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سازی های کوچک و متوسط صنعت قطعهی تامین در شرکتمدل تعاملی روابط زنجیره 

 خودرو

 

 دکتر لعیا الفت1 دکتر جهانیار بامداد صوفی2 دکتر مقصود امیری3 مسعود براتی4*

 1دانشیار گروه مدیریت صنعتي، دانشگاه عالمه طباطبایي

 2استادیار گروه مدیریت صنعتي، دانشگاه عالمه طباطبایي

 3دانشیار گروه مدیریت صنعتي، دانشگاه عالمه طباطبایي

 4دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه عالمه طباطبایي

 چکیده

های کوچک و متوسط ی تامین را برای شرکتهای روابط زنجیرهی تعامل میان مؤلفهنحوهدر این مقاله مدلي ارائه شده است که 

بوده و شیوه  1سازی ساختاری تفسیریرویکرد مورد استفاده مدل کند.سازی خودرو کشور بیان ميفعال در صنعت قطعه

ی عامل مهم در روابط زنجیره 13پیشینه تحقیق،  گرداوری اطالعات، مبتني بر پرسشنامه و روش دلفي بوده است. پس از مطالعه

 ISMای مبتني بر رویکرد اند. سپس،پرسشنامه های مورد مطالعه، شناسایي شده که همگي به تایید خبرگان رسیدهتامین شرکت

ی تامین قرار گرفته است. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد نفر از خبرگان مدیریت زنجیره 11طراحي و در اختیار

 ینحوه که يمدل یارائه نهیدر زم يقاتیشکاف تحقاین مقاله،  اند.بندی شدهمورد نظر تجزیه و تحلیل شده و در چهار سطح طبقه

 کننده یهمکار هایاندازه سازمانرا شناسایي کرده و همچنین  نیتام یرهیروابط زنج عوامل نیبتب موجود و سلسله مرا تعامالت

تواند مبنای بسیار خوبي برای آغاز و حفظ روابط مناسب در های حاصل از این پژوهش، ميیافته .سازدرا در نظر گیرد، پر مي

 کوچک و متوسط به شمار رود. هایسازی خودرو، برای شرکتی تامین قطعهزنجیره

 سازی ساختاری تفسیریسازی خودرو، مدلهای کوچک و متوسط، صنعت قطعهی تامین، شرکت: روابط زنجیرهکلیدی کلمات

                                                           
 

 
1- Interpretive Structural Modeling (ISM) 



 مقدمه

های فني، برخي از های سریع در دانش و  نواوریالمللي، آزادسازی قوانین و پیشرفتجهاني شدن، حضور در بازارهای بین

ا ی تامین راند. از یک رویکرد، مدیریت زنجیرهی تامین شدههستند که موجب افزایش توجه به مدیریت روابط در زنجیرهعواملي 

ع کننده، تولیدکننده، توزیهایي تعریف کرد که موجب یکپارچگي مبادالت عقالیي میان تامینتوان ایجاد هماهنگي میان فعالیتمي

ی تامین را به عنوان مدیریت ( نیز مدیریت زنجیره1991) 3(. هارلند2112و همکاران،  2د)تاکارشوکننده، خرده فروش، و مشتری مي

 های کسب و کار و روابطي به شرح زیر تعریف کرده است:فعالیت

 روابط داخلي و دروني سازمان؛ 

 کنندگان مستقیم؛روابط با تامین 

 ی تامین؛ل زنجیرهکنندگان سطح اول و دوم، و مشتریان در طوروابط با تامین 

 ی تامینروابط با کل زنجیره 

 4سازی سود خود کند. کویلجواران خود، سعي در بهینهشود که یکي از پیوندها، بدون توجه به دیگر همزنجیره، زماني ضعیف مي

 کنند:ی تامین را به دو گروه زیر تقسیم مي( روابط زنجیره2113و همکاران)

ی تامین همچون خرده فروش، توزیع کننده، تولیدکننده، و ها در زنجیرهمیان شرکت روابط عمودی: پیوندهای سنتي .1
 تامین کننده مواد و قطعات

کننده مستقل لجستیک بر پایه اعتماد، عملیات مشترک، روابط افقي: نوعي توافق خدمات میان دو یا چند شرکت تامین .2
 بل.گذاری مشترک، و اهداف توافقي متقاتسهیم ریسک، سرمایه

دهد. از یک سو، تامین کننده های طرفین رابطه رخ ميی تامین، معموالً به دلیل تنوع منافع و خواستهعدم انطباق در روابط زنجیره

ا هبه دنبال کاهش عدم اطمینان، مدیریت وابستگي، کارایي مبادله، رضایت اجتماعي از رابطه، و محافظي در برابر رقابت قیمت

 های فروش تامین کنندهر خریدار امیدوار است تا به تامین مستمر بهبود یافته، انطباق بهتر میان مشخصهاست؛ و از سوی دیگ

 های بلندمدت دست یابد.های خرید خود، و کاهش هزینهو مشخصه

مطالعه  اند. آنچه ازی تامین را مورد بررسي قرار دادههای مختلف موضوع روابط زنجیرهبسیاری از پژوهشگران از دیدگاه

تامین کننده بر عوامل مختلفي همچون عملکرد -آید تمرکز بیشتر مطالعات بر سنجش تاثیر روابط خریدارپیشینه تحقیق بر مي

و  5ی تامین، عملکرد عملیاتي شرکت خریدار، ایجاد نوآوری، و کیفیت خدمات است)شایوی تامین، یکپارچگي زنجیرهزنجیره

(.  مطالعات اندکي نیز وجود دارند که به 2111، 8؛کانان و تان2112، 7؛چانگ و چن2111اران، و همک 6؛ کورستن2112همکاران، 

