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Abstract
Objective: The purpose of this study is to develop and improve the multilayer fuzzy
cognitive maps in structuring and analysis of problems with high dimensions by
providing a quantitative framework.
Methods: In this study, the Self-Organizing Map method and Graph Theory and Matrix
Approach has been combined in the multilayer fuzzy cognitive maps approach. Based
on this approach, problem structuring is done by clustering and creating a multilayer
structure for cognitive mapping.
Results: The developed method in the present study has been used to analyze the
problem of sustainable supply chain management achievement in the petrochemical
industry. According to the results of data analysis based on the presented approach,
"cooperation in the supply chain", "organizational development" and "management
commitment to sustainable development" are the most effective factors in enabling
sustainable supply chain management.
Conclusion: Based on the method presented in the present study, the problem is
modeled by clustering components and creating a multilayer structure for cognitive
mapping. The method presented in the present study can model problems with a large

number of intervening variables. The proposed method in this study can model
problems with a high number of variables.
Keywords: Multilayer Fuzzy Cognitive Maps, Self-Organizing Map, Graph Theory and
Matrix Approach, Sustainable Supply Chain Management.
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چکیده
هدف :هدف تحقیق حاضر ،توس  :و ابود نگا ت ااخت فازی الی:ای در ساختارده مسائل ا ا اد اال و ارائ :چارچو کمم
رای استفاده از این رویکرد در تحلیل مسائل آ فت :و ساختار نیافت :مدیریت است.
روش :در این تحقیق ا ترکیب روش خو  :ادی «نقش :خودسازما،دهاده» و «ت وری گراف و رویکرد ماتریس» و استفاده از آ،
در روش نگا ت ااخت فازی الی:ای ،تالش ده محدودیتهای این رویکرد در تحلیل مسائل زرگ کاهش یا د .مبتا ر روش
ارائ :ده در تحقیق حاضر ،مس ل :از طریق خو  :ادی مولف:ها و ایجاد ساختار الی:ای رای نگا ت ااخت مد سازی مم

مود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف توس :ای و کار ردی است و از حیث نحوه  :دست آورد ،دادههما ،در زممره پمژوهشهمای توصمیف
محسوب م

ود.

یافتهها :مبتا ر روش ااس ارائ :ده در تحقیق حاضر ،مسائل دارای یش از  21مولف ،:ا تدا در یم

فرایامد کماهش ا ماد از

طریق خو  :ادی  :ت داد کمتری دست :مولف :ک :زیرنگا ت نامیده م

ود ،مدلسازی م

زیرنگا ت مورد تحلیل قرار گرفت :و وز ،اعتباری هر زیرنگا ت ر اسا

روا ط ف ما ین مولف:های همسای : ،:دست مم آیمد.

این روی :تا الی :او نگا ت ادام :پیدا م کاد تا در ناایت ،درج :ف السازی هر ی
رفتار هر ی

از متغیرها در لاد مدت مشخص ود .در تحقیق حاضر ،مس ل :دستیا

پترو یم  ،تحلیل ده است و ر اسا

ود .س س روا ط ین مولف :ها در همر

از زیرنگا تها در تکرار  : n+1دست آیمد و
 :مدیریت زنجیره تمامین پایمدار در صما ت

نتایج حاصل« ،همکاری در زنجیره تامین»« ،توس  :سمازمان » و «ت امدات ممدیریت م:

توس  :پایدار»  :ترتیب مؤثرترین عوامل در توانمادسازی مدیریت زنجیره تامین پایدار در صا ت پترو یم هستاد.
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نتیجهگیری :مبتا ر روش ارائ :ده در تحقیق حاضر ،مس ل :از طریق خو  :ادی مولف:ها و ایجاد ساختار الی:ای رای نگا ت
ااخت مد سازی م

ود .روش ارائ :ده در تحقیق حاضر قا لیت مد سازی مسائل ا ت داد االی متغیر مداخل:گر را دارد.

کلیدواژهها :نگا ت ااخت فازی الی:ای ،روش نقش :خودسازما،دهاده ،ت وری گراف و رویکرد ماتریس ،مدیریت زنجیره تمامین پایمدار
استناد :ساگبر ،محمدعل ؛ صاف  ،محمدرضا؛ آذر ،عاد و ر ی  ،:مس ود ( .)2011ارائ :چارچو کم رای نگا مت مااخت فمازی
الی:ای ،ا استفاده از رویکرد ترکیب «نقش :خودسازما،دهاده» و «ت وری گراف و رویکرد مماتریس» ( .)SOM-GTMAممدیریت
صا ت .210 -81 ،)2(21 ،
-----------------------------------------------------------مدیریت صا ت  ،2011 ،دوره  ،21ماره  ،2صص210 - 81 .
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مقدمه

سازما،ها در محیط سیار رقا ت امروز ا مسمائل پیچیمدهای مواجم :هسمتاد کم :تجزیم :و تحلیمل آ ،هما در چمارچوب
رویکردهای سات تحقیق در عملیات ،ممکن نیست (آذر و انوری .)2111 ،ماهیت سیاری از مسائل کیف  ،پیچیده و پویما
وده و دانش الزم رای فام آ،ها  :صورت مفاهیم ا روا ط علّ م لول مبام و حلق:های ازخوردی فراوا ،قا ل ارائ:
است (او یدات و سامارسین .)1122 ،2روشهای ساختارده  :مس ل : ،:عاوا ،رویکردهای نوین تحقیق در عملیات م:
ماظور تجزی :و تحلیل چاین مسائل توس  :یافت:اند (آذر ،خسروان و جالل  .)2111 ،نگا ت ااخت فمازی 1م :عاموا،
یک از روشهای ساختده  :مس ل ،:ا زاری مااسب و ااخت :ده رای طراح سیستمهای ا ویژگ همای تفسمیری و
مبتا ر دانش محسوب م

ود (کاسکو .)2182 ،1نگا ت ااخت فازی ط دو ده :گذ مت :م :ماظمور حمل مسمائل

مختلف در حوزههای مد سازی ،پیش یا  ،تفسیر ،نظارت ،تصمیمگیری و مدیریت مورد اسمتفاده قمرار گرفتم :و ا مزاری
مااسب رای مدلسازی و بی:سازی سیستمهای پویا م :ممار مم رود (پاپماجورجیو 1122 ،0و پاپماجورجیو و سمالمرو،،
 .)1120این رویکرد  :عاوا ،رو

ترکیب -محاسبات  ،تلفیق از ویژگ های ماطق فازی ،مد های غیمر خطم و پویما

وده و م موال از بک :های عصب رای تحلیل مسایل استفاده م کاد (کاسکو .)2182 ،آسان در :کارگیری و همچاین
ساولت روش در ساختارده و پارامتریکرد ،مس ل :از عمده مزایای روش نگا ت ااخت فازی است (وا،ولیت ،کمو
و ولدکمپ .)1121 ،0اما این روش ا محدودیتهای از قبیل فقدا ،روشهای تجزی :و تحلیل کم مااسب رای تحلیمل
نگا ت های زرگ و در نتیج :عدم پاسخگوی  :نیازهای تحلیل ممدیرا ،مواجم :اسمت (فمرولیس و سمالمرو1122 ،2،؛
او یممدات و سامارسممین1122 ،2؛ گلیکمما 1121 ،8؛ اوزم م و اوزم م  1110 ،1و هوماممدا و جاسممترز کا .)1122 ،رخ م از
پژوهشگرا ،،ت داد ایدهآ گره در ی

نگا ت ااخت را حدود  21گره عاوا ،کردهاند ( وئده و فر  : .)2111 ،21ماظور
22

21

توس  :کار ردی نگا ت ااخت فازی در تحلیل مسائل ا ا اد اال ،فرایادهای چگالش و تجمیع  :عاموا ،جزئم از
فرایاد مد سازی مس ل :ارائ :ده ک :ا استفاده از روشهای کاکر 21و روش ایا:سمازی جسمتوجموی تما و 20و ایجماد
مد های نگا ت لوک تالش م

