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الزم است شرکتهای لجستيک شخص ثالث ،7منبع قدرت و رابطه بين خریداران و تأمينکنندگان را درک
کنند تا بتوانند عملکرد لجستيک و رضایت مشتری را بهبود بخشند .این مقاله از روش فرا تحليل برای
ارزیابی تأثير قدرت بر روابط و رضایت مشتری در یک رابطه سهگانه لجستيک استفاده میکند .فرا تحليل
برای ترکيب نظاممند یافتههای تحقيق در ادبيات موجود مفيد است .روابط علّی بين قدرت ،رابطه و
رضایت مشتری در مدیریت زنجيره تأمين 8و ادبيات لجستيک ازنظر آماری ارزیابی میشود .بر مبنای
بررسی و تجزیهوتحليل ،این چارچوب ممکن است پيامدهای قابلتوجهی برای روابط زنجيره تأمين در
لجستيک فراهم کند .این ممکن است اولين کار برای تجزیهوتحليل تأثير قدرت در رابطه و رضایت مشتری
در یک سهگانه لجستيک از طریق یک فرا تحليل باشد .نتایج این مطالعه ،اطالعات مفيدی ارائه میکند که
محققان دیگر میتوانند از آنها استفاده کنند.
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مقدمه و بیان مسئله

سيستمهای شبکه توليد چندمليتی بهعنوان یک راهبرد برای تأمين و حفظ مزایای رقابتی
شرکتها جهت پاسخگویی به افزایش رقابت بازار جهانی ،تقاضای متنوع مصرفکننده و عدم
قطعيت مستمر ایجاد شده است .عالوه بر این ،تمرکز شرکتهای توليدی بر مشاغل اصلی خود و
برونسپاری سایر کارکردها ،به یک قاعده تبدیل شده است .این تغييرات وابستگی به شرکتهای
موجود در زنجيرههای تأمين را افزایش داده و اهميت مدیریت مؤثر زنجيرههای تأمين را روشن
میکند (وو 1و دیگران .)1222 ،روابط بين شرکتها در یک زنجيره تأمين ،بعد مهمی در درک
یک زنجيره تأمين شکل میدهد ،زیرا ویژگیهای اساسی آن ممکن است روابط سازمانی آن باشد
(اسکجوت 2و همکاران .)1227 ،انواع مختلف روابط میتواند در زنجيره تأمين ظاهر شود ،از روابط
سنتی قدیمی تا مشارکت راهبردی (الرام و کوپر .)2992 ،3مشارکتهای راهبردی در مدیریت
مؤثر زنجيره تأمين ،برای به رسميت شناختن وابستگی متقابل بين شرکای زنجيره تأمين،
پيشنهاد شده است ،درحالیکه روابط سنتی قدیمی ،رابطه طوالنیمدت را در زنجيره تأمين
محدود میکند (الرام و کوپر .)2992 ،پيشنهاد میشود که منبع قدرت بر توسعه رابطه در زنجيره
تأمين که بهخوبی مورد مطالعه قرار گرفته است ،تأثير بگذارد (مالونی و بنتون1222 ،4؛ بنتون و
مالونی.)1225 ،
هنگامیکه خدمات لجستيک به شرکتهای لجستيک شخص ثالث سپرده میشوند ،خدمات
برای تأمين تقاضای کارکردهای لجستيکی در داخل یا بين شرکتهای در زنجيرههای تأمين ارائه
میشوند .یک بحث این است که خدمات لجستيکی بسته به ارتباط با مشتریان باید ارائه شود
(باسک .)1222 ،5درحالیکه خدمات عمومی استاندارد دارای مزایایی برای روابط متوسط هستند،
خدمات لجستيک شخص ثالث سفارشی برای تنظيمات مشارکت نزدیک پيشنهاد میشوند
(مکلين و وپساالین2992 ،6؛ باسک .)1222 ،بااینحال ،ادبيات موجود درزمينهی یک رابطه
دوگانه 7است که رابطه بين تأمينکننده 8و ارائهدهنده 9لجستيک شخص ثالث یا خریدار و
لجستيک شخص ثالث را در نظر میگيرد ،درحالیکه پيشنهاد میشود حداقل واحد تجزیهوتحليل
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در مطالعات لجستيک شخص ثالث ،سهگانه لجستيک 1باشد که خریدار ،تأمينکننده و شرکت-
های لجستيک شخص ثالث را در نظر بگيرد (سوهن 2و همکاران .)1227 ،در سهگانه لجستيک،
روابط نهتنها بين تأمينکننده یا خریدار 3و شرکتهای لجستيک شخص ثالث بلکه همچنين بين
تأمينکننده و خریدار در نظر گرفته شده است ،همانطور که در شکل یک نشان دادهشده است؛
بنابراین ،رابطه بين تأمينکننده و خریدار در بحث تطبيق خدمات لجستيکی و روابط مشتری در
تنظيم سهگانه لجستيک در نظر گرفته شده است .از دیدگاه شرکتهای لجستيک شخص ثالث،
درک روابط علّی 4بين قدرت و رابطه و رضایت مشتری 5مهم است تا آنها بتوانند خدمات مناسب
لجستيکی را برای زنجيرههای تأمين با انواع مختلف روابط توسعه دهند.