؛ 2112اند)تاکار و همکاران، ی تعامل آنها با یکدیگر پرداختهی تامین و شناسایي نحوهسازی عوامل مرتبط با روابط زنجیرهمدل

 (. 2112و همکاران،  9؛ قرشي2113تاکار و همکاران، 

های آتي، نشان از شکاف تحقیقاتي در زمینه ارائه مدلي های برخي از محققین برای پژوهشهای آتي و توصیهگیریجهت بررسي

کننده توجه کند. های همکاریی تامین به اندازه نسبي سازمانهای روابط زنجیرهاست که عالوه بر بررسي تعامالت بین مؤلفه

                                                           
2- Thakkar 
3- Harland 

4- Coyle 

5- Hsiao 
6- Corsten 

7- Chung and Chen 

8- Kannan and Tan 
9- Qureshi 



های فني و امکان کمتر برای  توسعه و رشد، نسبت به محدودتر، نداشتن قابلیت های کوچک و متوسط به دلیل منابعشرکت

های بزرگ و تولید کنندگان تجهیزات اصلي هستند. این امر بیشتر ناشي از تمرکز پذیرتر از سازمانتغییرات محیطي بازار آسیب

ها در حالي که بت است. به عالوه، این شرکتهای متغیر، به جای تخصیص بهینه هزینه ثاهای کوچک و متوسط بر هزینهشرکت

کنند، از سهم مالکیت یا سود چنداني های بزرگ فعالیت ميی تامین شرکتبه عنوان واحدهای فرعي یا پشتیبان در زنجیره

 هایی تامین در شرکت(. این شرایط موجب شده است که بررسي روابط میان شرکای زنجیره2112برخوردار نیستند )تاکار، 

 کوچک و متوسط از اهمیت خاصي برخوردار شود، که البته کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

پوشش قرار دهد. مساله اصلي           های فوق را مورد صدد ارائه مدلي است که حداقل، کاستيبه این ترتیب، این پژوهش در

سازی متوسط فعال در صنعت قطعههای کوچک ودرشرکتی تامین این تحقیق شناسایي جامع عوامل مرتبط با روابط زنجیره

 ی ارتباط و تعامل میان آنها است.خودرو کشور، و نحوه

ی مقاله حاضر در چهار بخش زیر سازمان یافته است. بخش نخست، به مرور ادبیات تحقیق پرداخته و عوامل روابط زنجیره

شود. در بخش سوم، به تفصیل به شناسي پژوهش معرفي ميروشسازد. سپس، در بخش دوم، تامین را شناسایي و تبیین مي

شود. سرانجام در بخش چهارم، نتایج و سازی ساختاری تفسیری پرداخته ميی طراحي مدل بر اساس رویکرد مدلنحوه

 گیرند.های پژوهش مورد بحث قرار ميیافته

 مرور ادبیات.1

ها همراه است. امروزه، همکاری مشترک دیگر نه به عنوان یک ین شرکتی تامین معموالً با وابستگي زیاد بروابط زنجیره

(. تاکنون 2112شود)تاکار و همکاران، فرایند، میانِ گروهي از شرکای سنتي، بلکه در طول کل زنجیره در نظر گرفته مي

اجتماعي و نظریه مبتني بر های نظری مختلفي همچون هزینه مبادله، اقتصاد سیاسي، جامعه شناسي اقتصادی، مبادله چارچوب

 .(2114 10، فاینس2112اند)تاکار، ی تامین مورد استفاده قرار گرفتهمنبع برای توضیح ماهیت روابط زنجیره

توان چنین برداشت کرد دهد. به طور کلي ميی تامین نشان ميهای مختلفي را در مطالعه روابط زنجیرهمرور ادبیات، دیدگاه

 موضوعات زیر متمرکز هستند:که مطالعات پیشین بر 

 ؛ 1991ی تامین همچون اعتماد، متقابل بودن، عدالت، همکاری و ... )هارلند، توضیح اهمیت عوامل مختلف روابط زنجیره
و  15؛ گریفیت2112، 14؛ کان و سو2114، 13؛ استون بریکر و افیفي2113و همکارن،  12؛ مولر2114و همکاران،  11ولودو

 ؛ و ...(؛2111همکاران، 

  بررسي تاثیر مفاهیم مختلفي همچون مشارکت استراتژیک، توسعه محصول جدید، یادگیری سازماني، راهبرد تولید و ... بر

؛ 2113، 19؛ ساهای2111، 18؛ رابسون و رانسلي2111، 17؛ الورانیو و هرتفیلد2112، 16ی تامین )پریس و موریروابط زنجیره
 و ...(؛ و 

                                                           
10 - Fynes 

11- Veludo 

12- Moller 
13- Stonebraker and Afifi 

14- Kwon and Suh 

15- Griffith 
16- Preiss and Murray 

17- Olorunniwo and Hartfield 

18- Robson and Rawnsley 
19- Sahay 



 کننده، ایجاد نواوری و ... )شایو و همکاران، ین بر عملکرد زنجیره، شرکت خریدار یا تامینی تامبررسي تاثیر روابط زنجیره
 ؛ و ...(.2111؛کانان و تان، 2112؛چانگ و چن، 2111؛ کورستن و همکاران، 2112

. ته استی تامین صورت گرفدر این پژوهش، مرور ادبیات بیشتر با تمرکز بر شناسایي عوامل تشکیل دهنده روابط زنجیره

 دهد.اند، نشان ميعامل مهم را به همراه پژوهشگراني که از این عوامل برای انجام پژوهش خود استفاده کرده 13جدول زیر، 

 

 

 

 

 ی تامین: عوامل روابط زنجیره1جدول 

 پژوهشگران عامل ردیف

 Qureshi et al. (2007), Fynes et al. (2005), Roy et al. (2004), Fynes et al. (2004), Kingshott اعتماد 1

(2006), Choo et al. (2009), Xianhai Meng (2009), sabramanian et al.  (2010), Thakkar et al. 