ود از ا ماد و پیچیمدگ مسم ل :کاسمت :مود ( ورگمات  ،اورت و فمریمن 1111 ،20؛

هاراری 1110 ،22و سامارسین و استریکرت  .)1121 ،2در این رویکرد لو ادی ر اسما

حمذف رخم از مولفم:همای

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Obiedat & Samarasinghe

1

).Fuzzy Cognitive Maps (FCM’s

2

3

. Kosko
. Papageorgiou
5
. Van Vliet, Kok & Veldkamp
6
. Froelich & Salmeron
7
. Obiedat & Samarasinghe
8
. Glykas
9
. Özesmi & Özesmi
10
. Buede & Ferrell
4

11

. condensation
. aggregation
13
. Concor
14
). Tabu Search Optimization (TSO
12

. Borgatti, Everett & Freeman
. Harary

15
16
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مداخل :گر در مس ل :و همچاین روا ط ین آ،ها انجام م
ی

ود .پاپاجورجیو و همکارا ،،ا استفاده از روشهای خو  :ادی

رویکرد تقلیل مفاهیم در فرایاد ایجاد نقش:های ااخت ارائم :کردنمد (پاپماجورجیو ،هماتواگار ،1مروز  1و کمازی،0

 .)1122عالوه ر ت داد االی متغیرهای مس ل ،:در رخ مسائل متغیرها نیز  :پارامترهای تجزی :م

موند کم :سماختار

مس ل :و تحلیل آ ،را تحت تأثیر قرار م دهاد .رویکرد نگا ت ااخت  ،در تحلیل چامین موق یمت همای کم :اوالً ت مداد
مفاهیم مؤثر در مس ل :اال وده و ثانیاً ،مس ل :ساختار الی :ای پیدا م کاد ،نیز ا محدودیت مواج :است (مت مو و انمدریو،0
1110؛ مت و ،اندریو و استیلیانو .)1112 ،2در همین راستا ،نگا ت ااخت فازی الی:ای توسم  :یافتم:اسمت کم :م :حملّ
پیچیدگ های نا
ی

سیستم واق

از ساختار چادالی:ای مس ل :و کارآی یشتر رویکرد نگا ت ااخت در توصیف جابم:همای مختلمف
کم

م کاد (مت و ،اندریو و استیلیانو 1112 ،و آگویالر .)1122 ،2در این رویکرد ،هر یم

مس ل : ،:مولف:های تجزی :ده و هر ی
مس ل ،:ی

از مولف:ها نیز در صورت امکا : ،زیر مولف:ها تجزی :م

از مفماهیم

وند و دین ترتیب

ساختار الی:ای پیدا م کامد (کریسمتوفرو 8و انمدریو .)11122 ،در حما حاضمر ،روش کمم مااسمب جامت

مد سازی و تحلیل مس ل :در چارچوب نگا ت ااخت فازی الی:ای ارائ :نشده و ت داد کم از تحقیقات  :این موضوع
پرداخت:اند (پاپاجورجیو .)1122 ،1توس  :روشهای کم تحلیل مس ل :در چارچوب روش نگا ت ااخت فازی و افمزایش
قا لیتهای آ ،در مدلسازی و تحلیل مسائل ا ا اد اال ،یک از زمیا:های تحقیق است (او یمدات و سامارسمین 1122 ،و
دودورکا ،21یسیل 22و اور ا  .)1122 ، 21در راستای توس  :کم روش نگا ت ااخت فازی ،دودورکا و همکارا ،مبتام
ر ااسای اثرات مستقیم و غیر مستقیم ین گرهها ،رو

رای تجزی :و تحلیل ایستای نگا ت ااخت توسم  :دادنمد

(دودورکا ،یسیل و اور ا  .)1122 ،کریستوفرو و آندرو نیز از طریق تلفیق تحلیل ایستا و تحلیل پویا چارچو

م :ماظمور

تجزی :و تحلیل نگا ت ااخت ارائ :کردند (کریستوفرو و اندریو .)11122 ،او یدت و سامارسین  :ماظمور ابمود فرایامد
تجمیع نقش:های ااخت ا استفاده از اخص های مرکزیت ،رو

 :ماظور تجزی :و تحلیل ایستای گرهها در نگا مت

ااخت ارائ :کردند (او یدات و سامارسین .) 1122 ،21تمرکز تحقیقات اخیر ر ارائ :روشهای کمم مرای محاسمب :وز،
گرهها در نگا ت ااخت و کار رد روشهای خو  :ادی  :ماظور کاهش ا اد نگا مت مااخت موده و توسم  :کمم
رویکرد نگا ت ااخت الی:ای کمتر مورد توج :قرار گرفت :است در حال کم :ایمن رویکمرد ،مم توانمد م ایمب نگا مت
ااخت را ر طرف کرده و  :توس  :کار ردی آ ،کم

کاد .ا توج : :فقدا ،چارچو کم مرای اسمتفاده از رویکمرد

نگا ت ااخت فازی الی :ای  :عاوا ،کاف تحقیقات گذ ت :در توس  :نگا ت ااخت  ،همدف تحقیمق حاضمر ارائم:
1

. Samarasinghe & Strickert
. Hatwágner
3
. Buruzs
4
. Kóczy
5
. Mateou & Andreou
6
. Stylianou
7
. Aguilar
8
. Christoforou
9
. Papageorgiou
10
. Dodurka
11
. Yesil
12
. Urbas
13
. Obiedat & Samarasinghe
2
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چارچوب کم رای کار رد نگا ت ااخت فازی الی:ای  :ماظور تحلیل مسائل ا ا اد اال و توسم  :کمار ردی آ ،،ما
استفاده از ویژگ های جبر ماتریسها است : .همین ماظور و ا توج : :ویژگ های رویکرد نظری :گراف -ارزش دایمم
ماتریس در تحلیل مسائل ا ماهیت و ساختار الی:ای و سلسل :مراتب  ،در این تحقیق تالش ده محمدودیتهمای روش
نگا ت ااخت فازی در تحلیل مسائل زرگ کاهش یا د .از چارچوب و روش کم توس  :یافت :در این تحقیق  :ماظور
مدلسازی و تحلیل مس ل :توانمادسازی مدیریت زنجیره تامین پترو یم در دستیا

 :پایداری استفاده دهاست.

پیشینه پژوهش

در این قسمت ا تدا  :توصیف نگا ت ااخت فازی ،نگا ت ااخت فازی الی:ای و تحلیل آ ،پرداخت :ده است.
س س آخرین تحقیقات پیرامو ،توس  :روش نگا ت ااخت ارائ :دهاست.
نگاشت شناختی فازی
گراف وز،دار جاتدار و متشکل از گرهها و ارتباطات ین آ،ها است .گرهها یانگر مفاهیم

نگا ت ااخت فازی ،ی

یا متغیرهای توصیفکااده رفتار سیستم و کما،های وز،دار جاتدار نیز نشا،دهاده را ط :علّ موجود ین این مفاهیم
نگا ت ااخت

است (آگویالر .)1121 ،ی

فازی ،ا چاارگان )C, W, A, f( :ت ریف م

{= Cگرههای نگا ت و یانگر مفاهیم درگیر در مس ل :است] .
ماتریس  N×Nاست ک :در رگیرنده
مفاوم

و

[

ا]

تحت تاثیر قرار م دهد.
حال ک:
Aو

 ،اوزا ،ناظر ر روا ط علّ
ت یین م

[

ی

ین مفاهیم است .در واقع را ط :علّ

ود ک :نشا،دهاده دت و جات است ک :مفاوم

نشا ،م دهد ک :افزایش در

نشا ،م دهد ک :افزایش در
توا

ود ک :در آ،

موجب افزایش در

موجب کاهش در

م

م

 ،مفاوم

ین دو
را

ود و رعکس .در

ود و رعکس (کاسکو.)2182 ،

رای محاسب :درج :ف ا سازی مفاهیم هستاد .این دو تا ع  :صورت ازگشت در زما،های گسست:
روی  Cعمل کرده و رای هر

درج :ف ا سازی آ ،را در زما t ،ا استفاده از را ط )2( :محاسب:

م کاد.

