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چکیده:

توجه به مدیریت زنجیره ی تأمین، گامی مهم برای حرکت به سمت پایداری در کسب وکار است، چراکه مدیریت زنجیره ی 
تأمین تمامی مرحله های تولید -از ابتدا تا مدیریت پایان عمر فراورده- را برمی گیرد و بنابراین تلفیق بحث های پایداری 
در زنجیره ی تأمین، تأثیر زیادی در بهبود پایداری کسب وکار دارد. مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار، ادغام استراتژیک 
و شفاف سه ُبعد پایداری، در راستای دست یابی سازمان به هدف های مسؤولیت پذیری اجتماعی، محیطی و اقتصادی ست. 
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و ارزیابی شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار است. جامعه ی آماری این 
پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت الستیک یزد در استان یزد است و تعداد نمونه ی آماری انتخاب شده 52 نفر است. 
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش، از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. نتیجه های پژوهش نشان می دهد 
که از بین شاخص های اقتصادی، “افزایش سودآوری”؛ زیست محیطی، “مصرف انرژی و آلودگی ایجادشده”؛ و اجتماعی، 
“مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکت” دارای باالترین اولویت هستند. در پایان پژوهش، پیشنهاد های اجرایی و پیشنهاد هایی 

برای پژوهش های آینده ارائه شده است.

مدیریت

توزیع ثروت و مشارکت اجتماعی، پایداری 
به موضوع مهمی برای پژوهش گران و 
افرادی که کار تجاری می کنند، تبدیل 
شده است. این نگرانی خود را به صورت 
قانون گذاری هایی که مسؤولیت سازمان ها 
را گسترش می دهد و توجه به تربیت و 
آموزش مدیرانی در جهت مدیریت پایدار و 
توسعه ی نظریه ی مربوط به تصمیم گیری 

مدیریت: ارائه ی چارچوبی برای شناسایی و  ...

مقدمه
مدیریت  در  سودآوری  حفظ سطح 
کسب وکارها، همراه با انجام فعالیت های 
زیست محیطی و اجتماعی پایدار، یک چالش 
بهینه سازی برای سازمان ها در سطح 
جهانی و جامعه های ملی و محلی ست ]1[. 
در دهه های اخیر درنتیجه ی تخلیه ی سریع 
منابع طبیعی و نگرانی پیرامون ناهمگونی 
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مدیریتی پایدار خود را نشان داده است.
مدیریت پایدار زنجیره ی تأمین، به دلیل توجه بسیار زیاد 
محلی،  جامعه های  سازمان ها،  مصرف کنندگان،  ازسوی 
قانون گذاران زیست محیطی، اجتماعی و مسؤولیت های شرکتی، 
موردتوجه پژوهش گران و افرادی که کار عملی انجام می دهند، 

قرار گرفته است.
همراه با گسترش جهانی شدن در طول دو دهه ی گذشته، 
پایداری از یک مفهوم تکنیکی و فنی، به جریان سیاسی و پس 
از آن تجاری تبدیل شده است ]2[. مدیریت زنجیره ی تأمین 
پایدار، نیازمندی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  را در 
به کارگیری مواد و خدمات بین تأمین کنندگان و مشتریان فراهم 
می کند. ساختار مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار، به عنوان یک 
پیش نیاز برای موفقیت پایدار درنظر گرفته شده است و طراحی 
ساختار آن، مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می کند. دلیل های 
بسیاری وجود دارد که سازمان ها باید هدف های زیست محیطی و 

اجتماعی را در زنجیره ی تأمین خود درنظر بگیرند ]3[.
دانشگاهیان و افراد اجرایی به این نتیجه رسیده اند که برای 
دست یابی به ضرورت های پایداری سازمانی، زنجیره های تأمین 
باید با تمامی ارتباط ها و اثرهای شان درنظرگرفته شوند ]4[. 
با گسترش شهرها و افزایش جمعیت و اقدام های ناکافی 
درجهت کنترل آلودگی های زیست محیطی، به تدریج آثار زیان آور 
کسب وکارها بر محیط زیست و انسان، هرچه بیشتر آشکارشده 
و هم گام با پیشرفت صنایع، این آلودگی ها به صورت تهدیدی 
جدی برای سالمت عمومی جامعه قلمداد می شود؛ ازاین رو 
آلودگی های محیط زیست در زمره ی مهم ترین موضوع های 

زیست محیطی و بهداشتی قرار دارد.
ازجمله صنایع آالینده ی محیط زیست و آسیب رسان به محیط 
اطراف، می توان به صنعت تولید الستیک اشاره کرد. صنعت 
الستیک یکی از صنایع مهم ایران بشمارمی رود. فرایند تولید 
تایر با ایجاد انواع آالینده های زیست محیطی همراه است. 

محیط زیست، تنوع، حقوق بشر، نوع دوستی و امنیت، اجزای 
بزرگ و کلی مسؤولیت پذیری اجتماعی، سازمانی و پایداری 
هستند که برای مدیریت زنجیره ی تأمین درنظر گرفته می شوند. 
مجموعه عامل های زیست محیطی و اجتماعی، در کنار توجه 
به موضوع های اقتصادی، نقش ویژه ای در توسعه ی پایدار 

زنجیره ی تأمین صنایع پرخطر ایفا می کنند.
در صنعت تایر رعایت موضوع های زیست محیطی و 
اجتماعی، در کنار هدف های اقتصادی، از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است؛ بنابراین موضوع اساسی در این پژوهش، 
ارائه ی چارچوبی به منظور شناسایی و اولویت بندی شاخص های 
عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار در شرکت یزد تایر به عنوان 
نمونه ای در صنعت تایر است. ازاین رو پرسش هایی که در 
این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن هستیم، به این صورت 

است:
- شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار، بر اساس 
ُبعدهای پایداری در صنعت الستیک چه موردهایی هستند؟
- اولویت شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار در 
صنعت الستیک، بر اساس روش فازی تاپسیس به چه 

صورت است؟
 - پیشنهاد های اجرایی ارتقای پایداری زنجیره ی تأمین 

الستیک، بر اساس یافته های پژوهش کدم اند؟
این پژوهش در پی آن است که با بهره گیری از مبانی نظری 
و نظرخواهی از خبرگان و انجام مطالعه های میدانی به پرسش ها 
پاسخ داده ده و به منظور اجرایی شدن نتیجه های به دست آمده 

از پژوهش، پیشنهاد های اجرایی موردنیاز را ارائه دهد.

