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 مقدمه -1
 یانشده یطور فزابه یالمللنیدر سطح ب داریعالقه و توجه به توسعه پا ریاخ یهادر سال

تشا بشه امشروز بشا انتششار اخبشار        2212که سازمان ملل از سال  یابه گونه ،رشد کرده

و  یو فشرد  یو سشازمان  یشهر یمختلف جهان یهادر بخ  1داریمربوط به توسعه پا

مهم پرداختشه   نیبه ا ،میخواهیکه م یاندهیتحت عنوان آ یابا صدور قطعنامه نیهمچن

نبشوده   ریثأتش یبش  داریش از مو وع توسعه پا زین اتیو عمل دیعرصه تول. از این رو است

 یکردهشا یرو نیمأت رهیتوجه به زنج  یو افزا یدر سطح جهان دیاست. با گسترش تول

و  یرقشابت  تیش مز جشاد یو ا شتریب یورهعرصه به منظور بهر نیدر ا یو متنوع یدیجد

 رهیش در زنج یداریش شده است. امشروزه توجشه بشه مفهشو  پا     جادیکار او توسعه کسب 

 یهشا تیش و فعال یجهشان  تیش با توجه بشه رششد روز افشزون جمع    یصنعت یایو دن نیمأت

 لئدر کنشار مسشا   یطش یمحسشت یو ز یاجتمشاع  یامشدها یآن اثشرات و پ  یو در پ یانسان

 ایشن  . سشرآغاز شده اسشت  لیها تبدها و شرکتسازمان یاصل ءدغدغه کیبه  یاقتصاد

 منظشور  ( بشه 1494متحشده )  ایشاالت در  پشا   هشوای  الیحش   تصویب توانمی را اقدامات

 دارنشد  تأکیشد  ایشن  سبز بر مدیریت و سبز تولید دانست. جنب  زیستمحیط از ضفاظت

 ای پایشدار توسشعه  محیطشی، زیسشت  هشای دغدغشه  بشه  توجه از فارغ اقتصادی توسع  که

، 19222مشدیریتی ایشزو    استانداردهای الزامات نیازها، این پرتو در. شودنمی محسوب

 توسشعه  منظشور  بدین 3محیطی اثرات و ارزیابی 2محیطیممیزی و مدیریت زیستطرح 

  .یافت

ضشال   یازهشا یرفشع ن  یبشرا  است یاتوسعه دار،یسازمان ملل: توسعه پا فیطبق تعر

 واژةخشود.   یازهشا یرفشع ن  یبشرا  ندهیآ یهانسل ییضا ر بدون به خطر انداختن توانا

. است مختلف هایو برداشت معانی دربردارندةمدیریت،  شده در ادبیات پایداری رایج

 کشه  سشت ا کننشدة آن توصیف عا ، معنای در پتروشیمی، مانند پرخطر صنایع ضوزة در

                                                                                                                   
1. Department of economic and social affairs  
2. Eco-management and audit scheme  
3. Environmental impact assessment 
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. [33، ص 1]مانشد  مشی  بشاقی  وربهشره  و متفشاوت  زمان درگذر زنده هایسیستم چگونه

مختلشف مشورد توجشه     یهشا ها در اندازهتوسط شرکت یادیبه مقدار ز یداریپاه امروز

. [1029، ص 2]ششده اسشت    عیاز صشنا  یاگسترده فیط ریدرگ یو ضت ه استقرار گرفت

. عشالوه بشر   ششود  یها را شامل مشرکت اتیو عمل تیریهر دو بخ  مد ،یداریواژه پا

را بشه خشود جلشب     1نیتشام  رهیزنج تیریاز محققان مد یاریمو وع توجه بس نیا ن،یا

ها اصشرار  کردند شرکت انیب (2222پورتر و کرامر ) همچنین .[101، ص 3]کرده است 

بشه   یابیدسشت  یبشرا  مینأمدیریت زنجیشره تش   یهاطرح اب داریبه ادغا  مفهو  توسعه پا

 ،یعش یطب سشت یزطیمحش مین پایدار با ادغا  سه بعشد  أ. زنجیره ت[9] دارند داریتوسعه پا

زنجیشره   2گانشه سشه مششی  خطعنوان  باهای خود ی در فعالیتجامعه و عملکرد اقتصاد

 صر  توجهکه کید دارد أو بر این مهم ت [253-234 ص، ص5] شودمی شناختهمین أت

 هشای پیامشد  انسشانی و ارزیشابی   جامعش   بشه  توجشه  بشدون  محیطی،زیست هایویژگی به

 آن پشی  در مشدیران  آنچشه  خال  تبعاتی است ممکن ای،اقدا  توسعه از اجتماعی متأثر

 غالششب در امششروزه رو، ایششن از. [95-54 ص، صشش9] باشششد داشششته بششه دنبششال ،هسششتند

 مشی  آمیختشه صشورت   ششکل  به محیطی زیست و اجتماعی تأثیرات ارزیابی هاسازمان

 محیطشی، مزایشای  زیست و اجتماعی اضتیاجات ، از این ضیث توجه همزمان به[0] پذیرد

   .[392، ص 3] کندزیادی برای اعضای زنجیره فراهم می اقتصادی

مششهود و   یهشا نشه یهستند متحمشل هز  یسنت نیمأت رهیزنج یکه دارا ییهاسازمان

کشششور ایششران نیششز یکششی از . [302ص  ،3] هسششتند دیششبششر تول ینامشششهود قابششل تششوجه

خصشوص در صشنایع پرخطشر    مین پایدار، بهأهایی است که از مزایایی زنجیره تکشور

 تشا  منبشع  از کشاال  عر شه  بشر  را تمرکشز  تشرین بشی   سنتی مینأت بهره است. زنجیرهبی

 نظشر  در را اجتمشاعی  محیطشی،  زیسشت  هشای جنبشه  و دارد مششتری  بشه دسشت   رساندن

 واریدیوانشه  طوربه انبوه تولید و گراییمصر  که ضا ر عصر در همچنین گیرد.نمی

 کشه  باشد زنجیره فرایند از مهمی بخ  معکوس لجستیک که است نیاز و یافته افزای 

                                                                                                                   
1. Supply chain management  
2. Three bottom line 



 1931 بهار، 1، شماره 1دوره   __________________________________ گیری های نوین در تصمیمپژوهش

041 

 متعشدد  پژوهششگران  و نامتخصص. است کرده جبران را خأل این پایدار مینأت زنجیره

 تشوان مشی  کشه  اندکرده ذکر پایدار مینأت زنجیره سازیپیاده از ناشی را زیادی مزایای

