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(اوسیرو( )1و همکاران .)2018 ،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین شامل

ارزیابی پایداری زنجیره تأمین عبارتند از :تصمیمگیری چند معیاره

ادغام ،برنامهریزی ،اجرا و کنترل تمامی فرآیندهای مرتبط با جریان

(بویکفوژان( )13و همکاران  ،20111گویدان( )14و همکاران،)2013 ،

مواد و اطالعات میگردد (المرت( )2و همکاران .)1998 ،هدف عمده

و

آمار (آهی و همکاران )2015 ،برنامهریزی ریاضی (کنان

()15

مدیریت زنجیره تأمین حداقلسازی هزینههای کل و نیز تأمین

همکاران )2013 ،هوش مصنوعی (کویو

ارزش برای مشتریان و ذینفعان از طریق تولید و توزیع محصول با

تکنیکهای شبیهسازی (وان درورست

کیفیت مناسب ،در مکان مناسب و در زمان مناسب و با یک روش

مساله اصلی این تحقیق ارزیابی شاخصهای پایداری و بررسی

پایدار میباشد (سیورینگ( .)2013 ،)3در سالهای اخیر نگرانیهای

میزان تاثیرگذاری با استفاده از روش ماتریس تاثیرات متقاطع

جهانی در خصوص مسائل زیستمحیطی و اجتماعی باعث فعالتر

میباشد .در ادامه سواالت پژوهش به صورت ذیل ارائه میگردد:

()16

()17

و همکارن،)2010 ،
و همکاران.)2009 ،

شدن مصرفکنندگان ،سازمانهای دولتی ،شرکتها و دانشگاهها
و توجه بیش از پیش آنها به بحث پایداری و ارزیابی پایداری در

 )1شاخصهای پایداری صنعت الستیک کشور کدامند؟

زنجیره تأمین شده است .از آنجا که ابعاد پایداری دارای عواملی

 )2روابط بین شاخصهای پایداری به چه صورت میباشد؟

است که نه تنها با یکدیگر ادغام نمی شوند بلکه در برخی مواقع نیز
دارای رفتاری متضاد هستند ارزیابی آنها را دارای اهمیت نموده

