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 مقدمه

هاای  های واقع در زنجیرة تأمین برای کااه  دادا ایمیناا    های مهم شرکت، یکی از راههمکاری

امروزه . شوندتر میروز به هم وابسته بهها روزشرکت. (Cao et al., 2013, p.6613)محیطی آ  است 

کنندگا  و مشتریانشا  را به دناوا  شاری ، و منی ای بارای اشاسای  ساردت       ها باید تأمینشرکت

  .(Chang et al., 2011, p.1851)پاسخگویی زنجیرة تأمین در شضای شدیداً رقابتی در نظر بگیرند 

هاای رسامی و ریررسامی    ییق نظریة نهادی، هر شرکت در حین رشد و توس ه با محادودیت 

هاای اقتااادی و   های رسمی شامل قوانین سیاسی، سیاستدیتمحدو. رو خواهد شدخاصی روبه

. هاسات های ریررسمی شامل اصول رشتاری، هنجارهای رشتاری و سنتمحدودیت. قراردادها است

های اقتااادی  که ش الیتاند و در دین اینها در چارچوب نهادی جام ه جای گرشتهاین محدودیت

گیاری  هاا را قاادر باه تاامیم    کنند که اشراد و سازما م میکنند، ساختاری باثیات شراهرا تنظیم می

های رهیاری متفااوت،   های کنترل متفاوت دارند، سی های مختلف سی  بنابراین، شرکت .کنند می

مدیریت منابع انسانی و شرهنگ سازمانی متفاوت دارند، زیرا در بستر نهادهای مختلفای  های سیستم

ها ها، در ت امل و همکاری بین شرکتاین تفاوت. (Tsui et al., 2006, pp.345-346)اند شکل گرشته

دالوه بر آ ، مواردی از قییل مواناع  . مدیریت شوند کنند که بایدبه دنوا  داملی بازدارنده دمل می

مدیرا  باید با تمرکس بر این موانع، در رشاع  . تواند تداوا همکاری را به خطر اندازدانگیسشی هم می

 . (Zutshi et al., 2012, p.394)ها در زنجیرة تأمین خود بکوشند پذیرکرد  سازما ها و ت امل آ 

و تکنولاویی   های شناوری ایالداات گیری، بیشتر در حوزهپذیری از ابتدای شکلمیحث ت امل

در واحادهای   گرچه شناوری ایالدات نقا  اصالی در ایجااد ت امالپ یکهارچاه     . محدود شده بود

 هاای همکااری  مهم هایجنیه اگر ایالداتی میادلة زیرساخت کند، چنینکار ایفا میومختلف کسب

وکاار از  پاذیری کساب  بناابراین، مفهاوا ت امال   . بود خواهد م نیبی نیاشند، پذیرت امل کاروکسب

شاود و شاامل ساط     کاار مای  وهاای ساازمانی کساب   رود و وارد جنیهایالدات شراتر میشناوری 

یاور کلای، هماة اناوا       باه . (Zutshi et al., 2012, p.389)شاود   انساا  نیاس مای    -ت امالت انساا   

پاذیری از منظار   ب د شنی، ت امال در  .توا  به دو دستة شنی و ریرشنی تقسیم کردپذیری را می ت امل
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پاذیریپ  شاود و در ب اد ریرشنای، ت امال     های کااربردی بررسای مای    ارتیایات، الکترونی  و برنامه

گرچاه   .(Ford et al., 2007, p.6)شاود  و ائتالشی مطار  مای  سازمانی، دملیاتی، شرایندی، شرهنگی 

پاذیری  وکارهاا اهمیات ت امال   شاد  کساب   پذیری مهم است، جهانیپرداختن به همة اب اد ت امل

شرهنگی را دوچندا  کرده است، زیرا بدین ترتیب انوا  یکهارچگی باید بین کشورهای مختلف باا  

 .(Whitman & Panetto, 2006, p.236)های مختلف وجود داشته باشد گها و شرهنزبا 

یکدیگر در رشع این مواناع   ها برپذیری و آثار متقابل آ ترین موانع شرهنگی ت املشناسایی مهم

تر توجه بیشتری کند تا به موانع مهمگیرندگا  کم  میبسیار اهمیت دارد، زیرا به مدیرا  و تامیم

 .ها کنند میذول دارند و منابع خود را در ابتدا صرف رشع آ 

پذیری شرهنگی در صن ت خودرو رویکارد  در این مقاله برای شناسایی روابط موانع مهم ت امل

تاوا  بارای شناساایی و    این رویکرد را مای . کار گرشته شد به( ISM)سازی ساختاری تفسیری دلم

کاار   کنناد، باه  سازی روابط میا  متغیرهای مختلفی که ی  موضو  یا مسئله را ت ریف مای خالصه

بنادی مناسایی شاوند و    دهد متغیرهای کیفی موجود در مسئله اولویات  این روش امکا  می. گرشت

با مراج اه باه متاو     . و ابهاا موجود در روابط جای خود را به وضو  و شفاشیت بدهند پیچیدگی

مانع شناسایی شد که پس از نظرخواهی از کارشناسا  ش اال در زنجیارة تاأمین     12نظری موضو ، 

در اداماه  . تار اساتخراش شاد   مانع بااهمیت 21صن ت خودرو و نیس ت دادی از خیرگا  دانشگاهی، 

پاذیری شرهنگای، ساهس،    پذیری، شرهنگ و اب اد آ  و موانع ت املارة مفاهیم ت املتوضیحاتی درب

 .شود بیا  می های مرتیط با آ و تحلیل ISMرویکرد 

 مبانی نظری

 پذیریتعامل

هاای  پذیری ی نی قابلیت دو یا چند سیستم برای تیادل ایالدات و استفادة متقابال از قابلیات  ت امل

پذیری در سط  زنجیرة تأمین، به م نای کار هماهناگ در  ت امل. (Chen et al., 2008, p.2)یکدیگر 

هاای کااری متفااوت،    گیری، روشررم حاالت متفاوت تامیمسطو  مختلف زنجیرة تأمین، دلی
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مدیریت مؤثر زنجیرة تاأمین  . (Chen et al., 2008, p.3)های متفاوت است قوانین متفاوت و شرهنگ

