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زیرا بطح باالی عملکرد زیست محیطی كه توبس یأک شأركت

ارزیابی  /رتبهبندی  /مدیریت زنجیره تأممی بأب / ANP /

به دبت میآید ممک ابأت بوبأیله عملکأرد زیسأت محیطأی

DEMATEL / TOPSIS

ضأأفیت تأأممی كننأأدگانش از دبأأت بأأرود .بنأأابرای انتبأأا
چكيده

تممی كنندگان مناببد از اهمیّت بسیار زیأادی در وأوز زنجیأره

تممی كنندگان ج ء حیاتی یک بازمان هستند كه مأیتواننأد

تممی برروردار ابت .در یک مدز جأام انتبأا تأممی كننأدهد

اثرات زیادی بر عملکرد آن داشته باشند .با اف ایش نگرانأیهأای

الزم ابت همه عوامل بنتی و زیست محیطی با هم تركیب شده

زیست محیطی و قأوانی مربأوب بأه محأیس زیسأتد رریأداران

تا مناببتری تممی كننده كه در همأه جنبأههأای مهأمد رأو

نیازمند آن هستند تممی كنندگاند محصوالت و موادی بأه آنهأا

عمل میكند شنابایی گردد.

تحویل دهند كه مسائل زیست محیطی را مدنظر قرار داده باشند

تحقیأأح حاضأأر بأأا ابأأت اده از رویکأأرد تركیبأأی ANPد
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 DEMATELو  TOPSISفازی به ارزیابی تممی كنندگان شركت

و مواد مورد نیازشان را با در نظر داشت مسائل زیسأت محیطأی

دی ز بنگی در مدیریت زنجیره تممی بأب پردارتأه ابأت .بأا

به آنها تحویل دهند [.]3
با توجه بأه نگرانأیهأای زیسأت محیطأی ف اینأده در دهأه

ابت اده از نظرات كارشنابان و ربرگأان شأركت دیأ ز بأنگی
ایران و با توجه به مفیارهای مهم شنابایی شأده و اوزان حالأله

گ،شتهد محققان بر ای عقیدهاند كه مسئله آ ودگی محیس زیست

برای آنها در رابتای ارزیابی تممی كننأدگان بأب (بأازماندهید

كه با توبفه لنفتی پدیدار شده ابأت بایأد بأههمأراه مأدیریت

عملکأأرد مأأا ید بأأطح رأأدمتد تکنو أأو ی و شایسأأتگی بأأب )

زنجیره تممی د مورد توجه قرار گیرد؛ زربأاز تأممی كننأدگان بأر

تممی كنندگان ای شركت رتبهبندی شدند .یافتأههأای پأووهش

ابأا

عملکأرد زیسأأت محیطأی و همکأاری تجأأاری فقأس بأأا

بیانگر آن ابت كه تممی كننده بوّم از بهتری شأرایس بررأوردار

تممی كننأدگانی كأه بأه ابأتانداردها و قواعأد زیسأت محیطأی

بوده و تممی كنندگان اوّز و دوّم با ارتالف كمی از هم به ترتیب

م بص شدهد دبت یافتهاند در ای رابتا راهگ ا ابت .انتبأا

او ویتهای بفدی را كسب نمودند.

تممی كننده در مدیریت زنجیره تممی بب (]5[ )GSCMد ففا یتی
ضروری و حیاتی در مدیریت رریأد ابأت و نقأش مهمأی را در

مقدمه

اجرای  GSCMو موفقیت یک شركتد ای ا مینمایأد زیأرا مأواد

در وأأوز دو دهأأه گ،شأأتهد رشأأد اقتصأأادی و پی أأرفت

رطرناكی كه در مواد رام تهیه شده توبس تممی كننده وجود دارد

تکنو و یکی ب رگ و بریفی را شاهد بودهایأم امأا در رأالز آند

اثأأرات زیسأأت محیطأأی جأأدیای را در زنجیأأره تأأممی موجأأب

ضایفات مناب وبیفید مصرف بیرویأه آن و همننأی لأدمات

مأأیشأأوند و همننأأی پایأأداری زیسأأت محیطأأی و عملکأأرد

وارد آمده به محیس زیسأت مبصولأاد در ك أورهایی كأه رشأد

اكو و یکی شركتد میتواند توبس تأممی كننأدگانش ن أان داده

بریفی را تجربه كردهاند نی اف ایش یافته ابت .دو تها و لنای

شود [.]6

ملل مبتلت تالش نمودند تأا بأا ایجأاد ابأتانداردها و قأوانی و

مدیریت زنجیره تممی نوی قصأد دارد تأا ضأم م أاركت

مقررات زیست محیطید ای موقفیت را بهبود دهند اما تالشهأا

بلندمدت با تممی كنندگاند با تفدادی كمتر اما قابل اعتمادتری از

ناكافی بوده و چا ش ب رگ همننان باقی مانده ابت [.]1

آنها همکاری نماید [ .]7بنابرای انتبا تممی كننأده و ارزیأابی

بحأأح ح ا أأت از محأأیس زیسأأت در ك أأور آمریکأأا آزأأاز و

آنها در زنجیره تممی اهمیّت بی أتری یافتأه وشأركتهأا بایأد

مالحظات زیست محیطی به عاملی مهم در بیابتهای رریأد و

بهوور بیستماتیکد مدزهایی برای ارزیابی و انتبا تممی كننده

انتبا تممی كننده تبدیل شأد [ .]2در شأرایس تو یأدی كنأونید

داشته باشند تا همکاران منابب و با قوه رود را شنابایی كأرده و

قطفأأات مبتلأأت یأأک محصأأوز در ك أأورهای مبتل أأی تو یأأد

م یت رقابتی رود را در روند جهانی شدن ح ظ نمایند [.]6

میشود و تممی كنندگاند شركتهای مرك ی و م تریان توبأس

تحقیح حاضر درلدد ابت تا با ابأت اده از تکنیأک تركیبأی

جریانهای اوالعاتد مواد و برمایه با یکدیگر مرتبس هسأتند .از

ANPد  DEMATELو  TOPSISفازی و با بهكأارگیری تركیبأی

ای رو شركت های بسیارید ابتانداردهایی زیست محیطی بأرای

از مفیارهای بنتی و بب د چارچوبی بأرای ارزیأابی و رتبأهبنأدی

كنترز تممی كنندگان رود ایجاد نمودهاند .بهعلت ای ابتانداردها

تممی كنندگان در مدیریت زنجیره تممی بأب ارائأه نمأوده و بأا

و قوانی زیست محیطی ببت گیر و همننأی نگرانأی ف اینأده

ابأت اده از ایأ چأارچو د منابأأبتأأری تأممی كننأأده را بأأرای

م تریان در مورد محیسزیستد مسائل زیستمحیطی به بب أی

همکاری در وی زنجیره تممی د انتبا نماید.

