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 -1مقدمه
در سالهای اخیر عالقه و توجه به توسعه پایدار در سطح بینالمللی بهطور فزاینشدهای
رشد کرده ،به گونهای که سازمان ملل از سال  2212تشا بشه امشروز بشا انتششار اخبشار
مربوط به توسعه پایدار 1در بخ های مختلف جهانی شهری و سشازمانی و فشردی و
همچنین با صدور قطعنامهای تحت عنوان آیندهای که میخواهیم ،به این مهم پرداختشه
است .از این رو عرصه تولید و عملیات نیز از مو وع توسعه پایشدار بشیتشأثیر نبشوده
است .با گسترش تولید در سطح جهانی و افزای

توجه به زنجیره تأمین رویکردهشای

جدیدی و متنوعی در این عرصه به منظور بهرهوری بیشتر و ایجشاد مزیشت رقشابتی و
توسعه کسب و کار ایجاد شده است .امشروزه توجشه بشه مفهشو پایشداری در زنجیشره
تأمین و دنیای صنعتی با توجه بشه رششد روز افشزون جمعیشت جهشانی و فعالیشتهشای
انسانی و در پی آن اثشرات و پیامشدهای اجتمشاعی و زیسشتمحیطشی در کنشار مسشائل
اقتصادی به یک دغدغهء اصلی سازمانها و شرکتها تبدیل شده اسشت .سشرآغاز ایشن
اقدامات را میتوان تصویب الیحش هشوای پشا در ایشاالت متحشده ( )1494بشه منظشور
ضفاظت از محیطزیست دانست .جنب

تولید سبز و مدیریت سبز بر ایشن تأکیشد دارنشد

که توسع اقتصادی فارغ از توجه بشه دغدغشههشای زیسشتمحیطشی ،توسشعهای پایشدار
محسوب نمیشود .در پرتو این نیازها ،الزامات استانداردهای مشدیریتی ایشزو ،19222
طرح ممیزی و مدیریت زیستمحیطی 2و ارزیابی اثرات محیطی 3بدین منظشور توسشعه
یافت.
طبق تعریف سازمان ملل :توسعه پایدار ،توسعهای است بشرای رفشع نیازهشای ضشال
ضا ر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده بشرای رفشع نیازهشای خشود .واژة
پایداری رایج شده در ادبیات مدیریت ،دربردارندة معانی و برداشتهای مختلف است.
در ضوزة صنایع پرخطر مانند پتروشیمی ،در معنای عا  ،توصیفکننشدة آن اسشت کشه

1. Department of economic and social affairs
2. Eco-management and audit scheme
3. Environmental impact assessment
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چگونه سیستمهای زنده درگذر زمان متفشاوت و بهشرهور بشاقی مشیمانشد [ ،1ص .]33
امروزه پایداری به مقدار زیادی توسط شرکتها در اندازههشای مختلشف مشورد توجشه
قرار گرفته است و ضتی درگیر طیف گستردهای از صشنایع ششده اسشت [ ،2ص .]1029
واژه پایداری ،هر دو بخ

مدیریت و عملیات شرکتها را شامل می ششود .عشالوه بشر

این ،این مو وع توجه بسیاری از محققان مدیریت زنجیره تشامین 1را بشه خشود جلشب
کرده است [ ،3ص  .]101همچنین پورتر و کرامر ( )2222بیان کردند شرکتها اصشرار
به ادغا مفهو توسعه پایدار با طرحهای مدیریت زنجیشره تشأمین بشرای دسشتیابی بشه
توسعه پایدار دارند [ .]9زنجیره تأمین پایدار با ادغا سه بعشد محشیطزیسشت طبیعشی،
جامعه و عملکرد اقتصادی در فعالیتهای خود با عنوان خطمششی سشهگانشه 2زنجیشره
تأمین شناخته میشود [ ،5صص  ]253-234و بر این مهم تأکید دارد که توجه صر
به ویژگیهای زیستمحیطی ،بشدون توجشه بشه جامعش انسشانی و ارزیشابی پیامشدهشای
اجتماعی متأثر از اقدا توسعهای ،ممکن است تبعاتی خال

آنچشه مشدیران در پشی آن

هسششتند ،بششه دنبششال داشششته باشششد [ ،9صششص  .]95-54از ایششن رو ،امششروزه در غالششب
سازمانها ارزیابی تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی به ششکل آمیختشه صشورت مشی
پذیرد [ ،]0از این ضیث توجه همزمان به اضتیاجات اجتماعی و زیستمحیطشی ،مزایشای
اقتصادی زیادی برای اعضای زنجیره فراهم میکند [ ،3ص .]392
سازمانهایی که دارای زنجیره تأمین سنتی هستند متحمشل هزینشههشای مششهود و
نامشششهود قابششل تششوجهی بششر تولی شد هسششتند [ ،3ص  .]302کشششور ایششران نیششز یکششی از
کشورهایی است که از مزایایی زنجیره تأمین پایدار ،بهخصشوص در صشنایع پرخطشر
بیبهره است .زنجیره تأمین سنتی بشی تشرین تمرکشز را بشر عر شه کشاال از منبشع تشا
رساندن بشه دسشت مششتری دارد و جنبشههشای زیسشت محیطشی ،اجتمشاعی را در نظشر
نمیگیرد .همچنین در عصر ضا ر که مصر گرایی و تولید انبوه بهطور دیوانشهواری
افزای

