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 چکیده

اندچراکهتمرکزبرعملکرداقتصادیبرایسرعترشدیافتههایاخیربهسالهایتأمیندرزنجیره

از.تواندمتضمنتوسعهیاپایداریدرزنجیرهتأمینگرددهایابازگشتسرمایهنمیسازیهزینهبهینه

مدیریت و تأمینسبز مدیریتزنجیره مفاهیم رو بهزنجیرهاین پایدار اهمیتتأمین تأکید منظور

زیستگرانین و اجتماعی برنامههای در اقتصادی عوامل با همراه ظهورمحیطی تأمین زنجیره ریزی

 .یافتند

تحلیلکیفینتایجپژوهش پژوهشحاضر تأمینپایدارهایانجامهدفاز زنجیره حوزه در شده

است بهبدینمنظور. با ترکیبتعداد گرف۱۳کارگیریروشفرا بررسیقرار مورد تمقاله پیشاز.

بهوسیلهکد782حاضرپژوهشدر.،اسنادفیلترشدند۳گیریمتدولوژیکسپکدگذاریمتون،بابهره

شدشناساییارجاعی7ای-دی-مکسکیو افزارنرم میانکدهایشناسایی. بازیافتدر بازتولیدشده، و

(ارجاع7۲)محصول شرکت شهرت و تصویر ا(ارجاع7۲)، و عملکرد ارزیابی تأمین، کنندهنتخاب

هایپژوهشحاضرشناساییازجملهنوآوری .شدهبودندترینکدهایشناسایی،درزمرهمهم(ارجاع77)

مکسافزارنرمپژوهشکیفیفراترکیبوگیریازروشهاوابعادزنجیرهتأمینپایداربابهرهشاخص

یبهاسنادومنابععلمیمعتبرفارسیوانگلیسیعدمدسترس.پایداراستنیتأمکیودادرحوزهزنجیره

.شودهایپژوهشمحسوبمیازجملهمحدودیت

.فراترکیبپایدار،تأمینتأمین،پایداری،زنجیرهزنجیرهمدیریت:واژگان کلیدی

 

 

                                                           
مسئول).ایرانقم،پردیسفارابیدانشگاهتهران،دانشکدهمدیریتوحسابداری،گروهمدیریتصنعتی،استادیار

(مکاتبات
،ایرانقم،پردیسفارابیدانشگاهتهران،دانشجویکارشناسیارشدمدیریتصنعتی  

1CASP: Critical Appraisal Selection Process 
2MAXQDA10 
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 مقدمه

بر شگرفی تأثیر اخیر هایدهه جهانیدر رقابت سطح افزایش و شدنجهانی صعودی سیر

داشته راسرس در صنایع طول مدیریت علوم نظرانصاحب که ایگونهبه است، جهان این در

اندکرده متمرکز هاییسازوکار کارگیریبه و ایجاد،گسترش محور حول را خود هایتالش هادهه

هاهزینه کاهش درنتیجه محصولو کیفیت و وریبهره سطح بهبود در بتوان هاآن بهکمک که

سویمقاصدیحرکتبه چنین یابیبه دست برای نظران،ازصاحب بسیاری رباو به .برداشت گام

بسیاری امروزه.باشدهامیشرکت ضروری و ناپذیراجتناب الزامات از یکیپایداریزنجیرهتأمین

راپیشرو، تولیدی هایشرکت از تأمین زنجیره افزایش برای استراتژی یک عنوانبه پایداری

کارگیریبه با را ایمالحظهقابل هایپیشرفت هاشرکت این .اندپذیرفته ودخ رقابتیجهانی قدرت

.اندکرده تجربهزنجیرهتأمینپایدار

بهخروجیهایکلیدیهستندکهورودیهایتأمینحلقهزنجیره هایآنهایسازمانرا

می کنندمتصل در. میانواقع رویکردی تأمین دربردارندهزنجیره کنندهتأمینسازمانی

مصرفتأمین تا مصرفکنندگان کننده مواجهچالش .استکنندگان آن با اینشبکه که های

هزینه کاهش پیرامون است بهتضمینها، حملتحویل زمان کاهش و بهموقع منظورونقل

ازطرفیافزایشهزینه؛وکاراستالعملبهتربهمحیطکسبعکس محیطیدرهایزیستاما

شبکه واین مصرفها فشار بهرشد زیستکنندگان ازنظر که کاالهایی ارائه محیطیمنظور

مسائلاجتماعی کارکنانشرکتاز بیرونیو آگاهیجامعه سویدیگر از باشندو استاندارد

هاییدرحمایتازجامعهوافرادوافزایشمسئولیتاجتماعیهاوایجادگروهمرتبطباسازمان

شرکتسازمان و سازمانها،ها از بسیاری که است گردیده درموجب پایداری سمت به ها

دهند قرار مدنظر عملیاتخود در معیارهایجدیدیرا و تأمینحرکتکرده زنجیره این.

محیطیرانیزمدنظرقرارمعیارهاعالوهبرالزاماتسودآوریشرکتمسائلاجتماعیوزیست

شرکت؛دهندمی از بسیاری داما فاقد وها پایداری با مرتبط مسائل پیرامون جامع یدی

حالباتوجهبهدرکنیازوضرورتوجودهاراموردسنجشقراردهدمعیارهاییکهبتواندآن

ترکیبی هایپژوهش آیدکهانجامها،اینمهمپیشمیمدیریتزنجیرهتأمینپایداردرسازمان

تحقیقات که فراروی علمی و مندنظام شیوه به ار خاص موضوع یک در شدهانجام عصاره

هایزنجیرهتأمینپایداررامشخصکندضروریهاوزیرشاخصدهدوشاخص قرار پژوهشگران

رواینپژوهشسعینمودهبهمعرفیزنجیرهتأمینپایداروهمچنینشناساییازاین.باشدمی

مرورادبیاتدرادامهپژوهشبه.هایآنبااستفادهازرویکردفراترکیببپردازدابعادوشاخص

استشدهنظریپژوهشپرداخته گیردشناسیپژوهشموردبحثقرارمیسپسروش. بخش.

هایعلمیودرخاتمهنیزنتایجوپیشنهاد.هایپژوهشاختصاصداردچهاربهبررسیخروجی

.شدهاستکاربردیدرراستایتوسعهزنجیرهتأمینپایدارارائه
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 ظری و پیشینه پژوهشادبیات ن

ودیتولقطعات،وخامموادسپاریبرونشاملحیاتیوکارکسبفرایندیکتأمینزنجیره

تحویلسرانجامومختلفهایکانالازتوزیعسفارشپیگیریوثبت،انبارشمحصوالت،مونتاژ

ودکنندگانیتول،فروشندگانکنندگان،تأمینشاملتأمینزنجیره.استمشتریبه

ساهینو)دارندتعاملباهمومالیاطالعاتونقلحملزیرساختتوسطکهاستفروشانخرده

(۳7007رابینسون تااولیهموادمرحلهازکاالهاونقلحملوجریانباهافعالیتهمهو

ساختاردرمشارکت(.7،۳۲۲۲هندفیلدونیکالس)گردندمیمرتبطهمبهنهاییکنندهمصرف

خارجیکنندگانتوزیعوداخلیهایتیفعالخارجی،کنندگانتأمینمشتملبرن،تأمیزنجیره

استمشتریانعالوهبه موادحرکتبرایفیزیکیهایکانالعنوانبهتأمینزنجیرهدرگذشته.