مبانی نظری پژوهش
به باور سورینگ و مولر )2008 میالدی(، نقطه ی آغاز 
به کارگیری فلسفه ی توسعه ی پایدار در زنجیره ی تأمین، 
فشارهای بیرونی و انگیزه هایی ست که توسط گروه های 
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گوناگونی صورت می گیرد ]5[. در دوران حاضر افزایش 
نگرانی ها درباره ی هشدارهای محیطی و موضوع های اجتماعی، 
تولیدکنندگان را مجبور به تالش برای کاربرد راهکارهایی در 
این حوزه ها کرده است. دیدگاه هایی مانند مدیریت زنجیره ی 
تأمین سبز، بهره وری سبز، تولید پاک و سامانه های مدیریت 
محیطی برای فعالیت های مدیریت سبز به کار گرفته شده اند. 
ازطرفی تالش در جهت انجام فعالیت هایی برای بهره مند کردن 
اجتماع در راستای پررنگ تر شدن مسؤولیت اجتماعی شرکت ها 

نیز مدنظر قرارگرفته اند.
با توجه به شرایط موجود در فضای کسب وکارها، مدیریت 
زنجیره ی تأمین پایدار، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در 
دست یابی به هدف های پایداری ست. مدیریت زنجیره ی تأمین 
می تواند از راه ایجاد رابطه های بین حلقه های زنجیره، به منظور 
دست یابی به هدف های مشترک، نقش چشم گیری در دست یابی 
به هدف های زیست محیطی و اجتماعی، در کنار هدف های 

اقتصادی داشته باشد.
بر اساس ادبیات پژوهش، مدیریت زنجیره ی تأمین عبارت 
 است از: فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با 
تأمین یک کاال، در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره ی 
تأمین شامل تمامی جابجایی ها، انبارش، مرحله های تولید، 
موجودی در حین کار و فراورده ی نهایی، از نقطه ی شروع 
اولیه تا نقطه ی پایان مصرف است. به عبارت  دیگر زنجیره ی 
تأمین یک کاال، تمام فعالیت های مرتبط با تولید کاال، از مرحله ی 
تهیه ی مواد خام تا تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده ی 
نهایی، منبع یابی و نیز جریان های اطالعاتی مرتبط با آن ها را 

شامل می شود ]6[.
در 20 سال اخیر بیشتر پژوهش ها درزمینه  ی زنجیره ی 
تأمین پایدار، روی جنبه ی زیست محیطی آن متمرکز بوده است. 
محیط زیست یکی از عنصرهای کلیدی از خط مشی سه گانه ی 
پایداری و یک واسطه برای موضوع هایی مانند تغییرهای 

آب وهوایی و افزایش قیمت انرژی بوده است. تا اندازه ای هم 
واژه  ی پایداری و محیط زیست، توسط پژوهش گران و مدیران 
بجای هم به کار می رود. این سوءتفاهم- به ویژه در سال های 
اخیر- بسیار رایج بوده است. محیط زیست گرچه به عنوان آغاز 
یک  چشم انداز برای شروع زنجیره ی تأمین پایدار بود، اما اکنون 
یک درک کاربردی یکسان از واژه ی پایداری به صورت خط مشی 
سه گانه )اقتصاد، محیط زیست، اجتماعی( به وجود آمده است که 

در حال گسترش است ]7[.
بسیاری از متخصصان و پژوهش گران مزیت های زیادی از 
پیاده سازی زنجیره ی تأمین پایدار بیان کرده اند. کارتر و راجرز 
را می توان یکی از پیش گامان این عرصه نامید. آن ها به طور 
مکرر بر اهمیت ادغام پایداری در زنجیره ی تأمین و بهره مند 
شدن از مزیت های اقتصادی، در کنار توجه به نیازهای اجتماعی 

و زیست محیطی تأکید کرده اند ]8[.
پاگل و وو ]9[ زنجیره ی تأمین پایدار را این گونه تعریف 
می کنند: برای داشتن زنجیره ی تأمین واقعاً پایدار، در بدترین 
حالت نباید آسیبی به طبیعت یا سامانه های اجتماعی وارد 
شود و هم زمان در طی بازه ای از زمان باید سودآوری هم 
داشته باشیم. زنجیره ی تأمین واقعاً پایدار می تواند مشتریان را 
خوشنود کند و کسب وکار برای همیشه ادامه یابد. در حقیقت 
تعریف بیان شده تعریف حداقلی از زنجیره ی تأمین واقعاً پایدار، 
از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ست. هم چنین، 
بیشترین تعریف پذیرفته شده برای مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار، 
فرایند مدیریت زنجیره ی تأمین، با درنظرگرفتن موضوع های 
هدف های  افزایش  برای  اجتماعی،  و  اقتصادی   محیطی، 
اقتصادی بلندمدت شرکت ها و زنجیره ی تأمین شان است ]10[.