پیشینه تحقیق

است (نایین( )4و همکاران . )2011، ،ارزیابی عملکرد یک فرآیند

سالیان متمادی حداقل کردن هزینهها به عنوان هدف اکثر

میتواند به عنوان ارزیابیهای کمی و کیفی و نیز تعیین کارایی و

شرکتها بوده امروزه پاسخگویی در زمینه اثرات زیستمحیطی

بازده یک فرآیند تعریف گردد (نیلی( )5و همکاران .)1995 ،ارزیابی

تولیدات و فرآیندهای تولیدی شرکتها در کنار ایمنی و سالمت

کارایی و بازده یک زنجیره را میتوان از طریق ارزیابی شاخص-

کارکنان به هدف اصلی شرکتها تبدیل شده است که در این

های مرتبط به اهداف عملکردی نظیر هزینه ،چابکی ،پاسخگویی،

راستا نقش سازمانهای مردم نهاد انکارناپذیر است (غضنفری

انعطافپذیری ،پایداری و غیره میباشد (وبستر( .)2002 ،)6ارزیابی

و همکاران .)1395 ،پایداری در زنجیره تأمین پس از معرفی

زنجیره تأمین به دلیل نقشها و بازیگران متعدد در آن دارای نوعی

مفهوم توسعه پایدار و به منظور تلفیق مفاهیم عملکرد اقتصادی،

پیچیدگی در اجزا است که این پیچیدگی از رفتار متضاد برخی

اجتماعی و زیست محیطی مطرح گردید .در سالهای اخیر آگاهی

پارامترها ،فقدان دادههای قابل اتکا ،ارتباط ضعیف بین حلقهها

سازمانها و شرکتها و نیز ذینفعان ایشان در خصوص مسائل

و غیره نتیجه میشود (لوهمن( )7و همکاران 2004 ،و نایینی(،)8

اجتماعی رشد فزایندهای داشته و به این منظور استاندارد ایزو

 .)2011مقاالتی که تاکنون در زمینه ارزیابی زنجیره تأمین به چاپ

 26000در این خصوص تدوین شده است (صفاری و همکاران،

رسیده دارای طیف وسیع و متنوعی از موضوعات شامل چارچوب

 .)1395تعدادی از مقاالت گذشته به بررسی مدلهای کمی

مفهومی شاخصها (گانسکاران( )9و همکاران ،)2001 ،مروری بر

جهت انتخاب و وزندهی به شاخصهای پایداری پرداختهاند

شاخصهای پر کاربرد (گانسکاران و همکاران ،)2004 ،مدلهای

(بای

کمی ارزیابی (چیتانبارانتان( )10و همکاران )2015 ،و مقاالت مروری

و همکاران  .)2017از طرفی برخی از محققان در زمان انتخاب

و همکاران،2015 ،

شاخصها تأکید بر در دسترس بودن و از طرفی سهولت در جمع

است (تهیر

()11

و همکاران ،2010 ،آهی

()12

انصاری و همکاران .)2017 ،تکنیکهای مرسوم مورد استفاده برای

()18

و همکاران  ،2012فییل

آوری اطالعات میکنند (براز
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و همکاران  ،2011ملنیک( )1و همکاران  )2014دلیل این امر را

وارد شده است .ارزیابی پایداری زنجیره تامین شامل فرآیند

میتوان به هزینهبر و زمانبر بودن فرآیند ارزیابی آنها در صورت

ارزیابی کمی و کیفی اثربخشی و کارایی مدیریت زنجیره تامین

عمل نکردن به این توصیه یافت .در دهه های گذشته به دلیل

برای دستیابی به اهداف پایدار زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی

قانونگذاری و سیاستگذاری دولتها ،استانداردهای بین المللی،

میباشد (نیلی

و همکاران .)1995 ،بنابراین برای ارزیابی

مشتریان ،سهامداران (عام یا خاص) بسیاری از سازمانها را برای

پایداری زنجیره تأمین نیازمند جمعآوری دادههای عملکردی از

کاهش و به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از فعالیتهایشان

کانالهای زنجیره تأمین نظیر توزیعکنندگان ،انبارها ،لجستیک

بر محیط زیست و جوامع تحت فشار گذاشته است (وارسی( )2و

و سایر تأمینکنندگان هستیم (اوسیرو( )4و همکاران  .)2018به

همکاران .)2014 ،این فشارها به بخشهایی نظیر تدارکات ،تولید،

همین منظور مروری بر مقاالت جهت تعیین شاخصهایی برای

توزیع و لجستیک و خردهفروشان بهعنوان سطوح زنجیره تأمین

ارزیابی پایداری زنجیره تأمین صورت گرفت .آهی( )5و همکاران

()3

جدول  -1تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارزیابی زنجیره تامین
شاخص اقتصادی

محیطی
شاخص اجتماعی

شاخص زیست

محقق

سال

تحقیق

معیار

احمدی و همکاران

8117

●

●

●

سالمتی و ایمنی کار ،برنامهریزی آموزشی و نفوذ ارتباطات ،میزان نفوذ سهامداران ،نظام مدیریت
ایمنی و بهداشت شغلی ،عالیق و حقوق کارمندان ،حقوق سهامداران ،افشای اطالعات ،اقدامات
استخدامی

ایزدی خواه و

8114

●

●

●

بوخوراب(  )326و

8115

●

●

●

هزینه ایمنی و سالمتی کارکنان ،هزینه زیست محیطی ،نرخ افزایش هزینه مشارکت در برنامه تولید
سبز ،نرخ افزایش تعداد محصوالت سبز ،تعداد گواهینامههای ایزوی دریافتی ،تعداد افراد آموزش
دیده در شغل ،ایمنی و بهداشت
عملکرد مالی ،انعطافپذیری ،پاسخدهی ،قابلیت اطمینان ،کیفیت ،مصرف منابع ،تعییرات آب و
هوایی ،استفاده از مواد خطرناک ،آلودگی ،ایمنی ،سالمت ،شرایط کاری و بهداشت

تاجبخش و

8115

●

●

●

حقیقی و همکاران

8114

●

●

●

قیمت مواد اولیه ،هزینه حمل و نقل ،عوامل توانایی تأمینکنندگان ،هزینه تبلیغات ،سرمایهگذاری
در خصوص پایداری ،میزان اکسیدکربن تولیدی ،هزینه پرسنلی ،زمان تحویلدهی ،تنوع خدمات،
هزینه تأمین مواد اولیه ،رضایت مشتریان

اولگو( 7
 )33و

8118

●

●

●

هزینه سبز کردن (هزینه انطباق با محیط زیست ،هزینه مصرف انرژی ،هزینه مواد دوستدار محیط
زیست ،نسبت هزینه سبز کردن به درآمد) تعهد مدیریتی (سطح تالش مدیریت برای تشویق
کارمندان ،طرحهای ارزیابی زیست محیطی ،نظام ارزیابی زیست محیطی ،موجود بودن پایداری
زیست محیطی در مأموریت ،تعداد خالقیتهای موجود در مدیریت زیست محیطی ،سطح تشویق