تغییرشبکهیکصورتبهتأمینزنجیرهامروزه.داشتکاربردمحصوالتتوزیعوقطعاتباخام

تعاملوباهمبایدخودرقابتیعملکردافزایشبرایهاشرکتکهطوریبه.استپیداکردهشکل

بنابراباشندداشتهمشارکت شبکهیکبهایستاتأمینزنجیرهیکازقدیمیمفهومنی؛

روشبهبایدینیتأمزنجیرهچنیندرتیریمد.استدادهمسیرتغییرپویاروابطازایپیچیده

فرایندهایهمهدربرگیرندهبایدتأمینزنجیرههایحوزه.کندعملترگستردهوتراستراتژیک

ازفرایندهانیا.گرددمیمشتریانتظاراتانجامدردقتوسرعتموجبکهباشدوکاریکسب

دورهیکپیدر7۳قرنآغازدر)ابندیمیگسترشروابطمدیریتتامحصولتوسعهمرحله

معکوس،کیلجستذینفعان،همکاریگفتگووکلیدی،یهافعالیتسپاریبرونسازی،جهانی

فناوریتوسعهسفارش،تکمیلزمانیتیحساسسازمان،اجتماعیپذیریمسئولیتتوسعه

یکعنوانبهتأمین،زنجیرهمدیریتمفهوماخیر،مفاهیماینازیکی(...وپیشرفتهاطالعات

وتأمینزنجیرهتکاملیسیرمانندعاتیموضوبهبایدپایدار،تأمینزنجیرهمدیریتمهمبخش

(.۱7008داکووناوکو)شودتوجهمدیریتتوسعه

 تحقیقاتبیشتراخیر،سال70در زنجیرهنهیزمدر جنبهیروپایدار،تأمینی

گانهسهمشیخطازکلیدیعناصرازیکیزیستطیمح.استبودهمتمرکزآنمحیطیزیست

.استبودهانرژیقیمتافزایشووهواآبتغییراتمانندوضوعاتیمبرایواسطهیکوپایداری

نیا.رودمیبکارمدیرانمحققانتوسطهمجایبهزیستمحیطوپایداریواژههمایتااندازه

سوءتفاهم استبودهرایجبسیاراخیرهایسالدرخصوصاً آغازعنوانبهگرچهزیستطیمح.

واژهازیکسانکاربرددرکیکاکنونامابود،پایدارتأمینهزنجیرشروعبرایاندازچشمکی

                                                           
1Sahin, F., & Robinson, E. P 
2Handfield, R. B., & Nichols, E. L. 
3Dakov, I., & Novkov, S. 
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درکهاستآمدهوجودبه(اجتماعزیست،محیطاقتصاد،)گانهسهمشیخطصورتبهپایداری

(.۳70۳۳کارتروایستون)استگسترشحال

اجتماعیپذیریمسئولیتازگوناگونموضوعاتدرتأمینزنجیرهتحقیقاتازبسیاری

اینازکمیشناختکهطوریبهاند؛شدهانجامهمازمستقلصورتبهپایداریومانیساز

داردوجودهاآنمیانروابطوموضوعات ،7تنوعزیست،محیط. ،۲دوستینوع،۱بشرحقوق

کههستندپایداریوسازمانیاجتماعیپذیریمسئولیتوکلیبزرگمفهوماجزای، تیامن

شوندمیاجراتأمینزنجیرهمدیریتبرای اغلبتأمینزنجیرهرانیمددلیل،همینبه.

اینکهبدونکردندمیمدیریتواجراهمازمستقلصورتبهرازمینهاینبهمربوطهایپروژه

موقعیتیکساختبرایباهماجزااینتناسبچگونگیازاستراتژیکوکلیواضحدرکیک

شکستیاموفقیتیادگیریجهتموجودهایفرصتاغلبرانیمد.باشندداشتهپایدارسازمانی

زیستدرمثالطوربهحوزه،یک برایرادانشاینوکنندمیبررسیرامحیطیعرصه

ایمنیموضوعاتوتنوعمانندپایداریهایحوزهوسازمانشانهایبخشدرآیندههایپروژه

(.7007 کارتروجنینگ)کنندمیاجرا

کنندهتأمینازخدماتیامحصوالتجریاندرتنهاتمرکزشتأمینجیرهزنطورکلی،به

است،تمامطریقازمشتریبهرساندنمحصولبرای تأمیندرامااشخاصواسطه زنجیره

چرخهانتهایدرموادبازیابیبرایچارچوبیککهاست2معکوسلجستیکبرپایدارتمرکز

وجایگاهزنجیرهتأمینپایداردرتوسعهپایدارصحهکهجملگیبراهمیتمحصولوجوددارد؛

 .گذاردمی
راجرزکارتر 7008)8و ا( جهترابینشیتواندمیاقتصادیمعامالتکهاندعقیدهنیبر

کهدرحالیکندمیپیشنهاد(7000)۲هال.کندفراهمپایدارتأمینزنجیرهتوسعهییوچراچون

دررانوآوریتواندنمیکاملطوربهامااست؛شروعرایبمفیدتئورییکاقتصادیمعامالت

برهاییدیدگاهومشارکتمورددرتأمینزنجیرهادبیاتوکندتوصیفپایدارتأمینزنجیره

.دهدقرارموردبحثرااعتمادمبنای میایشان پیشنهاد که پایداریکارگیریبهکنند

۳0بخصوص
SSCM و یکنیاز نیستبلکه میداوطلبانه باشدالزام .SSCMشاملیکبهبود

بهاینسؤالکمکییگوباشدوبهمدیراندرپاسخمشیاقتصادیسازمانمیدرازمدتازخط

                                                           
1Carter, C. R., & Liane Easton, P. 
2Diversity 
3Human Right 
4Altruism 
5Security 
6Carter, C. R., & Jennings, M. M. 
7Reverse Logistics 
8Carter & Ragers 
9Hall 
10Sustainable Supply Chain Management 
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نهبرایسپریکردنزمانبلکهبرایپیشرفتوکاریچهکندکهمی بایدانجامدهیم، ما را

