پژوهشنامهی مدیریت اجرایی
علمی –پژوهشی
سال هفتم ،شماره چهاردهم ،نیمهی دوم 4931

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب


احمدرضا قاسمی



محمدعلی رعیت پیشه
تاریخ دریافت4931/60/82:

تاریخ پذیرش4931/48/86 :

چکیده
سرعترشدیافتهاندچراکهتمرکزبرعملکرداقتصادیبرای

هایاخیربه

زنجیرههایتأمیندر 
سال

هایابازگشتسرمایهنمیتواندمتضمنتوسعهیاپایداریدرزنجیرهتأمینگردد.از


سازیهزینه

بهینه
این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت
گرانیهای اجتماعی و زیستمحیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامهریزی زنجیره تأمین ظهور
ن 
یافتند.
هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهشهای انجامشده در حوزه زنجیره تأمین پایدار
است .بدین منظور با بهکارگیری روش فرا ترکیب تعداد  ۱۳مقاله مورد بررسی قرار گرفت .پیش از
کدگذاریمتون،بابهرهگیریمتدولوژیکسپ،۳اسنادفیلترشدند.درپژوهشحاضر782کدبهوسیله
درمیانکدهایشناساییشده،بازیافت وبازتولید

نرمافزار مکسکیو-دی-ای 7ارجاعی شناسایی شد.

محصول ( 7۲ارجاع) ،تصویر و شهرت شرکت ( 7۲ارجاع) ،ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمینکننده
ازجملهنوآوریهایپژوهشحاضرشناسایی

ترینکدهایشناساییشدهبودند.


،درزمرهمهم
(77ارجاع)
نرمافزار مکس
هاوابعادزنجیرهتأمینپایداربابهرهگیریازروش پژوهشکیفیفراترکیبو 


شاخص
کیودادرحوزهزنجیرهتأمینپایداراست.عدمدسترسیبهاسنادومنابععلمیمعتبرفارسیوانگلیسی
ازجملهمحدودیتهایپژوهشمحسوبمیشود.
واژگان کلیدی:مدیریتزنجیرهتأمین،پایداری،زنجیرهتأمینپایدار،فراترکیب.

 استادیار گروهمدیریتصنعتی ،دانشکدهمدیریتوحسابداری ،پردیسفارابیدانشگاهتهران ،قم ،ایران(.مسئول
مکاتبات)
دانشجویکارشناسیارشدمدیریتصنعتی،پردیسفارابیدانشگاهتهران،قم،ایران

CASP: Critical Appraisal Selection Process
MAXQDA10
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مقدمه
دهههای اخیر تأثیر شگرفی بر
جهانیشدن و افزایش سطح رقابت جهانیدر 

سیر صعودی
صاحبنظران علوم مدیریت در طول این

گونهای که
به 
صنایع در سراسر جهان داشته است ،
کردهاند
سازوکارهایی متمرکز 

بهکارگیری
تالشهای خود را حول محور ایجاد،گسترش و 

دههها

هزینهها

بهرهوری و کیفیت محصولو درنتیجه کاهش
آنها بتوان در بهبود سطح 
که بهکمک 
مقاصدیحرکتبهسوی

ازصاحبنظران ،برای دست یابیبه چنین

گام برداشت .به باور بسیاری
هامیباشد.امروزه بسیاری


شرکت
اجتنابناپذیر و ضروری

پایداریزنجیرهتأمینیکی از الزامات
بهعنوان یک استراتژی برای افزایش
شرکتهای تولیدی پیشرو ،پایداری زنجیره تأمین را 

از
بهکارگیری
مالحظهای را با 

پیشرفتهای 
قابل

شرکتها

پذیرفتهاند .این

قدرت رقابتیجهانی خود
کردهاند.
زنجیرهتأمینپایدارتجربه 
هایسازمانرابهخروجیهایآن


هایکلیدیهستندکهورودی

هایتأمینحلقه

زنجیره
تأمینکننده
متصل میکنند .در واقع زنجیره تأمین رویکردی میانسازمانی دربردارنده  
چالشهای که این شبکه با آن مواجه

تأمینکنندگان تا مصرفکننده مصرفکنندگان است.

است پیرامون کاهش هزینهها ،تضمین تحویل بهموقع و کاهش زمان حملونقل بهمنظور
هایزیستمحیطیدر


اماازطرفیافزایشهزینه
العملبهتربهمحیطکسبوکاراست؛ 


عکس
این شبکهها و رشد فشار مصرفکنندگان بهمنظور ارائه کاالهایی که ازنظر زیستمحیطی
استاندارد باشند و از سوی دیگر آگاهی جامعه بیرونی و کارکنان شرکت از مسائل اجتماعی
مرتبطباسازمانهاوایجادگروه هاییدرحمایتازجامعهوافرادوافزایشمسئولیتاجتماعی

سازمانها و شرکتها ،موجب گردیده است که بسیاری از سازمانها به سمت پایداری در

زنجیره تأمین حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در عملیات خود مدنظر قرار دهند .این
معیارهاعالوهبرالزاماتسودآوریشرکتمسائلاجتماعیوزیستمحیطیرانیزمدنظرقرار

میدهند؛ اما بسیاری از شرکتها فاقد دیدی جامع پیرامون مسائل مرتبط با پایداری و

معیارهاییکهبتواندآنهاراموردسنجشقراردهد حالباتوجهبهدرکنیازوضرورتوجود

پژوهشهای ترکیبی

ها،اینمهمپیشمیآیدکهانجام


مدیریتزنجیرهتأمینپایداردرسازمان
نظاممند و علمی فراروی
انجامشده در یک موضوع خاص را به شیوه 

که عصاره تحقیقات
هاوزیرشاخصهایزنجیرهتأمینپایداررامشخصکندضروری


دهدوشاخص
پژوهشگران قرار
ازاین رواینپژوهشسعینمودهبهمعرفیزنجیرهتأمینپایداروهمچنینشناسایی
میباشد .

درادامهپژوهشبهمرورادبیات

ابعادوشاخصهایآنبااستفادهازرویکردفراترکیببپردازد.

شناسیپژوهشموردبحثقرارمیگیرد.بخش


سپسروش
نظریپژوهشپرداختهشده است.

درخاتمهنیزنتایجوپیشنهادهایعلمیو

چهاربهبررسیخروجیهایپژوهشاختصاصدارد.

