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رخدادی  

چکیده

از  یكی  بشری  علوم  مختلف  حوزه های  کّمی  گسترش 
از  یكی  است.  بوده  توجه  مورد  اغلب  که  است  موضوعاتی 
کارآمدترین شیوه های بررسی برون داد پژوهشی و وضعیت کلی 
پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجی است. در این مطالعات، 
اندازه گیری کّمی تولیدات علمی تا حدودی مشخص می کند که 
فراوانی پژوهش های هر کشور، نهاد، رشته علمی، یا فرد و روند 
آن چگونه است. بررسی روند پژوهش، مطالعات انجام شده را از 
جنبه های مختلف در دوره های مشخص و معینی مقایسه نموده، 
تغییرات آن ها را ثبت و ضبط کرده، و پس از تحلیل این تغییرات 

و  می نماید،  تعیین  را  آن ها  مطلوبیت  عدم  یا  مطلوبیت  میزان 
سرانجام از آن برای پیش بینی و جهت دهی برنامه های آتی بهره 
مدیریت  موضوع  بر  کوتاه  مروری  ضمن  مطالعه  این  می گیرد. 
از 1700  از بیش  پایدار، یک بررسی نسبتا جامع  زنجیره تامین 
و  داده  انجام  اسكوپوس  علمی  پایگاه  در  شده  منتشر  مطالعه 
شبكه هم رخدادی نویسندگان را نیز با استفاده از نرم افزارهای 

Bibexcel و Gephi، ترسیم نموده است.   

مقدمه

با یک نگاه دقیق تر به موضوع زنجیره تامین و مدیریت عملیات 
اقتصادی  بر مسایل  تاکید صرف  به واسطه  درمی یابیم که آن ها 
و عملیاتی، به جای در نظرگرفتن یک دیدگاه جامع و همه جانبه 
با  امروزی  سازمان های  که  محیطی  و  اجتماعی  موضوعات  به 
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که  جدیدتری  دیدگاه  اما  گردیده اند.  ایجاد  هستند،  مواجه  آن 
و حاصل تجمیع  بوده  گذار  تأثیر  این حوزه  بر  اخیر  دو دهه  در 
مفهوم  است،  اجتماعی  و  محیطی  اقتصادی،  جنبه های  موفق 
مطالعات  برخی  است.  پایدار  و  سبز  تامین  زنجیره  مدیریت 
صورت گرفته در این باب کل حوزه مربوط را پوشش می دهند 
مانند  خاص،  جنبه های  بر  تنها  دیگر  برخی  درحالی که   ،]2[]1[
مدل های  یا  و  تامین کننده]4[  انتخاب  عملكرد]3[،  اندازه گیری 
تامین سبز ]5[ پرداخته اند. نكته ای که ذکر آن  تحلیلی زنجیره 
ضروری به نظر می رسد این است که سبز بودن زنجیره تامین 
می پردازد،  تامین  زنجیره  حیطه  در  محیطی  جنبه های  ادغام  به 
محیطی،  زیست  موارد  پوشش  بر  عالوه  پایداری  آنكه  حال 
با  و  دارد  تاکید  نیز  حوزه  این  اقتصادی  و  اجتماعی  زوایای  بر 
وجود اینكه این دو مفهوم بسیار نزدیک به یكدیگر بوده و گاه 
به جای همدیگر به کار می روند اما زنجیره تامین پایدار وسیع تر و 
دربرگیرنده مفهوم سبز بودن نیز می باشد. بدیهی است که تمرکز 
بر جنبه های خاص یک موضوع به بینش عمیق تری از آن منظر 
خاص موجب خواهد شد. تنوع موضوعات و مقاالت منتشره در 
اجتماعی میان پژوهشگران  باعث شكل گیری شبكه  یک حوزه 
و نویسندگان آن حوزه می گردد که با تجزیه و تحلیل مطالعات 
نویسندگان  شناسایی  ضمن  می توان  علم سنجی  ابزار  با  مرتبط 
با  مرتبط  فعال  علمی  مراکز  کاربردی تر،  مباحث  و  تأثیرگذارتر 
موضوع و هم آیندی و خوشه بندی نویسندگان را نیز مورد بررسی 
قرار داد. به این ترتیب در حالت کلی با بهره گیری از این یافته ها 
برنامه ریزی های  و  بعدی  پژوهش های  انجام  در جهت  می توان 

گام برداشت. 

