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چکیده
در حال حاضر سیستمهای تولیدی از روشها و فناور یهایی

این روش با ایجاد مدل بهینهسازی غیرخطی اوزان دقیقتری

استفاده میکنند که بهطور کلی پایدار نیستند ،در نتیجه تولید پایدار

نسبت به سایر تکنیکها ارائه میدهد .نتایج نشان داده موانع

برای سازمانهای تولیدی بهعنوان موضوعی مهم تلقی میشود.

اصلی بهترتیب رتبههای اول الی چهارم شامل ،مالی ( )Fبا وزن

بیشتر شرکتها به این نتیجه رسیدهاند که بهمنظور پایداری در

 ،0.487دانش و حمایت ( )KSبا وزن  ،0.230اجتماعی ( )Sبا

تولید نیازمند اندازهگیری و کنترل شاخصههای تولید پایدار بوده و

وزن  0.169و تکنولوژی ( )Tبا وزن  0.113هستند .بنابراین مدیریت

همچنین شناسایی موانعی که پیادهسازی تولید پایدار را با مشکل

چنین شرکتهایی با داشتن برنامههای تأمین مالی و سرمایه انسانی

مواجه میکنند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوهش

چون وارد شدن در بورس اوراق بهادار و آموزشهای تخصصی به

به شناسایی و اولویتبندی موانع تولید پایدار ،در یک شرکت

پرسنل و ارائه طرحهای ویژه مالی توسط دولت نیز از جمله وامهای

صنایع غذایی ،پرداخته شده و ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش موانع

بلندمدت و تخفیفهای مالیاتی به شرکتهای پیشرو در تولید

اصلی در چهار بعد و هفده زیرمعیار شناسایی شدند و سپس با

پایدار بپردازد.

روش برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی رتبهبندی شدهاند.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

لذا مدیریت همهجانبه آن نیازمند چارچوبی یکپارچه

جهانی شدن ،مجموعهای از فرایندهای چندبعدی و

از عملکرد اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی و در

پیچیده است که عرصههای متعددی از جمله اقتصاد،

برخی زمینهها ،عملکرد فناورانه است [ .]2از این جهت

ایدئولوژی ،سیاست ،فرهنگ و محیط زیست را در بر میگیرد

نظریههای اقتصادی مانند اصل حداکثرسازی مطلوبیت

و موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر

برای مصرفکننده و حداکثرسازی سود برای تولیدکننده،

میشود .بدیلهایی برای جهانی شدن از جمله جنبش

که آنها را تشویق به استفاده بیرویه از منابع اقتصادی بدون

ضدجهانی شدن ،جهانی شدن اصالح شده و فلسفه

توجه به اثرات منفی میکنند ،کارا نیست .به همین دلیل

توسعه و تولید پایدار مطرح شدهاند  .عقالنیترین بدیل

اصل پایداری در تولید و مصرف در فرایند توسعه پایدار

برای جهانی شدن ،تولید و توسعه پایدار است که همزمان

بهعنوان محورهای اساسی در نظر گرفته میشوند [.]3

با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بر ضرورت توجه

ورود صنایع و تکنولوژ یها به کشورهای جهان سوم ،در

به محیطزیست و حفظ منابع طبیعی نیز تأ کید مینماید.

کنار نتایج اقتصادی مطلوب ،پیامدهای اجتماعی و

توسعه پایدار را میتوان مدیریت روابط سیستمهای انسانی

زیستمحیطی ،نتایج مخربی را نیز به جامعه وارد کرده است

و اکوسیستمهای طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع

[ .]4بر این اساس بهدلیل چالشهای متعدد ،بقای خود

در جهت تأمین رفاه نسلهای حال و آینده تعریف کرد.

را در مسئولیتپذیری در سه حوزه اقتصادی ،اجتماعی و
ً
زیستمحیطی یافتهاند .این مسائل عمدتا بهدلیل الگوهای

بشر و بهرهگیری افراطی از منابع طبیعی ،نظم اکوسیستم را

غیرقابل انعطاف تولید و مصرف میباشد که باعث کمبود

مختل کرده است .از اینرو الزم است که کلیه کشورهای

منابع طبیعی و تولید مقدار زیادی زباله شده است [.]5

جهان ،از فرصتها و امکانات برآمده از روند جهانی شدن

از طرفی جهانی شدن و جمعیت رو به رشد تأثیر زیادی بر

بهرهگیری کنند و با اعمال نفوذ در روند مزبور ،آن را در مسیر

پایداری بهویژه در صنایع غذایی دارد ،زیرا مطالعه تاریخ

توسعه و تولید پایدار هدایت نمایند .مفهوم تولید پایدار ،یک

سیاسی معاصر جهان و مناسبتهای موجود در اقتصاد

نوع تالش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد از موضوعات

جهانی نشان میدهد ،خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع

محیطی در کنار موضوعات اجتماعی-اقتصادی میباشد.

بشری را تهدید میکند ،بیثباتیهای اقتصادی ،اکولوژیک

تولید و توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان

و اجتماعی بهخصوص پدیده ناامنی غذایی است .ناامنی

و طبیعت و انسانها با یکدیگر است .امروزه پایداری بر

غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی

جنبههای مختلف سازمانی از حیث اقتصادی ،اجتماعی

و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد به

و زیستمحیطی تأ کید دارد .در حال حاضر سیستمهای

همین دلیل تولید محصوالت با کیفیت باید در سرلوحه

تولیدی از روشها و فناور یهایی استفاده میکنند که بهطور

برنامههای تولیدکنندگان گنجانده شود و سرمایهگذاری برای

کلی پایدار نیستند ،در نتیجه تولید پایدار برای سازمانها

تولید محصوالت سالم و ارگانیک افزایش یابد .در حال حاضر

بهعنوان یک موضوع مهم که سازمانها را برای توسعه پایدار

با توجه به افزایش فشار جهانی ،صنایع تولیدی نیاز به تغییراتی

آماده میکند تلقی میشود [.]1

در شیوههای تولید و مصرف خود دارند و از آنجا که پیادهسازی

واقعیتها حاکی از آن است که دخالتهای نسنجیده

در عصر کنونی دستیابی به پایداری ،یک چالش

تولید پایدار آسان نیست و در نتیجه صنایع نیازمند شناسایی

اساسی برای سازمانها در تمامی جوامع محسوب میشود.

و اولویتبندی موانع تولید پایدار در جهت بهرهبرداری مؤثر از
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منابع طبیعی ،نوآوری تکنولوژیکی برای بهبود روند و کیفیت

منفی میکنند ،کارایی خود را از دست داده است .به همین

بهتر و همچنین برخورد با دوگانگی اجتماعی و اقتصادی

دلیل اصل پایداری در تولید و مصرف در فرایند توسعه پایدار

هستند ،در همین راستا مطالعه حاضر درصدد است مهمترین

بهعنوان محورهای اساسی در نظر گرفته شدهاند [.]3

موانع پیادهسازی تولید پایدار را شناسایی کرده و سپس با

در سال  ،1987خانم گرو برانتلند نخستوزیر نروژ،

استفاده از روش برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی ،آنها را

برای توسعه جهانی از عبارت توسعه پایدار استفاده کرد و

اولویتبندی نماید .این رویکرد در کارخانه تولیدی مجموعه

آن را توسعهای اعالم کرد که آینده را با خطر مواجه نکند.

