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 چکيده
متغيرهای مالیْ در کنار متغيرهای عملياتی و استخراج متغيرهای بررسی اهميت نقش  پژوهش نیهدف از انجام ا

هنای   مند و عينی است. همچنين اینن مطالعنه از یرینح تحلين      به روشی نظام نيتام رهيشبکه زنج کمذکور در ی
هنای   بندی مفناهيم، تشنکي  شنبکه    رخدادی نيز به دنبال کشف ارتبایات مستقيم و غيرمستقم متغيرها، خوشه هم
 نظر از و ای توسعه هدف، نظر از پژوهش سنجی است. این های خرد و کالن علم ادی و محاسبه شاخصرخد هم

 مندیریت  ای در خصنو   کتابخاننه  مطالعنه  هنا،  داده گنردووری  روش. است تحليلی-توصيفی روش، و ماهيت
 دایرکنت،  سناین   هنای  داده پایگناه  مجموعنه مقنا ت   مطالعه این وماری تامين و گروه کانونیْ و جامعه زنجيره
اکس ، وی او  افزارهای نرم است. همچنين در این پژوهش از 8839 الی 8835 های سال یی سيد و وایلی امرالد،

متغينر بدسنت داد کنه     389نتایج حاص  ار بخش تحلي  محتوا، تعداد . است شده استفاده اس ویوئر و نوداکس 
رخدادی متغيرهای مالی  يمت بوده است. همچنين تحلي  همبيشترین فراوانی مربوط به متغيرهای تقاضا، سود و ق
بندی انجام شده  دهد که این مهم، خوشه درصد( را نشان می 98و عملياتی، انسجام با ی شبکه )چگالی بيش از 

 کند.  در متغيرها را به خوبی تایيد می

سنجی، گروه  های علم روش ابعاد عملیاتی و مالی، تحلیل محتوا، ن،یتام رهیزنج مدیریتکليدي:  واژگان

 کانونی.
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 مقدمه

 دهه اوای  از که است کاربردی و موضوعات جدیدِ علمی جمله از 3تامين زنجيره مدیریت

قرار گرفت. مدیریت زنجيره تامين  صنعت و دانشگاه شد و مورد عالقه اهالی نمایان 3888

عملياتِ تامين، توليد و توزیع،  قابليت ون را دارد تا منافع بسياری را از یریح یکپارچه نمودن

 گيولن و ؛ پيوگيانر8888؛ ناراهاریسيتی و همکاران، 8835ایجاد کند )مندزا و همکاران، 

اکنون در حال فعاليت در بازارهای  یی که همها شرکت.  زم به توضيح است اکثر (8889

ه مشتم  بر ی جداگانها بخششان به صورت  ای سازمانی يفهوظمختلف هستند، ساختارهای 

شوند. تحت این شرایط،  یم، خدمت به مشتریان و ... در نظر گرفته 8توليد، تدارکات

کنند و صرفاً بخشی  یمهای مدیریت زنجيره تامين به صورت مسيرهای جداگانه عم   يستمس

شوند. بنابراین، روابط تلفيقی و یکپارچه اتفاق  یمبهينه  ها مدلاز متغيرهای تصميم در این 

، خود را در اهداف فنی مطالعات ها شرکتگيری  بندی در تصميم افتد و این نوع تقسيم ینم

 گرا ک  دیدگاه داشتن لزوم (. بنابراین8889 همکاران، و کند )گيولن یمزنجيره تامين نمایان 

؛ محمدی و 8839شود )محمدی و همکاران،  می احساس قویاً تامين زنجيره های مدل در

 این موافح نيز دانشگاهی پژوهشگران (. همچنين3589دی و همکاران، ؛ محم3589همکاران، 

 درگير کنند نمی مدیریت خوبی به را خود تامين زنجيره که هایی شرکت که هستند موضوع

 و مسائ  و شوند می -جهانی رقابت روزافزون رشد به توجه با– سازمان بقای نوع از مشکالتی

در (. 8833 همکاران، و کوزلنکووا) کنند می خنهر ونها های بخش تمام در مالی مشکالت

 عمليات صرفاً اند شده گرفته بکار تامين زنجيره مدیریت در که رویکردهایی از واقع، بسياری

 و رمضانی) اند نکرده توجه مالی های جنبه به و اند داده قرار نظر مد را فيزیکی تدارک

های جداگانه  مالی(، در کنار دیدگاه این موضوع )عدم توجه به مالحظات (.8832 همکاران،

( 8888) همکاران و ملو سازد. گرا فراهم می به زنجيره تامين، زمينه را برای فقدان رویکرد ک 

 زنجيره مدیریت در موضوعات مهمترین از مالی مالحظات که کنند می بيان( 8882) شاپيرو و

 

1. Supply Chain Management (SCM). 

2. Logistic.  
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 زنجيره سيستم یک دارای ازیمو صورت به تامين زنجيره سيستم هر است؛ به یوریکه تامين

 تصميمات بر منظم های ارزیابی مالی، های جنبه از استفاده شایان ذکر است،. است نيز مالی

 (.8889 همکاران، و گيولن) کند می ایجاد رقابتی مزیت نوعی و ساخته ممکن را توليدی

یی متغيرهای عملياتی بنابراین با توجه به موارد اشاره شده، پيش از یراحی زنجيره تامين، شناسا

و  3گيریِ راهبردی گرا در یول زنجيره تامين و سطوح تصميم و مالی که بتواند رویکرد ک 

را پوشش دهد، از اهميت بسياری برخوردار است. همچنين به منظور کمک به شناسایی  8فنی

 های مطالعاتی جدید و مسيرهای پژوهشی وینده در خصو  موضوع اشاره شده، تحلي  حوزه

ساختار مفاهيم و متغيرهای عملياتی و مالی استخراج شده ضرورت دارد. از این رو این مطالعه 

کمی و بررسی مقا ت  5به دنبال ون است تا در مرحله اول با بکارگيری روش تحلي  محتوای

، متغيرهای ابعاد عملياتی و مالی در 9و سيد 9، وایلی3، امرالد2دایرکت ساین ی ها دادهپایگاه 

کننده و  کننده، توليدکننده، توزیع را جهت یک زنجيره تامين )تامين طوح راهبردی و فنیس

مند و عينی استخراجْ و سهم متغيرها در مقا ت را )بر اساس پایگاه داده  مشتری( به روش نظام

های  از اساتيد و متخصصان، زیرمقوله 9و سال( مشخص کند. همچنين با تشکي  گروه کانونی

مرحله دوم، جهت ر تغيرهای عملياتی و مالی را مشخص کند. از یرف دیگر، دموضوعی م

حصول دیدگاه کالن و خرد نسبت به مفاهيم استخراج شده و تحلي  انسجام ونها، با استفاده از 

های مقا ت و متغيرهای مالی و  يدواژهکلو تحلي  شبکه، ساختار  8سنجی ی علمها روش

ی فعال در خصو  موضوع پژوهشْ ها حوزهأمان( ترسيم، عملياتیْ )به صورت مجزا و تو

مفاهيمْ مشخص و عملکرد مفاهيم بر اساس  33رخدادی یا هم 38واژگانی شناسایی، هم
 

1. Strategic.  

2. Tactical.  

3. Content Analysis.  

4. Science Direct. 

5. Emerald. 

6. Wiley. 

7. SID. 

8. Focus Group.  

9. Scientometrics.  

10. Co-Word Analysis.  

11. Co-Occurrence Analysis.  
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شود. در همين راستا، در ادامه، مبانی نظری و پيشينه  سنجی، محاسبه می ی علمها شاخص

روش تحلي  محتوا و خصو  اهميت ابعاد فيزیکی و مالی در زنجيره تامين، ر پژوهش د

شناسی پژوهش  واژگانی در بخش دوم اشاره شده است. بخش سوم به روش روش تحلي  هم

واژگانی و  های مطالعه از روش تحلي  محتوا، تحلي  هم پرداخته است و بخش چهارم، یافته

 گيری و پيشنهادها نيز در بخش پنجم ومده است. تحلي  شبکه ارایه شده است. همچنين نتيجه

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش

با توجه به اهداف این مطالعه، مبانی نظری به بررسی مالحظات عملياتی و مالی در زنجيره 

انجام شده اند،  -شناسی فارغ از نوع روش–تامين پرداخته و سپ  مطالعاتی که در این حوزه 

های بعدی  گامشناسی و هدف پژوهش، در  شوند. همچنين با توجه به اهميت روش ارایه می

سنجی صورت  مطالعات حوزه زنجيره تامين که با روش مرور ادبيات، تحلي  محتوا و علم

 شوند.  اند، بحث می گرفته

یی مطالعات گذشته، لزوم با  بردن بررسی و تحلي  فرایندهای عملياتی جهت ترکيب با 

پژوهش قرار مالحظات مالی به شدت در بسياری از مطالعات تشخيص داده شده و مورد 

؛ شاه، 8882؛ شاپيرو، 8882؛ گراسمن، 8888 همکاران، و گرفته است )مانند: اپليکویست

ی تلفيقی مالی اجرا شده است )یی و رکليتي ، ها مدل( اما تاکنون تعداد نسبتاً کمی از 8883

(. شایان ذکر است هماهنگی در 8832؛ رمضانی و همکاران، 8882؛ بدل و همکاران، 8882

از اهميت  -به خصو  در سطح موسسه–ت بازیگران مختلف در سيستم زنجيره تامين فعالي

ی ومادی و ساخت ها جنبهسازی  خاصی برخوردار بوده که جهت این مهم، تلفيح و یکپارچه

ی مالی ها مدلبا تصميمات مالی و راهبردیِ کسب و کار قویاً مورد نياز است. در واقع ترکيب 

حوزه مدیریت زنجيره تامين مد نظر قرار گيرد )اپليکویست و توزیع باید در -و توليد

های مالی  ریزی های توليدی در کنار برنامه سازی در سيستم (. بهينه8883؛ شاه، 8888همکاران، 

ها شده و از این یریح موفقيت در بهينه  باعث بهبود در تصميمات مالی و عایدات سازمان

(. در همين 3895شود )چارنز و همکاران،  يد حاص  میی پيشرفت تولبند زمانهای  نمودن مدل
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يات توليد هستند زیرا ونها تامين مالی توليد، عمليات مالی مکم  عملراستا باید اشاره کرد 

یندهای توليدی، تجهيزات جدید، محصو ت نووورانه و توسعه فراگذاری روی  سرمایه

سازند. در واقع با توجه به  یماهم يات توزیع را تضمين و فرعملبازارهای جدید و همچنين 

پذیرد،  یمها و انتشار سهام عادی صورت  یبدهی تامين مالی از دو منبع ها روشاینکه 

بخشی داشته باشند  گذاری باید وضعيت مالی رضایت ی سرمایهها گروهبرای جذب  ها شرکت

در این حوزه  (. همانطور که اشاره شد، مطالعات اندکی8833) نگينيدی  و گيورگيادی ، 

سازی ریاضی، از یک روش  صورت گرفته است و عمدتاً شناسایی متغيرها در راستای مدل

( به بررسی یافتن 8835موسوی و جابر )مند علمی تبعيت نکرده است. به عنوان مثال:  نظام

