
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 E-mail: mirfakhr@yazd.ac.ir                           * نویسنده مسئوول مقاله                                                

 محیطیی و تحلیل معیارهای زیستطراحی مدل علّ
 (FCMدر صنعت فوالد با رویکرد نگاشت شناختی فازی ) 

 

 ، 3، داوود عندلیب اردکانی *2فخرالدینی حیدر میر ، سید 1امید گلشن تفتی
 4حبیب زارع احمدآبادی 

 

 ایران یزد، یزد، دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده اقتصاد،گروه مدیریت صنعتی، دکتری، دانشجوی -1
 ایران یزد، یزد، دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده اقتصاد، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی،-2
 ایران یزد، یزد، دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده اقتصاد، استادیار، گروه مدیریت صنعتی، -3
 ایران یزد، یزد، دانشگاه حسابداری، و ریتمدی دانشکده اقتصاد، استادیار، گروه مدیریت صنعتی، -4

 

 20/10/1399 :تاریخ پذیرش                                    21/07/1399 :تاریخ ارسال
 

 چکیده
است و اغلب صنایع ها انسان گرمایش جهانی و سالمتییکی از تهدیدهای جدی برای  محیطی،های زیستآلودگی

 بنابراین کاهش و کنترل میزان آلودگی ؛روندمی شمار بهزیست محیط کنندهآلودهاز منابع  فوالد،صنعت  ژهیو به
شناسایی  ،پژوهش حاضراز هدف  ،جهتبدین .یافته است ایویژهدر مطالعات اخیر اهمیت این صنعت ناشی از 

در این  .ها استو تحلیل روابط بین آن عّلی ئه مدلاار منظور به فوالد یزد عتصن محیطیزیستای معیاره
 هاآن تکرار تعداد که معیارهایی محتوا، لیتحل رویکرداز  گیریبهرهبا  بیات موضوعیاد مطالعه بانخست  ،پژوهش

خبرگان صنعت با  تراجرایی معیارهایو شناسایی  سازیبومی به منظور و شدهحذف لیست از ،بودند کم خیلی
از  هاداده آوریجمعجهت . است شدهانتخاب طیمحیزیست نهایی معیار 36 و همصاحبه صورت گرفت فوالد

نحوه و شدت روابط  یبررس برایدرنهایت، . گردید تأییدکه روایی و پایایی آن نیز  استفاده شد پرسشنامه
یک از معیارها در  هر و شدهگرفتهبهره  یفاز ینگاشت شناخترویکرد و طراحی مدل از  معیارها تأثیرگذاری

 و محیطیزیست طراحی سبز، بازاریابی اساس، معیارهای این رب. ه استگرفت لیل قرارچارچوب این مدل مورد تح
 انبار و ساختمان سبز و عملکرد ،سبز یابیازارمعیارهای بو تأثیرگذاری  بیشترین ترتیب به محیطیزیست عملکرد
 .دارنددر این صنعت محیطی به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری را زیست
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 مقدمه -1
 بهدر سراسر جهان وجود دارد. بشر  زیستمحیطای درباره های فزایندهدر عصر کنونی نگرانی

ها در از طبیعت و پیدایش انواع آالیندهرویه بی برداریبهره بارزیانمتوجه عواقب  جیتدر
، با تخریب و [1]جانبه ریزی همهگسیخته و بدون برنامهن. توسعه عناشده استزیست خود محیط

تگی که نتیجه یافو توسعه شدن صنعتیپیامدهای منفی ؛ بوده استزیست همراه آلودگی محیط
انداخته و  خطر بهد حقیقی را است، استمرار رش طلبیافزونگرایی و تبلیغ و ترویج مصرف

 هایسال طول در .[2] کرده استها را از آثار مثبت آن محروم از انسان توجهیقابلهای بخش
 استانداردهای و شده حساس محیطیزیست مسائل به نسبت که هاییسازمان تعداد گذشته،
تعداد گواهینامه  مثال عنوان به. داشته است چشمگیری افزایش کنند،می رعایت را محیطیزیست
 65بین  هزار 187 از بیشبه  %70با رشد نزدیک به  2016 تا 1999 هایلسا بین 14001ایزو 

