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 چکیده
به تواناایی   هاآنموفقیت نهایی ای، رقابت بین شبکهزمینه کارها به وکسببه دلیل ورود 
 .بساتگی دارد  یشارکت بین روابط پیچیده شده کردن شبکه در هم هماهنگ مدیریت برای 

ضروری  را هاآن ،بهترای مدیریت بر، هاساختاری شبکههای ویژگی شناساییبا  کاراین 
 تاممین هاای  رواباط شارکت  بیشاتر  سازی سانتی  ای تحلیل و مدلرویکردهساخته است. 

از  ناشای ناد  نظاا   هاای اثردر بررسای   ،روایان  از ؛گیرناد خریدار را در نظار مای  -کننده
باا  . دنا خورمای شکسات   ،روابطۀ شبکشناسی و رفتاری در ریختپیچیده  ذاتی هایجنبه
هاا از نظار   ا تناو  آن ام ا  ؛دارناد زیاادی  اهمیات  از نظار اقتصاادی    تممینهای شبکه اینکه

اساتااده از   باه  بسایاری از پژوهشاگران  از ایان رو   .ساختاری کمتر شناخته شده اسات 
تمکید  ،تممینهای تحلیل ریخت شناسی شبکه ی برایابزار به عنوانتحلیل شبکه اجتماعی 

بین شرکتی در صنعت  تممینشبکه های ساختاری ویژگی به مقایسهاین مطالعه اند. کرده
با اجتماعی  هایبا استااده از تحلیل شبکهزمینه های برتر در این و شرکت خودرو ایران

 دهد؛میوهش نشان این پژ هایهنتیج پرداخته است. هاآن هدف شناخت تااوت ساختاری
گاویی باه   پاسا  پیکربندی مناسابی بارای    ،در این صنعت با عملکرد برترهای شرکتکه 

قدرت نااوذ  از ها آن همچنین. می در این زمینه دارندکسرعت نداشته و را نیازهای بازار 
را  های نسبت به سایر شرکتای باالترقدرت رابطهو ها منبعتر به دسترسی سریع بیشتر،
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 و داناش  انتقاال  ،گاذاری  اشاترا   که کنندمی مدیریت ایگونه به را خود روابطو  دارند؛
  کند.آسان ها نبرای آ رایادگیری 

 
، کهجتمااعی، سااختار شاب   اتحلیل شبکه های ساختاری، ، ویژگیتممینشبکه  کلیدی:های واژه

 صنعت خودرو
 

 مقدمه -1
زیاد تولید پیشنهاد  ،هایارتباطوری نا، توسعه کامپیوتر و فگذشتههای در طول دهه
. ایان  اناد های تولیاد داده به سیستمرا گیری اندازهجویی ناشی از صرفهبا تمرکز بر 
باا هادف    تاممین هاای  شابکه کار باه شاکل   ودانش کسب بههای تولیدی نو  سیستم

هاای  با ظهور شبکه دارد.ای همکاری توجه ویژهجویی ناشی از صرفه به یابیدست
 هاهکنندشرکتزیادی از تعداد  ،بین، هماهنگی جریان مواد و اطالعات درون و تممین

سانتی   تاممین زنجیاره   .ه اناد شاد پیچیادگی بیشاتری   دارای  ،در شابکه بهره باردار  
هاای ماواد از   جریاان  کاه  مربوط به همهای نسبت کوتاه از موجودیتبه ایمجموعه

)بار عکا     تاممین های شبکه ،از اینرو کند.را توصیف میبه مشتریان  هاهکنندتممین
هاای ماوازی ماالی،    جریاان  ،هاای پیچیاده  سیساتم  بارای سانتی    تاممین های زنجیر

باه عباارت دیگار، شابکه     . [1] دنا افتیزمان اتااق ما همدارند؛ که  یزیکیاطالعاتی و ف
و  خاود ساازماندهی شاده   کاه   ناهماهناگ هاای  یک سیستم پیچیده از شارکت  تممین

 ،نیسات تنهاایی  باه ای زنجیاره ها است. این شبکه و روابط بین آنهمکاری براساس 
تار و  پیچیاده  یسااختار کاه   ؛باا ننادین زنجیاره اسات    پیچیده ر هم ای دبلکه شبکه

با  ،ندارند هماهنگیتنها دارد. در این شبکه اطالعات زنجیره را نسبت به  ترینامطمن
در  خاود  مناافع  تماامی اعااا براسااس    لای و ؛شتر  هستندنسبت مبه هامنبع اینکه

هاا بارای   گیرناد. آن متمرکزی مای هاای ناا  تصمیمنامطمئن های درخواستمواجه با 
وجاود  هبا . [2] دارای محادودیت هساتند   تاممین عملکرد کلی شبکه روی تمثیرگذاری 

نیااز باه    :جدیادی مانناد  هاای  مسائله  ،پیچیده و بلند تممینهای های شبکهمدلآمدن 
کارهاای  وکساب های شرکتی، امکان ناساازگاری مادیریت فرهنگای باین     زیرساخت

را هماهنگ  تممینمدل زنجیره  اجرای برای باال هایو پیچیدگیهزینه ،دارای همکاری
بیشاتر  ساازی سانتی   مادل  ویکردهاای تحلیال و  ر .[1] ها ایجاد کرده اسات شبکهدر 
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 ؛گیرناد را در نظر مای  خریدار -کننده تممین همانند رابطه یهاشرکت روابط دو تایی
 پیچیااده ذاتاایهااای از جنبااه ناشااینااد منظااا  هااایاثردر بررساای بااه همااین دلیاال 

مادیریت   ،رواز این ؛[3]د نخورهای تعامل شکست میشناسی و رفتاری شبکهریخت
 را تاممین زنجیاره   ،1ارنوب خطی زنجیره ارزش پاورتر هنبراساس  ،تممینزنجیره 
ماواد، تساهیالت تولیاد،     هاای هکنناد  تاممین شامل که های سازنده با بخش یسیستم

که به یکدیگر با جریان رو به جلو مواد  دنگیردر نظر می هامشتریخدمات توزیع و 
 ،تاممین ایان دیادگاه مادیریت زنجیاره      با. اندشدهو جریان بازخورد اطالعات وصل 

. ایان دیادگاه بارای برناماه     دندار توجه هاهکنندتممینو  هاخریدارروابط خطی  روی
ا ام ا  ؛مایاد باشاد  ممکن است  هاهفروشندهای فنی تبادل بین خریداران و ریزی جنبه

شارکت وابساته    آن تاممین کاه باه شابکه     ییا رفتاار  راهبردیهای در فهم پیچیدگی
را  تاممین  شابکه هایی دیدگاه سیستمی فلساه . ننین پژوهش[4] هستندناتوان  است،