 بشر  مکشرر  طشور بشه  آنها .نامید عرصه این پیشگامان از یکی را ،(2223) راجرز و کارتر

 کنشار  در اقتصشادی  مزایای از شدن مندبهره و مینأت زنجیره در پایداری ادغا  اهمیت

 مزایشای  از تعشدادی  همچنشین . دارند کیدأت محیطیزیست و اجتماعی اضتیاجات به توجه

 بشه  توجشه  بشا  هزینشه  در جشویی صشرفه  بشه  توانمی مین راأت زنجیره در پایداری ادغا 

 مشالی  گردش هزینه ایمنی، و سالمت هایهزینه کاه ، [4] بندیبسته هایزباله کاه 

 ثرؤمش  کشاه   ،[193، ص12] بهتر کار شرایط و نقل و ضمل و ترامن انبار از ناشی کار

 از جلششوگیری و کارکنششان، ایمنششی بهداشششت و ضفاظششت برابششر، رفتششار تضششمین بیکششاری،

 بشه  دادن اهمیشت  علشت  بشه  دولتشی  هایضمایت کسب ،[32، ص 11] اجتماعی محرومیت

 ششود مشی  آنها برای رقابتی مزیت ایجاد باعث این که محیطیزیست و اجتماعی مسائل

 اسشتاندارد ایشزو   سشازی پیاده با مرتبط محصول بهتر کیفیت انتظار، زمان کاه  ،[12]

 بشرای  شرکت شدن جذاب آن ءنتیجه در و شرکت برای شهرت ایجاد ،[19؛ 13] 19222

 همچنشین  و [10] دارانسشها   بشرای  و [19] بشالقوه  کارمنشدان  ،[193، ص 15] مشتریان

 غیبشت  کشاه   وری،بهشره  و انگیشزه  افشزای   بشه  منجشر  کشار  ششرایط  پشایین  هایهزینه

 [22] قطعشات  جداسشازی  و مجشدد  اسشتفاده  بشرای  طراضشی  قابلیت و [14؛ 13] کارمندان

 اجتمشاعی،  پذیریمسئولیت که کنندمی اظهار همچنین ،(2212) لیار و مونت. کرد اشاره

 کشار وکسشب  هشای فعالیشت  ءدربشاره  تنهشا  نشه  اقتصشادی  عملکشرد  و خشوب  زیستمحیط

 .  [11] دشو خارج کارخانه دیوارهای از باید بلکه کارخانجات

 بیش اتحشاد ترک  یسشاز ادهیکردند که پ دیکأت ،(2219) ونگیتسنگ و ه طور خالصهبه

ششده   لیتبشد  هشا ی بشرای سشازمان  اتیض یامسئله به مینأزنجیره ت مدیریت در یداریپا

 بشرای  هنشوز  مینأت زنجیره در پایداری با این وجود ادغا  مفهو . [314ص ، 21] است

مین أهای مدیریت زنجیشره تش  شیوه هاشرکت از بسیاری بوده و مبهم هاشرکت بعضی

 دلیشل  بشه  تواندمی مینأت زنجیره در پایداری نکردن اجرا و این کنندنمی اجرا را 1پایدار

                                                                                                                   
1. Sustainable supply chain management  
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 از معینشی  هشا سشطح  ششرکت  از ایشن ضشال برخشی   با  .[22] باشد آن بودن ارزیابی مبهم

 ءهمشه  بشین  مششتر   کنند. صفتمی اجرا مین خودأرا در زنجیره ت پایداری هایفعالیت

 سشنج   و ارزیشابی  بشرای  مششترکی  اسشتاندارد  یک هیچ در که است این هاشرکت این

   .[29؛ 23] ندارد وجود مینأپایداری در زنجیره ت اقدامات

طشور قشوی   مین بشه أکننده زنجیشره تش  عوامل پایدار ءبررسی گستردهبنابراین نیاز به 

 شناسشایی  منظشور  بشه تشا   سشت ا آن بشر  سعی این مقاله درشود. از این رو اضساس می

 علمشی  رششت   ایشن  در آتشی  هشای رونشد  بررسشی  به مینأارزیابی زنجیره ت هایشاخص

 و موجشود  هشای مشدل  بازشناسشی  مستلز  تکاملی روند بررسی شکبی. شود پرداخته

 یکشی  دیگر سخن، به. است 1متعار  دان  تحلیل و تجمیع مقتضی با هایراهکار هارائ

 محققشان  هشای یافتشه  و پژوهششگران  آرای ،نظرات اتکا بر علمی، پژوه  هایویژگی از

 ابشزار  از مینأمنشد پایشداری زنجیشره تش    نظشا   تحلیشل  منظوربه در این تحقیق .است قبلی

 . است شده استفاده 2فراترکیب

مین پرداختشه  أدر ادامه نخست به بررسی روند تکاملی عوامل پایدارکننده زنجیره تش 

و سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از اجزا به کمک آنتروپی ششانون تعیشین ششده    

 است. 

 

 پژوهش نهیشیپ -2
( در 1مین پایدار، ادغا  استرتژیک وشفا  سه بعد پایشداری )ششکل   أمدیریت زنجیره ت

، ص 25]راستای دستیابی سازمان به سه هد  اجتماعی، محیطشی و اقتصشادی اسشت    

ای از آن طور مختصر خالصهتوان بهپس از بررسی گسترده مقاالت منتخب می. [392

مین بشه سشال   أزنجیره تش را گزارش داد. اولین مقاالت منتشر شده در مو وع پایداری 

ششوند کشه   گردد. از ضیث کمی و کیفی، این مقاالت به دو دسته تقسیم مشی بر می 1345

و از نظشر ابعشاد پایشداری     گشردد ی بشر مشی  هشای کم ش  ترین سهم مقاالت به پشژوه  بی 

                                                                                                                   
1. Common sense 

2. Meta syntheses 
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انشد و کمتشر   محیطی را مد نظر قشرار داده بیشترین تحقیقات صورت گرفته جنبه زیست

مین پایشدار چشه در مقشاالت    أخصوص بعد اجتماعی زنجیره تدیگر به توجهی به دو بعد

 .[390، ص 25] ی و یا کیفی شده استکم 

هشای  بنشدی پشژوه   ( در زمینه دسته2223در پژوهشی که سیورنگ و مولر )