∑

را ط:
)
م موال رای

از زیگموئید

یا از تانژانت هذلولوی

(
استفاده م

ود .در

این مقال :ما از زیگموئید استفاده م کایم.
مد اولی :حاصلاز روش نگا ت ااخت در ی

حالت ناپایدار قرار دارد و درج :ف ا سازی هر مفاوم  :دلیل

روا ط علّ -م لول ین مفاهیم ،در هر مرحل :از اجرای مد ممکن است تغییر کاد (کاسکو .)2182 ،اا راین ،مد اولی:
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ا استفاده از را ط A :تا رسید : ،نقط :پایداری در چادین مرحل :اجرا م

ود .نقط :پایداری زمان است ک :تغییرات

از مفاهیم  :مقدار ناچیزی میل کاد : .عبارت دیگر

نقط :پایداری است هر گاه رای هر

وز ،هر ی

(تسادیرا .)1118 ،2

دا ت :ا یم

وزن اعتباری هر مفهوم (گره) در ساختار نگاشت شناختی فازی
یک از موضوعات مورد حث در حوزه نگا ت ااخت مر وط  :تجزی :و تحلیل مفاهیم و محاسب :میزا ،اثرگذاری هر
مفاوم در ساختار نگا ت است : .ماظور تجزی :و تحلیل گرهها در ی
استفاده م

نگا ت ااخت از مفاوم وز ،اعتباری ی

گره

ود .فریمن مفاوم مرکزیت را در بک:های اجتماع م رف کرد و س س کاسکو ،آ ،را رای محاسب:

اهمیت و وز ،ی

گره در ی

نگا ت ااخت فازی  :کار رد (کاسکو .)2182 ،یک از کارآمدترین اخصها در

ااسای اثرگذارترین مفاوم در ساختار نگا ت ااخت  ،اخص مرکزیت انطباق 1است و وز ،اعتباری هر گره از طریق
نرما سازی این اخص  :دست م آید (او یدات و سامارسین .)1122 ،اخص مرکزیت انطباق مطا ق را ط ،)1( :از
مجموع س :اخص مرکزیت درج(1 :
(

) ،مرکزیت نزدیک

0

) و مرکزیت یاا یا

(

0

)  :دست م آید.

را ط)1( :
اخص مرکزیت درج :ا استفاده از را ط ،)1( :مرکزیت یاا یا
را ط )2( :محاسب :م

ا استفاده از را ط )2( :و مرکزیت نزدیک

ا استفاده از

ود (فریمن.)2128 ،2

را ط)1( :
را ط)0( :

|

|

∑

را ط)0( :

|

|

∑

را ط)2( :

∑

را ط)2( :

∑

درج :ورودی مفاوم  iو م اد مجموع وز ،تمام یا های ورودی  :گره

است.

درج :خروج مفاوم  iو م اد مجموع وز ،تمام یا های خروج از گره

است.

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Tsadiras

1
2

). Consensus centrality measure (CCM
3
. Degree centrality measure
4
. Closeness centrality measure
5
. Betweenness centrality measure

Freeman

6.

ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی الیهای ،با استفاده از رویکرد ترکیبی...
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ت داد کوتاهترین مسیرهای ین گره  Tو گره S
ت داد کوتاه ترین مسیرهای ین گره  Tو گره  Sک :از گره

م گذرد.

کوتاهترین مسیرهای ین گره  tو گره
ا توج : :روا ط پویای موجود در ساختار نگا ت ااخت فازی ،تحلیل ایستای مس ل :ممکن است تصمیمگیرا ،را دچار
خطا کاد .اا راین ،م توا ،از طریق تحلیل پویای ارزش هر مفاوم  :ی

تحلیل استوار از مس ل :دست یافت .تحلیل

پویای نگا ت ااخت فازی ا استفاده از تا ع انتقا و اجرای مد در گامهای مختلف صورت م گیرد ک :در ناایت،
وز ،مفاهیم و نحوه تغییر آ ،در ط زما ،ررس م
ارزش دائمی ماتریس

ود.

8

ارزش دائم ماتریس یک از روشهای محاسبات متداو در جبر ماتریسها است .تفسیر نظری ارزش دایم رای اولین
ار در سا  2122توسط یورکات و رایسر حث دهاست (جورکات و ریسر .)2122 ،1از مفاوم ارزش دایم ماتریس در
جات محاسب :وز ،مفاهیم ا ا اد چادگان :استفاده دهاست .ارزش دایم از نظر

مطال ات مختلف  :عاوا ،رو

مفاوم بی : :دترمیاا ،است ا این تفاوت اساس ک :در محاسب :ارزش دایم  ،اثر جایگشتها در نظر گرفت :نم

ود.

از همین رو در مقایس :ا دترمیاا ،و سایر روشهای توس  :یافت :در جبر ماتریسها ،هیس دادهای در فرایاد محاسب :ارزش
دایم ماتریس از دست نم رود (میا  .)2180 ،1م ادل :محاسب :ارزش دایم ماتریس ی
ریاضیات ترکیب است .ماتریس )
ر اسا

را  :عاوا ،ی

ماتریس

فرمو رایسر  :صورت عموم ا استفاده از را ط )8( :محاسب :م
∑

را ط)8( :

∏

تا ع استاندارد مبتا ر

در نظر گیرید ،مقدار ارزش دایم آ،
ود ( ایکا

اوغلو1120 ،0؛ میا )2180 ،
∑

ک :در آ ، ،تمام زیرمجموع:های } {1, …, nو

 ،ت داد عااصر ماتریس  Sم ا اد : .عاوا ،مثا نحوه

ماتریس  1×1ر اسا

اوغلو،

محاسب :ارزش دایم

رای ی

فرمو رایسر : ،صورت زیر محاسب :م

ود ( ایکا

)1120
]

[

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Matrix Permanent Value

1

2

. Jurkat & Ryser
. Minc
4
. Baykasoglu
3
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از آ ،جات ک : :دنبا توس  :و ابود رویکرد نگا ت ااخت فازی الی:ای در تحلیل مسائل ا ا اد اال
است ،از لحاظ نوع و هدف توس :ای محسوب م

ود و از آنجا ک : :قصد کار رد نتایج و یافت:هایش در تحلیل

مس ل:ای خاص در زنجیره تامین صا ت پترو یم انجام ده ،کار ردی است .ا توج : :اینک :پژوهشگر در اجرای
تحقیق ،متغیرها را دستکاری نم کاد و یا رای وقوع رویدادها رایط را  :وجود نم آورد ،از جات نحوه  :دست
آورد ،دادهها در زمره پژوهشهای توصیف محسوب م

ود .در این تحقیق توس  :نگا ت ااخت از طریق ترکیب

روش خو  :ادی «نقش :خودسازما،دهاده» و رویکرد نظری :گراف -ارزش دایم ماتریس و استفاده از آ ،در روش
نگا ت ااخت فازی الی:ای ،انجام دهاست .یک از اهداف تحقیق حاضر ،تحلیل مس ل :دستیا

 :مدیریت زنجیره

تامین پایدار در صا ت پترو یم ایرا ،ا استفاده از چارچوب کم ارائ :ده ،است .اا راین ،جام  :خبرگ تحقیق،
مدیرا ،ار د و میان

رکت مل صاایع پترو یم و رکتهای وا ست :است .ا توج : :اینک :هدف از تحقیق ت میم

نتایج نیست ،از روش نمون:گیری هدفماد رای انتخاب نمون :استفاده ده است .م یارهای انتخاب خبرگا ،تسلط نظری،
تجر  :عمل  ،تمایل و توانای مشارکت در پژوهش و دسترس وده است .روی :اجرای تحقیق مطا ق کل ( )2است .در
این تحقیق ط دو مرحل : :خبرگا ،مراج  :ده است .در مرحل :او جات تایید و ناای سازی مؤلف:های مستخرج از
مطال  :اد یات تحقیق  :ی

