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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

بسیاری از شرکتها به دلیل محدودیت منابع ،قادر به انجام همه فعالی ته ای لجس تیک معک س
نمیباشند یا اینکه تمایلی به انجام این ام سر ندارن د .از ای نرو ،بخش ی از فعالی ته ای مرب س ب ه
لجستیک معکس را به منابعی (تأمینکنندگان) خارج از شرکت واگذار مینمایند .انتخ ا بهت رین
تأمینکننده لجستیک معکس بر اسا بررسی تعدادی از ش اخ ه ای متض اد تسس گ گروه ی از
تصمیمگیرندگان صسرت میگیرد .این شاخ ها که بعضاً متغیرهای زبانی هس تند بای د ب ه ما ادیر
کمی تبدیل شسند و این کار از طریق وزن دهی در محیگ فازی انجام میشسد .در این تحای ق ،ی ک
روش تلفیای جدید برای انتخا تأمینکنندگان تسسعه داده م یش سد ،ب ه نح سی ک ه دربرگیرن ده
از شناس ایی معیاره ای ارزی ابی
الزام ات لجس تیک معک س نی ز باش د .ب دین ترتی ب ک ه
تأمینکنندگان؛ با روش  DEMATELفازی ،ساختار روابگ بین این معیارها را اندازهگیری نم سده و
از تعیین شاخ های مربس ب ه ه ر گزین ه در ه ر معی ار ،ب ا روش  TOPSISگروه ی ف ازی
اولسیتبندی گزینهها از طریق تشابه به راهحل ایده آل انجام داده و نهایتاً از بین گزینهه ای مسج سد
بهترین تأمینکننده انتخا میشسد .در این تحایق ،یک مطالعه مسردی برای نشان دادن تسانائیهای
رویکرد یشنهادی ارائه میشسد.
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کلمات کلیدی:
انتخاب تأمینکنندگان
لجستیک معکوس
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مقدمه1

از استارار زنجیره تأمین در یک سازمان لجستیکی و انجام
فعالیتهای مربس به تأمین و تهیه اقالم و کاالهای مسردنیاز و
انتاال آنها به ردهها و قسمتهای متااضی ،ممکن است سازمان به
دالیل مختلفی اعم از تأخیرهای طسالنی در تسزیع اقالم ،عدم رعایت
اصسل نگهداری اقالم و کاالها ،بهویژه برای کاالهای فاسدشدنی و
* نسیسنده مسئسل :علیرضا عیدی
تلفن683-33006633 :؛ ست الکترونیکیAlireza.eydi@uok.ac.ir :

دارای تاریخ اناضا و نیز حملونال نامناسب و طسالنیمدت با عسدت
کاال به مبدأ و یا به اصطالح کاالی برگشتی مساجه شسد که این
مسضسع میتساند دربرگیرنده کاالهای سالم یا ناسالم (معیس ) باشد.
مسضسع لجستیک معکس شامل فرآیندهای مرتبگ با کاالهای
عسدتی و برگشتی و نحسه برخسرد مناسب با این نسع اقالم بهمنظسر
افزایش بهرهوری ،سسددهی و کارآمدی بیشتر سازمان لجستیکی
است .از سسی دیگر تأثیرگذاری و تأثیر ذیری تسلیدکنندگان،
تأمینکنندگان و مشتریان از یکدیگر و نیز نتیجه این اثرها که در
ایان بهصسرت کیفیت ،زمان تسلید و زمان تحسیل ،رضایتمندی
مشتریان و کاهش هزینهها مشخ میشسند ،باعث آن شده است
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که لجستیک معکس بهعنسان آرمانی بزرگ برای همه سازمانها و
مؤسسات مسجسد در زنجیره تأمین به شمار آید.
لجستیک معکس را میتسان لجستیک مرتبگ با کاالهای
عسدتی یا کاالهای برگشتی دانست .بهطسرکلی لجستیک معکس را
میتسان اینگسنه تعریف کرد [« :]1انتاال دقیق ،بهمسقع و درست
مساد ،اقالم و کاالهای قابلاستفاده و غیرقابل استفاده از انتهاییترین
ناطه و آخرین مصرفکننده از طریق زنجیره تأمین به واحد مناسب
و مسردنظر» بهعبارتدیگر لجستیک معکس « فرآیند حرکت و
انتاال برای کاالها و تسلیداتی است که زنجیره تأمین دارای قابلیت
بازگشت هستند».
لجستیک معکس تمام فعالیتهای زنجیره تأمین را شامل
میشسد که بهصسرت معکس اتفاق میافتد .این مبحث در بسیاری
از صنایع نظیر فسالد ،کامپیستر ،خسدروسازی ،الستیک ،فرش و
کاغذ کاربرد دارد .مهمترین اصل در لجستیک معکس این است که
بسیاری از مساد که اصطالحاً غیرقابل استفاده یا فاقد کاربرد برای
مصرفکننده هستند ،دارای ارزش بسده و با اندکی اصالح و مرمت
میتسانند مجدداً وارد زنجیره تأمین شسند.
بسیاری از شرکتها به دلیل دارا بسدن منابع محدود ،قادر به
انجام کلیه فعالیتهای لجستیک معکس نمیباشند یا اینکه تمایلی
به انجام این امسر ندارند .ازاینرو این شرکتها ،بخشی یا تمامی
را به منابعی
به لجستیک معکس
فعالیتهای مربس
(تأمینکنندگان) خارج از شرکت واگذار مینمایند .استفاده از روش
برونسپاری مزایای متعددی برای کسانی که از این روش استفاده
میکنند ،در بر دارد .استفاده از این روش باعث کاهش میزان
سرمایهگذاری در تسهیالت ،تجهیزات ،فناوری اطالعات و نیروی
انسانی میشسد .استفاده از این روش امکان استفاده بیشتر از
انعطاف ذیری برای تطبیق یافتن با تغییرات بازار و دسترسی فناوری
روز را فراهم میسازد .برونسپاری فعالیتهای لجستیک معکس به
تأمینکنندگان طرف سسم ،شرکتها را قادر میسازد تا زمان
بیشتری را برای یگیری مسضسعات مدیریتی در سطح برنامهریزی
استراتژیک صرف کنند .همچنین کاهش هزینههای حملونال،
تسزیع ،هزینههای مربس به کارکنان ،تمرکز روی فعالیتهای خال
تجاری و هزینههای مدیریتی داخلی ،از دالیل عمده استفاده از
لجستیک معکس طرف سسم میباشد .بنابراین انتخا صحیح
تأمینکننده طرف سسم لجستیک معکس ) (3PRLP1میتساند
بخش بزرگی از مشکالت آینده را در این حسزه کاهش داده یا حذف
کند .در این زمینه ،تأمینکنندگان دارای ویژگیها و شاخ هایی
هستند که از جمله مهمترین آنها میتسان به مسارد زیر اشاره کرد:
کیفیت (مانند یکنساختی و درستی محمسلهها) ،تسانایی عملکردی
(مانند وسعت جغرافیایی عملکرد ،تنسع در روشهای حمل،
انعطاف ذیری در حجم محمسلهها و مسیرهای حملونال ،ظرفیت و
قابلیت اطمینان تسزیع) ،هزینههای لجستیک معکس (هزینه
بازبینی مسجسدی ،حملونال ،بستهبندی) ،ظرفیت فنی و
1. Third party reverse logistics provider
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مهندسی(مانند امکان تأمین و تسزیع کاالی خاص ،ظرفیت مدیریت
و اجرای فرآیندهای لجستیک معکس ) .نکته دیگر آنکه یکی از
مشکالت مهم در ارتبا با اجرای فعالیتهای لجستیک معکس ؛
وجسد محیگ نامعین با درجاتی از عدم قطعیت میباشد.
تکنیکهای مختلفی را میتسان در انتخا و ارزیابی
تأمینکنندگان استفاده نمسد .سازمان باید بتساند با یک شیسه مناسب
از بین گزینههای مسجسد بهترین تأمینکننده را انتخا کند .در این
زمینه فعالیتهای مختلفی انجامشده است و در این تحایق سعی بر
آن است که بتسانیم با در نظر گرفتن جنبههای مختلف این انتخا ،
مناسبترین روش را ارائه دهیم.
ادامه این مااله شامل بخشهای زیر است :در بخش  2یشینه
تحایق مرور شده است .در بخش  3مفاهیم مجمسعههای فازی و
عملیات روی اعداد فازی معرفی شده است .در بخش  4روش
ترکیبی جدید یشنهاد شده است .بخش  5شامل جزئیات یاده
سازی مطالعه مسردی بسده و در نهایت ،نتایج و یشنهادها در بخش
 0آورده شده است.