ها در ارتبااط باا   دیدگاه، جایگاه نسبی شرکت این باکه حالیدر ؛[5]د نگیرنادیده می
در  نقاش و   ،مطالعاه در نتیجاه  . [6] ها اثرگذار اسات تار آنو رف راهبردیکدیگر بر 

طارف  از  .[7, 6] اسات  مندسااختار کال زنجیاره ارزشا     جایگاه دراهمیت هر شرکت 
هاا از نظار   ا آنام ا  ؛دارناد اهمیات  از نظار اقتصاادی    تاممین های شبکه اینکهبا دیگر، 

 ،آلایاده  تاممین شابکه   اینکهبا دانستن ، استکمتر شناخته شده تنو  آنها ساختاری 
های ضرورت شناسایی ویژگی باشد،متناسب با شرکت، صنعت و زمینه خاص باید 

رواباط  ، همچناین . [8]واضا  اسات   هاا  هاا بارای مادیریت بهتار آن    ساختاری شبکه
هاا متناو    بین اعااای شارکت  همکاری اثر متقابل و  ،قدرت ،ساختاری بر طبق نو 

باا آن رواباط   هماراه  یاباد  افازایش مای   تممیندر شبکه همکاری . وقتی قدرت هستند
دهد. این بهبود منجر به پیکربندی مجدد روابط ساختاری باین  را بهبود میهمکاری 
باشاد.  ماثثر   تممینتواند بر عملکرد شبکه زنجیره که می ،شودهای عاو میشرکت
 ناناربهها تکامل می یابد. این ویژگیهم زمان تکامل پیدا می کنند، عملکرد  باروابط 
 تممینهای زنجیره بزرگی را برای مدیریت روابط بین سازمانی در شبکههای مسئله

 بارای یکپاارنگی در   مهام عاملی  تممین شبکه روابط، همچنین. [9] آوردوجود میبه
زمیناه تحلیال و   پایش  تاممین در  ابعااد سااختاری شابکه     روازاین ،است شبکهاین 
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ای از عناوان شابکه  به تممینزنجیره بررسی . [10]سازی روابط این شبکه است مدل
بارای   تاممین شابکه  عملکارد  در  کامال  . کاری مهم استها روابط در بین سازمان

عملکاارد اغلااب  ،تااممینهااای اساات. شاابکهمهاام هااایی ننااین سیسااتمبهتاار ماادیریت 
تحلیال و ارزیاابی   کاار  در نتیجاه ایان    دهند؛نشان میرا  های تطبیقی پیچیدهسیستم

 از اطالعاات  و مواد جاییجابه نگونگی کامل در  کند. تواناییمیتر ها را سختآن
 مادیریتی هاای  تصامیم  درماثثری  نقاش  وقاای،   پیچیاده  کنناده  تاممین  شابکه  طریق

باا توجاه باه    . [11] داردرا  شابکه  سراسار  در تولیاد  و هابندی منبعاولویت ،آگاهانه
بررسای   باه اغلاب نیااز   هاا  این شبکههای تصمیمدارند،  تممینی هاشبکه اهمیتی که

در  هاگیریهای مختلف دارد. وقتی تصمیمابعاد و دیدگاهجمله بسیاری از  هایعامل
خریادار،  -کننده  تممینروابط غیر پیچیده )خطی بودن،  هایبرپایه فرضیهاین شبکه 

اغلب  هاهها  باشد، مسئلشرکت اثربیضعیف، محیط ایستا، رفتار ثابت و های ارتباط
. [12] شودتما  میمانند و فرصت کافی برای در  و بهبود فرایندهای مهم پنهان می

در شابکه عملکارد   هاایی کاه   این است که شارکت  آید،وجود میای بهمسئلهرو ایناز
و جایگااه   ؛دنا کنبا اعاای شابکه مادیریت مای    را ؛ نگونه روابط خوددارندباالتری 

 ها نگونه است؟ها در شبکه نسبت به دیگر شرکتساختاری آن
 .اسات  جهاان  در صانعت  و تجارت ناپذیرجدایی و مهم از اجزا یکی خودروسازی

 کاه  ،اسات  کشاور  صانعت  تارین بازر   نات، صنعت از پ  ایران در خودرو صنعت

 خودرو صنعت بخش .دارد مالی گردش ریال هزار میلیاردصدوپنجاه  حدود سالیانه
ای از آن مجموعاه  بیشاتر  قسمتکه  دارد؛ اقتصاد در زیادی بعدی و قبلی هایارتباط
 این .دارد اقتصادی هایسایر بخش باکه  عمیقی پیوند و است؛ اقتصادی هایفعالیت

 گاری، ریختاه  فلازی،  صنعتی هایگروه مانند صنعتی کشور بخششصت  با صنعت

 در و ... اقتصااد، الکترونیاک   رایاناه،  از: اناد که عبارت مختلف هایرشته شیمیایی و

 و گساتردگی  سابب  باه  صانعت  ایان  توساعه  کشاورها  از بسایاری  دراست.  ارتباط
 ساریع  رشاد  هادف  باه  یاابی دست برای هاراه بهترین از یکی ،آنبزر   هایزنجیره

 اقتصادی و اثرهای هاجنبه به توجه با صنعت این حیات ادامه .شودمی توجه صنعتی

 در و افازوده  ارزش ،اشتغال ایجاد نسبت باالیبهو  بالقوه ظرفیت ،مانند آن گسترده
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 هار  بارای  تواناد مای  کشاورها  اقتصادی توسعه در پیشرو نقش ایاای بعای مواقع

  .[13] باشد هاهدف دست آوردنبه ابزار ترینمهماز کشوری
های با عملکرد شرکتهای ساختاری مقایسه ویژگیو هدف این پژوهش بررسی 

های اصالی ایان   . سوالاست ی دیگرهاصنعت خودرو با شرکت تممینباال در شبکه 
 پژوهش به صورت زیر است: 

 نگونه است؟صنعت خودرو  تممینهای ساختاری شبکه ویژگی
سااختاری  هاای  ویژگای ی ناه  اهای باا عملکارد بااال در ایان صانعت دار     شرکت

 هستند؟ و نه تااوتی با متوسط صنعت دارند؟
 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش -2
 تأمینشبکه  -2-1

ای مجموعاه  ،تممینهای شبکهبرای نمونه،دارد. زیادی تعاریف  تممیناصطالح شبکه 
جریان کاالهاا و خادمات   تعریف ، برای   1996)هارلند  هستند تممینهای از زنجیره

شابکه   ،  2001 ،هارلناد و نایات  )د نا کنمای اساتااده  از منبع اصلی تا مشتری نهایی 
 هاا آن و پیونادهای  هاا نباع م ،هافعالیت ،کنشگرهادر بر گیرنده که  ایرا شبکه تممین

