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 چکیده:

اهمیت موسسات بازرگانی که روابط تنگاتنگی را با تأمین کنندگان توسعه می دهند، توسط مدیران زنجیره تأمین به خوبی شناخته 

ت ها  در طول زمان با هم تعامل دارند پیشرفت می شده است. با این حال روابط تجاری در نهایت به سبب افرادی که در شرک

کنند. دستاوردهای ما که حاصل مصاحبه های عمقی با مدیران زنجیره تأمین می باشند مشخص کردند که  تصمیماتی که توسط 

یران با مدیران در خالل زنجیره تأمین گرفته می شوند را نمی توان بدون در نظر گرفتن تأثیر مهمی که دوستی های بین مد

 برای توجهی قابل اهمیت موضوع یکدیگر در موسسات بازرگانی روی پیشرفت آنها دارد، دقیق توضیح داد یا کامال متوجه شد. این

های یک شرکت را به خود اختصاص میدهد. در  درصد کل هزینه 06تا  06زنجیره تأمین به طور نمونه دارد چرا که  ارشد مدیران

ه مفاهیم توسعه روابط شخصی با همکاران در زنجیره تأمین را قدری روشن کنیم. در نهایت با در اختیار این مقاله در پی آنیم ک

گذاشتن راهبردهایی که مدیران سطح باال میتوانند به کار گیرند تا به سود مثبت بالقوه که با توسعه اصلی روابط/دوستی های 

 القوه چنین روابطی را کاهش دهند.شخصی  بدست می آید دست یافته و همچنین أثیر منفی ب

 کلمات کلیدی: روابط زنجیره  تامین، دوستی ها، روابط تجاری، اعتماد، ارتباطات، تفاوت های جنسی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 مقدمه -1

 خوبی به تأمین زنجیره مدیران توسط دهند ، می توسعه کنندگان تأمین با را تنگاتنگی روابط که بازرگانی موسسات اهمیت

تأمین کننده -به طور مشابه ادبیات مدیریت زنجیره تأمین، نقش اصلی و تأثیر مثبت روابط مثبت خریدار .است شده شناخته

تأمین کننده -مشخص شده که  روابط خریدار.Autry & Golicic, 2010; Daugherty, 2011) را روشن می کند.)

 & ,Vickery, Jayaram, Drogeسرویس مشتریان بهتر، صرفه های متنوعی برای طرفین که شامل سطوح ارشد 

Calantone 2003)،)   هزینه های کلی کمتر(Carey, Lawson, & Krause, 2011)شود را  ، و اعتماد بیشتر می

  (Delbufalo, 2012) دارد.

. برخالف تقاضا گیرد یاین تحقیق روی روابط در سطح بین موسسات تمرکز کرده و نقش افراد را به طور جداگانه در نظر نم

برای بررسی های بیشتر روی نقش افراد به عنوان بخشی از تحلیل ها، مطالعات کمی در زمینه زنجیره تأمین، نقش اصلی 

 & Gligorمدیران به عنوان تصمیم گیرندگان مهم در روابط بین شرکتی را مورد بررسی قرار می دهند )برای نمونه 

Autry, 2012 فهمی عمیق تردرمورد پیچیدگی های "ین به این شکاف پی برده اند و بر نیاز به ( . محققان زنجیره تأم

 ,Marasco تأکید کرده اند.) "رفتاری که در اثر تعامل بین خریدار)ها( و تأمین کننده)ها( در امور لجیستیک بوجود می آید

در طی زمان با هم در تعاملند پیشرفت  (.از آنجایی که روابط تجاری سرانجام به سبب افراد درون شرکت ها که141 -2008

. برخی از مدیران در .(Haytko, 2004)میکند، این قضیه  محدودیتی در زمینه ادبیات)پیشینه(  زنجیره تأمین می باشد

حالی که در بین شرکت ها در یک زنجیره تأمین در تعاملند، دوستی هایی را تشکیل میدهند که می تواند به طور قابل 

روند تصمیم گیری افراد درگیر در زنجیره تأثیرگذار باشد. مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی بیان میکند که جدا توجهی بر 

( که این Lian & Laing, 2007کردن تصمیمات تجاری از ماهیت و کیفیت دوستی ها برای طرفین رابطه دشوار است )

مصلحت را برای شرکت بدنبال ندارد. ما در این زمینه با عرضه موضوع می تواند منجر به گرفتن تصمیماتی شود که بهترین 

کردن فهم بهتری از اینکه چگونه روابط/دوستی های شخصی بر رفتار مدیران در زمینه زنجیره تأمین تأثیر میگذارند، سهم 

ران زنجیره تأمین، مهمی را ایفا میکنیم. جدا از کمک به زنجیره ارزش مطبوعات، در درجه اول در پی آنیم که برای مدی

مفاهیم توسعه روابط شخصی با همکاران در زنجیره تأمین را به قدری روشن کنیم. بنابراین مخاطبین درجه اول ما مدیرانی با 

تا  1نقش و امتیاز تصمیم گیرنده در زنجیره تأمین مربوطه در شرکت هایشان هستند. برای رسیدن به این هدف، مصاحبات 

موسسه مختلف برگزار کردیم.برای جمع آوری،تحلیل و تفسیر داده ها،از روش پیشینه  0مدیر از  20 ساعته ای را با 2.2

 موضوع استفاده شد.

نتایج نشان داد که تصمیماتی که توسط مدیران در زنجیره تأمین گرفته می شوند را نمی توان بدون در نظر گفتن تأثیر مهم 

یقا توضیح داد یاکامال متوجه شد. این موضوع اهمیت قابل توجهی برای مدیران دوستی های به وجود آمده بین شرکت ها، دق

درصد هزینه های کلی شرکت را به خود اختصاص می دهد.  06تا  06سطح باالتر دارد چرا که زنجیره تأمین به طور معمول 

 نمونه زیر را در نظر بگیرید :

عالقه داشته باشم،اگر روابط شخصی با وی داشته باشم، خدمات بیشتری : وقتی که فروشنده ای دارم که واقعا به وی  1نمونه 

به او ارائه میکنم. حقیقت این است که همه ما در صورتی که شرایط اجازه دهد دوست داریم با افرادی که از تعامل با آنها لذت 

 میبریم تجارت کنیم.

