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سنجش و اولویت بندی استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل
سلسلهمراتبی فازی
دهقان دهنوی ،حسن ،.1دلشاد،

زهرا*2

 .1دانشيار ،گروه مديريت صنعتي ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،يزد ،ايران.
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،يزد ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتz.delshad66@gmail.com :
چکیده
محیط زیست و حفاظت از آن موضوعی است که شاید از ابتدای زندگی اجتماعی بشر قابل توجه بوده است .زنجیره تأمین (لجستیک و مدیریت
عملیات) در برگیرنده لجستیک و مسئله مطرح در سطح مدیریت ارشد سازمان میباشد .در دنیایی که به طور دائم در حال تغییر و تحول است،
ضرورت بروز واکنشهای مناسب از سوی سازمانها و شرکتهای صنعتی و تولیدی دوچندان شده است .در این پژوهش با مرور ادبیات نظری و
نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان ،استراتژیهای مدیر یت زنجیره تأمین سبز ،شناسایی شدند که این عوامل عبارتند از :حوزه مدیریت ،اقتصاد،
سیاستگذاری ،تکنولوژی .سپس عوامل شناسایی شده ،رتبهبندی و اهمیتسنجی گردید .بدین منظور از روش تحلیل سلسلهمراتبی به عنوان یک تکنیک
تصمیمگیری استفاده شده است .پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،روش تحلیل سلسله مراتبی فازی میباشد .جامعه مورد
مطالعه آن دربرگیرنده  51نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پلیمر استان فارس بوده است .تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر این است که عامل حوزه
مدیریت (استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی) ا ز بین دیگر عوامل ،باالترین رتبه را کسب کرده است .نتایج این پژوهش برای صنایعی که قصد
برنامهریزی در سطح استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز دارند ،قابل استفاده است.
واژه های کلیدی :محیط زیست ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت استراتژیک ،تحلیل سلسلهمراتبی.

کسب و کار برای رهبری کسب وکار در بخشهای تولیدی

 .1مقدمه

سازمان تولید در کالس جهانی قادر است بهترین

و خدماتی در اقتصاد جهانی هستند .استراتژیهایی که مبتنی

تولیدکننده در جهان بوده و با ارزشترین محصوالت را

بر این فلسفهها هستند ،به عنوان تنها جهتگیری استراتژیک

تولید کرده و بیشترین نرخ بازگشت را از طریق اجرای

شرکتها یا به عنوان مکملی برای جایگاه استراتژیک سنتی

استراتژی رقابتی سازمان به دست آورد .به منظور کسب

هستند که بر استراتژیهای عمومی رهبری هزینه ،تمایز و

قابلیت رقابت پذیری ،الزم است مدیران با اتخاذ تصمیمات

تمرکز ،مبتنی هستند .موفقیت یا شکست سازمان در گرو

مناسب در حوزههای تصمیم عملیات (شامل :ظرفیت ،شبکه

توانایی آن در تعریف یک استراتژی اثربخش برای کسب

تأمین ،تکنولوژی فراگرد و سازماندهی) ،راه دستیابی به

مزیت رقابتی پایدار جهت خلق ارزش بلند مدت است

اهداف عملکردی خود را هموار کنند .در دهه گذشته ،دامنه

(جعفرنژاد و حیدری.)0931 ،

وسیعی از فلسفههای استراتژیک و عملیاتی ایجاد شدهاند تا

شناسایی استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز ،توجه

سازمانهای کسب وکار امروز را متناسب با فضای بازار

پژوهشگران را به مطالعه و بررسی عوامل مؤثر آن در

جهانی با رقابت بسیار شدید ،منعطف سازند (پویا و آذر،

سازمان ،جلب نموده است .با توجه به معیارهای مرتبط به

 .)0931این فلسفهها ،شامل رقابت مبتنی بر زمان ،مدیریت

استراتژیهای زنجیره تأمین سبز ،ضرورت دارد تا این عوامل

کیفیت جامع ،برون سپاری منابع ،مهندسی مجدد کسب و

تأثیرگذار در صنایع مختلف ،شناسایی و رتبهبندی شود تا به

کار و مدیریت تغییر ،میشود .این اصول و فلسفهها و

کمک آن مدیران صنایع بتوانند الگوی مناسبی جهت برنامه-

ابزارهای مرتبط با آنها ،شکل دهنده استراتژیهای عملیاتی و

ریزیهای آیندهشان در خصوص سرمایهگذاری روی عوامل
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حسن دهقان دهنوی و زهرا دلشاد

و راهکارهایی که موجب تسهیل این موضوع در سازمان

پرداخته شد .از بیان این مطالب میتوان به جنبه نوآوری و

میشود ،پیدا نمایند و براساس آن به تقویت و بهبود

دانش افزایی این پژوهش اشاره نمود.