در هر صنعت آالیندگی مرتبط با  کهنیا به توجه با .[3] رسیده است ،کشور در حال توسعه
، بنابراین؛ خواهد داشترا لودگی آهای مرتبط با همان نوع غهدغد دارد، را عملیات خاص خود

. برخی شود گرفتهدر نظر بایستی با توجه به آالیندگی هر صنعت محیطی الزامات عملکرد زیست
 مورددیگر برای صنعت  هایمؤلفه کهحالی دراز صنایع بسیار کلیدی و  برای برخی هامؤلفهاز 

تواند اهمیت برای صنعت می با هایمؤلفهگزارشگری در راستای  نتیجه درموضوعیت ندارد.  نظر
 مخرب اثرات، حال حاضردر  [.4] داشته باشد همراه به کنندگانادهاستفتری برای اطالعات مربوط

آن برای سالمتی و  هایو تهدید ، گرمایش جهانیریناپذدیتجدصنایع فوالد مانند کاهش منابع 
و در این نوع  بوده پایدار توسعه برای تولیدی واحدهای این هایچالش از یکی امنیت کارگران

 کاهش در راستای محیطیزیستسنجش معیارهای شناسایی و  تجه ، استانداردهای الزمصنایع
که  شودمینیاز به رویکردی احساس  به مطالب فوق، توجه با. نبوده استقابل توجه  هاآلودگی

متغیرها  سایر بریک متغیر  تأثیرشدت نوع و بین متغیرها را تشخیص دهد و  درونی بتواند روابط
های محیطی در سازمانمسائل زیست تیاهم به توجه با ،نابراینب .قرار دهد وتحلیلتجزیهرا مورد 

اصلی پژوهش این است که معیارهای واقعی  مسئله ،ویژه در صنایع فوالد یزدامروزی به
 ؟نمود تحلیل ومدل علی آن را طراحی  توانمیکدامند و چگونه  یزد در صنایع فوالد محیطیزیست

خاص  محیطیزیستز بر شناسایی جامع معیارهای با تمرک وهش حاضرالزم به ذکر است پژ
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 .استآوری دارای نوصنایع فوالد یزد و طراحی مدل آن با رویکرد نگاشت شناختی فازی 
 

 پژوهشپیشینه و  مبانی نظری -2

 محیطیزیست معیارهای -2-1
 گارساز خام مواد زا استفاده بازگشتی، مواد زیستیمحیط هایهزینه به ،محیطیزیست معیارهای

 نرژیا مصرف رساندن حداقل به و ونقلحمل کاهش بندی،بسته منابع کاهش ،زیستمحیط با
 هوا آب، هایآلودگی کاهش در هاشرکت توانایی محیطی،زیست معیارهای عملکرد. [5] دارد اشاره

 یجلوگیر و مناسب تصفیه مدیریت اجرای برای شرکت هایتوانایی. کندمی گیریاندازه را خاک و
 ثحواد وقوع کاهش در بیشتر چه هر بهبود همراه به سمی و خطرناک مواد از استفاده کاهش یا

 .[6] است انرژی در جوییصرفه دستاوردهای و زیستمحیط

 

 صنعت فوالد -2-2
 دسیمهن و ساختمانی محصول ترینمهم نیز و فلز ترینپراستفاده و ترینارزان مفیدترین، فوالد 

 صنعت کشورها، اقتصادی رشد و صنعتی توسعه در فوالد مهم نقش اطرخ به. است جهان در
این ر د .[7] است برخوردار کشورها، اکثر ایتوسعه هایبرنامه در باالیی اولویت از فوالد و آهن

بهبود کیفیت،  گذاری زیادی برایها و سرمایهپژوهش همانند بسیاری از صنایع دیگر، صنعت
 .[8] است گرفتهزیست انجام مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط شتولید فوالدهای خاص، کاه