به مشارکت، ادتماد متقابل و تسهیم ایالدات بین شرکای تجاری نیاز دارد، از این رو، اهمیت ب اد  

 .شودپذیری مشخص میشرهنگی ت امل

 فرهنگ

ریسی جم ی ذهن، که ادضای ی  گروه و یا ییقاه  برنامه»خود را در ییق ت ریف هاشستد، شرهنگ 

چاو  اشاراد مختلاف باه ییقاات اجتماادی       . دهدنشا  می« سازداز مردا را از گروه دیگر جدا می

شرهنگ ملای  شرهناگ   : توا  سطو  شرهنگ را بدین ترتیب از هم جدا کرداند، میگوناگونی مت لق

باود ، شرهناگ یا  نسال      یی، یا زبانی  السامات شرهنگی مرد یا ز ای، قومی، مذههای منطقهگروه

شرهناگ شارکتی باه    . خاص، شرهنگ ی  ییقة اجتماادی خااص و در نهایات، شرهناگ شارکتی     

یاور   هاای شارکتی باه    شرهناگ . شاود های مشترک در سط  شرکت گفته مای ای از ارزشمجموده

روی اشاخاص کاامالً    ر اسات، زیارا  تا ترند و اثرشاا  ضا یف  اند، سطحی گسترده بر اساس تجربه

 .(Laskowska-Rutkowska & Warszawie, 2009, p.7)کنند  یاشته دمل می شکل

هاای دالماناه از   ، شرهنگ از سیستم(Roy d’Andrade, 1995)شناسانة شرهنگ انسا ییق مفهوا 

کند، تواباع  های نمادین دیگر ارتیاط برقرار میشده است، که به وسیلة زبا  و سیستمم انی تشکیل 

های شرهنگی و شهام خااص از واق یات    بازنمایی، رهنمودی و انف الی است و قادر به ایجاد هویت

هاای خاود را تفسایر     در این مفهوا، شرهنگ چارچوبی است کاه ماردا از یریاق آ  تجرباه    . است

بناابراین، شرهناگ بارای هماة     . بینناد های خود یا دیگرا  را مناسب و م نادار میتکنند و ش الی می

 . (Rubinstein et al., 2008, p.544)ادضای ی  گروه شرهنگی یکسا  نیست 

 ابعاد فرهنگ

هاای ساازمانی، مفااهیم شرهناگ     در پاووه  . شاود  تحلیل می متفاوتمفهوا شرهنگ در سطوحی 

هاا  هر دو نو  شرهنگ به دنوا  نگرش. اند و شرهنگ ملی رالب( شرهنگ در سط  سازمانی)شرکتی 

 Engelen)اند کنند، ت ریف شدهها ت یین میدر سازما هایی که رشتار و ت امل بین اشراد را و ارزش

et al., 2012, p.52). 
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 ابعاد فرهنگ ملی 

 از اشاراد را  از ایییقاه  یاا  گاروه  ی  از دضوی که ذهن، جم ی ریسی برنامه را شرهنگ هاشستد

 گریاسی، ابهااا  قادرت،  شاصلة ب د چهار در را آ  و کرده است ت ریف کند،می مشخص دیگری

گااهی ب اد   .کناد بنادی مای  گرایای ییقاه  ز  مقابل در مردگرایی و گرایی جمع مقابل در شردگرایی

 .کنندگیری زمانی را نیس به این چهار ب د اضاشه میجهت

 فاصلة قدرت

دهد مردا جام ه تاا چاه حاد حاضارند ناابرابری در توزیاع قادرت را در        شاصلة قدرت نشا  می

تار  های با شاصلة قدرت باال، سلطه و اقتدار را راحتاشراد در شرهنگ. کنندهای خود تحمل سازما 

هاایی باا   در شرهناگ . کنندهایی با شاصلة قدرت پایین زندگی میپذیرند که در شرهنگاز کسانی می

 .شودشاصلة قدرت پایین، برابری ییقات و برابری اشراد، ارزش محسوب می

 گراییجمع/ فردگرایی

کند به اینکاه   شردگرایی اشاره می. کندقیدهای اجتمادی بین اشخاص را مشخص می این ب د قدرت

. یور مستقل از ادضای دیگر جام ه ش الیت کنند رود بهدر ی  شرهنگ تا چه حد از اشراد انتظار می

گرایای دیاارت   جمع. شا به دیارت دیگر، به م نی تمایل اشراد به حفاظت از مناشع خود و خانواده

  .ها، و مراقیت از یکدیگر ها و اجتما ز تمایل اشراد به وابستگی به گروهاست ا

 گراییزن/ مردگرایی 

اشاراد در جواماع   . کند های جنسیتی در جام ه اشاره میاین ب د به میسا  باور شرد دربارة تمایس نق 

رود انتظاار مای  در ایان جواماع از ماردا     . های ز  و مرد باید متمایس باشدمردساالر م تقدند نق 

که زنا  باید شروتن و بامالحظاه  جسور و پرخاشگر باشند و بر موشقیت مادی تمرکس کنند، در حالی

سااالر باه امنیات شاغلی و محایط      هاای ز  اشراد در شرهنگ. باشند و بر کیفیت زندگی تمرکس کنند

ر و درآماد زیااد   وکاا های مردساالر بر پیشرشت در کسبدر مقابل، شرهنگ. دهندزندگی اهمیت می

 .کنندتأکید می
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 گریزیابهام

اناد دادا ایمیناا  را    کند که از یریق آ  جواماع انساانی آموختاه    هایی میگریسی اشاره به راهابهاا

اشاراد از  . گریاسی قاوی و ضا یف تقسایم کارد     توا  آ  را به دو دساتة ابهااا  مدیریت کنند، و می

که اشاراد از  دهند، در حالیغییر مقاومت بیشتری نشا  میگریسی باال در مقابل تهایی با ابهاا شرهنگ

 . کنند گریسی پایین، از آینده ترسی ندارند و در مقابل تغییرات کمتر مقاومت میهای با ابهااشرهنگ

 گیری زمانیجهت

. اندیشندنگر است که به کسب مسایای بلندمدت میتمرکس بر اهداف بلندمدت، خایاة اشراد آینده

کنناد   مادت تمرکاس مای    اندیشند، بر اهاداف کوتااه  ل، اشرادی که بیشتر به گذشته و حال میدر مقاب

(Laskowska-Rutkowska & Warszawie, 2009, pp.7-8).  

