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 چکیده
اه شدبکه  از دیددگ  .شوندمیمرتبط تولید  هم های بهشرکتای از الت در شبکهوصاز محبسیاری 
اسدت.   مدثرر  هدا آندر ارتباط با یکددیگر بدر اسدتراتوی و رفتدار      هاشرکت، جایگاه نسبی تأمین
هدا  نی سداتتاری آ پیچیددگ وهدای ارتبدا ی و   گالکمتر دربداره   ،هاییاهمیت چنین شبکه رغمعلی

ناتت و شد  سدازی مدد  اجتماعی یک روش مناسد  بدرای    شبکه بحث شده است. رویکرد تحلیل
هددای از داده ایددن ملالعدده در روازایددن هددایی اسددت.بکهچنددین شدد هددای سدداتتاریپیچیدددگی

 منظدور بده فدوالد ایدران    تدأمین شدبکه  شرکت  45تریدار – کنندهتأمیناز روابط  شدهیآورجمع
استفاده بررسی ارر متغیرهای مرکزیت برگرفته از تحلیل شبکه اجتماعی بر کارایی اجزای شبکه 

بدرای   ورودی محدور  BCCبدا مدد     هدا از تحلیدل پوششدی داده   ایچندمرحلهیک فرایند در  شد.
هدای  و از تحلیل شدبکه اجتمداعی بدرای محاسدبه ویوگدی      هاسلح شرکتر ی کارایی دگیراندازه

 ،اسدتفاده شدد. سدبا بدا اسدتفاده از رگرسدیون پدانلی بدا اردرات رابدت           تدأمین شدبکه   مرکزیت
وهش نشدان داد  این پدو نتایج . شناسایی شدند ،را با کارایی دارندمتغیرهایی که بیشترین ارتباط 

ای و بیندابینی بدا کدارایی رابلده مسدت یم و      که در شبکه روابط لجستیکی، مرکزیت درون درجه
نیدز   یقدرارداد در شدبکه روابدط    ،ای با آن رابله معکوس دارندد. همچندین  درجهمرکزیت برون 
 با کارایی دارد.   وسرابله معک وهیبردار ورابله مست یم و مرکزیت مرکزیت درجه 

                                                                                                                                        
      :نویسنده مسئو  م اله             E-mail: moghbela@modares.ac.ir  

گیریهای نوین در تصمیمپژوهش  

1398، تابستان 2، شماره 4دوره   



 1398، تابستان 2، شماره 4دوره   _________________________________ گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

176 

 .صنعت فوالد ؛هاپوششی داده تحلیل ؛تحلیل شبکه اجتماعی ؛تأمین ساتتار شبکهکلیدی:  واژگان

 

 مقدمه -1

تری در حا  تغییر دادن سازی و انتظارات متنوع مش، جهانیفنّاوریتوسعه سریع 
تواندد  هدی  شدرکتی نمدی    رقدابتی و پویدا  در این بازار است. های بازار نوع رقابت

را بددون یکبدارچگی   انتظار داشته باشد تا محصو ، فرایند یا مزیت تدمتی تدود  
ن در گذشددته، چیددزی کدده در بیددرو  بسددازد. تددأمینشددبکه بددا  هددایشاسددتراتوی

میت در م ایسه بدا اجدرای   افتاد در درجه دوم اهاتفاق می وکارکس چهاردیواری 
تولیدد،   ینددهای مهندسدی،  فرآ هایی قرار داشت که برای مدیریت کدارای استراتوی
معیار  اکنونهم ،ابلهای داتلی  راحی شده بود. در م فروش و فعالیت ،بازاریابی
 شرکای توداتحاد با  در راستای نگریآینده در هاتوانایی آن و هاشرکتموف یت 

 اسدت  و ارزش بازار ، منابع فیزیکیفردمنحصربههای شایستگیبرای دستیابی به 
 هدای تدرین انت دا   یکدی از مهدم  اسدتدال  کدرد کده     گونده اینتوان در نتیجه می .[1]

های موجودیت صورتبه هاشرکتاین است که  وکارکس  پارادایمی مدیریت نوین
ندد.  اای شدده بدین شدبکه  عرصده رقابدت   هدا وارد  آنکنندد بلکده   مست ل رقابت نمی

برای یکبارچه کردن  آنبه توانایی مدیریت  وکارکس موف یت نهایی یک  ،روازاین
اهمیدت زیداد روابدط بدین     . [2] بسدتگی دارد  یشدرکت بدین  روابط  تنیدهدرهمشبکه 

 .گیرندد برمیدر  ای از صنایع را یف گستردههایی که شرکتسازمانی باعث شده 
هدای  هدا و قابلیدت  را مبتنی بدر اسدتفاده از شایسدتگی    های رقابتی توداستراتوی
، از میدان ابعداد   در همدین راسدتا   .[1] تود قرار دهند تأمین شبکهاجزای  نوآورانه
 هدا شدرکت شدگرفی بدر سدلح عملکدرد      تأریر، مدیریت روابط تأمین شبکهمختلف 
هدای نداملمئن و پویدا    در محیط ویوهبهاستراتوی تولیدی ن ش مهمی در داشته و 
درباره تلد  ارزش در روابدط بدین     که ی مختلفیهاتبیین رغمعلی. [3] کندایفا می

سازمانی پیشنهاد شده است اما دانش کمی درباره چگونگی حاکمیدت تلد  ارزش   
 تأمینتصمیمات شبکه  ازآنجاکه از  رف دیگر، .[4]روابط وجود دارد  گونهایندر 

 مختلف نیداز دارد،   هایدیدگاهد و مالحظات تعداد زیادی از عوامل از ابعا بهاغل  
)مثدل   باشدد ها مبتنی بر مفروضدات غیدر پیچیدده    در این شبکه گیریتصمیموقتی 

تریدار، اتصا  ضعیف، محیط ایستا، رفتار رابت - کنندهتأمینتلی بودن، دوتایی 
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فرصدت کدافی بدرای در  و بهبدود      مانند و، مسائل اغل  مخفی می(و غیر تلبی ی
 زمینده پیش تأمیندر  ابعاد ساتتاری شبکه . [5]رود از دست می مهمفرایندهای 
 سدازی مد رویکردهای تحلیل و . [6]است  تأمینروابط شبکه  سازیمد تحلیل و 