 -2پیشینه تحقیق
لجستیک معکس از بدو یدایش خسد در اشکال گسناگسن در
سازمانها وجسد داشته است ،اما برخی از آنها ازجمله سازمانهای
نظامی به دالیل متعددی تسجه زیادی به لجستیک معکس نداشتند
و شاید فکر میکردند که لجستیک معکس یک ماسله بلند روازانه
یا یک ماسله با فناوری فسقالعاده یشرفته است که همساره مانع
یشرفت آنها میشسد .همانطسر که یشتر گفته شد برونسپاری
فعالیتهای لجستیک معکس در کاهش هزینهها ،بهبسد در تحسیل
بهمسقع و رضایتمندی مشتری بسیار مؤثر و کارآمد خساهد بسد .اگر
را بهعنسان یک
یک شرکت ،برونسپاری لجستیک معکس
استراتژی بپذیرد آنگاه انتخا  3PRLPتبدیل به یک امر مهم
خساهد شد .شیس و کرومسید ،2یک مدل تصمیمگیری لجستیک
معکس بهمنظسر آنالیز و بررسی قابلیت اجرای لجستیک معکس
تسسگ تأمینکنندگان طرف سسم (شرکتهای حملونال) ایجاد
کردند [ .]2سارکی و میسد 3با تمرکز بر برخی از فاکتسرهای
جدید ،یک مدل ارزیابی 3PRLPبا استفاده از روش ANP4ایجاد
کردند[ .]3چنگ و همکاران ،5یک رویکرد تصمیمگیری فازی با
استفاده از تکنیک  TOPSIS0برای انتخا تأمینکننده در یک
سیستم زنجیره تأمین یشنهاد کردند .در روش  ،TOPSISبهمنظسر
تعیین رتبهبندی همه تأمینکنندگان ،فاصله گزینهها از گزینه ایده
آل مثبت فازی و منفی فازی محاسبه میشسد [ .]4یس و هسان ،3با
تعمیم  TOPSISبه تصمیمگیری گروهی چند معیاره فازی
2. Krumwiede & Sheu
3. Mesde & Sarkis
4. Analytical Network Process
5. Chen & et al
6. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
7. Hsuan & Yu
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( )FMCGDM1مسجب گردیدند که این تکنیک مؤثرتر و کارآمدتر
باشد .در این تعمیم ،بیشتر مراحل  TOPSISبه شکل سابق است
ولی یدا کردن راهحل ایده آل مثبت و منفی رویکردی متفاوت دارد
[ .]5کانان 2و همکاران یک مدل تصمیمگیری را بهصسرت تلفیای از
انتخا تأمینکننده و مدل تسزیع چند ردهای بهمنظسر انتخا
مکانهای جمعآوری در مدل زنجیره تأمین لجستیک معکس
( )RLSCM3معرفی کردند که در آن از  AHP4و  AHPفازی
استفاده کردند [ .]0کانان و همکاران از تصمیمگیری گروهی چند
معیاره ( )MCGDMدر محیگ فازی بهمنظسر انتخا بهترین
تأمینکننده لجستیک معکس استفاده کردند .روش آنها مبتنی بر
یک رویکرد ترکیبی از  ISM5و  TOPSISفازی برای انتخا
تأمینکننده لجستیک معکس بسد .قبل از اتخاذ تصمیم ،تعامالت
بین معیارها را با استفاده از  ISMبررسی کردند و با بهکارگیری
تکنیک  TOPSISفازی از میان  15گزینه مطرحشده در صنعت
باطری در کشسر هند گزینه برتر را انتخا نمسدند [ .]3رو جین
لین ، 0با استفاده از تکنیک  DEMATEL3و همچنین بهرهگیری از
نظریه مجمسعههای فازی با بررسی روابگ علت و معلسلی میان 8
معیار ،به ارزیابی این معیارها در راستای ارتاا سیستم مدیریت
9
زنجیره تأمین سبز ( )GSCM8رداخت [ .]8فاتیه و همکاران
بهمنظسر انتخا تأمینکننده از تکنیک  TOPSISو مجمسعههای
فازی شهسدی استفاده کردند[ .]9جس و شیس ، 16یک رویکرد جدید
چند معیاره بر مبنای  DEMATELو  ANPو  TOPSISدر
زمینه ارائه یک سیستم شتیبان نسآوری برای آمسزش عالی کشسر
تایسان ارائه کردند .در این مطالعه ،وابستگی متاابل و وزن نسبی هر
یک از معیارها با تکنیکهای فسق ارائه شد [ .]16گسلکین و
گیزیم ،11یک روش ترکیبی چند معیاره بهمنظسر بررسی زنجیره
تأمین سبز ( )GSCو ارائه یک چهارچس ارزیابی تأمینکنندگان
زنجیره تأمین سبز ارائه کردند .بدینصسرت که با کمک تکنیک
 DEMATELفازی و  ANPتأثیر معیارها و ارتبا بین آنها را در
قالب یک سس ر ماتری بررسی کردند و درنهایت با کمک تکنیک
 TOPSISفازی ،ارزیابی گزینهها در خصسص تأمینکنندگان سبز
در شرکت فسرد صسرت گرفت [ .]11عالم تبریز و همکاران از یک
متدولسژی ترکیبی مبتنی بر  DEMATEL-ANP-TOPSISفازی
برای حل مسئله انتخا تأمین کننده با معیارهای نامعین استفاده
نمسدند [ .]12علیمردانی و همکاران از مدل ترکیبی
 DEMATEL-ANP-TOPSISبرای حل مسئله انتخا تأمین
1. Fuzzy Multiple Criteria Group Decision Making
1. Kannan & et al
2. Reverse Logistics Supply Chain Model
3. Analytical Hierarchy Process
4. Interpretive Structural Modeling
5. Ru-Jen Lin
6. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
7. Green supply chain management
8. Fatih &et al
9. Ju & Shuo
10. Gulcin & Gizem

کننده در زنجیره تأمین رقابتی و چابک استفاده نمسدند [.]13
اوغلس 12و همکاران از رویکرد یکپارچه مبتنی بر
بایکا
 DEMATELفازی و  TOPSISسلسله مراتبی فازی برای
مدلسازی و حل مسئله انتخا کامیسن در یک شرکت حملونال
زمینی استفاده نمسدند[ .]14خسروآبادی و همکاران ،یک مدل
برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلگ برای مسئله انتخا بین چند
تأمین کننده و مسئله اندازه سفارش اقتصادی با لحاظ نمسدن درصد
اقالم معیس و تخفیف هزینههای حمل و نال یشنهاد نمسدند
[.]15
تاکنسن در تحایاات انجام شده ،از روش  DEMATELفازی و
 TOPSISفازی برای مسئله انتخا تأمین کنندگان استفاده
نمسدهاند ،اما برای مسئله انتخا تأمین کنندگان در شبکه
لجستیک معکس که اقتضائات خاص خسد را دارد این روش ترکیبی
بکار گرفته نشده است .از طرفی در تحایاات صسرت گرفته ،برای
انتخا تأمینکننده لجستیک معکس از روشهای مختلفی نظیر
 TOPSIS ، ISMو  ...استفاده شده است .اما جنبه نسآوری این
تحایق ،استفاده متسالی از دو روش DEMATEL :فازی ،که مزیت
اصلی آن عالوه بر مدل نمسدن ارتبا علی معلسلی فاکتسرها و تعیین
تأثیرگذارترین شاخ  ،شدت شاخ ها را نیز تعیین میکند و
دیگری روش خاص در محاسبات  TOPSISفازی برای اولسیتبندی
است .در این تحایق ،همچنین تصمیمگیری بهصسرت گروهی
(تجمیع عااید خبرگان) انجام میشسد .تاکنسن برای بررسی
شاخ ها تنها وزن مطلق آنها در نظر گرفته شده است لیکن در
این تحایق وزن ناشی از تأثیر شاخ ها بر هم نیز مدنظر قرار
میگیرد .از دیگر جنبههای جدید بسدن این تحایق استفاده ترکیبی
از این دو روش در شرایگ عدم قطعیت میباشد .نهایتاً یک مطالعه
مسردی برای نشان دادن تسانائیهای رویکرد یشنهادی ارائه
میگردد.