هشا از  سشهم پشژوه    بیششترین ، مین پایدار انجا  دادندأکیفی در زمینه زنجیره ت

، 2سشازی ترتیشب تئشوری  و در مرضله بعد به 1موردینظر روش تحقیق به مطالعه 

کمتشرین سشهم را داششتند. همچنشین بعشد       9و در انتها مقاالت مشروری  3مدلسازی

محیطی بیشترین بعد مورد بررسی پایداری و بعد اجتماعی کمتشرین بعشد مشورد    

های مروری قرار توجه محققان بوده است. این پژوه  نیز که در زمره پژوه 

هایی سعی دارد در عین توجه یکپارچه به تما  ابعاد پایداری، شاخصگیرد و می

کنند، شناسشایی  مین را ایجاد میأرا که از نظر پژوهشگران پایداری در زنجیره ت

 . [2] کند

 
 

 [333، ص 21]دهنده طرح پایداری: در محل سه بخش تشکیل  1شکل 

                                                                                                                   
1. Case study  

2. Theory building  

3. Model building  

4. Review  
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 پژوهش یشناسروش -3
 رهیش زنج یداریش ثر بشر پا ؤم یهاشاخص ییشناسا ق،یتحق نیا یکل هد از آنجایی که 

هششا در ایششن پششژوه  بششدون و چششون داده از نظششر هششد ، بنیششادی اسششت، اسششت نیمأتشش

آوری شششده اسشت، از جملشه تحقیقشات غیشر آزمایشششی     گیشری و دسشتکاری جمشع   جهشت 

 گیشرد، مشی  قشرار  اسشتفاده  مشورد  تحقیق این در که آید. روشیضساب می)توصیفی( به 

 تحقیشق  روش. هشای کیفشی اسشت   کید بشر داده أاز نوع اکتشافی با ت آمیخته تحقیق روش

 دو مؤثر طوربه توانمی پروژه یک در. است کیفی و کم ی یهاروش از ترکیبی آمیخته

 رویهیک  آمیخته تحقیق روش. [112-40 ص، ص29]گرفت  کار به را تحقیق روش نوع

 از ایمجموعشه  یشا  مطالعشه  یشک  در کیفشی  و یکم ش  هشای داده تحلیشل  و آوریجمشع  برای

در این . [132-103ص ص، 20]است  اطالعات توالی و تقد  بر مبتنی که است مطالعات

بشرای ضشل مسشئله    پرداخته شده اسشت.   [23]ی سپس کم  یفیک کردیروپژوه  ابتدا به 

و در پشی آن در فشاز    مرضله کیفی از رویکرد فراترکیب استفاده شده اسشت پژوه  در 

ی به منظور تعیین  شریب اثشر عوامشل شناسشایی ششده از روش آنتروپشی ششانون        کم 

 (.2)شکل  استفاده شده است

 

 
 قیتحق کردیرو  2 شکل
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 1بیفراترک -3-1

 بشا انفجشار   علمشی  جامعشه  ششدن  مواجشه  و علشو   مختلشف  هشای ضشوزه  در تحقیقات رشد با

 ابعشاد یشک   تمامی بر تسلط و اطالع که اندرسیده نتیجه این به عمل در اندیشمندان اطالعات،

 انجششا  لششذا نیسششت، پششذیرامکششان زیششادی ضششدود تششا زمینششه ایششن در بششودن روزبششه و رشششته

 ششیوه  بشه  را خشاص  مو شوع  این در شده انجا  تحقیقات عصاره که های ترکیبیپژوه 

 .[24]است  یافته روزافزون گسترش دهند،می قرار روی پژوهشگران فرا علمی و ندمنظا 

 شناسشی آسشیب  و ترکیشب  ،بررسشی  منظشور بشه  کشه است  هاییروش از فرامطالعه یکی

 ، 3فراترکیشب  ،2فراتحلیل ءبرگیرنده مجموعهمطالعه درفرارود. به کار می پیشین مطالعات

 بششه خششود کششه اسششت پژوهشششی فراترکیششب. [93، ص 32]نظریششه اسششت فششرا و 9فششراروش

 ارزشششیابی تحششت عنششوان آن از رو ایششن از. پششردازدمششی دیگششر هششایپششژوه  یششابیارزش

 دیگشر  هشای پشژوه   دربشاره  پشژوه   نوعی فراترکیب بنابراین. کنندمی یاد هاارزشیابی

. دانسشت  گذششته  هشای پشژوه   منشد نظشا   بررسشی  و مطالعه توانمی را فراترکیب. است

 هشای اسشتخراج  یافتشه  و اطالعات از که است کیفی مطالع  نوعی به فراترکیب، کلی طوربه

 فراترکیشب،  ایگفتشه  به،کندمی استفاده مشابه و مرتبط مو وع با دیگر مطالعات از شده

 ترکیشب به عبارتی فرا .[31] منتخب است مطالعات اصلی هایداده تفسیرات تفسیر ترکیب

 مطالعشات را  سشایر  از ضاصشل  نتایج ثانویه هایداده پژوهشگر که گرددمی اطالق زمانی

 .[32] آوردمی دستهب جدیدی نتایج و نموده ترکیب خود نتایج به پاسخگویی برای

 تفسشیر  و ترکیب ارزیابی، جستجو، فرایند که فراترکیب است معتقد (2213) کاتاالنو

 اسششتفادة هنششوز. [290، ص 33] خششاص اسششت ضششوزة یششک در کیفششی یششا یکم شش مطالعششات

 ضوزة خصوص دربه و مدیریت ضوزة در فراترکیب جدید نسبتاً رویکرد از ایگسترده

در کل سه هد  اصلی برای فراترکیب بیشان ششده    .است نشده مین،أزنجیره ت مدیریت

                                                                                                                   
1 Meta-synthesis 

2. Meta analysis 

3. Meta syntheses 

4. Meta method 
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باشد. بنابراین ایشن  که شامل ساخت تئوری، شرح تئوری و توسعه مفهومی خاص می

ء هشا و اجشزای دخیشل در پدیشده    فراترکیب در پشی فهشم ششاخص   کارگیری پژوه  با به

 مین است. أپایداری زنجیره ت

 

 فراترکیب مراحل -3-1-1

ست که پژوهشگر بازنگری دقیشق و عمیقشی را نسشبت بشه سشند      ا فراترکیب مستلز  آن

مورد مطالعه انجا  دهد و پژوه  های قبلی را با یکدیگر ترکیشب کنشد. سندلوسشکی و    

 .[125، ص 39] انده دادهئای را به این منظور اراهفت مرضله باروسو الگوی

 