خبره دانشگاه ک :ا مقول :مدیریت زنجیره تامین پایدار در صا ت پترو یم آ اا ود و

رخ از مدیرا ،ف ا در رکتهای پترو یم  ،مراج  :دهاست .در مرحل :دوم نیز  :ماظور ت یین روا ط علّ

ین

مولف:ها و استخراج نقش:های ااخت  1 :تن از مدیرا ،ف ا در صا ت پترو یم  :عاوا ،خبره مراج  :دهاست.
جدول  .8مشخصات اعضای نمونه
موقعیت شغلی

تحصیالت و رشته تحصیلی

سابقه کار

مشاور مدیر عامل رکت مل صاایع پترو یم

کار ااس ار د MBA

 12سا

رئیس مرکز تحقیقات و توس  :مدیریت پروژه

دکترای مدیریت تولید

 22سا

کار ااس ار د ماادس پلیمر

 20سا

د یر جایزه ت ال صا ت پترو یم

دکترای مدیریت صا ت

 21سا

مدیر عامل رکت مدیریت صا ت نکو و موسس مرکز تحقیقات و توس  :مدیریت پروژه پترو یم

دکترای مدیریت پروژه

 21سا

مدیرا ،رکت ازرگان پترو یم در حوزه مدیریت ازرگان خارج

کار ااس ار د MBA

 22سا

مدیرا ،رکت ازرگان پترو یم در حوزه ازاریا و صادرات محصوالت پترو یم

دکتری مدیریت ازرگان

 21سا

رئیس  HSEرکت پترو یم پار

دکتری

 11سا

م او ،رکت صاایع پترو یم خلیجفار

دکتری

 11سا

رئیس دفتر توس  :صاایع پاییندست

رکت مل پترو یم

11
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مرور ادبیات تحقیق با استفاده از روش فراترکیب
شناسایی و استخراج مولفههای موثر در انطباق پایداری در زنجیره تامین پایدار
غربال مولفههای شناساییشده با استفاده از نظر خبرگان

ساختدهی به مسئله مبتنی بر رویکرد نگاشت شناختی فازی الیهای
تهیه نگاشت شناختی فردی خبرگان
استخراج نگاشت اجماعی
احصای ساختار الیهای نگاشت شناختی
چگالش نگاشت شناختی با استفاده از روش SOM
باز طراحی ساختار نگاشت مبتنیبر رویکرد ارائه شده

تحلیل نگاشت شناختی فازی الیهای
محاسبه وزن اعتباری هر مفهوم در هر زیرنگاشت
محاسبه وزن اعتباری هر زیرنگاشت
تحلیل پویای نگاشت اصلی

شکل  .8رویه اجرایی تحقیق

رویکرد نظریه گراف-ارزش دایمی ماتریس
نظری :گراف-ارزش دایم ماتریس یک از رویکردهای توس  :یافت :در تصمیمگیری چادم یاره است ک :ا استفاده از
خواص نظری :گراف و محاسبات مر وط  :جبر ماتریسها ،مد سازی و حل مسائل پیچیده تصمیمگیری را آسا،تر
کردهاست .روشهای توس :یافت :در این رویکرد قا لیت اال ی در تحلیل روا ط علّ ین متغیرهای ی
در تحلیل مسائل ا ماهیت و ساختار الی:ای استفاده م

مس ل :را دارند و

ود (موکتادیر ،رحما ،،رحما ،،عل و پائو  .)1128 ،2استفاده از

این رویکرد در حوزه تصمیمگیری در سا های اخیر متداو

ده و در زمیا:های مختلف مورد استفاده قرار گرفت :است

(موکتادیر ،رحما ،،رحما ،،عل و پائو 1128 ،؛ مرادی و جوالی 1128 ،؛ سیاق 1و سیاگرو 1128 ، 1و ایکا

اوغلو و

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1

. Moktadir, Rahman, Rahman, Ali & Paul
. Singh
3
. Singru
2
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گولکو  .)1122 ،2روش ااس تحلیل مس ل :مبتا ر رویکرد نظری :گراف-ارزش دایم ماتریس ر اسا

انجام

گامهای زیر است (مرادی و جوالی )1128 ،
گام او

ااسای م یارها ،زیرم یارها و مولف:های مر وط  :هر زیرم یار و طراح ساختار مس ل.:
از مولف:های مر وط  :هر زیرم یار در مقایس :ا یکدیگر و تشکیل ماتریس β

گام دوم ت یین اهمیت نسب هر ی

[

]

از زیر م یارهای مر وط  :هر م یار و تشکیل ماتریس ω

گام سوم ت یین اهمیت نسب هر ی

[

]

ω

گام چاارم تشکیل ماتریس روا ط مر وط  :هر م یار (ماتریس 𝜀)

𝜀
[

]

گام پاجم ت یین ارزش هر م یار در ساختار مس ل :از طریق محاسب :ارزش دایم ماتریس 𝜀
)𝜀(

ارزش هر م یار در ساختار مس ل:
∏

( ∑

)

)

)

}

)

]

( ∑ {

( ∑

)

)

( ∑

( ∑ [

( ∑

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Gölcük

1

ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی الیهای ،با استفاده از رویکرد ترکیبی...

81

رویکرد ترکیبی نگاشت شناختی فازی الیهای و رویکرد ماتریس
در این تحقیق ا استفاده از مفاوم وز ،اعتباری نگا ت ااخت فازی و تلفیق آ ،ا مفاوم ارزش دایم ماتریس ضمن
جلوگیری از حذف اطالعات مفید ،رو

جدید  :ماظور افزایش کارای فرایاد چگالش نگا ت ااخت و همچاین

تحلیل مس ل :در چارچوب نگا ت ااخت فازی الی:ای ارائ :دهاست .در این روش ،ا تدا ا استفاده از روش خو  :ادی
 SOMمولف:های مس ل :در قالب زیرنگا تهای مختلف خو  :ادی و ساختار نگا ت ااخت الی:ای استخراج
م

ود .س س ،وز ،اعتباری هری

از زیرنگا تها ا استفاده از روا ط ( )1و (: )21دست م آید .در ناایت نیز مبتا ر

را ط )22( :مس ل :در چارچوب نگا ت ااخت فازی الی:ای مورد تحلیل پویا قرار گرفت :و نحوه تغییر درج :اهمیت هر
ی

از متغیرها در مراحل مختلف اجرای مد ررس م

ود.

را ط)1( :
[(

)]
را ط)21( :

∑

)

را ط)22( :

در را ط )22( :یانگر را ط :علّ

(

ین زیرنگا ت  jو زیرنگا ت  iدر نگا ت اصل است .در این تحقیق :

ماظور محاسب :درج :ف ا سازی وز ،اعتباری زیرنگا تها در هر تکرار از تا ع انتقا ( )fمبتا

ر رویکرد هبین

2

(دیکرسو 1،و کاسکو )2110 ،استفاده دهاست.

یافتههای پژوهش

 :ماظور دستیا

 :اهداف تحقیق ،ا تدا ا استفاده از روش فراترکیب و ررس مطال ات گذ ت ،:مولف:های مؤثر در

انطباق پایداری در زنجیره تامین ااسای و س س در قالب توانمادسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار دست :ادی دند.
در ادام : :ماظور ساختارده

 :توانمادسازهای مدیریت زنجیره تامین در قالب روا ط علّ -م لول  ،ا استفاده از

روش ااس نگا ت ااخت فازی ا تدا نگا ت فردی خبرگا: ،دست آمد؛ س س ا ترکیب نگا تهای فردی ،ساختار
توانمادسازها ایجاد د و هری

از توانمادسازها مورد تجزی :و تحلیل قرار گرفت.