کاربردیدرراستایتوسعهزنجیرهتأمینپایدارارائهشدهاست.
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ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
برونسپاری مواد خام و قطعات ،تولید و
کسبوکار حیاتی شامل  
زنجیره تأمین یک فرایند  
کانالهایمختلفوسرانجامتحویل
مونتاژمحصوالت،انبارش،ثبتوپیگیریسفارشتوزیعاز 
تأمینکنندگان ،فروشندگان ،تولیدکنندگان و
به مشتری است .زنجیره تأمین شامل  
حملونقل اطالعات ومالی باهم تعامل دارند(ساهینو
خردهفروشان است که توسط زیرساخت  

۳
حملونقل کاالها از مرحله مواد اولیه تا
فعالیتها با جریان و  

رابینسون  )7007و همه 
7
میگردند(هندفیلدونیکالس .)۳۲۲۲،مشارکتدرساختار
مصرفکنندهنهاییبههممرتبط  

توزیعکنندگان خارجی
تهای داخلی و  
تأمینکنندگان خارجی ،فعالی 
زنجیره تأمین ،مشتملبر  
بهعنوان کانالهای فیزیکی برای حرکت مواد
بهعالوه مشتریان است.درگذشتهزنجیره تأمین  

بهصورتیکشبکهتغییر
خامباقطعاتوتوزیعمحصوالتکاربردداشت.امروزهزنجیرهتأمین 
شرکتها برایافزایش عملکردرقابتیخود باید باهمتعاملو

طوریکه 

شکلپیداکردهاست .
به
مشارکت داشته باشند؛ بنابراین مفهوم قدیمی از یک زنجیره تأمین ایستا به یک شبکه
پیچیدهای از روابط پویا تغییر مسیر داده است.مدیریت در چنین زنجیره تأمینی باید به روش

حوزههای زنجیره تأمین باید دربرگیرنده همه فرایندهای
گستردهتر عمل کند .

استراتژیک تر و 
میگردد.اینفرایندهااز
کسبوکاریباشدکهموجبسرعتودقتدرانجامانتظاراتمشتری 

مییابند (در آغاز قرن  7۳در پی یک دوره
مرحله توسعه محصول تا مدیریت روابط گسترش  
فعالیتهای کلیدی ،گفتگوو همکاری ذینفعان ،لجستیک معکوس،

برونسپاری 
جهانیسازی  ،

مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان ،حساسیت زمانی تکمیل سفارش ،توسعه فناوری

توسعه 
بهعنوان یک
اطالعات پیشرفته و  )...یکی از این مفاهیم اخیر ،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین  ،
بخش مهم مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،باید به موضوعاتی مانند سیر تکاملی زنجیره تأمین و
توسعهمدیریتتوجهشود(داکووناوکو.)7008۱
نهی زنجیره تأمین پایدار ،روی جنبه
در  70سال اخیر ،بیشتر تحقیقات در زمی 
سهگانه
خطمشی  
طزیست یکی از عناصر کلیدی از  
زیستمحیطی آن متمرکز بوده است.محی 

آبوهواوافزایشقیمتانرژیبودهاست.
پایداریویکواسطهبرایموضوعاتیمانندتغییرات 
میرود.این
بهجای هم توسط محققان مدیران بکار  
محیطزیست  

تااندازهای هم واژه پایداری و 

بهعنوان آغاز
طزیست گرچه  
سوءتفاهم خصوصاًدر سالهای اخیر بسیار رایج بوده است.محی 
چشماندازبرای شروع زنجیره تأمین پایدار بود ،اما اکنون یک درک کاربرد یکسان از واژه
یک  

1

Sahin, F., & Robinson, E. P
Handfield, R. B., & Nichols, E. L.
3
Dakov, I., & Novkov, S.
2
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محیطزیست ،اجتماع)به وجود آمده است که در

سهگانه (اقتصاد ،
خطمشی  
بهصورت  
پایداری  
۳
حالگسترشاست(کارتروایستون .)70۳۳
مسئولیتپذیری اجتماعی

بسیاری از تحقیقات زنجیره تأمین در موضوعات گوناگون از 
طوریکه شناخت کمی از این

شدهاند؛  
به
انجام 
بهصورت مستقل از هم  
سازمانی و پایداری  
۲
۱
7
نوعدوستی ،
محیطزیست ،تنوع  ،حقوق بشر   ،

آنها وجود دارد .
موضوعات و روابط میان  
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی و پایداری هستند که

امنیت  ،اجزای مفهوم بزرگ وکلی 
میشوند .به همین دلیل ،مدیران زنجیره تأمین اغلب
برای مدیریت زنجیره تأمین اجرا  
بهصورت مستقل از هم اجرا و مدیریت میکردند بدون اینکه
پروژههای مربوط به این زمینه را  

یک درک واضح کلی و استراتژیک از چگونگی تناسب این اجزا باهم برای ساخت یک موقعیت
فرصتهایموجودجهتیادگیریموفقیتیاشکست

پایدارسازمانیداشتهباشند.مدیراناغلب
بهطور مثال در عرصه زیستمحیطی را بررسی میکنند و این دانش را برای
یک حوزه  ،
حوزههای پایداری مانند تنوع و موضوعات ایمنی
بخشهای سازمانشان و  
پروژههای آینده در  

میکنند(کارتروجنینگ .)7007
اجرا 
تأمینکننده
بهطورکلی ،زنجیره تأمین تمرکزش تنها در جریان محصوالت یا خدمات از  

برای رساندن محصول به مشتری از طریق تمام اشخاص واسطه است ،اما در زنجیره تأمین
پایدارتمرکز بر لجستیک معکوس 2است که یک چارچوب برای بازیابی مواد در انتهای چرخه
محصولوجوددارد؛کهجملگیبراهمیتوجایگاهزنجیرهتأمینپایداردرتوسعهپایدارصحه
میگذارد .

8
میتواند بینشی را جهت
عقیدهاند که معامالت اقتصادی  

کارتر و راجرز ( )7008بر این 
۲
درحالیکه

میکند 
چونوچراییتوسعهزنجیرهتأمینپایدار فراهمکند.هال ()7000پیشنهاد 

نمیتواند نوآوری را در
بهطور کامل  
معامالت اقتصادی یک تئوری مفید برای شروع است؛ اما  
زنجیره تأمین پایدار توصیف کند و ادبیات زنجیره تأمین در مورد مشارکت و دیدگاههایی بر
بهکارگیری پایداری
مبنای اعتماد را موردبحث قرار دهد .ایشان پیشنهاد میکنند که  
بخصوص SSCM۳0داوطلبانه نیست بلکه یک نیاز و الزام میباشد SSCM .شامل یک بهبود
باشدوبهمدیراندرپاسخگوییبهاینسؤالکمک

درازمدتازخطمشیاقتصادیسازمانمی

1

Carter, C. R., & Liane Easton, P.
Diversity
3
Human Right
4
Altruism
5
Security
6
Carter, C. R., & Jennings, M. M.
7
Reverse Logistics
8
Carter & Ragers
9
Hall
10
Sustainable Supply Chain Management
2
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چهکاری  رامابایدانجامدهیم،نهبرایسپریکردنزمانبلکهبرایپیشرفتو
میکندکه 

موفقیت ،نه برای یک سال ،سه سال یا پنج سال آینده بلکه برای ده سال ،بیست سال و
باشدکهمیتواندمدیرانرابرای

سازیبرجستهایی  
می


بنابرایناینمفهوم
آیندههایدوردست؛ 

اتخاذاقداماتسهگانهمجابکند.

فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار
بیانکردند،پایداریبایدفرآیندهاوجریانهاییکهدرهسته

لینتون۳وهمکاران( )7002
زنجیرهتأمینوجوددارندراباهمیکپارچهکند.اینفرایندها شامل:طراحیمحصول،تولید،
توزیعومحصوالتدرپایانوفرآیندهایاحیاءمیشود.


شکل  -4فعالیتهای (SSCMلینتون و همکاران )8662




 طراحی محصول :7باید متدولوژی را جهت ارزیابی استدالالت زیستمحیطی در سطح
طراحیمحصولنگاهکرد.اینمیتوانددرتعیینچگونگیطراحیمحصولکمککندتااثرات
زیستمحیطیآنبعدازاستفادهراکاهشدهد.یکپارچگیبینطراحیمحصولوفازپردازش

بایدکشفشودتااثراتزیستمحیطیکاهشیابدوپایداریرادردرازمدتضمانتکند.

بهسوی توسعه فرآیند تولید
 تولید :۱با تحقیق در سطح فرآیند تولید باید تالشها را  
کاهشتولیدمحصوالتفرعیکهممکناستموجبتخریبمحیطزیستو

بهسوی 
پاکترو 

بهآسانی
تکنولوژیهایفرآیندبایدطراحیوعملیاتیشوندتا 

سالمتانسانشودمتمرکزکرد.
مجددهم راستاباکاهشاستفادهازمنابعطبیعیثبتشود.

قابلاستفاده
محصوالت 
بهعنوان یک توزیعکننده اصلی برای زنجیره تأمین ظاهر میشود.
حملونقل  
 توزیع  :۲
ونقلپاکتربایکتعریفدقیقاز


هایحمل

ایازطریقاستفادهازروش

کاهشگازهایگلخانه
داریهمکاریمیکند.

بهسویپای
ساختارهایزنجیرهتأمین،حرکتمثبتیرا 
 محصوالتدرپایانعمروفرآیندهایاحیاء :کاراییبازیافتمحصوالتدرپایانعمربا
بهسرعت در حال رشد میباشد .طراحی اولیه
استفاده از زنجیره معکوس ،حوزهای است که  
1

Linton
Product Design
3
Production
4
Distribution
5
Restore Processes
2
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محصول یک اثر بزرگ روی استفاده مجدد ،باز ساخت ،بازیافت ،سوزاندن یا انهدام محصول
تالش ها درباره چگونگی تسخیر ارزش باقیمانده در محصوالت در پایان عمرشان ،باید
دارد  .
گسترشیابد.
مهندس سیستمهای فرآیند ،یک نقش مهم در هریک از حوزههای باال بازی میکند و
بهسوی یک ارزیابی چرخه عمر کلی جهت دستیابی به این اهداف مشارکت میکند .توسعه

روشهای سیستماتیک و ابزارهایی که طراحی محصوالت بیخطر زیستمحیطی را ضمانت

میباشند
میکند و فرآیندهایی که با زنجیره تأمین پایدار مرتبط هستند ،اهدافی برای اجرا 

۳
(گروسمن .)700۲،
پیشینه پژوهش
7

درسال7008درتحقیقکارتروراجرز یکچارچوبمفهومیجامعبرایمدیریتزنجیره
عالوهبرسهبعداصلیپایداریابعاداقتصاد،محیطزیستواجتماعکه

تأمینپایدارارائهشد.
هاپرداختیمچهارجنبهدیگرکهنقشحمایتکنندهازسهمفهوم


بیشتربهتوضیحمبسوطآن
کننددراینچارچوباضافهشدهاند.اینچهارجنبهکهبراساس یک

اصلیپایداریراایفامی
تحقیقگستردهدرادبیاتعلمیحوزهپایداریسازمانیومصاحبهبا  ۱مدیرارشدومدیر
بندیشدهاند،مشتملبراستراتژی)7مدیریتوعدم


المللیجمع

شرکتموفقبین
اجرایی78
میباشند.
فرهنگسازمانی 

قطعیت)۱شفافیت)۲



شکل  .8چارچوب جامع زنجیره تأمین پایدار (کارتر و راجرز )8662ت
Grossmann, I. E.
Carter & Rogers

1
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تیتبرگوویتاستراک)70۳0(۳یکرویکردسیستماتیکرابرایمدیریتزنجیرهتأمین
هاخانهزنجیرهتأمینپایدارراپیشنهادنمودندآنهابااینکار

پایدارارائهنمودند.همچنین 
آن
ودرنظرگرفتنابعادمختلف،بهصورتمؤثریشبکهزنجیرهتأمینپایداررادرمقابلتهدیدات
محیطیواجتماعیوریسکهامحافظتنمودند.

گبزدیلوا 7و همکاران ( )700۲در تحقیقی به بررسی محرکها ،ذینفعان و روشهای
شرکت،محرکهایپایداریراشناسایی

آنهاپسازبررسی7۲
پایداریدرنیوزیلندپرداختند .
کردهاند که مهمترین آنها عبارتاند از ارزشهای زیستمحیطی نزد افراد ،رضایت شخصی

مربوط به حرفه ،کیفیت محصول و مشتریان .در این تحقیق ارزشهای محیطزیستی و رفاه
محرکهای فردی و تطابق یافتن با قوانین رایج ،پیشبینی قوانین آتی و

بهعنوان 
کارکنان  
۱
تعریفشده بودند.دیابتوگاویندان ( )70۳۳با

هایاجتماعیجزءمحرکهایسازمانی


گروه
مروریبرادبیاتمربوطبهمدیریتزنجیرهتأمینسبز،محرکهایمدیریتزنجیرهتأمینسبز

سازی،بااستفادهازتکنیکمدلسازیساختاری


راشناسایینمودندودریکشرکتآلومینیوم
محرکهاپرداختند.نتایجتحقیق

تفسیری ۲ونظرخبرگانبهارائهنقشهساختاریوعلّیاین
بهنوعی
نامههای دولتیبههمراهلجستیکمعکوس ،
آیین 
آنهاحاکیازایناستکهقوانینو 

ترینمحرکهایمدیریتزنجیرهتأمینسبزمیباشند.