توانمندیهای خویش بپردازند .در واقع این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به پرسشهای زیر میباشد:

 .2مبانی نظری پژوهش

 -0عوامل و معیارهای مؤثر استراتژیهای مدیریت زنجیره

 -0-2مدیریت استراتژیک تولید و عملیات
استراتژی را میتوان راه و روش تحقق مأموریت

تأمین سبز کدامند؟
 -2این عوامل دارای چه اهمیت و رتبهای هستند؟

سازمان تلقی کرد ،به گونهای که از این راه سازمان عوامل

جنبه نوآوری و دانش افزایی :تاکنون در زمینه مدیریت

خارجی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل داخلی (قوتها و

زنجیره تأمین سبز مدلهای ایستا (معادالت ساختاری) با

ضعفها) را بررسی و شناسایی کرده و از قوتهای داخلی

جنبههای مختلفی کار شده است .از آنجا که پژوهش حاضر

و فرصتهای خارجی به درستی بهره برداری نموده،

به بررسی عوامل راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در

ضعفهای داخلی را از بین ببرد و از تهدیدهای خارجی نیز

صنایع تولیدی میپردازد پس میتوان گفت نتایج آن میتواند

بپرهیزد .در سطح وظیفهای ،براساس اهداف و استراتژیهای

به مدیران این سازمانها در راستای بررسی و بهبود مطلوب

سطوح باالتر برای هرکدام از وظایف واحدهای تجاری

در مدیریت مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد

استراتژیک ،استراتژی وظیفهای تعیین میشود .مسئولیت

فازی در شرکتهایشان کمک نماید .روش تحلیل

بزرگتر و اصلی مدیران این سطح ،اجرا یا پیاده کردن

سلسلهمراتبی فازی با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف

استراتژیها و برنامههای استراتژیک سازمان است .استراتژی

به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد .این مدل قادر

تولید الگویی از تصمیمات و اقدامات تولیدی ،هم دارای

است ارتباط بین شاخص که به صورت تکی یا گروهی به

ماهیت ساختاری و هم زیرساختاری است که قابلیت سیستم

یکدیگر وابستهاند ،را تعیین نماید .روش تحلیل

تولیدی شرکت و چگونگی رسیدن به مجموعهای از اهداف

سلسلهمراتبی فازی میتواند برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین

تولیدی سازگار با اهداف کلی شرکت را مشخص میکند.

ویژگیهای چند متغیر که برای یک مسئله تعریف شدهاند،

نوآوری توانایی معرفی سریع محصوالت جدید یا تغییرات

استفاده شود .طراحی این مدل روشی است برای بررسی اثر

طراحی برای محصوالت موجود میباشد .از سبک رهبری

هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر؛ این طراحی

میتوان به عنوان یکی از تصمیمات تولیدی زیرساختاری یاد

رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط است و این طراحی

کرد .موقعیت رقابتی شرکتهای تولیدی به توانایی ایجاد

برای توسعة چارچوب مدل بهکار میرود تا اهداف کلی

اتحاد استراتژیک بین فرصتهای بازار و قابلیتهای تولیدی

تحقیق امکانپذیر شود .مدل تحلیل سلسلهمراتبی فازی را

وابسته است .تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری جهت ایجاد

میتوان به عنوان روشهای دانش سلسلهمراتبی طبقه بندی

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات میتواند پیچیده باشد .بر این

نمود .این دانش یک زمینه فرا رشتهای از دانشها است که به

اساس سرمایهگذاری بر روی تسهیالت ،فرایندهای عملیاتی

سیستمهای پیچیده طبیعی و اجتماعی میپردازد و هدف آن

و نیروی انسانی ،ماهیتی استراتژیک دارند و باید در باالترین

توسعه بنیادهایی فرا رشتهای است که در زمینههای متنوعی

سطوح شرکت ،در این مورد برنامهریزی و تصمیمگیری شود

قابلیت به کارگیری داشته باشند .بنابراین در این پژوهش نیز

(جعفرنژاد و حیدری.)0931 ،

با بهرهگیری از این رویکرد و با لحاظ نمودن متغیرهای

برای سطح وظیفهای ممکن است مجموعهای از

استراتژیهای کلیدی و مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز

استراتژیها وجود داشته باشد که هرکدام در جهت استفاده
بهینه از منابع در دسترس بمنظور کمک به استراتژیهای
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واحد بازرگانی تدوین میشوند .جهت کلی هر یک از

در تمام عملیات یک سازمان نفوذ کرده و پیادهسازی شوند.