روابدط تلدی تریدداران و    بدر   ،چارچوب تلی زنجیره ارزش پدورتر مانند  سنتی
ریدزی  ایدن دیددگاه ممکدن اسدت بدرای برنامده      اگرچه . متمرکز است کنندگانتأمین
ت در بررسی اررااما  ،های فنی تباد  بین تریداران و فروشندگان مفید باشدجنبه
سدی و رفتداری پیچیدده یاتدی در     شناریخدت  هدای مند نشدات گرفتده از جنبده   منظا

پووهشدگران ایدن    یرو چدالش پدیش   ،در نتیجده  .[7] ناتوان استهای تعامل شبکه
و تریدداران   کنندگانتأمینبین یافته ه ظهورچلور روابط نامنظم و پیچیداست که 

هدای  ی کردن ویوگیبزارهایی را برای کمّا ،1تحلیل شبکه اجتماعیرا بررسی کنند. 
نخسدت  این پووهش  ،روازاین. [8] دهدهای پیچیده ارائه میساتتاری درون شبکه

 هدای ویوگدی آن دسدته از  شناسدایی  پووهش به دنبا   مبانی نظریبا مرور جامع 
و  بدوده  مدثرر کده بدر کدارایی شدبکه      اسدت در صنعت فوالد  تأمینشبکه  مرکزیت
 دارند.  صنعتاین  تأمین در شبکه تولید کارایی با را ارتباط بیشترین

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2
  تأمین شبکه -2-1

چندین ای از بلکه شبکه ،نیست یکبهیک صورتبهها وکارکس زنجیره ، تأمینزنجیره 
الح لاصد  ،تدأمین هدای مددیریت زنجیدره    در پدووهش  است. هابین آن شرکت و روابط

 عندوان بده  تدأمین هدای  زنجیدره  گدرفتن درنظردهندده نیداز بده    جدید شبکه نشان نسبتاً
و در  افتده یبهبودکدارایی عملیداتی و عملکدرد    راه تا از ایدن   است هاشرکت ازای شبکه
زنجیدره   ،از  رف دیگر برتی پووهشگران .[9] دست آیدبه مزیت رقابتی پایدار  نهایت
هدای  هدا، افدراد، زیرسداتت   یک سیسدتم پیچیدده متشدکل از فعالیدت     عنوانبه را تأمین

تبددیل مدواد تدام     ،تدار  مواد اولیهوظایف  دانند کهمیها اورانه و سیاستفیزیکی، فنّ
را بده عهدده دارد. در نهایدت،    به محصوالت نهایی یا نیمه ساتته و انت ا  محصدوالت  

هدای  سیستم، رفتار، عملکدرد و فعالیدت   های کلویوگیبر  مجموع و تعامل این عناصر
در  جدامع عملکدرد    اجتماعی،-سیستم فنی همانند هراین دیدگاه،  درگذارد. آن ارر می

                                                                                                                                        
1. Social network analysis 
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نیاز به مالحظه هر دو جنبه اجتمداعی و فندی دارد.    تأمینهای زنجیره و رفتار سیستم
نی بر جنبه ف عمدتاًمدیریت عملیات و مهندسی  سازیمد رویکردهای سنتی  ازآنجاکه

را توصیف و  تأمینهای زنجیره پیچیدگی یاتی در سیستم توانندنمی متمرکز هستند و
رویکردهدای تحلیدل   همانندد   یارشدته نیبد نوظهدور  هدای  دیدگاهدر  کنند، استفاده از 

علوم اجتمداعی،   هایتحلیل شبکه که مبتنی بر نظریهاز . [10]پیشنهاد شده است شبکه 
تجسددم سدداتتار،  ، تحلیددل،سددازیمددد اسددت بددرای پیچیدددگی و گددراف  سددازمانی،

. شدود اسدتفاده مدی   تدأمین هدای شدبکه   سیسدتم  در استراتویتدوین شناسی و پویایی
 مدرتبط بدا   تحلیدل شدبکه   هدای پدووهش  بدا بررسدی   2013در سدا    1بالمی و بیسدو  

همانند معماری سیسدتم(،  )ه موضوع اصلی ساتتار سبه  ،2تأمینهای زنجیره سیستم
سیاست و کنتدر  سیسدتم(    همانند)رفتار سیستم( و استراتوی  همانندناسی )شپویایی

یدک   عندوان بده تواندد  یمد  تدأمین های شبکه ستممعماری سی. ها اشاره کردنداین شبکه
 ،هدا شدرکت اجدزای سیسدتم مثدل     هدا گدره  ،کده در آن شدود   سدازی مد شبکه پیچیده 

گیدری، تغییدر و   شدکل بده   سیسدتم رفتدار  . مشتریان هستند ، تسهیالت وکنندگانتأمین
گردد. کنتر  و سیاسدت سیسدتم   یمدر  و  زمان بر تأمینهای زنجیره سیستم تکامل

ه اهداف شرکت توجده  ، تلبی  و اجرای برنامه برای دستیابی بزیریبرنامهنیز به هنر 
 .  [7] شودشامل میشرکت را از عناصر استراتوی  یدارد که بسیار

  
   هادادهتحلیل پوششی  -2-2

تریدک  مرز تولیدد ناپارام  تلی برای ساتت ریزیبرنامهیک مد   ،تحلیل پوششی داده
 تحلیدل  مدد   چنددین  امدروز،  تدا  آن پیددایش  زمان ازگیری کارایی تولید است. و اندازه
 بده  نسبت بازدهی وجود ،(محور تروجی یا ورودی) محور بر اساس هاداده پوششی
 شدوند  کنتدر   دیگران میان در هاورودیامکان دارد  آیا کهاین و متغیر یا رابت م یاس

 3چارلز کوپر و رودرز وسیلهبهاین تکنیک اولین بار . [11]است  شده داده نه توسعه یا
 کدرد کده بدازده   فدر  مدی  هدا  توسدط آن  شدهملرحملرح شد، مد  اولیه  1978سا  

را  یدک مدد  جدایگزین    هدا آنابت است. سبا ر در فرایندهای تولیدینسبت به م یاس 
در ایدن پدووهش بدرای    . [12]متغیدر پیشدنهاد دادندد     م یداس بازدهی نسدبت بده   برای 

                                                                                                                                        
1. Bellamy and Basole 

2. Supply Chain Systems  
3. Charnes, Cooper and Rhodes 
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 امکدان  ،ایدن انتخداب   شدده اسدت.  هدا اسدتفاده   عملکرد از تحلیل پوششی داده ارزیابی
 تولیدد  فرایندد  دربداره  یهندی  مفروضدات  ایجداد  بددون را  تولیدد  نسبی کارایی ارزیابی
 شدبکه مدورد   .شودمی 1ناسازگاری مشکالت مدنآ دوجو به مانع و کندمی پذیرامکان

