
 مراتبی شبکه-ر: یک رویکرد سلسلهتامین پایدا مدیریت زنجیره

 بسته-حلقه
 ساختاریافته چکیده

( به تازگی تبدیل به یک چالش شده است. SSCMی تامین پایدار )ارزیابی معیاری از عملکرد مدیریت زنجیره –هدف 

محدود هستند و معیارهای عملکردی نیاز به داشتن یک چارچوب سیستماتیک ، بسیار SSCMنوشتجات مربوط به 

از  ی متعادلی( به تازگی توسعه یافته، یک سیستم سنجش است که نیاز به مجموعهBSCدارند. کارت امتیاز متعادل )

یعنی، پایداری،  بر اساس چهار جنبه است، SSCMمعیارهای مالی و غیرمالی دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی عملکرد 

 عملیات داخلی، یادگیری و رشد، و سهامدار.

در یک ساختار سلسله مراتبی  SSCMرا برای  BSCی سلسله مراتبی این مقاله، یک شبکه -طرح/روش/رویکرد

ی ( و فرایند شبکهFDM) 1بسته توسعه داد. یک مدل ارزیابی کمیتی تعمیم یافته بر اساس روش فازی دلفی-حلقه

 2( سپس برای در نظر گرفتن هر دوی وابستگی متقابل در میان معیارها و فازی بودن معیارهای ذهنیANPتحلیلی )

 استفاده شدند. SSCMدر 

نج ی سهامداران است و پرتبه برای در نظر گرفتن، جنبه-ی عالیدهند که جنبهنتایج این مطالعه نشان می –ها یافته

جویی ریزی استراتژیک برای مدیریت زیست محیطی، ابتکارات صرفهی، برنامهمعیار برتر، طراحی سبز، پایداری شرکت

 ی تامین کننده، و سهام بازار هستند. در هزینه

های اصلی این مطالعه دوگانه هستند. اوا این مقاله پشتیبانی با ارزشی را برای سهامداران کمک –اصلیت/ارزش 

ا این مقاله کند. دومهای کمی و کیفی فراهم میی تامین با در نظر گرفتن روابط سلسله مراتبی شبکه با مقیاسزنجیره

 دهد.فزایش میرا ا SSCMبخشد و کارایی مدیریت برای عملکرد عملی را بهبود می
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ازی ی فازی، روش فی مجموعهی تحلیلی، نظریهی سهامدار، کارت امتیاز متعادل، فرایند شبکهنظریهکلمات کلیدی. 

 ی تامین پایدار.(، و مدیریت زنجیرهFDMدلفی )

 پژوهشینوع مقاله. 

 . پیشگفتار

رونیکی ی تامین الکتی زنجیرهل توجه در شبکهی گذشته به دلیل تمرکز قابی پایدار در طول چند دههی زنجیرهتوسعه

ها براین، بازار و عملیات، شرکتعاوه 3روی پایداری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی مورد توجه قرار گرفته است.

( SSCMی تامین پایدار )گذاری در مدیریت زنجیرهرا وادار بازدید عملیات شرکتی، تجاری و کارکردی خود و هدف

ی یک چارچوب عملکرد ارزیابی ی تامین، اقداماتی برای توسعهبا تشخیص اهمیت پایداری در مدیریت زنجیره 4اند.کرده

تواند به عنوان ابزار مفیدی خدمت کند که مدیریت اند. یک چارچوب سنجش عملکرد صحیح و کارامد میوجود داشته

(، ؛ رو، کاپان و نورتن )کند. از اینهای شرکت خود میو بهبود عملکرد و فرایندرا قادر به کنترل، نظارت، 

اند. های مالی و غیرمالی ارائه داده( را برای ارزیابی عملکرد تجاری با استفاده از شاخصBSCیک کارت امتیاز متعادل )

BSCجش عملکرد سازد و بنابراین، چارچوب مورد نیاز برای سنعملکرد تجاری را ممکن میهای ، بیان شاخص

مراتبی از روابط وابسته با یک -کند. با این وجود، این چارچوب، یک ساختار چندکارکردهای مدیریتی را تضمین می

، موفق به پرداختن به این SSCMها و معیارهای یک سازمان است. نوشتجات موجود بسته برای جنبه-ساختار حلقه

  5شوند.برای ارزیابی عملکرد نمی مسائل

اجتماعی و زیست محیطی  مسائلبه ادغام  قادرها را نوشتجات، پایداری تبدیل به یک روند شده است و شرکت در این

خود نسبت به سهامداران خود  مسئولیتای از اهمیت ها به طور فزایندهشرکت 6کند.ها میهای شرکتی آندر استراتژی

 SSCMه هستند و این پایداری زیست محیطی بدون ادغام ی استراتژیک خود آگابرای پرداختن به پایداری در توسعه

                                                           
3 Ahi and Searcy, 2013 
4 Ageron et al., 2012 
5 Carter and Rogers, 2008; Seuring et al., 2008; Ageron et al., 2012; Gopalakrishnan et al., 2012; Walker 
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توسط ادغام صریح اهداف زیست محیطی و اجتماعی که بعد اقتصادی را برای ادغام ماحظات  SSCM 7غیرممکن است.

را به عنوان ادغام  SSCM(، کارتر و راجرز ) 8شود.بندی میدهند مشخصهاجتماعی و زیست محیطی توسعه می

 ی فرایندهایک و دستاورد اهداف اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی یک سازماندر هماهنگی سازمان یافتهاستراتژی

های تامین آن تعریف کردند. گاپتا و تجاری داخلی کلیدی برای بهبود عملکرد طوانی مدت شرکت انفرادی و زنجیره

ی تامین، و ه تاثیر زیست محیطی، زنجیرهرا ک SSCMای از عملکردهای مدیریتی (، مجموعهدسای )-پالسول

گیرند ارائه دادند. اگرچه یک بررسی جامع ی عمر محصول را در نظر میی روی کل چرخهاندازهای چندگانهچشم

روی معیار عملکردی، به تازگی غیرقابل دسترس است و  SSCM 9در چند مطالعه ارائه شده است. SSCMمطالعات  

 است. SSCMویکرد عملکردی در جهت بررسی بنابراین، نیاز به یک ر

های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را که سازمان را قادر به ، جنبهSSCMانداز نظری، مفهوم از یک چشم

آن همچنین یک  10کند.کند ادغام میی تامین میپذیری اقتصادی طوانی مدت در مدیریت زنجیرهدستیابی به زیست

فاکتور استراتژیک برای افزایش کارایی یک شرکت برای تشخیص بهتر اهداف سازمانی پایدار برای افزایش رقابتی بودن، 

سازی مواد شامل حرکت و ذخیره SSCMالخصوص، دستیابی به خدمات بهتر مشتری، و افزایش سودمندی است. علی

توسط که تدارک محصوات پایدار،  11ی مصرف پایدار است.تا یک نقطهی مبدا خام پایدار و محصوات سبز از نقطه

 12ندی هایها و تجارتهای به متصل، کانالی تامین ازم هستند، شامل هماهنگی شبکهیک زنجیرهمشتریان پایانی در 

حدود ی می امانتاست. از دیدگاه یک شرکت سنتی، سهامداران، مالکان یک شرکت هستند و شرکت دارای یک وظیفه

ی تامین است.حتی رقبا به عنوان سهامداران در نظر کننده برای براورده ساختن نیازها و افزایش ارزش در یک زنجیره

ها برای تاثیر روی شرکت و سهامداران آن، به دست ها، در این دیدگاه، از قابلیت آنشوند و موقعیت آنگرفته می

                                                           
7 Preuss, 2005; Bai and Sarkis, 2010 
8 Tseng, 2013 
9 Seuring et al., 2008; Seuring and Muller, 2008; Gupta and Palsule-Desai, 2011; Zailani et al., 2012; Liu 
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دار ی تامین پایها باید یک زنجیرهدهند که به منظور تکامل، آنتشخیص میها به جای این، اغلب این شرکت 13آید.می

، BSCی سهامدار و مدل رو، نظریهاز این 14کارامد و موثر را که نیاز به ارزیابی بر اساس عملکرد آن دارد توسعه دهند.

 نظریه و مدل اساسی برای این ارزیابی عملکرد هستند.