ن نتیجه رسیده ام که اگر مردم از شما خوششان بیاید، راهی : کل موضوع به روابطمان با مردم برمی گردد. من به ای 2نمونه 

برای تجارت کردن با شما میابند. ما با مردمی که دوستشان داریم روابط دوستی برقرار می کنیم، بنابراین پارامترهای شخصی 

 دوست داریم. و تجارتی دست در دست همند. جدا کردن این دو سخت است. ما انسانیم و اکثرمان روابط اجتماعی را

 : مردم با افرادی که به آنها عالقه مندند تجارت میکنند و بعضی اوقات این امر مهم تر از قیمت هاست. 3نمونه 

با وجود سودمندی های حاصل از روابط تنگاتنگ تجاری، پژوهش ما نشان می دهد که نتایج منفی هم در این روابط وجود 

تأمین کننده ای که ضعیف عمل میکند، فرصت مجدد می دهد، یا مدیری که اطالعات دارد. مدیری را در نظر بگیرید که به 

زیادی را نزد تأمین کنننده ای که به اشتباه به وی اعتماد کرده فاش میکند. سمت تاریکی در دوستی های تجاری وجود دارد 



 



 

حاصل روابط تجاری هستند به ما در  که میتواند منجر به تصمیمات تجاری زیربهینه شود. در نظر گرفتن روابط شخصی که

توضیح اینکه چرا مدیران زنجیره تأمین به یک شیوه خاص رفتار می کنند،کمک کرده و میتواند مدیران را برای دستیابی به 

منفعت راهنمایی کند در حالی که از دام هایی که دوستی ها میتوانند به وجود آورند در امان بمانند. مطالعات ما در اصل 

دسته متمایز اجرایی می شوند که منجر به افزایش  4خص کرد که در روند توسعه و برقراری دوستی ها، مدیران درگیر مش

اعتماد، روابط، ادراک تجاری و شخصی، و حجم تجارت برای طرفین رابطه می شود. هریک از این دسته ها شامل نتایج منفی 

ز آنها دوری کنند. بنابراین ما هم بر نتایج مثبت و هم بر نتایج منفی چنین مدیران باید با هوشیاری ا بالفعلی هم هستند که

 دوستی هایی تأکید میکنیم.

ابتدا  عملیاتی را که مدیران در روند توسعه و برقراری روابط درگیر آن می شوند همراه با نتایج بالفعل مثبت و  در این مقاله

ه فاکتور های متعددی )به عنوان نمونه جنسیت، اتوماسیون اداری و عدم منفی  چنین عملیاتی،عرضه می کنیم. سپس راجع ب

تقارن در رابطه( که می تواند بر ماهیت روابطی که در زمینه زنجیره تأمین  توسعه یافته تأثیرگزار باشد، بحث می کنیم. در 

ثبت بالقوه وابسته به پیشرفت اصلی نهایت با مقرر کردن راهبردهایی که مدیریت سطح باالتر می تواند برای افزایش سود م

 روابط/دوستی های شخصی و همچنین کاهش تأثیر منفی بالفعل چنین روابطی،دنبال کند به یک نتیجه گیری کلی میرسیم.

 

 افزایش اعتماد -2

مدیرانی که در خالل یک دوستی قرار دارند، از طریق وابستگی/شرح گزارش دادن، فاش کردن اطالعات شخصی و صداقت، 

عتماد یکدیگر را به طور روزافزون جلب می کنند. اول اینکه مدیران در خالل توسعه دوستی ها به طور پیوسته در پی راهی ا

برای شرح حال دادن به یکدیگرند که این امر متقابال باعث جلب اعتماد طرفین می شود. داشتن نقاط مشترک و توانایی شرح 

رف مقابل را در زنجیره تأمین ساده تر می کند. این موضوع با نتایج مطالعات گذشته حال دادن به یکدیگر، اعتماد کردن به ط

 ,Granovetterمبنی بر اینکه وابستگی و شرح حال دادن میتواند یک منبع اعتماد در مبادالت تجاری باشد،همخوانی دارد. )

 ه توصیف کرد :(. یکی از سوژه های  مصاحبات ما به نام آلبرت، این موضوع را اینگون 1985

اگر یکی از مدیرانی که از اینجا بازدید می کنند به این  من یک ماهی گیر برجسته ام... عاشق ماهی گیری و آشپزی هستم.

مسائل عالقه ای داشته باشد، همین مسأله ای خواهد بود که می توانیم به واسطه آن پیوند بهتری برقرار کنیم. من صحبت را 

می توانم متوجه منظور صحبت هایش  "سالم، من عاشق ماهی گیری ام، این آقا هم همینطور."رد: اینگونه شروع خواهم ک

بشوم، و اینکه او هم به این موضوع عالقه شدیدی دارد. می توانم با او ارتباط خوبی برقرار کنم. به عنوان نتیجه بحث شما 

 تا حدودی اعتماد کردن به چنین شخصی را ساده می کند.تقریبا می تواند به موضوع کامال متفاوتی ختم شود. این موضوع 

مدیران در روند تشکیل یک دوستی اطالعات شخصی خود را فاش می کنند که در طی زمان به جلب اعتماد   دوم اینکه

بینشان کمک میکند. نکته مهم این است که با این که ممکن است مدیران شخصیت های متفاوتی داشته و لزوما نقطه 

کی نداشته باشند، باز هم فاش کردن اطالعات شخصی به جلب اعتماد کمک میکند همانطور که به شناخت شخصیت مشتر

( که یک تأمین کننده است را در نظر بگیرید : ما یک رابطه دوستی jamesهمدیگر کمک می کند. مثال زیر از جیمز)

یم. ما خیلی با هم متفاوت بودیم:  او اهل شهر بزرگی بود تشکیل دادیم. در روند این دوستی به مسائل شخصی یکدیگر پی برد

و من در مکانی کوچک بزرگ شده بودم. با این حال باز هم دوستی خود را توسعه دادیم. او میتوانست از یک گفتگو درمورد 

این مسأله در فوتبال به شخصیت من پی ببرد، اینکه شکست را نمی پذیرفتم، و اینکه انسان سرسختی بودم. فکر می کنم 

 ابتدای رابطه ما به سادگی باعث ایجاد اعتماد بینمان شد.