از برنامهری ی شركتهاد تبدیل شده ابأت [ .]3بأازمانهأا بایأد
 .1مدیریت زنجيره تأمين سبز

جهت تبفیت از قوانی و مقرراتد ففا یتهای بب را اجأرا نماینأد
[ ]4و رریداران نیازمند آن هستند كه تممی كنندگان محصأوالت

بررسیهای بازرگانی
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ادبیات زنجیره تممی بب (]8[ )GSCد به اوایل باز  1991بر
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میگردد [ ]9و مدیریت زنجیره تممی بب د برای نبستی بأار در

اثرات من یای اشاره دارد كه زنجیره تممی بر روی محیس زیست

دان گاه ایا تی می أیگان مطأرش شأد [ .]11بأا هأور مأدیریت

دارد .ای امر نیازمند ابت اده از مواد زیسأت بأازگارد عأالوه بأر

محیسزیستد ابتراتویهای تو ید زیست بازگار و ادبیات مربأوب

حداقلبازی ضایفات میباشد .بب نمودن زنجیره تممی د فرآینأد

به مدیریت زنجیره تممی بأب د رشأد یافتأه ابأت [ .]1پیأدایش

ادزام مفیارهای زیست محیطی با تصمیمات رریأد شأركتهأا و

زنجیره تممی بب یکی از چ مگیرتری پی رفتهایی بوده كه در

روابس بلندمدت با تممی كنندگان ان ابت [ .]16بنابرای د زنجیأره

دهه گ،شته رخ داده ابت و فرلتهایی را برای شركتها ایجأاد

تممی باید مدیریت گردد تا ابت اده از مواد اتالفأی و هأدر رفتأهد

اهأداف زیسأت محیطأی

حداكثر گردد و اومینان حالل شودكه مواد دور ریبته شده هیچ

تنظیم كنند [ .]11ایده اللی زنجیره تممی بب د كاهش ضأایفات

ابت اده احتما ی دیگری نداشأته باشأد .ایأ منطأح در رابأتای

ابت [ .]12در نظر گرفت مسأائل زیسأت محیطأی در مأدیریت

زنجیره تممی حلقه بسته میباشد چرا كه در ای زنجیرههاد هدف

زنجیره تممی شامل وراحی محصوزد انتبا و منب یابی مأوادد

بازگرداندن محصوز ابت اده شده به فرآیند تو ید و ایجاد حلقهای

فرآیند بارت و تو یأدد تحویأل محصأوز نهأایی بأه م أتری و

ابت كه همه مواد در دبت را بهكار میگیرد و بنابرای ابت اده از

مدیریت محصوز پس از عمأر م یأد آن ابأت [ .]13بأهعبأارت

مناب وبیفی و اثرات زیست محیطی را حأداقل نمأوده و موجأب

دیگرد زنجیره تممی بأب شأامل وراحأی بأب د عملیأات بأب د

بب بازی زنجیره تممی میگردد [.]17

نموده تا زنجیره تممی رود را بر ابا

ففا یتهای  GSCMاب اری برای ح ا أت از محأیس زیسأت

جستیک مفکو د مأدیریت مأواد زائأد و تو یأد و بأارت بأب
محصوز میباشد .ورش كلی جریان مواد و مراحل آن در زنجیأره

[ ]18و بهتری منظر بهعنوان یک ففا یت بی بأازمانی و حلقأه

تممی بب د در شکل ()1د نمایش داده شده ابت [.]14

بسته هستند كه به اعضای زنجیره تممی اجازه میدهند در ووز
زنجیره با هم همکاری نموده و محیس زیست را نی د ح ظ نماینأد
[ .]19دان أأأمندانی همنأأأون وا کأأأر و برامأأأر (]21[ )2118
ففا یتهای  GSCMرا شامل ررید بأب د وراحأی بأب د تأرمیمد
بازیافت و ابت اده مجدد از محصوالت مورد ابت اده قرار گرفته و
همکاری با م تریان و تممی كنندگان بب میداننأد [ .]21هأدف
پیادهبازی  GSCMدر ففا یتهای تجاری ای ابت كه بأهوأور

مأخذ :اولگو و همکاران.1122 ،

هم مان عملکرد اقتصادی و زیسأت محیطأی بهبأود یابأد [.]22
شکل  -1زنجیره تأمین سبز

بهبود اقتصادی از وریح كاهش ه ینه ررید موادد كاهش مصرف
انر ی و كاهش برون ری ی ضأایفاتد مأنفکس مأیگأردد [.]23

در بازهای اریرد مدیریت زنجیره تممی بب بأه رویکأردی

عالوه بر مناف مستقیم ما ی مانند لأرفهجأویی در ه ینأههأا و

پی گیرانه برای بهبود عملکرد زیست محیطی تبدیل شده ابت و

اف ایش بودد تو یدكنندگان ممک ابت از ففا یتهای بأب د بأه

نقش مهمی در مأدیریت زنجیأره تأممی بأنتید ای أا مأیكنأد.

