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 چکیده

و  های دولتی و خصوصی، داشتن آگاهی در مورد قوانین و مسائل سبز را امری مهم امروزه مدیران در بخش

دانند. اگر چه امروزه محققان، هر یک از موضوعات مدیریت زنجیره  های خود می ضروری برای بقای سازمان

سازی  اند، اما تاخیر زیادی در یکپارچه مدیریت منابع انسانی سبز را به صورت جداگانه ترویج دادهتأمین سبز  و

رائه یک چارچوب یکپارچه و منسجم برایاین دو موضوع  وجود داشته است. لذا در این پژوهش سعی در ا

( با GHRM-GSCMارزیابی و بهبود فی ما بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز )

بدین منظور ابتدا با استفاده از بررسی جامع ادبیات پژوهش، مصاحبه و نظر  استفاده از رویکرد فازی شده است. 

های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی  ی شاخص ، نسبت به شناسایی اولیه ریاخبرگان در صنعت کانه آرایی آ

 DEMATELبا استفاده از تکنیک ی بعد ی تأمین سبز اقدام به عمل آمد. در مرحله سبز و مدیریت زنجیره

معلولی، وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص شدند. نتایج این  _ فازی روابط علی ANPفازی و 

محیطی به ترتیب اهمیت، به عنوان عوامل  پذیری و زیست دهد که عوامل رهبری، انعطاف زیابی نشان میار

تواند منجر به بهینه شدن  می  صنعت کانه آرایی آریا عوامل توسط  سازی این بهینهو اند  تاثیرگذار شناسایی شده

 پذیر( گردد. سایر عوامل )عوامل تاثیر

 روش  ، ، مدیریت زنجیره تأمین سبز    منابع انسانی سبز سازی، مدیریت یکپارچه :کلیدی کلمات

DEMATEL  فازی، روش ANP .فازی 

 

 استادیار گروه مدیریت، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. *

Dr.hasheminejad7@gmail.com   

 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران **



 99، پاییز 85 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 950

 

مقدمه

های زنجیره تأمین به صورت یکپارچه و مدیریت زنجیره تأمین شامل هدایت تمام بخش

شود. در وری و سود بیشتر را شامل میهماهنگ با هدف بهبود عملکرد جهت ارتقا بهره

تر کاال و خدمات، کاهش هزینه و افزایش   گذشته مدیران زنجیره تأمین به دنبال تحویل سریع

های اجتماعی و کیفیت بودند و توجهی به بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین، هزینه

کردند. با فشار مقررات دولتی برای اخذ استانداردهای زیست تخریب محیط زیست نمی

یک طرف و رشد فزاینده تقاضای مشتریان برای عرضه محصوالت سبز (بدون اثر  محیطی از

مخرب بر محیط زیست( از طرف دیگر، مفهوم زنجیره تأمین سبز و مدیریت آن را، پدیدار 

های پیشرو امروزه مدیران زنجیره تأمین سبز در شرکت .(9022و همکاران،  2)التایبساخت 

-مندی از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تأمین می تاز طریق ایجاد مطلوبیت و رضای

، در کل زنجیره تأمین به عنوان سالح کوشند تا از لجستی سبز و بهبود عملکرد محیطی خود

های خارجی و استراتژی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند. در این میان محرک

باشند که أمین سبز از جمله عواملی میهای عملیاتی مدیریت زنجیره تداخلی همانند فعالیت

. از طرفی مدیریت (2558)ناصری طاهری، مؤثر باشد تواند در مدیریت زنجیره تأمین سبز می

های مدیریت منابع انسانی برای ارتقای استفاده از  منابع انسانی سبز، شامل استفاده از سیاست

دار محیط زیست است.  های دوست منابع سازگار با محیط زیست در سازمان و ارتقای فعالیت

سبز شامل آموزش دادن به کارکنان درباره  های انجام شده در مدیریت منابع انسانی فعالیت

تغییر آب و هوا و دیگر موضوعات زیست محیطی، آموزش درباره کاهش مصرف انرژی و 

های اخیر نگاه  سالدر  (.9029، 9)دوتااستفاده از وسایل حمل و نقل سازگار با محیط زیست است 

 مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز شده است، اما ای به هر کدام از مفاهیم ویژه

سازی در این حیطه انجام نشده است. از این رو در این مقاله سعی در ارزیابی و بهبود  یکپارچه

 ین سبز شده است.ی تأم عملکرد همزمان مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره
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 مروری بر پیشینه پژوهش

 پیشینه خارجی

های مدیریت منابع انسانی  تحقیق خود به بررسی اثر شیوه ( در9007و همکاران ) 2اندرسن

ها در استرالیا پرداختند. نتایج این پژوهش نشان  استراتژیک در عملکرد مالی برخی از شرکت

های تجاری بر  منابع انسانی با اهداف و استراتژیهای  دهد، هماهنگی استراتژیک فعالیت می

گیری تاثیر  ( در تحقیق خود به اندازه9005)  9کاتو گذار است. ها تاثیر عملکرد مالی شرکت

مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 

 5ویگانجو .داری دارند ی معنا مطالعه با هم رابطههای مورد  مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت

های  ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت ( به بررسی رابطه9029و همکاران )

ی  ک چارچوب مفهومی برای بررسی رابطهی ی کشور کنیا پرداختند. در این پژوهش به توسعه

های رقابتی و عملکرد شرکت پرداخته شده  بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، استراتژی

است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مدیریت توانمند و استراتژیک منابع انسانی و در 

های رقابتی مناسب موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شده و  کنار آن، استراتژی

( به بررسی ارزیابی عملکرد 9024و همکاران ) 4موما . بخشد می عملکرد سازمان مزبور را بهبود