ها شامل دارند؛ این SSCM، چهار جنبه وجود دارند که نیاز به متعادل شدن برای سنجش عملکرد BSCدر مدل 

های زیست محیطی و اجتماعی ها، جنبهو آن 15پایداری، سهامداران، فرایند تحاری داخلی، و یادگیری و توسعه هستند

فازی متناظر را برای ارزیابی عملکردهای (، یک مقیاس کنند. وو و همکاران )عملکرد اقتصادی ادغام میرا با 

های مهم را توانند به وضوح عملکرد و وزنبسته که می-سلسله مراتبی حلقه BSCی ساختارهای زبانی در محدوده

رویکرد کارت امتیاز متعادل، تکنیک کارامدی برای ( ادعا کردند که منعکس کنند ارائه دادند. چن و همکاران )

وابستگی و بازخورد در  مسائل( به منظور حل MCDMمعیاری پیوندی )-گیری چندکرد مدل تصمیمیک ارزیابی عمل

های زبانی فازی برای را با اولویت BSC(، یک ساختار های آب گرم است.لین و همکاران )یک هتل چشمه

اغلب عما در یک چارچوب با  BSCهای کمّی سنجش و بهبود خدمات بیمارستانی کاوش کردند و ساختند. مدل

های بسته به منظور پر کردن شکاف-باید روی ارزیابی حلقه BSCشوند. در این زمینه، چارچوب ساختار باز اعمال می

 SSCMهای مشترک و منحصر به فرد ارزیابی یک شناخت دیگر ویژگی 16تمرکز کند. SSCMموجود در نوشتجات 

 .دهدهای بیشماری را برای بهبود عملکرد شرکت ارائه میاست، که فرصت کمک به تسریع این مطالعه ازمبرای 

ها در اند اما آنهای زیست محیطی و اقتصادی آگاه کردهنوشتجات موجود، مدیران را از وابستگی متقابل بین سیستم

پردازد یاز یک مورد معمولی م BSCهای مختلف توضیح این که یک شرکت چگونه به معیارهای عملکردی جنبه

اند. برای یک ارزیابی از اطاعات کمی و کیفی را باهم ارائه داده، SSCMکوتاهی کردند. تعدادی از مطالعات موجود 

سازی سودمندی و پایداری زیست نظریه را از طریق مطالعات موردی برای متعادل-(، ایجادمثال، وو و پاگل )
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(، یک ساختار ن تحت عدم قطعیت، ارائه دادند. لین و تسنگ )ی تامیهای زنجیرهگیریمحیطی هنگام تصمیم

دهند. اگرچه مطالعات تطبیق می SSCMهای رقابتی تحت های زبانی را برای شناسایی اولویتسلسله مراتبی و اولویت

 ییچیدهکنند. هدف این مطالعه، ایجاد معنا برای محیط پقبلی از اطاعات کمی و کیفی همراه باهم صرف نظر می

SSCM کنند هایی که تغییر را القا میی فعالیتبرای پرداختن به پیچیدگی و عدم قطعیت اطاعات و و برای توصیه

، روش 17های زبانی به اعداد خشکی فازی را برای تبدیل اولویتی مجموعهرو، این مطالعه، یک نظریهاست. از این

برای حل را ( ANPی تحلیلی )و فرایند شبکه هاردی تحت دریافتبرای حذف معیارهای عملک را (FDMفازی دلفی )

و  BSCی در هر دو جنبه SSCMدهد. بنابراین، این مطالعه روی ارائه میروابط وابسته بهم در یک محیط پیچیده 

و  ها( جنبه( این معیارها چه هستند؟ های مطالعه به شرح زیر هستند: کند. پرسشمعیارهای عملی تمرکز می

 تحت عدم قطعیت و روابط وابسته بهم چه هستند؟ SSCMمعیارهای مهم مربوط به روند عملکرد 

SSCM شود و نقش مهمی را برداری بهتر منابع میمنجر به کاهش در منابع، مواد و زباله توسط ممکن ساختن بهره

ایدار کمک ی پی توسعهین آن به زمینهکند؛ بنابرادر دستیابی به عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی ایفا می

 SSCMو معیارهای مربوط به تاثیرات  BBSCهای عملکرد کلیدی برای کند. سهم اصلی آن، ارائه و سازماندهی جنبهمی

شود. اوا یک ارزیابی ی تامین پایدار شرکت کانونی است. مقاله به صورت زیر سازماندهی میروی عملکرد زنجیره

ی پیروی شده و مروری از نوشتجات مربوط به معیارهای مطالعه SSCMدر  BSCنقش چارچوب از  BSCعملکرد 

دهد. ، روش و تجزیه و تحلیل داده را ارائه میوجود دارد. بخش  در بخش  SSCM-BSCی چارچوب توسط توسعه

ترونیکی ونی تولید الکای اولویت زبانی تخصصی متخصصات در یک شرکت کانهای از یک بررسی پرسشنامهسپس، داده

های سپس با استفاده از روش فازی دلفی و فرایند شوند. دادههای مطالعه استفاده میهای به پرسشبرای بررسی پاسخ

این بحث، یک مدل سلسله گیرند. مورد بحث قرار می نتایج در بخش ی تجلیل فازی تجزیه و تحلیل شدند. شبکع

ای برای آن در روابط بهم وابسته و سلسله مراتبی تحت تشخیص عدم قطعیت ارائه ها و معیارهمراتبی است که جنبه

 دهد.ها را ارائه میگیریها، و نتیجهها و محدودیتشوند. بخش آخر، بخث، مفاهیم ضمنی، کمکمی

                                                           
17 crisp numbers 

https://sina-pub.ir


 . بررسی نوشتجات

داز انشوند. دو چشمای برای مدیریت عملیاتی استفاده میهای غیر مالی به طور گسترده، شاخصSSCMدر نوشتجات 

های سنجش . هدف مدلSSCMهای مدیریتی و دیدگاه متخصصان های مالی برای تیماصلی وجود دارند: شاخص

BSCانداز است. این بخش به بررسی مدل ، ادغام کارامد این دو چشمBSC ی پردازد؛ توسعهامداران میو شرکت با سه

SSCM گیرند.ها و معیارهای آن مورد بحث قرار میو جنبه 

 . کارت امتیاز متعادل.

BSC ترین استفاده برای مدل سنجش عملکرد است. از نظر سنتی، آن برای سنجش نتایج های با گستردهیکی از روش

شود. به تازگی به طور ی متمرکز هستند استفاده میهای مالهایی که انحصارا روی شاخصبرای  اکثریت سازمان

توانند همچنین اطاعات ارزشمندی های غیرمالی و حتی ناملموس میای تشخیص داده شده است که شاخصگسترده

اند، تعداد ارائه داده BSCهای ناملموس را در مدل اند که شاخصاگرچه مطالعات بسیاری وجود داشته 18را فراهم کنند.

 BSCهای به جای این، با ترکیب جنبهاند. ، ماحظات سهامداران در مدل سنتی را شامل کردهBSCی از مطالعات اندک

گیری و حل توانند منجر به بهبود تصمیمهایی که میبه مدیران در شناخت روابط و جنبه BSCو عایق سهامداران، 

هایی یک سهامدار زیست محیطی را به عنوان افراد یا گروه»(، بانرجی و همکاران ) 19کند.مساله شوند کمک می

تعریف  «توانند روی دستاورد اهداف زیست محیطی یک شرکت تاثیر بگذارند یا تحت تاثیر آن واقع شوندکه که می

اعضای جامعه، تامین کنندگان  گذاران،کردند. فشارهای زیست محیطی ناشی از طیف وسیعی از سهامداران، شامل قانون

 های سهامداران تطبیق داده است.سنتی را در جنبه BSCی مشتری مدل و مشتریان هستند. این مطالعه، جنبه

با روابط تعاملی و وابسته چگونه باید به طور مناسبی تحت  BSC(، کمبود نوشتجات مربوط به این که تیسنگ )

های را برای تجزیه و تحلیل جنبه ANPکردند و رویکردی را ارائه دادند که  شرایط نامشخص اجرا شود را توصیف

ی وعهی مجمگیری را برای پرداختن به معیارهای تعاملی، و نظریهوابسته، روش آزمایشگاهی ارزیابی و آزمایش تصمیم
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ان یک ماتریس سنجش را به عنو BSC(، زند. هاک و همکاران )فازی را برای ارزیابی عدم قطعیت پیوند می

های مالی و غیرمالی که بینشی را در فاکتورهای حیاتی موفقیت برای یک عملکرد طراحی شده برای نمایش متریک

ند. کنند ارائه دادهای کلیدی عملکرد تنظیم میکنند و به طور موثری استراتژی سازمان را با شاخصفراهم می سازمان

BSC عی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت ارائه شده و محیط تجاری آن شده است. شروع کرده است و تبدیل به منب

ه یابد. ی تامین توسعی کارمندان و بنابراین تا زنجیرهارزیابی باید با مدیریت ارشد آغاز شود و در سراسر شرکت تا همه

ای ایجاد ارزش فرایند ی یک شرکت تطبیق دادند و بررا در محدوده BSC(، ارزیابی سنتی هاک و همکاران )

دارای شانس کمی برای موفقیت است چون بیان مدل  BSCی ارزش اضافه کردند. اگرچه، رویکرد داخلی به زنجیره

BSC بسته مشکل است.-در روابط سلسله مراتبی شبکه و حلقه 

 ی تامین پایدار. مدیریت زنجیره.

