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Abstract 

Objective:  Relationship quality is recognized as the key concept of buyer-supplier relationships 

in the supply chain. The purpose of this study is to review and analyze the buyer-supplier 

relationship quality and prioritize its components. 

Methods: Using a Meta-Synthesis Method, existing research on the buyer-supplier relationship 

quality from 1998 to the spring of 2020 was collected using relevant search terms. Then, due to 

the title, inclusion criteria, abstract, exclusion criteria and critical appraisal skills program 

checklist, irrelevant articles were removed and final articles were selected. By coding and 

synthesizing the findings of selected articles in MAXQDA, key components and categories of 

relationship quality were identified. Finally, by using an analytic hierarchy process, the 

components of relationship quality were prioritized by gathering the opinions of industry and 

academic experts and using Expert Choice software. 

Results: According to the research findings, the buyer-supplier relationship quality consists of 

three dimensions: social, technical and relational. The social dimension includes trust, 

commitment and satisfaction. The technical dimension consists of cooperation, knowledge 

management and adaptation, and the relational dimension includes interaction and the nature of 

the relationship. 

Conclusion: The results show that trust is the most important component of relationship quality 

and then, respectively, cooperation, interaction, commitment, satisfaction, knowledge 

management, adaptation and the nature of the relationship are recognized as the most important 

components of relationship quality. In order to improve the quality of their relationship and get 

its benefits, the parties to the relationship should focus on strengthening and upgrading the 

mentioned components. 
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 چکیده
شود. هدف این تحقیق، بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی   تامین، شناخته میتامین، شناخته می  کنندگان در زنجیرهکنندگان در زنجیره  ترین مفهوم روابط خریداران و تامینترین مفهوم روابط خریداران و تامین  کیفیت رابطه به عنوان کلیدیکیفیت رابطه به عنوان کلیدی هدف:

 .باشدباشد  ها آن میها آن می  مولفهمولفه  بندی و اولویتکنندگان کنندگان   و تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامینو تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامین

تدا بهدار    8991از سدال   کننددگان  نیو تام دارانیرابطه خر تیفیموجود در حوزه ک قاتیتحق ب،یفراترک کردیبا استفاده از رو: روش

 ارهدا یم  ده،ید چک ،یورود ارهدا یشد. سپس با توجه بده عندوان، م    یآور وجو مربوطه، جمع با استفاده واژگان جست ،یالدیم 0202
 هدا  افتده ی بید و ترک یانتخاب شددند. بدا کدگدذار    ییمقاالت نامرتبط حذف و مقاالت نها ،یاتیح یابیها ارز و برنامه مهارت یخروج

 ندد یفرا یریکدارگ  با به تیشدند و در نها ییرابطه شناسا تیفیک یدیها کل عناصر و مقوله ،یودیافزار مکس ک مقاالت منتخب در نرم
افدزار اکسدپرت    خبرگان صن ت و دانشگاه و با استفاده از نرم ظراتن یآور جمع قیرابطه از طر تیفیها ک مقوله ،یمراتب سلسله لیتحل
 .شدند یبند تیاولو تیبر اساس اهم س،یچو

ای تشدکیل شدده    کنندگان از سه ب د اجتمداعی، فندی و رابطده    ها پژوهش، کیفیت رابطه خریداران و تامین بر اساس یافتهها:  یافته

باشد. ب د فنی از همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده اسدت و ب دد    است. ب د اجتماعی، شامل اعتماد، ت هد و رضایت می
 .باشد ای در برگیرنده ت امل و ماهیت رابطه می رابطه

باشدد و پدس از آن بده ترتیدب، همکداری،       ترین مقوله کیفیت رابطه می دهد که اعتماد مهم نتایج پژوهش نشان میگیری:  نتیجه

شدوند و طدرفین رابطده     ها کیفیت رابطه شناخته می ترین مولفه ش، انطباق و ماهیت رابطه از مهمت امل، ت هد، رضایت، مدیریت دان
 ها ذکر شده، تمرکز کنند. بایست بر روی تقویت و ارتقا مولفه آوردن مزایا آن، می برای بهبود کیفیت رابطه خود و به دست

  یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا ب،یفراترک ن،یتام رهیزنج کنندگان، نیو تام دارانیرابطه خر تیفیکها:  کلیدواژه
 

در  کننددگان  نیو تدام  دارانید رابطده خر  تید فیک یچدارچوب مفهدوم   یطراحد  (.8999) حسدین ، مدالکی و  هاشدم ، آقازادهاستناد: 

  .621 -581(، 4)80، مدیریت صن تی .بیفراترک افتیآن: ره یدیها کل مولفه یبند تیو اولو نیتام رهیزنج
------------------------------------------------------------ 
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 مقدمه

)تومه و مورد توجه قرار گرفته است  8کنندگان تامین، روابط خریداران و تامین دو دهه گذشته، در تحقیقات زنجیرهدر 

ها تولیدی و تدارکاتی  در بازارها متالطم کنونی، فشار شدیدی برای بهبود کارایی و اثربخشی ف الیت (.0284دیگران، 

ها تجاری از یک طرف و تالش  ، تغییرات فناوری، افزایش رقبا و تکامل شیوه عمر محصول شدن چرخه  وجود دارد. کوتاه

ها رقابتی از طرف دیگر، نیاز به حفظ و  مزیتها محیطی و دستیابی به  ها به منظور واکنش سریع به محرک شرکت

؛ 8999فر و رضایی،  )امیری، نادری، محمدیتامین برجسته کرده است  کنندگان را در زنجیره گسترش روابط با تامین

ها را کاهش بدهد و کیفیت  تواند هزینه کننده می . همکاری با تامین(8919؛ امیری و جهانی، 0221موکهرجی و فرنسیس، 

هایی نظیر  (؛ بر همین اساس، ف الیت0288محصوالت و سرعت پاسخگویی به نیاز مشتریان را افزایش دهد )چنگ، 

گرفته است، به   ر سطح شرکت انجام میرسانی به مشتری که در گذشته همگی د ریزی، تهیه مواد، توزیع و خدمت برنامه

تامین مدیریت، هماهنگ سازی و یکپارچگی این  تامین منتقل شده است و مسئله کلیدی در یک زنجیره سطح زنجیره

موالنا و  پور، حاجی ؛ گنجی، کاظمی8994)صبحی نصرت، تاج دینی و پور موسی، باشد  ها و اعضا زنجیره می ف الیت

 . (8999ی، سجاد

شکل گرفته است )شیرازی،  0مند کننده از درون تئوری ها بازاریابی رابطه روابط مبتنی بر همکاری خریدار و تامین

دهد که حفظ و توس ه روابط در طول زمان به منظور دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی  ها نشان می (، این تئوری8919

که با ایجاد، توس ه و تدوام روابط با شریک، رابطه در راستا  ( به طوری0289موگولن،  باشد )آلوز، کمپن سرو و هرناندز می

؛ کیان، سئورینگ و 0228شود )مون و بونی،  رسیدن به منافع متقابل، به یک منبع رقابتی سودآور برای طرفین تبدیل می

ای که بره درنظرگرفت  کنند میناتار و خرید بینری تباطی تجاتوان ار ه، را میکنند میناتار و خریدرابطه (. 0202وگنر، 

)مهرگان، محقق و کنند  میش طرفه تالدو جهت کسب منافع داده و درقابت ترجیح ربه ری را همکا، خاصیمبادله 

کنندگان خود و برقراری روابط  دهند با کاهش ت داد تامین ها خریدار ترجیح می شرکت. به همین منظور، (8919سماواتی، 

ها تجاری و تولیدی  ( و استفاده از منابع مشترک، دانش و قابلیت8992ها )غفاری توران،  ر با آنطوالنی مدت و پایدا

تامین ارزش آفرینی کنند، عدم اطمینان محیطی را کاهش دهند، درآمد و سهم بازارخود را افزایش  شریک، در زنجیره

؛ کالیگنانم، 0282؛ کالیکومب و فرانویک، 0288دهند و به طور کل بتوانند کارآمد در بازار رقابت کنند )کم و خنگ، 

 (.0288کوشواها و نیر، 

به عنوان یکی از اساسی  9گیرد که کیفیت رابطه روابط خریدار و تامین کننده، مفاهیم و متغیرها زیادی را در برمی

والتر، مولر، هلفرت و بدون کیفیت، نمی تواند دوامی داشته باشد )  ترین مفاهیم آن شناخته می شود؛ به طوریکه رابطه

( و به 0202کننده را نشان می دهد )لی، ژانگ، ژو و فنگ،  (. کیفیت رابطه، کیفیت ت امل بین خریدار و تامین0229ریتر، 

(. کیفیت 0202عنوان مقیاس نشان دهنده قدرت، عمق و اوج رابطه در نظر گرفته می شود )کوین، سویرینگ و واگنر، 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Buyer-supplier relationships 
2 Relationship Marketing 
3 Relationship quality 
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( که پژوهشگران مت ددی به 0285مختلفی تشکیل شده است )بارنز، لئونیدو، سیو و لئونیدو، رابطه از متغیرها کلیدی 

ها  (. با توجه به توس ه سریع فناوری0282ای دست نیافتند )کاتر و کاتر،  ها پرداخته اند اما به رویکرد یکپارچه بررسی آن

؛ لی، 0281بازار شده است )یانگ و هوانگ،   و پیچیدگی  وکار نوین و تقاضاها متنوع مشتریان که منجر به تغییر فضا کسب

شود که اثرات زیان  ( که به نوبه خود باعث بروز سطح باالیی از عدم اطمینان ورفتارها آشفته در زنجیره تامین می0202

ه تامین، کنندگان به عنوان ارکان اساسی زنجیر کند؛ بررسی روابط خریداران و تامین بار محیطی و اجتماعی ایجاد می

(. 8999اشلقی و سیدحسینی،  ؛ ایزدیار، طلوعی8998هنومرور،  دهشیری و یوسفی اهمیت پیدا کرده است )امیری، حسینی

اسفیدانی، کنندگان ) همچنین، به دلیل جایگاه ویژه کیفیت رابطه و مفاهیم دخیل در آن در توس ه روابط خریداران و تامین

در این تحقیق برآن شدیم تا با استفاده از یک رویکرد فراترکیب، تحقیقات موجود در  (8996نظری، آقایی و عبدال لی، 

را بررسی و مفاهیم دخیل در کیفیت رابطه را شناسایی، کدگذاری و ترکیب  کنندگان حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین

 کرده و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، این متغیرها را وزن دهی و ارزیابی کنیم.

کنندگان  نباشد که ابتدا ادبیات تحقیق مرتبط با کیفیت رابطه خریداران و تامی ساختار این تحقیق بدین شکل می

شود، سپس با استفاده از رویکرد فراترکیب، مفاهیم دخیل در کیفیت رابطه، شناسایی، کدگذاری و تجزیه و  بررسی می

تحلیل می شوند. در ادامه، اطالعات توصیفی مربوط به ادبیات تحقیق، نظام کدگذاری و مقوله بندی تحقیق، چارچوب 

دهی م یارها مربوط به کیفیت رابطه ارائه می شود و در  طی تحقیق و وزنمفهومی کیفیت رابطه، مدل شبکه عصبی ارتبا

  .گردد نهایت نتایج و پیشنهادات تحقیق بیان می

 پیشینه پژوهش

پردازیم و مواردی نظیر، روابط خریداران و  در این بخش به بررسی مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع تحقیق می

 کیفیت رابطه آن ها به صورت کامل تشریح خواهد شد.تامین و  کنندگان در زنجیره تامین

 کنندگان در زنجیره تامین روابط خریداران و تامین

ها، فرایندها و روابط مرتبط با جریان کاال از مرحله تهیه مواد  ها، ف الیت تامین، یک شبکه تجاری شامل شرکت زنجیره

(. 8998؛ قادرزاده، 0289باشد )چو، فیشرکه و هان،  یی میاولیه تا مرحله فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان نها

تامین و همچنین یکپارچگی فرایندها تولیدی و  ها مدرن هماهنگی و همکاری اعضا مختلف زنجیره تامین در زنجیره

د شو ها می به مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها محسوب شده و منجر به دستیابی  ها رکن اساسی موفقیت شرکت تجاری آن

اخیر، تقویت ارتباط   ها (. در دهه0281؛ یانگ و هوانگ، 0221؛ بوئک و وامبا، 0221)والچوس، بورالکیس و کارالیس، 

ای برخوردار شده است؛ به طوریکه  تامین، از اهمیت ویژه کننده به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره شرکت با تامین

کنندگان خود دارند )اشمیتز، شویگر و دفت،  ستحکم و پایدار با تامینشوند که روابط م هایی موفق شناخته می سازمان

ها تامین، روابط خریدار و  (. به عنوان یک همکاری متداول بین سازمانی در زنجیره8992؛ غفاری توران، 0286