 های پژوهش الؤتنظیم س اول گام -3-1-2

ال بشرای ششروع   ؤاالت پشژوه  اسشت. نخسشتین سش    ؤنخستین گا  فراترکیب تنظیم سش 

 یداریش بنشدی و تحلیشل ابعشاد پا   گشروه  1( اسشت. در جشدول   Whatفراترکیب چه چیزی )

 قرار گرفته است.ال ؤمورد س نیمأت رهیزنج

 

 پژوهش هایالؤس 1 جدول

 ال پژوهشؤس پارامتر

 کدامند؟، کنندمین در صنعت پرخطر ایجاد میأهایی که پایداری را در زنجیره تشاخص ؟ (what) چیزی چه

 ؟( who) چه

 ؟( when) وقت چه
 مین در صنعت پرخطر شامل چیست؟أابعاد پایدارکننده زنجیره ت

 گذارند؟ثیر میأمین چگونه بر یکدیگر تأابعاد پایدارکننده زنجیره ت ؟ (How) چگونه

 

 ند متونمنظام بررسی گام دوم: -3-1-3

در این مرضله پژوهشگر به جستجوی سیستماتیک مقاالت منتشر ششده در مجشالت علمشی    

هشای  هشای سشازمان  و سشایت  یمنشابع عمشوم   نیو همچنش  یو خارج یمختلف و معتبر داخل

در بازه زمشانی مناسشب    و داخلی با هد  تعیین اسناد معتبر، موثق و مرتبط معتبر خارجی
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المللشی در ضشوزه   بین1های این پژوه  عد  دستیابی به منابع علمی یکی از تنگنا پردازد.یم

یشن منظشور   ه اکنشد. بش  را گشزین  مشی   طابتدا کلمات کلیشدی مشرتب   نفت، گاز، پتروشیمی بود.

منفرد یا ترکیبی بشه فارسشی و انگلیسشی مشورد بررسشی قشرار       به صورت  2واژگان جدول 

 شد. افتی یسیمقاله انگل 999 تینهانشد. در افتی یفارس یاسفانه مقالهأگرفت که مت

 

 های جستجو شده در مقاالتواژه  2 جدول

 Keywords کلمات کلیدی

 عبارت جستجوی مقدماتی

 مین پایدارأمدیریت زنجیره ت

 ترتیبی ترکیبی و های جستجویواژه

 پذیریمسئولیت

 کد

 همکاری

 اهنگیهم

 اقتصادی

 تشویق

 محیط زیست

 سبز

 اخالق

 سالمت

 ضقوق بشر

 یکپارچگی

 شاخص

 مشروعیت

 ساخت

 اجتماعی

 گذاری اجتماعیسرمایه

 مسئولیت اجتماعی

 ذینفعان

Preliminary search term 

Sustainable supply chain management 

Sequential & combination search terms 

Accountability 

Code 

Collaboration 

Cooperation 

Economic 

Encourage (ment) 

Environment (al) 

Green 

Ethic (al) 

Health 

Human rights 

Integration 

Indicator 

Legitimacy 

Manufacturing 

Social 

Social enterprise 

Social responsibility 

Stakeholder 

Supplier management 

Supply chain management 

                                                                                                                   
1. www.onepetro.com 
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 Keywords کلمات کلیدی

 کنندگانمینأمدیریت ت

 مینأمدیریت زنجیره ت

 استاندارد

 استراتژیک

Standard 

Strategic 

 

 مرتبط مقاالت بررسی و جستجو گام سوم: -3-1-4

جستجو پژوهششگر پارامترهشای مختلفشی را ماننشد عنشوان، چکیشده، محتشوا،         ندیدر فرا

ال و هد  ؤجزئیات مقاله )نا  نویسنده، سال( و ... را در نظر گرفته و مقاالتی که با س

ششده اسشت.    هئش ارا نشد یخالصشه فرا  3کنشد. در ششکل   ضذ  مشی ، پژوه  تناسبی ندارد

مطالعشه،   یپشژوه ، بشازه زمشان   ششامل زبشان    ،و رد مطالعشات  رشیپشذ  اریمع نیهمچن

 مطالعه، جامعه مطالعه، نوع مطالعه است. طیشرا

 

 
 نتایج جستجو و انتخاب مقاالت  3 شکل
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هشای ارزیشابی ضیشاتی    برای ارزیابی کیفیت مطالعات معموالً از ابزار برنامه مهشارت 

(CASPاستفاده می ) اریاساس ده معبر 9شود در شکل CASP یازیش هر مقاله امت یبرا 

منطق گزین  مقاالت بدین ترتیب است که بشا اعطشای امتیشاز    ، در نظر گرفته شده است

گانشه  دههشای  ( در هر یک از ششاخص 5( تا عالی )1ها از  عیف )به هر یک از شاخص

تشا   31خشوب )  یلش ی(، خ52تشا   91) یطبقه عال 5شود. سپس مقاالت به امتیازی داده می

ششوند  بنشدی مشی  ( دسشته 12تشا   2) فی(،  شع 21ا ت 12(، متوسط )32تا  21(، خوب )92

 (.9)شکل 

 

 
 گانهنسبت مقاالت نهایی از نظر شاخص ده  4 شکل

 

 مقاالت اطالعات استخراج گام چهارم: -3-1-1

طور پیوسته مقشاالت منتخشب و نهشایی ششده را     در سراسر فراترکیب پژوهشگر به

مجزایشی کشه در آنهشا مطالعشات     هشای درون محتواهشای   منظور دستیابی به یافتهبه

 ضا شر  پشژوه   در. اسشت  نمشوده  مطالعشه  بشار  چنشد  اند،اصلی و اولیه انجا  شده

شده و نشا  و نشا     افتیاساس مراجع و سپس بر شناسایی را کد 1124 پژوهشگر

خبرگان  اریارائه نموده و در اخت یخانوادگی نویسنده، سال انتشار مقاله در جدول

 5و  9، 3 هشای نظشرات آنهشا در جشدول    افشت یپس از در تینهاکه در قرار داده است

 .دیگرد یینها
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 کیفی هاییافته ترکیب و تحلیل و تجزیه گام پنجم: -3-1-3

باشد. این متدولوژی جهشت  ها میهد  فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافته

دانش  و ظهشور   هشای موجشود   سازی مفاهیم و الگوها، نتشایج در پشاالی  ضالشت   شفا 