یافته و نیاز است که لجستیک معکوس بخ

مهمی از فرایند زنجیره باشد کشه
1. Supply chain management
2. Three bottom line
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زنجیره تأمین پایدار این خأل را جبران کرده است .متخصصان و پژوهششگران متعشدد
مزایای زیادی را ناشی از پیادهسازی زنجیره تأمین پایدار ذکر کردهاند کشه مشیتشوان
کارتر و راجرز ( ،)2223را یکی از پیشگامان این عرصه نامید .آنها بشهطشور مکشرر بشر
اهمیت ادغا پایداری در زنجیره تأمین و بهرهمند شدن از مزایای اقتصشادی در کنشار
توجه به اضتیاجات اجتماعی و زیستمحیطی تأکید دارند .همچنشین تعشدادی از مزایشای
ادغا پایداری در زنجیره تأمین را میتوان بشه صشرفهجشویی در هزینشه بشا توجشه بشه
کاه

زبالههای بستهبندی [ ،]4کاه

هزینههای سالمت و ایمنی ،هزینه گردش مشالی

کار ناشی از انبار امنتر و ضمل و نقل و شرایط کار بهتر [ ،12ص ،]193کشاه

مشؤثر

بیکششاری ،تضششمین رفتششار برابششر ،ضفاظششت و بهداشششت کارکنششان ،ایمنششی و جلششوگیری از
محرومیت اجتماعی [ ،11ص  ،]32کسب ضمایتهای دولتشی بشه علشت اهمیشت دادن بشه
مسائل اجتماعی و زیستمحیطی که این باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها مشیششود
[ ،]12کاه

زمان انتظار ،کیفیت بهتر محصول مرتبط با پیادهسشازی اسشتاندارد ایشزو

13[ 19222؛  ،]19ایجاد شهرت برای شرکت و در نتیجهء آن جذاب شدن شرکت بشرای
مشتریان [ ،15ص  ،]193کارمنشدان بشالقوه [ ]19و بشرای سشها داران [ ]10و همچنشین
هزینههای پشایین ششرایط کشار منجشر بشه افشزای

انگیشزه و بهشرهوری ،کشاه

غیبشت

کارمندان [13؛  ]14و قابلیت طراضشی بشرای اسشتفاده مجشدد و جداسشازی قطعشات []22
اشاره کرد .لیار و مونت ( ،)2212همچنین اظهار میکنند که مسئولیتپذیری اجتمشاعی،
محیطزیست خشوب و عملکشرد اقتصشادی نشه تنهشا دربشارهء فعالیشتهشای کسشبوکشار
کارخانجات بلکه باید از دیوارهای کارخانه خارج شود [.]11
بهطور خالصه تسنگ و هیونگ ( ،)2219تأکید کردند که پیادهسشازی اتحشاد ترکیشب
پایداری در مدیریت زنجیره تأمین به مسئلهای ضیاتی بشرای سشازمانهشا تبشدیل ششده
است [ ،21ص  .]314با این وجود ادغا مفهو پایداری در زنجیره تأمین هنشوز بشرای
بعضی شرکتها مبهم بوده و بسیاری از شرکتها شیوههای مدیریت زنجیشره تشأمین
پایدار 1را اجرا نمیکنند و این اجرا نکردن پایداری در زنجیره تأمین میتواند بشه دلیشل
1. Sustainable supply chain management
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مبهم بودن ارزیابی آن باشد [ .]22با ایشن ضشال برخشی از ششرکتهشا سشطح معینشی از
فعالیتهای پایداری را در زنجیره تأمین خود اجرا میکنند .صفت مششتر بشین

همشهء

این شرکتها این است که در هیچ یک اسشتاندارد مششترکی بشرای ارزیشابی و سشنج
اقدامات پایداری در زنجیره تأمین وجود ندارد [23؛ .]29
بنابراین نیاز به بررسی گستردهء عوامل پایدارکننده زنجیشره تشأمین بشهطشور قشوی
اضساس میشود .از این رو در این مقاله سعی بشر آن اسشت تشا بشه منظشور شناسشایی
شاخصهای ارزیابی زنجیره تأمین به بررسشی رونشدهشای آتشی در ایشن رششت علمشی
پرداخته شود .بیشک بررسی روند تکاملی مستلز بازشناسشی مشدلهشای موجشود و
ارائه راهکارهای مقتضی با تجمیع و تحلیل دان
از ویژگیهای پژوه

متعار  1است .به دیگر سخن ،یکشی

علمی ،اتکا بر نظرات ،آرای پژوهششگران و یافتشههشای محققشان

قبلی است .در این تحقیق بهمنظور تحلیشل نظشا منشد پایشداری زنجیشره تشأمین از ابشزار
فراترکیب 2استفاده شده است.
در ادامه نخست به بررسی روند تکاملی عوامل پایدارکننده زنجیره تشأمین پرداختشه
و سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از اجزا به کمک آنتروپی ششانون تعیشین ششده
است.

 -2پیشینه پژوهش
مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،ادغا استرتژیک وشفا
راستای دستیابی سازمان به سه هد

سه بعد پایشداری (ششکل  )1در

اجتماعی ،محیطشی و اقتصشادی اسشت [ ،25ص

 .]392پس از بررسی گسترده مقاالت منتخب میتوان بهطور مختصر خالصهای از آن
را گزارش داد .اولین مقاالت منتشر شده در مو وع پایداری زنجیره تشأمین بشه سشال
 1345بر میگردد .از ضیث کمی و کیفی ،این مقاالت به دو دسته تقسیم مشیششوند کشه
بی ترین سهم مقاالت به پشژوه هشای کمشی بشر مشیگشردد و از نظشر ابعشاد پایشداری
1. Common sense
2. Meta syntheses
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بیشترین تحقیقات صورت گرفته جنبه زیستمحیطی را مد نظر قشرار دادهانشد و کمتشر
توجهی به دو بعد دیگر بهخصوص بعد اجتماعی زنجیره تأمین پایشدار چشه در مقشاالت
کمی و یا کیفی شده است [ ،25ص .]390
در پژوهشی که سیورنگ و مولر ( ) 2223در زمینه دسته بنشدی پشژوه هشای
کیفی در زمینه زنجیره ت أ مین پایدار انجا دادند ،بیششترین سشهم پشژوه هشا از
نظر روش تحقیق به مطالعه موردی 1و در مرضله بعد به ترتیشب تئشوری سشازی،2
مدلسازی 3و در انتها مقاالت مشروری 9کمتشرین سشهم را داششتند .همچنشین بعشد
محیطی بیشترین بعد مورد بررسی پایداری و بعد اجتماعی کمتشرین بعشد مشورد
توجه محققان بوده است .این پژوه