 به جوامع و کشورها یافتگیتوسعه اصلی هایشاخص از یکی امروزه فوالد، مصرف و تولید
 میلیون 200 و تولید خام فوالد تن میلیون 150 بر بالغ ،کشور در اخیر دهه چهار در. دیآیم شمار

 بهینه مصرف و ستیزطیمح حفظ کشور، فوالد صنعت وزر موضوع. است شدهمصرف فوالد تن
 ارانتش کاهش و انرژی جوییصرفه امکان خاص، تجهیزات و فرآیند کارگیریهب باکه  است انرژی

 .[9] شودمی فراهم ایران فوالد صنایع در، %25 تا ایگلخانهگاز 
و  داشته ایمالحظهرشد قابل  دهه گذشتهیک در طول  محیطیزیستمطالعات در حوزه 

 نتایج .اندکرده گیریاندازهو روابط متنوعی را شناسایی و  متغیرها ، طی مطالعات خود،محققان
 شده است.ارائه  1، در جدول در این حوزه شدهانجام هایپژوهشبررسی پیشینه 



 1400بهار  ،1 شماره ،6 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش    

 

127 

 
 خالصه نتایج بررسی پیشینه پژوهش .1جدول 

 

 نتایج پژوهش منابع

 [10] 

 محیطی،زیست هایسیاست از تبعیت سبز، هایسازمان با مشارکت سبز، بازار سهم ز،سب فناوری کارگیریهب
 ازگاریس آلودگی، کنترل هایمشوق ،14000 زویا گواهینامه ناب، فرآیند ریزیبرنامه ،توسعه و تحقیق هایپروژه

 کاهش ب،فاضال هشکا انرژی، بهینه مصرف مجدد، تولید ضایعات، کاهش ،زیستمحیط قانونی استانداردهای با
 سبز کنندگانتأمین با مشارکت مشتریان، سبز خرید هایعادت تثبیت خطرناک، مواد از استفاده

 [11] 
 استفاده سبز، بندیبسته زیست،محیط با سازگار مواد از استفاده سبز، محصول نوآوری ،کنندهتأمین کردن سبز
 صرفم سبز، فرایند نوآوری محیطی،زیست هایبرچسب از استفاده بازیافت، ،کاغذی و پالستیکی مواد از کمتر
 ضایعات کاهش بازیافتی، محصوالت طراحی سبز، مدیریتی نوآوری سبز، فناوری کارگیریهب ،یژانر بهینه

 [12] 
 آلودگی کاهش هوا، آلودگی کاهش ،2CO انتشار کاهش ی،ژانر بهینه مصرف سمی، و مضر مواد مصرف کاهش

 ضایعات بازیافت آب، بازیافت ،خطرناک مواد جایگزینی صوتی، آلودگی کاهش ک،خا آلودگی کاهش آب،

[13] 

 هینهب مصرف خام، مواد بهینه مصرف خطرناک، مواد و جامد ضایعات فاضالب، کاهش گازی، هایآالینده انتشار
 محصوالت طراحی انرژی، و مواد مصرف کاهش راستای در محصول طراحی آب، بهینه مصرف انرژی،

 کنترل و بررسی ،محیطیزیست هایسیاست از تبعیت ،14000 ایزو گواهینامه ،مواد بازیابی بازیافت، ازیافتی،ب
 در نسازما حضور زباله، دفع میزان داخلی، کنترل فرایند سبز، فرآیند ریزیبرنامه محیطی،زیست هایفعالیت

 سبز بندیبسته ،سمی غیر و فتیبازیا مواد از استفاده ،زیستمحیط طرفدار متعدد هاینمایشگاه

[14] 
 چرخه رزیابیا ،بازیافت ،ایگلخانه گازهای انتشار انرژی، بهینه مصرف گاز، انتشار کاهش محصول، کیفیت بهبود
 14001 ایزو گواهینامه جامد، ضایعات کاهش انرژی، سازیبهینه آب، بهینه مصرف ،حیات