و تحلیشل   . در طشول تجزیشه  [35] هشای پذیرفتشه ششده اسشت    های عملیشاتی و نظریشه  مدل

کند کشه در میشان مطالعشات موجشود در فراترکیشب      می ورا جستج هاییها یا تممو وع

« بررسشی مو شوعی   »( ایشن مشورد را   2220انشد. سانلوسشکی و باروسشو )   پایدار شده

هشگر ابتدا تما  عوامل استخراج شده از مطالعشات  صورت که پژو نی. بد[39] نامندیم

( و سشپس بشا در نظشر گشرفتن     5و  9، 3 هشای )ستون سو  جدول ردگییرا کد در نظر م

 نیش ه ا. بش کنشد یمش  یبنشد مفهو  مشابه دسشته  کیکدها، آنها را در  نیاز ا کیهر  هو مف

بنشدی را  طبقشه و یشک   دهشد ی( را شکل ممیها یا مو وعاتی )مفاهصورت پژوهشگر تم

دهد کشه آن را بشه   بندی مشابه و مربوطه را در مو وعی قرار میکند و طبقهیم جادیا

هشا،  ای را برای ایجاد تو یحات و مدلها اساس و پایهکند. تمبهترین نحو توصیف می

دهنشد. در پشژوه  ضا شر، ابتشدا تمشا  عوامشل       ه میئکاری ارا هایهها یا فر یتئوری

ششود. سشپس بشا در نظشر     مطالعات، به عنوان کد در نظشر گرفتشه مشی    استخراج شده از

د. بشه ایشن   نشوبندی میها در یک مفهو  مشابه دستهگرفتن مفهو  هر یک از کدها، آن

طشور  بشه  5و  9، 3 هشای جشدول  ششود. در ( پژوه  شکل داده مییهاترتیب مفاهیم )تم

 خالصه نشان داده شده است.

 

 محیطیها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد زیستبندی یافتهطبقه  3 جدول

 کد تم مقوله

طی
حی

 م
ت

س
زی

 

ها و قوانین و ها، استراتژیسیاست

 مقررات

 

 های محیطیانطباق با استاندارد

 محیطیزیست گذاریسیاست

 مین به قوانین و مقررات محیطیأالتزا  زنجیره ت

 سبز کارای هایشیوه و استراتژی تدوین

 سبز، نوآوری و ابتکارات یهافعالیت
 پیشگامی شرکت کانونی زنجیره در ابتکارات محیطی

 خرید سبز
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 کد تم مقوله

 رقابت در کسب شهرت محیطی

 بازاریابی سبز

 طراضی و تولید سبز

 لجستیک داخلی محیطی

 زیستبندی سازگار با محیطبسته

 محیطهای سازکار با زیستهتوسعه اید

 لجستیک معکوس و ضلقه بسته

 مینأتوسعه شبکه بازیافت در زنجیره ت

 بازتولید از  ایعات در فرایند تولید

 کارگیری  ایعاتهب رایهای مربوط بتشویق نوآوری

 طراضی برای بازتولید

 کل در بسته ضلقه لجستیک سیستم ثرؤم سازیبهینه و طراضی

 زنجیره

  ایعاتتولیدات جانبی از 

 انرژی و انتشارات -نقل، سوختوضمل

 منابع

 کاه  مصر  منابع

 پذیراستفاده از منابع تجدید

 افزای  بهروری منابع

 انتشارات

 کاه  مصر  مواد سمی در محصوالت

 ایهای گلخانهکاه  انتشار گاز

 توسعه مقررات مربوط به انتشارات

 نقل محیطیوضمل

 مدیریت محیطی

 مدیریت چرخه عمر و پایان عمر محصوالت

 (EMS) 1کارگیری سیستم مدیریت محیطی یکپارچههب

 د در زنجیرهیو کاه  تولید زباله و مواد زامدیریت 

 مینأهای سبز در زنجیره تتوسعه فناوری

 محیطی در زنجیرهارزیابی عملکرد زیست

 کنندگان سبزمینأتوسعه ت

 یدولت ای یضکومت یهافشار )محر ( محیطیفشارهای زیست

                                                                                                                   
1. Integrated Environmental Management System 
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 کد تم مقوله

 انیمشتر فشار

 رهیدرون زنج فشار

 ستیزطیدوستدار مح یمردم یهاانجمن فشار

 دارانسها  فشار

 در پژوهش بعد اجتماعیو ها و مطالعات مورد استفاده بندی یافتهطبقه  4 جدول

 مقوله
 تم

 
 کد

عی
ما
جت

ا
 

 شرکت کانونیسازمانی و 

لی
ص

ن ا
ما
از
س

 

 تعهد و ضمایت رهبران و مدیران در زنجیره

 گذاری دان  و اطالعات در زنجیرهاشترا 

 افزای  پاسخگویی در زنجیره

 ایجاد ساختار سازمانی کارا 

 فرهنگ سازمانی مناسب

 کاه  غیب کارکنان از طریق بهبود محیط سازمان

ی 
ون
کان

ت 
رک

ش
ره

جی
زن

 

 تعهد شرکت کانونی در زنجیره

 ولیت اجتماعی شرکت کانونی در زنجیرهئمس

 دوستیبشر

 کار اخالقیوکسب

 کید بر آموزش در کل زنجیرهأت

 محورانسان

 ایجاد انگیزه و ر ایت در کارکنان

 اری و سوء استفادهکجلوگیری از کار کودکان، بی

 جلوگیری از تبعیض

 بهداشت و ایمنی کارکنان

 هافعالیت آزاد انجمن

 ضفظ ضقوق کارکنان

 عدالت اجتماعی یارتقا

 کارکنان یبهبود و تنوع در استخدا  و ارتقا

 شرایط کار عادالنه

 کاال و خدمات
 مسئولیت اجتماعی کاال و خدمات

 شفافیت در تولید و ردیابی کاال
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 محصوالت تولیدی و خدماتی و امنیت ایمن

 مدیریت اجتماعی

 مینأتنظیمی در زنجیره تهای خودمکانیز 

 ها و استانداردهاانطباق اجتماعی با دستورالعمل

 مینأهمکاری و هماهنگی در زنجیره ت

 ثیرات اجتماعیأارزیابی ت

 

 بعد اقتصادیها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بندی یافتهطبقه  1 جدول