فعالیتهای سازمان را مانند تولید و عملیات (استراتژی تولید

سیستمهای مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تأمین

و عملیات این موارد را تعیین میکند :روش و محل تولید

سبز مکمل یکدیگرند و اجرای آن ،نه تنها باعث بهبود

یک محصول ،میزان و سطح یکپارچگی عمودی ،توسعه

زیست محیطی در داخل کشور میشود بلکه میتواند باعث

منابع فیزیکی ،ارتباط میان عرضه کنندگان استراتژی تولید

افزایش پایداری و بهبود عملکرد زیست محیطی شبکه تأمین

تحت تأثیر چرخه حیات محصول ،افزایش در حجم تولید)،

جهانی شود .همچنین تأثیر داخلی زنجیره تأمین سبز را

بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،مالی تعیین میکند .سیستم تولید

میتوان افزایش درآمد فروش ،کارایی فرایندها ،افزایش توان

ورودیها را به صورت مواد اولیه ،نیروی انسانی ،سرمایه،

رقابتی بیان نمود .مشارکتهای زیست محیطی منجر به

سوخت و اطالعات دریافت میکند .این ورودیها در

یکپارچگی دانش و افزایش همکاریها بین سازمانها خواهد

زیرسیستم تبدیل به کاالها و خدمات میشوند که خروجیها

شد که در نتیجه آن سازمانهای موجود در زنجیره تأمین

نامیده میشوند .بخشی از این خروجی در زیرسیستم کنترل

میتوانند قابلیتهای سازمانی خود را توسعه دهند .این امر

از نظر قابل قبول بودن کمیت ،هزینه و کیفیت بررسی

نه تنها بر عملکرد زیست محیطی آنها تأثیر میگذارد بلکه

میشود .اگر خروجی قابل قبول بود تغییر در سیستم نیاز

بر ابعاد عملکردی آنها مانند هزینه و کیفیت نیز اثر

نیست در غیر این صورت اقدامهای اصالحی از سوی

میگذارد (والیی و سعیدی.)0939 ،

مدیریت الزم است .اساس و هسته سیستم تولید ،زیرسیستم

از طریق بهبود در سرعت عمل و قابلیت پایداری که

تبدیل است که در آن نیروی کار ،مواد اولیه و ماشین آالت

موجب استفاده بهینه از منابع میشود ،به زیر معیارهایی

برای تبدیل ورودیها به کاالها و خدمات مورد استفاده قرار

همچون سیستم اجتماعی و محیطی و مصرف کننده و تولید

میگیرند .زیرسیستم کنترل ،صحت عملکرد سیستم را با

تقسیم میشود .هدف ،دستیابی به یک موازنه میان منفعت

ارائه بازخور برای انجام اقدامهای اصالحی مدیران تضمین

اقتصادی و محیطی و استفاده از منابع است که به صورت

میکند .تمامی این کاالها و خدمات ،کاالها و خدمات نهایی

یک حلقه بسته میباشد ،جهت میزان سازگاری محصوالت

نیستند و میتوانند خود ورودی سیستمهای تولیدی باشند

با محیط و داشتن طرحی برای بازیافت و گواهی رعایت

(پویا و آذر.)0931 ،

الزامات زیست محیطی استفاده میشود ،در نتیجه

مفاهیم نظام تولید به سه دسته تقسیم میشوند:

یکپارچهسازی تفکر زیست محیطی در زنجیره تأمین از

 -سیستم تولید :سیستمی که کارکرد آن تبدیل مجموعهای از

طراحی محصول تا تحویل محصول نهایی به مصرف

ورودیها به مجموعهای از خروجیهای مورد نظر است.

کنندگان مواد و مدیریت پایان عمر محصول پس از عمر

 -زیرسیستم تبدیل :زیرسیستمی است که در آن ورودیها به

مفید آن را مدیریت زنجیره تأمین سبز میگویند (جوریان و

خروجیها تبدیل میشوند.

