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Abstract 
Supplier Segmentation is one of the key activities of supplier relationship 
management (SRM) for companies with a large number of suppliers. It 
involves dividing the suppliers into a manageable number of segments, to 
formulate SRM strategies for the various segments, rather than for each 
individual supplier. Supplier segmentation has attracted a great deal of 
attention in recent decades. The aim of this study is to provide a systematic 
review of supplier segmentation researches to determine the future trend of 
this research area. For this purpose, a systematic literature review and 
citation network analysis are used simultaneously. After determining the 
search protocol and criteria for selecting articles, 48 articles were finally 
selected. Selected articles were evaluated and analyzed according to the 
steps of systematic literature review and citation analysis. The results of the 
study indicate that researchers have welcomed the portfolio approach, 
decision-making techniques, and two-dimensional model of profit and 
supply risk in supplier segmentation research. A comprehensive analysis of 
the studies made it possible to distill the future research trend. This research 
area requires further study involving the supply chain paradigms, the impact 
of supplier segmentation on performance, and the analysis of the supplier 
relationship management as a whole, with supplier segmentation being one 
of its components. 

Keywords: Supplier Segmentation, Systematic Literature Review, Citation 
Network Analysis. 

∗ Corresponding Author: h.fallah@umz.ac.ir 
How to Cite: Fallah Lajimi, H., Majidi, S. (2022). Systematic Literature Review on 
Supplier Segmentation, Journal of Industrial Management Studies, 20(66), 111-151. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://orcid.org/0000-0002-5802-4027
https://orcid.org/0000-0002-9570-0936


 یصنعت تیریمدمطالعات  
 151تا  111، ص 1401 پاییز، 66 هشمار، بیستمسال 

jims.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/jims.2020.48477.2413 

شی
وه

 پژ
اله

مق
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 خیتار

ل: 
رسا

ا
01/

10/
13

98
   

   
   

   
   

 
یپذ خیتار

ش
ر

 :
23/

05/
13

99
   

 
   

   
 

   
IS

SN
: 2

25
1/

80
29

 
 e

IS
SN

: 2
47

6-
60

2X
 

ها، (مدل کنندگاننیتأم يبنددر بخش اتیمند ادبمرور نظام
 )ندهیو روند آ هاکیتکن کردها،یرو

  یمیفالح الج درضایحم
 ،يو ادار يدانشکده علوم اقتصاد ،یصنعت تیریگروه مد اریاستاد

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا
  

  يدیسارا مج
 ات،یدر عمل قیتحق-یصنعت تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،يو ادار يدانشکده علوم اقتصاد
  

 چکیده
 ییهاشرکت براي کنندهنیتأم با ارتباط مدیریت کلیدي يهاتیفعال از یکی عنوانبه کنندهنیتأم يبندبخش

 از هاشرکت رقابتی مزیت عنوانبه تواندیم که شودیم محسوب ،باشندیم متعدد کنندگان-تامین داراي که
. است کرده جلب خود به را محققان از زیادي تعداد توجه اخیر دهه در کنندهنیتأم يبندبخش. نمود یاد آن

 حوزه این آینده روند تعیین جهت کنندهنیتأم يبندبخش تحقیقات مندنظام مرور حاضر، تحقیق هدف
 استفاده زمانهم استنادي شبکه تحلیل و ادبیات مندنظام مرور از منظور، این براي. باشدیم تحقیقاتی

 انتخاب مقاله 48 تیدرنها مقاالت، انتخاب جهت ییهاشاخص و جستجو پروتکل تعیین از بعد. شودیم
 مورد استنادي شبکه تحلیل و ادبیات مندنظام مرور يهاروش يهاگام با مطابق شدهانتخاب مقاالت. شدند

 پرتفولیو، رویکرد از محققان استقبال از نشان بررسی از حاصل نتایج. گرفتند قرار تحلیل و ارزیابی
 با. دادیم کنندهنیتأم يبندبخش تحقیقات در عرضه و سود بعدي دو مدل و يریگمیتصم يهاکیتکن

 تحقیقات نیازمند حوزه این و شد ینیبشیپ آینده تحقیقاتی روند تحقیقات، جانبههمه تحلیل و بررسی
 با ارتباط مدیریت تحلیل و عملکرد بر کنندهنیتأم يبندبخش ریتأث ،نیتأم زنجیره يهامیپارادا در بیشتري

 .باشدیم است، آن اجزا از یکی کنندهنیتأم يبندبخش که کل یک عنوانبه کنندگانتأمین

 .يشبکه استناد لیتحل ات،یمند ادبمرور نظام کننده،نیتأم يبندبخش :هاواژهکلید
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 مقدمه
کنندگان در ارائه محصوالت و خدمات متناسب با نیاز اخیر مشارکت تأمین يهادههدر 

کنندگان نقش کلیدي و حیاتی مدیریت روابط با تأمین رونیمشتري افزایش یافته است. ازا
ها براي ارزیابی، انتخاب . بنابراین شرکت)2014، 1(جین و همکاران دارد نیدر زنجیره تأم

، 2باي و همکارانکنند (یرا اخذ م ییهايکنندگان استراتژتأمینو مدیریت روابط با 
کنندگان از ، نظارت و کنترل تأمینيبند، بررسی، انتخاب، بخشگریدعبارت. به)2017

 ).2017، 3(سگورا و ماروتو شودیمحسوب م نیکلیدي مدیریت زنجیره تأمي ندهایفرآ
مزیت  يهایژگیکنندگان داراي ون تأمینکه هرکدام از ای کنندهنیهمکاري با تعدادي تأم

مند مشکل است. در بسیاري ، مطمئناً بدون یک روش نظامباشدیرقابتی خاص خودشان م
کنندگان صورت گرفته و انتخاب تأمین يبنداز مطالعات مربوط به این حوزه، ارزیابی، رتبه

ها اصلی شرکتکنندگان چالش است. این در حالی است که مدیریت ارتباط با تأمین
 يبندبخش)، 2016( 5) و اوقازي و همکاران1998( 4دیر و همکاران . مطابق باباشدیم

مشترك  يهایژگیکنندگان که داراي وتعدادي از تأمین يبندکنندگان، شامل گروهتأمین
 يهامختلف و یا بر اساس شاخص يهابر اساس مدل تواندیم هایژگیکه این و باشندیم

کنندگان نقش کلیدي در ارتقا تأمین يبندانجام شود. بنابراین بخش رندهیگمیمدنظر تصم
 ییافزادارد که البته سبب ایجاد ارزش و هم نیعملیاتی شرکت در مدیریت تأم يهاتیقابل

. شواهد حاکی از آن است )2010، 6(دي و همکاران شودیکنندگان مدر ارتباط با تأمین
 يور، چه در تئوري و چه در عمل، در ارتقا عملکرد و بهرهکنندگانتأمین يبندکه بخش

کمک  تواندینقش بسزایی دارد. بررسی تحقیقات موجود در این حوزه م نیزنجیره تأم
کند. مرور ادبیات در  نیشایان توجهی به اهمیت این موضوع و نقش آن در زنجیره تأم

دي و صورت نگرفته است. البته مند اصًال صورت نظامکنندگان بهتأمین يبندحوزه بخش
1. Jin et al 
2. Bai et al 
3. Segura & Maroto 
4. Dyeret al 
5. Oghazi et al 
6. Dayet al 
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ها کنندگان در تحقیقات پرداختند. آنتأمین يبندبه بررسی مبانی بخش )2010همکاران (
ها در تحقیق خود، این مبانی را به دو دسته قدرت و وابستگی و رابطه تقسیم کردند. آن

 مندنظام مروربهی قرار دادند و موردبررس 1ا مرور نقلیرا ب کنندهنیتأم يبندتحقیقات بخش
) در بررسی 2013، 2012همچنین از سوي دیگر، رضایی و اورت (. ادبیات نپرداختند

را از منظر رویکرد در سه طبقه فرآیند،  کنندگانتأمیني بندبخشمروري، مقاالت حوزه 
نمندي و پرتفولیو و مشارکت قرار دادند و در ادامه با ارائه یک مدل جدید، دو بعد توا

سایر محققان نیز در حد اشاره در معرفی کردند.  کنندگانتأمیني بندبخشتمایل را براي 
 يبنداین مقاله باهدف ارتقا درك موضوع بخش رونیپیشنیه تحقیق بسنده کردند. ازا

. پردازدیم 3و تحلیل شبکه استنادي 2مند ادبیاتمرور نظام يهابا انجام روش کنندهنیتأم
، 4(کولیچیا و استروزي شوندیترکیب م CNAو  SLRل به این هدف، دو رویکرد براي نی
2012( .SLR اطالعاتی متعدد و معتبر  يهاگاهیمند مقاالت از پاروشی براي انتخاب نظام

، یک شاکله براي شبکه استنادي CNAطبق پروتکل منظم است. این در حالی است که 
دانش یا یک موضوع را در طول زمان تشریح  يریکارگکه روند خلق، به کندیایجاد م

 .کندیم
در  کنندهنیتأم يبندمند بخشسهم نوآوري تحقیق حاضر، بررسی جامع و نظام

 1980که آغاز طرح و تحقیق روي این موضوع به سال  باشدیتحقیقات گذشته م
اند از: اول این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته عبارت زکنندهی. سه وجه متماگرددیبرم

مند در حوزه به بررسی نظام CNAو  SLRاینکه، این تحقیق با استفاده از رویکرد ترکیبی 
 موجود در يهاکیها و تکن. دوم، رویکردها، مدلپردازدیم کنندهنیتأم يبندبخش

 ینیبشی، پتی. درنهاشودیلیل مطور مفصل بحث و تحبه کنندهنیتأم يبندتحقیقات بخش
 .شودیروند مطالعاتی آینده در این موضوع تحلیل و بررسی م

 يبند. در بخش دوم، به مفهوم بخشباشدیصورت زیر مساختار ادامه مقاله به

1. Narrative Review 
2. Systematic Literature Review (SLR) 
3. Citation Network Analysis (CNA) 
4. Colicchia & Strozzi 
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تحقیق  یشناس. بخش سوم به روششودیاز پیشنیه تحقیق ارائه م ياو خالصه کنندهنیتأم
توصیفی  يهابخش، اهداف و سؤاالت، استراتژي جستجو مقاالت و داده. در این پردازدیم

، در ابتدا مقاالت شودی. در بخش چهارم که نتایج تحقیق بیان مشودیبیان و تشریح م
و در ادامه تحلیل شبکه مقاالت و در  شودیانتخابی و آمار توصیفی از این مقاالت ارائه م

در بخش پنجم، بحث و  تی. درنهاشودیارائه م پایان این بخش پاسخ به سؤاالت تحقیق
 .شودیتحلیل بر روي نتایج تحقیق ارائه م