مناف دیگری ماننأد آمأادگی بأرای تو یأد محصأوالت جدیأد و

بررالف مدیریت محیس زیست بنتید م هأوم مأدیریت زنجیأره

پایبندی به مقررات جدیدد روابس بهتر با م أتریاند تصأویر بأب

تأأممی بأأب د مسأأئو یت كامأأل یأأک شأأركت را نسأأبت بأأه

شركت و مسئو یت اجتماعی بهتر دبت یابنأد .اجأرای اثأرببش

محصوالتشد از مرحله ابتبراج و تهیه مواد اوّ یأه تأا محصأوز

GSCMد نأأأوآوری در محصأأأوز و رأأأدمت را افأأأ ایش دادهد

نهایی و زبا ه بر عهده میگیرد [.]15

بهرهبرداری از داراییها را بهبود میبب د و روابس با م أتریان و

یک زنجیره تممی بب د بأه حأداقلبأازی و ترجیحأاد حأ،ف

بطح ردمت را از وریح تمرك م ترک بر روی كاهش ضایفات
3
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را تضمی نموده و ه ینه اتالف در بیستمهای عملیاتی شأان را

و ه ینهد تقویت مینماید [.]22

مورد ارزیابی قرار دهند [ .]11در بازهای اریر ای موضوع برای
 .2پيشينه تحقيق

شركتها اهمیّت یافته و محققان زیادی در پی آن برآمدند تا بأه

رایجتری ففا یأت در مأدیریت زنجیأره تأممی بأب د تفیأی

شركتها در رابتای ارزیابی زیست محیطی تممی كنندگان شأان

عملکرد زیست محیطأی تأممی كننأدگان ابأت .شأركتهأا بأه

یاری ربانند .برری از جدیدتری تحقیقات لورت گرفته در ایأ

تممی كنندگانی نیاز دارند كه مفیارهای زیست محیطأی را قبأوز

زمینه به شرش جدوز ( )1میباشد.

داشته باشند تا كی یت زیست محیطی محصوالت تو یدی شركت
جدول  -1مروری بر ادبیات پژوهش
ردیف

محقق

سال

1

ی و دیگران

2119

شرح مختصر تحقیق

عنوان

مد ی برای ارزیابی تممی كنندگان ارائه كرده و جهت شنابایی مفیارهای ارزیابی تممی كنندگان بأنتی
مد ی برای انتبا تممی كننأده بأب و بب د روش د ی بهكار گرفتند .بپس بلسله مراتبی جهت تفیی اهمیّت مفیارهأای انتبأا شأده و
در لنای با تکنو و ی پی رفته

عملکرد تممی كنندگان بب د ت کیل داد و پس از به دبت آوردن اوزان شارصههاد با ابأت اده از روش
تاپسیس فازی مناببتری گ ینه كه بهتری تممی كننده میباشد را تفیی نمودند.

2

ارزیأأابی عملکأأرد زیسأأت محیطأأی

تازكایا و

2119

همکاران

تممی كنندگان :رویکرد تصمیم گیأری
چند مفیاره فازی و هیبریدی

عملکرد زیست محیطی تممی كنندگان را با ابت اده از رویکأرد تصأمیمگیأری چنأد مفیأاره فأازی
هیبریدی  ANPو  PROMETHEEفازی مورد ارزیابی قأرار دادنأد .مفیارهأای ارزیأابی مأورد
ابت اده آنان عبارت بودند از :كنترز آ أودگید مأدیریت فرآینأد بأب د مأدیریت زیسأت محیطأی و
قانونگ،ارید ه ینههای زیست محیطید محصوز بب و تصویر بب .

ابأأت اده از مأأدیریت مأأواد رطرنأأاک مد ی جدید برای انتبا تممی كننأدگان بأا تمكیأد بأر مسأائل  ]24[ HSMارائأه نمودنأد .آنأان
3

هسو و هوو

2119

4

چ

2119

برای انتبا تممی كننده با ابت اده از مفیارهای  HSMشنابایی شده را در  5گروه وبقهبندی كردنأد و روش  ANPرا بأرای انتبأا
فرآیند تحلیل شبکه

تممی كننده و تفیی وابستگیهای متقابل بی اج ای بارتار تصمیمد بهكار گرفتند.

ارزیابی عملکرد زنجیره تممی بب بأا پنچ دبته مفیاركه شامل عملکرد ما یدكی یت رأدمات م أترید بأطح ه ینأهد فرآینأد تجأاری و
ابأأأأت اده از بیسأأأأتم وزن دهأأأأی محیس تجاری را شنابایی و بوبیله فرآیند تحلیل بلسله مراتبید وزن دهی كأرد و مأد ی پایأهای
راكستری

5

6

یک رویکرد چند مفیاره فأازی بأرای

آوابتی و

2111

همکاران

ارزیأأابی عملکأأرد زیسأأت محیطأأی
تممی كننده

تی بنگ و
چیو

2111

ارزیابی مدیریت زنجیأره تأممی بأب
توبس ترجیحات زبانی

برای بهبود عملکرد زنجیره تممی بب د فرآهم نمود.
جهت ارائه ای رویکرد ابتدا با مرور ادبیات مفیارها را شنابایی و با روشأی م أابه  AHPآنهأا را
انتبا نمودند .بپس با تاپسیس فازی برای هر گ ینهد امتیاز عملکردی كلأید محابأبه نمودنأد و
در نهایت تحلیل حسابیت لورت گرفته تا اثر وزن مفیارها را بر ارزیابی عملکرد زیسأت محیطأی
تممی كنندگان بسنجند.
مفیارهای منابب زیست محیطی و زیرزیست محیطی  GSCMرا برای یأک تو یأدكننأده تبتأه
مدار چاپی در تایوان شنابایی كرده و بپس به برربی وضفیت تممی كنندگان ای شركت با توجأه
به مفیارهای شنابایی شدهد پردارتند.

