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 چکیده

 ،أمینتبه سطح زنجیره ها نوآوری و خالقیت سطح بنگاهها جهانی شده و ناهای بین سازم، رقابتدر دنیای تجارت امروز

بر  ( که3PRLP) تأمین  کنندگان شخص ثالث لجستیک معکوسها با سازماندر دنیای کسب و کار پیچیده،  .افزایش یافته است

 3PRLPرزیابی اهای متعددی در انتخاب و شاخصدر تحقیقات این حوزه، . هستنددرگیر  ؛دنگذارعملکرد کل سازمان تاثیر می

ها و شناسایی از مدل فرآیند سلسله مراتبی، به منظور بررسی سلسله روابط بین شاخص پژوهششود. در این بکار گرفته می

عیت در عدم قط جنبه اصلی و نوآوری این تحقیق در لحاظ کردن شود.استفاده می 3PRLPها در انتخاب و ارزیابی ترین آنمهم

ز یج عددی حاصل ادر یک مطالعه موردی واقعی است. نتاهای فازی شهودی مجموعهبا استفاده از 3PRLP  بهترینفرآیند انتخاب 

  دهد.یمنشان  مطالعه موردی در شرکت دنا صنعت، کارایی این روش در انتخاب تأمین کنندگان شخص ثالث لجستیک معکوس را

 کلمات کلیدی 

 .، فازی شهودیتحلیل سلسله مراتبیلجستیک معکوس، برون سپاری،  ،کنندگان ثالثتأمین انتخاب 
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ABSTRACT 

In today's business world, the competition has grown between international organizations and firm-

level innovation in the supply chain. In the world of complex business are involved to third-party 

reversed logistic providers (3PRLP) that affect the performance of the entire organization. In the 

researches, several indicators are used in the selection and evaluation 3PRLP. The main aspects of this 

research and innovation of it is in the terms of the uncertainty in the process of selecting the best 3PRLP 

using intuitive fuzzy sets in a real case study. Numerical results obtained from Case Study in Dena 

industry, represent the efficiency of this method in the selection of the reverse third party supplier. 
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 مقدمه -1

شود، نوآوری و خالقیت نیز تر میها جهانیناکه رقابت سازمهمچنان

زنجیره تأمین  افززایش  -بنگاه به سطح زنجیره تأمین –از سطح بنگاه

شزود کزه تنها در صورتی حاصزل مزی 1افزایش مزیت رقابتی د.بایمی

جیره تأمین  کاال با یکدیگر هماهنگ باشند. از ایزن تمامی بازیگران زن

( شامل همکاری و هماهنگی با SCMمدیریت زنجیره تأمین  ) منظر،

ها، ارائزه واسطه ،2تواند تأمین کنندگانشرکای زنجیره تأمین  که می

خواهد بود. وظیفه اصلی  ؛ نیزو مشتریان باشد 3دهندگان شخص ثالث

ریزی، اجزرا هبرنام، SCMعنوان بخش مهمی از ه مدیریت لجستیک ب

و کنترل جریان مستقیم و معکوس مواد، کاالهزا، االالعزات مزرتبط و 

ای کارا و اثربخش میان نقطه مبدا و نقطزه ها به گونهسازی آنذخیره

منظور برآورد الزامات مشتریان اسزت. عزالوه بزر ه ب مصرف و بالعکس

( مواد 4جلوه رو بزنجیره تأمین  های سنتی یا جریان مستقیم )ناجری

خرده فروشزان و در  که عمدتا از الرف تأمین  کنندگان به سازندگان،

جریان مهم دیگری نیز در شبکه تأمین  وجود  است؛نهایت مشتریان 

گیزرد کزه در آن محصزوالت از صورت معکوس شکل مزیه دارد که ب

شزوند یسطوح پایین زنجیره تأمین  به سطوح بزاالتر عزودت داده مز

 5لجسزتیک معکزوس ،این رونزد معکزوس (.2002)مید و سارکیس، 

 (. 2013شود )زارعی نژاد و جوانرد، نامیده می

های منابع دلیل وجود محدودیته های تولیدی، باکثر شرکت

های پیچیده به منظور داشتن فرآیند کارآمد قادر به کنترل شبکه

و  6های تولیدیتباشند. بنابراین اکثر شرکلجستیک معکوس نمی

کنند می 8لجستیک معکوس خود را برون سپاری ،7خرده فروشان

سیستم لجستیک  ،(. در این فرآیند2013، جوانمرد)زارعی نژاد و 

ثالث لجستیک معکوس  شخص معکوس به ارائه دهندگان

(9PRLP3 )انتخاب و ارزیابی  ،شود. در نتیجهواگذار میPRLP3 

پژوهش، یکی از مساله های اساسی در زنجیره تأمین  است. در این 

3PRLP( ها با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند سلسل مراتبیAHP )