چان بان( 8
 )34و

8118

●

●

●

معیارهای اقتصادی (هزینه مکانیابی ،هزینه تأمین ،هزینه تولید ،هزینه توزیع ،هزینه لجستیک

شییک( 9
 )35و

8116

●

●

●

هزینه لجستیک معکوس ،کل سرمایه ورودی به شرکت ،فروش ساالنه و محصوالت برگشتی،
درآمدهای کسب شده ،رضایت مشتریان ،رضایت دولت ،رضایت کارکنان ،رضایت سرمایه گذاران،
زمان چرخش لجستیک معکوس ،ظرفیت شبکه ،ظرفیت حمل و نقل ،نرخ بازدهی ،مدیریت
ابتکارات و شایستگی کارکنان ،توانایی فناوری اطالعات ،توانایی نوآوری در فرآیند فناوری ،انطباق-
پذیری با محیط زیست ،بهرهبرداری از مواد و انرژی ،توانایی انهدام ،تصویر شرکتی ،ارتباطات ،ایمنی
و امنیت

همکاران

همکاران

همکاران

همکاران

همکاران
همکاران

انعطافپذیری در تولید ،هزینه تحویل ،سرمایه گذاری در طراحی پایداری ،زمان تحویل ،نرخ رد
تأمینکننده ،کیفیت خدمات ،میزان انتشار آلودگی ،گواهینامه ایزو  ،16111مواد خطرناک ،تعداد
محصوالت سبز ،رضایت مشتریان ،ایمنی و بهداشت کارکنان

مشتریان به تالش در خصوص مسائل زیست محیطی ،موجود بودن مدیریت تشویق ،تشویق تأمین
کنندگان) ،مدیریت فرآیند ،شاخصهای محصول ،تعهد تأمین کنندگان ،دیدگاه مشتریان ،کیفیت،
پاسخگویی ،انعطافپذیری ،هزینههای سنتی زنجیره تأمین (درصد کاهش هزینه زنجیره تأمین،
درصد کاهش هزینه تحویل ،درصد کاهش هزینه انبارداری ،درصد کاهش هزینه اشتراکگذاری
اطالعات ،درصد کاهش هزینه سفارشگذاری)
معکوس ،هزینه حمل و نقل) ،معیار زیست محیطی (میزان دی اکسید کربن منتشر شده)

9. Shaik

8. Chaabane
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( )2015در یک مقاله مروری به تحلیل شاخصهای بهکار رفته

در صنعت الستیک کشور میباشد .در این پژوهش مصاحبه و

در سایر مقاالت جهت اندازهگیری پایداری در زنجیره تأمین

تکمیل پرسشنامهها توسط  46نفر از خبرگان صنعت الستیک

سبز و پایدار پرداختند .پارامترهایی نظیر تعداد کل کارمندان،

انجام گرفته است.

جبران خسارت و سوددهی ،ساعات کل آموزش ،هزینه آموزش،
مرگ میر وسایر پارامترها نیز در ارزیابیهای اجتماعی زنجیره

تجزیه و تحلیل دادهها

تأمین پایدار در مقاالت اشاره شده است (سیرسی( )1و همکاران

در این بخش ابتدا شاخصهای پایداری زنجیره تأمین که با مرور

 .)2016در ارزیابی پایداری در سطح شرکتی و بررسی

ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت الستیک کشور شناسایی شدهاند

و

معرفی میگردند و سپس تجزیه و تحلیل صورت گرفته روی دادههای

چارچوبهای اجتماعی تعداد  70شاخص توسط رهداری
همکارن ( )2015جمعآوری شده است .فریتز

()3

()2

و همکاران

( )2017رتبهبندیای برای شاخصهای پایداری کل زنجیره
تأمین در صنعت خودرو و الکترونیک ارائه دادهاند .دیابات

()4

و همکاران ( )2011با شناسایی محرکهای مدیریت زنجیره
تأمین سبز و مطالعه موردی یک شرکت آلومینیومسازی با

