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گردآوری اطالعات در این روش مصاحبه و تحلیل  انتخاب 20 نفر برای مصاحبه استفاده شد. ابزار 

کدگذاری باز و محوری  کیفی )تم( با استفاده از روش های  کیفی از روش تحلیل محتوای  داده های 

کمی پژوهش، روش تحقیق  گرفته است. در مرحله  انجام  ارائه شواهد مستند  با  انتخابی همراه  و 

شد.  استفاده  مورگان  و  کرجسی  گیری  نمونه  جدول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای  و  بوده  توصیفی 

تعداد 66 شرکت  بودند،  بر 80 شرکت  بالغ  که  فعال  تامین کننده  بین شرکت های  از  منظور  این  به 

گرفت. تحلیل داده ها  از این بین 62 پرسشنامه مورد بررسی قرار  که   انتخاب شد؛  به عنوان نمونه  

رابطه معناداری  رفتار خرید مشتریان صنعتی  و  کنندگان خارجی  تامین  بین ریسك  که  نشان داد 

وجود دارد. بنابراین الگوی ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان داد 

کمتری نسبت به بقیه  که در صنعت فوالدسازی، سیستم ها ی ارتباطی و عوامل زیست محیطی، تاثیر 

که اولویت خطوط تولید فوالد مبارکه  کیفیت  عوامل دارند؛ زیرا تأمین کنندگان به قیمت و مخصوصًا 

ریسک های  از  نباید  تأمین کننده  انتخاب  مطلوب  شرایط  به موازات  می دهند.  بها  بیشتر  است، 

کرد.  محیطی چشم پوشی 

  JEL: G22, E50 طبقه بندی
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مقدمه
مصرف کنندگان  رفتار  مطالعه ی  به  نیاز   1950 دهه ی  در  بازاریابی  مفهوم  توسعه ی  با  هم زمان 
کنون مفهوم رفتار خرید شرکت های فعال توسعه  زیادی  بیش ازپیش ضرورت یافت. از آن زمان تا

یافته است 1.
، شدت یافتن رقابت میان شرکت ها  که در طی دهه ی اخیر کردند  میتال2 و همکاران عنوان 
و عمیق تر  به سمت شناخت دقیق تر  را  آن ها  بازار توجه  از  بیشتری  آوردن سهم  به دست  جهت 

نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است3.
بر اساس  خارجی  تأمین کنندگان  انتخاب  در  فعال  شرکت های  خرید  رفتار  تحقیقات  در 
کنارگذاری  استفاده،  انتخاب،  فرآیندهای  تمامی  مطالعه  به  زنجیره تأمین،  ریسک های 
و  مشتری  برای  سازمان ها  و  گروه ها  افراد،  به وسیله  ایده ها  یا  و  تجارب  خدمات،  و  محصول ها 
که برخی  ایجاد فاجعه می شود، همان طور  رفتار خرید موجب  جامعه پرداخته اند4. عدم درک 
نقش  احساسی  و  فردی  فرهنگی،  اجتماعی،  نیروهای  هستند.  روبرو  مسئله  این  با  شرکت ها  از 
پژوهش،  این  )در  خرید  رفتار  بر  عوامل  این  می کنند5.  ایفا  خرید  رفتار  تعریف  در  عمده ای 
کلی  رفتار  و  می گذارند  تأثیر  روانی  سطح  یک  در  مبارکه(  فوالد  مجتمع   در  فعال  شرکت های 
شرکت های  خرید  رفتار  ک  ادرا به  بیشتری  توجه  باید  یابان  بازار می کنند6.  تعیین  را  وی  خرید 
کسب  برای  باشند7.  واقعی داشته  ارائه یک محصول  به جای  نام تجاری  به یک  فعال نسبت 
کارآمدی عملیاتشان، عالوه  کسب وکار8، شرکت ها باید در راستای  مزیت رقابتی در محیط متغیر 
از  قابل قبولی  سطح  کسب  برای  و  شده  هم ردیف  مشتریان  و  تأمین کنندگان9  با  خود،  مؤسسه  بر 
کنند10. یکی از ضرورت های انجام این پژوهش را می توان  چابکی با یکدیگر مشارکت و همکاری 

1. Bourlakis, (2018).
2. Mittal , (2017).

کریستوفر و همکاران، )2019(.  .3
4. Choi, (2019).
5. Dam& Petkova, (2017).
6. Ding, (2020).
7. Dobler, (2018).
8. Business
9. Suppliers
10. Grekova
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و  زنجیره تأمین  در  مختلف  مهم  و  حیاتی  عوامل  پنهان بین  و  متقابل  روابط  بحث  به  پرداختن 
شاخص های تحلیل رفتار شرکت های فعال آن نام برد. 

برای حضور فعال در بازار جهانی، سازمان ها باید قادر به تولید محصوالت در زمان مشخص 
کنند. تأمین کنندگان  کیفیت باال و هزینه پایین باشند تا بتوانند رضایت مشتریان خود را جلب  با 
که می توانند موجب شکوفایی و  به عنوان بخش مهمی در زنجیره تأمین شناخته می شوند به طوری 

یا ایجاد خسارات شدید به سازمان ها شوند.
مجتمع فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه سالیانه مبالغ قابل توجهی را برای خرید قطعات 
آنهم  گندله، مواد شیمیایی، تجهیزات و قطعات یدکی  و ماشین آالت مختلف، انواع مواد اولیه، 
که این رقم چیزی در حدود 30-60 درصد  کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی می پردازد  از 
کاهش هزینه های مربوط به آن می توان سهم به سزایی در  ارزش فروش محصول نهایی است و با 
کاهش قیمت محصوالت داشت. از طرف دیگر سازمان های تجاری مثل فوالد مبارکه همواره در 
کیفیت  با  و  کننده در تحویل مقدار درست، در زمان درست  تأمین  معرض خطر شکست یک 
که در هر پیوند موجود درون  این مثال ها نشان می دهد  روبرو بوده و هستند  با قیمت مناسب  و 

که می بایست بررسی و مدیریت شوند.   زنجیره تأمین، ریسک هایی پنهان است 

که: پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت است 
کدامند؟ . 1 انواع ریسک های زنجیره تأمین شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
رفتار خرید شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه به عنوان مشتری در مدیریت این ریسک ها . 2