-نسلی تا یک اصطاح چند-یک موقعیت فلسفی بینی از های بسیار متنوعی با دامنهدر روش« پایداری»اصطاح 

حیطی زیست م مسائلی پایداری گرایش به تمرکز روی بعدی برای مدیریت تجاری تفسیر شده است. ابتکارات اولیه

انداز زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را برای چشمای رویکردهای با ها در طول زمان به طور فرایندهداشتند اما آن

ی تامین اتخاذ شده، اقدامات انجام های مدیریت زنجیرهمشسی خطمجموعه»، SSCMپایداری اتخاذ کردند. تعریف 

ه اجتماعی با توجه ب مسائلهای مربوط به محیط زیست طبیعی و شده، و روابط تشکیل شده در واکنش به نگرانی

زایانی  20است.« گذاری کااها و خدمات شرکتی مجدد، و در معرضتساب، تولید، توزیع، استفاده، استفادهطراحی، اک

الخصوص از ی تامین پایدار، علیدارای تاثیر مثبتی روی عملکرد زنیجره SSCM( نشان دادند که و همکاران )

ین تنظیم از دست رفته را برای سنجش عملکرد انداز اقتصادی و اجتماعی بوده است. تعدادی از مطالعات، اچشم

SSCM اند.ارائه داده 

اجتماعی و زیست محیطی، از جمله موارد جاسازی  مسائلی تامین، خرید و عملیات، ادغام به تازگی، مدیران زنجیره

کنند. مشاهده می ی خوددر وظایف روزانه ( راISO 14001و  ISO 9001شده در استانداردهای مربوطه )برای مثال 

                                                           
20 Haake and Seuring, 2009 
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ی تامین است اگر ( تاکید دارند که نیاز به افزایش همکاری در راستای زنجیرهبراین، سورینگ و مولر )عاوه

ی تامین برای حصوب اطمینان از پایداری هستند. بخواهیم به اهداف پایداری برسیم. سهامدارای دارای نقشی در زنجیره

( نشان دادند که اگرچه دایل ، ضروری است. در مطالعات قبلی، ژو و همکاران )SSCMانداز رو، این چشماز این

بسته وجود دارند، فشارهای اقتصادی، مقرراتی، -های تامین حلقهبخشی برای زنجیرهزیست محیطی مهمی برای انگیزه

ان کنند. گاید و وول صنایع ایفا میبسته در ط-های تامین حلقههای مهمی را در اجرا و اتخاذ زنجیرهو رقابتی نیز نقش

بسته را در طراحی، کنترل و عملیات برای به حداکثر رساندن ایجاد ارزش -ی تامین حلقه( نیز زنجیرهواسنهاو )

های بازده در طول زمان، معرفی ی عمر محصوات با استفاده از تفاوت بین بازیافت پویا و حجمدر طول کل چرخه

ی بسته، در عل واقعی، تقریب-ی تامین سبز حلقه(، نتیجه گرفتند که مدیریت زنجیرهمکاران )تیسنگ و هکردند. 

ات کند. این مطالعی تامین سیز را دقیق میگیری مدیریت زنجیرهبسته، نتیجه-است و ادعا کردند که مفهوم حلقه

 ی بسته در چارچوب تحلیلینظر گرفتن حلقهای را برای معیارهای عملکرد و لزوم برای در قبلی، پیوند از دست رفته

 اند. را فراهم کرده

ناخت بسته هستند. ش-ی تامین حلقهزنجیرهبا این وجود، تنها تعداد اندکی از مطالعات قادر به توصیف نتایج چارچوب 

شده که ی یک چارچوب به طور گسترده پذیرفته مانع توسعه SSCMی بسته-مراتبی حلقه-مفهوم ساختارهای سلسله

بندی کند شده است. هدف این مطالعه، ادغام بندی و دستههای مربوطه را مشخصشرکت BSCهای تواند فعالیتمی

بسته با استفاده از -مراتبی حلقه-همراه باهم است و این را در یک ساختار سلسلههای عملکردی اهمیت و مقیاس

 دهد.نشان می BSCرویکرد مدل 

 ها. روش.

ها چگونه به فعل را برای شناخت این که شرکت SSCگیری (، فرایند تصمیم، وو و پاگل )SSCMدر نوشتجات 

پردازند را کاوش کردند. لین و همکاران و انفعاات نیازهای زیست محیطی تحت عدم قطعیت محیط زیست می

از شش بعد و تست مدل  SSCMی سبز و را برای ادغام بازاریاب 21اسپوک-و-سازی هاب(، یک مدل یکپارچه)

                                                           
21 hub-and-spoke 
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های زبانی و را برای نمایش اولویت 22ای(، اعداد فازی مثلثی بازهادغام معتبر شده ارائه دادند. لین و تیسنگ )

های رقابتی بندی اولوتیمعیاری مورد استفاده برای ارزیابی ساختار سلسله مراتبی در شناسایی رتبه-گیری چندتصمیم

این که عملکرد چگونه (، کمبود توافق روی آهی و سرکی )تحت عدم قطعیت اعمال کردند.  SSCMت و مبادا

با استفاده از روش مرور نوشتجات سنجیده شود را مشخص کردند و چارچوب ترکیبی و تجزیه و تحلیل  SSCMباید در 

ند. هنوز کمبودهای زیادی از نوشتجات کنای قوی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم میبینی شده، پایهپیش

ی روش معتبر شده و انتخاب معیارها هنوز نادر هستند و ماهیت ساختار سلسله قبلی وجود دارند. برای مثال، جنبه

براین، عملکرد و سطوح اهمیت در مورد چگونگی عاوه 23مراتبی در فرایند تحلیلی مورد پردازش قرار نگرفته است.

 اند. ارزیابی و ادغام با یکدیگر مورد پردازش قرار نگرفته

در عدم قطعیت محیط زیست  SSCM، که مطالعات نادری در MCDMها را با تکنیک BSCمطالعات قبلی، رویکرد 

های دریافت ، ارزیابی اطاعات کیفی  بر اساس اولویتاند. در یک محیط اطاعاتی به سرعت متغییرهستند، ترکیب کرده

ها ندارند. این معیارهای ارزیابی های آنها معموا تمایلی به اختصاص ارزش دقیق به اولویتاست و منابع این دریافت

ه با مبهم ، که هنگام مواجه24شوندی فازی اداره میی مجموعهتری هستند، توسط نظریهکیفی، که ابزار ارزیابی مطلوب

ی فازی، به ابهامات موجود در فرایند ارزیابی زبانی ی مجموعهالخصوص، نظریهبودن دریافت انسان مفید هستند. علی

رو، این مطالعه، دریافت انسان در میان پردازد. از این( میTFNتوسط تبدیل اصطاحات زبانی به اعداد فازی مثلثی )

را برای اجرای روابط  ANPمطالعات بسیاری،  25گیرد.در نظر می TFNرویکرد از  معیارهای کیفی مختلف را با استفاده

 اند.بهم وابسته برای سنجش عملکرد اتخاذ کرده

ANPتواند به طور سیستماتیک تعداد زیادی از روابط وابسته بهم را مورد پردازش ی ریاضی است که می، یک نظریه

فناوری  27های صنعتی، برای مثال، صنعت الکترونیک،اری از زمینهاین روش به طور موفقی در بسی 26قرار دهد.