دلیل اهمیات موضاو  در اداماه    های خاص دارند که به های سازمانی نیس اب اد و ویوگیشرهنگ

 .شوند بررسی می

 ابعاد فرهنگ سازمانی

اند، اما تواشق کمی باین   هایی از شرهنگ سازمانی یراحی کردهت داد زیادی از دانشمندا  چارچوب

ای پیچیده است و  ها بر ی  نظریة کلی از شرهنگ سازمانی وجود دارد، زیرا اساساً شرهنگ پدیده آ 

ای از ادتقاادات و مفروضاات   مختلاف وجاود دارد و در گساتره   در سطوحی  شرهنگ سازمانی نیس

 . (Tsui et al., 2006, p.347)های آشکار وس ت دارد پنها  تا ساختارها و ش الیت

 گرا و چن .توانند اب اد مختلف شرهنگ سازمانی را مشخص کنندهای راهیردی، میگیریجهت

 :کنندگیری را مشخص میسه نو  جهت

ایان  . کناد سازمانی است که بر نیازهای مشتری تمرکاس مای   شرهنگنودی  :گیری مشتریجهت

گیاری  یا  جاسا اساسای جهات     .کناد گیری، خلق پیوستة ارزش برای مشتری را میسر مای جهت

 .ز مشتریا  استانداهای زنجیرة تأمین از چشمها و محدودیتمشتری، تأکید بر توجه به شرصت

 . کندمدت تمرکس میشرهنگ سازمانی که بر رقییا  بالقوة بلندمدت و کوتاه :گیری رقیبجهت

هادف ایان شرهناگ در    . های داخلی شرکت متمرکس است بیشتر بر موضو  :گیری هزینهجهت
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 & Laskowska-Rutkowska)همة اتااالت در زنجیرة تأمین است ابتدا دستیابی به بیشترین کارایی 

Warszawie, 2009, pp.12-13). 

، ریلی و همکارا  هفت ب د برای شرهنگ سازمانی مشاخص کردناد کاه شاامل     2992در سال 

جسئیاات  گیری نتیجه، توجه به اشراد، گرای  تیمی، ثیات، پرخاشگری و توجاه باه   نوآوری، جهت

: ب اد گاسارش کارد    6در مطال ة گستردة خاود درباارة شرهناگ ساازمانی،     ( 2992)هاشستد . است

ای، ای در مقابال حرشاه  گرایی، کارگرایی در مقابل کارمندگرایی، ناحیاه شرایندگرایی در مقابل نتیجه

ر مقابال  گرایای د سیستم باز در مقابل سیستم بسته، کنترل شدید در مقابل کنتارل مالیام، و اصاول   

 . گراییدمل

های دولتی چاین را مشاخص   ده ویوگی شرهنگ سازمانی در شرکت( 1001)کسین و همکارا  

گرایای،  توس ة شغلی کارمندا ، هماهنگی، رهیری، دمل)سازی داخلی ش  ب د به یکهارچه. کردند

ری نتیجاه،  گیجهت)و چهار ب د به سازگاری خارجی ( های منافانهآشرینی کارمندا  و پاداشنق 

گرچه پووه  کسین حااوی ایالدااتی   . مربوط است( گرایی و نوآوریگیری مشتری، آیندهجهت

، م لوا نیسات کاه ایان اب ااد قابال      های دولتی چین استمفید دربارة شرهنگ سازمانی در شرکت

 ,.Tsui et al)های خاوصی داخلی باشاد  گذاری خارجی و شرکتهای با سرمایهت میم به شرکت

2006, p.348).  

گیری آ  ای م تیر برای اندازهمدلی روشن از شرهنگ سازمانی و شیوه( 2991)دنیسو  و میشرا 

: اناد از این مدل بر مینای چهار ویوگی از شرهنگ اثربخ  سازما  است که دیاارت . یراحی کردند

 .انطیاق، هماهنگی، مشارکت و مأموریت

دهناد،   خوبی به تقاضاهای محیط سازمانی پاسخ می های سازگار بهسازما  :طباق یا سازگاریان

ها درس گرشتاه و بارای ایجااد تغییارات توانمنادی و       پذیری باالیی دارند، از اشتیاهقابلیت مخایره

 .تجربة زیادی دارند

که سط  بااالیی   های اثربخ ، گرای  به برخورداری از شرهنگی قوی دارندسازما  :هماهنگی

 .خوبی منسجم و هماهنگ شده است از یکهارچگی دارد و به
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ها ساازماندهی  ها را در قالب تیمهای اثربخ  اشراد خود را توانمند کرده، آ سازما  :مشارکت

 .دهندهای انسانی را توس ه میها و قابلیتکنند و ظرشیتمی

اهاداف و مقاصاد   . دف دارناد های اثاربخ  حسای روشان از جهات و ها     سازما  :مأموریت

قرباانی و همکاارا ،   )اندازی روشان از آینادة ساازما  دارناد     کنند و چشمراهیردی را ت ریف می

2811.) 

 پذیری فرهنگی موانع تعامل

از . اجتماادی اسات   -به دقیدة برخی نویسندگا ، جها  در شرف ورود به تاریخ جدیاد اقتااادی  

ها و وکار کنار گذاشته شود و ارزشهای قدیمی کسبمدل دیدگاه مدیریتی، این موضو  ی نی باید

در مدیریت سنتی، نهادهای داخل و خاارش ساازما  کاامالً محادود و     . قواددی جدید جذب شود

هاا  شده اجازة دستیابی به ایالدات را دارند، اما امروزه تسهیم مناابع و ایالداات باا ساازما      کنترل

. کنندهای ذهنی نمیی برای محاشظت از ایالدات و داراییها دیگر تالش زیادشرکت. اهمیت دارد

کنند و بقیه اند، حفظ می های ذهنی را که از لحاظ راهیردی برای سازما  مهمها قسمتی از داراییآ 