د شد. نارزیابی و انتخاب خواه ،(10IFS) و مجموعه فازی شهودی

که ( 1965 )زاده، مجموعه فازی شهودی برخالف مجموعه فازی زاده
                                                           

1 competitive advantage 
2 supplier 
3 Third party providers 
4 forward supply chain 
5 Reverse Logistic 
6 manufacturers  
7 retailers 
8 outsourcing 
9 third party Reverse logistics providers 
10 Intuitionistic Fuzzy Set 

تابع عدم عضویت و تابع تردید  ؛گیردمی فقط تابع عضویت را در نظر

دهد که از این حیث در یا شاخص شهودی را نیز مدنظر قرار می

جنبه  کند.مقایسات توصیف کالمی و االالعات ناکافی بهتر عمل می

کلیدی و نوآوری این پژوهش در به کار گیری عدم قطعیت در قالب 

تأمین  کننده  ( به منظور انتخاب بهترینIFSمجموعه فازی شهودی)

الرف سوم در لجستیک معکوس می باشد همچنین به منظور اثبات 

کارایی و عملیاتی بودن این روش، تکنیک ارائه شده در صنعت 

 دارویی کشور مورد بررسی و پیاده سازی قرار گرفته است.

ادامه این پژوهش بدین صورت ساختار یافته است: در بخش دوم، 

گیرد، در بخش سوم، روش سی قرار میتحقیقات این حوزه مورد برر

ای با سازی تحلیل شبکهتحقیق این پژوهش در خصوص پیاده

گردد. در بخش پنجم، استفاده از مجموعه فازی شهودی تشریح می

 سازی مطالعه موردی تشریح شده است.نتایح حاصل از پیاده

 مرور ادبیات -2

الور ه بهای اخیر انتخاب ارائه دهندگان ثالث لجستیک الی دهه

گسترده در خارج از کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

است و متاسفانه تحقیق چندانی در کشورمان در رابطه با این موضوع 

مهمترین مطالعات انجام شده در این در ادامه، انجام نشده است. 

 ، مرور شده است.رج از کشورتوسط محققان خا زمینه

جمله ارائه دهندگان ثالث در بخش ردوید و شو از ک     

ای به منظور توسعه لجستیک معکوس از مدل ونقل در مطالعهحمل

سازی لجستیک گیری برای تجزیه و تحلیل امکان پیادهتصمیم

مید و سارکیس در  .(2002،ردوید و شو)کمعکوس استفاده نمود 

 با استفاده از  3PRLPبرای انتخاب و ارزیابی را مدلی  2002سال 

مید و )د دن( توسعه داANPای )فرآیند تحلیل شبکه

راوی و همکاران با استفاده از کارت امتیاز متوازن و  (.2002،سارکیس

ارائه مدل تصمیم برای اتخاذ عملیات لجستیک به ANP  مبتنی بر

پرداختند )راوی و معکوس برای پایان دوره زندگی کامپیوتری 

شاخص لجستیک  یازده( 2005راوی و شانکار ) .(2005همکاران،

سازی معکوس در صنایع خودرو را شناسایی و با استفاده از مدل

به تجزیه و تحلیل تعامل و همبستگی   (ISM)ساختاری تفسیری

قیقات مشابه حت .(2005،راوی و شانکار) ها پرداختندبین این شاخص

)ساسی کومار و کامار، رسد به مطالعه راوی و همکارش به مورد می

سازی تفسیری های یکپارچههوانگ و همکاران روش (.2009

برای تجزیه و تحلیل  ANP ایو تحلیل شبکه  ISMساختاری

های موثر در لجستیک وابستگی زیر سیستم و روابط بازخورد شاخص

پرسین در سال  .(2005)هوانگ و همکاران، دهندمعکوس را ارائه می

و  TOPSISگیری چند معیاره با تلفیق دو روش تصمیم , 2009
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AHP  به ارزیابی ارائه دهندگان ثالث لجستیک معکوس پرداخته