نیز که در زمره پژوه

های مروری قرار

می گیرد و سعی دارد در عین توجه یکپارچه به تما ابعاد پایداری ،شاخص هایی
را که از نظر پژوهشگران پایداری در زنجیره ت أ مین را ایجاد می کنند ،شناسشایی
کند [.]2

بهتر

اقتصاد

خوب

پایداری
محیط

بهتر

بهترین

زیست

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

1. Case study
2. Theory building
3. Model building
4. Review
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 -3روششناسی پژوهش
از آنجایی که هد

کلی این تحقیق ،شناسایی شاخصهای مؤثر بشر پایشداری زنجیشره

ت شأمین اسششت ،از نظششر هششد  ،بنیششادی اسششت و چششون دادههششا در ایششن پششژوه

بششدون

جهشتگیشری و دسشتکاری جمشعآوری شششده اسشت ،از جملشه تحقیقشات غیشر آزمایشششی
(توصیفی) به ضساب میآید .روشی که در این تحقیق مشورد اسشتفاده قشرار مشیگیشرد،
روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی با تأکید بشر دادههشای کیفشی اسشت .روش تحقیشق
آمیخته ترکیبی از روشهای کمی و کیفی است .در یک پروژه میتوان بهطور مؤثر دو
نوع روش تحقیق را به کار گرفت [ ،29صص  .]112-40روش تحقیق آمیخته یک رویه
برای جمشعآوری و تحلیشل دادههشای کمشی و کیفشی در یشک مطالعشه یشا مجموعشهای از
مطالعات است که مبتنی بر تقد و توالی اطالعات است [ ،20صص  .]132-103در این
پژوه

ابتدا به رویکرد کیفی سپس کمی [ ]23پرداخته شده اسشت .بشرای ضشل مسشئله

پژوه

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

کم ی به منظور تعیین

شریب اثشر عوامشل شناسشایی ششده از روش آنتروپشی ششانون

استفاده شده است (شکل .)2

شکل  2رویکرد تحقیق
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 -1-3فراترکیب

1

با رشد تحقیقات در ضشوزههشای مختلشف علشو و مواجشه ششدن جامعشه علمشی بشا انفجشار
اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعشاد یشک
رشششته و بششهروز بششودن در ایششن زمینششه تششا ضششدود زیششادی امکششانپششذیر نیسششت ،لششذا انجششا
پژوه های ترکیبی که عصاره تحقیقات انجا شده در این مو شوع خشاص را بشه ششیوه
نظا مند و علمی فرا روی پژوهشگران قرار میدهند ،گسترش روزافزون یافته است [.]24
فرامطالعه یکی از روشهایی است کشه بشهمنظشور بررسشی ،ترکیشب و آسشیبشناسشی
مطالعات پیشین به کار میرود .فرامطالعه دربرگیرنده مجموعهء فراتحلیل ،2فراترکیشب، 3
فششراروش 9و فششرانظریششه اسششت [ ،32ص  .]93فراترکیششب پژوهشششی اسششت کششه خششود بششه
ارزشیششابی پششژوه هششای دیگششر مششیپششردازد .از ایششن رو از آن تحششت عنششوان ارزشششیابی
ارزشیابیها یاد میکنند .بنابراین فراترکیب نوعی پشژوه

دربشاره پشژوه هشای دیگشر

است .فراترکیب را میتوان مطالعه و بررسشی نظشا منشد پشژوه هشای گذششته دانسشت.
بهطور کلی فراترکیب ،به نوعی مطالع کیفی است که از اطالعات و یافتشههشای اسشتخراج
شده از مطالعات دیگر با مو وع مرتبط و مشابه استفاده میکند،به گفتشهای فراترکیشب،
ترکیب تفسیر تفسیرات دادههای اصلی مطالعات منتخب است [ .]31به عبارتی فراترکیشب
زمانی اطالق میگردد که پژوهشگر دادههای ثانویه نتایج ضاصشل از سشایر مطالعشات را
برای پاسخگویی به نتایج خود ترکیب نموده و نتایج جدیدی بهدست میآورد [.]32
کاتاالنو ( )2213معتقد است که فراترکیب فرایند جستجو ،ارزیابی ،ترکیب و تفسشیر
مطالعششات کمشی یششا کیفششی در یششک ضششوزة خششاص اسششت [ ،33ص  .]290هنششوز اسششتفادة
گستردهای از رویکرد نسبتاً جدید فراترکیب در ضوزة مدیریت و بهخصوص در ضوزة
مدیریت زنجیره تأمین ،نشده است .در کل سه هد

اصلی برای فراترکیب بیشان ششده
1 Meta-synthesis
2. Meta analysis
3. Meta syntheses
4. Meta method
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که شامل ساخت تئوری ،شرح تئوری و توسعه مفهومی خاص میباشد .بنابراین ایشن
پژوه

با بهکارگیری فراترکیب در پشی فهشم ششاخصهشا و اجشزای دخیشل در

پدیشدهء

پایداری زنجیره تأمین است.
 -1-1-3مراحل فراترکیب
فراترکیب مستلز آن است که پژوهشگر بازنگری دقیشق و عمیقشی را نسشبت بشه سشند
مورد مطالعه انجا دهد و پژوه

های قبلی را با یکدیگر ترکیشب کنشد .سندلوسشکی و

باروسو الگوی هفت مرضلهای را به این منظور ارائه دادهاند [ ،39ص .]125
 -2-1-3گام اول تنظیم سؤالهای پژوهش