                                                           
22 interval-valued triangular fuzzy numbers 
23 Leung et al., 2006; Lee et al., 2008; Tseng, 2010; Chen et al., 2011; Hsu et al., 2011 

24 Ishikawa et al., 1993 
25 Tseng et al., 2009a;b 
26 Saaty, 1996 
27 Tseng et al., 2009a,b; Tseng and Geng, 2012 
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در صنایع مختلفی  SSCMبراین، اعمال شده است. عاوه 30و صنعت هتلداری 29هادی،-صنعت تولید و نیمه 28اطاعات،

براین، هسو و همکاران مطالعه شده است. عاوه 34هاهادیو نیمه 33صنعت تولید، 31،32شرکت بریتیش ایرواسپیسمانند 

( ،)FDM  وANP  را همراه باهم برای چارچوب سلسله مراتبی باز خود به منظور افزایش رقابتی بودن برای

( نشان دادند که فرایند ارزیابی باید دارای یک ساختار سلسله عملیات پایدار اعمال کردند. تیسنگ و همکاران )

برای  ANPتر است. بسته برای نزدیک شدن به موقعیت واقعی، مناسب-بسته باشد و یک چارچوب حلقه-لقهمراتبی ح

های اهمیت نسبی هستند و تعداد برای انتخاب معیارهای مناسبی که بر اساس دریافتی زوجی تشکیل چند مقایسه

 ها اهمیت و عملکرد را باهم ادغام کردند، ضروری است. اندکی از آن

اند. ها معیارهای ارائه شده نپرداختند و معیارهای کمی و کیفی را حذف کردهب مطالعات به چگونگی تشکیل جنبهاغل

را که دریافت یک متخصص برای حذف معیارها به منظور افزایش کارایی منبع را  FDMرو، این مطالعه، اعمال  از این

برای تحکیم  TFN 35گیری است.ی منطق فازی با تصمیمادغام نظریه، FDMرو، دهد. از اینگیرد پبشنهاد میبه کار می

را برای  37و روش گری دلفی FDM(، ما و همکاران ) 36شود.بندی شده به کار گرفته میعقاید تخصصی بخش

 ی شهری، و امنیت بزرگراه اعمالای، امنیت جادهی منطقههای کارشناسان نسبت به امنیت جادهتعیین کمیت نگرش

(، پذیر و عملی یافتند. کارداراس و همکاران )مدیریتی امنیت جاده امکان مسئولیترا برای  FDMکردند و 

FDM ها و طرح نمایشی ارائه دادند. از های خدمت تحت اولویت مشتریان و تطبیق رسانهرا برای مطرح کردن ویژگی

شود. بنابراین، این مطالعه، یک استفاده می SSCMبرای نمایش دانش متخصص با توجه به انتخاب  FDMرو، این

 دهد. ارائه می SSCMرا برای ارزیابی  BSCی بسته-بندی حلقهساختار سلسله مراتبی شبکه

                                                           
28 Lee et al., 2008 
29 Yuksel and Dağdeviren, ; Hsu et al., 2011 
30 Chen et al., 2011 
31 British Aerospace 
32 Gopalakrishnan et al., 2012 
33 Ageron et al., 2012 
34 Hsu et al., 2011 
35 Murry et al., 1985 
36 Tsai et al.,  
37 Grey Delphi Method 
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 SSCM-BSC. معیارهای ..

این روابط علی پیچیده هستند و روی  38انداز رویکرد کارت امتیاز متعادل وجود دارد.ی علّی بین چهار چشمیک رابطه»

گذارند و مربوط به ساختار آن هستند. نتایج مالی، تمرکز نهایی هر شرکت تجاری است؛ های سازمان تاثیر میاستراتژی

ری و ی تمرکز روی یادگیتوان به وسیلهروند. بنابراین، عملکرد مالی را مییادگیری و رشد به عنوان بنیان به کار می

ی تامین پایدار مشمول ی زنجیره، فرایندهای داخلی و مشتریان بهبود بخشید. اگرچه، سهامداران، در شبکهرشدریا

برای در اولویت قرار دادن نیازهای سهامداران و سپس  39آوری امانتی الزاموظیفههستند. بنابراین شرکت دارای یک 

شامل کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان، و سایر افزایش ارزش برای شرکت است. دیدگاه سهامدار به طور سنتی 

را برای دربرگرفتن یادگیری و رشد، فرایندهای داخلی، سهامداران  40ها است. این مطالعه، گسترشی از سهامدارانگروه

 دهد. های پایداری ارائه میو جنبه

ی طرح استراتژیک، توسعه ی پایدار و استفاده از منابع طبیعی )سوخت، زمین و آب(، در، توسعهSSCMدر 

و دستاورد اهداف اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی یک سازمان ی عمر، سازی حمل و نقل، ارزیابی چرخهیکپارچه

های در هماهنگی سیستماتیک فرایندهای تجاری داخلی برای بهبود عملکرد طوانی مدت شرکت انفرادی و زنجیره

ی تامین را مطرح ( مزایای زیست محیطی از شرکای خود در زنجیرهپرئوس ) 41شوند.تامین آن در نظر گرفته می

ی تامین و ی این است که شرکای باادست و پایین دست، نقش مهمی را در عملکرد زنجیرهکرد که نشان دهنده

ع طبیعی و ( مشاهده کردند که بعد زیست محیطی شامل مصرف منابکنند. تانگ و ژو )رضایت مشتری ایفا می

های سهامداران به طور سنتی، تنها مربوط به مشتریان و تامین خروج مواد اتافی و آلودگی است در حالی که جنبه

تر، با در نظر گرفتن در نوشتجات به طور مفصل BSCکنندگان هستند. ارزیابی کاربرد بعدهای پایداری در چارچوب 

رسمی مناسب هستند و کدام معیارها در یک  SSCMپایداری در  ها برای نمایش فاکتورهایاین که کدام متریک

                                                           
38 Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2004 
39 binding fiduciary duty 
40 Friedman and Miles, 2002 
41 Gupta and Palsule-Desai, 2011; Kuo et al., 2001; Tseng and Geng, 2012 
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توانند به ادغام معیارهای جامع و و تاثیرات هایی را که میشوند روشاستفاده می SSCMچارچوب عملکرد جامع  

 کنند را شناسایی خواهند کرد. کمک می SSCMعملکردی به دست آمده در 

است. این تاثیر را در سطوح  SSCMی روندهای تصمیم یک سازمان برای توسعهمعموا، شرایط بازار دارای تاثیر روی 

توان مشاهده کرد. مشتریان از تاثیر زیست محیطی شخصی خود آگاه هستند و به نام دوستانه بودن با مختلفی می

( نوشتند امبرت و همکاران ) 42ها تمایل به پرداخت پول بیشتری برای محصوات سبز دارند.محیط زیست، آن

ادغام فرایندهای تجاری کلیدی از کاربر پایانی تا تامین کنندگان اصلی دارد که محصوات، خدمات »اشاره به  SSMکه 

(، تیسنگ )« کند.کنند فراهم میافزایند اضافه میو اطاعاتی را که ارزشی را برای مشتریان و سایر سهامداران می

سازی فرایند تولید برای دستیابی به هدف حذف مواد اتافی شرکت، کاهش تاثیر ی پیادههای تولید پایدار را براشاخص

ی شرکت در رابطه با موضوعات زیست محیطی، با تاکید شدید روی بهبود پیوسته زیست محیطی، و ممکن ساختن

ن کلیدی بز توسط یک قانوبراین، یک محصول سی محصول سبز در یک بازار پایدار و رقابتی شناسایی کرد. عاوهتوسعه

های مواد به منظور به حداقل رساندن تاثیر روی محیط زیست طراخی شود؛ آن باید برای بستن حلقهبندی میمشخصه

  43شود.

ی پایدار روی محیط زیست، اقتصاد، و جامعه تمرکز دارد. بنابراین، یک شرکت معموا سازمان را با انداز توسعهچشم

ی قانون و اخاق، در اقدامی برای مسعول و پاسخگوی ی حوزهسازی سود در محدودهکار کردن در جهت ماکسیمم

 های مثال، اجرای فعالیتکند. برای بندی میاجتماعی بودن نسبت به جامعه اولویت

کند و تعهد کارمندان، اخاق و ی پایداری، شهرت خوبی را ایجاد می( توسعهCSRپذیری اجتماعی شرکت، مسئولیت)

را  CSR( سایر مزایای حیاتی براین، هادگسون )عاوهدهد. وری از یک فرایند تجاری داخلی را افزایش میبهره

پذیری نسبت به سهامداران، و وفاداری برند محصول پایدار مشخص کردند. سئولیتمبرای افزایش تشخیص برند، 

امین بینی و بازپرسازی تریزی مشارکتی، پیشبراین، مدیریت فاکتورهای زیست محیطی، معموا در نظارت برنامهعاوه

تامین  یکرد یک زنجیرهکنند و نقشی حساتی را در کارشود. تامین کنندگان به عملکرد کمک میکننده، شامل می

                                                           
42 Rao, 2002 
43 Tseng et al., 2013; Wang et al., 2015 
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ها برای افزایش عملکرد خود و شرکت 44کنند؛ بنابراین، تامین کنندگان باید بادقت ارزیابی و انتخاب شوند.ایفا می

ایداری خود ها بر فعالیت برونسپاری و پی تامین به تامین کنندگان وابسته هستند. شرکتی زنجیرهپیشرفت کل شبکه

تاکید دارند و بنابراین، بنابراین بر ایجاد ارزش برای مشتری که ماورای مرزهای سهامداران برای تامین کنندگان خود 

ن در رابطه ی کنشگر بودکنند. بنابراین، شرکت، مزیت رقابتی خود را به وسیلهباادست و پایین دست است تاکید می