غذایی که وظیفه تولید و تأمین محصوالت غذایی و همچنین

از آن زمان به بعد موضوع توسعه پایدار مبنای مباحث

توسعه صنعت فرآوردههای غذایی کشور را بر عهده دارد ،مورد

فراوان قرار گرفته و متخصصان و صاحبنظران بر روی آن

استفاده قرار گرفته است.

پژوهشهای بسیاری انجام دادهاند .در دو دهه اخیر که

این پژوهش بر پایداری کسب و کار صنایع غذایی تمرکز

رشد شتابان جهانی شدن در سراسر گیتی موجب افزایش

شده و سعی دارد تا با اتخاذ رویکردی توصیفی و تفسیری به

رو به رشد مصرف منابع و خسارتهای غیرقابل جبران به

درک بومی از سازه تولید پایدار در شرکتهای تولیدی غذایی

اکوسیستمهای طبیعی شده است ،توسعه و تولید پایدار

بپردازد و این سؤال اصلی که سازههای شخصی مدیران

بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .واژه  sustainبهمعنی پایدار

شرکتهای تولیدی غذایی برای فهم بخشی ،موانع مؤثر بر

میباشد و همچنین در فارسی بهمعنی حیات ،زنده نگه

تولید پایدار چیست .با بررسی مبانی و پیشینه پژوهش و

داشتن ،استمرار و آنچه که میتواند در آینده تداوم داشته

تبیین روش پژوهش ،اسلوب اجرایی روش شبکه خزانه بهطور

باشد ،است.

عملی تشریح و سازههای مدیران شرکتهای تولیدی غذایی

جهان امروز ،در جریان رشد و توسعه اقتصادی ملل،

در ارتباط با پایداری تولید در قالب یک شبکه خزانه جمعی

شاهد گذر از نظامهای غذا و تغذیه سنتی به مدرن بوده

بیان و اولویتبندی گردید .مطالعات صورت گرفته بر روی

است .در این گذر ،عالوه بر آنکه موضوع تولید غذای کافی

پنجاه گزارش پایداری شرکتی نشان میدهد ،شرکتها

هنوز یکی از مشکالت اساسی در برقراری امنیت غذایی

قادر به مدیریت کامل اثرات زیستمحیطی و اجتماعی

است ،چالشهای متعددی در زنجیره غذایی تولید،

خود نیستند [ .]5لذا میتوان این گونه استدالل نمود که

مصرف و تغذیه از جمله کفایت ،سالمت و تعادل غذای

کاربردپذیری شاخصهای پایداری قابل انطباق در هر شرکت

مصرفی و تخریب منابع طبیعی مطرح گردیده است .در این

یا سازمان آسان نیست و نیازمند بررسی مسیر پایداری هر

میان ،تأمین امنیت غذایی یکی از اهداف جوامع بشری

شرکت و تجربیات کارشناسی و مدیریتی است و در مطالعه

در تمام ادوار تاریخ و یکی از مهمترین ارکان حقوق فردی و

مجزایی به توسعه مفهوم تولید پایدار پرداخته شود .در ادامه

امنیت انسان و جامعه ،چالشی اساسی محسوب میشود.

به پژوهشهای مرتبط با این موضوع پرداخته میشود.

بنابراین ،دستیابی به نظامهای غذا و تغذیه پایدار یکی از
ارکان اصلی دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از امنیت

 .۲پیشینه پژوهش

غذایی حال و نسلهای آتی مورد توجه میباشد.

نظریههای اقتصادی مانند اصل حداکثرسازی مطلوبیت

تسنگ و همکاران ( ،)2013در پژوهش «مدیریت مصرف

برای مصرفکننده سود برای تولیدکننده ،که آنها را تشویق

و تولید پایدار در کشورهای در حال توسعه» ،فرصتهای

به استفاده بیرویه از منابع اقتصادی بدون توجه به اثرات

تولید پایدار را در آسیا با تمرکز بر پژوهشهای گذشته بر روی
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شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر در ...

طراحی و مدیریت زنجیره تأمین سبز بررسی کردهاند .آنها

لونگ و وینسنت ( ،)2015در پژوهشی با عنوان «بهترین

درباره شیوههای عرضه سبز ،مرزهای مدیریت زنجیره تأمین

شیوهها برای پلهای آیند ه پایدارتر :پیشرفتها و چالشها

سبز ،نوآوری سبز ،پیامدهای تولید ناب ،فرایند و پیادهسازی

در انتقال به تولید و مصرف پایدار جهانی» با استناد به

روشهای ارزیابی این زنجیره بحث کردهاند.

پژوهشهای متعدد عوامل اصلی تولید و مصرف پایدار قبل

دیابات و همکاران ( ،)2014موانع اجرای تولید پایدار را در

از ارزیابی شکاف و پیشرفتهای فعلی را نشان دادهاند

شرکت نساجی هند در پژوهش «ارزیابی تعامالت میان موانع

و با ارائه سؤاالت و چالشها برای تحقیقات آینده ،یک

اجرای تدارکات شخص ثالث با رویکرد مدلسازی تفسیری

چارچوب کلی را ارائه نمودهاند .موضوعات پوشش داده

( »)ISMمطالعه کردهاند .آنها پس از شناسایی موانع اجرای

شده در پژوهش شامل نمونههای خاصی از پیشرفت در

تولید پایدار ،با استفاده از رویکرد  ISMموانع موجود را تجزیه و

زمینههایی مانند تولید پایدار ،بهرهوری اقتصادی ،مدیریت

تحلیل کرده و تعامالت میان موانع وابسته را بهطور جداگانه

زباله و استفاده از منابع تجدیدپذیر و همچنین مصرف پایدار

شناسایی نموده و در پژوهش هشت مانع را در نظر گرفتهاند.

و نقش مصرفکنندگان میباشد .در بررسی نتیجه گرفتهاند

بریزگا و همکاران ( ،)2014در پژوهش «مدیریت مصرف و

که پیشرفت مداوم ،با تولید و مصرف پایدار در ارتباط است.

تولید پایدار در کشورهای در حال گذار» روند تولید و مصرف

لوترا و همکاران ( ،)2016پژوهشی با عنوان «ارزیابی موانع

پایدار در جمهور یهای شوروی سابق را ارزیابی کردهاند،

در اجرای برنامههای مصرف پایدار و تولید در زنجیره تأمین»

ابزارهای مختلف تولید و مصرف پایدار ،شاخصها،

با استفاده از تکنیک تحلیل فازی سلسله مراتبی انجام

اقدامات ،توسعه و چالشهای اصلی در روند تولید و مصرف

دادهاند .آنها در مجموع پانزده مانع در اجرای ابتکارات

پایدار در این کشورها را تحلیل کردهاند .نتایج نشان داده که

مصرف و تولید پایدار از طریق مطالعه ادبیات و مقاالت

هیچ کدام از این کشورها از یک رویکرد یکپارچه برای توسعه

تخصصی فهرست نموده و موانع فهرست شده را با استفاده

روند تولید و مصرف پایدار استفاده نکردهاند .اتحادیه اروپا

از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار داده و

بهعنوان یک استفادهکننده اصول توسعه پایدار شناخته

اهمیت نسبی آنها را تعیین کردهاند .با توجه به یافتههای

شده و در عین حال فقدان حمایت سازمانی مناسب و

آنها از طبقهبندی موانع ،ابتکارات مصرف و تولید پایدار،

مکانیسمهای تأمین مالی بهعنوان موانع برتر برای ارتقای

بیشترین اهمیت را در حمایتها و سیاستهای دولت از

روند تولید و مصرف پایدار شناخته شده است.