در چنددین  .بازارهددا اسددت و صددنایع انددواعی از از بررسددی در ایددن پددووهش متشددکل
 مدالی  محددودیت دولتی و  قوانین ناقص، رقابت مثل ییزابرون عوامل وجود شرایلی،

 رفتدار کنندد   م یاسبه  بازدهی از ترپایین یا باالتر یسلح در هاشرکت شودمی باعث
که یک تا نشان دهد  شد استفاده متغیر م یاس به نسبت یبازده مد از  از این رو، .[8]

بدرای  در ایدن پدووهش    در نتیجده، به چه میدزان کدارایی دارد.    تود م یاس درشرکت 
ایدن   اصلی صورتورودی محور استفاده شده است که  BCCمحاسبه کارایی از مد  

 زیر است: صورتبه موردبررسیشبکه با توجه به  مد 
 

(1) 𝛉∗
= 𝒎𝒊𝒏𝜽𝟎  

 

(2) 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑥𝑚𝑗

𝐽

𝑗=1

≤ 𝜃0𝑥𝑚0 , 𝑚 = 1, … 2  

(3) ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑗

𝐽

𝑗=1

≥ 𝑦0   

 

(4) ∑ 𝜆𝑗

𝐽

𝑗=1

= 1   

(5) 𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝐽 
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تروجدی یدا همدان     yو  شدامل نیدروی کدار و سدرمایه     یهاورودی xدر مد  باال 

θفروش شرکت است. 
تعداد  𝐽است.  o معیار کارایی وردی محور فار  برای  شرکت ∗

 𝜆𝑗باشدد.  شدرکت مدی   45 اینجدا در شدبکه اسدت کده در     موردبررسدی های کل شرکت
کده توسدط    mدی وم ددار ور  𝑥𝑚0هسدتند،   شدهفیتعرهای غیرمنفی ن اط مرزی وزن

 اسدت.  oتوسدط شدرکت    دشدده یتولم دار تروجدی   𝑦0استفاده شده است و  oشرکت 
از نظر اندازه، نوع شبکه تأمین فوالد، ی دهنده تشکیل هایشرکت کهازآنجاییهمچنین 
متفاوت هستند برای کنتر  ارر این عوامل بدر م ددار کدارایی م دادیر      فنّاوریفعالیت و 
 و تروجی با متوسط صنعت تعدیل شده است. ورودی
 
 تحلیل شبکه اجتماعی -2-3

 شدد  ملرح شناسیانساندر  1940تحلیل شبکه اجتماعی با هدف تحلیل روابط از دهه 
ایدن روش بدر    و کانادایی تکامل و توسعه یافدت.  آمریکایی شناسیجامعهدر و سبا، 

ا ویوگدی  کسی که ویوگی انتزاعی ریاضیات را بد  ) 1936در سا   1کار کرت لوین پایه
 ( تعریدف شدده  بندا گذاشدت   گدراف در ریاضدی  نظریه و  شناسیتفسیری/یهنی جامعه

بدرای  را زمینده الزم   کده ارتبداط دارد   2سوسدیومتری  م ولده بده   نظریهایده این  است.
ع یده  اساس تحلیل شبکه این. [13]فراهم کرد  و در  ارزش رابله گیریاندازه تحلیل،

های دروندی یدا نیروهدای    دهی اجتماعی نباید از محر است که برای توضیح سازمان
یدا   محدودکنندده وابلدی را کده   تدوان سداتتار ر  تارجی انتزاعی استفاده کرد، بلکه می

تحلیل شبکه اجتمداعی یدک روش تحلیلدی و    . قرار داد موردبررسیهستند مندساز توان
ها های ساتتاری و روابط یاتی شبکهد است که امکان بررسی عمی  ویوگییک رویکر

پووهشی سنتی  رویکردهای وسیلهبه راحتیبهها این روابط و ویوگی کند.فراهم میرا 
بین سازمانی( توانند از دیدگاه کالن )مثل سلح ها میاین شبکه. [14] ندنیست در قابل

اه ترد )مثل سلح بین فردی( با تمرکدز بدر   ها یا نهادها یا از دیدگبا تمرکز بر سازمان
 ،. چارچوب مرسوم برای تحلیل شبکه اجتماعی[15] بررسی شوندنیز کنشگران فردی 
 دارجهدت  یدا گراف سداده   صورتبهها را که شبکهاست  فگرا نظریهرویکرد ریاضی 

    .[16] گیرددر نظر می

                                                                                                                                        
1. Kurt Lewin 
2. Sociometry 
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 های ساختاری در تحلیل شبکه اجتماعی گیویژ -2-4
شدبکه   و تحلیدل هدا اسدت   ها و روابدط بدین آن  از گره ایاز مجموعهیک شبکه متشکل 

بددرای ارزیددابی پووهشددگران  .کندددالگددوی روابددط در شددبکه را تحلیددل مددی ،اجتمدداعی
سلح ، بسیاری از معیارهای تحلیلی شبکه را در دو هااین شبکههای ساتتاری ویوگی

ره )کنشدگر(  یک گ قرارگیرینحوه  ،معیارهای سلح فردیاند. بکه توسعه دادهگره و ش
معیارهدای سدلح شدبکه از     کهیدرحال ؛دهددرون شبکه نشان مینسبت به دیگران را 

. [9]گیدرد  ی روابط در کل شدبکه را انددازه مدی   نحوه سازمانده ،گرمشاهدهدیدگاه یک 
مرکزیدت  از معیارهدای   در این پدووهش مرکزیت است.  ،مفهوم در سلح گره ترینمهم

ایددن رویکردهددا  اسددتفاده شددده اسددت. 4و بددردار ویددوه 3بینددابینی، 2، نزدیکددی1درجدده
 کنندمیمعیارهای سلح گره هستند که جایگاه کنشگر در شبکه را تعیین  ترینمعروف

      .  [17] دهدمیساتتاری شبکه را با فرمو  ارائه  هایگیویو (1)جدو  . [15]

 
 معیارهای ساختاری شبکه در تحلیل شبکه اجتماعی 1 جدول

 توصیف پارامتر روش محاسبه تعریف معیار

مرکزیت 
 بینابینی

در بین شدبکه   تواندمیم داری که یک شرکت 
 هدا شدرکت بین دیگدر   هاتعاملبر  قرار گیرد و
 کنتر  داشته باشد. تأمیندر شبکه 