 کد تم مقوله

ی
اد

ص
قت

ا
 

 کار محوروکسب

 بهبود ارتباطات درونی و بیرونی

 مدت در امور زنجیرهنگرش بلند

 گذاری در توسعه کارمندانسرمایه

 تقویت یکپارچگی در زنجیره

 مدت با مشتریضفظ تعامل بلند

 مدیریت ذینفعان

 تمایز در رقابت

 طریق تصویر و شهرت سازمانیایجاد فرصت از 

 اقدامات مدیریت ریسک در زنجیره

 کار در زنجیرهوگیری عملکرد اقتصادی کسبارزیابی و اندازه

 کنندگانمینأت

 کنندگانمینأتوسعه و مدیریت ت

 کنندگانمینأارزیابی و انتخاب ت

 کنندگانمینأمدت با تارتباط بلند

 کنندگانمینأکانونی از تکاه  فاصله شرکت 

 کنندگانمینأریزی برای انتخاب تبرنامه

 محورتولید

 ریزی تولید کارااستقراری برنامه

 بهبود کیفیت محصول

 بهبود جایگاه بازار

 پذیری توزیعانعطا 

 موجودی هایکاه  نوسان

 توسعه محصول

 محورمالی و هزینه
 استراتژیکبهبود عملکرد مالی 

 شفافیت جریان مالی و اطالعاتی
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 کاه  هزینه و افزای  سود در عین توجه به دو بعد دیگر

 مالی دهیگزارش و ارزیابی هایسیستم توسعه

 

 پایایی و اعتبار مدل -3-1-7

 کیفیت گام ششم: کنترل

 ،یریپشذ بشاور  ،یریپشذ همچشون دفشاع   یمیمنظشور از اعتبشار، مفشاه    یفیدر پژوه  ک

از  یکش ی. [39]صشورت گرفتشه اسشت     قیش تحق جینتشا  یریپذبازتاب یو ضت یریپذقیتصد

 یارجاع به شاخصش  ثیچند سند از ض ایدو  یابیارز ،یفیپژوه  ک ییایپا یهاشاخص

رابطه اسناد و  9برخوردار است. شکل  یتیقابل نیاز چن Maxqdaافزار خاص است. نر 

امکشان اسشتفاده از    ثیض نیو از ا کندیمشخص م ها راکد یکیصفر و  تیماه نیهمچن

 شاخص کاپا وجود دارد.

از خبرگشان   یکش ی اریش در اخت یانتخشاب  یسشند  بیمرضله فراترک ییایپا یابیارز یبرا

دسشت  هاز مقدار قابل قبول بش   ی( ب923/2کاپا ) بی ر یابیقرار گرفته شد پس از ارز

 بی شر  یابیش بشه ارز  9 پژوه  اسشت. در جشدول   ییایپا یمقدار به معنا نیا .[30]آمد 

کمتشر از   یمعنشادار  بی ر نیپرداخته شده است. همچن SPSS ارافزکاپا ضاصل از نر 

 شده است. یدو سند بررس انیم یوجود رابطه کدگذار یای، گو25/2
 

 آزمون توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان بروی یکی از متون  3 جدول

 مقدار 
انحراف معیار 

 aبرآوردی

برآورد 
bT 

 (sigمعنادرای برآورد )

Measure of 

Agreement Kappa 923/2 104/2 219/3 223/2 

N of Valid Cases 25    

a. Not assuming the null hypothesis.  
b. Using the asymptotic standarderror assuming the null hypothesis 
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 ها(های پژوهش )تجزیه و تحلیل دادهیافته -3-1-8

 تحلیل محتوا: هایافته هئارا: هفتمگام 

شوند. از روش ه میئهای ضاصل از مراضل قبل ارادر این مرضله از فراترکیب، یافته

پشژوه  بشه    نیش ا یهشا افتشه یگذششته از   یهاپژوه  یبانیپشت زانیشانون، م یآنتروپ

  یصورت آمار

 (.4و 3، 0های)جدول شودینشان داده م

 

 
 Maxqdaافزار های مختلف در میان اسناد مختلف در نر شاخصمیزان توافق میان  9 شکل

 

 های گذشته بر بعد محیطیکید پژوهشأتعیین میزان اهمیت و ت  7 جدول

×𝑃𝑖𝑗∑ فراوانی عوامل ابعاد 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 
عدم 

 Ejاطمینان 

ضریب 

 Wjاهمیت 
 رتبه

ت 
ری
دی
م

طی
حی

م
 

 3 21212/2 534333/2 -2329/2 14 مدیریت چرخه عمر

 22 1459/2- 9103/2 212501/2 2 (EMSسیستم مدیریت محیطی )
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×𝑃𝑖𝑗∑ فراوانی عوامل ابعاد 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 
عدم 

 Ejاطمینان 

ضریب 

 Wjاهمیت 
 رتبه

 1 21324/2 99211/2 -2034/2 25 مدیریت کاه  زباله

 9 21123/2 592349/2 -3992/1 13 توسعه فناوری سبز

 9 21233/2 52331/2 -3154/1 12 محیطیارزیابی عملکرد زیست

 5 21209/2 523923/2 -3393/1 12 کننده سبزمینأتوسعه ت

ت
را
کا
ابت
و 
ی 

ور
وا
ز ن

سب
ت 

الی
فع

 