از دیدگاه گومز و همکاران ]11[، مدیران زنجیره ی تأمین 
و سیاست گذاران، جهت گیری صحیح دست یابی به پایداری 
در زنجیره ی تأمین را تعیین می کنند. شکل )1( چارچوبی 
را نشان می دهد که رابطه های درونی میان ُبعدهای اقتصادی، 
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زیست محیطی و اجتماعی را نشان می دهد. چارچوب گپاالکریشنان 
و همکارانش )2012 میالدی(، با برآورده ساختن “نیاز مردم” 
در زنجیره ی تأمین شروع می شود. در اینجا واژه ی “مردم” 
اشاره به تمام ذی نفعان، ازجمله کارکنان، مدیریت، سهام داران، 
دولت، تأمین کنندگان، انجمن ها و مشتریان نهایی دارد. نتیجه ی 
پژوهش در این ُبعد، به کارگیری فرهنگ پایداری ست. توسعه ی 
مناسب فرهنگ که منجر به رضایت ذی نفعان شود، به کارگیری 

ابتکارعمل های پایداری محیط زیستی را آسان می کند.
فرهنگ پایداری موجب ارتقای عملکرد عملیاتی و شهرت 
باالتر سازمان ها نیز می شود. سازمان ها در این سطح از 
شهرت و اعتبار، از روش هایی همچون تولید ناب، مدیریت 
کیفیت جامع، دقیقاً بهنگام (JIT- Just in Time) و موردهایی 
از این دست نیز استفاده می کنند. کارایی به دست آمده، نتیجه ی 
به کارگیری ابتکارعمل های محیط زیستی نیز هست، چراکه آگاهی 
زیست محیطی و سیاست های هوشیاری اجتماعی بیشتر، منجر 
به حمل ونقل کمتر، بهره برداری بهتر از انرژی، استفاده ی 
درست از منابع، و بازیافت و استفاده ی دوباره از فراورده ها 

و خدمات می شود.
هدف نهایی این چارچوب، خلق منافع مالی برای زنجیره ی 
تأمین است. این هدف، با استفاده از ابتکارعمل های زیست محیطی 
یکپارچه و تصویر برند بهتر و فرایندهای کاراتر تحقق پیدا 

می کند ]5[.

 
 

(1333ی)جعفرنژادوهاشمی،داریپابُعدهاییوابستگهمبه-1شکل
 

پژوهشیپیشینه
از  یا ویژه های جنبه ،ها از این پژوهشاست که هریک  گرفته انجام بسیاری های پژوهشپایدار،  ی تأمین زنجیره ی در زمینه

 های اقدام سازی پیاده منظور بهخود، ابزاری  ی ( در مقالهمیالدی 5102. داز )اند دادهقرار  موردبررسیرا ی تأمین  زنجیره
پایدار  ی تأمین زنجیره بُعدهایو ارزیابی عملکرد سازمانی روی  سازی پیادهپایدار، کنترل و نظارت بر وضعیت  ی تأمین زنجیره

 سازمان طراحی شده است. 522بط از مرت های دادهی نظری و ، برمبنای مبانپژوهششده در این  . مقیاس ارائهکردارائه 
 یطور عموم که به یداریسنجش پا یها مرتبط، مجموعه شاخص اتیبا استفاده از مرور ادب (میالدی 5105)دیگران  و جونگ

 منظور به توانند یست که م ییها از شاخص یاریها شامل بس مجموعه شاخص نیاند. ا کرده ییشناسا را هستنددر دسترس 
 رویکرد ( یکمیالدی 5101استراک ) ویت و تیتبرگ .رندیقرار گ مورداستفاده یدیتول یندهایدر فرا یداریسنجش پا

 پیشنهاد را پایدار ی تأمین زنجیره ی خانه چنین هم ها کردند. آن ارائه پایدار ی تأمین زنجیره مدیریت برای را دهی شده سامان
 برابر در را پایدار ی تأمین زنجیره ی شبکه مؤثری صورت به ،گوناگون بُعدهای گرفتن درنظربا  کار و این با ها آن .کردند
 .کردند محافظت ها ریسک و اجتماعی و محیطی هایتهدید

. در این پژوهش پردازند میپایدار در صنعت خودروسازی  ی کننده تأمین انتخاب موضوع( به بررسی 0232خاتمی و دیگران )
 دیمتل و  روشاز  ها، شاخص تأثیرگذاریبررسی  منظور به ،کننده تأمینعد پایداری در انتخاب بُ 2 های شاخصپس از شناسایی 

 .استفاده شده است ANPاز  کنندگان، تأمین بندی اولویت منظور به
دارد. در پژوهشی،  محیطی زیستاجتماعی و  بُعدهایرا بر  تأثیرعد اقتصادی بیشترین بُ ،پژوهش های نتیجه بر اساس

 با روش فراکیب پرداختند. ی تأمین زنجیره پایداری بُعدهای اجزای و بُعدها و واکاوی ( به تبیین0232پیشه و دیگران ) رعیت
 جزء هشتادوچهار و عدبُزیر چهارده عد،سه بُ در ی تأمین زنجیره پایداری مفهوم مجموع ، درپژوهش های نتیجه بر اساس
 ی حوزه در شده انجام های پژوهش های نتیجه کیفی ( به تحلیل0231پیشه ) است. قاسمی و رعیت شده بندی طبقه و شناسایی

 شرکت، ارزیابی شهرت و تصویر ،فراوردهبازتولید  و بازیافت ،شده شناسایی دهایکُ میان پایدار پرداختند. در ی تأمین زنجیره
 قرار داشتند. شده شناسایی دهایکُ ترین مهم ی زمره در کننده تأمین انتخاب و عملکرد


پایداریتأمینزنجیرهعملکردیهایشاخص

پایدار در  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخصشناسایی  برایچارچوبی کارآمد و کاربردی  ی هنوآوری این پژوهش، ارائ
 های شاخصشناسایی  ،مهم و اساسی های یکی از اقدامپایدار،  ی تأمین زنجیره سازی پیاده منظور به. است شرکت یزد تایر

و نظرخواهی از خبرگان، پژوهش  . پس از بررسی مبانی نظریهاست آنارتقای وضعیت  جهت درعملکردی و تالش 
 های شاخص (0)پایدار شناسایی شدند. جدول  ی تأمین زنجیرهبر عملکرد  مؤثرنهایی  های شاخص عنوان بهزیر  های شاخص

 .دهد می، نشان اند شده پژوهش شناسایی پایدار را که در این ی تأمین زنجیرهنهایی عملکردی 

 هایکارگیری ابتکارعملبه
 محیطیزیست

در  "مردم"عد سازی بُبرآورده
 نیتأم یزنجیره

افزایش کارایی عملیات و بهبود 
 اعتبار عمومی سازمان

 بهبود در فرهنگ پایداری

 هایدست آوردن منفعتبه
 اقتصادی

شکل 1- به هم وابستگی ُبعدهای پایداری ]5[

پیشینه ی پژوهش
در زمینه ی زنجیره ی تأمین پایدار، پژوهش های بسیاری 
انجام گرفته است که هریک از این پژوهش ها، جنبه های ویژه ای 
از زنجیره ی تأمین را موردبررسی قرار داده اند. داز در مقاله ی 
خود، ابزاری به منظور پیاده سازی اقدام های زنجیره ی تأمین 
پایدار، کنترل و نظارت بر وضعیت پیاده سازی و ارزیابی 
عملکرد سازمانی روی ُبعدهای زنجیره ی تأمین پایدار ارائه 
کرد. مقیاس ارائه شده در این پژوهش، برمبنای مبانی نظری 
و داده های مرتبط از 255 سازمان طراحی شده است ]12[.