ای محادود  های جهانی که توسط موانع و مرزهای منطقهشرکت. گذارندرا با دیگرا  به اشتراک می

ها قاادر باه یراحای، تولیاد، تاأمین، ذخیاره و توزیاع        آ . اندجود گذاشتهشوند، پا به درصة ونمی

 .ای هستندهای منطقهتوجه به مرزهای جداکنندة بازارها و شرهنگ بی

هاای دیگار در ورای   هاای ذهنای و ارتیااط باا ساازما      گرچه تسهیم منابع، ایالدات و دارایی

وکار اماروزی اسات، تحقاق ایان اماور      بای و ملی از السامات حیات در شضای کسمرزهای منطقه

شقاط در ایان حالات    . های ارتیایی الزا را داشته باشندها زیرساختزمانی ممکن است که سازما 

سؤال آ  اسات کاه آیاا    . توانند به اهداف مورد نظر از همکاری و ارتیاط با یکدیگر دست یابندمی

 های دیگر دست یابند؟ری و ارتیاط با سازما اند به مسایای حاصل از همکاها واق اً توانستهسازما 

یاور گساترده    است که مسایای واق ی مورد انتظار از ش الیت در چناین محیطای باه   واق یت آ  

ها با یکدیگر اسات   ترین دلت آ  وجود موانع شرهنگی در ارتیاط سازما حاصل نشده است و مهم

(Laskowska & Warsawie, 2009, p.7; Whitman & Panetto, 2006, p.235 .) مثاال، یا     بارای
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هاای دیگار   شرهنگ شردگرا، اساساً مخالف همکاری و ارتیایات باز است و ایجاد ارتیاط با سازما 

گرا بر ایان شرهناگ ملای شاائق     در چنین شرهنگی در صورتی میسر است که شرهنگ سازمانی جمع

دی دهاد و مادیرا  آ  بودجاة    در مثالی دیگر، اگر شرهنگ سازمانی به یاادگیری اهمیات زیاا   . آید

گرا باوده  کند، نتیجهزیادی به آموزش اختااص دهد، اما مدیر سازمانی دیگر که با آ  همکاری می

مدت باشد، ادامة همکاری دو سازما  با مشکل مواجه خواهاد شاد   و به دنیال کسب سود در کوتاه

(Laskowska & Warsawie, 2009, p.8 .)الً همکااری دو ساازما  را باا    بررسی این موانع که احتما

 .دهدپذیری شرهنگی و موانع آ  را تشکیل میکند، محور بحث ت املمشکل مواجه می

یراحی کرد که در آ  دوامال   BIQMMتحقیقی انجاا داد و مدلی به ناا  1021زوشی در سال 

وی در . استوکار مشخص کرده  پذیری سازمانی را در متن شرایندهای مشترک کسبمؤثر بر ت امل

زباانی، مواناع انگیسشای، ابهااا در مسائولیت و       هاای  پذیری، به اخاتالف میا  اب اد مختلف ت امل

 ,Zutshi et al., 2012)پذیری شرهنگی اشااره کارده اسات    صداقتی یرشین به دنوا  موانع ت امل بی

p.394) . ییق مدلOIAM پذیری که توسط مؤسسة دشا  آمریکا یراحی شده است و سطو  ت امل

های متفاوت نسیت کارکنا  و نگرش کند، تفاوت در کیفیت کرد  سازما  بررسی می را برای چاب 

 ,.Kingston et al)پذیری شرهنگی م رشی شادند  به یادگیری، نوآوری و تغییر به دنوا  موانع ت امل

2005, p.11). 

پاذیری، از نظار خیرگاا  صان ت و     ترین موانع شرهنگی ت املدر این مقاله برای شناسایی مهم

هاا در هار یا  از اب ااد شرهناگ، باه       رتیب که تفاوت سازما به این ت. دانشگاه نیس بهره گرشته شد

پذیری شرهنگی قلمداد شد و از خیرگاا  خواساته شاد کاه نظار خاود را       دنوا  مان ی برای ت امل

دربارة میسا  تأثیر هر ی  از این موانع بر تداوا همکاری در زنجیرة تاأمین صان ت خاودرو بیاا      

هاای   ه از میاانی نظاری انجااا گرشات و در تحلیال داده     شاد  ب د استخراش 12این دمل برای . کنند

ها بیشتر بود، انتخاب  های متوسط به باالی آ حاصل از پرسشنامه، هر ی  از اب اد که شراوانی پاسخ

کاارگیری   در ادامة مقاله با باه . پذیری شرهنگی شناسایی شدمانع مهم ت امل 21شد و به این ترتیب 

 .شودیری این موانع تحلیل میسازی ساختاری تفسرویکرد مدل
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 سازی ساختاری تفسیری رویکرد مدل

 -سازی ساختاری تفسیری روشی است که در این تحقیاق بارای ایجااد مادلی کمای      رویکرد مدل

ساازی سااختاری تفسایری روشای ماؤثر و کاارا بارای        رویکرد مدل. کار گرشته شده است کیفی به

در سطو  مختلف اهمیات بار یکادیگر آثاار متقابال      هایی است که در آ  متغیرهای کیفی  موضو 

های بین متغیرهای کیفی مسئله را کشاف  توا  ارتیایات و وابستگیکارگیری این شن می با به. دارند

 ISMدر ادامه، همة مراحلی که برای توس ة مادل ماورد نظار باا شان       .(Faisal, 2010, p.185)کرد 

 .دشوکار گرشته شد، بیا  می به

 تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

های مختلفی را برای ت یین روابط مفهومی بین هر جفات از متغیرهاا م رشای    روش ،ISM رویکرد

خیرگاا   نظر پذیری شرهنگی  در تحقیق حاضر برای ت یین روابط مفهومی میا  موانع ت امل. کندمی

سال و تحایالت بااالی لیساانس از    1 ازبی  کاری  ةها با تجرب شد که ت دادی از آ  کار گرشته به

مادیریت   ةدانشاگاهی در رشات   تادا تأمین صن ت خودرو انتخاب شدند و ت دادی هم اسا  ةزنجیر

منطقای   ةرابطا . نو  رابطه مشخص شاود  بایدپذیری شرهنگی کرد  موانع ت امل برای تحلیل. بودند

 IF P THEN Q: ع قرار گرشتارتیایات مفهومی بین موان بارةخیرگا  در های هبنای نظریرزی

ی که در ادامه بیا  نمادهای. شودمی یراحیجفت متغیر  مفهومی برای هر ةذکر است رابط شایا 

 :است jو iنو  ارتیاط بین متغیرهای  کنندة بیا  شود، می

V : مانعi ساز مانع تواند زمینهمیj باشد. 