 -3تئوری مجموعه فازی
از زمانی که انسان تسانست فکر کند همساره با ابهام در مسائل
مختلف اجتماعی ،تکنیکی و اقتصادی مساجه بسده است .روفسسر
لطفی زاده در سال  1905برای اولین بار با معرفی نظریه
مجمسعههای فازی ،مادمات مدلسازی اطالعات نادقیق و استدالل
تاریبی با معادلههای ریاضی را فراهم نمسد که در نسع خسد تحسلی
عظیم در ریاضیات و منطق کالسیک به وجسد آورد .ایده نظریه
مجمسعههای فازی با این عبارت تسسگ روفسسر لطفی زاده مطرح
شد« :ما نیازمند یک نسع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتسانیم
ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدلسازی نماییم ،مدلی که متفاوت
از نظریه احتماالت است ».لذا نظریه فازی برای بیان و تشریح عدم
قطعیت و عدم دقت در رویدادها به کار میرود [.]10
اعداد فازی .کمیتهایی هستند که در ماایسه با اعداد معمسلی
مادار مبهمی دارند .اعداد فازی را میتسان به شکلهایی نظیر اعداد
11. Baykasoğlu

استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر DEMATELفازی و  TOPSISگروهی فازی برای انتخاب تأمینکنندگان در شبکه لجستیک معکوس

فازی مثلثی و اعداد فازی ذوزناهای نمایش داد .در این تحایق ،اعداد
~
فازی مثلثی مسرداستفاده قرارگرفته است .عدد فازی مثلثی  Aیا
بهطسر ساده عدد مثلثی ) (L,M,Uبا تابع عضسیت )  A~ ( xروی X
 ،بهصسرت زیر تعریف میشسد[: ]13

()1

l  x  m,

,

m  x  u,

,

x - l
m - l

u-x
 A~ ( x)
u - m
0



, otherwise

در رابطه فسق ] [L,Uمجمسعه شتیبان و ناطه ) (M,1رأ
میباشد .شکل  1یک عدد فازی مثلثی را نشان میدهد.
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مجمسعه فازی شهسدی  Aدر ی ک مجمسع ه متن اهی  Xب هص سرت





 A  ( x,  A ( x), A ( x)) x  Xنسشته میشسد .بهگسنهای ک ه

]  A ( x) , A ( x) :  [0,1به ترتیب تابع عضسیت و ت ابع عض س
نبسدن میباشند:
() 3
0   A ( x)   A ( x)  1
سسمین عضس آن )  (xاست که بهعنسان شاخ
شهسدی یا درجه ابهام شناختهشده است ،چه  xمتعلق به مجمسعه
 Aباشد چه نباشد.

عدد فازی

)( x)   A ( x

() 8

A

∏(X ) 1  
A

واضح است که برای هر  x  Xخساهیم داشت:
0  ∏(X ) 1

() 9

A

~
A1   L1 , M 1 , U1 

هر چه )  (xکسچکتر باشد ،اطالعات در مسرد  xقطعیتر
است .واضح است اگر )  A ( x)  1  A ( xبرای همه عناصر
مجمسعه مرجع برقرار باشد ،مفهسم مجمسعه اعداد فازی مثلثی
سشش داده میشسد .بدیهی است اهمیت تصمیمگیرندگان یک
گروه تصمیمگیری نسبت به یکدیگر یکسان نیست .فرض کنید
]  DK  [  K ( x) , K ( x) , عدد فازی شهسدی برای

()2

~ ~
A1  A 2  L1 , M 1 , U1   L 2 , M 2 , U 2   L1  L 2 , M 1  M 2 , U1  U 2 

رتبهبندی  iامین تصمیمگیرنده باشد .در این صسرت وزن  iامین
تصمیمگیرنده بهصسرت زیر محاسبه میشسد [:]19

()3

~
A1 L1 , M 1 , U1   L1 M 1 U1 
  , ,  , L i  0 , M i  0, U i  0 ,
~ 
A 2 L 2 , M 2 , U 2   U 2 M 2 L 2 

شکل ( :)1عدد فازی مثلثی []11

عملیات پایه روی اعداد فازی [ .]11با فرض
~
 Aدو عدد فازی باشند آنگاه خساهیم داشت:
و
2   L2 , M 2 , U 2 

تابع فاصله دو عدد فازی ~ ~
 Aبهصسرت
1, A2
نمایش داده میشسد که از فرمسل زیر قابلمحاسبه است:

~ ~
) d (A1 , A 2





1
()4
(L1  L 2 ) 2  ( M 1  M 2 ) 2  (U 1  U 2 ) 2
3
~ ~
اگر ~
 n ، Aعدد فازی باشند آنگاه میانگین آنها
1 , A 2 ,...., A n
~ ~
d (A1 , A 2 ) 

بهصسرت زیر به دست میآید:
)(5

~ ~
~
~ A1  A2  ....  An L1 , M1 , U1   L2 , M 2 , U2   ....  LU , MU , UU 
Aave 

n
n

همچنین برای دیفازی کردن اعداد فازی ،فرمسلهای متعددی
وجسد دارد .یکی از فرمسلهایی که بهترین مادار را برای عدد فازی
تعیین میکند فرمسل  BNP1است .که از رابطه زیر قابلمحاسبه
است [:]18
()0

]) L ij  [( Rij  L ij )  ( M ij  L ij
3

BNPij 
2

مجموعه فازی شهودی .مجمسعه فازی شهسدی تسس گ آتاناس سو
در سال  1980معرفی شد که درواقع تسسعه نظریه ف ازی کالس یک
است .این مجمسعهها بهترین راه کن ار آم دن ب ا ابه ام م یباش ند.