سومین مورد اینکه دوستی ها صادق بودن مدیران با یکدیگر را ساده می کنند، که به نوبه خود سطح اعتمادشان در رابطه را 

ی امکان پذیر نبود. برای مثال افزایش می دهد. دوستی ها باعث سطحی از صداقت می شوند که احتماال به هیچ شیوه دیگر

Robert  که یک تأمین کننده است یرایمان تعریف کرد که چگونه رابطه دوستی با یکی از مشتریانش گفتن حقیقت را برایش

داشتن رابطه شخصی با بعضی از مشتریان برای ما خیلی مهم است. در کار ما هیچ چیز کامل نیست. همیشه  ساده تر کرد :



 



 

ست رفته ای وجود خواهد داشت)قرارهایی که برای آن آماده نیستید(، بنابراین به نظر من وقتی که رابطه قرارهای از  د

هی ما خراب کردیم، به این یکی قرار نرسیدیم، حتما برایش "شخصی با مشتریان داشته باشید ساده تر می تواند بگویید که 

، همان مزخرفات قدیمی که تابحال میلیون ها بار "شده! )خنده( شاسی پنچر"به جای اینکه بگوییم  "برنامه ریزی می کنیم

شنیده اند. بنابراین به عقیده من می توانید با مردم روراست باشید، آنها از شما انتظار ندارند که کامل باشید. نه ما کاملیم و نه 

دیران اجازه می دهند که بهتر با هم رابطه به طور خالصه روابط دوستی به م آنها، بنابراین دوستی ها بسیار کمکمان می کنند.

برقرار کرده، اطالعات شخصی خود را فاش کنند، و با هم صادق باشند که این امر به نوبه خود منجر به افزایش اعتماد می 

 شود.

 

نیمه تاریک افزایش اعتماد  -1-2

د عواقب منفی هم داشته باشد. برای نمونه به افزایش اعتماد درکنار منفعت های زیاد برای طرفین درگیر در رابطه میتوان 

خاطر اعتماد افزایش یافته یکی از طرفین می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. مطالعات قبلی نشان می دهند که تأمین 

ب کنندگان می توانند به خاطر وجود سطح باالیی از اعتماد سرسری عمل کرده و به سادگی محصوالت و سرویس های نامرغو

. همچنین ممکن است یک مدیر به حدی به یک تأمین کننده اعتماد داشته باشد .(Anderson & Jap, 2005) ارائه دهند

که حقایق را بررسی نکند، به دنبال معامله بهتری با یک تأمین کننده دیگر نباشد، و یا یک تحویل با تأخیر را  می پذیرد چرا 

از دست بدهد و اینکه وقتی تأمین کننده می گوید این اتفاق)تأخیر( دیگر رخ  که نمی خواهد دوستش کسب و کار خود را

 نمی دهد به وی اعتماد می کند.

 

ارتباطات پیشرفته  -3

مدیرانی که در جریان یک دوستی قرار گرفته اند از افزایش سهولت در ارتباطات و افزایش حساسیت تبادل اطالعات تجاری که 

ات پیشرفته تر می شود،گزارش می دهند. دوستی ها در ابتدا، برقراری ارتباط را برای مدیران ساده تر در نهایت منجر به ارتباط

کرده و برای تکمیل معامالت تجاری بیشتر به عنوان واسطه های اجتماعی الزم هستند. در حقیقت دوستی ها می توانند بستری 

یک تأمین کننده است که این امر را اینگونه شرح   jakeم کنند، برای جلسات طوفان ذهنی و نسل ایده های تجاری جدید فراه

 می دهد :

من در حال حاضر روابط تجاری ای دارم که هیچ آسیبی به روابط شخصی ام وارد نمی کنند. دارم به شخصی در یک شرکت 

همیشه به سختی کار می کند و  دیگر فکر می کنم که با او در ارتباطم،این شخص انگار که یک دیوار بتنی به دور خود کشیده:

هیچگاه به طور شخصی برخورد نمی کند...و این شرایط اصال راحت نیست. در این شرایط هیچ گفتگوی خودمانی که به سبب آن 

ایده ها بی پرده بیان شوند، رخ نمی دهد و به همین سبب فرصت های خیلی زیادی از دست می رود. صادقانه بگویم، دوست 

بطه تجاری را به خطر بیندازم اما...  مواقعی هستند که یک ایده عالی به ذهنم میرسد  اما فقط از ایده ام برای وی ندارم هیچ را

نمی گویم چرا که میدانم گوش نمی کند.می دانم که حتی برای گفتگو در موردش وقتی نمی گذارد. حرف زدن با چنین افرادی 

می خواهید داد بکشید و تلفن را قطع کنید. می خواهید با آنچه که باید، مقابله  انقد ناراحت کننده است که گاهی... به نوعی

کنید و اگر الزم نباشد اصال معاشرت نمی کنیم؛ و همه این فرصت های معاشرت غیرضروری دلیلی بر ایده ها و جلسات طوفان 

 مغزی بسیاری هستند)که از دست می روند(.

تجاری مبادله شده را افزایش می دهد چرا که باعث می شود طرفین رابطه در افشا  دوم اینکه دوستی ها حساسیت اطالعات

کردن اطالعاتی احساس راحتی کنند که اگر این رابطه دوستی وجود نداشت چنین اطالعاتی فاش نمی شد.مهم تر اینکه این امر 

 مین کننده( توجه کنید :)یک تأ Tedمی تواند پیامدهای مثبتی برای هر دو طرف داشته باشد. به داستان 

به هم اعتماد داریم. گاهی می تواند چیزهایی در مورد کارش به من بگوید که حتی هنوز برای ارائه عمومی آماده  Randyمن و 

نیست، بنابراین من میتوانم در پشت پرده به تحلیل این اطالعات پرداخته و قبل از ارائه عمومی با او به فکر کردن و برنامه ریزی 



 



 

باعث می شود که فعالیت  بپردازیم.  اینکه او به اندازه کافی به من اعتماد دارد که چنین اطالعاتی را با من در میان بگذارد،

تجاری خود را بسیار زودتر نسبت به شرایطی که این اطالعات را نداشتیم شروع کنیم. او برای درمیان گذاشتن این اطالعات با 

ان اعالم عمومی بماند، میتواند زودتر از آن اطالعاتش را با من در میان گذاشته و مطمئن باشد من مجبور نیست که منتظر زم

که این اطالعات در نزد من امن هستند. می توانیم روی برنامه ریزی هایمان کار کنیم و زمان ارائه محصول یا خدمت کامال آماده 

 باشیم نه اینکه تازه شروع به برنامه ریزی کنیم.

ر خالصه،دوستی ها سهولت معاشرت و حساسیت اطالعات تجاری مبادله شده را افزایش می دهد که ترکیب این دو باعث به طو

 تشکیل روابط پیشرفته می شود.
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ته شده، می تواند ارتباطات پیشرفته با اینکه در ادبیات تجاری به طور وسیع به عنوان یک صفت مطلوب روابط تجاری شناخ

پیامدهای منفی هم داشته باشد. به عنوان مثال مدیران ممکن است اطالعات محرمانه ای را فاش کرده و درواقع به شرکت 

 )یک خریدار( این مساله را اینگونه  بیان می کند: Lauraهای مربوطه صدمه بزنند. 