1. پیشینه پژوهش

1ـ1. مدیریت زنجیره تامین پایدار

مانند  اجتماعی  و  محیطی  زیست  مالحظات  اخیر،  دهه های  در 
افزایش آالینده ها و گسترش  ازدیاد پسماند،  کاهش منابع خام، 
قابل توجه  و  مهم  موضوعات  از  آن ها  از  ناشی  آلودگی  سطح 
و  مسایل  رعایت  عدم  این  بر  عالوه  گردیده اند.  سازمان ها 

مسئولیت های اخالقی منجر به افزایش هزینه های کسب وکار و 
در نتیجه کاهش سودآوری نیز خواهد شد ]6[. 

مدیران زنجیره تامین ناگزیر از تعقیب چندین هدف متناقض 
هزینه های  کمینه سازی  سود،  بیشینه سازی  مانند؛  هستند، 
افزایش  و  محیطی  زیست  مخرب  تأثیرات  کاهش  عملیات، 
همچون؛  دیگر  چالش  چندین  البته  اجتماعی.  رضایت مندی 
مزایای  و  محیطی  تأثیرات  ارزیابی  متعدد،  تصمیم گیرنده های 
اجتماعی در یک زنجیره تامین چندجانبه مبتنی بر رویكرد بین 
تامین،  برای طراحی،  گوناگون  فرایندهای  با  مرتبط  و  سازمانی 
تولید و توزیع محصوالت در بازارهای جهانی را نیز باید به این 

موارد اضافه نمود. 
با فشار روزافزون  امروزه هر دو بخش عمومی و خصوصی 
در  اقتصادی،  و  اجتماعی  و  محیطی  مالحظات  به  توجه  برای 
تولید،  طراحی،  خرید،  جمله؛  از  سازمان  مختلف  سیاست های 
تا  دولتی گرفته  مقررات  از  مواجه هستند،  و...  لجستیک  توزیع، 

سهامداران و سازمان های مردم نهاد. 
برای نمونه تا کنون در سیاست های خرید سازمانی اغلب به 
و خدمات  کاال  تحویل  نحوه  و  کیفیت  قیمت،  مانند  معیارهایی 
بر معیارهای  توجه شده است، در حالی، که خرید سبز مشتمل 
به شكل گیری  تامین کننده است، که منجر  انتخاب  محیطی در 
مفهوم انتخاب تامین کننده سبز می گردد. مفاهیم مدیریت زنجیره 
راهبردی  اقدامات  به عنوان  محیطی  مدیریت  و  سبز  تامین 
سال های  فاصله  در  بویژه  رقابتی،  مزیت  کسب  برای  سازمانی 
1980 تا 1990 مورد توجه قرار گرفته اند. هر چند اهمیت نسبی 
موضوع  در  شده  انجام  تحرکات  و  و  استراتژیک  اقدامات  این 
اما  باز می گردد ]7[،  اوایل دهه 60 میالدی  به  مدیریت محیط 
تا اواسط دهه 90 از ساختار چندانی برخوردار نبوده اند، و بعد از 
آن بود که کم و کیف پژوهش های دانشگاهی در حوزه زنجیره 

تامین سبز، گسترش یافت. 
  سیورینگ و مولر )2008(، "مدیریت زنجیره تامین پایدار" را به 
شكل، همكاری شرکت های دخیل در طول زنجیره تامین، برای 
مدیریت جریان مواد و اطالعات جهت دستیابی به توسعه پایدار 

در هر سه جنبه اقتصادی، محیطی و اجتماعی، تعریف می کنند.
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را  پایدار  تامین  زنجیره  مدیریت   ،)2012( همكاران  و  هسینی    
شامل؛ مدیریت عملیات، منابع، اطالعات و سرمایه زنجیره تامین 
به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی و در عین حال 

حداقل نمودن تأثیرات محیطی ناشی از زنجیره تامین، می دانند.
تعاریف  از  جمع بندی  یک  در   ،)2013( همكاران  و  تاچی 
پایدار  تامین  زنجیره  مدیریت  از  جامع  تعریف  یک  به  مختلف 
محیطی،  دغدغه های  ادغام  از؛  است  عبارت  که  یافتند،  دست 
تامین  زنجیره  مدیریت  فعالیت های  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
سازمان با تاکید بر فعالیت های مدیران، در چارچوب؛ )الف( الزام 
توجه  مورد   )2( محیطی  و  اجتماعی  منفی  تأثیرات  کاهش  به 
هر  برای  ارزش  زنجیره  کل  در طول  مراحل  تمامی  دادن  قرار 
عمر  چرخه  کل  که  رشته ای  چند  دیدگاه  یک   )3( و  محصول، 