1. Best non-fuzzy performance
2. Atannasov

K

()16





 k 

(  k   k 
 k  k 

k 
 
l
k 1 (  k   k   k
k
 k

 -4ارائه روش ترکیبی جدید
بهمنظسر تصمیمگیری برای انتخا تأمینکنندگان لجستیک
معکس  ،روشهای  DEMATELفازی و  TOPSISگروهی فازی
به شرح ذیل بکار گرفته میشسند:
تکنیک  DEMATELفازی .این تکنیک عمدتاً برای بررسی
مسائل یچیده جهانی به وجسد آمد و از خبرگانی در زمینههای
مختلف استفاده گردید .برای دسترسی به قضاوت خبرگان ،از
مصاحبه و رسشنامه به صسرت مکرر یا متسالی استفاده میشسد
[ .]26گامهای این روش در شکل  2تسصیفشده است.
روش  DEMATELیکی از ابزارهای تصمیمگیری چند معیاره
بر مبنای تئسری گراف است که ما را قادر میسازد تا مسائل را
برنامهریزی و حل کنیم؛ بهنحسیکه ممکن است برای درک بهتر
روابگ ،ناشه روابگ شبکهای چندین معیار را در قالب علت /معلسل
ترسیم کنیم .این روششناسی ممکن است تأییدکننده روابگ متاابل
میان متغیر /معیارها و یا محدودکننده روابگ در یکروند
سیستماتیک بررسی تأثیرات میان معیارها باشد .روش
 DEMATELفازی برای بیان و تشریح این روابگ در شرایگ عدم
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قطعیت و عدم دقت در رویدادها به کار میرود و خروجی نهائی آن
ارائه تصسیری است که تحلیل¬گر بر اسا آن فعالیتهای خسد را
سازمان داده و جهت روابگ میان معیارها را مشخ و درنهایت
میزان تأثیری که معیارها بر سیستم دارند در یک نمسدار نمایش
داده میشسد .همچنین میتسان در میان معیارهای متعدد بر
معیارهایی تکیه کرد که مؤثرتر هستند.
تکنیک  TOPSISفازی گروهی .واژه  TOPSISبه معنی
روشهای ترجیح بر اسا مشابهت به راهحل ایده آل است .این
مدل تسسگ هسانگ و یسن در سال  1981یشنهاد شدTOPSIS .
روشی شناختهشده برای تصمیمگیری چند معیاره میباشد .در این
روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه از ناطه ایده آل
مثبت ،فاصله آن از ناطه ایده آل منفی هم در نظر گرفته میشسد.
یعنی گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راهحل ایده آل
مثبت بسده و درعینحال دارای دورترین فاصله از راه ایده آل منفی
باشد .در این قسمت میخساهیم  TOPSISرا به تصمیمگیری
گروهی چند معیاره در محیگ فازی ( )FMCGDMتعمیم دهیم.
بیشتر گامهای  TOPSISبهآسانی به فضای فازی تعمیم داده
میشسد بهجز عملگرهای  maxو  minدر یدا کردن گزینه ایده آل
و ایده آل منفی .بنابراین دو عملگر  Upو  Loیشنهاد میشسند
[ .]5در این روش که از آن به روش  TOPSISتعمیمیافته یاد
نظر تصمیم گیرندگان گروه روی معیارهای کلیدی در انتخا

میشسد و در سال  2663تسسگ وانگ و همکاران ارائه شد،
عملگرهای  Upو  Loجایگزین عملگرهای  maxو  minمیشسند.
یک مجمسعه از اعداد فازی از طریق عملگرهای  Upو  Loبهسرعت
رتبهبندی میشسد .سپ بهراحتی میتسان راهحل ایده آل و ایده آل
منفی را یافت و عدد فازی هر معیار را با تسجه به آنها برای
گزینههای مسجسد محاسبه نمسد .گامهای روش  TOPSISفازی
گروهی در شکل  3تسصیف شده است.
رویکرد ترکیبی پیشنهادی .مدل تصمیم گیری در ای ن تحای ق
که ترکیبی از دو تکنی ک  DEMATELف ازی و  TOPSISف ازی
گروهی برای انتخا بهترین تأمین کننده لجستیک معکس ط رف
سسم است ،در شکل  4آورده شده است.
از تعیین تیم تصمیم گیری ،ابتدا وزن ه ر ی ک از
در این مدل
تصمیم گیرندگان تعیین میگردد .در مرحله بع د از می ان چن دین
معیار استخراج شده ،معیارهای متناسب و مرتبگ تسسگ تیم تصمیم
گیری انتخا میشسد .در ادامه از طریق روش  DEMATELفازی
گروهی شدت ارتباطات بین معیارها بررسی میشسد و سپ از روی
نتایج حاصل از آن ،از طریق روش  TOPSISفازی گروه ی از ب ین
تأمین کنندگان ،بهترین  PRLP3انتخا میشسد.

3PRLP

ثبت روابگ بین معیارها

محاسبه ماتری

نرمال شده روابگ مستایم ابتدایی: D

a ij ; 1  i  n ,

n



میانگین ] A  [ aij

یدا کردن ماتری

s  max ( max

H

x

K
ij

j 1

) a ij ; 1  j  n

محاسبه ماتری

تشکیل ماتری

روابگ

n



max

i 1

T  D ( I - D)-1

روابگ :T

K 1

1
H

aij 

 Hتعداد خبرگان و  x ijمیزان تاثیر معیار  iبر jاز دید
خبره kام
محاسبه تاثیر گذاری های کلی (مستایم و غیر مستایم)
n

r  [ri ]n1  (  t ij ) n1
j 1

محاسبه تاثیر ذیری های کلی ( مستایم و غیرمستایم )

 ri -نشان دهنده مجمسع  iام سطر ماتری

 Tباشد

n

c  [ci ]1n  (  tij )1n
i 1

 ciنشان دهنده مجمسع  jامین ستسن ماتری

 Tباشد

تشکیل دیاگرام و نشان دادن روابگ مسجسد در مدل برای انتخا
3PRLP

محاسبه مجمسع شدت تاثیر گذاریها و تأثیر ذیریها (
بهطسر مستایم و غیرمستایم ) :اگر  i=jمجمسع ) (ri  ci
شاخصی است که نشاندهنده تأثیرگذاری و تأثیر ذیری فاکتسر
 iاست  ،بهعالوه تفاضل )  (ri  ciنشاندهنده نفسذکننده یا
تحت نفسذ (دریافتکننده) بسدن فاکتسر  iخساهد بسد.

شکل ( :)2دیاگرام جریان برای تکنیک  DEMATELفازی
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جدول  1انجام میشسد که برای تبدیل آنها به ماادیر کمی از اعداد

 -5مطالعه موردی

فازی شهسدی استفادهشده است.

این ژوهش با اخذ اطالعات مسرد نیاز ،در شرکت داروسازی دکتر
جهانگیر بهمنظسر انتخا تأمینکنندگان شبکه لجستیک معکس
در تابستان و اییز  1392انجام شده است .بر اسا مدل
تصمیمگیری ارائهشده ،ابتدا یک تیم تصمیمگیری شامل مدیر

جدول ( :)1متغیر کالمی میزان اهمیت تصمیم
متغیرهای کالمی

اعداد فازی شهسدیIFN

خیلی مهم ()VI

() 6/9 ، 6/1

کیفیت ) ،(DM1مدیر تسلید ) ،(DM2مدیر مساد ) ،(DM3مدیر

مهم ()I

() 6/35 ، 6/2

متسسگ ()M

() 6/5 ، 6/45

مالی ) (DM4و مدیر بخش تحایق و تسسعه ) (DM5در این
شرکت تشکیل میشسد .گروه تصمیمگیرندگان درجه اهمیت
مختلفی دارند ،بنابراین باید وزنی مانند آنچه در جدول  2آمده است
به آنها تخصی داد .ارزیابی کارشناسان بر اسا متغیرهای زبانی

بیاهمیت ()V

() 6/35 ، 6/0

خیلی بیاهمیت ()VU

() 6/1 ، 6/9

 0/ 23

حال با استفاده از فرمسلهای ( )8و ( ،)16وزن تصمیمگیرندگان را
مشخ میکنیم که یک نمسنه از نحسه محاسبه در زیر آمده است:
1  1  0/9  0/1  0
0/ 9


0/ 5

 
 0/ 75   
 0/ 75  
0/ 9  0/ 9   0/ 5  0/ 05
    0/ 75  0/ 05
    0/ 75  0/ 05
 
0
/
5

0
/
45
0
/
75

0
/
2




 0/ 75  0/ 2  

 
 

1 

تعیین گزینه ها و معیارهای تصمیم گیری

وزین کردن نظر کارشناسان

ارزيابي گزينه ها نسبت به معيارها
ارايه گزينه ايده آل مثبت و منفي به گونه ای که:
A  [G1 , G2 ,..., Gn ] ,
] A  [G1 , G2 ,..., Gn
)} Gi  LO({G1 j , G2 j ,..., Gmj

محاسبه میانگین نظرات کارشناسان  :فرض کنی د  Gijkارزی ابی عملک رد داده
شده تسسگ کارشنا
کارشنا

 E kبرای گزینه  A iدر برابر معی ار  C jباش د  ،اگ ر P

داشته باشیم داریم:
1
) Gij  (Gij1 , Gij2 , Gij3 )     (Gij1  Gij2  Gij3
 p

)} , Gi  UP({G1 j , G2 j ,..., Gmj

محاسبه فاصله هر يک از گزينه ها از گزينه ايده
آل و گزينه ايده آل منفي:
) d ij  (Gij  G j ) , d ij  (Gij  G j