چگونه تحلیل می شود؟ 
بر اساس . 3 خارجی  تأمین کنندگان  انتخاب  در  خرید  رفتار  تحلیل  برای  مناسب  مدل 

ریسک های زنجیره تأمین شرکت فوالد مبارکه چیست؟ 
شرکت های  زنجیره تأمین  ریسک های  انواع  شناسایی  ازجمله  اهدافی  تحقیق  این  همچنین 
این  مدیریت  در  مشتری(  )به عنوان  شرکت ها  این  خرید  رفتار  تحلیل  مبارکه،  فوالد  زیرمجموعه 
بر اساس  خارجی  تأمین کنندگان  انتخاب  در  خرید  رفتار  تحلیل  برای  مدلی  ارائه  و  ریسک ها 

ریسک های زنجیره تأمین شرکت فوالد مبارکه را پوشش خواهد داد.
ریسک  مدیریت  یعنی  موضوع  دو  این  که  بابت  این  از  قبلی  گرفته  صورت  تحقیقات  در 
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تأمین کنندگان و تحلیل رفتار خرید مشتریان به طور همزمان صورت نگرفته است خال تحقیقاتی 
وجود دارد.

1. مبانی نظری پژوهش
رفتار خرید  در بازارهای صنعتی

تصمیمات  است.  مصرفی  بازارهای  از  پیچیده تر  بسیار  صنعتی  بازارهای  در  خرید  رفتار  فرایند 
کاال،  خرید در بازاریابی صنعتی به عوامل متعددی بستگی دارد، از قبیل؛ پذیرش و ویژگی های 
شرایط  دیگر  یا  قبول  قابل  پرداخت  شرایط  موقع،  به  عرضه  یا  بودن  دسترس  در  کاال،  کیفیت 

تجاری، اثربخش بودن هزینه ها، خدمات پس از فروش. 1

رفتار خرید سازمانی
که بتواند نیاز ها و  که تنها وقتی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد  تشخیص این امر 
خواسته های مشتریان را برآورده کند سبب می شود که مطالعه رفتار خرید }در این پژوهش شرکت های 
باشد2. مهم  و  ضروری  امری  خارجی{  تأمین کنندگان  انتخاب  در  مبارکه  فوالد  مجتمع   در  فعال 
مشتریان ممکن است نیازها و خواسته های خود را به گونه ای بیان نمایند اما طور دیگری عمل 

کنند3. 
یکی از حوزه های مهم مطالعه برای پژوهشگران در رفتار مصرف کننده، رفتار خرید سازمانی4 
کتساب6 معطوف  کانون توجه بیشتر پژوهش ها درباره رفتار خرید مصرف کننده بر مرحله ا است5. 
که بدان وسیله سازمان رسمی نیاز مربوط  است. خرید سازمانی عبارت است از فرآیند تصمیم گیری 
انواع محصوالت و عرضه کنندگان  از میان  را تأمین می کند و  کاالها و خدمات خریداری شده  به 

برخی را شناسایی و ارزیابی و انتخاب می نماید.7

.)1395( ، 1. هاوالدار
2. Dobler, (2018).
3. Choi, (2019).
4. Organizational Buying Behavior

.)1397( ، 5. صفایی و ولی پور
6. Acquisition Phase

گروت، )2018(. 7. دی 
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مدیریت زنجیره تأمین
بر اساس نظرات منتز و همکاران1 فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید 
به  خدمت  و  تحویل  توزیع،  موجودی،  کنترل  کاال،  نگهداری  خدمت  محصول،  برنامه ریزی  و 
که قبًال همگی در سطح شرکت انجام می شده اند، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال  مشتری 
این  تمامی  هماهنگ  کنترل  و  مدیریت  زنجیره تأمین،  یک  در  کلیدی  مسئله  است.  کرده  پیدا

فعالیت ها است.2
زنجیره تأمین  و مدیریت  زنجیره تأمین  از  و جامعی  تعاریف مختصر   )2015( و همکاران  منتز 
: زنجیره تأمین؛ زنجیره تأمین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان  که عبارت اند از ارائه داده اند؛ 
کاالها از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های  و تبدیل 

اطالعاتی مرتبط با آن ها مشتمل می شود3.
باید در طراحی  آن عرضه کنندگان و مشتریان  بر  که عالوه  کردند  فایسال و همکاران4 عنوان 
زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف مشترک  و تسهیل ارتباطات و جریان اطالعات با یکدیگر 
از6: مدیریت  که عبارت اند  فرایند اصلی است  دارای سه  زنجیره تأمین  شریک شوند5. مدیریت 

اطالعات، مدیریت لجستیک، مدیریت روابط.

مدیریت ریسک
بر اساس نظرات بارنرز7، ریسک های سازمان در پنج دسته تقسیم بندی می گردند:

۱.ریسکاستراتژیک
که شامل استراتژی بازاریابی، تغییر در رفتار مشتریان،  ریسک ناشی از شکست یا موفقیت برنامه ها 

تغییرات سیاسی و... می گردد.

1. Mentzer et al, (2014).

گروت، )2018(. 2. دی 
3. دینگ و همکاران، )2020(.

4. Faisal, (2014).

5. اینج الرسون و نورمن، )2017(.
کرمن و همکاران، )2020(. 6. آ

7. Barnes, (2005).
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۲.ریسکمالی
کنترل مالی است ریسک ناشی از شکست یا موفقیت در 

۳.ریسکعملیاتی
کارکنان و غیره است. که شامل اشتباهات طراحی، رفتار  ریسک ناشی از خطای انسانی 

۴.ریسکتجاری
کمبود  از  ناشی  تجاری  شکست  شامل  که  تجاری  روابط  موفقیت  یا  شکست  از  ناشی  ریسک 

توافقات قانونی یا شکست تأمین کننده است
۵.ریسکتکنیکی

شکست  تجهیزات،  افتادگی  کار  از  شامل  که  فیزیکی  دارایی  آسیب دیدگی  از  ناشی  ریسک 
زیرساخت ها ، آتش سوزی ها، انفجارات، آلودگی و... می گردد1.