های فرآوری چای با استفاده از روش  مدیریت زنجیره تأمین سبز و محیط زیست در شرکت

ی مثبت و معناداری بین  رگرسیون چندگانه پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه

به بررسی ساختاری  (9024و همکاران ) 8ساح .مدیریت زنجیره تأمین و محیط زیست دارد

مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت خودروی کشور مالزی پرداختند. نتایج 

( با استفاده 9028) 6بیکر .ی مستقیمی بین این دو مقوله وجود دارد سازد که رابطه مشخص می
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2 . Katou 

3 . Waiganjo 
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رای تدوین ی چارچوبی ب از مفهوم هم ترازی برای هر دو دسته عوامل فردی و سازمانی به ارائه

استراتژی منابع انسانی در آموزش عالی پرداختند. نتایج این تحقیق منجر به سه نوع هم ترازی 

های  عمودی )ارتباط بین استراتژی مردم و اهداف کسب و کار(، افقی )ارتباط میان سیاست

 2و جبور . جبورفردی(، و اجرا )اجرای اقدامی برای تاثیر بر افراد( برای منابع انسانی شده است

( در تحقیق خود به ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز 9026)

دو مقوله تاکید داشتند که تاکنون مطالعات متعددی بر روی  پرداختند. آنان بر این موضوع

مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز شده است اما، از طرفی از بررسی 

مزمان این دو مقوله به عنوان یک شکاف تحقیقاتی نام بردند. الزم به ذکر است که در این ه

( در تحقیق 9025) 9زاید سازی میان دو حوزه مذکور صورت نگرفته است. تحقیق یکپارچه

های مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز  خود به بررسی ارتباط میان شیوه

ها بر روی خطوط سه گانه عملکرد پایداری  بیرونی و داخلی( و همچنین تأثیر آنهای  )رویه

های این تحقیق از یک نظرسنجی در  )عملکرد محیطی ، اجتماعی و اقتصادی( پرداختند . داده

های غذایی ، شیمیایی و دارویی( در فلسطین  ی آالینده )بخشها بنگاه که بیشترین بخش 292

سازی  ها با استفاده از مدل آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ، جمع کنند فعالیت می

دهد که  معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

های مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبتی بر  هر دو روش مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه

ای نوآوری سبز بر  ( به بررسی تأثیر واسطه9029ران )و همکا 5سمانعملکرد پایدار دارند. 

 PLS-SEMرابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی با استفاده از روش 

دهد، میان مدیریت زنجیره تأمین سبز، نوآوری سبز و عملکرد  پرداختند. نتایج نشان می

ای میان مدیریت زنجیره  سطهداری وجود داشته و  نوآوری سبز نقش وا محیطی رابطه معنی

( در تحقیق خود به بررسی 9029و همکاران ) 4ینگکند.  تأمین سبز و عملکرد محیطی ایفا می
 

1 . Jabbour and Jabbour 

2 . Zaid 

3 . Seman 

4 . Yong 
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ارتباط میان سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از تحلیل رگرسیون 

انسانی سبز و مربعات حداقل مربعات جزئی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که سرمایه 

( در 9090) 2سرمایه ارتباطی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارند. موسی و عثمان

های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار در  تحقیق خود به بررسی تأثیر شیوه

کید سازی معادالت ساختاری پرداختند. آنان تا ی بهداشت و درمان با استفاده از مدلها سازمان

،  داشتند که علیرغم آن که مدیریت منابع انسانی سبز توجه قابل توجهی از سوی محققان دارد

های سبز محدود باقی مانده است. نتایج حاکی از آن است که  مطالعات مربوط به رویه

ها ، استخدام سبز و آموزش و مشارکت سبز و کمترین تاثیرگذار در  تأثیرگذارترین شیوه

 و جبران عملکرد سبز است. عملکرد مدیریت
 

 

 پیشینه داخلی

( اشاره نمود که در تحقیق خود به 2555توان به ایمانی و احمدی ) از مطالعات داخلی هم می

ی تامین سبز پرداختند. در این مقاله  بررسی راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی و مدیریت زنجیره

محیطی و تقاضای رو به  ی زیستبیان شد که کسری مقررات دولتی جهت اخذ استانداردها

های  ی تامین که تمام فعالیت ی محصوالت سبز به زنجیره کنندگان برای عرضه رشد مصرف

ی خام تا تحویل کاال به مصرف کنندگان نهایی به  ی ماده مرتبط با جریان کاال از مرحله

وم جدید گیرد، موجب ظهور مفه انضمام جریان اطالعات در سرتاسر زنجیره را در بر می

ی تامین سبز برای  ی تامین سبز شده است. در این مقاله با بیان اهمیت زنجیره مدیریت زنجیره

ها یا  شود و سپس به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر شرکت ها آغاز می ها و شرکت سازمان

به توانند  ها می شود. این محرک ی تامین سبز پرداخته می های انطباق و پذیرش زنجیره محرک

نصیری و همکاران  بندی شوند. ها دسته ابعاد مختلف بازار، دولت، صنعت، رقبا و خود سازمان

( تحقیقی با عنوان همبستگی استراتژی منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با 2599)

عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد انجام دادند. نتایج این تحقیق 
 

1 .Mousa & Othman 
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داد که بین استراتژی منابع انسانی با عملکرد سازمانی همبستگی معناداری وجود داشته و نشان 

باشد  هایی که با عملکرد سازمانی همبستگی مثبت دارند. الزم به ذکر می ترین استراتژی مهم

 9درصد و استراتژی مدیریت عملکرد 9/24درصد، استراتژی توسعه  55/5روابط کارکنان 

های ممکن در دستیابی به میزان  ای به بررسی شیوه ( در مطالعه2595جندقی ) درصد بوده است.