محصول را پوشش دهد. 
پنج  از  روش شناختی،  رویكرد  برمبنای   ،)2007( سریواستاوا 
روش برای مطالعه و بررسی جنبه های مختلف زنجیره تامین نام 
برده است، که عبارتند از؛ مطالعات فكری و دیدگاه ها، چارچوب ها 
و رویكردها، مطالعات تجربی، رویكردهای مدل سازی ریاضی و 

مطالعات مروری. 
و  موضوع  اهمیت  به  بیش تر  پنجم،  و  دوم  اول،  گونه های 
اما  می پردازند،  زمینه  این  در  گرفته  صورت  مطالعات  و  معرفی 
از  تری  خاص  جنبه های  و  جزییات  مدل سازی  و  تجربی  انواع 
که  تجربی  رویكردهای  می دهند.  قرار  توجه  مورد  را  موضوع 
پیشینه نظری  از  قرار گرفته اند، معموال  استفاده  کمتر هم مورد 
روشن و قوی برخوردار نیستند، و شامل روش های؛ شبیه سازی، 
مصاحبه ها،  موردی،  پژوهش های  آزمایشگاهی،  پژوهش های 
ارزیابی و آزمایش حوزه ای خاص و نیز تحقیقات پستی هستند. 
اما مطالعات مدل سازی در مدیریت زنجیره تامین پایدار، بیش تر 
شامل؛ برنامه ریزی خطی )که از سایر رویكردها متداول تر است(، 
زنجیره  بندی،  صف  شبكه،  تعادل  مدل  غیرخطی،  برنامه ریزی 
عصبی،  فازی  نظریه  فازی،  نظریه  بازی ها،  نظریه  مارکوف، 
تجزیه و تحلیل شبكه، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل 
پوششی داده ها، تجزیه و تحلیل الگرانژ، شبكه جستجو، الگوهای 
فرا ابتكاری، تجزیه و تحلیل پارامتریک، تجزیه و تحلیل سناریو، 

تجزیه و تحلیل حساسیت و نیز رگرسیون هستند. 
مدل های  سری  یک  توسعه  به دنبال  تحلیلی  رویكردهای 
تكنیک ها  از  وسیعی  طیف  از  و  هستند  هنجاری  تصمیم گیری 
بهره می برند. اهم مدل های تحلیلی بكاررفته در حوزه مدیریت 
می باشند،  پژوهش ها  در  غالب  رویكرد  که  پایدار  تامین  زنجیره 
مرتبط  مالحظات  تامین]8[،  زنجیره  زمان بندی  از؛  عبارتند 
تامین کننده،  انتخاب   ،]9[ تامین  زنجیره  در  انرژی  مصرف  با 
 ،]11[ فازی  تصمیم گیری   ،]10[ تحلیل سلسله مراتبی  و  تجزیه 

الگوریتم های فراابتكاری ]12[ و شبیه سازی ]13[. 
یک  به  رسیدن  برای   ،)2008( مولر  و  سیورینگ  عقیده  به 
چارچوب مفهومی در خصوص مدیریت زنجیره تامین پایدار،  با 
توجه به دو بعد اجتماعی و محیطی و تلفیق آنها، سه جزء اصلی، 
مطرح خواهد شد، که عبارتند از؛ )الف( محرك های ایجاد کننده 
در  تامین کننده  مدیریت  )ب(  پایدار،  تامین  زنجیره  مدیریت 
خصوص ریسک ها و عملكرد و )پ( مدیریت زنجیره تامین برای 

تولید محصوالت پایدار. 
مشتریان جزء )خرد(، مهم ترین گروه های تأثیرگذار هستند، چرا که 
موفقیت تمام اقدامات صورت گرفته در طول زنجیره تامین منوط 
به پذیرش محصول یا خدمت توسط مشتریان است. روبرتز]14[، 
تاکید می کند که، اقدامات سازمان های مردم نهاد، در ملزم نمودن 
و  اجتماعی  مسایل  قبال  در  پاسخگویی،  به  اصلی  شرکت های 
محیطی در مراحل آغازین زنجیره تامین آنها، می تواند منجر به 
)شكل  شده،  اشاره  موارد  اما  گردد.  آن ها  رفتن شهرت  دست  از 
و  موانع   ،)2002( سارکیس  خارجی هستند.  عوامل  بیش تر   ،))1(
تسهیل کننده های داخلی تأثیر گذار در فرایند دستیابی به زنجیره 

تامین پایدار را چنین برمی شمارد، )شكل )2((؛
برای  تالش  و  پیچیدگی  افزایش  باالتر،  قیمت های  موانع: 

هماهنگی و فقدان و یا کمبود ارتباطات. 
سیستم های  شرکت،  ارتباطات  همپوشانی  تسهیل کننده ها: 
ادغام  جرایم،  اعمال  و  گزارش دهی  ارزیابی،  پایش،  مدیریتی، 