A : مانعj ساز مانع تواند زمینهمیi باشد. 

X : بین مانعi  وj ساز یکدیگر باشندتوانند زمینههر دو می ی نی. ارتیاط دویرشه وجود دارد. 

O : هیچ نو  ارتیایی بین دو مانعi  وj وجود ندارد. 
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SSIMماتریس  2 شکلدر 
 :دهدشماتی  نشا  می یور ارتیایات بین متغیرها را به 2

 

 بین موانعماتریس خودتعاملی ساختاری . 1شکل  
 

 :که در آ 

 ها گیری راهیردی سازما تفاوت در جهت: 2

 ها به نوآوری تفاوت در میسا  توجه سازما : 1

 ها به جسئیات تفاوت در میسا  توجه سازما : 8

 ها با محیط متغیر پذیری سازما تفاوت در انطیاق: 4

 ها گیریها در تامیمتفاوت در میسا  مشارکت کارکنا  سازما : 1

 گرایی ها از لحاظ قرایندگرایی و نتیجهتفاوت سازما : 6

 ها به یادگیری تفاوت در میسا  توجه سازما : 7

 ها از لحاظ دان ، تجربه و ظرشیت یادگیری تفاوت کارکنا  سازما : 1

 ها تفاوت در زبا  گفتاری کارمندا  سازما : 9
                                                           

1. Structural Self-Interaction Matrix 

 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 موانع
2 V V V O X X V V V V V 
1 O O A O O X X O X O  
3 O O O O O O X O O   
4 O O O O A X O O    
5 V X V O A O O     
6 O O O O O O      
7 O O O O X       
8 O V V O        
9 V O V         
21 A A          
22 A           
21            
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 داد  کار مشترک  ااها نسیت به انجانگیسگی کارمندا  سازما بی: 20

 ها در قیال کار مشترک ددا احساس مسئولیت کارمندا  سازما : 22

 .هانیود جو ادتماد بین سازما : 21

 تشکیل ماتریس دریافتی

شاده در   باه مااتریس تیادیل   . آیدبه صورت ماتریسی دودویی درمی SSIM در این قسمت ماتریس

« 2»و « 0»باه وسایلة اداداد     A,V,O,X آ  نمادهای گویند که دراصطال  ماتریس دریاشتی اولیه می

 (i,j)® و باوده  SSIM اا مااتریس (i,j)م اادل مؤلفاة    § (i,j) اگر شرض شود کاه . اندجایگسین شده

 :گیرداا ماتریس دریاشتی باشد، جایگسینی بر اساس قوادد زیر انجاا می(i,j) م ادل مؤلفة

 (j,i)®=0و  (i,j)®=1 آنگاه V=§ (i,j) اگر

 (j,i)®=1و  (i,j)®=0 آنگاه A =§ (i,j) اگر

 (j,i)®=1و  (i,j)®=1 آنگاه X=§ (i,j) اگر

 (j,i)®=0و  (i,j)®=0 آنگاه O=§ (i,j) اگر

 2آید که در جادول  ها، ماتریس دریاشتی اولیه به دست میبا ادمال قوانین یادشده در جایگسینی

 .نشا  داده شده است
 ماتریس دریافتی اولیه. 1جدول 

 21 22 21 9 8 7 6 5 4 3 1 2 موانع
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 
1 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 
8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 
6 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
7 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 
20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
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 سازگار کردن ماتریس دریافتی

برای نموناه اگار   . پس از اینکه ماتریس دریاشتی به دست آمد، باید سازگاری درونی آ  برقرار شود

منجر  8نیس به متغیر  2منجر شود، باید متغیر  8هم به متغیر  1منجر شود و متغیر  1به متغیر  2متغیر 

. شده و روابطی که از قلم اشتااده جاایگسین شاوند    شود و در ریر این صورت، باید ماتریس اصال 

تارین آ  بادین شار     های مختلفی پیشنهاد شده است کاه سااده  برای سازگارکرد  ماتریس روش

رسااند    تاوا   الیته دملیاات باه  . است K≤1 رسانند کهمی (K+1) ماتریس دستیابی را به توا : است

 :ییق این قادده. ماتریس باید ییق قاددة بولین باشد

 2 2=2و  2+2=2

. نیروهای محرک و میسا  وابستگی هر متغیر نیس نشاا  داده شاده اسات    1همچنین، در جدول 

تواناد در  کاه مای  ( خاودش  شامل)نیروی محرک هر متغیر دیارت است از ت داد نهایی متغیرهایی 

میسا  وابستگی دیارت است از ت اداد نهاایی متغیرهاایی کاه باداث      . ها نق  داشته باشدایجاد آ 

 .شوندایجاد متغیر یادشده می
 

 (سازگارشده)ماتریس دریافتی نهایی . 2جدول 

 محرکه نیروی 21 22 21 9 8 7 6 5 4 3 1 2 موانع
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 22 
1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 7 
8 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
4 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 6 
1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 
6 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 22 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 22 
9 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 
20 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 1 
22 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 
21 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 
  7 7 1 2 1 7 1 6 7 6 21 1 وابسته نیروی
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 بندی سطوحبخش

نیااز بارای هار یا  از متغیرهاا از روی مااتریس       در این مرحله مجمودة دستیابی و مجمودة پی 

مجمودة دستیابی برای ی  متغیار خااص دیاارت اسات از خاود آ       . دریاشتی نهایی استخراش شد

نیاز بارای هار متغیار    مجمودة پی . اندمتغیر به انضماا متغیرهای دیگر که در ایجاد آ  نق  داشته

به دنیاال  . ها نق  داشته استشامل خود آ  متغیر، به انضماا متغیرهای دیگر است که در ایجاد آ 