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Hebbian-based approach

1

. Dickerson

2
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استخراج توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار
 :ماظور ااسای و استخراج توانمادسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار ،مبتا
مورد ررس سیستماتی
اسا

ر روش فراترکیب مطال ات گذ ت:

قرار گرفت .در ناایت  10مقال :جات تجزی :و تحلیل ناای انتخاب د .مقاالت ماتخب ،ر

سواالت «مشخص:های (نتایج) مدیریت زنجیره تامین پایدار چیست؟»« ،محر های مدیریت زنجیره تامین پایدار

جات حرکت  :سمت پایداری چیست؟» و «چ :مولف:های  ،مدیریت زنجیره تامین را در دستیا
م کاد؟» ،مورد ررس قرار گرفت و مولف:های ااسای

 :پایداری توانماد

ده در ناایت ا استفاده از نظر خبرگا ،،در س :دست:

محر ها ،توانمادسازها و نتایج پایداری دست:یادی د .نتایج حاصل از ررس مقاالت ماتخب در جدو ( )1و نتایج
دست :ادی در جدو ( )1ارائ :دهاست.
جدول  .8مولفههای مؤثر در انطباق پایداری در زنجیره تامین حاصل از روش فراترکیب
مولفههای شناساییشده
8

آلودگ زیست محیط  ،مواد اولی :ازیافت ده ،غرامتهای زیست محیط  ،ریس های زیست محیط (لوترا ،گارگ و هالیم )1122 ،
وفاداری مشتری ،رضایت مشتری ،توس  :ازار ،سام ازار ،کاهش هزیا ،:سودآوری ،مزیت رقا ت  ،تصویر رکت (کومار و رحما)1120 ،1،
حفظ مشتریا ،،آموزش  :مردم ،سیستم ارزیا عملکرد ،ارائ :پاداش  :کارکاا ،،ابود محیط کار ،کاهش تب یض (دا )1122 ،1
تامین مال  ،ارتقای عملیات ،چشم انداز اگاه و کارمادا( ،هاگ ،ژانگ و دیاگ)1128 ،0
ابود کیفیت ،ان طافپذیری ماا ع ،مواد اولی :مصرف  ،مس ولیت اجتماع  ،تجارت سالم ،پاسخگوی  ،قوانین و م اهدات ین الملل  ،قوانین
کشور مقصد (کاردین و وتا)1120 ،0
خلق ارزش ،کاهش انتشار گازهای گلخان:ای ،کاهش ضای ات ،ارهوری در مصرف انرژی ،ایجاد ا تغا ماطق:ای ،فروش ماطق:ای
محصوالت (گونگ ،سیم سو ،،کوه و هوآ تا)1128 ،2،
کاهش ضای ات ،تولید پا  ،استفاده از مواد اولی :ازیافت ده ،یک ارچگ لجستی  ،محصوالت سازگار ا محیط زیست (لیم ،تساگ ،هوآتا ،و
دات وئ )1122 ،2
رهبری مدیریت ار د ،ت اد  :پایداری ،فرهاگ سازمان  ،مدیریت عملکرد ،مدیریت و تسایم ریس  ،مدیریت تامین کااده ،یک ارچگ
کارکردهای مشا ( :وا ،احمد ،رضای  ،تاوازی و دی ریتو)1122 ،8
مس ولیت اجتماع  ،تب یض ،حقوق کارکاا ،،ایما و ادا ت کار (مان  ،گوناسکارا ،و دلگادو)1128 ،1
مقررات سازمان  ،لجستی م کو  ،خرید و تولید محصوالت سازگار ا محیط زیست ،روی:های سازگار ،ازطراح فرایادها ،همکاری ا مصرف
کاادگا ،،مدیریت ایما و ادا ت ،طراح اقتصادی محصوالت (ژانگ ،تس ،:دوهرت  ،ل و اختر)1128 ،21
حقوق کارکاا ،،حقوق ساامدارا ،،آگاهسازی ساامدارا ،،فافیت عملکرد و اطالعات ،آموزش کارکاا ،،اثرگذاری و نفوذ ساامدارا ( ،دری
احمدی ،کس -سارپونگ و رضای )1122 ،22
پایداری غل ،مسائل ایما و ادا ت ،سیاست ها و مقررات دولت (دیا ات ،کانا ،و متیواتانا)1120، 21،
تب یض ،ایما و ادا ت کار ،کیفیت زندگ  ،وض یت کار (ویاتر و السس)1122 ،21
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1

. Luthra, Garg & Haleem
. Kumar & Rahman
3
. Das
4
. Hong, Zhang & Ding
5
. Chardine-Baumann & Botta-Genoulaz
6
. Gong, Simpson, Koh & Hua Tan
7
. Lim, Tseng, Hua Tan & Dat Bui
8
. Wan Ahmad, Rezaei, Tavasszy & de Brito
9
. Mani, Gunasekaran, Delgado
10
. Zhang, Tse, Doherty, Li & Akhtar
11
. Badri Ahmadi, Kusi-Sarpong & Rezaei
12
. Diabat, Kannan & Mathiyazhagan
13
. Winter & Lasch
2
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ت اد مدیریت ،همکاری در زنجیره تامین ،هماهاگ در زنجیره تامین ،آگاه تامینکاادگا ،،یک ارچگ لجستیک  : ،کارگیری محصوالت
جانب  ،ست :ادی سبز (ماتیواتانا ،،کانا ،و نورالحق)1128 ،2
مشارکت مدیریت ،است داد زنجیره تامین ،قا لیتهای تدارکات  ،انتظارات اجتماع  ،خطوط راهامای دولت  ،جرائم ت یین ده توسط دولت،
ت ادات اجتماع  ،اتصا زنجیره تامین ( یبین ،گوناسکارا ،و دو )1122 ،1
تخصیص ودج ،:وضوح اهداف ،فرهاگ مل  ،یک ارچگ فااوری (گوسلیاگ ،جیا ،گونگ و را)1122 ،1،
آگاهش مشتری ،صدای مشتری ،مزیت رقا ت  ،مقررات دولت (گیای رو)1121 ،0
حمایت مشتری ،تب یت تامین کااده از استانداردها ،ارزیا تامینکاادگا ،،آموزش تامین کاادگا ،،گواه ( ISO 14001جیا ،دیا ات و
ماتیواتانا)1120 ،0،
سیاستها و مقررات دولت (گَرگ ،ارما و گویا )1122 ،2
حمایت مدیریت ،مشارکت مدیریت ،پذیرش ایدههای نوآوران ،:یک ارچگ اهداف پایداری ،ان طافپذیری زنجیره تامین ،سیستم جریا،
اطالعات  ،ایستگ نیروی کار ،در اهمیت پایداری ،هاجارهای صا ت (لوترا ،گویادا ،و ماگال)1122 ،2
استانداردها ،انتظارات ذینف ا ،خارج  ،رنام:های کاهش مصرف انرژی ،رنام:های کاهش انتشار گازهای گلخان:ای ،سیستم مدیریت ایما
و سالمت غل  ،سیاستهای ت اد زندگ  -کار ،ا ترا گذاری اطالعات (سانچا ،لاگون و گیماز)1120 ،8
مستادسازی دانش ،فااوری اطالعات ،جاتگیری زنجیره تامین ،گرایش راهبردی زنجیره تامین ،رویکرد خطوط س:گان ،:نوآوری ،یادگیری،
ارزیا محصوالت و تحلیل چرخ :عمر ،مدیریت ذینف ا ( ،سک ،:الند و سیوریاگ)1120 ،1
فشار رقبا ،مشوق ها و پاداش های دولت  ،سیاست ها و مقررات دولت  ،استانداردهای ایما (رات ،نارخد و گاردا )1122 ،21
کیفیت زندگ کاری ،سالمت کارکاا ،،استفاده از فااوری پا  ،کاهش نا را ری (حسین ،آوا ت و تیواری)1122 ،22
جدول ( .)1نتایج دستهبندی
دستاوردهای مدیریت زنجیره تامین پایدار
مشتری ( ،)O1توس  :ازار ( ،)O2تامین مال ( ،)O3کاهش هزیا ،)O4( :ماا ع پایدار ( ،)O5سودآوری ( ،)O6رقا تپذیری ( ،)O7کیفیت
( ،)O8تولید پا ( ،)O9کاهش مصرف مواد اولی ،)O10( :مدیریت لجستی ( ،)O11هزیا:های زیست محیط ( ،)O12ابود کیفیت
زندگ کاری ( ،)O13ایما و ادا ت ( ،)O14حفظ حقوق ذینف ا ،)O15( ،ا تغالزای ( ،)O16حفظ حقوق کارکاا ،)O17( ،مس ولیت
اجتماع ( ،)O18فروش ماطق:ای ( ،)O19ا تغا ماطق:ای ()O20
توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین در دستیابی به پایداری
مدیریت ( ،)E1نوآوری ( ،)E2ت ریف اهداف مر وط  :پایداری ( ،)E3ت اد  :توس  :پایداری ( ،)E4آگاه اعضای زنجیره تامین (،)E5
مشارکت و همکاری در زنجیره تامین ( ،)E6ان طافپذیری زنجیره تامین در را ر تغییرات یرون ( ،)E7سیستم ارزیا عملکرد (،)E8
مدیریت دانش ( ،)E9فرهاگ ( ،)E10یک ارچگ در زنجیره تامین ( ،)E11کار رد فااوری اطالعات ( ،)E12کارکاا ،)E13( ،تسایم
ریس ین اعضا ( ،)E14ت اد رکا  :پایداری ( ،)E15ا ترا گذاری ماا ع ین اعضای زنجیره تامین ( ،)E16اعتماد در زنجیره تامین
( ،)E17هماهاگ در زنجیره تامین ()E18
محرکهای گذار به مدیریت زنجیره تامین پایدار
صدای مشتری ( ،)D1افزایش سطح رقا تپذیری ( ،)D2مزایای توس  :پایدار ( ،)D3رقا ت ( ،)D4پاسخگوی  :مسائل زیست محیط
( ،)D5مقررات دولت ( ،)D6انتظارات اجتماع ( ،)D7م اهدات ینالملل ( ،)D8قوانین کشور مقصد ( ،)D9استانداردهای ینالملل
( ،)D10انتظارات ذینف ا ،خارج ( ،)D11هاجارهای صا ت ( ،)D12ت ادات زیست محیط ( ،)D13ت ادات اجتماع رکت ()D14
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1