خواهنده.)0930 ،

 -زیرسیستم کنترل :زیرسیستمی است که در آن بخشی از

رشد فزاینده نگرانیهای زیست محیطی در طی دهه

خروجیها برای ارائه بازخور جهت انجام اقدامهای اصالحی

اخیر باعث افزایش تالشهایی در جهت سرمایه گذاری

مورد نیاز بررسی میشوند (مبینی دهکردی و سلمانپور،

پایدار در جهان صنعتی شده است .در بسیاری از کشورهای

.)0931

در حال توسعه ،چالشهای زیست محیطی ایجاد شده به

 -2-2زنجیره تأمین سبز

واسطه انرژیهای تجدید ناپذیر ،ضایعات تولید شده توسط

به منظور دستیابی موفقیت آمیز به مسائل زیست

بشر ،انتشار سموم آالینده هوا ،کمبود منابع ،همگی از مسائل

محیطی ،استراتژیهای مدیریت زیست محیطی شرکت باید

بسیار مهم و پیچیدهای هستند که نیازمند توجهات ویژهاند.
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حسن دهقان دهنوی و زهرا دلشاد

قوانین زیست محیطی سختگیرانه ،نیاز فوری برای پایداری و

فعالیتهایشان ارتباط بین پایداری و ارزش عملکرد شرکت

فشارهای بازار از یک طرف شرکتها را وادار میسازد تا از

را برجسته میدانند .بنابراین میتوان بیان داشت که زنجیره

پایداری عملیات خود اطمینان حاصل کند .شرکتها با درک

تأمین سبز هم میتواند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشد

نیاز به پایداری به عنوان بخشی از استراتژیهای سازمان ،در

(معتمدی و همکاران.)0931 ،

ارزیابیهای

زیست

محیطی،

اجتماعی

اقتصادی،

شکل  :7چرخ طراحی زنجیره تأمین سبز

استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز

 -الگوبرداری از سیاستهای تجاری کشورهای پیشرو؛

این عوامل و معیارها از مطالعات و منابع پژوهشگران پیشین

 -اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی؛

استخراج گردیده است:

 -طراحی یک طرح کسب و کار رقابتی برای قیمت و کیفیت

* حوزه سیاستگذاری

بهینه.

 -حفظ منابع ،کاهش اتالف و ذخیرهسازی انرژی؛

* حوزه مدیریت

 -آموزش و طراحی مبتنی بر الزامات زیست محیطی؛

 -استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی؛

 -حرکت به سمت تولید سازگار با محیط زیست به وسیله

 -استفاده مجدد ،تجدید چرخه حیات و بازیافت مواد؛

کاهش آالینده؛

 -کاهش مخاطره (داوری نیکو.)0931 ،

 وضع اصول بنیادی برای مدیریت زیست محیطی با لحاظکردن فناوریهای آینده نگر.

 .3روش پژوهش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری

* حوزه تکنولوژی
 -طراحی و بهینه سازی سیستمهای مدیریت تولید با توجه به

اطالعات ،از نوع تحلیل سلسله مراتبی فازی میباشد .ابزار

چرخه حیات مواد؛

جمعآوری اطالعات (عوامل و معیارهای استراژیهای

 -مطابقت استراتژی توسعه تکنولوژی با استانداردهای

زنجیره تأمین سبز از منبع و مطالعات پژوهشگران پیشین

زیست محیطی؛

جمع آوری گردیده است) ،پرسشنامه بود که جامعه آماری ما

 -ارزیابی شاخصها و کنترل آنها و اعمال بازخورد آن در

برای پاسخگویی به پرسشنامه طراحی شده ،مدیران و

فرایند تولید؛

کارشناسان صنایع پلیمری میباشد که شامل  01نفر از

 -ارائه مشاوره برای برقراری سیستم مبتنی بر چرخه حیات

مدیران و کارشناسان بودند .همانطور که بیان شد ،عوامل

زیست محیطی.

مرتبط با استراتژیهای زنجیره تأمین سبز با استفاده از پیشینه

* حوزه اقتصاد

پژوهشی استخراج گردیده است که در جدول  0بیان شده
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است .در این قسمت با استفاده از نظرات مدیران و

( )FAHPوزن معیارها به دست آمد و پس از آن ،به رتبه

کارشناسان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

بندی این عوامل پرداخته شده است.

جدول  :7معیارهای پژوهش (داوری نیکو)7931 ،

حوزه مدیریت

 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی استفاده مجدد ،تجدید چرخه حیات و بازیافت مواد -کاهش مخاطره

استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز

حوزه اقتصاد

 الگوبرداری از سیاستهای تجاری کشورهای پیشرو اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی -طراحی یک طرح کسب و کار رقابتی برای قیمت و کیفیت بهینه

حوزه سیاستگذاری

 حفظ منابع ،کاهش اتالف و ذخیرهسازی انرژی آموزش و طراحی مبتنی بر الزامات زیست محیطی حرکت به سمت تولید سازگار با محیط زیست به وسیله کاهش آالینده -وضع اصول بنیادی برای مدیریت زیست محیطی با لحاظ کردن فناوریهای آینده نگر

حوزه تکنولوژی

 طراحی و بهینهسازی سیستمهای مدیریت تولید با توجه به چرخه حیات مواد مطابقت استراتژی توسعه تکنولوژی با استانداردهای زیست محیطی ارزیابی شاخصها و کنترل آنها و اعمال بازخورد آن در فرایند تولید -ارائه مشاوره برای برقراری سیستم مبتنی بر چرخه حیات زیست محیطی

 -0-9فرایند تحلیل سلسله مراتبی)AHP( 0

یعنی قابل مقایسه بودن عناصر ماتریس  ،PCMاصل

این روش یکی از رایجترین روشهای موجود است.