(2008), Corsten et al. (2011), chen et al. (2011), Nyaga et al. (2010), Hsiao et al. (2003), 

Forslund et al. (2009), Chung et al. (2008) 

 Qureshi et al. (2007), Fynes et al. (2005), Roy et al. (2004), Kingshott (2006), sabramanian تعهد 2

et al.  (2010), Thakkar et al. (2008), chen et al. (2011), Nyaga et al. (2010) 

پذیریتطبیق 3  Fynes et al. (2005), Fynes et al. (2004), Thakkar et al. (2008), Valk et al. (2009), Roy et al. 

(2004), Kannan and Tan (2006) 

ایمني-حس امنیت 4  sabramanian et al.  (2010), Thakkar et al. (2008) 

 Fynes et al. (2005), sabramanian et al.  (2010), Thakkar et al. (2008) وابستگي  2

 Qureshi et al. (2007), Fynes et al. (2005), Fynes et al. (2004), Xianhai Meng (2009), Thakkar همکاری 1

et al. (2008), Nyaga et al. (2010), Hsiao et al. (2003) 

 Kannan and Tan (2006), Thakkar et al. (2008) نیازهای آتي  2

 Qureshi et al. (2007), Fynes et al. (2005), Kannan and Tan (2006), Fynes et al. (2004), Choo تبادل اطالعات 2

et al. (2009), Xianhai Meng (2009), sabramanian et al.  (2010), Thakkar et al. (2008), 

Corsten et al. (2011), chen et al. (2011), Nyaga et al. (2010), Hsiao et al. (2003), Thomas et 

al. (2010), Forslund et al. (2009), Valk et al. (2009) 

 Kannan and Tan (2006), Thakkar et al. (2008), Flynn (2010), Kim(2009), Yang (2009) یکپارچگي 9

 Qureshi et al. (2007), Miocevic (2012) حمایت مدیریت ارشد 11

 Hsiao et al. (2002), Fan (2002) روابط فردی 11

 Liu et al. (2009) قرارداد 12

 Bonner et al. (2005), Bennett and Gabriel (2001) شهرت و اعتبار 13



 اعتماد

توانند همکاری، مذاکرات و ارتباطات بازتری را دنبال کننده دارند، ميزماني که خریداران سطح اعتماد باالیي به تامین

زماني وجود دارد که یکي از طرفین به درستي و قابلیت اعتماد شریک تجاری (. اعتماد، 2111کنند)سابرامانیان و همکاران، 

ها بر این اصل است که شرکت مقابل همواره اقداماتي را انجام )طرف مقابل( خود اعتقاد دارد. اعتماد، اعتقاد متقابل شرکت

اعتماد برای موفقیت یک رابطه ضروری  دهد.خواهد داد که برای ما نیز سازنده است و کاری که به ضرر ما باشد انجام نمي

کنندگان و مشتریان )طرفین رابطه( منابع قابل توجهي را صرف مذاکره، نظارت، و تاکید بر قراردادهای است زیرا بدون آن، تامین

 (.2112غیرقابل انعطاف خواهند کرد )تاکار، 

 تعهد

نیازها در یک دوره زماني خاص است)سابرامانیان و  ای ازی تامین در برآوردن مجموعهمنظور، قابلیت شرکای زنجیره

 (.2112(، )تاکار، 2111همکاران، 

 پذیریتطبیق

کنندگان با نیازهای خاص و مهم کننده برای پذیرش سیستم، فناوری و محیط جدید است. تامینمنظور، آمادگي خریدار/تامین

ذاری در گپذیری، به دفعات از طریق سرمایهیابند. این تطبیقق ميکنندگان، انطباهای خاص تامینمشتریان و مشتریان با قابلیت

 (.2112افتد)تاکار، های خاص نظیر فناوری محصول/فرایند و منابع انساني اتفاق ميدارایي

 ایمنی-حس امنیت

. اهمیت این عامل، به آوردکننده به ارمغان ميایمني، نوعي اطمینان را در روابط تجاری برای شرکت خریدار یا تامین-حس امنیت

 (. 2112های محصول باال باشد )تاکار، ویژه زماني بیشتر خواهد بود که عدم اطمینان در تقاضا، زمان تحویل، و تغییر در ویژگي

-مینتوانند وابستگي مشتری به تاتوانند به عنوان بیمه یا پشتیبان مطرح باشند و هم ميکنندگان بالقوه، هم ميقراردادها با تامین

 (.2111کننده را کاهش دهند)سابرامانیان و همکاران، 

 وابستگی 

-وابستگي معموالً به موجب میزان اهمیت یکي از طرفین برای طرف مقابل، به دالیلي همچون حجم کسب و کار، میزان ریسک

به حفظ یک رابطه برای  (. وابستگي، به مفهوم نیاز یک شرکت2112گیرد)تاکار، پذیری و انتظار کسب منافع آتي،  شکل مي

دهد. اول اینکه، درصدی از کسب و کار شرکت دستیابي به اهداف مورد نظر است. وابستگي میان دو شرکت در سه حالت رخ مي

شود و شرکت ب در بخشي از سود شرکت الف سهیم است. دوم اینکه، تعهد شرکت الف به الف توسط شرکت ب هدایت مي

ای اخیر بازاریابي است؛ و سوم، حالتي است که خروج از یک رابطه مستلزم صرف هزینه و تالش هشرکت ب در قالب استراتژی

 (. 2112بسیار است )فاینس، 

 کند. این مفهوم، میزاني از وابستگي به یکدیگرکنندگان را به ایجاد روابط بلندمدت ترغیب ميوابستگي متقابل، خریداران و تامین

()تاکار، 2111تریان، کاهش فروش و زیان کسب وکار طرفین نشود )سابرامانیان و همکاران، است که موجب از دست رفتن مش