ها نشان آنکنند. توصیف میو خدمات ها محصولها به ورودی تبدیل برای است و
هاا  فعالیت، ها، منبعکنشگرها با روش سازماندهی تممینکه ساختارهای شبکه  دادند

با . [14]مرتبط است و خدمات ها محصولبرای تبدیل ورودی به ها های آنو اتصال
تاالش بارای ایجااد     ،تممینجدید اصطالح شبکه به پژوهش مدیریت زنجیره  پیوستن

مثثرتر را کنترل پتانسیل شبکه به روشی راه از تر ترراهبردیتر و ماهومی گسترده
دهنده ایان اسات   نشان  ر به جای رقابت سادهگا یکدیها ب. رقابت شبکهدهدنشان می

شابکه  باه   بلکاه هاا،  کنناده  تاممین شابکه باالدساتی   نه تنهاا باه    تممینهای شبکه ،که
 . [15] نددارتوجه  هم هاو مشتریها کنندهدستی توزیع پایین

، گیاری انادازه جویی ناشی از شامل صرفهکه  های مختلایانگیزهها با این شرکت
های نوآورانه، عملکرد مالی بهتار و  ، شایستگی محوری، مهارتهامنبعدسترسی به 

 تاممین هاای  شابکه  عباارت دیگار،  به . [8] کنندهمکاری میبا یکدیگر نوآوری بیشتر 
، تولیاد  هاا هکنناد  تاممین افقی و عمودی بین  همکاری هایاز مجموعهرکیب متنوعی ت
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طی که زنجیره ارزش خ ؛هستند هامشتریو  هافروش، خرده هاهکنند، توزیع هاهکنند
 .[16, 4] اناد باین اعااای سیساتم تبادیل کارده      همکااری سنتی را به شبکه پیچیاده  

سه نو  یکی از توانند میها در دنیای واقعی شبکهاین اند که نشان دادهپژوهشگرها 
 ؛داشاته باشاند    گیریاندازهدون )تصادفی، جهان کونک و برا  شبکه رایج 1شناسی

اثرهاای   و ؛[17] را دارناد خاص خاود   هایو قوت هاضعف هها نقطکه هر یک از آن
. [18]توانناد داشاته باشاند    مای لکرد، پویاایی شناسای و حاکمیات    عمروی متااوتی 
، همکااری از همااهنگی،   مشخصای ساط   های شبکه پیچیده باه  سیستم اینمدیریت 
را  رواباط  گیریانگیزه شکل که یهاینظریه .[19]اختیار و نظارت نیاز دارد  واگذاری

و دیادگاه مبتنای بار     2اقتصاد هزینه مبادلاه  نظریه :اند ازعبارتکه  ؛دهندتوضی  می
  بیشتر توضی  داده شده است: . در ادامه این دو نظریهاندشناخته شده ،3هامنبع
 

 هزینه مبادلهنظریه  -2-2
 گیریتصمیم. کندمی ایجاد گیریتصمیم برای نظری ارنوبیهن مبادله، هزینه نظریه
 کدا  و شود انجا باید  شرکت درون ،ارزش زنجیره هایفعالیت کدا  که این درباره
 هزیناه  اقتصاد .[20]شود  ه بیرون سپردهب قراردادی -ایرابطه صورتبه هافعالیت
، دارانسااها  طلباناه فرصات  رفتاار  کنتاارل را بارای  حاکمیات  ساازوکارهای  مبادلاه 

 ایان  .[21]برد ¬می کاربه مبادله در خاص هایگذاریسرمایه از حااظت و هاشریک
 سااختارهای  یا هاشکل داشتن به را هاشرکتدارد و  توجه سیستم کارایی به نظریه

 یدیادگاه هزیناه مبادلاه رویکارد     ،به عبارت دیگر .[22]کند می تشویق بهتر نظارتی
بر پایه آن وقتی که در این صورت  ؛های روابط استار و پویاییابزاری برای ساخت

صاورت رواباط داخلای یاا رواباط      باه که هایی مبادلهحاکمیت تراکنش دشوار است، 
 ساازگاری و  ،دیادگاه  شوند. اینبهتر مدیریت می ،ها هستندبلندمدت با دیگر شرکت

 طلبای فرصات  هاای زیاان  کااهش  بارای  رواباط  موفقیات  کلیاد  را اعتمادیبیکاهش 
 کاه  نظاارتی  ؛اسات  رابطاه  بار  بهتار  نظارت روش تعیین ،آن اصلی ند و هدفندامی

 پایاه  بار  معاملاه  بار  نظاارت  نظریاه،  ایان  براسااس . کناد می کم را مبادله هایهزینه

                                                                                                                                        
1 .Topology 

2. Transaction cost economics (TCE( 

3. Resource based view (RBV) 
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 ایان  در اصالی  هاای یهفرض .[23]است  روشن قراردادهای و اقتصادی هایشاخص
 پایاه  بار  افاراد  ،محادود  عقالنیات  اسات. در  لبای طفرصات  و محدود عقالنیت نظریه
 مناافع  و طلباناه فرصت رفتار ارنوبهن در خود، هایگرایش و شناختی هایقابلیت

 طارفین  ،محادود  عقالنیات  نیروهای و نبود اطمینان دلیل به. هستند محدود شخصی
 همیشاه  معاملاه  هزینه دیگر، بیانی به. باید پرداخت کنند را مبادله هایهزینه ،معامله
 رفتاار  ،طلبای فرصات  یهفرضا  در. کناد تغییار مای   شارایط  باا  متناسب و دارد وجود

 دیگار  طارف  در طلباناه فرصات  رفتاار  ننباود  از اطمیناان  و حااظت دارای نظارتی،
 اسات  رابطاه  باه  هاسازمان آمیزخصومت نگاه طلبیفرصتاین  نتیجه . است معامله

  .[24]داد  قرارتوان می همکاری رابطه سر دو از یکی در را آن که
 

  هامنبعمبتنی بر  دیدگاه -2-3
برتاری  شارکت و   یهاا منباع »   در مقاله 1991بارنی )وسیله بهاین دیدگاه در ابتدا 

، 1هاای ارزشامند  دارای ویژگای  هاا منباع کاه رابطاه باین     ،مطرح شاد « رقابتی پایدار
باا   اری شاده و گاذ نا  VRINکه به اختصار  4ناپذیرو جایگزینی 3ناپذیر، تقلید2کمیاب
نناین  هاایی کاه دارای   شرکتاین دیدگاه، در . ه شده استرقابتی توسعه داد برتری
ارزش را توساعه داده و  و خادمات خاود   هاا  محصاول  توانناد ، مای ی هستندهامنبع

 ییهاا منباع کاه دارای نناین    ییهاا رقیاب نسبت به  ،خودهای مشتریبیشتری برای 
هاای  هاا و دارایای  ، قابلیات هامنبعاین دیدگاه، اصلی  . مااهیم[25]نیستند، ایجاد کنند 