 9 212590/2 519324/2 -2431/2 11 بازاریابی سبز

 5 224392/2 932093/2 -1945/1 4 خرید سبز

 3 21123/2 594303/2 -4349/1 19 زیستبندی سازگار با محیطبسته

 1 212931/2 925432/2 -1329/2 21 تولید و توسعه محصول سبز

 0 22335/2 13090/2 -3321/1 2 محیطیزیستلجستیک 

 1 21212/2 534333/2 -2329/2 14 طراضی و تولید سبز

های سازگار با محیط توسعه ایده

 زیست
9 9994/1- 332222/2 220044/2 9 

پیشگامی شرکت مرکزی در 

 ابتکارات محیطی
10 2931/2- 594192/2 21190/2 2 

 2 21190/2 594192/2 -2931/2 10 رقابت در کسب شهرت محیطی

مل
ض

و
ت
وخ

س
 ، 
قل

ن
- 

ت
را
شا

انت
و 
ع 
ناب

م
 

 2 21132/2 551999/2 -4032/1 15 نقل محیطیوضمل

کاه  مصر  مواد سمی در 

 محصوالت
0 9331/1- 993229/2 2245/2 9 

 2 21132/2 551999/2 -4032/1 15 ایهای گلخانهکاه  انتشار گاز

 5 220044/2 332222/2 -9994/1 9 توسعه مقررات انتشارات

 3 21233/2 52331/2 -3154/1 12 وری منابعهبهبود بهر

 9 2245/2 993229/2 -9331/1 0 پذیراستفاده از منابع تجدید

 1 212322/2 92511/2 -2294/2 23 کاه  مصر  منابع

ته
س
ه ب

ضلق
و 
س 

کو
مع

ک 
ستی

لج
 

 9 223534/2 919209/2 -/5923 9 تولید جانبی از  ایعات تولید

 2 21209/2 523923/2 -3393/1 12 طراضی برای بازتولید

های مربوط به تشویق نوآوری

  ایعات زنجیره
2 3395/- 13090/2 22335/2 5 

بازتولید به کمک  ایعات در 

 فرایند تولید
4 0533/1- 932093/2 22439/2 3 

ثر ؤسازی مطراضی و بهینه

بسته در سیستم لجستیک ضلقه 

 کل زنجیره

19 4419/1- 593233/2 211559/2 1 

 2 21209/2 523923/2 -3393/1 12 توسعه شبکه بازیافت در زنجیره

ت 
س
سیا -ها

ی
تژ
را
ست

ا

-ها

د 
ار
ند
ستا

ا

 ها

التزا  زنجیره به قوانین و مقررات 

 سبز
15 4032/1- 551999/2 21132/2 2 
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×𝑃𝑖𝑗∑ فراوانی عوامل ابعاد 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 
عدم 

 Ejاطمینان 

ضریب 

 Wjاهمیت 
 رتبه

 1 21190/2 594192/2 -2931/2 10 انطباق با استاندارد های محیطی

های تدوین استراتژی و شیوه

 کارای سبز
15 4032/1- 551999/2 21132/2 2 

 محیطیگذاری زیستسیاست
12 

 
3154/1- 52331/2 21233/2 3 

ی 
ها
ار
ش
ف ت

س
زی

) 
حر

)م
طی

حی
م

 

 3 22409/2 909939/2 -0249/1 3 های ضکومتی یا دولتیفشار

 2 21123/2 594303/2 -4349/1 19 فشار مشتریان

 5 220044/2 332222/2 -9994/1 9 فشار درون زنجیره

های مردمی دوستدار فشار انجمن

 زیستمحیط
10 2931/2- 594192/2 21190/2 1 

 9 2245/2 993229/2 -9331/1 0 دارانفشار سها 

 

 های گذشته بر بعد اجتماعیکید پژوهشأتعیین میزان اهمیت و ت  8 جدول

×𝑃𝑖𝑗∑ فراوانی عوامل ابعاد 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 
عد  

 Ejاطمینان 

 ریب 

 Wjاهمیت 
 رتبه

ان
زم

سا
ور

مح
 

 2 21123/2 594303/2 -4349/1 19 مناسب سازمانی فرهنگ ایجاد

 2 21123/2 594303/2 -4349/1 19 زنجیره درون کارا ساختار و زیرساخت

 3 21209/2 523923/2 -3393/1 12 کار و عیت بهبود طریق از غیبت کاه 

 9 22439/2 932093/2 -0533/1 4 زنجیره در پاسخگویی بهبود

 در اطالعات و دان  گذاریاشترا 

 زنجیره
19 4419/1- 593233/2 211559/2 1 

 1 211559/2 593233/2 -4419/1 19 زنجیره مدیریت و رهبری ضمایت و تعهد

ت
رک

ش
ور

مح
 

 3 21123/2 592349/2 -3992/1 13 دوستیبشر

 2 21190/2 594192/2 -2931/2 10 زنجیره در کانونی شرکت تعهد

 طول در هاشرکت اجتماعی ولیتئمس

 زنجیره
14 2329/2- 534333/2 21212/2 1 

 9 212590/2 519324/2 -2431/2 11 کارمندان تحصیل و آموزش

 2 21190/2 594192/2 -2931/2 10 شرکت در اخالق

ان
س
ان

ور
مح

 

 9 22409/2 909939/2 -0249/1 3 عادالنه کار شرایط

 9 22409/2 909939/2 -0249/1 3 ارتقاپرسنل و استخدا  در تنوع و بهبود

 2 211332/2 504295/2 -2532/2 13 اجتماعی عدالت یارتقا

 1 212931/2 925432/2 -1329/2 21 کارکنان ضقوق ضفظ
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 9 21123/2 594303/2 -4349/1 19 کارکنان ایمنی و بهداشت

 3 21132/2 551999/2 -4032/1 15 اجتماعی هایانجمن آزاد فعالیت تسهیل

 5 212590/2 519324/2 -2431/2 11 تبعیض از جلوگیری

 3 21132/2 551999/2 -4032/1 15 کودکان کارکردن از جلوگیری

 1 212931/2 925432/2 -1329/2 21 کارکنان در ر ایت و انگیزه ایجاد

ت
ری
دی
م

 
عی

ما
جت

ا
 

 9 22359/2 919209/2 -/5923 9 اجتماعی ثیراتأت ارزیابی

 1 21132/2 551999/2 -4032/1 15 زنجیره در هماهنگی و همکاری

 و هاالعملدستور با اجتماعی انطباق

 ها استاندارد
13 3992/1- 592349/2 21123/2 2 

 3 22409/2 909939/2 -0249/1 3 زنجیره در تنظیمیخود مکانیز 

اال
ک

 
ت
ما
خد

و 
 

 و تولیدی محصوالت امنیت و ایمنی

 خدمات
15 4032/1- 551999/2 21132/2 1 

 3 21233/2 52331/2 -0410/1 12 خدمات و کاال ردیابی قابلیت و شفافیت

 2 21209/2 523923/2 -3393/1 12 خدمات و کاال اجتماعی مسئولیت

 های گذشته بر بعد اقتصادیپژوهشکید أتعیین میزان اهمیت و ت  3جدول 

×𝑃𝑖𝑗∑ فراوانی عوامل ابعاد 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗 
عد  اطمینان 

Ej 
 ریب اهمیت 

Wj 
 رتبه

ب
س
ک

و
ار
ک

 