 (.2112ای برای دبه کردن نداشته باشند)تاکار، کند که هیچ یک از طرفین انگیزه(. وابستگي متقابل، تضمین مي2112



 همکاری

(. 2112کنند )فاینس، داف متقابل، یا یکدیگر کار ميها برای رسیدن به اههمکاری به وضعیتي اشاره دارد که در آن، شرکت

کننده به کمک به یکدیگر در انجام کارها است. همکاری در تبادل اطالعاِت مربوط به منظور از همکاری، نگاه خریدار و تامین

حصول و افزایش تواند موجب کاهش هزینه مهای تولید، فرایندها / محصوالت جدید، و تجزیه و تحلیل ارزش ميبندیزمان

 (.2112نوآوری شود)تاکار، 

 نیازهای آتی 

های آتي وی در مورد توسعه نیازهای آتي مشتری، ماهیت و نوع روابط پذیرفته شده توسط خریدار را بر اساس انگیزه

ای وی هی انگیزهدهکنن کننده، منعکسهای آتي تامینکند. همچنین، انگیزهسازی و ... تعیین ميمحصول، توسعه کسب و کار، تنوع

 (.2112در انجام کسب و کار و انتظارات وی در ورای روابط فعلي است)تاکار، 

 تبادل اطالعات

تبادل اطالعات، به مفهوم تسهیم اطالعاتبه موقع و معنادار، چه به صورت رسمي و چه به صورت غیررسمي، است)تاکار، 

ش باالیي برخوردارند یا تجارب ارزشمندی در صنعت مربوطه دارند که های خاص از بینکنندگان در برخي حوزه(. تامین2112

 (.2111توانند با شرکت مشتری تسهیم کنند )سابرامانیان و همکاران، مي

 یکپارچگی

کند. به عبارت دیگر، یکپارچگي، کننده و خریدار بیان مياین عامل، ارتباط و پیوند میان وظایف سازماني را میان شرکت تامین

 (.2112کننده و خریدار است )تاکار، های مختلف تامیندهنده میزان همپوشاني موجود میان فعالیتننشا

 حمایت مدیریت ارشد

رود )قرشي و کننده به شمار ميهای خریدار وتامینحمایت مدیریت ارشد، عامل حیاتي در آغاز و حفظ روابط سالم میان شرکت

 (.2112همکاران، 

 قرارداد

و  20عبارت است از قید کردن حقوق و وظایف طرفین بر اساس قوانین رسمي، شروط و رویه ها به صورت شفاف )لیُوقرارداد 

 (.2119همکاران، 

 روابط فردی

(، روابط 2112) 21روابط فردی عبارت است از ایجاد ارتباط میان دو شخص مستقل به منظور انجام یک معامله. به بیان فان

-شود و در مراحل بعدی افراد دیگری نیز به آن اضافه ميفردی نوعي تعامل شبکه ای اجتماعي است که توسط دو فرد آغاز مي

کند. روابط فردی یکي از عناصر مهم شوند.  روابط فردی نقشي مهم و ارزشمند در روابط زنجیره های تامین مدرن ایفا مي

                                                           
20- Liu 
21- Fan 



ه ایراني است. وجود و میزان تاثیرگذاری این متغیر در فرهنگ چیني نیز مورد بررسي قرار گرفته اجتماعي در جامع-فرهنگي

و همکاران،  22آید )شایوای که روابط فردی یکي از عوامل حیاتي موفقیت در کسب و کار چیني به حساب مياست. به گونه

2112 .) 

 اعتبار و شهرت

د است. این نگرش بر پایه میزان مهارت طرف مبادله برای انجام اثربخش وظیفه اعتبار نوعي نگرش شرکت به طرف مبادله خو 

ای از شناخته شدگيِ)شهرت( تولید کننده در سازمان خریدار )مشتری( برای تولید محصوالت و گیرد. اعتبار درجهاش شکل مي

باال، به ایجاد اعتقاد مثبت به فروشنده کمک خدمات با کیفیت باال است. اعتبار فروشنده در ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت 

(. به بیان 2112، 24و کاالنتون 23کند)بونِرکند. اعتبار، نگرش عمومي و مثبت سازمان خریدار را نسبت به فروشنده تقویت ميمي

( اعتبار، مفهومي مربوط به تصویر سازمان است. این مفهوم شامل قضاوت ذهني دیگران درباره کیفیت 2111) 26و گابریل 25بِنِت

 اش است. سازمان بر حسب عملکرد گذشته

 شناسی روش.2

های ی تامین را برای شرکتی تعامل میان عوامل روابط زنجیرههدف از انجام پژوهش، طراحي مدلي مناسب است که نحوه

 پذیری آنهاشناسایي کند.سازی خودرو کشور، در جهت افزایش رقابتو متوسط در صنعت قطعهکوچک 

جامعه تحقیق،  شود.محسوب مي ، تحقیق علّيماهیت و روش نظرکاربردی و ازتحقیق هدف یک پژوهش صورت گرفته از نظر 

ی تئوری و عمل، از دو گروه ی از هر دو مقولهاعضای این جامعه به منظور برخورداراند. خبرگان مدیریت زنجیره تامین بوده

نفر از اساتید دانشگاه با تخصص  2نفر از افراد با تجربه در صنعت خودرو( و خبرگان دانشگاهي )شامل  2خبرگان صنعت )شامل 

افراد در دسترس و انتخاب آنها از میان  جامعه اندک بوده، نیا یتعداد اعضااند. قابل ذکر است که ی تامین( انتخاب شدهزنجیره

  .صورت گرفته است

 دهد.سازی ساختاری تفسیری بوده است شکل زیر فرایند انجام تحقیق را نشان ميرویکرد اصلي برای انجام پژوهش مدل