از دست دادن کنترل و  بازار دانش، است و در نهایت ثبات مالی

شناسایی  ،عملکرد دارای بیشترین اهمیت در این ارزیابی و انتخاب

 (.  2009سلکاس پرسین،شدند)

کانان و همکارانش با استفاده از تحلیل  2009ل در سا     

های مهم در به سطح بندی شاخص ISMساختاری تفسیری 

به ارزیابی و  AHPو همچنین با استفاده از روش   3PRLPانتخاب

های بدست آمده در هر دو که نتیجتا داده ها پرداختانتخاب آن

گذاری و شارز ها،ی پژوهش آندر نتیجهد.دنروش مخالف یکدیگر بو

کانان و همکاران، ) انطباق نداشتند ،های انتخابسطح بندی شاخص

در  همکارانش در تحقیق دیگریدیگری از کانو و  در مطالعه .(2009

ای فازی در شرایط عدم با استفاده از تحلیل توسعه 2012سال 

. نتایج این ه شده استپرداخت 3PRLPقطعیت به ارزیابی و انتخاب 

 ،های خدمات لجستیک ثالثز آن است که شاخصتحقیق حاکی ا

ه فرآیند عملیات لجستیک معکوس ب ،معیارهای عملکرد سازمان

سازمان به همچنین،  ترتیب از اهمیت باالتری برخوردار هستند.

پیش بر آن  زباید تمرکز خود را بیش ا SCMمنظور بهبود عملکرد 

یق جدید (. در یک تحق  2012کانان و همکاران،) معطوف نماید

و  ANP( رویکرد نوینی براساس 2013همکاران ) زارعی نژاد و

ها گیری ارائه داد. آنهای تصمیمکیب فازی شهودی با مدلرت

ها برای یک مدل بهتر از دیگر مدل ،مشخص کردند که این مدل

های و سیستم  ANPها بر روش ارزیابی و انتخاب است. تاکید آن

( مدل ترکیبی از 2014فازی شهودی بود. سنت هیل و همکاران )

AHP ( و تاپسیسTOPSIS  را برای انتخاب و ارزیابی تأمین )

های ترکیبی در این مدلکه دهد نشان می وکننده ثالث ارائه دادند 

دهد. زارعی نژاد و همکاران در سال مساله پاسخ بهتری ارائه می

به ارزیابی و انتخاب تأمین   (2013کاران،) زارعی نژاد و هم 2013

به  پژوهش حاضر،کنندگان ثالث لجستیک معکوس پرداختند. در 

ها وضوح به برتری روش فازی شهودی نسبت به دیگر استدالل

و استفاده از مجموعه فازی شهودی را پیشنهاد  شودپرداخته می

ی شهودی دهد. در این تحقیق الزم بود تا با بکارگیری منطق فازمی

مشکل ابهام در االالعات و  ه،گیری چند معیارهای تصمیمدر روش

گردد. ها، برالرف  3PRLPهای خبرگان در ارزیابی و انتخاب قضاوت

به ارزیابی و انتخاب تأمین  کنندگان  2016پارگاش و بارو در سال 

الرف سوم لجستیک معکوس در کشور هند پرداخته اند. در این 

ل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی پژوهش از روش تحلی

 (.2016استفاده شده است. )پارگاش و بارو،

پس از بررسی تحقیقات گذشته مشخص شده است که تحقیقات 

کمی بر روی تکنیک های ارزیابی و انتخاب بر اساس رویکرد فازی 

شهودی بهره برده شده است. به همین دلیل در این پژوهش  تمرکز 

تخاب بهینه تأمین  کننده الرف سوم لجستیک اصلی بر روی ان

معکوس در شرکت دنا صنعت با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی 

 شهودی خواهد بود.

 روش تحقیق -3

فازی شهودی برای ارزیابی و  AHPاز روش پژوهش، در این 

. ه استانتخاب تأمین کنندگان ثالث لجستیک معکوس استفاده شد

یت عضو سلسله مراتب با تکیه بر توابع توسعه یافته تحلیل ،این روش

 و عدم عضویت است. 