  45را با مدیریت تامین کننده ادغام کنند. ها باید عملکردهای پایداردهد. در این رابطه، شرکتافزایش می SSCMبا 

ها ( اشاره کرد که شرکتدر رابطه با فرایند داخلی، این جنبه بیشتر روی کنترل فرایند داخلی است. تیسنگ )

های زیست محیطی، سامتی و ایمنی، و اجتماعی برای بهبود روندهای زیست محیطی شروع به استفاده از شاخص

ل از چندین شاخص است کشی کارگران خود متلیت یک شرکت در فراهم ساختن محیطی ایمن برااند. قابخود کرده

های های مربوط به کار، افزایش نرخ پیشرفتها و بیماریاز جمله، نداشتن روزهای کاری از دست رفته به دلیل آسیب

پیشنهاد شده توسط کارمند در کیفیت، عملکرد ایمنی و سامتی اجتماعی و زیست محیطی، بهبود آموزش کارمندان 

ی اول تحت تاثیر این حقیقت طراحی سبز در درجهفاه کارمندان و رضایت شغلی. ی سامت سبز، و افزایش ردر زمینه

ی مجدد یا بازیافت برای مواد خام قرار گیرند، عاری از مواد توانند جدا شده و مورد استفادهاست که محصوات سبز می

بر اساس شناخت نیازهای ی محصول سبز، ارتقا و فروش محصوات سبز رو، جنبهاز این 46خطرناک هستند و غیره.

 47دهد.مشتری را نشان می

است. آن مربوط به فرایندهای تجاری داخلی و  BSCی ناملموس مهم از مدل ی یادگیری و رشد، یک مولفهجنبه

به  رود. دستیابیبنابراین سهامداران و پایداری است. این جنبه به عنوان اساسی برای مدیریت یک شرکت به کار می

اند اشتهها توافق دتواند بسیار مشکل باشد. شرکتوثر برای بهبود عملکرد افراد و فرایندهای تجاری داخلی میابزارهای م

( نشان دادند که که رضایت کارمندان، یک تشخیص قبلی برای موفقیت تجاری کلی است. تیسنگ و همکاران )

 هایی برای بهبود رضایترو، روشکنند. از ایناهم میهای با کارمندان راضی معموا بهترین رضایت مشتری را فرشرکت

                                                           
44 Tseng et al., 2008 
45 Linton et al., 2007; Bai and Sarkis, 2010 
46 Tang and Zhou, 2012; Wang et al., 2014 
47 Tseng et al., 2008 

https://sina-pub.ir


بینند و بنابراین مشتری، حفظ کارمند و سودآوری کارمند وجود دارند. در یک سازمان موفق، کارمندان آموزش می

 هایی مدیریت، برای مثال، بهبود فناوری، سیستمدارای دسترسی به اطاعات محصول هستند. شناخت در زمینه

های زیست محیطی و غیر، مهم است. موفقیت یادگیری و رشد، یک منبع توانمندسازی وستانه، گواهینامهمدیریت د

 48است. SSCMهای اطاعات، و تنظیم سازمانی برای کارمندان، سیستم

های تجاری، شود. فعالیتاز نوشتجات مربوطه ادغام می SSCM-BSCی همانطور که ذکر شد، چارچوب ارائه شده

در نظر  BSCا و مشخصاتی که کشف شده است همراه با این چارچوب ارزیابی هستند، به عنوان معیارهای مدل همولفه

 دهد. را ارائه می BSCها و معیارهای ، جنبه(. جدول شوند )جدول گرفته می

 . روش

ارچوب ارزیابی با رویکردهای ، این معیارها به طور مکرر در یک چBSCها و معیارهای عملکرد برای تعیین ارزیابی جنبه

 شوند. ها و مراحل حل ارائه شده، در زیر توصیف میشوند. روشکمی و کیفی ساخته می

 های کیفی. تبدیل داده.

ندی باعداد خشک از معیارهای عملکرد، توسط واحدهای مختلفی که به طور مستقیم قابل مقایسه نیستند مشخصه

و بنابراین قابل مقایسه هستند  49آزاد-باید برای دستیابی به مقادیر معیاری که واحد شوند. بنابراین، مقادیر خشکمی

 50شوند.( محاسبه میی )با استفاده از معادله ijCی نرمال شوند. مقادیر خشک نرمال شده

 
 دلفی-. روش فازی.

FDM ( ارائه شد و از تکنیک سنتی دلفی و نظریهتوسط ایشیکاوا و همکاران )ی فازی به دست ی مجموعه

های بندی تصمیم برای حل فازی بودن شناخت مشترک دریافترا برای گروه FDM(،  آید. نوردرهابن )می

                                                           
48 Haake and Seuring, 2009 
49 unit-free 
50 Tseng et al., 2009b 
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ها نیاز به بهبود داشتند. با فرض مقدار اهمیت )معناداری( کارشناسانه اعمال کرد چون کارایی و کیفیت پرسشنامه

 برابر است با iی ارائه شده توسط متخصصان شماره jی عنصر شماره

 
 که  برابر است با  jی وزندار عنصر شماره 

 

 
های زبانی ناملموس را که اصطاحات در آن تعریف شدند را نشان برای مقیاس TFNsهای زبانی و ، مقیاسجدول 

 51دهد.می

 شود:به صورت زیر ارائه می Hبا استفاده از روش ترکیب محدب، 

 
بینانه تا ی دیدگاه، از خوشی دامنهکند که نشان دهندهاستفاده می   [وی متناهی ]این روش از یک مجموعه

 شود:استفاده می ( برای به دست آوردن مقدار قطعی ی )، اهداف خاص است و معادلهبدبینانه

 
به دست آورد. قوانین زیر برای  ی معیارهای متعدد توسط تنظیم مقدار آستانه توان ازمعیارهای مناسب را می

برای معیارهای ارزیابی  jی ، معیار شماره شوند. اگر معیارهای چه پذیرفته شده و چه پذیرفته نشده اعمال می

 شود.در این صورت معیار پذیرفته نمی شود؛ اگر پذیرفته می

 ی فازیی مچموعه. نظریه.

                                                           
51 Tseng, 2011 
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شود که به هر عنصر بندی میمشخصه توسط تابع عضویت  Xدر جهانی از گفتمان  ی فازی یک مجموعه

x  درXی عضویت ی رتبهنشان دهنده دهد. مقدار عددی نسبت می [0,1]ی ، یک عدد حقیقی در بازهx  در

 دهد.های زبانی را ارائه میمقدار متناظر با اولویت-بازه TFNs جدول  52است.  

 شود:با تابع عضویت زیر تعریف می توسط یک مثلث    TFNتعریف. یک 

 
TFN مقداری است؛ مقدار مینیمم ممکن -بر اساس یک قضاوت سهI میانگین مقدار ممکن ،m  و ماکسیمم مقدار

 . uممکن 

 . فرض کنید باشد؛ تابع عضویت   jو معیار  iانداز چشممقدار وزندار اهمیت  فرض کنید 

 است.  ، TFNباشد. تابع عضویت  jو معیار  iانداز مقدار عملکرد چشم

 
های تخصصی در ارزیابی است. و به ترتیب وزن jو معیار  iانداز مقدار پاسخ دهندگان برای چشم  جاکه در این

برای تبدیل نتایج به اعداد خشک استفاده  53سازیی فازی است، روند فازیچون خروجی سیستم فازی، یک مجموعه

ملی ناحیه، روشی ساده و ع-کند. مرکزناحیه، نتایج بهتری را در مقایسه با میانگین ماکسیمم حاصل می-شود. مرکزمی

های فازی را وزن BNP(، مقادیر ( و )معادات ) 54( است.BNPی مقادیر بهترین عملکرد غیرفازی )برای محاسبه

 کنند. تعیین می

 
                                                           
52 Braae & Rutherford, 1978; Wu et al., 2012; Tseng et al., 2008 
53 defuzzification procedure 
54 Lin et al., 2013 
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تعداد جنبه یا معیارها  nجا شود. که در این( محاسبه می( و )( با معادات )FPSامتیاز عملکرد نهایی )در نهایت، 

 است. 

 
 بسته-تحلیلی حلقهی . فرایند شبکه.

ANP گیری ادامه دهد صدق در میان معیارها قبل از این که بتواند به تصمیمی وابستگی متقابل باید در مشخصه

ی چارچوبی با یک نشان دهنده AHP( است. در حالی که AHPمراتبی تحلیلی )این تعمیمی از فرایند سلسله 55کند.