اگانه و مستقل کننده به صورت جد توان به عنوان یک سیستم درهم آمیخته که در آن خریدار و تامین کننده را می تامین
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(. تحقیقات 0288کنند اما در عین حال به هم متصل و وابسته هستند، در نظر گرفت )لیو، لو، هانگ و ینگ،  عمل می

ها اختصاص داشت، اما با توس ه روابط  کننده، عمدتا به عملکرد عملیاتی شرکت اولیه در ارتباط با روابط خریدار و تامین

ها تامین کننده مسئولیت بیشتری در ارتباط با طراحی،  لیدکنندگان و خریداران، به شرکتها در بسیاری از صنایع، تو آن

ها از ارزش توس ه روابط مشترک با شریک  (. امروزه شرکت0288توس ه محصول و فرایندها بازاریابی دادند )چنگ، 

ط بلندمدت، مزایا اقتصادی و غیراقتصادی کنند تا با ایجاد رواب ( و تالش می0280تجاری خود آگاه هستند )رویال و ویلنا، 

 (. 0288پایدار برای یکدیگر ایجاد کنند )هوان، گواپینگ و دن، 

در  8توان در یک پیوستار در نظر گرفت، به طوریکه رابطه مبادالتی و یا م امالتی کننده را می رابطه خریدار و تامین

؛ 0229، در طرف دیگر آن قرار دارد )گالت و دیگران، 0ییک طرف آن و رابطه مبتنی بر همکاری مشترک و یا ارتباط

کننده برای منافع ثابت با همدیگر رقابت  (. در روابط مبادالتی، خریدار و تامین8996، نظری، آقایی و عبدال لیاسفیدانی، 

کنندگان با  د. تامینها طرف مقابل هستن کنند و هر طرف رابطه، به دنبال حداکثر کردن منافع خود با استفاده از هزینه می

شوند. قراردادها کوتاه مدت بوده و برای  یک فرایند ساده مبتنی بر مزایده و بر اساس قیمت ارزیابی و انتخاب می

اندازها و عالیق یکدیگر  گیرد و طرفین به چشم شوند. فراتر از مفاد قرارداد، ف الیتی صورت نمی می  ها خاص من قد ف الیت

گذاری  شوند و طرفین سرمایه کنندگان خود، تفاوتی قائل نمی (. خریداران میان تامین0220مهر، توجهی ندارند )جپ و 

دهند. این نوع رابطه با یک نگرش کوتاه مدت، تنها بر م امالت ف لی تمرکز دارد و بیشتر  خاصی در رابطه انجام نمی

؛ نوربخش، خیری و 8919، محقق و سماواتی، برای کاالهایی که اهمیت استراتژیک کمتری دارند، مناسب است )مهرگان

جایی کم و ت هد کوتاه مدت شناخته می  ها جابه ( و با مفاهیمی نظیر، ت امل پایین، ارتباطات محدود، هزینه8998پشنگ، 

ها  (. اما در روابط مبتنی بر همکاری، شرکت0286؛ کارملی، زیوان، گومز و مارکمن، 0288شود)راجاما، ذولفقاریان و پلتن، 

کنندگان بر اساس  کنند. تامین به جا رقابت بر سر مزایا ثابت، با همکاری اقدام به توس ه و افزایش منافع دوطرفه می

شوند و مسئولیت زیادی در طراحی و توس ه محصول بر عهده دارند. طرفین در رابطه  ها خود انتخاب می توانایی

شود، به طوری که طرفین رابطه، فراتراز مفاد قرارداد از  مدت من قد می کنند و قراردادها به صورت بلند گذاری می سرمایه

(. در این نوع رابطه، طرفین با ت هد و اعتماد متقابل و همچنین احترام به 0220دیگر انتظار دارند )جپ و مهر،  یک

؛ مارتینز، دوارته و 0289کنند )صدیق جاجا، اصیف، مونتابن و چاتها،  ها شریک به سمت اهداف مشترک حرکت می ارزش

باشد )کارملی،  جایی باال می (. در روابط مبتنی بر همکاری، سطح وابستگی، ارتباطات، مشارکت و هزینه جابه0281کاستا، 

شود و  (؛ به طوریکه برای تغییر دادن شریک تجاری، مانع ایجاد می0221؛ بوندوچی، 0286زیوان، گومز و مارکمن، 

(. به علت مزایا 0225هند با ت داد شریک کمتری همکاری داشته باشند )تنک الئو و گوه، د طرفین رابطه، ترجیح می

ها اخیر بر  (، تمرکز تحقیقات در سال0280بیشتر روابط مبتنی بر همکاری، نسبت به روابط مبادالتی )اسمالز و اسمیتز، 

( و بسیاری از مفاهیم در 0229دلتورو و تولت، سوارا، -باشد )گیل کننده می روی روابط مبتنی بر همکاری خریدار و تامین

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Transactional Buyer-Supplier Relationships  
2 Relational Buyer-supplier Relationships 
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شود  کنندگان نظیر کیفیت رابطه و اجزا آن در این نوع رابطه م نا پیدا کرده و توضیح داده می روابط خریداران و تامین

 (. 0289بوس،  اتک، مورگان و تنسی)کوی

 کیفیت رابطه

ها  باشد که هدف غایی آن، تقویت روابط شرکت مند می رابطه مفهوم کیفیت رابطه برخاسته از تحقیقات مرتبط با بازاریابی

(. ادراک کیفیت رابطه با شریک تجاری، برای ت امالت 0228باشد )رویروین و میلر،  و تبدیل شریک به همکار وفادار می

طه کیفیت راب (.0229باشد )چوو، جانگ و چانگ،  ها ضروری می ها و همچنین سالمتی رابطه ف لی آن آتی شرکت

کند و تداوم  می  کننده را تقویت باشد که کاالها و خدمات مبادالتی بین خریدار و تامین ها نامشهود می ای از ارزش مجموعه

کند. همچنین کیفیت رابطه، به ادراک طرفین رابطه از میزان کیفیت برآورده شدن انتظارات،  ها را تضمین می روابط آن

(. کیفیت رابطه یک ابزار کلی 0228کل رابطه اشاره دارد )ندوبیسی، واه و ندوبیسی،  ها، اهداف و عالیقشان در بینی پیش

  ( که پیش شرط اصلی برای موفقیت روابط بلندمدت خریدار و0202باشد )لی،  ارزیابی قدرت رابطه میان دو شرکت می

؛ لی، وو و ژنگ، 0228و ندوبیسی، بخشد )ندوبیسی، واه  تامین را بهبود می کننده محسوب شده و عملکرد زنجیره تامین

باشد، باعث نزدیک شدن و متحد شدن خریداران و  برداری نمی (. کیفیت رابطه که به راحتی توسط رقبا قابل کپی0202

آورد تا طرفین رابطه بتوانند مزایایی فراتر از تبادل صرف محصوالت به  شود و بستری را فراهم می کنندگان می تامین

؛ یانگ، 0282؛ کاتر و کارتر، 0229ازها و برآوردسازی انتظارات متقابل، کسب کنند )راجائوبلینا و برگرون، واسطه تامین نی

 (. 0202ژی، وانگ و یانگ، 

توان  محققان بیشتر بر اب اد و عناصر تشکیل دهنده کیفیت رابطه تمرکز دارند و م تقدند که کیفیت رابطه را نمی

ها کیفیت رابطه با توجه  . اگرچه شاخص(0229)والتر، مولر، هلفرت و ریتر، گیری کرد  توسط یک شاخص به تنهایی اندازه

به بافتار پژوهش محقق با هم فرق دارند، اما در بسیاری از تحقیقات، کیفیت رابطه را درجه باالیی از اعتماد، ت هد و 

(، اب اد اصلی 0282به اعتقاد کاتر و کاتر ) (.0281اند )لدیکو، رابرتزلومبارد و کلوپر،  رضایت در رابطه درنظر گرفته

کننده مطرح شده  مصرف  باشد که این مفاهیم ابتدا در بازاریابی دهنده کیفیت رابطه، اعتماد، رضایت و ت هد می تشکیل

عات اند. کیفیت رابطه، میزان اشتراک گذاری اطال است و با گسترش تحقیقات بازاریابی صن تی، به این حوزه نیز وارد شده

توان آن را  ( و می0284)هن، سونگ و شیم،  دهد  کننده را نشان می و کیفیت ارتباطات در رابطه میان خریدار و تامین

و  گذاری سرمایهدرجه باالیی از عواملی نظیر اعتماد، انطباق، انتقال دانش، رضایت، ت هد، همکاری، ثبات رابطه ،تمایل به 

تماد، رضایت و ت هد اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها در کیفیت رابطه دارند ارتباطات درنظر گرفت که سه ب د اع

اعتماد، ت هد،  (0202کوین، سویرینگ و واگنر )(. همچنین 0229؛ چوو، جانگ و چانگ، 0229والتر، مولر، هلفرت و ریتر، )

رضایت، همکاری، مشارکت، انطباق، هماهنگی و رابطه بلندمدت را از مفاهیم اصلی کیفیت رابطه م رفی کرده است. به 

کنندگان، در این  ها و م یارها کیفیت رابطه و اهمیت آن در روابط خریداران و تامین علت پراکندگی و گستردگی مولفه

مراتبی، متغیرها  رش جامع و استفاده از رویکرد فراترکیب و فرایند تحلیل سلسلهتحقیق تالش شده است تا با یک نگ

 ها با یکدیگر مشخص شود. رتباط آنکلیدی کیفیت رابطه شناسایی و ارزیابی شوند و ا
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 پیشینه تجربی پیشینه تجربی 

کنندگان برای طراحی چارچوب مفهومی تحقیق،  در ارتباط با کیفیت رابطه خریداران و تامین تحقیقات و مطال ات زیادی

شود؛ به طوریکه  مورد بررسی قرار گرفته است که در این قسمت، تنها به بخشی از تحقیقات خارجی و داخلی اشاره می

 واهد شد.ها با یکدیگر برجسته خ ها کلیدی کیفیت رابطه بررسی و ارتباط مولفه مولفه

ها  ها از طریق پرسشنامه از مشتریان صن تی بانک آوری داده (، با جمع0228پژوهش ندوبیسی، واه و ندوبیسی )

کننده بر اعتماد خریدار و کیفیت  مالزی و استفاده از رگرسیون چندگانه، نشان داد که ارتباطات، ت هد و شایستگی تامین

(، با استفاده از 0228یابد. رویروین و میلر ) هایت وفاداری در رابطه افزایش میگذارد که در ن ها اثر مثبت می  رابطه آن

ها از صن ت خدمات تحویل پستی استرالیا، نشان دادند که اعتماد، ت هد و رضایت به  آوری داده پیمایش کمی و جمع

گذارد. تحقیق چوو، جانگ و  یها کیفیت رابطه، بر روی نگرش و وفاداری طرفین رابطه تاثیر م ترین مولفه عنوان مهم

کننده شامل اعتماد و رضایت، در کسب و کارها کوچک  ( به بررسی ساختار کیفیت رابطه خریدار و تامین0229چانگ )

کننده در ایجاد کیفیت در رابطه  ها عمده پژوهش، نقش حیاتی کیفیت محصول و صداقت تامین پردازد. یافته جنوبی می کره

دهد که با افزایش مدت زمان رابطه، ارتباطات و طراحی محصول در  چنین این پژوهش نشان میکند. هم را تایید می

( با در نظرگرفتن دو ب د اجتماعی و فنی برای 0282کنند. مطال ه کاتر و کاتر ) کیفیت رابطه اهمیت بیشتری پیدا می

گذارد. اب اد  مثبت و منفی خریدار، اثر می کننده بر ت هد محاسباتی دهد که کیفیت محصول تامین کیفیت رابطه، نشان می

تأثیر بیشتری بر ت هد   اجتماعی کیفیت رابطه مانند رضایت و اعتماد، نسبت به اب اد فنی آن مانند انتقال دانش و انطباق، 

گذارند، در  میتأثیر   ، رضایت و اعتماد به طور مثبت بر ت هد عاطفی و هنجاری،  خریدار دارد. در ب د اجتماعی کیفیت رابطه

  حالیکه در ب د فنی تنها انطباق با ت هد هنجاری رابطه دارند.

