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 چکیده
صنایع مختلف و محیط    در  مین و مدیریت ریسکأمسائل پایداری زنجیره ت  اهمیت  به  توجه  با

و حوزهپایداری    مسائل  شناسایی  ،پژوهش  این  از  هدف  زیست، اجتماعی  اقتصادی،  های 
زیستی   تأمحیط  صنزنجیره  در  ریسک  مدیریت  و  داده  .است  ایع  مین  گردآوری   از  هادر 

 ایرانداک،  آوید،   مگیران،  دی،  .آی.اس  پروکوییست،  اطالعاتی  های پایگاه  در  شده  نمایه  مقاالت
امرالد،  دایرکت،  ساینس  تیلور،   در  اسکوپوس  و  اسکالر   گوگل  اشپرینگر،   کورنِس،   فرنسیس 

  کشور   19)از    مقاله   75  شامل  ،یبررسمورد  مقاالت    مجموعه.  ه استشد   استفاده  1397  سال
را   (تاکنون 2003 سال از) اخیر سال 15 کمّی و کیفی هایپژوهشها، این مقاله  است. (مختلف

  اجرای  نحوه  و  نمونه  حجم  که  هاییپژوهش .  دربرداشت  انگلیسی   و  فارسی  هایزبان  به
 د رون  از  ، ندبود  شده  انجاممین  مدیریت ریسک یا زنجیره تأ  روی  فقط  یا   داشتند   نامشخصی

 حذف  مطالعه  از  نیز ،نبود  دسترس  در  ها آن  کامل  متن  که  مقاالتی  همچنین.  شدند  حذف  مطالعه
سرتاسر های جامد، مایع و گاز در  زباله  شیوع  که  حاکی از آن است   پژوهش  هاییافته  .شد

تأزنجیره  ایجاد ریسکهای  و  و آسیبمین  در  ها  و محیطی  اجتماعی  اقتصادی،  های مختلف 
 .دارد  تأکید  خدمات  بهتر  هرچه  ارائه  برای  هاییحلیافتن راه  جهت  تالش  رتضرو  بر   ،صنایع

مین سطوح مختلف پایداری در زنجیره تأ و دانش مورد نیاز در آگاهی  بودن پایین  به توجه با
همچنی تأ  نو  زنجیره  پایداری  در  ریسک    ویژهبه  صنعتی   جامعه  سازیآگاه  ، مینمدیریت 
 تواند می  که  است  هاییبرنامه  ترینمهم  از  ،درگیر هستندل  این معض  با   نحوی  که بهصنایعی  

پایداری   هایشیوه  به  ترمناسب  دستیابی  و  شناخت   به  اول  درجه  در در  ریسک  مدیریت 
-راه دنبال ارائه به باید  همچنین. بخشد بهبود  نیز را  آن  آینده در و شود منتهی  مینزنجیره تأ

 نیازسنجی  باید   مهم   این   به  رسیدن   برای.  بود  رام  این  به  مسئوالن  توجه  افزایش  برای  کاری
 این  از  و  شود  گرفته  نظر  در  الزم  متناسب و  هایسیاست  آن  تا براساس  گیرد  صورت  مرتبط
 کرد.  کمک  صنعتی  جامعه  مینء و بهبود پایداری زنجیره تأارتقا  به  بتوان  طریق
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 مقدمه
به   که  باورند   این   بر   ندگاننک  مینتأ   کنند،می   معامله  هاآن  با  اخالقی   روش   مشتریان 

تا   دهدمی   کاهش  را  اختالفات  شانس  اعتمادی  چنین  توسعه  برای  الزم  ارتباط  و  تعامل
  در   که  جهانی  مینتأ  هایزنجیره  در   است  ممکن  امر  این  .شودن  قانونی  اقدام  به  منجر

  ای ویژه  اهمیت  ،هستند  پرهزینه  و  دشوار  اریجت  اختالفات  برای  قانونی  اقدامات  آن
 را   قانونی  مناقشات  اخالقی، امکان  اصولبا رعایت    مینتأ  زنجیره   رفتار   . باشد  داشته
ت  (.2008،  1اسنل )  دهد  می  کاهش زنجیره  مدیریت  زیرساختی مین  أامروزه  مبانی  از 
ای  پدیده 2ن یمزنجیره تأ دنیا مطرح است. مدیریت  وکار الکترونیک درسازی کسبپیاده

اطمینان و    قابل  تاخدم  بتوانند  مشتریانتا    کردهمیالدی ظهور    90است که در دهه  

 .حداقل هزینه دریافت کنند با وسریع  را محصوالت با کیفیت  
یکدیگر    از  شود که رسماًمین از دو یا چند سازمان تشکیل میأدر حالت کلی زنجیره ت

های مالی به یکدیگر مربوط  جریان اطالعات و  های مواد،  وسیله جریانجدا هستند و به
اولیه، قطعات، محصول    هستند هایی  گاهتوانند بنها میشوند. این سازمانمی که مواد 

انبارش، عمده  همچون نهایی و یا خدماتی   -  تولیدرا  فروشی  فروشی و خردهتوزیع، 
مصرف خود  حتی  نهاییکنند.  می  کننده  نیز  سازمان را  از  نظتوان  در  گرفت  ها  ر 

   (.3،2016نیشانت )
مین  أزنجیره ت  پژوهشگرانکنندگان تجاری و  مین پایدار بر فعالیتأمدیریت زنجیره ت

تغییر به  مربوط  مسائل  است.  کارمتمرکز شده  ژئوپلیتیک، شرایط  اقلیمی،  فشار    ،ات 
ت  نقش مهمی در جابأطرفداران و شرکای زنجیره  جایی تمرکز شرکت بر روی  همین 

دستیابی به نتایج زیست محیطی، اجتماعی و    یهمزمانو  (  TBL4)گانه  زیرین سه  خط  
کارتر 2004،  9981 ،5الکینگتون)  دارد مالی   راجرز   6؛  گولیکیک 2008  7و  اسمیت   8؛    9و 
نسل    چون سن بسیار مهم است  ،  پایدار  مینأت  زنجیره   مدیریت؛(. تمرکز بر روی  2013

افزایش حال  در  اخیر  ناست.    هزاره  اخیر  هزاره  متکنسل  محور  مصرف  بر  سل  ی 
)سلیمان  ارزش هزاره  2014  ،هستند  نسل  تنها  نه  ت  نسل  ترینبزرگاخیر  (.  اریخ  در 

مصرف از  گروه  این  بلکه  جهان  ،کنندگاناست،  سراسر  در  هم  حال  هنوز   رشد  در 
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میبه  .  هستند نسل  رسدنظر  توجهی    ،این  قابل  و    برتأثیر  نگرش  الگوهای  الگوهای 
نسل سایر  نگرش2014)سلیمان،    د دارها  مصرف  که  معنی  این  به  رفتارهای  (،  و  ها 

فز بهشده  گذاری  ارزش همانیم  تغییرای  یندهآطور  بازار  یابد.  فشارهای  که  طور 
  مدیریت مسئولیت بهبود عملکرد    ،مینأزنجیره ت  است، مدیران  افزایشهمچنان در حال  

)خود    پایدار   مینتأ  زنجیره دارند  عهده  بر  و جینگ  را   مکانیسم  (.1،2004دینگکارتز 
  دلیل  به  تولید  حوزه  در  اجتماعی  مسئوالنه  رفتار   از  ناشی  ریسک  کاهش  احتمالی

  و   2های جیدوکا فعالیت .  است  کار  شرایط  در  ایمنی  بهبود  و  تولید  فرآیند   کیفیت  بهبود
کیفیت،    در ضمن بهبود  را   تولید   فرآیندهای  ،ضعیف  ینتأم  هایزنجیره  در  3ینگکایزن

 دنبالبه  هاشرکت  ،این  بر   عالوه  .سازندمی  خطربی  و  اعتمادبلاق،  کارآمدتر
  و   مشتریان  با  ارتباط  با  را   محصول  طراحی   تا   کنندمی  تالش  پیوسته  ،ناب  رویکردهای 

بایدمحصول  ایمنی  مشکالت.  بخشند  بهبود  کنندگانمینتأ   طریق   از  و  شناسایی  ، 
مشتری    اینکه  از   قبل  کاال  مجدد  طراحی شکایت  به    گردد   فصل   و  حل،  شودمنجر 

همکاران،  ) و    طراحی   بهبود  دلیلبه  پایدار  مینتأ  زنجیره  هایفعالیت   (.2016نیشانت 
  دعاوی.  شودمی  کنندهمصرف  دعاوی  کاهش  به  منجر  برند  ویژه  ارزش  و  محصول
  در   کاهش.  یابدمی   کاهش  تعهد  و  روحیه  افزایش،  کارمندان  بهتر  رفتار  با  نیز  کارمندان

  و   پایدار   نقدینگی  جریان  و  کاهش داده  را  هاهزینه  ،کارمندان  و  گانندکنمصرف  دعاوی
بیمی  ایجاد  را   تری بینیپیشقابل     توسط   باید   تر کم  نقدینگی  جریان   با  ثباتی کند، 

 را   شرکت  سهام  قیمت  زمان  طول  در  این.  شود  داده  پاداش  ،مالی  مینتأ  مالی  بازارهای
بودن  ، پژوهش  اینله  مسأ  .(2005وهمکاران،  4استادتلر )  بردمی  باال پایداری    نامعین 

تأ مختلف در حوزه  مین و زنجیره  و  مدیریت ریسک صنایع  اجتماعی  اقتصادی،  های 
   محیط زیستی، است.

 
 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 5مديريت ريسک 

  فقدان کاهش راستای  در   که   است پیشگیرانه و  مندنظام نگرشی  ، ریسک  مدیریت فرآیند
مکارگربه  قطعیت بودجه  زمانی  هایبازه  شامل  که  شودیفته  . است  گوناگونی  هایو 

  از  حاصل  پیامدهای  و  نتایج   رساندن  حداقل  به  شامل  ریسک  مدیریت  طورکلیهب
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  لذا.  مطلوب  رویدادهای  از   حاصل   نتایج  رساندن  حداکثر   به   و  نامطلوب  رویدادهای
  یاد  ریسک  و  فرصت  عنوان  با  که  باشد  منفی  یا  مثبت  رویدادی   تواند می  ریسک

  که   است  دمینگ  برپایه چرخه  حقیقت  در   ریسک  مدیریت  سیستماتیک  فرآیند .  شودمی
این  مدیریت  اصول  طبق   بلکه   نیست  ایمرحله  یک  الگوریتمی   دارای  فرآیند  ریسک، 

تعدد   فرآیند  چرخه بهبود  هر  در   و  شودمی  طی   به   برنامه  و  شده  حاصل  چرخه 
  یک   هایفعالیت  تمامی  در   ریسک   (.1،2011آون)  گردد می  نگامهبه  ریسک   مدیریت
  اینکه  سنجش  سپس   و  شناسایی، تحلیل  با  را   ریسک  ،هاسازمان.  دارد   وجود  سازمان

   ریسک   با  برخورد با  ریسک،    معیارهای  ساختن  برآورده   منظور به  باید   را   ریسک  آیا
  ار  منطقی   و  سیتماتیک   فعالیت  این  31000  ایزو .  نندکمی  خیر، مدیریت  یا  نمود  تعدیل 

  چارچوبی  ،سازمان  که  کندمی  توصیه   استاندارد  این.  کندمی  توصیف   مشروح   طور هب
  و   ریزی طرح  سازمان، راهبرد،  کلی  حکمرانی  در  ریسک  اداره  فرآیند  ادغام  نظورمبه  را

ارزشمشیدهی، خطگزارش  فرآیندهای  برای  همچنین   و   آن   مدیریت  فرهنگ  و   هاها، 
دستگیر و همکاران،  )   دهد  بهبود   را  آن   مستمر  طورهب   و  کرده   اجرا  و   سازمان، تکوین

  ای حیطه  چه   در  و   ای اندازه  چه  با  سازمانی  چه   در   ریسک  اینکه   از   فارغ.  (1392
دارای می  بررسی ریسک  آن  اداره  جهت  قواعدی  گردد،  مدیریت  چارچوب    فرآیند   و، 
 (.1394ثمر،   حبیبی) است ریسک مدیریت

 : هستندزیر  اهدافدارای  ریسک یریتدم هایفعالیت که  معتقدند هیجز و مهر
این   از  باالتر   که  معین  حد  زیر   در  هاهزینه  حفظ:  بقا ➢   بقای   توانندمی   هاهزینه  آن، 

 .  دهند قرار تهدید مورد  را سازمان
باشد،   سازگار  سازمان  اهداف  سایر  با  هدف   این  که   صورتی   در:  جوییصرفه ➢

 .  کندمی حفظ عملیاتی  سطح ترینپایین در  را  ریسک  مدیریت کل هایهزینه
 خواب   یک  یا  خاطر  آسودگی   آن  به  که:  اضطراب  و   نگرانی  از  قبولی  قابل  سطح ➢

 . گردد می اطالق نیز شبانه آرام
  جریانات   یا  عایدات  در  نشده  بینیپیش  هایکاهش  نمودن   محدود:  درآمدها  ثبات ➢

 قبول.   قابل سطح  یک  به خسارات از ناشی نقدی

  به  دستیابی.  تأخیر  حداقل  با  عادی   کاری  هایفعالیت   م تداو:  عملیات  نداشتن   توقف ➢
  تخصیص   و   غیرمترقبه  حوادث  با  مقابله   برای   قبلی  ریزیبرنامه   مستلزم   هدف   این

 . است خسارت از قبل الزم منابع
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  وقوع از  قبل منابع تخصیص مستلزم است ممکن سازمان مداوم  رشد : مداوم رشد ➢
 .  باشد خسارتی هر
کارکنان،    به  خسارات  نمودن  محدود :  بودن  دمندو س  یا  اجتماعی  مسئولیت ➢

بستگانعرضه مشتریان،    است   ممکن  هدف  این  انگیزه.  جامعه  اعضای  و  کنندگان، 
  انگیزه  دو  این  از   ترکیبی  یا   خوب  عمومی  تصویر   یک  به  تمایل  یا  دوستانه  نوع  صرفاً
 .  باشد
 زامات لا  سایر   و   سوابق  نگهداری  مقررات  رعایت :  خارجی  موضوع   مقررات  رعایت ➢

 . (1382)حسنی پاک،  خارجی

ارزیررابی ریسررک   جهررت  مناسررب  یرویکرررد  بایررد  حاضررر  پژوهشبا توجه به اینکه در  
خالصرره شررده   1  درجرردول  بررسی و  ترین الگوهای مدیریت ریسکمهمانتخاب گردد،  

 .است
در این بخش الگوهای مطرح شده در زمینه مدیریت ریسررک ارائرره گردیررد و کرراملترین 

 31000:2015سو با استاندارد هم که کامالً است  PMBOKیسک، مدل مدل مدیریت ر
 است.