 یشهود یفاز AHPروش  -1-3

-است که جهت کمک به تصمیم 11یک روش مقیاس نسبی

های جایگزین متعدد مورد استفاده قرار گیرندگان در ارزیابی گزینه

مسائل پیچیده تا سازد گیرنده را قادر میتصمیم ،گیرد. این روشمی

و  بن یوسف) تبدیل کندرا به شکل یک ساختار سلسله مراتبی 

. هر سلسله مراتب عموما شامل حداقل سه سطح (2007، کنبالت

شود. های جایگزین میهدف، معیارهای دستیابی به هدف و گزینه

AHP ،یک چارچوب منطقی و جامع جهت ساختاربندی یک مساله ،

آن جهت ارتباط دادن این عناصر با ارائه و تعیین کمیت عناصر 

)عبداهلل و  کندهای جایگزین ایجاد میحلاهداف کلی و ارزیابی راه

 AHP این بخش، چهار الگوریتم گام به گام را برای. (2009همکاران،
دهد. براساس هر ی دو به دویی در ارزیابی ارائه میو مقیاس مقایسه

دست دادن اصالت آن ، کمی کمک و همکاری هم بدون از AHPگام 

  AHPجهت االمینان از قابلیت اجرای  4 تا 1شود. مراحل توصیه می
های اند. چارچوبهای فازی شهودی ایجاد شدهدر محیط مجموعه

)عبداهلل و های توان از نوشتهنظری و اساس این تغییرات را می

 دریافت. (2009همکاران، 
 

 .بسازید: ساختار سلسله مراتبی را 1ی مرحله

شوند. یک ماتریس ابتدا، معیارها با توجه به هدف مقایسه می

n×n که ،A دویی با دوبا استفاده از مقایسات  ؛گرددگذاری مینام

ام نسبت به iی مقدار معیار شود که نشان دهندهساخته می ijaعناصر 

 است: نشان داده شده (1)و در فرمول  باشدام میjمعیار 
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(1) 𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 𝑎23 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

]

𝑛×𝑛

 

 

به دست  ija/1=jiaو     ija=1ی از الریق معادله ijaمقادیر 

بنابراین اگر عددی به عنصر  . ija<0 ،هاi د که در آن برای تمامنآیمی

i  هنگام مقایسه با عنصرj  اختصاص داده شود، بنابراینj  هم هنگام

ارزش دوجانبه دارد. ارزیابی ساختار سلسله مراتبی از  iمقایسه با 

شود. اجرا می IFSی مثبت و منفی الریق استفاده از هر دو جز/جنبه

 دهد. را تحت تاثیر قرار نمی AHPاین تغییر، مراحل عادی و تازگی 

با استفاده از  ؛شودشناخته می A، که با n×nیک ماتریس 

ی ارزش شود و نشان دهندهایجاد می ijaی دوبدوی عناصر مقایسه

نشان  ادامهدر این ماتریس، باشد. ام میjام نسبت به معیار i معیار

 داده شده است:

(2) 
(

 

(0  0) (𝜇12
𝑘   𝑣12

𝑘 ) ⋯ (𝜇1𝑛
𝑘   𝑣1𝑛

𝑘 )

(𝜇21
𝑘   𝑣21

𝑘 ) (0  0) ⋯ (𝜇2𝑛
𝑘   𝑣2𝑛

𝑘 )
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

(𝜇𝑛1
𝑘   𝑣𝑛1

𝑘 ) (𝜇𝑛2
𝑘   𝑣𝑛2

𝑘 ) ⋯ (0  0) )

  

 
, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

 

های وزنی را برای سلسله مراتب محاسبه : اولویت2ی مرحله

 .نمایید

 توان به دو زیرمرحله تقسیم کرد. این مرحله را می
 

 .های وزنی هر معیار را محاسبه کنیدالف. اولویت

های معیارها که ، وزنAی دوبدوی ماتریس با استفاده از مقایسه

و  4با استفاده از معادالت  ؛معیار است nام در بین iمعیار  Wcدر آن 

 شوند:محاسبه می 5

(3) 