                                                           
22- Hsiao 
23 Bonner 

24 Calantone 

25 Bennett    
26 Gabriel  



                     
     

                       
                  

                          
             

                   
      

                   

                               

               

                  

 

 : فرایند انجام تحقیق1شکل 

عامل  13تحقیق، مبتني بر پرسشنامه و روش دلفي بوده است. نخست، با مطالعه ادبیات موضوعي تحقیق، گرداوری اطالعات 

، ISMی تامین شناسایي شده و از روش دلفي به تایید خبرگان رسیدند. سپس، بر اساس رویکرد مهم در زمینه روابط زنجیره

ها و تحلیل اولیه نتایج، مواردی که اتفاق نظر آوری پرسشنامهمعای طراحي و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جپرسشنامه

ها بر درصد بود شناسایي و مجددًا برای خبرگان ارسال شد. سرانجام پس از رسیدن به اتفاق نظر، داده 11در آنها کمتر از 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ISMاساس رویکرد 

 توسعه مدل ساختاری تفسیری.3

و ابزاری است که به وسیله آن گروه  مناسب برای تحلیل تاثیر یک عنصر بردیگرعناصر ، روشيساختاری تفسیری سازیمدل

، مدتي دشارائه  3192در سال 27که نخستین بار توسطجان وارفیلداین متدولوژی تواند بر پیچیدگي بین عناصر غلبه کند. مي

سپاری لجستیک سازی روابط برون(، مدل2112ی متوازن )تاکار، است که در تحقیقات مختلفي همچون توسعه کارت امتیاز

                                                           
27- John Warfield 



و همکاران،  29ی تامین )چارانگیری عملکرد زنجیره(، تحلیل تعامالت میان متغیرهای سیستم اندازه2112و همکاران،  28)قرشي

، 30مین )پاندی و سورشی تاسازی چابکي زنجیره(، مدل2112(، ارزیابي تامین کنندگان طرف سوم )قرشي و همکاران، 2112

 ( مورد استفاده قرار گرفته است.2111، 31های تامین پایدار )نیشات فایسالسازی توانمندسازان در زنجیره(، و مدل2119

است. این روش برای شناسایي و نمایش روابط میان متغیرهای  مبنای این روش نظر خبرگان و همچنین مطالعه ادبیات موضوع

کند. روش گیرد و ابزاری جهت اعمال نظم بر روابط پیچیده میان متغیرها ارائه ميقرار مي استفادهمعرف یک موضوع مورد 

 مذکور مزایای متعددی از جمله موارد زیر دارد:

 رشته ای چند قابل درک برای طیف گسترده کاربران و شرکت کنندگان در گروه های 

 ابزاری جهت یکپارچه سازی ادراکات مختلف خبرگان 

 اجزای متعدد دارای قابلیت کاربرد برای مطالعه سیستم های پیچیده و در برگیرنده 

 

 

؛ 2007؛ قریشي و همکاران، 1374، 32)مالوناست سازی ساختاری تفسیری به شرح زیربا رویکرد مدلمراحل عملي طراحي مدل 

 (2010و همکاران،  34؛ رامش2003و همکاران،  33پاندی

 35ساختاریخودتعاملی تهیه ماتریس 

به صورت دو به دو  شناسایي شدههای عاملتعاملي ساختاری الزم است تا وابستگي میان تمامي خودبرای تهیه ماتریس 

 گیرد:مي زیر مورد استفاده قرار نمادبه این منظور چهار  .بررسي شود

 V عامل :i  به تحقق عاملj کند.کمک مي 

 A عامل :j  به تحقق عاملi کند.کمک مي 

 Xوامل : عi  وj کنند.به تحقق یکدیگر کمک مي 

 O عامل :i  و عاملj .بي ارتباط هستند 

نفر از خبرگان قرار گرفت که پس رسیدن به اتفاق نظر نتیجه زیر  11ای در اختیار به منظور تشکیل این ماتریس، پرسشنامه

 حاصل شده است.

 : ماتریس خودتعاملی ساختاری2جدول 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 

 A O V O V O V O A V A A   اعتماد .1

 O V O V O O O O A O A     تعهد .2

                                                           
28 - Qureshi 
29 - Charan 

30 - Pandey and Suresh 

31 - Nishat Faisal 
32- Malone 

33- Pandey 

34- Ramesh 
35- Structural Self-interaction Matrix (SSIM) 



  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 

 O A V O V X A O O O       تطبیق پذیری .3

 A A O A O A A A A         ایمني-حس امنیت .4

 V O V O V V O O           وابستگي .5

 A V X A X A A             همکاری .6

 O O V O O O               نیازهای آتي  .7

 X A A O O                 تبادل اطالعات .8

 O O O O                   یکپارچگي .9

 V A A                     حمایت مدیریت ارشد .11

 A A                       قرارداد .11

 O                         روابط فردی .12

                           اعتبار .13

 36توسعه ماتریس دسترسی

. جایگزین کرداعداد صفر و یک را با  مادهای چهارگانه ماتریس ساختاری تعامليبه منظور توسعه ماتریس دسترسي باید ن

 گیرد:جایگزیني بر اساس قوانین زیر انجام مي

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس سـاختار تعامليV  باشـد، در ماتریس دسـترسي ورودی(i,j)  و در ورودی  1عدد(j,i)  عدد
 صفر خواهد بود.

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعامليA  باشد، در ماتریس دسترسي ورودی(i,j)  عدد صفر و در ورودی(j,i)  عدد
 خواهد بود. 1

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ســاختار تعامليX  باشــد، در ماتریس دســترســي ورودی(i,j)  ورودی  و در 1عدد(j,i)  نیز
 خواهد بود. 1عدد 

  اگر ورودی(i,j)  ،در ماتریس ساختار تعامليO  باشد، در ماتریس دسترسي ورودی(i,j)  عدد صفر و در ورودی(j,i)  نیز
 عدد صفر خواهد بود.