برای بلکه آینده سال پنج یا سال سه براییکسال، نه وموفقیت، بیستسال سال، ده

تواندمدیرانرابرایباشدکهمیمییایسازیبرجستهبنابرایناینمفهوم؛هایدوردستآینده

.گانهمجابکنداتخاذاقداماتسه

 

 فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار

هستههاییکهدربیانکردند،پایداریبایدفرآیندهاوجریان(7002)وهمکاران۳لینتون

باهمیکپارچهکند زنجیرهتأمینوجوددارندرا شاملااینفراینده. تول: ،دیطراحیمحصول،

.شودتوزیعومحصوالتدرپایانوفرآیندهایاحیاءمی
 


 (8662لینتون و همکاران )SSCMهای  فعالیت -4شکل 



 محصول 7طراحی زیست: استدالالت ارزیابی جهت را متدولوژی درباید سطحمحیطی

توانددرتعیینچگونگیطراحیمحصولکمککندتااثراتاینمی.طراحیمحصولنگاهکرد

یکپارچگیبینطراحیمحصولوفازپردازش.محیطیآنبعدازاستفادهراکاهشدهدزیست

.محیطیکاهشیابدوپایداریرادردرازمدتضمانتکندبایدکشفشودتااثراتزیست

 ۱تولید تح: تالشبا باید تولید فرآیند سطح در قیق را تولیدسویبهها فرآیند توسعه

زیستوکاهشتولیدمحصوالتفرعیکهممکناستموجبتخریبمحیطسویبهتروپاک

آسانیبههایفرآیندبایدطراحیوعملیاتیشوندتاتکنولوژی.سالمتانسانشودمتمرکزکرد

.راستاباکاهشاستفادهازمنابعطبیعیثبتشودمجددهماستفادهقابلمحصوالت

 ۲توزیع حمل: توزیععنوانبهونقل مییک ظاهر تأمین زنجیره برای اصلی .شودکننده

تربایکتعریفدقیقازونقلپاکهایحملایازطریقاستفادهازروشکاهشگازهایگلخانه

.کندداریهمکاریمیپایسویبهساختارهایزنجیرهتأمین،حرکتمثبتیرا

 کاراییبازیافتمحصوالتدرپایانعمربا: محصوالتدرپایانعمروفرآیندهایاحیاء

حوزه معکوس، زنجیره از استفاده حالرشدمیسرعتبهایاستکه باشددر طراحیاولیه.

                                                           
1Linton 
2Product Design 
3Production 
4Distribution 
5Restore Processes 
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محص انهدام سوزاندنیا بازیافت، ساخت، باز مجدد، بزرگرویاستفاده ولمحصولیکاثر

دارد بایدتالش. عمرشان، پایان محصوالتدر در ارزشباقیمانده چگونگیتسخیر درباره ها

.گسترشیابد

حوزهمهندسسیستم هریکاز در یکنقشمهم میهایفرآیند، بازی باال وهای کند

ایناهدافمشارکتمیسویبه کلیجهتدستیابیبه عمر کندیکارزیابیچرخه توسعه.

روش بیهای محصوالت طراحی که ابزارهایی زیستسیستماتیکو ضمانتخطر را محیطی

فرآیندهامی و اهدافیبرایاجراکند مرتبطهستند، تأمینپایدار زنجیره با دباشنمی ییکه

(.۳،700۲گروسمن)

 

 پیشینه پژوهش

یرهیکچارچوبمفهومیجامعبرایمدیریتزنج7درتحقیقکارتروراجرز7008درسال

زیستواجتماعکهعالوهبرسهبعداصلیپایداریابعاداقتصاد،محیط.تأمینپایدارارائهشد

کنندهازسهمفهومهاپرداختیمچهارجنبهدیگرکهنقشحمایتبیشتربهتوضیحمبسوطآن

یکاینچهارجنبهکهبراساس.اندکننددراینچارچوباضافهشدهاصلیپایداریراایفامی

 پایداریسازمانیومصاحبهبا ادبیاتعلمیحوزه مدیرارشدومدیر ۱تحقیقگستردهدر

مدیریتوعدم(7اند،مشتملبراستراتژیبندیشدهالمللیجمعشرکتموفقبین78اجرایی

.باشندمیسازمانیفرهنگ(۲شفافیت(۱قطعیت



 

 ت(8662کارتر و راجرز ) چارچوب جامع زنجیره تأمین پایدار. 8شکل 

                                                           
1Grossmann, I. E. 
2Carter & Rogers 
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یکرویکردسیستماتیکرابرایمدیریتزنجیرهتأمین(70۳0)۳استراکتیتبرگوویت

هابااینکارهاخانهزنجیرهتأمینپایدارراپیشنهادنمودندآنآننیهمچن.پایدارارائهنمودند

ررادرمقابلتهدیداتصورتمؤثریشبکهزنجیرهتأمینپایداودرنظرگرفتنابعادمختلف،به

.هامحافظتنمودندمحیطیواجتماعیوریسک

همکاران7گبزدیلوا محرک(700۲)و بررسی به تحقیقی روشدر و ذینفعان هایها،

هایپایداریراشناساییشرکت،محرک7۲هاپسازبررسیآن.پایداریدرنیوزیلندپرداختند

مهمکرده که آناند عبارتترین ارزشانها از رضایتشخصیهایزیستد افراد، نزد محیطی

مشتریان کیفیتمحصولو مربوطبهحرفه، اینتحقیقارزش. رفاههایمحیطدر زیستیو

 پیشمحرکعنوانبهکارکنان رایج، قوانین با یافتن تطابق و فردی وهای آتی قوانین بینی

بودندشدهتعریفهایسازمانیهایاجتماعیجزءمحرکگروه با(70۳۳)۱دیابتوگاویندان.

هایمدیریتزنجیرهتأمینسبزمروریبرادبیاتمربوطبهمدیریتزنجیرهتأمینسبز،محرک

سازیساختاریسازی،بااستفادهازتکنیکمدلراشناسایینمودندودریکشرکتآلومینیوم

نتایجتحقیق.هاپرداختندمحرکونظرخبرگانبهارائهنقشهساختاریوعلّیاین۲تفسیری

نوعیبهدولتیبههمراهلجستیکمعکوس،هاینامهآیینهاحاکیازایناستکهقوانینوآن

.باشندهایمدیریتزنجیرهتأمینسبزمیترینمحرکمهم

بر تأثیرگذار مختلف هایریسک طیتحقیقیبهشناسایی(۳۱۲۱)همکارانمحمدیوعلی

طبقات فراترکیب، از استفاده با ابتدا کار این برای .پرداختند گاز شرکت هایپروژه تأمین زنجیره

محتوایی روایی کارگیریبه با و شناسایی قبلی هایبهپژوهش توجه با هاریسک انواع بندیگروه و

تفسیری سازیمدل با و کردند استخراج دارد ارتباط هایگازپروژه با که هاریسک از بخش آن

را یکدیگر بر هاآن تأثیرپذیری و قدرتتأثیرگذاری و هاریسک میان متقابل روابط ختاری،سا

 .مشخصکردند

 

 شناسی پژوهش روش

 جامعه و نمونه آماری

شدهازجامعهآماریدراینتحقیقمتشکلازمقاالتعلمیپژوهشیچاپ:جامعهآماری

 ۳۲۲0سال پایگاه 70۳تا معتبریهمچونگوگلدر در. ساینسدایرکت و پژوهشگرهای

.حوزهزنجیرهتأمینپایدارهست

                                                           
1Teuteberg & Wittstruck 
2Gabzdylova 
3Diabat & Govindan 
4Interpretive Structural Modeling 
5Googlescholar 
6Science direct 
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است کفایتتئوریک نمونه؛ اندازه مالک پژوهش این مالکاندازهنمونهآماریدر این به.