راه الکترونیااک از هماااهنگی کنااد کااه ایاان دیاادگاه ادعااا ماای  .[26]اساات راهبااردی 
ایان امکاان را   کنناده  همکااری  هاای  شارکت به های خاص، گذاری در داراییسرمایه

 برتاری  ناپاذیر ، و تقلیدبدون جانشاین ارزشمند، و  کمیاب یهامنبعراه تا از  دهدمی
 یهامنبعآن دسته از  تیریبا مد یسازمان نیب تیحاکمو  [27, 26]ایجاد کنند رقابتی 

باه   .[28]دهاد  مای  شیا افازا ر هاتشرک رقابتی برتریکه  ارتباط دارد تممین رهیزنج
هاای  فعالیات نگونه ها که سازمان ؛متمرکز استکار بر این دیدگاه طور خالصه این 

                                                                                                                                        
1. Valuable 
2. Rare 

3. Inimitable 

4. Nonsubstitutable 
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. [29] کنناد کام  هاای تولیاد و تباادل را    هزینهراه را انجا  دهند تا از این  مرزگذاری
 تاممین در زنجیاره   غا  عماودی ادتعریف  برایدیدگاه ین از اپژوهشگرها از بعای 

 اند.استااده کرده
  

 
 تحلیل شبکه اجتماعی -2-4

کسی که ویژگی ؛   ریشه دارد 1936) 1کرت لوینپژوهش در  ،تحلیل شبکه اجتماعی
نظاری  هاای  پایاه شناسای، و  جامعاه انتزاعی ریاضیات را با ویژگی تاسایری/ذهنی  

جامعاه   در نیزی کاه  دیدگاه. این گذاری کردبنیاننظریه گراف در ریاضی را  پایهبر
گیاری و  انادازه مشاارکت دارد و زمیناه الز  بارای تحلیال،      ،شودمی میدهنا 2سنجی

 افاراد،  باین  کاه  اجتمااعی  شبکه دیدگاه .[30] است هفراهم کردرا در  ارزش رابطه 
ی ابازار در ادبیاات مادیریت    ،کندبرقرار میارتباط   کنشگرها) هاسازمان وواحدها 

شاناخته شاده   ی ساازمان  درون و بین الگوهای وهمکاری  پیچیده روابط در  برای
 باین  طابا رو ناد منظاا   و نشامی  تحلیال  باه  توجاه  باا  اجتمااعی  شبکه تحلیلاست. 

ر شابکه را  صا باین عنا هاای  همکااری امکان کشف، کمی کردن و ارزیابی  ،کنشگرها
ختاری های سابزارهایی را برای کمی کردن ویژگیا درنتیجه ؛[31] است کردهفراهم 

تحلیلای و   یاجتمااعی روشا   هایتحلیل شبکه .[6] دندهارائه میدرون شبکه پیچیده 
هاا را  تاری و رواباط ذاتای شابکه   هاای سااخ  ویژگی کلیاست که بررسی  یرویکرد
هاای  وسایله رویکرد باه هاا  ایان رواباط و ویژگای    در حاالی کاه   .کناد مای  پذیرامکان

 یاز دیادگاه  هاا ایان شابکه   .[32]د باود  نا نخواهپذیر به راحتی در پژوهشی سنتی 
 یو یاا از دیادگاه   هاا یاا نهادهاا   سازمانی  با تمرکاز بار ساازمان   بین سط  )بزر  
بررسای شاوند   توانناد  می ،فردی یگرهاکنشسط  بین فردی  با تمرکز بر )کونک 

گاراف   نظریاه رویکارد ریاضای    ،برای تحلیل شبکه اجتمااعی رایج ارنوب هن .[33]
دیدگاه  .[34] دهددار نشان میجهتها را به دو صورت گراف ساده و که شبکه است

کند تا هر دو بعد فنای و اجتمااعی   فراهم میها محققن امکان را برای تحلیل شبکه ای

                                                                                                                                        
1. Kurt Lewin 

2 . Sociometry 
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باین   تاممین شابکه  در  .[6] دنا دهارائه  تممینشبکه و تصویر کلی از کنند  هماهنگرا 
هاا را  ن شارکت اباط بای  ها هستند و خطاوط رو دهنده شرکت نمایشها گره ،شرکتی
 دنا دهنشاان مای   یان مواد، و تباادل اطالعاات  کننده، جر تممین -روابط خریدار مانند

را هاا  ط درونی بین شرکتابجایگاه و رو نو  شناسیهای ساختاری و ویژگی. [35]
هاایی کاه از تحلیال شابکه     در ادامه به بررسی پژوهش .[3] دهندمی نشان در شبکه
 پردازیم. اند میاستااده کرده تممینشبکه در اجتماعی 

 

 پیشینه پژوهش -2-5
 از تحلیال شابکه اجتمااعی       2016)بیسول  تممینشبکه و  تممیندر ادبیات زنجیره 
شاارکت پیشاارو دز صاانعت   12دوازده )هااای ساااختاری ویژگاایباارای شناسااایی 

 تاممین زنجیره است که در شده شرکت مطرح   25پنج)وفهرست بیستالکترونیک از 
شابکه اجتمااعی و   از تحلیال   ،  2017 ) کائو و همکاران . [8] بررسی شدند 1نرتگار

ا با  تاممین تاری شابکه  هاای سااخ  برای بررسی رابطه ویژگیها تحلیل پوششی داده
ارنوبی را بارای  هن ،  2011) و همکارانکیم  .[36] ها استااده کردندکارایی شرکت

هاای  اجتماعی بارای بررسای ویژگای   های نگونگی استااده از تحلیل شبکهفهماندن 
لاف  ارنوب معیارهاای مخت ها ها در این ن. آنارائه دادند تممینهای تاری شبکهساخ

دهناد و  میانجا   تممینها در شبکه هایی که شرکتتحلیل شبکه اجتماعی را به نقش
  باه   2014و همکااران ) بالمای   .[4] ارتباط دادند های آنهمچنین متغیرهای عملکرد
هاا ارتبااط باین    آنبر ناوآوری شارکت پرداختناد.     تممینبررسی اثر ساختار شبکه 

کنندگی ظرفیت متعادلو همچنین اثر  تممینپذیری و وابستگی درونی شبکه دسترس
 تاممین را بار خروجای ناوآوری شابکه      تممینجذب و نوآور بودن شریک در شبکه 

هااای یاال شاابکه اجتماااعی باارای ساانجش ویژگاای تحلدر نتیجااه از؛ بررساای کردنااد
هاای  برای سنجش ارتبااط باین ایان ویژگای    و از رگرسیون  تممینساختاری شبکه 