محاسبه  Diو  Diکه به ترتی ب بی ان کنن ده فاص له وزن ده ی ش ده  Aاز
i

گزینه های ایده آل  Aو  Aمی باشند:
, D  n w  d 
j

ij

j i



i

Di   j i w j  d ij
n

از طریق دو عملگر  Loو ، Upبرای همه گزینه ها ماادیر فساصل وزن دهی شده  ،گزینه
) Ai  d ( Di , LD )  d ( Di , UD

ایده آل منفی ]  [ LD ,UDو گزینه ایده آل مثبت ]  [UD , LDرا به دست می آید :

LD   LO({D1 , D2 ,...Dm }),

) Ai  d ( Di , UD )  d ( Di , LD

)} UD   UP({D1 , D2 ,...Dm

LD   LO({D1 , D2 ,...Dm }),
)} UD   UP({D1 , D2 ,...Dm

رتبه بندی گزینه ها بر اسا

نزدیک ترین ضریب  A iاز گزینه : A i

i

A
A  A i

i

A i 

شکل ( :)3دیاگرام جریان برای تکنیک  TOPSISفازی گروهی
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تشکیل تیم تصمیم گیری

تعیین وزن تصمیم گیرندگان

تعیین گزینههای تامین کننده لجستیک معکس طرف سوم

تعیین معیارهای مسرد نیاز برای ارزیابی

تعیین شدت روابگ بین معیارها از طریق  DEMATELفازی

نمایش ارتبا بین معیارها

ارزیابی گزینهها
تعیین رتبه نهایی گزینهها
انتخا

بهترین 3PRLP

شکل( :)4دیاگرام جریان برای رویکرد ترکیبی پیشنهادی
جدول ( :)2میزان اهمیت و وزن هر تصمیمگیرنده
تصمیمگیرنده

متغیر زبانی

وزن تصمیمگیرنده

DM1

خیلی مهم

6/23

DM2

خیلی مهم

6/23

DM3

متسسگ

6/13

DM4

مهم

6/2

DM5

مهم

6/2

گزینهها مسرد استفاده قرار میگیرند و سایر معیارها حذف میگردند.
با تسجه به این مسضسع ،معیارهای  C13 ، C8 ،C5 ،C3و  C14حذف
میگردند .ده معیار برگزیده برای بررسی گزینهها در جدول 4

نمایش دادهشدهاند.
ازآنجاییکه معیارها تحت تأثیر معیارهای دیگر نیز هستند ،باید
وزن معیارها ناشی از تأثیر معیارهای دیگر بر آنها را محاسبه کرد.
برای این کار باید تأثیرگذاری و تأثیر ذیری معیارها از طریق روش
 DEMATELفازی بررسی گردد .بدین منظسر برای ارزیابی از
متغیرهای کالمی که در جدول  5آمده است استفاده میشسد.

گزینهها باید بر اسا معیارهایی مسرد ارزیابی قرار بگیرند .این
معیارها نیز بنا بر نظر کارشناسان انتخا میشسند .تیم
تصمیمگیری از میان معیارهای ارائهشده ،معیارهای مناسب را از
میان انزده معیاری که در جدول  3ارائه شدهاند انتخا میکنند.
نحسه انتخا معیارها تسسگ تیم تصمیمگیری بدینصسرت
است که در ابتدا این انزده معیار در قالب ماتری های ماایسه
زوجی و تسسگ همین کارشناسان مسرد ماایسه قرار میگیرند.
از حصسل ماتری نهایی ،این ماتری نرمال میگردد .سپ به

تأثیر خیلی زیاد )(Very high influence

() 3 ، 4 ، 4

تأثیر زیاد )(High influence

() 2 ، 3 ، 4

تأثیر کم )(Low influence

() 1 ، 2 ، 3

روش مجمسع وزین شده و ردهبندیشده ،1گزینهها رتبهبندی

تأثیر خیلی کم )(Very Low influence

() 6 ، 1 ، 2

میشسند.
در ایان معیارهایی که دارای وزن نهایی بیشتر از  6/65باشند،
مناسب و دارای ارتبا محسس تشخی داده شده و در ارزیابی

بدون تأثیر )(No influence

() 6 ، 6 ، 1

1. Hierarchial Additive Weighting-methode

جدول( :)5اعداد فازی میزان تأثیر معیارها بر یکدیگر
متغیر زبانی

اعداد فازی مثلثی

بهعنسان نمسنه ،دادههای تخمینی مدیر تسلید در جدول  0آورده
شده است .با تسجه به نظرات  5تصمیمگیرنده ماتری روابگ
مستایم  Aبه دست میآید.
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استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر DEMATELفازی و  TOPSISگروهی فازی برای انتخاب تأمینکنندگان در شبکه لجستیک معکوس

جدول(.:)3معیارهای موردمطالعه برای تأمینکننده طرف سوم لجستیک معکوس
تسضیح

معیارها
کیفیت (]21[ )C1

شامل تسلید کاال ،صحت و دقت ،آگاهیهای کیفی  ،3PRLPروشهای بازرسی و .....

نرخ عدم ذیرش (]21[ )C2

اشاره دارد به عدم تسانایی کاالهای بازگشت دادهشده برای احراز شرایگ کیفی مناسب برای ورود به
چرخه بازیافت

آمسزش (]22[ )C3

آمسزش کارکنان در اهداف زیستمحیطی

سسددهی تأمینکننده (]21[ )C4

مربس میشسد به میزان سسدی که از فعالیت با یک تأمینکننده نصیب شرکت میشسد

ایبندی به سیاستهای زیستمحیطی (]22[ )C5

انطباق با استانداردهای زیستمحیطی نظارتی

هزینه لجستیک معکس

شامل هزینههای بازرسی ،صسرتبرداری ،حملونال ،بستهبندی ،حمل مساد ،انبارداری و  ...میباشد.

(]21 [ )C6

نزدیکی روابگ (]23 [ )C7

گاهی نزدیکی روابگ کاری بین یک شرکت و یک تأمینکننده میتساند در انتخا تأمینکننده تأثیر
زیادی داشته باشد.

استفاده از تکنسلسژی دوستدار محیگزیست (]22[ )C8

استفاده از تکنسلسژی دوستدار محیگزیست است که بهمنظسر کاهش مصرف انرژی از منابع سسخت
فسیلی و حفظ محیگزیست است.

تسانایی فنی و مهندسی (]21 [ )C9

اشاره دارد به دسترسی داشتن به نیروی کار ماهر ،تسهیالت  ،R&Dتسانایی اجرای لجستیک معکس
و ....

ناتسانی در داشتن تجهیزات یشرفته در آینده ()C10
[]21

دربرگیرنده ناتسانی در گسترش میزان تااضا ،تسسعه تجهیزات و  ...است.

گرایشها و رضایتمندی (]21[ )C11

نشاندهنده طرز فکر  3PRLPنسبت به کار رداز و میزان رضایتمندی برای انجام کسبوکار
لجستیک معکس با کار رداز میباشد.

تحسیل (]21 [ )C12

اشاره دارد به تسانایی  3PRLPبرای رسیدن به برنامهریزی تحسیل و نشاندهنده انعطاف ذیری و
تسانایی در تحسیل و زمانبندی است.
[ ]24

روشهای فناوری اطالعات ()C13

روشهای انتاال دادهها و اطالعات مناسب و بهروز بسدن دانش مدیران جهت اتخاذ تصمیم مناسب.

دقت اطالعات (]24 [ )C14

صحت دادههای مسرداستفاده مدیران

تضاد در تصمیمگیری (]23 [ )C15

تضاد در کیفیت ،زمان تحسیل ،هزینه و .....
جدول( :)4معیارهای برگزیده برای انتخاب تأمینکننده طرف سوم لجستیک معکوس
تسضیح

معیارها
کیفیت ()C1

شامل تسلید کاال ،صحت و دقت ،آگاهیهای کیفی  ،3PRLPروشهای بازرسی و ..