بنابراین .معنیکهبابررسیبیشترمقاالتدیگرشاخصومعیارجدیدیدراینحوزهنباشد

است نظری اشباع نمونه کفایت مالک ترکیب روش در گیریمونهن. شدهانتخاب هاینمونه فرا

انتخاب علمی اسناد گزینش ابزار .دارند تصادفی غیر ماهیت و ارزیابی روش با منتخب

ترکیب در گیرینمونه فرایند بنابراین.است(کسپ)حیاتی در باالتر اولویت حائز مقاالت با فرا

.پذیردمی خاتمه وریکتئ کفایتبه رسیدن با و آغازشدهکسپ متدولوژی

 

 ها داده گردآوری ابزارهای

بهکاراینچنانچه.باشدهامیدادهآوریجمعگیریتصمیمهرهایبخشتریناصلیازیکی

دقتوسرعتباهادادهازگیرینتیجهووتحلیلتجزیهکارصورتپذیردصحیحومنظمشکل

شدهایووبگردیاستفادهیمطالعهکتابخانهدراینپژوهشازابزارها.شدخواهدانجامخوبی

.است

زمینهدرپذیرفتهصورتهایپژوهشنقدوشناساییدرمتداولرویکرد:ای کتابخانه مطالعه

پایدار تأمین ودرزنجیره داخلی استخارجیعرصه نظیرمعتبرعلمیمنابعکارگیریبه.

ازجملهمعتبر انتشاراتبهرجوعوتمقاالمطالعهخارجی،وداخلیعلمیپژوهشینشریات

افزایدمیایکتابخانهمطالعهغنایبرکهاستعواملی از. برایهایروشیکی مورداستفاده

درراستایاینتحقیق،پژوهشگرباید.ایاستهادراینپژوهشروشکتابخانهگردآوریداده

زنجیرهتأمینپایداربهبررسیسوابقنامهومقاالتمرتبطباموضوعبامراجعهبهکتب،پایان

بهیکهاهایاینپژوهشوتحلیلیافتهوباگردآوریوتجزیهزمینهپرداختهپژوهشیدراین

 .گیریعلمیبرسدبندیونتیجهجمع

اطالعات روندها جهانی، آمارهایهاداده جدیدترین به دسترسی منظوربه ابزاری:کاوی وب و

شدهمقاالتچاپ جدیدترین از روزآمد استفاده همچنین .است نتشرشدهم علمی مقاالت آخرین

اطالعات فناوری روزافزون توسعه با است ذکرشایان.است کاوی وب محاسن ازجمله الکترونیکی

از ما مالک بنابراین.رسدمی چاپ به زنجیرهتأمین مسائل خصوص در شماریبی و متنوع مطالب

.است موثق هایداده و معتبر تمقاال به مطالبرجوع گزینش



 پژوهش پایایی و اعتبار

وماهیتاماشوند؛میمحسوبپژوهشدرروشمتداولواژگانازجمله7پایاییو۳روایی

برپژوهشگرانازبرخیاصوالً.استمتفاوتکمیوکیفیپژوهشروشدراینواژگانتعریف

                                                           
1Validity 
2Reliability 
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پژوهشکهباورنداین زاده،اصغری)استموضوعیتفاقدیاییپاورواییمفاهیمکیفیدر

.انددادهارائهپایاییورواییازمتفاوتیتعاریفدیگروجودبرخیبااین(.۳۱۲0ملکی،وقاسمی

پایاییآنکهحال.استگیریاندازهابزارازحاصلنتیجهوسقمصحتمعنایبهغالباًاعتبارواژه

آزمونتکراردرنتایجکسبقابلیتدارایاندازهچهتایریگاندازهابزارکهدارداشارهامربهاین

پذیریوثوقباورپذیری،همچونمفاهیمیاعتبارواژهازکیفیمرادهایپژوهشدر.داراسترا

استمدنظرنتایجبهاعتمادو بردالادعایکیفیپژوهشگراناصوالًاستکهذکربهالزم.

ندارندپژوهشنتایجوابزاراعتبار غالباًپژوهشهایروشدر. اثباتپیدرپژوهشگرکیفی،

اگر.گیریاستدراینپژوهشبرایپایاییازضریبکاپاکوهنبهره.باشدنمیخودنتایجاعتبار

.داشتهباشدمقدارشدارایاعتباروقابلقبولاست/. اینضریبمقداریبیشتراز
 

 (4938قاسمی، ) پاکا آمار محاسبه در توافقی جدول  -4جدول 




 دهندهنشانaو d پارامترهای و bتوافق دونشانcو میان توافق عدم دهنده

انتظاریاز توافق احتمال درصد وp0= a+dشدهپارامترتوافقمشاهده.دهندهاستپاسخ/متن

 :زیر رابطه

 
 

 روش پژوهش

به را خاص موضوع یک در شدهانجام عصارهتحقیقات که ترکیبی هایپژوهش امروزهانجام

می پژوهشگران فراروی علمی و مندنظام شیوه .است یافتهگسترش روزافزون طوربه دهد،قرار

سال چند در گذشته تحقیقات شناسیوآسیب ترکیب و بررسی منظوربه که هاییروش از یکی

۳مطالعهفرا است، شدهمعرفی گذشته
کارهایپژوهشی از عمیق وتحلیلیتجزیه فرامطالعه،.است 

7فراتحلیل از بیشتر گذشته هایسال در.است خاص حوزه یک در شدهانجام
است؛ بردهشدهنام 

                                                           
1Meta Study 
2Meta-analysis 

 (4)رابطه 
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ترکیب فراتحلیل، همچون هاییواژه با فرامطالعه که گفت باید ولی فرانظریه(فراسنتز)فرا و ،

۳کانامپترسونو)گیردبرمی در را مفاهیم این کلیه مطالعه فرا .است متفاوت فراروش ،700۳)

نظریهمی تحلیل را فرانظریه فراروشتوان گذشته، تحقیقات روش7های تحلیل شناسیرا

وفراتحلیلراتحلیلهایتحقیقاتگذشتهتحقیقاتگذشته،فراترکیبراتحلیلکیفییافته

(۱،70۳0بنچودی)هایتحقیقاتگذشتهدانستکمییافته



 

 (8646بنچ و دی، )لعههای یک فرامطا قسمت -9شکل 



است شده کارگرفته ترکیببه اینپژوهشروشفرا در هاییافته و اطالعات فراترکیب.