[15] 
 وآورانهن طراحی سبز، بازار سهم سبز، توزیع هایسیاست ،کنندهمصرف سبز نگرش نوع ،شناختیبوم ردپای
 سبز فناوری کارگیریهب ،حیات چرخه ارزیابی ،بسته حلقه تأمین زنجیره سبز، تولید سبز،

[16] 
قدامات ا یبراتحقیق و توسعه در  یگذارهیو سرما یبه تخصص فن ی، دسترسسازمانیبروندرون و  یهمکار

مسائل  ت نسبت بهیریتعهد مد ،یاتیعمل یهاتید سبز، توسعه قابلیک سبز، تولیلجست یاهتیسبز، توسعه قابل
 منظم یطیمحستیز یزیست، انجام ممیزطیکمتر بر مح تأثیرمحصوالت با  ی، طراحیطیمحستیز

[17] 
ات انرژی، کاهش اثرانرژی از طریق کاهش مصرف منابع و  و فضا ،سازی زمانفشردهمدیریت کمبود منابع، 

سعه محصوالت تو ،کارکنان سبز، رفتارهای وهواآبمدیریت تغییرات  ،، مدیریت تنوع زیستیایگازهای گلخانه
 و توزیع محصوالت سبز تولید برسبز، فروش و بازاریابی سبز، نظارت 

[18] 
 د وانمدیریت مصرف انرژی و منابع، مدیریت پسم ،سبز، طراحی سبز تأمین تولید و عملیات سبز، خرید و

 اوری سبزو توزیع سبز، فن ونقلحملفرهنگ سبز، لجستیک معکوس،  ای، آموزشبازیافت، مدیریت گاز گلخانه
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 نتایج پژوهش منابع

[19] 

 از استفاده ،هازبالهبازیافت  ،کاهش ضایعات جامد، کاهش مصرف منابع، آب آلودگی کاهش آلودگی هوا، کاهش
 خرید ،زیستمحیط، خرید مواد سازگار با یستزمحیط دوستدار ونقلحمل از استفاده ،انرژی بهینه فناوری

 ، ارزیابیمحیطیزیست، تعهد مدیریت نسبت به مدیریت محیطیزیست قوانین با انطباق ،بازیافتی بندیبسته
 ،محیطیزیست همکاری با مشتری برای طراحیارزیابی چرخه حیات،  ،کنندگانتأمین محیطیزیست عملکرد

 محیطیزیستنامه و حسابرسی هی، گوامحیطیزیست استاندارد جرایا برای کنندهتأمین با همکاری

 
الب قخود، در  اتبه شرایط مطالع توجه بامحققان شود، یمشاهده م 1ه در جدول ک طورهمان
 عبارت دیگر،به  ؛نداهپرداخت محیطیزیست معیارهایاز  ادیتعد به شناسایی ربردیاک هایپژوهش

 ز جملها فوالد مختص صنعت محیطیزیستکاربردی معیارهای به شناسایی جامع و  توجهیبی
یرها همچنین شناسایی این نوع معیارها در این محیط پویا که متغ .اشکاالت مطالعات قبلی است

، به دارای روابط تعاملی بر یکدیگر هستند و شدت این روابط مبتنی بر تفکر واقعی افراد است
حی مدل که بر طرا شودمیمطالعات گذشته محسوب  ءان خالبه عنو ن،یبنابرا .تنهایی کافی نیست

امع از حیث شناسایی ج لذا انجام این پژوهش .تمرکز نداشتند محیطیزیست معیارهایعلی 
حلیل و طراحی مدل علی نگاشت شناختی و ت یزد فوالد عتدر حوزه صن محیطیزیستمعیارهای 

ن را مطالعات پیشیهای موجود در ءخال واندتمیاین نوع معیارها دارای نوآوری بوده و  روابط
 پوشش دهد.