تاثیر نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز از طریق مزیت رقابتی محصول سبز پرداخته 

گیری در دسترس و از مدیران فروش  نمونه از طریق نمونه 900است. در این تحقیق تعداد 

آوری شد. نتایج این  تخصصی صنایع پالستیک و پلیمر جمعالمللی  حاضر در نمایشگاه بین

تحقیق حکایت از این دارد که نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز تاثیر مثبت دارد. 

همچنین نوآوری سبز بر مزیت رقابتی محصول جدید سبز نیز تاثیر مثبت دارد. از سویی دیگر 

گذارد و نوآوری سبز  سبز تاثیر مثبت میمزیت رقابتی محصول سبز بر موفقیت محصول جدید 

ی مزیت رقابتی محصول سبز بر موفقیت محصول جدید سبز تاثیر مثبت معناداری  به واسطه

توانند از  ها می ( با هدف پاسخ به این پرسش که آیا سازمان2595میرغفوری و همکاران ) دارد.

به تحقیق پرداخت. بر این  طریق توسعه و بهبود نوآوری سبز به مزیت رقابتی دست یابند،

ی  اساس تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر مزیت رقابتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه

های فعال در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد تشکیل دادند. به  آماری پژوهش را شرکت

بعد شامل نوآوری مدیریتی سبز، نوآوری محصول سبز،  4منظور سنجش نوآوری سبز، 

های  ی سبز در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه آوری فرآیند سبز و نوآوری فناورانهنو

ی روش کمترین مربعات جزئی استفاده شد.  های معادالت ساختاری بر پایه پژوهشی آزمون

نتایج تحقیق نشان داد که هر چهار بعد نوآوری سبز بر مزیت رقابتی سازمان تاثیرگذارند. از 

توان به تایید تاثیر نوآوری مدیریتی سبز بر نوآوری فرآیند سبز و  تحقیق میدیگر نتایج این 

ابراهیم پور  ی سبز بر نوآوری محصول سبز اشاره نمود. همچنین تاثیر مثبت نواوری فناورانه

( به تاثیرات عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و روابط بین 2596ازبری و همکاران )

های  نی و بیرونی آن و همچنین چگونگی انتخاب و به کارگیری فعالیتهای درو فعالیت

مدیریت زنجیره تأمین پایدار در ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداختند. این تحقیق در صنایع 
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واحد تولیدی و روش حداقل مربعات جزئی انجام  42ای شامل  موجود در کرمانشاه با نمونه

باشد که عوامل فشار مشتری و نوآوربودن  ی از آن میگرفته است. نتایج این تحقیق حاک

( 2595های مدیریت زنجیره تأمین پایدار موثر است. بالوندی و زردشتیان ) شرکت بر فعالیت

های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی  در تحقیق خود به بررسی تاثیر شیوه

وزارت ورزش و جوانان پرداختند. نتایج  با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان

  تحقیق حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با ضریب

( و نوآوری 77/0)  (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با ضریب 44/0)

 دارد.  داری( بر عملکرد سازمانی، اثر معنی85/0) سازمانی با ضریب 

شماری  توان دریافت که تحقیقات خارجی بسیار انگشت با توجه به مرور مطالعات پیشین می

به بعد( به بررسی همزمان مدیریت زنجیره تامین سبز و  9026های اخیر )از سال  در سال

اند. نکته قابل توجه آن است که در تحقیقات مذکور نیز تنها  مدیریت منابع انسانی سبز پرداخته

مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت منابع  ه بررسی وجود و عدم وجود ارتباط بین دو حوزهب

ها نشده  سازی و بهبود عملکرد آن سازی، یکپارچه انسانی سبز پرداخته شده و توجهی به کمی

است. لذا نوآوری این تحقیق نسبت به مطالعات گذشته در آن است که در تحقیق حاضر با 

سازی و بهبود عملکرد این دو  یکپارچه سازی، یکردهای فازی درصدد کمیاستفاده از رو

حوزه است که این موضوع تاکنون در هیچ یک از مطالعات داخلی و خارجی انجام نشده و 

 شود. سازی و توسعه مطالعات خارجی پرداخته می برای اولین بار است که به بومی
 

 

 شناسی پژوهش روش

 توان به چند گام کلی طبقه بندی نمود. میشناسی پژوهش را  بخش روش
 

 های ارزیابی در مدیریت زنجیره تأمین سبز تعیین شاخص

ی تأمین سبز از  های ارزیابی در مدیریت زنجیره در گام نخست نسبت به شناسایی شاخص

 گردد.  طریق مصاحبه و کسب نظر از صاحب نظران )خبرگان( اقدام می
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 مدیریت منابع انسانی سبزهای ارزیابی در  تعیین شاخص

گیری از مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع و همچنین مشورت با  در مرحله دوم نیز با بهره

های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی سبز نیز اقدام  صاحب نظران امر، نسبت به تعیین شاخص

 گردد.می
 

 تعیین تیم خبرگان تحقیق

هایی که در  رایی بوده و با توجه به استانداردها و شاخصخبرگان مورد نظر در صنعت کانه آ

 گردند.  انتخاب خبرگان برای اجرای تحقیق وجود دارد، انتخاب می
 

 ها معلولی بین شاخص – تعیین روابط علی

معلولی بین  – فازی نسبت به تعیین روابط علی DEMATELگیری از تکنیک  در این گام با بهره

 شود. های تاثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته می شاخص
 

 فازی ANPها با استفاده از تعیین اهمیت هر یک از شاخص

ی  های تاثیرگذار در مسئله، شبکهمعلولی بین شاخص –پس از به دست آوردن روابط علی

سلسله مراتبی مورد نیاز برای تعیین اهمیت و وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها به دست 

فازی نسبت به تعیین اهمیت هر  ANPگیری از تکنیک  شود. در این مرحله با بهره آورده می