𝐵𝐶𝑖 = ∑ 𝑃𝑞;𝑖;𝑗

0

𝑞;𝑗≠𝑖

 

𝑃𝑞;𝑖;𝑗  تدددرینکوتددداهسدددهم   
کددده از  jو qمسدددیرها بدددین 

 شودمیاجرا  i ری  

مرکزیت 
 نزدیکی

کنتددر   تتیددارم ددداری کدده یددک شددرکت ا 
اقدددامات دیگددران را از نظددر دسترسددی بدده 

 .دارد تأمینا العات در شبکه 

𝐶𝐶𝑖

= ∑ 𝑑(𝑃𝑖; 𝑃𝑗)

𝑛

𝑖=1

 

𝑑(𝑃𝑖; 𝑃𝑗)  در پیوندددها تعددداد
مسددیر اتصددا   تددرینکوتدداه

𝑃𝑖و 𝑃𝑗  دهدمینشان 

مرکزیت 
بددددردار 

 ویوه

 تأریرگدذاری م داری که یک شرکت قددرت  
 تدأمین ر شبکه د هاشرکتبر اقدامات دیگر 

بددا  تددود   مسددت یم  از  ریدد  ارتبدداط  را 
 ،ای بداالتر قددرت رابلده   دارای هایشرکت
 .دارد

𝐸𝐶𝑖 = 𝛼 ∑ 𝐴𝑖𝑗𝐶𝑗

0

𝑗

 

𝐴𝑖𝑗  مداتریا   دهدد مدی نشان
مجددداورت روابدددط شدددبکه  

  𝐶𝑗رابددت اسددت و   𝛼، تددأمین
شدبکه   jمرکزیت موجودیدت  

 .دهدمینشان  تأمین

مرکزیت 
 درجه

𝐷 در کل شبکهعالیت م دار ف =
𝑛𝑖

𝑛⁄  

𝑛𝑖     شدرکای مسدت یم شدرکت
دهدد و  یرا نشان م iمرکزی 

n  در  هدداشددرکتتعددداد کددل
 .دهدمیشبکه را نشان 

                                                                                                                                        
1. Degree Centrality 

2. Closeness Centrality 

3. Betweenness Centrality 
4. Eigenvector Centrality 
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 مرکزیت درجه
 انددازه  را شدبکه  در کنشدگران  دیگدر  بدا  کنشدگر  یدک  مست یم پیوندهای تعداد درجه مرکزیت

 شدود مدی  پخدش  تاصدی  هدای جهدت  در کده  اسدت  پیوندهایی شامل مست یم شبکهگیرد. می
 و دروندی درجده   مرکزیدت  به تواندمیدرجه  مرکزیترو، و ازاین( ا العات فرستادن همانند)
 مرکدزی  کنشدگران  بده  مست یم پیوندهای تعداد ،ایدرون درجه مرکزیت. شود ت سیم رونییب
 در کنشدگران  دیگدر  بده  مرکزیکنشگر  از مست یم پیوندهای تعداد ،ایبرون درجه مرکزیت و

 پایدان  یدا  و آغداز  روی بر تمرکز ،مواد جریان مست یم شبکه در. [15] کندمی منعکا را شبکه
 بدرون  مرکزیدت  و مجداور  باالدسدتی  روابدط  انددازه  ،ایدرجده  درون مرکزیت. است جریان
 .  [9] دهدمی نشان را دستیپایین رابله اندازه ،ایدرجه

 مرکزیت نزدیکی
 با کنشگران. کندمی اشاره شبکه در کنشگران دیگر به کنشگر یک نزدیکی میزان به

 با گره. کنند تعامل شبکه در کنشگران دیگر با سرعتبه توانندمی باال نزدیکی مرکزیت
 بدرای  بداالتری  ظرفیت و دیگران در نفوی برای بیشتری آزادی ،باالتر نزدیکی مرکزیت

 .  [18]د هستن متکی هاگره دیگر به کمتر هاییگره چنین. دارد مست ل اقدام
 مرکزیت بینابینی

را  اسدت  قرار گرفته کنشگرانیک کنشگر در بین دیگر  مرکزیت بینابینی م داری که
ران در شدبکه بده ایدن    دهدد کده دیگدر کنشدگ    سنجد. مرکزیت بینابینی باال نشان میمی

برای رسدیدن بده دیگدر کنشدگران در شدبکه را       موردنیاززمان زیرا اند کنشگر وابسته
را دارد کده از   2دروازه بدان  اید  1بداال ن دش دال    ینینداب یکنشگر بدا ب . [9] کندمیتعدیل 

نفدوی  درون شبکه  انیبر جرکه  یکنشگرهمانند  برتوردار است گرانیدقابلیت کنتر  
 یبدرا  یترباال تیباال ظرف ینینابیب تیگره با مرکز کی، دیگرعبارتبه .[19] دارد ییباال
   .  [9] ها داردگره گرید نیبدر ها محدود کردن تعامل ای لیتسه

 مرکزیت بردار ویژه
کنشگران از نظر ساتتار کلدی   ترینمرکزیرویکرد بردار ویوه تالشی برای کشف 

. ایدن  [19] هسدتند توجده دارد   1شبکه است و کمتر بده الگوهدایی کده محلدی     3یا جهانی
 .[20]است  دسترسی به ا العات سهولتمیزان نفوی و نشان دهنده معیار 

                                                                                                                                        
1. Broker 

2. Gatekeeper 
3. Overall or Global 
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 پیشینه پژوهش -5-2
انجدام   تدأمین های بسیاری در حوزه کارایی و زنجیره تاکنون پووهش کهاین رغمعلی

ایم کده از تحلیدل شدبکه    هایی اشاره کردهبه پووهش صرفاًا م اینجاشده است ولی در 
 .  اندکردهاستفاده  تأمین شبکهعملکرد در حوزه  یااجتماعی و کارایی 

موف یدت یدا شکسدت در    گدذاری  ارر بررسی چگونگی منظوربه 2آتوری و گالیسیک
، از معیددار مرکزیددت اسددتفاده کنندددهتددأمین-بددر تغییددر روابددط تریدددار عملکددرد قبلددی

با تمرکز بر معیارهای توزیدع درجده، مرکزیدت درجده و     ن و همکارا 3بند . [21]ددنکر
اررات ویوگی شبکه مشتری بر سودآوری تغییر مشتری از یدک   ،بودن 4تودرتومیزان 