نخستین گا فراترکیب تنظیم سشؤاالت پشژوه

اسشت .نخسشتین سشؤال بشرای ششروع

فراترکیب چه چیزی ( )Whatاسشت .در جشدول  1گشروهبنشدی و تحلیشل ابعشاد پایشداری
زنجیره تأمین مورد سؤال قرار گرفته است.
جدول  1سؤالهای پژوهش
پارامتر

سؤال پژوهش

چه چیزی ( )what؟

شاخصهایی که پایداری را در زنجیره تأمین در صنعت پرخطر ایجاد میکنند ،کدامند؟

چه () who؟
چه وقت () when؟
چگونه ( )How؟

ابعاد پایدارکننده زنجیره تأمین در صنعت پرخطر شامل چیست؟
ابعاد پایدارکننده زنجیره تأمین چگونه بر یکدیگر تأثیر میگذارند؟

 -3-1-3گام دوم :بررسی نظاممند متون
در این مرضله پژوهشگر به جستجوی سیستماتیک مقاالت منتشر ششده در مجشالت علمشی
مختلف و معتبر داخلی و خارجی و همچنشین منشابع عمشومی و سشایتهشای سشازمانهشای
معتبر خارجی و داخلی با هد تعیین اسناد معتبر ،موثق و مرتبط در بازه زمشانی مناسشب
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میپردازد .یکی از تنگناهای این پژوه

عد دستیابی به منابع علمی 1بینالمللشی در ضشوزه

نفت ،گاز ،پتروشیمی بود .ابتدا کلمات کلیشدی مشرتبط را گشزین

مشیکنشد .بشه ایشن منظشور

واژگان جدول  2به صورت منفرد یا ترکیبی بشه فارسشی و انگلیسشی مشورد بررسشی قشرار
گرفت که متأسفانه مقالهای فارسی یافت نشد .درنهایت  999مقاله انگلیسی یافت شد.
جدول  2واژههای جستجو شده در مقاالت
Keywords

کلمات کلیدی

Preliminary search term

عبارت جستجوی مقدماتی

Sustainable supply chain management

مدیریت زنجیره تأمین پایدار

Sequential & combination search terms

واژههای جستجوی ترکیبی و ترتیبی

Accountability

مسئولیتپذیری

Code

کد

Collaboration

همکاری

Cooperation

هماهنگی

Economic

اقتصادی

)Encourage (ment

تشویق

)Environment (al
Green

محیط زیست

)Ethic (al

سبز

Health

اخالق

Human rights

سالمت

Integration

ضقوق بشر

Indicator

یکپارچگی

Legitimacy

شاخص

Manufacturing

مشروعیت

Social

ساخت

Social enterprise

اجتماعی

Social responsibility

سرمایهگذاری اجتماعی

Stakeholder
Supplier management

مسئولیت اجتماعی

Supply chain management

ذینفعان

1. www.onepetro.com
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Keywords

کلمات کلیدی
مدیریت تأمینکنندگان

Standard

مدیریت زنجیره تأمین

Strategic

استاندارد
استراتژیک

 -4-1-3گام سوم :جستجو و بررسی مقاالت مرتبط
در فرایند جستجو پژوهششگر پارامترهشای مختلفشی را ماننشد عنشوان ،چکیشده ،محتشوا،
جزئیات مقاله (نا نویسنده ،سال) و  ...را در نظر گرفته و مقاالتی که با سؤال و هد
پژوه

تناسبی ندارد ،ضذ

مشیکنشد .در ششکل  3خالصشه فراینشد ارائشه ششده اسشت.

همچنین معیار پشذیرش و رد مطالعشات ،ششامل زبشان پشژوه  ،بشازه زمشانی مطالعشه،
شرایط مطالعه ،جامعه مطالعه ،نوع مطالعه است.

شکل  3نتایج جستجو و انتخاب مقاالت
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برای ارزیابی کیفیت مطالعات معموالً از ابزار برنامه مهشارتهشای ارزیشابی ضیشاتی
( )CASPاستفاده میشود در شکل  9براساس ده معیار  CASPبرای هر مقاله امتیشازی
در نظر گرفته شده است ،منطق گزین
به هر یک از شاخصها از

مقاالت بدین ترتیب است که بشا اعطشای امتیشاز

عیف ( )1تا عالی ( )5در هر یک از ششاخصهشای دهگانشه

امتیازی داده میشود .سپس مقاالت به  5طبقه عالی ( 91تشا  ،)52خیلشی خشوب ( 31تشا
 ،)92خوب ( 21تا  ،)32متوسط ( 12تا ،)21

شعیف ( 2تشا  )12دسشتهبنشدی مشیششوند

(شکل .)9

شکل  4نسبت مقاالت نهایی از نظر شاخص دهگانه

 -1-1-3گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
در سراسر فراترکیب پژوهشگر به طور پیوسته مقشاالت منتخشب و نهشایی ششده را
به منظور دستیابی به یافته هشای درون محتواهشای مجزایشی کشه در آنهشا مطالعشات
اصلی و اولیه انجا شدهاند ،چنشد بشار مطالعشه نمشوده اسشت .در پشژوه

ضا شر

پژوهشگر  1124کد را شناسایی و سپس بر اساس مراجع یافت شده و نشا و نشا
خانوادگی نویسنده ،سال انتشار مقاله در جدولی ارائه نموده و در اختیار خبرگان
قرار داده است که درنهایت پس از دریافشت نظشرات آنهشا در جشدول هشای  9 ،3و 5
نهایی گردید.
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 -3-1-3گام پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
هد

فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافتهها میباشد .این متدولوژی جهشت