روش شناسی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین صنعت الستیک میباشد .پس از شناسایی
در تحقیق فعلی ،پژوهش
نتیجه
نمود ،در
تشریحتعیین
تاثیرات متقاطع
بکارگیری
پایداری را
گردآوریهای
نوع شاخص
شد و
خواهند
ماتریستحقیق
مراحل
هربایک از
شده در
جمعآوری دادهها از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت الستیک استفاده می شود و از تکنیک تح
نهایت خروجیهای مربوط به نرم افزارهای  Mic Macارائه میشوند.
تحلیل استفاده میشود و پرسشنامهها صرفاً با متخصصین و مدیران صنعت الستیک کشور تکمیل میگردد
تأثیر متقابل جهت بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر استفاده خواهد شد .جامعه آماری این پژوهش با تو
آن شامل مدیران ،خبرگان ،متخصصان و فعاالن در صنعت الستیک کشور میباشد .در این پژوهش مصاحبه
گام اول
توسط  64نفر از خبرگان صنعت الستیک انجام گرفته است.

جهت ارزیابی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین ابتدا از طریق

تجزیه و تحلیل دادهها
پیشینه تحقیق و مصاحبه  11عامل کلیدی استخراج
بهرهگیری از تکنیک مدلسازی ساختاری و نظر خبرگان نقشه روش مرور

علی و ساختاری این محرکها را شناسایی نمودند .در ادامه
برای سهولت در ارائه بررسی مطالعات صورت گرفته در جدول
( )1مروری بر تعدادی از تحقیقات صورت گرفته ارائه میگردد.

در این بخش ابتدا شاخصهای پایداری زنجیره تأمین که با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت الستیک
برای تعیین
تحلیلصورت
عوامل به
سپس این
گردید،
میزان هر یک از مراحل تحق
گردآوری شده در
پرسشنامهداده های
صورت گرفته روی
سپس تجزیه و
میگردند و
معرفی
توزیعشوند.
خبرگانارائه می
Mic Mac
درهای
عواملافزار
مربوط به نرم
خروجی
و در نها
گردید.
میان
کدامهایاز این
اهمیتیتهر
گام اول

جهت ارزیابی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین ابتدا از طریق روش مرور پیشینه تحقیق و مصاحبه 11
تأمین
زنجیره
صورتپایداری
عواملصبههای
سپس-2اینشاخ
جدول
الستیکاین عوامل در میان خبرگ
صنعت هر کدام از
میزان اهمیت
تعیین
پرسشنامه برای
گردید،

کشور

روش شناسی تحقیق

معیار

هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی شاخصهای پایداری زنجیره

جدول  -2شاخصهای پایداری زنجیره تأمین صنعت الستیک کشور
زیر معیار

اقتصادی

تأمین صنعت الستیک میباشد .پس از شناسایی این شاخصها

کیفیت

انعطافپذیری
پاسخگویی

میتوان نوع شاخصهای پایداری را با بکارگیری ماتریس تاثیرات

هزینههای زنجیره تامین سنتی

متقاطع تعیین نمود ،در نتیجه تحقیق فعلی ،پژوهشی کاربردی

زیست محیطی

است .برای جمعآوری دادهها از روش پرسشنامه و مصاحبه با

بر همديگر استفاده خواهد شد .جامعه آماری این پژوهش با توجه
به قلمرو موضوعی آن شامل مدیران ،خبرگان ،متخصصان و فعاالن

فناوری زیستمحیطی

اجتماعی

اثرات متقابل برای تحلیل استفاده میشود و پرسشنامهها صرفاً

روش ماتريس تحلیل تأثير متقابل جهت بررسی ميزان تأثير عوامل

مشخصههای محصول
کارایی بازیافت

خبرگان صنعت الستیک استفاده می شود و از تكنيك تحليل
با متخصصين و مدیران صنعت الستیک کشور تكميل میگردد.

هزینه زیست محیطی

سطح مدیریت فرآیندها

تعهد مدیریت

توسعه کارکنان

گام دوم

پس از وارد کردن  11شاخص پایداری استخراج شده ،با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان ،شاخصهای پ
سنجیدوم
خبرهگام
گردید و از خبرگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر شاخص را از یک تا پنج انتخاب نمایند .نتا
 64پرسشنامه خبرهسنجی با نرم افزار  Spssتحلیل گردید و تمام  11شاخص پایداری ،با توجه به فرضها
پس از وارد کردن  11شاخص پایداری استخراج شده ،با مرور
در سطح خطای  ،1015براساس نظر خبرگان تایید گردید.
4. Diabat

6

2. Rahdari 3. Fritz

1. Searcy
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management
شکل  -1ماتریس تاثیرات متقابل شاخصهای پایداری زنجیره تامین

ادبیات و مصاحبه با خبرگان ،شاخصهای پایداری وارد پرسشنامه

صورت مستقیم و غیر مستقیم محاسبه شد که در جداول ( )3و

خبرهسنجی گردید و از خبرگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر

( )4نشان داده شده است.