 (.9029، 2شود )آتماکا و باسر ها پرداخته می یک از شاخص
 

 ی مدل نهایی ارائه

بندی فاکتورها و تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها با ترکیب  در گام آخر به رتبه 

گونه که اشاره  در این پژوهش همانشود.  فازی پرداخته می ANPو  DEMATELهای  تکنیک

آید از  گردید به منظور تجزیه و تحلیل اطالعاتی که از پرسشنامه خبرگان به دست می

 

1 . Atmaca   & Basar 
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فازی استفاده گردیده شده است که در ادامه به شرح هر یک از  ANPو DEMATELی ابزارها

    شود. ها پرداخته می این تکنیک

 فازی DEMATELتکنیک 

بوده   (9007) 2تکنیک مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر روش استفاده شده توسط وو و لی

 .است مراحل آن در ادامه تشریح شده است

 گیریماتریس تصمیمالف( طراحی 

برای سنجش ارتباط و تأثیرات میان معیارهای مورد بررسی، ابتدا ماتریس که شامل هدف و 

ی باشد. به این منظور پرسشنامهنظر می ها مدباشد، طراحی شده که ارتباط میان آنمعیارها می

 مقایسات زوجی طراحی گردیده شده است.

 
 

 مستقیمی ماتریس فازی ارتباطات ب( محاسبه

آوری نظرات خبرگان در خصوص میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، ماتریس پس از جمع

گیرد. سپس ماتریس باشد، شکل میمی nدر  n( که یک ماتریس Zارتباطات مستقیم )

 گردد.ی زیر محاسبه میمیانگین برای تجمیع نظرات خبرگان با استفاده از رابطه

 ̃ =  ̃
2
  ̃

9
    ̃  

 
  (2                                                                                                 )

                            

آید. در این شود به دست میمیانگین هر ماتریس که ماتریس فازی ارتباطات مستقیم نامیده می

 . ماتریس اعداد فازی مثلثی هستند

 ̃ =

⌈
⌈
⌈
⌈
 0

 ̃92
 
 ̃ 2

   

 ̃29

0
 
 ̃ 9

   

 

0
 
 

  

 ̃2 

 ̃9 
 

0

  

⌉
⌉
⌉
⌉
 

                

(9) 
 

1 . Wu   & Lee 
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 کردن ماتریس ارتباطات مستقیم فازیمقیاسج( بی

توان بر اساس روابط زیر ی ارتباطات مستقیم فازی را میشدهمقیاسدر این مرحله ماتریس بی

 از ماتریس ارتباطات مستقیم فازی به دست آورد.

 ̃ =

⌈
⌈
⌈
⌈
 
 ̃22

 ̃92
 
 ̃22
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 ̃ 9
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⌉
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  (5                                                                                    )  
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 ̃  

 
 ( =
   

 
 
   

 
  

   

 
                                                                                                  

   (4) 
 

r = max  ( ∑    
 
  2     (8)                                                                                              

 کلی فازیی ماتریس ارتباطات د( محاسبه

های آن به صورت فازی  شود و درایه( نمایش داده می6ی )این ماتریس به صورت رابطه

 2هسو (شود ( کمک گرفته می9( الی )7ی این ماتریس از روابط )باشند. به منظور محاسبه می

 (.9007و همکاران، 

 ̃ =       ̃
2
  ̃

9
    ̃               

 (6) 

[ ′′′
  

 = ] 2   ( 2   2 
 2                                                                                             

 (7)   

[ ′′′
  

 = ]     ( 2     
 2                                                                                       

 (5)  

[ ′′′
  

 = ]     ( 2     
 2

                                   (9)  

 

1 . Hsu 
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 ه( ترسیم نمودار علی

گردند. در صورتی که مجموع های ماتریس محاسبه میدر این مرحله مجموع سطرها و ستون

نشان  Rبنامیم، بیشترین مجموع ردیفی   jو  Rهای ها را به ترتیب ماتریسسطرها و ستون

شدت بر عناصر دیگر نفوذ دارند و بیشترین مجموع ی ترتیب معیارهایی است که به دهنده 

گردند. از جمع این دو، ی ترتیب معیارهایی است که تحت نفوذ واقع مینشان دهنده   jستونی

( که ماتریس ارتباط R-jها ماتریس )( که ماتریس برتری و از تفاضل آنR+jماتریس )

 آید.شود، به دست مینامیده می
 

 های ارتباطات کلی  ط( فازی زدایی ماتریس

( ارائه 9005) 2زنگ که توسط اپریکوویک و تی CFCSبرای این کار، از روش فازی زدایی 

شود. به این منظور ماتریس که متشکل از اعداد فازی مثلثی است با شده است، استفاده می

 ی زیر فازی زدایی شده و ماتریس با ارتباطات نهایی قطعی حاصل  گیری از رابطهبهره

گردد.می

 ̃ 
    =L + Δ   

            
9
            

9
        

9

              
9
                    

9       
 (20)               

                          

 باشد. می L= min (  ); R= max (  ); k=1,2,…,nو Δ= R-L که در آن 
 

 ی ماتریس ارتباطات درونیهفتم: محاسبهی ظ( مرحله

بر اساس نتایج ماتریس ارتباطات کلی و نمودار علی، ماتریس ارتباطات درونی محاسبه 

، ماتریس ارتباطات درونی به دست  کردن ستونی ماتریس ارتباطات کلی مقیاسگردد. با بی می

-استفاده می ANPموزون های این جداول به صورت مستقیم در سوپر ماتریس ناآید. وزنمی

 شود.
 