شکل  .1روابط در لجستیک سهگانه .منبع :طراحی توسط سلویارادیس و اسپرینگ ()7002

فرا تحليل یک رویکرد کمی مفيد برای ترکيب 6نتيجه یک سری مطالعات است (بروکل و
گوردون1222 ،7؛ اورليتزکی 8و همکاران .)1222 ،این روش با ترکيب برآورد اندازه اثر 9از هر
مطالعه برای به دست آوردن اندازه اثر متوسط ،بر اندازه اثر پيوندهای علّی

10

متمرکز است

(گالس .)2976 ،11این روش همچنين با تعميمپذیری یافتههای تحقيق بهوسيله بررسی رابطه
تغييرات در نتایج تحقيق مرتبط است .مطالعاتی در مورد بررسی تأثير منبع قدرت بر توسعه رابطه
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و عملکرد در زنجيره تأمين صورت گرفته است .بررسی و ترکيب رابطه علّی ،بهوسيله ترکيب اندازه
اثر چنين مطالعاتی برای ارزیابی تعميمپذیری یافتههای با اطمينان ،ضروری است .از طرف دیگر،
بررسی تأثير ویژگیهای مطالعه بر نتيجه تحقيق نيز مهم است ،بهعنوانمثال مطالعات در صنایع
مختلف ،کشورها و زمان تحقيق (هانتر و اشميت)1222 ،1؛ بنابراین ،این مطالعه ،فرا تحليل را در
مورد مطالعات موجود انجام میدهد که بهطور تجربی روابط علّی را بررسی میکند .برای این
منظور ،مطالعات مربوط به ادبيات زنجيره تأمين از طریق جستجو در پایگاههای تحقيقاتی
شناسایی شده و اطالعات الزم برای فرا تحليل جمعآوری میشود .نتيجه فرا تحليل ،مبنای نظری
تنظيم مدل تحقيق در تحقيقات بعدی خواهد بود و بهعنوان اطالعات تحقيقاتی مفيد برای سایر
محققان عمل خواهد کرد.
پیشینه نظری و چارچوب تحقیق