گام چهارم

پس از اینکه دادههای پرسشنامه وارد نرمافزار شد .تاثیرات شاخصهای پایداری زنجیره تامین صنعت الستیک کشور به صورت
نتایج
حاصلدر ازجداول ( )3و ( )6نشان داده شده است.
پرسشنامه شد که
مستقیم محاسبه
نمایند .غیر
انتخابمستقیم و

شاخص را از یک تا پنج

های پایداری
جدول  -3ماتریس تاثیرات مستقیم شاخص
زنجیره تامین صنعت الستیک کشور

 46پرسشنامه خبرهسنجی با نرم افزار  Spssتحلیل گردید و تمام

جدول  -3ماتریس تاثیرات مستقیم شاخصهای پایداری زنجیره تامین صنعت الستیک کشور

 11شاخص پایداری ،با توجه به فرضهای اماری مربوط به آنها در
سطح خطای  ،0.05براساس نظر خبرگان تایید گردید.

ردیف

شاخص

مجموع ردیفها

مجموع ستونها

8

انعطف پذیری

7

8
9

1

گام سوم
پس از مشخص شدن شاخصهای پایداری تایید شده ،برای
شناسایی و رتبهبندی آنها ،متغیرها وارد ماتریس تحلیل تاثیر
متقابل میگردند و با تدوین پرسشنامه استاندارد تحلیل تاثیر

کیفیت

2

3

پاسخگویی

3

6

هزینههای زنجیره تامین سنتی

5

9

5

هزینه زیست محیطی

9

4

سطح مدیریت فرایندها

7

11

7

مشخصه های محصول

6

6

2

کارایی بازیافت

9

5

9

فناوری زیست محیطی

7

4

4

5

7

 11تحلیل
ص شدن شاخصهای پایداری تایید شده ،برای شناسایی و رتبهبندی آنها ،متغیرها وارد ماتریس
متقابل در اختیار خبرگان قرار گرفت .سپس میانگین پاسخهای
توسعه کارکنان
11
با تدوین پرسشنامه استاندارد تحلیل تاثیر متقابل در اختیار خبرگان قرار گرفت .سپس میانگین پاسخهای جمعآوری
کل
1
باشد .به نرمافزار  Mic Macبه شرح زیر
برایمیورود
آوریبهشده،
رود به نرمافزار جم
شرح زیر
MacعMic

میباشد.

ول و جدول باال به هنگام چاپ باید
شوند و از راست به چپ شوند به طوری که ردیف در سمت
راست جدول باشد
Commented [aa1]:

4

مدیریت
تاثیرتعهدمتقابل

6
49

2

69

جدول  -4ماتریس تاثیرات غیرمستقیم شاخصهای پایداری زنجیره تامین
صنعت الستیک کشور

جدول  -4ماتریس تاثیرات غیرمستقیم شاخصهای پایداری زنجیره تامین صنعت الستیک کشور
ردیف

شاخص

8

انعطافپذیری

832

3

پاسخگویی

135

287

6

هزینههای زنجیره تامین سنتی

817

357

5

هزینه زیست محیطی

371

351

4

سطح مدیریت فرایندها

845

327

7

مشخصه های محصول

157

256

2

171

225
91

1

زنجیره تامین
پایداری زنجیره
تامین
هایپایداری
شاخصهای
متقابلشاخص
تاثیراتمتقابل
ماتریستاثیرات
شکل-1-1ماتریس
شکل

کیفیت

مجموع ردیفها مجموع ستونها
326

187

کارایی بازیافت

311

9

فناوری زیست محیطی

835

156

11

تعهد مدیریت

818

11

توسعه کارکنان

194

314

کل

49

69

نرمافزار ،شاخصها را در دو حالت تاثیرگذار و تاثیرپذیر به صورت

نرمافزار ،شاخصها را در دو حالت تاثیرگذار و تاثیرپذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی و رتبهبندی میکند که نتیجه
آن در ادامه نشان داده شده است.

مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی و رتبهبندی میکند که نتیجه

صورت
کشور
الستیک
شده است.
نشانبه داده
ادامه
ه دادههای پرسشنامه وارد نرمافزار شد .تاثیرات شاخصهای پایداری زنجیره تامین صنعتآن در

یر مستقیم محاسبه شد که در جداول ( )3و ( )6نشان داده شده است.