 تدأریر و همکداران چگدونگی    5بوندد  .[22] بررسدی کردندد  را  شرکت ارتبا ی به دیگری
و چگدونگی   دانش هایانت ا  دانش بر عملکرد کل شبکه ،مرکزیت شبکه بر انت ا  دانش

اردر متغیرهدای    6کدارنوا  و یندی یدارت   . [23] تحلیدل کردندد   را بدر تعهدد  این دو  تأریر
بدر  را  مرکزیدت بیندابینی شدبکه   و  تدراکم میدزان  ساتتاری شبکه شامل اندازه شدبکه،  

 و همکداران  7کدارتر  .[24] بررسی کردند تولید جدید منظوربه گیری مشارکت عامشکل
تحلیدل   یکیلجسدت هدای  سدازی سیسدتم  یداده مرکزیت بینابینی و نزدیکدی را در پ  تأریر
هدای  فعالیدت  اجدرای برای بررسی اردر متغیرهدای شدبکه بدر      8الیکرو چو . [25] کردند

رجده بیروندی و   از معیارهدای مرکزیدت د   های تولیدی آمریکابهبود مستمر در شرکت
ابعداد سدرمایه   پا از شناسایی  و همکاران 9فریک اکلیندر .[26] کردنددرونی استفاده 

از  وکدار کسد  برای بررسی چگونگی اررگذاری آن بدر فراینددهای ندوآوری     اجتماعی
ارزی هدم و  درجده  ه، اندازه شرکت، مرکزیتها، تراکم شبکانسجام زیرگروهمعیارهای 
ارر مرکزیت ا العدات و   و همکاران 10بالمی کهیدرحال  [27] استفاده کردند ساتتاری

نیدز بده    11وان و همکداران  .[28] سدنجیدند  تدأمین شدبکه   ندوآوری  کارایی را بر بدازده 
 نوآوری تح ی  و توسعه پرداتتند هایپروژهبررسی معیار ربات و ساتتار شبکه در 

                                                                                                                                        
1. Local  
2. Autry and Golicic  

3. Benedek 

4. Embeddedness 
5. Bond 

6. Carnovale and Yeniyurt 

7. Carter 
8. Choi and Liker 

9. Eklinder-Frick 

10. Bellamy 
11. Von et al 
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درجده  مرکزیدت  بده تحلیدل چگدونگی اسدتفاده از معیارهدای       و همکاران 1فاکا . [29]
هددای مشددارکت شددبکه بددرای سدداتت سددازمان، مرکزیددت بینددابینی، مرکزیددت نزدیکددی

هدای  ه فعالیدت کد  سدازمانی بدرون دستیابی بیشتر به منابع دانش  منظوربه استراتویک
و همکاران بدا توجده بده معیدار تدراکم       2گائو. [30] ، پرداتتندکندنوآوری را ت ویت می

 را رو تریدا کنندهتأمینو کارایی انت ا  دانش بین  ساتتار شبکه بر انگیزششبکه ارر 
 مرکزیدت شدبکه   هدای شاتصاز  3همکارانایوینجر و  در پووهش .[31] بررسی کردند

 اسدتفاده شدد   و بخدش انبدارداری   ون لحمل هایبخشبرای پی بردن به درجه تمرکز 

از نظدر   تدأمین به توصیف ساتتار زنجیدره   و همکاران 4کیم در پووهش دیگری، .[32]
-)دروندی درجده  مرکزیدت  هدای  از  رید  شداتص   جریان مدواد و روابدط قدراردادی   

بیرونی(، مرکزیدت بیندابینی، مرکزیدت نزدیکدی، انددازه شدبکه، تدراکم شدبکه، تمرکدز،          
شناسدایی کنشدگران کلیددی و منافدذ     و همکداران بدرای    5پیدت . [9] پرداتتند پیچیدگی
شدرکت   -شدرکت  المللیبین هایدر محیطهای غیررسمی شبکه  ورهمینو  ساتتاری

و دروندی(،   ندی درونی(، مرکزیت نزدیکدی )بیرو -نی)بیرودرجه مرکزیت از معیارهای 
 گدونگی چ 6ترپندد و آشدنبام  . [33] اسدتفاده کردندد   منافذ ساتتاری و مرکزیت بینابینی

)تحویدل، کیفیدت،    کنندده تأمینبر عملکرد  تأمینقدرت، اعتماد و اندازه شبکه  رگذاریار
تعدداد   و انددازه شدبکه  را بدا اسدتفاده از معیارهدای     (پذیریانعلافهزینه نوآوری، و 

در یک نیز  [8] 7کائو و همکاران پووهش دیگری،در  .[34] بررسی کردند کنندگانتأمین
 متغیرهای مرکزیت شبکهرابله بین با استفاده از رگرسیون تلی  ایچندمرحلهفرایند 

هدای عمدومی   رکترا با کارایی ش ه، نزدیکی، بینابینی و بردارویوهشامل مرکزیت درج
  .  سنجیدند در آمریکا

 

 پژوهش مدل  -3
مرکزیدت   هدای معیاریاین امر هستیم که کدام یک از  به دنبا  بررسی در این پووهش

 کده ایدن بدا توجده بده    . مثررندد در این شبکه  هاشرکتوالد بر کارایی ف تأمیندر شبکه 
                                                                                                                                        
1. Fox 

2. Gao 

3. Iyengar 
4. kim 

5. Pitt 

6.  Terpend et al 
7. Kao et al 
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تحلیل قرار داد،  رداز نظر روابط لجستیکی و قراردادی مو توانمیرا  تأمین هایشبکه
 از:  اندعبارتپووهش با توجه به این دو نوع شبکه  هایفرضیه

   :حاصل از روابط لجستیکی )شبکه مست یم( تأمین در شبکه .1
  دارد؛ تأریرفوالد  تأمیندر شبکه  هاشرکتدرونی بر کارایی –مرکزیت درجه بیرونی 
  دارد. تأریرفوالد  تأمیندر شبکه  هاشرکتمرکزیت بینابینی بر کارایی 

 (:غیرمست یم)شبکه  یقراردادمبتنی بر روابط  تأمیندر شبکه  .2
  دارد؛ تأریرفوالد  تأمیندر شبکه  هاشرکتمرکزیت نزدیکی بر کارایی 
  دارد؛ تأریرفوالد  تأمیندر شبکه  هاشرکتمرکزیت بردار ویوه بر کارایی 
  دارد. تأریرفوالد  تأمیندر شبکه  هاشرکتمرکزیت درجه بر کارایی 
 