 
 مینتأ زنجیره

ها برررای افررزایش ترروان رقررابتی خررود تررالش مرریالدی، سررازمان 70و  60دو دهرره در 
یندهای داخلی خررود محصررولی بررا کیفیررت آفر    کردند تا با استانداردسازی و بهبودمی

ن زمان تفکر غالب این بود که مهندسرری و طراحرری بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آ
های بررازار نیاز دستیابی به خواسررته  پیش  ،نسجم و هماهنگقوی و نیز عملیات تولید م

ها تمام تالش خررود نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان  و در
دی با افزایش میال  80(. در دهه  1387،  حیدری)  کردندرا بر افزایش کارایی معطوف می

بررره افرررزایش ای  ینرردهآطور فزها بررهوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سررازمانتن
در خطوط تولید و توسعه محصرروالت جدیررد برررای ارضررای نیازهررای   یپذیرانعطراف

ینرردهای تولیررد و آمیالدی، به همراه بهبررود در فر  90مند شدند. در دهه  مشتریان عالقه
ران بسرریاری از صرررنایع دریافتنررد کرره برررای مهندسی مجدد، مدیکارگیری الگوهای  به

هررای پررذیری در توانایییندهای داخلرری و انعطافآبهبود فرنها  ادامه حضور در بازار ت
کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت مینأبلکه ت  ؛شرکت کافی نیست

 ارتبرراط نزدیکرری بررا  الت نیررز بایرردکنندگان محصوو توزیع  ردهو کمترین هزینه تولید ک
چنررین نگرشرری، رویکردهررای   های توسعه بازار تولیدکننده داشررته باشررند؛ برراسیاست

مین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر بررا توسررعه سررریع أزنجیره ت
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مین، أزنجیررره ترر   های اخیر و کرراربرد وسرریع آن در مرردیریتفناوری اطالعات در سال
های جدید درحال انجام اسررت های اساسی مدیریت زنجیره با روشفعالیتبسیاری از  

برره مین در سه دهه گذشته با توجه به تاریخ سررازمانی آن  أنجیره تز  (.1387،  حیدری)
 .  (1387  حیدری،)  شودسه دوره تقسیم می

 
 الگوهای مديريت ريسک   -1  جدول1

 شرح ساختار  عنوان مدل  شرح ساختار  عنوان مدل 

BOHEM 

 شناسایی  1-1
 تجزیه و تحلیل  1-2
 دهی اولویت  1-3
 کنترل مدیریت ریک تفکیک ریسک  1-4

 تفکیک ریسک  1-5
 ریزی پایشبرنامه  1-6
 اقدامات اصالحی  1-7

 لیچ 

 شناسایی رویدادهای بالقوه ریسک  7-1
 تخمین احتمال ریسک  2 -7
 تخمین اثر ریسک  7-3
 های بالقوه ریسک شناسایی محرک  7-4

 تجزیه و تحلیل ریسک  7-5
 رویدادهای ریسک پیشگیری از  7-6

F/AIRLEY 
 

 ریسک  عواملشناسایی  2-1
 ارزیابی احتمال و اثر ریسک   2 -2
استراتژی های به منظور کاهش  توسعه  2-3

 های شناسایی شده ریسک 
 ریسک  عاملپایش  2-4

 تولید برنامه پیشآمد  2-5
 مدیریت بحران  2-6
 پوشش دادن بحران  2-7

IRM/AIRMIC/ 
ALARM 

 استراتژیک هدف  8-1
 ارزیابی   2 -8
 دهیگزارش  8-3
 تصمیم گیری  8-4

 پاسخ  8-5
 دهی گزارش  8-6
 پایش  8-7

SEI 
 

 شناسایی  3-1
 تجزیه و تحلیل  2 -3
 ریزی پاسخبرنامه  3-3
 ردیابی  3-4

 کنترل  3-5

 اسمیت و مریت 
 

 شناسایی  9-1
 تجزیه و تحلیل  2 -9
 بندی و مسیریابی اولویت  9-3
 پاسخ  9-4

 پایش  9-5

Kilem 
&Ludin 

 

 شناسایی 4-1
 تجزیه و تحلیل  2  -4
 کنترل  3  -4
 دهی گزارش  4-4

PMBOK 
 

 ریزی مدیریت ریسک برنامه  10-1
 شناسایی ریسک  2 -10
 ی ریسک آنالیز کیفی و کمّ 10-3
 ریزی پاسخ به ریسک برنامه  10-4

 پایش و کنترل  10-5

SHAMPU 
 

 تعریف  5-1
 تمرکز  2  -5
 شناسایی 5-3
 ساختاربندی  4  -5

 مالکیت  5-5
 تخمین  5-6
 سنجش 5-7
 ریزی برنامه  5-8
 مدیریت  5-9

PRMA 
 

 توسعه مفهوم  11-1
 ها شناسایی ریسک  2 -11
 تجزیه و تحلیل  11-3
 سنجش ریسک   11-4

 ها پاسخ به ریسک  11-5

PRAM 
 

 تعریف  6-1
 تمرکز  2  -6
 ارزیابی  6-3
 ریزی برنامه  6-4

 مدیریت  6-5

VEZUH 
 

 شناسایی ریسک  12-1
 آنالیز ریسک  2 -12
 کنترل  12-3
 گزارش ریسک   12-4
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لیررات را در کررل زنجیررره ترروان عمتمرکز براین نکته بود که چگونرره می  ،در اولین دوره
توجه از کارایی به اثربخشی تغییر کرد تا شررروع   ،راتر نمود. در دومین دورهکا  مینأت

شرران در مرردیریت کننرردگان و دیگررر همکارانمینأها و تجربیررات تبه سهیم کردن ایررده
رسرری چگررونگی رها در حررال ببعضرری شرررکت ،د. در دوره سررومنماینرر مین  أزنجیره ترر 

ون صورتی کارا و اثررربخش در دربهمین در میان صنایع هستند تا أگسترش زنجیره ت
 (.1387،  حیدری) صنایع فعالیت کنند
 :شاملیند اصلی است که آدارای سه فر  مینمدیریت زنجیره تأ

 مدیریت اطالعات   ➢

 مدیریت لجستیک  ➢
 (. 2010)دیویس و همکاران،  مدیریت روابط ➢

 (: 1390، شیخ)است به شرح زیر  مینأح عملکرد مدیریت زنجیره توسط
 مین أی زنجیره تترکیب شرکا ➢
 های مشارکتیاستقرار ارتباط ➢
 مین برمبنای سوددهی أطراحی زنجیره ت ➢
 مینأاطالعات مدیریت زنجیره ت ➢
 مین  أکاهش هزینه زنجیره ت ➢

 (:1388)شفیعی، شامل مینتأهای اصلی زنجیره محرک 
 دهی به مشتری چگونگی سرویس  ➢
 ارزش مالی ➢
 تبادالت اطالعات و دانش ➢
 عوامل ریسک  ➢

 
 1تأمین پايدار یرهزنج

توسعه سازمان ملل در  در گزارش کمیته محیط زیست و    توسعه پایدارطرح مفهومی  
توسعه گشود. از زمانی که تعریف پایداری  ، فصل جدیدی در گفتمان بحث  1987  سال

کم این  توسط  پایدار  توسعه  امیو  این  است،  رسیده  چاپ  به  بزرگ ر  سیون  ترین  از 
شنچالش  جهان  روی  پیش  همراههای  است.  شده  در   اخته  شدن  جهانی  گسترش  با 

ز مفهوم تکنیکی و فنی به جریان اصلی سیاسی و پس  طول دو دهه گذشته، پایداری ا 
)لیو  است  شده  تبدیل  تجاری  آن  دیگران،    2از  از  .  (2012و  مهم  این  طرح  ضرورت 

 
1 sustainable supply chain (SSC) 
2 Liu  
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ایدر اواخر قرن بیستم م  پژوهشگرانآنجایی ناشی شد که دانشمندان و   ن  یالدی به 
رسی  بهنتیجه  که  طرحدند  اجرای  ناصحیح  روند  بهدلیل  توسعه  طرحهای  های  ویژه 

ر  سایزیستگاه مشترک انسان و    منزلهانجام شده در طول قرن بیستم، کره زمین به
اعم   و کیفیت منابع طبیعی  معرض تخریب قابل توجهی قرار گرفتموجودات زنده، در  

این    . واضح است که با ادامهکاهش یافتت  شدگذشته بهبه  از آب، خاک و هوا نسبت
های جدّی برای تأمین نیازهای اساسی خود از قبیل  ا چالشهای آینده بوضعیت، نسل

 (.1390،  رو خواهند شد )متولیان و دیگرانه بانرژی، آب و غذا رو
پا معرفی  توسعه  این صورت  به  تغییرات صورت گرفته در    شده است:یدار  مجموعه 

ازهای  منظور تأمین نیتار مدیریتی و فنی یک سامانه، بهمانی در ساخطول یک دوره ز
خدشه بدون  فعلی،  نسل  تواناییاساسی  نمودن  تأمین  نسل  دار  برای  آینده  های 

اساسی نیاز بههای  زیرسامانه شان،  وضعیت  که  و  طوری  اقتصادی  اجتماعی،  های 
یت مورد توافق  ا مطلوب نفعان بو منافع ذی  طور هماهنگ بهبود یافته همحیطی بزیست

)متولیان و دیگرانج تأمین گردد  پایدار را در    پژوهشگراناغلب    (. 1390،  مع  توسعه 
کنند. توسعه پایدار  سه محور اصلی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بررسی می

به محور  این سه  در  را  خود  اهداف  زماباید  هم  بهطور  محقق سازدن،  ذیل    صورت 
 : (1390 )اشرفی و چهارسوقی،

 ورده شده همه افراد را فراهم کند؛ را که در آن نیازهای برآ رشد اجتماعی -
مؤ - بهحفاظت  زیست  محیط  از  در مصثری  و  آورده  دقت  عمل  با  طبیعی  منابع  رف 

 عمل نماید؛ 
 . دهمراه داشته باشرشد پایدار اقتصادی را به -

پایدارمدیریت   تأمین  سر  ، زنجیره  و  اطالعات  مواد،  جریان  همچنین  مدیریت  و  مایه 
شرکت بین  تأهمکاری  زنجیره  طول  در  یکپارچهها  با  همراه  امین  تمام    هدافسازی 

که برگرفته از  را      (اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی)  توسعه پایدار  1گانهابعاد سه
های تأمین پایدار،  در زنجیره  دهد.نظر قرار میدم  ،نفعان استنیازهای مشتریان و ذی

اجتم اعضامعیارهای  توسط  باید  محیطی  زیست  و  باعی  تا  هء  شود  کارگرفته 
مرتبط  رقابت اقتصادی  معیارهای  و  مشتری  نیازهای  به  پاسخگویی  طریق  از  مندی 

گ جریانحفظ  باید  پایداری  واقع  در  خروجیردد.  و  نتایج  بها،  را  م  ادغاای  گونههها 
فعالیت از  که  هستهنماید  مانندهای  تأمین  زنجیره  توزیع،  محصول  طراحی  :ای   ،

  .(2008، 2محصوالت مستهلک و فرآیند بازیافت فراتر رود )سرینگ و مولر 

 
1 Triple Bottom Line 
2 Seuring & Muller 
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بیشتر    20در   اخیر  زمینه  هاپژوهشسال  جنبه  زن  در  روی  پایدار  تأمین  جیره 
زیزیست محیط  است.  متمرکز  آن  از  محیطی  خطست  کلیدی  سهعناصر  گانه  مشی 

قیمت انرژی    هوا و افزایشویرات آبیغپایداری و یک واسطه برای موضوعاتی مانند ت
اندازهپژوهشگران و مدیران  است.   جای به«  زیست محیطی»  و  « پایداری»، واژه  ایتا 

میهم   محیط کنناستفاده  چشمد.  یک  آغاز  اگرچه  زنجیره  زیست  شروع  برای  انداز 
پ بهتأمین  پایداری  واژه  از  یکسان  کاربرد  و  درک  یک  اکنون  اما  بود،    صورتایدار 

سهخط  محیط»گانه  مشی  و  اقتصاد،  حال بوج  «جامعهزیست  در  که  است  آمده  ود 
است ایستون  گسترش  و  به    هاپژوهش  (.2011،  1)کارتر  روی  جدید  تنها  اینکه  جای 