مهم
ریسکهای مختلف تأثیرگذار بر

علیمحمدیوهمکاران()۳۱۲۱طیتحقیقیبهشناسایی
پروژههای شرکت گاز پرداختند .برای این کار ابتدا با استفاده از فراترکیب ،طبقات

زنجیره تأمین
بهکارگیری روایی محتوایی
بهپژوهشهای قبلی شناسایی و با 

ریسکها با توجه

گروهبندی انواع
و 
مدلسازی تفسیری
پروژههایگاز ارتباط دارد استخراج کردند و با 

ریسکها که با

آن بخش از
آنها بر یکدیگر را
ریسکها و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

ساختاری ،روابط متقابل میان
مشخصکردند.
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری
جامعهآماریدراینتحقیقمتشکلازمقاالتعلمیپژوهشیچاپشدهاز

جامعهآماری:
سال  ۳۲۲0تا   70۳در پایگاههای معتبری همچونگوگل پژوهشگر و ساینس دایرکت  .در
حوزهزنجیرهتأمینپایدارهست.
1

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

نمونههای

مونهگیری در روش فراترکیب
مالک کفایت نمونه اشباع نظری است.ن 
ماهیت غیر تصادفی دارند .ابزار گزینش اسناد علمی منتخب با روش ارزیابی و انتخاب
نمونهگیری در فراترکیب با مقاالت حائز اولویت باالتر در

حیاتی(کسپ)است .بنابراین فرایند
میپذیرد.
بهکفایت تئوریک خاتمه 
متدولوژی کسپآغازشده و با رسیدن 
ابزارهای گردآوری دادهها
دادههامیباشد.چنانچهاینکاربه
جمعآوری 
تصمیمگیری 

بخشهایهر
اصلیترین 
یکیاز 
دادهها با سرعت و دقت
نتیجهگیری از  
تجزیهوتحلیل و  

شکل منظم و صحیح صورتپذیرد کار 
ایووبگردیاستفادهشده


یمطالعهکتابخانه
خوبیانجامخواهدشد.دراینپژوهشازابزارها
است.
مطالعه کتابخانهای:رویکرد متداول در شناسایی و نقد پژوهشهای صورت پذیرفته در زمینه
بهکارگیری منابع علمی معتبر نظیر
زنجیره تأمین پایدار در عرصه داخلی و خارجی است  .
نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی ،مطالعه مقاالت و رجوع به انتشارات معتبر ازجمله
روشهای مورداستفاده برای
میافزاید .یکی از  
کتابخانهای  

عواملی است که بر غنای مطالعه 
هادراینپژوهشروشکتابخانهایاست.درراستایاینتحقیق،پژوهشگرباید


گردآوریداده
بامراجعهبهکتب،پایاننامهومقاالتمرتبطباموضوعزنجیرهتأمینپایداربهبررسیسوابق

هایاینپژوهشها بهیک


وتحلیلیافته

وباگردآوریوتجزیه
پژوهشیدراین زمینهپرداخته 
بندیونتیجهگیریعلمیبرسد.


جمع
دادهها آمارهای جهانی ،روندها و اطالعات
بهمنظور دسترسی به جدیدترین 
وبکاوی :ابزاری 
مقاالتچاپشده

آخرین مقاالت علمی منتشرشده است .همچنین استفاده روزآمد از جدیدترین
شایانذکر است با توسعه روزافزون فناوری اطالعات

الکترونیکی ازجمله محاسن وب کاوی است.
میرسد.بنابراین مالک ما از
بیشماری در خصوص مسائل زنجیرهتأمین به چاپ 
مطالب متنوع و 
دادههای موثق است.
گزینش مطالبرجوع به مقاالت معتبر و 

اعتبار و پایایی پژوهش
میشوند؛ اما ماهیت و
روایی ۳و پایایی 7ازجمله واژگان متداول درروش پژوهش محسوب  
تعریف اینواژگان در روش پژوهش کیفی و کمی متفاوت است.اصوالً برخی از پژوهشگران بر
Validity
Reliability

1
2
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این باورند که در پژوهش کیفی مفاهیم روایی و پایایی فاقد موضوعیت است (اصغریزاده،
دادهاند.
بااینوجودبرخیدیگرتعاریفمتفاوتیازرواییوپایاییارائه 
قاسمیوملکی .)۳۱۲0،
حالآنکه پایایی
اندازهگیری است .
صحتوسقم نتیجه حاصل از ابزار  

واژه اعتبار غالباً به معنای 
اندازهگیریتاچهاندازهدارایقابلیتکسبنتایجدرتکرارآزمون
بهاینامراشارهداردکهابزار 
پژوهشهایکیفیمرادازواژهاعتبارمفاهیمی همچونباورپذیری،وثوق پذیری

راداراست.در
و اعتماد به نتایج مدنظر است .الزم به ذکر است که اصوالً پژوهشگران کیفی ادعای دال بر
روشهای پژوهش کیفی ،غالباً پژوهشگر در پی اثبات
اعتبار ابزار و نتایج پژوهش ندارند .در  
دراینپژوهشبرایپایاییازضریبکاپاکوهنبهرهگیریاست.اگر

نمیباشد.
اعتبارنتایجخود 
اینضریبمقداریبیشتراز ./داشتهباشدمقدارشدارایاعتباروقابلقبولاست.
جدول  -4جدول توافقی در محاسبه آمار کاپا( قاسمی)4938 ،





نشاندهنده عدم توافق میان دو
نشاندهنده توافق و  bو   c
پارامترهای  dو  a
پارامترتوافقمشاهدهشده  p0= a+dو درصد احتمال توافق انتظاریاز

پاسخدهندهاست .
متن /
رابطه زیر:
رابطه ()4

روش پژوهش
انجامشده در یک موضوع خاص را به

پژوهشهای ترکیبی که عصارهتحقیقات

امروزهانجام
گسترشیافته است.