نرخ عدم ذیرش ()C2

اشاره دارد به عدم تسانایی کاالهای بازگشت دادهشده برای احراز شرایگ کیفی مناسب برای ورود به چرخه بازیافت

سسددهی تأمینکننده(نام جدید )C3

مربس به میزان سسدی که از فعالیت با یک تأمینکننده نصیب شرکت میشسد

هزینه لجستیک معکس

(نام جدید )C4

شامل هزینههای بازرسی ،صسرتبرداری ،حملونال ،بستهبندی ،حمل مساد ،انبارداری و  ...میباشد.
گاهی نزدیکی روابگ کاری بین یک شرکت و یک تأمینکننده میتساند در انتخا تأمینکننده تأثیر زیادی داشته
باشد.

نزدیکی روابگ (نام جدید)C5
تسانایی فنی و مهندسی (نام جدید )C6

اشاره دارد به دسترسی داشتن به نیروی کار ماهر ،تسهیالت  ،R&Dتسانایی اجرای لجستیک معکس

ناتسانی در داشتن تجهیزات یشرفته در
آینده (نام جدید)C7

دربرگیرنده ناتسانی در گسترش میزان تااضا ،تسسعه تجهیزات و  ...است.

گرایشها و رضایتمندی (نام جدید )C8

نشاندهنده طرز فکر  3PRLPنسبت به کار رداز و میزان رضایتمندی برای انجام کسبوکار لجستیک معکس
کار رداز هست.

تحسیل (نام جدید )C9

اشاره دارد به تسانایی  3PRLPبرای رسیدن به برنامهریزی تحسیل و نشاندهنده انعطاف ذیری و تسانایی در تحسیل و
زمانبندی است.

تضاد در تصمیمگیری (نام جدید )C10

تضاد در کیفیت ،زمان تحسیل ،هزینه و .....

حال با تسجه به نظر کارشناسان که یک نمسنه از آنها در
جداول فسق ارائه گرید ماتری

روابگ مستایم  1Aمحاسبه میشسد.

برای محاسبه میانگین نظرات کارشناسان از فرمسل زیر استفاده
1. Direct -relation matrix

و ....

با

میکنیم.
بهعنسانمثال میزان تأثیر مستایم معیار  C1بر معیار  C2به

ترتیب زیر محاسبه میشسد:



~ 3 , 4 , 4  2 , 3 , 4  2 , 3 , 4  0 , 1 , 2  2 , 3 , 4
Aava 
  1/8 , 2/8 , 3/6
5
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مثبتترین مادار )  (ri  ciاست یعنی تأثیرگذارترین معیار
میباشد.
تأثیر معیارها ناشی از روابگ مستایم و غیرمستایم ،با تسجه به
ارزشهای )  (ri  ciو )  (ri  ciکه در جدول  9آمده ،در نمسدار

جدول ( :)6دادههای تخمینی مدیر تولید
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

معیار

0

VH

L

VH

VH

VH

NO

VL

NO

VL

C1

H

0

NO

H

L

L

NO

NO

L

NO

C2

NO

VH

0

VH

VL

VH

NO

NO

NO

NO

C3

L

NO

VH

0

NO

H

L

NO

NO

H

C4

NO

H

VL

VH

0

NO

VH

NO

VH

L

C5

VL

H

VH

L

L

0

NO

H

L

H

C6

VL

H

NO

NO

VH

VL

0

L

NO

H

C7

H

H

H

VH

VL

VH

VH

0

H

VL

C8

NO

NO

NO

H

H

VH

H

NO

0

H

C9

H

H

NO

H

NO

VH

H

NO

H

0

C10

C10

 5نمایش دادهشده است .بهطسریکه )  (ri  ciنشاندهنده
مسقعیت یک عنصر روی محسر عرضها و )  (ri  ciنشاندهنده
مجمسع شدت یک عنصر روی محسر طسلها میباشد.
1.5
C4
C1

بعد از محاسبه میانگین نظرات ،آن را با فرمسل زیر دوفازی
میکنیم تا دادههای جدول  3به دست آید .همچنین در زیر یک
نمسنه از این محاسبات آورده شده است.
])1/8  [(3/6  1/8)  ( 2/8  1/8
 1/53
3

C5 C10
C9 5
4
C36
C7 C2
C8

7

BNP 

ماتری  Aرا نرمالسازی کرده و ماتری  Dمحاسبه میشسد.
سپ با تسجه به روابگ ارائهشده تکنیک  ،DEMATELروابگ کلی

0.5
0
3

1

2

0

-0.5

C6

-1
نمودار ( :)5دیاگرام علت و معلولی معیارها

بین معیارها که  Tنامگذاری میشسد محاسبه میشسد که در جدول
 8این ماتری

1

حال تصمیمگیرندگان بر اسا نمسدار  5و با کمک تابع
عضسیت که در جدول  16آمده است ،میزان اهمیت هر معیار را
بهمنظسر انتخا بهترین  3PRLPتعیین میکنند .در مرحله بعد
الزم است میزان اهمیت هر تصمیمگیرنده در نظر او تأثیر داده شسد.
بدین منظسر وزن تصمیمگیرندگان در نظر آنها ضر شده و درجه
اهمیت وزین هر معیار با تسجه به تأثیر معیارهای دیگر بر آنها به
دست میآید .در نتیجه برای هر معیار ،میانگین نظرات به دست

آورده شده است.

همانطسر که در نمسدار  5دیده میشسد ،در بین معیارها C6

(تسانایی فنی) دارای بیشترین مادار )  (ri  ciاست .یعنی این
معیار مهمترین ناش را دارد و برای بهبسد و یشرفت سیستم اولسیت
دارد .اما )  (ri  ciآن منفی است ،یعنی تأثیر ذیرترین معیار است
و باید در رتبهبندی ،ایینترین مکان را داشته باشد و کمترین
اولسیت را برای مدیریت دارد .اما فاکتسر ( C4هزینه لجستیک) دارای

آورده میشسد .اهمیت معیارها در جداول  11و  12آورده شده است.

جدول ( :)1ماتریس روابط مستقیم A
C10
0
1/47
0/33
0/93
0/87
1/2
1/27
0/87
0/6
1/6

C9
1/53
0
1/4
0/33
0/93
1/67
0/93
1/07
0/33
0/87

C10
0/2692
0/234
0/2598
0/223
0/1579
0/2155
0/1953
0/2118
0/2196
0/2603

C9
0/3052
0/2537
0/2264
0/316
0/3062
0/1846
0/1706
0/2211
0/195
0/2387

C8
0/73
0/33
0
1/4
1/13
1/33
0/33
1/27
0/8
0/67

C7
1/67
1/07
1/47
0
1/27
1/13
0/33
1/4
1/4
1

C6
1/33
1/13
1/07
0/73
0
0/87
1/4
0/87
1/13
0/33

C5
1/53
1/13
1/6
1/6
1
0
1/2
1/6
1/6
1/67

C4
1
0/47
1/4
1/47
1/4
0/8
0
0/93
1/67
1/6

C3
0/67
0/4
0/47
0/33
0/53
1/67
0/87
0
0/33
0/33

C2
0/67
0/87
0/6
0/93
1/33
1
1/13
1/13
0
1/53

C1
0/33
0/6
0/87
0/67
1/13
1/53
0/93
1/13
0/93
0

معیار
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

جدول ( :)0ماتریس روابط کلی
C8
0/3052
0/2537
0/2264
0/316
0/3062
0/2755
0/2012
0/3079
0/2932
0/3095