زیست کلیموضوعات  دیدگاه  کنند،  تمرکز  مسائل محیطی  کردن  یکپارچه  با  را  تری 
یا    «ماعییست محیطی و اجتاشتراک عملکرد ز»زیست محیطی با مسئولیت اجتماعی  

   (. 2011 اند )کارتر و ایستون، اتخاذ کرده «مشی سه گانهخط»پایداری 
 .دهدتر این موضوعات را نشان میبیش 2جدول 

 
 ( 1390)رضايی و طالشی، وکار پايداری در زنجیره تأمینهای کسبنظريهها و  روش  -2جدول  

 بع من و نظريهروش  موضوع 
 
 
 
 
 

 زیست محیطی 
 
 
 
 
 
 

 Zikmund and Stanton(1971) لجستیک معکوس 
 Sheth and Parvatiyar (1995) بازاریابی زیست محیطی 

 Peattie(1996) مدیریت بازاریابی زیست محیطی 

 Green et al. (1996) مدیریت محیط زیست 

 Green et al. (1996) عرضه سبز

 Min and Galle (1997) های خرید سبز استراتژی 

 Reinhardt (1999) تفاوت محصول زیست محیطی 

 Welford (1999) ارزیابی چرخه عمر

 Lippman (1999) مدیریت زیست محیطی زنجیره تأمین 

 Grane (2000) بازاریابی سبز 
 Hall(2000) پویایی زنجیره تأمین زیست محیطی 

 Zsidisin and Siferd (2001) خرید زیست محیطی

 Srivastava (2007) زنجیره تأمین سبز 

 Drumwright (1994) پذیری اجتماعیخرید سازمانی با رویکرد مسئولیت  اجتماعی 

 Dyllick and Hockerts (2002) اجتماعی پذیری مسئولیت 

 
 پایداری 

 Young and Kielkiewicz-Young (2001) مدیریت شبکه تأمین پایدار 

 De Boer (2003) نی پایدار های برچسب زبرنامه 
 Seuring et al. (2008) زنجیره تأمین پایدار 

 
از   از    زنجیره  هایپژوهشبسیاری  گوناگون  موضوعات  در  پذیری  مسئولیتتأمین 

پایداریCSR)  2اجتماعی انجام شدهبه ( سازمانی و    ، اندصورت مستقل و جدا از هم 

 
1  Carter and Easton 
2  Corporate Social Responsibility 
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کمّبه که شناخت  روطوری  و  موضوعات  این  از  آنی  بین  دارد.ابط  محیط  ها وجود 
و   مفاهیم بزرگ  از  اجزایی  واقعیت،  امنیت و  نوع دوستی،  بشر،  تنوع، حقوق  زیست، 

 آیند.  یریت زنجیره تأمین به اجرا در میو پایداری هستند که برای مد CSRکلی 
هایی که در هسته  پایداری باید فرآیندها و جریان  دارنداظهار می  1لینتون و همکاران

: طراحی محصول، یکپارچه کند. این فرآیندها شامل  دارد را با همنجیره تأمین وجود  ز
 ، 3شده در جریان استفاده از محصول محصوالت فرعی تولید ،2تولید محصوالت فرعی 

 6و فرآیندهای احیاء در پایان عمر   5پایان عمر محصول  ،  4گسترش طول عمر محصول 
 شود.می

از  اوقات  حلقه  ،اریدپا  تأمین   زنجیره   گاهی  تأمین  زنجیره  مدیریت    مدیریت  یا  بسته 
های  بسته آن دسته از زنجیره  ین حلقه شود. زنجیره تأممی  أمین سبز تعبیر زنجیره ت

آن که  زمانی  اقالم  از  آن  در  که  هستند  دیگر  هتأمینی  یا  نیستند  مطلوب  دیگر  ا 
بسته متشکل  لقهمین حزنجیره تأ  شود. مراقبت می  ، توانند مورد استفاده قرار گیرندنمی

(. در  2010،    7)چن یین و چن   استرو به جلو و یک زنجیره معکوس    از یک زنجیره 
ها و مراکز توزیع و  ، کارخانه کنندگانشبکه شامل سه سطح تأمین  ،ساختار رو به جلو

آوری، تعمیر و اسقاط است. در زنجیره رو به  در برگشت شامل سه سطح مراکز جمع
وسیله مشتریان استفاده  الت جدید تبدیل و توزیع شده و بهمحصو  جلو مواد خام به

زمی در  مصرفشود.  محصوالت  معکوس،  تأمین  مجدداً  نجیره  و  بازیافت  شده 
می ساخته  یا  تعمیر  همکاراناستفاده،  و  )سیمپسون  اصلی  .  (2007،  8شوند  هدف 

ت که  ی اسبسته افزایش حداکثر سودآوری اقتصادی از محصوالتزنجیره تأمین حلقه
رسیده پایان  به  عمرشان  که    ، دوره  حالی  تأدر  زنجیره  پایدار مدیریت  نیازمند   مین 

   .استقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هماهنگی ابعاد ا

ادبی در  تأمیناگرچه  زنجیره  مدیریت    ،ات  و  پایدار  تأمین  زنجیره  مدیریت  مفاهیم 
سبز  تأمین  به  معموالً  زنجیره  یکدیگر  جای  میبه  کمّور کار  مفهوم  دو  این  با  ند،  ی 

ین باورند که  بر ا  پژوهشگرانبرخی از    .(1396)عندلیب و اسالمیه،    یکدیگر فرق دارند 
ز  زنجیره تأمین سب  و مدیریت  مین پایدارمدیریت زنجیره تأبین    باید یک تمایز روشن

 
1  Linton  
2  Manufacturing by-product 
3  By-product Produced during product use 
4  Product Life extension 
5  Product end-of-life 
6  Recovery Process at end-of-life 
7 Chan yin & chan 
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زنجیره که  چرا  باشد  داشته  بهوجود  که  آنچه  به  پایدار  تأمین  اصطالح    های 
 .(2005، 1د )ژو و همکاران گرد شود، محدود نمینامیده می «سبز»های تأمین زنجیره

پا تأمین  زنجیره  اقتصادی، مدیریت  ابعاد  برگیرنده  در  و    یدار  اجتماعی  پایداری 
تر از مدیریت  مدیریت زنجیره تأمین پایدار وسیعمحیطی است. بنابراین مفهوم  زیست

سبز   تأمین  تأ  استزنجیره  زنجیره  مدیریت  مدیو  از  بخشی  سبز  زنجیره  مین  ریت 
 ( 1395)کزازی و همکاران،  .استن پایدار تأمی

بینانه مالی  ه یک ساختار واقع ن باید در محدودهای تأمیبرای پایداری واقعی، زنجیره
از    پژوهشگرانکمک نمایند. برای    نیزو همچنین به محیط زیست و جامعه    کردهعمل  

تواند بهتر  تری است که میمفهوم کامل شده  یدار مین پامدیریت زنجیره تأ  ،این منظر
 سبز و مدیریت زنجیره تأمین حلق  از دو اصطالح دیگر یعنی مدیریت زنجیره تأمین 

)لیو و  گان ساز سهبسته، اهمیت دستیابی همزمان به اهداف زمینه ه را برجسته نماید 
 (. 2012، دیگران

 
 های تأمین ارزيابی عملکرد پايداری زنجیره

تأمین  زهاندا زنجیره  به  عملکرد  پیچیدگی  به  امایافته    تعمیمگیری  افزایش  علت 
چندگانه   نسازمان   درفرآیندهای  مزایای ها،  کسب  در  تأمین  زنجیره  روابط  قش 

عملکرد    (. 2001و همکاران،    2)گاناسکاران   هست  حساساستراتژیک مدیریت سازمان  
فعالیت به  تأمین  ک زنجیره  برآورده  جهت  گسترده  نیازمندیهای  مشتری ردن  های 

موقع، موجودی و  ابلیت دسترسی به محصول، تحویل بهنهایی اشاره دارد که شامل ق
پاسخگوی   تا  است  مناسب  عملکردی  برای  تأمین  زنجیره  در  الزم  ظرفیت 

های مشتری نهایی باشد. عملکرد زنجیره تأمین مرزهای شرکت را پشت سر  نیازمندی
نهایی و   فرعی و محصوالت  اصلی، قطعات، مونتاژهای  گذارد، چرا که شامل موادمی

آن کانالتوزیع  توسط  همین  هایها  است.  نهایی  مشتری  به  عملکرد  مختلف  طور 
تدارک،  و  تهیه  قبیل  از  را  سازمان  کارکردی  مرزهای  تأمین  توزیع،    زنجیره  تولید، 

فروش، توسعه،    پژوهش  بازاریابی،  میو  )فیضقطع  جعفرنژاد،  کند  و    (.1384آبادی 
کسب جدید  محیط  در  موفقیت  دارد.   ار،کوبرای  نیاز  مداوم  بهبود  به  تأمین  زنجیره 

معیارهای   و  شده  ارزیابی  تأمین  زنجیره  عملکرد  که  است  الزم  منظور  این  برای 
فقط عملکرد شرکت   تأمین  ارزیابی عملکرد زنجیره  آن استخراج گردد. در  عملکردی 

ارزیابی  مورد  تأمین  زنجیره  در  نمی  اصلی  شبکهقرار  بلکه  بگیرد  روابط  از  ین  ای 

 
1 Zhu 
2 Ganasekaran   
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اس زنجیره  میشرکای  قرار  ارزیابی  مورد  که  شبکهگیرد.  ت  بین  یعنی  روابط  از  ای 
گیرد.  قرار  ارزیابی  و  کنترل  مورد  باید  نتیجه    شرکاء  در  و  عملکرد  نحوه  تشخیص 

د.  وشگردد تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن  گیری عملکرد سازمان سبب میاندازه
 سازد تا: سازمان را قادر می ،زنجیره تأمینگیری عملکرد در سیستم اندازه

 ؛ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیار سازمان باشد بازبینی، ➢

 ؛ بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی در سطح سازمان سود برد ➢

 (. 8199، 1گیری نمود )ایوان هوکبتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیم ➢

 :شاملگردد ی مطالعات ارزیابی پایداری دنبال میترین اهدافی که از اجرامهم 
 ؛ های مختلف و انتخاب گزینه برتررتبه بندی گزینه ➢

 ؛ های موجودارائه پیشنهاداتی جهت بهبود و اصالح فناوری ➢

راه ➢ یافتن  و  موجود  ضعف  نقاط  و  مشکالت  آنتعیین  برای  و    هاحل  )لوندین 
 (.2006شوپینگ و همکاران،  ؛1997همکاران،

هدف    منزلها که همه بهدربرگرفتن طیفی از فرآینده"  ارزیابی پایداری را  ،(2006)  پاپ
، فرآیندهایی  هستندیکپارچگی مفاهیم پایداری با تصمیم گیری را دارا    ، گسترده خود

برچسب است  ممکن  ارزشیابی که  ارزیابی    2های  یا  پایداری،  تأثیر  ارزیابی  پایداری، 

بکشند دوش  به  را  دیگران  میان  در  می  ،"یکپارچه،  همکاراندیویس    کند.تعریف    و 
بهدا  ،(2001) را  آن  و  محدود  را  تعریف  رسمی منه  فرآیند  یک  شناسایی،   صورت 

بالقوهپیش اثرات  ارزیابی  و  گسترده  بینی  طرحطیف  از  مربوطای  ابتکاری  و    ه های 
 کنند.میتعریف  ،هها در مورد توسعه پایدار جامعآن یجایگزین

 
 پژوهش پیشینه 

یک چارچوب نظری پایداری را برای زنجیره تأمین معرفی   ،(2008)  3کارتر و راجرز
زنجی مفهوم  که  میکردند  منعکس  را  پایدار  تأمین  مفهومکند.  ره  این  سازی،  هسته 

سهخط  الکینگتون مشی  و  :  است  4گانه  اجتماعی  محیطی،  زیست  عملکرد  اشتراک 
)ال می   هاآن.  (1998کینگتون،  اقتصادی  بپیشنهاد  که  و  هکنند  پایداری  کارگیری 

. است بلکه یک نیاز و التزام  نبودهداوطلبانه  مین پایدار  خصوص مدیریت زنجیره تأ به
خط   ییهافعالیت  این  درون  سهکه  شاملمشی  دارد  قرار  در  جویی  صرفه  :گانه 
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ی مصرف مجدد و  ثربخش براو طراحی ا  بندیبستهسازی  کوچکهای مرتبط با  هزینه
ردش موجودی انبار و  . همچنین کاهش گهستند  ،های سالمتی و ایمنیت، هزینهبازیاف

پس باز  ایمن،  هزینه  نقل  و  حمل  و  انبارداری  نتیجه  در  نیروی  گیری  هزینه  کاهش 
دنبال  های کاری و بهوری و کاهش غیبتش و بهرهواسطه سطح باالی انگیزانسانی به

بهبود شر کار، زمان تحوآن  بهبود کیفیت محصول و هزینه  یلایط  انهدام  کمتر،  های 
نتیجه استانداردهای    کمتر در  مونتاژISO14000اجرای  برای  از طراحی  استفاده   و  ، 

تواند  که می  ندهست، از عواملی  استفاده مجدد و افزایش شهرت و اعتبار برای سازمان
 (2008)کارتر و راجرز،  ن فراهم آوردجذاب را برای مشتریان و تأمین کنندگا  یحالت

صورت توانایی  در بحث پایداری زنجیره تأمین، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به.
ریسک مدیریت  و  فهم  در  اسازمان  و  محیطی  زیست  اقتصادی،  در  های  جتماعی 

 (.2004)اسپکمن،  گردد زنجیره تأمین معرفی می

 
 ( 10  :2008: کارتر و راجرز ،    مديريت زنجیره تأمین پايدار )منبع  -1شکل  

 

ناوکو دا و  پایدار  ،(2008)  1کو  تأمین  زنجیره  مدیریت  حوزه  نمایش  طرح    ،برای 
ی  توصیف  ،اند. با توجه به طرح پیشنهادیدهارائه دا   2مطابق شکل  خود را  پیشنهادی  
از   امکان عمیق  میاقدامات  پیشنهاد  فعالیتپذیر  اقدامات،  این  در  شود.  مختلف  های 

 : (2008کند )داکو و ناوکو، توجه به اثرات پایدار آن مشخص میره تأمین را با زنجی
کنندگان ➢ تأمین  صالحیت  تأمین  .پیش  تشویق  و  معیارهای الزام  قبول  به  کنندگان 

گواهی  محیطی،زیست   دریافت  و   EMAS,ISO 9001/OHSAS  هایاجتماعی 

18001,ISO 14001/ AA 1000/ SA 8000 . 

