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Methodology
The study is based on an extensive literature review in three steps with an increasing
level of depth of the analysis, and a series of explorative practitioner interviews. Step
one was an extensive review in order to categorize the key aspects of supply chain
integration in terms of scope, areas of integration, and the level of the relationship. In
step two, we conducted additional literature reviews in order to identify how the topic
has been empirically covered in major logistics and SCM journals. The five journals
were selected based on ranking in Gibson et al. (2004). Out of 117 identified papers, we
selected the 49 empirically based articles for further analysis using our initially
developed framework (Table II). In our third step, we reviewed the 49 articles for an
in-depth analysis in terms of What, How, Who and Why to integrate as well as Proved
Benefits of integration (see Table III is a summary of the third review. The complete
review is available upon request):

. Journal of Business Logistics.

. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management.

. Journal of Supply Chain Management.

. International Journal of Logistics Management.

. Supply Chain Management: An International Journal.

روش 
مطالعه حاضر براساس یک پیشینه پژوھش گسترده در سه مرحله با افزایش سطح عمق تحلیل و یک 

سری مصاحبه ھای اکتشافی دست اندرکار عمل می کند. مرحله یک، مرور گسترده به منظور طبقه بندی 
جنبه ھای کلیدی ادغام زنجیره عرضه از لحاظ ھدف، حیطه ھای ادغام و سطح ارتباط بود. در مرحله 2، 

برای شناسایی پوشش تجربی عنوان در لوجیستیک اصلی و مجالت SCM ، پیشینه ھای پژوھش دیگری 
اجرا کردیم. 5 مجله بر اساس رتبه بندی گیبسون انتخاب شدند. از میان 117 مقاله شناسایی شده، 49 

مقاله تجربی را برای تحلیل بیشتر با استفاده از چارچوب توسعه یافته در وھله نخست انتخاب کردیم 
(جدول 2). در مرحله سوم، 49 مقاله را برای تحلیل عمیق از لحاظ نوع، چگونگی، فرد و دلیل ادغام و 

ھمچنین منافع به اثبات رسیده ادغام مرور و بررسی کردیم ( جدول 3 چکیده ای از مرور سوم را نشان می 
 : دھد. مرور کامل در صورت درخواست موجود می باشد)

ری  • مجله لوجیستیک تجا
• مجله بین المللی توزیع فیزیکی و مدیریت لوجیستیک 

• مجله مدیریت زنجیره عرضه 
• مجله بین المللی مدیریت لوجیستیک 

• مدیریت زنجیره عرضه: یک مجله بین المللی 
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