پیشینه داخلی و خارجی پژوهش های انجام شده
حاضر  تحقیق  به  حدودی  تا  که  خارجی  و  داخلی  پژوهش های  از  تعدادی   )1( جدول  در 
انتخاب  و  ارزیابی  به  عمدتًا  داخلی،  پژوهش های  در  است.  شده  آورده  دارد  شباهت هایی 
ریسک  مدیریت  یعنی   ، حاضر پژوهش  اصلی  محور  دو  و  شده  پرداخته  داخلی  تأمین کنندگان 
که پژوهش های  گرفته است. اما از این لحاظ  کمتر مورد بررسی قرار  زنجیره تأمین و رفتار خرید، 
ذیل در پی دستیابی به مدل پژوهشی اند، مشابه پژوهش حاضر هستند. در پژوهش های انجام 

شده خارجی، بیشتر به بررسی تأثیر رفتار خرید بر چابکی زنجیره تأمین پرداخته شده است.

جدول 1-  پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی 

یا  محقق  نام 
چارچوب و نتایج پژوهشموضوع پژوهشمحققان و سال

طاهری مبارکه و 
داودی )1399(

بررسی ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان 
در شرایط چندگانه )چند محصولی/چند 
گرفتن تخفیفات  تأمین کننده( با در نظر 
ناشی از حجم سفارش در شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان 

که به کارگیری مدل  کی از آن است  نتایج این پژوهش حا
که با  پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد 
کمی، نه تنها تصمیمات خود را  کمی و غیر  ادغام معیارهای 
کار را به صورت نظام مند و با سطح  بهبود بخشند، بلکه این 

اطمینان باالتری انجام دهند.

1.دینگ و همکاران، )2020(.
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یا  محقق  نام 
چارچوب و نتایج پژوهشموضوع پژوهشمحققان و سال

مهدوی مزده 
)1398(

یک روش ابتکاری برای حل مسئله تعیین 
اندازه دسته پویا با انتخاب تأمین کننده و با 

گرفتن تخفیفات در نظر 

در این پژوهش، مسئله تعیین اندازه دسته پویا تک موردی با 
انتخاب تأمین کننده موردبررسی قرارگرفته است. مسئله به دو 
مورد مختلف تقسیم شده است. در اولین مورد، تخفیف ها 
به حساب نمی آیند و در مورد دوم، تخفیف افزایشی و تمام 

گرفته شده است. واحد در نظر 

پژانی )1397(
سریال سیستم موجودی با انتخاب 

تأمین کننده و تخصیص مقدار سفارش با 
گرفتن هزینه های حمل ونقل در نظر 

این پژوهش، به طور هم زمان موضوع انتخاب تأمین کننده و 
تخصیص مقدار سفارش را در یک سیستم چندمرحله ای 

گرفتن بازسازی  زنجیره تأمین با چندین تأمین کننده با در نظر 
موجودی، نگهداری و حمل ونقل، مورد خطاب قرار داده 

است و  در آن یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح 
مختلط، برای تعیین سیاست بهینه موجودی در مراحل 

زنجیره تأمین و تخصیص سفارشات در میان تأمین کنندگان در 
مرحله اولیه پیشنهاد شده است.

صفایی 
ئی و  قادیکال

ولی پور پرکوهی 
)1397(

یک رویکرد انعطاف پذیر برای انتخاب 
تأمین کننده با استفاده از فرآیند تحلیل 
کستری شبکه فازی و تکنیک ویکور خا

گسترده از ادبیات، یک مدل  در این پژوهش و با مرور 
مفهومی اولیه ارائه شده است. سپس مدل با استفاده از نظرات 

کارشناسان در یک واحد صنعتی بزرگ، در صنایع چوب 
کاغذ متمرکز شد. پس از آن، سطح اهمیت عوامل مؤثر در  و 

انتخاب تأمین کننده انعطاف پذیر با استفاده از فرآیند تحلیل 
شبکه فازی تعیین شده است.

گروت و  دی 
مارکس )2020(

بررسی تأثیر خرید مصرف کننده بر چابکی 
زنجیره تأمین و عملکرد شرکت

که فناوری اطالعات چابکی  نتایج تحقیق نشان داد 
زنجیره تأمین را از طریق درک تغییرات بازار به وسیله بهبود 
دقت، دسترسی پذیری و زمان بندی جریان اطالعات در 

بین اعضای زنجیره تأمین بهبود می بخشد. به طور مشخص، 
که با افزایش چابکی  کی از این است  نتایج تحقیق حا

، سودآوری و رضایت  زنجیره تأمین، فروش شرکت، سهم بازار
مشتریان افزایش می یابد.

گروت  دی 
)2018(

بررسی تأثیر رفتار خرید بر چابکی 
زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در 

تولیدکنندگان آمریکایی

که فناوری اطالعات باعث  نتایج تحقیق نشان می دهد 
افزایش توانایی زنجیره تأمین در درک تغییرات بازار از طریق 
کیفیت اطالعات دارد. همچنین چابکی زنجیره تأمین  بهبود 
، سودآوری و رضایت  عملکرد شرکت را درفروش، سهم بازار

مشتریان افزایش می دهد.

ونپاراتوک 
)2017(

کنترل های زنجیره ی تأمین و ارائه  بررسی 
یک مدل برای شبیه سازی شبکه زنجیره ی 

تأمین 

کنترل هم زمان را برای شبکه های عرضه  آن ها روش های 
و تأمین به کار بردند. مدل آن ها در خط مونتاژ وسایل 

گرفته شد. آن ها  الکترونیکی و اتومبیل تا اندازه ای به کار 
کنترل سنتی را  که مسائل  تفاوت بین پویایی های نیوتنی 
که  پوشش می دهد و پویایی های اطالعات غیر نیوتنی 

کردند. تعامالت سازمان ها را بحث می نماید، مطرح 
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یا  محقق  نام 
چارچوب و نتایج پژوهشموضوع پژوهشمحققان و سال

استوارت و 
همکاران )2016(

بررسی ابعاد معمول مدیریت زنجیره تأمین 
و ارتباط بین ابعاد معمول زنجیره تأمین، 

مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

نتایج این تحقیق با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع، بیانگر 
که سطوح باالتر از معمول SCM، می توانند منجر  آن است 

کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی شوند.  به 
همچنین مزیت رقابتی می تواند تأثیری مثبت و مستقیم 

بر عملکرد سازمانی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان 
که طرح های خط تولید بهینه پارتو و مشخصات انواع  داد 
کرد. تأمین کنندگان قطعات و  محصوالت را می توان تعیین 
ماژول ها می توانند با مالحظات حداقل هزینه تأمین منابع 
کیفیت انواع محصول انتخاب شوند  کثر عملکرد و  و حدا

قیمت ها و موقعیت های مختلف محصول نیز می تواند تعیین 
شود.