 
1 Dakov and Navkov 
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   . خرید مرحلهیست محیطی و اجتماعی در ز های قید نیازمندی ➢
 . 1مدیریت عملکرد زیست محیطی بر مبنای عرضه  ➢
   ات جدید در طراحی محصول.ادن مالحظقرار د ➢
   .و کاهش اتالف 2تر همکاری و تالش برای تولید پاک ➢
 سازی فرآیند.  مواد جدید و بهینهاستفاده از  ➢
 لجستیک معکوس.   ➢
 ط زیست.  حیم داردوستاستفاده از حمل و نقل   ➢

 مشتریان.  3کنندگان برای کاهش بار محیطی انگیزش تأمین ➢

 محیطی و حقوق بشری.  تر زیستانهگذاری سختگیرفشار برای قانون ➢

 ها. استاندارد کردن نیازمندیهای معروف در یک صنعت برای کار با شرکت ➢

   های صنعتی.تشکیل گروه ➢

تأمین ➢ با  اجتماعی  های زیستدغهکنندگان و مشتریان درباره دغارتباط  محیطی و 
 شرکت.  

 (. 2008ها. )داکو و ناوکو، تبادل اطالعات و ایده ➢

 
 ( 3:  2008مديريت زنجیره تأمین پايدار )داکو و ناوکو،  -2شکل  
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اند که بر روی ابعاد  را مطرح نموده خانه زنجیره تأمین  ،(2010) 1ویتستراک توتبرگ و  
در    ،ساختمان بنا شده استتعادل  الزم برای  اصلی    ارکان  منزلهگانه، بهساز سهزمینه

مدیریت   و  ریسک  که  میپایه  2تعادلحالی  شکل  را  ساختمان  منظور  به  دهند.های 
ریسک   مدت،  بلند  سود  به  قوانین،  دستیابی  شود.  داده  کاهش  و  شناسایی  باید 

بهدستورالعمل استانداردها  و  ا  منزلهها  اجرای  برای  شروع  شیوهنقطه  و  های  صول 
تأ  رود.کار میهپایداری در طول زنجیره تأمین ب همچنین  مین پایدار  مدیریت زنجیره 

ارزش استقرار  در سراسر سازمان،نیازمند  اخالقی  اصول  و   کارآمد،  ITمحیط   ها 

. با  استهای شرکت با توسعه پایدار  ترازی استراتژیهمراه همپذیر بهسبز و انعطاف
اقدامات،   این  نظر گرفتن  اجتماعی و محیطی  ابل ریسکشبکه در مقدر  ها و تهدیدات 

 . (2010 )توتبرگ و ویتستراک، ثری محافظت خواهند شدطور مؤبه

 
 ( 2: 2010تأمین پايدار )توتبرگ و ويتستراک،مدل خانه مديريت زنجیره    -3شکل  

 
  زنجیره   پایداری  گیریاندازه  شیوه  یک  ارائه  هدف  با  ،(2011)  3همکاران  و  یاکووا

  مواد   فرآوری  کشاورزی،  شامل  غذایی  مواد  تأمین  زنجیره  برای   مرحله  پنج  ین،تأم
  نظر   در  غذا  تهیه  و  غذایی  مواد  فروشی  خرده  غذایی،  مواد  فروشی  عمده  غذایی،
 . (شاخص  45  مجموع  در)  شد  تعیین  مراحل  این  از  یک  هر  برای  شاخص  نه.  گرفتند

اجتماعی   ،(اتالف  ،بآ  مصرف  انرژی،مصرف)  محیطیزیست  بعد  سه  در  هاشاخص
اقتصادی (استخدام  جنسیت  نرخ  دستمزد،  استخدام،)   تمرکز   کار،  نیروی   وریبهره)  ، 

  های داده  از  استفاده   با  پیشنهادی  چارچوب  . گرفتند  جای(  واردات  به  وابستگی  بازار،

 
1 Teuteberg & Wittstruck 
2 Compliance Management 
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  AHP  تکنیک  کارگیریهب با  انگلستان در و مرغ  زمینیسیب تأمین  زنجیره  برای  آماری
  قرار   بحث  مورد  متدولوژی  هایمحدودیت  همچنین.  گردید  ارزیابی  نخبرگا  نظر   و

 . شد  داده شرح حساسیت تحلیل  نتایج و  گرفته
 سنجش   برای   اثربخش  چارچوبی   ارائه  هدف   با  ،(2011)  1سیفسی   و   بویوکوزکان

  بر   اثربخش  مدلی  شناسایی  به   ،تأمین  زنجیره  عملکرد   بهبود  جهت  کنندهتأمین  پایداری 
  شبکه،  تحلیل   یندفرآ  اساس  بر  را   جدید  رویکردی   و   پرداخته  ی دارپای  اصول  مبنای
 هاآن  . دادند  توسعه  ناقص  ترجیحی  شرایط  و   چندمعیاره  گیری تصمیم  مدل  تحت
تأمین  برای   عوامل  ترین مهم    مالی،  عملکرد  سازمان،  شامل  را  پایدار  کنندگانارزیابی 

  اظهار   محیطیزیست  هایشایستگی  و   اجتماعی  مسئولیت  تکنولوژی،   خدمات،  کیفیت
 محیطی،زیست  هایجنبه  به   بستگی  پایداری   بهبود   اینکه  به  نظر  آنان،  گفته   به .  نمودند

 کنندگانتأمین  ارزیابی  به  قادر  است  ممکن  گیرندگانتصمیم  دارد،  اقتصادی   و  اجتماعی
  اقتصادی  تخصص  است  ممکن   گیرنده تصمیم  یک  درحالی که.  نباشند  هاجنبه  همه  از

و  دارا  محیطی  زیست  با  مرتبط  مباحث  تجربه   دیگری   داشته    باید   بنابراین  . باشد  را 
  از .  شود  داده  توسعه  ارائه دهد،  کافی  اطالعاتنیاز به    بدون  حلیراه  بتواند  که  مدلی

 ترجیحات   با  ANP  روش  پایه  بر  جدید   یکپارچه  گروهی  گیریرویکرد تصمیم  رو،  این
است  ارائه  فازی   عملکرد   سازماندهی،  شامل  پژوهش  این  در  ارزیابی  معیار.  گردیده 

.  هستند اجتماعی مسئولیت  و  محیطیزیست  شایستگی  تکنولوژی، خدمات، مالی، کیفیت
 نشان   برای   واقعی  مسئله  یک  را در  کنندگان  تأمین  از   تعدادی  پایداری  نهایت مقاله،  در

 . کندمی تحلیل پیشنهادی،  ارزیابی مدل اعتبار  دادن
هانسن و شاتگر  مطالعه    ،(2012)  2هارمس،  استراتژیک  خود  در  مدیریت  دو رویکرد 

تأ پایدار زنجیره  شرکترا    مین  سهادر  مدیریت  می  های  به  نگاهی  با  بزرگ 
و  عرضه بررسی  مورد  انتخاب در  .  انددادهقرار    پژوهشکنندگان  و  ارزیابی 
استراتژیک  کنندگانعرضه پایهرویکرد  بر  اتخاذ  ی  ریسک  درشدهی  که ،    در  حالی 
وکار برای مدیریت زنجیره  های کسبفرصت  کنندگان رویکردی بر پایهعرضه  توسعه

های حاصل از پیمایش  . تحلیلاست  گردیده ه  محصوالت پایدار ارائین در راستای  متأ
می  شرکتنشان  که  آلمانیدهند  بزرگ  زنجیره  های  استراتژی  اساساً  ،های  مدیریت 

پایه  مین پایدارتأ نتایج نشان داده است رنگیکار میهریسک را ب  بر  این مطالعه  د. در 
انتخاب اشاره داشته    ،محور های ریسککه استراتژی بیشتر به فرآیندهای ارزیابی و 

کید  کنندگان تأبر توسعه و یادگیری عرضه  ،محورفرصتهای  در حالی که استراتژی

 
2 Bouquzkan and Sifsi 
1 Harms, Erik and Schaltegger 
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  3جدول  ترین عوامل پایداری به شرح  شرکت بزرگ آلمانی، مهم  800با پیمایش    دارند.
 ه گردیده است.ارائ

می  نشان  پیمایش  شرکتنتایج  که  بزردهد  رویکردهای  های  از  بیشتر  آلمانی  گ 
بهفرصت ریسکمحور،  رویکردهای  از  دنبال  استفاده  موارد  هستند.  محور، 

ریسکاستراتژی شرکتهای  که  است  زمانی  تدافعی  محور،  اهداف  نظیر    SSCMها، 
ین نوع  های اکنند. از دیگر شاخصا طراحی میکاهش ریسک و یا حفظ شهرت خوب ر

بازار واحدهای  شامل  و  استراتژی  بازاریابی  نظیر  سازمان  ارتباطی  R&Dمحور   ،
 است.   SSCMغیراصلی با  

 
 ( 6:  2012موضوعات پايداری زنجیره تأمین )هارمس، هانسن و شاتگر،    –3جدول  

 درصد ارتباط  موضوعات پایداری  پایداری ابعاد 

 تصادی اق  هایجنبه

 کنندگان مین قابلیت اطمینان )اعتبار( تأ -1

 تضمین کیفیت  -2

 کاهش هزینه  -3

 رقبا فشار  -4

 نوآوری  توان -5

97% 
97% 
94% 
91% 
81% 

 های محیطی جنبه

 کاهش اتالفات  -1

 ایکاهش انتشار گازهای گلخانه  -2

 کاهش اثرات منفی و مخرب بر محیط  -3

 استفاده از مواد اولیه و منابع -4

 انرژی تجدیدپذیر -5

 ی تنوع زیست -6

91% 
84% 
84% 
81% 
63% 
25% 

 های اجتماعی جنبه

 های سالمتی مراقبت  -1

 حقوق فردی )انسانی(  -2

 اجتناب از نیروی کار کودک یا کار اجباری  -3

 تساوی حقوق -4

 آزادی تجمع )مشارکت(  -5

 امنیت شغلی  -6

88% 

88% 

84% 

81% 
75% 
69% 

 
مین را با  تأاز پایداری زنجیره  انداز عملیاتی  چشم  ،(2015)  1پاپادوپولوس و گیاناکیس

مدیریت ریسک   فرآیند  نظر گرفتن  ماهیت ریسک دارنداظهار میدر  مطالعه  این  های  . 
تأ و میزنجیره  داده  نشان  را  پایداری  با  مرتبط  ریسک  ن  از  دسته  از  این  را  ها 

ها ایجاد حلیلی برای مدیریت آنمین جدا کرده و فرآیندی تهای عادی زنجیره تأریسک
های شخصی،  مصاحبه  و  ده ادبیات موضوعیطریق مرور گستر. در ابتدا از  نمایدمی
اقتصادی( مشخص شده،    30 اجتماعی و  )محیطی،  پایداری  از سه بعد اصلی  ریسک 

 
1 Thanos Papadopoulos and Mihalis Giannakis  
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پیم ادامه  بخشدر  در  بزرگی  صنعتی  ایش  مطالعههای  دو  و  موردی  مختلف   ی 
  اکتشافی در دو شرکت تولیدی نساجی برای تشخیص و تحلیل ابعاد مختلف  -تجربی

تکنیک  سکری است.  گردیده  انجام  پایداری  با  مرتبط  و   FMEA1های  شکست  )حالت 
ثیرات بالقوه  های منتخب، تعیین علل و تأتحلیل اثر( برای ارزیابی اهمیت نسبی ریسک

های تعیین شده، استفاده گردیده است. بر  بالقوه بین ریسک  مبستگیها و آزمون هآن
های زنجیره  ی ریسک برای همه ریسکرفتارهای  ، استراتژیپژوهشهای  اساس یافته 

پتأ با  مرتبط  شمین  تعیین  ریسکایداری  که  داده  نشان  نتایج  است.  محیطی  ده  های 
های  میت را داشته و همبستگی بین ریسکزا در میان صنایع مختلف بیشترین اهدرون

باال   بسیار  پایداری  با  مرتبط  مطالعه،استمختلف  این  در  اصلی    8  .  و  برتر  عامل 
پایدار  با  انتشار گازهایی شامل فجریسک مرتبط  نیروی کار  گلخانه  ایع طبیعی،  ای، 

رشوه اتهامات  مالی،  بحران  قوانین  اجباری/کودک،  با  انطباق  عدم  آالیندگی،  خواری، 
 .  ه استبیان شدپایداری و مصرف انرژی، 

تاپپین  و  اوج  بمحرک  (،2015)  2سجاد،  و  اتخاذ  برای  موانع  و  مدیریت  کارگیری  هها 
تأ پایدارزنجیره  کسب  مین  زمینه  در  ودر  و  نیوزلکار  داده  قرار  آزمون  مورد  را  ند 

ب  ها انگیزه  زمینه در    سطح مفاهیمارتقاء    دنبالبه   SSCMکارگیری  هو موانع مرتبط با 
مطالعهبوده هدف،  این  برای  چهار   اند.  ارشد  مدیران  و  شده  انجام  اکتشافی  موردی 

دهد  ان می اند. نتایج این مطالعه نشاحبه قرار گرفتهمورد مص  نیوزلند   شرکت بزرگ در 
ذی مدیریت  و  ریسک  کاهش  به  تمایل  ارشد،  مدیریت  پایداری  میزان   نفعان، که 

ضعف    در مقابل،.  هستند  مین پایدارمدیریت زنجیره تأ  برای پذیرش پنهان    هایانگیزه
تأ برداشتمینآگاهی  و  ادراکات  حمایتکنندگان،  و  منفی  بهای  دولتی  ناکافی    ه های 

ب  منزله مورد    تعیین گردیدند. شایان ذکر است چهار شرکت  SSCMکارگیری  هموانع 
شرکت مقاله،  این  در  زمینهمطالعه  در  پیشرو  بوده  های  نیوزلند  در  این  پایداری  اند. 