مفاهیم قدرت و پیوند علّی
درک رابطه زنجيره تأمين از منظر "رژیم قدرت "2بهخوبی در اوایل دهه  1222موردمطالعه
قرار گرفته است (کاکس ،2999 ،3کاکس1222 ،؛ کاکس و همکاران .)1222 ،این مطالعات یک
چارچوب مفهومی را ارائه میکند که نشان میدهد باید چشمانداز رژیمهای قدرت را اتخاذ کرد،
زیرا مقادیر بهطور متغير در شبکههای وسيع مبادله دوگانه که زنجيره تأمين وابسته به
خصوصيات قدرت در شبکهها است ،تخصيص داده میشوند (کاکس و همکاران.)1222 ،
بر اساس چارچوب تحليلی ،مطالعات موردی مختلفی در صنایع متعدد انجامشده است
(کاکس و همکاران .)1220 ،صنعت مد (هاینز و مک گوان ،)1225 ،4صنایع غذایی (هينگلی،5
a1225؛ b1225؛ c1225؛ کاهکونن )1220 ،6و صنعت گوشی های هوشمند (چن و وانگ،7
 .)1225این مطالعات بهطورکلی ریشهها و ویژگیهای قدرت را بررسی میکنند و بر عملکردهای
زنجيره تأمين مانند ادغام و همکاری تأثير میگذارند (کاهکونن1220 ،؛ ميهان و رایت1222 ،8؛
.)1221
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بر این اساس ،بررسی تجربی تأثير قدرت بر توسعه و عملکرد ،مورد توجه محققان مدیریت
زنجيره تأمين قرار گرفته است (مالونی و بنتون1222 ،1؛ بنتون و مالونی .)1225 ،همانطور که
در جدول شماره یک نشان داده شده است ،ادبيات بسته به منابع آن ،قدرت را به پنج نوع طبقه-
بندی میکند (ویلينگ 2و همکاران1229 ،؛ چانگ .)1229 ،3به نظر میرسد که رابطه بين
شرکتهای موجود در زنجيره تأمين از اختالف قدرت و توانایی شرکتهای همکار ناشی میشود
(هارت و ساندرز .)2992 ،4شرکتها باید از منابع ،عدم تعادل و عواقب قدرت شرکای زنجيره
تأمين آگاه باشند .برای اعمال قدرت مناسب ،باید همکاری بين اعضای زنجيره تأمين برقرار شود.
چندین محقق سعی کردهاند انواع مختلف قدرت ،روابط و عملکرد را مطالعه کنند.
جدول  .1تعریف قدرت

طبقهبندی

مبنای قدرت

پاداش

باواسطه

6

5

اجبار

22

مشروع

22

تعریف
"قدرتِ پاداش به توانایی دارنده قدرت در اداره ظرفيتهای مثبت و
حذف یا کاهش ظرفيت منفی بستگی دارد "(فرنچ و ریون:2959 ،7
.)256
9
"منبع ،2توانایی واسطهای پاداش را برای هدف حفظ میکند " (مالونی
و بنتون.)1222 ،
"قدرتِ اجبار ناشی از انتظاری است از طرف گيرنده قدرت که اگر نتواند
خود را مطابق با قصد برتری صاحب قدرت کند ،مجازات خواهد شد "
(فانچ و ریون.)257 :2959 ،
"منبع ،توانایی واسطهای مجازات را برای هدف حفظ میکند " (مالونی
و بنتون.)1222 ،
"هدف ارزشها را با منبع شناسایی میکند " (مالونی و بنتون.)1222 ،
"قدرت مشروع بهعنوان قدرتی تعریف میشود که از ارزشهای درونی
شده در گيرنده قدرت ناشی میشود که حکم میکند دارنده قدرت
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دارای یک حق قانونی برای برتری بر گيرنده قدرت باشد و گيرنده قدرت
نيز باید این برتری را بپذیرد " (فرنچ و ریون)259 :2959 ،
"هدف معتقد است که منبع حق طبيعی برتری را حفظ میکند "
(مالونی و بنتون.)1222 ،

متخصص
بدون واسطه

2

مرجع

2

1

"استحکام قدرت متخصص با توجه به ميزان دانش یا برداشتی که
گيرنده قدرت به دارنده قدرت در یک حوزه معين نسبت میدهد،
متفاوت است " (فرنچ و ریون.)262 :2959 ،
"منبع به دانش و مهارتهای موردنظر هدف دسترسی دارد " (مالونی و
بنتون.)1222 ،
"قدرت مرجع اساس خود را در شناسایی گيرنده قدرت با دارنده قدرت
میگذارد " (فرنچ و ریون.)262 :2959 ،

ازآنجاکه شرکتها نمیتوانند بهعنوان نهادهای مستقل رقابت کنند ،مشارکت بين شرکتها
برای مدیریت موفق زنجيره تأمين و مدیریت روابط داخلی و خارجی مهم است (لمبرت و کوپر،4
 .)1222همانطور که در شکل دو نشان داده شده است ،این رابطه میتواند بهصورت اعتماد،5
همکاری 6و تعارض 7ایجاد شود و این رابطه بر عملکرد 8شرکت و زنجيره تأمين تأثير دارد .تعداد
بيشتری از مطالعات تجربی در مورد بررسی روابط علّی وجود دارد.