ابت اده از ا گوریتم نتیک چند هدفأه به توبفه مدز بهینه برنامهری ی ریاضی برای انتبا تممی كننده پردارتند كه دربرگیرنده 4هأدف
7

یه و چوانگ

2111

بأأرای انتبأأا شأأریک در مسأأائل ه ینهد زماند كی یت محصوز و امتیاز ارزیابی بب بود .آنان بأهمنظأور حأل نابأاگاری بأی ایأ
زنجیره تممی بب
ابأأأأأأت اده از روش DEMATEL

8

هسو و
همکاران

2111

جهت توبأفه مأدز مأدیریت كأرب
برای انتبا تممی كننده در مأدیریت
زنجیره تممی بب

بررسیهای بازرگانی
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اهدافد روش ا گوریتم نتیک چند هدفه را بهكار گرفتند.
به شنابایی مفیارهای موثر بر مدیریت كرب جهأت بهبأود عملکأرد تأممی كننأدگان در مأدیریت
زنجیره تممی بب پردارتند و با توجه به روابس متقابل بی مفیارهاد روش  DEMATELرا بأرای
برربی اهمیّت و رابطه علی بی متغیرها بهكار گرفتند و به ای نتیجه ربیدند كه مفیارهای مربوب
به بیستمهای مدیریت اوالعات كرب و آموزشهای مربوب بأه مأدیریت كأرب د دو مفیأار مهأم
هستند كه اثر چ مگیری بر انتبا تممی كنندگان دارند.

4

ردیف

محقق

سال

عنوان
كاربرد فرآیند تحلیل شبکهای فازی با

شاهبندر
9

زادهو
همکاران

رویکأأرد مأأدزبأأازی زیررطأأی در
1391

شنابایی و رتبه بنأدی شأارص هأای
موثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تممی
بب شركتهای لنفتی ك ور

شرح مختصر تحقیق
به شنابایی شارصهای اللی و فرعی ارزیابی عملکرد زنجیره تممی بأب شأركتهأای لأنفتی
ك ور پردارتند و مفیارهای ما ید محیطید م تری و انفطافپ،یری را شنابایی نمأوده و بأه ایأ
نتیجه ربیدند كه مدیران ك ور برای حركت به بمت ارتقای عملکرد زنجیره تممی بأب د نیازمنأد
توجه بی تری به ابفاد انفطافپ،یری و محیطی نسبت به بایر ابفاد هستند.

در نظر گرفته میشوند كه در زندگی روزمره نی به وأور مرتأب بأا
 .3معرفی روش و مدل پژوهش

ای گونه تصمیمگیریها روبرو میشویم .روشهای تصأمیمگیأری

تصأأمیمگیأأرید فرآینأأد یأأافت بهتأأری موقفیأأت در میأأان

چند مفیاره به دو دبته كلی مأدزهأای تصأمیمگیأری چندهدفأه

گ ینههای موجود ابت .تقریباد در اكثر مسائل تصأمیمگیأری بأه

( )MODMو مأأدزهأأای تصأأمیمگیأأری چندشارصأأه ()MADM

علّت كثرت مفیارهاد تصمیم گیرنده دچار م کل میشأود .از ایأ

تقسیم میشوند .درمدزهای تصمیم MADMد انتبا یک گ ینأه

رو برای اكثر مسائلد تصمیمگیرنده میرواهأد بأه بأیش از یأک

از بی گ ینأههأای موجأود مأدنظر ابأت .در یأک تفریأت كلأید

هدف در رابتای انتبا نحوه اجرای ففا یتها دبت یابد [.]25

تصمیم گیری چند شارصه بأه تصأمیمات رالأی ماننأد ارزیأابید

در دو دهه اریر محققأان درتصأمیمگیأریهأای پینیأدهد بأه

او ویتبندی و یا انتبا از بی گ ینههای موجود(كه گاه باید بأی

مدزهای تصمیمگیری چند مفیاره ( ]26[ )MCDMروی آوردهانأد.

چند شارص متضاد انجام شود) اوالق میگأردد .انأواع روشهأای

در ای گونه تصمیمگیریهاد چندی مفیار كه گاه با هم در تضأادند

تصمیمگیری  MADMدر شکل( )2م بص شده ابت [.]27

ماكسیمین )(Maximin

مأخذ :آذر و رجب زاده2952 ،

شکل  -2مدلهای ارزیابی MADM
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فرآیند تحلیل بلسله مراتبی ( )AHPیکی از مفروفتری فنون

ابت اده و دادهها از وریح پرب نامه مقایسه زوجی روش فرآینأد

تصمیمگیری چند مفیاره ابأت كأه توبأس تومأا  .از .بأاعتی

تحلیأأل شأأبکه فأأازی ( )ANPو ( DEMATELپرب أنامه دوّم)

[ ]17در دهه  1971ابداع گردید [ .]28توانایی در تج یه و تحلیل

جم آوری شد .پس از جم آوری نظرات پرب نامه م،كورد نظرات

یک مسئله تصمیمگیری به یک بارتار ردهاید زیربنأای ابابأی

ربرگان در روش  ANPبا ابت اده از میانگی هندبأی و در روش

در ابأأت اده از روش  AHPابأأت و الزمأأه داشأأت یأأک بأأارتار

 DEMATELبا ابت اده از میانگی حسابی ادزام شد.

ردهای ای ابأت كأه ارجحیأات ممکأ از یأک بأطح موجأودد

بنجش بازگاری نظرات ربرگاند با ابت اده از نرخ بازگاری

بستگی به عنالر بطوش پایی تر نداشته و از آنها مستقل باشأد

ماتریسهای مقایسه زوجی فازی بروش گاگو

و بأوچر ()1998

[ .]29اما بطوش تصأمیم همأواره از یکأدیگر مسأتقل نیسأتند و

لورت گرفت تا نظرات نابازگار از ادامه محاببه حأ،ف گردنأد.

مفموالد با هم در تفاملند .با توجه بأه ایأ مطلأبد  AHPممکأ

بأأپس بأأا اعمأأاز روش  ANPو  DEMATELفأأازی بأأر روی

ابت نتایج نامفتبری به دبت دهأد .بأه علّأت آنکأه روش

دادههای بازگارد وزن هأر یأک از مفیارهأا در رابأتای انتبأا

AHP

جامفیت الزم را نداشت بأاعتی در بأاز 1981د روش گسأترش

تممی كننده بب م بص شد .از آنجایی كه تفداد تممی كننأدگان

یافتهای تحت عنوان فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPرا ارائه نمود

ای شركت زیاد بوده و هر یک از تأممی كننأدگان محصأوالت و

[ .]31در بأأازهأأای اریأأرد روش  ANPبأأه لأأورت م أأروش و

مواد اوّ یه متنوعی را فرآهم میآورند در ای پووهش به شأركت

مبسووی در بحح تصمیمگیریهای چنأد منظأوره و بأرای حأل

تممی كننده موادشیمیایید جهت رتبهبندی مأدنظر قأرار گرفتنأد.