برنامه های زنجیره تامین در سیاست های کلی شرکت.
و   14001  ISO استاندارد  دو  مدیریتی  سیستم های  درباره 
SA8000 ]15[، ذکر گردیده اند، که مورد اول به مسایل محیطی 
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)مانند کاهش آالیندگی ناشی از تولید یا کاربرد محصول( و نوع 
دغدغه های  به  است  برخوردار  نیز  کمتری  اهمیت  از  که  دوم 

اجتماعی )عدم استفاده از کودکان کار و...( می پردازد. 
به  حرکت  که،  است  باور  این  بر   ،)2007( سریواستاوا 
آنكه هزینه ساز باشد،  از  پایدارسازی زنجیره تامین، بیش  سمت 
حلقه  پایدار،  تامین  زنجیره  اساس  این  بر  است.  ارزش آفرین 
مالحظات  نظرداشت  با  نوین  رویكرد  و  سنتی  رویكرد  اتصال 

محیطی و اجتماعی در فضای کسب وکار می باشد.
حوزه تعریف مدیریت زنجیره تامین سبز، شامل؛ خرید سبز، 
سپس  و  تولید کننده،  به  تامین کننده  از  نقدینگی  و  کاال  جریان 
بازیافت  نهایت  در  و  نهایی  محصول  تحویل  مصرف کننده، 

محصول رها شده پس از پایان عمر مفید آن می گردد]16[. 
چندرشته ای  حوزه  یک  پایدار  تامین  زنجیره  مدیریت  حوزه 

محصول،  ایمنی  محیطی،  ریسک  مدیریت  شامل؛  که  است، 
نگهداری  و  حفظ  آلودگی،  کاهش  شغلی،  سالمت  و  ایمنی 
منابع و مدیریت پسماند می باشد ]17[. در صورتی که به فرایند 
مدیریت زنجیره تامین سبز )پایدار( در قالب حل مساله نگریسته 
شود، می توان از دیاگرام زیر )شكل )3((، برای آن استفاده نمود.

استراتژی های مدیریت  اتخاذ  در  رویكرد  اساس سه  این  بر 
منفعالنه؛  رویكردهای  است.  حصول  قابل  سبز  تامین  زنجیره 
مناسب برای سطوح عملیاتی سازمان، فعاالنه و ارزش آفرین؛ که 
برای سطوح عالی سازمان کاربرد دارد]18[. در دیدگاه منفعالنه، 
درحالی که  می گردد،  تحمیل  شرکت  بر  اضافی  هزینه  نوعی 
فرصتی  به  یافتن  ارزش آفرینی، دست  در حالت  مدیران  نگرش 

برای کسب مزیت رقابتی است. 
یكی دیگر از چالش های پیش روی خریداران و تامین کنندگان، 

شکل 1ـ محرک های ایجاد کننده مدیریت زنجیره تامین پایدار ]1[

شکل 2ـ مدیریت تامین کننده بلحاظ ریسک ها و عملکرد
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انتخاب تامین کننده سبز است، که نیازمند معیارهای متعدد، متنوع 
و در عین حال عملی و قابل اندازه گیری است ]19[. فرایند انتخاب 
تامین کننده از طریق روند پیشنهادی، ون ویل )2010(، امكان پذیر 

خواهد بود. 
اما با گسترش مفاهیم و موضوعات پایداری زنجیره تامین، 
و  نوسازی  بازیافت،  مانند؛  آن،  با  مرتبط  مولفه های  افزودن  و 
میزان  بر  غیره،  و  معكوس  لجستیک  محصوالت،  بهسازی 
مباحث  مدیریت  و  طراحی  دشواری  نتیجه  در  و  پیچیدگی 
شد.  خواهد  افزوده  آن  بر  مترتب  بالقوه  استراتژیک  و  عملیاتی 
حاصل  رقابتی  مزیت  نگهداشت  و  کسب  برای  سازمان ها  لذا 
و  مستمر  اندازه گیری  و  پایش  نیازمند  خود،  تامین  زنجیره  از 
فرایندهای  در  عملكرد،  اندازه گیری  بود.  خواهند  آن  اثربخش 
که  کلیدی صورت می پذیرد،  عامل   5 مبنای  بر  تامین،  زنجیره 
و  کاال  تحویل  زنجیره،  ایجاد  منبع یابی،  از؛ طرح ریزی،  عبارتند 

خدمات و نرخ بازدهی، ]20[.
اندازه گیری عملكرد زنجیره  بدیهی است که، ایجاد سیستم 

تامین، نیازمند پایش و ارزیابی موثر شرایط محیطی است، که از 
طریق، سیستم های مدیریت محیطی، امكان پذیر می باشد ]21[.