گام چهارم

تاثیرگذاری مستقیم

تاثیرگذاری غیرمستقیم

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،براساس رتبهبندی

کشورتاثیرگذاری" مستقیم و غیرمستقیم شاخصها ،بطور مثال
"میزان
تاثیرات
پایداری نرم
پرسشنامه وارد
های
اینکه داده
جدول  -3پس
الستیک
شد .صنعت
افزارتامین
زنجیره
شاخصهای
مستقیم
ماتریسازتاثیرات
هامحیطی" در رتبه بندی تاثیرات مستقیم
زیسنت
شاخصالستیک کشور به
زنجیره تامین صنعت
هزینهستو
شاخص"مجموع
مجموع ردیفها
شاخصهای پایداری ردیف
1

کیفیت

2

8

انعطف پذیری

7

4

3

8

6

هزینههای زنجیره تامین سنتی

5

9

5

هزینه زیست محیطی

9

9

4

11

7
سطح مدیریت فرایندها
6
شکل  -2طبقهبندی شاخصها براساس میزان تاثیرگذاری آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم
6
مشخصه های محصول
5

مديريت :ارزيابي شاخص3هاي پايداري پاسخ
گویی ...
زنجيرهي

7
2

کارایی بازیافت

9

4

7

مديريت

7

مشخصه های محصول

157

2

کارایی بازیافت

311

171

9

فناوری زیست محیطی

835

156

11

تعهد مدیریت

818

225

11

توسعه کارکنان

194

314

کل

49

91

69

management

تعریفکهو نتیجه
میکند
قرار و رتبهبندی
دومبندی
رتبهطبقه
غیرمستقیم
مستقیم و
بندیصورت
تاثیرپذیر به
تفسیر شاخصها در نمودار  ،Mic Macموقعیت
براساس
غیرمستقیم در
تاثیرات
تاثیرگذار وو در رتبه
حالت رتبه اول
صها را در دو در

شان داده شده است.

و وضعیت هر یک از شاخصهای پایداری تاثیرگذار براساس نحوه

گرفته است.
تاثیرگذاری غیرمستقیم

تاثیرگذاری مستقیم

قرارگیری

تامین در خروجی نرمافزار
صنعتزنجیره
های پایداری
وضعیت
نمودار
شکل -3
الستیک
شاخص در
ارائه شده
گوده
توسط
شاخصها که

کشور مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن در جدول ( )5ارائه
براساس تعریف و تفسیر شاخصها در نمودار  ،Mic Macموقعیت و وضعیت هر یک از شاخصهای پ

قرارگیری شاخصها که توسط گوده ارائه شده در صنعت الستیک کشور مورد بررسی قرار گرفت که
شده است.
شده است.

های پایداری بر اساس
جدول  -5وضعیت هر یک از شاخص
افزار میک مک
تحلیل در نرم
ردیف
1

2

3
4

شکل  -2طبقهبندی شاخصها براساس میزان تاثیرگذاری آنها به صورت مستقیم و غیر
ها
ها براساس میزان تاثیرگذاری آن
بندی شاخص
شکل  -2طبقه
به صورت مستقیم و غیر مستقیم

مستقیم5
6

جدول  -5وضعیت هر یک از شاخصهای پایداری بر اساس تحلیل در نرمافزار
متغیر

نوع متغیر

کارایی بازیافت

تاثیرگذار

کیفیت

فناوری زیست محیطی

دو وجهی

سطح مدیریت فرآیندها

ریسک

هزینه زیست محیطی

هدف

انعطاف پذیری
تعهد مدیریت

تاثیرپذیر

هزینه های زنجیره تامین سنتی

مستقل

مشخصه های محصول

در شکل ( )8مشاهده میشود ،براساس رتبهبندی "میزان تاثیرگذاری" مستقیم و غیرمستقیم شاخصها ،بطور مثال
ه زیستمحیطی" در رتبهبندی تاثیرات مستقیم در رتبه اول و در رتبهبندی تاثیرات غیرمستقیم در رتبه دوم قرار

پاسخگویی

پس از مشخص کردن وضعیت هر یک از شاخصهای پایداری

زنجیره تامین ،روابط این شاخصهای پایداری در نرمافزار میک

تفسیر تاثیرپذیری و تاثیرگذاری شاخصها
محل قرار گرفتن شاخصها در خروجی نرمافزار

تفسیر تاثیرپذیری و تاثیرگذاری شاخصها

Mic Mac

مک مورد بررسی قرار گرفت که روابط تاثیرات شاخصها به صورت

مستقیم و غیرمستقیم در اشکال زیر نشان داده شدهاند .چگونگی
براساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصها میباشد که به صورت
محل قرار گرفتن شاخصها در خروجی نرمافزار  Mic Macبراساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصها میباشد که به صورت زیر

نشان داده شده است.
زیر نشان داده شده است.