𝐴

= [

𝑎11/𝑏1 𝑎12/𝑏2 𝑎13/𝑏3 ⋯ 𝑎1𝑛/𝑏𝑛
𝑎21/𝑏1 𝑎22/𝑏2 𝑎23/𝑏3 ⋯ 𝑎2𝑛/𝑏𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑛1/𝑏1 𝑎𝑛2/𝑏2 𝑎𝑛3/𝑏3 ⋯ 𝑎𝑛𝑛/𝑏𝑛

]

𝑛×𝑛

 

(4) 𝑏𝑗 =∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

(5) 
𝑊𝑐𝑖𝑗 =

(
𝑎𝑖𝑗
𝑏𝑗
)

𝑛
 

(6) 𝑊𝐴𝑖𝑗 = (
𝑎𝑖𝑗

𝑏𝑗
) 

 صادق است. j=1,…,nموارد باال برای هر 

Aij  در ماتریسA ی دو به دوی سطر به عنوان مقایسهi ام نسبت

 ام است. iمجموع مقایسات دو به دویی در ستون  bم و اiبه ستون 

های وزنی را برای سلسله مراتب ب. با توجه به هر معیار، اولویت

 .زین بیابیدهای جایگمعیارها و گزینه

به ها جایگزین ،ی بعدی این است که با توجه به هر معیارمرحله

-ی تصمیمجا که در یک مساله. از آنشوددو به دو مقایسه صورت 

ماتریس قضاوت  n ،برای هر جایگزین ؛ لذامعیار وجود دارد n ،گیری

برای هر معیار فرعی و  Wscهای وجود دارد. هر ماتریس شامل وزن

توان آن را به شکلی که برای تعیین وزن و می استها جایگزین

 محاسبه نمود.  ؛معیارها بیان شد
 

: با توجه به هر معیار، عملکرد وزنی را برای هر 3 یمرحله

 .جایگزین محاسبه کنید

قدم  ؛به دست آمدند WAو  Wc ،Wscهای زمانی که اولویت

با توجه به هر معیار است.  ی عملکرد وزنی هر گزینهبعدی محاسبه

، جهت ترکیب نمودن نتایج و به دست آوردن عملکرد وزنی هر گزینه

های محلی یک گزینه و یک معیار فرعی در اولویت معیار اولویت

 شود. متناظر به شکل زیر ضرب می

(7) 𝑃 = [

𝑊𝐶11 ×𝑊𝐴11 ×𝑊𝑆𝐶11
𝑊𝐶21 ×𝑊𝐴21 ×𝑊𝑆𝐶21

⋮
𝑊𝐶𝑖𝑗 ×𝑊𝐴𝑖𝑗 ×𝑊𝑆𝐶𝑖𝑗

] 

 

 

های مجموع : اولویت مرکب را محاسبه نمایید )وزن4ی مرحله

 .در کل سلسله مراتب(

به تمام معیارها اضافه  3ی لهحاصل به دست آمده از مرح

ها شود تا اولویت مرکب یا سراسری برای انتخاب بهترین گزینهمی

یک  وجود داشته باشد؛گزینه  mمعیار و  n. اگر یافته شود

 شود.ایجاد می m×n با سایز AHPA .ماتریس

(8) 𝐴𝑗 =∑𝑊𝐶𝑖𝑗𝑊𝐴𝑖𝑗𝑊𝑆𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

     𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,… , 𝑛 

 WAهای جایگزین، شامل نتایج وزنی برای گزینه AHPA ماتریس

مورد  ،و معیارهای فرعی است. عملگر ترکیبی که بیش از همه

میانگین حسابی است اما میانگین حسابی  ؛گیرداستفاده قرار می

شود. این ل نمیئقا تفاوت ،گاهی به شکل واضح بین مقادیر ارزیابی

، میانگین هندسی را به عنوان یک عملگر ترکیبی برای پژوهش

ارزیابی مقادیر مثبت )تابع عضویت( 
و مقادیر غیرمنفی )تابع عدم  

 است: یر در نظر گرفتهبه شکل ز vعضویت( 
(9) 𝑀𝐺(𝜇, 𝑣) = √𝜇(1 − 𝑣) 
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 مطالعه موردی -4

تا مشکل انتخاب تأمین  ه است سعی شد پژوهش،در این 

واقع در شهر کنندگان ثالث لجستیک معکوس شرکت دنا صنعت 

معیار مهم که توسط زارعی نژاد و  5حل شود. در این تحقیق تهران، 

ارزیابی شد که عبارتند از: ؛ گرفت( مورد بررسی قرار 2013) همکارن
Third party logistics services (3PLS), reverse logistics 

functions (RLF), organizational role (OR), user 

satisfaction (US), impact of use of 3PL (IU3PL). 

