

قدرت غیراجبار  -اعتماد

0/129

5/599

تائید

قدرت اجبار -تعهد (منفی)

-0/331

9/223

تائید

قدرت غیراجبار -تعهد

0/299

6/269

تائید

اعتماد  -تعهد

0/151

6/592

تائید

اعتماد  -عملکرد استراتژیک

0/125

2/192

تائید

اعتماد  -عملکرد مالی

0/192

5/219

تائید

تعهد  -عملکرد استراتژیک

0/232

1/069

تائید

تعهد  -عملکرد مالی

0/209

1/369

تائید

عملکرد استراتژیک  -عملکرد مالی

0/169

20/552

تائید

جهت بررسی شامصهای برازندری مدل آزمونهای مختلفی وجود دارد که پیوسته در حال
مقایسه ،توسعه و تکامل هستند اما هنوز در مورد حتی یک آزمون بهینه ،توافق همیانی وجود
ندارد در نتیجه مقالههای مختلف شامصهای مختلفی را ارائه کرده و حتی برنامههای
معادالت سامتاری نیز شامصهای رونارونی ارائه میدهند ارزیابی نتایج مدل سامتاری
شامل بررسی قابلیتهای پیشبینی مدل و روابط میان سازهها است (هومن )2396 ،معیارهای
3

کلیدی ارزیابی مدل سامتاری ضرایب تعیین ،2تناسب پیشبین 1و اشتراک با روایی متقاطع

است دامنه ضریب تعیین از صفر تا یک است و مقادیر بزررتر سطح دقت پیشبینی باالتر را
نشان می دهد این مقدار بستیی به پیچیدری مدل و رشته مورد مطالعه دارد و مقدار تناسب
پیشبین و اشتراک با روایی متقاطع بیشتر از صفر برای یک متغیر مکنون درونزای انعکاسی
معین نشان دهنده اعتبار مدل مسیری است تننهاوس و همکاران شامص نیکویی برازش 1به
1. R2
2. Q2
3. CV-communality
4. GOF
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معنای یک شامص برای اعتبار کل مدل پیال اس باشد پیشنهاد کردند (هیر 2و همکاران،
 )2396که برای این شامص مقادیر  0/16 ،0/02و  0/35به ترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی تعریف شدهاند جدول  5نتایج شامصهای برازندری مدل را نشان میدهد
جدول  .7شاخصهای برازندگی مدل
متغیر مکنون درونزا