محماودزاده و اللاه    در ایاران نیاز   .[37] شرکت استااده کردندنوآوری ساختاری با 
هااای باا اساتااده از روش تحلیال شابکه     تااممین  باه ارزیاابی کاارایی شابکه     1393)

 . [38] دپرداختنتراکتورسازی موتورسازی اجتماعی در شرکت 

                                                                                                                                        
1. Gartner 
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  پژوهش شناسیروش -3
 تااممینهااای ساااختاری شاابکه ویژگاای ایبررساای مقایسااهبااه ایاان پااژوهشدر 

هاای فعاال در ایان صانعت     های برتر در صنعت خودرو و سایر شارکت شرکت
. داردتوصیای  یماهیتاز نظر هدف کاربردی و پژوهش  این است.پرداخته شده 

صانعت خاودرو    تاممین های فعال در شابکه  کلیه شرکت ،جامعه آماری پژوهش
در دساترس از  های گیرینمونه برپایهها آنبرای شناسایی بوده است که ایران 

 در بازه زمانی ،فعال در این حوزه اصلی هایهای مالی شرکتاطالعات صورت
شارکت    30سی )ابتدا با شناسایی . ه استاستااده شد 1395تا  1390 هایسال

و در گروه صنعت خاودرو و سااخت قطعاات باا کاد گاروه        فعال در این صنعت
 1ساایت کادال  راه از  هاا های ماالی آن صورت و بررسی  34نهار)وسی صنعت
اساامی   تعریاف شاده،   بازه زمانی سازمان بورس و اوراق بهادار دربه وابسته 
سپ  برای ترسایم شابکه    اند،هها را استخراج کردهای طرف قرارداد آنشرکت
 همانند ؛هاآن هایارتباطها و گره همانندها شرکت ،در هر سالها آنهای ارتباط
تحلیل رویکرد براساس در ادامه،  .ندشدتصویرسازی اعاای شبکه های اتصال

در برنامه اکسل  ،مجاورت دوتاییجدول صورت به تممینشبکه  ،شبکه اجتماعی
ای ، در صورت وجود هر ناو  رابطاه  جدولبرای ساخت این  شد.تصویر سازی 
 نبودن رابطه عدد یک و در این صورت ،سلول محل تقاطع این دوبین دو شرکت، 

 هایدلیل رواباط دوتاایی عنصار   . همچنین بهه استعدد صار در نظر گرفته شد
 بدون جهتصورت گراف بهشده بررسی شبکه که  روشن استشبکه با یکدیگر، 

باارای مطالعااه و محاساابه  6 2یوسااینت  ناار  افاازار از در مرحلااه بعااد،اساات. 
جدول در . شداستااده  ،سالشش خودرو در  تممینهای ساختاری شبکه ویژگی
نشان داده در سط  شرکت و بررسی  ،معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی 1شماره 

 سط  گره تحلیل شبکه اجتماعی در ترین معیارهایمعروفمتغیرها این . شودمی
  .[33]ند نکایگاه کنشگر در شبکه را تعیین میهستند که ج
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2 . UCINET 6 
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 معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی 1 جدول

 توصیف پارامتر روش محاسبه تعریف معیار

 مرکزیت
 بینابینی

تواناد  مقداری که شرکت مای 
و بر  ؛بین شبکه قرار گیرددر 

هااا در دیگاار شاارکت روابااط
 شبکه کنترل داشته باشد.

𝐵𝐶𝑖 = ∑ 𝑃𝑞;𝑖;𝑗

0

𝑞;𝑗≠𝑖

 

𝑃𝑞;𝑖;𝑗  تاارین مساایرها بااینکوتاااهتعااداد   
 .داردرا  iگره که  jو q هایگره

 مرکزیت
 نزدیکی

 اختیااارمقااداری کااه شاارکت 
دیگران را از  هایاقدا کنترل 

نظر دسترسی به اطالعات در 
 .دارد تممینشبکه 

𝐶𝐶𝑖 = ∑ 𝑑(𝑃𝑖; 𝑃𝑗)

𝑛

𝑖=1

 
𝑑(𝑃𝑖; 𝑃𝑗)  تاارین هااا در کوتاااهلبااهتعااداد

 دهد.می نشان 𝑃𝑗 و𝑃𝑖مسیر اتصال 

 مرکزیت
 بردار ویژه

مقااداری کااه شاارکت قاادرت  
 هااایاقادا  روی ثیرگاذاری  مت

در شاابکه  ،هااادیگاار شاارکت
براساااااس  ؛را دارد تااااممین

مساااتقیم آن باااا  پیونااادهای
هاااایی کاااه قااادرت شااارکت

 ای باالتری دارند.رابطه

𝐸𝐶𝑖 = 𝛼 ∑ 𝐴𝑖𝑗𝐶𝑗

0

𝑗

 

𝐴𝑖𝑗 تاممین مجاورت روابط شبکه  جدول 
𝐶𝑗ثاباات اساات و 𝛼 ، دهاادنشااان ماای را   

نشان را  تممینشبکه در  j وجودمرکزیت
 .دهدمی

ضریب 
 بندیخوشه

شابکه   دارانساها  مقداری کاه  
زیرشابکه هاا را    شارکت  تممین

دهی ایان  شکلتشکیل می دهند. 
 همکااری تواناد  ها میشبکهزیر 

 کند. سانآبین شرکا را 

𝐶𝑖 =
𝑛𝑝

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
2⁄
 

𝑛𝑝   تعداد پیوندهای واقعی بین الترهاای
 است. iکنشگر 

 𝑛𝑖   تعداد پیوندهای ممکن بین آلترهاای
 است. iکنشگر 

 تودرتو بودن

مقداری که شارکت در مرکاز   
قااااارار دارد و در شااااابکه  

صااورت دروناای متصاال  بااه
 شده است.

𝐸𝑀𝐵𝑖 = 𝐵𝐶𝑖 × 𝐶𝑖 

𝐵𝐶𝑖  و𝐶𝑖 بیناابینی و   مرکزیات ترتیب  به
را نشاان   iبندی شارکت  خوشهضریب 

 دهد.می

 کارایی

هاا  مقداری که روابط شارکت 
شاابکه  دارانسااها در بااین 
اضااافی غیاار هااا آن تااممین
 .هستند

𝐸𝐹𝑖 =
[∑ [1 − ∑ 𝑃𝑖𝑞𝑚𝑗𝑞

0
𝑞 ]0

𝑗 ]
𝑛𝑖

⁄  

𝑃𝑖𝑞  مقااداری کااه شاارکت کااانونی بااا q  در
قااارار دارد قااادرت  𝑚𝑗𝑞ارتبااااط اسااات.  