اندازه گیری  بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در حوزه 
عملكرد زنجیره تامین به دنبال پاسخگویی به موارد زیر هستند؛ 

1. این معیارها کمی هستند یا کیفی؟
یا  هزینه ای  ابعاد  )مانند؛  می گیرند؟  اندازه  را  چیزی  چه   .2
غیرهزینه ای، کیفیت، زمان بندی تحویل، انعطاف پذیری، 

به کارگیری منابع، مشهود بودن، اعتماد و نوآوری(.
راهبردی  یا  تاکتیكی  عملیاتی،  اقدامات  دسته،  کدام  بر   .3

متمرکز هستند؟
4. اجزای مرتبط در فرایند زنجیره تامین کدامند؟ ]22[.

عملكرد  اندازه گیری  خصوص  در  مطرح،  انتقادات  برخی 
زنجیره تامین پایدار عبارتند از؛

1. عدم ارتباط با استراتژی شرکت.
2. تمرکز بر سنجه های هزینه ای، حتی در مورد اندازه گیری 

شاخص های غیرهزینه ای.

شکل 3ـ طبقه بندی بر مبنای مساله در طراحی زنجیره تامین
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2. روش شناسی پژوهش

1ـ2. تجزیه و تحلیل کتاب سنجی 

پیكره  ارزیابی  و  بررسی  برای  می توانند،  فنون  و  تكنیک ها  برخی 
و  استناد  تحلیل  و  تجزیه  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  ادبیات موضوع 
هم استنادی و فنون کتاب سنجی سنتی، بارها برای انجام این کار 
در حوزه های مختلف مدیریت استفاده شده اند. به این ترتیب پیكره 
دانش از چندین دیدگاه متفاوت، همچون؛ گستردگی مقاالت چاپ 
شده، حیطه هایی که بیش تر مورد توجه بوده اند، پراکندگی جغرافیایی 
نویسندگان، توزیع زمانی مطالعات، نویسندگان برتر، ...، مورد ارزیابی 
قرار می گیرد و تصویری روشن از حوزه پژوهش، به منظور اندازه گیری 
و برآورد کمیت و کیفیت مطالعات صورت گرفته و انگیزه شكل گیری 

آن ها ارائه داده و زمینه ساز پژوهش های آتی می گردد.
در مطالعه حاضر ابتدا بر اساس کلیدواژگان کاربردی برگرفته، از 
ادبیات موضوع مدیریت زنجیره تامین پایدار و بررسی مقاالت متعدد، 
در سال های اخیر، داده های اولیه از پایگاه اسكوپوس، در فاصله بین 
سال های 1960 تا 2016، استخراج گردیده و سپس تجزیه و تحلیل 
کتاب سنجی و شبكه اجتماعی بر روی داده ها صورت پذیرفته است.

2ـ2. تعریف عبارات جستجو

این مطالعه  کلیدواژگان مورد استفاده برای گردآوری داده ها در 
عبارتند از؛ 

 ،)Green )سبز-   ،)Supply Chain تامین-  )زنجیره   
)پایداری- Sustainability(، )پایدار- Sustainable(، )زیست 
و   )Environmental )محیطی-   ،)Ecological محیطی- 

 .)Waste Management -مدیریت پسماند(
اساس زنجیره تامین، از دو دیدگاه عملیات و طراحی قابل تعریف 
تا حدود  انتخابی برای جستجو  بنابراین، کلمات کلیدی  می باشد، 
زیادی جنبه های مختلف موضوع را پوشش می دهند، برای مثال، 
و  و طراحی  تدارکات  عملیات،  اندازه گیری  عملیات، خرید،  تولید، 
زنجیره  "مدیریت  عبارت  پوشش  تحت  همگی  محصول،  توسعه 
تامین سبز" قرار می گیرند. از سوی دیگر با توجه به شكل گیری 
مدیریت زنجیره تامین سبز بر اساس مالحظات زیست محیطی، 
سایر کلید واژه ها، نظیر؛ "پایداری" ،"پایدار"، زیست محیطی" و " 
مدیریت پسماند" نیز سایر مطالعات را پوشش خواهند داد. واضح 
است که هر مطالعه ای محدود به مرزهای خاص خود خواهد بود، لذا 
در اینجا ما برای تعیین حدود مطالعه از عباراتی همچون، لجستیک، 
لجستیک معكوس و زنجیره تامین حلقه بسته، صرف نظر نمودیم.