 

1 . Opricovic   & Tzeng 
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 فازی ANPتکنیک 

 شود.فازی به تفکیک هر فاز ذکر می ANPمراحل اجرای 

 

 الف( ساخت مدل و ساختاربندی مسأله

برای ساخت مدل و ساختاربندی آن، مسأله به صورت واضح و شفاف بیان و به یک سیستم 

ها مشخص شده و گزینه گردد. ابعاد، معیارها ومنطقی و به صورت یک شبکه تجزیه می

شود. سپس مدل و ساختار کلی مسأله به صورت یک شبکه ها بسط داده میروابط میان آن

 گردد.ترسیم می
 

 ب( ماتریس مقایسات زوجی

ای عناصر تصمیم در هر قسمت با توجه به اهمیت آنها در کنترل معیار به در روش تحلیل شبکه

ی مقایسات زوجی از طریق یک ساختار مشخص هاگردد. ماتریسصورت زوجی مقایسه می

شوند. هر یک از ابعاد با توجه به هدف، معیارها با توجه به بعد در های فازی تبدیل میبه داده

شوند )الرهون  ها نسبت به معیارها مقایسه میی آن، معیارها نسبت به یکدیگر و گزینهگیرندهبر

 (.2955، 2و پدریکز

 

 وزن با استفاده از روش آنالیز توسعهی بردارهای ج( محاسبه

ای ای مبتنی بر روش آنالیز توسعهی بردارهای وزن، از فرآیند تحلیل شبکهبرای محاسبه

 .شود( استفاده می2996)  9چانگ

  

 

1 . Laarhoven  & Pedrycz 

2 . Chang 
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 گام اول: بسط مرکب فازی

گردد و پس آن محاسبه( استفاده می20ی )ی مقادیر بسط مرکب فازی از رابطهبرای محاسبه

 شود. پذیری و ارجحیت انجام می ی امکاندرجهی 

 ̃  =∑  ̃  
  

  2  ⊗  ∑ ∑  ̃  
  

  2
 
  2  

 2  (22                                                              )

                         

 گردد.ی ماتریس نیز از روابط زیر استفاده میبرای محاسبه
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2
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(24)                                                    
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 د( تشکیل ابر ماتریس

ها و در نتیجه اثر ی تمامی اولویتمحدود کردن ضرایب برای محاسبهابر ماتریس قادر به 

باشد. ابر ماتریس شامل ها در تعامل میتجمیعی هر عنصر بر سایر عناصری است که با آن

 باشد.ها میسطوح هدف، ابعاد، معیارهای تصمیم و گزینه
   

 های پژوهش یافته

ها مسئله )با استفاده از  معلولی بین معیارها و زیر معیار – تعیین روابط علی

 (فازی DEMATELتکنیک 

های  به منظور شناسایی و انتخاب معیارها و زیر معیارها به بررسی و مطالعه تحقیق و پژوهش

های ارزیابی در مدیریت  صورت پذیرفته شده در ادبیات موضوع پرداخته شد و شاخص
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بررسی در تحقیقات  یریت منابع انسانی سبز با توجه به معیارهای موردی تأمین سبز و مد زنجیره

 بندی گردید. ( طبقه9( و )2ی اصلی که به شرح جداول ) آوری و در سه دسته گذشته جمع
 

 



 هایارزیابیدرمدیریتزنجیرهتأمینسبزشاخص:1جدول

 منبع زیرمعیار معیار ردیف

1 

 پذیری انعطاف

 (9002و همکاران ) 9، ژو (9002) 1چن انعطاف در قیمت

 (9010) 3کانگ شائو (، 9002چن ) انعطاف در تحویل 2

 (9002و همکاران ) (، ژو9002چن ) انعطاف در تعداد محصول 3

1 

 زیست محیطی

 (9002و همکاران ) (، ژو9011) 4الوگو  مصرف انرژی

 (9002همکاران )و  ( ، ژو9010) 5کایلون  گذاری محافظت محیطی سرمایه 2

 (9010(، کایلون )9011الوگو ) بازیافت کاالی میعوب 3

1 

 مشتری

 (9002و همکاران ) (، ژو9011الوگو ) خدمات پس از فروش

 (9010(، کانگ شائو )9002چن ) تحویل صحیح 2

 (9002و همکاران ) (، ژو9011الوگو ) تحویل به موقع 3
 

 

 

1 . Chen 

2 . Zhu 

3 . Kang Shao 

4 . Olugu 

5 . Kailun 

6 . Davenport 

7 . Chang   & Wang 



 هایارزیابیدرمدیریتمنابعانسانیسبزشاخص:2جدول

 منبع زیرمعیار معیار ردیف

1 

 رهبری

 ایجاد انگیزه در پرسنل
( ، مدل تعالی سازمانی 1222و همکاران ) 6دانپورت 

(9009) 

 (9002وی و همکاران ) (، 9002) 7چانگ و وانگ  حل تعارضات 2

 (1222(، دانپورت و همکاران )9009سازمانی )مدل تعالی  ایجاد راهبرد در سازمان 3
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پس از شناسایی معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار بر مسئله، در گام بعدی به تعیین تیم خبرگان 

های  شود. در این تحقیق، خبرگان دارای مدرک کارشناسی و باالتر در بخش پرداخته می

ی آماری در نظرگرفته شدند که اطالعات و  مختلف صنعت کانه آرایی آریا به عنوان جامعه

ی بعدی الزم است تا روابط همبستگی  ها استخراج گشت. در مرحله رد نیاز، از آنهای مو داده

گونه  و علت و معلولی بین ابعاد و همچنین زیرمعیارها مشخص گردند. لذا در این مرحله همان

فازی نسبت  DEMATELشناسی پژوهش نیز اشاره گردید با انجام تکنیک  که در بخش روش

معیارهای مربوط به ارزیابی  گردد. ها اقدام می ولی بین ابعاد و مولفهبه تعیین روابط علت و معل

و معیارهای مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز با  2ی تأمین سبز با اندیس  در مدیریت زنجیره