تأمین کنندگان،  انتخاب  منظور  به  زیرمجموعه،  شرکت های  خرید  رفتار  تحلیل  که  مدلی  کنون  تا
کند، ارائه نشده است. این موضوع در واقع شکاف  بر اساس ریسک های زنجیره تأمین را ارزیابی 
این  که  آمده  به عمل  ازاین رو در تحقیق حاضر تالش  را نشان می دهد.  رابطه  این  تحقیقاتی در 

خال پر شود.

مدل مفهومی پژوهش
 18 در  شناسایی شده،  خارجی  تأمین  ریسک های  انواع  پژوهش،  مفهومی  چارچوب  بر اساس 
ریسک های  ترانزیت،  ریسک های  مالی،  ریسک های  هستند1:  تقسیم بندی  قابل  کلی،  دسته 
 ، کسب وکار کیفیت، ریسک های ایمنی، ریسک های منجر به اختالل در  پیش بینی، ریسک های 
ریسک های سابقه عملکرد، ریسک های مالکیت انحصاری در تأمین، ریسک های تکنولوژی، 
قیمت  ریسک های  جهانی،  تجارت  ریسک های  صادقانه،  و  شفاف  ارتباطات  ریسک های 
خرید، ریسک های مدیریت، ریسک های خوش قولی در تحویل، ریسک های انعطاف پذیری، 

ریسک های رعایت عوامل زیست محیطی، ریسک های فرصت طلبی، ریسک های قیمت.

کرمن و همکاران، )2020(. 1. آ
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روش شناسی پژوهش
آن   به دنبال  و  مبارکه  فوالد  زنجیره تأمین  بر  موثر  عوامل  درک  پی  در  حاضر  پژوهش  که  آنجا  از 
انتخاب  در  مبارکه  فوالد  فعال در مجتمع  رفتار خرید شرکت های  منظور تحلیل  به  الگویی  ارائه 
تأمین کنندگان خارجی بر اساس ریسک های زنجیره تأمین است، نوع این پژوهش، ازنظر ماهیت 
توصیفی  آن  اجرای  نحوه  و  بوده  کاربردی  تحقیق،  هدف  است.  آمیخته  نوع  از  داده ها ،  نوع  و 
و  کیفی  آمیخته  به صورت  مرحله  دو  که  بوده  کتشافی  ا روش  حیث  از  حاضر  پژوهش  می باشد. 
کمی در روش آن به کار رفته است: جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت های تأمین کننده 
دارای  که  مبارکه اند  فوالد  در  خرید  بخش  و  خبره،  کارشناسان  و  دانشگاهی  خبرگان  خارجی، 
گرایش  همـه یا حداقل یکی از این ویژگی ها بوده اند: دارای مدرک دکتری مدیریت )ترجیحًا با 
و  زنجیره تأمین  و  تدارکات  خرید،  حوزه  در  اجرایی  و  مدیریتی  کار  سابقه  دارای  بازاریابی(، 
کامل با مباحث زنجیره تأمین، تدارکات، ریسک و مدیریت ریسک. جهت پیاده سازی  آشنایی 
مبارکه  فوالد  شرکت  خبرگان  از  نهایی  پرسشنامه  تکمیل  و  مطالعه  مورد  سازمان  در  مدل  عملی 
کاری بوده اند  که دارای باالترین سنوات  کارشناسانی  که طبق صالحدید مدیران،  استفاده شده 
نفر   20 با  مصاحبه  شامل  کیفی  مرحله  در  نمونه  حجم  شدند.  گرفته  نظر  در  تحقیق  این  برای 
با  تعداد، 15 مصاحبه  این  از  که  بوده  مبارکه  فوالد  تأمین کنندگان شرکت های  و  از مدیران خرید 
مدیران تأمین کنندگان و پنج مصاحبه با مدیران خرید شرکت های فوالد مبارکه انجام شده است. 
کرجسی استفاده  کمی از جدول نمونه گیری مورگان و  همچنین برای تعیین حجم نمونه در مرحله 
که طی دو سال اخیر با   شده است. با توجه به بررسی به عمل آمده از شرکت های تأمین کننده فعال 
کرجسی،  که با مراجعه به جدول مورگان و  فوالد مبارکه همکاری داشته اند؛ بالغ  بر 80 شرکت بوده 
قرار  ارزیابی  مورد  پرسشنامه،  ابزار  با  که  گردید؛  تعیین  شرکت   66 کمی  مرحله  در  نمونه    حجم 
گرفتند. در نهایت 62 پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مؤلفه های استخراج شده در تحقیق مورد 

گرفت.  تحلیل و بررسی قرار 
کیفی، به دسته بندی  گرفته در مرحله  کدهای استخراج شده از 20 مصاحبه صورت  با تحلیل 
انواع ریسک های شناسایی شده از طریق این مصاحبه ها  پرداخته  شده است. برای تعیین روایی 
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 )CVI( محتوایی2  روایی  شاخص  و   )CVR( محتوایی1  روایی  نسبت  شاخص  از  پرسشنامه ها، 
گردید. کرونباخ استفاده  استفاده شد؛ و در نهایت برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای 

جدول 2- پایایی سازه های تحقیق

کرونباخسازه  لفای  AVE < 0.5پایایی ترکیبی )CVR(آ

0/9360/9380/677ریسک تأمین کنندگان خارجی

کاال یا خدمت 0/7720/7740/703کیفیت 

0/7060/7080/755ریسک مسائل محیطی

کاال یا خدمات 0/7030/7050/620انعطاف پذیری در نحوه ارائه 

کاال یا خدمت 0/7440/7450/588سرعت تحویل 

0/7030/7040/566سطح برخورداری از تکنولوژی شرکت تأمین کننده

0/8190/8200/598میزان ارتباطات شفاف تأمین کننده

0/7040/7060/677قیمت پیشنهادی تأمین کننده

0/7810/7820/707سابقه عملکرد تأمین کننده

0/8320/8330/669رفتار خرید

0/8110/8120/700رفتار در جهت حل مسئله

0/7260/7270/694رفتار در جهت ترغیب

0/7900/7910/590رفتار مبتنی بر قواعد

0/8780/8790/582رفتار مبتنی بر طفره

0/7530/7550/603رفتار سیاسی-فردی

0/7100/7110/577رفتار آموزشی

0/7660/7680/595رفتار تعاملی-سازمانی

کل 0/9520/9540/708پایایی 

کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از  آلفای  که در جدول )2( قابل مشاهده است، ضرایب  همان طور 
که بیانگر پایایی مناسب معرف ها است. همچنین برای تجزیه  و تحلیل  مقدار حداقلی 0/6 هستند 