و  j هاای موجود بودنبین  رابطهای حاشیه
q   طاور مساتقیم باه     باه است )که هار دوi 

 دارانساها  تعداد کل  𝑛𝑖اند  و شدهمتصل 
 است. i کانونیمستقیم شرکت 

 محدودیت

یک  راهمقداری که شرکت از 
یا تعداد بیشتری از شرکا در 

محاادود شااده  تااممینشاابکه 
 هااایگاارهبااه وساایله  ؛اساات
قیمی که بین یکادیگر باه   مست

 گذارند.اشترا  می

𝐶𝑆𝑖 = (𝑃𝑖𝑗 − ∑ 𝑃𝑖𝑞𝑃𝑞𝑗

0

𝑞

)2 

𝑃𝑖𝑗  ها رابطاه باا   شرکتقدرت نسبیj  و
𝑃𝑞𝑗   قدرت نسبی رابطهqs  باj   را نشاان
 دهد.می

 مرکزیت
 درجه

𝐷 مقدار فعالیت در کل شبکه =
𝑛𝑖

𝑛⁄  

𝑛𝑖  مستقیم شرکت مرکزی داران سهاi 
تعاااداد کااال  nد و نااادهرا نشاااان مااای

 دهد.ها در شبکه را نشان میشرکت
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سازمان مدیریت وسیله به ،نجا  شدهابندی ساالنه رتبهبا بررسی در ادامه 
شرکت برتر در صد  فهرستکه در  فعال در حوزه صنعت خودرو شرکت هرصنعتی، 
که دارای عملکرد باال های آن صنعت ترینبر شده وشناسایی  ،ندقرار داشتطی دوره 

میزان  و های شناسایی شدهشرکت فهرست 2جدول . شوندمیدر نظر گرفته ؛ هستند
 دهد. نشان میرا ها نفروش آ

 
 برتر صنعت خودرو ایرانهای اسامی شرکت 2 جدول

  فروش )میلیارد ریال 

 ردیف نا  شرکت 1390 1391 1392 1393 1394 1395

 1 خودرایران 126،695,7 83،232,13 111،942,2 216،394,5 195،558 252،423

 2 سایپا 104،776,5 73،370,71 78،390,68 122،975,8 108،707 177،049

 3 سازه گستر سایپا 32،014,34 22،016,66 27،069,95 40،027,77 33،751 50،609

 4 ایساکو 7،308,376 9،420,865 10،607,61 11،806 15،141 17،066

 5 گروه بهمن 11،154,17 9،422,922 8،692,794 15،167,34 16،174 20،381

 
شرکت در دوره زمانی پنج های ساختاری این ویژگی در پایان نیز پ  از محاسبه

صنعت خودرو و متوسط صنعت های برتر شرکتتااوت ساختاری بین  ،سالهشش 
 . ایمرا بررسی کرده

 

 های پژوهشیافته -4
شش در صنعت خودرو در بازه زمانی  تممینشبکه ساختار   1شکلدر شکل زیر )

شکل ها سالاین  دربا  دهدطور که شکل نشان میهمان؛ دهدنشان می را ساله
 است.  003/0ها یکسان و مقدار کم شبکهارنداشته و تزیادی تغییر  ،تارساخ
 

90 91 92 
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93 94 95 

   

 1395 -1390 ازه زمانیصنعت خودرو درب تأمینشبکه ساختار  1 شکل

 
و کناد  مای بررسای   راصنعت خاودرو   تممینشبکه های ساختاری ویژگی 3 جدول

 دهد. می متوسط صنعت را نشان
 

 های تحلیل شبکه اجتماعی در سطح صنعتمعیاری 3 جدول

 متوسط صنعت 1395 1394 1393 1392 1391 1390 ویژگی ساختاری

 - 846 801 916 923 822 917 کتتعداد شر

56/2 70/2 98/4 درجه مرکزیت  53/2 07/3  92/2 13/3 

 22/3137 22/3098 77/2830 38/3410 27/3462 56/3033 14/2988 نزدیکی مرکزیت

 03/0 01/0 06/0 04/0 01/0 01/0 02/0 بردار ویژه مرکزیت

 99/294 37/281 74/328 10/264 56/256 22/279 95/359 بینابینیمرکزیت 

 02/0 03/0 03/0 02/0 02/0 03/0 01/0 بندیخوشهضریب 

 96/0 95/0 95/0 96/0 96/0 96/0 96/0 کارایی

 18/0 17/0 15/0 09/0 09/0 10/0 46/0 محدودیت

 57/26 11/26 89/36 84/31 77/20 42/33 42/10 تو بودندرتو
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شارکت  پانج  برای  تممینشبکه معیارهای ساختاری   4جدولنهار )جدول شماره 
 1395تاا   1390در باازه زماانی    را ساط صانعت  برتر در صنعت خودرو ایاران و متو 

 دهد. طور خالصه نشان میبه
 

 های برتر صنعت خودروشرکتهای ساختاری ویژگی: 4جدول 

 بندیضریب خوشه تو در تو بودن محدودیت کارایی بینابینی بردار ویژه نزدیکی درجه نام شرکت

 03/0 02/191 15/0 95/0 14/5001 15/0 17/2451 33/30 ایران خودرو

 04/0 08/253 06/0 96/0 32/6715 10/0 67/2201 50 سایپا

 20/0 47/1146 28/0 82/0 46/5482 22/0 67/2313 67/10 سایپاسازه گستر 

 20/0 74/822 37/0 81/0 53/3371 13/0 33/2610 83/6 ایساکو

 04/0 37/125 10/0 96/0 28/3511 08/0 2482 27 گروه بهمن

 20/0 47/1146 37/0 96/0 32/6715 22/0 33/2610 50 حداکثر

 03/0 37/125 06/0 81/0 53/3371 08/0 67/2201 83/6 حداقل

 10/0 74/507 19/0 90/0 35/4816 14/0 77/2411 97/24 میانگین

 02/0 57/26 18/0 96/0 99/294 03/0 22/3137 13/3 متوسط صنعت

 67/4 11/19 08/1 94/0 32/16 19/5 77/0 98/7 نرخ تغییر

 
بااالتری  درجاه  از برتر در صنعت خودرو  هایشرکت که دهدنشان می باالجدول 

 دارناد. نسبت به متوساط صانعت   برابر   8طور تقریبی ، بهمستقیم بیشتری برانسهم)
 قادرت نااوذ بیشاتری نسابت باه     هاا  شارکت دهناده ایان اسات کاه     موضو  نشاناین 
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وسایله  را باه  هاا منباع دسترسی سریعتر باه   ،بینابینی مرکزیت. دارند یگردهای شرکت
دهناده ایان اسات کاه     ایان پاژوهش نشاان     در نتیجاه  دهاد؛ نشاان مای  اعاای شبکه 