روابط شاخصهای پایداری موثر در پنج سطح نشان داده شدهاند :
• تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی
• تاثیرات ضعیف تا بسیار قوی

• تاثیرات نسبتاً قوی تا بسیار قوی
• تاثیرات قوی تا بسیار قوی
• تاثیرات بسیار قوی
الزم به ذکر است که پنج سطح بودن تاثیرات در قالب نمودار
به نرمافزار  Mic Macبرمیگردد که پدیدآوردندگان آن برای
تحلیل مناسب دانستهاند و تغییر در آن در اختیار کاربر نمیباشد.
شکل  -3نمودار وضعیت شاخصهای پایداری زنجیره تامین در خروجی نرمافزار میک مک

ماتریسهای بدست آمده را میتوان با نمودار متناظر آن نیز نمایش

شکل  -3نمودار وضعیت شاخصهای پایداری زنجیره تامین در خروجی
میک
براساس تعریف و تفسیر شاخصها در نمودار Mic Macنر،مافزار
مک هر یک از شاخصهای پایداری تاثیرگذار براساس نحوه
وضعیت
موقعیت و

داد که در آن نمودار جهت تاثیرگذاری هر شاخص بر دیگری توسط

قرارگیری شاخصها که توسط گوده ارائه شده در صنعت الستیک کشور مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن در جدول ( )5ارائه
شده است.
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جدول  -5وضعیت هر یک از شاخصهای پایداری بر اساس تحلیل در نرمافزار میک مک

نوع متغیر

1

تاثیرگذار

2

دو وجهی

متغیر

کارایی بازیافت
کیفیت

فناوری زیست محیطی

سطح مدیریت فرآیندها
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پس از مشخص کردن وضعیت هر یک از شاخصهای پایداری زنجیره تامین ،روابط این شاخصهای پایداری در نرمافزار میک مک
مورد بررسی قرار گرفت که روابط تاثیرات شاخصها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اشکال زیر نشان داده شدهاند .چگونگی
روابط شاخصهای پایداری موثر در پنج سطح نشان داده شدهاند :


ضعیفوتا بسیار
تاثیرات
قویتاثیرگذاری به صورت عددی ،در باالی پیکان
میزان
بسیارنها"
"پیکا

اجتماعی و زیستمحیطی درون یک زنجیره تأمین کل تعریف



شود .در نهایت براساس توپولوژی شاخصها این
داده م
بسیاریقوی
نمایش قوی تا
تاثیرات نسبتاً

میشود که محصوالت پایدار ،خدمات عالی و اشتراکگذاری دقیقی

افزارقویقادر است ،شاخصها را استخراج و آنها را رتبهبندی
نرم
تاثیرات بسیار

از اطالعات را فراهم میکند به نحوی که برای تمامی کارکنان،




تاثیرات ضعیف تا بسیار قوی

تاثیرات قوی تا بسیار قوی


بودن تاثیرات در قالب نمودار به نرمافزار  Mic Macبرمیگردد که پدیدآوردندگان آن برای تحلیل
الزم به ذکر است که پنج سطح 1
کند (گودت  .)1991 ،نمودار مربوط به سطح تاثیرات مستقیم سهامداران ،شرکای تجاری و کل این اجتماع منافعی را ایجاد کند.
مناسب دانستهاند و تغییر در آن در اختیار کاربر نمیباشد .ماتریسهای بدست آمده را میتوان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد
های،دردر باالی پیکان
صعدد
صورت
گذاری به
قویو میزان
پیکانها"
دیگریتاتوسط "
شاخص بر
تاثیرگذاری هر
جهت
که در آن نمودار
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین
شاخ
روابطتاثیربین
بسیار
ضعیف
بسیار
صها از
شاخ
نمایش داده میشود .در نهایت براساس توپولوژی شاخصها این نرمافزار قادر است ،شاخصها را استخراج و آنها را رتبهبندی کند
صنعت الستیک با بکارگیری ماتریس تاثیرات متقاطع میباشد.
گردد.
بسیارمی
ادامهها ازارائه
مک
افزارسطحمیک
خروجی نرم
بسیار قوی روابط بین شاخصها در خروجی
ضعیف تا
درشاخص
مستقیم
تاثیرات
مربوط به
(گودت .)1991 ،34نمودار
نرمافزار میکمک در ادامه ارائه میگردد.