عوامل نسبت به یکدیگر نیز نشان  وابستگي نفوذ ومیزانشود قدرت ماتریس دسترسي که بر اساس قوانین فوق حاصل ميدر 

 شودحاصل مي در هر ستون 1وابستگي از مجموع اعداد  میزاندر هر سطر و  1از مجموع اعداد  نفوذداده شده است. قدرت 

 دهد.ماتریس دسترسي اولیه را نشان مي 3جدول 

 : ماتریس دسترسی اولیه3جدول 

 قدرت نفوذ 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اعتماد .1

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعهد .2

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تطبیق پذیری .3

                                                           
36- Reachability Matrix 



 قدرت نفوذ 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ایمني-حس امنیت .4

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وابستگي .5

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 همکاری .6

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نیازهای آتي .7

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تبادل اطالعات .8

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یکپارچگي .9

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حمایت مدیریت ارشد .11

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قرارداد .11

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 روابط فردی .12

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اعتبار .13

 میزان وابستگي
5 3 4 11 1 11 1 8 4 5 7 1 1   

 سازگار کردن ماتریس دسترسی

منجر به  A . به عنوان نمونه اگر متغیر که ماتریس اولیه دستیابي به دست آمد، باید سازگاری دروني آن برقرار شودپس ازاین

شود و اگر در ماتریس دسترسي این حالت  C نیزمنجر به متغیر A شود، باید متغیر C هم منجر به متغیر B شود ومتغیر B متغیر

 .برقرار نبود، باید ماتریس اصالح شده وروابطي که از قلم افتاده جایگزین شوند

 K+1به منظور سازگار کردن ماتریس دسترسي روشي ریاضي توصیه شده است. به این صورت که ماتریس دسترسي به توان 

و  1+1=1شود. طبق این قاعده استفاده مي 37دد صحیح است( و در محاسبات از قاعده بولینو ع K>0شود )رسانده مي

 (.1924شود. )مالون،  K+2=RMK+1RMشود که است. ماتریس دسترسي اولیه زماني سازگار مي1*1=1

به شرح جدول زیر بدست آمده است. در این جدول اعدادی که با ستاره  K= 4در این پژوهش، ماتریس دسترسي نهایي به ازای 

 اند.گرفته 1دهند که در ماتریس دسترسي اولیه مقدار صفر داشته و پس از سازگاری عدد اند، نشان ميمشخص شده

 : ماتریس دسترسی سازگار شده4جدول 

نفوذقدرت  13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

 *1 *1 1 اعتماد .1

1 1 1 1 1 1* 

1 1 1 1 8 

 *1 1 1 تعهد .2

1 1 1 1 1* 1* 

1 1* 

1 1 8 

 تطبیق پذیری .3
1* 1* 

1 1* 

1 1 1 1 1 1 1* 

1 1 8 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ایمني-حس امنیت .4

 وابستگي .5
1* 1* 

1 1 1 1 1 1 1* 

1 1 1 1 11 

 همکاری .6
1* 1* 1* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

                                                           
37- Bolean 



نفوذقدرت  13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

 نیازهای آتي .7
1* 1* 1* 1* 

1 1 1 1* 1* 

1 1* 

1 1 11 

 تبادل اطالعات .8
1* 1* 1* 

1 1 1* 

1 1 1 1 1* 

1 1 8 

 یکپارچگي .9
1* 1* 

1 1* 

1 1 1 1 1 1 1* 

1 1 8 

 *1 1 حمایت مدیریت ارشد .11

1 1 1 1 1 1 1* 

1 1 1 1 9 

 قرارداد .11
1* 

1 1* 

1 1 1 1 1 1* 

1 1 1 1 8 

 *1 *1 1 روابط فردی .12

1 1 1 1 1* 1* 

1 1 1 1 11 

 *1 1 1 اعتبار .13

1 1 1 1 1* 1* 

1 1 1 1 11 

 میزان وابستگي
12 12 12 13 1 12 1 12 12 5 12 1 1  

 بندی عواملسطح

شود. تشکیل مي 40و اشتراک 39، مقدم38های دسترسيهایي، به ازاء هریک ازآنها، مجموعهبه منظور تعیین سطح عوامل در مدلن

 به شرح زیر است:های مذکور تعریف مجموعه

 شود + خود عامل.مجموعه دسترسي: مجموعه عواملي که عامل مورد بررسي به آنها منتهي مي 

 شود + خود عامل.مجموعه مقدم: مجموعه عواملي که به عامل مورد بررسي منتهي مي 

 مجموعه اشتراک: اشتراک دو مجموعه فوق 

گیرد. پس از مي یکسان باشد، آن عامل درباالترین سطح مدل قرارچنانچه مجموعه های دسترسي و اشتراک برای یک عامل 

تعیین سطح هر یک از عوامل، عامل مذکور کنارگذاشته شده و سطح بندی برای سایر عوامل به همین ترتیب تا زماني که تمامي 

 تعیین سطح شوند، ادامه مي یابد. عوامل

 دهند.ی تامین را نشان ميل دهنده روابط زنجیرهجداول زیر تکرارهای مختلف برای سطح بندی عوامل تشکی

 (1: سطح بندی عوامل )تکرار 5جدول 

 سطح مجموعه اشتراک مجموعه مقدم مجموعه دسترسی متغیرها

 اعتماد .1
11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8 ،6 ،3 ،2 ،1   

 تعهد .2
11 ،9، 8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9  ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8 ،6 ،3 ،2 ،1  

 

 تطبیق پذیری .3
11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8  ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8 ،6 ،3 ،2 ،1  

 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 11، 12، 13 4 ایمني-حس امنیت .4  یک 4 