به هیچ یک از  مشتریان دیگرم نمی گویم. ما در حال کاهش  چیزی را به تو می گویم که"او می گوید )نقل قول از مشتری(: 

او چیزهایی را به   "تولیدات خود هستیم و این قضیه روی فالن مسائل تأثیرگزار خواهد بود، و باعث افزایش قیمت خواهد شد.

در مورد فروش داخلی و  من می گوید که جرأت گفتنشان به مشتری های دیگر را ندارند. من اولین نفرم که از خیلی از مسائل

 موارد مشابه آن آگاه می شوم. این مسأله به خاطر توسعه دوستی ام با اوست.

عالوه بر این به خاطر ارتباطات پیشرفته و حساسیت اطالعات مبادله شده ممکن است تصمیمات تجاری ضعیفی گرفته شود. 

رفتار کند چرا که از مشکالت شخصی آن تأمین  یک مدیر ممکن است با یک تأمین کننده خاص با گذشت تر از معمول

کننده آگاه بوده و می خواهد به این دوست خود کمک کند. به هرحال چنین مدیری ممکن است با کمک مداوم به دوست 

 خود، به خاطر مراقبت از دوست خود و بی توجهی به نفع شرکت بر تجارت خود تأثیر منفی بگذارد.
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مدیرانی که در جریان یک دوستی قرار دارند، از دوستی های خود برای ارزیابی ویژگی های شخصی و  تجاری همتایان خود 

استفاده می کنند که منجر به افزایش درک شخصی و تجاری می شود. اوال در محدوده دوستی ها، مدیران می توانند درک 

ند. این موضوع می تواند با رفع ابهامات و سوء تفاهم ها که از روند ارتباطات که بهتری از ویژگی های شخصی مدیران دیگر بیاب

طی آن مدیران به شخصیت،شوخ طبعی و نگرش یکدیگر پی میبرند، پیامدهای مثبت برای طرفین رابطه داشته باشد.  نقل قول 

 های زیر از جانب برخی از سوژه ها مصاحبه ما را در نظر بگیرید :

Samantha أمین کننده( : به شخصیت،شوخ طبعی و هوششان پی میبرید؛ و کمتر پیش می آید در گفتگوهای تجاری )ت

 چیزی گفته شود که مفهوم منفی داشته باشد.

Aaron  خریدار(: وقتی یک رابطه دوستی برقرار می کنید، احساسات پنهانی وجود نخواهد داشت: دقیقا می دانید یک نفر(

میفهمید واقعا ناراحت  "نه ناراحت نیستم"رابطه تان با همسرتان است.همانطور که وقتی می گوید  چگونه است. عینا مانند

هست یا نه. کلماتی که میگویند مهم نیست، مسأله طرز رفتارشان است... و این را از طریق رابطه شخصی متوجه می شوید. 

ه و یا به اینکه چیزی از دست رفته پی ببرید. رابطه شخصی وقتی مشکلی پیش می آید متوجه می شوید، می توانید به غم و اندو

 این قدرت را به شما می دهد و می توانید از این دانش در انجام تجارت بهره ببرید.

دوما دوستی ها به مدیران امکان می دهند درک بهتری از نیازهای تجاری مدیران دیگر کسب کنند. مدیران همواره از رابطه 

سنجیدن نیازهای تجاری همتایان خود استفاده می کنند. روابط دوستی یک بستر غیررسمی ارزشمند برای های دوستی برای 

ارزیابی بهتر ویژگی های تجاری و نیازهای شریک زنجیره تأمین فراهم میکنند. نقل قول های زیر این موضوع را توصیف می 



 



 

  کنند:

Michelle  تأمین کننده( : فقط به خاطر شناخت(Troy ر یک رابطه شخصی، انتظارات او از یک شرکت تدارکاتی را می دانم د

و بهتر می توانم نیازهای تجاری او را ارزیابی کنم. رابطه دوستی مشترک ما  نوعی ارتباط متقابل را فراهم کرده که به من امکان 

 می دهد که نیازهای تجاری و انتظارات او را بهتر بسنجم.

Ernie اخت شخصی )تأمین کننده( : شنRon  فهمیدن انتظارات شرکت او در زمان فعلی و آینده را ساده تر می کند. رابطه

مشترک ما به من امکان میدهد که دانش عمیق تری از نیازهای تجاری شرکت او به دست آورده و بنابراین عملکرد بهتری داشته 

ژگی های شخصی و تجاری همتایان خود را بهتر ارزیابی به طور خالصه رابطه های دوستی به مدیران کمک می کند که وی باشم.

 کنند که این منجر به درک شخصی و تجاری پیشرفته می شود.
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درحالی که مدیران بر منفعت های درک شخصی و تجاری درر سطح عالی تأکید دارند، برای چنین درکی جنبه های منفی 

هم وجود دارد. برای مثال مدیران می توانند از درک پیشرفته ویژگی های شخصی طرف مقابلشان برای اداره کردن  بالقوه ای

 آن ها استفاده کنند.

عالوه بر این دوستی ها می توانند به مدیران این امکان را بدهند که بیش از نیاز همتای زنجیره تأمین نیازهای تجاری طرف 

ن ترتیب یکی از طرفین ممکن است به اطالعات تجاری دست یابد که طرف دیگر مایل به اشتراک مقابل را بفهمند. به ای

گذاری آن نیست. چنین اطالعاتی ممکن است چه به طور عمد و چه به طور تصادفی در اختیار رقیبان قرار گیرد. یک تأمین 

رفته خود را همراه با اطالعات حساس در اختیار کننده ممکن است با تیم رقیبان رابطه دوستی داشته باشد و فهم/درک پیش

 تیم رقیب قرار دهد که باعث می شود شرکتی که مدیرش به دوستی تأمین کننده اعتماد داشته هزینه زیادی را متحمل شود.
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ر درازمدت به حجم تجارت پیشرفته هم مدیران از دوستی ها برای ترویج وفاداری و معامله به مثل هم استفاده می کنند که د

مربوط می شود. روابط دوستی اوال به مدیران در ترویج وفاداری دوطرفه کمک می کنند. مخصوصا مدیران تأکید دارند که روابط 

دوستی عمدا )برای گرفتن نتیجه مشخصی( رخ نمی دهند. بلکه خاطرنشان می کنند که دوستی ها بستری فراهم می کنند که 

وفادار است نه به  Rickتأیید کرد که به  Nelson ،Nelson و  Rickآن وفاداری دوطرفه می تواند توسعه یابد. در مورد در 

وفاداری وجود دارد. در نهایت این تنها  Nelsonبه نظر من در این تجارت دوستی ها خیلی مهمند. بین من و  ":  Rickشرکت 

درازمدت حفظ کنم. همیشه می توانید کسی را داشته باشید که  در ازای سرویس  راهی است که می توانم کسب و کارم را در

 "یکسان، قیمت کمتری را پیشنهاد کند.