میان سایر موانع داشته است.

لوترا و همکاران ( ،)2015پژوهشی را در رابطه با موانع

اسفهبدی و همکاران ( ،)2016در پژوهشی مشترک 128

پذیرش فناور یهای انرژی تجدیدپذیر و پایدار در کشور هند

شرکت ایرانی و چینی را بررسی کردهاند .نتایج نشان داده

انجام دادهاند و موانع عمده در فناور یهای تجدیدپذیر و انرژی

که مدیریت زنجیره تأمین پایدار باعث بهبود عملکرد زیست
ً
محیطی شده است ،ولی لزوما به بهبود عملکرد هزینه منجر

در هفت دسته طبقهبندی نمودهاند .برای رتبهبندی موانع از

نمیشود .بازارها باید طرح مدیریت زنجیره تأمین پایدار را

روند سلسله مراتبی استفاده کرده و تمام مقایسات زوجی بر

بهصورت وسیع در پایینترین سطوح مالی شرکتها انجام

اساس نظر کارشناسان دانشگاه و صنعت انجام گرفته است.

دهند تا عملکرد مالی و زیستمحیطی خود را به بهترین

در نهایت آنالیز حساسیت موانع دارای اولویت ،برای استفاده

شکل بهبود بخشند.

سبز را شناسایی و رتبهبندی کردهاند 28 .مانع را شناسایی و

از فناور یهای پایدار انجام گرفته است.
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منگال و همکاران ( ،)2017پژوهشی با عنوان «اولویتبندی

چرم کمک کند تا اقتصاد خطی را به اقتصاد مدور تبدیل

موانع برای دستیابی به تولید و مصرف پایدار در زنجیرههای

کند .آنها محرکها را برای شیوههای تولید پایدار و اقتصاد

تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی»

دایرهای در چارچوب صنعت چرم مورد بررسی قرار داده و

انجام دادهاند .آنها موانع مربوط بهدستیابی تولید و مصرف

ادعا کردند که آموزش و پرورش تأثیر زیادی بر شیوههای تولید

پایدار در یک زنجیره تأمین را شناسایی و سپس یک مدل

پایدار دارد.

عملیاتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای

فراهانی راد و احسانی ( ،)1387در پژوهشی با عنوان «تولید

اولویتبندی این موانع با هدف بهبود عملکرد ارائه دادهاند.

پا کتر ،رویکرد پایدار برای اقدامات مدیریتی در ارزیابی اثرات

آنها موانع سازمانی را باالترین اولویت معرفی و یک مانع

محیط زیست پروژههای صنعتی» ،رویکرد نوین پیشگیری

کلیدی برای دستیابی به تولید پایدار معرفی کردهاند.

از تولید آالیندهها در فرایند فعالیتها بهجای کنترل آن در

گویندان ( ،)2017در پژوهش «مصرف و تولید پایدار در

انتهای خط تولید ارائه نمودهاند .در پیشنهادات برای کاهش

زنجیره تأمین مواد غذایی» در مورد مدیریت زنجیره تأمین

اثرات منفی پروژهها مواردی را ارائه نموده و همچنین روشهای

پایدار در صنایع غذایی و نظریههای مختلف مصرف و تولید

مختلف اجرای تولید پا کتر را مطرح کردهاند.

پایدار مطالعه کردهاند .مطرح کردهاند که تحقیقات زیادی

رجبزاده و همکاران ( ،)1395پژوهش «نگاشت مدل

برای زنجیره تأمین صنایع غذایی پایدار انجام نگرفته است.

تولید پایدار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل

صنعت مواد غذایی بهدلیل افزایش چشمگیر جمعیت

فازی» را انجام دادهاند .هدف آنها ارتقاء سطح پایداری

جهان در آینده دچار تغییرات اساسی خواهد شد .از اهداف

پاالیشگاه نفت اصفهان از طریق شناسایی شاخصهای تولید

زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی کاهش ضایعات مواد غذایی

پایدار و تعیین روابط میان این شاخصها بهمنظور تدوین مدل

است .در صنایع غذایی ،ذینفعان میتوانند از نظر مصرف

تولید پایدار و همچنین تعیین شدت اثر شاخصها بر یکدیگر

و تولید مواد غذایی ،پایدار باشند .تغییر اقلیم و افزایش

بوده است .به این منظور با استفاده از مرور گسترده ادبیات

جمعیت جهان دو مشکل و چالش مهم برای سازمانهای

موضوع و همچنین نظرات خبرگان 70 ،شاخص تولید پایدار را

تولیدی در آینده خواهد بود و هر یک از اعضای زنجیره تأمین

در پاالیشگاه شناسایی کردهاند ،سپس روابط میان شاخصها

باید مشارکت داشته باشند ،زیرا بدون تولید پایدار و برعکس

و اثرگذار یا اثرپذیر بودن آنها را تعیین نمودهاند.
صادقی و مهرانی( ،)1395پژوهشی با عنوان «بررسی و

هیچ مصرف پایدار وجود ندارد .این دو واقعیت با هم همراه

تجزیه و تحلیل بستهبندی محصوالت ،حفظ محیط زیست

هستند و در کنار هم در اهداف توسعه پایدار نقش دارند.
لوترا و همکاران ( ،)2017محرکهای پایدار برای اجرای

و هزینههای مرتبط» را انجام دادهاند .در آن بهمنظور بهبود

تولید و مصرف در هند را ارزیابی نموده و پیشنهاد کردهاند که

هزینه تولیدکننده ،از بعد ارتباطی و همچنین تأثیرگذاری بر

حمایت از مدیریت میتواند بهطور مداوم به بهبود بخشیدن

کیفیت بستهبندی ،مدل ریاضی برای محاسبه هزینههای

به شیوههای تولید پایدار کمک کند .موکتادیر و همکاران

متغیر پایداری تولیدکننده را پیشنهاد نمودهاند .جنبههای

( ،)2018نیز مطرح نمودهاند که برای روشهای تولید پایدار،

پایداری مورد نظر شامل ابعاد اجتماعی مرتبط با اثرات چرخه

مدیریت ارشد میتواند فرایند کل اجرا را مدیریت کند .آنها

حیات بستهبندی) مانند گرم شدن کره زمین و مسمومیت

استدالل کردهاند که آ گاهی مشتری نسبت به شیوههای

انسانی (و جنبههای اجتماعی مرتبط با بستهبندی) مانند

تولید پایدار و اقتصاد دایرهای ممکن است به شرکتهای

نماد سطل زباله و اطالعات اثرکربن هستند .مدل ریاضی
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نهایی از نتایج پایداری با شیوه تصمیمگیری چندمعیاره

تصمیمگیری ،چشمانداز خارجی بهعنوان تأثیرگذارترین

ارائه و موفقیت این رویکرد مورد بحث قرار گرفته که شامل

عامل شناسایی شده است .همچنین با توجه به منابع

توانایی بالقوه آن برای تغییر رفتار شرکتهای بستهبندی و

موجود ،استراتژیهای احداث تصفیهخانه فاضالب صنعتی

واردکنندگان محصوالت و افزایش سطح پایداری آنها در

و استقرار سیستم مدیریت پسماندها ،بهترین راهبردها برای

آینده نزدیک است .نتایج نشان داده که اگر سطح پایداری

بهبود عملکرد زیستمحیطی مجتمع فوالد ارائه شده است.