مدیریت    های اخالقیافتند که ارزشدر مطالعه خود به این نتیجه دست ی  پژوهشگران
  SSCMبرای اتخاذ رویکرد    هادرونی شرکتکلیدی    علتیریت ریسک، دو  ارشد و مد

محرک    منزلههمهم ب  هایه از انگیز   "مدت  های بلند جهت گیری"بوده و همچنین عامل  

محرک  عوامل    منزلههب  "نفعان انتظارات و فشارهای ذی"  همچنین.  است  SSCMاذ  اتخ

و    ی دولتضعف حمایت  "و  داخلی  موانع  از    "ضعف آگاهی و انتظارات منفی"  ، بیرونی
 اند.  شناخته شده SSCMکارگیری هبموانع بیرونی  منزلهبه "ریانپشتیبانی مشت

 
1 Failure Mode and Effects Analysis  
2 Sajjad, A., G. Eweje, and D. Tappin 
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زاده) تأ  ،(1393هادی  زنجیره  در  پایداری  ارزیابی  استان  به  لبنیات  صنعت  مین 
  سیستم"سازی مدل مفهومی  مازندران پرداخته است. این پژوهشگر در ابتدا به بومی

در صنعت لبنیات استان  "((2012خواروبار کشاورزی )فائو)داری سازمان ارزیابی پای
نتایج به آمده، مدل بومی شده مشتمل بر  مازندران پرداخته و طبق    17بعد،    4دست 

و   )کاهش    47معیار  و    3زیرمعیار  در    16معیار  اصلی(،  مدل  به  نسبت  معیار  زیر 
ادامه  در  است.  گرفته  قرار  مدنظر  پژوهش  بعدی  دیمتل    با  مراحل  تکنیک  از  استفاده 

و ابعاد پایداری و همچنین  ثیرپذیری میان زیرمعیارها، معیارها ی و تأروابط تأثیرگذار 
لبنیات استان مازندران تعیین گردیده است.  درجه تأ ثیر هر یک از عوامل در صنعت 

در نهایت با استفاده از روابط تعیین شده و روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی،  
)رکتش مطالعه  مورد  ارزیابی    4های  مورد  رتبهشرکت(  گرفتهو  قرار  مدل  بندی  اند. 

شامل   مطالعه  این  انعطافبُ  4مدنظردر  اجتماعی،  رفاه  اصلی:  اقتصادی،  عد  پذیری 
 . استمحیطی و حاکمیت خوب تمامیت زیست

مهم  (،1394بروجردی) شناسایی  در  عوسعی  پیادهترین  موانع  و  زنجیره  امل  سازی 
گاتأ و  نفت  صنعت  بزرگ  شرکت  دو  در  پایدار  مطالعه  مین  از  استفاده  با  ایران  ز 

اولیه   ادبیات موضوعی، شناسایی  مرور  از  مطالعه پس  این  در  است.  داشته  موردی 
موانع، طراحی پرسشنامه جهت شناسایی موانع اثرگذار در صنعت نفت و گاز، تعداد  

استخراج و طبقه  6نهایی در    مانع  23 از    دی بندسته  استفاده  با  ادامه  است. در  شده 
مه و رویکرد نظریه گراف و ماتریس اهمیت این موانع مشخص گردیده است.  ناپرسش

م  6های  گروه و  قوانین  موانع  مطالعه شامل:  این  در  با  گانه شناسایی شده   4قررات 
موانع    زیر معیار،  4زیر معیار، موانع دانش و آگاهی با    4وری با  زیر معیار، موانع فنا

زیر معیار و موانع حمایت دولت با    4دیریت با  زیر معیار، موانع مشارکت م  4مالی با  
بندی موانع فوق الذکر، حاکی از آن است  زیر معیار بوده است.  نتایج نهایی اولویت  3

و    "وریفنا"اولویت را دارا بوده، موانع  باالترین سطح    "مدیریت  مشارکت"که موانع  
اولویت سوم و در    در  "مالی"و    "ت دولتحمای"اولویت دوم، موانع    "دانش و آگاهی  "

 .  استدارای کمترین اولویت  "قوانین و مقررات"نهایت موانع مربوط به  

تأ  (،1395عارفی) زنجیره  پویای  را  مدل  یزد  استان  منتخب  صنایع  در  پایدار  مین 
تکنیک دیمتل    طراحی کرده است. وی بر اساس ادبیات و نظر خبرگان، با استفاده از

مین صنایع فوالد  أت  جیره، مدل نهایی پایدارسازی زنهافازی و رویکرد پویایی سیستم
ارائ مطالعه  را  این  در  است.  نموده  حوزه  25ه  در  و  متغیر  اجتماعی  اقتصادی،  های 

هر   قیمت  هزینه،  فروش، سودآوری،  بازار،  متغیرهای: سهم  به شرح  محیطی  زیست 
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بهره ا محصول،  مواد  محصوالت  وری  به  بازار  نیاز  تخصیص  زیستولیه،  محیطی، 
محیطی، موجودی مواد اولیه،  گذاری در زمینه زیستمحیطی، سرمایهتجهیزات زیست

های اجتماعی، همکاری  در حوزه اقتصادی، متغیرهای: برند، تصویر ذهنی، مسئولیت
حوزه  در  مشتری،  رضایت  مدیران،  حمایت  انسانی،  نیروی  آموزش  مشتری،    با 

متغیر و  میزان  اجتماعی،  تأهای:  سبز،  تولید  گازهای  آلودگی،  انتشار  سبز،  مین 
قوانین  گلخانه  و  ضایعات  قراضه،  فوالد،  بازگشت  حوزه  زیستای،  در  محیطی، 
دهد که متغیرهای  مدنظر قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می   محیطی،زیست

سبز" تولید  ارشد"و    "نرخ  مدیریت  آموزش  به  "حمایت  حوزه  در  خصوص 
زیستمحیطزیست تجهیزات  و  کارکنان  مهمی  شاخصمحیطی،  پایداری  ترین  های 

تأ تأمین  زنجیره  زنجیره  برای  شده  ارائه  پویای  مدل  در  همچنین  در  هستند.  مین 
محیطی و  صنعت فوالد، عوامل آموزش نیروی انسانی، نیاز بازار به محصوالت زیست

مین و عوامل هزینه کل،  تأ  ل مؤثر ارتقاء پایداری زنجیره ای علانتشار گازهای گلخانه
معلول شناسایی گردیده    منزله هآوری بزیست و سوددار محیطقیمت محصول دوست

 است.  
ارائ  (،1395محمدی) حلقهبه  مدل  برنامهه  در    ریزیبسته  صحیح  عدد  مختلط  خطی 

تأ پایدارزنجیره  معیارهای  لحاظ  با  گاز  باالدستی  صنایع  شرایط  مین  در    فقدان ی 
این مطالعه ضمن توجه به تصمیمات سط وح استراتژیک و  قطعیت پرداخته است. در 

ه شده است  محصولی، چند سطحی و چند هدفه ارائمین، مدل چند  تاکتیکی زنجیره تأ
به بهینهکه  به  همزمان  هزینهصورت  شبکه،  سازی  کل  آال های  ایجاد  یندهمیزان  های 

شگر از  ی بر منطقه، پرداخته است. هدف اصلی پژوهاجتماعثیرات  شده در شبکه و تأ
ت، تخصیص واحدهای مختلف  ه شده، تعیین بهترین مکان برای احداث تسهیالمدل ارائ

مین به یکدیگر، تعیین میزان جریان ارسالی بین واحدها در شبکه و تعیین  زنجیره تأ
وسائل   ننوع  در  با  مختلف  مراحل  در  محصوالت  مارسال  گرفتن  عیارهای ظر 

. در استقطعیت در مسئله    فقدانمحیطی و اجتماعی و لحاظ شرایط  تصادی، زیستاق
سه معیارهای  پژوهش  این  پیشنهادی  بهمدل  پایداری  حداقلگانه  سازی  صورت 

نهزینه و  حمل  و  تولید  تسهیالت،  احداث  کل  )بُهای  شبکه  در  اقتقل  صادی(،  عد 
زحداقل اثرات  احداث،  یستسازی  و  تولی محیطی  )بُد  محصوالت  عد  ارسال 
)بُزیست اجتماعی  مسئولیت  حداکثرسازی  و  قرار  محیطی(  نظر  مورد  اجتماعی(،  عد 
 اند.   گرفته
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( همکاران  و  کو  مؤ،  1( 2017چی  عوامل  تعیین  روشبر  بر  زنجیره  های  ثر  مدیریت 
  ای در پرسشنامه   هاآن  . اندمتمرکز بودهاز منظرهای کاربردی و مفهومی    مین پایدارتأ

ثر در کشورهای تایوان و ویتنام و  های عوامل مؤبرای بررسی تفاوت  SSCM  مورد
اثرات طبیعی منطقه .  نمودند ، طراحی و اجرا  این روشکارگیری  های بهمچنین نمایش 

این   در  مطالعه  و  بررسی  مورد  مفهومی  برای شرکتمدل  میمقاله  که  خواهند هایی 
SSCM    ،باشند داشته  اصلی  5را  فرعی:    فشار  :شامل  عنصر  عناصر  بر  )مشتمل 

ذی مقررات،  استانداردها،  پیچیدگی(قانون،  استراتژینفعان،  عناصر    ،  بر  )مشتمل 
استراتژی، جهت بر عامل فرعی    اطمینان  فقدان،  ها، دانش، تعهد(گیریفرعی:  )مشتمل 

ر مدیریسک(خطرات  داخلیی،  ذی  ت  مشارکت،  فرعی:  عوامل  بر  نفعان،  )مشتمل 
)مشتمل بر عوامل فرعی: فرهنگ، ابداع    یبیرونمدیریت  و    وزش، عملکرد(ارتباطات، آم
نوآوری،   کارایی(انعطافو  پیوستگی،  آموزش،  سرعت،  کیفیت،  داردپذیری،  دربر   ، .  

بوده:   بخش  دو  پیمایش  تصدیق  1هدف  و  تأیید  مؤ(  ب عوامل  برای  کارگیری  هثر 
SSCM  عمل تفاوت(  2  و  در  آسی  هاتعیین  کشور  دو  این  مطالعه    ایی.بین  این  در 

سنجش  پرسشنامه  برای  ویژه  پنجای  عوامل  از  یک  هر  از    تهیه  گانهاهمیت  و 
شرکت سازمان متخصصین  و  مختلف  است.  پژوهشیهای  های  شده  بر    نظرسنجی 

نتایج   این  اساس  عامل  انپژوهشگرمطالعه  زیربنا،    منزلههب  "فشار"،  و  زیرین  سنگ 

  منزله هب  "مدیریت داخلی و بیرونی"امل  پایه، عواساس و    منزله هب  "استراتژی "عامل  
روزانروش جاری  های  و  عامل  ه  نهایت  در    منزلههب  "اطمینان  فقدانریسک  "و 
پیادهمرتبط عامل  شده  SSCMسازی  ترین  فعلی    همچنیناند.  شناخته  مطالعه 
نفعان نظیر  اجتماعی و اقتصادی از طرف ذی  کند که فشارهای محیطی،گیری مینتیجه

ها،  انداردهای دقیق سبز در برخی حوزهیت و تمایل به دستیابی به استامعه یا مدیرج
 .  هستند SSCMهای مهم و بحرانی برای اتخاذ همچنان انگیزاننده 

  ها چارچوبی نظری در محیط تحلیل پوششی داده  ،(2017)  2ژائو و همکارانلین  لین  

)DEA(  3    د. چنین نمایار را بررسی نایدی پهای توسعهه تا کارایی سیستمکرد ایجاد
زیر از  زیرمجموعه  مجموعهسیستمی  و  محیطی  و  شده    اقتصادی  تشکیل  اجتماعی 

پژوهاست.   مورد  مطالعه  این  اصلی   30از    یدر  چین    شهر  تا    انجامکشور  شده 
رویکرد،  امکان  سیستم  گردح  یشرتپذیری  عملکرد  در  زیادی  تفاوت  حاصل،  نتایج  د. 