مسائل پینیده تصمیم گیری مطرش شده ابأت كأه بأا چأارچو

بپس در وی پرب نامه بوّمد از ربرگان روابته شد بأه هریأک

جام و فراگیر میتواند تمأامی تفأامالت و روابأس میأان بأطوش

از تممی كنندگان با توجه به هر مفیارد امتیأازی تبصأیص داده و

تصمیمگیری را كه ت کیل یک بارتار شبکهای میدهد در نظأر

در نهایت با اعمأاز روش  TOPSISفأازی بأر ایأ دادههأاد بأه

بگیرد.

رتبه بندی تممی كنندگان پردارته شد .الزم به ذكر ابأت تمأامی

ادبیات پووهش با ابت اده از روش كتاببانهای تدوی شأده و

محاببات لورت گرفته در ای پووهش بأا ابأت اده از نأرمافأ ار

جم آوری دادههای اللید بهلورت میدانی و با توزی پرب أنامه

 EXCELلورت گرفته و بوپر ماتریس نهایی در روش  ANPبا

انجام گرفته ابت .با حضور در شركت دبأا و م أورت بأا مأدیر

ابت اده از نرماف ار  MATLABهمگرا شده ابت.

پرو هد شش ن ر از كارشنابان شركت بهعنوان ربأره ایأ حأوزه

ادبیات موضوع ن ان میدهأد عوامأل مبتل أی بأر انتبأا

م بص شدند .جهت انجام پووهش حاضرد به دبته پرب أنامه

تممی كننده اثر گ،ارند .با توجه به جامفیت عنالأر ارائأه شأده در

تهیأأه و توزی أ شأأد .پأأس از جم أ آوری پرب أأنامه بأأهمنظأأور

چارچو م هومی بویوكوزكان و بی سید ای چارچو م هأومی

بومیبازی مدز پووه ی بویوكوزكان و بی سأی وراحأی شأده

بفنوان بارتار اوّ یه پووهش در نظر گرفته شده ابت.بفد از توزی

بودد پرب نامه دوّم بی ربرگان توزی گ ت .با توجه به بأارتار

پربش نامه مرحله اوّز و بأومیبأازی مأدز مأ،كورد در نهایأت

شبکهای چارچو م هومی تحقیح و روابس بازگ أتی و تأو م بأا

بارتار پووه ی مورد ابأت اده بأهمنظأور ارزیأابی و رتبأهبنأدی

بازرور آند جهت تفیی درجه اهمیّت مفیارهای مأوثر در انتبأا

تممی كنندگان شركت دبا در مدیریت زنجیأره تأممی بأب د بأه

تممی كننده بب د از تکنیأک تركیبأی  ANP-DEMATELفأازی

شکل ( )3درآمده ابت.

بررسیهای بازرگانی
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شکل  -3مدل مفهومی پژوهش

تممی كنندگان ابت اده شده ابأت .مقیأا هأای محأاورهای بأه
 .4تحليل یافتهها

منظور تفیی وزن عنالر مدزد درجه تمثیرگ،اری آنها بأر هأم و

همانطور كه در ببشهای پی ی ذكر شد در ای تحقیأح از

امتیازدهی به تممی كنندگان با توجه به مفیارهای شنابایی شأدهد

تکنیکهای ANPد  DEMATELو  TOPSISفازی برای تفیأی

مطابح با جداوز ()2د ( )3و ( )4میباشد.

درجه اهمیّت و درجه تمثیرگ،اری عنالر مدز و در نهایت انتبا
جدول  -2طیف اعداد فازی و متغیر زبانی جهت تعیین درجه اهمیّت
متغیر زبانی
مقیا

فازی مثلثی ()l, m, u

كامالً مهمتر

خیلی مهمتر

مهمتر

كمی مهمتر

ترجیح بسیار ناچیز

دقیقاً یکسان

(9د9د)7

(9د7د)5

(7د5د)3

(5د3د)1

(3د1د)1

(1د1د)1

جدول  -3طیف اعداد فازی و متغیر زبانی جهت تعیین درجه تأثیرگذاری
مقیا

متغیر زبانی

تأثیر بسیار باال

تأثیر باال

تأثیر پائین

تأثیر بسیار پائین

بیتأثیر

فازی مثلثی()l, m, u

(1/1د 1/9د )1/7

(1/9د 1/7د )1/5

(1/7د 1/5د )1/3

(1/5د 1/3د )1/1

(1/3د 1/1د )1

جدول  -4طیف اعداد فازی و متغیر زبانی جهت امتیازدهی به تأمینكنندگان
متغیر زبانی
مقیا

فازی مثلثی()l, m, u

خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

(3د 1د )1

(5د 3د )1

(7د 5د )3

(9د 7د )5

(11د 9د )7

تفیی درجه اهمیّت و بردارهای او ویت عنالر مدزد برمبنای

آنهاد ماتریس تجمیفی نظرات برای تفیی درجه اهمیّأت نسأبی

تکنیأأک  ANPفأأازی و بأأا ابأأت اده از روش گأأاریتم حأأداقل

ابفاد جستیک بب تحت كنتأرز بهبأود ففا یأتهأای  GSCMو

مج،ورات انجام شد .پس از جم آوری نظأرات ربرگأان و ادزأام

وزن حالله برای آند برای مثاز به شکل زیر حالل شده ابت.
7
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جدول  -5ماتریس مقایسه زوجی و درجه اهمّیت ابعاد لجستیک سبز تحت كنترل بهبود GSCM
بهبود GSCM