(، با درنظر گرفتن، رضایت، اعتماد و ت هد به عنوان مفاهیم کلیدی کیفیت رابطه، نشان 0284هن، سونگ و شیم )

پذیری و  بایست با ان طاف میشود و  کننده محسوب می کننده به عنوان فروشنده در روابط خریدار و تامین دادند که تامین

( با بررسی 0285)بارنز، لئونیدو، سیو و لئونیدو ریزی بیشتر، کیفیت روابطشان با خریدار را تقویت کنند. نتایج تحقیق  برنامه

ها صادرکننده غربی، حاکی از آن بود که پیش نیاز اصلی برای توس ه روابط بین  ها واردکننده چینی با شرکت رابطه شرکت

کننده از  ها خریدار و تامین فردی سازمان مانی موفق، ترویج روابط بین فردی سالم است. ارتباطات باز و ت امالت بینساز

ها اعتماد، نقش کلیدی در  باشند. همچنین طبق نتایج تحقیقات آن ترین عوامل سازنده اعتماد در سطح سازمانی می مهم

(، به 0281همکاری، ت هد و رضایت دارد. مطال ه شین، تای و یوئن ) ها کیفیت رابطه بین شرکتی ی نی، ارتقا مولفه

پردازد. با استفاده از طرح  تامین در صن ت لجستیک دریایی سنگاپور می بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر عملکرد زنجیره

ها  ی، نتایج تحقیق آندهنده خدمات لجستیک دریای ها از طریق پرسشنامه از عوامل ارائه آوری داده تحقیقاتی کمی و جمع

کننده در زنجیره  ترین اب اد کیفیت رابطه، بر عملکرد خریدار و تامین دهد که اعتماد و ت هد به عنوان کلیدی نشان می

کنندگان در زنجیره  ( به بررسی روابط خریداران و تامین0281تامین اثرگذار است. همچنین مسیک، ملنار و سرجک )

تامین غذایی  عضو زنجیره 819ها کسب شده از  محوری کیفیت رابطه پرداختند. با تحلیل دادهتامین سنتی غذایی با نقش 
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ها نشانگر اهمیت و تاثیر باال اجزا  نتایح پژوهش آنها محلی و خریداران،  کنندگان، شرکت  در کرواسی، شامل تامین

تامین  و غیراجباری، بر عملکرد و موفقیت زنجیرهکیفیت رابطه نظیر، اعتماد، ت هد، رضایت اقتصادی، اعتبار، قدرت اجباری 

 باشد.  می

ای، به بررسی تاثیر ارتباطات، فراوانی ت امل طرفین و مزایا  (، به منظور تحلیل مقایسه0289تحقیق بری و گراسا )

پردازد.  می ها اساسی کیفیت رابطه ی نی، اعتماد، ت هد و رضایت در کشورها آمریکا، برزیل و چین رابطه بر روی مولفه

ها حاکی از آن است که کیفیت ارتباطات در آمریکا، فراوانی ت امل در چین و مزایا رابطه در برزیل،  نتایج پژوهش آن

گذاری دانش و نوآوری در  ( به بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر اشتراک0202بیشترین تاثیر را بر کیفیت رابطه دارد. لی )

ها عمیق و  ها پژوهش از صنایع تولیدی چین با استفاده از مصاحبه داخته است. دادهکننده پر رابطه خریدار و تامین

گذاری دانش و  به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که کیفیت رابطه به صورت مستقیم و مثبت بر اشتراک  پرسشنامه

کنندگان و مفاهیم  یداران و تامینتوان بیان کرد که کیفیت رابطه خر در کل مینوآوری میان اعضا زنجیره اثرگذار است. 

(، ایجاد وفاداری نگرشی و رفتاری 0289دخیل در آن، منجر به بهبود عملکرد زنجیره تامین )ژانگ، هونگ، لی و شی، 

طلبی در رابطه و افزایش همکاری میان شرکا  (، کاهش فرصت0281لدیکو، رابرتزلومبارد و کلوپر، میان اعضا زنجیره )

بوس،  کویاتک، مورگان و تنسیشود ) ( و افزایش فروش در بازار می0202انگ، ژی، وانگ و یانگ، تامین )ی زنجیره

0289 .) 

کنندگان کارخانجات مواد غذایی  (، به بررسی مفهوم رضایت در روابط خریداران و تامین8911عبدالوند و شماعی )

ه همکاری، ارتباط، اعتماد و انطباق بر روی رضایت ها حاکی از آن بود ک آن  اند. نتایج پژوهش استان اصفهان پرداخته

(، با بررسی و شناسایی عوامل موثر 8919گذارد. پژوهش حقیقی نسب، حیدرزاده و شری ت زاده ) خریداران صن تی اثر می

وسط ها محصول ت کنندگان در بازار جرثقیل صن تی ایران، نشان داد که بهبود ویژگی بر کیفیت رابطه خریداران و تامین

ها را به رابطه مت هد کنند. همچنین با تمرکز بر اب اد  توانند منجر به رضایت و اعتماد خریداران شود و آن کننده می تامین

توان وفاداری و گرایش بلند مدت در رابطه را تقویت کرد. نوربخش،  کیفیت رابطه شامل؛ رضایت، اعتماد و ت هد می

مند در روابط خریدار و  ی کمی به بررسی تاثیر عوامل موثر بر بازاریابی رابطه(، با طرح تحقیقات8998خیری و پشنگ )

کنندگان، ارتباطات، رضایت  دهد که از دیدگاه تامین ها نشان می کننده شرکت بهمن دیزل پرداختند. نتایج تحقیق آن تامین

خریداران، عالوه بر موارد ذکرشده، نوآوری نیز  گذارد و از دیدگاه کننده اثر می و پیوندها اجتماعی بر رابطه خریدار و تامین

ویژه رضایت در  به (، به بررسی مفهوم کیفیت رابطه و 8994دینی و پورموسی ) تواند موثر باشد. صبحی نصرت، تاج می

ان مواد کنندگ ها از تامین آوری داده کنندگان در صن ت مبلمان چوبی استان تهران پرداختد. با جمع روابط خریداران و تامین

دهد که  ها نشان می آن ها همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر، نتایج تحقیق  اولیه کارخانجات مبلمان و استفاده از آزمون

میان اعتماد، ارتباطات، همکاری و رضایت خریداران صن تی به عنوان مفاهیم کلیدی کیفیت رابطه، ارتباط م نادار و قوی 

مند بین خریداران و  (، به طراحی مدل بازاریابی رابطه8996ری، آقایی و عبدال لی )وجود دارد. همچنین اسفیدانی، نظ

بنیان پرداختند و عوامل موثر در کیفیت  ها پارسیان با استفاده از روش تئوری داده کنندگان صن ت گردشگری و هتل تامین
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گذاری در رابطه و انطباق بر میزان  د، سرمایهها را بررسی کردند. طبق نتایج حاصله، ارزش مورد انتظار، اعتما  روابط آن

 عمق و تداوم رابطه اثرگذار است. 

باشد  ها یک رابطه با کیفیت می ها من طف به خروجی با بررسی ادبیات تحقیق، دریافتیم که توجه بسیاری از پژوهش

شود. این در حالی است   ستفاده میو از کیفیت رابطه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی و بین سازمانی ا

ها متنوعی تشکیل شده است و شناخت دقیق مفاهیم  باشد که از اب اد و مقوله که کیفیت رابطه خود مفهومی پیچیده می

شود. با توجه به اهمیت باال  ها محسوب می دخیل در کیفیت رابطه، پله مقدماتی برای رسیدن به اهداف و موفقیت سازمان

رسد، اما در بیشتر  ها مختلف ضروری به نظر می کنندگان، بررسی آن از جنبه میان خریداران و تامین کیفیت رابطه

شده است و به سایر  تحقیقات صورت گرفته، کیفیت رابطه محدود به چند مقوله نظیر اعتماد، رضایت، ت هد و همکاری 

آوری، ترکیب  شود تا با جمع ا در این تحقیق تالش میها موجود اشاره شده است. لذ ها به صورت پراکنده در پژوهش مولفه

 کنندگان بررسی گردد. ران و تامینسازی تحقیقات موجود، اب اد مختلف کیفیت رابطه خریدا و یکپارچه

 شناسی پژوهش روش

ها انجام شده مدل جام ی از اب اد کیفیت رابطه خریدداران و   با بررسی ادبیات تحقیق، دریافتیم که در هیچ یک از پژوهش

کنندگان ارائه نشده است و هر تحقیق به صورت جزئی، یک یا چند ب د از کیفیت رابطه را بررسی کرده است. لذا بر  تامین

ها کیفی مطال ات مشابه به صورت نظامندد   راترکیب که به تفسیر یکپارچه یافتهگیری از یک رویکرد ف آن شدیم تا با بهره

(، به یک الگو جامع 8999سرخی،  ؛ کالنتری، م ینی، صفری و عرب 0202نئو،  پردازد )عثمان، ونگ، لین، مهدنور و فن می

، تحقیقات صورت گرفته در حدوزه  (. بنابراین در این پژوهش0202و دانش کلی از کیفیت رابطه دست یابیم )ژانگ و ژئو، 

هدا   شدوند تدا مولفده    کنندگان با استفاده از رویکرد فراترکیب، بررسی و تجزیه و تحلیل می کیفیت رابطه خریداران و تامین

شدوند.   دهی می مراتبی این م یارها وزن کلیدی کیفیت رابطه به دست آید. سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله

شدود.   مراتبی به کار گرفته شده در تحقیق، به صورت کامل تشریح مدی  رویکرد فراترکیب و فرایند تحلیل سلسله در ادامه

 آمده است.  8فرایند اجرایی تحقیق نیز در شکل شماره 

 فراترکیب

ستخراج ها ا دهد که در آن اطالعات و یافته ها را نشان می ها بررسی و ترکیب پژوهش ای از شیوه مجموعه 8فراترکیب

شود )مولر،  شده از پژوهشات مرتبط با یک موضوع خاص، توسط پژوهشگر تجزیه و تحلیل، ترکیب و جمع بندی می

ها تحقیق،  (، به طوریکه با برقراری یکپارچگی میان یافته0202؛ چن، هو، یانگ، کی و کونگ،0286کپس و هوچستلر، 

ها قبلی  شود که در هیچ یک از یافته نتایج جدیدی ارائه میها ایجاد و  ارزش بیشتری نسبت به مجموع تک تک یافته

هدف فراترکیب، بررسی، ارزیابی دقیق و ترکیب کردن تحقیقات (. 0288کال،  باشد )کرو، گیلون، جردن و مک موجود نمی

 (. 0288باشد )هال، لیچ، بروسنان و کالینز،  به منظور رسیدن به الگو و مدلی جدید می

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Meta-synthesis  
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احلی نظیر، توس ه سوال و هدف تحقیق، توس ه استراتژی تحقیق، مشخص کردن م یارها فراترکیب شامل مر

ورودی و خروجی، همچنین ارزیابی تحقیقات انتخاب شده، استخراج کدها، تجزیه و ترکیب کدها و کنترل کیفیت 

سازی  وتی برای پیاده(. الگوها متفا0202؛ دانشجواش، ج فری و خمسه، 0288کال،  باشد )کرو، گیلون، جردن و مک می

شده  باشد. یکی از شناخته ها یکسان می فراترکیب وجود دارد که با وجود تفاوت در ت داد مراحل، اساس و پایه تمامی الگو

در این  (.0202ژانگ و ژئو، ارائه شده است ) 0228ها فراترکیب توسط ساندوسکی و بارسو در سال  ترین الگو ترین و رایج

( استفاده شده است که شامل مراحل: تنظیم هدف و سوال 0228ای ساندوسکی و بارسو ) مرحلهپژوهش، الگو هفت 

پژوهش، مرور ادبیات به شکل نظامند، ارزیابی و انتخاب متون مناسب، استخراج اطالعات متون، تجزیه و تحلیل و 

 (.0289باشد )فریده،  ها می ها کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافته ترکیب یافته

 
 . نما کلی از فرایند اجرایی تحقیق8شکل 

 گام اول: تنظیم هدف و سوال پژوهشگام اول: تنظیم هدف و سوال پژوهش

ها، محدوده پژوهش را مشخص خواهد کرد و منجر  شود به طوریکه پاسخ به آن ای مطرح می ها پایه در گام اول، پرسش

ب مربوط به چیستی تحقیق، ها فراترکی (. پرسش0202به ابهام زدایی در مراحل ب دی تحقیق خواهد شد )ادلر و اللنده، 

ها مرتبط با کیفیت  (. در چیستی تحقیق، به شناسایی مولفه0289باشد )فریده،  جام ه مورد مطال ه و محدوده زمانی می

پردازیم. جام ه مورد  کنندگان در زنجیره تامین به منظور ارائه چارچوب مفهومی کیفیت رابطه می رابطه خریداران و تامین

کنندگان در مجالت خارجی  قاالت منتشر شده به زبان انگلیسی در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامینمطال ه، کلیه م

 میالدی است.  0202تا بهار  8991باشد و محدوده زمانی فراترکیب، مقاالت موجود از سال  می