 

 شناختیچارچوب روش -3
 شمار هب توصیفی نوعها از داده یلحاظ نحوه گردآور و از یاربردکپژوهش حاضر ازنظر هدف 

یا  پرسشنامه سعی در توصیف نگرش، افکاراز که پژوهشگر با استفاده به دلیل آنو  رودمی
ر که د اجراشدهدر دو مرحله این پژوهش  پژوهش از نوع کمی است. جامعه داشت، هایخصیصه

 .، نشان داده شده است1شکل 
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 مراحل پژوهش .1شکل 

 

محیطی معیارهای زیست ،تحقیقات پیشینات یق ادبیعم مطالعه با ابتدا ،ن پژوهشیدر ا
ها خیلی کرار آن، آن دسته از معیارهایی که تعداد ت1ل محتوایروش تحل کمک بهسپس  و ییشناسا

سازی این معیارها فهرستی از این معیارها جهت بومی شده حذف شدند. کم بودند از لیست احصا
 شدهارائه 2 جدول نتایج آن در در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان صنعت فوالد قرار گرفت که

 مهنی مصاحبه از مذکور صنعت در تراجرایی هایشاخص است. همچنین جهت شناسایی
رسید  پایان به ها، مصاحبهداده اشباع دلیل به دهم مصاحبه در که گردیده استفاده ساختاریافته
معیار نهایی حاصل از پیشینه  36 در نهایت .مشخص گردیده است 3در جدول  که نتایج آن

 ارائه شده است. در مرحله پایانی 4آوری گردید که در جدول موضوع و مصاحبه با خبرگان جمع
ای طراحی پرسشنامهها، آنو تأثیرگذاری شدت روابط ، بررسی ط علّیبروا استخراجمنظور به 

نگاشت  ها با رویکردآوری دادهپذیرفت و در اختیار خبرگان قرار داده شد که نتایج حاصل از جمع
 تحلیل قرار گرفت.و مورد بررسی  Pajekو  FCMapperکارگیری نرم افزارهای ی بهفاز یشناخت

روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و با ضریب آلفای کرونباخ است،  ذکرنشایا
 احتمالی غیرخبرگان این پژوهش با استفاده از روش مورد تأیید قرار گرفته است و  957/0

 
1. Con tent analy sis  

شناسایی 

 معیارهای

 محیطی درزیست

 صنعت فوالد

طراحی مدل علی 

معیارهای 

محیطی در زیست

 صنعت فوالد

شناختی فازی نگاشت  

ادبیات  مرور

تتحقیقا  

مصاحبه با 

 خبرگان

 تحلیل محتوا
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فوالد صنعت محیطی زیستگیری قضاوتی هدفمند، از میان مدیران، کارشناسان و خبرگان نمونه
 زمینه در کاری سابقه سال 5 حداقل و فوالد صنعت در کاری سابقه سال 15 حداقل با یزد

 .اندشده انتخاب داشتند، زیستمحیط

 

 شده از پیشینه موضوعمعیارهای استخراج. 2 جدول
 

ریزی ونقل سبز، برنامههای توزیع و حملخطرناک، استراتژی مواد محیطی، مدیریتمدیریت به الزامات زیست تعهد
ز، محیطی کارکنان، انبار و ساختمان سبهای زیستمحیطی، نوآوری سبز کارکنان، فعالیتیطی، ممیزی زیستمحزیست

محیطی، محیطی، سیستم مدیریت زیستهای سبز، مصرف بهینه منابع، طراحی زیستتأمین سبز، خرید سبز، مشارکت
 ولید محصول سبز، همکاری با مشتریان درمحیطی، بازاریابی سبز، تبندی زیستمحیطی، طراحی بستهعملکرد زیست
 لودگی،محیطی، ارتقای کارکنان، مدیریت تغییر و تحول، مدیریت ارزیابی کارکنان، تصویر سبز، کنترل آمسائل زیست