3. یافته های پژوهش

1ـ3. نتایج اولیه جستجو

از حالت جستجوی، "عنوان، چكیده، کلمات کلیدی" در  استفاده  با 
پایگاه اسكوپوس، به لحاظ نوع مطالعات، از مقاالت و مطالعات مروری 
کتاب،  فصل  بین  از  گردید،  موارد صرف نظر  سایر  از  و  استفاده شد 
کنفرانس، ژورنال، مجالت تجاری و غیره نیز، جستجو به ژورنال ها، 
محدود گردید و همچنین از بین حیطه های مختلف موثر در زنجیره 
تامین حوزه مدیریت، کسب و کار و حسابداری، سنخیت بیش تری با 
پیشینه پژوهشی داشت. لذا بر اساس موارد مذکور داده های اولیه را 
گردآوری نمودیم. نتایج اولیه شامل 8389 مورد بود، که پس از اعمال 

شکل 4ـ فرایند انتخاب تامین کننده، ون ویل )2010(
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چندین محدودیت، تعداد 1762 مورد، با فرمت RIS، از پایگاه مذکور 
Bibex-  استخراج گردید، تا برای بررسی های بعدی توسط نرم افزار

cel، قابل استفاده باشد. از بین 8389 مورد یافت شده در جستجوی 

اولیه، توزیع مدارك به شرح جدول )1( می باشد.

جدول 1ـ  توزیع نتایج بر اساس نوع مدرک

تعداد مقاالت منتشر شده در نشریهنوع مدارکردیف

4737مقاالت )ژورنال(1

2550مقاالت کنفرانسی2

511مطالعات مروری3

336فصل کتاب4

255مقاالت در جریان چاپ5

توزیع مدارك بر اساس سال انتشار نیز در نمودار )1( نشان داده 
شده است. بر پایه نتایج حاصل نقطه شروع پژوهش ها به سال 
بلحاظ  با رشد چشم گیری  در سال 2015  و  برمی گردد   1993

کّمی مواجه شده است. 
با اعمال یک محدودیت دیگر در انتخاب منبع مدارك، نتایج 
اولیه در چارچوب 5084 فقره نشریات علمی قرار گرفت، که 10 
نشریه برتر بلحاظ تعداد مقاالت منشر شده در جدول )2( آورده 

شده است.
نویسندگان،  برترین  از  تعدادی  شده  منتشر  آثار  بررسی  با 
داده ها  توصیفی  بررسی  تا ضمن  )2(، مشخص گردیدند  نمودار 
از نتایج حاصل برای ترسیم و ارزیابی شبكه اجتماعی آنان نیز 

استفاده گردد.

نمودار 1ـ  توزیع مدارک بر اساس سال انتشار

جدول 2ـ  نشریات برتر منتشر کننده مقاالت

تعداد مقاالت منتشر شده در نشریه10 نشریه برترردیف

1Journal of Cleaner Production186
2International Journal of Production Economics121
3Supply Chain Management110
4International Journal of Production Research72
5International Journal of Physical Distribution and Logistics Management51
6Business Strategy and the Environment47
7International Journal of Logistics Systems and Management42
8Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review42
9International Journal of Operations and Production Management33
10Production Planning and Control29
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نمودار 2ـ نویسندگان برتر بر اساس تعداد مقاالت منتشره

نمودار 3ـ پراکندگی موضوعی نتایج

از بین تمام حوزه های به دست آمده در نتایج اولیه به لحاظ 
مدیریت،  حیطه  در  گرفته  بررسی های صورت  موضوعی  ارتباط 

کسب وکار و حسابداری محدود گردید، نمودار )3(.

جدول 3ـ دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر

تعداد مقاالت منتشر شده در نشریه10 دانشگاه و موسسات پژوهشی برترردیف

1Hong Kong Polytechnic University42
2Clark University30
3Syddansk Universitet24
4Dalian University of Technology22
5Michigan State University22
6Cardiff University21
7Wageningen University and Research Centre20
8University of Sheffield19
9University of Tennessee, Knoxville19
10Cranfield University18
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نمودار 4ـ توزیع جغرافیایی مدارک منتشر شده

جغرافیایی  پراکندگی  و  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  برترین 
که  است.  شده  داده  نشان  باال  در  نیز  گرفته  صورت  مطالعات 
قرار  دانشگاه ها،  صدر  در  کنگ،  هنگ  تكنیک  پلی  دانشگاه 
ایاالت  نیز در  گرفته و بیش ترین حجم مطالعات صورت گرفته، 
متحده امریكا انجام شده است. با تجزیه و تحلیل شبكه اجتماعی 
نویسندگان و ترسیم آن با استفاده از نرم افزار Gephi، شكل )5(، 
تعدادی از بیش ترین هم رخدادی، که حاصل تعامل و همكاری 
نویسندگان با یكدیگر در تحریر و انتشار مقاالت، و نیز استناد دهی 
به مطالعات یكدیگر است و خوشه بندی آنان را نیز بیان می نماید 