پایین (اثرات زیستمحیطی و اجتماعی منفی) باشد،

از مجموعه مطالعات پیشینه پژوهش مشخص میشود
که پژوهشهای مربوط به عوامل مؤثر بر تولید پایدار محدود

هزینهها از هزینههای فعلی بیشتر میشود و بالعکس.

بوده و همچنین بهطور محدودی موانع و عوامل مؤثر بر تولید

شریعت و همکاران ( ،)1396پژوهش «شناسایی و

پایدار در نظر گرفته شده است.

رتبهبندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید
صنعتی به سوی تولید اکولوژیک» را انجام دادهاند .هدف
آنها شناخت ابعاد تولید پایدار با نگرش اکولوژیک از دیدگاه

 .۳مبانی نظری پژوهش

مدیران شرکتهای تولید صنعتی موفق در استان سمنان بوده

مفهوم تولید پایدار در اجالس سازمان ملل متحد در

است .به این منظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه بر فن

خصوص محیطزیست و توسعه در سال  1992ظهور یافته

شبکه خزانه که در آن با مدیران  33شرکت با فعالیت پیوسته

و اجالس به این نتیجه رسید که علت اصلی از بین رفتن

حداقل  5سال سابقه ،نسبت به ایجاد  33شبکه خزانه

محیط زیست ،الگوی ناپایدار تولید و مصرف بهویژه در

شخصی منفرد و در مجموع  175سازه شخصی اولیه اقدام

کشورهای صنعتی میباشد [ .]6دانشگاه الول ماساچوست

شده است .در نهایت با واکاوی و تحلیل این سازهها ،شبکه

تولید پایدار را «ایجاد کاالها و خدمات با استفاده از فرایندها

جمعی تولید پایدار مشتمل بر  87سازه ثانویه در حوزههای

و سیستمهایی که آلودهکننده نیستند ،در مصرف انرژی

مصرف منابع ،محیطزیست ،کارکنان ،عملکرد و رشد

و منابع طبیعی صرفهجویی میکنند ،از لحاظ اقتصادی

اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،محصوالت ،رهبری و یکپارچگی

مناسب هستند ،خطری برای کارکنان ،جوامع و مشتریان

سیاستها ،توسعه و پیشرفت صنعتی ،زنجیره تأمین ،میراث

ندارند و به لحاظ اجتماعی و خالقانه برای همه افراد در

صنعتی و اکولوژی صنعتی را مشخص کردهاند.

حال کار رضایت بخش باشند» تعریف نمود .این تعریف

دباغ و آقاپور ( ،)1399در پژوهشی مؤثرترین استراتژیهای

با توسعه پایدار همگام و سازگار است ،زیرا شش جنبه

تولید سبز برای بهبود عملکرد زیستمحیطی یک صنعت

اصلی تولید پایدار یعنی استفاده از مواد و انرژی (منابع)،

خاص را ارائه نمودهاند .آنها از روشهای ترکیبی روشهای

محیط زیست طبیعی ،توسعه اجتماع و عدالت اجتماعی،

آزمایشگاه ارزیابی و دیمتل ،فرایند تحلیل شبکهای ،تکنیک

عملکرد اقتصادی ،کارکنان و محصوالت تأ کید میکند.

ارزیابی نسبت جمعی را بههمراه مدل برنامهریزی آرمانی

اندیشههای مطرح شده در تولید پایدار را در سه مرحله ،اول

صفر و یک استفاده کردهاند .در مطالعه تجربی ،مجموعهای

مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود (دهه  1800تا )1920

از زیرمعیارها در قالب چهار بعد شامل چشمانداز

و دوم مدیریت مبتنی بر اعتماد ( 1920تا اوایل دهه )1960

زیستمحیطی ،چشمانداز عملیاتی ،چشمانداز سازمانی و

و سوم مدیریت کیفیت زندگی (اواخر دهه  1960تا حال

چشمانداز خارجی ،جهت ارزیابی استراتژیها در صنعت

حاضر) تقسیم نموده است [.]5

فوالد تعیین شدهاند .نتایج نشان داده که در میان ابعاد
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و عوامل مؤثر بر تولید پایدار شرکتی در شرکت مواد غذایی

 .۴روش تحقیق :برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

است .بر این اساس ابتدا شاخصهای تأثیرگذار بر تولید

استخراج وز نها و اولویتبندی عوامل از ماتریس مقایسات

پایدار بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش مطابق جدول ()1

زوجی برای استفاده در روش فرایند سلسله مراتبی نیازمند

مشخص شدند که شامل  17زیرمعیار در قالب چهار معیار

یک رویکرد علمی است .روشهای موجود استخراج وزن به

اصلی میباشند.

دو دسته تقسیم میشوند:
 .1استخراج عدد فازی بهعنوان وزن از ماتریس مقایسات

جدول  -1شاخصهای تأثیرگذار بر تولید پایدار
معیار

زیرمعیار

زوجی

منبع

 .2استخراج عدد قطعی بهعنوان وزن از ماتریس مقایسات

عدم تخصص فنی ()T1
Vachon and Klassen (2007),
مقاومت در برابر تغییر و اتخاذ
Nowosielski (2007).
موانع تکنولوژی
نوآوری ()T2
Revell and Rutherfoord
()T
(2003).
کمبود فناوری پاک ()T3
Gaziulusoy et al. (2013).
ماشینآالت قدیمی ()T4

زوجی
از روشهای نوع اول میتوان به روش میانگین هندسی،
روشهای حداقل مربعات لگاریتمی فازی ،روش ماکسیمم
و روش برنامهریزی خطی و از روشهای نوع دوم میتوان
به تحلیل توسعهیافته چانگ و برنامهریزی ترجیحات

شکاف اطالعات ()KS1

فازی ( )FPPاشاره کرد [ .]7بهدلیل سادهتر بودن محاسبه

عدم دانش سهامداران در مورد
پایداری ()KS2

یک عدد قطعی بهعنوان وزن ،بیشتر افراد ابتدا بهدنبال

Barve and Muduli (2013),
Muduli et al. (2013).
عدم تعهد از مدیریت ارشد
Turker and Altuntas (2014).
موانع دانش و
()KS3
Bhanot et al. (2015),
حمایت ()KS
فقدان دانش ،مهارت و تخصص Raci and Shankar (2005).
نیروی کار در مورد روشهای Technical Report, (2013).
تولید پایدار ()KS4

روشهای نوع دوم میروند .روش اول از این نوع ،روش
تحلیل توسعهیافته است که توسط چانگ پیشنهاد شده و
خیلی زود توسط وانگ ثابت شد که وز نهای بهدست آمده
از این روش نامعتبر هستند و قادر نیستند ،اهمیت ارتباط
متغیرهای تصمیم یا جایگزین را بهدرستی نشان دهند .در

دسترسی محدود به اطالعات
بازار()KS5

حقیقت این روش نباید برای استخراج وز نها بهکار گرفته
ً
شود .مثال ممکن است از این روش برای تعیین اولویت

عدم حمایت دولت و
دستورالعمل برای اتخاذ
شیوههای تولید پایدار ()S1

استفاده نمود و در نهایت به بردارهای متضاد یا بردارهایی

Technical Report, (2013).
موانع اجتماعی ساختار ناکارامد سیاست (Prakash and Barua (2015), )S2
Govindan et al. (2013).
()S
عدم فشار جامعه ()S3
Koho et al. (2011).