 کنندهنیتأم يبندبخش

در ارتباط با تعامل شرکت  ییهاتیکنندگان شامل مجموعه فعالمدیریت ارتباط با تأمین
 يهاتیکنندگان شامل فعال. مدیریت ارتباط با تأمینباشدیکنندگان آن مخریدار و تأمین
کنندگان ، توسعه و ارزیابی تأمینيبندها و تعیین اوزان، انتخاب، بخشتعریف شاخص

مختلف مدیریت ارتباط  يهااخیر محققان زیادي به تحقیق در حوزه يها. در سالشودیم
ه است قرار نگرفت قیصورت کل یکپارچه موردتحقکنندگان پرداختند و هنوز بهبا تأمین

ارزیابی  يها. در ابتداي این فرآیند شناسایی و تعریق شاخص)2017، 1(گالك و همکاران
. شوندیم يبندکنندگان انتخاب و رتبه. در گام دوم تأمینشودیکنندگان مشخص متأمین

و یا  شوندیکه داراي حداقل شرایط احراز نباشند حذف م یکنندگاننیدر این مرحله تأم
و  شدهنییتع يهاکنندگان بر اساس شاخصتأمین يدبن. در گام سوم، بخشابندییتوسعه م

. در )2012، 2(رضایی و اورت ردیگیها در گذشته و حال صورت ممیزان همکاري آن
توسعه و بهبود هر بخش از  يهاينحوه تعامل و استراتژ يبندادامه این گام و بعد از بخش

کنندگان مطابق با تأمین. در گام بعد بهبود و توسعه شودیکنندگان تعیین متأمین
ارزیابی عملکرد  تی. درنهاردیگیصورت م شدهفیاز قبل تعر يهاياستراتژ

صورت یک فرآیند بازخوردي به به تواندیو این گام م ردیگیکنندگان صورت متأمین
اجرایی شود. نقش و اهمیت  کنندگاننیتأم يبندشناسایی و انتخاب و بخش يهاگام

1 Glocket al 
2 Rezaei & Ortt 
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کنندگان کلیدي بوده و عدم اجراي در مدیریت ارتباط با تأمین نندهکنیتأم يبندبخش
کنندگان درست آن توسط شرکت خریدار سبب اتالف زمان، هزینه و نیز همکاري با تأمین

 .باشدینامطلوب م
مفهومی است که ازلحاظ عملیاتی بین دو فرآیند انتخاب  کنندهنیتأم يبندبخش

) در تحقیق 2012قرار دارد. رضایی و اورت ( کنندهنیو مدیریت ارتباط تأم کنندهنیتأم
، تعریف کنندهنیتأم يبندبراي بخش ازیخود پس از بررسی و ارائه الزمات و عناصر موردن

کنندگان شامل شناسایی تأمین يبندبخش«صورت زیر ارائه کردند: جامعی از آن را به
ها منظور همکاري مؤثر و استراتژیک خریداران با آنگان بهکنندتوانمندي و تمایالت تأمین

به  کنندهنیتأم يبندبخش». باشدیم نیوکار و زنجیره تأمکسب يهاتیبا توجه به فعال
، باشندیمشترك و مشابهی م يهایژگیکنندگان که داراي وتعدادي از تأمین يبندگروه

کنندگان ري با هر بخش از تأمین. بر این اساس براي ارتباط و همکاشودیگفته م
) که از پیشگامان حوزه 1983. کرالجیک (شودیخاصی در نظر گرفته م يهاياستراتژ
جهت  ي، در تحقیق خود یک رویکرد دوبعدشودیمحسوب م کنندهنیتأم يبندبخش
شده  يبندمیارائه نمود. کاالها بر اساس دو بعد ریسک و سود تقس کنندهنیتأم يبندبخش
این رویکرد بر اساس  .شوندیم يبندکنندگان نیز برحسب آن بخشتبع آن تأمینو به

و افزایش قدرت خریدار بنا نهاده شده است که از آن با نام  نیریسک تأم يسازحداقل
. بعد از کرالجیک محققان زیادي به استفاده و شودییاد م 1ماتریس پرتفولیوي خرید

. همچنین بعد )2006، 3؛ گلدرمن و سمیجن2005، 2درمن و ویل(گل توسعه مدل پرداختند
کنندگان بر اساس ابعاد مختلفی توسط محققان دیگري تأمین يبنداز کرالجیک، بخش

تحقیق حاضر  يهاافتهیقرار گرفت که مورد استقبال چندانی واقع نشد که در  یموردبررس
با  کنندهنیتأم يبنداي بخش) یک مدل پرتفولیو بر2012مشهود است. رضایی و اورت (

ها بر اساس دو بعد توانمندي و ارائه کردند. مدل آن 4کنندگانعنوان ماتریس بالقوه تأمین

1. Purchasing Portfolio Matrix (PPM) 
2. Gelderman & Weele 
3. Gelderman & Semeijn 
4. Supplier Potential Matrix (SPM) 
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و  1(سانتوس تمایل استوار است که موردتوجه تعدادي از محققان قرار گرفته است
 . مفهوم)2019، 3؛ رضایی و فالح الجیمی2015، 2؛ رضایی و همکاران2017همکاران، 

جهت  نیزنجیره تأم يندهاینوانمندي شامل توانایی دانشی و تجربی براي هماهنگی فرآ
و تمایل به تعهد و انگیزه جهت همکاري  باشدیارائه خدمت یا محصول به خریدار م

باید بر اساس  کنندهنیتأم يبندبلندمدت با خریدار اشاره دارد. واضح است که بخش
ها براي هر یک از ابعاد توانمندي و تمایل با استفاده از متعدد انجام گیرد. آن يهاشاخص

 رسدیرا استخراج و بیان کردند. به نظر م ییهاشاخص کنندهنیادبیات مربوط به انتخاب تأم
کاال با توجه به  نیبر تأم PPM، زیرا باشندیمکمل یکدیگر م SPMو  PPMدو رویکرد 

این دو  يریکارگدارد. به دیتأک کنندهنیبر مدیریت روابط با تأم SPMکاال و  يهایژگیو
کنندگان ها منجر به اخذ تصمیمات بهتر جهت همکاري با تأمینرویکرد براي شرکت

 .شودیم

 پیشینه پژوهش
گونـاگون و بـا  يکردهـایتوسـط محققـان مختلفـی بـا رو کننـدهنیتأم يبنـدموضوع بخش

قرار گرفت. البته قابل ذکر است که این موضـوع نسـبت بـه  یمتعدد موردبررس يهاکیتکن
 ، کمتر در تحقیقات به آن پرداخته شده است.نیسایر موضوعات زنجیره تأم

 کننـدهنیتأم يبنـد) در تحقیق خود براي اولین بار موضوع بخش1980( 4پاراسورامان
 يبنـدبـراي بخش يامطرح کرد. او در تحقیـق توصـیفی خـود یـک فرآینـد چهـار مرحلـه

 يهامشتري بود، معرفی کرد. او معتقد بود کـه شـاخص يبندکه مبتنی بر بخش کنندهنیتأم
. او در تحقیـق خـود فقـط بگیـردت ئمشتري نشـ يهاباید از شاخص کنندهنیتأم يبندبخش

محققـان در  نیرگـذارتریاز تأث تـوانیاین فرآیند تشریح کردنـد. کرالجیـک را مـ يهاگام
قلمداد کـرد. مـاتریس کرالجیـک کاالهـا را بـه چهـار بخـش  کنندهنیتأم يبندحوزه بخش

1. Santoset al 
2. Rezaei et al 
3. Rezaei & Fallah Lajimi 

4. Parasuraman 
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. او همچنـین کنـدیاقالم عادي، اقالم اهرمی، اقالم گلوگاهی و اقالم اسـتراتژیک تقسـیم مـ
ها را بیـان کردنـد. در تحقیقـی کنندگان هر یک از این بخشمواجهه با تأمین يهاياستراتژ

بـا توجـه بـه انـواع روابـط بـا  يا) یـک مـدل پرتفولیـوي سـه مرحلـه1997( 1اولسن و الرام
و  کنندگانتأمینتحلیل روابط به ) 2، (تحلیل خریدهاي شرکتکنندگان ارائه کردند: تأمین

ــدامات اصــالحی) 3( ــراي توســعه اق ــین یــک رویکــرد دو بعــدي ب ــق همچن ــن تحقی . در ای
ــدبخش ــد  يبن ــر اســاس دو بع ــد ب ــت اســتراتژیک خری ــد و اهمی ــراه وضــعیت خری ــه هم ب

 يکردهـای) بـه بررسـی رو2000( 2آن معرفی کردنـد. نلـوره و سودرکویسـت يهاشاخص
ــا بررســیپرداختنــد. آن نیتــأم يبنــدموجــود در بخش  يهاایــن موضــوع در شــرکت هــا ب

 ارتبـاطی برقـرار نمودنـد. کننـدهنیتأم يهایژگیمحصول و و يبندمیبین تقس يخودروساز
در صنعت خودرو انجام  کنندهنیتأم يبند) تحقیق کمی خود را در بخش2004( 3اسونسون

مختلف، یک رویکرد دو بعدي بـر  يکردهایداد. در این تحقیق پس از بررسی و مطالعه رو
ارائـه کردنـد و  ي تولیـدي خـودروییهادر شـرکت و اهمیت کـاال کنندهنیتأمتعهد  اساس

یـک  تیـکننـدگان معرفـی کردنـد. درنهامنطبق با آن چهار استراتژي جهت ارتباط با تأمین
ب ي، انتخـاارابطـهي هاشـاخص، تحلیـل وکارکسـبتحلیل محیط ( يافرآیند چهار مرحله

براي مدیریت ارتباط بـا ي و تصمیمات مدیریتی براي استراتژي رابطه) ارابطهي هاياستراتژ
 يرهـایآماري به تحلیـل شـکاف متغ يهاسپس به کمک آزمون. کنندگان بیان کردندتأمین

) در تحقیق مروري خـود 2010پرداختند. دي و همکاران ( کنندهنیتحقیق بین خریدار و تأم
مفهـومی  کنندهنیتأم يبندشده تا آن زمان بر روي بخشنشان دادند که همه تحقیقات انجام

جانبه نسبت به ها بررسی همهشده بود. آنبوده و یا مبتنی بر پرسشنامه و مطالعه موردي انجام
خریدار و  يهایژگی، وکنندهنیتأم يهایژگیه، ومقاالت موجود از منظر شرایط بازار عرض

در  کننـدهنیتأم يبنـدهـا همچنـین ابعـاد بخشو خریدار انجام دادند. آن کنندهنیروابط تأم
) در 2013نمودنــد. رضــایی و اورت ( لیوتحلهیــتحقیقــات مختلــف را نیــز شناســایی و تجز

1. Olsen & Ellram 
2. Nellore & Söderquist 
3. Svensson 
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، رویکـرد جدیـدي کننـدهنیتـأم يبنـدمختلف در بخش يکردهایتحقیق خود با بررسی رو
هـا بـا ارائه کردند که مبناي بسیاري از تحقیقات آینده شـد. آن کنندهنیتأم يبندبراي بخش

ــد.: بخش ــزام، رویکــرد جدیــد خــود را بیــان کردن ــر  يبنــددر نظــر گــرفتن ســه ال مبتنــی ب
و  يبندغیر از بخش خرید در فرآیند بخش ییهابلندمدت، درگیر کردن بخش يهالیپتانس

عنوان یکی از اقدامات در فرآیند انتخاب و ارتباط بـا به کنندهنیتأم يبندحاظ کردن بخشل
هـا آن يهاتوانمندي و تمایـل را بـه همـراه شـاخص يها رویکرد دوبعدکنندگان. آنتأمین

در یـک شـرکت مـواد  کننـدهنیتأم يبنـدها منطـق فـازي را بـراي بخشمعرفی کردند. آن
تکنیـک  يریکارگ) در تحقیـق دیگـر بـه بـه2013رضـایی و اورت (غذایی اجرایی کردند. 