شفا سازی مفاهیم و الگوها ،نتشایج در پشاالی

ضالشتهشای موجشود دانش

و ظهشور

مدلهای عملیشاتی و نظریشههشای پذیرفتشه ششده اسشت [ .]35در طشول تجزیشه و تحلیشل
مو وعها یا تمهایی را جستجو میکند کشه در میشان مطالعشات موجشود در فراترکیشب
پایدار شدهانشد .سانلوسشکی و باروسشو ( )2220ایشن مشورد را «بررسشی مو شوعی »
مینامند [ .]39بدین صورت که پژوهشگر ابتدا تما عوامل استخراج شده از مطالعشات
را کد در نظر میگیرد (ستون سو جدولهشای  9 ،3و  )5و سشپس بشا در نظشر گشرفتن
مفهو هر یک از این کدها ،آنها را در یک مفهو مشابه دسشتهبنشدی مشیکنشد .بشه ایشن
صورت پژوهشگر تمها یا مو وعاتی (مفاهیم) را شکل میدهشد و یشک طبقشهبنشدی را
ایجاد میکند و طبقهبندی مشابه و مربوطه را در مو وعی قرار میدهد کشه آن را بشه
بهترین نحو توصیف میکند .تمها اساس و پایهای را برای ایجاد تو یحات و مدلهشا،
تئوریها یا فر یههای کاری ارائه میدهنشد .در پشژوه

ضا شر ،ابتشدا تمشا عوامشل

استخراج شده از مطالعات ،به عنوان کد در نظشر گرفتشه مشیششود .سشپس بشا در نظشر
گرفتن مفهو هر یک از کدها ،آنها در یک مفهو مشابه دستهبندی میشوند .بشه ایشن
ترتیب مفاهیم (تمهای) پژوه

شکل داده میششود .در جشدولهشای  9 ،3و  5بشهطشور

خالصه نشان داده شده است.
جدول  3طبقهبندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد زیستمحیطی
مقوله

کد

تم

انطباق با استانداردهای محیطی

زیست محیطی

سیاستها ،استراتژیها و قوانین و
مقررات

سیاستگذاری زیستمحیطی
التزا زنجیره تأمین به قوانین و مقررات محیطی
تدوین استراتژی و شیوههای کارای سبز

فعالیتهای سبز ،نوآوری و ابتکارات

پیشگامی شرکت کانونی زنجیره در ابتکارات محیطی
خرید سبز
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مقوله

کد

تم

رقابت در کسب شهرت محیطی
بازاریابی سبز
طراضی و تولید سبز
لجستیک داخلی محیطی
بستهبندی سازگار با محیطزیست
توسعه ایدههای سازکار با زیستمحیط
توسعه شبکه بازیافت در زنجیره تأمین
بازتولید از

ایعات در فرایند تولید

تشویق نوآوریهای مربوط برای بهکارگیری
لجستیک معکوس و ضلقه بسته

ایعات

طراضی برای بازتولید
طراضی و بهینهسازی مؤثر سیستم لجستیک ضلقه بسته در کل
زنجیره
تولیدات جانبی از
کاه
منابع

مصر

منابع

استفاده از منابع تجدیدپذیر
افزای

ضملونقل ،سوخت -انرژی و انتشارات

ایعات

کاه

مصر
کاه

انتشارات

بهروری منابع
مواد سمی در محصوالت

انتشار گازهای گلخانهای

توسعه مقررات مربوط به انتشارات
ضملونقل محیطی
مدیریت چرخه عمر و پایان عمر محصوالت
بهکارگیری سیستم مدیریت محیطی یکپارچه)EMS( 1
مدیریت محیطی

مدیریت و کاه

تولید زباله و مواد زاید در زنجیره

توسعه فناوریهای سبز در زنجیره تأمین
ارزیابی عملکرد زیستمحیطی در زنجیره
توسعه تأمینکنندگان سبز
فشارهای ضکومتی یا دولتی

فشارهای زیستمحیطی (محر )

1. Integrated Environmental Management System
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مقوله

کد

تم

فشار مشتریان
فشار درون زنجیره
فشار انجمنهای مردمی دوستدار محیطزیست
فشار سها داران

جدول  4طبقهبندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اجتماعی
مقوله

تم

کد

اجتماعی

سازمان اصلی

تعهد و ضمایت رهبران و مدیران در زنجیره
اشترا گذاری دان
افزای

و اطالعات در زنجیره

پاسخگویی در زنجیره

ایجاد ساختار سازمانی کارا
فرهنگ سازمانی مناسب
سازمانی و شرکت کانونی

کاه

غیب کارکنان از طریق بهبود محیط سازمان

شرکت کانونی زنجیره

تعهد شرکت کانونی در زنجیره
مسئولیت اجتماعی شرکت کانونی در زنجیره
بشردوستی
کسبوکار اخالقی
تأکید بر آموزش در کل زنجیره

ایجاد انگیزه و ر ایت در کارکنان
جلوگیری از کار کودکان ،بیکاری و سوء استفاده
جلوگیری از تبعیض
بهداشت و ایمنی کارکنان
انسانمحور

فعالیت آزاد انجمنها
ضفظ ضقوق کارکنان
ارتقای عدالت اجتماعی
بهبود و تنوع در استخدا و ارتقای کارکنان
شرایط کار عادالنه

کاال و خدمات

مسئولیت اجتماعی کاال و خدمات
شفافیت در تولید و ردیابی کاال
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ایمنی و امنیت محصوالت تولیدی و خدمات
مکانیز های خودتنظیمی در زنجیره تأمین
انطباق اجتماعی با دستورالعملها و استانداردها

مدیریت اجتماعی

همکاری و هماهنگی در زنجیره تأمین
ارزیابی تأثیرات اجتماعی

جدول  1طبقهبندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اقتصادی
مقوله

تم

کد

اقتصادی

بهبود ارتباطات درونی و بیرونی
نگرش بلندمدت در امور زنجیره
سرمایهگذاری در توسعه کارمندان
تقویت یکپارچگی در زنجیره
کسبوکار محور