کننده( و مالی )حداکثر سطح  تصميمات عملياتی )ميزان سفارش و زمان پرداخت به تامين

بندی موجودی کا   و ميزان وام( از یریح تلفيح مدیریت وجه نقد و مسای  دستهنقدینگی 

پرداختند. ونها این مسئله را به عنوان یک برنامه غيرخطی و با ارایه یک رویه ح  جهت یافتن 

فروش روی وجه  ح  بهينه ارایه نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد زمانی که بازده خرده راه

( 8832) همکاران و کند. رمضانی یمیابد، ميزان سفارش بهينه کاهش پيدا  یمنقد افزایش 

 هم کنار در را مالی و عملياتی رویکردهای ون در و کردند یراحی را بسته حلقه تامين زنجيره

 و کند می تعيين فنی تصميمات همانند را راهبردی تصميمات مدل این گرفتند نظر در

 های بدهی و های دارایی مانند) مالی های جنبه ترکيب پژوهش، این سهم نظری ترین اصلی

 بدهی، نقد، وجه تراز که است ای بودجه های محدودیت از ای مجموعه و( ثابت و جاری

 این. دهد می نشان تامين زنجيره ریزی برنامه در را تخفيفات و پرداخت تاخيرات بهادار، اوراق

 وشکار را سنتی رویکرد به نسبت مالی رویکرد ازتر  مناسب استفاده در بهبود خوبی به پژوهش

 ریزی برنامه: شام  اصلی، ریزی برنامه مدل یک( 3582) همکاران و کالنتری .نماید می

 سازی بيشينه منظور به محصولی چند تأمين زنجيره یک برای توزیع و توليد تدارک، یکپارچه

 با مطلوب حدود از توليدکننده مالی های شاخص انحرافات سازی کمينه نيز و توليدکننده سود

 پيشنهادی مدل بارز های ویژگی از اند کرده  ارائه مالی و فيزیکی جریان توأمدر نظر گرفتن 

 مالی اهداف به دستيابی و مالی جریان سازی مدل برای ورمانی ریزی برنامه از استفاده ایشان،
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 زنجيره عمليات بين ارتبایی حلقه دهند یم نشان( 3582) همکاران و کاردان. است توليدکننده

 زنجيره گيری اندازه عملياتی معيارهای از استفاده دشواری دلي  به مالی، عملکرد و تأمين

 زنجيره مدیریت بين ارتباط بررسی ونها پژوهش هدف. است مالی اهداف تفسير در تأمين،

 شرکت 389 های دهدا اساس بر ،(بازار بر مبتنی و حسابداری معيارهای) مالی عملکرد و تأمين

 و فروش رشد متغيرهای گيرند می نتيجه ایشان. است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

از یرف دیگر باید اشاره کرد،  .دارند مالی عملکرد با مثبتی رابطه گردش در سرمایه بازده

 اند گرفته مند در خصو  زنجيره تامين را در پيش اگرچه مطالعاتی وجود دارد که مرور نظام

. این اند ندادههای خود مد نظر قرار  یبررساما موضوع مورد نظر در این پژوهش را در 

( به 8833مانند: لوليرو و همکاران ) اند شده. یا صرفاً به صورت مرور ادبيات انجام 3مطالعات 

تند. بررسی مدیریت زنجيره تامين به عنوان کليدی برای راهبرد شرکت در بازار جهانی پرداخ

در دو مسيرِ راهبرد و مدیریت زنجيره پژوهش بندی درونی ادبيات  هدف ونها تحلي  بخش

مقاله از مجالت معتبر مدیریت زنجيره تامين بررسی شد  5288تامين بود. در این مطالعه تعداد 

تا  3888ی ها سالهای مطالعات در خصو  مدیریت زنجيره تامين راهبردی یی  یشگراو 

حاکی از ون بود که مدیریت زنجيره تامين یک عام  پژوهش شد. نتایج این  شناسایی 8832

وميز راهبرد برای رقابت در بازار جهانی است. سينتسوس و  کليدی در راستای استقرار موفقيت

بينی زنجيره تامين در نظریه و عم  پرداختند. این مطالعه یک مرور  ( به پيش8839همکاران )

بينی زنجيره  ارایه داد و ارتباط برقرار کردنِ بين نظریه و عم  در پيشپژوهش جامع از ادبيات 

افزارهای مرتبط با موضوع در  و نرم ها دادهگذاری کرد. در این مطالعه صریحاً  تامين را هدف

ی بين نظریه و ها شکافی وینده تحلي  و ها پژوهشو راهکارها برای  ها چالشنظر گرفته شد، 

جاری مدیریت   ياتعملها و  یشگرا( به بررسی 8839و تریودی ) سينحعم  شناسایی شد. 

زنجيره تامين سبز و پایدار پرداختند و با استفاده از مرور ادبيات، مطالعات این حوزه یی 

را مرور کردند. ونها نتيجه گرفتند که یی دهه گذشته، تمای   8832تا  8883ی ها سال

. یا در 8 ت زنجيره تامين سبز و پایدار رفته است.اندرکاران به سمت مدیری پژوهشگران و دست

( به 8832هایی مانند تحلي  محتوا بهره جستند مانند: واگنر و کمرلينگ ) این مسير از روش
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بررسی مجریان مدیریت زنجيره تامين در سطوح با ی شرکت پرداختند. ونها با مطالعه 

تفاده از روش تحلي  محتوا نشان ی بزرگ ومریکا و با اسها شرکتهای مدیریتی ارشد  يمت

شود اما زمانی که مدیران  یمدادند که مدیریت زنجيره تامين در سطوح با یی زنجيره ارایه 

 ها شرکتهای عملياتی  يهحاشیابند،  یماداریِ زنجيره تامين در تيم مدیریت ارشد حضور 

  ياتعمل، موانع و ها محرک( به بررسی 8832وید. دراهامرتسکی و همکاران ) یمتر  یينپا

مدیریت زنجيره تامين در صنعت خودرو برزی  پرداخته و مهمترین عوام  محرک و مانع در 

اجرای مدیریت زنجيره تامين سبز را شناسایی کردند. ونها با استفاده از روش تحلي  محتوا و 

ی بخش اه شرکتکه پذیرش مدیریت زنجيره سبز در  گرفتندیافته، نتيجه رمصاحبه نيمه ساختا

( به بررسی مدیریت 8839وو و همکاران ) یابد. یمنيرو محرکه از یریح زنجيره تامين انتقال 

زنجيره تامين هوشمند پرداخته و وضعيت جاری و گذشته این موضوع را مطالعه کردند. ونها با 

استفاده از روش تحلي  محتوا، پنج عنوان پژوهشی شام : مدیریت ایالعات، فناوری 

سازی زنجيره تامين را بررسی  های پيشرفته و یکپارچه ي تحل، اتوماسيون فرایند، ایالعات

به  . و یا5بندی و تحلي  کردند.  کردند و از این یریح موضوعات این حوزه را مرور، دسته

سنجی و تحلي  شبکه  های علم جهت راهبری موضوعات وینده در حوزه زنجيره تامين از روش

و تضادهای پيچيدگی،  ها شباهت( به بررسی 8833تام و همکاران ) ند: اند مان استفاده کرده

های تامين پرداخته و یک تحلي  ساختارمند از  يرهزنجدر  مقاومتها و  یسکرعدم ایمينان، 

این مفاهيم و روابط ميان ونها در زنجيره تامين و مدیریت پروژه ارایه کردند. ونها با استفاده از 

هم واژگانی نشان دادند که هر دو حوزه از تعاریف مشابهی استفاده استنادی و  تحلي  هم

، عنوانی مقاومتکردند و به لحاظ ریسک شباهت نزدیکی ميان این دو رشته است. همچنين 

وشنا در مدیریت زنجيره تامين است اما در حوزه مدیریت پروژه مغفول مانده است. چن و 

های پژوهشی روی کلمات کليدی  یشراگ( به بررسی و ترسيم نقشه 8839همکاران )

ی ها دادهووری  واژگانی پرداختند. ونها با جمع گذاری پروژه با استفاده از تحلي  هم سرمایه

های انجام شده روی  نتيجه گرفتند که تمرکز پژوهش 8833تا  8833ی ها سالمربویه یی 
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سازی، مدیریت  بهينهکاوی،  ی پيچيده، دادهها شبکهنظریه بازی، مدیریت زنجيره تامين، 

 است.ها  ریسک و تحلي  پوششی داده

 زنجيره در اثرگذار مالی و عملياتی عوام  از برخی یک خالصه شماره به یور کلی، جدول

 .است شده انجام گذشته مطالعات در که دهد می نشان را تامين

 
 عوامل عملیاتی و مالی در زنجیره تامین .1جدول 

 منبع متغير رویکرد ردیف

3 

 عملياتی

 سطح موجودی
و  نزي ئ؛ (8885)(؛ چن و همکاران 8882برنينگ و همکاران )

 (8838)؛ پروتوپاپا و سيفرت (8888همکاران )

 رضایت مشتری 8
؛ یو و (8882بدل و همکاران )؛ (3889بدل و همکاران )

 (8835)همکاران 

 (8888)ران ؛ همامی و همکا(8883)گردرام و همکاران  قيمت، منابع توليد 5

 (8889و همکاران ) نزي ئ؛ (8882)اح و کریمی  ظرفيت 3

 (8833)  یاديورگيو گ  یديني نگ؛ (8882) یمیاح و کر تقاضا 9

 (8882)  يتيو رکل یی مواد خام 9

 (8885چن و همکاران )(؛ 8882برنينگ و همکاران ) خدمات مشتری 9

 (8882)  يتيو رکل یی فروش 8

38 

 مالی

 خالص ارزش فعلی
(؛ 8888(؛ اپلکویست و همکاران )3889احمد و ساهيندی  )

 (8882اح و کریمی ) (؛8889) و همکاران ولنيگ

 سود 32

(؛ گردرام و 8882(؛ چن و لی )8882بدل و همکاران )

(؛ 8888(؛ لی و همکاران )8888(؛ کالرات )8883همکاران )

 (8888اران )(؛ ژو و همک8882ساندارا مامورتی و کریمی )

 هزینه 33

(؛ 8885(؛ گوپتا و ماراناس )8888کاکراواستيا و همکاران )

(؛ جانگ و 8882(؛ جون و همکاران )8888گوپتا و همکاران )

 (8883(؛ وان و همکاران )8882همکاران )

 حقوق صاحبان سهام 39
و  نزي ئ(؛ 8882بدل و همکاران ) (؛8889) و همکاران ولنيگ

 (8832و همکاران ) یرمضان؛ (8838همکاران )



 17 نيتام رهيزنج یو مال یاتيعمل واژگانی متغيرهای ابعاد وا و همتحلي  محت

 
 منبع متغير رویکرد ردیف

 نقدینگی و وجه نقد 39

و  نزي ئ؛ (8889و همکاران ) ولنيگ ؛(3889بدل و همکاران )

و همکاران  یرمضان؛ (8835)؛ موسوی و جابر (8889همکاران )

(8832) 