ــاره  يریگمیتصــم ــد معی ــازي در بخش AHPچن ــا اســتفاده از اعــداد ف ــدب ــدهنیتأم يبن  کنن
، در هر یک از ابعـاد توانمنـدي و تمایـل، شـش SPMها با استفاده از ماتریس . آندپرداختن

ها را بـا در نظـر شاخص انتخاب کرده و با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی وزن شاخص
کننـدگان در هـر یـک از گرفتن اعداد فازي محاسبه کرده و سپس امتیاز هـر یـک از تأمین

دامـه رضـایی و همکـاران براي این تحقیق ارائه شد. در ا SPMآمده و ماتریس دستابعاد به
کننـدگان در تأمین يبنـدبدترین به بخش-) با استفاده از روش جدیدي به نام بهترین2015(

بـدترین،  -ها با اسـتفاده ازنظـر خبرگـان و روش بهتـرینمدل پرتفولیوي خود پرداختند. آن
ابعـاد  را در دو بعـد کننـدهنیاهمیت نسبی هر شاخص را محاسبه کرده و سپس امتیاز هر تأم

مواجهـه بـا هـر یـک از  يرا بـرا ییهـايتوانمندي و تمایل محاسبه کرده و در پایان استراتژ
) در تحقیقـی بـا اسـتفاده از 2017مـاتریس ارائـه کردنـد. سـانتوس و همکـاران ( يهابخش

کنندگان در مرکـز عرضـه دارویـی تأمین يبندفازي به بخش AHPو روش  SPMرویکرد 
 پرداختند.یک بیمارستان آموزشی 

 روش
ــه ــا ب ــق حاضــر ب ــی جــامع در حــوزه  يریکارگتحقی ــه تحلیل ــات، ب دو روش بررســی مطالع

منـد ادبیـات در دهـه اخیـر موردتوجـه . بررسـی نظامپـردازدیکننـدگان مـتأمین يبندبخش
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؛ کولیچیـا و 2009، 1گوسـلین و نـایم( بسیاري از محققان در علوم مختلف قرار گرفته است
مند ادبیـات هـر موضـوعی . در بررسی نظام)2016، 2موریوکا و کاروالهو؛ 2012استروزي، 

، بـه ردیگی). در فاز اول که ساختار تحقیق شکل م1(شکل  باشدینیازمند انجام سه مرحله م
شـیوه  تیـترتیب اهـداف و سـؤاالت، سـپس پروتکـل جسـتجو و بررسـی مقـاالت و درنها

ــراي جمــع ازیــموردن يهــاتی. در فــاز دوم، فعالشــودیخص مــمشــ لیوتحلهیــتجز ، يآورب
. در فـاز شـودیتحقیقاتی که ازلحاظ کیفی ارزیابی شدند، انجام م لیوتحلهیاستخراج و تجز

 يهـاتیبـه فعال لیتفصـ. در ادامـه بهشـودیارائـه مـ يهاشنهادینتایج و پ لیوتحلهینهایی تجز
 اجرایی در هر فاز پرداخته خواهد شد.

مند ادبیات، روش تحلیل شبکه استنادي به کـار بین مرحله دوم و سوم روش مرور نظام
. در ایـن شـودی. در این روش شبکه استنادي از مقاالت موجود تشـکیل و تحلیـل مـرودیم

دوره زمانی با  که مقاالت کلیدي در هر شودیانجام م 3ادامه این روش تحلیل مسیر کانونی
 لیوتحلهیـ. در مرحلـه نهـایی نتـایج مـورد تجزشـودیتوجه به استنادات موجود مشـخص مـ

 2019. این تحقیـق در بـازه زمـانی آگوسـت تـا دسـامبر شودیارائه م هاشنهادیقرارگرفته و پ
 انجام شده است.

برنامه ریزي: مرحله اولتحلیل شبکه استنادي: مرحله سوم اجرا: مرحله دوم

اهداف و سواالت تحقیق

جستجو و انتخاب مقاالت پروتکلتنظیم 

تجزیه و تحلیل مقاالت پروتکلتنظیم    

شناسایی و انتخاب پایگاه اطالعاتی

انتخاب مقاالت

استخراج داده ها و تحلیل

تحلیل یافته هاي تحقیق

گزارش نهایی و پیشنهادات

2019آگوست   2019دسامبر 

شبکه استنادي

مسیر کانونی

تحلیل نتایج شبکه استنادي

گزارش دهی: مرحله چهارم

 
 ادبیاتمند نظام مرور انجام فرآیند. 1 شکل

1. Gosling & Naim 
2 Morioka & Carvalho 
3 Main Path Analysis 
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 مند ادبیات و تحلیل شبکه استناديمرور نظام

مند ادبیات تحقیق که شامل شناسایی، ارزیابی و گزارش دادن تمام تحقیقات بررسی نظام
موجود در یک زمینه و یا موضوع خاص است که یک مطالعه ثانویه از مقاالت و مطالعات 

 تواندید ادبیات تحقیق ممن. بررسی نظام)2010، 1(کیتچنهام و همکاران باشدیگذشته م
براي انجام و یا تهیه  ییهاشنهادیمنظور پبراي شناسایی شکاف موجود در تحقیقات به

مند باید طبق یک استراتژي تحقیقاتی جدید انجام شود. بررسی نظام يهاتیچارچوب فعال
باشد که توانایی ارزیابی تحقیقات را داشته باشد. با استفاده از  شدهنییجستجو از پیش تع

دقیق، جامع و تکراري بودن فرآیند تحقیق را ارزیابی  توانندیمرور ادبیات تحقیق محققان م
که در  ییهاکیها تجربی به دست آورد یا تکنکنند و اطالعاتی دربارة کارآیی روش

امکان ترکیب  SLR، شناسایی کرد. همچنین و توجه هستند دیمقاالت کمتر مورد تأک
فراتحلیلی فراهم  يهاکیمورداستفاده در تحقیقات کمی با استفاده از تکن يهاداده

نیازمند تالش زیادي براي بررسی ادبیات و مطالعات گذشته است  SLR. آوردیم
حقیق و تکل مروري که سؤاالت تومند در قدم اول باید یک پردر بررسی نظام کهيطوربه

مند شده براي مرور در آن نشان داده شده است، مشخص شود. بررسی نظامشیوه استفاده
منظور ارزیابی مطالعات اولیه داشته باشد و شامل شدن و شامل نشدن را به يهاباید شاخص

 کیفیت، اطالعات تحقیقات را ارزیابی کند. يهابا استفاده از شاخص
اي ارزیابی تحقیقات مختلف بر اساس ارجاعات تحلیل استنادي یک روش علمی بر

هاي تحلیل توان از شاخهاشد. تحلیل استنادي را میبگرفته به هر یک از تحقیقات میتعلق
این ) توسعه یافت. 1996شبکه استنادي برشمرد که اولین بار توسط گارفیلد و همکاران (

کند و محقق با بررسی یبه محققان در ارزیابی کارهاي تحقیقاتی خودشان کمک مروش 
ها و تواند روشبردن به ادعاها و نتایج تحقیق میارجاعات مرتبط با تحقیق خود و پی

تحقیق خود را بهبود بخشد. ارجاع باالي یک مقاله نشان از سهم زیاد آن مقاله در 
هدف اصلی تحلیل شبکه، شناسایی و تشریح الگوهاي  ).1978، 2(اسمال افزایی دارددانش

1. Kitchenham et al. 
2. Small 
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برحسب نوع تحقیق متفاوت  که البته این بازیگران باشدیتلف بین بازیگران مختلف ممخ
(نوي و  باشندمی کنندهنیتأم يبندباشند و در این تحقیق، بازیگران مقاالت حوزه بخشمی

و تجزیه تحلیل  یها را از دو جنبه موردبررس. تحلیل شبکه استنادي داده)2011، 1همکاران
دهد. در بعد ایستایی، به تجزیه تحلیل شبکه استنادي و در بعد پویایی به ارائه تحلیل قرار می

 .)2012(استروزي،  پردازدمسیر کانونی می

 اهداف و سؤاالت تحقیق
 يبندهدف اصلی تحقیق، بررسی و مرور ادبیات و رویکردهاي موجود در بخش

. متناسب با این هدف و مطابق با روش باشدیند آینده آن مرو ینیبشیکنندگان و پتأمین
SLR اند از:مطرح شود. این سؤاالت عبارت ینیاز است سؤاالت 
کنندگان در تحقیقات و تأمین يبندبخش يکردهایسؤال اول: استفاده از رو •

 يکردهای) در تحقیق خود رو2012مطالعات به چه صورت بوده است؟ رضایی و اورت (
کنندگان را به سه دسته فرآیند محور، پرتفولیو محور و تأمین يبندموجود در بخش

مشارکت محور تقسیم کردند. این تحقیق درصدد آن است تا نشان دهد که چگونه و به چه 
 کنندگان مورداستفاده قرار گرفتند.تأمین يبنددر بخش کردهایمیزان این رو

کنندگان در تحقیقات و مطالعات تأمین يدبنبراي بخش ییهاسؤال دوم: چه مدل •
 شودیمختلفی استفاده م يهاکنندگان مدلتأمین يبندقبلی استفاده شده است؟ براي بخش

مختلف و میزان  يهاکه در تحقیقات چند سال اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است. مدل
 .ردیگیقرار م یها در این تحقیق موردبررسفراوانی استفاده از آن

اند؟ براي کنندگان کدمتأمین يبندمورداستفاده در بخش يهاکیسؤال سوم: تکن •
 يریگمیمختلف آماري، ریاضی و تصم يهاکیکنندگان معموالً از تکنتأمین يبندبخش

با توجه به ماهیت موضوع کاربرد بیشتري  يریگمیتصم يهاکی. البته تکنشودیاستفاده م
 دارد.