خرید
1

ررید

1

تو ید

3 /8

تولید
1

لجستیک معکوس

توزیع

2 5/7 1 4/7 2 2/3 1 5/7 1 1/4 2 5/7 1 4/7 4/5

1 1/4 2/3

1

1

1

1

2 1/4 1 3/4

3

1/3126

2 7/8 7 1/5 5 1/7

5

7

1/3298

1 8/9 4 1/2 3 2/9 1 4/9

4

6 1/6

1/2274

1

1

1/2

1

1 1/3

1/1832

1

1 8/9

1

1

1

1/1935

3

توزی

3 /8

3/5

4/5

4/9

4/7

1

1

1

1

جستیک مفکو

1 /4

3/8

2/3

1/7

1/5

1/3

1/6

1/4

4/7

1

بستهبندی

1 /3

4/9

2/3

1/7

1/5

1/3

1/6

2/7

1/2

3/4

به همی ترتیب برای تمامی روابس رأارجی موجأود در مأدز

4

بسته بندی
2 1/4 1 4/9

جدول  -7ماتریس ارتباط داخلی مربوط به ابعاد

بردار او ویت محاببه شده و در بأتون منابأب در بأوپرماتریس

لجستیک سبز

اوّ یه وارد میشود.
در روشههای ابفاد عملکرد بازمانی و ابفاد جستیک بب كه

خرید تولید توزیع

رابطأه درونأأی دارنأأد جهأت تفیأأی درجأأه تمثیرگأأ،ارید از روش

ررید

1

 DEMATELفازی ابت اده شد كه ماتریس ارتباب كل مربوب به

تو ید

1/3

آنهاد جهت جایگ،اری در بوپرماتریس اوّ یهد بهلأورت جأداوز

توزی

1/3 1/1

( )6و ( )7حالل شده ابت.
جدول  -6ماتریس ارتباط داخلی مربوط به ابعاد
نرمال

لجستیک
معکوس

بستهبندی

1/3 1/4

1/3

1/3

1/4

1/3

1/3

1

1/2

1/3

جستیکمفکو

1/2 1/2 1/2

1

1/3

بسته بندی

1/3 1/3 1/2

1/3

1

1

هم اكنون با ابت اده از مأاتریس روابأس دارلأی و بردارهأای

عملکرد سازمانی
كیفیت

درجه اهمیت

او ویت بهدبت آمده از روش ANPد بوپرماتریس اوّ یأه ت أکیل

هزینه زمان انتظار انعطافپذیری

كی یت

1

1/39

1/33

1/31

شده و حل میگردد .بوپر ماتریس نهأایی در تأوان ه أدهم بأه

ه ینه

1/41

1

1/32

1/38

همگرایی ربیده ابت .ای بوپر مأاتریس نهأایی در جأدوز ()8

زمان انتظار

1/31

1/29

1

1/31

انفطافپ،یری

1/28

1/32

1/34

1

نمایش داده شده ابت.

جدول  -8سوپرماتریس نهایی
EC5 EC4 EC3 EC2 EC1 GOA4 GOA3 GOA2 GOA1 OP4 OP3 OP2 OP1 GL5 GL4 GL3 GL2 GL1 GOAL
GOAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GL1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GL2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GL3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GL4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GL5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OP1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OP2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OP3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

بررسیهای بازرگانی
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EC5 EC4 EC3 EC2 EC1 GOA4 GOA3 GOA2 GOA1 OP4 OP3 OP2 OP1 GL5 GL4 GL3 GL2 GL1 GOAL
OP4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GOA1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GOA2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GOA3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GOA4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EC1

1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297 1/297

1

1

1

1

1

EC2

1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212

1

1

1

1

1

EC3

1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166 1/166

1

1

1

1

EC4

1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183 1/183

1

1

1

1

1

EC5

1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151 1/151

1

1

1

1

1

هم اكنون جهت رتبهبندی تممی كنندگان شركت دبا با توجه

در مورد هریک از مفیارها بر روی ویت جأدوز ( )4نمأره دهنأد.

به ای مفیارها و وزنهای به دبأت آمأده بأرای آنهأاد در وأی

بپس تکنیک  TOPSISفازی بر روی ماتریس تصمیم فازی كأه

پرب نامه بوّم از ربرگان روابته شد به هریک از تممی كنندگان

در جدوز ( )9آمده ابت اعماز شد.

جدول  -9ماتریس تصمیم فازی تجمیعی
سازماندهی

سطح خدمت

عملکرد مالی

تکنولوژی

S1

3/86

5/86

7/71

4/71

6/71

8/7

5/57

9/28

4/71

6/71

8/71

2/71

4/71

6/71

S2

4/14

6/14

8

4/71

6/71

8/57

8/42 6/7143 6/71

3/85

5/85

7/85

3/85

3/85

5/86

S3

5/86

7/85

9/42

5/28

7/28

9

8/85

5/28

7/28

9

5/86

5/85

7/71

وزن هر مفیار

1/2973

5

7/57

شایستگی سبز

7
1/1664

1/2122

1/1832

1/1519

نتایج حالل از محاببات مرحله قبلد فالله نسبی هر یأک از

زنجیره تأممی بأب ابأت اده شأد .بأه ایأ ترتیأب كأه پأس از

گ ینهها و رتبهبندی نهایی آنهابت كه در جدوز ( )11آمده ابت.

بومیبازی مدز پووه ی بویوكوزكان و بی سید درجأه اهمّیأت
مفیارهای موجود در مدز بومی شده با ابأت اده از روش تركیبأی

جدول  -11نتایج حاصل از رتبهبندی سه شركت

 ANP-DEMATELفازی م بص شد و در نهایأت بأا در نظأر

تأمینكننده شركت دسا
تأمینكننده

داشت مفیارها و اوزان به دبت آمده برای آنها و بأا ابأت اده از

Cj

رتبه

روش  TOPSISفازید تممی كنندگان رتبه بنأدی شأدند .در ایأ

S1

4/29

1/73

1/1366

رتبه دوم

S2

4/35

1/67

1/1353

رتبه بوم

پأأووهش ضأأم شنابأأایی جأأام مفیارهأأای مأأوثر بأأر انتبأأا

S3

4/22

1/8

1/1619

رتبه اوز

تأأممی كننأأده بأأب د مأأد ی تركیبأأی بأأرای ارزیأأابی و انتبأأا
تممی كنندگان ارائه شده ابت كه ای امر باعح جامفیت پووهش
شده و اگر شركتی قصد دارد تركیبی از مفیارهای بأنتی و بأب د

بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادات

كمّی و كی ی را در انتبا تأممی كننأدگانش مأدنظر قأرار دهأد

در ای أ تحقیأأح از یأأک چأأارچو چنأأدمفیاره فأأازی بأأرای

میتواند از مدز ارائه شده در ای پووهشد بهره گیرد.