به شكل زیر می باشد؛
 Zhu, 2008، Lai,2008، Sarkis,2008(، )Sgroi. 2014،( 
 Allen, 2015، Gallear,2014(، )Gunasekaran. 2015،

Mangla, 2014، Tyler, 2015(، )Testa, 2014، Di Tra-

 Pani, 2014، Tudisca, 2014، Keyser, 2015(، )Kneipp.
.)2014، Green, 2012، Reed, 2015، Omta. 2014

و  قدرت  با  البته  آن  مشابه  موارد  و  رخدادی ها  هم  این 
یا بیش تر به شكل گره ها )نویسندگان( و یال های  ضعف کمتر 
اتصال دهنده )ارتباط نویسندگان( در شكل )5(، نشان داده شده 
محدوده  مصور سازی  بلحاظ  شبكه ای،  تحلیل  و  تجزیه  است. 
کشف  و  معتبرتر،  مطالعات  شناسایی  علمی،  رشته  ساختار  و 
خوشه های کلیدی پژوهش، ارزشمند است و عالوه بر شناسایی 

جهت گیری های  بینی  پیش  به  فعلی،  توجه  مورد  موضوعات 
بالقوه در پژوهش های آتی نیز کمک می کند.

شکل 5ـ شبکه اجتماعی نویسندگان بر اساس ارتباط و 
هم رخدادی آن ها با یکدیگر  

جمع بندی و مالحظات 

به  تعهد  و سطح  اقتصادی  و مالحظات  قوانین محیطی  امروزه 
آن ها تأثیر قابل توجهی در میزان بازدهی و کارآمدی سازمان ها 
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دارد. مدیریت زنجیره تامین پایدار، اثرات اکولوژیكی فعالیت های 
صنعتی را بدون خدشه وارد نمودن به کیفیت، هزینه، اطمینان، 
این  می دهد.  کاهش  انرژی  مصرف  در  کارایی  یا  عملكرد 
کنترل  رویكرد  از  و  است،  فعلی  پارادایم  در  تغییر،  یک  شامل 
حاکم  بازدارنده،  محیطی  قواعد  و  قوانین  سمت  به  نگر،  پس 
محیط  تخریب  کاهش  بر  که عالوه  می کند،  بر شرایط حرکت 
حیطه  این  می دهد.  افزایش  نیز  را  اقتصادی  سودآوری  زیست 
است.  کشیده  چالش  به  را  محققان  و  دانشمندان  متخصصان، 
پیچیدگی مسایل محیطی، تعدد و تنوع سهامداران، عدم اطمینان 
از راهكارهای رقابتی، و جهانی شدن، از جمله چالش های مهم 
پژوهشگران  و  پایدار،  تامین  زنجیره  مدیریت  حوزه  روی  پیش 
به  پایدار  تامین  زنجیره  مدیریت  تفكیک  است.  آن  در  شاغل 
بخش های متفاوت مانند، تاکید بر کیفیت، انتخاب تامین کننده، 
تامین و تكنولوژی فرایند و  استراتژی عملیات مدیریت زنجیره 
تولید، در مجموع باعث شكل گیری یک پایه دانشی سیستماتیک 

برای کل حوزه گردیده است. 
یكی از موانع بزرگ پیش روی حوزه مدیریت زنجیره تامین 
برای  است.  عملیات  مدیریت  درباره  تفكر سنتی  از  گذار  پایدار، 
غلبه بر این موضوع و ایجاد تغییر در این نگرش باید به مواردی 
برنامه های  مدیریت،  آموزش  بیش تر،  پژوهش های  همچون؛ 
حوزه  با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  موردی  بررسی  کاربردی، 
زنجیره تامین،  توجه خاص به ارتباطات صنعتی، استانداردسازی 
بیرونی  تأثیرات  کاهش  با  مجموع  در  تا  پرداخت،  و...  عملكرد 
با  و  است  خارجی  محیط  مقررات  و  قوانین  از  ناشی  اغلب  که 
سازمان،  بیرونی  و  درونی  رویه های  و  خط مشی ها  هماهنگی 