می  نشان  را  شهرها  ا میان  ویژگی  ،شهرها  یندهد.  متدارای  جغرافیایی  فاوتی  های 
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محیطی  کارایی  بر  که  کا  -هستند  همینطور   و  آناقتصادی  اجتماعی  تأرایی  ثیر  ها 
رابطهپژوهشگراناین  د.  گذارمی زیر  ،  میان  محیطیعملیاتی  و    -مجموعه  اقتصادی 

ایجاد   پایدار    ،دهنمواجتماعی  توسعه  کردعملکرد سیستم  بررسی  ورا  پایداری    بر  ه 
تعاملی    -اقتصادی محیط  در  اجتماعی  و  شدندمحیطی  پژوهش  یافته.  متمرکز  های 

که  بیانگر است  اقتصادیکارایی  این  ویژگی  -های  اصلی،  شهرهای  های  محیطی 
باالیی هستند    یعنی شهرهای شرقی دارای مقادیر نسبتاً  ، دهدجغرافیایی را نشان می 

شهر که  حالی  بدتدر  دارای  غربی  مقادیر  های  کاراییهستندرین  اجتماعی  .  های 
این موضوع براین    .دهدا نشان میجغرافیایی واضحی رشهرهای اصلی نیز، ویژگی  

دارد شهرهای  داللت  کارایی  غربی  که  ارتقاء  برای  بیشتری  تالش  زیرسیستم    باید 
با    )SS(1  اجتماعی مطابق  محیطی  و  اقتصادی  کارایی  چین  در  دهند.    کاراییانجام 

شود.  می  )SDS(2  سیستم توسعه پایدار  ت که منجر به کارایی کلی پایینعی نیساجتما
عمدتاً  SDSکارایی    فقدان چین  عملکرد    در  از  تا    SSناشی  دراین  .  3EESاست 

پیشنمدل  ، پژوهش غیرمشارکتی  و  مشارکتی  میان های  تعامل  تا  شده  هاد 
بهتر شناخته شودزیرمجموعه پیشنهادیها  این، روش  بر  گرفته شده  به   . عالوه  کار 

ارزیابی  را    SDSو    EES  ،SS  یهاکارایی چین  بزرگ  شهرهای  که  کر برای  ده 
مفیدی می اطالعات  تصمیم  تواند  برای  نمایدرا  فراهم  ناکا  سازان  بر  زیر  راییتا  های 

در شهرهای بزرگ چین  سیستم توسعه پایدار( ) SDS کارایی  تا ه د رکها غلبه  مجموعه
 ارتقاء یابد. 

ثر مدیریتی  رویکرد مؤ  پایداری را در دو ادغام    ،(2018)  4پیال لیانیجاس و کاعلی بست
د. بدین منظور ارزیابی  ننمایمین بررسی میتأ  مدیریت زنجیره  یعنی مدیریت کیفیت و

  وتموجود در ادبیات موضوعی انجام شده، نقاط ضعف و قتلفیقی  های  اساسی مدل 
های خالءرار گرفته است. با عنایت به  وجه قها مورد تها تحلیل گردیده و محدودیتآن

طور کلی اصول مدیریت زنجیره  ه، چارچوب مفهومی شکل گرفته و بهشناسایی شد
ه شده است. نقشه  گانه سازمانی، ارائمین و کیفیت برای توسعه پایدار خط کف سهتأ

ه شده که بر  وکار ارائیابی( کسبتگران در کنار ابزار تشخیصی )عیبراه، برای صنع
مشارکتی  مب و  نوین  روابط  انای  میان  مموجود  تأصول  زنجیره  ترکیب  مین،  دیریتی 

سازمان  کیفیت پایداری  چارچوبی  .استها  و  مطالعه،  این  که    گردیده ه  ارائ  یکل  در 
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سازان دارد که  دیران ارشد و تصمیمکاربردهای عملی مهمی برای فعاالن صنعتی، م
بهمی جتواند  بستری  توسعهمنزله  سازمان   هت  در  هدف  ها  پایدار  با  شود.  استفاده 

ه شده  ارائ  4سازی صنعتی، نقشه راهی برای عملیاتی شدن به شرح شکلتسهیل پیاده
  .تار دمینگ ساخته شده استکه بر اساس ساخ

همکاران و  تأ  (،2018)1وارگاس  چگونگی  تواناسازهای  ارزیابی  مدیریت  "ثیر  حمایت 

میانی و  روش  "استراتژیک   خرید"و    "ارشد  توسعه  تسهیل  تأدر  زنجیره  مین  های 
متعاقباً و  تأپایدار  آن  دادهثیر  انجام  را  رقابتی  مزیت  در  آنها  مدلاند.  از  سازی  ها 

برای آزمون مدل پیشنهادی    SEM)-(PLS  2معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی  
 اند. بیا استفاده کردهشرکت مرکزی( کلم  126های تولیدی )ایه یک نمونه از شرکتبر پ

طراحی   پژوهش  بکمّ  هایپژوهش این  با  را  خودارزیابی  هی  پیمایش  ابزار  کارگیری 
ب ساخسؤ  69ر  مشتمل  پژوهشگران  این  است.  کرده  اتخاذ  موردی،  تارهای ال 

تأروش زنجیره  اجتماعی  روشهای  شامل:  را  پاسخگوئی مین  کار،  نیروی  های 
پاس خرید  اجتماعی،  روابط  ساختارمحصوالت،  و  اجتماعی  لحاظ  به  های خگو 

تأروش زنجیره  محیطی  زیست  اکولوژیکی،  های  طراحی  سبز،  تولید  شامل،  را  مین 
زیست همکاری  سبز،  خرید  سبز،  معکوس،  لجستیک  لجستیک  و  مشتریان  با  محیطی 

داده قرار  بین  مدنظر  که  است  داده  نشان  پژوهش،  پیشنهادی  چارچوب  آزمون  اند. 
های  بین روشطور استثناء ارتباطی  مثبتی وجود داشته، فقط به  عوامل درگیر روابط

تأ زنجیره  محیطی  مشاهدزیست  رقابتی  مزیت  و  پژوهش  مین  نتایج  است.  نشده  ه 
تأ ترکیب  ضمن  که  داشتند  اشاره  موضوع  این  بر  اصلی،  فرضیات  از  یید  مناسبی 

ابی به مزیت  برای دستی  مین پایدارهای زنجیره تأداخلی و اتخاذ روش  تواناسازهای
 .استز اهمیت رقابتی حائ

همکاران)  3تسنگ تکنیک    ،  (2018و  از  استفاده  رجحان  با  به  تعیین  تشابه  با  ترتیبی 
  فقدانحت شرایط  مین پایدار تمدل تأمین مالی زنجیره تأ  عهفازی به توس  آل پاسخ ایده

 اند. های مالی، پرداختهاطمینان در راستای تعیین مشکالت موجود و کمبودهای روش
نتایارزیابی و  شده  انجام  متخصصین  تأثیر  های  اقتصادی  عوامل  که  دادند  نشان  ج 

بر معنا جنبه  داری  و  دیگر  داشته  تحوسیاست"ها  مدیریت  را    "یلهای  اثر  بیشترین 
مین پایدار دارد )مطالعه موردی صنعت پوشاک در  زنجیره تأ  برای تقویت تأمین مالی

مین  ف پژوهشگران، ایجاد ارتباط بین تأمین مالی زنجیره تأویتنام(. در این مطالعه هد
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مین جانبه تأمین مالی زنجیره تألعه همهل برای اجرای مطاو توسعه پایدار، ایجاد مد
تعیین عوامل تأپایدا این مطالعه حاکی از  استآن،  کارگیری  هثیرگذار در بر و  نتایج   .

جنبه که  است  قوی  هایآن  جنبه  دو  اقتصادی  و  ویژاجتماعی  که  بوده  های  گیتر 
دهند.  میقرار  ثیر  محیطی را در توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین پایدار تحت تأزیست

و    پایدار باید به رشد اقتصادی  مین و توسعهه تأمین مالی زنجیرسازی تأدر یکپارچه
و  تأ )اقتصادی  جنبه  دو  این  که  زمانی  شود.  داده  اولویت  اجتماعی،  انتظارات  مین 

به سطح ویژه جنبهاجتماعی(  داده شوند،  ارتقاء  بههای زیست ای  نیز  صورت  محیطی 
   ت.خودکار بهبود خواهند یاف

 
 ( 16:  2018)بستاس و لیانیج،    و توسعه پايداری  SSCQMنقشه راه برای بکارگیری   -4شکل  

 
همکاران  1ژو  ارزیا  ،(2019)  و  برای  زنجیره  چارچوبی  پایداری  و سنجش ریسک  بی 
محیطی در سراسر  زیستهای عملیاتی، اجتماعی و  گیری ریسکطریق اندازهمین از  تأ

تأ استاندارد  زنجیره  یک  ایجاد  برای  دادمین  توسعه  ریسکاندهجامع  پایداری  .  های 
   .مدنظر قرار گرفته است 3مین در سه بعد و با اجزاء به شرح جدول زنجیره تأ

زنجیره   پایداری  ریسک  تحلیل  برای  پژوهشگران  تجزیهاین  از  فاصله  وتأمین  تحلیل 
اند. همچنین دو مطالعه موردی که دارای دو  تحلیل مواد استفاده کردهوارزیابی ریسک 

خیص کاربرد چارچوب ارائه شده، مورد  اند برای تشنوع متمایز از زنجیره تأمین بوده
  استفاده قرار گرفته است. از مطالعات در صنعت پوشاک که دارای زنجیره تأمین با

 
1 Xu  
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ساختار عمیق هستند، بوده و دیگری در صنعت خودروسازی جهت نمایش کابرد در  
دهد که تمایزات  زنجیره تأمین با ساختار وسیع. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می 

های زنجیره، دو عامل اصلی و مهم جود در ساختار زنجیره تأمین و اندازه شرکتمو
   ت پایداری زنجیره تأمین است.گیرندگان در راستای مدیریبرای تصمیم

 
 ( 8:  2019های پايداری زنجیره تأمین )ژو و همکاران،  ريسک  -4جدول  

 های عملیاتی زنجیره تامین ریسک 
 

 های عرضه ريسک

 يند آهای فر ريسک

 های تقاضا ريسک

 در سطح شرکت )سازمان(  هایريسک

 های زیست محیطی زنجیره تامین ریسک 
 سالمتی افراد 

 سیستم کیفیت اکو 

 نقصان و کمبود منابع

 های اجتماعی زنجیره تامین ریسک 
 های اجتماعی سراسری )جهانی( شاخص 

 های حکومتی سراسری )جهانی( شاخص 

 
و   نژاد  برنامه  (،2019)1همکارانوفایی  مدل  خود  پژوهش  چندهدفه  در  خطی  ریزی 

برنامه تأبرای  زنجیره  چند  ریزی  چند  مین  دورهسطحی،  چند  و  شامل    ایمحصولی 
دادهمینتأ توسعه  را  انبارها  و  کارخانه  پارادایم  کنندگان،  ابعاد  تمام  مدل  این  اند. 

به ا  6قرار داده و  طور همزمان مورد مالحظه  توسعه پایدار را  یجاد  تابع هدف برای 
 گرایانه بسط داده است. مدلی واقع

تأبرای   زنجیره  مدیریت  و  مدل  پیحل  نگارش  بزرگ،  مقیاس  پایدار  از  هشرفتمین  ای 

  سازی اثرات ، برای بهینهAUGMECON2(2(  تقویت شدهروش محدودیت اپسیلون  
کاغذ استفاده گردیده است. در  در صنعت چوب و  محیطی و عملیاتی  اجتماعی، زیست

مطالعه زیست  این  هدف  انتشارسه  شامل  ضایعات گاز  محیطی،  و  انرژی  مصرف   ،
طی کل  مسافت  شامل  اجتماعی  هدف  دو  کل    تولیدی،  تعداد  و  کارکنان  توسط  شده 

اقتصادیاستخدام اهداف  برای  است.  گرفته  قرار  مدنظر  کارها،  ترک  و  سه  ها   ،
دگان و اندازه سفارش،  کننمین( انتخاب تأ1ریزی شامل،  برنامهزیرمجموعه از مسائل  

نهایی، با  ریزی پروس( برنامه3کارخانه، و    ریزی تولید ( برنامه2 ه توزیع محصوالت 
ادغام شدهیکدی  این  اگر  مدنظر در  اهداف  بهترین تصمیمات برای  دبه  پژوهشند.  نبال 

نتایج مطالعه حاضر نشان    .استیع  مین، تولید و توزخرید، تأریزی در مباحث  برنامه 
راه چگونه  که  میحلداده  پارتو  تصمیمهای  توسط  انتخاب توانند  در  گیرندگان 
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،  ها را به لحاظ عملکرد اجتماعیداف و ویژگیمینی که بهترین اههای زنجیره تأبرنامه 
 د. ندهند، استفاده شوه میاقتصادی و زیست محیطی ارائ

همکاران و  سبز،  به  ،(2019)1هو  تولید  سطح  لحاظ  با  محصول  پایداری  غنای  دنبال 
لوازم   و  تجهیزات  اولیه،  مواد  محصول،  بازیافت  قابلیت  محصول،  طراحی  معقولیت 

جایگزین قابلیت  . جانبی،  و  به.ی  همچنین  و  اندازه.،  همزمان  عملکرد  طور  نحوه  گیری 
زیستبراساس   و  اقتصادی  در  هستندمحیطی  عملکرد  ح.  مطالعه،  پایداری  این  وزه 

کنندگان با  مینگیری برای شرکت مرکزی و تأهای تصمیممحصول غنی شده و مدل
از   دیفرانسیل   4استفاده  بازی  تئوری  در  مختلف  لحاظ  یاستراتژی  گانه ارکان سه   با 

محیطی(  محیطی )عملکرد زیسترکن اجتماعی )اعتبار(، رکن زیست  پایداری مشتمل بر
پای  رکن  انگیزشدارو  و  )سودآوری(  اقتصادی  شرکت  ی  توسط  شده  ایجاد  های 

پژوهشگران، یک زنجیره تأمین پایدار دو  این  تحلیل قرار گرفته است.  مورد    مرکزی،
تأ از  و شرکمینسطحی  مرکزی  کنندگان  نموده، ت  ایجاد  پایداری    را  اثرات  ادامه  در 

ندگان، کنمینها و همچنین منافع تأیارانهها و  انگیزهمحیطی،  ، عملکرد زیستمحصول
تأ زنجیره  کل  و  مرکزی  یا  شرکت  در سه  مطالعه   4مین  را مورد  .  اندهکردتحلیل    ای 

صورت مثبتی با  و به  دهد که نرخ تسهیم سود، عامل بسیار قوی بودهنشان می نتایج  
مرتبط   زنجیره  اعضاء  از  یک  هر  سود  و  محصول  یارانه پایداری  عامل  در    هااست. 