رتبهبندی تممی كنندگان شركت دی ز بنگی ایران در مأدیریت

در مقایسه پووهش حاضر با بایر پووهشهای لورت گرفته
9
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در ای زمینه میتوان گ ت كه ای تحقیح نقاب ضفت تحقیقأات

رویکرد تركیبی  ANP-DEMATELفازی منجر به كاهش تفأداد

گ،شته را پوشش داده و مد ی جام برای شركتها جهت انتبا

مقایسات زوجأی شأده و از پینیأدگی محابأبات كابأته ابأت.

تممی كنندگان ان با در نظر داشأت مالحظأات زیسأت محیطأی

همننی تکنیک  TOPSISفازی ای م یت را دارد كه مفیارهای

ارائه نموده ابأت .نأوكی ( )1997تركیبأی از مفیارهأای كمّأی و

كمّی و كی ی را بهوور هم مان تج یه و تحلیل كرده و بأا توجأه

كی ی انتبا تممی كننأده بأب را مفرفأی كأرده امأا بفضأی از

به مفیارهای متنوعی كأه واحأدهای یکسأانی ندارنأد گ ینأههأا

مفیارهای مهم مانند عنالر بیستم مدیریت زیست محیطی را در

مبتلت را ارزیابی میكند.

نظر نگرفت و توضیح م روحی از فرآیند انتبا تممی كننده ارائه

ای پووهش از مدز بویوكوزكأان و بی سأی ( )2111جهأت

نداد .اناربون ( )1998نی مفیارهای زیست محیطی كمّأی ماننأد

شنابایی مفیارهای موثر بر انتبا تممی كننأده بأب در شأركت

بطح ضایفات را نادیده گرفت .باركیس ( )1996مفیارهای مأوثر

دی ز بنگی ایران ابأت اده شأد و پأس از بأومیبأازی مأدزد

در انتبا تممی كننده بب را شنابایی نمود اما بهجأای ابأت اده

مفیارهای بازماندهید عملکرد ما ید بطح رأدمتد تکنو أو ی و

در انتبا تممی كننأده بأب د در ارزیأابی عملیأات شأركتهأای

شایستگی بب د بفنوان مفیارهای موثر در انتبا تممی كننده بب

دارلی موجودد مورد ابت اده قرار داد .بفضی از محققأان تنهأا بأه

شنابایی شدند .با توجه بأه جأدوز( )8درجأه اهمّیأت هریأک از

رتبهبندی تممی كنندگان اقدام نمودند اما در پووهش آنأان درجأه

مفیارهای موثر در انتبا تممی كننده بب به ترتیأب بأهلأورت

اهمّیت مفیارهای شنابایی شده جهت رتبهبندی م أبص ن أد.

بازماندهی()1/297د عملکرد مأا ی()1/212د تکنو أو ی()1/183د

تحقیأأح حاضأأرد تمأأامی ایأ كابأتیهأأا را پوشأأش داده ابأأت.

بأطح رأدمت( )1/166و شایسأتگی بأب ( )1/151حالأل شأد.

پووه گرانی چون هندفیلد و همکاران ()2112د أی و همکأاران

تأأممی كننأأده بأوّم بأأا فالأأله نسأأبی  1/1619بفنأأوان بهتأأری

()2119د آوابتی و همکاران ()2111د پس از شنابایی مفیارهأای

تممی كننده شركت دبا شنابایی شأده و تأممی كننأدگان اوّز و

مهم در انتبا تممی كنندهد با ابت اده از روش  AHPبأه تفیأی

دوّم با ارتالفی ناچی و با فالأله نسأبی  1/1366و  1/1353بأه

اهمّیت مفیارها پردارتهاند در حا ی كه ای پووهشد ای كار را بأا

ترتیب رتبه دوّم و بوّم را كسب نمودند.

ابت اده از تکنیک  ANPانجام داده ابت .روش  ANPقادر ابأت

با توجه به نتایج تحقیأح مفیأار شایسأتگی بأب در انتبأا

به وور هم مان مفیارهای كمّی و كی ی را مدنظر قأرار داده و بأا

تممی كنندهد او ویت آرأر را كسأب نمأوده و علأی رزأم اهمیّأت

وجود روابس متقابل بی مفیارهأاد نتأایج واقفأیتأری را مأنفکس

فراوان مفیارهای زیست محیطید ای مفیارها هنوز جایگاه رود را

نماید.

نیافتهاند و اكثر لنای به آن به عنوان یک ه ینه نگاه كأرده و از
برمایهگ،اری در ای زمینه میپرهی ند .در عصر حاضأر یکأی از

هسأأو و هأأو ( )2119در پأأووهش رأأود جهأأت تفیأأی
وابستگیهای متقابل بی اج ای بأارتار تصأمیمد روش  ANPرا