مرکزیات بیناابینی بیشاتری نسابت باه متوساط        ،های برتر در صنعت خاودرو شرکت
هاا  اتصال شرکت اصلی به دیگر شرکتراه ترین کوتاه ،نزدیکی مرکزیت .دارندصنعت 

مراحال  ن اسات کاه   آ نشان دهناده مقدار کمتر  .کندگیری میاندازه  تممینشبکه در را 
شارکت  در این معیار . وجود دارددر شبکه سهم بران یابی به دیگر برای دستکمتری 

از  ؛هستندمتوسط صنعت  بهنسبت  نزدیکی کمتریمرکزیت های با عملکرد باال دارای 
 در تاو  قادرت  با هاشرکتهمچنین . دهدرا نشان میها ای باالتر آنرابطهقدرت  رواین
هماان طاور کاه جادول     . هستند باالتری ایرابطه قدرت و همکاری دارای باال بودن تو
و ساایر   بااال  عملکارد  با هایشرکتدر این معیار تااوت زیادی بین  دهدمی نشان باال

 خود روابط باال عملکرد با هایشرکتدرنتیجه  ؛برابر  وجود دارد 19)حدود ها شرکت
آساان   هاا آن بارای  را دانش انتقال و گذاری اشترا  که کنندمی مدیریت ایگونه به را
نسابت آن باه    دیگار  و یا به عبارتمثثر اندازه  عادیمعیار کارایی در واقع مقدار  .ندک

گاره کاارایی    ،تکاراری کمتار   یهاارتباط. هر نه تعداد دهدمیمرکزیت درجه را نشان 
شرکت های با عملکرد بااال در صانعت خاودرو ایاران دارای     . داردبیشتری ساختاری 
در  ،بیشاتر غیرضاروری  رابطاه  هرگاه مشابه با متوسط صنعت هستند.  یباًکارایی تقر

را نشاان   تاممین شابکه   دارانساها  بیشتر باین   همکاری باشد؛ تممینپیکربندی شبکه 
در برابار  سارعت بیشاتر   و  شادن هماهناگ  برایها توانایی آندراین صورت  ؛دهدمی

از نظار  هاای برتار   براباری شارکت  . با توجه به یابدمیبازار افزایش به  متعددالزامات 
هاای فعاال در ایان    که شرکت نتیجه گرفتتوان این گونه می ،با متوسط صنعتمعیار 
کمی سرعت نداشته و را گویی به نیازهای بازار پاس پیکربندی مناسبی برای ، صنعت

دور خیلای  این نتیجه به دلیل رقابتی نبودن بازار خودرو در ایران ؛ دارنداین زمینه  در
باالتری بندی خوشهضریب  ا عملکرد بیشترب یهاشرکتعالوه بر این، . از ذهن نیست

بااالتر  هاای  ساط   بیشاتر بهمکااری   ،. ایان نتیجاه  دارناد  را نسبت به متوسط صانعت 
معیاار   .دهاد نشاان مای  را  اناش و یاادگیری در باین اعااای شابکه     گاذاری د اشترا 

هاای  شارکت  ایرتی بارای سا  یمحادود  شارکت این است که آیا نشان دهنده محدودیت 
ایجاد می کند یا ناه؟ هار   را آن مناسب جایگزین  ،هاارتباطنبود  به دلیل به خود متصل

دیگاار محادودیت بیشاتری بارای     شارکت  نآ ،خص بیشاتر باشاد  ناه مقادار ایان شاا    
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 :سط  باالتر محدودیت به معنیبه عبارت دیگر کند. مین ایجاد های متصل به آشرکت
در صانعت خاودرو ایاران    . اسات  تممیناعاای شبکه  ترضعیف 1گریواسطهتوانایی 
نسبت به متوسط صنعت از نظار ایان شااخص     ؛هایی که عملکرد باالتری دارندشرکت

گری کمتری قدرت واسطهها شرکت اینکه  دهدمیاین امر نشان دارند؛ مقدار بیشتری 
تاوان  و مای  برابار بیشاتر  اسات    1/1که این تااوت بسیار اند  )حدود هر نند  دارند؛

نندان با های فعال در حوزه صنعت خودرو گری شرکتقدرت واسطه نتیجه گرفت که
 یکدیگر تااوتی ندارد.  

 

 بحث و نتیجه گیری -5
صانعت خاودور در    تاممین های ساختاری شبکه بررسی تااوت ویژگی بهاین پژوهش 

 .استااده کارده اسات  از تحلیل شبکه اجتماعی های برتر در این صنعت ایران و شرکت
ها از تحلیل شابکه اجتمااعی   پژوهشبعای از  ،شدگاته وهش پژاین طور که در همان

پژوهشی کاه باه تحلیال توپولو یاک     فقط ولی . انداستااده کرده تممیندر حوزه شبکه 
بیساول در ساال   پژوهش  انجا  شده است؛های برتر در سط  صنعت ساختار شرکت

از معیارهای مرکزیت بیناابینی، نزدیکای، باردار ویاژه،      در این پژوهش .است  .2016
اساتااده  تو باودن، کاارایی، محادودیت و مرکزیات درجاه      درتوبندی و خوشهضریب 
. بررسی کرده استرا بین شرکتی در صنعت جهانی الکترونیک همکاری شبکه کرده و

مرکزیات بیناابینی، نزدیکای، باردار      :های سااختاری مثال  ویژگیپژوهش ما در  هنتیج
پاژوهش اشااره   طاور کامال باه    باه  است و تو بودندرتوبندی و خوشه ویژه، ضریب 

کاه شارکت هاایی برتار در هار       ه شده این استرو نتیجه گرفتایناز  ؛استشبیه شده 
را ای باالتری و قدرت رابطه هامنبعسترسی سریعتر به قدرت ناوذ بیشتر، داز صنعت 

 ایگوناه  باه  را خاود  هاا رواباط  ایان شارکت   ،. همچنیندارندها نسبت به سایر شرکت
در ایان  ؛ کناد آساان  ها آنبرای  یادگیری را دانش و گذاریاشترا  که کنندمی مدیریت
هاای  کاه شارکت   شده است   نشان داده 2016بر طبق معیار کارایی بیسول ) صورت

نسبت به متوساط صانعت دارای کاارایی کمتاری      ،جهانی مطرح در صنعت الکترونیک
هاا امکاان   به آنکار این  بنابراین ؛کنندبیشتری را تعریف میهای همکاریزیرا  ؛هستند

میزان  ،ولی پژوهش ما .دهدکار و تغییرات بازار را میوکسببا محیط پویای همراهی 

                                                                                                                                        
1. Brokerage 
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تاااوت خیلای کام باا متوساط صانعت       و  های برتر در صنعت خاودرو کارایی شرکت
همچناین در رابطاه باا معیاار محادودیت       .دهاد نشاان مای  را درصد بیشاتر    1)حدود 