 اند. ( نمایش داده شده5در جدول ) 9اندیس 
 

 عباراتکالمیومعادلعددیآن:3جدول

 اعداد معکوس مثلثیاعداد فازی  عبارات کالمی

 (0و0و0) (0و0و0) تاثیر یکسان

 (3/1، 1، 2/1) (1، 2، 3) تاثیر یکسان تا نسبتا زیاد

 (4/1، 3/1، 2/1) (2، 3، 4) نسبتا زیاد

 (5/1، 4/1، 3/1) (3، 4، 5) تسبتا تا قویا زیاد

 (6/1، 5/1، 4/1) (4، 5، 6) قویا زیاد

 (7/1، 6/1، 5/1) (5، 6، 7) قویا تا بسیار قوی

 

1 . Wu 

1 

 استراتژی

 (9002و همکاران ) 1(، وی9002چانگ و وانگ ) ایجاد چشم انداز بلند مدت

 (9002(، چانگ و وانگ )1222مدل تعالی سازمانی ) تبیین اهداف استراتژیک 2

3 
تالش برای تحقیق 

 ها استراتژی
 (1222همکاران )(، دانپورت و 9002وی و همکاران )

1 

 کارکنان

 (9002(، وی و همکاران )1222دانپورت و همکاران ) نظارت بر عملکرد

 (1222(، دانپورت و همکاران )9002چانگ و وانگ ) تأمین رضایت کارکنان 2

 (9002(، چانگ و وانگ )9009مدل تعالی سازمانی ) گیری از خالقیت نیروها بهره 3
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 (8/1، 7/1، 6/1) (6، 7، 8) تاثیر بسیار قوی

 (9/1، 8/1، 7/1) (7، 8، 9) بسیار تا بی اندازه قوی

 (9/1، 9/1، 9/1) (9، 9، 9) بی اندازه قوی

 ماتریسروابطکلمعیارهایاصلی:4جدول

C93 C99 C91 C13 C19 C11 
 

 و030532)

 و031913

039292) 

 و03042)

 و0311

03967) 

 و030511)

 و031152

039235) 

 و030627)

 و031337

039239) 

 و03027)

 و0301532

033026) 

 و030412)

 و 030259

0309392) 

C11 

 و030651)

 و031335

033014) 

 و030651)

 و031335

033014) 

 و03027

 و0301532

033026 

 و03042)

 و0311

03967) 

 و03224)

 و03151

03131) 

 و030532)

 و031913

039292) 

C19 

 و030412)

 و030259

0309392 

 و030627)

 و031337

039239) 

 و030609)

 و031915

039622) 

 و03027

 و0301532

033026 

 و030532)

 و031913

039292) 

 و03042)

 و0311

03967) 

C13 

 و030609)

 و031915

039622) 

 و03027

 و0301532

033026 

 و03042)

 و0311

03967) 

 و031152و030511

039235 

 و031152و030511

039235 

 و030532)

 و031913

039292) 

C91 

 و030609)

 و031915

039622) 

 و030651)

 و031335

033014) 

 و031152و030511

039235 

 و030609)

 و031915

039622) 

 و031152و030511

039235 

 و030651)

 و031335

033014) 

C99 

 و03109)

 و03171

0333) 

 و03042)

 و0311

03967) 

 و030412)

 و030259

0309392 

 و031152و030511

039235 

 و030532)

 و031913

039292) 

 و031152و030511

039235 
C93 

 

( میانگین فازی نظرات خبرگان 5(  ابتدا با توجه به جدول )4برای به دست آوردن اعداد جدول )

( اقدام به  8( و )4در خصوص تاثیر فاکتورهای شش گانه گرفته شده، سپس با استفاده از روابط )

میانگین نظر تمام خبرگان در خصوص تاثیر عوامل اصلی کرده و پس از  کردن ماتریس نرماالیز

دست آمده است. در گام  ( به 9( الی )6های ) آن ماتریس روابط کل فازی با توجه به فرمول

ها  اند. مجموع سطرها و ستون به دست آورده شده ̃ های ماتریس بعدی مجموع سطرها و ستون

 ( محاسبه گردیده شده است.26( و )28های ) با توجه به فرمول
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 ̃  ( ̃ )  1
  [∑  ̃  

 
   ]

  1
   (15                                                                      )

                        
 ̃  ( ̃ )1  

  [∑  ̃  
 
   ]

1  
(16                                                                        )

                        
2و  2  به ترتیب ماتریس  ̃ و  ̃ که   ها هستند. در مرحله بعد میزان اهمیت شاخص   

باشد،   0  ̃   ̃  شوند. اگر ( مشخص می ̃   ̃  ( و رابطه بین معیارها )  ̃   ̃ )

(، 8باشد، معیار مربوطه اثرپذیر است. جدول ) 0  ̃   ̃ معیار مربوطه اثرگذار و اگر 

 دهد: محاسبه شده را نشان می  ̃   ̃ و   ̃   ̃ 
 

 اهمیتوتأثیرگذاریمعیارها)اعدادقطعی(:5جدول

  ̃   ̃  
      ̃   ̃  

 معیار    

030903 739024 C11 

035222 732254 C19 

03924- 731243 C13 

037395 735515 C91 

0392- 7352 C99 

0311- 73936 C93 
 

 

پس از تعیین شدن روابط علت و معلولی بین معیارهای عوامل اصلی به تعیین روابط علت و پ

در این مرحله الزم است تا ماتریس شود.  معیارهای عوامل اصلی پرداخته می معلولی بین زیر

معیارهای فرعی به دست آورده شود. با توجه به آنکه شش معیار اصلی وجود روابط کل بین 

دارد، برای هر یک از شش معیار، باید روابط بین زیرمعیارهای آن را محاسبه نمود که با توجه به 

بسیار طوالنی و حجیم بودن محاسبات، در این قسمت روابط علی و معلولی به طور نمونه برای 