 فراترکیب

 تحقیق جو و جست  واژگان اساس بر رابطه کیفیت با مرتبط مقاالت جو و جست •

 ورودی م یارها و عنوان اساس بر مقاالت جمع آوری •

 حیاتی ارزیابی مهارت ها برنامه و خروجی م یارها چکیده، اساس بر مقاالت ارزیابی •

 نهایی منتخب مقاالت به رسیدن •

   آن ها تحلیل و تجزیه و منتخب مقاالت یافته ها استخراج •

 MAXQDA  2018.2افزار نرم  از استفاده با ها یافته کدگذاری •

 فراترکیب رویکرد و کدگذاری فرایند پایایی و روایی بررسی •

 عصبی شبکه مدل و تحقیق مفهومی چارچوب تحقیق، کدها نظام بندی جدول ارائه •

 سلسله مراتبی تحلیل فرایند

   کدها نظام بندی جدول اساس بر رابطه کیفیت زیرم یارها و م یارها کردن مشخص •

 رابطه کیفیت زیرم یارها و م یارها زوجی مقایسات پرسشنامه طراحی •

 تامین زنجیره حوزه در دانشگاه و صن ت خبرگان توسط پرسشنامه تکمیل •

 ها قضاوت منطقی سازگاری نرخ ت یین و ها داده جمع آوری •

 به نهایی وزن دهی منظور به Expert Choice 11 افزار نرم در داده ها کردن وارد •
 زیرم یارها و م یارها

   رابطه کیفیت زیرم یارها و م یارها اهمیت و وزن ت یین •
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تب کمتری نسبت به خارج ها پیرامون موضوع تحقیق دریافتیم که در ایران تحقیقات به مرا با مطال ه اولیه پژوهش

از کشور در موضوع پژوهش، صورت گرفته است و تحقیقات موجود نیز متغیر و مفاهیمی فراتر از مقاالت انگلیسی ارائه 

اند؛ لذا تنها مقاالت خارجی انگلیسی زبان برای پژوهش انتخاب شد. همچنین بیشتر از هشتاد درصد تحقیقات  نکرده

ها مهم  میالدی صورت گرفته است و یافته 8991کننده، ب د از سال  ابطه خریدار و تامینموجود در ارتباط با کیفیت ر

مشاهد نمود.  نیز 8991ها ب د از  توان در پژوهشات انجام شده در سال میالدی را می 8991تحقیقات موجود قبل از 

 بررسی قرار گرفت.ین مطال ه مورد بنابراین، پژوهشات م تبر در قالب مقاله در دو دهه اخیر، در ا

 گام دوم: مرور ادبیات به شکل نظامند

پردازد و  در این مرحله، پژوهشگر به صورت سیستماتیک، به جست و جو مقاالت منتشر شده در مجالت مختلف می

تر  کند. این واژگان جست و جو، ابتدا کلی و سپس جزئی واژگان جست و جو مرتبط با موضوع پژوهش را انتخاب می

؛ هندرسون، دالتون، پروبست، 0281کند )الزازارا، تیمز و دگنارو،  وجو می ها داده جست ها را در پایگاه و محقق آنشود  می

بایست از طریق م یارها  آید که می وجو، مقاالت زیادی به دست می (. با استفاده از واژگان جست0202موندر ومرولی، 

را حذف و مقاالت مناسب را انتخاب کرد. م یارها ورودی  ورودی و خروجی، مقاالت نامرتبط با موضوع پژوهش

هایی هستند که مقاالت  باشند و م یارها خروجی، شاخص وجو می ها انتخاب مقاالت مناسب در ابتدا جست شاخص

؛ شاکریان، جهانگیری، 0289ایهیجیریکا، سالمی و آمودو، - گردند )اوکهکه ها حذف می نامناسب به واسطه آن

، آمده است. این واژگان در شش 8 (. واژگان جست و جو تحقیق در جدول شماره0289، نامی و چوبینه، محمدلو علی

پاب، تیلور اند فرانسیس و وایلی جست و جو شدند تا  دایرکت، امرالد، اشپرینگرلینک، سیج داده شامل، ساینس پایگاه

ت در عنوان یا چکیده و یا کلیدواژگان مقاالت بایس مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شوند. این واژگان می

 موجود باشند.

 . واژگان جست و جو مرتبط با موضوع پژوهش8جدول 

 واژگان جست و جو ترجمه واژگان جست و جو

 Buyer Supplier Relationship Quality کننده واژه جست و جو جزیی: کیفیت رابطه خریدار و تامین

 Buyer Supplier Collaboration Quality کننده مشارکت خریدار و تامینواژه جست و جو جزیی: کیفیت 

 Buyer Supplier Integration Quality کننده یکپارچگی خریدار و تامینواژه جست و جو جزیی: کیفیت 

 Buyer Supplier Interaction Quality کننده ت امل خریدار و تامینواژه جست و جو جزیی: کیفیت 

 Supplier Customer Relationship Quality کننده و جو جزیی: کیفیت رابطه مشتری و تامینواژه جست 

 Relationship Quality واژه جست و جو کلی: کیفیت رابطه

 Buyer Supplier Relationships کننده واژه جست و جو کلی: روابط خریدار و تامین

بایسدت بدا   بایسدت بدا     در ارتباط با موضوع پژوهش پیدا شد. این مقداالت مدی  در ارتباط با موضوع پژوهش پیدا شد. این مقداالت مدی  با استفاده از واژگان جست و جو، مقاالت زیادی با استفاده از واژگان جست و جو، مقاالت زیادی 

استفاده از م یارها ورودی و خروجی پاالیش شوند تا مقاالت کامال مرتبط با هدف تحقیق مشخص شوند. م یارها ورودی استفاده از م یارها ورودی و خروجی پاالیش شوند تا مقاالت کامال مرتبط با هدف تحقیق مشخص شوند. م یارها ورودی 

بررسدی  بررسدی  . . 00کنندده  کنندده    . پژوهشات منتشرشدده در حدوزه کیفیدت رابطده خریددار و تدامین      . پژوهشات منتشرشدده در حدوزه کیفیدت رابطده خریددار و تدامین      88باشد: باشد:   پژوهش شامل این موارد میپژوهش شامل این موارد می

. اسدتفاده از روش علمدی مناسدب در    . اسدتفاده از روش علمدی مناسدب در    99هدا  هدا    تخصصی پژوهشات زیر نظر داوران و قابلیت دسترسی بدرخط و یدا چداپی آن   تخصصی پژوهشات زیر نظر داوران و قابلیت دسترسی بدرخط و یدا چداپی آن   

. پژوهشدات انگلیسدی زبدان. همچندین     . پژوهشدات انگلیسدی زبدان. همچندین     55مدیالدی و  مدیالدی و    02020202تا بهار تا بهار   89918991ها ها   . پژوهشات منتشر شده بین سال. پژوهشات منتشر شده بین سال44پژوهشات پژوهشات 
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شات فاقدد کیفیدت الزم علمدی و منتشدر شدده در مجدالت       شات فاقدد کیفیدت الزم علمدی و منتشدر شدده در مجدالت       . پژوه. پژوه88شود: شود:   م یارها خروجی پژوهش این موارد را شامل میم یارها خروجی پژوهش این موارد را شامل می

. پژوهشدات  . پژوهشدات  44ها کمی و ها کمی و   . پژوهشات ارائه دهنده صرف نتایج و یافته. پژوهشات ارائه دهنده صرف نتایج و یافته99شناختی مناسب شناختی مناسب   . پژوهشات فاقد الگو روش. پژوهشات فاقد الگو روش00نام تبر نام تبر 

 ها پژوهشی.ها پژوهشی.  نامه، مقاالت کنفرانس و طرحنامه، مقاالت کنفرانس و طرح  منتشرشده به صورت کتاب، پایانمنتشرشده به صورت کتاب، پایان

 گام سوم: ارزیابی و انتخاب متون مناسبگام سوم: ارزیابی و انتخاب متون مناسب

ها اعتماد ندارد، بر اساس عنوان، م یارها ورودی، م یارها خروجی و چکیده حذف  مقاالتی که محقق به آن در این مرحله،

شوند. زمانی که مقاالت مناسب به مرحله نهایی بازبینی  دیگر این مقاالت در فرایند فراترکیب بررسی نمیشوند و  می

ها ارزیابی حیاتی برای ارزیابی کیفیت مقاالت  پژوهشگر از برنامه مهارترسند،  ی نی، بررسی محتوا کامل مقاالت می

(. برنامه 0202کند تا با حذف مقاالت نامرتبط به مقاالت نهایی برسد )چن، هو، یانگ، کی و کونگ، مانده استفاده می باقی

یت مطال ات را بررسی کند. کند تا دقت و اهم ها ارزیابی حیاتی، شامل ده سوال است که به پژوهشگر کمک می مهارت

. 6ها  آوری داده . جمع5. روش نمونه برداری 4. طرح پژوهش 9. منطق روش 0. اهداف پژوهش 8این سواالت بر: 

. دقت تجزیه و 1. مالحظات اخالقی 8پذیری )رابطه بین محقق و جام ه آماری و شرکت کنندگان در تحقیق(  ان کاس

. ارزش پژوهش تمرکز دارد. پژوهشگر به هر کدام از سواالت یک امتیاز کمی  82ها و  . بیان واضح و روشن یافته9تحلیل 

امتیاز دارند حذف  92کند. مقاالتی که کمتر از  دهد و جمع امتیاز کل هر مقاله را از پنجاه محاسبه می بین یک تا پنج می 

 (.0202شوند )دانشجواش، ج فری و خمسه،  و سایر مقاالت وارد تحلیل نهایی می

مقاله در شش پایگاه داده شناسایی شدند، که این مقاالت بر اساس عنوان،  9848با استفاده از واژگان جست و جو، 

مقاله وارد بررسی  986م یارها ورودی، چکیده و م یارها خروجی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با حذف مقاالت نامرتبط، 

مقاله،  888ها ارزیابی حیاتی، محتوا این مقاالت تجزیه و تحلیل شد. در نهایت،  نهایی شدند که با استفاده از برنامه مهارت

، مراحل 0را کسب کردند و به عنوان مقاالت منتخب نهایی پژوهش شناخته شدند. در شکل شماره  92امتیاز باالتر از 

 مختلف ارزیابی مقاالت در نموداری به عنوان چارت روندنما آمده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقاالت یافت شده ت داد کل 

9848 

 ت داد مقاالت باقیمانده

8280 

 شده ت داد مقاالت ارزیابی

986 

 ت داد مقاالت منتخب نهایی

888 

ت داد مقاالت حذف شده بر اساس 
 عنوان و م یارها ورودی

1809 

ت داد مقاالت حذف شده بر اساس 
 ها ارزیابی حیاتی برنامه مهارت

059 

مقاالت حذف شده بر اساس ت داد 
 چکیده و م یارها خروجی

696 

 . چارت روندنما پژوهش0شکل 
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 گام چهارم: استخراج اطالعات متونگام چهارم: استخراج اطالعات متون

ها را چندین بار بررسی کرده و برای این منظور از ها را چندین بار بررسی کرده و برای این منظور از   ها مقاالت منتخب، آنها مقاالت منتخب، آن  در این مرحله، محقق به منظور دستیابی به یافتهدر این مرحله، محقق به منظور دستیابی به یافته

ها مقاالت منتخب استخراج شود. چک لیست شامل نام محقق، ها مقاالت منتخب استخراج شود. چک لیست شامل نام محقق،   کند تا یافتهکند تا یافته  فرم استانداردی به نام چک لیست استفاده میفرم استانداردی به نام چک لیست استفاده می

ها مقاالت نهدایی،  ها مقاالت نهدایی،    در این تحقیق، برای استخراج یافتهدر این تحقیق، برای استخراج یافته  (.0202)ژانگ و ژئو، شد شد بابا  ها تحقیق میها تحقیق می  سال، عنوان مجله و یافتهسال، عنوان مجله و یافته

هدا مدورد نیداز بدرای تحلیدل و طراحدی       هدا مدورد نیداز بدرای تحلیدل و طراحدی         ها، بحث و نتایج مقاالت نیز توجده شدد و داده  ها، بحث و نتایج مقاالت نیز توجده شدد و داده    عالوه بر چکیده مقاالت، به یافتهعالوه بر چکیده مقاالت، به یافته

 د.د.آوری شآوری ش  لیست پژوهش جمعلیست پژوهش جمع  کنندگان در چککنندگان در چک  چارچوب نهایی کیفیت رابطه خریداران و تامینچارچوب نهایی کیفیت رابطه خریداران و تامین

 ها کیفیها کیفی  گام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهگام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته

کند.  باشد، در این مرحله ظهور پیدا می ها می هدف اصلی فراترکیب که ایجاد نگرشی یکپارچه، جامع و جدید برای یافته

ه کند، به طوری ک بندی، کدگذاری و ترکیب می ها مقاالت منتخب را طبقه در گام پنجم فراترکیب، پژوهشگر یافته

؛ دانشجواش، ج فری و 0281موضوع اصلی پژوهش به بهترین شکل توصیف و تبیین شود )الزازارا، تیمز و دگنارو، 

ها مقاالت منتخب در دو مرحله صورت گرفت تا چارچوب مفهومی تحقیق  (. در این تحقیق، کدگذاری یافته0202خمسه، 