بهطور روزافزون
نظاممند و علمی فراروی پژوهشگران قرار میدهد ،
شیوه 
وآسیبشناسی تحقیقات گذشته در چند سال

بهمنظور بررسی و ترکیب
روشهایی که 

یکی از
۳
تجزیهوتحلیلی عمیق از کارهایپژوهشی

معرفیشده است ،فرامطالعه است.فرامطالعه،

گذشته
7
نامبردهشده است؛
سالهای گذشته بیشتر از فراتحلیل 
انجامشده در یک حوزه خاص است .در 

Meta Study
Meta-analysis

1
2
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واژههایی همچون فراتحلیل ،فرا ترکیب (فراسنتز) ،فرانظریه و
ولی باید گفت که فرامطالعه با 
۳
برمیگیرد(پترسونوکانام )700۳،

فراروش متفاوت است .فرا مطالعه کلیه این مفاهیم را در
7
میتوان فرانظریه را تحلیل نظریههای تحقیقات گذشته ،فراروش را تحلیل روششناسی

تحقیقاتگذشته،فراترکیبراتحلیلکیفییافتههایتحقیقاتگذشته وفراتحلیلراتحلیل

۱
کمییافتههایتحقیقاتگذشتهدانست(بنچودی )70۳0،




شکل  -9قسمتهای یک فرامطالعه(بنچ و دی)8646 ،


یافتههای

در این پژوهش روش فرا ترکیب به کارگرفته شده است .فراترکیب اطالعات و
میکند .درنتیجه،
استخراجشده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی 

آنها با سؤال
نمونهی موردنظر برای فراترکیب ،از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط 

میشود .فرا ترکیب ،مرور یکپارچه ادبیات کیفی موضوع موردنظر و
پژوهش تشکیل 
یافتههای این

دادههای ثانویه و اصلی از مطالعات منتخب نیست ،بلکه تحلیل
تجزیهوتحلیل 

دادههای اصلی مطالعاتمنتخب است.
مطالعات است.به عبارتی ،فراترکیب ،ترکیب تفسیر 
مراحل انجام فرا ترکیب
فراترکیب مستلزم آن است که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی را نسبت به سند مورد
پژوهشهای قبلی را با یکدیگر ترکیب کند .درگذر این بررسی،

یافتههای
مطالعه انجامدهد و 
میشود.بنابراین فراترکیب به بازنمایینتایجی
مؤلفههای مکنون درمسئله بهتر بازنمایی 

ابعاد و
1

Paterson, B. L., & Canam

2

Meta Method

Bench, S., & Day, T.

3
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مرحلهای را به

کمکمیکند.سندلوسکی و باروسو الگوی هفت

بیش از هر یک از مطالعات قبلی
دادهاند(ساندلوفسکیوباروز.)7002،
این منظور ارائه 
گام نخست .تنظیم سؤال پژوهش :نخستین سؤال برای شروع فرا ترکیب چه چیزی ۳است.
درپژوهشحاضرابعادوشاخصهایزنجیرهتأمینپایدارموردسؤالقرارگرفتهاست.درادامه

میشود.
سؤالهایی نظیر چه کسی؟ چه وقت و چگونه طرح 

گام دوم .بررسی متون بهصورت نظاممند :در این مرحله پژوهشگر به جستجوی
میکند .وی کلمات کلیدی
سیستماتیک مقاالت منتشرشده در مجالت علمی مختلف تمرکز 
واژههای جستجو یا چهارچوب زمانی
مرتبط را گزینش میکند .در سرتاسر پژوهش تعاریف 
مجموعهای از جستجوهای بر خط را

میشود .درانتها ،پژوهشگر
بهطور مستمر دوباره ارزیابی 

نسخهای را از متن

انجام داده تا مطالعات منتخب را مشخصکند .برای هر مقاله مشخص ،او
دانلودمیکند .سپس ،منابع منتخب دیگری را برای

کامل مقاله همراه با فهرستی از تمام منابع
واژههای جستجویجدیدی را نیز برای جستجو در اینترنت
میکند .همچنین 
بازنگری بررسی 
میکند.
شناسایی 
گام سوم .جستجو و انتخاب مقاالت مناسب :در ابتدای فرایند جستجو پژوهشگر مشخص
میباشد یا خیر.بدین منظور مقاالت
میکند که آیامقاالت یافت شده متناسب با سؤال پژوهش 

میگیرد .در این گام ،پژوهشگر در هر بازبینی تعدادی از
منتخب چندینبار مورد بازبینی قرار 
مقاالت را ردمیکند.
میشود روش
ابزاری که معموالً برای ارزیابی کیفیت مطالعه اولیه پژوهش کیفی استفاده 
ارزیابی حیاتیکسپاست(شکل  .)۲بر اساس شاخص کسپ اهداف پژوهش ،منطق پژوهش،
انعکاسپذیری ،مالحظات اخالقی ،دقت در

دادهها،
جمعآوری 

نمونهبرداری،

طرح پژوهش،
قرارمیگیرد .درپژوهشحاضر

یافتهها ،ارزش پژوهش موردبررسی
تجزیهوتحلیل ،بیان روشن 

پس از فیلتر مقاالت از طریق ابزار کسپ و بر اساس رسیدن به اشباع تئوریک تعداد نهایی
مقالههابه۱۳عددرسید.



What

1
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شکل  -1فرایند فیلتر مقاالت



اسنادوگزارشهایبرگزیده،نوبتبهاستخراج

گام چهارم .استخراج نتایج :پساز گزینش 
پرسشها

کدها از متون است .برای استخراج کدها سؤاالت تحقیق موردنظر بوده است .
عبارتانداز:

چهعواملوشاخصهاییدرزنجیرهتأمینپایداردخیلهستند؟

-۳
کدماند؟
 ارکاناقتصادیزنجیرهتأمینپایدار 
کدماند؟
ارکانزیستمحیطیزنجیرهتأمینپایدار 


کدماند؟
 ارکاناجتماعیزنجیرهتأمینپایدار 
رمافزار مکسکیو دیایارجاعی
الزم به ذکر است کهدر پژوهش حاضر  782کد در ن 
شناسایی شد.از این حیثبادرنظرگرفتنفراوانیدرمجموع  ۳7۲کدبافراوانیاستخراج
درمیانکدهایشناساییشده،بازیافت وبازتولیدمحصول ( 7۲ارجاع)،تصویروشهرت

شد.
شرکت ( 7۲ارجاع) ،ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمینکننده ( 77ارجاع) ،در زمره مهمترین
کدهایشناساییشدهبود.

گام پنجم .تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی :در پژوهش حاضر ،ابتدا تمام عوامل
گرفتهمیشود .سپس با در نظر گرفتن مفهوم

بهعنوان کد در نظر
استخراجشده و از مطالعات را 
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اینترتیب مفاهیم تمهای
به 
میشود  .
دستهبندی  

آنها در یک مفهوم مشابه
هریک از کدها ،
مبنایدستهبندیاینکدهابرحسبمیزانتشابه کدهایمختلف

میشود.
پژوهش شکل داده 
درهرتمتعدادیکدبهعنوان

ایازکدگذاریرامشاهدهمیکنید.


درزیرنمونه
بایکدیگراست.
نمونهآوردهشدهاست.