 يبندرو براي مطالعات و تحقیقات آینده در حوزه بخشسؤال چهارم: مسیر پیش  •

1. Nooyet al 
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 کنندهنیتأم يبندادبیات موجود در بخش کهییکنندگان به چه صورت است؟ ازآنجاتأمین
کنندگان تأمین يبندقرارگرفته و در دهه اخیر موضوع بخش یموردبررس 1980از سال 

موضوع در تحقیقات آتی را  روند این توانیموردتوجه بسیاري از محققان قرارگرفته، م
 نمود. ینیبشیپ

 استراتژي جستجو و منابع تحقیقات و مقاالت
بعد از تعیین اهداف و سؤاالت نیاز است تحقیقات و مطالعات موجود در این موضوع 

 يهاها و گزارشکه نتایج مستخرج از کتاب شودیشناسایی شوند. در این تحقیق فرض م
 لیوتحلهیاند و فقط به بررسی مقاالت موجود پرداخته و تجزفنی در مقاالت معتبر آمده

. پایگاه اطالعاتی دیجیتال مورداستفاده در این تحقیق و میزان استخراج مقاله و شوندیم
آمده است. کلمات کلیدي براي موضوع  1کلمات مورداستفاده در جستجو در جدول 

، Supplier Segmentation ،Supplier Clusteringشامل کنندگان تأمین يبندبخش
Supplier Classification ،Supplier Categorization ،Purchasing Portfolio  و

Kraljic قرارگرفته و  يبندکنندگان نیز در زمره تحقیقات بخشتأمین يبند. خوشهباشدیم
وده، تحقیقات زیادي مبتنی بر کنندگان بتأمین يبنداز پیشگامان بخش کرالجیکنیز چون 

بوده  پرتفولیوایشان  که اساس کار کرالجیکاین مدل صورت گرفته است. البته بعد از 
 Purchasingکنندگان واردشده که تأمین يبنددیگري نیز در حوزه بخش يهامدل

Portfolio عنوان یکی از کلمات کلیدي در این تحقیق مدنظر است.نیز به 

 پایگاه اطالعاتی و کلمات کلیدي تحقیق .1جدول 
 پایگاه اطالعاتی کلمات کلیدي

Supplier Segmentation Emerald 
Supplier Clustering Google Scholar 

Supplier Classification IEEE 
Supplier Categorization Sciencedirect 

Purchasing Portfolio Scopus 
Kraljic Web of Science 

 Springer 
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مقاله ابتدایی از  197که طبق این فرآیند،  دهدیفرآیند جستجو تحقیق را نشان م 2شکل 
و بر اساس نام  شدهییاطالعاتی مختلف شناسا يهاگاهیطریق جستجو کلمات کلیدي در پا

مقاله  33) (2مقاله رد)، شاخص پذیرش و رد (جدول  26مقاله رد)، خالصه مقاله ( 61(
عنوان مقاله به 48 تیمقاله رد) غربال گردیده و درنها 29رد)، بر اساس مرور متن مقاله (

 انتخاب شدند. لیوتحلهیمقاالت نهایی براي انجام تجز
شناسایی شده در جستجوي اولیه

مقاله 197

انتخاب شده با نام مقاله

مقاله 136

انتخاب شده با خالصه مقاله

مقاله 110

شاخص هاي رد و انتخاب شده با 
پذیرش

مقاله 77

انتخاب شده با مرور متن مقاله

مقاله 48

تعداد مقاله نهایی

مقاله 48

با کلمات کلیدي در پایگاه هاي اینترنتی با 
در نظر گرفتن جستجو در عنوان، چکیده و 

کلمات کلیدي شناسایی شدند

ز ادامه  61تعداد  مقاله با بررسی عنوان ا
مسیر بررسی حذف شدند

مقاله با مطالعه خالصه مقاله کنار  26
گذاشته شدند

و   Inclusion مقاله با شاخص هاي 33
Exclusion حذف شدند

مقاله با بررسی متن مقاله و غیر  29
مرتبط بودن با تحقیق حذف شدند

مقاله براي تحقیق حاضر  48در نهایت 
انتخاب شدند

 مقاالت انتخاب فرآیند .2 شکل

 مقاالت: شرایط انتخاب و رد 2جدول 

 مقاالت رد مقاالت پذیرش مقاالت يارهایمع
 زبان انگلیسی

 معتبر يهاشده در ژورنال، کنفرانسچاپ
 الکترونیکی يهاگاهیتحقیقات منتشرشده در پا

 مرتبط با موضوع و کلمات کلیدي

 غیر زبان انگلیسی يهامقاله
 با سؤاالت تحقیقغیر مرتبط 

 غیر معتبر يهاکوتاه و کنفرانس يهامقاله

 هایافته

 انتخاب مقاالت و تحقیقات

مقاله انتخاب شدند که  48مند ادبیات تعداد شده در روش مرور نظامطی مراحل گفته
. لیست این مقاالت به همراه کد ردیگیبر مبناي این مقاالت صورت م لیوتحلهیتجز

  آمده است. 3ها در جدول آناختصاصی به 

 هاآن: مقاالت نهایی به همراه کد اختصاصی 3جدول 
 عنوان کد

A01 A clustering algorithm for supplier base management 

A02 A multiple criteria supplier segmentation using outranking and value 
function methods 
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 عنوان کد

A03 A multi-variable approach to supplier segmentation 
A04 A portfolio approach to supplier relationships 

A05 A portfolio-based analysis for green supplier management using the 
analytical network process 

A06 A transaction costs approach to purchasing portfolio management 
A07 Assessing suppliers for strategic integration: a portfolio approach 
A08 Benchmarking of purchasing practices using Kraljic approach 
A09 Evaluating the bases of supplier segmentation: A review and taxonomy 
A10 Risk-based classification of supplier relationships 
A11 A Framework for Supplier Relationship Management (SRM ) 

A12 Global sourcing in integrated network structures: The case of hybrid 
purchasing organizations 

A13 Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic's 
purchasing portfolio model 

A14 Integrating skills profiling and purchasing portfolio management: An 
opportunity for building purchasing capability 

A15 Linking supplier development to supplier segmentation using Best Worst 
Method 

A16 Managing the global supply base through purchasing portfolio management 

A17 Matching tactical sourcing levers with the Kraljic matrix: Empirical 
evidence on purchasing portfolios 

A18 Multi-criteria decision framework for supplier classification in collaborative 
supply chains: Buyer ' s perspective 

A19 Multi-criteria supplier segmentation using a fuzzy preference relations 
based AHP 

A20 A quantified Kraljic Portfolio Matrix: Using decision analysis for strategic 
purchasing 

A21 Positioning of commodities using the Kraljic Portfolio Matrix 

A22 Power and interdependence in buyer supplier relationships: A purchasing 
portfolio approach 

A23 Purchasing strategies in the Kraljic matrix-A power and dependence 
perspective 

A24 Multiple criteria framework for the sustainability risk assessment of a 
supplier portfolio 

A25 Development of a purchasing portfolio model: an empirical study in a 
Brazilian hospital 

A26 Solving multi-criteria supplier segmentation based on the modified FAHP 
for supply chain management: a case study 

A27 Strategic direction through purchasing portfolio management: a case study 

A28 Strategic sourcing with multi-stakeholders through value co-creation: An 
evidence from global health care company 

A29 Strategic supplier segmentation: “The next best practice" in supply chain 
management 

A30 Multicriteria Green Supplier Segmentation 
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 عنوان کد

A31 Supplier segmentation in the automotive industry: A dyadic approach of a 
managerial model 

A32 Supplier segmentation using fuzzy logic 
A33 The lean and agile purchasing portfolio model 
A34 Portfolios of buyer-supplier relationships 
A35 Collaboration and technology linkages: a strategic supplier typology 
A36 Purchasing must become supply management 

A37 A contingent approach to the design of vendor selection systems for 
different types of co-operative customer/ supplier relationships 

A38 Portfolio approaches to procurement: Analysing the missing link to 
specifications 

A39 Interactive vulnerability in buyer‐seller relationships: a dyadic approach 
A40 Supplier relationship map 
A41 Vendor Segmentation: An Additional Level of Market Segmentation 

A42 
A model based on 2-tuple fuzzy linguistic representation and Analytic 

Hierarchy Process for supplier segmentation using qualitative and 
quantitative criteria 

A43 Embedding carbon impact assessment in multi-criteria supplier 
segmentation using ELECTRE TRI-rC 

A44 Development of a purchasing portfolio model for the construction industry: 
an empirical study 

A45 Supply strategy: capturing the value 

A46 A unicriterion analysis based on the PROMETHEE principles for 
multicriteria ordered clustering 

A47 Resilient supplier selection and segmentation in grey environment 

A48 Segmenting supplies and suppliers: bringing together the purchasing 
portfolio matrix and the supplier potential matrix 

 39یک نمایش گرافیکی از سیر تکامل مقاالت نهایی، بر اساس سال انتشار، طی  3شکل 
. این تعداد دهدی، که روند تحقیق را نشان مباشدی) م2019تا سال  1980سال (از سال 

محققان را از وضع موجود آگاه کرده و فرآیند تحقیق و  تواندیمقاالت منتشرشده م
کنندگان را تسهیل نماید. طبق این نمودار روند انتشار تأمین يبندپژوهش در حوزه بخش

از مقاالت در این حوزه  %62افزایش بیشتري داشته، یعنی حدود  2007مقاالت بعد از سال 
 منتشر گردیده که در حال حاضر این روند افزایشی ادامه دارد. 2007بعد از سال 
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 2019 الی 1980 يهاسال بین مقاالت تعداد. 3 شکل

، دهدیمختلف نشان م يهامحل انتشار مقاالت منتخب نهایی را در ژورنال 4جدول 
 6با انتشار  Journal of Purchasing and Supply Managementژورنال  کهيطوربه

از کل مقاالت)، بیشترین درصد انتشار را به خود اختصاص داده است.  %12,5مقاله (
 ژورنال منتشر شدند. 9ا در مقاالت تنه %58همچنین بیش از 

 هاژورنالدر  منتشرشده: تعداد مقاالت 4جدول 
 درصد تعداد ژورنال

Journal of Purchasing and Supply Management 6 12,50% 

Industrial Marketing Management 5 10,42% 

International Journal of Production Economics 3 6,25% 

Expert Systems with Applications 3 6,25% 
International Journal of Physical Distribution and Logistics 

Management 
3 6,25% 

Production Planning and Control 2 4,17% 

Supply Chain Management: An International Journal 2 4,17% 

International Journal of Production Research 2 4,17% 
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 درصد تعداد ژورنال