که مضرب یکدیگر هستند ،رسید .این غیریکتا بودن در
حل ،کاربرد این روش را در تعیین اولویت زیر سؤال میبرد.
همچنین روش برنامهریزی ترجیحات فازی که توسط

کمبود تقاضا و فشار برای قیمت
پایین ()S4

میخائیلو مطرح شد نیز دارای نقطه ضعفهای قابل توجهی
بود .با یک معادلسازی ،روش برنامهریزی ترجیحات فازی

کمبود بودجه برای اقدامات تولید
پایدار ()F1
موانع مالی ()F

کمبود انرژی سبز ()F2
محدودیتهای مالی()F3

لگاریتمی ( )LFPPیا برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

Nidumolu et at. (2009),
)Wang et al. (2015
Vachon and Klassen (2007),
Nowosielski (2007).

بر پایه برنامهریزی غیرخطی لگاریتمی بهدست آمد و ثابت
شد که ایرادات روشهای قبلی را ندارد [ .]7با فرض اینکه

هزینه پایداری و وضعیت
اقتصادی ()F4

بهجای مقایسات زوجی قطعی ،تصمیمگیرنده قضاوتهای
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خود را با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی با مقادیر فازی
()5

انجام دهد .برای مثال بسیار محتمل است که معیار به
اندازه  mijبین دو مقدار  Lijو  uijلذا ماتریس مقایسه زوجی

فازی بهصورت زیر تعریف میشود.

با حل مسأله برنامهریزی غیرخطی فوق ،بردار ()W*, ʎ
بهدست میآید که مؤلفه نخست آن بردار اولویت با باالترین

()1

درجه تابع عضویت در ناحیه موجه فازی و مؤلفه دوم مقدار
که در آن  0 < lij ≤ mij ≤ ujiو به ازای تمامی مقادیر i≠j

باالترین سطح رضایت است و بهعنوان شاخص سازگاری
تلقی میشود.

و  i, j = 1, 000, nهمواره داریم w =(w1, ... wn) ، uij = 1/

 lij، mij = 1/mij، Iij = 1/uij، Ʃni=1 wj = 1مخیلوف برای

اگر * Wو * ʎو در معادله Lji ≤ wj / wi ≤ ujiدارای
جواب باشد ،به آن معنی است که قضاوتهای فازی در
ً
مجموعه اولیه نسبتا سازگار است .در غیر این صورت

اندازهگیری درجه رضایت نسبتهای قبلی  wi/wjتابع

عضویت جدیدی بهشرح زیر است:

ناسازگاری شدیدی بین قضاوتهای فازی وجود داشته و
جواب بهینه حاصل تنها تا حدی ماتریس مقایسه زوجی را

()2

برآورده خواهد کرد.
معادله ( )5تقارن و غیرخطی بودن را در طرفین اعداد

در روش برنامهریزی ترجیحی فازی بردار اهمیت با
باالترین درجه عضویت ،میتوان به شرح زیر ارائه کرد:

فازی در نظر نمیگیرد و برای بهدست آوردن جواب بهینه

()3

نیاز به کنکاش بیشتری است .بنابراین یافتهها مبنی بر
عدم ناتوانی معادله ( )5را بهصورت زیر میتوان ارائه کرد.

و انتظار میرود بردار اولویت حاصل بهترین جواب

 -1درجه عضویت منفی بیمعنی است -٢ .وقتی بین

ممکن باشد .از این رو میخایلو برنامهریزی ترجیحی فازی

قضاوتهای فازی ناسازگاری شدیدی وجود داشته باشد،

زیر را بر اساس مدل اولویتبندی غیرخطی ارائه کرده است.

مدل جواب بهینه چندگانه خواهد داشت .از اینرو برای

این مدل توسعه روش برنامهریزی ترجیحی فازی برای

غلبه بر کاستیهای مدل برنامهریزی ترجیحی فازی و یافتن

ماتریس مقایسات زوجی با مقادیر قطعی در محیط فازی

بردار اهمیت منحصر به فرد وانگ و چین مدل برنامهریزی

میباشد.

ترجیحی فازی لگاریتمی را بهشرح زیر ارائه کردند.
()6
بنابراین لگاریتم قضاوتهای فازی مثلثی ماتریس dj

()4

یک عدد فازی مثلثی با تابع عضویت زیر خواهد بود.
()7

مدل فوق را میتوان به شرح زیر بازنویسی کرد:

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400
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شده است .جوابهای بهینه برای مدل * xiبه ازای i=1, 2,

 3, ..., nاست .بنابراین همانطور که پیشتر به آن اشاره شده
است اولویتهای نرمال شده مانند زیر قابل حصول است:

این معادله به مسأله زیر تبدیل میشود:

()11

()8

قابل توجه است که مطلوب بهدست آوردن مقادیر مثبت

یا

برای * ʎمیباشد .اگر  ʎ*=0باشد میتوان نتیجه گرفت که
زوجی وجود دارد مگر
مقایسه
شدیدی در
ناسازگاری
جود دارد
ماتریسزوجی و
ماتریس مقایسه
شدیدی در
ناسازگاری

()9

 ..هراندازه مقدار

که
مگرآن
آن که

هراندازه *
ناسازگاری
کمتر باشد،
 ()δکمتر )
مقدار
مشاهدهشده در ماتریس
مشاهده
ناسازگاری
باشد،
(≥ 0

()9

شده در ماتریس مقایسات زوجی فازی کمتر خواهد بدود.

محدودیتنرمالسازی  Ʃni=1 wj=1بهعلت پیچیدگی
ً
پس از
شود.
ی
م
حذف
موقتا
معادله باال
محاسبات در دو
به علت پیچیدگی
محدودیت نرمالسازی
حلکرد.
نرمال
ها را
اهمیمیت
ها یا
باالت
معادلهاولوی
دریدوتوان
باال م
حل معادله
پس از
شود.
حذف
موقتاً
محاسبات

نرمال کرد.
اهمیتها
میتوان
معادله باال
طوری که
≥ iرا wبه
اولویت1,ها یا= 1 i
2, ...,
است n
فرض این

مقایسات زوجی فازی کمتر خواهد بود .همچنین میتواند

همچنین

میتواند عندوان شداخن ناسدازگاری بدرای

عنوان شاخص ناسازگاری برای ماتریس مقایسه زوجی

ماتریس مقایسه زوجی لحاظ شود.

لحاظ شود.