Nelson  : )اگر  ")خریدارRick  شرکتX  را ترک می کرد و به شرکتY  میرفت، قطعا این امر تأثیر بسزایی روی منطقه

االن در شرکت جدیدی است، و در گذشته در شرکت  Rickبود: خب  جنوب غربی می گذاشت. اما برای من اینگونه خواهد

 "قبلی اش مراقب ما بود، پس مطمئنم که در شرکت جدیدش هم این روند ادامه خواهد داشت.

دوما، دوستی ها به مدیران برای ترویج معامله به مثل هم کمک می کنند. در محدوده دوستی ها ، مدیران در زمان هایی لطف 

/ تأمین کننده(. به عنوان مثال  Sophie)به نقل از "تو هوای من را داری پس من هم هوایت را دارم "هم می کنند:هایی به 

Brandon یک خریدار( توصیف می کند که چگونه دوستی ها کمک می کند به جایی برسیم که مساعدت های تجاری رد و(

مثل قسمت خیلی بزرگ و مهمی برای داشتن هر کسب و کار  به نظر من در تجارت به طور کلی، معامله به بدل می شوند:

 مربوطه ای است، زیرا وقتی یک مشتری دارید دوست دارید بتوانید کمکش کنید و همچنین انتظار وفای متقابل از او دارید.

میدهد و هر دو از این به هر دوی ما این امکان را  Willبنابراین ایجاد رابطه قسمت طبیعی رفتار تجاری می شود. دوستی من با 

 دوستی نفع میبریم.



 



 

را تأیید کرده و تأکید می کند که چگونه وفاداری دوجانبه می  Bardon)تأمین کننده( هم دیدگاه Willبه طور مشابه نظر 

 تواند به حجم تجارت پیشرفته برای طرفین حاضر در رابطه منجر شود:

با  Brandonراین اگر کار جدیدی پیش آید، احتماال اولین نفری ام که ایجاد کردم، بناب Brandonمن رابطه شخصی خوبی با 

. هر کسب و کار وی تماس می گیرد. تعهد دوجانبه ای بین ماست و به همین خاطر کارهای تجاری زیادی با هم داشته ایم

ت اکنون باالخره به اولویت شرکت ما که در ابتدا همکاری خیلی جزئی با شرکت او داش  جدیدی ممکن است راه خود را گم کند.

 است. Brandonاول آن تبدیل شده، و من معتقدم که بیشتر این امر به خاطر دوستی بین من و 

به طور خالصه، روابط دوستی به مدیران در ترویج وفاداری و معامله به مثل کمک می کنند که می تواند به حجم تجارت 

 د.پیشرفته برای طرفین درگیر در رابطه منجر شو
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افزایش مبادالت حجم کسب و کار می تواند پیامدهای مثبتی برای طرفین رابطه داشته باشد ) مثال تخفیف حجمی (. با این 

ی به تعداد حال میتواند پیامدهای منفی هم  داشته باشد. حجم کسب و کار افزوده با تعداد مشخصی از شرکا می تواند به وابستگ

محدودی از تأمین کنندگان ختم شود. این موضوع می تواند به انعطاف پذیری زنجیره تأمین خریدار آسیب بزند. اگر هر اتفاقی 

رای جایگزین کردن تأمین کننده ها با توجه به محدودیت برای تأمین کنندگان خریدار رخ بدهد، خریدار دوران سختی را ب

زمانی خواهد گذراند. به این ترتیب خریدار میمکن اسن متحمل شکست های قابل توجهی در زنجیره تأمینش شود که میتواند 

دنبال تأمین  پیامدهای مالی منفی در پی داشته باشد. عالوه بر این ممکن است شرکت ها راحت طلب شده و به طور پیگیر به

کنندگان دیگر که ممکن است سرویس ها و قیمت های بهتری پیشنهاد کنند نباشند. این امر می تواند به رقابت خریدار لطمه 

 زده و هزینه افزوده و کیفیت پایین در مقایسه با رقیبان را در پی داشته باشد.
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صنعت  %22تا  11پاسخ دهنده مؤنث بودند. طبق بسیاری از محاسبات نسبتا اخیر، خانم ها فقط  20نفر از  0ر مطالعات ما د

(. به دلیل حضور کمتر همکاران و رابط های خانم در زنجیره تأمین،تعجبی Ostby, 2013زنجیره تأمین را تشکیل می دهند )

ن آقایان برقرار است. با این حال مردان بدون توجه به حضور خانم ها، برای دوستی ندارد که بیشتر دئستی ها در این صنعت بی

های مربوط به تجارت بدنبال مردان دیگرند، با این حال، خانم ها برای مشورت گرفتن و الگوپذیری به دنبال روابط با مردان بوده 

(. بنابراین  باوجود اینکه دوستی های Ibbara, 1997اما برای اطالعات و دوستی های احساسی به خانم ها رجوع می کنند )

آقا در زنجیره تأمین رخ می دهد اما این مورد خیلی رایج نیست. احتمال دوستی بین هم جنس ها خیلی بیشتر است. دو -خانم

 جنس به طور متفاوتی رابطخ برقرار می کنند و این موضوع منافع داشتن رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد.

(. این موضوع با Feingold, 1994توجه به تحقیقات گذشته، خانم ها بیشتر از آقایان تمایل دارند که به کسی اعتماد کنند ) با 

یافته های ما مطابقت دارد. درحالی که نتایج هیچ مطالعاتی حاکی از این نیست که یک جنسیت )زن یا مرد( بهتر از دیگری 

 & Wilkinsرابطه قابل توجهی بین جنسیت و تفاوت در برقراری رابطه وجود دارد ) رابطه برقرار می کند، اما به هرحال

Andersen, 19991 برای مثال خانم ها نسبت به آقایان در سطح محتوای بیشتری رابطه برقرار می کنند: مردان معموال .)