ضفظ تعامل بلندمدت با مشتری
مدیریت ذینفعان
تمایز در رقابت
ایجاد فرصت از طریق تصویر و شهرت سازمانی
اقدامات مدیریت ریسک در زنجیره
ارزیابی و اندازهگیری عملکرد اقتصادی کسبوکار در زنجیره
توسعه و مدیریت تأمینکنندگان
ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان

تأمینکنندگان

ارتباط بلندمدت با تأمینکنندگان
کاه

فاصله شرکت کانونی از تأمینکنندگان

برنامهریزی برای انتخاب تأمینکنندگان
استقراری برنامهریزی تولید کارا
بهبود کیفیت محصول
تولیدمحور

بهبود جایگاه بازار
انعطا پذیری توزیع
کاه

نوسانهای موجودی

توسعه محصول
مالی و هزینهمحور

بهبود عملکرد مالی استراتژیک
شفافیت جریان مالی و اطالعاتی
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کاه

هزینه و افزای

سود در عین توجه به دو بعد دیگر

توسعه سیستمهای ارزیابی و گزارشدهی مالی

 -7-1-3پایایی و اعتبار مدل
گام ششم :کنترل کیفیت
در پژوه

کیفی منظشور از اعتبشار ،مفشاهیمی همچشون دفشاعپشذیری ،بشاورپشذیری،

تصدیقپذیری و ضتی بازتابپذیری نتشایج تحقیشق صشورت گرفتشه اسشت [ .]39یکشی از
شاخصهای پایایی پژوه

کیفی ،ارزیابی دو یا چند سند از ضیث ارجاع به شاخصشی

خاص است .نر افزار  Maxqdaاز چنین قابلیتی برخوردار است .شکل  9رابطه اسناد و
همچنین ماهیت صفر و یکی کدها را مشخص میکند و از این ضیث امکشان اسشتفاده از
شاخص کاپا وجود دارد.
برای ارزیابی پایایی مرضله فراترکیب سشندی انتخشابی در اختیشار یکشی از خبرگشان
قرار گرفته شد پس از ارزیابی

ریب کاپا ( )2/923بی

آمد [ .]30این مقدار به معنای پایایی پژوه

از مقدار قابل قبول بشهدسشت

اسشت .در جشدول  9بشه ارزیشابی

کاپا ضاصل از نر افزار  SPSSپرداخته شده است .همچنین

شریب

ریب معنشاداری کمتشر از

 ،2/25گویای وجود رابطه کدگذاری میان دو سند بررسی شده است.
جدول  3آزمون توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان بروی یکی از متون
مقدار
Measure of
Agreement

Kappa

N of Valid Cases

2/923

انحراف معیار
برآوردی
2/104

a

برآورد

معنادرای برآورد ()sig

3/219

2/223

b

T

25
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standarderror assuming the null hypothesis
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 -8-1-3یافتههای پژوهش (تجزیه و تحلیل دادهها)
گام هفتم :ارائه یافتهها :تحلیل محتوا
در این مرضله از فراترکیب ،یافتههای ضاصل از مراضل قبل ارائه میشوند .از روش
بشه

آنتروپی شانون ،میزان پشتیبانی پژوه های گذششته از یافتشههشای ایشن پشژوه
صورت آماری
نشان داده میشود (جدولهای 3 ،0و.)4