انگیز ارائه شده توسط شرکت مرکزی، تأثیر معنا همقایسه با عامل  تری  دار قویهای 
فع هر یک از اعضاء  بر ارتقاء و بهبود پایداری محصول، عملکرد زیست محیطی و منا

تأ زنجیره  کل  دارد.  مو  را  ین  سود  بیشترین  مرکزی  شرکت  که  زمانی  در  همچنین 
می محصودریافت  پایداری  زیستل،  کند،  تأعملکرد  سود  سود  کنندگانمینمحیطی،   ،

تأ زنجیره  سود  و  مرکزی  یارانهشرکت  با  باالترین  مین  در  همگی  و  ها  بوده  مقدار 
 . استدار اای، معنمورد مطالعه 4ها در هر و یارانه هاهثیرات انگیزتأ

 
 شناسی پژوهش روش

شده در    ی نمایه مطالعات کیفی و کمّهای  ها و مقالهاز کتاب   هاروایت  ،در این مطالعه
اطپایگاه ساینس   ایرانداک،  آوید،  مگیران،  دی،  .آی.اس  پروکوییست،  2عاتیالهای 

امرالد، تیلور،  فرنسیس  اسکالر  اشپرینگر،  کورنِس،  دایرکت،    اسکوپوس   و  گوگل 
شامل:  . شد  دهاستفا مقاالت  جستجوی  جهت  استفاده  مورد  کلیدی   Supply  واژگان 

 
1 Hou  
2 Proquest, Scientific Information Database (SID), Magiran,  Ovid, Irandoc, 
Iranmedex, ScienceDirect, Taylor & Francis, Emerald, Cochrane, Springer, Google 
Scholar, Scopus 
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chain, sustainability management, Supply chain sustainability, risk management  
  بود   مختلف(  کشور  19مقاله )از    75  شامل  مقاالت بررسی شده   مجموعه  .بوده است

به   تاکنون(  2003  سال  )از  اخیر  سال  15  به  مربوط  کمّی  و  کیفی   هایپژوهش  که   را 
  اجرای  نحوه  و  نمونه  حجم  که  هاییپژوهش.  دربرداشت  انگلیسی  و  فارسی  هایزبان

انجاممدیریت ریسک یا زنجیره تأ  روی  فقط  یا  داشتند  نامشخصی   از   بود،  شده  مین 
  از   نیز  نبود  در دسترس  ها آن  کامل  متن  که  مقاالتی  همچنین.  شدند  حذف  مطالعه  روند
که معیارهای ورود به مطالعه را نداشت، متن    االتیپس از حذف مقحذف شد.    عهمطال

نتایج  االتی  کامل تمام مق بررسی شد که معیارهای ورود به مطالعه را داشت. سپس 
ح در  المنظور بازبینی و اصد و بهگردی شده استخراج    ها با توجه به عامل بررسی آن

مقاله،    279طورکلی در این مطالعه از مجموع  دیگر قرار گرفت. به  پژوهشگر اختیار دو  
 .ها استخراج شدکشور بررسی و نتایج آن 19مقاله از  75
 

 ها ها و يافتهتحلیل داده
  . مین از طریق مدیریت ریسک داردپایداری زنجیره تأ  ءحاضر سعی در ارتقا  پژوهش 

برنامه اساس  بر  ریسک  مدیریت  تحلیل  با  ابتدا  مسیر  این  استرات در  مدل  ریزی  ژیک، 
ه در زمینه  انجام شد هایپژوهشبا بررسی  مفهومی مدیریت ریسک ترکیبی ارائه شد. 

تأ زنجیره  ریسک  می  ،مینمدیریت  که خالمشخص  در  عمده  پژوهشیهای  ءشود  ای 
دارد وجود  زمینه  زمینه  علی  ؛ این  در  زنجیره  الخصوص  پایداری  در  ریسک  مدیریت 

ها را رفع  ءتوان تا حدودی این خالمی  پژوهشمین که با طراحی مدل بهینه در این  تأ
ر اساس  مین بنجیره تأپایداری زترین الگوهای  مهمدر ادامه سعی بر آن است تا  نمود.  

رفرنس ب،  هامیزان  مقاالت    کارگیری هتعدد  ارجاعات  در  میزان  همچنین  شرح  و  به 
 . ه گرددارائ 5جدول 

  35بار ارجاع،    870س، با داشتن  پاپادوپولوس و گیاناکی، الگوی  5با توجه به جدول  
ب تعدد  و  هدرصد  بین    26کارگیری  در  را  رتبه  بهترین  مختلف،  مقاالت  در  رفرنس 

دربر داشتن هر سه حوزه  الگوهای دیگر داراست. عالوه بر این موارد، الگوی فوق با  
محیطی و بعد اقتصادی و لحاظ مدیریت  عد( پایداری شامل: بعد اجتماعی، بعد زیست)بُ
 خاب گردید.  سک در ابعاد مالی، اجتماعی و زیست محیطی، انتری

، ارزیابی  پژوهشمین و همچنین شکاف  کلیدی در حوزه پایداری زنجیره تأ  از موارد 
  6مین به شرح جدول زنجیره تأ ثر بر پایداری مؤهای ترین ریسکریسک است. لذا مهم
 استخراج شده است.
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 اری زنجیره تأمینترين الگوهای پايدمهم  -5جدول  

  –عنوان الگو  
 مدل 

 ترین ویژگی مهم
میزان 

 ارجاعات 
تعدد 

 بکارگیری 
میزان 
 ها رفرنس

 کارتر و راجرز

: اشتراک  است 1گانه الکینگتون مشی سهسازی، خطهسته این مفهوم 
 محیطی، اجتماعی و اقتصادی عملکرد زیست 

تسهیل  بند  استراتژی  چهار  شفافیت،  ریسک،  مدیریت  و  کننده، 
 فرهنگ سازمانی، شناسایی شده است. 

 8 درصد  8 370

 داکو و ناوکو  

امکان ارائ اقدامات  مورد  در  پیشنهاد  پیشه  صالحیت  پذیر: 
نیازمندی مین تأ قید  فاز های زیست کنندگان،  اجتماعی در  محیطی و 

زیست  عملکرد  مدیریت  بر  خرید،  قراردادن محیطی  عرضه،  مبنای 
ول، همکاری و تالش برای تولید  مالحضات جدید در طراحی محص

د،  ینآسازی فرتر و کاهش اتالف، استفاده از مواد جدید و بهینه پاک 
استفاده از حمل   نقل  لجستیک معکوس،  محیط زیست،    دوستدارو 

تأ  فشار  مین انگیزش  مشتریان،  محیطی  بار  کاهش  برای  کنندگان 
ا محیطی و حقوق بشری، کار بگذاری سختگیرتر زیست قانون برای  

کردن  شرکت  استاندارد  برای  صنعت  یک  در  معروف  های 
گروه نیازمندی  تشکیل  تأ  های صنعتی،ها،  با  و  مینارتباط  کنندگان 

درگیری  درباره  زیست مشتریان  شرکت، های  اجتماعی  و  محیطی 
 ها.  هتبادل اطالعات و اید 

 11 درصد  14 344

و   توتبرگ 
 ویتستراک 

بر   مدل  زمینهاین  سه ابعاد  زیست گانساز  )عملکرد  محیطی، ه 
اقتصادی( نگه داشتن   منزلهبه  اجتماعی و  ارکان اصلی الزم برای 

و   تعادل  مدیریت  که  حالی  در  است  شده  بنا  تعادل،  در  ساختمان 
 دهند. های ساختمان را شکل می پایه  2ریسک 

 9 درصد  12 210

پاپادوپولوس  
 و گیاناکیس 

تأم زنجیره  پایداری  از  عملیاتی  د نظر  با  گرمین  نظر  فرآیند ر  فتن 
می  ایجاد  ریسک  بُمدیریت  سه  مالحظه  پایداری  کند.  اصلی  عد 

تکنیک   از  استفاده  اقتصادی(.  و  اجتماعی  برای   FMEA)محیطی، 
ریسک  نسبی  اهمیت  تأارزیابی  و  علل  تعیین  منتخب،  ثیرات  های 

 ها.  ن همبستگی بالقوه بین ریسک ها و آزموبالقوه آن 

 26 درصد  35 870

و کو   چی 
 همکاران 

رد: فشار، استراتژی، یگمنظر اصلی )عنصر مهم( را در برمی 5مدل 
عامل  عدم اطمینان، مدیریت داخلی و مدیریت بیرونی. در این مدل،  

  منزله هب  "استراتژی"سنگ زیرین و زیربنا، عامل    منزلههب  "فشار"
عوامل   پایه،  و  بیرونیمد"اساس  و  داخلی    منزله به  "یریت 

روز روش عامل  های  نهایت  در  و  جاری،  و    فقدان ریسک  "انه 
سخت مرتبط   منزلهه ب  "اطمینان یا  و  پیاده ترین  عامل  سازی ترین 
SSCM  شود. شناخته می 

 12 درصد  11 110

و   ژائو  لین  لین 
 همکاران 

اقتصادی  ای زیرمجموعه  دو  از  مدل  زیرمجموعه   -ن  و  محیطی 
است.   شده  تشکیل  زیرمجاجتماعی  عملکردهای  و موعه ابتدا  ها 

و سپس  کرده  بررسی  و موازی  محیط مستقل  یک  در  را  سیستم 
ی و غیرمشارکتی میان  تعامالت مشارکت  ارتباط عملی جهت مطالعه 

 کند.  ها در یک شرایط موازی مرتبط، ایجاد میزیرمجموعه 

 4 درصد  9 89

بستا و  علی  س 
 کاپیال لیانیج 

مدیریت کیفیت و  نی  ثر مدیریتی یعادغام پایداری در دو رویکرد مؤ
مین و  در این مدل اصول مدیریت زنجیره تأمین.  تأ  مدیریت زنجیره 

سه ک کف  خط  پایدار  توسعه  برای  )عوامل یفیت  سازمانی   گانه 
 .ه شده استمحیطی، اجتماعی و اقتصادی(، ارائ 

 5 درصد  11 64

 
 
 

 
1 Elkington 
2 Compliance Management 
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 های مؤثر بر پايداری زنجیره تأمینترين ريسکمهم  -6جدول  

 شرح  عوامل ریسک 

   (Chopra and Sodhi, 2004)عملیاتی و محیطی ريسک  عوامل

RF1 :قطعیت تقاضا و عرضه  فقدان(Tang and Musa, 2011)  
دلیل رقابت  قطعیت به  فقدانبینی نادرست تقاضا یا تقاضای غیرمنتظره،  پیش

 پذیری ظرفیت.  انعطاف فقدانفیت یا در بازار، استفاده پایین یا بیش از ظر

RF2مناسب کنندگان انتخاب عرضه ست در: شک 
 (Jharkharia and Shankar, 2007 ) 

کنندگان با عملکرد بهتر پایداری در حوزه اهداف  شکست در انتخاب عرضه
 اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.  

RF3پاسخگوئی ضعیف : (Simchi-Levi, 2010)    ا  تغییرات تقاض  به  و با هزینه منطقی شکست در پاسخگوئی سریع 

RF4 :ن انعطاف منابع تامی فقدان(Sharma and Bhat, 2014) منعطف( رفیت غیرتغییرات محیطی )شامل ظ  غیرمنعطف بهکنندگان  مینأت 

RF5 مین أتیند  فرآ ضعیف : بازده(Tummala an Schoenherr, 

2011  ) 
و   مانیتور،  تعیین،  در  تأشکست  زنجیره  اختالالت  و  خرابی  در  کاهش  مین 

 حویل.  تولید یا ت

RF6 هماهنگی  : پیچیدگی(Kanda and Deshmukh, 2008) 
فوقبار   هماهنگی  بهمسئولیت  متفاوت  العاده  اهداف  اطالعات،  تحریف  دلیل 

 ، اختالفات بین شرکاء.  SSCاعضای  

RF7ریسک فن:  اشتراکا های  و  اطالعات  اطالعات. وری    گذاری 
Dubey et al.,2017 ) 

زیرساخت مکانیزمکمبود  و  ا   ITهای ضروری  ها  و  به  برای دریافت  نتشار 
 زنجیره.    اعضاموقع اطالعات میان 

RF8 : دانش / آوریفنضعف پایداری 

 (Tang and Tomlin, 2008 ) 
وری، عملیات و روش پایدار  ا ضعف و کمبود دانش و فهم درست درباره فن

 در میان شرکاء.  

 (Hofmann, 2011) عوامل اقتصادی ريسک

RF9و هزینه  : نوسان قیمت (Tang and Musa, 2011) 
نوسانی )شامل، قیمت مواد اولیه دوستار محیط زیست، هزینه  هزینه و قیمت  
هزین  ساخت( طراحی،  هزینه  منبع،  هزینه  خرید،  توانند    ه  نمی  کیفیت  که 

 موقع را تضمین کنند.   گهداری و تحویل قابل اعتماد و بهن

RF10 نرخ تورم و تسعیر ارز : 
 (Tummala and Schoenherr, 2011 ) 

نرخ در  تنوع  و  و  تورم  گذاشته  تاثیر  مالی  مالحظات  در  پول  تسعیر  های 
 .  ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد SSCاثربخشی 

RF11کاهش سهم بازار : (Afghan abd Carvalho, 2004) )کاهش سهم بازار به دالیل درونی و بیرونی )نظیر رقابت و کیفیت ضعیف . 