. Mathivathanan, Kannan & Noorul Haq
. Shibin, Gunasekaran & Dubey
3
. Gosling, Jia, Gong & Brown
4
. Giunipero, Hooker & Denslow
5
. Jia, Diabat & Mathiyazhagan
6.
Garg, Sharma, & Goyal
7
. Luthra, Govindan & Mangla
8
. Sancha, Longoni & Giménez
9
. Beske, Land & Seuring
10
. Raut, Narkhede & Gardas
11
. Hussain, Awasthi & Tiwari
2
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ساختدهی به مسئله مبتنی بر روش نگاشت شناختی فازی الیهای
 :ماظور ساختده  :مولف:های ااسای
هر ی

ده ،ا تدا از طریق توزیع پرسشاام :ین خبرگا ،،نگا ت ااخت فازی فردی

از خبرگا ،استخراج و س س از طریق تجمیع آ،ها ،نگا ت اجماع

روا ط علّ طراح

 :دست آمد .رای این ماظور پرسشاام:

د .کل ظاهری این پرسشاام:ها توسط افرادی ک :سا ق :پژوهش در زمیا :نگا ت ااخت را

دا تاد ،مورد تایید قرار گرفت .پرسشاام :روا ط علّ  ،ی

پرسشاام :مقایس :زوج است اما چو ،رای استخراج مد

ذها خبرگا ،پیرامو ،مس ل :استفاده دهاست ،سازگاری درون

رای آ،

م ا است (گلیکا  .)1121 ،نقش:های

ماتریس  N×Nنمایش داده م

وند .نقش:های اجماع مبتا ر روش نقش :تجمی : ،

صورت جمع ماتریس نقش:های فردی  :دست م آید .اگر

درای :نقش :ااخت خبره  kام در خصوص ارتباط ین

ااخت فازی  :صورت ی

مولف i :و مولف j:در نظر گیریم ،درای:های نقش :ااخت فازی اجماع ( )eحاصل از تجمیع نقش:های ااخت  kخبره
ا استفاده از را ط :زیر  :دست م آید (کاسکو)2182 ،
∑

را ط)21(:
نگا ت ااخت اجماع

ا استفاده از نرمافزار  Netdrawو از طریق محاسب :میانگین نظرات خبرگا : ،دست

آمد .نظر خبرگا ،در خصوص میزا ،را ط :علّ

ین مولف:ها ا استفاده از طیف فازی پاجگان( :

تا

) مطا ق

جدو ( )0اخذ دهاست .مقادیر ز ان فازی ا استفاده از روش ارائ :ده توسط گیتا و سکار : ،مقادیر کم و قط
اوغلو .)1120 ،این تبدیالت ا اعداد فازی مثلث متقار،

تبدیل د ( ایکا
،

و

،

،

ک :توا ع عضویت آ،های  :صورت زیر است ،انجام دهاند.

 :ماظور  :دست آورد ،را ط :علّ ین زیرنگا تها نیز پرسشاام:ای ین خبرگا ،توزیع د.
جدول  .0طیف فازی پنجگانه (بایکاس اوغلو)8180 ،
عبارتهای زبانی فازی

معنای توصیفی
مولف i :ر مولف j :اثر ندارد
مولف i :ر مولف j :اثر کم دارد
مولف i :ر مولف j :اثر متوسط دارد
مولف i :ر مولف j :اثر زیاد دارد
مولف i :ر مولف j :اثر خیل زیاد دارد

مقادیر کمّی قطعی
11220
11110
11010
11210
11810

{

{
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{

{

{

شکل  .8تابع عضویت اعداد فازی پنجگانه (بایکاس اوغلو)8180 ،

احصای ساختار الیهای نگاشت شناختی فازی
 :ماظور احصای ساختار الی:ای نگا ت ااخت فازی ،ا تدا مبتا
مولف:های ارائ :ده در جدو ( )1خو  :ادی د .ت داد خو :ها مبتا
خبرگا ،ت یین و هر ی

ر روش  SOMو ا استفاده از نرمافزار متلب
ر روش اکتشاف

2

 :صورت اودی و ا تایید

از خو :ها رچسبگذاری د .در ناایت ،از طریق ت یین میزا ،ارتباط ین خو :ها

(زیرنگا تها) توسط خبرگا ،،نگا ت ااخت اصل  :صورت کل ( : )1دست آمد.
جدول  .8نتایج حاصل از روش SOM
رقابت پذیری (
مشتری ،رقا تپذیری ،کیفیت

)

)
بهبود محیط کار (
ابود کیفیت زندگ کاری ،ایما و ادا ت کار ،حفظ حقوق کارکاا،
تعهد اعضای زنجیره تامین (

)

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. MATLAB

1
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آگاه اعضای زنجیره تامین ،ت اد رکا  :پایداری ،ا ترا گذاری ماا ع ین اعضای زنجیره تامین
)
تعهد مدیریتی به توسعه پایدار (
ت اد مدیریت ،ت ریف اهداف مر وط  :پایداری ،ت اد  :توس  :پایدار ،یک ارچگ در زنجیره تامین ،تسایم ریس
)
تعهدات شرکت (
هاجارهای صا ت  ،ت ادات زیست محیط  ،ت ادات اجتماع

ین اعضای زنجیره تامین و رکا

رکت

)
نتایج اقتصادی (
توس  :ازار ،تامین مال  ،کاهش هزیا ،:ماا ع پایدار ،سودآوری
)
کاهش تبعات زیست محیطی (
تولید پا  ،کاهش مصرف مواد اولی ،:مدیریت لجستی  ،هزیا:های زیست محیط
)
محدودیتهای زیست محیطی شرکت (
مقررات دولت  ،انتظارات اجتماع در خصوص پایداری ،م اهدات ین الملل  ،قوانین کشور مقصد ،استانداردهای ین الملل  ،انتظارات ذینف ا ،خارج
)
مزایای اقتصادی حاصل از پایداری (
صدای مشتری ،افزایش سطح رقا تپذیری ،مزایای توس  :پایدار ،رقا ت ،پاسخگوی  :مسائل ایما و ادا ت
)
مسئولیت اجتماعی شرکت (
حفظ حقوق ذینف ا ،،ا تغالزای  ،مس ولیت اجتماع  ،فروش ماطق:ای ،ایجاد ا تغا ماطق:ای
)
همکاری در زنجیره تامین (
مشارکت و همکاری ،کار رد فااوری اطالعات ،اعتماد در زنجیره تامین ،هماهاگ در زنجیره تامین
)
توسعه سازمانی (
نوآوری ،ان طافپذیری ،سیستم ارزیا عملکرد ،مدیریت دانش ،فرهاگ ،کارکاا،