 (8882) یمیاح و کر ماليات 39

 (8882)  يتيو رکل یی هزینه نگهداری 38

 (8889و همکاران ) زني ئ ارزش شرکت 88

 (8889و همکاران ) نزي ئ؛ (8889)پيوگيانر و گيولن  گذاری سرمایه 83

 (8889و همکاران ) نزي ئ؛ (8889) ولنيو گ انريوگيپ نرخ بهره 88

 (8889و همکاران ) نزي ئ؛ (8889) ولنيو گ انريوگيپ ی دریافتنیها حساب 85

 بدهی 82
 یموسو؛ (8889و همکاران ) نزي ئ؛ (8889) ولنيو گ انريوگيپ

 (8832و همکاران ) یرمضان؛ (8835و جابر )

 (8833)  یاديورگيو گ  یديني نگ ی مالیها نسبت 83

 

توان در دو  یمپژوهش را بنابراین با توجه موارد اشاره شده، خالً مطالعاتی و سهم نظری این 

زنجيره تامين این نتيجه را بدست بررسی مطالعات گذشته در حوزه  بخش تحلي  کرد. الف(

های ریاضی تدوین شده مشتم  بر متغيرها و پارامترهایی هستند که به واسطه  داد که اکثر مدل

؛  ئينز و همکاران، 8889 همکاران، و )مانند: گيولناند  مند علمی تعيين نشده یک روش نظام

همانطورکه مشاهده شد، . (8832؛ رمضانی و همکاران، 8838؛  ئينز و همکاران، 8889

عموماً رویکردهای کمی بوده و نگاه کيفی در تعيين  ها پژوهشرویکردهای بکار رفته در این 

متغيرها و بکارگيری ونها در تدوین مدل مغفول مانده است. بنابراین این پژوهش خالً مذکور 

ت و زمينه را را به واسطه شناسایی متغيرهای مربویه از یریح تحلي  محتوا پوشش داده اس

که  از ونجایی سازی ریاضی زنجيره تامين در وینده فراهم کرده است. ب( برای مطالعات مدل

های تامين، توليد و تقاضا است )لين و  شبکه زنجيره تامين یک ترکيب یکپارچه از زیرسيستم

نه و  –یراحی زنجيره تامين، بایستی به عنوان یک موجودیت واحد (، بنابراین 8833وانگ، 

در (. 8885؛ لستر و اليور، 8838شود )بالنچارد،  در نظر گرفته  -ای جداگانه های وظيفه گروه
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( توسعه پيدا 8883) که به واسطه کریستوفر ) 3محور های وظيفه يستمسمقاب  این دیدگاه، 

دهد و دیدگاه کالن بر روی  یمرا مد نظر قرار  ها بخشی هر یک از عملکردکرد(، جزیيات 

(. از این رو زنجيره تامين در 8838گيرد )وگامی و همکاران،  ینميره تامين را در نظر ک  زنج

قالب مسيرهای جداگانه در نظر گرفته شده و در هر زمان بر یک جنبه از زنجيره تامين )مانند: 

( بيان 8838شود. وگامی و همکاران ) انبار، موجودی کا ، حم  و نق  و غيره( تمرکز می

دهنده ون است که  گرا که عنصر مهمی از تفکر سيستمی است، نشان یکرد ک کنند رو می

ها بر  سازی ها و مدل یابیارزشود و  یميره تامين به عنوان یک ک ِ واحد در نظر گرفته زنج

گيرد. بنابراین چالش اساسی در مدیریت کردن زنجيره  یماساس یک موجودیت واحد انجام 

ای هستند که بتوانند ذینفعان متعددی را همراهی کنند و  يریگ های تصميم تامين، توسعه مدل

(. از این رو، 8832ها را در یول شبکه زنجيره تامين یکپارچه سازند )ونگوپالن،  فعاليت

شود. این  زنجيره تامين احساس می 8محور های سلسله مراتبی يستمسضرورت بکارگيری 

اد شد و جهت مدیریت صحيح زنجيره ( پيشنه8882سيستم توسط گوناسکاران و همکاران )

(. 8838گيرد )وگامی و همکاران،  گيری در زنجيره تامين را در نظر می تامين، سطوح تصميم

عنوان یک ک   گرا، زنجيره تامين را به بنابراین، مطالعه حاضر با در نظر داشتن رویکرد ک 

شتری مد نظر قرار داده و کننده تا م واحد در نظر گرفته، سطوح زنجيره تامين را از تامين

گيری راهبردی و فنی پوشش داده است. ج(  متغيرهای عملياتی و مالی ون را در سطوح تصميم

های ریاضی انجام شده در حوزه زنجيره تامين )با توجه  یساز در کنار ضعف موجود در مدل

ه، پيش از ی مفقوده در این حوزها حلقهبه موارد الف و ب(، راهبری مناسبی جهت شناسایی 

انجام مطالعات صورت نگرفته است و اغلب چگونگی انجام مطالعات وینده بدون بررسی 

سنجی و کتابسنجی مطالعات گذشته و ساخت دورنمای وینده بوده است. بنابراین  علم

 ی علم سنجی و تحلي  شبکه جهت این مهم ضرورت دارد.ها روشکارگيری ب

 

  
 

1. Function-Based System.  

2. Hierarchical-Based System.  
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 شناسی پژوهش روش

 تحليلی است. روش-نظر ماهيت و روش، توصيفی ای و از هدف، توسعه رنظ از پژوهش این

ها در  و گروه کانونی بوده و تجزیه و تحلي  داده یا کتابخانه اتمطالع ،ها داده گردووری

سنجی، کمی  تبيينی( و در بخش تحلي  محتوا و علم-بخش گروه کانونی، کيفی )توصيفی

 وی ،3اکس  افزارهای ، به تناسب نياز، نرمها دادهي  بوده است. همچنين ابزارهای تجزیه و تحل

 در تحلي  که وماری تحلي  و تجزیه های روش از یکیهستند.  5نوداکس  و 8ویوئر اس او

 رود، تحلي  محتوا است می کار به( سند اثر، پيام، مانند: متن،) محتوا مختلف انواع کمی

کارسازی محتوای عينی، ملموس و هایی که در پی وش ي تحل (.535 ،  .3599 نکونام،)

نامند )یارعلی و  یمشفاف ارتبایات در قالب اعداد و ارقام است را تحلي  محتوای کمی 

(. از یرف دیگر، شناسایی، درک و تحلي  دقيح متغيرهای استخراج شده از 3599همکاران، 

شده در  روش تحلي  محتوا، و همچنين لزوم داشتن اشراف کالن نسبت به متغيرهای مطرح

ی ها نقشه(. 3585است )صدیقی،  2سنجی و کتابسنجی ی علمها نقشهاین زمينه، نيازمند ترسيم 

ميان  روابطها و  یتموجودسنجی، نوعی نمایش بصری هستند که در ون  کتابشناختی و علم

گيرد )وان،  یمشوند و ساختار متون علمی در یک حوزه مد نظر قرار  یمونها نشان داده 

سنجی، بر مبنای  واژگانی به عنوان یک روش تحلي  محتوا در حوزه علم حلي  هم(. ت8838

 به توجه با (.3582؛ احمدی و عصاره، 3899کند )کينگ،  یمرخدادی واژگان عم   هم

 محتوا، جامعه وماری این مطالعه یی دو مرحله تشکي  شد. در ابتدا تحلي  شناسی روش

 پایگاه در بود، شده استفاده "تامين زنجيره مدیریت" اژهو کليد از ونها عنوان در که مقا تی

. شد جستجو 8839 الی 8835 یها سال یی سيد و وایلی امرالد، دایرکت، ساین  یها داده

 واژه کليد از ونها عنوان در که داد. سپ  مقا تی بدست مقاله 538 تعداد جستجو این نتيجه

ی مذکور و به ها دادهشده از پایگاه  اشاره یها سال یی بود، شده استفاده "تامين زنجيره"

 

1. Excel.  

2. VosViewer.  

3. Nodexl.  

4. Bibliographic. 
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 288 تعداد جستجو این نتيجه. استخراج شد 3تامين زنجيره حوزه خصو  از مجالت معتبر در

تهيه و روایی  8سياهه وارسیمقاله، یک  999گيری از تعداد  داد. در راستای نمونه بدست مقاله

بویه تایيد شد. بنابراین، با توجه به ون با نظرسنجی از سه نفر از اساتيد و صاحبنظران مر

گيری راهبردی و فنی به کار گرفته  ای مختلف که در سطوح تصميم يفهوظی ها حوزه

شوند و همچنين متغيرهایی که در ابعاد  یمشوند، عواملی که در سطوح زنجيره تامين لحاظ  یم

 منظرهای ج شده ازشوند، مقا ت استخرا یمعملياتی و مالی در قالب این سطوح بکارگيری 

نهایتاً  پایشْ و هدفْ مفهومی و مدل محتوا، شناسی، روش کليدی، واژگان چکيده، عنوان،

مقاله جهت بررسی انتخاب شد. همچنين جدول شماره دو خالصه انتخاب مقا ت  899تعداد 

شان مقاله( را بر اساس پایگاه داده و سال انتشار ن 999قسمت اول و قسمت دوم )جمعاً تعداد 

 کند. دهد و تعداد ک  مقا ت انتخابی را ارایه می می

 
 فراوانی تعداد کل مقاالت و نمونه انتخاب شده .2جدول 

 

 پایگاه داده
 جمع

 سيد وایلی امرالد دایرکت ساین 

 مقا ت تعداد

 انتخابی ک  انتخابی ک  انتخابی ک  انتخابی ک  انتخابی ک 

253 859 829 89 382 9 9 2 999 899 

 سال

8835 95 29 32 3 89 5 8 3 399 39 

8832 339 99 33 3 58 8 5 8 882 92 

8833 383 28 99 8 83 5 3 3 833 98 

8839 333 95 98 8 89 8 3 8 889 92 

 
 

1. Journals: Journal of Operations Management, Journal of Business Logistics, 

International Journal of Logistics Management, International Journal of Physical 

Distribution and Logistics Management, Journal of Supply Chain Management, Supply 

Chain Management: An International Journal, European Journal of Operational 

Research, Transportation Research Part E. 