برای جمعآوری دادهها از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان

صنعت الستیک استفاده میشود و از تكنيك تحليل اثرات متقابل
برای تحلیل استفاده میشود و پرسشنامهها صرفاً با متخصصين و

مدیران صنعت الستیک کشور تكميل میگردد .در این پژوهش
مصاحبه و تکمیل پرسشنامهها توسط  46نفر از خبرگان صنعت
الستیک انجام گرفته است .براساس نتيجهها حاصل از این تحقیق،
شاخصهای کارایی بازیافت ،کیفیت و فناوري زيست محيطي جز
شاخصهای تاثیرگذار و شاخصهای هزينههاي زنجيره تامين
شکل  -4نمودار تاثیرات مستقیم شاخصهای پایداری (تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

های پایداری (تاثیرات
شکل  -4نمودار تاثیرات مستقیم شاخص
بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

سنتي و پاسخگویی جز شاخصهای تاثیرپذیر هستند .در ادامه
به سایر محققان پیشنهاد میشود که از فنون تصمیم گیری چند
معیاره از جمله دیمتل فازی جهت تعیین روابط بین شاخصها
استفاده کنند و نتایج آن را با خروجی نرم افزار میک مک مقایسه
کنند
Godet
36

شکل  -5نمودار تأثیرات مستقیم شاخصهای پایداری (تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)

شکل  -5نمودار تأثیرات مستقیم شاخصهای پایداری (تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)

های پایداری (تأثیرات
شکل  -5نمودار تأثیرات مستقیم شاخص
ضعیف تا بسیار قوی)
شکل  -6نمودار تاثیرات غیرمستقیم (تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

نتیجه گیری
شکل  -6نمودار تاثیرات غیرمستقیم
نتیجه گیری
تا بسیار قوی)
مدیریت زنجیره تأمین پایدار برای یکپارچگی جنبههای
اقتصادی،زنجیره تأمین پایدار برای یکپارچگی جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی درون یک زنجیره تأمین کل تعریف
مدیریت
(تاثیرات بسیار ضعیف
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میشود که محصوالت پایدار ،خدمات عالی و اشتراکگذاری دقیقی از اطالعات را فراهم میکند به نحوی که برای تمامی کارکنان،
Godet
1.زنجیره تأمین
پایداری
سهامداران ،شرکای تجاری و کل این اجتماع منافعی را ایجاد کند .هدف اصلی این تحقیق ارزیابی شاخصهای
صنعت الستیک با بکارگیری ماتریس تاثیرات متقاطع میباشد .برای جمعآوری دادهها از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان
صنعت الستیک استفاده میشود و از تکنیک تحلیل اثرات متقابل برای تحلیل استفاده میشود و پرسشنامهها صرفاً با متخصصین و
مدیران صنعت الستیک کشور تکمیل میگردد .در این پژوهش مصاحبه و تکمیل پرسشنامهها توسط  64نفر از خبرگان صنعت

شکل  -6نمودار تاثیرات غیرمستقیم (تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
نتیجه گیری

مدیریت زنجیره تأمین پایدار برای یکپارچگی جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی درون یک زنجیره تأمین کل تعریف
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Abstract: Sustainable supply chain management involves the strategic and transparent integration
of organizational goals in the social, environmental and economic spheres and achieving them
in a systematic co-ordination and coordination process in key inter-organizational processes to
improve the organization's long-term economic performance and its supply chain. The main
objective of this research is to evaluate the Sustainability iindicators of the rubber supply chain by
applying a cross-impact matrix. Questionnaires and interviews with rubber industry experts are
used to collect data and a cross-impact analysis technique is used for analysis and questionnaires
are only completed by specialists and managers of the rubber industry. The statistical population of
this research is considering its subject area including managers, experts and activists in the rubber
industry of the country. In this research, interviews and completion of the questionnaires were
completed by 46 experts in the rubber industry. Based on the results of this research, the indicators
of recycling efficiency, quality and environmental technology are only effective indicators and
indicators of traditional supply chain costs and accountability indicators that are effective.
Keywords: Sustainability Indicators, Rubber Industry, Supply Chain, Cross-Impact Matrix.
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