 .6یافتههای پژوهش
در این بخش با تبدیل اعداد قطعی مقایسات زوجی

 .5یافتههای پژوهش

خبرگان به اعداد فازی براساس جدول  4اهداف پژوهش

طوریبه کهفرض
است  . lnw > 0 iاگر چه بهنیازی
فرض2,این= 1,
3, ..., n

مقایسات زوجی خبرگان
ضرایبقطعی
تبدیلواعداد
بخش با
در
اهمیت معیارهای
ابتدا اوزان
اینشوند.
بررسی می

است.شده
اضافه
نتایج،ایناین
سازیاین
سازی
برای ساد
محدودیت شده
محدودیت اضافه
این نتایج،
برایه ساده

اهمیتریزی
روش برنامه
اساس از
ابتدا این
شوند .بر
ی می
محاسبه
معیارهای اصلی
ضرایب
اوزان و
شوند.
م

 . lnw > 0 i = 1 , 2 , 3 , . .. , nاگر چه نیازی به فرض

غیرمنفی بودن  lnwi > 0 i = 1, 2, 3, ..., nنیست.
غیرمنفی بودن lnw > 0 i = 1 , 2 , 3 , ... , nنیست.

لگاریتمی با
فازی
ترجیحی
برنامه
است.ازاز این
لگاریتمی با
فازی
ریزیترجیحی
ریزی
مدلبرنامه
اینرورو مدل
میشود.
فرموله
شکل زیر
اولویتهای
فرموله میشود.
()۱۰
معادله
غیرخطیبه بهشکل
غیرخطی
اولویتهای

مجموعه معیار
اساس در هر
زیرمعیارها
سپس برای
اهدافها پژوهش بررسی
جدول ()4
فازی بر
اصلیبه واعداد

ترجیحات فازی لگاریتمی (توسط میخائیلو اابات کرده که

و سپس برای زیرمعیارها در هر مجموعه معیارها محاسبه

روش  LFPPیا برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی بر

میشوند .بر این اساس از روش برنامهریزی ترجیحات فازی

پایه برنامهریزی غیرخطی لگاریتمی به دست آمده و

است.کهدر روش  LFPPیا
شدهکرده
اثبات
میخائیلو
استفاده
(توسطرا ندارد)
لگاریتمیهای قبلی
ایرادات روش
فازی معیارهای
فازی برای
مقایسات زوجی
گام اول
اصلیبر برپایه برنامهریزی
لگاریتمی
ترجیحات
برنامهریزی

()10

تشکیلهمیشود.
جدول 2
اساس طیف
دست آمده و ایرادات روشهای قبلی
لگاریتمی ب
غیرخطی

()01

ناظر ][8
فازی
شدهو اعداد
استفادهکالمی
ندارد) :0عبارات
راجدول
اول .مقایسات زوجی
در متگام
است.

معادل فازی اولویت
اساسها طیف جدول ()۳
فازی برای معیارهای اصلی بر
اولویتها
شود.
کدتشکیل می
که در آن

برای  i=1,2,3,,,,,nعددد اابدت

بسددیار بددزری معینددی اسددت .از جریمدده  mبددرای یددافتن
وزنهای با کمترین مقدار خطی ممکن اسدت در قاداوت

که در آن  xi = lnwiبرای  i=1, 2, 3, ..., nعدد ثابت
فازی استفاده شده است .جوابهای بهینه بدرای مددل

های با
یافتن وز ن
است .ازاستجریمه
ازایمعینی
بزرگ
بیشدتر
برایطور که
بنابراینmهمان
i=1,2,3,,,,n
بسیار به

استفاده
است
ممکن
مقدار
فازیزیدر
قضاوتمانندد
هایدرنرمال شده
اولویت
خطی است
اشاره شده
کمترینبه آن
()00
قابل توجه است که مطلوب به دست آوردن مقادیر مثبدت
برای

میباشد .اگر =1

باشد میتوان نتیجه گرفت که

پایین

متوسط

باال

خبره میباشند که
پژوهش )u( 10
در)Lاین ()m
تعداد خبرگان (
مقایسات 0زوجی را 0تکمیل 0کردهاند و سپس
پرسشنامه یکسان
اهمیت
0
2
3
4

قابل حصول است:

حد

حد

حد

یکسان تا نسبت
زوجیاً با روش میانگین هندسی ادغام شده و برای
مقایسات
0

2

3

2

3

4

مهمتر
اصلی در جدول ( )3مالحظه میشوند.
معیارهای
نسبتاً مهمتر

نسبتاً مهمتر تا
اهمیت زیاد

3

4

5
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بندی عوامل5مؤثر در 6...
شناسایی و رتبه 4
اهمیت زیاد

6

7

اهمیت زیاد تا
بسیار زیاد

5

6

جدول  -۲عبارات کالمی و اعداد فازی متناظر []8
کد

اولویتها

بایستی به صفر نزدیک باشد تا مقایسات زوجی سازگاری

معادل فازی اولویتها

قابل قبولی داشته باشند.

حد پایین ( )Lحد متوسط ( )mحد باال ()u

1

اهمیت یکسان

1

1

1

2

ً
یکسان تا نسبتا مهمتر

1

2

3

3

ً
نسبتا مهمتر

2

3

4

4

ً
نسبتا مهمتر تا اهمیت زیاد

3

4

5

5

اهمیت زیاد

4

5

6

6

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

5

6

7

7

اهمیت بسیار زیاد

6

7

8

8

ً
بسیار زیاد تا کامال مهمتر

7

8

9

9

ً
کامال مهمتر

8

9

10

(d1

+

)j=(1-L)2+(100×((d122+e122

32+ e132)+ ( d142+e 142) +( d232+e 23 2 )+
;)))(d242+e242)+(d342+e342
s.t
- x 1 + x 2 -

x1-x2-L×0.187+d12≥-0.944
L×0.195+e12≥0.563

- x 1 + x 3 -

x1-x3-L×0.273+d13≥-0.532
L×0.354+e13≥-0.094

- x 1 + x 4 -

x1-x4-L×0.180+d14≥-1.841
L×0.226+e14≥1.435

- x 2 + x 3 -

x2-x3-L×0.414+d23≥0.277
L×0.315+e23≥-1.006

در مرحله بعد بر اساس رابطه (( )10مدل نهایی )LFPP

x2-x4-L×0.190+d24≥-1.144
 - x 2 + x 4x2-x3-L×0.414+d23≥0.277 -x2+x3-

تشکیل
مدل غیرخطی معیارهای اصلی بر اساس جدول ()3
معادل فازی اولویت ها

L×0.315+e23≥-1.006
L×0.214+e24≥0.740
x2-x4-L×0.190+d ≥-1.144 -x2+x4-

توسط نرمافزار
مدل
حد
حد
میشود که در زیر مالحظه میشود .این حد
اولویتها
کد
باال
متوسط
 Lingo17حل شده که جواب آن در پایین
مشاهده
نمودار ()1
()L

()m

() u

6

7

8

24

- x 3 + x 4 -

7
8

()F

(9 )0.16,0.19,0.24

زیاد
بسیار زیاد تا
کامالً مهمتر ()S

7

جدول  -3مقایسه زوجی معیارهای اصلی
8

8
کامالً مهمتر
()0.59,0.77,1.1

9
()KS

01
9
()0.39,0.47,0.57

تعداد خبرگان در این پژوهش  01خبره میباشند که
()1,1,1
()1.32,1.99,2.73
()0.32,0.38,0.48
پرسشنامه مقایسات زوجی را تکمیل کردهاند و سپس