مهمتری چا شهای پیش روی دو أتهأاد بحأرانهأای زیسأت

بهكار گرفتند اما پووهش حاضر از تکنیأک  ANPفأازی ابأت اده

محیطی ابت به همی د یل دو تهأا مأیكوشأند تأا بأا اتبأاذ

نمود كه با ابت اده از م اهیم فأازید عبأارتهأای كالمأی را بأه

بیابتها و برنامههای مبتلت بر م کالت زیست محیطی فائح

لورت عبارتهایی با زبان وبیفی و محاورهای بهكار بأرده و بأه

آیند .در ای رابتاد دو ت میتواند نقش بسیار چ أمگیری را ای أا

ربرگان اجازه داده تا تحلیلهای مناببتر و دقیحتأری بأر روی

نماید .از جمله آنکه میتواند از وریح ربانههای جمفید فرهنأگ

موضأأوع تحقیأأح اعمأأاز نماینأأد .بأأه عبأأارت دیگأأر بأأا وجأأود

ح ا ت از محأیس زیسأت را تأرویج دهأد و قأوانی د مقأررات و

شارصهای كی ی كه قابلیت بنجش با واحدهای كمّی را ندارندد

بیابتهای منابب در رابتای ح ا ت از محأیس زیسأت ایجأاد

از منطح فازی ابت اده شد كه بیانگر توانأایی پأووهش در حأا

نماید .نظارت بر اجرای قوانی و مقررات و همننی وض بررأی

نمودن عدم قطفیأت در تصأمیمگیأریهأا مأیباشأد .ابأت اده از

مجازات ها و ما یاتهأای زیسأت محیطأی بأرای كاررانجأات و

بررسیهای بازرگانی
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نیروگاههای مبر محیس زیست در تبفیت از قأوانی و مقأررات

تج یهپ،یر باشد .بپس كانازهای حمل و نقأل و توزیأ رأود را

موثر ابت .همننی با مفرفأی و تقأدیر از لأنای و كاررانجأات

بهینه و از وبایل حمل و نقلی با رفیت باال ابت اده نمایند و بأا

بب در بایر لنای جهت بأب بأودن انگیأ ه ایجأاد كأرده و بأا

بایر تو یدكنندگان بیستم توزی اشتراكی ایجاد كنند و در جهت

حمایتهای ما ی و فنی و ایجاد زیربأارتهأای منابأب جهأت

كاهش ترددهای بیمورد گام بردارند .به هنگام بستهبندی بأفی

تغییر مدزهای تجاری رود به بمت مدزهای بأب و پأاکد بأه

نمایند از مواد بب در بستهبندی ابت اده نموده و بأای بسأتههأا

شركتها در جهت بب تر بودن كمک نماید

بگونهای وراحی شود كه موق بارگیری در كامیونها جهت حمل

می توان گ ت تکنو و ی بأا درجأه اهمّیأت  1/183یکأی از

و نقلد از حداكثر رفیت كامیونها ابت اده شود تا می ان ترددهأا

مفیارهای مهم در انتبا تممی كننده بب شنارته شده ابت، .ا

نی به حداقل ربد و در نهایت جهت بازگ ت محصوالت پأس از

به لاحبان لنای تولیه میگردد تکنو و ی ای بهكار گیرند كأه

عمر م ید و یا قطفاتی كه قابأل بازیافأت و یأا بازبأازی هسأتند

ضم اف ایش كی یأت محصأوالت و كأاهش ه ینأه حالأل از

كانازهای بازگ تی مناببی را در نظر گرفته و مراك ی را جهأت

لرفهجأوییهأای مقیأا د بأطح گازهأای منت أره بأه هأوا و

تحویل قراضه جات و محصوالت مفیو به ببش تو ید و تفمیرد

پسا های ورودی به محیس زیست را نی حأداقل نمایأد .تقویأت

ایجاد كنند.

 Rنسأأبت بأأه رریأأد تجهیأ ات و تکنو أأو یهأأای

در پایان به پووه گرانی كه عالقمند به تحقیح در ای رابتا

واحأأد

پی گیریكننده و زیست بازگارگامی م ید در ایأ رابتابأت.بأا

هستند تولیه میگأردد زنجیأره تأممی بأب را در ببأشهأای

به كارگیری تکنو أو ی پی أرفتهد ففا یأتهأا بأه بأمت درمأان

ردماتی مانند داروبازیها و بیماربتانها كه ضایفات رطرنأاكی

پیامدهای ناشی از آ ودگی متمرك میگردد و تأوان تو یأد پأاكتر

دارند برربی نمایند.

& D

ایجاد میگردد و بموجب آن تمثیرات من ی فرآیندها و محصوالت
پینوشت

لنفتی بر روی انسانها و محیس زیست به حداقل میربد (ا بتأه

1. Zhou, M., Pan, Y., Chen, Z., & Li, B, 2012.
2. Yeh & Chuang, 2011.
3. Chiou, T.Y., Chan, H.K., Lettice, F., & Chung,
S.H, 2011.
4. Bose & Pal, 2012.
5. Green Supply Chain Management.
6. Hsu, C.W., Kuo, T.C., Chen, C.H., And Hu,
A.H, 2011.
7. Ho, W., Xu, X., Dey, P.K, 2010.
8. Green Supply Chain.
9. Diabat & Govindan, 2011.
10. Walton S.V., Handfield R.B & Melnyk S.A,
1998.

شركت دبا در ای زمینه تالشهای اثربب أی انجأام داده و بأه
تازگی موتأور دیأ ز دوگانأه بأوزی رونمأایی كأرده ابأت كأه
آالیندگی كمتری نسبت به موتورهای دی ی با همی توان داشته
و از دیدگاه دوبتداران محیس زیستد موتور بب تلقی میگردد).
همانطور كأه در جأدوز()5آمأده ابأت مهمتأری عنصأر در
رابتای بهبود ففا یتهای GSCMد ففا یت تو ید ( )1/3298بأوده
و عنصأأأر رریأأأد ()1/3126د توزیأ أ ()1/2274د بسأأأتهبنأأأدی
( )1/19356و جستیک مفکو

( )1/1832مهمتری های بفأدی

هستند، .ا به مدیران پی نهاد میشود جهت بهبود ففا یأتهأای
مدیریت زنجیره تأممی بأب د در ابتأدا بایأد بأه شنابأایی كلیأه

 .11بویوكوزكان و بی سید .2111

ابتراتویهای تو یدی موجود پردارته و ابأتراتویهأای تو یأدی

 .12كاوه و موبی پورگرجید .1389

رود را نی برربی نمایند و ابتراتویای را بهكار گیرند كه ضأم
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