محاسبه وزن هر یک از مولفهها در نگاشت شناختی فازی
در راستای ت یین میزا ،اثرگذاری هر ی

از مولف:ها ،وز ،اعتباری هر مولف :ا استفاده از را ط )2( :محاسب :د .رای

این ماظور ا استفاده از نرمافزار  UCINETا تدا مقادیر مرکزیت درج ،:مرکزیت نزدیک و مرکزیت یاا یا رای هر
مولف :محاسب :و س س اخص مرکزیت انطباق رای هر ی

محاسب :د .در ناایت از طریق نرما سازی اخص

مرکزیت انطباق ،وز ،اعتباری هر مولف : :دست آمد .نتایج تحلیل دادهها در جدو ( )2ارائ :ده است.
جدول  .8نتایج حاصل از تحلیل دادهها

توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین در

دستیابی به پایداری

ا اد

مولف:
مدیریت
نوآوری
ت ریف اهداف
ت اد  :توس  :پایدار
آگاه اعضا
مشارکت و همکاری
ان طافپذیری
سیستم ارزیا عملکرد
مدیریت دانش
فرهاگ
یک ارچگ
فااوری اطالعات

مرکزیت
نزدیک
21212
21020
21008
21811
21211
21100
21811
21001
21018
21020
21222
21210

مرکزیت
یاا یا
21022
11222
211122
211122
22
11111
81222
211222
2110
110
21811
211222

مرکزیت درج:
2110
110
21
221820
221210
10
28
1120
211210
21210
22
20

مرکزیت
انطباق
201220
111101
121010
111282
111820
121122
181012
121122
121118
211081
21100
121022

وز ،اعتباری
)
(
111111
111010
111221
111810
111221
111001
111011
111021
111021
111120
111022
111002
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دستاوردهای مدیریت زنجیره تامین پایدار

ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی الیهای ،با استفاده از رویکرد ترکیبی...

کارکاا،
تسایم ریس
ت اد رکا
ا ترا گذاری ماا ع
اعتماد
هماهاگ
مشتری
توس  :ازار
تامین مال
کاهش هزیا:
ماا ع پایدار
سودآوری
رقا تپذیری
کیفیت
تولید پا
کاهش مصرف مواد اولی:
مدیریت لجستی
هزیا:های زیست محیط
ابود کیفیت زندگ کاری
ایما و ادا ت
حفظ حقوق ذینف ا،
ا تغالزای
حفظ حقوق کارکاا،
مس ولیت اجتماع
فروش ماطق:ای
ا تغا ماطق:ای
صدای مشتری
افزایش سطح رقا تپذیری
مزایای توس  :پایدار
رقا ت
پاسخگوی  :مسائل زیست
محیط
مقررات دولت
انتظارات اجتماع
م اهدات ینالملل
قوانین کشور مقصد
استانداردهای ینالملل
انتظارات ذینف ا ،خارج
هاجارهای صا ت
ت ادات زیست محیط
ت ادات اجتماع رکت

21211
21200
21210
21081
21100
21100
21112
21110
21112
21111
21288
2102
21182
2101
21221
21100
21112
11120
21122
11112
21211
21118
11112
21101
21101
21112
21110
21122
21012
21112

211222
21022
211122
181122
1
2
01022
11211
11181
11212
11118
21111
21111
22102
21811
11022
11220
1
11022
1
21112
11012
1
21112
01018
11181
11221
11810
21011
11118

11820
201120
21110
22110
281820
111120
221102
201112
21
211001
221118
201180
221222
201111
21
81111
21222
21222
211022
8120
21110
211181
211222
221081
221222
211222
22110
211210
211820
211120

111220
221121
021122
0218
111821
111121
221111
211102
111228
201082
201210
111822
101100
111121
211118
11110
81812
21211
221121
11202
211221
201121
221208
111111
221000
221882
211112
201112
201828
21108

111022
111121
111821
111180
111012
11101
111020
111020
111228
111011
111011
111222
111210
111111
111188
111110
111121
111121
111102
111112
111182
111020
111111
111110
111012
111010
111011
111081
11201
111021

21000

21111

21

201222

111010

21001
21212
21001
21022
2122
21022
21020
21221
21020

21288
11112
21022
21180
11122
21280
1181
21102
21211

2110
2810
20110
201210
22120
201820
221820
221210
22

20181
111210
221121
221122
111282
22121
201111
101081
111220

111201
111101
1112
111211
111801
111220
111022
111112
111120
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)

محاسبه وزن اعتباری هر زیر نگاشت (
 :ماظور محاسب :وز ،اعتباری هر زیرنگا ت ،ماتریس 𝜀 یا

از طریق تجمیع ماتریس وز ،اعتباری

مولف:ها (ماتریس  )ωو ماتریس روا ط ین مولف:ها (ماتریس  : )βدست آمد .وز ،اعتباری هر زیرنگا ت ا استفاده از
نرم افزار متلب و از طریق محاسب :ارزش دائم ماتریس روا ط محاسب :د.
) = 0.1353
) = 0.3671
) = 0.3601
) = 0.2591
) = 0.4313
) = 0.0473

( Per
( Per
( Per
( Per
( Per
( Per

( Per
( Per
( Per
( Per
( Per
( Per

) = 0.0792
) = 0.2656
) = 0.3745
) = 0.5186
) = 0.2579
) = 0.7241

تحلیل پویای نگاشت شناختی فازی الیهای
ا توج : :اینک :اهمیت هر ی

از مولف:ها تحت تاثیر مجموع :روا ط علّ

ین آ،ها است : ،ماظور :دست آورد،

وز ،ناای هر مولف :ا استفاده نرم افزار متلب و مبتا ر را ط ،)22( :مد اجرا د .نتایج ناای حاصل از تحلیل دادهها
در جدو ( )2و کل ( )0نشا ،داده ده است.
جدول  .8نتایج حاصل از تحلیل پویای نگاشت شناختی
ا اد
رقا ت پذیری
ابود محیط کار
ت اد اعضای زنجیره تامین
ت اد مدیریت  :توس  :پایدار
ت ادات رکت
نتایج اقتصادی
کاهش تب ات زیست محیط
محدودیت های زیست محیط رکت
مزایای اقتصادی حاصل از پایداری
مس ولیت اجتماع رکت
همکاری در زنجیره تامین
توس  :سازمان

وز ،اولی:

وز ،در مرحل20 :

میزا ،تغییرات

112101

112202

112011

111202

111111

-112212

111200

111112

-111008

110282

111110

-110802

111021

111222e-10

-111028

112102

110112

-112121

111211

112221

111181

111222

111221e-10

-111221

111212

111211

-111022

111012

111810

-112222

110121

112210

-111288

111021

111221

11120

بحث و نتیجهگیری

ا توج : :ض ف رویکرد نگا ت ااخت فازی در مد سازی و تحلیل مسائل ا ا اد اال ،هدف تحقیق حاضر ارائ:
رو

 :ماظور توس  :کار ردی نگا ت ااخت فازی ودهاست .در این تحقیق تالش ده از طریق ترکیب روش

 SOMو  GTMAدر رویکرد نگا ت ااخت فازی الی:ای ،ض فهای موجود در مد های نگا ت لوک ر طرف ود
و قا لیت رویکرد نگا ت ااخت فازی در تحلیل کم مسائل ارتقا پیدا کاد .مبتا

ر روش ارائ :ده در تحقیق حاضر،

 :جای لو ادی و حذف رخ مولف:ها در فرایاد چگالش ،تالش ده فرایاد تجمیع ابود داده ود و از طریق

ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی الیهای ،با استفاده از رویکرد ترکیبی...