جونگ و دیگران با استفاده از مرور ادبیات مرتبط، مجموعه 
شاخص های سنجش پایداری که به طور عمومی در دسترس 
هستند را شناسایی کرده اند. این مجموعه شاخص ها شامل 
بسیاری از شاخص هایی ست که می توانند به منظور سنجش 
پایداری در فرایندهای تولیدی مورداستفاده قرار گیرند ]13[. 
تیتبرگ و ویت استراک یک رویکرد سامان دهی شده را برای 
مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار ارائه کردند. آن ها هم چنین خانه ی 
زنجیره ی تأمین پایدار را پیشنهاد کردند. آن ها با این کار و 
با درنظر گرفتن ُبعدهای گوناگون، به صورت مؤثری شبکه ی 
زنجیره ی تأمین پایدار را در برابر تهدیدهای محیطی و اجتماعی 

و ریسک ها محافظت کردند ]14[.
خاتمی و دیگران به بررسی موضوع انتخاب تأمین کننده ی 
پایدار در صنعت خودروسازی می پردازند. در این پژوهش 
پس از شناسایی شاخص های 3 ُبعد پایداری در انتخاب 
تأمین کننده، به منظور بررسی تأثیرگذاری شاخص ها، از روش  
دیمتل و به منظور اولویت بندی تأمین کنندگان، از ANP استفاده 

شده است ]15[.
بر اساس نتیجه های پژوهش، ُبعد اقتصادی بیشترین تأثیر 
را بر ُبعدهای اجتماعی و زیست محیطی دارد. در پژوهشی، 
رعیت پیشه و دیگران به تبیین و واکاوی ُبعدها و اجزای ُبعدهای 
پایداری زنجیره ی تأمین با روش فراکیب پرداختند. بر اساس 
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نتیجه های پژوهش، در مجموع مفهوم پایداری زنجیره ی تأمین 
در سه ُبعد، چهارده زیرُبعد و هشتادوچهار جزء شناسایی 
و طبقه بندی شده است ]16[. قاسمی و رعیت پیشه به تحلیل 
کیفی نتیجه های پژوهش های انجام شده در حوزه ی زنجیره ی 
تأمین پایدار پرداختند. در میان ُکدهای شناسایی شده، بازیافت 
و بازتولید فراورده، تصویر و شهرت شرکت، ارزیابی عملکرد 
و انتخاب تأمین کننده در زمره ی مهم ترین ُکدهای شناسایی شده 

قرار داشتند ]17[.

شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار
نوآوری این پژوهش، ارائه ی چارچوبی کارآمد و کاربردی 
برای شناسایی شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار در 
شرکت یزد تایر است. به منظور پیاده سازی زنجیره ی تأمین 
پایدار، یکی از اقدام های مهم و اساسی، شناسایی شاخص های 
عملکردی و تالش در جهت ارتقای وضعیت آن هاست. پس 
از بررسی مبانی نظری پژوهش و نظرخواهی از خبرگان، 
شاخص های زیر به عنوان شاخص های نهایی مؤثر بر عملکرد 
زنجیره ی تأمین پایدار شناسایی شدند. جدول )1( شاخص های 
نهایی عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار را که در این پژوهش 

شناسایی شده اند، نشان می دهد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، 
توصیفی ست و به صورت پیمایشی انجام می شود. پژوهش های 
کاربردی پژوهش هایی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول 
و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل 
مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند ]18[. پژوهش توصیفی 
شامل مجموعه روش هایی ست که هدف آن ها توصیف شرایط 
یا پدیده های موردنظر است. اجرای پژوهش های توصیفی 
می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن 
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جدول 1- شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار
 

یتأمینپایدارهایعملکردیزنجیرهشاخص-1جدول
نوعردیف

منبععنوانشاخصشاخص

0 

 زیست
 محیطی 

برای  آور زیان ی استفاده از مواد اولیه
 [52] زیست محیط

 [52] ایجادشدهمصرف انرژی و آلودگی  5
 [52] ها های جامد و پساب ضایعه 2
 [52] ها طراحی سبز فراورده 1

بندی به استانداردها و  کارگیری و پای به 2
 [52] (ISO 14000محیطی )مانند  های زیست قانون

محیطی با مشتریان و  همکاری زیست 2
 [52] کنندگان تأمین

 [52] روز بودن فناوری ارزیابی به 2
 [52] محیطی های زیست تعداد و شدت حادثه 2
 [52] محیطی های زیست های داده سامانه 3

دست  تولید پاک در باالدست و پایین 01
 [52] ی تأمین زنجیره

 [52] خرید سبز 00
 [52] بندی سبز بسته 05
02 

 اجتماعی

 [53] پذیری اجتماعی شرکت مسؤولیت
 [21] ی اجتماعی شرکت وجهه 01

وکار در  ایجاد فرصت اشتغال/کسب 02
 [20] ی اطراف جامعه

آفرینی در بهبود آموزش، سوادآموزی  نقش 02
 [25] و بهداشت

 [22] کاهش نابرابری در پرداخت کارکنان 02
 [52] وکار ارزیابی اثرهای اجتماعی کسب 02
 [52] ایمنی و بهداشت مشتریان و کارکنان 03
51 