2. Check List. 
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 حوزه در که است بوده مطالعاتی روی بر نمونه مقا ت انتخاب کرد عنوان باید راستا همين در

 از یک هر در و شده ذکر منظرهای اساس بر مقا ت واقع در. است دهش انجام تامين زنجيره

 ون از مهم ایناند.  شده استخراج و شناسایی مربویه متغيرهای و بررسی تامين زنجيره سطوح

شایان ذکر است  .شود حفظ تامين زنجيره مدیریت گرایی ک  که است گرفته صورت جهت

ی تعيين شده )رویکردهای ها مقولهو بر اساس  واحد تحلي  در این مطالعهْ مقا ت هستند

شوند. با توجه به اینکه در این پژوهش روش  ها نيز شناسایی می عملياتی و مالی(، زیرمقوله

تحلي  محتوای کمی استفاده شده است، کدگذاری به شيوه تحلي  محتوای کيفی ضرورت 

های اشاره  یبند ا جهت مقولهکند. در همين راست یمندارد و صرفاً فراوانی متغيرها کفایت 

شده، گروه کانونی متشک  از هفت عضو تشکي  شده است. این گروه شام  چهار تن از 

ی مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع از دانشگاه شيراز و ها رشتهاساتيد 

ی توليد، ها رشتهدانشگاه صنعتی شيراز و سه تن از متخصصين و دانشجویان دکتری 

کنندگان  مالی و مدیریت صنعتی هستند. شایان ذکر است روش انتخاب مشارکت-ابداریحس

در گروه کانونی، هوشمندِ قضاوتی بوده و از افرادی استفاده شده که تخصص و تجربه کافی 

. باید اشاره کرد، اگرچه که تکثر مقا ت استخراج اند داشتهدر زمينه مدیریت زنجيره تامين را 

ها را دارد اما به جهت افزایش روایی و  العه، کفایت  زم جهت تعيين زیرمقولهشده در این مط

شد. در این راستا جهت سنجش پایایی  استفادهپایایی پژوهش از روش کيفی گروه کانونی نيز 

مدلِ حاص  از گروه کانونی، متغيرها در اختيار متخصص دیگری جهت بازتوليد مدل قرار 

بدست ومد  989/8شرح زیر محاسبه شد. مقدار شاخص کاپا برابر  گرفت و شاخص کاپا نيز به

است سطح توافح معتبر بوده و مورد  9/8تا  93/8که با توجه به اینکه این شاخص بين دو عدد 

 تایيد است.
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9/8= (A+D)/N= ماتری  متقایع  دیدگاه پژوهشگر شده مشاهده توافقات

 بلی خير مجموع پژوهشگر و خبره

8 
B= 

8 
A= 

 بلی 9
دیدگاه 

 3 خبره
D= 

8 
C= 

 خير 3

C= 38 8 9 مجموع 
 

 = توافقات شانسی

((A+B)/N)*((A+C)/N)*((C+D)/N)*((B+D)/N)= 

8322/8 

-1)/(توافقات مشاهده شده-توافقات شانسی) = شاخص کاپا

 989/8 = (توافقات شانسی

 

است. در  8839تا  8835های  ه سالهمانطور که اشاره شد، دوره زمانی تعيين شده در این مطالع

به لحاظ متغيرهای در نظر گرفته شده، پژوهش این خصو  جهت ایمينان از وسعت تحليلی 

شناسی  ذکر چند نکته ضروری است. الف( تعيين بازه زمانی در تحلي  محتوا و اساساً هر روش

انند بازه زمانی دیگری بستگی به وسعت موضوع و خرد یا کالن بودن موارد تحليلی دارد )م

((. بنابراین با توجه به گستردگی 8839( و چن و همکاران )3588مطالعات عزیزی و فرهيخته )

، جلوگيری از دور شدن پژوهش، حفظ جامع و مانع بودن قلمرو پژوهشقلمرو موضوعی این 

و وسيع بودن مفاهيم و متغيرهای موجود در ابعاد عملياتی و مالی پژوهش از هدف اصلی 

، کفایت  زم را داشته و اشباع نظری ها سالجيره تامين، تعداد مقا ت استخراج شده در این زن

را نيز مورد بررسی  8835های قب  از  سال یها پژوهشرا فراهم کرده است. ب( مطالعه حاضر 

پژوهش و مطالعه قرار داده است )جدول شماره یک( و همانطور که اشاره شد تعداد اندکی 

سازی رویکردهای عملياتی و مالی انجام شده که عمدتاً به واسطه  پارچهدر حوزه یک

 و ؛ گيولن8882پژوهشگران مطرح در این حوزه صورت گرفته است )مانند: بدل و همکاران، 

؛  ئينز و همکاران، 8889؛  ئينز و همکاران، 8889 همکاران، و ؛ گيولن8889 همکاران،

 نگينيدی  و  ؛8889گيولن،  و وگيانر؛ پي8838؛  ئينز و همکاران، 8888

(. بنابراین با توجه به اینکه عموماً مطالعات 8832رمضانی و همکاران،  ؛8833گيورگيادی ،

دهند، مشاهده  یمجدید انجام شده در زنجيره تامين، متغيرهای مطالعات گذشته را پوشش 
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 یها پژوهشمتغيرهای  استخراج شده، 8839تا  8835ی ها سالشود که متغيرهایی که یی  یم

 شود. قبلی را نيز در خود دارند. بنابراین، جهت ادامه مطالعه، سوا ت به شرح زیر ارایه می

. چه متغيرهایی در یراحی زنجيره تامين در سطوح راهبردی و فنی و در ابعاد فيزیکی 3

 )عملياتی( و مالی، وجود دارد؟

استخراج شده )با توجه به پایگاه داده و سال(  . سهم و ميزان متغيرهای بکار رفته در مقا ت8

 چقدر است؟ 

های پژوهشی فعال در حوزه زنجيره  ينهزمهای مقا ت چگونه است و  . ساختار کليدواژه5

 تامين کدام هستند؟

. ساختار مفاهيم و متغيرهای ابعاد عملياتی و مالی زنجيره تامين در دو سطح راهبردی و فنی 2

 چگونه است؟

واژگانی مفاهيم و متغيرهای ابعاد عملياتی و مالی زنجيره تامين در دو سطح  ار و هم. ساخت3

 های مقا ت چگونه است؟ راهبردی و فنی و کليدواژه

 توأمانهای به صورت مجزا و  . عملکرد متغيرهای مالی و عملياتی زنجيره تامين و کليدواژه9

 است؟سنجی و تحلي  مرکزیت چگونه  ی علمها شاخصبر اساس 

 

 هاي پژوهش یافته

مقاله  899با توجه با سوا ت اول و دوم و اهداف این مطالعه و همچنين بررسی تعداد 

سازی( که فراوانی ونها بزرگتر و مساوی یک  متغير )پ  از نرمال 89گيری شده، تعداد  نمونه

گر با توجه به متغير دی 38هستند، شناسایی شد.  زم به توضيح است، عالوه بر این نيز تعداد 

نظر گروه کانونیِ متخصصان ارزیابی و با فراوانی صفر به متغيرها اضافه شد. به عنوان مثال 

یکی از متغيرهای شناسایی شده هزینه سرمایه است و یکی از متغيرهای  زم جهت محاسبه 

ای(، شاخص ریسک  گذاری دارایی سرمایه هزینه سرمایه )با توجه به فرمول مدل قيمت

تماتيک است. بنابراین این متغير به سایر متغيرها اضافه شد. با توجه به سوا ت اول و دوم سيس

این پژوهش، جدول شماره سه متغيرهای استخراج شده را به جهت وجود ونها در مقا ت 
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های  یگاهپادهد. همچنين جدول مذکور، فراوانی متغيرهای اشاره شده را بر اساس  یمنشان 

شود که متغيرهایی مانند تقاضا،  یممربویه نيز بدست داده است. مالحظه  یها سالداده و 

 ها هستند. یفراوانقيمت و سود دارای بيشترین 

 
 فنی مدیریت زنجیره تامین و . متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی در سطوح راهبردی3جدول 

 متغير ردیف

 مقا ت

 سال پایگاه داده

ساین  

 دایرکت 
 8839 8833 8832 8835 سيد وایلی امرالد

899 859 89 9 2 39 92 98 92 

 فراوانی

 33 38 33 9 8 8 5 58 28 سفارشات ساخت 3

 39 33 88 38 8 8 9 38 39 محصول انتقالی به انبار 8

5 
محصول انتقالی به 

 کننده توزیع
98 99 2 8 8 33 83 88 88 

2 
محصول انتقالی از انبار به 

 کننده توزیع
38 39 8 3 8 8 39 88 35 

 38 33 39 38 8 3 8 29 38 محصول انتقالی به مشتری 3

 39 9 39 39 8 8 5 35 39 موجودی کا  9

 38 38 5 2 3 3 3 82 53 رضایت مشتری 9

 9 8 3 2 8 3 8 33 39 کننده ظرفيت تامين 9

 35 38 39 9 8 8 8 25 29 ظرفيت توليد 8

 35 9 35 9 8 8 8 59 28 ظرفيت انبار 38

 3 9 5 2 8 3 8 33 39 کننده ظرفيت توزیع 33

38 
اندازی تجهيزات و  راه

 و ت ماشين
88 88 8 8 8 5 3 3 9 

 3 9 5 3 8 8 8 39 39 اندازی مراکز توزیع راه 35

 5 3 3 3 8 3 8 33 39 موجودی کا ی احتيایی 32
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 8 8 3 8 8 8 8 5 3 دارایی جاری 33

 8 8 3 3 8 8 3 5 2 وجه نقد  39

 8 8 8 2 8 8 3 5 2 وجه نقد عملياتی 39

 3 8 8 8 8 8 3 8 3 وجه نقد تامين شده 39

 8 3 2 8 8 8 8 3 3 گذاری خالص سرمایه 38

 8 8 5 3 8 8 8 9 9 سایر وجوه نقد 88

 8 3 8 8 8 8 8 5 5 ی دریافتنیها حساب 83

88 
ی ها حسابضمانت 

 دریافتنی
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 8 3 8 8 8 8 8 3 3 زتاخير مجا 85

 3 8 3 3 8 8 8 5 5 ارزش موجودی کا  82

83 
وجه نقد در معامالت اوراق 

 بهادار
3 3 8 8 8 3 8 8 8 

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 اوراق بهادار قاب  معامله 89

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 خرید اوراق بهادار 89

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 فروش اوراق بهادار 89

 8 8 3 5 8 8 5 5 9 دارایی ثابت 88

 8 8 8 3 8 8 8 3 3 ی ثابتها ییداراخرید  58

 3 8 8 8 8 8 8 3 3 فروش دارایی ثابت 53

58 
گذاری روی  سرمایه

 ی ثابتها ییدارا
3 2 3 8 8 8 8 8 3 

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 هزینه استهالک سا نه 55

 8 3 8 8 8 8 8 3 3 نرخ هزینه استهالک 52

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 هاستهالک انباشت 53

 8 8 8 5 8 8 3 8 5 بدهی جاری 59

 8 3 8 3 8 8 3 5 2 خط اعتباری کوتاه مدت 59

 8 8 3 3 8 8 8 8 8 مدت بدهی کوتاه 59

 8 8 8 3 8 8 8 3 3 مدت وام کوتاه 58
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 8 8 8 8 8 8 8 8 8 مدت پرداخت وام کوتاه 28

 8 8 8 8 8 8 3 3 8 بدهی بلندمدت 23

 3 8 8 8 8 8 8 3 3 باری بلندمدتخط اعت 28

 8 8 3 3 8 8 8 8 8 بدهی بلندمدت 25

 8 8 8 3 8 8 8 3 3 وام بلندمدت 22

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 پرداخت وام بلندمدت 23

 8 8 8 8 8 8 8 8 2 حقوق صاحبان سهام 29

29 
حقوق صاحبان سهام از 

 سود خالص
3 3 8 8 8 8 8 3 8 

29 
حقوق صاحبان سهام از 

 گذاری جدید رمایهس
5 8 3 8 8 8 3 8 8 

 29 22 29 55 8 2 9 398 393 تقاضا 28

 28 55 23 89 3 8 8 353 323 قيمت محصول 38

 32 33 39 39 3 5 9 38 98 ارزش فروش خالص 33

 8 3 3 3 8 8 8 3 5 حاشيه فروش 38

 9 9 9 3 3 3 3 38 89 بهای تمام شده کا  35

 8 8 8 8 8 8 3 3 8 سود عملياتی 32

 8 8 8 3 8 8 3 8 5 هزینه بهره 33

 3 8 8 8 8 8 8 3 3 سود مشمول ماليات 39

 8 8 8 3 8 8 8 3 9 سود خالص 39

 88 83 89 83 3 8 9 98 89 سود 39

 8 3 8 8 8 8 3 2 3 نرخ ماليات 38

 8 8 8 3 8 8 8 3 5 ماليات 98

 8 8 8 8 8 8 3 3 8 سود تقسيمی 93

 8 9 8 2 3 2 3 38 88 اهرم عملياتی 98

 3 8 3 8 8 3 8 5 2 هزینه متغير واحد 95

 5 3 5 3 8 8 8 38 38 هزینه متغير ک  92

 8 3 3 8 8 3 8 3 2 اهرم مالی 93
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 8 8 3 8 8 8 8 3 3 هزینه ثابت مالی 99