)(F

)(S

)(KS

)(T

شرح

()1.06,1.09,1.,,

()1.09,1.77,0.0

()1.39,1.,7,1.07

()0,0,0

موانع تکنولوژی )(T

()1.3,,1.38,1.,8

()0.3,,0.99,,.73

()0,0,0

()0.76,,.03,,.07

(
)1.37,1.01,1.76
نمودار ()0,0,0(،)1
)1.3,,1.,,,1.06
)1.90,0.3,0.7و چون
 0.844شده
مقدار ( Jبرابر با
با توجه(به

موانع اجتماعی )(S

()0,0,0

()0.79,,.,8,,.9,

موانع مالی )(F

(),.,,0.,6,6.3

عددی کوچک میباشد نشان از سازگاری باالی ماتریس
مقایسه زوجی

در مرحله بعد بر اساس رابطه ( 01مدل نهایی  )LFPPمدل

نشان
براساس شکل
اصلی * Xدر
معیارهایمقادیر
همچنین
است.
تشکیل
جدول 3
غیرخطی
میشود که در زیر مالحظه میشود .این مدل توسط نرم
افزار  Lingo17حل شده که جواب آن در شکل 0

مشاهده میشود .در مدل زیر مقدار  Jنرخ ناسازگاری

وردین وصفر
،106بایفرستی به
شمارهکه
میباشد
نزدیک1400
اردیبهشت
باشد تا مقایسات34
زوجی سازگاری قابل قبولی داشته باشند.

MIN=J; j=(1-L)2+(100×((d122+e122) +
2

2

2

2

2

2

()1,1,1

موانع تکنولوژی ()T

()1.76,2.13,2.57

موانع دانش و
حمایت ()KS

عددی کوچک میباشد نشان از سازگاری باالی ماتریس
*

مقایسه زوجی است .همچنین مقادیر  Xدر شکل نشان

موانع دانش و

حمایت ()KS

()T

شرح

شکل  -,وزن معیارها و نرخ ناسازگاری در خروجی
موانع اجتماعی ()S
()0.91,1.3,1.7
لینگو
مالیو()Fچون
موانعشده
( )4.2,5.26,6.3مقدار  Jبرابر با 1.8,,
با توجه به شکل ,0

مقایسات زوجی با روش میانگین هندسی ادغام شده و
()0.37,0.50,0.76
()1,1,1
()0.34,0.44,0.56
برای معیارهای اصلی در جدول ( )3مالحظه میشوند.
()2.1,2.6,3.14
()1.79,2.28,2.92
()1,1,1
جدول  -3مقایسه زوجی معیارهای اصلی

(),.0,,.6,3.0,

L×0.214+e24≥0.740
x3-x4-L×0.249+d34≥-1.073

x3-x4-L×0.249+d34≥-1.073 -x3+x4L×0.244+e34≥0.580
L×0.244+e34≥0.580

میشود .در مدل زیر مقدار  Jنرخ ناسازگاری میباشد که
اهمیت بسیار

;MIN=J

داده شده است .برای تبدیل این مقادیر به وزن معیارها از

شده است .برای تبدیل این مقادیر به وزن معیارها از
داده رابطه
[]7کهکه دردر جدول
میی
استفاده م
شود.[7
شود ]
استفاده

رابطه

شده است.
شده آورده
جدول (),
است.
( )4آورده

جدول  -,وزن معیارهای اصلی
*

*

رت

X

) Exp(X

وزن ()W

موانع تکنولوژی ()T

0.,3,

3.,30

1.003

,

موانع دانش و حمایت ()KS

0.9,0

6.966

1.,31

,

موانع اجتماعی ()S

0.633

0.009

1.069

3

موانع مالی ()F

,.690

0,.7,6

1.,87

0

نام معیار

جمع

30.3

به

صورت گرفته و مدل برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی
پیادهسازی میشود و سپس با حل مدل وزن معیارها بهدست
میآید که بهصورت خالصه در جدول ( )5آورده شده است.
بر این اساس در بین تمامی زیرمعیارها ،کمبود بودجه برای
اقدامات تولید پایدار ( )F1رتبه اول را کسب کرده است.
هزینه پایداری و وضعیت اقتصادی ( )F4و محدودیتهای
مالی( )F3بهترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند.
جدول  -4وزن معیارهای اصلی
نام معیار

*X

)*Exp(X

وزن ()W

رتبه

موانع تکنولوژی ()T

1.234

3.435

0.113

4

موانع دانش و حمایت ()KS

1.941

6.966

0.230

2

اول ،موانع دانش و حمایت ( )KSبا وزن  0.230رتبه دوم ،موانع

موانع اجتماعی ()S

1.633

5.119

0.169

3

اجتماعی ( )Sبا وزن  0.169رتبه سوم و موانع تکنولوژی ( )Tبا

موانع مالی ()F

2.691

14.746

0.487

1

وزن  0.113رتبه چهارم را کسب کرده است .به طریق مشابه

جمع

نمودار  -1وزن معیارها و نرخ ناسازگاری در خروجی لینگو

با توجه به جدول ( ،)4موانع مالی ( )Fبا وزن  0.487رتبه

30.3

برای زیرمعیارها در هر مجموعه معیار نیز مقایسات زوجی
جدول  -5وزن نهایی عوامل
معیار

وزن معیار

موانع تکنولوژی
()T

0.11

موانع دانش و حمایت
()KS

0.23

زیرمعیار

وزن نسبی زیرمعیار

وزن نهایی زیرمعیارها

رتبه

عدم تخصص فنی ()T1

0.32

0.036

13

مقاومت در برابر تغییر و اتخاذ نوآوری ()T2

0.24

0.027

16

کمبود فناوری پاک ()T3

0.304

0.0344

15

ماشینآالت قدیمی ()T4

0.125

0.0141

17

شکاف اطالعات ()KS1

0.15

0.034

14

عدم دانش سهامداران در مورد پایداری ()KS2

0.20

0.046

8

عدم تعهد از مدیریت ارشد ()KS3

0.22

0.051

6

فقدان دانش ،مهارت و تخصص نیروی کار در مورد روشهای تولید پایدار
()KS4

0.18

0.041

10

دسترسی محدود به اطالعات بازار()KS5

0.25

0.057

5
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معیار

وزن معیار

موانع اجتماعی ()S

0.17

موانع مالی ()F

0.49

زیرمعیار

وزن نسبی زیرمعیار

وزن نهایی زیرمعیارها

رتبه

عدم حمایت دولت و دستورالعمل برای اتخاذ شیوههای تولید پایدار ()S1

0.23

0.039

11

ساختار ناکارامد سیاست()S2

0.23

0.038

12

عدم فشار جامعه ()S3

0.26

0.045

9

کمبود تقاضا و فشار برای قیمت پایین ()S4

0.28

0.047

7

کمبود بودجه برای اقدامات تولید پایدار ()F1

0.46

0.23

1

کمبود انرژی سبز()F2

0.12

0.06

4

محدودیتهای مالی()F3

0.14

0.07

3

هزینهپایداری و وضعیت اقتصادی ()F4

0.27

0.13

2

 .6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

آنطور که انتظار میرفت ،موفقیتآمیز نبوده است .این عدم

در سالهای گذشته اکثریت تولیدکنندگان کاال و خدمات،

موفقیت ،عالوه بر اتالف زمان و هزینه ،اثر مخرب دیگری نیز

نگاه منفعلی نسبت به مباحث زیست محیطی ،اجتماعی،

دارد و آن مقاومت سازمان به تغییرات بعدی است .لذا با

اخالقی داشته و تمرکز کمتری به حداکثر رساندن ارزش

توجه به گستردگی دامنه فعالیتهای سیستم مدیریت

سهامدارن وجود داشت و زمانی که فعالیتها در چارچوب

تولید پایدار ،شناسایی عوامل اولویتبندی مؤثر بر آنها امری

قانون انجام میشدند .ولی در دهههای اخیر شرکتها با

ضروری است.