مطالعات شدهاستخراج درنتیجه،.کندمی بررسی را مشابه و مرتبط موضوع با دیگر کیفی از

سؤال با هاآن ارتباط اساسبر و منتخب کیفی مطالعات از فراترکیب، برای یموردنظرنمونه

ترکیب،.شودمی تشکیل پژوهش و موردنظر موضوع کیفی ادبیات یکپارچه مرور فرا

این هاییافته تحلیل بلکه نیست، منتخب مطالعات از اصلی و ثانویه هایداده وتحلیلتجزیه

.است مطالعاتمنتخب اصلی هایداده تفسیر ترکیب فراترکیب، عبارتی، به.است مطالعات

 

فرا ترکیب انجام مراحل

ترکیب موردسند به نسبت را عمیقی و دقیق بازنگری پژوهشگر که استآن مستلزم فرا

بررسی،این درگذر.کند ترکیب یکدیگر با را قبلی هایپژوهش هاییافته و انجامدهد مطالعه

نتایجییبازنمای به فراترکیب بنابراین.شودمی بازنمایی بهتر درمسئله مکنون هایمؤلفه و ابعاد

                                                           
1Paterson, B. L., & Canam 
2Meta Method 
3Bench, S., & Day, T. 
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به را ایمرحلههفت الگوی باروسو و سندلوسکی.کندکمکمی قبلی مطالعات از یک هر از بیش

(.7002ساندلوفسکیوباروز،)اندداده ارائه منظور این

.است۳چیزی چه ترکیبفرا شروع برای سؤال نخستین :تنظیم سؤال پژوهش. گام نخست

درادامه.تأمینپایدارموردسؤالقرارگرفتهاستهایزنجیرهدرپژوهشحاضرابعادوشاخص

.شودمی طرح چگونه و وقت چه کسی؟ چه نظیر هاییسؤال

جستجوی به پژوهشگر مرحله این در: مند صورت نظام بررسی متون به. گام دوم

مجالت منتشرشده مقاالت سیستماتیک کلیدی کلمات وی.کندمی تمرکز مختلف علمی در

پژوهش در.کندمی گزینش را مرتبط زمانی چهارچوب یا جستجو هایواژه تعاریف سرتاسر

انتها،.شودمی ارزیابی دوباره مستمر طوربه را خط بر جستجوهای از ایمجموعه پژوهشگر در

متن از را اینسخه او مشخص، مقاله هر برای.مشخصکند را منتخب مطالعات تا داده انجام

برای را دیگری منتخب منابع سپس،.کنددانلودمی منابع تمام از یفهرست با همراه مقاله کامل

اینترنت در جستجو برای نیز را جستجویجدیدی هایواژه همچنین.کندمی بررسی بازنگری

.کندمی شناسایی

مشخص پژوهشگر جستجو فرایند ابتدای در :جستجو و انتخاب مقاالت مناسب. گام سوم

مقاالت منظور بدین.خیر یا باشدمی پژوهش سؤال با متناسب شده تیاف آیامقاالت که کندمی

از تعدادی بازبینی هر در پژوهشگر گام، این در.گیردمی قرار بازبینی مورد چندینبار منتخب

.کندردمی را مقاالت

روش شودمی کیفیاستفاده پژوهش اولیه مطالعه کیفیت ارزیابی برای معموالً که ابزاری

پژوهش، منطق پژوهش، اهداف کسپ شاخص اساس بر.(۲شکل)استکسپحیاتی یارزیاب

مالحظاتانعکاس ها،داده آوریجمع برداری،نمونه پژوهش، طرح در دقت اخالقی، پذیری،

درپژوهشحاضر.گیردقرارمی موردبررسی پژوهش ارزش ها،یافته روشن بیان وتحلیل،تجزیه

طریق مقاالتاز فیلتر پساز نهاییکسپابزار اشباعتئوریکتعداد اساسرسیدنبه بر و

 .عددرسید۱۳هابهمقاله



                                                           
1What 
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 فرایند فیلتر مقاالت -1شکل 

 

هایبرگزیده،نوبتبهاستخراجاسنادوگزارشگزینشازپس: استخراج نتایج .گام چهارم

است متون از کدها است. بوده موردنظر تحقیق سؤاالت کدها استخراج برای هاپرسش.

:اندازعبارت

 هاییدرزنجیرهتأمینپایداردخیلهستند؟چهعواملوشاخص -۳

 ؟اندکدمارکاناقتصادیزنجیرهتأمینپایدار 

 ؟اندکدممحیطیزنجیرهتأمینپایدارارکانزیست 

 ؟اندکدمارکاناجتماعیزنجیرهتأمینپایدار 

مکسکیودیایارجاعیافزاررمندرکد782حاضرپژوهشکهدراستذکربهالزم

فراوانیاستخراج ۳7۲حیثبادرنظرگرفتنفراوانیدرمجموعایناز.شدشناسایی کدبا

شد بازیافتدرمیانکدهایشناسایی. بازتولیدمحصولشده، تصویروشهرت(ارجاع7۲)و ،

 تأمین(ارجاع7۲)شرکت انتخاب و عملکرد ارزیابی ، مهم(ارجاع77)کننده زمره در ترین،

.شدهبودکدهایشناسایی

عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش در: کیفی های یافته ترکیب و وتحلیل تجزیه. گام پنجم

مفهوم گرفتن نظر در با سپس.شودگرفتهمی نظر در کد عنوانبه را مطالعات از و شدهاستخراج
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دسته مشابه مفهوم یک در هاآن کدها، از هریک تم ترتیباینبه.شودمیبندی هایمفاهیم

کدهایمختلف بندیاینکدهابرحسبمیزانتشابهمبنایدسته.شودمی داده شکل پژوهش

عنواندرهرتمتعدادیکدبه.کنیدایازکدگذاریرامشاهدهمیدرزیرنمونه.بایکدیگراست

.نمونهآوردهشدهاست


 قولهطبقه بندی کدها به تم و م -8جدول 

 کد تم مقوله
 فراوانی
 نسبی

 منبع

ی
اد

ص
قت

ا


 شرکتی

،(۲000)ایزواستانداردهای
،(عملیاتتوزیع،)پذیریانعطاف
عملکردمحصوالت،ارتقاتوسعه
ریزی،نقششرکت،برنامهاقتصادی
وغیردولتی،کنترلهایسازمان
اطالعات،کیفیت،جریانتضمین
زیرساخت،مدیریت،کیفیت،)خدمات
مالی،قوانین،فروش،ازپس