سازد. ، روابط پیچیده در میان سطوح سلسله مراتبی را ممکن میANPجهتی است، -سلسله مراتبی تک AHPی رابطه

ها روابط بین سطوح به سادگی به عنوان بااتر، هایی که در آنهای با شبکهرویکرد بازخورد جایگزین سلسله مراتب

ابستگی ی وعیت، یک رابطهایجاد شده در واق مسائلرو، با توجه به شود. از اینشوند میتر، غالب یا تابع ارائه نمیپایین

ی وابستگی متقابل، معموا با تغییری شود و یک چنین رابطهیا بازخورد معموا در میان معیارهای ارزیابی تولید می

یک پیکان دو طرفه در میان سطوح مختلف معیارها ممکن  56شود.تر میگیری، پیچیدهتصمیم مسائلدر حیطه و عمق 

ی های متقابل، در محدودهباشد. اگر وابستگی BSCی وابستگی متقابل در یک مدل هندهاست به طور گرافیکی نشان د

ممکن است برای نمایش این وابستگی متقابل  57«ایقوس حلقه»سطح یکسانی از تجزیه و تحلیل ارائه شوند، یک 

 استفاده شود.

آید که امکان همگرایی ه دست می( است بی )که بر اساس معادله *Mبنابراین، سوپرماتریس وزندار همگرای 

 کند.های نسبی صحیح در میان معیارها فراهم میی وابستگی متقابل را برای به دست آوردن وزنتدریجی رابطه

 
دهد. ی چارچوب ارائه شده را نشان میبسته-وابستگی متقابل و حلقه، ساختار وابستگی متقابل با روابط شکل 

 اعمال شده در این رویکرد هستند.های زیر، معادات توصیف

                                                           
55 Saaty, 1996 
56 Tseng et al. 2009a;b 
57 looped arc 
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 BSCی عملکرد بسته-ی حلقه. ساختار سلسله مراتبی شبکهشکل 

 
 . رویکرد ارائه شدهشکل 

با اطاعات کمی  BSCها و معیارها، معیارهای متعددی به طور مکرر در یک چارچوب ارزیابی برای تعیین ارزیابی جنبه

 شوند.احل حل ارائه شده در زیر توصیف میهای و مرشوند. روشو کیفی ساخته می

 . رویکرد ارائه شده.

کند. می SSCMبرای ارزیابی بیست و شش معیار برای عملکرد  ANPو  FDMهای این مطالعه اقدام به اعمال روش

تار در یک ساخ ها و معیارهابندی جنبههای ارائه شده برای رتبه، تجزیه و تحلیل چگونگی استفاده از روشهدف مطالعه

 دهد.ای زیر را برای حل ارائه میمرحله-بسته است. گروه متخصص، رویکرد پنج-ی حلقهسلسله مراتبی شبکه

مشمول هستند. این  SSCMی ارزیابی عملکرد و سهامدارانی که در این مطالعه BSCهای و معیارهای شناسایی جنبه .

 رزیابی و دستیابی به هدف مطالعه ضروری است.ی متخصص برای ابرای تشکیل یک کمیته BSCرویکرد 
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هستند.  SSCMدارای روابط وابسته بهم هستند و شامل اطاعات کمی و کیفی از معیارهای  BSCها و معیارهای جنبه .

(. چون معیارهای عملکردی بسیار ی )های کمّی به یک مقیاس قابل مقایسه ضروری است، معادلهابتدا تبدیل داده

برای حذف برخی از معیارها بر اساس عقاید تخصصی با استفاده از  FDMاز شرکت موردی وجود دارند، تولید شده 

را  TFNهای ، مقیاسشود. جدول رود. مقدار آستانه برای اعتبار متخصص محاسبه می( به کار می( و )معادات )

 های زبانی ارائه داده است. برای اولویت

ی امتیازات وزن و ( را برای محاسبه)-(استفاده کنید و معادات ) TFNیه تابع عضویت ( برای توجی )از معادله .

های ( را برای ادغام برداشتی )عملکرد اعمال کنید. این رویکرد، امتیاز عملکرد نهایی محاسبه شده توسط معادله

 کند.مربوط به سطوح اهمیت و عملکرد اعمال می

ترین هستند. مشاوره با گروهی از متخصصان برای تایید قابلیت اطمینان رد مناسببرای این رویک ANPهای تکنیک .

های غیروزندار بر اساس روابط بردارها متشکل از سوپرماتریس-eاطاعات مربوط به توصیف معیارها ضروری است. 

 ارائه شده است. بسته و وابسته بهم هستند همانطور که در شکل -حلقه

 محدودرای به دست آوردن سوپرماتریس غیر وزندار نرمال شده از نتایج چندگانه افزایش آن برای ( بی )از معادله .

 ها به منظور به دست آوردن یک سوپرماتریس همگرا استفاده کنید. کردن توان

 . نتایج

برای نمایش  58( تایوانیPCBی )ی مدار چاپ شدهاین بخش از یک مثال تجربی از شرکت کانونی الکترونیک تخته

کند. این بخش در دو زیربخش تقسیم استفاده می SSCMتکنیک پیوندی ارائه شده در تجزیه و تحلیل عملکرد  

در شرکت کانونی  BSCشود: اطاعات موردی و نتایج. برای نمایش سودمندی روش پیوندی ارائه شده، مدل عملکرد می

 اعمال شد. SSCMدر 

 . اطاعات موردی.

                                                           
58 Taiwanese printed circuit board 
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توسط آغاز  SSCMگیری عملکرد های اندازهانونی تولیدی الکترونیک تایوانی به دنبال ارزیابی شایستگییک شرکت ک

رو، این شرکت، یک د. از اینشوبندی میبرتر رتبه PCBاست. این شرکت از نظر جهانی در پنج  BSCیک ارزیابی 

 یشرکت به طور پیوسته در حال توسعهکند. این شرکت کانونی است که محصوات را در سراسر جهات صادر می

محصوات اکو=نوآورانه و به طور قابل توجه پایدار بوده است که فاکتورهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را در 

شایستگی و براورده ساختن کامل برای افزایش  BSCگیرند. مدل های اخیر در نظر میی تامین خود در سالزنجیره

تواند چهار جنبه می BSCشود. چون ی یک ارزیابی عملکرد سیستماتیک ارائه میبازار توسط توسعهنیازهای مشتری و 

اتی ی تامین را در نظر بگیرد. در ارزیابی، مشکی زنجیرهرا در نظر بگیرد، مدیریت باید یک ارزیابی عملکرد پایدار شبکه

 ها و معیارهای مربوطه، سلسله مراتبی و دارای وابستگی متقابل هستند. بدین دلیل وجود دارند که جنبه

تکنیکی است  ANPماهیتا کمیتی نیستند.  ANPحقیقت است که معیارهای در مدل  اولین این مشکات ناشی از این

ه ها و معیارهایی کهای متقابل در میان جنبهها، وابستگیگیرد که برای آنی مورد استفاده قرار میمسائلکه برای حل 

 FDM –دهد یلی را ارائه میماهیتا هم کیفی و هم کمی هستند وجود دارند. بنابراین، این مطالعه این رویکرد تحل

 ISO14001تا  ISO9001های بسیاری از گرایش به براورده ساختن نیاز به اعتبار متخصص به دلیل وجود شاخص

ی وابسته بهم اجرا کرد. یک تیم بسته-را برای روابط سلسله مراتبی حلقه SSCM، یک ارزیابی عملکرد ANPدارد. 

د. ی مشاوره، برای این مطالعه تشکیل شی گستردهخصص مدیریت با تجربهتخصصی که شامل پنج پروفسور و شش مت

ها دارای شناخت کاملی از ی طوانی با این متخصصان، گروه متخصص اطمینان پیدا کرد که آنپس از یک مصاحبه

 برای فرایند وزندهی چیست هستند.  BSCبرای تجزیه و تحلیل  ANPو  FDMاین که منظور 

 . نتایج.

ی ارزیابی عملکرد وجود دارند. این رویکرد بسیاری به دلیل مشمول بودن سهامداران در این مطالعه SSCMارهای معی .

BSC ی ی تخصصی متشکل از پنج پروفسور و شش متخصص مدیریت با تجربهکند. کمیتهاز چهار جنبه استفاده می

ئنجاه و هفت معیار از  و  BSCی ی اصاح شدهنبهشوند. چهار جهای اولیه ارائه میگسترده بود. معیارها و جنبه

ISO9001  وISO14001  .وجود دارند 
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های اصاح هستند. جنبه SSCMهای و معیارهای متشکل از اطاعات کمی و کیفی از جنبه BSCها و معیارهای جنبه .