Journal of Cleaner Production 2 4,17% 

Industrial Management 1 2,08% 

MIT Sloan Management Review 1 2,08% 

European Journal of Operational Research 1 2,08% 

Strategic Management Journal 1 2,08% 

Benchmarking: An International Journal 1 2,08% 

Long Range Planning 1 2,08% 

Transactions on Engineering Management 1 2,08% 

Omega 1 2,08% 

Journal of Supply Chain Management 1 2,08% 

Soft Computing 1 2,08% 

International Journal of Operations and Production Management 1 2,08% 

California management review 1 2,08% 

Journal of International Management 1 2,08% 

International Journal of Logistics Research and Applications 1 2,08% 

Harvard Business Review 1 2,08% 

International Journal of Business Excellence 1 2,08% 
International Journal of Productivity and Performance 

Management 
1 2,08% 

Annals of Operations Research 1 2,08% 

International Journal of Logistics Research and Applications 1 2,08% 

Journal of Business-to-Business Marketing 1 2,08% 

 تحلیل شبکه استنادي
باشد. در این تعریف یک شبکه می CNAترین مسئله در ، مهم)2011نوي و همکاران (طبق 

طور که قبالً شود. همانهاي شبکه در نظر گرفته میعنوان گرهتحقیق مقاالت مختلف به
مقاله طی  48گیرد. در بعد ایستایی، قرار می یدو منظر موردبررس CNAبیان شد، در 

 Ucinetافزار طی فرایندي انتخاب شدند، با استفاده از نرم 1980-2019 يهاسال
آمده است. در این شکل مقاالت  4قرارگرفته، نتایج این تحقیق در شکل  یموردبررس
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عنوان گره در نظر گرفته شدند و اندازه بزرگی هر گره بیانگر میزان ارجاعات این مقاله به
گره شبکه مربوط به مقاله کرالجیک با عنوان  نیترباشد. بزرگدر تحقیقات دیگر می

Purchasing must become supply management  منتشرشده است که  1983در سال
توان با توجه را می هامقاله موجود به آن ارجاع دادند. همچنین بزرگی گره 47مقاله از  36

 استنباط کرد. 5جدول  يهابه داده

 
 مقاالت استنادي شبکه .4شکل

با  باشدیم )۱LCSمحلی (نمره استناد مقاله که داراي بیشترین  10، تعداد 5در جدول 
مقاله نهایی  47شده به این مقاله در داده عجزئیات بیشتري آمده است.، تعداد مقاالت ارجا

استناد کل  دهنده تعداد، نشان)۲GCSهمچنین نمره استناد کلی ( .باشدیاین تحقیق م
 Purchasing must become. مقاله باشدیاطالعاتی م يهاگاهیمقاالت موجود در پا

supply management  کرالجیک توانیم گریدعبارتقرار دارد، به 5جدول در رتبه اول 

1. Local Citation Score 
2. Global Citation Score 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 1401 پاییز | 66شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 130

 A portfolio يهاقلمداد کرد. مقاله کنندهنیتأمي بندرا از پیشگامان حوزه بخش

approach to supplier relationships  وPortfolios of buyer-supplier 
relationships شاخص 5 همچنین در ستون آخر جدول .رندیگیقرار م بعدي يهادر رتبه ،

محاسبه و آمده است. این شاخص بیانگر قدرت نفوذ یک مقاله بر اساس میزان  1مرکزیت
تواند در خصوص مکان قرار گرفتن می مرکزیتکند است. ارتباطی که در شبکه برقرار می

مقاالت دیگر مطرح شود. دیده  مقاله بین سایر مقاالت، نحوه و میزان ارتباط هر مقاله با
 تریمیقدطبیعی است که مقاالت  قرار دارد. 0,164با میزان  کرالجیکشود که مقاله می

 شودیمدیده  حالنیبااتر و تعداد ارجاعات بیشتري داشته باشند، اما ي بزرگهاگرهداراي 
ارجاع دهی قرار نگرفتند و  ازنظرکه خیلی از مقاالت قدیمی نیز در لیست ده مقاله برتر 

ي آینده، هادادهعدم وجود  به خاطردر این لیست قرار دارند. همچنین  دتریجدمقاالت 
 ی نمود.نیبشیپمیزان نفوذپذیري مقاالت اخیر را تعیین و یا  توانینم

 مقاله برتر از منظر ارجاع دهی دهعات مربوط به طالا .5جدول 
 کد مقالهعنوان  نویسنده GCS LCS مرکزیت

0,164 2792 36 Kraljic, P. Purchasing must become 
supply management A36 

0,078 874 28 Olsen and Ellram A portfolio approach to 
supplier relationships A04 

0,058 1271 21 Bensaou Portfolios of buyer-
supplier relationships A34 

0,054 905 16 Dyer et al. 
Strategic supplier 

segmentation: The next 
best practice" in supply 

chain management" 
A29 

0,049 268 18 Geldermanandvan 
Weele 

Handling measurement 
issues and strategic 

directions in Kraljic's 
purchasing portfolio 

model 

A13 

0,034 351 12 Caniëls and 
Gelderman 

Power and 
interdependence in buyer 
supplier relationships: A 

purchasing portfolio 
approach 

A22 

0,031 86 12 Rezaei andOrtt A multi-variable approach 
to supplier segmentation A03 

1. Centrality 
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 کد مقالهعنوان  نویسنده GCS LCS مرکزیت

0,028 89 10 Day et al. 
Evaluating the bases of 

supplier segmentation: A 
review and taxonomy 

A09 

0,027 186 10 GeldermanandWeele 
Strategic direction 
through purchasing 

portfolio management: a 
case study 

A27 

0,025 201 9 Nellore 
andSoderquist 

Portfolio approaches to 
procurement: Analysing 

the missing link to 
specifications 

A38 

هاي موجود و سال انتشار را از داده ژورنالبه  مربوطتوان برخی اطالعات همچنین می
، اطالعات 6مقاالت است. جدول  میزان استنادها، استخراج نمود که البته مبناي این گزارش

منتشرشده در مقاالت  دهد، که برحسب تعدادمربوط به انتشار مقاله در هرسال را نشان می
هاي شود، بیشترین تعداد مقاالت در سالکه دیده می طورنیشده است. همهرسال مرتب

کل مقاالت در حوزه  %20 باًیباشد که تقرمی مقاله) 4و  5 ترتیب(به  2016 و 2017
ي بعدي قرار هارتبهدر  2013و  2015ي هاسال. همچنین باشدیم کنندهنیتأمي بندبخش

در این حوزه مشهود رضایی مقاله، تالش  15با بررسی نویسندگان مربوط به این  دارند که
 .باشدیم

 منتشرشدهانتشار مقاله بر اساس تعداد مقاله  يهاسالاطالعات مربوط به  .6جدول 
TGCS TLCS ردیف سال انتشار تعداد درصد 

55 4 10,42% 5 2017 1 

39 5 8,33% 4 2016 2 

117 10 6,25% 3 2015 3 

256 18 6,25% 3 2013 4 

933 24 6,25% 3 2000 5 
213 24 6,25% 3 2012 6 

287 11 6,25% 3 2010 7 

7 0 6,25% 3 2018 8 
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شود. اطالعات مربوط به این جدول بر دیده می 7گزارش مربوط به ژورنال در جدول 
 Industrial Marketingمرتب شده است. نشریه  )TLCS۱(نمره استناد محلی کل  اساس

Management ژورنالدر صدر این گزارش قرار دارد . Harvard business review  نیز با
 قرار دارد. سومباشد، در رتبه است) می کرالجیک(که مربوط به مقاله  یک مقاله

 کنندهنیتأم يبندبخشدر حوزه  رگذاریتأث: اطالعات مربوط به ده ژورنال 7جدول 
TGCS TLCS ردیف ژورنال تعداد درصد 

1404 64 10,42% 5 Industrial Marketing 
Management 1 

948 51 12,5% 6 Journal of Purchasing and 
Supply Management 2 

2792 36 2,08% 1 Harvard Business Review 3 
1271 21 2,08% 1 MIT Sloan Management Review 4 
905 16 2,08% 1 California management review 5 

435 14 6,25% 3 
International Journal of Physical 

Distribution and Logistics 
Management 

6 

120 12 4,17% 2 International Journal of 
Production Research 7 

186 10 2,08% 1 Journal of Supply Chain 
Management 8 

201 9 2,08% 1 Long Range Planning 9 
440 9 2,08% 1 Strategic Management Journal 10 

منظور شناسایی مقاالت پیشرو از منظر پویایی ساختار شبکه، روش تحلیل مسیر کانونی به
. با کندیو مسیر اصلی روند مقاالت را مشخص م شودیدر هر دوره زمانی استفاده م

پویایی مقاالت موردمطالعه و گستردگی آن را در  توانیاستفاده از تحلیل مسیر کانونی م
هومون و دریان  . این روش توسط)2012(کولیچیا و استروزي،  طول زمان بررسی کرد

جهت تعیین مسیر اصلی یک زمینه علمی در یک شبکه استنادي از مقاالت علمی ) 1989(
ها در حوزه ياهمطرح شد. بعدازآن محققان زیادي به استفاده این روش براي تحلیل شبک

، 1؛ پارك و مگی2018، 2(کوان و همکاران توسعه تکنولوژیکی يرهایطراحی مس

1. Total Local Citation Score 
2. Kuan et al 
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و  )2008، 2(آریاس و لیدسدورف ، بررسی تغییرات تکنولوژیکی و مسیر دانش)2017
) 2018، 4؛ ژو و همکاران2014، 3؛ فن و همکاران2012(کولیچیا و استروزي، مرور ادبیات

بین هر دو گره (مقاله) لینک ارتباطی وجود دارد که داراي وزن پرداختند. در این روش 
: در ابتدا )2012(کولیچیا و استروزي، شودیطی سه گام انجام م مسیر کانونیاست. روش 

ها (مقاالت)، وزن هر یک از مسیرها طبق فرمول بعد از تشکیل شبکه صفر و یک از گره

ij
ij

j

TP
Weight

TSS
=

که  j، تعداد کل مسیرها در شبکه ijTPشود که در آن محاسبه می 

 j، تعداد کل مسیرها بین مبادي و مقاصد در شبکه jTSSشود و می استناداتشامل 
در  ).2006، 6(باتاگلج شودیاز آن یاد م )SPC5مقدار مسیر جستجو ( باشد که به روشمی

SPC،  وزن استناد با توجه به تعداد ردیگیمو مقصد را در نظر  مبدأکه همه مسیرهاي بین ،
در گام بعدي، . شودیممسیرها که شامل تمام مسیرهاي بین مبادي و مقاصد است، محاسبه 

که  شودیلینک بین مقاالت استخراج م ،7ي پیمایشیهاوزن اصلی با استفاده از يرهایمس
اصلی  يها، عناصر یا گرهتیعنوان جریان و گذرگاه اصلی ادبیات مدنظر است. درنهابه

عنوان حد آستانه . براي این منظور از اعداد بین صفر و یک بهشودیمسیر اصلی انتخاب م
در نظر  0,5 فرضشیکه در اینجا عدد پ شودیبراي حذف عناصر غیر اصلی استفاده م