وعات قابل بحث، داستان های شخصی و توسط مکالمات لحظه ای/ موضعی ارتباط برقرار می کنند، در حالی که زنان توسط موض

(. شاید به این دلیل که روابط زنجیره تأمین بیشتر بین مردان است، مشاهده Davidson & Duberman, 1982رابطه ای )

می کنیم که دوستی ها با گذشتن از مکالمات موضعی و رسیدن به مراحل عمیق تر اعتماد، ارتباط و درک متقابل، باعث 

هت اهداف محل کار میشوند.زمانی که مردان برای دستیابی به ارتباط و اعتماد نیازمند برقراری دوستی هستند، سودرسانی در ج



 



 

خانم ها این موارد)اعتماد و ارتباط( را توسعه داده اند.شاید به این خاطر باشد که این مکانیزم های احساسی، سودرسانی حجم 

بر این موضوع مهم است که به دلیل تعداد محدود پاسخ دهندگان خانم متناسب  پیشرفته را تسهیل می کند. با این حال تأکید

با حضورشان در موقعیت های زنجیره تأمین، تحقیفات آینده باید  بیشتر تفاوت های جنسیتی را برای فهم بهتر مورد کاوش قرار 

 دهند.
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وماسیون و رباتیک را تجربه می کنند)به عنوان مثال هواپیماهای بدون طرح های مربوط به زنجیره تأمین کششی به سمت ات

سرنشین شرکت آمازون(. نگرانی اولیه این است که اتوماسیون تعامالت شخصی را از بین می برد، اما ضرورتا نباید چنین باشد. 

(، Duclos, Vokurka & Lummus, 2003اتوماسیون می تواند انعطاف پذیری، سرعت و کاهش هزینه را به ارمغان آورد) 

که همه اینها  میتواند به حجم توسعه یافته منجر شده و منافع حاصل از دوستی ها را افزایش دهد. این نگرانی زمانی جدی می 

شود که اتوماسیون همه روابط را لغو کرده و منافع بالقوه دوستی های زنجیره تأمین از بین بروند. عالوه بر این چه خواهد شد 

گر مدیران به خاطر اتوماسیون محل کار پرسنل را تغییر داده و دوستی ها از بین بروند و مشتریان ارتباطشان را با تأمین کننده ا

 از دست بدهند و یا برعکس؟

اگر یکی از مدیران در یک رابطه دوستی در زنجیره تأمین به دلیل اتوماسیون به موقعیت کاری دیگری منتقل شود،مدیریت 

االتر مدیر دیگر درگیر در این رابطه ممکن است آن مدیر را هم به موقعیت متفاوتی منتقل کند تا به دوست خود نزدیکتر سطح ب

باشد. اجازه دادن به دو مدیری که با هم دوست هستند برای ادامه کار با هم میتواند تضمین کند که سود بالقوه حاصل از رابطه 

یک از دو شرکت از بین نمی رود. با این حال مدیر سطح باالتر قبل از اقدام به انتقال مدیر  دوستی در زنجیره تأمین، برای هیچ

سطح پایین تر، باید چک کند که آیا موقعیت جدید طبق میل مدیر منتقل شده بوده و یا همساز با مهارتها و اهداف حرفه ای او 

 هست یا نه تا اینکه این اقدام به یک تجربه منفی مبدل نشود.

در هر دو مورد اتوماسیون کامل و فقدان اتوماسیون کامل پیامدهای مثبت و منفی هست. بنابراین ما توصیه می کنیم  که 

مدیران در پی موازنه ای از اتوماسیون و تعامالت شخصی باشند تا به منافع هر دو جنبه که می توانند بعضی اثرات جانبی منفی 

دوگانه اجرا می شود، به  شخصی-خریدار که در یک تعامل اتوماسیونی-یک رابطه فروشندههرکدام را خنثی کنند، دست یابند. 

روابط پیشرفته، اعتماد  و درک پیشرفته منجر میشود اما همچنین زمان تعامل کمتری را برای به اشتراک گذاری اطالعات بیش 

ارش خریدهای تکراری(، و سوء استفاده تجاری، در از حد، دستیابی به غلبه غیرمنصفانه )هزینه های از قبل تعیین شده و سف

اختیار مدیران می گذارد. همچنین اتوماسیون محدودیت هایی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند که باعث می شود روابط 

 برای یک مدیر آسیب رسان و برای دیگری سودرسان نباشد.

 

عدم تقارن در رابطه -3-6

ده معموال نامتقارن بوده و با توجه به ادبیات موجود، خریداران  تمایل به داشتن قدرت بیشتر در روابط تأمین کنن-روابط خریدار

کم مثل صنعت حمل و نقل،  با حاشیه سود مشخصی در صنایع در درجه اول(.  Canie¨ls & Gelderman, 2007دارند. )

ن یک منبع بالقوه مزیت رقابتی می شناسند. همانطور که تأمین کنندگان قدرت کمی دارند بنابراین روابط شخصی را به عنوا

Rick  :در نهایت روابط شخصی تنها راهی هستند که می توانم کارم را در درازمدت حفظ کنم. ")تأمین کننده( بیان می کند" 

ا این حال همانطور که روابطی داند؛ ب پیگیری چنین به خاطر چنین عدم تقارنی در رابطه ها، خریداران بیشتر تمایل به شروع و

تأمین کننده پتانسیل سودرسانی به همه گروه های موجود در رابطه را دارد. یک -یافته های ما نشان میدهد روابط خریدار

خریدار هم  به اندازه فروشنده می تواند از اعتماد افزوده، روابط پیشرفته و درک تجاری حاصل از رابطه لذت ببرد. با این حال به 

ان تأکید می کنیم که توجه الزم را برای اطمینان یافتن از اینکه موازنه منافع به طور قابل توجهی به سمت فروشندگان خریدار

با هدف صریح دستیابی به منافع تجاری، برای برقراری   متمایل نباشد، داشته باشند. این امکان وجود دارد که برخی فروشندگان

ه ای کنند. بنابراین خریداران باید به طور مداوم ماهیت چنین روابطی را ارزیابی کنند تا رابطه دوستی با خریداران تالش ویژ



 



 

 مطمئن شوند که این روابط از سمت فرشندگان برای دستیابی به اهدافشان آغاز و توسعه داده نشده اند.

 

 چگونه جنبه های خوب را ترویج داده و جنبه های بد را از بین ببریم -7



ی و نظارتارزیاب -1-7

شرکت ها باید از ماهیت روابطی که کارمندانشان با مدیران دیگر در زنجیره تأمین برقرار می کنند آگاه بوده و آن ها را ارزیابی 

کنند. مدیریت سطح باالتر باید مدیران زنجیره تأمین را ترغیب کند که اگر رابطه ای با همتایان خود در زنجیره تأمین برقرار کرده 

ن را فاش کنند. مخصوصا اینکه این درخواست نباید تهدیدآمیز باشد زیرا همانطور که در این مقاله نشان داده شد، روابط اند، آ

برخی پاسخ دهندگان اظهار داشتند که روابط شخصی  گاهی توسط   دوستی می توانند برای طرفین نتایج مثبت داشته باشند.