 پژوهش شناسیشرو -4
فدوالد و ارتبداط آن بدا     تأمینهای ساتتاری شبکه بررسی ویوگی این پووهش به

کداربردی و از منظدر    ،روش پووهش از نظر هدف ،روازاین کارایی پرداتته است.
جامعدده آمدداری ایددن پددووهش کلیدده   پیمایشددی اسددت.  ،هددادادهروش گددردآوری 

با توجه به محدودیت  .فوالد ایران استصنعت  تأمینی فعا  در زنجیره هاشرکت
در دسدترس   گیدری نمونده بدر پایده    گیرینمونهروش  ،دسترسی به ا العات کامل

صنعت فوالد بعد از شناسایی چندین شرکت  تأمینبرای ساتت شبکه انتخاب شد. 
هدا  از آندر مرحلده او    ،2710 رقمدی  دو آیسدیک  کدد  بدا  ،صدنعت ملدرح در ایدن   

 و فروشندگان عمده تود را در بازه زمانی کنندگانتأمینترین تواسته شد تا مهم
 هدا آنهای مالی صورتبررسی  ازدر مرحله دوم  معرفی کنند. 95تا  90 هایسا 

 لیسدت  تهیده پدا از  استفاده شدد.  برای تکمیل لیست تروجی ، در این بازه زمانی
 انتخاب در دسترس بودها در سایت کدا  یی که ا العات مالی آنهانهایی، شرکت

شدرکت فعدا  در شدبکه     45تروجی این فرایندد غربدالگری،   و ماب ی حذف شدند. 
شدبکه ارتبدا ی ایدن    ، 1یوسدینت  افدزار ندرم سبا بدا اسدتفاده از   فوالد شد.  تأمین
هدا  گدره  ،دهد در این شدبکه نشان می (2)که شکل  گونههمانشد.  ترسیم هاشرکت
-ابط تریددار وها همان رشده هستند و روابط بین آنناساییشرکت ش 45اسامی 

                                                                                                                                        
1. Ucinet 
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تعریدف   و روابدط قدراردادی   مبتنی بر فروش کداالی فیزیکدی  که است  کنندهتأمین
نیدز  کمدی  ی هادادهای، از ی رابلهاهعالوه بر این دادهدر این پووهش . شده است
 بدرای  مربدوط بده متغیرهدای ورودی و تروجدی    کمدی  های داده شد. این استفاده

در بددازه  هدداشددرکتمددالی  هددایصددورتاز  اسددت کدده هددادادهتحلیددل پوششددی 
 دهد. را نشان میاین پووهش  هایگام( 1) شکلاستخراج شد.  موردبررسی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 نتایج -5

مرکزیدت  و محاسدبه ویوگدی    فدوالد صدنعت   تأمین ویر گرافیکی شبکهبرای ایجاد تص
ا العدات  ( 2) جددو  . شدده اسدت  استفاده  Ucinet 6افزارنرماز شبکه در سلح شرکت 

 دهد.را نشان میتجسم این شبکه ( 2) و شکل متغیرهای پووهشتوصیفی 
 

 تعریف شبکه تأمین فوالد و ترسیم آن

های عضو شبکه تأمینمحاسبه کارایی تولید شرکت  

محاسبه معیارهای مرکزیت شبکه تأمین با نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی 
 6یوسینت 

برای مدل کردن روابط  9افزار ایویوس استفاده از رگرسیون پنل دیتا با نرم
 کارایی تولید با ساختار شبکه 

 های پژوهشگام 1شکل 
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 فوالد تأمینروابط شبکه  2شکل 

 
 متغیرهای پژوهش 2جدول 

 نام متغیرها  میانگین عیارمانحراف  کمینه بیشینه

 Y کارایی تولید در سلح شرکت 555/0 287/0 025/0 1

 مست یمغیرشبکه  

 X1 مرکزیت بردار ویوه 119/0 126/0 023/0 523/0

 X6 مرکزیت نزدیکی 301/0 255/0 066/0 1

 X2 مرکزیت درجه 119/0 127/0 023/0 523/0

 شبکه مست یم 

 X3 مرکزیت درجه بیرونی 436/0 078/0 353/0 647/0

 X4 مرکزیت درجه درونی 436/0 078/0 353/0 647/0

 X5 مرکزیت بینابینی 301/0 255/0 066/0 1

 
تعیین مد  مناس  )تلفی ی یا تابلویی با اررات رابت یدا تصدادفی(    منظوربهدر ادامه 
نتدایج   لیمر )چاو( و هاسمن استفاده شده است.-اف ، از آزمونهافرضیهبرای آزمون 

 ارائه شده است: (3)این آزمون در جدو  
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 رگرسیونی برای مدلو هاسمن نتایج آزمون چاو  3جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام آزمون

 استفاده از مد  پانل دیتا 73/5 000/0 (Fآزمون لیمر )

 0 000/1 (Hآزمون هاسمن )
این آزمون توانایی تشخیص اررات 

 رابت یا تصادفی را ندارد.

 
دهدد کده مدد     آزمون لیمر نشان مدی  ،شودمی مالحظه (3) جدو  در که ور همان

رگرسیونی مناس  برای این پووهش رگرسیون پنل دیتا است. همچندین بدا توجده بده     
 تواندایی  آزمدون اسدت، ایدن    «یدک » آن سلح معنداداری  کهاینآزمون هاسمن، به دلیل 

در م ایسه بدین اردرات رابدت و     بنابراین. ندارد را تصادفی و رابت اررات بین تشخیص
اردرات   کده درحدالی  را دارند؛ توانایی توضیح مد  %36تصادفی، اررات تصادفی حدود 

مد  اردرات رابدت    روازاین ،دهستن تغیر وابستهماز تغییرات  %64رابت قادر به توضیح 
)رگرسدیون پندل دیتدا بدا     مناسد   پا از شناسایی مد  رگرسدیونی  شود. انتخاب می
ارائده   (4)آن در جدو   نتایج ،eviews9 افزارنرمن با استفاده از اجرای آ و اررات رابت(
 شده است. 