اطمینان،قابلیتزمان،استراتژی،
رهبری،حمایت(پیوستگیتنوع،

رقابتی،بازارمزیت،(ارشدمدیریت)
بازارهایمزیت،شدن،رهبرتوسعه،)

هدف،فروشی،خردهتعامل،جهاتی،
.و(فشارموقعیت،سهم،بقا،کششی،

۳۲

،باجدورو(70۳۱)هارمزوهمکاران
،کربنوهمکاران(70۳۲)همکاران

،ریفک(70۳۲)اهیوهمکاران،(70۳7)
،بخروبو(70۳۱)وهمکاران

،اگرونوهمکاران(70۳۲)همکاران
،کارتر(70۳۲)،ورسیوهمکاران(70۳7)

،(700۱)،ازاپاجیک(7008)وهمکاران
(70۳0)،یاکولواوهمکاران(70۳۳)ولف

مالی

افزودهگذاری،ارزشسرمایهبازگشت
مالیات،مالی،نرخحصوالت،عملکردم

ساریبانز،افزایشمثلمالیهاگزارش
(جریان)هزینه،گردشکمهایشیوه

پرداختبهمالی،تمایلنقدی،منابع
برایپایداری،سودآوریبرایهزینه

...شرکت،و

۳0

،ازاپاجیکو(700۱)ازاپاجیک
کارترو ،(7000)همکاران
کارترو ،(7008)همکاران

،ولواوهمکاران(7007)همکاران
( 70۳)،پتنایکوهمکاران(700۳)

کننده تأمین 

کننده،رضایتتأمیناطمینانقابلیت
کننده،تأمینکننده،آموزشتأمین

کننده،وجودتأمینمدیریت
کننده،تأمیندوم،تشویقکنندهتأمین

کنندگان،توسعهتأمینیکپارچگی
کنندگان،ینتأمکننده،تواناییتأمین

کنندگان،تأمینارتباطمدیریت
انتخابوعملکردارزیابی
ریسککننده،مدیریتتأمین
باارتباطوکننده،همکاریتأمین

...کننده،وتأمین

8

اگرونو ،(70۳۱)هارمزوهمکاران
،ویتستروکو(70۳7)همکاران

،گیمنزو(70۳7)همکاران
،مسومیکوهمکاران(70۳7)همکاران

،مورالیو(70۳۲)
،سئورینگوهمکاران(70۳7)همکاران

(70۳۱)،الذبی(70۳۳)ولف ،(7008)
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 طبقه بندی کدها به تم و مقوله -8جدول ادامه 

 کد تم مقوله
 فراوانی
 نسبی

 منبع

ت
س

زی
 

ی
یط

مح


کاال و خدمات

اثرزیست،کاهشمحیطبرایطراحی
بهداشتیبوم،دفعزیستبرتولیدات
فناوری،مدیریتو(زباله)محصول

یافتنومحصول،شناساییعمرپایان
خطرناک،طراحیغیرجایگزینمنابع

موردراهاآنبتوانکهمحصوالتی
محصوالتقرارداد،نرخبازیافت

یابکممنابعمصرفمعیوب،کاهش
فرایندسازیمحیطی،بهینهزیست

...زباله،وکاهشبرای

2

یو،اشب(7008)هاتچینسوهمکاران
،اهیو(70۳۳)همکاران

ریفکوهمکاران ,(70۳۲)همکاران
،(70۳0)،یاکولواوهمکاران(70۳۱)

،تاتیچیو(70۳۱)هارمزوهمکاران
،اگرونوهمکاران(70۳۱)همکاران

بخروبو ,،(700۱)،ازاپاجیک(70۳7)
کارترو ،(70۳۲)همکاران

 ،(7007)همکاران

 و انرژی
تشعشعات

ای،تغییراتخانهگلگازهایانتشار
زمین،مقدارکرهشدنوهوا،گرمآب

انرژیازمحصول،استفادهکربن
آلودگی،کاهشپذیر،کنترلتجدید

تولیدونقل،کاهشحملانتشارات
...ای،وگلخانهگازهای

۲

یاکولوا ,(70۳0)کلوز.(700۱)ازاپاجیک
،ولواوهمکاران(70۳0)وهمکاران

ریفک ،(70۳۲)اهیوهمکاران (700۳)
،ورسیو(70۳۱)وهمکاران

 (70۳۲)همکاران

ونقل و  حمل
 لجستیک

ونقل،اتوماسیونحملسازیبهینه
تخلیه،وبارگیریفرایندهایسازی
ونقل،انتخابحملونقل،ایمنیحمل

زیست،محیطباسازگارنقلیهوسایل
استراتژی،مدیریت،)لجستیک
ونقل،حمل(یکپارچگیطراحی،

لمللیابین

۳۲/۱

بخروبو ،(70۳۲)موراناوهمکاران
(700۱)ازاپاجیک ،(70۳۲)همکاران

،تاتیچیو(70۳۳)ولف
ریفکوهمکاران ،(70۳۱)همکاران

(7007)کارتروهمکاران(70۳۱)

لجستیک 
معکوس و 

زنجیره تأمین 
 حلقه بسته

بازتولیدوبازیافت،بازیافتشبکه
محصوالتکیفیتومحصول،کمیت

معکوس،زنجیرهبرگشتی،لجستیک
تأمینبسته،زنجیرهحلقهتأمین

وبازیافتبرایکارامعکوس،طراحی
بازیافت،مجدد،مقرراتاستفاده

...دمونتاژوبرایطراحی

۲

ال(700۲)هلدرسونوهمکاران
ازاپاجیک ,(70۳0)کلوز ، (70۳۱)ذبی

اشبیوهمکاران ,(7000)وهمکاران
اهیو  ،(700۳)ارانولواوهمک(70۳۳)

(70۳۲)همکاران

های  فعالیت
 سبز

سبز،سبز،فروشسبز،خریدبازاریابی
زنجیره،کلدرسبزهایفعالیتادغام

باسازگارهایفناوریخرید
سبز،موادزیست،مدیریتمحیط

...سبز،وتوزیع

۲

مورالیو ،(70۳۳)ولف
کربنوهمکاران ،(70۳7)همکاران

 ,(70۳۳)یوهمکاراناشب(70۳7)

گیمنزو ،(70۳۱)تاتیچیوهمکاران
(70۳7)همکاران

 مدیریتی

،مدیریتEMSمحیطیمدیریتسیستم
ونگرشمحیط،توسعهبهداشتوایمنی
زنجیره،کلدرمحیطیزیستهایایده
مشتری،محیطیهایخواستهبهتوجه
کنندهتأمینمحیطی،مدیریتزیستتعهد