 4ساخت سلسله مراتبی. براساس معیارهای انتخابی،  .1مرحله 

ار اختس و تحلیل کارشناسانه شدند ،زیابی و انتخابجایگزین برای ار

 الرح ریزی گردید. 1سلسله مراتبی بصورت شکل 

 

 سلسله مراتب پژوهش :(1) شکل

 ایجاد ماتریس مقایسه زوجی و اولویت معیارها .2مرحله

، نظرات سه گروه از پژوهشمطابق با هدف و چارچوب این 

ی هایی جستجو شد تا االالعاتی دربارهمصاحبه متخصصان از الریق

ها به دست دهد. دو عضو انجمن های انتخابی آنمعیارها و گزینه

 ،باال در بخش خدمات لجستیکی علمی از دو دانشگاه دولتی درجه

های زبانی ی دادهمتخصصانی هستند که کارکنان مناسبی برای ارائه

-ه متخصص به عنوان تصمیمرسند. هر سدر این ارزیابی به نظر می

اند. معیاره در نظر گرفته شده گیری چندگیرندگان در مسائل تصمیم

ها را بررسی نمایند و شاخص گیرندگان خواسته شد جفتاز تصمیم

شاخص دیگر  "یبه اندازه"در صورتی که احساس کردند یک شاخص 

ی مهم بود آن را مشخص نمایند. مقایسه "بیش از شاخص دیگر"یا 

شود. در های مثبت و هم منفی استفاده میدو، هم برای ارزیابیهدوب

فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی، به  [0,1]های این بخش، مقیاس

مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس بیان شده  ساعتی 9-1جای مقیاس 

 . است نمایش داده شده 1در جدول 

 (1980 ،ی)ساعت AHP یریگاندازه اسیمق(: 1) جدول

 تعریف (𝒂𝒊𝒋مقیاس )
 تواند انجام شودای نمیهیچ مقایسه 0.0
 است jتر از هدف نامهم iهدف  0.1
 مهم است jتر از هدف کم iهدف  0.3
 مهم است jبرابر هدف  iهدف  0.5
 است jتر از هدف مهم iهدف  0.7
 است jتر از هدف خیلی مهم iهدف  0.9

0.2, 0.4, 
0.6, 0.8 

 اهمیت مقادیر بین اعداد فرد باال

 

ا رسطح دیگری از مقایسه انجام گرفت تا اهمیت نسبی معیارها 

 تا ها نشان دهد. از متخصصان خواسته شدنسبت به شاخص

ن ای اهمیت نسبی نشاهای خود را روی یک مقیاس نه نقطهاولویت

های های استفاده شده در ابزارها مشابه مقیاسدهند. این مقیاس

البق مقیاس استفاده شده در این . (Saaty, 1980) هستنداصلی 

: 3هم م: به یک اندازه مهم تا قدری 2: به یک اندازه مهم 1تحقیق، 

سبتا : ن6: نسبتا مهم 5هم م: قدری مهم تا نسبتا 4تر تاحدی مهم

: به 9و  ت مهمشد: بسیار مهم تا به8: بسیار مهم 7مهم تا بسیار مهم 

 شدت مهم.

 2به عنوان مثال ماتریس مقایسات زوجی معیارها بصورت جدول 

 شکل گرفت.