در اولاین جادول   . مجموده را برای هر ی  از متغیرها باه دسات آورد   توا  اشتراک این دوآ  می

پاس از  . متغیری باالترین سط  را دارد که مجمودة دستیابی و دناصر مشاترک آ  کاامالً یکساانند   

ایان تکرارهاا تاا    . شودشناسایی متغیر باالترین سط ، آ  متغیر از شهرست متغیرها کنار گذاشته می

شاده در سااخت مادل     ساطو  شناساایی  . یابد ها مشخص شود، ادامه میزمانی که سط  همة متغیر

این تکرارها سطو  چهارگاناة متغیرهاا    6و  1، 4، 8های در جدول. کندبه ما کم  می ISM نهایی

 .دهدرا نشا  می
 

 1تکرار . 3جدول 

 سطح هامجموعة اشتراک مجموعة مقدماتی مجموعة دریافتی مانع

2 2-1-8-4-1-6-7-1-20-22-21 2-1-4-7-1 2-1-4-7-1  

1 2-1-8-4-6-7-1 
2-1-8-4-1-6-7-1-9-20-

22-21 
 اول 2-1-8-4-6-7-1

 اول 1-8-6 2-1-8-6-7-1 1-8-6 8

 اول 2-1-4-6-7-1 2-1-4-6-7-1-20 2-1-4-6-7-1 4

1 1-1-20-22-21 2-1-7-1-22-21 1-22-21  

 اول 1-8-4-6-7 2-1-8-4-6-7-1-20 1-8-4-6-7 6

7 2-1-8-4-1-6-7-1-20-22-21 2-1-4-6-7-1-20 2-1-4-6-7-1-20  

1 2-1-8-4-1-6-7-1-20-22-21 2-1-4-7-1 2-1-4-7-1  

9 1-9-20-22-21 9 9  

20 1-4-6-7-20 2-1-7-1-9-20-22-21 7-20  

22 1-1-20-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21  

21 1-1-20-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21  
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 2تکرار . 4جدول 

 سطح هامجموعة اشتراک مجموعة مقدماتی مجموعة دریافتی مانع

2 2-1-7-1-20-22-21 2-7-1 2-7-1  

1 1-20-22-21 2-1-7-1-22-21 1-22-21  

7 2-1-7-1-20-22-21 2-7-1-20 2-7-1-20  

1 2-1-7-1-20-22-21 2-7-1 2-7-1  

9 9-20-22-21 9 9  

 دوا 7-20 2-1-7-1-9-20-22-21 7-20 20

22 1-20-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21  

21 1-20-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21  

 

 3تکرار . 5جدول 

 سطح هامجموعة اشتراک مجموعة مقدماتی مجموعة دریافتی مانع

2 2-1-7-1-22-21 2-7-1 2-7-1  

 سوا 1-22-21 2-1-7-1-22-21 1-22-21 1

7 2-1-7-1-22-21 2-7-1 2-7-1  

1 2-1-7-1-22-21 2-7-1 2-7-1  

9 9-22-21 9 9  

 سوا 1-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21 22

 سوا 1-22-21 2-1-7-1-9-22-21 1-22-21 21

 

 4تکرار . 6جدول 

 سطح هامجموعة اشتراک مجموعة مقدماتی مجموعة دریافتی مانع

 چهار 2-7-1 2-7-1 2-7-1 2

 چهار 2-7-1 2-7-1 2-7-1 7

 چهار 2-7-1 2-7-1 2-7-1 1

 چهار 9 9 9 9
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 ISMمدل بر مبنای  ساخت

اگر بین متغیر . توا  مدل ساختاری مورد نظر مسئله را از روی ماتریس دریاشتی نهایی ایجاد کردمی

i و متغیر j نماودار  . دهناد نشاا  مای  دار وسیلة ی  پیکا  جهتارتیاط وجود داشته باشد، آ  را به

دست آماده  بندی سطو  بهکارگیری بخ  های ت دی و نیس با بهنهایی ایجادشده که با حذف حالت

 . نشا  داده شده است 1است، در شکل 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ISMمدل . 2شکل 

در تحقیاق حاضار   . شاوند پایین تنظایم مای   ها به ترتیب از باالبهابتدا متغیرها برحسب سط  آ 

هاا باه   در باالترین ساط ، تفااوت در میاسا  توجاه ساازما      . اندمتغیرها در چهار سط  قرار گرشته

ها باا محایط   پذیری سازما جسئیات، تفاوت در انطیاق ها بهنوآوری، تفاوت در میسا  توجه سازما 

کمیود حمایت 
 سازمانی

تفاوت در زبا  
گفتاری کارکنا  

 هاسازما 

تفاوت در میسا  
ها به توجه سازما 
 یادگیری

ها تفاوت کارکنا  سازما 
تجربه و از لحاظ دان ، 

 ظرشیت یادگیری

گیری تفاوت در جهت
 هاراهیردی سازما 

تفاوت در میسا  مشارکت 
ها در کارکنا  سازما 

 هاگیری تامیم

کارمندا  برای انگیسگیبی
 داد  کار مشترک انجاا

نیود جو ادتماد بین 
 هاسازما 

ددا احساس مسئولیت 
ها در قیال کارکنا  سازما 

 کار مشترک

تفاوت در میسا  
ها توجه سازما 
 به نوآوری

 تفاوت

پذیری درانطیاق
ها با محیط سازما 

 متغیر

تفاوت در میسا  
ها به توجه سازما 

 جسئیات کارها

از لحاظ تفاوت
و  شرایندگرایی

 گرایینتیجه
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گرایای قارار گرشتاه اسات کاه باا یکادیگر        ها از لحاظ شرایندگرایی و نتیجهمتغیر و تفاوت سازما 

هاا،  گیاری راهیاردی ساازما    ترین سط  مادل، تفااوت در جهات   در پایین. ارتیایات متقابل دارند

تجرباه و ظرشیات یاادگیری، تفااوت در زباا  گفتااری       ها از لحاظ دانا ،  تفاوت کارکنا  سازما 

ها به یادگیری قرار گرشته است که مانناد سانگ   ها و تفاوت در میسا  توجه سازما کارکنا  سازما 