اقتصادی

جدول  -8طبقه بندی کدها به تم و مقوله
فراوانی
منبع
کد
تم
مقوله
نسبی
هارمزوهمکاران(،)70۳۱باجدورو
استانداردهایایزو(،)۲000
همکاران(،)70۳۲کربنوهمکاران
انعطافپذیری(توزیع،عملیات)،

(،)70۳7اهیوهمکاران(،)70۳۲ریفک
توسعهمحصوالت،ارتقاعملکرد
وهمکاران(،)70۳۱بخروبو
شرکت،برنامهریزی،نقش

اقتصادی
همکاران(،)70۳۲اگرونوهمکاران
سازمانهایغیردولتی،کنترلو

(،)70۳7ورسیوهمکاران(،)70۳۲کارتر
تضمینکیفیت،جریاناطالعات،
وهمکاران(،)7008ازاپاجیک(،)700۱
خدمات(کیفیت،مدیریت،زیرساخت،
۳۲
شرکتی
ولف(،)70۳۳یاکولواوهمکاران()70۳0
پسازفروش،قوانین،مالی،
استراتژی،زمان،قابلیتاطمینان،
تنوع،پیوستگی)،حمایترهبری
(مدیریتارشد)،مزیترقابتی،بازار
(توسعه،رهبرشدن،مزیت،بازارهای
خردهفروشی،هدف،
جهاتی،تعامل ،
کششی،بقا،سهم،موقعیت،فشار)و.
ازاپاجیک(،)700۱ازاپاجیکو
سرمایهگذاری،ارزشافزوده

بازگشت
همکاران( ،)7000کارترو
محصوالت،عملکردمالی،نرخمالیات،
همکاران( ،)7008کارترو
گزارشهامالیمثلساریبانز،افزایش

همکاران(،)7007ولواوهمکاران
کمهزینه،گردش(جریان) ۳0
شیوههای 

مالی
(،)700۳پتنایکوهمکاران( )70۳
نقدی،منابعمالی،تمایلبهپرداخت
هزینهبرایپایداری،سودآوریبرای
شرکت،و...
هارمزوهمکاران( ،)70۳۱اگرونو
تأمینکننده،رضایت
قابلیتاطمینان 
همکاران(،)70۳7ویتستروکو
تأمینکننده،
تأمینکننده،آموزش 

همکاران(،)70۳7گیمنزو
تأمینکننده،وجود
مدیریت 
همکاران(،)70۳7مسومیکوهمکاران
تأمینکننده،
تأمینکنندهدوم،تشویق 

(،)70۳۲مورالیو
تأمینکنندگان،توسعه
یکپارچگی 
همکاران(،)70۳7سئورینگوهمکاران
8
ینکنندگان،
تأمینکننده،تواناییتأم 

تأمینکننده
( ،)7008ولف(،)70۳۳الذبی()70۳۱
تأمینکنندگان،
مدیریتارتباط 
ارزیابیعملکردوانتخاب
تأمینکننده،مدیریتریسک

تأمینکننده،همکاریوارتباطبا

تأمینکننده،و...
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زیستمحیطی

ادامه جدول  -8طبقه بندی کدها به تم و مقوله
فراوانی
منبع
کد
تم
مقوله
نسبی
هاتچینسوهمکاران(،)7008اشبیو
محیطزیست،کاهشاثر

طراحیبرای
همکاران(،)70۳۳اهیو
تولیداتبرزیستبوم،دفعبهداشتی
همکاران(, )70۳۲ریفکوهمکاران
محصول(زباله)وفناوری،مدیریت
(،)70۳۱یاکولواوهمکاران(،)70۳0
پایانعمرمحصول،شناساییویافتن
هارمزوهمکاران(،)70۳۱تاتیچیو
منابعجایگزینغیرخطرناک،طراحی
2
کاال و خدمات
همکاران(،)70۳۱اگرونوهمکاران
آنهارامورد
محصوالتیکهبتوان 
(،)70۳7ازاپاجیک(, ،)700۱بخروبو
بازیافتقرارداد،نرخمحصوالت
همکاران( ،)70۳۲کارترو
معیوب،کاهشمصرفمنابعکمیاب
همکاران(،)7007
محیطی،بهینهسازیفرایند


زیست
برایکاهشزباله،و...
ازاپاجیک(.)700۱کلوز(, )70۳0یاکولوا
خانهای،تغییرات
انتشارگازهایگل 
وهمکاران(،)70۳0ولواوهمکاران
آبوهوا،گرمشدنکرهزمین،مقدار

انرژی و
( )700۳اهیوهمکاران( ،)70۳۲ریفک
کربنمحصول،استفادهازانرژی
۲
وهمکاران(،)70۳۱ورسیو
تشعشعات تجدیدپذیر،کنترلآلودگی،کاهش
همکاران()70۳۲
حملونقل،کاهشتولید
انتشارات 
گازهایگلخانهای،و...
موراناوهمکاران( ،)70۳۲بخروبو
حملونقل،اتوماسیون
بهینهسازی 

همکاران( ،)70۳۲ازاپاجیک()700۱
سازیفرایندهایبارگیریوتخلیه،
ولف(،)70۳۳تاتیچیو
حملونقل،انتخاب
حملونقل،ایمنی 

حملونقل و
همکاران( ،)70۳۱ریفکوهمکاران
محیطزیست۱/۳۲ ،

وسایلنقلیهسازگاربا
لجستیک
()70۳۱کارتروهمکاران()7007
لجستیک(مدیریت،استراتژی،
،حملونقل

طراحی،یکپارچگی)
بینالمللی

هلدرسونوهمکاران()700۲ال
شبکهبازیافت،بازیافتوبازتولید
ذبی( ، )70۳۱کلوز(, )70۳0ازاپاجیک
لجستیک محصول،کمیتوکیفیتمحصوالت
وهمکاران(, )7000اشبیوهمکاران
برگشتی،لجستیکمعکوس،زنجیره
معکوس و
)70۳۳( ۲ولواوهمکاران( ،)700۳اهیو
تأمینحلقهبسته،زنجیرهتأمین
زنجیره تأمین
همکاران()70۳۲
معکوس،طراحیکارابرایبازیافتو
حلقه بسته
استفادهمجدد،مقرراتبازیافت،
طراحیبرایدمونتاژو...
ولف( ،)70۳۳مورالیو
بازاریابیسبز،خریدسبز،فروشسبز،
همکاران( ،)70۳7کربنوهمکاران
فعالیتهایسبزدرکلزنجیره،

ادغام
()70۳7اشبیوهمکاران(, )70۳۳
۲
فناوریهایسازگاربا

خرید
فعالیتهای
تاتیچیوهمکاران( ،)70۳۱گیمنزو
محیطزیست،مدیریتموادسبز،

سبز
همکاران()70۳7
توزیعسبز،و...
سیستممدیریتمحیطی،EMSمدیریت
مورالیوهمکاران( ،)70۳7هارمزو
ایمنیوبهداشتمحیط،توسعهنگرشو
همکاران(،)70۳۱مسومیکوهمکاران
زیستمحیطیدرکلزنجیره،