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
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داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی پژوهش به بررسی متغیرهای 
آمار استنباطی،  واریانس پرداخته شد؛ و پس ازآن در  و  از قبیل میانگین، انحراف معیار  تحقیق 
از  بررسی فرضیات تحقیق  به منظور  و  تأییدی  از تحلیل عاملی  روایی پرسشنامه  بررسی  به منظور 
گرفته شد. در روش  کمک نرم افزار SmartPLS 3 بهره  مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( با 
حداقل مربعات جزئی از متوسط واریانس استخراج شده )Avrage Variance Extracted( برای 
محاسبه روایی همگرا سازه ها استفاده می شود. مقدار متوسط واریانس استخراج برای متغیرهای 
که نشان دهنده روایی  که از مقدار حداقلی 0/5 بیشتر است  این تحقیق بین 0/590 و 0/755 است 

همگرایی مناسب سازه ها است.

یافته های پژوهش
کیفی پژوهش یافته های بخش 

ریسک های مربوط به تأمین کننده خارجی: مشکالت نوآوری در محصول و اشتباهات تحویل، 
و  مشتریان  با  تأمین کننده  غیرمستقیم  ارتباط  غیرواضح،  و  مبهم  ارتباطات  تحویل،  در  تأخیر 
کیفی، افزایش قیمت و ناتوانی در برآورده سازی خواسته ها ، عقب ماندگی از تکنولوژی  مشکالت 
و قطع ارائه محصول، مشکالت زیست محیطی، پایداری مالی و اقتصادی و مشکالت تکنولوژی 
تکنولوژی  سریع  تغییر  در  ناتوانی  و  کافی  نا انبار  در  موجودی  کافی،  نا حمل ونقل  اطالعات، 
از پژوهش، یعنی بخش  ریسک های مربوط به تأمین کننده خارجی هستند. ماحصل این مرحله 

گردید: کیفی، به صورت زیر انجام  پژوهش 
از . 1 نفر   20 با  مصاحبه  طریق  از  مبارکه  فوالد  خارجی  تأمین  ریسک های  مهم ترین  استخراج 

مدیران تأمین کنندگان خارجی،
تأثیر این ریسک ها  بر رفتار خرید فوالد مبارکه،. 2
کنون انجام شده این تأمین کننده ها برای به حداقل رساندن این ریسک ها،. 3 اقدامات تا
کاهش این ریسک ها انجام دهند.. 4 که این شرکت ها می توانند جهت  اقداماتی 
کاهش ریسک ها می انجامد.. 5 این اقدامات تأمین کننده های فوالد مبارکه، چگونه به 

در انتهای این مرحله، مفاهیم استخراج شده، در قالب مدلی علی به شکل مدل  به نمایش درآمد:
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10    

 :نمايش درآمد به ، در قالب مدلي علي به شکل مدل شدهاستخراج مفاهيم در انتهاي اين مرحله،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: پژوهش کميبخش ي هايافته  

اسميرنوف يک   –از آزمون کولموگروف    موردمطالعهبراي بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي  
درصد بيشتر باشد متغير نرمال    ۰۵/۰سطر معناداري از    کهدرصورتي  .است  شدهاستفادهاي  نمونه

بنابراين از    باشندمي  غير نرمالتمامي متغيرها    .اندنرمال ها غير  داده   اين صورتدر غير    .باشدمي
 . است شدهاستفادهاسمارت پي ال اس  افزارنرم

 

 بودن غير نرمالنتايج آزمون کولموگروف اسميرنف برای بررسي فرض نرمال بودن يا  - 3جدول 

حجم  متغيرها 
 نمونه

 P-value آماره آزمون 

 ۰۰۰/۰ ۱۲۰/۰ ۶۲ خارجي  کنندگانتأمينريسک 
 ۰۱۲/۰ ۱۱۷/۰ ۶۲ کيفيت کاال يا خدمت 
 ۰۰۰/۰ ۱۰۹/۰ ۶۲ ريسک مسائل محيطي

 ۰۰۱/۰ ۲33/۰ ۶۲ در نحوه ارائه کاال يا خدمات  پذيريانعطاف
 ۰۰۰/۰ ۱۸۸/۰ ۶۲ سرعت تحويل کاال يا خدمت 

 ۰۰۰/۰ ۱۵۲/۰ ۶۲ کنندهتأمينسطر برخورداري از تکنولوژي شرکت 
 ۰۰۰/۰ ۱۲۹/۰ ۶۲ کننده تأمينميزان ارتباطات شفاف  

 ۰۰۰/۰ ۱۱۶/۰ ۶۲ کننده تأمينقيمت پيشنهادي 

 مدل مفهومي کيفي تحقيق :2نمودار 

یافته های بخش کمی پژوهش
یک  اسمیرنوف   - کولموگروف  آزمون  از  موردمطالعه  متغیرهای  بودن  نرمال  فرض  بررسی  برای 
نمونه ای استفاده شده است. درصورتی که سطح معناداری از 0/05 درصد بیشتر باشد متغیر نرمال 
می باشد. در غیر این صورت داده ها غیر نرمال اند. تمامی متغیرها غیر نرمال می باشند بنابراین از 

نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
 SmartPLS 3 و همچنین نرم افزار SPSS 25 نتایج حاصل از پرسشنامه در نرم افزارهای آماری 

تجزیه  و تحلیل شده اند. 
قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد   SPSS نرم افزار  بر اساس  پرسشنامه ها  در  گردآوری شده  مطالب 
بنابراین  داشتند.   0/8 از  کمتر  مقادیری  همبستگی ها  تمامی  پژوهش،  یافته های  طبق  بر  گرفت. 