 
 با اثرات ثابت دیتانتایج رگرسیون پانل  4 جدول

 متغیرهای مست ل
 ضرای 

 رگرسیونی
 t آماره آزمون

 سلح
 معناداری

 شبکه غیرمست یم

 00/0 -87/4 -29/7 مرکزیت بردار ویوه

 00/0 26/5 29/7 مرکزیت درجه

 86/0 -16/0 -01/0 مرکزیت نزدیکی

 مست یمشبکه 

 000/0 -47/4 -48/35 مرکزیت درجه بیرونی

 000/0 38/4 73/34 مرکزیت درجه درونی

 01/0 58/2 19/0 مرکزیت بینابینی



_ ... رویکردی نوین برای محاسبه تراکم _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  و همکاران مهین ثابت سروستانی  _

189 

و  Fاز ضدری  تعیدین، آمداره    بررسی مناس  بودن الگوی رگرسدیون پنلدی   برای 
و عامدل تدورم    هم تلی بدین متغیرهدا از آمداره دوربدین واتسدون     عدم برای بررسی 

 دهد.  را ارائه می موردبررسیهای شاتص (5)استفاده شده است. جدو   واریانا

 
 متغیرهای مناسب بودن مدل 5 جدول

 غیرمستقیمشبکه  شبکه مستقیم 
 89/0 86/0 ضری  تعیین

 F 56/30 84/41آمار
 000/0 000/0 سلح معناداری

 87/1 82/1 آماره دوربین واتسون
 90/1 1/1 واریاناعامل تورم 

 
کده یکدی درگیدر از     هدا ماندده بداقی  اریدانا وبدودن  رابدت  همچنین بدرای بررسدی   

. اسدتفاده شدده اسدت    هاتلدی پسدماند   نموداراز رگرسیون چندگانه است  مفروضات
قابل  هاواریانادهد، رابت بودن روند تاصی را نشان نمی( 3شکل )نمودار  که ازآنجا
  است.  تائید
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 پنلی ونیرگرسنمودار خطی پسماندها در  3شکل 
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 آزمدون  از ،شدده ی بدرازش پسدماندها  توزیدع  بودن نرما  فر  بررسی منظوربه
بدرا نشدان   -نتایج آزمون جدار   مودار هیستوگرام استفاده شده است.و ن برا -جار 

در  ولی با توجه بده نمدودار هیسدتوگرام پسدماند     نیستداد که توزیع پسماندها نرما  
 ایدن  مبدین  موضدوع  ایدن  و اسدت  شکل ایزنگوله و مت ارن رگرسیونی مد  ،(4شکل )
 و بدوده  مت دارن  کدامالً  توزیدع  این پسماند، توزیع نبودن نرما  وجود با کهاست  نکته
 است.  آماری مشکالت فاقد مد 
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 نمودار هیستوگرام پسماند مدل رگرسیونی 4شکل

 

 گیرینتیجهبحث و  -6
 مرکزیدت هدای  و شاتص تولید رابله بین کارایی شناساییاین پووهش در راستای 

هدر پیونددی بده دو شدکل      تدأمین در شدبکه   شدد.  راحدی  صنعت فوالد  تأمینشبکه 
که ارتباط دو شرکت را از  ری  یدک   دارجهتیکی روابط غیر  تفسیر شود: تواندمی
جریدان   دهندده نشدان  کده  دارجهدت رابلده   دیگدری و هد ددادی نشان میریند قراآفر

 تبداد  داندش و   ،غیرمست یمشبکه . معیارهای استبه تریدار  کنندهتأمینلجستیکی 
ی ها را کمّبین آن معیارهای شبکه مست یم روابط لجستیکیو  هاشرکتنفوی در بین 

از معیارهای مرکزیت درجه بیرونی در شبکه مست یم  ،در این پووهش. [9, 8]کند می
از معیارهدای مرکزیدت درجده،     غیرمست یمدرونی و مرکزیت بینابینی و در شبکه  و
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فدوالد ایدران    تدأمین نزدیکی و بردار ویوه برای بررسدی ویوگدی سداتتاری شدبکه     
مرکزیدت   معیار ،روابط قراردادی در شبکهنتایج این پووهش نشان داد استفاده شد. 

در سدا    1فدریمن تعریدف   ملاب  بدا دارد.  مست یم تباطرا هاشرکت درجه با کارایی
، به نظر داندمی ایرابله هایفعالیت م دار کننده منعکا رامرکزیت درجه که  1979
 در بیشدتر  قدراردادی  رابلده دارای  یهاشرکت ،فوالد ایران تأمینشبکه  در رسدمی

ی د کدارایی بیشدتر  ند توانمی ،بر دیگرانبیشتر  گستره و نفوی ارتبا یبه دلیل  ،شبکه
بود که ایدن   رویکرد مرکزیت بردار ویوه شدهیبررسمعیار دیگر . [35]د نداشته باش
 به دنبا  پیدا کردن کنشگر مرکزی در ساتتار کل شبکه )نه ساتتار محلی( رویکرد
که رابله مثبتی بین این معیار و کدارایی   [8]کائو و همکاران  برتالف پووهشاست. 

 تدأمین های شدبکه  شرکت کارایی کهنشان داد این پووهش  هاییافته د،دنگزارش کر
مرکزیدت نزدیکدی    بررسی موردمعیار دیگر  .دارد معکوسرابله  با این معیار فوالد
 عمل آزادی میزان و شرکت است ال  میزان کنندهانیب تأمین شبکه این معیار در بود؛
ادبیدات پدووهش نشدان داده اسدت کده      اسدت.   مندابع  بده  موقعبه دسترسی برای آن

 بددرای بیشددتر توانددایی ،کمتددر ا العدداتی مزایددایی چددون تحریددفمرکزیددت نزدیکددی 
 تعداد   در زمینده افزایش قابلیت شدرکت  و  [36] معتبر ا العات به موقعبه دسترسی
هدای  شدرکت برتی از پووهشگران نشدان دادندد کده     . همچنیندارد ت اضا و عرضه
  .[17, 8]نددد از کددارایی بیشددتری نیددز برتوردار  ،کددی بیشددتر یی مرکزیددت نزددارا
 بر کارایی نداشت. یداریمعنارر  ایران این شاتص فوالد تأمیندر شبکه  ،حا نیباا

بده کدارایی بیشدتر     تر منجرکوتاه تأمینیره زنج لزوماً نتیجه گرفت توانمی روازاین
 . شودمین فوالد تأمین شبکه در هاشرکت

بدا  مرکزیت بینابینی نتایج این پووهش نشان داد که  لجستیکی نیز،از نظر روابط 
 عمدل  هداب  یدا  محدور  عنوانبه بیشتر بینابینی با شرکت. رابله مست یم دارد کارایی
ایگداه  یی کده در ج هدا شدرکت  . دهدمی انت ا  تأمین هایزنجیره در را مواد که کرده