 شدهاستفاده Pajekافزار تحقیق حاضر از نرممسیر بحرانی  تعیین گرفته شده است. براي
 .شودیدیده م 5که در شکل  )2011(نوي و همکاران، 

1. Park & Magee 
2. Arias & Leydesdorff 
3. Fanet al 
4. Zhou et al 
5. Search Path Count 
6. Batagelj 
7. traversal weights 

                                                                                                                                        



 1401 پاییز | 66شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 134

 
 کانونی مسیر .5 شکل

 کنندهنیتأمي بندروند تحقیقات حاکم بر بخش يبندعنوان استخواندر این گراف که به
. مبناي انتخاب این مقاالت بر شودیم ، مقاالت کلیدي در هر دوره زمانی نشان دادهباشدیم

ها نیست، بلکه بر اساس حداکثر مجموع استنادهایی است که در اساس تعداد ارجاعات آن
الی  1983مقاله از سال  13در طول زمان رخ داده است. در این نمودار،  رهایمسبین تمام

 اند.انتخاب و مرتب شده ijWeightبر اساس فرمول  2019
عنوان آغاز مطالعات قرار دارد. از این تحقیق به کرالجیکدر رأس این گراف تحقیق 
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 ازیاقالم موردن يبنددر تحقیق خود به بخش کرالجیک. شودییاد م کنندهنیتأمي بندبخش
 قیقنمایند. تح يبندکنندگان را بخشتأمین توانندیها بر اساس آن مپرداخت که شرکت

 يهاقرار گرفته است. طی سالمسیر کانونی در نقطه دوم گراف  )1997اولسن و الرام (
، این تحقیق ، مقالهکرالجیکشده که بعد از تحقیق تحقیقات متعددي انجام 1997تا  1983

ها با توجه به مدل پرتفولیو بوده است. آن کنندهنیتأمي بندنقطه عطفی در حوزه بخش
جذابیت و  قدرت رابطهکنندگان بر مبناي دو بعد کاال و روابط با تأمین نیدر تأم کرالجیک

 يهابه بررسی مقاله و کاربرد مدل) 2000( نلوره و سودرکویست پرداختند. کنندهنیتأم
قبلی توسط این دو محقق، این تحقیق را  يهاجانبه مدلپرداختند. شاید بررسی همه قبلی

نتیجه این تحقیق  نیترمهم گراف معرفی کرده است.این  اصلیعنوان یکی از نقاط به
کنندگان آن بوده است که بیان کردند هر نوع کاال باید برقراري رابطه بین نوع کاال و تأمین

، مسیر کانونیگره بعدي  گردد. نیکنندگان با توانمندي و ظرفیت متناسب تأمتوسط تأمین
 يهاها در این تحقیق، به بررسی جنبهآن. باشدیم) 2003گلدرمن و ویل ( مربوط به تحقیق

ماندن در یک بخش و یا هر یک از  يهايپرداختند و استراتژکرالجیک مختلف مدل 
در تحقیق ) 2007گلدرمن و ویل ( به بخش دیگر را پیدا کردند. کرالجیکمدل  يهابخش

مدل را در هر یک از مناطق چهارگانه  کنندهنیخود قدرت و وابستگی خریدار و تأم
ها نشان دادند که در هر یک از این مناطق میزان نفوذ و اتکا تحلیل کردند. آن کرالجیک

ها . آنباشدیبه چه صورت م کنندهنیو تأم داریهر یک از دو عضو اصلی زنجیره یعنی، خر
) میزان وابستگی اقالم عادي و استراتژیک( پیدا کردند که براي نواحی اول و چهارم

حاصل از پرسشنامه و  يهاها ادعاي خود را با داده. آنباشدیبرابر م کنندهنیخریدار و تأم
 کردند. دییآماري تأ يهاآزمون فرض

 در مقاله توانیکنندگان را متأمین يبندشاید بتوان گفت که تغیر رویکرد در بخش

ها ها در دو تحقیق متوالی خود با بررسی همه مدلدید. آن )2012؛2013(رضایی و اورت، 
، دو بعد مهم و کلیدي در چگونگی روابط با کنندهنیتأم يبندو رویکردهاي قبلی در بخش

کنندگان کنندگان را پیدا کردند. در بعد توانمندي، دانش، مهارت و تجربه تأمینتأمین
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براي  کنندهنیان تعهد، انگیزه و تمایل تأممیزتمایل مورد ارزیابی قرارگرفته و در بعد 
که با ظهور این  شودیبعدي تحقیق حاضر دیده م يها. در بخششودیهمکاري بررسی م
 يبندتحقیقاتی و نوع نگاه به بخش يکردهای، روکنندهنیتأم يبنددو بعد در بخش

در حوزه در ادامه تحقیقات خود  )2013رضایی و اورت ( .کندیتغیر م کنندهنیتأم
، با استفاده از روابط و منطق فازي و رویکرد جدید خود کنندهنیتأمي بندبخش

 روابط فازي يریکارگها با بهکنندگان پرداختند. آنتأمین يبند) به بخشتمایل-توانمندي(
کنندگان را در مناطق چهارگانه قرار داده و و ایجاد شرایط براي روابط بین متغیرها، تأمین

راه ورود  رضایی و اورتط سشده توساسیت انجام شده است. تحقیقات انجامتحلیل ح
و  رضایی هموار کرد. کنندهنیتأمي بندرا به بخشي چند معیاره ریگمیتصم يهاکیتکن

بهبود و یا  يهايکنندگان، استراتژتأمین يبندهمکاران در تحقیق جدید خود، بعد از بخش
ها در این آن گریدعبارتکنندگان هر بخش را شناسایی و معرفی کرند. بهحفظ تأمین

صورت عملیاتی رهنمودهایی ارائه کردند. همچنین تحقیق به مدیران خرید و تدارکات به
ارائه شد، به  )2015رضایی (که توسط خود  بدترین-روش بهتریناین تحقیق با استفاده از 

 يبندبه بخش )2017در تحقیق باي و همکاران ( کنندگان پرداختند.تأمین يبندبخش
. این مطالعه در زمره اولین تحقیقات پرداخته شده استسبز  نیکنندگان در زنجیره تأمتأمین

یکرد و. در این تحقیق با استفاده از رباشدیم نیزنجیره تأم يهامیمربوط به پارادا
این دو پارادایم پرداختند. در پایان با ترکیب  يهاصبه تعیین شاختمایل  -توانمندي

کنندگان در یک تأمین يبندبه بخش VIKOR يهاکیو تکن يبندخوشه يهاکیتکن
 ) است.2018( 1در گره بعدي، تحقیق مدیروس و فریرا شرکت بزرگ شیمیایی پرداختند.

قرار گرفت، با استفاده از تکنیک  يبندمبناي بخش کرالجیکدر این مقاله که مدل 
کنندگان در یک بیمارستان بزرگ برزیل پرداختند. در تأمین يبندبه بخش فازي تاپسیس

قرار گرفت.  یموردبررس کرالجیکشده بر مبناي مدل این تحقیق همه مطالعات مهم انجام
بر اساس هر  کنندگانتعیین شدند و تأمین و سود نیدو بعد تأم يهادر این تحقیق، شاخص

ولی پور در گره پایانی، این دو بعد مورد ارزیابی قرار گرفتند.  يهایک از شاخص

1. Medeiros & Ferreira 
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کنندگان تاب ، انتخاب و توسعه تأمینيبند) باهدف بخش2019( 1پرکوهی و همکاران
در تحقیقات  يآورازنظر تاب کنندگاننیو توسعه تأم يبندآور به پژوهش پرداختند. بخش

را در ي آورتابافزاینده و کاهنده دو بعد  يبند. ایشان براي بخششودینمقبل از آن دیده 
 يهاتاب آور از پژوهش کنندهنیبراي انتخاب تأم شدهيآورنظر گرفتند و معیارهاي جمع

دیمتل کردند. پس از تعیین وزن معیارها به روش  يبندپیشین را در این دو بعد طبقه
مجموع وزنی گان در هر بعد، با استفاده از تکنیک کنندتأمین يبندو رتبه خاکستري
تقسیم شدند. در  تاب آورو  حساس، ثباتی، بریپذبیبخش آس 4ها به ، آنخاکستري

قرار گرفتند  تاب آورکه در بخش  یکنندگاننیکنندگان، تأممنظور مدیریت تأمینپایان به
که  یکنندگاننیشده و براي تاب آور ساختن تأمکنندگان تاب آور انتخابعنوان تأمینبه

 ارائه گردید. ییهايدر سه بخش دیگر قرار گرفتند، استراتژ

 پاسخ به سؤاالت تحقیق
سؤال اول: رویکردهاي مورداستفاده. در پاسخ به اولین سؤال تحقیق نیاز است در ابتدا 

در تحقیق خود  )2012(رضایی و اورت، تعریف شوند.  يبنداي مختلف بخشرویکرده
) رویکرد 1کنندگان را به سه دسته تقسیم نمودند. تأمین يبندموجود در بخش يکردهایرو

مشتریان  يبندکلیدي بخش يهایژگیکنندگان بر اساس وتأمین يبندفرآیندي که بخش
خستین نویسندگانی است که رویکرد فرآیندي از ن )1980پاراسورامان (. ردیگیصورت م

 يبندکه بخش دهدیکنندگان بیان کرده است. اوامر نشان متأمین يبندرا در بخش
 پرتفولیو که کردی) رو2مشتریان است.  يبندیک گام منطقی پس از بخش کنندهنیتأم

کنندگان، نخستین رویکرد پرتفولیوي تأمین يبند، پیشگام دیگر در زمینه بخشکرالجیک
کنندگان را ارائه نمود. متغیرهاي تأثیر سود و ریسک تأمین يبندجامع براي خرید و بخش

) در 3بر اساس رویکرد پرتفولیوي مشخص شده است.  جادشدهیتأمین و انواع طبقات ا
اولسن و  اي مثال،. برباشدینوع رابطه م کنندهنییرویکرد مشارکتی، سطح مشارکت، تع

اند که روابط در زنجیره تأمین مشخص نموده يبند، پیوستاري را براي طبقه)1997الرام (

1. Valipour Parkouhi et al 
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مشترك و  يگذارهیمدت، قراردادهاي بلندمدت، سرمااند از: قراردادهاي کوتاهعبارت
 مختلف در تحقیقات بکار برده يکردهایاخیر ترکیبی از رو يهامنافع برابر. البته در سال

مختلف در تحقیقات  يکردهایمربوط به فراوانی استفاده از رو 8جدول  يها. دادهشودیم
 کردهایپرتفولیو و ترکیبی بیشترین تعداد رو يکردهای. روباشدیکنندگان مبخش بنید تأمین