RF12  :  برند/اعتبار تضعیف(Sodhi et al, 2012) 
بهق و شهرت  اعتبار  به سازمان  ابلیت  اینکه مشتریان  از طریق  -به سازمان 

امکان  منبعی  تأمنزله  برای  نمیپذیر  توجه  خود  نیازهای  صدمه  مین  کنند، 
 زند.  می

 (Giannakis and Papadopoulos, 2016) محیطی ريسکعوامل زيست

RF13فجایع طبیعی :  (Waters, 2011)  معلول فجایع طبیعی )طوفان، سیل، گردباد، زلزله(صدمات نادر ولی جدی 

RF14 استفاده ناکارآمد از منابع : (Diesendorf, 2007) 
پذیر( برای تولید و تحویل کاال  انرژی، ضایعات برگشتمنابع ناکارآمد )نظیر  
 شود.  و خدمات استفاده می

RF15زیست: آلودگی محیط (Blachburn, 2007)   واسطه عملیات تجهیزات یا تولیدات.  ها بهسایر آلودگیهوا، آب، خاک، یا 

RF16 ایجاد ضایعات خطرناک : (Dues et al, 2013) 
اجناس بی یا  در نتیجه  مواد  یا  و  و ناخواسته تولید شده در هنگام  استفاده 

 نظیر تولید یا توزیع.  هایی  فرآیند

 (Giannakis and Papadopoulos, 2016)  عوامل اجتماعی ريسک

RF17 محیط کار نا سالم/خطرناک : (Halldosson et al, 2009) 
نا ش  عملیات  تحت  کاری  مواد  رایط  از  نامطمئن/استفاده  کار  محل  در  سالم 

 کنند.  خطرناک که سالمت و ایمنی کارکنان را تهدید می

RF18نقض حقوق انسانی : (Clift, 2003) 
نماید. نظیر نیروی  فردرفتاری که کرامت   تحقیر  فرد را  یا  را نقض کرده  ی 

 کار اجباری و کودک، تبعیض، زمان کاری زیاد فراتر از نیازهای قانونی. 

RF19اجتماعی تعهدات  تحقق  در  شکست   :  (Maloni and 

Brown, 2006) 

و اجتماعی،  محلی تکنولوژیکی، فرهنگی، آموزشی  توسعه  درگیری در    فقدان 
   گذاری اجتماعی. های بهداشتی، سرمایهقبتمراایجاد اشتغال، 

RF20 نقش اصول اخالقی کسب و کار :(Roberts, 2003) 
و   ناعادالنه،  تجارت  فساد،  نظیر  کار  و  کسب  اخالقی  اصول  ناقض  رفتار 

 تجاوز به حریم شخصی و غیره. 

 
ادبیات   بررسی  با  تأارزیا،  پژوهشهمچنین  زنجیره  پایداری  سطح  بهبود  و  مین  بی 

طور کلی دو  هب  ابلیت اجرا دارد.قها،  تحلیل پوششی دادهای  لفهچند مؤنی بر تکنیک  مبت
و -محیطی،  واحد تصمیم است  اجتماعی  اقتصادی  شده  گرفته  نظر  بخش در  هر  که   ،
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شرح زیر ارائه گردیده  ه  باشد که بهای خاص خودشان میدارای ورودی و خروجی
 است.

 
 میناری زنجیره تأاجرايی ارزيابی پايدفرآيند   -5شکل  

 
منظور  پارامتری بهمنزله یک روش غیر بهها  ای تحلیل پوششی دادهلفهتکنیک چند مؤ 

واحدهای تصمیم کارایی  استفاده میمحاسبه  تکنیک  گیرنده  از  استفاده  امروزه  شود. 
دادهلفهمؤچند پوششی  تحلیل  در  ای  و  بوده  گسترش  حال  در  زیادی  سرعت  با  ها 

سازمان مانهارزیابی  مختلف  صنایع  و  بیمارستاننا  پست،  بانکداری،  صنعت  ها، د 
نیروگاه  مراکز پاالیشگاهآموزشی،  میها،  استفاده  و...  توسعهها  از  شود.  زیادی  های 

ها اتفاق افتاده  ای تحلیل پوششی دادهلفهچند مؤهای  جنبه تئوری و کاربردی در مدل
به برای  را  آن  مختلف  جوانب  شناخت  اجتبابدقیقکارگیری  که  میناپذتر  د.  نماییر 

ها عالوه بر تعیین میزان کارایی  ای تحلیل پوششی دادهلفهمؤچندهای  استفاده از مدل
ارایه میزان  های مختلف تعیین کرده و  در شاخصنسبی، نقاط ضعف سازمان را   با 

 کند.  مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی مشخص میها، خطمطلوبیت آن
–کیفی  یتحلیل  رویکردمین، یک  در پایداری زنجیره تأ  ریسک  یابی و تحلیل جهت ارز

   پیشنهاد شده است.شرح نمودار زیر   هبهای مختلف بر پایه نظریهی  کمّ
زنجیر پایداری  در  ریسک  مدیریت  مفهومی  مدل  مذکور،  موارد  ترکیب  با  ه  سرانجام 

به پژوهش  نظری  مبانی  بر  مبتنی  شکل  تأمین  گ  6شرح  بحث  استخراج  که  ردیده، 
 در آن گنجانده شده است.  طور همزمانبه پایداری و بحث ارزیابی ریسک

 

 زیرمجموعه اقتصادی و محیطی 

 زیرمجموعه اجتماعی 

 فاضالب، گاز زائد، ضایعات جامد

 نسبت هزینه مالی خدمات عمومی پایه 

 کار، سرمایه و انرژی 

 میزان  رضایت از سالمت 

 آموزش پایه، امنیت اجتماعی و اشتغال
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 مدل مفهومی پژوهش  -6شکل  

 

 قیاس زبانی ارزیابی نقاط قوت عوامل ریسک با م -1-1گام  

تبدیل نقاط قوت داخلی بدست آمده عوامل ریسک به شکل فاصله  -2-1گام 
 ناهموار  

 SSCMتعیین نقاط قوت داخلی تجمعی عوامل ریسک  -3-1گام 

 SSCMتعیین نقاط قوت داخلی برای عوامل ریسک 

 مسنقیم به شکل عددی  –ایجاد ماتریس روابط  -1-2گام 

 مستقیم به شکل فاصله ناهموار –س روابط تبدیل ماتری  -2-2گام 

مستقیم در شکل فاصله  –تعیین ماتریس روابط  -3-2گام 

 ناهموار

 مستقیم  –ایجاد ماتریس ارتباط 

 قدرت  –ایجاد ماتریس گروه مستقیم روابط  -1-3گام 

 تقدر -استاندار سازی ماتریس گروه مستقیم روابط  -2-3گام 

 قدرت  –کلی روابط تعیین ماتریس  -3-3گام 

 قدرت )قوت( –تعیین ماتریس جامع روابط 

از بین بردن ناهمواری در تاثیر اعمال شده و در حال اعمال عامل  -4-3گام 

 ریسک  

 SSCMعوامل بحرانی ربسک 

محاسبه  -1-4گام 



 1399 تابستانو  بهار  ،سومو   ستی شماره ب ،دوازدهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای  نشريه  248

 گیری و پیشنهاد نتیجه
مفهومی   همچنین    پژوهش مدل  و  بیرونی(  و  )درونی  درایورها  کلی  بخش  دو  دارای 

. که با استفاده از  ستاعواقب )مالی، عملیاتی، اجتماعی، محیطی، ارتباطی و راهبردی(  
متصل  هم  به  بخش  دو  این  شده،  ارائه  نوین  ریسک  مدیریت  رویکرد  و    یک  شده 

تأ زنجیره  پایداری  بر  مؤثر  کلیدی  های  ریسک  و  تصا)اق  مینسرانجام  اجتماعی  دی، 
 شود.محیطی( مشخص می

  برای   باید   بلکه  نیست  اتفاقی  امر  یک  مینریسک در راستای پایداری زنجیره تأمدیریت  
کردبرنامه  آن  به   رسیدن   تأمین  زنجیره  اهمیت  که  است  شرایطی  چنین  در .  ریزی 

  طور به    و  سرعت  به  تواندمی  ایزنجیره  چنین  زیرا  .کند  می  پیدا  نمود  بیشتر   پایدار
زیست  تغییرات  به  مؤثری نشان  محیط  نتایج.  دهد  واکنش    در   را  بزرگی  همچنین، 

بهره مختلفصن  هایپروژه  از  بهینه  برداریراستای  های زنجیره هزینه  کاهش  و  ایع 
 .  داشت خواهد  به دنبال ها به محیط زیستتأمین و آسیب

ها و  مین و ایجاد ریسکهای تأسرتاسر زنجیرههای جامد، مایع و گاز در  شیوع زباله
مختلف،آسیب  صنایع  در  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف    ضرورت   بر   های 
  در   حال  بااین.  دارد  تأکید   خدمات  بهتر  هرچه  ارائه   رایب   هاییحلیافتن راه  برای   تالش

  بیشتر   در  که  است  آن  بیانگر  نتایج  .است  بسیارمحدود  کیفی  هایپژوهش  زمینه،  این
مخ  درباره   الزم  دانش  جوامع، صنایع  در  پایداری  ریسکمدیریت  کنترل  و  ها تلف 

سطوح    نیاز در   آگاهی و دانش مورد   پایین بودن  به   توجه  با   .است  طور علمی اندک هب
تأ زنجیره  در  پایداری  همچنیمختلف  و  در  مدیریت    نمین  زنجیره  ریسک  پایداری 

به  ویژهبه  جامعه صنعتی  سازیآگاه  مین،تأ که  معضل    با  نحویصنایعی  درگیر  این 
  دستیابی  و  شناخت  به  اول  درجه   در   تواندمی  که   است  هاییبرنامه  ترین مهم  از  ،هستند
تأمهای  شیوه  به   ترمناسب  زنجیره  پایداری  در  ریسک    در  و  شده  منتهی  میندیریت 

ارائه  باید   رسد نظرمیبه  همچنین.  بخشد  بهبود   را   آن   آینده دنبال    برای   راهکاری  به 
  این   به  رسیدن  برای.  بودصنعتی    جامعهمهم در    امر  این  به  مسئوالن  توجه  افزایش

،  الزم  متناسب و  هایسیاست   آن  تا براساس  گیرد  صورت  مرتبط  نیازسنجی  باید  مهم
و   به   بتوان   طریق  این   از   و  ه دش  درنظرگرفته  تأ  ارتقاء  زنجیره  پایداری    مین بهبود 

صنعتی این  آمده   دستهب   نتایج  به  توجه  با  کرد.  کمک  جامعه    توانمی  پژوهش،   از 
.  صنایع مختلف ارائه کرد  در  مینپایداری زنجیره تأ  ارتقاء  به  کمک  جهت  پیشنهادهایی

 شامل:  هاآن ترین مهم از برخی
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و    بین  هاداده  پایگاه   مانند  ارتباطی  شبکه   تا  شودمی  پیشنهاد ✓ ریسک  مدیریت 
تأ زنجیره  موجود  بتوانند  تا  شده  تشکیل   مینمدیریت  را   در  نیازهای  پایداری    حوزه 

 .کنند استخراج ترصحیح و  تر دقیق بهتر،

یریت  مد  فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  جهت  در  فناورانه  هاینوآوری  از  استفاده ✓
 مین.ریسک و پایداری زنجیره تأ
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Abstract 
Due to the importance of supply chain sustainability and risk management 
issues in various industries and the environment, the purpose of this study is 
to identify the supply chain sustainability and risk management issues in 
various industries, which are in the economic, social and environmental 
spheres. Finally, an attempt has been made to summarize models and supply 
chain sustainability factors. In this review study, which conducted in 2018, 
the articles indexed in Proquest, Scientific Information Database (SID), 
Magiran, Ovid, Irandoc, Iranmedex, ScienceDirect, Taylor & Francis, 
Emerald, Cochrane, Springer, Google Scholar, Scopus. The research papers 
included 75 papers (from 19 different countries) that included qualitative and 
quantitative research in the last 15 years (since 2003) in Persian and English. 
Researches with sample size and unspecified execution or only on risk 
management or supply chain were excluded from the study. Also, the papers 
without full text also excluded from the study. Research findings suggest 
that the prevalence of solid, liquid and gaseous wastes throughout supply 
chains and the various economic, social and environmental hazards in 
various industries has led to the need to seek solutions to provide whatever 
Better service is emphasized. However, qualitative research has been very 
limited in this regard. The results indicate that the knowledge about 
sustainability management in different industries and risk control has been 
scientifically low. Given the low level of knowledge and knowledge required 
at different levels of sustainability in the supply chain as well as risk 
management in supply chain stability, informing the industrial community, 
especially those industries that are somehow involved with this problem, are 
one of the most important plans that can First of all, understanding and 
achieving more appropriate risk management practices in supply chain 
stability will improve in the future. It also seems sought to provide a solution 
to increase the attention of authorities. In order to achieve this, relevant 
benchmarking needs to be made so that appropriate and appropriate policies 
are taken into account, thereby helping to promote and improve the 
sustainability of the industrial supply chain. 
Keywords: Sustainability, Supply Chain, Risk Management. 
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