چرا که برخی مدیران چنین روابطی را فعالیتی بدون نتیجه و زمان بر می دانند.با این  مدیران سطح باال مورد نکوهش قرار میگیرد

حال  برخی منافع مس تواند توسط مدیرانی که تشکیل دوستی می دهند بدست آید. حتی مکالمات اتفاقی و غیرجدی که ممکن 

فان ذهنی تجاری فراهم کند. بنابراین باید برای است در ظاهر فعالیتی بی حاصل به نظر برسد، می تواند بستری برای جلسات طو

 کارمندان روشن شود که چنین روابطی عادی و قابل قبول بوده و دلیل افشاسازی این روابط شفاف سازی بهتر است.

ه شرکت ها باید چنین روابطی را نظارت کنند تا مطمئن شوند که درگیر نیمه تاریک این روابط نزدیک نمیشوند. علی رغم اینک

دوستی ها می توانند بستری برای ایجاد منافع دوطرفه فراهم کنند، در طی زمان ممکن است منبعی برای تصمیم گیری های 

زیربهینه شوند. بنابراین نظارت مداوم چنین روابطی برای اطمینان یافتن از اینکه منبعی برای نفع همه افراد درگیر میباشد یا 

ینه برای یکی از طرفین رابطه نمی شود، بسیار مهم است. مطالعات گذشته نشان می دهد حداقل منبعی برای عملکرد  زیربه

روابطی که زمانی منافع دوطرفه داشته اند می توانند در طی زمان رو به زوال گذاشته و منبعی برای منافع یک طرفه و کشمکش 

عی برای شرکت نداشته باشد. همانطور که (. ممکن است زمانی برسد که رابطه دیگر نفAnderson & Jap, 2005شوند) 

مدیران ارشد، روابط با تأمین کنندگان را ارزیابی و نظارت میکنند باید به روابطی که دیگر بهترین منافع را برای شرکت ندارند 

 خاتمه دهند.

ن درخواست کرد که به صورت نظارت می تواند بسته به رسوم و اندازه شرکت به شیوه های مختلف انجام شود. می توان از کارمندا

دوره ای )مثال وقتی فروشنده های جدیدی برمیگزینند( یک فرم افشاسازی برای گزارش هرگونه تضاد منافع، پر کنند. این شیوه 

ای که کارمندان خودشان گزارش را پر می کنند، بر مبنای اعتماد است و می تواند به مدیریت سطح باالتر کمک کند که بهتر 

ود که آیا یک رابطه خاص ممکن است دلیل نگرانی باشد یا نه. ناظران مدیران هم می توانند نقش مهمی ایفا کنند. آنها متوجه ش

میتوانند مستقیما نتایج معامالت تجاری مدیران را نظاره و ارزیابی کنند تا اطمینان حاصل شود که در محدوده روابط شخصی از 

پیشنهاد می کنیم که ناظران هردو شرکت از متریک های مشخص برای اندازه گیری مداوم  هیچ شرکتی سوء استفاده نمی شود. ما

کارایی معامالت تجاری انجام شده بین دوستان زنجیره تأمین استفاده کنند. این شیوه نظارت می تواند برای اطمینان از اینکه 

 بط اتفاق نمی افتد،استفاده شود.هردو شرکت از روابط نفع برده و نتایج ناشی از نیمه تاریک وجود روا

 

آموزش و ایجاد نظم -2-7

مدیریت سطح باالتر باید مدیران زنجیره تأمین را در مورد اهمیت ایجاد روابط شخصی در روند توسعه روابط تجاری نزدیک تر، 

واسطه گری و تصمیمات آموزش دهد. این آموزش باید برای برقراری دستورالعمل های خاص که برای محافظت دربرابر مشکالت 

 Philipزیربهینه بالقوه نیاز است، انجام شود. وقتی مدیران روزانه با هم در تعاملند، نوعی رابطه بینشان گسترش می یابد. 

وقتی در حال کسب و کار هستید، مسائل دیگری پیش می " لجیستیک این مساله را اینگونه توصیف می کند: خریدار خدمات

آن ها معامله می کنید در مسیری حرکت می کنید که در حقیقت به مالقات منجر شده و گاهی دوستی ها  آید. اگر هرروز با

 "توسعه می یابند.



 



 

چه توسط شرکت ها تصدیق شود یا نه، مدیران روابطی را توسعه می دهند. بنابراین آموزش دستورالعمل های رفتاری خاص و با 

 ها سیاست های درون سازمانی  در رابطه با تعامالت مناسب با تجارت خارجی دارند.بسیاری از شرکت  قاعده مسأله مهمی است.

اگر شرکتی چنین سیاست درون سازمانی نداشته باشد،باید هرگونه تالشی برای مقرر کردنش بکند. سپس باید کارمندان از این  

ستخدام( تا بتوانند با دانستن مرزهای برقراری رابطه سیاست آگاه شوند،در حالت ایده آل در زمان راهنمایی کارمندان)در ابتدای ا

با دوستان در شرکت های دیگر، کار خود را آغاز کنند. اگر مدیر متوجه شود که یکی از کارمندانش  در یک رابطه شخصی رفتار 

باشد که با قول دادن نامناسبی دارد، باید وارد عمل شده و به این وضعیت رسیدگی کند. ممکن است کارمند مزبور فروشنده ای 

درمورد زمانهای بارگیری که هنوز مشخص نشده از دوستی با یک خریدار سوء استفاده می کند. یا ممکن است کارمند مزبور 

خریداری باشد که با دادن وعده هایی به دوست تأمین کننده خود، که با دستورالعمل های شرکت در تناقض است، به شرکت 

رچه که باشد، مدیر باید در زمان لزوم اقدام کند. این اقدام بسته به رسوم شرکت و شدت قضیه ممکن آسیب می زند. سناریو ه

 است رسمی یا غیررسمی باشد.
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 آموزش مدیران در رابطه با چگونگی ایجاد و مدیریت دوستی ها با گروه های دیگر در زنجیره تأمین مهم است اما کافی نیست.

مدیریت سطح باالتر باید شیوه های حفاظتی برای محافظت در برابر مشکالت واسطه گری در نظر بگیرد. برای مثال همه روابط 

تجاری با تأمین کنندگان باید به طور دوره ای برای بررسی اینکه نرخ ها رقابتی بوده و کیفیت خدمات و محصوالت دریافتی، 

. عالوه بر این شرکت ها می توانند به طور موقت کارمندان را جابجا کنند تا این امکان مورد انتظار شرکت هست، نظارت شوند

وجود داشته باشد که افرادی با دیدگاه جدید قراردادهای تأمین کنندگان سرویس فعلی را تجزیه و تحلیل کنند. موافقت با 

که شرکت هنوز می تواند از بعضی منافع بدست  بازگشت مدیران به موقعیت اصلیشان پس از جابجایی باعث اطمینان می شود

آمده از روابط مدیر مزبور با همتایانش در زنجیره تأمین بهره مند شود. این توصیه باید با احتیاط و توجه دقیق و مورد به مورد 

 اجرا شود چرا که در برخی موقعیت ها محروم سازد.