 اند.را به خود اختصاص داده

 کنندهنیتأم يبندبخشدر تحقیقات  مورداستفاده يکردهایرو .8جدول 
 تعداد مقاالت رویکرد

 و مشارکتیپرتفولیو 
A03,A10,A12,A14,A15,A19,A26,A30,A31,A
32,A34,A35,A37,A39,A40,A42,A43,A46,A4

7,A48 
20 )41,67%( 

 )A29 1 )2,08% مشارکتی

 پرتفولیو
A02,A04,A05,A06,A07,A08,A11,A13,A16,A
17,A18,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A27,A2

8,A33,A36,A44,A45 
23 )47,92%( 

 )A41 1 )2,08% فرآیندي
 )A01, A09, A38 3 )6,25% فاقد رویکرد

کنندگان با استفاده از هر رویکرد و تأمین يبندمورداستفاده. بخش يهاسؤال دوم: مدل
. ابعاد سنجش مورداستفاده در تحقیقات و باشدیمدلی مبتنی بر ابعادي جهت سنجش م

) سود ریتأثو  نیتأمکرالجیک (ریسک مدل  ابعادآمده است.  9ها در جدول فراوانی آن
با توجه به  کرالجیککنندگان است. مدل تأمین يبندتحقیق حوزه بخش 14مبناي کار 

در  )2012اورت ( رضایی وبنا نهاده شده است.  کنندهنیکاال از سوي تأم نیتأم يهایژگیو
کنندگان معرفی نموده. در این تحقیق، مطالعه خود، ابعاد جدیدي را مبتنی بر روابط با تأمین

کنندگان مبتنی بر این ابعاد تعدادي شاخص در ابعاد توانمندي و تمایل معرفی شدند و تأمین
ابعاد به بعد، این  2012. از سال رندیگیها در چهار ناحیه قرار مآن يهاو شاخص

مبناي کار خود را ابعاد  قیتحق 10تعداد  کهيطورموردتوجه محققان زیادي قرار گرفت به
مقاله نیز به دلیل مروري بودن مقاله و یا مفهومی بودن و  6توانمندي و تمایل قرار دادند. در 

بعد دیگر نیز فقط  17مجموع  از ابعاد کلی استفاده شده است. يبنداستفاده از فنون خوشه
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تمایل  -که ابعاد توانمندي رسدیاستفاده شده است. به نظر م بارکیدر تحقیق موردنظر، 
که در  باشدیابعاد جامع و مبتنی بر واقعیت م 1983در سال  کرالجیکبعد از ارائه مدل 

شتري با در آینده شاهد تحقیقات بی رسدیتحقیقات متعدد استفاده شده است. به نظر م
 باشیم. نیاستفاده از این ابعاد حتی در رویکردهاي دیگر زنجیره تأم

 کنندهنیتأم يبندبخشدر تحقیقات  مورداستفادهابعاد  .9جدول 
 تعداد مقاالت ابعاد

 )A02 1 )2,08% کنندگانتأمینمحصوالت و 
 )A33 1 )2,08% ناب و چابکی

A03,A15,A19,A26,A30,A32,A توانمندي و تمایل
42,A43,A46 

9 )18,75%( 

 )A45 1 )2,08% کنترل هزینه و کاهش ریسک
 عدم عرضه، بازار نوسانات ي،سازیشخص

 )A06 1 )2,08% کنندهنیتأم قدرت و فناوري قطعیت

 )A29 1 )2,08% مدتیطوالنمشارکت استراتژیک و 
 )A12 1 )2,08% ي فرآیند، اطالعات و مقیاسریپذهیتوج

 )A11 1 )2,08% اهمیت استراتژیک و سهم روابط
ی زنچانهاهمیت استراتژیک و قدرت 

 )A40 1 )2,08% خریداران

و  کنندهنیتأمریسک وابستگی به 
 )A10 1 )2,08% خریداران

 سود ریتأثو  نیتأمریسک 
A04,A07,A08,A13,A16,A17,A
20,A21,A22,A23,A24,A25,A2

7,A28,A36,A44 
16 )33,33%( 

توانمندي  -و ریسک عرضه نیتأمریسک 
 )A18,A48 2 )4,17% و تمایل

 )A31,A39 2 )4,17% و اهمیت کاال کنندهنیتأمتعهد 
 )A05 1 )2,08% کنندهنیتأمقدرت و عملکرد 

 )A34 1 )2,08% و خریدار کنندهنیتأمي گذارهیسرما
 )A35 1 )2,08% فناوري و همکاري

 )A37 1 )2,08% همکاريزمان و زمینه 
 )A47 1 )2,08% يآورتابکاهنده و افزاینده 

 )A01,A09,A14,A38,A41 5 )10,42% بدون بعد
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سومین سؤال تحقیق، مربوط به تحقیقات  .مورداستفاده يهاکیسؤال سوم: تکن
اخیر  يها. در سالباشدیکنندگان متأمین يبندمورداستفاده در مطالعات مربوط به بخش

مورداستفاده محققان زیادي براي ) MADM( ي چند معیارهریگمیتصم يهاکیتکن
، نیاز به هاکیقرار گرفت. شاید استقبال زیاد محققان از این تکن کنندهنیتأم يبندبخش

همۀ تحقیقات  باًی. تقرباشدیآماري م يهاکینسبت به تکن تریکمتر و نتایج واقع يهاداده
 يهامقاله نیز از مدل 13. باشدیو مابعد آن م 2010مربوط به سال  MADMمربوط به 

رتبه دوم را به خود اختصاص  MADM يهاکیاند که بعد از تکناستفاده کرده 1مفهومی
ي بندخوشهو  آماري يهامقاله از آزمون 12 شودیدیده م 10طور که در جدول داد. همان

 .دنداستفاده نمو کنندهنیتأمي بندبخشبراي 
 کنندهنیتأم يبندمورداستفاده در تحقیقات بخش يهاکیتکن .10جدول 

 تعداد مقاالت تکنیک
ي آماري و هاآزمون

 يبندخوشه
A01,A06,A07,A08,A10,A14,A17,A22,A2

3, A31,A35,A39 
12 )25%( 

A11,A12,A13,A16,A18,A27,A28,A29,A3 ي مفهومیهامدل
4,A36,A37,A40,A41,A45 

14 )29,17%( 

ي ریگمیتصمي هاکیتکن
 چندمعیاره

A02,A03,A04A05,A15,A19,A20,A21,A24
,A25,A26,A30,A32,A33,A42,A43,A44,A4

6,A47,A48 
20 )41,67%( 

 )A09,A38 2 )4,17% مروري

 
 يبنددر سؤال پایانی تحقیق، روند تحقیقاتی در حوزه بخش روند آینده.: چهارمسؤال 
. براي پاسخ به این سؤال از نتیجه و پاسخ سؤاالت ردیگیقرار م یکنندگان موردبررستأمین

 يبندروند تکنیکی تحقیقات حوزه بخش توانی. از یک منظر مشودیقبلی استفاده م
که نمودار تجمعی تعداد مقاالت از منظر  6نمود. در شکل  لیوتحلهیکنندگان را تجزتأمین

در ابتدا بیشتر مقاالت در این حوزه مفهومی  شودی، مشاهده مباشدیتکنیک مورد استفاده م
این روند تغییر کرده  2005پرداختند. بعد از سال  يبندبخش يپردازبوده و نسبت به مفهوم

تحقیقات این حوزه  2012تا  2005 يهابین سالو مقاالت بیشتر کاربردي شدند. طوري که 

1. Conceptual 
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اقدام کردند. از سال  کنندهنیتأم يبندبراي بخش يبندهاي آماري و خوشهبا تکینک
چند معیاره  يریگمیتصم يهاتاکنون این روند تغییر کرده و بیشتر تحقیقات با روش 2012

 بیان کرد. تریمتر و نتایج واقعک يهادلیل این امر را نیاز به داده توانی. مشودیانجام م

 
 تحقیقات تکنیکی روند تجمعی نمودار. 6شکل

تحقیقات  يکردهایرو يریکارگروند به توانیدر ادامه بررسی روند تحقیقات در آینده، م
موجود، دو  يکردهای. در میان روشودیدیده م 7را بررسی نمود. نتایج این روند در شکل 

بیشتر مورد استقبال محققان قرار گرفته مشارکتی -رویکرد پرتفولیو و رویکرد پرتفولیو
عنوان یک رویکرد مرجع و استاندارد هنوز بهکرالجیک  است. رویکرد پرتفولیو

بودن این رویکرد  کاربردي و ضمنی بصري،. دلیل این امر ردیگیمورداستفاده قرار م
. همچنین محققان زیادي استفاده ترکیبی از رویکرد )2018، 1ندران(رویز و راوی باشدیم

با ظهور  رسدیرا مبناي تحقیق خود قرار دادند. به نظر ممشارکتی و رویکرد  پرتفولیو
، در آینده تمایل-توانمنديازجمله مدل  مشارکتیو  جدید در رویکرد پرتفولیو يهامدل

1. Ruiz & Ravindran 
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، زیرا رویکرد پرتفولیو، که رویکردي ایستا ردیگیاین رویکرد مورد استقبال بیشتري قرار م
که رویکردي پویا است، بر روابط میان  مشارکتیدارد و رویکرد  دیاست، بر نوع کاال تأک

. در عمل، استفاده از هر دو )2012(رضایی و اورت،  گذاردیصحه م کنندهنیخریدار و تأم
 کنندگان منجر شود.به ارزیابی درست و دقیق تأمین تواندیبهتر م رویکرد ایستا و پویا

 
 تحقیقات رویکرد روند تجمعی نمودار .7 شکل

 8روند تحقیقات آینده را مطابق شکل  توانینیز م يبنداز منظر ابعاد مورداستفاده در بخش
نیز آمده، ابعاد مورداستفاده در تحقیقات متعدد  9جدول طور که در کرد. همان ینیبشیپ
ریسک ها ابعاد مورداستفاده قرار گرفتند در میان آن بارکیها فقط که اکثر آن باشدیم

 8بیشترین کاربرد در تحقیقات را دارند که در شکل تمایل -تاثیر سود و توانمندي-تامین
از زمان ارائه آن تاثیر سود -ریسک تامیندسته ابعاد اشاره شده است. ابعاد  فقط به این دو

به بعد و با  2012. اما از سال گرفتیطور یکنواخت مورداستفاده محققان قرا م)، به1983(
، این ابعاد مورد استقبال محققان قرار گرفت که روند رو به رشد تمایل-توانمنديارائه ابعاد 

اند و خاصی ارائه شده تیمنظور مأموردارد. هرکدام از این دو سته ابعاد به يداریمعن
کنندگان داشته باشد. به ارزیابی تأمین يترنگاه جامع تواندیابعاد م ترکیب این دو دسته

و خریدار در ارزیابی موردتوجه  کنندهنیکاال، نحوه ارتباط بین تأم هایژگییعنی عالوه بر و
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 قرار گیرد.