ها مختلف کدگذاری مانند  ت دستی و با استفاده از روشها تحقیق به صور گذاری، داده حاصل شود. در مرحله اول کد

زمان، ساختاری، زنده و توصیفی کدگذاری شد، تا چارچوب ابتدایی کیفیت رابطه خریداران و  کدگذاری فرعی، هم

 MAXQDA) 0281. 0افزار مکس کیودی  ها وارد نرم کنندگان به دست آید. سپس در دور دوم کدگذاری، داده تامین

، 9ها، چارچوب نهایی تحقیق حاصل گردد. در شکل شماره  بندی نهایی داده شد تا با انجام کدگذاری و مقوله (2018.2

 افزار مکس کیودی، قابل مشاهده است. پژوهش در نرم  قسمتی از نظام کدگذاری

 

 
 . قسمتی از نظام کدگذاری تحقیق9شکل 

 

 



 955 ... نیتام رهیدر زنج کنندگان نیو تام دارانیرابطه خر تیفیک یچارچوب مفهوم یطراح

 

 گام ششم: کنترل کیفیت گام ششم: کنترل کیفیت 

شود. برای ارزیابی رویکرد فراترکیب، نیاز به دو  در کنترل کیفیت، به بررسی روایی و پایایی رویکرد فراترکیب پرداخته می

(. در این پژوهش با 0288کال،  باشد که به طور مستقل کار را بررسی کنند )کرو، گیلون، جردن و مک متخصص می

اند، روایی و پایایی کار بررسی شد.  ا مستقل نسبت به پژوهش داشتهه استفاده از نظرات دو ارزیاب متخصص که دیدگاه

روایی بیرونی در فراترکیب، به علت مطح نبودن ت میم نتایج به جام ه، جایگاهی ندارد و تنها ارزیابان به بررسی روایی 

 ایید کردند. درونی تحقیق پرداختند که با مطال ه اهداف و چارچوب خروجی تحقیق، روایی درونی پژوهش را ت

شود )نریمیسا،  کدگذارن و شاخص کاپاکوهن استفاده می برای ارزیابی پایایی رویکرد فراترکیب، از توافق میان

باست همه یا بخشی از سندها  (. به منظور محاسبه توافق میان کدگذاران، می0289فراهانی و موالعلیزاده،  کنگرانی

اب مستقل قرار گیرد و وی بر اساس دانش و تخصص خود به کدگذاری کدگذاری شده توسط محققین، در اختیار ارزی

(. در این پژوهش به علت ت داد باال مقاالت منتخب نهایی، 0202کونیگ، رجلینگر و وراک،  اسناد بپردازد )بمرت، ماتیاس

تامین کدگذاری  رهمقاله نهایی، انتخاب و توسط ارزیاب متخصص در حوزه زنجی 888مقاله به صورت اتفاقی از  85تنها 

 62دهد که باالتر از  درصد توافق میان کدگذاران را نشان می 82/18افزار مکس کیودی، میزان  شد. خروجی حاصل از نرم

، به تفکیک اسناد توافق 4باشد. در شکل شماره  ها صورت گرفته در پژوهش می درصد بوده و تاییدکننده پایایی کدگذاری

 است. میان کدگذاران قابل مشاهده

 
 افزار مکس کیودی . خروجی توافق میان کدگذاران در نرم4شکل 

بایست پایایی فرایند فراترکیب نیز بررسی شود. برای ایدن منظدور دو ارزیداب    بایست پایایی فرایند فراترکیب نیز بررسی شود. برای ایدن منظدور دو ارزیداب      عالوه بر ارزیابی پایایی کدگذاری، میعالوه بر ارزیابی پایایی کدگذاری، می

ن، دیوس و فرگوسدن،  ن، دیوس و فرگوسدن،  مم  دهند )پریدهند )پری  ها دو ارزشی در ارتباط با روش تحقیق به صورت بله و خیر پاسخ میها دو ارزشی در ارتباط با روش تحقیق به صورت بله و خیر پاسخ می  مستقل، به سوالمستقل، به سوال

  22//66(. با استفاده از نظرات ارزیابان، شاخص کاپاکوهن به دست می آید که اگر مقدار عددی این شداخص بیشدتر از   (. با استفاده از نظرات ارزیابان، شاخص کاپاکوهن به دست می آید که اگر مقدار عددی این شداخص بیشدتر از   02810281
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بده شدرح زیدر    بده شدرح زیدر      8(. رابطده کاپدا کدوهن   (. رابطده کاپدا کدوهن   02020202باشدد )دنمدز و یوسدلو،    باشدد )دنمدز و یوسدلو،      باشد، وض یت توافق و پایایی فراترکیدب م تبدر مدی   باشد، وض یت توافق و پایایی فراترکیدب م تبدر مدی   

 (:  (:  02020202گر و وراک، گر و وراک، کونیگ، رجلینکونیگ، رجلین  باشد)بمرت، ماتیاسباشد)بمرت، ماتیاس  میمی

 ( 8رابطه 

 
 کاپا کوهن 

توافقات تصادفی  توافقات مشاهده شده

توافقات تصادفی  
 

 ، آمده است. ، آمده است. 00وهش در جدول شماره وهش در جدول شماره پاسخ ارزیابان پژپاسخ ارزیابان پژ

 . وض یت توافق میان ارزیابان پژوهش0جدول 

 
 نظر ارزیاب دوم

 مجموع خیر بله

 نظر ارزیاب اول

 A = 84 B = 8 85 بله

 C = 2 D = 2 2 خیر

 N =85 8 84 مجموع

 

توافقات مشاهده شدهتوافقات مشاهده شده               
  
      

    

    
                   

 

      توافقات تصادفیتوافقات تصادفی  
      

  
  
      

  
    

      

  
      

      

  
      

    

    
      

    

    
      

  

    
      

  

    
       

    
                      کاپا کوهنکاپا کوهن

      
               

 

(0رابطه   

 
(9رابطه   

 
(4رابطه   

 کند.کند.  آمد که پایایی رویکرد فراترکیب در این پژوهش را تایید میآمد که پایایی رویکرد فراترکیب در این پژوهش را تایید میبه دست به دست   22//9999شاخص کاپا کوهن شاخص کاپا کوهن 

 هاها  گام هفتم: ارائه یافتهگام هفتم: ارائه یافته

هدا مدرتبط اسدتخراج    هدا مدرتبط اسدتخراج      ها اصلی مطرح شده در تحقیق را بر اساس نتدایج پدژوهش  ها اصلی مطرح شده در تحقیق را بر اساس نتدایج پدژوهش    در فراترکیب، پژوهشگر پاسخ به پرسشدر فراترکیب، پژوهشگر پاسخ به پرسش

سلیقه و هدف محقق تنظیم و سدازماندهی  سلیقه و هدف محقق تنظیم و سدازماندهی  ها مختلف است و متناسب با ها مختلف است و متناسب با   . این پاسخ مبتنی بر ترکیب نتایج پژوهش. این پاسخ مبتنی بر ترکیب نتایج پژوهش  کندکند  میمی

(.  در (.  در 02890289محمدلو، نامی و چوبینه، محمدلو، نامی و چوبینه،   توانند به صورت مدل و یا جدول ارائه گردند )شاکریان، جهانگیری، علیتوانند به صورت مدل و یا جدول ارائه گردند )شاکریان، جهانگیری، علی  شود و میشود و می  میمی

دهی کدها تحقیق، چارچوب مفهومی تحقیدق و مددل   دهی کدها تحقیق، چارچوب مفهومی تحقیدق و مددل     ها مربوط به فراترکیب، در قالب جدول سامانها مربوط به فراترکیب، در قالب جدول سامان  این پژوهش خروجیاین پژوهش خروجی

 ها پژوهش آمده است.ها پژوهش آمده است.  شود که در قسمت یافتهشود که در قسمت یافته  رتباطی ارائه میرتباطی ارائه میشبکه عصبی اشبکه عصبی ا

 0مراتبی فرایند تحلیل سلسله

هدا، مفداهیم دخیدل در کیفیدت      در این تحقیق، تالش شده است تا با استفاده از یک رویکرد فراترکیب و کدگذاری یافتده 

لسله مراتبدی هسدتند؛ بده طوریکده کیفیدت      کننده استخراج شود. این مفاهیم به شکل یک فرایند س رابطه خریدار و تامین

ترین  رابطه، از اب اد مختلف تشکیل شده است، هر ب د از چند مقوله، هر مقوله از چند تم و این فرایند تا رسیدن به کوچک

(. با بررسی گسترده ادبیدات تحقیدق، دریدافتیم کده ارزیدابی و      4یابد )جدول شماره  می واحد کدگذاری ی نی کد باز، ادامه 

ها بسیار محدودی صورت گرفته است، لذا با وجود رابطه میان م یارها  ها کیفیت رابطه در پژوهش بندی اب اد و مقوله اولیت

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Cohen’s Kappa 
2 AHP 
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نیز مشخص شده اند، به دلیل شبکه بسیار پیچیده و نامنظم روابط میدان   1و زیرم یارها کیفیت رابطه که در شکل شماره 

، با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی، 8جای استفاده از فرایند تحلیل شبکهمفاهیم کیفیت رابطه، بر آن شدیم تا به 

 بندی م یارها و زیرم یارها کیفیت رابطه بپردازیم.  به اولویت

گیری با م یارها چندگانه است، زیدرا ایدن تکنیدک     ها تصمیم مراتبی یکی از جامع ترین سیستم فرایند تحلیل سلسله

تواند م یارها مختلف کمی و کیفی را در نظدر   مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و میامکان فرموله کردن 

دهدد   (. این روش که اولین بار توسط پروفسور ساعتی ارائه گردید، نشان می8996پور، آقازاده و مهدیزاده،  بگیرد )حسنقلی

ر را اولویت بندی کنیم. برای این منظور، ب دداز مشدخص   که چگونه با استفاده از مقایسات زوجی، اهمیت نسبی چند م یا

هدا و سدازگاری    ها، با انجام مقایسات زوجی و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، به ت یین اولویدت  ها و گزینه شدن شاخص

 (.0284پردازیم )جیسوال، توماس، گاکیت، گوش و سینگ،  ها می منطقی قضاوت

کنندده، از طریدق رویکدرد فراترکیدب      کلیدی کیفیدت رابطده خریددار و تدامین     در این پژوهش، م یارها و زیرم یارها

مشخص شدند. سپس با ایجاد پرسشنامه مقایسات زوجی، م یارها و زیرم یارها تحقیق، به صورت زوجی بدا هدم مقایسده    

ین و روابدط  تدام  شدند. پس از تایید پرسشنامه توسط دو ارزیاب متخصص، این پرسشنامه توسط متخصصین حوزه زنجیره

کنندگان تکمیل شد. در این راستا، پرسشنامه به صورت آنالیدن و حضدوری بدرای خبرگدان دانشدگاه و       خریداران و تامین

نفر  9پرسشنامه توسط  84برفی انتخاب شده بودند، ارسال شد. در کل  گیری هدفمند و گلوله صن ت که با استفاده از نمونه

، آمدده  9رگان صن ت تکمیل گردید. اطالعات مربوط بده خبرگدان در جددول شدماره     نفر از خب 5از خبرگان دانشگاهی و 

هدا بده    پرسشنامه دریافتی، یک پرسشنامه به علت نرخ باال ناسازگاری حدذف و اطالعدات مدابقی پرسشدنامه     84است. از 

 Expert) 88یس ها نهایی، پس از گرفتن میدانگین حسدابی وارد ندرم افدزار اکسدپرت چدو       منظور ت یین وزن و اولویت

Choice 11   شد. تمامی مراحل مربوط به ت یین وزن م یارها، محاسبه نرخ ناسازگاری و اولویت بندی نهدایی م یارهدا )

 ها پژوهش آمده است. ها مربوط به آن در قسمت یافته افزار اکسپرت چویس صورت پذیرفت که خروجی در نرم

  . مشخصات خبرگان صن ت و دانشگاه9جدول 

ت داد  خبرگی تحصیالت کاری )سال(سابقه 
مصاحبه 
 شوندگان

و  05 سمت
 باالتر

 کارشناسی 5زیر  5-85 85-05
کارشناسی 

 ارشد
 دانشگاهی صن ت دکتری

 استاد دانشگاه 9 9 - 9 - - - 8 8 8

- - 0 0 - 9 8 8 9 4 
کارشناس 

 تامین زنجیره

- - 8 9 8 0 8 8 9 4 

کارشناس 

بازاریابی 

 صن تی

 مدیر عملیاتی 0 - 0 8 8 - - 8 8 -

 مدیر ارشد 8 - 8 8 - - - - 8 -
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   پژوهش های تهیاف

شود.  شود، ابتدا اطالعات مربوط به جم یت شناختی مقاالت منتخب نهایی بیان می ها پژوهش در پنج بخش ارائه می یافته