شکل  .7چارچوب تحقیق

1 Non-Mediated
2 Expert
3 Referent
4 Lambert and Cooper
5 Trust
6 Cooperation
7 Conflict
8 Performance
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ادبیات فرا تحلیل در تحقیقات مدیریت زنجیره تأمین
در طول دو دهه گذشته ،چندین مقاله تحقيقات مدیریت زنجيره تأمين را بررسی کردهاند
(بهعنوانمثال اسکویت -الرسن2999 ،1؛ چن و پالراج1220 ،2؛ ساچان و داتا1225 ،3؛ بورگس 4و
دیگران1226 ،؛ بالو1227 ،5؛ سریواستاوا1227 ،6؛ سورینگ و گلد1221 ،7؛ کارتر و ليان ایستون،8
 .)1222این مطالعات ،مضامين ،رویکردها و روشهای تحقيقاتی را که در ادبيات مدیریت زنجيره
تأمين بهکاررفته را مرور و یک برنامه تحقيقاتی کلی را برای آینده پيشنهاد میکنند
(بهعنوانمثال ،اسکویت-الرسن2999 ،؛ چن و پالراج1220 ،؛ باللو .)1227 ،برخی از مطالعات با
طبقهبندی متون نمونه بر اساس فلسفه تحقيق ،مباحث ،روشها و موارد دیگر ،از روش بررسی
سيستمیتری استفاده کردهاند (بهعنوانمثال ساچان و داتا1225 ،؛ بورگس و دیگران.)1226 ،
سریواستاوا ( )1227و کارتر و ليان استون ( )1222در زمينههای تحقيقاتی خاصی مانند مدیریت
زنجيره تأمين سبز و پایدار تمرکز دارند .عالوه بر این ،برخی از مطالعات مروری به موضوعات
روششناختی مانند ارزیابی اعتبار و معيارهای آن در مدلسازی معادالت ساختاری (کایناک و
هارتلی )1222 ،9و واریانس روش متداول در مطالعات پيمایشی پرداختهاند (کریگهد 10و
همکاران.)1222 ،
از طرف دیگر ،گلدزبی و آتری )1222( 11پيشنهاد میکنند که در تحقيقات مدیریت زنجيره
تأمين باید از روشهای فرا تحليل استفاده شود تا یافتهها با اطمينان بيشتری توسط محققان و
متخصصان ترکيب و استفاده شود .فرا تحليل در حوزههای مختلف تحقيقاتی مورد استفاده قرار
گرفته است که یافتههای مطالعات فردی متناقض یا متضاد است (دامنپور2992 12؛ داتا و
همکاران 2991؛ هانتر و اشميت .)2992 ،متعاقباً فرا تحليلها در تحقيقات مدیریت زنجيره تأمين
انجام شده است :مدیریت زنجيره تأمين پایدار و عملکرد شرکت (گليسيک و اسميت،)1222 ،13

1 Skjoett-Larsen
2 Chen and Paulraj
3 Sachan and Datta
4 Burgess
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6 Srivastava
7 Seuring and Gold
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اعتماد بين سازمانی و روابط زنجيره تأمين (دلبوفالو )1221 ،1و ادغام زنجيره تأمين و عملکرد
شرکت (لوسنر 2و همکاران .)1222 ،با افزایش بررسی تجربی پيوندهای قدرت-رابطه-عملکرد،
ترکيب یافتههای تحقيق از ادبيات ،ارزشمند است.
روش تحقیق

در این بخش ،ما ابتدا انتخاب نمونه را شرح داده و کدگذاری مطالعات را توضيح میدهيم.
سپس جزئيات رویههای فرا تحليلی را که برای آزمایش فرضيهها استفاده شده است ،بيان می-
کنيم.
انتخاب نمونه
6