C7
0/2465
0/1034
0/1747
0/1311
0/1257
0/1613
0/1208
0/146
0/1238
0/1484

C6
0/2026
0/2519
0/2421
0/2369
0/1827
0/2607
0/2154
0/2422
0/2023
0/2248

C5
0/3675
0/3061
0/3758
0/3453
0/3465
0/3489
0/276
0/3568
0/3344
0/249

C4
0/285
0/1736
0/2684
0/2213
0/205
0/2197
0/1588
0/2713
0/1535
0/2473

C3
0/3275
0/2163
0/3242
0/2989
0/2708
0/3232
0/2446
0/2129
0/2892
0/3015

C2
0/2878
0/2486
0/2443
0/2026
0/2694
0/2607
0/1372
0/1947
0/2179
0/2325

C1
0/3204
0/2286
0/2615
0/1928
0/2271
0/1787
0/2364
0/2698
0/1848
0/2406

معیار
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر DEMATELفازی و  TOPSISگروهی فازی برای انتخاب تأمینکنندگان در شبکه لجستیک معکوس

جدول( :)1میزان نفوذ عناصر بر یکدیگر
ci + r i

r i - ci

کیفیت ()C1

4/5103

6/0365

نرخ عدم ذیرش ()C2

4/0834

-6/1430

سسددهی تأمینکننده ()C3

5/3984

6/1912

3/9050

1/6622

نزدیکی روابگ ()C5

4/0591

1/1359

تسانایی فنی و تکنسلسژیکی ()C6

5/3351

-6/8335

ناتسانی در داشتن تجهیزات آینده ()C7

4/1062

-6/2430

گرایشها و رضایتمندی ()C8

5/2430

-6/3340

تحسیل ()C9

4/5694

-6/682

تضاد در تصمیمگیری ()C10

4/3933

6/1119

معیارها

هزینه لجستیک معکس

()C4

جدول( : )18تابع عضویت اعداد فازی

اولسیتبندی میشسند .با تسجه به تکنیک مسرد استفاده ،ابتدا
تصمیمگیرندگان گزینههای ممکن تأمینکنندگان طرف سسم
لجستیک معکس را نسبت به معیارها ارزیابی میکنند .برای این
کار از متغیرهای کالمی جدول  13استفاده میشسد.
جدول( :)13متغیرهای زبانی برای ارزیابی گزینهها
DM5
VH
VH
L
VH
M
H
M
M
H
VH

DM4
H
VH
VL
VH
M
M
L
VL
M
VL

معیار

درجه اهمیت

C1

()6/130 ،6/105 ،6/195

C2

()6/63 ،6/11 ،6/14

C3

()6/68 ،6/11 ،6/15

C4

()6/11 ،6/15 ،6/18

C5

()6/63 ،6/63 ،6/11

C6

()6/13 ،6/10 ،6/2

C7

()6/11 ،6/14 ،6/13

معیارها

C8

()6/65 ،6/69 ،6/12

C9

()6/13 ،6/10 ،6/19

C10

()6/69 ،6/13 ،6/13

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

()6 ،6 ،6/2

ضعیف ()P

()6 ،6/2 ،6/4

ضعیف متسسگ ()MP

()6/2 ،6/4 ،6/5

نسبت خس ()F

()6/4 ،6/5 ،6/0

خس متسسگ ()MG

()6/5 ،6/0 ،6/8

خس ()G

()6/0 ،6/8 ،1

خیلی خس ()VG

( )6/8 ،1 ،1

جدول( :)12اهمیت معیارها با توجه به تأثیر معیارهای دیگر
متغیر زبانی

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

جدول( :)14ارزیابی گزینهها ازنظر مدیر کیفیت نسبت به معیارها

عدد فازی

خیلی ضعیف ()VP

DM3
VH
VH
M
H
M
H
M
L
L
VL

DM2
VH
VH
L
VH
M
H
L
L
M
VL

DM1
M
VH
L
H
M
M
VL
VL
M
VL

معیار

جدول  14بهعنسان نمسنه ارزیابی گزینهها از نظر مدیر کیفیت
تسسگ طریق متغیرهای کالمی نشان میدهد .سپ نظر ارائهشده
تسسگ کارشناسان وزین میگردد .میانگین نظرات وزین شده همه
کارشناسان را محاسبه کرده تا عملکرد گزینهها نسبت به معیارها
ارزیابی شسد.

جدول( :)11اهمیت معیارها با توجه به تأثیر آنها بر یکدیگر
اصطالح زبانی
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عدد فازی مثلثی

RLP1
MG
MG
F
VG
G
VG
F
MG
VG
G

RLP2
VG
G
VG
F
MG
MG
G
VG
MG
G

RLP3
MG
G
VG
MG
F
G
VG
G
VG
G

بهعنسان مثال میانگین نظر کارشناسان برای ارزیابی RLP1

نسبت به معیار  C1بهصسرت زیر حاصل میشسد .نتایج در جدول
 15آورده شده است.
بدیهی است که معیارها جنبههای مثبت و منفی دارند.
بهعنسانمثال هزینه جنبه منفی ولی در ماابل سسد جنبه مثبت
دارد .با در نظر گرفتن جنبههای مثبت و منفی معیارها ،برای هر
معیار راهحل ایده ال و ایده آل منفی بررسی میشسد .سپ برای
هر معیار ،فاصله همه ماادیر جدول  15را نسبت به گزینه ایده آل و

خیلی کم )(Very Low

()6 ،6/2 ،6 /5

کم )(Low

()6/2 ،6/4 ،6/5

ایده آل منفی که به ترتیب )  d (Gij  Gو )  d (Gij  Gهستند

متسسگ )(Medium

()6/4 ، 6/6،0 /8

محاسبه میشسد .نتایج در جدول  10آورده شده است.

زیاد )(High

( )6/0 ،6/8 ،1

خیلی زیاد )(Very High

()6/8 ،6/9 ،1


j


j

اکنسن با بهکارگیری روش  TOPSISفازی ،گزینههای مسجسد


~
0/6 , 0/8 , 1  0/6 , 0/8 , 1  0/5 , 0/6 , 0/8  0/6 , 0/8 , 1  0/5 , 0/6 , 0/8   0/56 , 0/72 , 0/92
Aava 
5
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جدول ( :)15متوسط رتبهبندی سه تامین کننده( )3PRPLبر اساس ده معیار
RLP3

RLP2

RLP1

معیارها

()6/30 ،6/90 ،1

()6/50 ،6/3 ،6/84

()6/50 ،6/32 ،6/92

C1

()6/52 ،6/08 ،6/84

()6/04 ،6/8 ،6/92

()6/02 ،6/30 ،6/88

C2

()6/58 ،6/32 ،6/88

()6/00 ،6/82 ،6/88

()6/08 ،6/88 ،1

C3

()6/04 ،6/82 ،6/92

()6/50 ،6/32 ،6/92

()6/3 ،6/88 ،6/90

C4

()6/0 ،6/8 ،1

()6/58 ،6/30 ،6/90

()6/04 ،6/84 ،1

C5

()6/50 ،6/32 ،6/92

()6/0 ،6/30 ،6/992

()6/48 ،6/0 ،6/30

C6

()6/58 ،6/34 ،6/88

()6/04 ،6/84 ،1

()6/0 ،6/30 ،6/92

C7

()6/32 ،6/40 ،6/50

()6/52 ،6/08 ،6/82

()6/02 ،6/38 ،6/88

C8

()6/04 ،6/82 ،6/92

()6/52 ،6/00 ،6/84

()6/5 ،6/02 ،6/8

C9

()6/5 ،6/04 ،6/8

()6/38 ،6/54 ،6/08

()6/50 ،6/32 ،6/84

C10

جدول ( :)16مقادیر فاصله برای سه گزینه موجود بر اساس معیارها
RLP1

معیارها

RLP3

RLP2

) d (G1j  G j

) d (G1j  G j

) d (G2j  G j

) d (G2j  G j

) d (G3j  G j

) d (G3j  G j

C1

6/629

6/669

6/630

6

6

6/630

C2

6/622

6

6

6/622

6/612

6/61

C3

6

6/605

6/65

6/610

6/605

6

C4

6

6/630

6/631

6/665

6/630

6

C5

6/624

6

6

6/624

6/623

6/661

C6

6/641

6

6/664

6/64

6

6/641

C7

6/621

6

6/661

6/622

6

6/621

C8

6

6/625

6/612

6/618

6/625

6

C9

6/62

6/61

6

6/63

6/63

6

C10

6/660

6

6/663

6/665

6

6/660

A1  0/003+0/002 = 0/005, A2  0+0/007 = 0/007

A3  0/003+0 = 0/003 , A1  0 + 0/006 = 0/006

حال ماادیر فاصلهها وزن دهی میشسند .بدین ترتیب که وزن هر
معیار در فاصله آن از راهحل ایده آل ضر میشسد .سپ ماادیر
عملگرهای  UDو  LDمحاسبه میشسد:

A 

0/003 + 0 = 0/003 , 3
0 + 0/007 = 0/007
در ادامه با استفاده از رابطه نهایی تکنیک  ،TOPSISعملکرد

)UD  UP({D1 , D2 , D3 })  (0/016 , 0/023 , 0/03

) LD  LO({D1 , D2 , D3 })  (0/012 , 0/016 , 0/02
) UD  UP({D1 , D2 , D3 })  (0/02 , 0/023 , 0/03

گزینهها ارزیابی میشسند:
0/ 006
 0/54
0/ 006  0/ 005
0/ 003
A2 
 0/ 3
0/ 003  0/ 007
0/ 007
A3 
 0/ 7
0/ 007  0/ 003
A1 

) LD  LO({D1 , D2 , D3 })  (0/015 , 0/022 , 0/03

فاصله  Di؛  i=1,2,3از عملگرهای  LD و  UD و فاصله  Di؛
 1,2,3=iاز عملگرهای  LD و  UD به شرح زیر محاسبه میشسد.
d ( D1 , LD )  0/ 006

,

d ( D1 ,UD )  0/ 006

d ( D2 , LD )  0/ 007

,

d ( D2 , UD )  0

d ( D3 , LD  )  0

,

d ( D3 ,UD )  0/ 007

d ( D1 , LD )  0

,

d ( D1 ,UD )  0/ 003

d ( D2 , LD )  0/ 003

,

d ( D2 , UD )  0

d ( D3 , LD )  0

,

d ( D3 ,UD )  0/ 003

حال بر اسا

تکنیک ، TOPSIS

A2 

واضح است که ترتیب رتبهبندی گزینهها بهصسرت A1 ، A3


 A2میباشد .بنابراین بهترین عملکرد مربس
 RLP1و در مرتبه ایینتر  RLP2میباشد.

و

به  RLP3و سپ

 -1-5تفسیرهای مدیریتی
اگر سیستم لجستیک معکس به شکل مناسبی طراحی و مدیریت
شسد ،میتساند یک حسزه محرک برای کارایی هزینهها ،بهبسد

استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر DEMATELفازی و  TOPSISگروهی فازی برای انتخاب تأمینکنندگان در شبکه لجستیک معکوس

سسدبخشی و رضایتمندی مشتریان باشد .بر مبنای یافتههای
محاسباتی ،متدولسژی تسسعه داده شده در این مااله دارای
یامدهای مهم کاربردی و مدیریتی است .این متدولسژی به مدیران
صنعت داروسازی در طراحی و اجرای زنجیره تأمین کارا با لحاظ
نمسدن  16معیار برگزیده نظیر کیفیت( -)C1نزدیکی روابگ(-)C5
تحسیل به مسقع( ...-)C9کمک نمسد .بر مبنای دیاگرام علت و
معلسلی معیارها ،فاکتسر هزینه لجستیک معکس ()C4
تأثیرگذارترین معیار و تسانایی فنی و مهندسی( )C6تأثیر ذیرترین
معیار است .از اینرو رویکرد یشنهادی این مااله ،جنبههای مهم
دیگری را نیز بهصسرت یکپارچه در درون تحلیلهای تصمیمگیری
لحاظ مینماید .حال آنکه مدلهای سنتی تصمیمگیری ،تأمین-
کنندگان برتر را صرفاً بر مبنای هزینه کل کمتر تشخی میدهند.
اما شناسایی و تعریف این قبیل شاخ های کلیدی ،اجرای فرآیند
جمعآوری دادهها از طریق رسشنامه از گامهای بحرانی در یاده
سازی متدولسژی تسسعه داده شده است که میبایست مسرد تسجه
سایر مدیران صنعت داروسازی قرار گیرد.
نتایج این تحایق میتساند هم از دیدگاه شرکت تسلیدکننده
دارویی و هم از دیدگاه تأمین کننده لجستیک معکس بکار گرفته
ش سد .لذا شرکت تسلیدکننده ،برای انتخا بهترین تأمینکننده از
نتایج تحایق استفاده نمسده و  RLP3را برمیگزیند .تأمینکننده
نیز از دیدگاه بازاریابی و ترویج خدمات خسدش ،از نتایج تحایق
استفاده مینماید.

 -6نتـایج
برونسپاری فعالیتهای لجستیک معکس میتساند هزینهها را
کاهش دهد .از طریق برونسپاری لجستیک معکس  ،شرکتها
میتسانند سرمایه اولیه را کاهش دهند و سرمایهگذاری برای کارهای
تسلیدی را گسترش دهند .انتخا مناسب تأمینکننده یکی از
مهمترین وظایف برای شرکتهایی است که فعالیتهای لجستیک
معکس خسد را برونسپاری میکنند .به دلیل بررسی انساع
شاخ های کمی و کیفی ،این تصمیمگیری با ابهام و عدم قطعیت
همراه است .بنابراین میتسان گفت مسئله انتخا تأمینکننده یک
مسئله تصمیمگیری چند معیاره خساهد بسد که در فضای فازی قابل
بررسی است .در این مااله سعی شد روش مناسبی از تلفیق دو
تکنیک تصمیمگیری چند معیاره DEMATEL ،فازی و
 TOPSISفازی برای انتخا تأمینکنندگان در شبکه لجستیک
معکس ارائه گردد .تکنیک  DEMATELفازی عالوه بر مدل
نمسدن ارتبا علی معلسلی شاخ ها و تعیین تأثیرگذارترین
شاخ  ،شدت شاخ ها را نیز اندازهگیری میکند .همچنین در این
از تعیین وزن معیارها با در نظر گرفتن تأثیراتی که بر
تحایق،
یکدیگر میگذارند ،از تکنیک  TOPSISفازی برای اولسیتبندی و
انتخا بهترین تأمین کنندگان استفاده شد .دو عملگر  LOوUP
نیز برای یدا کردن راهحل ایده آل و ایده آل منفی تحت شرایگ
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فازی در  TOPSISتعمیمیافته به کار گرفته شد .جنبه دیگر نسآوری
مااله ،انجام یک مطالعه مسردی برای نشان دادن تسانائیهای رویکرد

یشنهادی میباشد.
یشنهادهای متفاوتی را میتسان برای تحایاات آتی مطرح نمسد
نظیر بررسی انساع دیگر دادهها (نظیر دادههای احتمالی) ،بررسی
مالحظات مرتبگ با زنجیره سبز ،انجام مطالعات تجربی در سایر
شرکتها و صنایع ،استفاده از سایر تکنیکهای تصمیمگیری (نظیر
رویکرد  )DEAو ماایسه نتایج با رویکرد این مااله.
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ABSTRACT
Many companies are unable or unwilling to perform all activities of
reverse logistics. Therefore, these companies assign all or some of these
activities to resources (suppliers) from outside of the company. Hence, proper
selection of suppliers in reverse logistics can reduce or even eliminate large
amount of future problems in this area. The best supplier in reverse logistics is
selected by a group of decision makers through evaluating some of conflicting
criteria. These criteria are linguistic variables and they need to be quantified
by giving weight to them in fuzzy environment. This research is to develop an
integrated method for selecting suppliers in a way that reverse logistics
requirements are also included .In this study, after identification of criteria we
use the fuzzy DEMATEL approach to measure the relationships between the
criteria and then, we determine the parameters associated with each option in
each criterion to use them in a fuzzy group TOPSIS method in order to
prioritize items by similarity to ideal solution. And finally, the best supplier
will be chosen from a set of potential suppliers. A case study is given to show
the influence of the proposed method.
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