 

 ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(: 2) جدول

  IU3PL US OR RLF 3PLS وزن معیارها

(0.24,0.11) (0.60, 0.40 ) (0.70,0.20) (0.70,0.10) (0.30,0.20) (0,0) 3PLS 

(0.18,0.17) (0.70, 0.30) (0.60,0.10) (0.20,0.70) (0,0) (0.20,0.30) RLF 

(0.18,0.20) (0.40 , 0.50) (0.30,0.40) (0,0) (0.70,0.20) (0.10,0.70) OR 

(0.14,0.23) (0.50, 0.50) (0,0) (0.40,0.30) (0.10,0.60) (0.20,0.70) US 

(0.23,0.27) (0,0) (0.50, 0.50 ) (0.50,0.40) (0.30,0.70) (0.40,0.60) IU3PL 
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ها ها. همانند مرحله قبل وزن هر یک از گزینهوزن گزینه .3مرحله

 .های زبانی ارزیابی شدنسبت به هر معیار از الریق قضاوت

ها و معیارها بصورت اولویت مرکب نهایی. وزن گزینه .4مرحله

 سلسله مراتبی در هم ضرب شدند که نتایج زیر حاصل شد.

ها بر اساس تابع عضویت و عدم بندی گزینهاولویت(: 3) جدول

 عضویت

 اولویت بندی
 جایگزین 4 تابع عضویت تابع عدم عضویت

0.1945 0.2952 3PRLP 1 

0.2873 0.2161 3PRLP 2 

0.2375 0.2673 3PRLP 3 

0.2807 0.2202 3PRLP 4 
 

 4ه صورت جدول بندی نهایی باولویت ،6در نهایت از الریق معادله 

 انجام شد.

 نهاییبندی اولویت(: 4) جدول

 اولویت بندی نهایی
0.4876 3PRLP 1 

0.3924 3PRLP 2 

0.4525 3PRLP 3 

0.3980 3PRLP 4 
 

ها، بهتر نمایش داده اولویت هر یک از تأمین کننده 2در شکل 

 شود.می

 

  هامیزان اولویت هر یک از تأمین کننده :(2) شکل

گزینه اول بهترین انتخاب برای واگذاری سیستم  ،در نتیجه

این در حالی است که سایر  خواهد بود. ،لجستیک سازمان مورد مطالعه

ها اختالف خیلی زیادی با گزینه اول ندارند. این امر نشان دهنده گزینه

های مختلف رقابت سنگین و نزدیک بودن شرایط تأمین کننده

 باشد.می

 بندیو جمع نتیجه -5

درپی یافتن بهترین ارائه دهنده ثالث لجستیک  ،در این پژوهش

تری بودیم. البیعی است که هر کدام که عملکرد مناسب 12معکوس

خدمات لجستیک معکوس  ،د. در نهایتنگردداشته باشند، انتخاب می

)برون  وکالت داده خواهد شد. این امر، ،هاسازمان به بهترین آن

لجستیک معکوس( سبب خواهد شد تا نیاز به سرمایه   13سپاری

تسهیالت، نیروی کار و های مرتبط با لجستیک معکوس در گذاری

بازدهی و اثربخشی  ،به تبع آن لذاکاهش یابد.  ،تکنولوژی االالعات

های این پژوهش، در راستای بهبود شرکت بهبود یابد. از دیگر منفعت

توان به کاهش قیمت تمام شده خدمات لجستیک معکوس کارآمد، می

 بهبود خدمات به ،14کاال، بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

وردن بازارهای آدست ه مشتریان، یکپارچه سازی زنجیره تأمین، ب

ونقل و امور لجستیک و کاهش اثرات های حملجهانی، بهبود ظرفیت

 مخرب زیست محیطی اشاره نمود.

عنوان یکی از مهمترین علوم مدیریتی ه گیری بهای تصمیممدل 

منظور  گیری بههای تصمیمآیند. گسترش و ارتقای مدلشمار میه ب

، کمک بسیار زیادی به مدیران 3PRLPترین ارزیابی و انتخاب مناسب

در این تحقیق به عنوان یک  اران صنعت خواهد کرد.ذگو سیاست

نوآوری جدید از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر مجموعه فازی 

های الرف سوم در شهودی به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

لجستیک معکوس بهره برده شده است. نتایج حاصل از مطالعه موردی 

به  باشد.میبیانگر کارایی این روش در انتخاب بهترین تأمین کننده 

استفاده از  توان بهمیمنظور توسعه این تحقیق و ارائه تحقیقات جدید 

و تحلیل تصمیمات  15های فازی شهودی برای تجمیع گروهیمجموعه

ای با رویکرد فازی و نیز استفاده از تحلیل شبکه گیریدر روش تصمیم

 اشاره نمود. شهودی،
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