ارزیابی در مدیریت منابع انسانی سبز )رهبری( به صورت گام به گام   شاخص معیار نخست

ماتریس روابط کل زیرمعیارهای  گردد. گردد و برای سایر زیرمعیارها نتایج ارائه می محاسبه می

 باشد. ( می6رهبری به شرح زیر جدول )
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 ماتریسروابطکلزیرمعیارهایرهبری:6جدول

2.1.3 2.1.2 2.1.1 
 

 2.1.1 (03047و031097و03941) (030676و031946و039619) (030203و031321و039762)

 2.1.2 (030727و031503و033962) (030452و031061و03967) (030212و031530و033921)

 2.1.3 (03079و031414و033053) (030792و031375و039233) (030502و031139و039626)

 

اهمیت وتأثیرگذاری زیر معیارهای رهبری)اعداد قطعی(به بر اساس نتایج ماتریس روابط کل، 

 باشد.( می7شرح جدول )
 


 اهمیتوتأثیرگذاریزیرمعیارهایرهبری)اعدادقطعی(:7جدول

 معیار  ̃   ̃   ̃   ̃ 

-037332 734640 2.1.1 

033949 736739 2.1.2 

-031914 732967 2.1.3 

 
پنج معیار دیگر و زیرمعیارهای آن، میزان تأثیرگذاری و به همین ترتیب، برای هر یک از 

(  قابل 5آید که در جدول )تأثیرپذیری عوامل مختلف و ماتریس حد آستانه به دست می

 باشد.مشاهده می
 

 میزانتأثیرگذاریوتأثیرپذیریمعیارهایمختلف:8جدول

 R-D R+D عامل

13131 0316 0354 

13139 0369 133 

13133 -037332 73464 

13931 -031914 732967 

13939 0323 1346 

13933 0311- 0391 



 122 اد و محمدیان امیریژناشمیه

 

13331 0337- 1316 

13339 0312- 0372 

13333 0329- 1312 

93931 0321- 0322 

93939 0319- 0313 

93933 0396 0362 

93331 0311- 0352 

93339 0396- 0369 

93333 0313- 0352 
 

 
( عواملی که میزان تعامل بیشتری با سیستم دارند یعنی 5باشد که در جدول ) الزم به ذکر می

R+D ( بزرگتری دارند یا تأثیر زیادی بر عوامل دیگر دارند D  و یا تأثیر زیادی از )بزرگ

 بزرگ( و یا هر دو. R گیرند) می ی عواملبقیه
 

 

 (فازی ANPتکنیک تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارها )با استفاده از 

ها است که شامل آوری دادهگیری و جمع ، گام بعدی اندازهANPپس از ساخت شبکه  

شود. گردآوری کردن لیستی از متخصصین برای ارائه قضاوت درمورد مقایسات زوجی، می

( 9ای است که به شرح جدول )درجه 9های شخصی وارد شده بر اساس مقیاس قضاوت

 باشد. می
 طیففازیوعبارتکالمیمتناظر:9جدول

 کد عبارات کالمی عدد فازی

 1 ترجیح برابر (1،1،1)

 9 ترجیح کم تا متوسط (1،1.5،1.5)

 3 ترجیح متوسط (1،2،2)

 4 ترجیح متوسط تا زیاد (3،3.5،4)
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 5 ترجیح زیاد (3،4،4.5)

 6 زیاد تا خیلی زیاد ترجیح (3،4.5،5)

 7 ترجیح خیلی زیاد (5،5.5،6)

 2 ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد (5،6،7)

 2 ترجیح کامال زیاد (5،7،9)
 

ای فازی جهت تجمیع نظرات ها با استفاده از تحلیل شبکهدست آوردن وزن مولفهبرای به 

دهندگان میانگین هندسی گرفته شده و ماتریس مقایسات  خبرگان، از مقایسات زوجی پاسخ

شود. سپس به محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی  می  زوجی تشکیل داده

شود. در نهایت اقدام  تجمیع شده، با استفاده از روش لگاریتمی حداقل مجذورات، پرداخته می

نسبت به سطح هدف کرده که به شرح  به تشکیل ماتریس بردار ویژه )وزن( سطح معیارها

 ( است.20جدول )
ماتریسبردارویژه)وزن(سطحمعیارهانسبتبهسطح:11جدول

 هدف

 بردار ویژه عوامل

C11 (03136،03146،03172) 

C11 (03935،03923،03393) 

C11 (03173،03123،03939) 

C11 (9818298121و98120و)  

C11 (9812898201و98220و) 

C11 (9849198128و98888و) 
 

 

 های  بندی فاکتورها و تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها )ترکیب تکنیک رتبه

DEMATEL و ANP فازی ) 
 

 DEMATELفازی در ماتریس روابط کل  ANPدر این مرحله بردارهای ویژه به دست آمده از 

شود. برای ضرب این دو ماتریس ابتدا ماتریس روابط کل عوامل اصلی فازی در هم ضرب می
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نرماالیز شود. پس از ضرب ماتریس فوق در بایست  میفازی  DEMATELبه دست آمده از 

در ماتریس نرماالیز شده روابط کل عوامل اصلی، وزن نهایی عوامل و به صورت مشابه برای 

 باشد. ( می22آید که به شرح جدول ) زیرمعیارها بدست می

 
 

 
  