وابستگی یعنی وابستگی یک طرفه عناصر هر سطر به عناصر

به دلیل سادگی ،استفاده آسان و انعطافپذیری زیاد این

سطر باالتر در سلسله مراتبی ،اصل انتظارات یعنی نیاز به

روش به صورت گستردهای در حوزههای اقتصاد ،آموزش،

تکرار محاسبات در صورت ایجاد تغییر در سلسله مراتبی).

سیاست ،مسائل اجتماعی ،انتخاب نیروی انسانی مورد

 AHPبر اساس  9اصل زیر استوار است:

استفاده قرار گرفته است.

 -0اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی؛

مزایای روش

تعیین اولویتها؛

AHP

 -2اصل تدوین و

 -9اصل سازگاری منطقی قضاوتها

 -0امکان فرموله کردن مسئله تصمیمگیری در قالب یک

تجزیه یک مسئله کلی به چندین مسئله جزئیتر در درک

ساختار سلسله مراتبی؛

مسئله بسیار کارساز میباشد .در واقع تجزیه مسئله بزرگتر به

 -2امکان ساختار ماتریس تصمیم در مواقعی که معیارهای

مسائل کوچکتر بیانگر روابط موجود بین عناصر کوچکتر

کیفی در کنار معیارهای کمی در مسئله وجود دارد( .از طریق

است به گونهای که با انجام این عمل روابط و مفاهیم مسئله

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ) ( PCMمعیارها در رابطه

مورد تصمیمگیری و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر

با هدف مسئله (انتخاب بهترین گزینه) و نیز تشکیل

دیگر به دقت درک میشود .فرض کنید میخواهید

مقایسات زوجی گزینهها در رابطه با هر معیار و زیر معیار

استراتژیها ا انتخاب کنید و برای این منظور  1معیار حوزه

تأثیرگذار بر گزینهها؛

مدیریت ،اقتصاد ،سیاستگذاری ،تکنولوژی را درنظر

 -9مبتنی بودن روش بر یکسری اصول تئوریکی (اصل

میگیرید .پس از بررسیهای صورت گرفته  9صنعت

معکوس پذیری در عناصر هر ماتریس  ،PCMاصل همگنی

پلیمری را که واجد شرایط اولیه هستند را درنظر گرفتهاید
(الف و ب و ج) .در درخت سلسله مراتبی در سطح اول

AHP: Analytic Hierarchy Process

1
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"هدف" (مسئله انتخاب بهترین استراتژی هدف ماست) .در

سطح "گزینهها" قرار میگیرد لذا شکل درخت سلسله

سطح دوم "معیارها" ذکر میشود که اگر معیارهای فرعی نیز

مراتبی مسئله به صورت زیر میباشد:

وجود داشته باشد در سطح سوم ذکر میشود و در پایینترین

الگوریتم

()9

AHP

مرحله اول :در این مرحله با مدل  AHPمسئله را تجزیه
و تحلیل کرده آن را به چند قسمت سادهتر تجزیه میکنیم،
بعد از آن که شاخصها مشخص شد بین شاخصها مقایسه

مرحله سوم :میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از  kعدد

زوجی انجام میدهیم .چنانچه

فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر بدست میآید:

باشد ،برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی،

()1

ارزش  Skکه خود یک عدد فازی مثلثی است ،از طریق
فرمول شماره ( )0محاسبه شده است.

مرحله چهارم :بنابراین بردار وزن نرمال شده شاخصها به
صورت زیر خواهد شد .سپس درجه بزرگی هر یک از
مقادیر  Skبه دست آمده ،نسبت به مابقی آنها محاسبه می-

()0

شود .در نهایت وزن نرمال شده هر یک از معیارها با توجه

مرحله دوم :در این روش پس از محاسبه Skها باید درجه
بزرگی آنها نسبت به هم بدست آورد بطور کلی  M1و

به فرمول شماره  1محاسبه میشود.