 8 8 3 3 3 8 8 3 8 نسب جاری 99

 8 8 3 3 3 8 8 3 8 نسبت ونی 99

 8 3 8 3 3 8 3 8 2 سرمایه در گردش 98

 8 8 3 3 3 8 8 3 8 نسبت وجه نقد 98

93 
های  نسبت گردش حساب

 دریافتنی
5 8 8 8 3 8 3 8 8 

 2 5 8 8 3 3 8 9 33 نسبت گردش موجودی 98

 8 8 8 3 3 8 3 5 3 ها ییدارانسبت گردش  95

 8 8 3 8 3 8 8 8 3 نسبت بدهی  92

93 
نسب بدهی به حقوق 

 صاحبان سهام
3 8 8 8 3 8 3 8 8 

 8 8 3 8 3 8 8 8 3 نسبت بدهی بلندمدت 99

 8 8 3 8 3 8 8 8 3 نسبت پوشش هزینه بهره 99

 8 8 3 8 3 8 8 8 3 حاشيه سود ناخالص 99

 3 8 3 8 3 8 8 5 9 حاشيه سود خالص 98

 8 5 5 5 3 3 2 3 33 ها ییدارانرخ بازده  98

93 
نرخ بازده حقوق صاحبان 

 سهام 
5 8 8 8 3 8 3 8 8 

 38 8 8 5 8 8 8 89 89 هزینه واحد مواد 98

 38 35 85 9 8 8 3 32 33 هزینه توليد واحد 95

 88 9 8 9 8 8 3 22 23 نگهداری واحد نهیهز 92

93 
های کنترل واحد  هزینه

 کننده توزیع
39 39 8 8 8 8 9 5 3 

99 
واحد انتقال به  نهیهز

 کننده توزیع
28 29 8 3 8 8 35 33 39 

 38 38 33 9 8 3 8 59 58 واحد انتقال به مشتری هنیهز 99

 9 9 9 3 8 3 8 89 89اندازی  هزینه ثابت راه 99
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 تجهيزات

98 
اندازی  هزینه ثابت راه

 مراکز توزیع
39 39 8 8 8 3 3 9 9 

 32 9 32 33 8 3 2 28 23 هزینه مواد 88

 32 38 39 33 8 5 9 28 33 هزینه توليد 83

 32 9 38 3 8 8 2 52 59 هزینه حم  و نق  88

 9 5 9 2 8 8 8 39 38 اندازی هزینه ثابت راه 85

 3 2 9 3 8 8 8 39 88 های کنترلی هزینه 82

 33 9 9 38 8 3 5 55 59 هزینه نگهداری موجودی 83

 9 2 3 8 8 8 5 32 39 هزینه سرمایه 89

89 
نرخ هزینه سرمایه صاحبان 

 سهام
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ه بدون ریسکنرخ بازد 89

 8 8 3 8 8 8 8 3 3 نرخ بازده بازار 88

388 
شاخص ریسک 

 سيستماتيک
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 5 3 8 8 8 8 8 2 9 مدت نرخ بهره کوتاه 383

 5 3 8 8 8 8 8 2 9 نرخ بهره بلندمدت 388

 3 8 3 2 8 8 8 9 9 خالص ارزش فعلی 385

 8 8 3 5 8 8 8 2 9 جریان نقدی  382

 8 2 3 2 8 8 8 33 33 ارزش اسقاط 383

 3 8 8 3 8 8 3 3 8 ارزش افزوده اقتصادی 389

 

های  یگاهپادر هر کدام از  8832تا  8835ی ها سالدهد که یی  یمنمودار شماره یک نشان 

ی دو و سه سهم هر سال و همچنين ها شمارهداده چه تعداد مقاله منتشر شده است. نمودارهای 

دهند. نمودارهای اشاره شده حاکی از ون است  یمپایگاه داده را از مقا ت مربویه نشان  هر

دایرکت است و  ی مذکور مربوط به پایگاه داده ساین ها سالکه بيشترین تعداد مقا ت یی 
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. شایان ذکر اند دادهیباً سهم یکسانی را به خود اختصا  تقر ها سالمقا ت منتشر شده در این 

دهد. مشاهده  یمودار شماره چهار نيز تعداد مقا ت کشورهای نویسندگان را نمایش است نم

شود که بيشتر مقا ت به صورت مشترک بين کشورهای مختلف بوده و سپ  متعلح به  یم

 ایا ت متحده و چين است.  

 

  
 شر شده. سهم هر سال از مقاالت منت2نمودار  . تعداد مقاالت در هر پایگاه داده1نمودار

 

  
 . تعداد مقاالت در هر یک از کشورها4نمودار  . سهم هر پایگاه داده از مقاالت منتشر شده3نمودار 
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ی فرعی برای هر یک از ابعاد عملياتی و مالی، گروه کانونی از ها مقولهدر راستای تعيين زیر 

تحلي  محتوا ،  اساتيد و متخصصان تشکي  و با توجه به متغيرهای استخراج شده از روش

بندی متغيرها در دو بعد عملياتی و مالی یی چند نوبت انجام شد. سپ  با بررسی متغيرها  دسته

های مربویه در هر بعد تعيين شد. نمودار شماره پنج خروجی گروه کانونی و  برچسب

 دهد.  های تعيين شده را نشان می برچسب

 

 
 شهای فرعی پژوه . مقوله و زیرمقوله5نمودار 

 

ی استخراج شده از مرحله ها دادهبرای پاسخگویی به سوا ت سوم تا پنجم، تجزیه و تحلي  

ی ها شاخصافزار وی او اس ویوئر استفاده و  سنجی، از نرم ی علمها نقشهقب  و مصورسازی 

گر پژوهشگران  های توصيف يدواژهکلمربویه استخراج شد. در راستای پاسخ به سوال سوم، 

کليدواژه شناسایی شده  329افزار شد. در  سازی ونها وارد نرم ج و پ  از نرمالمدارک استخرا

. نمودار اند شدهمرتبه تکرار  3کلمه بوده که حداق   25رخدادی  افزار، وستانه هم توسط نرم

 گردش

 کا 

 و تماشين اندازیراه تسهيالت ظرفيت

 جدید کنندگانتوزیع و

 کا ی های مالیکنترل نقد وجه مدیریت

 احتيایی

 ه و ساختار سرمایههزین مدیریت ریسک

 رویکردهای زنجيره تامين

 مالی فيزیکی )عملياتی(
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های پژوهشی فعال در این حوزه را  ينهزمرخدادی واژگان کليدی و  شماره شش نقشه هم

کليدواژه پرتکرار در حوزه هدف مطالعه را  38مودار شماره هفت، دهد. همچنين ن یمنمایش 

از هم جدا نبوده و در  ها خوشهی کتابشناختی حاکی از ون است که ها نقشهدهد.  یمنشان 

ارتباط )مستقيم یا غيرمستقيم( با یکدیگر هستند. مفاهيمی که در یک خوشه جای دارند و 

های تصویر شده،  یرهداو اندازه  اند شدهنشان داده  های هم رنگ یرهدانزدیک به هم هستند با 

های  حکایت از اهميت و تکرار مفهوم مورد نظر در حوزه مربویه دارد. نمودارهای شماره

ها را نشان  ی کليدواژهها خوشهها و نقشه چگالی  هشت و نه به ترتيب نقشه چگالی کليدواژه

ه یا بزرگی ون، شماره خوشه را تعيين های متعلح به هر خوشه و انداز یتموجوددهند.  یم

، مکان هندسی قرارگيری هر خوشه تعيين ها خوشهکند و بر اساس فاصله موضوعی ميان  یم

ها شام :  ین واژهپرکاربردترخوشه تشکي  و  3شود. بر این اساس، در این تحلي  تعداد  یم

 زنجيره تامين پایدار، مدیریت موجودی و نظریه بازی شناسایی شدند.

  
 واژه پرکاربرد در حوزه زنجیره تامین 11. تعداد 7نمودار  ها رخدادی کلیدواژه . نقشه هم6نمودار 
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 ها ی کلیدواژهها خوشه. نقشه چگالی 9نمودار  ها . نقشه چگالی کلیدواژه8نمودار 

ف نشان داده سنجی را از جهات مختل ی علمها نقشههای شش تا نه که  توجه به نمودارهای شمارها ب

شود که مرکزیت مقا تی که یی  یمتوان ارایه کرد. مشاهده  یمهای مختلفی را  ي تحلاست، 

ی اخير روی زنجيره تامين صورت گرفته به سمت موضوعاتی مانند زنجيره تامين پایدار، ها سال

ی ها روشزنجيره تامين سبز، مدیریت موجودی و مدیریت ریسک رفته و عموماً این موضوعات با 

ین عناوین تر داغها انجام شده است. در واقع باید عنوان کرد که این موضوعات هم اکنون  یبازنظریه 

گيری  يره تامين هستند. در مقاب  موضوعاتی مانند تدارکات بازگشتی، اندازهزنجدر حوزه مدیریت 

کمتر به  ها سالدر این  هایی هستند که يدواژهکلکننده از جمله  بينی ی کنترلی و پيشها مدلعملکرد و 

تنيدگی موضوعاتی که در  که تعامالت و درهم استمسلم است این  ونچهونها پرداخته شده است. 