این مطالعه در گوگل اسکالر ،2امرالد منيجمنت اکسترا ،0وایلی آنالین الیبرری 5و جیاستر
جستجو کرده تا مطالعات موجود در مورد قدرت و رابطه در تحقيقات زنجيره تأمين را جمعآوری
کند .ما از کلمات کليدی مانند زنجيره تأمين ،قدرت ،لجستيک ،رابطه و عملکرد استفاده کردیم و
 02مقاله را شناسایی کردیم .مطالعاتی که شامل آزمون فرضيههای تجربی نبودند ،بعداً حذف
شدند و آنهایی که از قدرت بهعنوان متغيرهای مستقل در عليت استفاده کردند ،در مجموعه
دادهها باقی ماندند ،همانطور که در شکل سه نشان داده شده است .اولين مقاله در سال  2995و
آخرین آن در سال  1227منتشر شده است.

شکل  .3روند بررسی قدرت زنجیره تأمین

1 Delbufalo
2 Leuschner
3 Google Scholar
)4Emerald Management Xtra (EMX
)5 Wiley Online Library (WOL
6 JSTOR
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جدول  .7خالصه نمونه دادههای خام
تعداد r’s

نویسندگان

متغيير مستقل (قدرت)

متغيير وابسته

بنتون و مالونی)1225( 2

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه

n
222

2

چای 1و همکاران ()1227

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه

2119

5

راواس 2و همکاران ()2997

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه

552

5

ژوانگ 0و همکاران ()1222

با واسطه اجبار ،بدون واسطه

رابطه

115

0

کی 5و همکاران ()1229

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه

220

22

ترپند و آشنباوم)1221( 6

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه

115

5

نياگا 7و همکاران ()1222

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه و عملکرد

101

25

پولس 2و همکاران ()1220

با واسطه اجبار ،با واسطه پاداش

رابطه

225

0

براون 9و همکاران ()2995

با واسطه اجبار ،بدون واسطه ،با واسطه پاداش

رابطه و عملکرد

122

12

باندارا 22و همکاران ()1227

با واسطه اجبار ،بدون واسطه

رابطه و عملکرد

120

0

ارزیابی اندازه اثر
فرمول تخمين اندازه اثر پيوندهای علّی در این بخش ارائه شده است .در این مطالعه ،از اندازه
اثر همبستگی بين قدرت ،رابطه و عملکرد برای محاسبه اندازه اثر استفاده شده است .اندازه اثر
همبستگی با استفاده از تبدیل  Zفيشر 22محاسبه شده زیرا این از توزیع طبيعی تبعيت میکند
(ليپسی و ویلسون .)1222 ،21فرمول تبدیل ضریب همبستگی ساده به سری  Zفيشر به شرح زیر
است:

که در آن r ،ضریب همبستگی ساده است.

1 Benton and Maloni
2 Chae
3 Rawwas
4 Zhuang
5 Ke
6 Terpend and Ashenbaum
7 Nyaga
8 Pulles
9 Brown
10 Bandara
11 Fisher’s Z
12 Lipsey and Wilson
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فرمول محاسبه واریانس  Zبه شرح زیر است:

 ،nتعداد نمونههای مورد استفاده در مطالعه است.
خطای استاندارد اندازه اثر اندازهگيری شده را میتوان با ریشه مربع واریانس به شرح زیر
بدست آورد:

√
تحلیل نتایج
در این تحقيق  22مطالعه کشف شد که همبستگی بين نوع قدرت ،رابطه و عملکرد را بررسی
میکند .این مطالعات در مجموع  75همبستگی جداگانه را گزارش کردند .از نرم افزار آماری
نسخه  )22-22-1226( R 2.2.1برای تجزیه و تحليل اندازه اثر همبستگی تبدیل شده فيشرZ
استفاده شد .یک آزمون همگونی برای تعيين اینکه آیا مطالعات آزمون همگون اثرات دادهها کامل
است ،انجام شد .اندازه اثر روش تحقيق با  Q = 3054.86ناهمگون بود ()p >2/222؛ بنابراین،
اندازه اثر کلی با استفاده از مدل اثرات تصادفی اندازهگيری شد .اندازه اثرات نيز با استفاده از
مشخصات هر مطالعه مقایسه شد.
جدول  .3همگونی نتایج فرا تحلیل

K
75

Q
3054.86

p-value
<0.0001

-95%CI
0.177

ES
0.190

+95%CI
0.203

SE
0.118

 :p-valueآلفا برای مقدار آمار همگونی:95%CI،

توجه = k :تعداد اندازه اثر = Q ،آمار همگونی،
فاصله اطمينان  95درصد = ES ،اندازه اثر = SE ،خطای استاندارد.