سرعت زیادی در جهت دگرگونی خود و تطبیق با اوضاع

در این راستا ،در پژوهش به اولویتبندی موانع مؤثر بر

و احوال خود با شرایط محیطی اطرافش برآمدهاند و لذا

تولید پایدار شرکت تولیدی مجموعه غذایی پرداخته شده

در پژوهش سعی گردید ،ابعاد تولید پایدار مشخص و

است .توسعه پایدار مدیریت روابط سیستمهای انسانی و

اولویتبندی عوامل اثرگذاری آنها مشخص گردد و ارکان

اکوسیستمهای طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع در

مهم و حیاتی جهت دستیابی به تولید پایدار تعیین گردیدند.

جهت تأمین رفاه نسلهای حال و آینده تعریف میشود .ابتدا

امروزه اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی در محدودیت

در پژوهش به تبیین مسأله پرداخته شد و سپس مرور ادبیات

منابع و رقابتهای بسیار فشرده و ...شرکتها را بهسوی

و پیشینه پژوهش تولید و توسعه پایدار بررسی شد و در آن

اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است .یکی از این

مشخص شد که تمرکز بیشتر مطالعات بر روی شناسایی و

راهبردها ،سیستمهای مدیریت تولید پایدار میباشند که

رتبهبندی موانع دستیابی به پیادهسازی تولید پایدار با تکنیک

با برنامه ،تغییرات را از الیههای باالی سازمان به الیههای

تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده است [.]12 ،11 ،10 ،9

پایین سازمان منتقل مینماید و چنانچه بهطور مناسب

در انتها نیز موانع تأثیرگذار بر تولید پایدار استخراج شد که

در سازمان بهکار گرفته شود ،موجب ارتقای انعطافپذیری

شامل  17زیرشاخص در چهار بعد شامل موانع تکنولوژی،

سازمان ،افزایش مشارکت کارکنان ،کاهش هزینهها ،افزایش

دانش و حمایت ،اجتماعی و مالی بودند .سپس با استفاده

رضایت مشتریان و کارکنان و در نهایت تعالی کسبوکار

از روش برنامهریزی ترجیحات فازی لگاریتمی این موانع

میگردد .متأسفانه اجرای سیستمهای مدیریت تولید پایدار

اولویتبندی شدند .از نتایج مشخص شد که در بین ابعاد
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اصلی اولویتهای اول الی چهارم موانع شامل مالی با وزن

طبق اولویتبندی ارائه شده برای موانع تأثیرگذار بر

 ،0.487دانش و حمایت با وزن  ،0.230اجتماعی با وزن

سیستمهای مدیریت تولید پایدار در شرکتهای مذکور،

 0.169و تکنولوژی با وزن  0.113میباشند .از موانع داخلی

زیرمعیار «کمبود بودجه برای اقدامات تولید پایدار» رتبه اول

سازمان محدودیتهای مالی است ،از آنجا که امروزه این

را دارد ،لذا پیشنهاد میگردد به این زیرمعیار توجه ویژهای

مسأله در سازمانهای مختلف نمود پیدا کرده ،توجه به آن

شود.

مهم است ،مطرح شده که در دولت ،برنامه خاصی برای

پینوشت

مدیریت این محدودیت وجود ندارد و در این راستا دولت
میتواند با ارائه تسهیالت ویژه مانند ایجاد شرایط وارد شدن

1. Koho, Tapaninaho, &Torvinen, 2011.

 .2ولیپور خطیر و صفایی قادیکالیی.1394 ،

به بورس اوراق بهادار به سازمانهایی که در راستای تولید

3. Gaziulusoy, Boyle, & McDowall, 2013.

در جهت زیست محیطی و تولید پاک فعالیت دارند ،این

4. Govindan, 2018.

فشار از سازمانها کم شود و همچنین در بین زیرمعیارها نیز

 .5شریعت ،ایرانزاده و بافنده زنده.1396 ،

زیرمعیار” کمبود بودجه برای اقدامات تولید پایدار” رتبه اول

6. Revell, & Rutherfoord, 2003.
7. Shao, Taisch, & Ortega-Mier, 2016.

را کسب کرده است.

 .8صادقی و مهرانی.1395 ،

معیار بعدی موانع دانش و حمایت هست که فقدان

 .9فراهانیراد و احسانی.1387 ،

دانش کافی و پیدا نمودن نیروی کار ماهر و تخصص در

10. Barve, & Muduli, K., 2013.

مورد روشهای تولید پایدار است که پیشنهاد میشود با ارائه

11. Chou, Sun, & Yen, 2012.

آموزشها و برگزاری دورههای آموزشی در زمانهای متوالی

12. Esfahbodi, Zhang & Watson, 2016.

و همچنین استفاده از سیستم مدیریت دانش ،استخدام
نیروهای کار ماهر از خارج از سازمان این مانع را محدود

منابع

کنند.

دباغ ،رحیم ،صابر آقاپور اسبق (« ،)1399ارائه مدل مناسب تصمیمگیری
برای انتخاب راهبرد مؤثر تولید سبز در مجتمع فوالد صنعت بناب»،

با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش راهکارهای

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید،)16(8 ،

عملیاتی زیر ارائه میگردد.

.75-57

سیستمهای مدیریت تولید پایدار عامل مهم برای بهبود

دباغ ،رحیم؛ مازیار خوشسیرت و علی بزرگیامیری (« ،)1397ارائه مدل

عملکرد شرکتهای غذایی هستند و نقش مهمی در ایجاد

خرید اقالم امدادی تحت مناقصه معکوس چندشاخصه با بهکارگیری

مزایای رقابتی آنها دارند ،لذا توجه به عامل «سرمایه فکری»

رویکرد ترکیبی برنامهریزی ریاضی چندهدفه» ،پژوهشنامه بازرگانی،

میتواند باعث افزایش عملکرد مالی آنها شود.

(.۲۱۸-۱۸۹ ،22)86

افزایش تولید پایدار و عملکرد عملیاتی باعث بهبود

رجبزاده قطری ،علی و عطیه اخوان (« ،)1396نگاشت مدل تولید پایدار

عملکرد مالی میگردد ،لذا باید توجه ویژهای به سیستمهای

با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی» ،فصلنامه
علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی ،سال پانزدهم ،شماره

مدیریت تولید پایدار توسط مدیران عالی و ارشد این

.1-26 ،46

شرکتها بهعمل آید.

شریعت ،محمدعلی؛ سلیمان ایرانزاده و علیرضا بافندهزنده (،)1396

جهت بهبود عملکرد مالی در این شرکتها ،باید تا حد

«شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید

امکان عملکرد عملیاتی خود را افزایش دهند.

صنعتی به سوی تولید اکولوژیک (مطالعه شرکتهای تولیدی صنعتی
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