باعث بهبود کارایی، کاهش هزینه و افزایش کیفیت گردید.
نتایج  باید  پایدار،  تامین  زنجیره  رویكرد  از  بهره گیری  در   
قابل  و  لحاظ گردیده  و کار  ارزیابی عملكرد کسب  در  پژوهش 
تایید و پشتیبانی باشند. رویكردهای موثر برای تسهیم اطالعات 
نیازمند گسترش هستند و پژوهشگران  تامین  پیكره زنجیره  در 
و  همكاری  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مزیت  از  باید 

مشارکت موثرتر بهره جویند. 
نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوشه های پرکارتر حوزه 

زنجیره تامین پایدار اغلب در آمریكای شمالی و اروپا هستند، این 
موضوع مؤید اهمیت و نقش تغییرات شدید، در شرایط اقلیمی و 
بحرانی شدن شرایط اکوسیستم های طبیعی و نگرانی های عمیق 
ناشی از آن در این منطقه است، که به نوبه خود باعث گسترش 
و تشدید تأثیرات جهانی آن نیز گردیده است. اما در بسیاری از 
موارد علیرغم افزایش درکمیت پژوهش های صورت گرفته حول 
استراتژی ها  کیفیت  تامین،  زنجیره  محیطی  زیست  دغدغه های 
و خط خط مشی های اتخاذ شده و اقدامات به کاررفته همچنان با 

سطح مورد انتظار فاصله دارد. 
در  تئوریک  مطالب  و  نظریات  به  پرداختن  تنها  بنابراین 
محصول،  تولید  و  طراحی  از،  )اعم  وکار  کسب  استراتژی های 
پایدار  تامین  زنجیره  مدیریت  بستر  در  و...(  لجستیک  بازاریابی، 
کافی نخواهد بود. و تغییر رویكردهای صرفا تحلیلی، به سمت 
کاربردی تر  و  ملموس تر  نتایج  با  تجربی  مطالعات  سوی  و 
چاره ساز خواهد بود. که خود مستلزم مشارکت فعاالنه و موثرتر 
در  تامین  زنجیره  حوزه  گذاران  سیاست  و  صنعتی  متخصصان 
واقعی  داده های  ترتیب  بدین  می باشد.  گرفته  صورت  مطالعات 
حاصل  نتایج  و  شده  استخراج  صنعت  در  موردی  نمونه های  از 
بود،  نخواهند  استوار  پاسخ دهندگان  ذهنی  قضاوت های  بر  تنها 
مد  زمان  هم  شكل  به  پژوهش  نظری  و  عملی  مزایای  بلكه 
نظر قرار خواهند گرفت. در  کشور ما نیز با توجه به گستردگی 
به کارگیری  آنها،  از  ناشی  محیطی  زیست  بحران های  و  صنایع 
و  پایدار  تامین  زنجیره  حوزه  در  جامع  و  راهبردی  سیاست های 
مد نظر قرار دادن معیارهای زیست محیطی و اجتماعی در کنار 
سنجه های اقتصادی برای ارزیابی های معمول در صنایع بزرگ 
و کوچک، ضروری به نظر می رسد و این موضوع به نوبه خود 
در  متخصصین  و  محققین  میان  مطالعه  و  همكاری  اهمیت  بر 
این خصوص می افزاید. هر چند مدیریت زنجیره تامین پایدار در 
ابتدای راه است اما هم اکنون نیزدر زمره مباحث مهم و قابل توجه 
می باشد و حوزه هایی چون هوش مصنوعی، سیستم های دانشی، 
سیستم های فازی و شبكه های عصبی نقش قابل توجهی در این 

توسعه و گسترش ایفا نموده اند. 
نویسندگان  توسط  شده  منتشر  آثار  دقیق  و  پیوسته  پایش 
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و  موضوعات  انتخاب  برای  می تواند  آنان  همكاران  و  برجسته 
پایدار سودمند  تامین  زنجیره  در حوزه  پژوهش  جنبه های جدید 
عوامل  همچون؛  موضوعاتی  به  می توان  جمله  آن  از  باشد. 
بررسی  تامین،  زنجیره  مدیریت  به کارگیری  در  موثر  رفتاری 
و  کیفیت  تامین،  زنجیره  در  همكاری  رویكرد  کاربرد  نحوه  و 
به کارگیری  موانع  زنجیره،  شرکاء  و  تامین کننده  انتخاب  نحوه 
رویكرد پایدار زنجیره تامین، سبک رهبری مدیران، نقش فرایند 
اعتماد سازی در سطوح کسب و کار )B2B(، تولید سبز، مدیریت 
منابع انسانی سبز، لجستیک معكوس، لجستیک سبز، خرید سبز، 

خوشه صنعتی سبز، بازاریابی سبز و... اشاره نمود. 
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