اقتصادی 
و 

 عملیاتی

 [05] های تولیدی بهبود کیفیت فراورده
 [05] بهبود عملکرد لجستیک داخلی و خارجی 50
 [05] گذاری و جذب مشتریان جدید هدف 55
 [52] افزایش سودآوری 52
 [52] های عملیاتی کاهش هزینه 51
 [52] کاهش زمان تحویل فراورده 52
 [52] ها کاهش موجودی 52
 [21] سازی استفاده از ظرفیت بیشینه 52
 [21] ها کاری انجام وظیفه سازی دوباره  کمینه 52


پژوهشروش

کاربردی  های پژوهش. شود انجام میپیمایشی  صورت به ست و روش، توصیفی ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرحاضر  پژوهش
را برای حل مسائل  شوند میپایه تدوین  های پژوهش، اصول و فنونی که در ها مندی قانون، ها نظریهی هستند که های پژوهش

توصیف  ها آنست که هدف  هایی روشتوصیفی شامل مجموعه پژوهش  (.میالدی 0335)گّی،  دنگیر میکار  هاجرایی و واقعی ب
 دادن یارییشتر شرایط موجود یا برای شناخت ب صرفاً تواند میتوصیفی  های پژوهشاست. اجرای  موردنظر های پدیدهشرایط یا 
 (.0222، دیگران وباشد )سرمد  گیری تصمیمبه فرایند 

آماری این پژوهش،  ی و میدانی استفاده شده است. جامعه ای کتابخانه، از دو روش پژوهشدر این  ها داده آوری جمع برای
مقدار آلفای  درضمنبوده است.  نفر 25 آماریی  نمونهدر استان یزد و تعداد اعضای  تایر یزد شرکتمدیران و کارشناسان 

مدیریت: ارائه ی چارچوبی برای شناسایی و  ...
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به فرایند تصمیم گیری باشد ]19[.
برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش 
کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری این 
پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت یزد تایر در استان 
یزد و تعداد اعضای نمونه ی آماری 52 نفر بوده است. 
درضمن مقدار آلفای کرونباخ برای داده های پرسش نامه، مقدار 
0/886 محاسبه شده است که مقدار قابل پذیرشی ست. به منظور 
تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش، از روش تاپسیس فازی 
استفاده شده است. گام های انجام این پژوهش در شکل )1( 

آمده است.
 

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

شکل 1- گام های انجام پژوهش

تاپسیس فازی
روش تاپسیس فازی اولین بار توسط پژوهش گرانی به نام 
چن و هوانگ، برای تصمیم گیری درباره ی n معیار با m گزینه 
ارائه شده  است. این روش از چند مرحله برای تجزیه وتحلیل 
داده ها بهره می برد ]20[. مرحله ی اول در این روش، تشکیل 
ماتریس تصمیم خواهد بود که به صورت زیر تشکیل می شود:

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 
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اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش
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به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
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 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

                     
مرحله ی دوم در این روش تعیین ماتریس وزن معیارها 
خواهد بود که از رابطه های زیر برای رسیدن به این امر 

استفاده می شود.

   

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

                             
مرحله ی سوم بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم فازی ست 

که این مرحله با توجه به رابطه های زیر به انجام می رسد:

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

                            
 

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

 و هم چنین 

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 

در رابطه های باال 
خواهد بود. با توجه به رابطه های باال، ماتریس بی مقیاس 
 به دست خواهد آمد که در مجموع با استفاده 

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m 
شده ی فازی 

از رابطه ی زیر تشکیل می شود:

 ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهست.  پذیرشی محاسبه شده است که مقدار قابل 222/1مقدار  ،نامه پرسش های دادهکرونباخ برای 
 .( آمده است0) لدر شکهای انجام این پژوهش  گام فازی استفاده شده است.تاپسیس روش از در این پژوهش، 

 
هایانجامپژوهشگام-1شکل


فازیتاپسیس

گزینه ارائه  mمعیار با  n ی درباره گیری تصمیمبرای  ،به نام چن و هوانگ گرانی پژوهشتاپسیس فازی اولین بار توسط  روش
اول در این  ی (. مرحله0232)محمدی و علیزاده،  برد میبهره  ها داده وتحلیل تجزیهاز چند مرحله برای  روشاست. این   شده
 :شود میزیر تشکیل  صورت بهتشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که  ،روش

 ̃  

[
 
 
 
  ̃   ̃     ̃  

 ̃   ̃     ̃  
       

 ̃   ̃           ̃  ]
 
 
 
 
 

به این امر استفاده  رسیدن برایزیر  های رابطهتعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از  روشدوم در این  ی مرحله
 .شود می

        {    } 

    
∑      
   
  

        {    } 
 :رسد میزیر به انجام  های رابطهاین مرحله با توجه به  ست که سازی ماتریس تصمیم فازی سوم بی مقیاس ی مرحله

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

 ̃   [
   
   
 
   
   
 
   
   
] 

فازی  ی شده مقیاس بیماتریس  ،باال های رابطهخواهد بود. با توجه به     =          چنین و هم    =         باال  های رابطهدر 
 :شود میزیر تشکیل  ی خواهد آمد که در مجموع با استفاده از رابطه دست به( ̃ )

 ̃= ( ̃       I=1, 2..., m                              
مرحله ی چهارم در بین شاخص های موردمحاسبه ، شاخص هایی 
با جنبه ی مثبت و شاخص هایی با جنبه ی منفی ست که در 
پژوهش برای محاسبه ی وزن های اختصاص داده شده بدان ها، 

Managementمدیریت
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به ترتیب از رابطه های زیر استفاده می شود:

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه

 
 ̃    ̃  . ̃   {

   
   
        

   
   
}. (             {

   
   
    

   
   
    

   
   
    } 

 ̃    ̃  . ̃   {
   

   
   
 

   
   
 

   
}. (             {

   

   
    

   

   
    

   

   
    } 

 
ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه

 
 ̃    ̃  . ̃   {
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 ̃    ̃  . ̃   {
   

   
   
 

   
   
 