 1 212211/2 54232/2 -2229/2 22 زنجیره در یکپارچگی تقویت

 با مدتبلند تعامل و ضفظ

 مشتریان
14 2329/2- 534333/2 21212/2 3 

 3 21212/2 534333/2 -2329/2 14 ذینفعان مدیریت

 9 21155/2 593233/2 -4419/1 19 رقابت در تمایز

 توسعه در گذاریسرمایه

 کارکنان
0 9331/1- 993229/2 2245/2 0 

 0 2245/2 993229/2 -9331/1 0 زنجیره امور در مدتبلند نگرش

 و درونی ارتباطات بهبود

 زنجیره بیرونی
4 0533/1- 932093/2 22439/2 9 

 کردن مانیتورینگ و ارزیابی

 اقتصادی عملکرد
22 1429/2- 915432/2 212331/2 2 

 و تصویر از سازیفرصت

 سازمانی شهرت
13 3992/1- 592349/2 21123/2 5 

 در ریسک مدیریت اقدامات

 زنجیره
25 2034/2- 99211/2 21324/2 1 

أت
ین

م
ند
کن ان

گ
 

 مینأت انتخاب و ارزیابی

 کنندگان
10 2931/2- 594192/2 21190/2 1 
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 مینأت با مدتبلند ارتباط

 کنندگان
13 3992/1- 592349/2 21123/2 3 

 از کانونی شرکت فاصله کاه 

 کنندگان تامین
9 9249/1- 919209/2 22359/2 5 

 تامین انتخاب برای ریزیبرنامه

 جایگزین کننده
3 0249/1- 909939/2 22409/2 9 

 2 21132/2 551999/2 -4032/1 15 کنندگانمینأت توسعه

ید
ول
ت

 
 در

ره
جی

زن
 

 2 21123/2 594303/2 -4349/1 19 محصوالت توسعه

 3 21209/2 523923/2 -3393/1 12 موجودی نوسانات کاه 

 9 212590/2 519324/2 -2431/2 11 توزیع پذیریانعطا 

 5 22439/2 932093/2 -0533/1 4 بازار جایگاه بهبود

 1 21155/2 593233/2 -4419/1 19 محصول کیفیت بهبود

 2 21123/2 594303/2 -4349/1 19 کارا تولید ریزیبرنامه استقرار

لی
ما

 و 
نه
زی
ه

ور
مح

 

 در زنجیره در هاهزینه کاه 

 دیگر بعد دو به توجه  من
29 3334/2- 95211/2 21330/2 1 

 3 22409/2 909939/2 -0249/1 3 اطالعاتی و مالی جریان شفافیت

 2 21190/2 594192/2 -2931/2 10 اقتصادی عملکرد بهبود

 و ارزیابی هایسیستم توسعه

 مالی دهیگزارش
3 0249/1- 909939/2 22409/2 3 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -4
 یداریش موجشود پا  یهشا لفشه ؤدر جهشت اسشتخراج م   یتالشش  نیمأت رهیزنج یداریمدل پا

کشل نگرانشه در    یدیش که ضاصشل د  ییمدل جامع نها تینهابوده است. در نیمأت رهیزنج

مقوله اسشت. در   3و  یاصل اریمع15کد،  34در بردارنده ، است نیمأت رهیمطالعات زنج

و سه شاخص  یاز بعد اجتماع یمحورو سازمان یمحوردو شاخص انسان انیم نیا

منشابع انتششارات    سوخت، نقل،وو ابتکارات، ضمل یسبز نوآور تیفعال ط،یمح تیریمد

 رهیش در زنج یمحشور دیو تول یکار محورودو شاخص کسب نیو همچن یطیاز بعد مح

ششاخص بشود،    یاضصا شده به لحاظ گسشتردگ  یکدها نیشتریز بیضا یاز بعد اقتصاد

 ریبا سشا  اسیدر ق یشتریب تیاهم یفوق دارا یهاادعا کرد شاخص توانیرو م نیاز ا

مکنون در هر ششاخص   یهاارزش ییبه کنکاش جهت شناسا ازینها هستند و شاخص

هشا و  ششاخص  یضاصشل ششده دارا   نیمأتش  رهیزنج یداریکه مدل پا ییجا دارند. از آن

 و داششت و به یاجتمشاع  تیمسشئول  سشت، یزطیمتعشدد در عرصشه محش    یهاشاخصریز

در کشل   یفرابخشش  یاجمشاع و نگشاه   ازمنشد یآن ن یسشاز ادهیش پ نیاست بنابرا یاقتصاد
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ضاصشل از   جینفشع اسشت. براسشاس نتشا    یذ یهشا بخ  ریفراگ یهمراه با همکار رهیزنج

 نیمأتش  رهیزنج یداریبه پا یابیعامل در دست نیترمهم زیشانون ن یآنتروپ یکم  لیتحل

و در  یمحشور انسان یو در بعد اجتماع یمحور ارکوکسب ،یدر بعد اقتصاد بیترتبه

 سبز است.  یهاتیفعال یطیبعد مح

محتشوا براسشاس    لیش و تحل یفش یک بیش از فراترک یریش گواسشطه بهشره  پژوه  بشه  نیا

 رهیش زنج یداریش جشامع را ارائشه داد کشه در مو شوع پا     یمفهشوم  یشانون مدل یآنتروپ

 نیمنحصر به فرد است. همچنش  رانیاضصا در داخل و خارج از ا میمفاه یو برخ نیمأت

 یداریش پا دهیش در پد دیش جد شناسشی شرو یریکشارگ هبش  تشوان یپژوه  م نیاز ابدعات ا

مشورد توجشه قشرار     رانیش در مو وع کشه کمتشر در ا   ینوآور نیو همچن نیمأت رهیزنج

عشالوه بشر    ینگشر جامع و کل تیبه واسطه ماه یشنهادیگرفته است، اشاره کرد. مدل پ

 ،یسشاز چون نفت و گشاز، خشودرو   یگرید عیکاربرد در صنا تیقابل یمیپتروش عیصنا

 دارد.   زیرا ن رهیمعدن، غذا و غ

و  یریپشذ میاز جملشه تعمش   ییهشا همشراه بشا  شعف    ،خود دیبا تما  فوا یفیک پژوه 

پژوه ، الز  است محققشان   نیا میتعم تیقابل  یرو، در جهت افزا نیاز ا. اعتبار است

از  تشوان یمش  نیقشرار دهنشد. همچنش    یابیش پرخطر مورد ارز عیصنا گریمدل فوق را در د

اعتبشار مشدل و توسشعه     یابیش ارز یبشرا  1یخطش  افتشه یمعشادالت سشاختار   یکمش  کردیرو

محققشان بشه    ششود یمش  هیتوصش  نیمشدل بهشره جسشت. همچنش     یهشا افتشه ی یریپشذ میتعم

 بپردازند. یشنهادیچارچوب پ یسازادهیو پ یاجرا یهاچال 
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