 وابستگي .5
11، 11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1  5 5  

                                                           
38- Reachability set 

39- Antecedent set 
40- Intersection set 



 همکاری .6
 11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9،8  ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8  ،6 ،3 ،2 ،1   

 نیازهای آتي .7
11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  7 7  

 تبادل اطالعات .8
11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8  ،6 ،3 ،2 ،1  

 

 یکپارچگي .9
11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8  ،6 ،3 ،2 ،1   

حمایت مدیریت  .11
 ارشد

 11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11،7 ،5  11  

 قرارداد .11
11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9،8  ،6 ،3 ،2 ،1   

 روابط فردی .12
 12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  12 12  

 اعتبار .13
 13 ،11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1  13 13  

 

 (2: سطح بندی عوامل )تکرار 6جدول 

 سطح مجموعه اشتراک مجموعه مقدم مجموعه دسترسی متغیرها

 اعتماد .1
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  دو 

 تعهد .2
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  

 دو

 تطبیق پذیری .3
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  دو 

 وابستگي .5
11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 5 5  

 همکاری .6
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  دو 

 نیازهای آتي .7
11،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1 7 7  

 تبادل اطالعات .8
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  

 دو

 یکپارچگي .9
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  دو 

حمایت مدیریت  .11
 ارشد

11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11،7 ،5  11  

 قرارداد .11
11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1  11 ،9  ،8  ،6 ،3 ،2 ،1  دو 

 روابط فردی .12
12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 12 12  

 اعتبار .13
13 ،11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1 13 13  

 

 

 

 

 (3: سطح بندی عوامل )تکرار 7جدول 



 سطح مجموعه اشتراک مجموعه مقدم مجموعه دسترسی متغیرها

5، 11 . وابستگي5  5 5  

7، 11 . نیازهای آتي7  7 7  

5، 11،7، 12، 13 11 . حمایت مدیریت ارشد11  سه 11 

11، 12 . روابط فردی12  12 12  

11، 13 . اعتبار13  13 13  

 

 

 

 

 (4: سطح بندی عوامل )تکرار 8جدول 

 سطح مجموعه اشتراک مجموعه مقدم مجموعه دسترسی متغیرها

 چهار 5 5 5 . وابستگي5

 چهار 7 7 7 . نیازهای آتي7

 چهار 12 12 12 . روابط فردی12

 چهار 13 13 13 . اعتبار13

 

 ترسیم شبکه تعامالت

توان مدل ساختاری تفسیری آنها را ترسیم کرد. به این منظور، نخست با توجه به ماتریس با مشخص شدن سطح عوامل، مي

های آید. شکل زیر مدل نهایي مولفهسپس با حذف روابط گذار، مدل نهایي بدست ميدسترسي نهایي، مدل اولیه طراحي شده و 

 دهد.های کوچک و متوسط را نشان ميی تامین در شرکتروابط زنجیره



 

 های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودروی تامین در شرکت: مدل ساختاری تفسیری روابط زنجیره2شکل 

 MICMACو تحلیل  تجزیه

شود. تجزیه و تحلیل بندی متغیرهای کلیدی، امری ضروری برای توسعه سیستم مورد مطالعه محسوب ميشناسایي و طبقه

MICMAC41 بر پایه قدرت نفوذ و میزان وابستگي هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسي بیشتر محدوده هر یک از متغیرها را ،

( ارائه 1923) 43و گودت 42(. در این روش، که نخستین بار توسط دوپرین2112و  2112همکاران، سازد )قرشي و فراهم مي

(.  در این 2111شود )رامش و همکاران، شده است، اهمیت متغیرها، بیشتر بر اساس روابط غیرمستقیمِ میان آنها سنجیده مي

، 49و دشماخ 48)ماندال شوند، تقسیم مي47و مستقل 46، پیوندی45، وابسته44روش، متغیرها به چهار بخشِ خودمختار

. این عوامل تا حدودی از گیرند، قدرت نفوذ و وابستگي کمي دارند(.متغیرهای خودمختار، که در ناحیه اول قرار مي1994
د، گیرنسیستم مجزا هستند و پیوندهای اندکي با سایر متغیرهای سیستم دارند. متغیرهای وابسته، که در ناحیه دوم قرار مي

گیرند، از قدرت نفوذ زیاد و میزان میزان وابستگي قوی و قدرت نفوذ اندکي دارند. متغیرهای پیوندی، که در ناحیه سوم قرار مي

وابستگي زیاد برخوردارند. این دسته از متغیرها، ناپایدارند، زیرا کوچکترین اقدام در این متغیرها بر دیگر متغیرها تاثیر گذاشته 

گیرند، قدرت گردد. سرانجام، متغیرهای مستقل، که در ناحیه چهارم قرار ميبه خود این متغیرها باز مي و سرانجام بازخورش

 (.2111؛ رامش و همکاران، 2112و  2112؛ قرشي و همکاران، 2111، 50نفوذ زیاد و میزان وابستگي اندکي دارند )مودگال

                                                           
41- Matrice d’Impacts croises-multipication applique´ an classment (MICMAC) (cross-impact matrix 
multiplication applied to classification) 
42- Duperrin  
43- Godet 
44- Autonomous 
45- Dependent 
46- Linkage 
47- Independent 
48- Mandal 
49- Deshmukh 
50- Mudgal 



های کوچک و ی تامین در شرکت، یعني عوامل روابط زنجیرهرا برای متغیرهای این تحقیق MICMAC، تجزیه و تحلیل 3شکل 

 دهد. متوسط صنعت قطعه سازی خودرو نشان مي

 

 

 MICMAC: تجزیه و تحلیل 3شکل 

 گیریبحث و نتیجه.4

های شکست بسیاری از بطوریکهتاثیر شگرفي بر سطح عملکرد آن دارد.  ،مدیریت روابطی تامین، از میان ابعاد مختلف زنجیره

آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایي است که بین طرفین درگیر در زنجیره به 