دهی کدها، چارچوب مفهومی تحقیق و مدل شبکه عصبی ارتباطی مربوط به رویکرد فراترکیب نشان  سپس جدول سامان

 گردد.  بندی م یارها، ارائه می مراتبی و اولویت به تکنیک فرایند تحلیل سلسله شود و در نهایت جداول مربوط داده می

 شناختی مقاالت منتخب اطالعات جمعیت

ها مختلفی نظیر، پایگاه داده، سال انتشار مقاله، مجله تحقیق، نوع مقاله، روش  مقاله نهایی، از جنبه 888در این قسمت 

 شوند. ها بررسی و تحلیل می صن ت شرکت تحقیق، مکان تحقیق، طرف رابطه و نوع و

 55مقاله ) 65دایرکت با  در این پژوهش، شش پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر مقاالت مت لق به ساینس

، 5باشد. همچنین اشپرینگرلینک با  درصد( می 88مقاله ) 89درصد( و تیلور اند فرانسیس با  08مقاله ) 98درصد(، امرالد با 

درصد  12مقاله کمترین ت داد مقاالت را داشتند. با مطال ه اولیه ادبیات، دریافتیم که بیشتر از  8پاب با  و سیج 0یلی با وا

میالدی صورت گرفته است. بیشترین ت داد  8991کنندگان ب د از سال  تحقیقات در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین

هر  0288و  0282ها  درصد( و سال 9مقاله ) 88با  0229درصد(، سال  80) مقاله 84با  0280مقاالت مربوط به سال 

دهد.  ها را نشان می ، توزیع مقاالت منتخب بر اساس سال انتشار آن5باشد. شکل شماره  درصد( می 1مقاله ) 82کدام با 

ه در مجله مدیریت مقال 08اند، به طوریکه،  مقاله منتخب نهایی در م تبرترین مجالت مدیریت چاپ شده 888هر 

و مجله  9کار و مقاله نیز در مجله تحقیقات کسب 82، 0کار و مقاله در مجله بازاریابی صن تی و کسب 89، 8بازاریابی صن تی

 اند. اند که بیشتر سهم را در مجالت داشته چاپ شده 4مدیریت عملیات

 
 . نمودار توزیع مقاالت منتخب نهایی بر اساس سال انتشار5شکل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Industrial Marketing Management 
2 Journal of Business & Industrial marketing 
3 Journal of Business Research 
4 Journal of Operations management  
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درصد( در ادبیات تحقیق وجود داشت و سهم بزرگی از  6مقاله نظری ) 8با توجه به بررسی صورت گرفته، تنها 

 88داد. با درنظر گرفتن روش تحقیق مقاالت منتخب،  می درصد( تشکیل  94مقاله ) 882ادبیات را مقاالت تجربی با 

 81ها آمیخته کمی و کیفی و همچنین  درصد( از روش 89) مقاله 00اند.  ها کمی استفاده کرده درصد( از روش 66مقاله )

 08اند. با بررسی مقاالت تجربی دریافتیم که تحقیقات در  برده  ها کیفی تحقیقاتی بهره درصد( تنها از روش 85مقاله )

یکا جنوبی و ها صورت گرفته است. آسیا، آمریکا و اروپا سه قاره با بیشترین مقاالت و آمر کشور مختلف از تمامی قاره

درصد(، بیشترین  02مقاله ) 00درصد( و چین با  00مقاله ) 04هایی با کمترین ت داد مقاالت بودند. آمریکا با  آفریقا، قاره

 اند.  سهم را از لحاظ موق یت جغرافیایی مکان تحقیقات داشته

ت منتخب، تحقیقات خود را با در کننده وجود دارد که مقاال تامین دو طرف خریدار و تامین در روابط تجاری زنجیره

درصد( بر طرف خریدار تمرکز  50مقاله ) 68اند.  ها رابطه و یا هر دوطرف رابطه انجام داده نظرگرفتن یکی از طرف

درصد(، تنها بر طرف  88تحقیق ) 02اند و  کننده را در نظر گرفته درصد( هم خریدار و هم تامین 04مطال ه ) 01اند،  داشته

درصد(، اطالعاتی مربوط به طرف رابطه ارائه نکردند. مقاالت منتخب،  8مقاله ) 1اند. همچنین  ده تمرکز کردهکنن تامین

ها را در سه  اند که به علت پراکندگی باال صنایع، برآن شدیم که شرکت ها و صنایع مختلفی مورد مطال ه قرار داده شرکت

اند، اما به طور کلی تمرکز  ، مشخص شده6ریم که در شکل شماره دسته کلی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی در نظر بگی

 ها و صنایع تولیدی بوده است. بیشتر تحقیقات بر شرکت

 
 ها مورد مطال ه در مقاالت منتخب نهایی . شرکت6شکل 

 دهی کدها تحقیق  جدول سامان

هدا   کننددگان، مفداهیم و مولفده    اران و تامینمقاله منتخب در حوزه کیفیت رابطه خرید 888ها  ب د از تجزیه و تحلیل یافته

ها کیفیت رابطه آمدده   دهی نظامند کدها و مقوله ، سامان4بندی شدند که در جدول شماره  کیفیت رابطه کدگذاری و مقوله

هدا   ها اعتماد، ت هد و رضایت، ب د فندی شدامل مقولده    اجتماعی شامل مقوله است. در این پژوهش کیفیت رابطه از سه ب د

هدا   ها ت امل و ماهیت رابطه تشکیل شده اسدت کده مقولده    ای شامل مقوله کاری، مدیریت دانش و انطباق و ب د رابطههم

 59تکرار و همکاری در ب د فنی بدا   61ای با  بار تکرار در مقاالت نهایی، ت امل در ب د رابطه 10اعتماد در ب د اجتماعی با 

  از کیفیت رابطه را دارا می باشند.ها در هر ب د  تکرار، بیشترین فراوانی کد
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 دهی کدها پژوهش . نظام سامان4جدول 

 کد تم مقوله
فراوانی 

 ها کد

 اعتماد

 8 اعتماد به خیرخواهی، اعتماد به حسن نیت، اعتماد محاسباتی اعتماد عملکردی

 1 گذاری در رابطه اطمینان دو طرفه، سرمایه اعتماد رفتاری

 8 اعتبار، اعتماد به شایستگی، اعتماد به درستی، اعتماد عاطفی اعتماد به اعتماد شناختی

 اعتماد در رابطه
کننده به خریدار، اعتماد خریدار به رابطه، اعتماد  کننده، اعتماد تامین اعتماد خریدار به تامین

 کننده به رابطه، اعتماد به رابطه تامین
62 

 ت هد

 4 مثبت، ت هد محاسباتی منفیت هد هنجاری، ت هد محاسباتی  ت هد عملکردی

 8 ت هد عاطفی، ت هد وفادارانه ت هد نگرشی

 ت هد در رابطه
کننده به خریدار، ت هد متداوم، ت هد خریدار به رابطه،  کننده، ت هد تامین ت هد خریدار به تامین

 کننده به رابطه، ت هد به رابطه ت هد تامین
48 

 رضایت

 رضایت در رابطه
کننده از خریدار، رضایت خریدار از رابطه، رضایت  کننده، رضایت تامین از تامینرضایت خریدار 

 کننده از رابطه، رضایت از رابطه تامین
96 

 رضایت اقتصادی
ها، رضایت از  رضایت از مبادالت اقتصادی، رضایت از امکانات اعتباری، رضایت از کمک هزینه

 از سهم بازار، پاداشها، رضایت از کسب درآمد، رضایت  کاهش هزینه
6 

رضایت غیر 
 اقتصادی

ها اخالقی شریک،  رضایت اجتماعی، رضایت عاطفی، رضایت از نوآوری، رضایت از ارزش
 ها سبز شریک رضایت از احترام شریک، رضایت از شایستگی شریک، رضایت از ف الیت

1 

 همکاری

 مشارکت
مدت، رفتار مشارکتی شریک، توس ه مشارکت، مشارکت مبتنی بر نوآوری، مشارکت بلند

 مشارکت مالی، مشارکت شناختی
80 

ها مبتنی  ف الیت
 بر همکاری

ها بازاریابی، روابط مبتنی بر همکاری،  همکاری سازمانی، همکاری بین المللی، اتحاد، همکاری
کننده، همدستی خریدار، توس ه محصول جدید،  گذاری خاص در رابطه، همدسی تامین سرمایه

 کننده با خریدار  خریدار با تامین کننده، همکاری تامینهمکاری 

06 

 ها مشترک ف الیت
ریزی مشترک، ایجاد منبع  گذاری اطالعات، برنامه ها مشترک، اشتراک کارکردن مشترک، تالش

 مشترک، حل مسئله مشترک، بازارها مشترک
1 

 همراهی طرفین
کننده با خریدار، خدمات متقابل، کمک خریدار به  تامینکننده، همراهی  همراهی خریدار با تامین

 کننده، کننده، همراهی وظیفه تامین تامین
8 

مدیریت 
 دانش

 6 دانش شریک، دانش خارجی، توس ه دانش، پایگاه دانش دانش رابطه

 انتقال دانش
چسبندگی گذاری دانش،  تبادل دانش، تبادل دانش در سطح کارکنان، انتشار دانش، اشتراک

 گیری مشترک دانش، تصمیم
82 

 4 ظرفیت جذب مطلق دانش، ظرفیت جذب نسبی دانش، درونی سازی دانش، ادغام دانش جذب دانش

 دستیابی به دانش
کننده، دستیابی دانش محصول، دستیابی دانش  کسب دانش از خریدار، کسب دانش از تامین

 مشتری نهایی
5 

 انطباق

 سازگاری

ها سازمانی نوین،  ها جدید، انطباق رویه ها و روش انطباق فرایندها، انطباق شیوهتطبیق پذیری، 
گویی به نیاز نوآوری  گویی زنجیره تامین، پاسخ انطباق ساختاری، انطباق با محیط، پاسخ

کننده، فروش  گویی به نیاز تکنولوژی مشتری، تناسب اهداف خریدار و تامین مشتری، پاسخ
 دهی منابع ، سامانکننده انطباقی تامین

89 

 یکپارچگی

یکپارچگی خارجی، یکپارچگی اطالعات، یکپارچگی فرایند، یکپارچگی سیستم، یکپارچگی 
کننده، پیوند اجتماعی، پیوند  اطالعات لجستیک، یکپارچگی الکترونیکی، پیوند خریدار و تامین

 ساختاری

84 

 ت امل
گذاری  اشتراک

 اطالعات

گذاری  گذاری اطالعات کاری، اشتراک کننده، اشتراک اختصاصی تامینها  گذاری داده اشتراک
 اطالعات غیرکاری، تبادل اطالعات، انتقال اطالعات، دستیابی و پردازش اطالعات

81 



 955 ... نیتام رهیدر زنج کنندگان نیو تام دارانیرابطه خر تیفیک یچارچوب مفهوم یطراح

 

 کیفیت رابطه

ت امالت 
 فردی بین

روابط بین فردی، اعتبار فردی، ارتباطات فردی، دلبستگی و محبت فردی، همدردی، درک 
کننده، ترفیع دهندگان روابط، ت امل  کارکنان خریدار و تامینکردن، ت امالت غیر رسمی 

 اجتماعی، بازخورد متقابل، تماس دوجانبه

1 

 ها ت امل قابلیت

ها تولید ناب، آموزش ضمن کار، سمینارها کیفیت مشترک، انجام مراحل و فرآیندها  تکنیک
الکترونیکی، قابلیت ها کاری، مشارکت در جلسات بررسی توس ه، مشاوره دادن، تدارکات 

 مشارکت

4 

 هماهنگی
هماهنگی الکترونیکی، پشتیبانی از تبادل داده الکترونیک، هماهنگی بین سازمانی، هماهنگی با 

 شریک، هماهنگی داخلی
9 

 ارتباطات

کیفیت ارتباطات، شدت ارتباطات، تکرار ارتباطات، تمایل به ارتباطات، تماس مکرر، ارتباطات 
ارتباطات اطالعاتی، ارتباطات کاری، ارتباطات غیرکاری، ارتباطات الکترونیکی، مشارکتی، 

استفاده از تکنولوژی در ارتباطات، ارتباطات دیجیتال، ارتباط مبتنی بر وب، ارتباط ایمیل، 
ارتباطات غیر شخصی، ارتباطات فکسی، ارتباطات تلفنی، ارتباطات تلفنی، ارتباطات کتبی، 

 تباطات شفافارتباطات شخصی، ار

09 

ماهیت 
 رابطه

 رابطه با شریک
شناخت مرحله رابطه، وض یت ف لی رابطه، مقاصد و اهداف آینده رابطه، ارزش رابطه، وجود 

 مزیت در رابطه
86 

 نزدیکی رابطه
گو طرفین، اختصاص زمان و منبع به شریک، اختالف نظر داشتن، سوال پرسیدن، دوستی  و گفت