   
}. (             {

   

   
    

   

   
    

   

   
    } 

 
ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








             

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








              

مرحله ی پنجم در این روش، محاسبه ی نزدیکی به ایده آل 
فازی و ضد ایده آل فازی ست. این حالت ها به ترتیب با استفاده 

از رابطه های زیر محاسبه می شود:

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








              

 بدترین 

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








 بهترین مقدارهای شاخص ها و 

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








در این رابطه ها 
مقدار برای شاخص ها خواهد بود. مرحله ی ششم محاسبه ی 
فاصله از ایده آل مثبت و منفی خواهد بود که به ترتیب از 

رابطه های زیر برای آن ها استفاده شده است:

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








            
مرحله ی آخر در این مدل محاسبه ی شاخص شباهت خواهد 

بود که با استفاده از رابطه ی زیر به دست می آید:

که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه
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ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه
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 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
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 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 
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 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم

 
گزینه و  عنوان بهپایدار  ی تأمین زنجیرهعملکردی  های شاخص، پژوهشتشکیل ماتریس تصمیم در این  منظور به

 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
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تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تعیین اولویت بندی شاخص های شناسایی شده در این 
پژوهش، از روش  تاپسیس فازی استفاده می شود. داده های 
موردنیاز برای اولویت بندی شاخص ها، با تهیه ی پرسش نامه و 
پرکردن آن توسط نمونه ی آماری به دست آمد. به منظور ارزیابی 

شاخص ها، از طیف فازی که در جدول )2( نشان داده شده، 
استفاده شده است.
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که در  ست منفی ی با جنبه هایی شاخصمثبت و  ی با جنبه هایی شاخص ، موردمحاسبه های شاخصچهارم در بین  ی مرحله
 :شود میزیر استفاده  های رابطهترتیب از  به ،ها بدان شده دادهاختصاص  های وزن ی پژوهش برای محاسبه

 
 ̃    ̃  . ̃   {

   
   
        

   
   
}. (             {

   
   
    

   
   
    

   
   
    } 

 ̃    ̃  . ̃   {
   

   
   
 

   
   
 

   
}. (             {

   

   
    

   

   
    

   

   
    } 

 
ترتیب با استفاده از  به ها حالت این .ست فازی آل ایدهفازی و ضد  لآ هایدنزدیکی به  ی محاسبه ،روشپنجم در این  ی مرحله
 :شود میزیر محاسبه  های رابطه

   [ ̃    ̃     ̃  ] 
   [ ̃    ̃     ̃  ] 

 
 ی ششم محاسبه ی خواهد بود. مرحله ها شاخصبدترین مقدار برای    ̃ و  ها شاخص مقدارهایبهترین    ̃  ها رابطهدر این 

 استفاده شده است: ها آنزیر برای  های هترتیب از رابط مثبت و منفی خواهد بود که به آل ایدهفاصله از 
    ∑     ̃  

 

   
      

    ∑    
 

   
 ̃        

 :آید دست می بهزیر  ی خواهد بود که با استفاده از رابطه شاخص شباهت ی آخر در این مدل محاسبه ی مرحله
    

   
       

 


هادادهوتحلیلتجزیه

 های داده. شود میفازی استفاده تاپسیس   روش، از پژوهشدر این  شده شناسایی های شاخص بندی اولویتتعیین  منظور به
ارزیابی  منظور بهآمد.  دست به ی آماری نمونهنامه و پرکردن آن توسط  پرسش ی ، با تهیهها شاخص بندی اولویتموردنیاز برای 

 ، استفاده شده است.شده دادهنشان  5از طیف فازی که در جدول  فها شاخص
 

(میالدی2002لی،)فازیمثلثیعددهای-2جدول
 متغیرعددی متغیرزبانی
 2 3 3 خیلی زیاد

 2 2 3 زیاد
 2 2 2 متوسط

 0 2 2 کم
 0 0 2 خیلی کم
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 وتحلیل تجزیه منظور به ،ها نامه پرسش آوری جمع. پس از اند شده گرفته معیار با وزن یکسان درنظر عنوان به دهندگان پاسخ
تاپسیس  با روش ها داده وتحلیل تجزیهاز  دست آمده به های نتیجه گردآوری و یکپارچه شدند. ها آن دست آمده، به های داده

 ارائه شده است. (2)فازی در جدول 
 








به منظور تشکیل ماتریس تصمیم در این پژوهش، شاخص های 
عملکردی زنجیره ی تأمین پایدار به عنوان گزینه و پاسخ دهندگان 
به عنوان معیار با وزن یکسان درنظر گرفته شده اند. پس از 
جمع آوری پرسش نامه ها، به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست 
آمده، آن ها گردآوری و یکپارچه شدند. نتیجه های به دست آمده 
از تجزیه وتحلیل داده ها با روش تاپسیس فازی در جدول )3( 

ارائه شده است.

نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد ها
امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری 
را در فرایندهای شان پی می گرفتند، کارایی خود را ازدست 
 داده اند و زنجیره ی تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای 
مدیریت مناسب جریان مواد، کاال و داده های مالی، توانایی 
پاسخ گویی به شرایط را دارند. امروزه هیچ شرکتی نمی تواند 
از مدیریت زنجیره ی تأمین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته 
باشد. هم چنین بسیاری از پژوهش گران بر این باورند که واحد 
تجزیه وتحلیل درزمینه ی رقابت با تک تک شرکت ها و سازمان ها، 

به مدیریت زنجیره های تأمین تغییر کرده است.
پایداری در زنجیره ی تأمین به عنوان بخش جدید و بسیار 
تأثیرگذار، چندی ست که توجه پژوهش گران حوزه ی مدیریت 
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مدیریت: ارائه ی چارچوبی برای شناسایی و  ...
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جدول 3- نتیجه های اولویت بندی شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین 

پایدار با روش  تاپسیس فازی
 تاپسیسفازیروشیتأمینپایدارباهایعملکردیزنجیرهبندیشاخصاولویتهاینتیجه-3جدول