81

خو  :ادی مولف:ها و ایجاد ساختار الی:ای رای نگا ت ااخت  ،مس ل :مد سازی و تحلیل ود .روش ارائ :ده در
تحقیق حاضر قا لیت مدلسازی مسائل ا ت داد االی متغیر مداخل:گر را دارد.
اعتبار چارچوب ارائ :ده در این تحقیق ،در دو سطح قا ل ررس است .سطح او مر وط  :روش مد سازی است
ک :در این خصوص از رویکرد  GTMAالگو گرفت :ده است .سطح دوم مر وط  :محاسبات کم است ک :در این
سطح نیز رای محاسب :وز ،اعتباری زیرنگا تها از ارزش دایم ماتریس روا ط مر وط ،:استفاده دهاست .ارزش
دایم ماتریس یک از روشهای متداو در جبر ماتریسها است و در مطال ات گذ ت :از آ : ،عاوا ،رو

جات

محاسب :وز ،ا اد یا مفاهیم چادگان :استفاده دهاست .در مقایس :ا سایر رویکردهای موجود در تحلیل کم مس ل :در
چارچوب نگا ت ااخت فازی ،چارچوب ارائ :ده در این تحقیق از سادهسازی مد و حذف رخ مولف:ها و روا ط
مر وط  :آ،ها جلوگیری م کاد .در این چارچوب ،مس ل :و نگا تهای ذها ا کمترین سادهسازی و تغییر مورد تحلیل
قرار م گیرد و  :ازای هر ی

از مفاهیم موجود در نگا ت اصل  ،چادین زیرنگا ت وجود خواهد دا ت ک :در ت یین

م یارهای مس ل ،:موثر هستاد.
سط مفاوم توس  :پایدار در مدیریت زنجیره تامین ط ده:های اخیر : ،یک از مولف:های رقا تپذیری تبدیل
ده ک :نقش کلیدی در توس  :زنجیرههای تامین در قر ،یستویکم دارد (کاردین و وتا  .)1120 ،عالوه ر مزیتهای
اقتصادی حاصل از توس  :پایدار ،رکتها  :دلیل تشدید مسائل زیست محیط  ،افزایش نگران های اجتماع و
همچاین وضع مقررات اجرای توسط دولتها : ،انطباق مولف:های توس  :پایدار در زنجیره تامین خود مجبور دهاند
(گَرگ ،ارما و گویا  .)1122 ،در کشورهای در حا توس  :نیز ،رکتها ر دستیا

 :پایداری تمرکز کرده و انطباق

مولف:های توس  :پایدار را در کل زنجیره تامین دنبا م کااد .مدیریت زنجیره تامین پایدار از در

اهمیت راهبردی

ف الیتهای خرید و تامین و تاثیر آ ،ر عملکرد لاد مدت رکت نشأت م گیرد و ر رفع مسائل پایداری در چارچوب
قا لیتها و توانمادیهای رکت تمرکز دارد .طبق اصل همراستای  ،پایداری در سطح کال ،محقق نخواهد د مگر ما
توجم :م :مفماهیم مثمل زنجیره تأمین پایدار ،تولید پایدار ،توزیع و عرضم :پایمدار ،ایجماد ا متغا پایمدار و  ...در
سمطوح زیمرین سمازمان ( اه حسیا  ،جواهری لمان  ،حساقل پور و رستم  .)2118 ،اا راین ،دستیا
ارهمادی از مزایای آ ،مستلزم طراح چارچو
حا حاضر ،مدیرا ،فاقد ی

است ک : :تطا ق رنام:ها ا اهداف توس  :پایدار کم

 :پایداری و
کاد .اما در

راهامای جامع رای تصمیمگیری در خصوص مسائل مر وط  :پایداری هستاد (ژانگ،

تس ،:دوهرت  ،ل و اختر  .)1128 ،اا راین ،طراح چارچو

رای تحلیل مس ل :انطباق پایداری در زنجیره تامین

ضرورت دارد .یک از حوزههای ک :سط مفاوم پایداری در آ ،اهمیت دارد ،صا ت پترو یم است .صا ت پترو یم
یک از صاایع پایین دست حوزه نفت و گاز است و ایرا ،در این صا ت  :دلیل دسترس

 :مواد اولی ،:نیروی کار

تحصیل کرده و ازارهای ماطق:ای دارای مزیت رقا ت است .ا این وجود اما ،مطال ات نشا ،م دهد حجم االی از
ظرفیت کشور در حوزه تولید محصوالت پترو یم مغفو ماندهاست .عدم انطباق مولف:های توس  :پایدار در صا ت
پترو یم ایرا ،یک از دالیل عدمنفوذ رکتهای ایران در ازارهای جاان محسوب م
دستیا

ود .یک از رویکردها در

 :پایداری ،رویکرد توانمادسازی مدیریت زنجیره تامین در انطباق مولف:های توس  :پایدار در سراسر زنجیره
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تامین است .ا توج : :ضرورت انطباق توس  :پایدار در صا ت پترو یم ایرا ،،یک از اهداف تحقیق حاضر ،تحلیل
مس ل :دستیا

 :مدیریت زنجیره تامین پایدار در صا ت پترو یم ایرا ،ا استفاده از چارچوب کم ارائ :ده ،است.

صدای مشتری ،مقررات دولت و مشوق های دولت  :عاوا ،محر های پایداری ماجر  :ت اد مدیریت نسبت :
پایداری م

ود (حسین ،آوا ت و تیواری  .)1122 ،فشارهای یرون و ماافع مورد انتظار از پایداری از مامترین عوامل

مؤثر ر ت اد مدیر ار د  :سازگاری ا یوه های پایداری محسوب م

ود (کومار و رحما .)1120 ، ،تصمیمات عملیات

در مورد تولید محصوالت سازگار ا محیط زیست تحت تاثیر محدودیتهای پایداری است و سیاستهای تشویق دولت
نقش گستردهای در ت یین رفتارهای محیط
اسا

رکتها در راستای انطباق ا پایداری دارد (دیاگ ،لیو و زنگ .)1122 ،ر

نتایج تحقیق حاضر نیز «رقا تپذیری» و «نتایج اقتصادی» مامترین دستاوردهای توانمادسازی مدیریت زنجیره

تامین صا ت پترو یم در دستیا

 :پایداری محسوب م

وند .همچاین« ،همکاری در زنجیره تامین»« ،توس :

سازمان » و «ت ادات مدیریت  :توس  :پایدار»  :ترتیب مؤثرترین عوامل در توانمادسازی مدیریت زنجیره تامین پایدار
محسوب م

وند .اا راین ،مدیرا ،ار د صا ت پترو یم ضروری است ر توس  :همکاریها در زنجیره تامین

محصوالت پترو یم تمرکز کرده و سیاستهای مااسب  :ماظور افزایش سطح همکاریها در زنجیره تامین را دنبا
کااد .در راستای توس  :دستاوردهای تحقیق حاضر پیشاااد م
تحلیل سااریو ،سیاستهای مختلف  :ماظور دستیا

ود در سطح کار ردی ا استفاده از روشهای مبتا ر

موثرتر  :پایداری مورد ارزیا

صاایع دیگر نیز انجام ود .در سطح توس  :روش نیز پیشاااد م

قرار گیرند و کارهای مشا  :در

ود از طریق ابود تا ع انتقا  ،کارای مد در تحلیل

پویای مس ل :ارتقا یا د.

شکل  .1نگاشت شناختی الیهای مسئله (یافته تحقیق)

... با استفاده از رویکرد ترکیبی،ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی الیهای
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 نتایج حاصل از تحلیل پویای مسئله.0 شکل

منابع
.، تارا، انتشارات نگاه دانش،" "مدلسازی نرم در مدیریت.)2111(  انوری عل، آذر عاد
 مدیریت، انتشارات سازما،":)" تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختارده مس ل2111( جالل رضا،: خسروان فرزان، آذر عاد
. صا ت
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