پژوهش ما نشان داد که بین تمامی اعاای شبکه از نظار ایان متغیار تاااوت ننادانی      
عملکرد باالتر نسبت به متوساط  های با وجود ندارد و حتی مقدار این متغیر در شرکت

  .  تااوت دارد   2016با یافته بیسول ) کارصنعت بیشتر است که این 
متغیرهاای سااختاری   بعاای  اشاره دارند کاه  کار به این هم  ی دیگریهاپژوهش

بیساول   :مثال برای تمثیر دارند؛هاهای عملکردی و نوآوری شرکتشاخصروی شبکه 
بر متغیرهاای   تممیناثر مرکزیت و تراکم در شبکه برای سنجش  ،  2017و همکاران )

نتیجاه  . از روش رگرسایون اساتوار اساتااده کردناد     ،عملکردی در صنعت الکترونیک
 .ماثثر هساتند  هاا  ها نشان داد که هر دو این متغیرها بار عملکارد شارکت   پژوهش آن

پاذیری در شابکه   دساترس  ،اثار متغیرهاای سااختاری   هم    2014بالمی و همکاران )
بر خروجای ناوآوری   را شبکه )یک منهای کارایی   مرکزیت اطالعات  و درهم تنیدگی)

 ،هاا فرضایه آن  درنتیجاه  ؛ها را با استااده از روش رگرسیونی بررسی کردناد شرکت
در پاژوهش  . رابطه مثبت باین ناوآوری و متغیرهاای سااختاری شابکه را تاییاد کارد       

معیارهای اندازه، تراکم و مرکزیات بیناابینی   تمثیر  ،  2014یرت )ینیکارنول و دیگری 
باا   . آن هاا را بررسای کردناد  جدیاد  گذاری مشتر  سرمایهگیری روی شکل ها شبکه

متغیرهای مرکزیت بینابینی  تحلیل آماری رگرسیون لجستیک به این نتیجه رسیدند که
ی ناشای از  همکاار روی طاور انادازه شارکت    هماین شرکت اصلی و شریک تجاری و 

باا اساتااده      2017) . کائو و همکاراناستمثثر مشارکت و سرمایه گذاری مشتر  
مرکزیات درجاه،    :ای، اثر مثبت معیارهاای مرکزیات شابکه مانناد    از رگرسیون مرحله

های عمومی فعال در صنایع مختلاف در  ار ویژه بر کارایی تولید شرکتدبینابینی و بر
و  جاساازی سااختاری   اثار دربااره     2014کایم ) گازارش کردناد.    را کشور آمریکاا 

بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت خریدار نشان داد کاه در    تممینای در شبکه رابطه
اماا باه    ؛تواند به تقویت عملکرد عملیاتی شرکت خریدار کماک کناد  ابعاد ساختاری می
از معیارهاای     2011همکااران ) نیار و  همچناین،  شود. نمیمنجر عملکرد مالی بیشتر 

متصال در شابکه و   مثلااه  ترین بندی، اندازه بزر خوشهمتوسط طول مسیر، ضریب 
متصال بارای بررسای رابطاه باین      مثلااه  تارین  ها در بازر  گرهفاصله بین بیشترین 

هاا  پژوهش آن هنتیج؛ در و اختالل در این شبکه استااده کردند تممینتوپولو ی شبکه 
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رگرسایون  سازی عامل بنیاان و روش  های شبیه آزمایشهای ناشی از داده برپایهکه 
هاا در  های سااختاری در مواجهاه باا اخاتالل    متغیر به اهمیت بود ایلجستیک دوجمله

 اشاره داشت.  تممینشبکه 
کاه جایگااه   نتیجاه گرفات   تاوان ایان گوناه    میهای اشاره شده پژوهشبا توجه به 

موفقیات و شکسات    ،عملکارد، ناوآوری  روی ماثثری  نقاش   ،تممینها در شبکه شرکت
تواناایی  روی ها در شبکه ارتباطی آن ها داشته باشد. بناابراین، ایان پاژوهش    شرکت

دارد. تمکیاد  مدرن  تممینتحلیل شبکه اجتماعی برای کم کردن پیچیدگی روابط زنجیره 
های با عملکارد  این پژوهش نشان داد که در صنعت خودرو شرکت هبه طور کلی، نتیج

رو، بارای  اینازخود هستند.  دارانسها باال به دنبال ایجاد بیشترین ارتباط مستقیم با 
مناساب در  راهبردهای ای باالتر به انتخاب یابی به قدرت رابطهو دستها ارتباطحاظ 

ای پایادار پیشانهاد   یابی به قادرت رابطاه  برای دستاند؛ همچنین اجبار شدهاین زمینه 
بسته شاود؛  ی که استانداردهای عملیاتی باالیی دارند قرارداد دارانسها شود که با می

های با عملکارد بااال   بندی شرکتخوشهبا توجه به باالتر بودن ضریب  در این صورت
که داشتن روابط محلای قاوی    نتیجه گرفتتوان این گونه نسبت به متوسط صنعت می

رقاابتی کارده    برتاری نسبت به رقبای خود ایجاد  هادر شبکه صنعت خودرو برای آن
به دلیل این که توان یادگیری و ناوآوری بارای افازایش عملکارد      ،دیگرطرف است. از 

شبکه ارتباطی خاود را از نظار   همیشه توان مدیران این صنعت باید  ،دارد زیادینقش 
 خود، ارزیابی کنند.  دارانسها های ظرفیتها و استااده از قابلیتراه خلق ارزش از 

شاود کاه باه    مای پیشانهاد  همیشگی باشاد؛ ازیان رو   مطالعه این  مسیر اینکهبرای 
ساایر معیارهاای   راه ن ایا  تا ازشود پرداخته  ای ساختار سایر صنایعررسی مقایسهب

؛ شاود  شناساایی  ،هر صنعت تممینعملکرد بهتر شبکه روی گذار اثرو ساختاری مهم 
تار رابطاه باین    ه تحلیال دقیاق  ب های آماریروشو  عملکردی هایشاخص ازهمچنین 
در  صاورت ؛ در ایان تاوان اساتااده کارد   آن مای های ساختاری شبکه و عملکردویژگی
 ،رویکرد تحلیل شابکه اجتمااعی   برپایه طولیهای مطالعهبا  توانمیآینده های پژوهش
 ،هاا مطالعاه زیرا ایان گوناه    را بررسی کرد؛ صنایع هایارتباط شبکه ساختار پیشرفت

، در صانایع نگاونگی تغییرهاای فنااوری    ناو  و   باا  رابطاه در  را ارزشمندیهای نکته
هاای  سیاسات گاردآوری  این اطالعاات در   کند.میرا فراهم ها آنرشد  لمدطور همین

 . مثثر استصنایع  بینیراهبردی و آینده
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