نوعردیف

رتبه CCiعنوانشاخصشاخص

0 

 زیست
 محیطی 

آور برای  ی زیان استفاده از مواد اولیه
 52 222/1 زیست محیط

 2 223/1 انرژی و آلودگی ایجادشدهمصرف  5
 02 205/1 ها های جامد و پساب ضایعه 2
 1 222/1 ها طراحی سبز فراورده 1

بندی به استانداردها و  کارگیری و پای به 2
 250/1 02 (ISO 14000محیطی )مانند  های زیست قانون

محیطی با مشتریان و  همکاری زیست 2
 3 212/1 کنندگان تأمین

 00 223/1 روز بودن فناوری ارزیابی به 2
 51 221/1 محیطی های زیست تعداد و شدت حادثه 2
 52 220/1 محیطی های زیست های داده سامانه 3

دست  تولید پاک در باالدست و پایین 01
 03 212/1 ی تأمین زنجیره

 01 221/1 خرید سبز 00
 02 252/1 بندی سبز بسته 05
02 

 اجتماعی

 2 225/1 پذیری اجتماعی شرکت مسؤولیت
 02 225/1 ی اجتماعی شرکت وجهه 01

وکار در  کسب/ایجاد فرصت اشتغال 02
 50 222/1 ی اطراف جامعه

آفرینی در بهبود آموزش، سوادآموزی  نقش 02
 2 202/1 و بهداشت

 55 235/1 کاهش نابرابری در پرداخت کارکنان 02
 52 213/1 وکار اجتماعی کسبارزیابی اثرهای  02
 05 220/1 ایمنی و بهداشت مشتریان و کارکنان 03
51 

اقتصادی 
و 

 عملیاتی

 2 222/1 های تولیدی بهبود کیفیت فراورده
 52 212/1 بهبود عملکرد لجستیک داخلی و خارجی 50
 2 212/1 گذاری و جذب مشتریان جدید هدف 55
 0 232/1 افزایش سودآوری 52
 5 225/1 های عملیاتی کاهش هزینه 51
 02 221/1 کاهش زمان تحویل فراورده 52
 51 233/1 ها کاهش موجودی 52
 01 223/1 سازی استفاده از ظرفیت بیشینه 52
 52 252/1 ها کاری انجام وظیفه سازی دوباره  کمینه 52




هاپیشنهادیوارائهگیرینتیجه
 ازدستخود را  ییاراک، گرفتند پی میشان  یندهایارا در فر یمترک یپارچگیکه کد گذشته یت تولیریمد های شیوهامروزه 

 یی، توانایمال یها داده و االکان مواد، یت مناسب جریریمد یپارچه برایکرد یکرو یک عنوان به ی تأمین زنجیرهو  اند داده 
ند و انتظار بقا داشته ک پوشی چشم ی تأمین زنجیرهت یریاز مد تواند نمی یتکچ شری. امروزه هدارندط را یبه شرا ییگو پاسخ

 ،ها سازمانو  ها شرکت تک تک بارقابت  ی زمینهدر وتحلیل تجزیهکه واحد  باورندبر این  گران پژوهشن بسیاری از یچن باشد. هم
 تأمین تغییر کرده است. های زنجیرهمدیریت به 

زنجیره ی تأمین را به خود جلب ساخته است. با توجه به اهمیت 
چشم گیر اصل ها و هدف های پایداری در موفقیت سازمان ها در 
دوران حاضر، به کارگیری اصول پایداری در مدیریت زنجیره ی 
تأمین می تواند نتیجه ها و دستاوردهای ارزش مندی به همراه 
داشته است. در کنار توجه به اصل های پایداری در مدیریت 
زنجیره ی تأمین، ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین پایدار نیز باید 

موردتوجه جدی قرار گیرد.
در این پژوهش، شناسایی و ارزیابی شاخص های عملکردی 
زنجیره ی تأمین پایدار در شرکت یزد تایر مدنظر قرارگرفته 
است. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که شاخص های افزایش 
سودآوری، کاهش هزینه های عملیاتی، مصرف انرژی و آلودگی 
ایجادشده، طراحی سبز فراورده ها و مسؤولیت پذیری اجتماعی 
شرکت، 5 شاخص با باالترین اولویت هستند. به نوعی 
همان طور که می توان انتظار داشت در مدیریت زنجیره ی تأمین، 
هدف های اقتصادی باالترین اولویت را دارند و در این جا نیز 
دو شاخص افزایش سودآوری و کاهش هزینه های عملیاتی، در 

رتبه های نخستین قرار داند.
پس از شاخص های اقتصادی، دو شاخص زیست محیطی 
مصرف انرژی و آلودگی به وجود آمده و طراحی سبز 
فراورده ها در رتبه های بعدی قرار دارند که البته با توجه به 
ماهیت صنعت تایر، کامالً منطقی به نظر می رسد و به ویژه 
نیاز به کاهش آلودگی واحدهای تولیدی تایر به شدت احساس 
می شود. درنهایت در رتبه ی پنجم، شاخص های مسؤولیت پذیری 
اجتماعی شرکت، به عنوان یک شاخص اجتماعی مطرح است که 
در کنار هدف های اقتصادی و محیطی باید مدنظر قرار گیرد.
آنچه در این پژوهش ارائه شده است، چارچوبی کاماًل 
کاربردی در جهت ارتقای پایداری زنجیره ی تأمین و در پی آن 
پایداری کسب وکار است؛ چارچوبی که به کارگیری آن می تواند 
تأثیر چشم گیری در دست یابی به هدف های پایداری، با بررسی 

عملکرد زنجیره ی تأمین داشته باشد.
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نتیجه های به دست آمده در این پژوهش، تا حدود زیادی با 
نتیجه های سایر پژوهش های صورت درگرفته در این حوزه 
هم خوانی دارد. خاتمی و دیگران نیز مانند این پژوهش به این 
نتیجه رسیدند که ُبعد اقتصادی و شاخص های مربوط به آن، در 
 ارزیابی تأمین کننده ی پایدار، دارای باالترین اولویت هستند ]15[. 
نتیجه های پژوهش رعیت پیشه و همکاران نشان داد که 
شاخص های انسان محوری و سازمان محوری، از ُبعد اجتماعی؛ 
شاخص های مدیریت محیط، فعالیت سبز نوآوری و ابتکارها، 
حمل ونقل، سوخت و منابع انتشار آن، از ُبعد زیست محیطی؛ 
و هم چنین دو شاخص کسب وکار محوری و تولید محوری در 
زنجیره، از ُبعد اقتصادی؛ بیشترین ُکدها و درنتیجه باالترین 