وجود رابطه خطی مشترک چندگانه بین متغیرها رد می شود. 
به عنوان  مبارکه  فوالد  زیرمجموعه  شرکت های  خرید  رفتار  که  تحقیق  دوم  سؤال  به  پاسخ  در 
کدهای  گفت: در ادامه با تحلیل  مشتری در مدیریت این ریسک ها چگونه تحلیل می شود؟ باید 
انواع  دسته بندی  و  شناسایی  به  مطالعه،  موارد  با  گرفته  صورت  مصاحبه ها ی  از  استخراج شده 

رفتارهای خرید فوالد مبارکه در مقابل این ریسک ها پرداخته شد. 
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جدول 3 - نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن یا غیر نرمال بودن

آزمونحجم نمونهمتغیرها P-valueآماره 

620/1200/000ریسک تأمین کنندگان خارجی

کاال یا خدمت 620/1170/012کیفیت 

620/1090/000ریسک مسائل محیطی

کاال یا خدمات 620/2330/001انعطاف پذیری در نحوه ارائه 

کاال یا خدمت 620/1880/000سرعت تحویل 

620/1520/000سطح برخورداری از تکنولوژی شرکت تأمین کننده

620/1290/000میزان ارتباطات شفاف تأمین کننده

620/1160/000قیمت پیشنهادی تأمین کننده

620/1100/000سابقه عملکرد تأمین کننده

620/2050/000رفتار خرید

620/2300/000رفتار در جهت حل مسئله

620/2170/001رفتار در جهت ترغیب

620/2000/011رفتار مبتنی بر قواعد

620/1840/000رفتار مبتنی بر طفره

620/1150/000رفتار سیاسی-فردی

620/1720/002رفتار آموزشی

620/1430/000رفتار تعاملی-سازمانی

اسفیدانی  سیدجواد،  )سیدجوادین  تحقیقات  از  برگرفته  پژوهش  مفهومی  چارچوب  بر اساس 
این  شدند.  تقسیم بندی  کلی  دسته  هفت  در  مبارکه،  فوالد  خرید  رفتارهای  انواع  محمدرحیم( 

: هفت دسته عبارت اند از
جهتحلمسئله فوالدمبارکهدر ۱.رفتار

کتیک جهت حل تعارض، از جمع آوری اطالعات و تحلیل منطقی، استفاده می شود. در این تا
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جهتترغیب فوالدمبارکهدر ۲.رفتار
، اعمال نفوذ شود. کتیک، تالش می شود بر فرایند تصمیم گیری افراد دیگر در این تا

قواعد جهتمبتنیبر فوالدمبارکهدر ۳.رفتار
مثل تالش برای تک تأمین کنندگی نشدن تأمین کنندگان

طفرهرفتن فوالدمبارکهمبتنیبر ۴.رفتار
مثل موافقت با درخواست اما عدم انتظار تکمیل آن.

۵.رفتارهایسیاسی-فردیفوالدمبارکه
مثل استفاده از رفاقت ها، اتحاد سیاسی با سایر افراد و یا واحدها

۶.رفتارهایآموزشیفوالدمبارکه
عمدتًا به استفاده از ترغیب های مستقیم و غیرمستقیم متکی است.

۷.رفتارهایتعاملی-سازمانیفوالدمبارکه
گزارش دهی( از طریق اعمال تغییر در جریان الگوی اطالعات و تعامالت سازمانی )مثل 

آیا مدلی برای تحلیل رفتار خرید در انتخاب تأمین کنندگان  که "  در پاسخ به سؤال سوم تحقیق 
خارجی بر اساس ریسک های زنجیره تأمین شرکت فوالد مبارکه ارائه می شود؟" به ترسیم دو نمودار 

)1( و )2( پرداخته شده است.
به  مربوط  مؤلفه های  زیر  صحت  از  می بایست  تحقیق،  الگوی  ارائه  مرحله  به  ورود  از  قبل   
تائیدی  عاملی  تحلیل  از  مرحله  این  در  دلیل  به همین  کرد  حاصل  اطمینان  تحقیق  متغیرهای 

استفاده شد.
 با توجه به جدول )2( معیار ضریب تعیین )R2( میزان تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر 

درون زا را مشخص می کند. 
سازه های  مورد  در  و  می گردد  محاسبه  مدل  )درون زا(  وابسته  سازه های  برای  تنها   R2 مقدار 
مدل  یک  درون زای  سازه های  به  مربوط   R2 مقدار  چه  هر  است.  صفر  معیار  این  مقدار  برون زا، 

بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. 
ک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 را به عنوان مقدار مال

بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار R2 موردتوجه است.
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)R2( جدول 4-ضریب تعیین

شدتR2متغیر وابسته

قوی0/907رفتار خرید

قوی0/907میانگین

کیفیت پیش بینی کنندگی )Q2( قدرت پیش بینی مدل را مشخص   با توجه به جدول )4( معیار 
که دارای پردازش بخش ساختاری قابل  قبول هستند، باید قابلیت پیش بینی  می سازد. مدل هایی 
 0/35 و   0/15  ،0/02 مقدار  سه  باشند.  داشته  را  مدل  درون زای  سازه های  به  مربوط  شاخص های 
برای نشان دادن قدرت پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه های برون زای مربوط به 

آن آمده است.

)Q2( کیفیت پیش بینی کنندگی جدول 5- 

شدتQ2متغیر وابسته

قوی0/445رفتار خرید

قوی0/445میانگین

بارهای عاملی از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی برخوردارند. 
آن  به  مربوط  عامل های  و  مؤلفه ها(  )زیر  آشکار  متغیر  هر  بین  همبستگی  نشان دهنده  بارها  این 
ک  است. بسته به اینکه محقق چه میزان دقت را برای حذف سؤاالت در نظر بگیرد، مقادیر مال
کمترین سرحد اعالم شده مقدار 0/4 است.  از 0/5 تا 0/7 برای بارهای عاملی معرفی شده است اما 
را  کفایت الزم برای باقی ماندن در مدل  کمتر از 0/3  که سؤاالت با بارهای عاملی    بدین معنی 

نداشته و باید حذف شوند. 
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نمودار 1- اعداد استاندارد سؤاالت پژوهش

حذف  سؤالی  هیچ  پس  هستند   0/3 باالی  اعداد  تمام  می کنید  مالحظه  مدل  در  که  همان طور 
نمی شود. 
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متغیرها  بین  روابط  باشد،   -1/96 و   +1/96 بین   ،t ارزش  درصورتی که   )2( نمودار  به  توجه  با 
یا  و   +1/96 از  بزرگ تر   ،t ارزش  درصورتی که  و  بود،  نخواهد  معنی دار   %95 اطمینان  سطح  در 
کوچک تر از 1/96- باشد، روابط بین متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار خواهد بود، 
نتیجه  و در  رابطه ی بین سازه ها  از صحت  بیشتر شود، نشان  از 1/96   t آماره  گر مقدار  ا بنابراین 
کلیه روابط موجود در  تائید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد است. بر این اساس 

مدل معنی دار هستند.