طبق گفته کوپر ( ES = 0.1 ،)1222بهعنوان یک تأثير کوچک در تحقيقات روانشناسی
شخصيت ،اجتماعی و بالينی و  ES = 0.5بهعنوان یک تأثير بزرگ در جامعه شناسی ،اقتصاد و
روانشناسی تجربی یا فيزیولوژیکی و  ES = 0.3بهعنوان یک اثر متوسط تعریف میشود؛ بنابراین،
این مطالعه اندازه اثر کوچکی را در فرا تحليل همبستگی ارائه میدهد (اليس .)1222 ،تمام نتایج
فرا تحليل در جدول چهار خالصه شده است .با نگاهی به اندازه اثر بر اساس نوع قدرت ،اندازه اثر
قدرت بدون واسطه ( )2.010از قدرت با واسطه اجبار ( )-2.222و قدرت با واسطه پاداش
( )-2.2225بيشتر است .نشان داده شد که قدرت بدون واسطه(متخصص و مرجع) رابطهای باالتر
از قدرت با واسطه اجبار (قهری ،قانونی و مشروع) و قدرت با واسطه پاداش دارد.
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جدول  .4خالصهای از نتایج فرا تحلیل

مدل اندازه اثر تصادفی
K
75

Q
3054.86

p-value
<0.0031

-95%CI
0.043

+95%CI
0.214

ES
0.129

SE
0.118

سازه های کليدی

K

Q

p-value

-95%CI

ES

+95%CI

SE

قدرت بدون واسطه

29

470.42

0.0001

0.336

0.424

0.512

0.196

قدرت با واسطه
اجبار

31

893.03

0.0001

-0.198

-0.198

-0.031

0.189

قدرت با واسطه
پاداش

15

334.44

0.0001

-0.152

-0.152

-0.151

0.289

نتیجهگیری

اخيراً با افزایش آزمون تجزیه و تحليل تجربی نظریههای مدیریت زنجيره تأمين ،رویکرد فرا
تحليلی بيش از گذشته در تحقيقات مدیریت زنجيره تأمين اتخاذ شده است .در این مطالعه برای
ترکيب و تعميم یافتههای حاصل از تجزیه و تحليل تجربی روی آزمون ،فرا تحليل بر روی
پيوندهای رابطه-قدرت انجامشده است .آزمون همگونی با استفاده از تمام ضرایب همبستگی نشان
داد که مطالعات نمونه ناهمگون است؛ بنابراین ،این مطالعه با استفاده از مدل اثرات تصادفی،
اندازه اثرات ضریب همبستگی را با توجه به انواع قدرت محاسبه کرد .نتایج نشان میدهد که
قدرت بدون واسطه سهم باالتری نسبت به قدرت با واسطه اجبار و پاداش در توسعه روابط دارد.
به نظر میرسد که قدرتهای اجبار ،قانونی ،مشروع و پاداش تأثير زیادی بر تعارضات در زنجيره
تأمين دارند .تأثير قدرت پاداش نسبتاً کم است .خبرگی و ارزش در شکلگيری رابطه مهمتر از
مفهوم رابطه معامالتی پاداش است .این قدرت متخصص و مرجع است که تأثير مثبتی بر روابط و
عملکرد دارد .در روابط عملی ،قدرت متخصص میتواند به دنبال دانش چگونگی و همچنين
مشاوره ،تجربه و کار باشد .قدرت مرجع همچنين عامل مهمتری در روابط بين زنجيره تأمين ،ارائه
حاکميت شرکتی و ارزش است.
کمک به ادبيات این است که این مطالعه ،یافتههای تحقيقها از ادبيات مربوطه را ترکيب می-
کند .با این حال ،تعداد نسبتاً کم مقاالت موجود در این زمينه ،یک محدودیت اجتنابناپذیر است.
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