ی تعامل میان عوامل سازی ساختاری تفسیری، مدلي ارائه شد که نحوهدر این مقاله، با استفاده از رویکرد مدلپیوندد. وقوع مي

دهد. همانطور که سازی خودرو کشور نشان ميهای کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعهی تامین را در شرکتزنجیره روابط

 اند. ی تامین، در چهار سطح قرار گرفتهمشخص است، عوامل روابط زنجیره 3در شکل 

-ر و شهرت، و وابستگي را شامل ميترین سطح مدل است، چهار عاملِ نیازهای آتي، روابط فردی، اعتباسطح چهارم که پایین

سازی های کوچک و متوسط صنعت قطعهی تامین را برای شرکتگیری روابط زنجیرهشود. این عوامل، درحقیقت زیربنای شکل

دهند. در یک سطح باالتر، یعني سطح سوم، عامِل حمایت مدیریت ارشد قرار دارد. نگاهي به تجزیه و تحلیل خودرو تشکیل مي

MICMACاند. این ناحیه عوامل مستقل را شامل دهد که عوامل سطوح سه و چهار همگي در ناحیه چهارم قرار گرفتهشان مين

امین ی تترین عوامل در روابط زنجیرهشود که از قدرت نفوذ باال و میزان وابستگي اندکي برخوردارند. به این ترتیب کلیدیمي

ها را در روابط راه شرکت ، که به نوعي نقشه«نیازهای آتي»ن پنج عامل دانست: توان شامل ایهای مورد مطالعه را ميشرکت
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ناحیه 4

ناحیه 1 ناحیه 2

ناحیه 3



 «اعتبار و شهرت»، که امروزه به یک عامل کلیدی کسب و کار تبدیل شده است؛ «روابط فردی»کنند؛ ی تامین ترسیم ميزنجیره

« وابستگي»روابط میان اجزای زنجیره دارد؛ گیری که به عنوان یک نگرش مثبت میان شرکای تجاری، تاثیر چشمگیری در شکل

حمایت مدیریت »سازد، و سرانجام که به دالیل مختلفي ممکن است ایجاد شود و نیاز شرکت را به حفظ یک رابطه تقویت مي

 ، که بدون آن تقریباً هیچ اقدامي در شرکت تداوم نداشته و با موفقیت همراه نخواهد بود.«ارشد

اند. این ناحیه، عوامل در ناحیه سوم واقع شده MICMACتجزیه و تحلیل اند که همگي در قرار گرفته در سطح دوم، هفت عامل

شود که قدرت نفوذ و میزان وابستگي آنها، هر دو، بسیار زیاد است. این دسته از عوامل، به این جهت اهمیت پیوندی را شامل مي

گذارد و در نهایت بازخور سیستم نیز رعت بر سایر عوامل مدل تاثیر      ميقابل توجهي دارند که هر گونه تغییری در آنها، به س

آنها در برآوردن نیازهای طرفین، « تعهد»میان شرکای تجاری، « اعتماد»تواند این عوامل را مجدداً تغییر دهد. این عوامل شاملِمي

مشترک میان طرفین زنجیره برای رسیدن به « همکاری»و آمادگي طرفین برای پذیرش محیط تجاری جدید، « پذیریتطبیق»

ها، و سرانجام قید کردن میان وظایف سازمان شرکت« یکپارچگي»ها، و تسهیم به موقع داده« تبادل اطالعات»اهداف متقابل، 

 ، هستند.«قرارداد»حقوق و وظایف طرفین در قالب یک 

ه است. این عامل در ناحیه دوم واقع شده است که شامل عوامل قرار گرفت«  حس امنیت و ایمني»در باالترین سطح مدل نیز عامل 

وابسته است. به عبارت دیگر،تحقق حس امنیت و ایمني که به عنوان یک عامل حیاتي در کسب و کار متغیر کنوني مطرح است و 

عددی است که در سطوح تواند موجب پیدایش نوعي اطمینان در روابط تجاری برای طرفین مبادله شود، خود معلول عوامل متمي

  تر مدل به آنها اشاره شد.پایین

ی تامین که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند، در مقایسه با سایر تحقیقات مشابه،  به طور کامل عوامل روابط زنجیره

مورد برخي عوامل مشابه، یکسان نبوده و در نتیجه، مدل ساختاری تفسیری پیشنهادی نیز متفاوت بوده است. با این وجود، در 

(، سنگ زیر بنای مدل 2112ها قابل توجه است. برای مثال، عامل حمایت مدیریت ارشد در مطالعه قریشي و همکاران )یافته

 پیشنهادی بوده است، در حالي که در این پژوهش، این عامل در سطح دوم قرار گرفته و خود متاثر از عوامل دیگری است.    

 سازیگیری روابط تجاری برای صنایع کوچک و متوسط صنعت قطعهبسزایي در شکل توانند نقشپژوهش، مي های اینیافته

ها، با آگاهي از عوامل مطرح شده در مدل پیشنهادی، همچنین توجه به سطح، میزان خودرو داشته باشند. مدیران این شرکت

ی تامین، همچون انتخاب شریک ایل مختلف حوزه روابط زنجیرهتوانند درمورد مسوابستگي و قدرت نفوذ هر یک از آنها، مي

 گیری کنند.تجاری، نوع قرارداد و ...تصمیم

ای، نسبت به تعیین ضرایب اهمیت عوامل موجود در این مدل توانند با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل شبکههای آتي ميپژوهش

زی معادالت ساختاری برای آزمودن اعتبار مدل پیشنهادی در این تحقیق، مطالعه سااقدام کنند. همچنین، استفاده از رویکرد مدل

  مندان به شمار روند.توانند موضوعات تحقیقاتي دیگری برای سایر عالقههای بزرگ و فعال در سایر صنایع نیز ميسازمان
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