 نشان دادن
1 

 رابطهثبات 
طول مدت رابطه، طول مدت همکاری، داشتن رابطه بلند مدت، روابط پیشین طرفین، روابط 

 کننده، انسجام رابطه موفق خریدار و تامین
88 

 چارچوب مفهومی تحقیق

ای تشکیل شده است. ب د اجتماعی کیفیت رابطه شدامل اعتمداد، ت هدد و     کیفیت رابطه، از سه ب د اجتماعی، فنی و رابطه

ای ت امل و ماهیت  ها همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده است و ب د رابطه باشد. ب د فنی، از مقوله رضایت می

 ها کلیدی کیفیت رابطه در چارچوب مفهومی تحقیق آمده است.  ب اد و مقوله، ا8گیرد که در شکل شماره  رابطه را دربر می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تامین کنندگان در زنجیره کیفیت رابطه خریداران و تامین . چارچوب مفهومی8شکل
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در این پژوهش، اعتماد نشان دهنده تمایل یک طرف رابطه برای اتکا و اطمینان به شریک تجداری خدود و رابطده    

دهد. رضایت یک حالدت عداطفی    باشد. ت هد، میل پایدار طرفین رابطه برای حفظ شریک و رابطه ارزشمند را نشان می می

هدا مشدترک و مبتندی بدر ت داون خریدداران و        باشد. همکداری، ف الیدت   ها رابطه با شریک می مثبت از ارزیابی تمام جنبه

دهد. مدیریت دانش شامل جذب، انتشار و ادغام دانش در رابطه و میدان خریدداران و    کنندگان در رابطه را نشان می تامین

اری یا ساختاری توسط یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهدا شدریک و   باشد. انطباق به اصالحات رفت کنندگان می تامین

منطبق شدن با ساختارها و فرایندها شریک اشاره دارد. ت امل، میزان ارتباطات، هماهنگی و ت دامالت فدردی و سدازمانی    

ابدط خریددار و   گیرد و در نهایت ماهیت رابطه بده شدناخت وضد یت ف لدی، نزدیکدی رو      کننده را در بر می خریدار و تامین

 کننده، ارزش و ثبات رابطه اشاره دارد. تامین

 مدل شبکه عصبی ارتباطی تحقیق

، مدل شدبکه  1گذارند. در شکل شماره  دیگر اثر می ها و مفاهیم کیفیت رابطه، با هم در ارتباط هستند و بر روی یک مولفه

تم مشخص شدده در   01ت. این شکل، با توجه به کنندگان ترسیم شده اس عصبی ارتباطی کیفیت رابطه خریداران و تامین

ها مقاالت منتخب نهایی، با کدگذاری مشدخص گردیدد و    ها در یافته ها و تم تحقیق، ترسیم شده است. ابتدا فراوانی مولفه

هایی که سهم و فراوانی بیشتری در کیفیت رابطه داشتنداند، مساحت دایره بیشتری به خود اختصاص دادند. سدپس   مولفه

کده   گذاری شددند، بده طدوری    مقوله کیفیت رابطه، در مدل شبکه عصبی با محوریت کیفیت رابطه جای 1ها مربوط به  مت

ها مربدوط بده ب دد     ها مربوط به ب د فنی در سمت چپ و تم ها مربوط به ب د اجتماعی در قسمت باال کیفیت رابطه، تم تم

ها هر مقوله یک رنگ منحصر به فدرد   ها، به تم ای تمایز بهتر مولفهای در سمت راست کیفیت رابطه قرار گرفتند. بر رابطه

هدا مربدوط بده مقولده ت هدد       اختصاص داده شد، به عنوان نمونه، ت هد نگرشی، ت هد عملکردی و ت هد در رابطه که از تم

طرفده و دوطرفده    یک ها ها، از پیکان تیره مشخص شدند. همچنین برای نشان دادن روابط میان تم  باشند، با رنگ آبی می

 5ها مبتنی بدر همکداری،    استفاده شد. به طور کلی، اعتماد در رابطه، ت هد در رابطه، رضایت در رابطه، ارتباطات و ف الیت

 کنند. کنندگان ایفا می ای هستند که بیشترین سهم را در کیفیت رابطه خریداران و تامین مولفه

 
 کنندگان کیفیت رابطه خریداران و تامین ها . مدل شبکه عصبی ارتباطی مولفه1شکل 
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 ها کیفیت رابطه  بندی مولفه اولویت

ها کیفیت رابطه  (، اب اد و مقولهAHPها کیفیت رابطه، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) برای ت یین اهمیت مولفه

هدا حاصدل از پرسشدنامه وارد     د. دادهتوسط خبرگان صن ت و دانشگاه به وسیله پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن دهی شد 

، مددل سلسدله   9م یارها و زیرم یارها کیفیت رابطه مشخص شد. شدکل شدماره     شد و وزن 88افزار اکسپرت چویس  نرم

مربوط به اب اد )م یارها( کیفیدت رابطده و     ، وزن5دهد، همچنین در جدول شماره  مراتبی م یارها و زیرم یارها را نشان می

 ها )زیرم یارها( کیفیت رابطه آمده است.  مربوط به مقوله  ، وزن6ره در جدول شما

 
 . مدل سلسله مراتبی م یارها و زیرم یارها کیفیت رابطه 9شکل 

 

 م یارها کیفیت رابطه  . وزن5جدول 

 ای ب د رابطه ب د فنی ب د اجتماعی م یارها

 869/2 098/2 542/2 وزن
 

 رابطهها کیفیت  . وزن زیرم یار6جدول 

 مولفه
 اعتماد

 )اجتماعی(

 ت هد

 )اجتماعی(

 رضایت

 )اجتماعی(

 همکاری

 )فنی(

مدیریت 

 دانش

 )فنی(

 انطباق

 )فنی(

 ت امل

 ای( )رابطه

ماهیت 

 رابطه

 ای( )رابطه

 022/2 122/2 888/2 022/2 619/2 888/2 022/2 619/2 وزن

شود و پدس از آن ب دد فندی و     کننده محسوب می ترین م یار در کیفیت رابطه خریدار و تامین ب د اجتماعی با اهمیت

باشد و ب دد از آن ت هدد و رضدایت بدا      ترین مقوله می گیرند. در بین زیرم یارها ب د اجتماعی، اعتماد مهم ای قرار می رابطه

ترین زیرم یارها ب دد فندی    ، مدیریت دانش و انطباق به ترتیب با اهمیتشوند. همکاری ترین زیرم یار محسوب می اهمیت

باشدد. بدرای    ای کیفیدت رابطده مدی    تر از ماهیت رابطه در ب د رابطده  باشند و در نهایت، ت امل با اهمیت کیفیت رابطه می

اکسدپرت چدویس، تلفیدق و    افدزار   ها با یکددگیر در ندرم   رابطه، وزن آن ها کیفیت بندی نهایی مقوله مشخص شدن، اولویت

 ، آمده است. 82ها کیفیت رابطه در شکل شماره  بندی مولفه افزار مربوط به اولویت ترکیب شد که خروجی نهایی نرم

 

کیفیت 
 رابطه

 ب د فنی

 همکاری
مدیریت 
 دانش

 انطباق

ب د 
 اجتماعی

 ت هد اعتماد رضایت

ب د 
 رابطه ای

ماهیت 
 رابطه

 ت امل
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 کنندگان ها کلیدی کیفیت رابطه خریداران و تامین بندی نهایی مولفه . اولویت82شکل 

شدود کده پدس از آن بده ترتیدب،       کیفیت رابطه محسوب مدی  ترین مقوله افزار، اعتماد با اهمیت ها نرم طبق خروجی

هدا کیفیدت رابطده قدرار      ترین مقوله همکاری، ت امل، ت هد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه به عنوان مهم

نرخ  شود، به طوریکه اگر گیران از نرخ ناسازگاری استفاده می ها تصمیم گیرند. همچنین برای سنجش سازگاری قضاوت می

(. 0284ها تایید خواهد شد )جیسوال، توماس، گاکیت، گوش و سینگ،  باشد، سازگاری قضاوت آن 8/2ناسازگاری کمتر از 

هدا تاییدد    ، سدازگاری کلدی قضداوت   8/2به دست آمد که به علت کمتر بودن از  20/2در این تحقیق نرخ ناسازگاری کلی 

 شود. می

 گیری   بحث و نتیجه

ها آن صورت گرفته است، اما پژوهشدی کده    کنندگان و مولفه ارتباط با کیفیت رابطه خریداران و تامینتحقیقات زیادی در 

باشد. ما در این تحقیق تالش کدردیم بدا اسدتفاده از یدک رویکدرد       این عوامل را در کنار یکدیگر بررسی کند، محدود می

ها مختلف  رچه از کیفیت رابطه با درنظر گرفتن جنبهفراترکیب ادبیات موجود را تجزیه و تحلیل کرده و یک چارچوب یکپا

کنندگان بررسی و کدگذاری  مقاله منتخب در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین 888آن، ارائه دهیم. برای این منظور،  

نهدایی،  ب د  9مقوله و  1ها پژوهشات منتخب اختصاص یافت که این کدها، در قالب  کد به یافته 482شدند و در مجموع 

ب د به عنوان زیرم یدار و م یدار نهدایی توسدط      9مقوله و  1مراتبی،  جای گرفتند. سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله

کننددگان اولویدت بنددی     ها کیفیت رابطه خریداران و تدامین  دهی و براساس اهمیت، مولفه خبرگان صن ت و دانشگاه وزن

 شدند.

مطدرح  مطدرح    89158915که توسط ویلیامسدون در سدال   که توسط ویلیامسدون در سدال     8نده، جایگاهی در نظریه هزینه م املهنده، جایگاهی در نظریه هزینه م املهکنکن  کیفیت رابطه خریدار و تامینکیفیت رابطه خریدار و تامین

داند کده منجدر بده افدزایش     داند کده منجدر بده افدزایش       شد، ندارد. این نظریه، همکاری اعضا زنجیره تامین را تنها بر پایه قراردادها عمدتا ناقص میشد، ندارد. این نظریه، همکاری اعضا زنجیره تامین را تنها بر پایه قراردادها عمدتا ناقص می

مفهوم کیفیت رابطده مدرتبط بدا    (. (. 02020202شود )لی،شود )لی،  پذیری شبکه ارتباطی اعضا زنجیره میپذیری شبکه ارتباطی اعضا زنجیره می  ها م امله و کاهش ان طافها م امله و کاهش ان طاف  هزینههزینه

رویدروین و میلدر،   رویدروین و میلدر،   باشدد )  مند است که هدف آن، توس ه و تقویت روابط میان فروشنده و خریدار مدی  ه بازاریابی رابطهنظری

کنندگان وجود دارد. نظریه روابط مبادالتی و کنندگان وجود دارد. نظریه روابط مبادالتی و   (. همچنین دو نظریه برجسته در ارتباط با انواع روابط خریداران و تامین(. همچنین دو نظریه برجسته در ارتباط با انواع روابط خریداران و تامین02280228

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Transaction Cost Theory 
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)مدارتینز،  گیدرد  گیدرد    نندگان، که کیفیت رابطه در دل نظریه روابط ارتبداطی قدرار مدی   نندگان، که کیفیت رابطه در دل نظریه روابط ارتبداطی قدرار مدی   کک  نظریه روابط ارتباطی خریداران و تامیننظریه روابط ارتباطی خریداران و تامین

ها مت ددی تشکیل شده است که در این  کنندگان از عناصر و مولفه (. کیفیت رابطه خریدران و تامین0281دوارته و کاستا، 

ای برای کیفیت رابطه شناسدایی   رابطه بندی عصاره تحقیقات موجود در این زمینه، سه ب د اجتماعی، فنی و مطال ه با جمع

دهد  می  باشد و از اعتماد، ت هد و رضایت تشکیل شده است، نشان ترین ب د آن می شد. ب د اجتماعی کیفیت رابطه که مهم

اند. ب د فنی که در برگیرنده همکاری، مدیریت دانش و انطبداق   که طرفین رابطه از لحاظ روانشناختی به رابطه گره خورده

ای نشان دهنده ت امل، ثبدات   دهد. همچنین ب د رابطه باشد که رابطه طرفین را ارتقا می هایی می  دهنده ف الیت ت، نشاناس

کنندگان می باشد و از دو م یار ت امل و ماهیت رابطه تشکیل شده اسدت. نتدایج    رابطه و نزدیکی روابط خریداران و تامین

ت امل، ت هد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطده بده ترتیدب، بده     دهد که اعتماد، همکاری،  تحقیق نشان می

 ها کیفیت رابطه هستند. ترین مقوله عنوان مهم

این پژوهش با به کارگیری یک رویکرد فراترکیب، تحقیقات مربوط به صنایع مختلف خدماتی، تولیدی و تجداری و  این پژوهش با به کارگیری یک رویکرد فراترکیب، تحقیقات مربوط به صنایع مختلف خدماتی، تولیدی و تجداری و  