نمودار 2- اعداد معناداری سؤاالت پژوهش
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 0/36 و   0/25  ،0/01 مقدار  سه  است.  شده  استفاده    GOF1 شاخص  از  مدل  برازش  جهت    
به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده است.

16    

 :  فرمول شماره۱

   GOF=√((Communality) ̅× (𝑅𝑅2) ̅ ) = √0.445 × 0.907 = ۶3/۰  
 .گفت که مدل برازش قوي دارد توانميبا توجه به نتايج فوق  

مقدار   دارايخارجي و رفتار خريد    کنندگانتأمين ضريب مسير متغير ريسک    ۱نگاره    با توجه به 
اين عدد    بوده  ۰/ ۷۶۸ از    است،  ۶/۰  از  تربزرگکه چون  مستقيم  تأثير نشان  و  ريسک    متوسط 
    بين اين دو متغير با توجه به نگاره   tآماره  مقدار  همچنين  .  دارد  خارجي بر رفتار خريد  کنندگانتأمين
گفت:    توانميپس  باشد  مي  ۹۶/۱  از  تربزرگکه چون اين عدد    دهد؛نشان ميرا    ۶۹۵/۱۷عدد    ۲

 معناداري دارد. تأثيرخارجي بر رفتار خريد  کنندگانتأمين ريسک 
 

 مدل مفهومي کمي تحقيق:
  هاي زيرمجموعه فوالد مبارکهشرکت هاي زنجيره تأمينريسکدر پاسخ به اين سؤال که انواع  

کيفيت کاال   شاخ  اصلي وجود دارد که شامل:  ۸کننده،  در زمينه ريسک تأمين کدامند؟ بايد گفت:  
پذيري در نحوه ارائه کاال يا خدمات، سرعت تحويل کاال  محيطي، انعطافيا خدمت، مسائل زيست

ه، کنندميزان ارتباطات شفاف تأمين  کننده،يا خدمت، سطر برخورداري از تکنولوژي شرکت تأمين
دي گروت  ( و  ۲۰۱۹)  لورين و همکاران)  کنندهکننده، و سابقه عملکرد تأمين قيمت پيشنهادي تأمين 

هاي ها خود به زيرشاخههرکدام از اين شاخ   (.۲۰۲۰( و )آکرمن و همکاران،  ۲۰۲۰)   و مارکس
 ديگري تقسيم شدند که توسط سؤاالت پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. 

کنندگان خارجي بر رفتار خريد تأثير يافته هاي پژوهش در بخش کمي که ريسک تأمين با توجه به  
    در ذيل دست يافته ايم: معناداري دارد به مدل مفهومي کمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که مدل برازش قوی دارد. گفت  با توجه به نتایج فوق می توان 
دارای  خرید  رفتار  و  خارجی  تأمین کنندگان  ریسک  متغیر  مسیر  ضریب   )1( نمودار  به  توجه  با   
که چون این عدد بزرگ تر از 0/6 است، نشان از تأثیر متوسط و مستقیم ریسک  مقدار 0/768 بوده 
به  با توجه  این دو متغیر  بین   t آماره  رفتار خرید دارد. همچنین مقدار  بر  تأمین کنندگان خارجی 
که چون این عدد بزرگ تر از 1/96 می باشد پس می توان  نمودار )2( عدد 17/695 را نشان می دهد؛ 

گفت: ریسک تأمین کنندگان خارجی بر رفتار خرید تأثیر معناداری دارد.

مدل مفهومی کمی تحقیق
مبارکه  فوالد  زیرمجموعه  شرکت های  زنجیره تأمین  ریسک های  انواع  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
که شامل:  تأمین کننده، هشت شاخص اصلی وجود دارد  زمینه ریسک  گفت: در  باید  کدامند؟ 
خدمات،  یا  کاال  ارائه  نحوه  در  انعطاف پذیری  زیست محیطی،  مسائل  خدمت،  یا  کاال  کیفیت 
کاال یا خدمت، سطح برخورداری از تکنولوژی شرکت تأمین کننده، میزان ارتباطات  سرعت تحویل 
از  هرکدام  تأمین کننده2و3و4.  عملکرد  سابقه  و  تأمین کننده،  پیشنهادی  قیمت  تأمین کننده،  شفاف 
مورد  پرسشنامه  سؤاالت  توسط  که  شدند  تقسیم  دیگری  زیرشاخه های  به  خود  شاخص ها  این 

گرفت. بررسی قرار 
که ریسک تأمین کنندگان خارجی بر رفتار خرید  کمی  با توجه به یافته های پژوهش در بخش 

کمی در ذیل دست یافته ایم:   تأثیر معناداری دارد به مدل مفهومی 

1. Goodness of Fit

2. لورین و همکاران، )2019(.
گروت و مارکس، )2020(. 3. دی 

کرمن و همکاران، )2020(. 4. آ
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کمی تحقیق نمودار 3- مدل مفهومی 