های کمی را در یک مقیاس شده، پایداری، فرایند تجاری داخلی، سهامداران، و یادگیری و رشد هستند. این مطالعه داده

کند. معیارهای عملکردی که از عملیات و سهامداران تولید ( پس و پیش میی )قابل مقایسه با استفاده از معادله

شود؛ برای حذف بخشی از معیارها بر اساس عقاید متخصص استفاده می FDMرو، ز اینشوند مرتبط هستند. امی

(. مقدار آستانه -ی اولیه ارائه شده است )معیارهای برای پنجاه و هفت مجموعه در جدول  FDMقضاوت 

 شوند.صص ارائه می( با اعتبار متخNC 1-26شود. در نهایت، بیست و شش معیار پذیرفته شده )(، محاسبه می.)
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 . نتایج روش دلفی فازیجدول 

ی ( را برای محاسبه)-(دهد و معادات )ارائه می AS1، امتیاز عملکرد نهای، عملکرد و اهمیت را تحت جدول  .

با استفاده از  BNPکند. ادغام امتیازات وزندار اهمیت اعمال می BNPو امتیازهای وزندار اهمیت  BNPعملکرد 

محاسبه  .و  .، .، .برابر با  FPSشود. اعمال می FPS( برای به دست آوردن ی )معادله

 .آماده هستند. AS1ها تحت ها اکنون برای ماتریس جنبهشود. این دادهمی

 
 .(FPS، و امتیاز عملکرد نهایی )، عملکرد  . اهمیت جدول 

، که AS1برای ایجاد ماتریس تحت  AS4و  AS2 ،AS3تحت  AS1این مطالعه، فرایند محاسباتی یکسانی را که برای 

 های محلی، به دستی ماتریس، بردار ویژه و وزنکند. با تجزیهشود را تکرار میارائه شده است استفاده می در جدول 

https://sina-pub.ir


ی وارد شدن به . این اعداد اکنون آماده.، و .، .، .های محلی برابر هستند با آیند. وزنمی

 سوپرماتریس غیروزندار هستند.

 
 AS1ها تحت . اتریس جنبهجدول 

اده ها و معیارها استفاز یک سوپرماتریس برای پرداختن به بازخورد و وابستگی متقابل در میان جنبه ANPبراین، عاوه .

دو به  یمتقابلی در میان معیارها وجود نداشته باشد در این صورت، مقدار مقایسهی وابستگی کند. اگر هیچ رابطهمی

ی بازخورد وابستگی متقابل در یمان معیارها وجود داشته باشد در این صورت، چنین است. اگر یک رابطه دو برابر با 

لعه فرایند برای بیست و شش تواند به دست آید. این مطامی Mنیست و یک سوپرماتریس غیروزندار  مقدار دیگر 

. بسته و ایجاد سوپذماتریس غیروزندار تکرار کرده است-ی حلقهمعیار را به منظور ترکیب ساختار سلسله مراتبی شبکه

e-س بسته وارد سوپذماتری-های متقابل و روابط حلقه)بردارهای ویژه( برای هر جنبه و معیار، بر اساس وابستگی بردارها

 ارائه شده است.  کنید. سوپرماتریس غیروزندار در جدول مشاهده می شوند، که در شکل غیروزندار می

 . سوپرماتریس غیروزندارجدول 

را برای  هاییتواند وزنگیرنده میی ضرب، ستون تصادفی نباشد، تصمیمز نتیجهاگر سوپرماتریس غیر وزندار نرمال ا .

های آن با استفاده از تنظیم آن در سوپرماتریسی که ستون تصادفی است فراهم کند، که موجب محدود شدن توان

 ست. اراده شده ا شود. نتیجه در جدول ( برای کسب یک سوپرواتریس وزندار همگرا میی )معادله

 . سوپر ماتریس همگراجدول 

(، یادگیری و رشد .)-AS3(، فرایند تجارت داخلی .)– AS2ها سهامداران بندی جنبهی رتبهدنباله

AS4-(. و پایدار ،)AS1-(.است. دنباله )بندی معیارها به صورت زیر است:ی رتبه 
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ریزی استراتژیک برای ( برنامه(، NC10( پایداری شرکت )(، NC22)( طراحی سبز پنج معیار برتر عبارتنداز: 

( سهام بازار (، NC16ی تامین کننده )جویی در هزینه( ابتکارات صرفه(، NC6مدیریت زیست محیطی شما )

(NC1.) 

 . مفاهیم ضمنی نظری و مدیریتی

نابع ی استفاده از مگیری دربارهی اصلی خود، این مطالعه، نیاز به شناخت مشارکت سهامدار در تصمیمبه عنوان نتیجه

ی ها را شناسایی کرد. این مطالعه، یک چنین شناختی از مفاهیم ضمنی نظری و مدیریتی را توسط ماحظهآن

 دهد. پیشرفت می BSCسهامداران در ارزیابی مدل 

 اهیم ضمنی نظری. مف.

های سهامدار گاهی اوقات در برابر مدیریت منبع پایدار ارائه شده به دلیل این باور که های واقعی، گروهدر وضعیت

های کلیدی کنند. با توجه به تاثیرات مستقیمی که گروهعملکرد اقتصادی ممکن است کاهش یابد مقاومت می

تامین نیاز به فراتر رفتن از روندهای جاری برای شناخت ی های زنجیرههای شرکت دارند، شبکهسهامداران روی فعالیت

رسانی مواد خام پایدار و بازاریابی دارند. رویکرد سهامدار روی این تمرکز بهتر چگونگی واکنش سهامداران به منبه

وضیح شناسایی کنند، ت SSCMتوانند سهامداران را برای دستیابی به پیامدهای مطلوب ها چگونه میشرکتکند که می

اگرچه نوشتجات موجود فاقد شود. های کانونی فعلی نسبت داده میدهند و مدیریت کنند. این به عملکردهای شرکت

های ماند، طیف وسیعی از نظریههستند که یک محدودیت جدی باقی می SSCMدانش مربوط به معیارهای عملکرد 

ها قابل دسترس های آنبرای هدف مدیریت فعالیت بندی سهامدارانبندی یا اولویتعمومی برای شناسایی، دسته
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این مطالعه از رویکرد سهامدار به عنوان اساسی برای ارزیابی عملکرد سهامدار به دلیل قابلیت آن در تمرکز  59هستند.

 کند.های پایداری استفاده میی تامین و جنبهمربوط به سهامداران در زنجیره BSCی روی چهار جنبه

ها باید به سهامداران کند که چگونه و تحت چه شرایطی، آناین می، مدیران را قادر به توضیح BSC  هایاین جنبه

مختلف پاسخ دهند. این مطالعه از این رویکرد سهامدار برای شناخت این جنبه توسط ادغام افکار مشتریان، 

ی سهامدار از از نظریه SSCMالخصوص این مطالعه به کند؛ علیهای عرضه، و نیازهای کارمندان استفاده میمسئولیت

پردازد که کند، و به ارزیابی این میبندی میتقسیم BSCی کند، سهامدار را در چهار جنبهنگاه می BSCو مدل 

، یک شرکت SSCMد. در مورد یک معیار عملکرد اندر طول چند سال گذشته عمل کرده SSCMسهامداران چگونه در 

رچه گیرد. اگهای سهامداران متعدد در نظر میی مناسب نیازمندیی کانونی آن را به عنوان براورده کنندهتولید کننده

 یاند. بنابراین نیاز به رویکرد عملکرد است. در شبکهها اجرا کردهپایداری را برای سال مسائلی سهامداران، همه

ریزی استراتژیک برای مدیریت های سهامدار باید طراحی سبز، پایداری شرکتی، برنامهی گروهی تامین، همهزنجیره

ی تامین کننده، و سهام بازار را به عنوان پنج اولویت برتر مربوط به جویی در هزینهزیست محیطی، ابتکارات صرفه

 در نظر بگیرند.  SSCMعملکرد 

 دیریتی. مفاهیم ضمنی م.

ی محصوات کارکردی و جدید مطابق با اصول پایداری اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی، و هدف طراحی سبز، توسعه

حذف کامل تاثیر منفی زیست محیطی از طریق طراحی حساس و بامهارت است. طرح زیست محیطی یک محصول در 

شود که بندی میطی به عنوان روندی مشخصهشود و طرح زیست محیی طراحی قفل میی اول در طول مرحلهدرجه

-کند. آن همچنین یک منبه دانشدر موازات با مراحل تولید مجدد بازیافت زیست محیطی و دفع محصول کار می

محور به دلیل طبیعت ناملموس آن است. برای مثال، استعداد، خاقیت و مهارت، برای براورده ساختن نیازهای بازار 

کند. ی تامین ایجاد میشوند و این دانش متعاقبا مزایای رقابتی را برای سهامداران زنجیرهاعمال مییابند و توسعه می

ی منابع تجدیدناپذیر، مدیریت موثر براین، هدف طراحی دوستانه با محیط زیست، به حداقل رساندن استفادهعاوه
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استراتژِ طراحی سبز، بهترین رویکرد برای رو، یک از این 60منابع تجدیدپذیر و کاهش حجم انتشارات سمی است.