پذیری باید از این موانع شرو  و باه  کنند و هر تالشی برای رشع موانع ت املزیربنایی مدل دمل می

در ساط  ساوا،   . انع نیس ارتیایات متقابال باا یکادیگر دارناد    این چهار م. موانع دیگر سرایت کند

ها در ها، ددا احساس مسئولیت کارکنا  سازما گیریتفاوت در میسا  مشارکت کارکنا  در تامیم

ها قرار دارد که این موانع نیاس ارتیایاات متقابال باا     قیال کار مشترک و نیود جو ادتماد بین سازما 

انگیسگای  در سط  دوا بی. بر این سه مانع تأثیرگذارند 4ار مانع سط  همچنین، چه. یکدیگر دارند

ها نسیت به کار مشترک قرار دارد که بر موانع سط  اول تأثیرگذار است و خود از کارمندا  سازما 

 .پذیردموانع یادشده در سط  سوا تأثیر می

 MICMACتحلیل 

( مواناع )نیروهای وابستة متغیرهاا  بررسی و تحلیل نیروهای محرک و  MICMACهدف از تحلیل 

متغیرهاای  »دساتة اول شاامل   . شاوند در این تحلیل متغیرها به چهار دستة کلای تقسایم مای   . است

ایان متغیرهاا نسایتاً باه سیساتم      . است که نیروی محرکه و وابساتگی ضا یف دارناد    2«خودمختار

ر زباا  گفتااری کارمنادا     متغیار تفااوت د  . اند و ارتیایات کم و ض یف با سیستم دارند ریرمتال

است که نیاروی محرکای   « متغیرهای وابسته»دستة دوا شامل . گیردها در این دسته قرار میسازما 

متغیرهاای  . ض یف دارند، با وجود این، از نیروی وابستة باالتری نسیت به موانع دیگر برخوردارند

هاا باه جسئیاات    میسا  توجه ساازما  اند از تفاوت در گیرند که دیارتزیادی در این دسته قرار می

هاا از لحااظ   ها، تفاوت سازما گیریها در تامیمکارها، تفاوت در میسا  مشارکت کارکنا  سازما 

                                                           
1. Autonomous Variables 



   033                                                            1314تابستان ، 2، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

داد  کار مشترک، ددا احساس  ها در انجااانگیسگی کارمندا  سازما گرایی، بیشرایندگرایی و نتیجه

اند  اینها موان ی. و نیود جو ادتماد بین دو سازما  ها در قیال کار مشترکمسئولیت کارمندا  سازما 

ساز دوامل دیگار  توانند زمینهها کمتر میها دوامل زیادی دخالت دارند و خود آ که برای ایجاد آ 

اسات کاه از نیاروی محارک قاوی و نیاروی وابساتة        « متغیرهای پیوندی»دستة سوا شامل . شوند

داد  هرگوناه   به این م نا که انجاا. ثیاتندحقیقت موان ی بیاین متغیرها در . قدرتمندی برخوردارند

تواناد در قالاب   گذارد، میاقدامی دربارة این موانع دالوه بر این که مستقیماً بر موانع دیگر تأثیر می

هاا  متغیرهای تفاوت در میسا  توجه سازما . بازخورد از موانع دیگر، بر خود مانع نیس اثرگذار باشد

ها به ها با محیط متغیر و تفاوت در میسا  توجه سازما پذیری سازما تفاوت در انطیاقبه نوآوری، 

هساتند کاه نیاروی محارک     « متغیرهای مساتقل »دستة چهارا . گیرندیادگیری در این دسته قرار می

گیاری راهیاردی   دو متغیار تفااوت در جهات   . هاا ضا یف اسات   قوی دارند، اما نیروی وابستة آ 

ها از لحاظ دان ، تجربه و ظرشیت یادگیری در این دسته قارار  فاوت کارکنا  سازما ها و تسازما 

دهنادة نیاروی    دهندة نیروی وابسته و محور دماودی نشاا    محور اشقی نشا  8در شکل . گیرندمی

 .استخراش شده است 8میسا  نیروی محرک و وابستة هر ی  از متغیرها از جدول . محرک است

 
 MICMACنمودار تحلیل . 3شکل 

 1و8

2 

3 

4 

 6و10 5

7 

 11و12 9

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 2 4 6 8 10 12 14 

 نیروی محرک

 نیروی وابسته
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 گیرینتیجه

ها در زنجیرة تأمین نیازمند آ  است کاه مواناع مهام و    پذیری بین سازما رشع موانع شرهنگی ت امل

از این رو، در ایان مقالاه ابتادا سا ی شاده      . ها مشخص شودشده و ارتیاط بین آ  اصلی شناسایی 

ماانع   21هنگ سازمانی پیدا شود کاه در نتیجاه   پذیری و شراست موانع اصلی در متو  نظری ت امل

که بیشتر مدنظر مدیرا  و کارشناسا  زنجیرة تأمین صن ت خودرو بودند، انتخااب شاد، آنگااه باا     

ماانع   4دهاد رشاع   نتایج تحقیق نشاا  مای  . ها به دست آمدارتیاط و توالی آ ، ISMکارگیری شن  به

ها از لحاظ دان ، تجرباه و  نیروی کاری سازما ها، تفاوت گیری راهیردی سازما تفاوت در جهت

ها به یاادگیری  ها و تفاوت در میسا  توجه سازما ظرشیت یادگیری، تفاوت در زبا  گفتاری سازما 

 . پذیری شرهنگی در زنجیرة تأمین استسنگ زیربنای رشع موانع ت امل

ز هر چیاس باه همراساتابود     هایی که قاد همکاری دارند، باید پی  ابا توجه به نتایج، سازما 

حتی باید هدشی مشترک برای همکاری بیابند و برای تحقاق  . گیری راهیردی خود توجه کنندجهت

برخی نویسندگا ، وجاود دالیاق راهیاردی مشاترک، اسااس      آ  هدف تالش کنند، زیرا به دقیدة 

دو ساازما    (.Fenema & Loebbecke, 2014, p.3)شاود  ها محسوب میایجاد همکاری بین سازما 