نتیجه گیری و پیشنهادها
استراتژی های  در  تأثیرگذار  و  حیاتی  بسیار  عنصر  یک  به عنوان  زنجیره تأمین  مدیریت  امروزه 
ساختار  می باشد.  مشتریان  برای  ارزش  ایجاد  برای  راه ها  مؤثرترین  از  یکی  و  بوده  سازمان ها 
زنجیره تأمین متشکل از تأمین کنندگان بالقوه، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتری 
را  با اهمیت زنجیره تأمین نقش بسیار اساسی  از اعضای  تأمین کنندگان به عنوان یکی  و  می باشد 
چند  مسئله  یک  تأمین کننده  انتخاب  می کنند.  ایفا  زنجیره تأمین  یک  اهداف  به  دستیابی  در 
گسترده تأمین کنندگان  کمی است. فرآیند انتخاب، مقایسه  کیفی و  که شامل عوامل  معیاره است 
با استفاده از مجموعه مشترکی از معیارها و سنجه ها می باشد. نتایج تائید این تحقیق با مطالعات 
گروت و مارکس )2020( و طاهری مبارکه و داودی )1399( و پژانی  لورین و همکاران )2019(، دی 
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کومب2 و همکاران و اینگو3 و همکاران همسو و هماهنگ است در  )1397(، چن1 و همکاران ، 
کاربردی در حوزه های مورد بررسی پرداخته شد، سپس با توجه  این قسمت نخست به پیشنهادها 
کرده است پیشنهادهای مربوط  که پژوهش گر در پژوهش خود احساس  کمبودهایی  و  به تجربه 
گردید. در صنعت فوالدسازی، سیستم ها ی ارتباطی و فناوری اطالعات  به سایر پژوهشگران ارائه 
کمتری نسبت به بقیه عوامل دارند، زیرا تأمین کنندگان به قیمت  کاربرد  و عوامل زیست محیطی، 
به موازات  می دهند.  بها  بیشتر  است،  مبارکه  فوالد  تولید  خطوط  اولویت  که  کیفیت  مخصوصًا  و 
کرد تأمین کننده ای  شرایط مطلوب انتخاب تأمین کننده نباید از ریسک های محیطی چشم پوشی 
که برای ریسک های اقتصادی- سیاسی برنامه داشته باشد. تغییر  در اولویت انتخاب قرار دارد 
گر بدون پیش بینی قبلی صورت پذیرد امکان  ا  ... و  گمرکی  ، تحریم ها، تغییر تعرفه های  ارز نرخ 
ارائه محصول را به دنبال دارد . دیدگاه استفاده شده در  آن قطع  شکست تأمین کننده و به طبع 
این پژوهش رخدادهای  و  گرایانه است  برای رخدادهای ریسکی دیدگاهی مشتری  این تحقیق 
شرکت های  و  فوالدمبارکه  مجتمع  همان  پژوهش  این  در  که   - مشتری  رضایت  عدم  به  منجر 
است،  گرفته  نظر  در  ریسکی  رخدادهای  را  تأمین کننده  فعالیت  به  نسبت    - است  زیرمجموعه 
اما نباید از این نکته غافل شد و تنها و تنها به انتظارات و دیدگاه های مشتریان اهمیت داد بلکه 
کارکنان، تأمین کنندگان و حتی جامعه قابل بررسی  گروه های دیگری نظیر سهامداران،  دیدگاه های 
کامل تر آن است در تعریف رخدادهای ریسکی به این دیدگاه پرداخته شود  و اهمیت است، لذا 
که ریسک را از این ابعاد نیز در نظر بگیرد، به طور مثال با در نظر  و مدلی ساخته و ایجاد شود 
که محرک های ریسک مربوط به  گرفتن دیدگاه سهامداران و صاحبان شرکت، ضروری می گردد 
آموزشی بیشتر با ریسک  گردد.  فوالد مبارکه در بعد رفتار  این دسته، حتما تعریف و اندازه گیری 
کارها قرار بگیرد پیشنهاد  آموزشی در سرلوحه  مواجه است بر این اساس نیاز است تا برنامه های 
کتورها برای بخش های مختلف زنجیره تأمین  می گردد تحقیقات آتی روی تفکیک و جداسازی فا
رشد  به  توجه  با  همچنین  پذیرد.  انجام  راستا  این  در  گسترده تری  مطالعات  و  کرده  تمرکز  بیشتر 
تغییر  می گردد  پیشنهاد  صنعتی،  بازارهای  و  ایران  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
گیرد. توصیه ها و  رفتار شرکت های صنعتی در فضای مجازی، در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار 

1. Chen, (2021).
2. Combe, (2021).
3. Engau, (2021).
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پیشنهادهایی را برای محققین آینده: پیشنهاد می شود پژوهش های بعدی را بر اساس نمونه   های 
ارائه شده پژوهش  کشور نیز انجام دهند بررسی مدل  بزرگ تر و در سایر شرکت های مشابه دیگر 
و  آزمایشی  تحقیقات  از  که  می گردد  پیشنهاد  گردد.  انجام  ایران  در  دیگر  شرکت های  سطح  در 
کنند این تحقیق به لحاظ عنوان و قلمرو پژوهشی  نیمه آزمایشی برای بررسی این موضوع استفاده 
کشور از ویژگی منحصربه فرد و پیشگام برخوردار بوده و می تواند زمینه مساعدی را  آن در سطح 
کند لذا در این قسمت محقق  برای تحقیقات آینده به محققان عالقه مند در زمینه توسعه فراهم 
درصدد است، تمامی نتایج و دستاوردهای این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری تحت تأثیر برخی 
درباره  نتیجه گیری  بنابراین  انجام شد،  به صورت مقطعی  پژوهش  این  بوده است،  محدودیت ها 
آماری  علیت و تحلیل تمامی عامل های تأثیرگذار را دشوار می سازد. بنا به محدود بودن جامعه 
کشور نیست. جامعه آماری مورداستفاده در این پژوهش، زنجیره تأمین  پژوهش قابل تعمیم به تمام 
بانام های مجتمع فوالد مبارکه و فوالد  کشور  صنعت فوالد مبارکه در دو هولدینگ بزرگ فوالدی 
کل صنعت فوالد و یا مجموعه بزرگ تری  گسترده تر نظیر  سبا بوده است. استفاده از جامعه آماری 
که باعث افزایش تعداد نمونه آماری پژوهش می شود، می تواند  کشور  از هولدینگهای اصلی فوالد 
کشور  نتایج قابل تعمیم تری را ارائه دهد. پیشنهاد می شود مشابه این پژوهش در صنایع دیگری در 
نهایی  مدل  و  نتایج  و  پذیرد  انجام  و...  پتروشیمی  صنعت  خودرو،  صنعت  نفت،  صنعت  مثل 

گرفته و تحلیل شود. به دست آمده، با تحقیق پیش رو مورد مقایسه قرار 
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