شکل  9میزان توافق میان شاخصهای مختلف در میان اسناد مختلف در نر

افزار Maxqda

جدول  7تعیین میزان اهمیت و تأکید پژوهشهای گذشته بر بعد محیطی
ابعاد

محیطی

مدیریت

عدم

ضریب

اطمینان Ej

اهمیت Wj

2/21212

3

2/212501

2

فراوانی

𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 × 𝑗𝑖𝑃 ∑

مدیریت چرخه عمر

14

-2/2329

2/534333

سیستم مدیریت محیطی ()EMS

22

-2/1459

2/9103

عوامل
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عدم

ضریب

اطمینان Ej

اهمیت Wj

2/21324

1

2/21123

9
9
5

فراوانی

𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 × 𝑗𝑖𝑃 ∑

زباله

25

-2/2034

2/99211

توسعه فناوری سبز

13

-1/3992

2/592349

ارزیابی عملکرد زیستمحیطی

12

-1/3154

2/52331

2/21233

توسعه تأمینکننده سبز

12

-1/3393

2/523923

2/21209

بازاریابی سبز

11

-2/2431

2/519324

2/212590

9

خرید سبز

4

-1/1945

2/932093

2/224392

5

بستهبندی سازگار با محیطزیست

19

-1/4349

2/594303

2/21123

3

تولید و توسعه محصول سبز

21

-2/1329

2/925432

2/212931

1

لجستیک زیستمحیطی

2

-1/3321

2/13090

2/22335

0

14

-2/2329

2/534333

2/21212

1

عوامل

ابعاد

مدیریت کاه

فعالیت سبز نواوری و ابتکارات

طراضی و تولید سبز
توسعه ایدههای سازگار با محیط
زیست
پیشگامی شرکت مرکزی در

-1/9994

9

2/332222

2/220044

رتبه

9

10

-2/2931

2/594192

2/21190

2

رقابت در کسب شهرت محیطی

10

-2/2931

2/594192

2/21190

2

ضملونقل محیطی

15

-1/4032

2/551999

2/21132

2

0

-1/9331

2/993229

2/2245

9

15

-1/4032

2/551999

2/21132

2

توسعه مقررات انتشارات

9

-1/9994

2/332222

2/220044

5

بهبود بهرهوری منابع

12

-1/3154

2/52331

2/21233

3

استفاده از منابع تجدیدپذیر

0

-1/9331

2/993229

2/2245

9

23

-2/2294

2/92511

2/212322

1

9

-/5923

2/919209

2/223534

9

12

-1/3393

2/523923

2/21209

2

2

-/3395

2/13090

2/22335

5

4

-1/0533

2/932093

2/22439

3

ابتکارات محیطی

ضملونقل  ،سوخت -منابع و انتشارات

کاه

مواد سمی در

مصر

محصوالت
کاه

انتشار گازهای گلخانهای

کاه

مصر

تولید جانبی از

منابع
ایعات تولید

لجستیک معکوس و ضلقه بسته

طراضی برای بازتولید
تشویق نوآوریهای مربوط به
ایعات زنجیره
بازتولید به کمک

ایعات در

فرایند تولید
طراضی و بهینهسازی مؤثر
سیستم لجستیک ضلقه بسته در

19

-1/4419

2/593233

2/211559

1

توسعه شبکه بازیافت در زنجیره

12

-1/3393

2/523923

2/21209

2

15

-1/4032

2/551999

2/21132

2

کل زنجیره

ها

استاندارد

ها-

ها-

استراتژی

سیاست

التزا زنجیره به قوانین و مقررات
سبز
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ابعاد

عدم

ضریب

اطمینان Ej

اهمیت Wj

2/21190

1
2

عوامل

فراوانی

𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 × 𝑗𝑖𝑃 ∑

انطباق با استاندارد های محیطی

10

-2/2931

2/594192

15

-1/4032

2/551999

2/21132

-1/3154

2/52331

2/21233

3

فشارهای ضکومتی یا دولتی

3

-1/0249

2/909939

2/22409

3

فشار مشتریان

19

-1/4349

2/594303

2/21123

2

9

-1/9994

2/332222

2/220044

5

تدوین استراتژی و شیوههای
کارای سبز
سیاستگذاری زیستمحیطی

زیستمحیطی(محر )

فشارهای

فشار درون زنجیره
فشار انجمنهای مردمی دوستدار
محیطزیست
فشار سها داران

12

رتبه

10

-2/2931

2/594192

2/21190

1

0

-1/9331

2/993229

2/2245

9

جدول  8تعیین میزان اهمیت و تأکید پژوهشهای گذشته بر بعد اجتماعی
ابعاد

عوامل

فراوانی

𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 × 𝑗𝑖𝑃 ∑

عد
اطمینان

ریب
Ej

اهمیت

Wj

رتبه

سازمانمحور

ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب

19

-1/4349

2/594303

2/21123

2

زیرساخت و ساختار کارا درون زنجیره

19

-1/4349

2/594303

2/21123

2

غیبت از طریق بهبود و عیت کار

12

-1/3393

2/523923

2/21209

3

4

-1/0533

2/932093

2/22439

9

19

-1/4419

2/593233

2/211559

1

تعهد و ضمایت رهبری و مدیریت زنجیره

19

-1/4419

2/593233

2/211559

1

بشردوستی

13

-1/3992

2/592349

2/21123

3

10

-2/2931

2/594192

2/21190

2

کاه

بهبود پاسخگویی در زنجیره
اشترا گذاری دان

و اطالعات در

زنجیره

شرکتمحور

تعهد شرکت کانونی در زنجیره
مسئولیت اجتماعی شرکتها در طول

انسانمحور

14

-2/2329

2/534333

2/21212

1

آموزش و تحصیل کارمندان

11

-2/2431

2/519324

2/212590

9

اخالق در شرکت

10

-2/2931

2/594192

2/21190

2

شرایط کار عادالنه

3

-1/0249

2/909939

2/22409

9

بهبود و تنوع در استخدا و ارتقاپرسنل

3

-1/0249

2/909939

2/22409

9

ارتقای عدالت اجتماعی

13

-2/2532

2/504295

2/211332

2

ضفظ ضقوق کارکنان

21

-2/1329

2/925432

2/212931

1

زنجیره
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مدیریت اجتماعی

بهداشت و ایمنی کارکنان

19

-1/4349

2/594303

2/21123

9

تسهیل فعالیت آزاد انجمنهای اجتماعی

15

-1/4032

2/551999

2/21132

3

جلوگیری از تبعیض

11

-2/2431

2/519324

2/212590

5

جلوگیری از کارکردن کودکان

15

-1/4032

2/551999

2/21132

3

ایجاد انگیزه و ر ایت در کارکنان

21

-2/1329

2/925432

2/212931

1

ارزیابی تأثیرات اجتماعی

9

-/5923

2/919209

2/22359

9

15

-1/4032

2/551999

2/21132

1

همکاری و هماهنگی در زنجیره
انطباق اجتماعی با دستورالعملها و

13

-1/3992

2/592349

2/21123

2

3

-1/0249

2/909939

2/22409

3

15

-1/4032

2/551999

2/21132

1

شفافیت و قابلیت ردیابی کاال و خدمات

12

-1/0410

2/52331

2/21233

3

مسئولیت اجتماعی کاال و خدمات

12

-1/3393

2/523923

2/21209

2

استاندارد ها
مکانیز خودتنظیمی در زنجیره

کاال و خدمات

ایمنی و امنیت محصوالت تولیدی و
خدمات

جدول  3تعیین میزان اهمیت و تأکید پژوهشهای گذشته بر بعد اقتصادی
ابعاد

عد اطمینان

ریب اهمیت

عوامل

فراوانی

𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 × 𝑗𝑖𝑃 ∑

تقویت یکپارچگی در زنجیره

22

-2/2229

2/54232

14

-2/2329

2/534333

2/21212

14

-2/2329

2/534333

2/21212

3

19

-1/4419

2/593233

2/21155

9

ضفظ و تعامل بلندمدت با
مشتریان
مدیریت ذینفعان
تمایز در رقابت
سرمایهگذاری در توسعه