ها ها باید بدانند که بقای آ  ها و ت ارضکنند، با وجود اختالفکه در ی  زنجیرة تأمین ش الیت می

های جسئای،   در این صورت با وجود اختالف. در گرو بقای زنجیره و حفظ رضایت مشتریا  است

هاا از لحااظ   آ هایی که نیاروی کاار   سازما . برای رسید  به آ  هدف مشترک تالش خواهند کرد

یور مؤثر و  دان ، تجربه و ظرشیت یادگیری در سط  یکسانی قرار دارند، امکا  برقراری ارتیاط به

خود باا موضاو  بررسای     روچا در مقالة. دستیابی به مسایای مورد انتظار برایشا  بیشتر شراهم است

یاور ضامنی بار ایان      بهها،  تأثیر ظرشیت جذب، اندازة سازما  و تخاص بر همکاری بین سازما

بااالبود    قوت و شدت رابطة همکاری بین دو ساازما  را نتیجاة  وی . موضو  صحه گذارده است

ها باید در زمینة میسا  سازما (. Rocha, 1999, p.253)داند  سط  دان  تخاای هر دو سازما  می

ر ریر این صاورت،  برسند، د خواهند به یادگیری اختااص دهند، به تواشقی شفافای که میبودجه

شاده توساط    پاذیری ساازمانی مطار    در مادل چاابکی ت امال   . بینی استبروز ت ارض قابل پی 
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. (Kingston et al., 2005, p.11)استو  و همکارا  به ایان موضاو  مهام اشااره شاده اسات        کینگ

اید در رشع آثاار منفای آ    ها بهای زبانی بین دو سازما  دامل مهم دیگری است که سازما  اختالف

زوشی و همکارا  نیس وجود زبا  مشترک را یکی از متغیرهاای مهام در   . بر همکاری کوش  کنند

وکار، در پذیری کسبگیری ضریب ت املآنا  در مدل اندازه. دانندها میپذیری سازما ایجاد ت امل

 .(Zutshi et al., 2012, p.394)اند ب د کارکنا  و شرهنگ کاری به این متغیر اشاره کرده

م خواهد شد و کارمندا  نسیت به کار ها حاکدر صورت رشع این موانع، جو ادتماد بین سازما 

های مربوط به پرویة مشترک جااری،   مشترک احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد و در تامیم

ادتماد یکی از دوامل مهم تأثیرگذار بر دملکرد کل شیکة همکااری  . مشارکت بیشتری خواهند کرد

ی خانوادگی و ریرخاانوادگی  هااین موضو  را در شرکت 1028استنلی و م  دوئل در سال . است

هاا، کارآمادی و ادتمااد    دهد در هر دو نو  این شرکتها نشا  مینتایج پووه  آ . بررسی کردند

 & Stanley)کنناد  بینای مای  ها را پی سازمانی در ت امل با یکدیگر، دملکرد همکاری بین سازما 

McDowell, 2013, p.1) .که بر اساس ت هد یارشین رابطاه   ای است همکاری بین دو سازما ، رابطه

بناابراین، هار دو بایاد نسایت باه تحقاق آ  اهاداف        . شاود  به ی  یا چند هدف مشترک ایجاد می

هاا، موجاب احسااس    گیاری  از یرشی، مشارکت اشاراد در تاامیم  . احساس مسئولیت داشته باشند

ی آنا ، خاود  شود و احساس مسئولیت باالمسئولیت بیشتر آنا  نسیت به تحقق اهداف مشترک می

 (.Agranoff, 2006, p.58)شود  های بهتر میگذاریها و هدفگیریموجب تامیم

آمده در این پووه ، تحقق دوامل یادشده، موجب اشسای  انگیسة اشراد بارای   دست ییق مدل به

بارای ت یاین دوامال     1001مارتین رودریگس و همکارا  در پووهشی که در سال . شود همکاری می

بر همکاری موشاق انجااا دادناد، انگیاسه و اشاتیاق باه همکااری را باه دناوا  دااملی مهام            مؤثر 

هاای  برخاورداری از آماوزش  : دانناد الیته آنا  این اشتیاق را تحت تأثیر سه دامل مای . شمرند برمی

 (.Rodríguez et al., 2005, p.141)ای، تجربة کار در شرایط مشابه و بلوغ شردی حرشه

ایان مواناع   . انع انگیسشی، زمینه برای رشع موانع سط  اول شراهم خواهد شاد در صورت رشع م

ها به نوآوری، تفااوت در میاسا    اند از تفاوت در میسا  توجه سازما شده دیارت ییق مدل یراحی
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هاا  ها با محیط متغیر و تفاوت ساازما  پذیری سازما ها به جسئیات، تفاوت در انطیاقتوجه سازما 

 .گرایییندگرایی و نتیجهاز لحاظ شرا

هاا بایاد از رشاع مواناع زیربناایی      پذیری شرهنگی بین سازما یور خالصه، برای ایجاد ت امل به

 .شودشرو  کرد که در نتیجة آ  زمینه برای رشع موانع سطو  باالتر ایجاد می

 های تحقیق و پیشنهادهای تحقیقاتیمحدودیت

پاذیری  ا از نخستین گاا برای رشع موانع شرهنگی ت امال در این مقاله س ی شد مدلی یراحی شود ت

یور جاامع، شافاف و متاوالی گنجاناده      های نهایی در آ  بهدر زنجیرة تأمین صن ت خودرو تا گاا

هاای کارشناساا  ش اال در زنجیارة     مانع بررسی شد و در آ  از دیادگاه  21در مجمو ، شقط . شود

یقات آیناده، مطال اات بیشاتری بارای ت یاین مواناع       در تحق. تأمین صن ت خودرو بهره گرشته شد

آمده بر مینای دقاید ت داد نسیتاً  دست مدل به. پذیری در صنایع دیگر باید انجاا گیردشرهنگی ت امل

چناین مادلی هناوز از نظار آمااری      . کمی از اشراد خیره شکل گرشته است که خالی از خطا نیسات 

ساازی م اادالت   کارگیری رویکرد تحلیال مسایر و مادل    به تواند بااین کار می. ارزیابی نشده است

 . های شرضی را داردساختاری انجاا گیرد که قابلیت آزمود  چنین مدل
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