های انجام شده و در مقا ت ومده بسيار  یبازخصو  مدیریت موجودی، زنجيره تامين سبز و نظریه 

ی سبز، وبی و قرمز ها خوشهن يره تامين پایدار بوده است. خطوط ارتبایی که بيزنجبيشتر از حوزه 

ی ها نقشهحاکی از این مهم است.  زم به توضيح است بررسی  ها خوشهوجود دارد و چگالی این 

ها و عناوینی چون  يدواژهکلدهند که موضوعات مدیریت موجودی بيشتر با  یمکتابشناختی نشان 

مراه بوده است. موضوعات سازی ترکيبی، تدارکات بازگشتی و عدم ایمينان ه حم  و نق ، بهينه

گيری عملکرد و محيط در ارتباط بوده و عمدتاً در صنایع  زنجيره تامين پایدار با عناوینی مانند اندازه

 ها خوشهمند بيشتر از سایر  غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين در این خوشه مطالعات نظام

يره زنج، شبکهای است که عناوینی مانند  حوزه انجام شده است. مدیریت ریسک زنجيره تامين دیگر
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را پوشش داده است. در همين راستا  ها دادههای پایدار و تحلي  پوششی  یساز تامين مقاوم، بهينه

ی ها روشهایی مانند همکاری، زمان و تجزیه بندرز و  يدواژهکليره تامين حلقه بسته با زنجموضوعات 

گذاری، رقابت، قرارداد و عمليات رفتاری همراه  وینی مانند قيمتنظریه بازی در زنجيره تامين با عنا

دهد که موضوعات اصلی و مرکزی در هر خوشه، در خوشه  یم. همچنين نقشه چگالی نشان اند بوده

اند. به عنوان مثال مدیریت موجودی  ی دیگر بيشتر به کداميک از عناوین متمای  شدهها خوشهخود یا 

شود،  یموشه دیگری نيز است بيشتر تمای  دارد. همانطورکه مالحظه گذاری که در خ به قيمت

ی مفقوده ها حلقههای وینده را انجام دهد و  تواند راهبری پژوهش یمهای انجام گرفته به خوبی  ي تحل

 ی پژوهشی را شناسایی کند.ها شکافو 

غيرهای ابعاد رخدادی مت در راستای پاسخ به سوال چهارم، جهت تعيين ساختار مفاهيم و هم

افزار شناسایی شد که وستانه  متغير توسط نرم 85عملياتی و مالی زنجيره تامين، تعداد 

ی ها شماره. نمودارهای اند شدهمرتبه تکرار  3متغير است که حداق   29رخدادی ونها تعداد  هم

 ی تشکي ها خوشهرخدادی، چگالی متغيرها و چگالی  ی همها نقشهبه ترتيب  38و  33، 38

خوشه تشکي  شده است  5شود تعداد  یمدهند. همانطورکه مالحظه  یمشده از متغيرها را نشان 

بندی دارد. بر  که نزدیکی متغيرهای هر یک از ابعاد در کنار هم، حکایت از انسجام خوشه

 شام : هزینه، تقاضا و قيمت هستند. ها واژهاساس تحلي  انجام شده، پرکاربردترین 

  
 . نقشه چگالی متغیرها11نمودار  نقشه هم رخدادی متغیرها .11نمودار 
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 ها . نقشه هم رخدادی متغیرها و کلیدواژه13نمودار  ی متغیرهاها خوشه. نقشه چگالی 12نمودار 

شود که مرکزیت مقا تی که یی  یممشاهده   38و  33، 38های  توجه به نمودارهای شمارها ب

اند تحت سه خوشه با مرکزیت  ياتی و مالی را پوشش دادهی اخير متغيرهای عملها سال

اند. در واقع باید عنوان کرد که این متغيرها  موضوعات تقاضا، هزینه، سود و قيمت انجام شده

شود که  یميره تامين هستند. مالحظه زنجاکنون از پرکاربردترین متغيرها در حوزه مدیریت  هم

ی ا خوشهياتی و ضخامت روابط بين ونها بسيار با تر از تنيدگی متغيرهای عمل تعامالت و درهم

ی ها خوشهاست که بيشتر متغيرهای مالی را در خود جای داده است. خطوط ارتبایی که بين 

حاکی از این مهم است.  زم به توضيح است  ها خوشهسبز و وبی وجود دارد و چگالی این 

ر تقاضا بيشتر با متغيرهایی مانند موجودی دهد که متغي یمی کتابشناختی نشان ها نقشهبررسی 

های توليد، مواد و حم  و نق  همراه بوده است. متغير هزینه بيشتر متغيرهای  ینههزکا ، توليد، 

اندازی مراکز توزیع و  های واحد، سفارشات مشتریان و راه ینههزکننده،  ظرفيت توليد و توزیع

متغيرهای قيمت و سود با متغيرهای هزینه و ت را حول خود داشته است. همچنين  ماشين

ی گردش موجودی، خالص ها نسبتهای ثابت، جریانات نقدی،  ییداراسرمایه، وجه نقد، 

دهد که  یمارزش فعلی و نرخ بهره همراه بوده است.  زم به ذکر است نقشه چگالی نشان 

يشتر به کداميک ی دیگر بها خوشهمتغيرهای اصلی و مرکزی در هر خوشه، در خوشه خود یا 

اند. به عنوان مثال قيمت و تقاضا از جمله متغيرهایی هستند که در  از عناوین متمای  شده

ی جداگانه جای دارند اما ارتبایات ونها با یکدیگر زیاد بوده است. در همين راستا ها خوشه
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ليد و کننده یا متغيرهای موجودی کا ، تو های توليد و توزیع يتظرفمتغيرهای هزینه و 

های انجام  ي تحلشود،  یمکنندگان از این جمله هستند. همانطورکه مالحظه  سفارشات توزیع

های وینده به لحاظ شناسایی متغيرهای مغفول مانده را  تواند راهبری پژوهش یمگرفته به خوبی 

 در پی داشته باشد. برای مثال متغيرهایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و حقوق صاحبان سهام

 ها به این سمت حرکت داده شوند. باید بيشتر مد نظر قرار گيرند و پژوهش

 ها واژهرخدادی متغيرهای ابعاد عملياتی و مالی در کنار کليد دهی به سوال پنجم، هم برای پاسخ

مفهوم را شناسایی  985افزار تعداد  به صورت همزمان در نظر گرفته شدند. در این حالت نرم

. اند شدهمرتبه تکرار  3متغير است که حداق   88رخدادی ونها تعداد  کرد که وستانه هم

رخدادی، چگالی مفاهيم و چگالی  ی همها نقشهبه ترتيب  33و  32، 35ی ها شمارهنمودارهای 

خوشه  9شود تعداد  یمدهند. همانطورکه مالحظه  یمتشکي  شده از مفاهيم را نشان  ها خوشه

زا دارند شام :  زا و برون شترین درجه یا ارتبایات درونتشکي  شده است و مفاهيمی که بي

 هزینه، تقاضا و قيمت هستند.

 

  
 ها یدواژهکلی متغیرها و ها خوشه. نقشه چگالی 15نمودار  ها ی متغیرها و کلیدواژهچگال. نقشه 14نمودار 

 

رسی توأمان را که مربوط به بر 33و  32، 35های  توان نمودارهای شماره به همين ترتيب می

ها و  سنجی کليدواژه های علم ها و متغيرها هستند را مانند تحلي  جداگانه نقشه کليدواژه
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های انجام شده، جدول شماره  ي تحلمتغيرها، تجزیه و تحلي  کرد. بنابراین، با توجه به تجزیه و 

داد ، تع8، قدرت رابطه3سنجی )شماره خوشه)اندازه هر خوشه(، درجه ی علمها شاخصدو، 

دهد. همانطور که  یمها و متغيرها نشان  رخداد( هر یک از مفاهيم را به تفکيک کليدو اژه

ها، تعداد پنج خوشه به ترتيب با  يدواژهکلرخدادی  ی همها شاخصشود در  یممالحظه 

وجود دارد. همچنين کليدواژه زنجيره تامين پایدار دارای  9و  9، 9، 38، 33ی ها اندازه

 55( و بيشترین تکرار )تعداد 28رابطه(، با ترین قدرت رابطه )با استحکام  88ط )بيشترین ارتبا

ی ها اندازهرخدادی متغيرها تعداد سه خوشه به ترتيب با  تکرار( است. از یرف دیگر، در هم

رابطه( مربوط به متغيرهای قيمت، سود و  29وجود دارند که بيشترین ارتباط ) 38و  32، 88

( 389( و بيشترین تکرار )با اندازه 8538با ترین استحکامِ رابطه )با اندازه  ارزش اسقاط است.

 متعلح به متغير هزینه است. 

 
 و متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی ها دواژهیکلسنجی  علم یها شاخص. 2جدول 

ف
ردی

 

 درجه خوشه کليدواژه
قدرت 

 رابطه

رخدا

 د
 درجه خوشه متغيرها ردیف

قدرت 

 رابطه
 رخداد

3 Benders 

Decomposition 
3 8 38 3 5 Capital 

Cost 
3 23 389 39 

8 Bullwhip Effect 3 9 8 9 2 Cash 3 28 399 88 

5 Collaboration 3 3 3 3 3 Cost 3 28 339 89 

2 Coordinated 

Management 
3 8 33 9 9 Current 

Asset 
3 33 53 3 

3 Distribution 3 38 38 33 9 Fixed 

Asset 
3 59 333 8 

9 Information 

Sharing 
3 2 3 3 9 Free Cash 

Flow 
3 59 98 9 

9 Loop Supply 

Chain 
3 32 39 38 8 

Inventory 

Turnover 

Ratio 

3 58 95 33 

 

1. Degree.  

2. Total Link Strength.  
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9 
Model 

Predictive 

Control 

3 3 9 3 38 Investmen

t 
3 55 98 3 

8 Optimization 3 39 88 33 33 

Long 

Term 

Interest 

Rate 

3 59 383 9 

38 Stochastic 

Programming 
3 33 32 9 38 

Net 

Income 

Margin 

Ratio 

3 39 52 9 

33 Time 3 33 33 38 35 NPV 3 52 88 9 

38 Closed Loop 

Supply Chain 
8 9 9 3 32 

Operation

al 

Leverage 

3 58 93 88 

35 Deterioration 8 9 38 9 33 Price 3 29 3883 323 

32 Heuristic 8 9 9 3 39 Profit 3 29 399 388 

33 Hybrid 

Optimization 
8 3 9 3 39 Return 3 89 98 32 

39 Inventory 

Management 
8 39 58 89 39 Sale Value 3 29 295 98 

39 Life Cycle 8 9 35 9 38 Salvage 

Value 
3 58 325 33 

39 Reverse 

Logistic 
8 8 38 3 88 Satisfactio

n 
3 25 582 53 

38 Simulation 8 39 88 38 83 

Short 

Term 

Interest 

Rate 

3 59 383 9 

88 Transportation 8 39 88 83 88 Tax Rate 3 53 389 3 

83 Uncertainty 8 39 88 39 85 Customer 

Order 
8 28 382 38 

88 Behavioral 

Operation 
5 8 5 3 82 Distributio

n Center 
8 58 892 39 

85 Competition 5 39 89 33 83 

Distributio

n Center 

Establish

ment 

8 58 893 39 
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82 Contract 5 32 83 88 89 Distributo

r Capacity 
8 23 898 39 

83 Coordination 5 9 8 9 89 Equipmen

t 
8 28 258 89 

89 Game Theory 5 39 53 82 89 

Equipmen

t 

Establish

ment 

8 52 583 88 

89 Price 5 8 38 33 88 Expense 8 22 8538 389 

89 Pricing 5 39 85 38 58 Productio

n Capacity 
8 22 923 29 

88 Quality 5 38 39 33 53 Store 

Capacity 
8 23 292 28 

58 
Corporate 

Social 

Responsibility 

2 33 35 9 58 Supplier 

Capacity 
8 25 898 39 

53 Environment 2 8 83 38 55 Unit 8 28 923 93 

58 Food Supply 

Chain 
2 9 9 9 52 

Unit 

Material 

Expense 

8 23 589 89 

55 
Green Supply 

Chain 

Management 

2 38 88 85 53 
Unit 

Productio

n Expense 

8 28 389 33 

52 Literature 

Review 
2 3 9 3 59 

Unit 

Transporta

tion 

Expense 

8 28 3359 99 

53 Manufacturing 2 9 8 3 59 Demand 5 23 3838 393 

59 Performance 

Measurement 
2 2 9 3 59 Distributo

r Order 
5 22 992 98 

59 Sustainable 

Supply Chain 
2 88 28 55 58 Facility 5 59 858 38 

59 DEA 3 9 38 9 28 Fixed 

Expense 
5 88 92 3 

58 Disruption 3 8 35 9 23 Inventory 5 25 3899 89 

28 Network 3 38 55 39 28 Manufactu

re Order 
5 22 238 28 

23 Resilience 3 9 8 9 25 Material 

Expense 
5 28 558 23 
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28 Risk 