اولویت را دارند ]16[.
نتیجه های پژوهش الفت و مزروعی که باهدف ارائه ی مدلی 
برای اندازه گیری پایداری زنجیره ی تأمین انجام گرفته است، 
نشان داد که در بین ُبعدهای پایداری، ُبعد اقتصادی، مهم ترین 
و ُبعد زیست محیطی، کم اهمیت ترین ُبعدها هستند. در ُبعد 
اقتصادی، میزان سود؛ در ُبعد اجتماعی، ارتباط ها؛ و در ُبعد 
زیست محیطی، میزان ضایعه های جامد ایجادشده؛ مهم ترین 

شاخص ها بودند ]22[. 
تزنگ و همکاران، به این نتیجه رسیدند که مهم ترین ُبعد در 
ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین خدمات، طراحی زیست محیطی 
 خدمات و مهم ترین شاخص، لجستیک  معکوس خدمات است ]23[. 
می سو ضمن تقسیم بندی ُبعدهای پایداری در 4 دسته ی طرح 
پایدار، پایداری جامعه ها، کنترل پایدار فرایند عملیاتی و رشد 
پایدار، به این نتیجه رسیدند که تشویق مشتریان برای این که 
دوست دار محیط زیست باشند، استانداردهای زیست محیطی 
تأمین کنندگان و کاهش آلودگی های کربنی مهم ترین شاخص های 
پایداری زنجیره ی تأمین هستند ]24[. نتیجه های پژوهش آهی و 
سرسی نیز نشان داد که کیفیت، آلودگی هوا، انتشار گازهای 
گلخانه ای و مصرف انرژی مهم ترین شاخص های عملکردی 

زنجیره ی تأمین سبز و پایدار بشمار می آیند ]25[.
به منظور اجرای موفقیت آمیز نتیجه های به دست آمده در این 
پژوهش، باید اقدام ها و برنامه هایی اجرا شود که زمینه را 
برای پایش و ارتقای وضعیت شاخص های شناسایی شده، 
فراهم سازد. ازاین رو انجام پیشنهاد های اجرایی زیر برای 
پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد، بر مبنای شاخص های 

پایداری موردنیاز است:
تعیین چگونگی سنجش و اندازه گیری شاخص های عملکردی   -

شناسایی شده
تشکیل تیم اندازه گیری و پایش شاخص های عملکردی   -

پایداری زنجیره ی تأمین
انجام آموزش های موردنیاز به نیروهای سازمان در ارتباط   -

با ُبعدهای پایداری و شاخص های عملکردی
بررسی راهکارهای ارتقای هریک از شاخص های عملکردی   -
زنجیره ی تأمین پایدار و تدوین دستورکارهای اجرایی آن ها

حمایت کامل مدیریت ارشد سازمان از فعالیت های انجام گرفته   -
در جهت ارزیابی و ارتقای پایداری زنجیره ی تأمین و 

درنظر گرفتن آن ها در فعالیت های تشویقی و تنبیهی
درگیر شدن و همکاری تمامی حلقه های زنجیره ی تأمین، در   -
جهت ارزیابی و ارتقای وضعیت ُبعدهای پایداری زنجیره ی 

تأمین
تعریف هدف های جدید برای زنجیره ی تأمین، بر اساس   -
ُبعدها و شاخص های عملکردی پایداری و متعهد شدن 
تمامی اعضای زنجیره، به منظور تالش در جهت برآورده 

کردن آن ها
تغییر روش ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین از روش   -
صرفاً اقتصادی، به روش چند ُبعدی و مبتنی بر ُبعدهای 

پایداری
درنظر گرفتن شاخص های پایداری زنجیره ی تأمین در   -
انتخاب تأمین کنندگان و هم چنین انتخاب اعضای جدید 
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زنجیره ی تأمین
جهت دهی سیستم ارزیابی عملکردی سازمان و کارکنان به   -

سمت سیستم ارزیابی عملکرد پایدار
نهادینه کردن فرهنگ پایداری در بین نیروی انسانی   -

سازمان.
درضمن پیشنهاد های زیر برای پژوهش های آینده ارائه 

می شود:

شناسایی مانع های پیاده سازی اصول پایداری زنجیره ی   -
تأمین در صنعت الستیک و راهکارهای چیرگی بر آن ها

بررسی هریک از ُبعدهای پایداری )اقتصادی، اجتماعی و   -
زیست محیطی(، به صورت مجزا در زنجیره ی تأمین صنایع 

الستیک
شناسایی و انتخاب تأمین کنندگان در صنعت الستیک، بر   -

اساس شاخص های پایداری زنجیره ی تأمین.
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Abstract: Paying attention to supply chain management is an important step in moving towards 
sustainability in business, because supply chain management takes care of all stages of production 
from start to end product management, and thus integrating sustainability issues in the supply 
chain has a great effect on improving business sustainability. And it works. Sustainable Supply 
Chain Management, Strategic and Transparent Integration of Three Permanent Dimensions to 
Achieve Organization Achievement for Social, Environmental, and Economic Objectives. The 
purpose of this research is to identify and evaluate the performance indicators of the sustainable 
supply chain. The statistical population of this research is Yazd Tire Company executives and 
experts in Yazd province. The sample size is 52 people. In order to analyze the data in this 
research, the fuzzy Topsis method has been used. The results of the research show that the 
highest	priority	 is	among	the	economic	indicators,	"increase	 in	profitability",	environmental	
indicators of "energy consumption and pollution" and social indicators of "social responsibility 
of the company".

Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Sustainability Dimensions, Performance 
Indicators, Fuzzy Topsis.
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