باسازگارکنندهأمینتسبز،انتخاب
هایزیست،مسئولیتمحیط

...محیطی،وزیست

  /۲

هارمزو ،(70۳7)مورالیوهمکاران
،مسومیکوهمکاران(70۳۱)همکاران

 ,(70۳۳)،اشبیوهمکاران(70۳۲)

تایو ,(70۳۱)ریفکوهمکاران
( 70۳)همکاران
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 طبقه بندی کدها به تم و مقوله -8جدول ادامه 

 کد تم مقوله
 فراوانی
 نسبی

 منبع

ت
س

زی
 

ی
یط

مح


قوانین و 
 ها سیاست

محیطی،زیستهایمالیات
دولتی،محیطیزیستهایسیاست
هایمحیطی،برنامهزیستمقررات

محیطیممیزیوانطباق
۳ /7

،ریفکو(70۳7)کربنوهمکاران
اشبیوهمکاران  ,(70۳۱)همکاران

اهی ، (70۳7)گیمنزوهمکاران(70۳۳)
مسومیکو ,(70۳۲)وهمکاران

(70۳۲)همکاران

 کارکنان

آموزشوتحصیلکارمندان،استخدام
کارکنان،کارمندان،انگیزهحفظو

کار،وضعیتوزندگی،شرایطکیفیت
کار،محلایمنی،ایمنیوسالمتی
وکارداوطلبانه،تعادلهایفعالیت

کارکنان،مشارکتزندگی،روابط
،(عادالنه)مزایاوزداجتماعی،دستم
...شغلی،وامنیت

8

ازاپاجیک(70۳0)یاکولواوهمکاران
بخروبو ,(7000)وهمکاران

هاتچینسوهمکاران  ،(70۳۲)همکاران
(700۱)ازاپاجیک ،(7008)

 ذینفعان

ذینفعان،باهمکاریوفعالتعامل
ذینفعان،یکپارچگیرابطهومشارکت

عان،ذینفبهذینفعان،پاسخگویی
سهامداران،بهبودتعهدودرگیری
سطحذینفعان،افزایشبااعتماد
ذینفعان،ارائهتوانمندسازیوآگاهی
مشارکتتشویقبرایابزاریک

رسمیتگیری،بهتصمیمذینفعاندر
...ذینفعانوذینفعان،فشارشناختن

۳/۲

کارترو ,(70۳0)کلوز ,(700۱)ازاپاجیک
وهمکاراناهی  ،(7008)همکاران

ریفکوهمکاران (70۳۲)
ولف (70۳7)،زایالنیوهمکاران(70۳۱)

(70۳۳)کارتروهمکاران ،(70۳۳)

 جامعه محلی

جرم،شرایطجمعیتی،مقدارتغییرات
تحصیل،زندگی،بهسازی،سطح

وبهداشتامکاناتبهدسترسی
آشامیدنیآببهدرمان،دسترسی
محلی،جامعهباسالم،همکاری

مردمیهایصنعتی،گروهشناسیبوم
...اجتماعی،و

 /۲

کارترو  ،(7008)هاتچینسوهمکاران
ولواوهمکاران ،(7008)همکاران

(70۳0)یاکولواوهمکاران   ،(700۳)
ازاپاجیک ,(700۱)ازاپاجیک

کربنوهمکاران ,(7000)وهمکاران
(70۳۱)الذبی ،(70۳7)

 کنندگان مصرف

درمشتریمشتری،حفظرضایت
مشتریان،بامدت،تعاملدراز

آگاهیمشتریان،افزایشوفاداری
مشتریان،فشارمشتریان،انتظارات

مشتری،برایارزشمشتریان،ایجاد
...مشتریان،وشکایاتنرخ

۲/۲

ولواوهمکاران (700۱)ازاپاجیک
ریفک(70۳۲)اهیوهمکاران  (700۳)

اراناگرونوهمک , (70۳۱)وهمکاران
،،ویتستروکو(70۳7)

،هارمزو(70۳7)همکاران
،(70۳۱)همکاران

مسئولیت 
 اجتماعی

اجتماعی،مسئولیتفرهنگایجاد
تبعیض،عدموبرابرهایفرصت
بهبشردوستانه،کمکهایفعالیت

هایشیوهخیریه،ادغامموسسه
ها،شرکتاجتماعیمسئولیت

...بشردوستانه،ومالیهایکمک

7/۲

(70۳7)مورالیوهمکاران ,(70۳۳)ولف
بخروبو ,  ,(7000)ازاپاجیکوهمکاران

هاتچینسوهمکاران (70۳۲)همکاران
ریفکو (700۱)ازاپاجیک  ،(7008)

تایو (70۳۱)همکاران
کارترو  ( 70۳)همکاران

ولواوهمکاران  ،(7008)همکاران
(70۳۲)موراناوهمکاران (700۳)
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 بقه بندی کدها به تم و مقولهط -8جدول ادامه 

 کد تم مقوله
 فراوانی
 نسبی

 منبع

ی
اع

تم
اج

 



 سازمان

هایسازمان،ارزشهنجارهای
اندیشه،تبلیغات،اجتماعی،آزادی

فصل/هفتهآخر)ویژهپیشنهادهای
هایپروژهدر،مشارکت(جشن

فرهنگی،هایارزشجامعه،حفظ
...وها،ایجادانجمنآزادی

 

ویتستروکو(70۳7)وهمکارانمورالی
هارمزو ،(70۳7)همکاران
موراناو ،(70۳۱)همکاران

 ,(700۱)ازاپاجیک(70۳۲)همکاران

کارترو (7008)کارتروهمکاران
کارترو(70۳۳)همکاران

ولواوهمکاران ,(7007)همکاران
(700۳)



هامقولهدرمیان زیست۱2بهترتیباقتصادیبا ، اجتماعیبا8۲/۱۱محیطیبا ،۳ /7۲

.فراوانینسبیدارایبیشترینارجاعواهمیتهستند






 هافراواتی نسبی مقوله -9شکل 



میزان شکلزیر ۳افزارنرمدرمختلفاسنادمیاندرمختلفهایشاخصمیانتوافقدر

Maxqdaمشاهدهمی کنیدرا فراوانی)راردرواقعاینشکلمیزانتک. درهرسند( هرتمرا

هاازبندیبررسیمقالهطورکهگفتهشدبرایاولویتهمان.دهدصورتگرافیکینمایشمیبه

مقالهاستفادهکسپابزار طبقشکل، اولبررسیشدهاست، انددارایفراوانیشدههاییکهدر

.سمتراستشکلبیشتراستهادرهاوبزرگیآنبیشترهستند،بهعبارتیتراکممربع

                                                           
۳Maxqdaپوششمیافزاریآلمانیمختصتحلیلدادهنرم دهدهایکیفیبودهوزبانفارسیرا درپژوهش.