Management 
3 32 88 39 22 Productio

n 
5 22 989 39 

25 Robust 

Optimization 
3 9 38 9 23 Productio

n Expense 
5 22 228 33 

ردی

 ف
 درجه خوشه متغير

قدرت 

 رابطه

رخدا

 د
29 Residual 

Inventory 
5 25 333 39 

3 Asset Rate 3 89 38 33 29 Safety 

Stock 
5 58 338 39 

8 Asset Turnover 

Ratio 
3 39 89 3 29 

Transporta

tion 

Expense 

5 28 599 59 

 

و همچنين  ها نقش، ویرایش واژگانی برای پاسخ دادن به سوال ششم، امکان نمایش ماتری  هم

افزار نوداکس  استفاده کرد. برای این منظور، از یریح  ی خرد، بایستی از نرمها شاخصمحاسبه 

افزار نوداکس  شد.  تبدی  و سپ  وارد نرم 3به فای  پاجک ها نقشهافزار وی او اس ویوئر  نرم

ی مرکزیت ها شاخصد و سپ  ده یمرا تشکي   ها واژهرخدادی  افزار ابتدا ماتری  هم این نرم

نماید. شاخص مرکزیت به  یمرا محاسبه  2بندی ( و ضریب خوشه5، بينابينی8)درجه، نزدیکی

مکان هر گره در داخ  شبکه اشاره دارد و انسجام، اثرگذاری و مرکزیت هر گره را نشان 

و مردانی،  دهد )مردانی یمزای هر گره را نشان  زا و برون دهد. درجه تعداد روابط درون یم

(. هر چه مرکزیت درجه یک واژه بيشتر باشد، شبکه بيشتری را در اختيار دارد و 3582

(. مرکزیت نزدیکی که بر مبنای 3582؛ مردانی و مردانی، 3585اثرگذارتر است )صدیقی، 

یی که با حداق  فاصله )کمترین تعداد درجه(، با دیگر ها واژهفاصله و یول مسير بنا شده، به 

دهد )دگينی و  یميشترین مرکزیت نزدیکی را تخصيص بارتباط برقرار کرده است،  ها گره

(. مرکزیت بينابينی اهميت یک گره را از نظر مکان و گردش 3585؛ صدیقی، 3888فورس، 

دهنده ون است که مسيرهای ارتبایی  دهد. با  بودن این شاخص نشان یمنشان  ایالعات

گذرد. کمترین عدد این شاخص، صفر و بيشترین ون یک است  یمی دیگر، از این گره ها گره
 

1. Pajek.  

2. Closeness Centrality.  

3. Betweenness Centrality. 

4. Coefficient Clustering.  
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بندی، تمای  هر گره موجود در  (. ضریب خوشه3582؛ مردانی و مردانی، 3585)صدیقی، 

دهد. مقدار این شاخص بين صفر و یک  یمی مختلف نشان ها خوشهشبکه را برای تشکي  

ی ها رابطه، نسبت تعداد 3نهایت شاخص چگالی شبکهر (. د3582است )مردانی و مردانی، 

دهنده ون است که  دهد. با  بودن این شاخص نشان یمی بالقوه را نشان ها رابطهبالفع  به تعداد 

ی دیگر متص  و انسجام شبکه زیاد است. محدوده و ها گرههر گره موجود در شبکه با کليه 

 (.3582دانی، ؛ مردانی و مر8882کران شاخص چگالی شبکه بين صفر تا یک است )نيومن، 

ها، متغيرهای عملياتی و مالی و همچنين  يدواژهکلرخدادی  بنابراین در همين راستا، شبکه هم

ی مرکزیت نزدیکی و بينابينی( ترسيم و به ها شاخصهر دو مفهوم در کنار هم )بر اساس 

 نمایش داده شده است. مفاهيمی که دارای با ترین مرکزیت 83تا  39ترتيب یی نمودارهای 

 . اند شدهبينابينی و نزدیکی هستند به رنگ سبز و پيوندهای ونها به رنگ قرمز مشخص 

 

  

 ها واژهرخدادی کلید . شبکه هم16نمودار 

 بر اساس نزدیکی
 ها واژهرخدادی کلید . شبکه هم17نمودار 

 بر اساس بینابینی
 

 

1. Graph Density.  
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 رخدادی متغیرها بر اساس بینابینی . شبکه هم19نمودار  رخدادی متغیرها بر اساس نزدیکی . شبکه هم18نمودار 

 

  
 و متغیرها بر اساس بینابینی ها واژه. شبکه کلید21نمودار  و متغیرها بر اساس نزدیکی ها واژه. شبکه کلید21نمودار 

 

مفاهيمی که با ترین شاخص نزدیکی و  39و  39ی نمودارهاشود در  یمهمانطور که مالحظه 

  ياتعملهای  به ترتيب واژه اند دادهها به خود اختصا   رخدادی کليد واژه همبينابينی را در 

باشند. شایان ذکر است  یم( و زنجيره تامين پایدار )با اندازه یک( 593/8رفتاری )با اندازه 

پيوند تشکي  شده است. به همين ترتيب در نمودارهای  885گره و  25ها از  شبکه کليدواژه
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های دارایی جاری )با اندازه  (، واژه38و  39ی مالی و عملياتی )نمودارهای رخدادی متغيرها هم

.  زم به ذکر است اند شدهی یک( شناسایی ها اندازه( و قيمت، سود و ارزش اسقاط )با 993/3

ی رخداد پيوند تشکي  شده است. همچنين در نمودارهای هم 889گره و  29شبکه متغيرها از 

ی عمليات رفتاری )با اندازه ها واژه(، 83و  88تغيرها )نمودارهای ها و م يدواژهکلهمزمان 

پيوند  8833گره و  88. این شبکه از تعداد اند شده( و تقاضا )با اندازه یک( مشخص 999/3

 تشکي  شده است. 

شوند و سایر نمودارها به  می به یور خالصه تحلي  38و  39های  در اینجا نمودارهای شماره

دهد که متغير  یمنشان  39توانند مورد بررسی قرار گيرند. نموددار شماره  یریح مشابه می

دارایی جاری، با ترین مرکزیت نزدیکی را به خود اختصا  داده است. به عبارت دیگر این 

پذیری ون  دارد و قدرت اثرگذاری ون و دسترسی ها گرهمتغير کمترین ميزان درجه را با سایر 

شود به ميزانی که از رنگ قرمز متغيرها  یماست. همانطور که مالحظه زیاد  ها گرهبرای سایر 

شود. این موضوع با  یمشود، به همان ميزان از مرکزیت نزدیکی کاسته  یمدر شبکه کاسته 

فاصله گرفته از ایراف شبکه و نزدیک شدن به مرکز شبکه بيشتر نمود پيدا کرده است. نمودار 

های سود، قيمت و فروش، با ترین مرکزیت بينابينی را به دهد که متغير یمنشان  38شماره 

. این مفاهيم نقش مهمی در گردش ایالعات داشته و توانایی با یی در اند دادهخود اختصا  

ی دیگر از این سه متغير ها گرهيرهای ارتبایی مسنيز دارند. در واقع  ها گرهایجاد ارتباط با سایر 

توان  یمکه از اهميت زیادی برخوردار هستند. به عبارت دیگر گذرد و ونها در اتصا ت شب یم

رود و ک   یمعنوان کرد که اگر این سه متغير حذف شوند، ماهيت شبکه بودن از دست 

شود که این سه متغير جایگاه  یمشوند. مالحظه  یمحذف  ها گرهارتبایات موجود در ایراف 

رکز به ایراف شبکه حرکت انجام شود، از و هر چه از م اند دادهمرکزی را به خود اختصا  

های ریاضی  سازی  توان عنوان کرد که در مدل شود. بنابراین می یمرنگ قرمز متغيرها کاسته 

نقش متغيرهای سود، قيمت و فروش انکارناپذیر است و در نظر نگرفتن این متغيرها بنيان 

ی مربویه جهت هر ها اخصشبرد. جدول شماره سه،  یراحی زنجيره تامين را زیر سوال می

 دهد.  یمها و متغيرهای عملياتی و مالی نشان  يدواژهکلی شبکه را برای ها گرهیک از 
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 ی شبکهها گرهی مربوطه جهت هر یک از ها شاخص. 3جدول 

ف
ردی

کليدواژه 
 

بينابينی
نزدیکی 
بردار ویژه 

 

ب 
خوشهضری
 

ی
بند

 

ف
ردی

کليدواژه 
 

بينابينی
نزدیکی 
بردار ویژه 

 

ب 
خوضری
 شه

ی
بند

 

3 Hybrid 

Optimization 
888/8 888/8 885/8 888/3 5 

Unit 

Material 

Expense 

833/8 389/3 339/8 888/8 

8 Uncertainty 593/8 393/3 893/8 588/8 2 Unit 839/8 389/3 338/8 983/8 

5 Transportation 589/8 925/3 888/8 538/8 3 Transportati

on Expense 
383/8 389/3 332/8 959/8 

2 Sustainable 

Supply Chain 
888/3 299/3 839/8 893/8 9 Store 

Capacity 
398/8 825/3 393/8 958/8 

3 Simulation 599/8 383/3 889/8 553/8 9 Sale Value 888/3 888/3 399/8 989/8 

9 Optimization 538/8 925/3 883/8 595/8 9 Profit 888/3 888/3 399/8 989/8 

9 Performance 

Measurement 
888/8 539/8 829/8 888/3 8 Production 

Expense 
285/8 892/3 392/8 995/8 

9 Literature 

Review 
832/8 898/8 835/8 988/8 38 Production 

Capacity 
285/8 892/3 392/8 995/8 

8 
Green Supply 

Chain 

Management 

832/8 959/3 392/8 233/8 33 Production 285/8 892/3 392/8 995/8 

38 Environment 388/8 993/3 389/8 222/8 38 Price 888/3 888/3 399/8 989/8 

33 Food Supply 

Chain 
885/8 838/3 888/8 593/8 35 Material 

Expense 
983/8 389/3 335/8 958/8 

38 Network 588/8 329/3 899/8 282/8 32 Manufactur

e Order 
285/8 892/3 392/8 995/8 

35 Manufacturing 835/8 939/3 382/8 585/8 33 Inventory 282/8 893/3 398/8 999/8 

32 Loop Supply 

Chain 
528/8 988/3 399/8 592/8 39 Facility 335/8 852/3 358/8 859/8 

33 Inventory 

Management 
283/8 938/3 839/8 588/8 39 Expense 985/8 892/3 398/8 928/8 

39 Game Theory 893/8 383/3 859/8 588/8 39 
Equipment 

Establishme

nt 

893/8 899/3 358/8 892/8 

39 DEA 888/8 829/8 898/8 988/8 38 Equipment 393/8 328/3 335/8 888/8 

39 Risk 

Management 
832/8 988/3 388/8 538/8 88 Distributor 

Order 
285/8 892/3 392/8 995/8 

38 Resilience 898/8 993/3 898/8 593/8 83 Demand 398/8 825/3 393/8 959/8 
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88 
Corporate 