M2

دو عدد فازی مثلثی باشند ،درجه بزرگی  M1و  M2بصورت

()1

زیر تعریف میشود:

 -2-9تجزیه و تحلیل دادهها

()2

در روش  AHPبا استفاده از عبارات کالمی در جدول
 ،2مفهوم فازی در تعیین ماتریسهای مقایسه زوجی دخالت
داده میشود .بنابراین با تعمیم روش فوق ،روشهایی ارائه
میگردد که در آنها از اعداد فازی برای بیان میزان ارجحیت
عناصر استفاده میشود.
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جدول  :2عبارات کالمی تعیین وزن معیارها
عدد فازی معادل

متغیر زبانی

اهمیت کامالً یکسان

()0 ،0 ،0

اهمیت کم

()0 ،0 ،9

اهمیت نسبتاً بیشتر

()0 ،9 ،1

اهمیت بیشتر

()9 ،1 ،7

اهمیت خیلی بیشتر

()1 ،7 ،3

اهمیت فوق العاده بیشتر

()7 ،3 ،3

برای جمعآوری نظرات مدیران و خبرگان در خصوص

مقایسات زوجی معیارها نسبت به یکدیگر ،قابل مشاهده

مقایسه زوجی معیارها ،از تابع عضویت متغیرهای زبانی به

است .همچنین با توجه به جدولهای بدست آمده از مقایسه

شرح جدول  2استفاده گردید و اعداد فازی متناظر با هر یک

زوجی معیارها ،وزن هر یک از عوامل با روش  AHPفازی

جایگزین شده است .در جدولهای  9الی 7ماتریس

محاسبه شده است.

جدول  :9ماتریس مقایسات زوجی معیارها

) )Wوزن معیارها

T

P

E

M

1/181

()1 ،7 ،3

()1 ،7 ،3

))9،1،7

))0،0،0

M

1/023

))9،1،7

()1/2 ،1/99 ،0

))0،0،0

()1/01 ،1/2 ،1/99

E

1/271

))9،1،7

))0،0،0

))0،9،1

()1/00 ،1/01 ،1/2

P

1/102

))0،0،0

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/00 ،1/01 ،1/2

T

جدول  :4ماتریس مقایسات زوجی مدیریت

رتبه از نظر میزان درجه اهمیت

) )Wوزن معیارها

M3

M2

M1

0

1/701

()7 ،3 ،3

()7 ،3 ،3

))0،0،0

M1

2

1/268

))9،1،7

))0،0،0

()1/00 ،1/00 ،1/01

M2

9

1/108

))0،0،0

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/00 ،1/00 ،1/01

M3

جدول  :5ماتریس مقایسات زوجی اقتصاد

رتبه از نظر میزان درجه اهمیت

) )Wوزن معیارها

E3

E2

E1

9

1/101

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/00 ،1/01 ،1/2

))0،0،0

E1

0

1/631

))9،1،7

))0،0،0

()1 ،7 ،3

E2

2

1/230

))0،0،0

()1/01 ،1/2 ،1/99

))9،1،7

E3

جدول  :6ماتریس مقایسات زوجی سیاستگذاری

رتبه از نظر میزان درجه اهمیت

) )Wوزن معیارها

P4

P3

P2

P1

1

1/121

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/00 ،1/01 ،1/2

))0،0،0

P1

0

1/600

))9،1،7

()1 ،7 ،3

))0،0،0

()1 ،7 ،3

P2

9

1/168

()1/01 ،1/2 ،1/99

))0،0،0

()1/00 ،1/01 ،1/2

))9،1،7

P3

2

1/910

))0،0،0

))9،1،7

()1/01 ،1/2 ،1/99

))9،1،7

P4
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جدول  :7ماتریس مقایسات زوجی تکنولوژی

رتبه از نظر میزان درجه اهمیت

) )Wوزن معیارها

T4

T3

T2

T1

2

1/272

()1/00 ،1/01 ،1/2

()1/01 ،1/2 ،1/99

()1/01 ،1/2 ،1/99

))0،0،0

T1

9

1/216

()1/00 ،1/01 ،1/2

()1/01 ،1/2 ،1/99

))0،0،0

))9،1،7

T2

1

1/066

()1/00 ،1/01 ،1/2

))0،0،0

))9،1،7

))9،1،7

T3

0

1/916

))0،0،0

()1 ،7 ،3

()1 ،7 ،3

()1 ،7 ،3

T4

در نهایت ،وزن نهایی نرمال شده عوامل ،با ضرب وزن
هر عامل ،در وزن معیار اصلی همان عامل به دست میآید.
M3
W= 1/108