 محیطیهای زیستلجستیک معکوس، بازیابی سرمایه، هزینه
 

 هاشده از مصاحبهمعیارهای استخراج. 3جدول 
 

های محیطی، توانمندسازی مدیران و کارکنان، تصمیمات استراتژیک، برنامهدر مسائل زیستهای مدیریت شایستگی
های جدید در تولید کارگیری فناوریهای سبز، بهمحیطی کارکنان، مصرف بهینه منابع، مشارکتمکمل زیست

سب کنان، تصویر سبز، محصوالت، فضاسازی بهینه محیط، حفظ روابط پایدار با مشتریان، ایجاد تعهد سبز در کارک
 منافع پایدار

 
 

 هامعیارهای نهایی از پیشینه موضوع و مصاحبه. 4جدول 
 

محیطی، های مدیریت در مسائل زیستشایستگی خطرناک، مواد مدیریت محیطی،زیست الزامات به مدیریت تعهد
توانمندسازی مدیران و  طی،محیزیست ممیزی محیطی،زیست ریزیبرنامه سبز، ونقلحمل و توزیع هایاستراتژی

های مکمل کارکنان، برنامه محیطیزیست هایفعالیت کارکنان، سبز استراتژیک، نوآوری کارکنان، تصمیمات
 طراحی منابع، بهینه مصرف سبز، هایمشارکت سبز، خرید سبز، تأمین سبز، ساختمان و انبار محیطی کارکنان،زیست
 ز،سب بازاریابی محیطی،زیست بندیبسته طراحی محیطی،زیست عملکرد ی،محیطزیست مدیریت سیستم محیطی،زیست
 مشتریان با مکاریهای جدید در تولید محصوالت، فضاسازی بهینه محیط، هکارگیری فناوریبه سبز، محصول تولید

 ارزیابی یتمدیر تحول، و تغییر مدیریت ان،کارکن ارتقای محیطی، حفظ روابط پایدار با مشتریان،زیست مسائل در
 هایهزینه سرمایه، بازیابی معکوس، لجستیک آلودگی، کنترل سبز، کارکنان، تصویر در سبز تعهد ایجاد کارکنان،

 محیطی، کسب منافع پایدارزیست
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 تحلیل محتوا -3-1

قرار  استفاده مورددور ای نسبتاً های تحقیق است که از گذشتهاز روشیکی  ،روش تحلیل محتوا
این روش در  .است افتهدر علوم اجتماعی و خارج از آن کاربرد فراوانی یوزه و امر گرفته
پردازد؛ ترین شکل، به بیرون کشیدن مفاهیم موردنیاز پژوهش از متن مورد مطالعه میساده

ز مراحل روش های مختلفی ابندی. تقسیم[20]یابند مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم، سامان می
ای برای تحلیل محتوا . در این پژوهش از روش سه مرحلهاست شدهئهتحلیل محتوا ارا

باز  سازی که به انتخاب موضوع تحقیق و انتخاب واحد تحلیل. مرحله آمادهاست شدهاستفاده
گیرد و دهی اطالعات که باهدف کدگذاری مفاهیم مورد توجه قرار میگردد. مرحله سازمانمی

دهی میزان اعتبار پژوهش که در مرحله سازمانسنجش کفایت پژوهش جهت ارزیابی 
امع های این پژوهش که به دنبال شناسایی جبنابراین با توجه به ویژگیاست؛  شدهگنجانده

 گردد.محیطی در صنعت فوالد یزد است، از روش تحلیل محتوا استفاده میمعیارهای زیست
 

 (FCM) 2فازی ینگاشت شناخت -3-2
 1976 سال در سیاسی، علوم دانشمند آکسلرود، توسط نخستین بار یبرا ینگاشت شناخت مفهوم

 سازیمدل برای روشی فازی ینگاشت شناخت [.21]شد  گرفته کار به و معرفی میالدی
 نشان برای راهی FCM است. خبرگان تجربه و موجود دانش از گیریبهره با پیچیده هایسیستم

. [22] شوندمی شناخته پیچیده فرآیندهای و اطمینان عدم با که هایی استسیستم دانش دادن
 روابط که هستند سیستم یک گرافیکی هایبازنمایی ها FCMشناختی، هاینگاشت سایر مشابه