 محور و سبز است. -ی تامین سودی یک زنجیرهتوسعه

ها تحت های استراتژیک برای مدیریت زیست محیطی، منابع تکنولوژیکی و مدیریتی هستند، همانطور که آنبرنامه

ها در نظر های برای مدیریت بازدهرتها و مهاچگونه-گیرند و به عنوان دانشمحور قرار می-بندی منابع دانشطبقه

ی تامین باید یک نقش کارکردی اختصاصی را به معیارهای عملکرد برای بهبود کیفیت شوند. اعضای زنجیرهگرفته می

تعهد منبع، مربوط به طراحی سبز، فرایند تجاری داخلی و یادگیری و رشد از طریق بازخورد سهامدار اختصاص دهند. 

رو آن برای افزایش پایداری شرکت در طوانی ی تامین کننده و بهبود رضایت مشتری است. از اینینهجویی در هزصرفه

ام ها ادغریزی استراتژیک آنسازی عمودی و افقی شرکت را برنامهانداز یکپارچهمدت سودمند است. این مطالعه، چشم

 61کند همانطور که در مدل ارائه شده نشان داده شده است.می

ی طوانی مدت نه تنها توسط ایجاد یک استراتژی سبز با های کارمند و مصرف کنندهپایداری شرکتی به ارزش

ای از چگونگی کار یک تجارت گذاری در جهت محیط زیست طبیعی بلکه همچنین با در نظر گرفتن هر جنبههدف

تواند یک استراتژی را برای ایجاد چنین میپردازد. یک شرکت هماندازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میطبق چشم

ی مناسب مهارت کارمندان تشکیل دهد که روندهای تجاری ایجاد شرکتی که طول عمر را از طریق شفافیت و توسعه

 یبراین، قابلیت تامین کننده در توسعهکند. عاوهشده حول ماحظات اجتماعی و زیست محیطی را توصیف می

انی ها به منظور پشتیبهای اطاعات و فناوری اطاعات برای شرکتر هزینه، زیرساخت، و سیستمجویی دابتکارات صرفه

SSCM جر محور من-های پیشگیرانه و رویکردهای منبعتر تولید با استراتژیرو، اعمال اصول واضحضروری است. از این

افزار و پذیری از طریق ارتقاء نرمیقی مواد سمی و افزایش دوام، ترکیبات خدمت محصول، تطببه کاهش استفاده

جویی در کنند. برای مثال، ابتکارات صرفهایفا می SSCMشوند. تامین کنندگان، نقش مهمی را در تولیدپذیری می
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فرایند، کااهای تمام شده، و اطاعات -ی مواد خام، موجودی دری تامین کننده، ناشی از جریان مقرون به صرفههزینه

 62ی مبدا برای هدف ایجاد مجدد ارزش یا حصول اطمینان از دفع متاسب هستند.ی مصرف تا نقطهقطهمربوطه از ن

ها به دقت ارزیابی و انتخاب شوند. ی تامین پایدار باید بر اساس عملکرد آنی زنجیرهتامین کنندگان در یک شبکه

های کنند. این تمرکز ر.ی شایستگیتکیه میی تامین خود بر تامین کنندگان ها برای افزایش عملکرد زنجیرهشرکت

دست توسعه برای مشتری، فراتر از مرزهای شرکت تا شرکای باادست و پایین ای و ارزش ایجاد شدههسته

 تواند یک مزیت رقابتی توسط ممکن ساختن افزایش سهام بازار ایجاد کند.یابد.بنابراین، این ارزیابی میمی

 هاگیری. نتیجه

SSCM های تجاری، از واکنشی بودن با توجه به کاهش آلودگی و مواد اتافی و انجام سایر تاشی پایداری رای توسعهب

ی پاسخگویی کامل برای محصوات خود، از کسب مواد خام تا دفع نهایی مربوط به پایداری تا فرض کنشگرانه

 BSCی یک مدل ارزیابی این مطالعه روی توسعه گیرد.انداز پایداری مورد استفاده قرار میمحصوات، از یک چشم

های عملکرد برای ارزیابی امتیاز عملکرد نهایی توسط ادغام وزن AMPو  FDMبا استفاده از  SSCMی کمی دوگانه

های آوری دادهو اهمیت تمرکز داشت. معیارهای کمّی ارائه شده معموا نادرست و غیرقطعی هستند و برای جمع

ابل مقایسه ق های واقعی از فرایند عملیاتی باید تبدیل به یک مقیاسشوند. دادهعملیات از فرایند عملیاتی استفاده می

های وزندار و معیارهای مربوط به ، مدیر را قادر به استفاده از اولویت زبانی با عدم دقت ذاتی در جنبهBSCشوند. مدل 

ی متغییرهای زبانی در قضاوت نشان دهنده TFNکند. معیارهای کیفی توسط تبدیل بیانات زبانی به مقادیر خشک می

ی بندای از نمایش عدم قطعیت در فمولنتیجهدهد. را در طول ارزیابی کاهی می ذهنی است و فشار شناختی ارزیابان

 شوند. ی فازی ارائه میی مجموعهی نظریهمدل ارزیابی این سات که نتایج در زمینه

به دنبال  FDMتوانند از سطوح تاکتیکی و عملیاتی استخراج شوند. معیارهای عملکردی بسیاری وجود دارند که می

بر  BSCبرداری شده در مدل های کمی و کیفی تحلیلی بهرهی اولیه است. دادهمعیارهای ضروری در مرحلهحذف 

اساس سهامداران هستند. بنابراین، مدل پیوندی ارائه شده، بر مشکل مهم ادغام سطوح عملکرد و اهمیت بر اساس 
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ه رسد کیارها توسط شرکت چون به نظر میی معمعیارهای اهمیت مطلق نه نسبی، یعنی گرایش به استفاده از همه

ترین معیارهای اهمیت بندی مناسبکند. با اجبار پاسخ دهندگان برای رتبهها دارای اهمیت برابر هستند، غلبه میآن

تواند تعصب فرایند ارائخ شده می FPSها توسط ترتیب اهمیت و عملکرد، روش بندی آنو رتبه SSCMو عملکردی 

ه بست-برای تجزیه و تحلیل ساختارهای سلسله مراتبی شبکه و حلقه ANPبراین، روش هش دهد. عاوهارزیابی را کا

 شود.های واقعی استفاده میدر وضعیت

این تجزیه و دهد. های یک شرکت را نشان میبرای مدیریت موفق فعالیت SSCMنتایج، اهمیت شناخت عملکرد 

را توسعه دارد و در عین حال به طور  BSCمطرح ساخت و همچنین مدل را  SSCMتحلیل، معیارهای حیاتی موثر بر 

 SSCMها برای در رابطه با ارزیابی آن FDMهمزمان سهامداران را در نظر گرفت. این معیارهای نهایی، از نتایج قضاوت 

ح اهمین و عملکرد برای سطو FPSی تحلیلی برای مدیریت موثر شامل ادغام حل توصیهبه دست آمدند. متعاقبا هر راه

براین، مدیریت باید  روی بهبود توان پیشرفت کند. عاوهفعلی می SSCMاست. اگر بتوان این نتایج را بهبود بخشید، 

ادگیری ی مسائلمربوط به پایداری و  مسائلریزی استراتژیک برای مدیریت زیست محیطی برای پرداختن به برنامه

تواند شرکت کانونی را به یک می SSCMتمرکز کند. شناخت  SSCMهای سازمان برای بهبود بیشتر عملکرد شاخص

 های آینده هدایت کند. حالت پایدارتر عملیات برای نسل

روش پشتیبانی تصمیم چندمعیاری ریاضی کامل، مستقل از مختصات مورد تحت  کند که یکاین مطالعه فرض نمی

گیری ممکن است یک یا چند روش با اهمیت مساوی وجود داشته باشد که )از لعه وجود دارد. برای هر نوع تصمیممطا

ند را ها هستها بر اساس آنهایی که آنهای برای تنظیم با پارادایمتواند تطبیقی مناسب( میطریق شناخت و استفاده

 BSCازگار همراه با روش به خوبی ارزیابی شده را برای عملکرد ممکن سازد، عملکرد تجاری را بهبود بخشد و کاربرد س

والی ی فراهم ساختن فیلترهای متتواند نتایج را به وسیلهبا یک شرکت کانونی فراهم کند. ترکیب دو یا چند روش می

برای  قیقی یک شاخص عملی دتوانند از این نتایج و مفاهیم برای توسعهتکمیل و اصاح کند. تحقیقات آینده می

 استفاده کنند. SSCMروندهای 
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