ضریب تعیین

تناسب پیشبین

اشتراک با روایی متقاطع

شاخص نیکویی برازش مدل

تعهد

0/329

0/251

0/165

0/136

اعتماد

0/291

0/206

0/652

عملکرد استراتژیک

0/116

0/291

0/921

عملکرد مالی

0/193

0/310

0/931

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدا از انجام این پژوهش بررسی تأثیر قدرت در روابط بین اعضای زنجیره تامین در صنعت
سامتمان بر عملکرد مالی با میانجیرری اعتماد ،تعهد و عملکرد استراتژیک است
براساس نتایج جدول  ، 6تاثیر منفی و معنادار قدرت اجبار بر اعتماد در روابط زنجیره تامین در
صنعت سامتمان با میزان اثر  -0/111و بر تعهد با میزان اثر  -0/331تایید شد که با نتایج
تحقیقات جین و همکاران (،)1021هاسمن و جانستون ( )1020همخوانی دارد برمی از
تأمین کنندران منافع مود را در جهت فشار آوردن به مریدار با قدرت اجبار میبینند که
اثرات مخربی را میتواند به جای بیذارد
بر اساس نتایج پژوهش ،تاثیر مستقیم و معنادار قدرت غیراجبار بر اعتماد در روابط زنجیره
تامین در صنعت سامتمانی با میزان اثر  0/129و بر تعهد با میزان اثر  0/299تایید شدکه با نتایج
تحقیقات چینومونا و چنگ (،)1023هاسمن و جانستون ( )1020مطابقت دارد بر این اساس
پیشنهاد میشود که قر اردادهای همکاری شرکتها برپایه انتفاع اعضا تنظیم شوند و تا حد
ممکن اعضا در یک زنجیره تامین توانمندیهایشان را برای جلب رضایت ارائه کرده که
موجب اعتماد و تعهد بیشتر نسبت به دوام و پایبندی به رابطه شود
1. Hair
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فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر مستقیم و معنادار اعتماد بر تعهد در روابط زنجیره تامین در صنعت
سامتمانی با میزان تاثیر  0/151تایید شد که با نتیجه تحقیقات وانگ و همکاران (،)1025
فولرتن ( ،)1022که و زای ( ،)1009فرانکو ( )1009همخوانی دارد اعتماد طرفین موجب
کاهش هزینههای هر دو طرا شده و از طرفی تعهد بین طرفین افزایش مییابد اعتماد ،تعهد
و رضایتمندی در نهایت منجر به تعهد بیشتر مریداران به تأمینکننده میشود
طبق نتایج آزمون فرضیات ،تاثیر مستقیم و معنادار اعتماد بر عملکرد استراتژیک در شرکت
سامتمانی با میزان تاثیر  ،0/125مطابق با نتایج تحقیقات سودهی و سان ( ،)1009جین و
همکاران ( )1021و تاثیر مستقیم و معنادار اعتماد بر عملکرد مالی با میزان تاثیر  0/192مطابق با
نتایج تحقیقات بجورنسکاو و مئون ( ،)1026مختاری و علیرضایی ( ،)1021جانگ و هوآ
( )1023نیز تایید شدند اعتماد موجب تحرک بیشتر طرفین و آیندهنیری آنها در جهت توسعه
و بهبود شرایط استراتژیک و مالی نسبت به رقبا میشود و شرکتها با اتکا به قدرت اعتماد می-
توانند زیرسامتها و سرمایهرذاریهای زیربنایی و توسعهای مود را افزایش داده و همچنین
اعتماد با کاهش هزینهها و توقفهای بیمورد طرفین میشود
بر اساس نتایج جدول  ،1تاثیر مستقیم و معنادار تعهد بر عملکرد استراتژیک (مطابق نتایج
تحقیقات اوتامیس و همکاران ( ،)1026لوکه و همکاران ( ))1026و عملکرد مالی شرکت
(منطبق با نتایج تحقیقات مختاری و علیرضایی ( ،)1021اوتامیس و همکاران ( ))1026تایید
شدند فرضیه دهم مبنی بر تاثیر مستقیم و معنادار عملکرد استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت
که با نتایج تحقیقات دزو و کاوسییل ( )1001همخوانی دارد ،تایید شد با افزایش اعتماد و
به اشتراک رذاشتن منابع مهم در زنجیره تامین عملکرد استراتژیک افزایش یافته و در دسترس
بودن منابع میتواند سهم بازار و سودآوری را افزایش داده و عملکرد مالی نیز بهبود یابد
به طور کلی بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادات زیر به مدیران و تصمیمریرندران ارائه
میشود:
با توجه به تاثیر قدرت بر تعهد و اعتماد میتوان پیشنهاد کرد که تامینکنندران از تهدیدها،
جرایم و تحریمها حتیاالمکان اجتناب کنند تا باور مردهفروشان از صداقت و امانتداری
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تامینکنندران مدشه دار نشود با توجه به تاثیر اعتماد بر تعهد و عملکرد پیشنهاد میشود تا با
استفاده از بازاریابی رابطه مند اعتماد را بین اعضای زنجیره تامین تقویت کنند تا به تبع آن
عملکرد استراتژیک و عملکرد مالی نیز بهبود یابد انییزهها و مشوقهایی مانند تبادل اطالعات
و ارائه مشاوره های تخصصی برای جلب هر چه بیشتر اعتماد در بین اعضای زنجیره تامین
تقویت نمایند تا موجب افزایش سهم بازار و رشد سریعتر رردد همچنین با وجود تاثیر مستقیم
عملکرد استراتژیک بر عملکرد مالی میتوان پیشنهاد کرد که شرکتها منابع مهم و کمیاب را
در زنجیره تامین مود به اشتراک رذارند تا ضمن کاهش هزینهها ،موجب افزایش سودآوری
نیز شود
در این پژوهش دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی وجود نداشت و
عملکرد مالی شرکتها به صورت دقیق امکانپذیر نبود و براساس نظرات مدیران سنجیده شده
است ،لذا پیشنهاد می شود پژوهشیران در تحقیقات آینده جهت دستیابی به نتایج دقیقتر
شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار که صورتهای مالی آنها در دسترس است را مورد
بررسی قرار دهند قدرت قانونی ،قدرت مرجع ،قدرت تخصص ،قدرت اجبار و قدرت پاداش
را جا ییزین قدرت اجبار و قدرت غیراجبار کنند و نتایج را بررسی نمایند این پژوهش در
صنعت سامتمان انجام شده است لذا پژوهشیران میتوانند این پژوهش را در صنایع دییر
مورد بررسی قرار دهند
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