Social 

Responsibility 

322/8 999/3 322/8 592/8 88 Customer 

Order 
839/8 389/3 338/8 983/8 

83 Distribution 385/8 883/3 389/8 539/8 85 Cost 983/8 328/3 323/8 982/8 

88 Stochastic 

Programming 
329/8 955/3 322/8 598/8 82 

Unit 

Transportati

on Expense 

322/8 328/3 332/8 889/8 

85 Price 892/8 838/3 383/8 388/8 83 Tax Rate 829/8 833/3 359/8 898/8 

82 
Model 

Predictive 

Control 

835/8 325/8 895/8 988/8 89 Supplier 

Capacity 
588/8 893/3 398/8 998/8 

83 Coordinated 

Management 
898/8 993/3 382/8 593/8 89 Short Term 

Interest Rate 
888/8 383/3 329/8 828/8 

89 Time 382/8 939/3 323/8 288/8 89 Satisfaction 339/8 893/3 398/8 998/8 

89 Robust 

Optimization 
859/8 888/8 333/8 359/8 88 Salvage 

Value 
383/8 398/3 333/8 859/8 

89 Pricing 889/8 999/3 889/8 239/8 58 Safety Stock 835/8 538/3 389/8 898/8 

88 Disruption 828/8 888/3 353/8 389/8 53 Residual 

Inventory 
588/8 893/3 398/8 998/8 

58 Coordination 833/8 882/8 883/8 988/8 58 Operational 

Leverage 
558/8 538/3 339/8 933/8 

53 Contract 589/8 988/3 399/8 589/8 55 NPV 853/8 899/3 352/8 899/8 

58 Quality 359/8 938/3 333/8 282/8 52 Long Term 

Interest Rate 
888/8 383/3 329/8 828/8 

55 Reverse 

Logistic 
839/8 939/3 382/8 388/8 53 Investment 838/8 889/3 388/8 892/8 

52 Heuristic 823/8 883/3 388/8 359/8 59 Free Cash 

Flow 
282/8 835/3 358/8 993/8 

53 Competition 388/8 938/3 832/8 899/8 59 Fixed Asset 259/8 383/3 323/8 993/8 

59 Deterioration 859/8 829/8 899/8 555/8 59 Distributor 

Capacity 
832/8 389/3 339/8 989/8 

59 Life Cycle 899/8 939/3 389/8 288/8 58 

Distribution 

Center 

Establishme

nt 

883/8 538/3 389/8 889/8 

59 Information 

Sharing 
838/8 538/8 859/8 388/8 28 Distribution 

Center 
883/8 538/3 389/8 889/8 

58 Closed Loop 

Supply Chain 
888/8 899/3 882/8 355/8 23 Cash 929/8 389/3 335/8 955/8 

28 Bullwhip 

Effect 
389/8 882/8 898/8 593/8 28 Capital Cost 923/8 825/3 395/8 939/8 
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23 Collaboration 898/8 888/8 839/8 288/8 25 
Net Income 

Margin 

Ratio 

898/8 959/3 838/8 988/8 

28 
Benders 

Decompositio

n 

888/8 955/3 382/8 298/8 22 
Inventory 

Turnover 

Ratio 

553/8 538/3 339/8 935/8 

25 Behavioral 

Operation 
888/8 593/8 858/8 888/3 23 

Asset 

Turnover 

Ratio 

898/8 939/3 898/8 998/8 

رد

 یف
 بينابينی متغير

نزدی

 کی

بردار 

 ویژه

ضریب 

بند خوشه

 ی

29 Return 389/8 289/3 889/8 993/8 

3 Fixed Expense 885/8 358/3 899/8 889/8 29 Asset Rate 389/8 289/3 889/8 993/8 

8 
Unit 

Production 

Expense 

588/8 389/3 339/8 999/8 29 Current 

Asset 
852/8 993/3 838/8 832/8 

 

ها، متغيرها و  يدواژهکلی ها شبکهافزار نوداکس ، چگالی  های انجام شده در نرم ي تحلبر اساس 

 982/8، 829/8ی مذکور به ترتيب، ها شبکههر دو به یور همزمان محاسبه شده است. چگالی 

ره دهد. مقدار اشا یمرا نشان 982/8متغيرها ميزان   شبکهاست. به عنوان مثال، چگالی  335/8و 

دهد نسبت تعداد پيوندهای موجود در  یمشده حکایت از انسجام با ی شبکه دارد و نشان 

در شبکه  982/8يوندهای ممکن ون با  است. از این رو مقدار چگالی پشبکه به تعداد 

دهد در این شبکه،  یمهای عملياتی و مالی مدیریت زنجيره تامين نشان  رخدادی متغيرهای هم

وابط ممکن و بالقوه بين متغيرها به فعليت رسيده و شبکه از انسجام بسيار درصد از ر 2/98

 مناسبی برخوردار است.
 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

مطالعه حاضر تالش کرد تا اهميت زنجيره تامين و ضرورت در نظر گرفتن ابعاد عملياتی و 

گيری راهبردی و  تصميممالی در یول زنجيره را مد نظر قرار دهد. برای این منظور در سطوح 

فنی، بازیگران اصلی یک زنجيره تامين مورد مالحظه قرار گرفت و در بخش اول جهت تعيين 

دایرکت، امرالد، وایلی و سيد،  های ساین  متغيرهای اثرگذار در این زمينه، مقا ت پایگاه داده
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حلي  محتوا متغير با استفاده از روش ت 389پایش و تعداد  8839تا  8835های  یی سال

های فرعی برای متغيرها تحت  استخراج شد. در همين راستا با تشکي  گروه کانونی، زیرمقوله

و ت  اندازی ماشين های تعادل در گردش کا ، راه دو بعد عملياتی و مالی تعيين شد. زیرمقوله

و مراکز توزیع جدید، موجودی کا ی احتيایی و ظرفيت تسهيالت از بعد عملياتی و 

های مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک از بعد  های مدیریت وجه نقد، کنترل یرمقولهز

درصد ونها مربوط به  99مالی شناسایی شدند.  زم به ذکر است از مقا ت بررسی شده، 

بود.  8832درصد( یی سال  58دایرکت و بيشترین درصد مقا ت ) پایگاه داده ساین 

مقاله( به صورت مشترک با سایر کشورها  383 ت )تعداد همچنين نویسندگان عمده مقا

رخدادی نشان  سنجی و تحلي  هم های علم اند. در بخش دوم پژوهش، نقشه همکاری داشته

ها و هر دو این مفاهيم توأمان، به یور مستقيم و  دادند که متغيرهای مالی و عملياتی، کليدواژه

های ونها  تار مفاهيم متغيرها و نقشه چگالی خوشهیا غيرمستقيم در ارتباط با هم هستند. ساخ

ترین موضوعات  یاصلحاکی از انسجام و استحکام ونها بود. نتایج حاص  نشان داد که 

ی اخير در حوزه زنجيره تامين عناوین چون زنجيره تامين پایدار و مدیریت موجودی ها سال

نترلی کمتر انجام شده است. ی کها مدلگيری عملکرد و  هستند و موضوعاتی مانند اندازه

ی چگالی متغيرها حاکی از تعامالت و ارتبایات بيشتر متغيرهای عملياتی با یکدیگر ها نقشه

ی جداگانه نمایان شد. همچنين تحلي  شبکه انجام ا خوشهبود و متغيرهای مالی به صورت 

 ،829/8 ترتيب همزمان را به یور به دو هر و متغيرها ها، کليدواژه های شبکه شده، چگالی

درصد از روابط  9/82دهد که  می به دست داد. به عنوان مثال، این مهم نشان 335/8 و 982/8

کند که قابليت مناسبی جهت تمرکز  ها به فعليت رسيده است و اشاره می بالقوه ميان کليدواژه

ط درصد رواب 98ها وجود دارد. اما از یرف دیگر بيش از  روی سایر مفاهيم کليدواژه

متغيرهای عملياتی و مالی استخراج شده به فعليت رسيده است و این مهم حاکی از ون است 

 که شبکه تشکي  شده از انسجام مناسبی برخوردار است. 

بنابراین با توجه به موارد اشاره شده، این مطالعه از اولين مطالعاتی است که با استفاده از 

و تحلي  شبکه، ایالعات خرد و کالن در رخدادی  ی تحلي  محتوا، تحلي  همها روش
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 و ومده بدست نتایج به توجه با رو این ارایه نموده است. از خصو  هدف پژوهش

 مرکزی عناصر بين وینده مقا ت راهبری جهت شود، می پيشنهاد گرفته، صورت های تحلي 

 که دهد می نشان گذشته مطالعات مثال، برای. شود برقرار موضوعی ارتبایات خوشه هر در

 غذایی صنایع در عموماً محيطی بوده که موضوعات سمت به پایدار تامين های زنجيره تمای 

 ریسک، مدیریت موضوعات به موضوع این کردن نزدیک بنابراین. است شده انجام

 های شکاف تواند می ریاضی های مدل در ایمينان عدم اعمال یا و ها بازی نظریه های روش

 مالی، و عملياتی متغيرهای های نقشه از شده برگرفته نتایج همچنين. کند پر را وینده پژوهشی

 و اقتصادی افزوده ارزش سهام، صاحبان حقوق شرکت، ارزش مانند موضوعاتی فقدان

 این کردن برقرار ارتباط و دهد می نشان را تامين زنجيره حوزه در فعاليت مبنای بر یابی هزینه

 کنندگان توزیع سفارشات و توليد کا ، های موجودی نندما ها خوشه مرکزیت با متغيرها

 ها کليدواژه های شبکه چگالی راستا، همين در. باشد گشا راه وینده های پژوهش در تواند می

 تواند می موضوع این. اند نشده بالفع  هنوز که دارد ای بالقوه روابط با ی پتانسي  از حکایت

 به. باشد داشته تامين زنجيره موضوعات در مانده لمغفو های حلقه شناسایی در موثر نقش

 یی کاربرد کم و پرکاربرد های کليدواژه ميان موضوعی های ارتباط ایجاد مثال، عنوان

 است  زم شده، ارایه کاربردی پيشنهادهای کنار در. باشد جمله ون از تواند می اخير های سال

 حفظ با شود می پيشنهاد راستا همين در. گيرد صورت هایی راهنمایی وینده مطالعات جهت

 های روش قالب در متغير 389 تعداد اساس بر ریاضی سازی مدل مطالعه، این هدف

 سطح فنی، و راهبردی گيری تصميم سطوح بر عالوه. پذیرد انجام عملياتی های پژوهش

 این هایمتغير و گيرد قرار نظر مد وتی های پژوهش در تامين زنجيره در عملياتی گيری تصميم

 مطالعه این. باشد حاضر پژوهش کننده تکمي  تا شود استخراج محتوا تحلي  روش به نيز حوزه

. است داده قرار مفروض را داده پایگاه چهار تعداد مورد بررسی موضوعِ گستردگی به توجه با

 دپيشنها نيز داده های پایگاه سایر گرفتن نظر در پژوهش، تکمي  و توسعه جهت به بنابراین

 .شود می
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