وستی های زنجیره تأمین برای یکی از طرفین رابطه زیان رسان سیستم های خودکار می تواند کمک کند مطمئن شویم که د

نمیشود. شیوه های حفاظتی  میتواند با ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد اتوماتیک برای ثبت و گزارش عملکرد تنظیم شود. 

عادالنه ای کسب نکند یا اینگونه سیستم ها به گونه ای معیارهای عینی را تهیه می کنند که هیچ یک از طرفین رابطه مزایای نا

از رابطه سوء استفاده نکند. همچنین می توانند با دادن اطالعات دقیق و بجا به هر دو طرف، رابطه را حفظ کنند. موازنه ای از 

اتوماسیون و تعامل شخصی با فرصت دادن به فروشنده و خریدار برای برقراری ارتباط به صورت عمیق تر درباره روابط تجاری، به 

 ریان و سرعت معمول معامالت کمک می کند. ج
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شاید   مدیریت سطح باالتر باید کارمندان را درباره اهمیت ایجاد روابط شخصی در روند توسعه روابط تجاری نزدیکتر آگاه کند.

شده و از جنبه شخصی  برخی مدیران صرفا با دیدگاه تجاری برای ایجاد/ نگهداری/ افزایش یک حساب جدید به مشتریان نزدیک

)یک Billروابط غافل باشند. در واقع عدم وجود روابط شخصی میتواند تأثیر منفی بر کسب و کار داشته باشد. همانطور که 

به قیمت کارتان تمام خواهد شد، چرا که مردم با  اگر حداقل کمی برخورد شخصی نداشته باشید،"مدیر( خاطرنشان می کند: 

.  در مطالعات ما بر  تأثبر روابط شخصی "د تجارت می کنند و این گاهی بیشتر از قیمت اهمیت داردکسانی که دوست دارن

 )تأمین کننده( توجه کنید:Rayتوسط هر دو گروه تأمین کنندگان و خریداران خدمات لجیستیک تأکید شده بود. به بیانات 

ده ام که اگر مردم از شما خوششان بیاید راهی برای تجارت با همه مسأله به روابط با مردم برمی گردد. من به این نتیجه رسی"

شما پیدا خواهند کرد. ما  دوستی هایمان را با افرادی که خوشمان می آید، گسترش می دهیم، بنابراین عناصر شخصی و تجاری 

ترمان به معاشرت عالقه دست در دست همند)به یک اندازه اهمیت دارند.(. جدا کردن این دو دشوار است. ما انسانیم و بیش



 



 

وقتی فروشنده ای دارم که واقعا از او خوشم بیاید، در صورتی که با وی " موافق بود: Ray)خریدار( نیز با دیدگاه Mary "داریم.

 "رابطه شخصی داشته باشم، بیشتر با او تجارت می کنم.

اهمیت داشته باشد. برای مثال در صنعت حمل و  توسعه روابط شخصی میتواند برای خریداران و تأمین کنندگان به یک اندازه

همه چیز در مورد روابط بوده و حامالن انتخاب می کنند به چه کسی  "نقل کاهش حجم و کمبود رانندگان نشان میدهد که 

(. تغییر در قدرت خریداران خدمات لجیستیک را نیازمند میکند که به دنبال 12صفحه  CSCMP, 2011)"تجارت کنند.

 روابط نزدیک با تأمین کنندگان خدمات لجیستیک باشند تا از تداوم کسب و کارشان اطمینان حاصل کنند. توسعه
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شماری از منافع در توسعه روابط دوستی در زمینه زنجیره تأمین وجود دارد مثل افزایش اطمینان، تعامل، درک شخصی و 

ر مراحل توصیه شده در این مقاله برای حفاظت در برابر مشکالت واسطه گری و تجاری و حجم کسب و کار. به این ترتیب اگ

تصمینات زیربهینه بالقوه، اجرا شوند، دوستی های توسعه یافته بین اعضای زنجیره تأمین می تواند منبع سود رقابتی برای 

رای حفظ و پرورش چنین روابطی حمایت کند. طرفین درگیر باشد. بنابراین مدیریت سطح باالتر باید از  مدیران زنجیره تأمین ب

 این امر می تواند منبعی از سود رقابتی برای شرکت ها به ارمغان بیاورد که به سادگی توسط رقیبان قابل شکست نیست.

برای نگهداری و پرورش روابط شخصی میتوان برخی اقدامات انجام داد. برای خریداران، مدیریت سطح باالتر باید اطمینان 

اصل کند که مدیرش اختیار و انگیزه الزم  برای ارائه رفتار عادالنه با فروشنده را در معامالت تجاری اش دارد. برای مثال مدیر ح

سطح باالتر باید به خریدار اختیار بدهد که به تأمین کننده نرخی رقابتی پیشنهاد کند و به خریدار تحمیل نکند که از طریق 

کننده نرخ بهتری را تقاضا کند. به طور مشابه برای تأمین کنندگان، مدیر سطح باالتر باید اطمینان روابط شخصی اش با تأمین 

حاصل کند که مدیران منابع الزم را برای تآمین درخواست خریداران با کاال یا خدمتی رقابتی در اختیار دارند و به آنها تحمیل 

میتواند او را متقاعد کند که کارایی زیربهینه تأمین کننده را قبول کند،  نکنند که به جهت اینکه وجود رابطه شخصی با خریدار

در ارائه خدمت سهل انگاری کنند. عالوه بر این همانطور که پیش تر گفته شد، مدیریت سطح باالتر باید به دقت پیامدهای 

ی با همتای خود در زنجیره تأمین برقرار مثبت و منفی بالقوه جابجا کردن کارمندان را زمانی که این کارمندان یک رابطه شخص

کرده اند و این رابطه برای طرفین درگیر به طور مساوی سودرسان است، ارزیابی کنند. اجازه دادن به مدیران زنجیره تأمین برای  

م منجر شود. تعامل با همتایانی در زنجیره تأمین که از معاشرت با آن ها لذت میبرند می تواند به  چلب رضایت کارمندان ه

حقیقت این است که اگر موقعیت اجازه دهد، همه ما می خواهیم  ")خریدار( به طور خالصه بیان می کند: Maryهمانطور که 

 "با افرادی که از تعامل با آن ها لذت می بریم، تجارت کنیم.
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