ایدههای

(،)70۳۲اشبیوهمکاران(, )70۳۳
مشتری،

محیطی

های

خواسته

به

توجه
ریفکوهمکاران(, )70۳۱تایو
 ۲/
مدیریتی
تأمینکننده
زیستمحیطی،مدیریت 

تعهد
همکاران( )70۳
أمینکنندهسازگاربا
سبز،انتخابت 
زیست،مسئولیتهای


محیط
زیستمحیطی،و...
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زیستمحیطی

ادامه جدول  -8طبقه بندی کدها به تم و مقوله
فراوانی
منبع
کد
تم
مقوله
نسبی
کربنوهمکاران(،)70۳7ریفکو
زیستمحیطی،

مالیاتهای

همکاران(, )70۳۱اشبیوهمکاران
زیستمحیطیدولتی،

سیاستهای

قوانین و
)70۳۳( 7/۳گیمنزوهمکاران( ، )70۳7اهی
محیطی،برنامههای


زیست
مقررات
سیاستها
وهمکاران(, )70۳۲مسومیکو
انطباقوممیزیمحیطی
همکاران()70۳۲
یاکولواوهمکاران()70۳0ازاپاجیک
آموزشوتحصیلکارمندان،استخدام
وهمکاران(, )7000بخروبو
وحفظکارمندان،انگیزهکارکنان،
همکاران( ،)70۳۲هاتچینسوهمکاران
کیفیتزندگی،شرایطووضعیتکار،
( ،)7008ازاپاجیک()700۱
سالمتیوایمنی،ایمنیمحلکار،
8
کارکنان
فعالیتهایداوطلبانه،تعادلکارو

زندگی،روابطکارکنان،مشارکت
اجتماعی،دستمزدومزایا(عادالنه)،
امنیتشغلی،و...
ازاپاجیک(, )700۱کلوز(, )70۳0کارترو
تعاملفعالوهمکاریباذینفعان،
همکاران( ،)7008اهیوهمکاران
مشارکتورابطهذینفعان،یکپارچگی
( )70۳۲ریفکوهمکاران
ذینفعان،پاسخگوییبهذینفعان،
(،)70۳۱زایالنیوهمکاران( )70۳7ولف
درگیریوتعهدسهامداران،بهبود
( ،)70۳۳کارتروهمکاران()70۳۳
۲/۳
اعتمادباذینفعان،افزایشسطح
ذینفعان
آگاهیوتوانمندسازیذینفعان،ارائه
یکابزاربرایتشویقمشارکت
تصمیمگیری،بهرسمیت

ذینفعاندر
شناختنذینفعان،فشارذینفعانو...
هاتچینسوهمکاران( ،)7008کارترو
تغییراتجمعیتی،مقدارجرم،شرایط
همکاران( ،)7008ولواوهمکاران
زندگی،بهسازی،سطحتحصیل،
( ،)700۳یاکولواوهمکاران()70۳0
دسترسیبهامکاناتبهداشتو
ازاپاجیک(, )700۱ازاپاجیک
 ۲/
جامعه محلی درمان،دسترسیبهآبآشامیدنی
وهمکاران(, )7000کربنوهمکاران
سالم،همکاریباجامعهمحلی،
( ،)70۳7الذبی()70۳۱
صنعتی،گروههایمردمی

بومشناسی

اجتماعی،و...
ازاپاجیک( )700۱ولواوهمکاران
رضایتمشتری،حفظمشتریدر
( )700۳اهیوهمکاران()70۳۲ریفک
درازمدت،تعاملبامشتریان،
وهمکاران( , )70۳۱اگرونوهمکاران
وفاداریمشتریان،افزایشآگاهی
۲/۲
مصرفکنندگان
(،،)70۳7ویتستروکو
مشتریان،انتظاراتمشتریان،فشار
همکاران(،)70۳7هارمزو
مشتریان،ایجادارزشبرایمشتری،
همکاران(،)70۳۱
نرخشکایاتمشتریان،و...
ولف(, )70۳۳مورالیوهمکاران()70۳7
ایجادفرهنگمسئولیتاجتماعی،
ازاپاجیکوهمکاران(, , )7000بخروبو
فرصتهایبرابروعدمتبعیض،

همکاران( )70۳۲هاتچینسوهمکاران
فعالیتهایبشردوستانه،کمکبه

( ،)7008ازاپاجیک( )700۱ریفکو
شیوههای
موسسهخیریه،ادغام 
مسئولیت
۲/7
همکاران( )70۳۱تایو
شرکتها،

مسئولیتاجتماعی
اجتماعی
همکاران(  )70۳کارترو
کمکهایمالیبشردوستانه،و...

همکاران( ،)7008ولواوهمکاران
( )700۳موراناوهمکاران()70۳۲
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اجتماعی

سازمان



مقوله

تم

ادامه جدول  -8طبقه بندی کدها به تم و مقوله
فراوانی
منبع
کد
نسبی
مورالیوهمکاران()70۳7ویتستروکو
سازمان،ارزشهای

هنجارهای
همکاران( ،)70۳7هارمزو
اجتماعی،آزادیاندیشه،تبلیغات،
همکاران( ،)70۳۱موراناو
پیشنهادهایویژه(آخرهفته/فصل
همکاران()70۳۲ازاپاجیک(, )700۱
پروژههای
جشن)،مشارکتدر 

کارتروهمکاران( )7008کارترو
ارزشهایفرهنگی،
جامعه،حفظ 
همکاران()70۳۳کارترو
انجمنها،ایجادو...

آزادی
همکاران(, )7007ولواوهمکاران
()700۳


،زیستمحیطیبا،۱۱/8۲اجتماعیبا 7۲/۳

مقولهها بهترتیباقتصادیبا۱2
درمیان 
فراوانینسبیدارایبیشترینارجاعواهمیتهستند.






شکل  -9فراواتی نسبی مقولهها


۳

نرمافزار 
شاخصهای مختلف در میان اسناد مختلف در  

در شکل زیر میزان توافق میان 
 Maxqdaرامشاهدهمیکنید.درواقعاینشکلمیزانتکرار (فراوانی)هرتمرادرهرسند
بندیبررسیمقالههااز


طورکهگفتهشدبرایاولویت
صورتگرافیکینمایشمیدهد  .
همان


به
شدهانددارایفراوانی
هاییکهدراولبررسی 


شدهاست،طبقشکل،مقاله

استفاده
ابزارکسپ 
هاوبزرگیآنهادرسمتراستشکلبیشتراست.