-

جدول  :8وزن نهایی معیارها
M2
W= 1/268

M1
W= 1/701

1/1011

1/017

1/108

-

E3
W= 1/230

E2
W= 1/631

E1
W= 1/101

-

1/1971

1/1831

1/1103

P4
W= 1/910

P3
W= 1/168

P2
W= 1/600

P1
W= 1/121

1/1821

1/1086

1/067

1/11118

T4

T3

T2

T1

W= 1/916

W= 1/066

W= 1/216

W= 1/272

1/11127

1/11033

1/11217

1/11926

M
W= 1/181

E
W= 1/023

P
W= 1/271

T
W= 1/102

بنابراین نتایج حاصل از به کارگیری  AHPفازی نشان
میدهد که ارجحیت هر یک از عوامل فوق از نظر مدیران و
کارشناسان به شرح جدول زیر میباشد:
جدول  :3وزنهای به دست آمده از نقطه نظر مدیران و کارشناسان
وزن به دست آمده از  AHPفازی

رتبه از نظر میزان درجه اهمیت

معیارها

مدیریت :استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ()M1

1/108

0

اقتصاد :اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی ()E2

1/1831

9

سیاستگذاری :آموزش و طراحی مبتنی بر الزامات زیست محیطی ()P2

1/067

2

1/11127

1

تکنولوژی :ارائه مشاوره برای برقراری سیستم مبتنی بر چرخه حیات
زیست محیطی ()T4

همانطور که در جدول  3مشاهده میکنید از عوامل

است و این عامل به عنوان مهمترین عامل در استراتژیهای

بیان شده ،معیار حوزه مدیریت (استقرار سیستم مدیریت

مدیریت زنجیره تأمین سبز ،از نظر مدیران و کارشناسان

زیست محیطی) ،بیشترین وزن را در میان دیگر عوامل داشته

صنعت نفت شناخته شد .بعد از آن معیار مرتبط با محصول
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با بیشترین وزن به ترتیب در جایگاههای بعدی رتبهبندی

آنجایی که شناخت مناسبی از عوامل و پیشنیازهای اصلی

قرار گرفتهاند و حوزه تکنولوژی (ارائه مشاوره برای برقراری

استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز به آنها میدهد تا

سیستم مبتنی بر چرخه حیات زیست محیطی) با وزن تقریبی

از طریق آن بتوانند به تخصیص و برنامهریزی بهینه منابع

 1/111در رتبه آخر قرار دارد.

خود جهت دستیابی به اهدافشان بپردازند.
پیشنهادات کاربردی
این زنجیره به عنوان یک نوآوری جدید مبتنی بر

 .4نتایج

در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش اول

طول عمر محصول ،ظهور کرده است که به سازمانها کمک

پژوهش ،عوامل و معیارهای اصلی و مؤثر راهبردهای

میکند استراتژیهایی که با کاهش تأثیرات ،ریسکهای

مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی شد ،که در راستای این

محیطی و افزایش کارایی اکولوژیکی همراه است را توسعه

هدف ،نخست با بررسی چارچوب نظری تحقیق و به

دهند.

کارگیری نظرات خبرگان و کارشناسان ،عوامل راهبردهای

استراتژی تکاملی در راستای اجرای زنجیره تأمین سبز

مدیریت زنجیره تأمین سبز در  1دسته معیارهای در حوزه

 .0اگر هزینه نظارت دولت بیشتر از جرائم شرکتهایی باشد

مدیریت ،اقتصاد ،سیاستگذاری ،تکنولوژی بیان گردید.

که روشهای محیطی سبز را پیاده نمیکنند ،دولتها بر

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که نیازمند یک فرایند

شرکتها نظارت نخواهند کرد.

تصمیمگیری است ،از روش تصمیمگیری چندمعیاره استفاده

 .2اگر هزینه پیادهسازی سبز زیاد باشد در حالی که اگر

شده که از میان آنها فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPکه

منافع پیادهسازی و جرائم عدم بکارگیری آن کم باشد ،در

یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای

نهایت سازمانها اجرای سبز را بکار نخواهند گرفت.

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه میباشد ،انتخاب و به کار

 .9اگر هزینه پیادهسازی سبز کمتر از سود افزایشی شرکتها

گرفته شد ،در این راستا ،در این پژوهش از  AHPفازی با

باشد ،همه شرکتها اجرای سبز را انتخاب میکنند.