کسبوکار

کارکنان
نگرش بلندمدت در امور زنجیره
بهبود ارتباطات درونی و
بیرونی زنجیره
ارزیابی و مانیتورینگ کردن
عملکرد اقتصادی
فرصتسازی از تصویر و
شهرت سازمانی
اقدامات مدیریت ریسک در
زنجیره

گان

تأمینکنند

ارزیابی و انتخاب تأمین
کنندگان

رتبه

Ej

Wj

2/212211

1
3

0

-1/9331

2/993229

2/2245

0

0

-1/9331

2/993229

2/2245

0

4

-1/0533

2/932093

2/22439

9

22

-2/1429

2/915432

2/212331

2

13

-1/3992

2/592349

2/21123

5

25
10

-2/2034
-2/2931
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ارتباط بلندمدت با تأمین
کنندگان
فاصله شرکت کانونی از

کاه

تامین کنندگان
برنامهریزی برای انتخاب تامین

13
9

-1/3992
-1/9249

2/592349
2/919209

2/21123
2/22359

3
5

3

-1/0249

2/909939

2/22409

9

15

-1/4032

2/551999

2/21132

2

19

-1/4349

2/594303

2/21123

2

12

-1/3393

2/523923

2/21209

3

انعطا پذیری توزیع

11

-2/2431

2/519324

2/212590

9

بهبود جایگاه بازار

4

-1/0533

2/932093

2/22439

5

بهبود کیفیت محصول

19

-1/4419

2/593233

2/21155

1

استقرار برنامهریزی تولید کارا

19

-1/4349

2/594303

2/21123

2

29

-2/3334

2/95211

2/21330

1

شفافیت جریان مالی و اطالعاتی

3

-1/0249

2/909939

2/22409

3

بهبود عملکرد اقتصادی

10

-2/2931

2/594192

2/21190

2

3

-1/0249

2/909939

2/22409

3

کننده جایگزین
توسعه تأمینکنندگان
توسعه محصوالت

تولید در زنجیره

کاه

کاه

نوسانات موجودی

هزینهها در زنجیره در

مالی و هزینهمحور

من توجه به دو بعد دیگر

توسعه سیستمهای ارزیابی و
گزارشدهی مالی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
مدل پایداری زنجیره تأمین تالششی در جهشت اسشتخراج مؤلفشههشای موجشود پایشداری
زنجیره تأمین بوده است .درنهایت مدل جامع نهایی که ضاصشل دیشدی کشل نگرانشه در
مطالعات زنجیره تأمین است ،در بردارنده  34کد15 ،معیار اصلی و  3مقوله اسشت .در
این میان دو شاخص انسانمحوری و سازمانمحوری از بعد اجتماعی و سه شاخص
مدیریت محیط ،فعالیت سبز نوآوری و ابتکارات ،ضملونقل ،سوخت ،منشابع انتششارات
از بعد محیطی و همچنین دو شاخص کسبوکار محوری و تولیدمحشوری در زنجیشره
از بعد اقتصادی ضایز بیشترین کدهای اضصا شده به لحاظ گسشتردگی ششاخص بشود،
از این رو میتوان ادعا کرد شاخصهای فوق دارای اهمیت بیشتری در قیاس با سشایر
شاخصها هستند و نیاز به کنکاش جهت شناسایی ارزشهای مکنون در هر ششاخص
دارند .از آن جایی که مدل پایداری زنجیره تشأمین ضاصشل ششده دارای ششاخصهشا و
زیرشاخصهای متعشدد در عرصشه محشیطزیسشت ،مسشئولیت اجتمشاعی و بهداششت و
اقتصادی است بنابراین پیشادهسشازی آن نیازمنشد اجمشاع و نگشاهی فرابخششی در کشل
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زنجیره همراه با همکاری فراگیر بخ هشای ذینفشع اسشت .براسشاس نتشایج ضاصشل از
تحلیل کمی آنتروپی شانون نیز مهمترین عامل در دستیابی به پایداری زنجیره تشأمین
بهترتیب در بعد اقتصادی ،کسبوکار محوری و در بعد اجتماعی انسانمحشوری و در
بعد محیطی فعالیتهای سبز است.
این پژوه

بشهواسشطه بهشرهگیشری از فراترکیشب کیفشی و تحلیشل محتشوا براسشاس

آنتروپی شانون مدلی مفهشومی جشامع را ارائشه داد کشه در مو شوع پایشداری زنجیشره
تأمین و برخی مفاهیم اضصا در داخل و خارج از ایران منحصر به فرد است .همچنشین
از ابدعات این پژوه

میتشوان بشهکشارگیری روششناسشی جدیشد در پدیشده پایشداری

زنجیره تأمین و همچنین نوآوری در مو وع کشه کمتشر در ایشران مشورد توجشه قشرار
گرفته است ،اشاره کرد .مدل پیشنهادی به واسطه ماهیت جامع و کلنگشری عشالوه بشر
صنایع پتروشیمی قابلیت کاربرد در صنایع دیگری چون نفت و گشاز ،خشودروسشازی،
معدن ،غذا و غیره را نیز دارد.
پژوه

کیفی با تما فواید خود ،همشراه بشا

اعتبار است .از این رو ،در جهت افزای

شعفهشایی از جملشه تعمشیمپشذیری و

قابلیت تعمیم این پژوه  ،الز است محققشان

مدل فوق را در دیگر صنایع پرخطر مورد ارزیشابی قشرار دهنشد .همچنشین مشیتشوان از
رویکرد کمشی معشادالت سشاختاریافتشه خطشی 1بشرای ارزیشابی اعتبشار مشدل و توسشعه
تعمیمپشذیری یافتشههشای مشدل بهشره جسشت .همچنشین توصشیه مشیششود محققشان بشه
چال های اجرای و پیادهسازی چارچوب پیشنهادی بپردازند.
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