بیشترهستند،بهعبارتیتراکممربع

هایکیفیبودهوزبانفارسیراپوششمیدهد.درپژوهش


افزاریآلمانیمختصتحلیلداده
   Maxqda ۳
نرم
آنبهرهگیریشدهاست.

حاضرازنسخه70۳0
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شکل  -0میزان توافق میان شاخصهای مختلف در میان اسناد مختلف درنرم افزار maxqda

گام ششم :کنترل کیفیت
در گام ششم جهت ارزیابی کیفیت ،نتایج در اختیار یکی از خبرگان قرار میگیرد تا
بهوسیله شاخص کاپا ( )Kappaموردبررسی قرار گیرد .جدول  ۱معرف جدول توافقی میان

کدینگیکیازخبرگانو نگارندهدرخصوصیکیازمتوناست؛وباتوجهبهعددمعناداری
شایانذکر استاز

قرارمیگیرد.

 0/000ومقدارضریبکاپا ()0/ 7این شاخصموردپذیرش 
۳
نیزیادمیشود.پژوهشگرانبراینباورند

ضریبکاپاتحتعنوانمالکارزیابیپایایی درونی
چنانچهاینضریباز  0/باالترباشد،اینضریبمقدار خوبیرادارااست.همچنین ضریب
بررسیشده است.

معناداری کمتر از /0گویای وجود رابطه کدگذاری میاندو سند

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

مقدار

انحرافمعیاربرآوردی

برآوردTb

معناداری
برآوردی()Sig

درجهتوافقکاپا7

./ 7

./۳ 2

۲/۲۱۲

./000


گام هفتم :ارائه یافتهها
ارائهشدهاست.درشکلزیرهرتمبه
درخاتمهنتایجحاصلازفراترکیبدرقالبشکل  
طورکهدرمدلمشاهدهمیکنیدبرایرسیدنبه

همراهفراوانینسبیآنبیانشدهاست.ه 
مان

Interior Reliability
Kappa

1
2
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طورهمزمان توجهشود و


محیطیواجتماعیبه

پایداریبایدبههرسهبعداقتصادی،زیست
تمرکزبهروییکیادوبعد،منجربهرسیدنبهپایدارینمیشود.




شکل  -2مدل ارائه شده برای زنجیره تأمین پایدار

بحث و نتیجهگیری
باتوجهبهاهمیتبحثپایداریدرزنجیرهتأمینبهمفاهیمپایداری،مدلهایپایداری و
طورگستردهایدرادبیاتموضوعپرداختهشدو


هایرسیدنبهپایداریزنجیرهتأمینبه

راه
نتیجتاًبهارائهمدلیجامعجهتارزیابیپایداریزنجیرهتأمینپرداختهشد.بامروروبررسی
هایموجود،سهبعداقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطی


یابیمکهدرمدل

ادبیاتموضوعدرمی
عنوانابعادپایداریدرنظرمیگیرند.ازطرفیدیگربامرورادبیاتموضوعدرمیابیمکه


رابه
بهیکاجماعنرسیدهاند،هرمقاله

مطالعاتدرتعیینشاخصهاوابعادزنجیرهتأمینپایدار 

تعدادمحدودیازشاخص هاوابعادزنجیرهتأمینپایداررامشخصکردهاست،بنابرایندراین

آوریشاخصهایزنجیرهتأمینپایدار


پژوهشبااستفادهازروشفراترکیببهبررسیوجمع
درپیشینهپژوهشیوبابررسی۱۳مقالهورسیدنبهاشباعتئوریکپرداختهشد.درپژوهش
نرمافزار  MAXQDAارجاعی شناسایی شد .الزم به ذکر است برخی از
حاضر  782کد در  
شناساییشدهدارایچندینفراوانیبود.ازاینحیثبادرنظرگرفتنفراوانیدرمجموع

کدهای
درمیانکدهایشناساییشده،بازیافت وبازتولیدمحصول

 ۳7۲کدبافراوانیاستخراجشد.

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب463 .....................................

،ارزیابیعملکردوانتخابتأمینکننده(77

( 7۲ارجاع)،تصویروشهرتشرکت( 7۲ارجاع)
ترینکدهایشناساییشدهبودند.بعدشناساییکدها(متغیرها)محققبا

ارجاع)،درزمرهمهم
بندیکدهابهتمهاکردوکدها


توجهبهپیشینهپژوهشیموضوعوسلیقهفردیاقدامبهطبقه
تمطبقهبندیشدند.بهنظرمحققوبابررسیپیشینهموضوع،زنجیرهتأمینپایداراز

رادر۳۲
محیطی،اجتماعیتشکیلشدهاست؛ ودرپایاننیزیکمدل


اقتصادی،زیست
 ۱بعد(مقوله)
برایزنجیرهتأمینپایدارارائهشد.

پیشنهادها برای صنایع و شرکتها
سازمانها میتوانند با مراجعه به جدول فرا ترکیب آن دسته از متغیرهایی که دارای

.۳
بیشترین ارجاع و فراوانی و از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را شناسایی و آنها را در
سازمانخودموردتوجهبیشترقراردهند.
شاخصها و

 .7در پژوهشهای آتی میتوان با اضافه کردن یک مورد مطالعاتی به پژوهش ،
متغیرهایزنجیرهتأمینپایداررادریکصنعتخاصمثالًپتروشیمیبررسیکرد.
هایتصمیمگیریچندمعیاره(تاپسیس ،فرایندتحلیلشبکهای)...،۳


توانبایکیازروش
 .۱
می
متغیرهارارتبهبندیووزندهیکرد.

 .۲پیشنهاد میشود با روشهایی مثل دیمتل ،7ارتباط شاخصهای زنجیره تأمین پایدار و
درجهتأثیرپذیریویاتأثیرگذاریهریکبرروییکدیگردریکصنعتخاصبررسیشود.
 .عالوه بر فرا ترکیب ،میتوان در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر فرامطالعه بهطور
همزمانباتوجهبهمقالههامثالًفراترکیبوفراروش،یافراترکیبوفرانظریهبهکاربرد.

ریزیوزمانبندیمناسبجهتمراجعه


کمکشایانیبهبرنامه
 .مشخصبودنجامعهآماری
طورکهدربخشمحدودیتهایتحقیقاشارهشددسترسی

ایمیکند .
همان


بهمنابعکتابخانه
به مقالهها بهعنوان مهمترین منبع مشکالت زیادی دارد پس مراجعه دوباره به این منابع
توانبهجایرسیدنبهاشباعتئوریک،


هایآتیمی
مشکالترادوچندانمیکند.درپژوهش

تعدادمحدودمقالههارابررسیکرد.


Analytical Network Process
Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

1
2
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