انطباق نتایج تحقیق با ادبیات تحقیق درمیابیم که پدژوهش کداتر و   انطباق نتایج تحقیق با ادبیات تحقیق درمیابیم که پدژوهش کداتر و   همچنین اب اد مختلف کیفیت رابطه را در برگرفت. با همچنین اب اد مختلف کیفیت رابطه را در برگرفت. با 

( تنها به ( تنها به 02850285))بارنز، لئونیدو، سیو و لئونیدو (، تنها دو ب د اجتماعی و فنی برای کیفیت رابطه در نظر گرفت و (، تنها دو ب د اجتماعی و فنی برای کیفیت رابطه در نظر گرفت و 02820282کاتر )کاتر )

فیت رابطه در نظر گرفدت. تحقیدق   فیت رابطه در نظر گرفدت. تحقیدق   اند، در حالیکه پژوهش ما، هر سه ب د را برای کیاند، در حالیکه پژوهش ما، هر سه ب د را برای کی  ای کیفیت رابطه اشاره کردهای کیفیت رابطه اشاره کرده  ب د رابطهب د رابطه

(، تنها ب د اجتماعی کیفیت رابطه را در صن ت خدمات درنظر گرفت و به ترتیب اعتماد و ت هد را (، تنها ب د اجتماعی کیفیت رابطه را در صن ت خدمات درنظر گرفت و به ترتیب اعتماد و ت هد را 02810281شین، تای و یوئن )شین، تای و یوئن )

( عدالوه بدر مفداهیم    ( عدالوه بدر مفداهیم    02810281کردند. تحقیق مسدیک، ملندار و سدرجک )   کردند. تحقیق مسدیک، ملندار و سدرجک )       ترین مفاهیم کیفیت رابطه م رفیترین مفاهیم کیفیت رابطه م رفی  به عنوان کلیدیبه عنوان کلیدی

رابطه، قدرت اجباری و غیر اجباری را نیز به عنوان اجزا کیفیت رابطه درنظدر گرفتندد. تحقیدق چدوو،     رابطه، قدرت اجباری و غیر اجباری را نیز به عنوان اجزا کیفیت رابطه درنظدر گرفتندد. تحقیدق چدوو،     شناخته شده کیفیت شناخته شده کیفیت 

دهد کده در مقایسده   دهد کده در مقایسده     ترین اب اد کیفیت رابطه نشان میترین اب اد کیفیت رابطه نشان می  (، سه ب د اعتماد، رضایت و ت هد را با اهمیت(، سه ب د اعتماد، رضایت و ت هد را با اهمیت02290229جانگ و چانگ )جانگ و چانگ )

 تر شناخته شد.تر شناخته شد.  هد از رضایت بااهمیتهد از رضایت بااهمیتکه تنها ت که تنها ت   با نتایج تحقیق ما، همخوانی باالیی دارد، به طوریبا نتایج تحقیق ما، همخوانی باالیی دارد، به طوری

 ها و پیشنهادات تحقیق محدودیت

ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه  شود و سپس محدودیت در این قسمت، ابتدا پیشنهادات کاربردی تحقیق بیان می

 خواهد شد.

رت کلی خریدار نقش مشتری شوند، اما به صو کننده، گرچه هر دو طرف بنگاه محسوب می در روابط خریدار و تامین

بایست توجه بیشتری بر بهبود کیفیت رابطه داشته باشد.  کننده می کنند، لذا تامین کننده نقش فروشنده را ایفا می و تامین

کننده جایگزین کمی وجود داشته  ها خاصی داشته باشد و یا برای تامین کننده اعتبار و ویژگی البته در مواردی که تامین

به هر روی تالش دو طرف رابطه باید در راستا ساخت باشد.  دار بیشتر به دنبال ایجاد یک رابطه با کیفیت میباشد، خری

ها رابطه،  یک رابطه با کیفیت باشد، زیرا کیفیت رابطه منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای طرفین رابطه، کاهش هزینه

فزایش سهم بازار، افزایش نوآوری و خالقیت طرفین، کاهش قیمت، افزایش سودآوری، افزایش فروش هر دو طرف، ا

ترین  ها پژوهش، اعتماد مهم طبق یافته توس ه محصول مشترک و رسیدن به اهداف شخصی و مشترک خواهد شد.

بایست با بهبود شایستگی و  شود. طرفین رابطه می گیری یک رابطه محسوب می و اساس شکل  عنصر کیفیت رابطه
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گذاری خاص در رابطه، اعتماد شریک به خود و رابطه را تقویت کنند.  ها و سرمایه نین انجام ف الیتها خود و همچ ویژگی

توانند مشکالتی نظیر ت ارض و ترس از فرصت طلبی شریک  زمانی که طرفین رابطه به یکدیگر اعتماد داشته باشند، می

یات رفتاری شریک به رابطه خود ادامه دهند. عالوه بر در رابطه را حل نمایند و با اطمینان خاطر نسبت به ف الیت ها و ن

همکاری، ت امل، ت هد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه به ترتیب اهمیت، در هایی نظیر  اعتماد، مقوله

ط شخصی و ها مشترک، برقراری ارتبا بایست با انجام ف الیت کننده می کنند. خریدار و تامین آفرینی می کیفیت رابطه نقش

سازمانی با شریک تجاری، تقویت ت هد و رضایت وی نسبت به خود و رابطه، ایجاد بسترها و فرایندهایی برای انتقال و 

ادغام دانش در رابطه، اصالح و تطبیق ساختار و فرایندها خود منطبق با نیاز شریک و ایجاد ثبات و نزدیکی در رابطه، 

 کیفیت روابط خود را بهبود ببخشند. 

گردد که  کنندگان برمی هایی که در این تحقیق وجود داشت، اول به موضوع روابط خریداران و تامین محدودیت

تر، تنها به  شود که در این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل عمیق ای از مفاهیم و متغیرها را شامل می طیف گسترده

کنندگان پرداخته شد. دوم، به علت  ر روابط خریداران و تامینترین مفاهیم د مفهوم کیفیت رابطه به عنوان یکی از اساسی

ها داده خاص، ممکن است برخی از تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی  وجو و پایگاه استفاده از واژگان جست

راتبی ارزیابی و قرار گرفته نشده باشد. سوم، مفاهیم دخیل در کیفیت رابطه، تنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله م

ها وجود دارد. چهارم، مدل جامع کیفیت رابطه  ها نیز امکان ارزیابی آن اولویت بندی شدند، که با استفاده از سایر روش

کنندگان که در این تحقیق ارائه شد، در صن ت خاصی پیاده سازی نشد. با پیاده سازی مدل، به غنا  خریداران و تامین

هایی که به صورت مقاله و در مجالت م تبر  خواهد شد.  پنجم، در این تحقیق، تنها پژوهش مفهوم کیفیت رابطه افزوده

ها پژوهشی بودند، به کارگرفته  چاپ شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و سایر تحقیقات که در قالب کتاب و یا طرح

 باشد: می نشد. با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهادات برای تحقیقات آتی به شرح زیر

 ها پشتیبان تبادل اطالعات، رمزنگاری   کنندگان مانند، سیستم بررسی مفاهیم نوین در روابط خریداران و تامین

سازی فرایند مدیریت دانش در رابطه و نقش ت امالت غیررسمی در  کنندگان، یکپارچه اطالعات خریداران و تامین

 توس ه رابطه

 طلبی، رفتارها غیراخالقی، انحراف از مفاد  کنندگان نظیر، فرصت ران و تامینها تاریک روابط خریدا توجه بر جنبه

 قرارداد و ت ارضات مخرب

 ها مربوط به کیفیت رابطه خریداران و  آوری پژوهش ها داده دیگر برای جمع وجو و پایگاه استفاده از کلیدواژگان جست

 کنندگان تامین

 کنندگان از طریق روش  ت رابطه خریداران و تامینبندی مفاهیم دخیل در کیفی ارزیابی و اولویتANP 

 سازی مدل جامع کیفیت رابطه در صنایع مختلف خدماتی، تولیدی و تجاری پیاده 

هدا   ها پژوهشی به منظور ارائده رویکدرد فراترکیدب پدژوهش     نامه و طرح ها تحقیق مانند کتاب، پایان استفاده از سایر قالب

   کنندگان روابط خریداران و تامینموجود در ارتباط با کیفیت 
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 منابع 

(. طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در 8996اسفیدانی، محمدرحیم؛ نظری، محسن؛ آقایی، محمد؛ عبدال لی، حامد )
 .42–94(، 4)8، پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین -فصلنامه علمیشبکه کسب و کار گردشگری پارسیان. 

های صن تی غذایی و  های اصلی رکود بنگاه (. تدوین مولفه8999فر، یوسف؛ رضایی، بیژن ) امیری، صبا؛ نادری، نادر؛ محمدی
 .888–849(، 8)80، مجله مدیریت صن تیدارویی. 

ه مجلکنندگان.  برای ارزیابی و انتخاب تامین IDEA/AHP (. به کارگیری یک روش8919امیری، مقصود؛ جهانی، سمانه )
 .00–5(، 5)0، مدیریت صن تی

های زنجیره تامین  (. ت یین ترکیب بهینه استراتژی8998الدین؛ یوسفی هنومرور، احمد ) امیری، مقصود؛ حسینی دهشیری، سیدجالل
، مجله مدیریت صن تیگیری چند م یاره و تئوری بازی.  های تصمیم ، تکنیکSWOT الرج با بهره گیری از تحلیل

82(0 ،)008–046. 

های مدیریت زنجیره  (. مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه8999اشلقی، عباس؛ سیدحسینی، سیدمحمد ) ایزدیار، مهدی؛ طلوعی
  .840–888(، 8)80، مجله مدیریت صن تیتامین الرج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از پویایی سیستم. 

های  بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت (. شناسایی و اولویت8996ملیکا ) حسنقلی پور، طهمورث؛ آقازاده، هاشم؛ مهدیزاده،
 .68-49 ،85، های بازرگانی بررسی های تزئینی ایران. صادرکننده سنگ

(. شناسایی عوامل موثر بر کیفیت رابطه در بازار جرثقیل صن تی 8919حقیقی نسب، منیژه؛ حیدرزاده، کامبیز؛ شری ت زاده، حدیقه )
 .14–88(، 16)08، پژوهی مدیریت مجله آیندهدر ایران. 

انداز  فصلنامه چشمبرای ارزیابی روابط بین خریدار و فروشنده.  (ANN) (. کاربرد تکنیک شبکه عصبی8919شیرازی، محمود )
 .95–89(، 80)88، مدیریت بازرگانی

ثر بر رضایت خریدار صن تی در (. سنجش شاخص های مو8994صبحی نصرت، اصغر؛  تاج دینی، آزنگ؛ پورموسی، شادمان )
، پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران -فصلنامه علمیزنجیره تامین صن ت مبلمان چوبی منزل در استان تهران. 

92(9 ،)485–492. 

ارخانجات تامین )مطال ه موردی: ک (. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره8911عبدالوند، محمدعلی؛ شماعی، آناهیتا )
 .91–69(، 8)4، مجله مدیریت بازاریابیمواد غذایی استان اصفهان(. 

فصلنامه تامین.  در لجستیک و زنجیره (SRM) کنندگان (. نقش و جایگاه مدیریت روابط تامین8992غفاری توران، حسین )
 .45–94(، 90)89، مدیریت زنجیره تامین

 .81–54(، 8)8، فصلنامه جهان نوین(. مدیریت زنجیره تامین )توزیع فیزیکی(. 8998قادرزاده، داوود )

(. ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره 8999سرخی، ابوذر ) کالنتری، رضا؛ م ینی، علی؛ صفری، حسین؛  عرب
  .46–04(، 8)80، مجله مدیریت صن تیدلفی فازی.  تامین خدمات امنیت اطالعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش

بندی  (. توس ه مدل دوهدفه یکپارچه زمان8999موالنا، سیدمحمد؛ سجادی، سیدمجتبی ) پور، حامد؛ حاجی گنجی، ملیحه؛ کاظمی
، ریت صن تیمجله مدیهای زمانی مشتریان.  زنجیره تامین سبز: تولید، توزیع و مسیریابی با وسیله نقلیه ناهمگن و پنجره

80(8 ،)48–18. 

کننده با استفاده از  (. انتخاب هم زمان تکنولوژی برای خریدار و تامین8919مهرگان، محمدرضا؛ محقق، علی؛ سماواتی، محمد )
 .92–62(، 9)0، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانییک مدل برنامه ریزی آرمانی. 
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-مند در روابط کامل خریدار (. بررسی تاثیر عوامل موثر بر بازاریابی رابطه8998نوربخش، سیدکامران؛ خیری، بهرام؛ پشنگ، لیال )
 85–65، 82، فصلنامه مدیریت توس ه و تحولفروشنده )مطال ه موردی: شرکت بهمن دیزل(. 
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