بکارگیری اعداد فازی مثلثی ( )TFNبه روش تحلیل توسعه-

نتایج کاربردی و عملی مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی

ای برای اولویت بندی معیارهای استراتژیهای مدیریت

این است که مهمترین مزیت این روش را باید در بکارگیری

زنجیره تأمین سبز استفاده شده است .مقایسههای زوجی که

چند عامل در کنار هم دانست .این روش اوالً با نگاه و

بین معیارها صورت پذیرفت ،رتبه اول اهمیت به عامل حوزه

رویکرد سیستمی با مسئله مواجه میشود و در کنار سایر

مدیریت (استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی) با وزن

ابزارهای سیستمی قرار میگیرد .به عالوه این روش به خوبی

 1/108داده شد .ترتیب قرارگیری بقیه عوامل بدین شکل

از مفاهیم منطق ارسطویی و منطق ریاضی و جبر بهره

میباشد :حوزه سیاستگذاری (آموزش و طراحی مبتنی بر

میگیرد و از این طریق سعی در برابری ارتباط بین عوامل

الزامات زیست محیطی) با میزان  1/067و حوزه اقتصاد

دارد .مزیت دیگر این روش قابلیت به کارگیری آن در

(اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی) با

تصمیمگیری گروهی است .این روش با بکارگیری

میزان  1/1831و حوزه تکنولوژی (ارائه مشاوره برای

تصمیمگیری گروهی امکان استفاده از خرد جمعی و نظرات

برقراری سیستم مبتنی بر چرخه حیات زیست محیطی) با

متخصصان موضوع را فراهم میکند و به عنوان یکی از

میزان  1/1119است.

تکنیکهای مهم در مدیریت مشارکتی مطرح میشود .این

نتایج این پژوهش میتواند برای سازمانهایی که قصد

روش به طور گسترده در شرکتهای مشاوره و سازمانهای

توسعه استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز و رفع نیاز

متفاوتی به طور موفقیتآمیز به کار گرفته شده است .از

مشتری را در سازمان خویش دارند ،بکار گرفته شود .از

قابلیتهای دیگر این روش انعطافپذیری باالی آن است به
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سنجش و اولویت بندی استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی

حسن دهقان دهنوی و زهرا دلشاد

طوری که امکان استفاده از این روش در شرایط و مسائل

تخصیص و برنامهریزی بهینه منابع خود جهت دستیابی به

مختلف فراهم است و انعطاف خوبی را برای برخورد با

اهدافشان بپردازند.

طیف گستردهای از مسائل فراهم میکند .این روش امکان

پیشنهادات جهت مطالعات آتی

برخورد با هر موضوعی که شرایط پیچیدهای داشته باشد ،را

تاکنون تحقیقاتی که در زمینه مدیریت سبز انجام گرفته

دارد که بعضی از مثالهای عبارتند از :تصمیمگیری در

است ،محدود به صنایع تولیدی بوده ،با توجه به آن که

شرایط پیچیده ،ایجاد یک مسیر ساخت یافته برای تفکر در

بخشهای خدماتی کشور از جمله بیمارستانها سهم

مورد شرایط یا فضای مسئله ،طراحی یا فهم یک سیستم

عمدهای در آلودگی محیطزیست دارند ،پیشنهاد میشود

پیچیده .همچنین این پژوهش میتواند برای سازمانهایی که

چنین تحقیقاتی در بخشهای خدماتی نیز صورت گیرد.

قصد تمرکز بر راهبردهای کلیدی و مؤثر بر مدیریت زنجیره

همچنین در جوامع آماری از جمله :صنعت گردشگری،

تأمین سبز را در سازمان خویش دارند ،بکار گرفته شود.

صنایع غذایی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،کنترل

شناخت مناسبی از عوامل و پیشنیازهای اصلی مدیریت

آلودگی در بخش کشاورزی این موضوع نیز بررسی گردد.

زنجیره تأمین سبز را به آنها میدهد تا از طریق آن بتوانند به
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Abstract
Environmental protection and conservation is something that may have been remarkable since the beginning of
human social life. The supply chain (logistics and operations management) involves logistics and the issue at the
top management level of the organization. In a world that is constantly evolving, the need for appropriate responses
from organizations and industrial and manufacturing companies has doubled. In this study, by reviewing theoretical
literature and a survey of experts and experts, green supply chain management strategies were identified, which
include management, economics, policy making, and technology. Then the identified factors were ranked and
evaluated. For this purpose, the dynamics analysis method has been used as a decision-making technique. The
research is applied in terms of the purpose and in terms of data gathering is descriptive- correlation type. The study
population consisted of 15 managers and experts of polymer industry in Fars state. Data analysis showed that the
agent of management area (establishment of environmental management system) has the highest rank among other
factors. The results of this research can be used for industries that intend to plan at the level of green supply chain
management strategies.
Keywords: Environment, Green Supply Chain Management, Strategic Management, Analysis Hierarchy
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