.ستگیریشدهاآنبهره70۳0حاضرازنسخه
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 maxqda درنرم افزار مختلف اسناد میان در مختلف های شاخص میان توافق میزان -0شکل 

 

 کیفیت کنترل: گام ششم

می قرار خبرگان از یکی اختیار در نتایج کیفیت، ارزیابی جهت ششم گام تادر گیرد

Kappa)کاپا شاخصوسیلهبه گیردموردبررسی( قرار میان۱جدول. توافقی معرفجدول

نگارندهدرخصوصیکیازمتوناست؛وباتوجهبهعددمعناداری کدینگیکیازخبرگانو

استازذکرشایان.گیردقرارمیموردپذیرششاخص این(7/0  )کاپاومقدارضریب000/0

گرانبراینباورندپژوهش.شودنیزیادمی ۳یدرون ضریبکاپاتحتعنوانمالکارزیابیپایایی

اینضریبمقدار0/ چنانچهاینضریباز باشد، است باالتر دارا خوبیرا ضریب همچنین.

.است شدهبررسی سند میاندو کدگذاری رابطه وجود گویای/ 0از کمتر معناداری


 متون از یکی کدگذاری در خبرگان از یکی و پژوهشگر میان توافق آزمون -9جدول 



 ها ارائه یافته: گام هفتم

درشکلزیرهرتمبه.استشدهارائه شکلدرخاتمهنتایجحاصلازفراترکیبدرقالب

کنیدبرایرسیدنبهطورکهدرمدلمشاهدهمیمانه.شدهاستهمراهفراوانینسبیآنبیان

                                                           
1Interior Reliability 
2Kappa 

Tbبرآوردانحرافمعیاربرآوردیمقدارداتمعتبرتعدادمشاه
معناداری

(Sig)برآوردی

/.۲۱۲/۲000/.2 ۳/.7  7درجهتوافقکاپا
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زیست وتوجهشودزمانطورهممحیطیواجتماعیبهپایداریبایدبههرسهبعداقتصادی،

.شودتمرکزبهروییکیادوبعد،منجربهرسیدنبهپایدارینمی




 

 پایدار ینمدل ارائه شده برای زنجیره تأم -2شکل 

 

 ریگی بحث و نتیجه

وهایپایداریباتوجهبهاهمیتبحثپایداریدرزنجیرهتأمینبهمفاهیمپایداری،مدل

ادبیاتموضوعپرداختهشدوطورگستردههایرسیدنبهپایداریزنجیرهتأمینبهراه ایدر

بهارائهمدلیجامعجهتارزیابیپایداریزنجیرهتأمینپرداختهشد بامروروبررسی.نتیجتاً

محیطیهایموجود،سهبعداقتصادی،اجتماعیوزیستیابیمکهدرمدلادبیاتموضوعدرمی

به گیرندعنوانابعادپایداریدرنظرمیرا ازطرفیدیگربامرورادبیاتموضوعدرمیابیمکه.

تعیینشاخص ابعادزنجیرهتأمینپایدارمطالعاتدر و هرمقالبهیکاجماعنرسیدهها هاند،

هاوابعادزنجیرهتأمینپایداررامشخصکردهاست،بنابرایندراینتعدادمحدودیازشاخص

هایزنجیرهتأمینپایدارآوریشاخصپژوهشبااستفادهازروشفراترکیببهبررسیوجمع

پژوهشدر.مقالهورسیدنبهاشباعتئوریکپرداختهشد۱۳درپیشینهپژوهشیوبابررسی

نرمدرکد782رحاض شدشناساییارجاعیMAXQDAافزار ازبرخیاستذکربهالزم.

حیثبادرنظرگرفتنفراوانیدرمجموعایناز.بودفراوانیچندیندارایشدهشناساییکدهای

بازیافتدرمیانکدهایشناسایی.کدبافراوانیاستخراجشد ۳7۲ وبازتولیدمحصولشده،
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تصو(ارجاع7۲) ارزیابیعملکردوانتخابتأمین(ارجاع7۲)یروشهرتشرکت، 77)کننده،

محققبا(متغیرها)بعدشناساییکدها.شدهبودندترینکدهایشناسایی،درزمرهمهم(ارجاع

وکدهاهاکردبندیکدهابهتمتوجهبهپیشینهپژوهشیموضوعوسلیقهفردیاقدامبهطبقه

بهنظرمحققوبابررسیپیشینهموضوع،زنجیرهتأمینپایداراز.دیشدندبنتمطبقه۳۲رادر

زیست(مقوله)بعد۱ اجتماعیتشکیلاقتصادی، ودرپایاننیزیکمدلشدهاست؛محیطی،

.برایزنجیرهتأمینپایدارارائهشد



 ها پیشنهادها برای صنایع و شرکت

میسازمان .۳ فرها جدول به مراجعه با دارایتوانند که متغیرهایی از دسته آن ترکیب ا

آن و شناسایی را هستند برخوردار اهمیتبیشتری از و فراوانی و ارجاع دربیشترین را ها

.سازمانخودموردتوجهبیشترقراردهند

پژوهش .7 مطالعاتیبهپژوهش،هایآتیمیدر اضافهکردنیکمورد وشاخصتوانبا ها

 .ایداررادریکصنعتخاصمثالًپتروشیمیبررسیکردمتغیرهایزنجیرهتأمینپ

...(،۳ایفرایندتحلیلشبکه،تاپسیس)گیریچندمعیارههایتصمیمتوانبایکیازروشمی .۱

 .بندیووزندهیکردمتغیرهارارتبه

می .۲ روشپیشنهاد با دیمتلشود مثل شاخص،7هایی وارتباط پایدار تأمین زنجیره های

 .پذیریویاتأثیرگذاریهریکبرروییکدیگردریکصنعتخاصبررسیشوددرجهتأثیر

می .  ترکیب، فرا بر پژوهشعالوه در روشتوان از آتی بههای فرامطالعه دیگر طورهای

 .هامثالًفراترکیبوفراروش،یافراترکیبوفرانظریهبهکاربردهمزمانباتوجهبهمقاله

بندیمناسبجهتمراجعهریزیوزمانکمکشایانیبهبرنامهمشخصبودنجامعهآماری . 

هایتحقیقاشارهشددسترسیطورکهدربخشمحدودیتهمان.کندایمیبهمنابعکتابخانه

مقاله بهبه مهمها منابععنوان این به دوباره پسمراجعه دارد زیادی مشکالت منبع ترین

دوچندانمی کندمشکالترا جایرسیدنبهاشباعتئوریک،توانبههایآتیمیدرپژوهش.

 .هارابررسیکردتعدادمحدودمقاله

 

 

 

 

 

                                                           
1Analytical Network Process 
2Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 
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