 
 تحقیقات ابعاد روند نمودار .8 شکل

 

 
 تحقیقات تکنیکی و رویکرد ترکیبی روند نمودار. 9 شکل
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و رویکرد مورداستفاده  يریگمیتصم يهاکیترکیب تکن تریو در یک نگاه کل 9در شکل 
 مشارکتیپرتفولیو،  يکردهایدر رو کهیی. ازآنجاشودیمشاهده م يبنددر تحقیقات بخش

کنندگان کمی و کیفی متعدد براي ارزیابی تأمین يهاها از شاخصو ترکیب آن
 توانیکنندگان ممحاسبه و ارزیابی امتیاز هر یک از تأمین، براي ردیگیمورداستفاده قرار م

؛ سانتوس 2015(رضایی و همکاران، چند معیاره استفاده نمود  يریگمیهاي تصماز تکینک
دید که باالتر  9نمودار شکل  سبزآن را در خط  توانیوضوح مکه به) 2017و همکاران، 

 دیگر قرار دارد. يهاکیاز همه تکن
این مهم  توانیم)، 2010ي تحقیق حاضر و تحقیق دي و همکاران (هاافتهی با توجه به

، هامدل کنندهنیتأمي بندبخشدر حوزه  مندنظامرا برشمرد که تحقیق حاضر با انجام مرور 
 استنباطی قرار داد. آنچه موردبررسرا  نیتأمي این حوزه زنجیره کردهایروو  هاکیتکن

) از حالت 2010مقاالت بعد از تحقیق دي و همکاران ( عموماًاین است که  شودیم
ي ریگمیتصمي هاروشبا استفاده از  هاآنو بیشتر بر جنبه کاربردي  شدهخارجمفهومی 

ي هاسالدریافت که تحقیقات  توانیمچندمعیاره پرداخته شده است. آنچه مشخص است 
 .ردیگیمقرار  ادهمورداستفو صنایع  هاشرکتاخیر بیشتر عملیاتی بوده و در 

 گیريبحث و نتیجه
مند در حوزه مقاله براي بررسی نظام 48با توجه به هدف تحقیق و پروتکل جستجو، تعداد 

انتخابی، ازلحاظ عمومی، تحلیل  يهاانتخاب شدند. سپس مقاله کنندهنیتأم يبندبخش
عمومی نشان  يهاافتهیقرار گرفتند. نتایج  یشبکه و نیز از منظر برخی از سؤاالت موردبررس

رو به  کنندهنیتأم يبنداخیر روند مطالعات و تحقیقات در بخش يهاکه در سال دهدیم
در  کنندهنیتأم يبندافزایش است. این امر داللت بر این دارد که اهمیت موضوع بخش

ها ها رو به افزایش است و شرکتها و سازمانبراي شرکت نیعملکرد کلی زنجیره تأم
 يبندکنندگان که بخشاز موفقیت و مزیت خود را در گروه مدیریت تأمین بخشی

 يبندبیان کرد که بخش توانیم گریدعبارت. بهدانندیاز آن است، م یجزئ کنندهنیتأم
. در دیوکار درآدر کسب واقعیها و صورت عملیاتی در شرکتبه تواندیم کنندهنیتأم
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تحلیل شبکه استنادي تحقیقات، برخی از مقاالت که در قسمت بعدي تحقیق، با استفاده از 
ارائه کردند و  کنندهنیتأم يبندهر دوره زمانی مفهوم، مدل و یا رویکرد جدیدي از بخش

اند. کلیدي بودن عنوان مقاالت کلیدي در نظر گرفته شدهبود، به تریاتیها عملبراي شرکت
دیگري که در تحلیل  يهامقاالت و شاخص آن استناداتاز تعداد  توانیاین مقاالت را م

و نیز تحلیل سؤاالت تحقیق  لیوتحلهیها اشاره شد را متوجه شد. در این تجزشبکه به آن
 يبندمحققان در بخش نیرگذارتریاز تأث کرالجیک و رضاییگفت که  توانیم

بود با که در ابتداي تحقیق مطرح شده  ی. در قسمت سوم، سؤاالتباشندیم کنندهنیتأم
مورداستفاده در  يکردهایبررسی موشکافانه مقاالت پاسخ داده شد. در سؤال اول رو

بیان کرد  توانی، متحقیق قرار گرفت. با بررسی مقاالت و سؤاالت یتحقیقات موردبررس
به اثربخشی تحقیق  تواندیو پرتفولیو م مشارکتیزمان رویکرد هم يریکارگکه به
 يبندبکار رفته در تحقیقات بخش يهاال دوم مدلکمک کند. در سؤ يبندبخش

گوناگونی در این تحقیقات استفاده شد که  يهاقرار گرفت. مدل یموردبررس کنندهنیتأم
ها مفید و کاربردي باشد که به براي شرکت تواندیبیشتر م ییهامدل رسدیبه نظر م

که تحقیقات آینده بیشتر  رسدیمربوط باشد. به نظر م کنندهنیکاال و تعامل تأم يهایژگیو
مورداستفاده  يهاکیها توجه نمایند. در سؤال سوم که تکنبه این دو مسئله، توأمان در مدل

 دهدینشان م يریگمیهاي آماري و تصمدر تحقیقات مدنظر بود، روند استفاده از تکینک
چهارم نیز کمی بیشتر موردتوجه محققان خواهد بود. سؤال  يهاکیکه در آینده تکن

تر از همه روند روبه رشد تحقیقات شده است. مهمدادهدر بخش قبل پاسخ لیتفصبه
 اخیر افزایش یافته است. يهاکه در سال باشدیم کنندهنیتأم يبندبخش

و مشکالتی وجود داشت که خارج از  يهاتیدر زمان انجام تحقیق حاضر محدود
بار جستجوي  2ذکر است که در طی اجراي تحقیق، کنترل محققان بوده است. البته الزم به 

روز نیز در این تحقیق مروري قرار گیرد. یکی از نقاط جدید صورت گرفت تا مقاالت به
مثال یکی از عنوانانتخاب مقاالت بود، به يهاضعف احتمالی این تحقیق، شاخص

 يهابه زبان يندبها، زبان انگلیسی مقاالت بود که امکان دارد مقاالت خوب بخششاخص
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دیگري نیز انتشار یافته باشند که در دامنه جستجوي این تحقیق قرار نداشت. همچنین امکان 
اطالعات این تحقیق منتشر شده باشد که در  يآوردارد مقاالت دیگري بعد از دوره جمع

 .)2010(کیتچنهام و همکاران،  مجموعه مقاالت این تحقیق قرار نگرفتند
 باشدیم کنندهنییکی از اجزاي کلیدي مدیریت ارتباط با تأم کنندهنیتأم يبندبخش

سبب پیشی گرفتن از سایر رقبا باشد،  تواندیم کنندهنیتأم يبندو اجرا و یا بهبود در بخش
. با بررسی مقاالت ردیگیو در جاي مناسب مورداستفاده قرار م رودیچراکه منابع هدر نم
این امکان را فراهم آورد تا مراحل تکامل مفاهیم کلیدي در  ،2018مربوط به از ابتدا تا 

و نیز ارائه تصویري از این وضعیت این موضوع، شفاف شود که  کنندهنیتأم يبندبخش
هنوز خأل تحقیقاتی فراوانی ، حالنیبراي پیشرفت تحقیقات آتی زا آن بهره برد. باا توانیم

قرار گیرد. در ادامه به  قیمحققان موردتحق در آینده توسط تواندیکه م شودیمشاهده م
 .شودیها اشاره مبرخی از آن

: تحقیقات نیمختلف زنجیره تأم يهامیدر پارادا کنندهنیتأم يبندبررسی بخش •
باي و  کلی صورت پذیرفت، البته نیتاکنون در زنجیره تأم کنندهنیتأم يبندپیرامون بخش

و ولی پور پرکوهی و  سبز نیدر زنجیره تأم کنندهنیتأم يبندبه بخش )2017همکاران (
جدید  يهامیها براي رقابت، نیاز است همگام با پاراداپرداختند. شرکت )2019همکاران (
رقابتی، توانایی پاسخگویی به  نیحرکت کنند. چالش فعلی زنجیره تأم نیزنجیره تأم

ات بازار و تقاضاي مشتریان در )، پاسخگویی سریع به تغییريآوراختالالت غیرمترقبه (تاب
(سبز) به همراه کاهش هزینه،  یطیمحستییک بازار متالطم (چابکی)، با یک مسئولیت ز

صورت به هامیدر پارادا کنندهنیتأم يبند. بررسی بخشباشدیحذف اتالف (ناب)، م
قابتی سبب افزایش مزیت ر تواندیم رهایجداگانه و یا ترکیب دو، سه و یا چهارگانه متغ

 شود. نیزنجیره تأم

و عملکرد  کنندهنیبر عملکرد شرکت، تأم کنندهنیتأم يبندبخش ریبررسی تأث •
را  نیدر زنجیره تأم کنندهنیتأم يبندشده، فقط بخش: تاکنون تحقیقات انجامنیزنجیره تأم

است که یکی از اقدامات مدیریت ارتباط با  یقرار دادند، این در حال قیموردتحق
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و همراه با بازخورد است. پس  ياصورت دورهکنندگان بهکنندگان، ارزیابی تأمینتأمین
بر  کنندهنیتأم يبند، اثر اقدام بخشتريصورت کاربردنیاز است در تحقیقاتی آتی و به

مورد  نیو نیز عملکرد کلی زنجیره تأم کنندهنیعملکرد شرکت خریدار، عملکرد تأم
 ارزیابی قرار گیرد.

: پویایی سیستم صورت یکپارچه باکنندگان بهجانبه مدیریت تأمینرسی همهبر •
و مشتریان با ساختار  کنندگانعی، توزدکنندگانیکنندگان، تولشامل تأمین نیزنجیره تأم

 هاانی. این جرباشدیبه خروجی طبق توابع مشخص م هايجریان براي تبدیل ورود
و تغییرات در رفتار هر  کنندیایجاد م نیمهمی را در میان شرکاي زنجیره تأم يبازخوردها

پویایی اثر بگذارد که  نیبر عملکرد کل زنجیره تأم تواندیم نییک از شرکاي زنجیره تأم
؛ 2005، 1(گئورگیادیس و همکاران باشدیابزار مناسبی براي بررسی این تغییرات م سیستم

و  کنندهنیفناوري اطالعات بر روي روابط تأم يگذارهیررسی سرماالبته به ب ).2012، 2کیم
آن بر  ریو تأث نیخریدار پرداخته است، اما هنوز بررسی تغییرات در هر شرکاي زنجیره تأم

مورد ارزیابی قرار نگرفت که انتظار  پویایی سیستمکنندگان با استفاده از مدیریت تأمین
 یرد.قرار گ قیدر آینده موردتحق رودیم
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