هدا ایجداد   قرار دارند به ازای مزایایی که بدرای آن  هاشرکت ریسابینابینی نسبت به 
م ابدل  در هسدتند.  شود، از کارایی بداالتری نسدبت بده سدایر اعردا برتدوردار       می

تواند منجر بده اتدتال  در کدل    می در تلاب  با تغییرات ت اضاها آنعملکرد ضعیف 
 کده  نشان دادنیز در پووهش تود بیسو   .[37]شود محصو  نرما  جریان وشبکه 

                                                                                                                                        
1. Freeman 
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کده ایدن    [17] مرکزیدت بیندابینی بیشدتری دارندد     االترهدای دارای عملکدرد بد   شرکت
همچنین ایدن پدووهش نشدان     کند.می تائیدنتیجه حاصل از این پووهش را  ،مشاهده
 هاشرکتبا کارایی  یادرجهبرتالف مرکزیت برون ای درون درجهمرکزیت داد که 

 باالدسدتی  روابدط  انددازه  ،ایدرجده  درون مرکزیدت . شبکه رابلده مسدت یم دارد   در
 د.دهمی نشان را مجاور دستیپایین رابله اندازه ،ایدرجه برون مرکزیت و مجاور

بیشدتر بدر    کننددگان تدأمین داشدتن   ،توان نتیجه گرفت که در شبکه فوالدمی روازاین
 تواندد مدی  باالتر درونی درجه مرکزیت با شرکت یک .است اررگذار هاشرکتکارایی 
 از ایمجموعده کده   دارندد  وظیفده  هدا آن زیدرا  کندد  ایفا شبکه در را کننده ادغام ن ش

 روازایددن تددا کننددد یکبارچدده و سددازماندهی مختلددف کنندددگانتددأمین از را قلعددات
هدای ایدن   یافتده  از  درف دیگدر،  . [38]شدود   حفد   تدمت یا محصو  کل یکبارچگی

 ارر معکوس بدر کدارایی   ،ای باالتردرجه برون مرکزیتداشتن پووهش نشان داد که 
 مشکالت به تعداد زیاد مشتریان و ،این مرکزیت دارد. فوالد تأمینهای شبکه شرکت
های این پووهش، فرولی  و مشابه با یافته .اشاره دارد هاآن نیازهای کردن مدیریت

 بیشدتری  دسدتی پایین مست یم مشتریان شرکتی اگرنیز ملرح کردند که  1وستبرو 
 بدودن  صدرفه بده م رون ،موقعبه تحویل زمینه در بیشتری هایچالش با باشد داشته

 مشدتریان  تعدداد  ،بندابراین . اسدت  مواجه مشتریان یهاسفارش مدیریت و موجودی
 همبستگیدارای  منابع تخصیص و ت اضا یکبارچگی با مرتبط عملیاتی بار و مست یم
 ایدرجه برون مرکزیت با شرکت یکنشان داد که  ، کیمدر م ابل. [39] هستند مثبت
تدا   باشدد  دسدتی پدایین  شدرکت  چنددین  برای مشتر  کنندهتأمین یک تواندمی باالتر
. [9] عمل کند ترصرفهبه م رون ،مشتریان از ایگسترده دامنه از ت اضا تجمیع برای
عدالوه بدر    تدأمین در شدبکه  کارایی یدک شدرکت    نتیجه گرفت که توانمی  ورکلیبه

کنتدر    یهدودتارج از مح هاییمات شرکتتصم تأریرتحت  ،شرکت تودتصمیمات 
در سرتاسدر   تدأمین غییدرات سداتتاری شدبکه    بدر ت نظارت  روازاین است.نیز  هاآن

در . ضدروری اسدت   نیدز  های غیر مدرتبط فعالیتحتی درباره  ،همسایگی یک شرکت
شبکه، بده ت ویدت    یهای ساتتارتجسم ساتتار توپولوژیک و شناتت ویوگینتیجه 

توانایی شناتتی پووهشگران برای تشخیص الگوهای تکداملی هدر شدرکت و شدبکه     
ها کمک کرده و منجر به مدیریت بهتدر روابدط بدین شدرکتی     آن ارتبا اتحاصل از 

                                                                                                                                        
1. Frohlich and Westbrook 
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پیوسدته در پدی سداتت و      دور بههای با عملکرد باال شود. در این راستا شرکتمی
دارندد زیدرا کده منجدر بده       تدر بلندمدتمدیریت روابط تود هستند و تمایل به رابله 

هدای  تت چنین روابلی نیاز به استراتویشود. البته ساقدرت و نتایج سودمندی می
شدبکه، بدرای بررسدی شدبکه      پدردازان هید نظربسیاری از  تدوین شده دارد. یتوببه

در نظدر   تودمحدور شدبکه   عندوان بده از دیدگاه تحلیل شبکه اجتمداعی، آن را   تأمین
 که است هاییشرکت تمامی از ایمجموعه تأمین شبکه دیدگاه، این  ب  بر .گیرندمی

 مرکدزی  شدرکت  یدک  بدا ( تدارجی  و داتلدی ( )از- بده ) مسدت یم  تأمین روابط دارای
به و  بوده آسان نسبتاً تودمحورشبکه  رویکرد ،شناسیروش ازنظر اگرچه، .هستند

 امدا  بسدیار نزدیدک اسدت،    تأمیناز شبکه  تأمینزنجیره  پردازانهینظردر  بصری 
همیشده بده    تدأمین زنجیدره   پردازانهینظر زیرانیست،  با شبکه واقعی متناس  کامالً

برای سداتت شدبکه دسترسدی ندارندد. بدا توجده بده ایدن          موردنیازتمامی ا العات 
 بدرای سداتت شدبکه    دسدترس قابدل از ا العات توضیحات، در این پووهش نیز تنها 

بحث  و حاصل یک شبکه کامل نبوده تأمینشبکه شد. در نتیجه استفاده  فوالد تأمین
شدنهاد  پی عندوان بهدر نهایت  .در این پووهش چندان ملرح نیست نتایج پذیریتعمیم

به تحلیل ساتتار شبکه در سایر صنایع اشاره کدرد   توانمیهای آتی برای پووهش
بر کدارایی در صدنایع مختلدف     مثررای معیارهای  ری  به بررسی م ایسهاین تا از 

 هددایروشاز سددایر  عددالوه بددر رگرسددیون، شددودپرداتددت. همچنددین پیشددنهاد مددی
برای بررسی رابلده بدین متغیرهدای سداتتاری و     نیز مانند شبکه عصبی  کاویداده

  شود.عملکرد استفاده 
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