 اوزانبهدستآمدهبرایزیرمعیارهایمختلف:11جدول

 ردیف
معیارهای 

 اصلی

وزن 

 معیارها
 زیرمعیارها

 وزن محلی

 زیر معیارها

 وزن کلی

زیر 

 معیارها

بندی  اولویت

 زیر معیارها

1 

 03172 انعطاف پذیری

 13 030472 03927 انعطاف در قیمت

 2 030591 03319 انعطاف در تحویل 9

 4 030662 03401 انعطاف در تعداد محصول 3

1 

 03027 زیست محیطی

 5 030669 03327 مصرف انرژی

 11 030503 03309 گذاری محافظت محیطی سرمایه 9

 19 030509 03301 بازیافت کاالی میعوب 3

1 

 03162 مشتری

 16 03043 03952 خدمات پس از فروش

 6 030643 03326 تحویل صحیح 9

 2 030523 03356 تحویل به موقع 3

1 

 03126 رهبری

 15 030443 03966 ایجاد انگیزه در پرسنل

 1 030763 03452 حل تعارضات 9

 14 03046 03976 ایجاد راهبرد در سازمان 3

1 

 03167 استراتژی

 7 030525 03357 ایجاد چشم انداز بلند مدت

 3 030705 03493 تبیین اهداف استراتژیک 9

 12 030367 0399 ها تالش برای تحقیق استراتژی 3

1 

 03129 کارکنان

 10 030517 0331 نظارت بر عملکرد

 9 030757 03454 تأمین رضایت کارکنان 9

 17 030323 03936 گیری از خالقیت نیروها بهره 3
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 گیری و بحث نتیجه

ی همزمان مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیرههدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد 

نخستین گامی که در این راستا  باشد. تأمین سبز )مطالعه موردی در صنعت کانه آرایی( می

در این راستا شش معیار  گیری از منابع موجود بود. برداشته شد، شناخت جامعی از مسئله با بهره

– در گام بعدی روابط علی عی شناسایی شدند.به عنوان معیارهای اصلی و هجده معیار فر

فازی مورد شناسایی قرار  DEMATELمعلولی بین معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک  

فازی، وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص  ANPگرفتند. سپس با استفاده از تکنیک 

بندی فاکتورها و  فازی به رتبه ANPو  DEMATELهای  شدند و در نهایت با ترکیب تکنیک

( با توجه به م+قدار 8تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. در جدول )

محیطی به ترتیب  زیست پذیری و توان دریافت که عوامل رهبری، انعطاف می  ̃   ̃ 

ترین تاثیر  اهمیت، به عنوان عوامل تاثیرگذار )علت( هستند، به عبارت دیگر این سه عامل بیش

پذیر( خواهد شد.  ها موجب بهینه شدن عوامل دیگر را )عوامل تاثیر سازی آن را داشته و بهینه

از طرفی دیگر عوامل کارکنان، مشتری و استراتژی به عنوان عوامل تاثیرپذیر )معلول( شناخته 

  اتخاذ کرده را 06/0شوند. همچنین با توجه به نظر خبرگان، زیر عواملی که وزنی بیشتر از  می

باشند به عنوان عوامل کلیدی تلقی شده و نیاز به توجه و تقویت هر چه بیشتر دارند. در نتیجه با 

( عوامل حل تعارضات، تأمین رضایت کارکنان، تبیین اهداف استراتژیک، 22توجه به جدول )

ار انعطاف در تعداد محصول، مصرف انرژی و تحویل صحیح به عنوان عوامل کلیدی به شم

کارهای ذیل به منظور بهبود شرایط سه  با توجه به نتایج به دست آمده، راهدر نهایت  روند. می

ی تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت کانه  معیار اول و اصلی مدیریت زنجیره

: تعارض آثار مثبت و منفی بـر روی 2گردد: الف( مدیریت تعارض آرایی آریا پیشنهاد می

ها دارد و استفاده صحیح و به جا از آن سبب افزایش و بهبـود  د افراد در سازمانعملکر

عملکـرد و سـطح سالمتی و ایمنی سازمان شده و استفاده غیرصحیح سبب کـاهش عملکـرد و 

. بخش مدیریت با شناخت و آگاهی از تعارض، نظارت شـود هـا مـی ایجـاد تشنج در سازمان
 

1 . Conflict Management 
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هـای مختلـف بـرای حـل تعارض و نهایتا با  جستجوی راه حـل کار، دقیق و مستمر بر نیروی

تواند به حل تعارضات و جلوگیری از رفتارهای آگاهانه و غیرآگاهانه فرد  مدیریت تعارض می

ای سبب ناکامی شخص یا اشخاص دیگر کوشند تا به گونه یا افرادی شود به طور عمدی می

مدیریت ارتباط با  ، کمک شایانی نماید. ب(در رسیدن به عالیق و اهداف شان شوند

: سازمان با شناخت کارکنان و ایفای نقش آنان را در زنجیره تولیـد و ارائـه 2کارمندان

و در نهایت با مدیریت  بندی کارکنان های مختلف و رتبه ، ایجاد تمایز بین گروه خـدمت

روابط فردی و متقابل با کارکنان و تواند منتج به توسعه ایجاد و حفظ  ارتباط با کارمندان می

تواند به وسیله بررسی  : سازمان می9تأمین رضایت کارکنان شود. ج( مدیریت استراتژیک

ها و تهدیدها، و نقاط قوت و ضعف  محیطی )محیط خارجی و محیط داخلی(، ارزیابی فرصت

بی به یک حلقه یاخود کمک شایانی به تبیین اهداف استراتژیک کرده و به تبع آن مسیر دست

ارتباط مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای سازمان را هموار 

 نماید.

  

 

1 . Employee Relationship Management (ERM) 
2  . Strategic Managment 
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 منابع

(. نقش فشار مشتری و نوآور 2596پور ازبری، مصطفی، مرادی، محمود، مومنه، محسن. ) ابراهیم

، مطالعات مدیریت صنعتیهای مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار.  بودن بر فعالیت

28(47،)292-280. 

ز راهبرد نوین کسب (. مدیریت زنجیره ی تامین سب2555ایمانی، دین محمد و احمدی، افسانه. )

 .29-24(،  20)2، ی مهندسی خودرو و صنایع وابسته ماهنامهمزیت رقابتی. 
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