 نشان بصریصورت به  را هاآن در بازخور روابط و سیستم یک هایگره یا کلیدی مفاهیم میان
هم کردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از ی فازی عالوه بر فرانگاشت شناخت. [23]دهند می

کند تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی گیرنده را قادر میروابط جبری تصمیم
خوبی شناخت پیدا کند، همچنین مدلی متشکل از عوامل اصلی تصمیم و روابط ها بهاین رابطه

 که است مفهوم نیز دربرگیرنده تعدادی FCM ل [. مد24دهد ]ها به دست میآشکار و پنهان آن

 
2. Fuzzy  Cognit ive Maps  



 ...طراحی مدل علّی و تحلیل معیارهای  ـــــــــــــــــــــــــــــــــان و همکار امید گلشن تفتی                 

 

132 

 بـر پدیده یک به مربوط عناصر تأثیرگذاری نحوه مفاهیم، آن میان علّی روابط تعریف واسطهبه
 تئوری از شناختی هاینگاشت سایر همانند فازی، ی. نگاشت شناختدهدمی نمایش یکدیگر را

 (ije) و روابط (iC) مفاهیم یا هاگره شامل فازی ینگاشت شناخت. است شدهگرفته جورج کِلی گراف
 پویاست پیچیده سیستم از مدلی فازی، ینگاشت شناخت است. بنابراین jCو مفهوم  iCبین مفهوم 

 همانند. است مفاهیم این میان معلولی و علت روابط و از مفاهیم ایمجموعهدربردارنده  که
. است مفاهیم میان علّی روابط دهندهنشان واصل، نیز، خطوط FCM در شناختی، هاینگاشت
دامنه  در و فازی عدد یک صورتبه نیز مفاهیم میان کیفیت روابط و ، وزنFCMدر  این، بر افزون

 مفاهیم بیان برای ساده فازی ینگاشت شناخت یک کننده، بیان2 شکل. شودمی بیان [– 1و  1]
 .[27، 26،25] است شده ارائه شده،داده توضیح

 بین معلولی یا علت رابطه دهندهنشان روابط جهت است، مشخص 2 شکل که از طورهمان
 در. دهدمی نشان را مفاهیم میان روابط کیفیت نیز، روابط از وزن هریک. است نگاشت مفاهیم
 و ریاضی صورتبه شماتیک، بیان بر عالوه نگاشت یک ی فازی،شناخت یهانگاشت ادبیات

 شناخته مجاورت یا جواریهم ماتریس عنوان با ماتریس که این دشومی داده نشان نیز ماتریسی
 با همراه ژوهش،پ این درکاررفته به فازی ینگاشت شناختساخت  هایگام ادامه، در. شودمی

 .شودمی بحث گذاشته به و ارائه هایافته
 

 
 

 ( سادهFCMی فازی )نگاشت شناختشمایی از یک . 2شکل 
 

W12 

W14 

W26 

W21

W56

 

W54

 

W45 

W36 

W13 

 1مفهوم 

 4مفهوم 

 5مفهوم 

 6مفهوم 

 2مفهوم 

 3مفهوم 
W43



 1400بهار  ،1 شماره ،6 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش    

 

133 

 های پژوهشیافته -4
 در .[21] است شدهنمایش داده 3ی فازی در شکل نگاشت شناختل ساخت و ترسیم مراح

 شود.ده میصورت تفضیلی توضیح داادامه هر یک از این مراحل به

 
 

 (FCMی فازی )نگاشت شناختمراحل ساخت و ترسیم  .3شکل 

 (: IM) 3مرحله اول: محاسبه ماتریس اولیه -1-4
در نظر  36×30که در پژوهش حاضر، این ماتریس  است n×mماتریس اولیه یک ماتریس 

تعداد  mمعیار نهایی( و  36محیطی )تعداد معیارهای زیست n. در این ماتریس است شدهگرفته
از این  ijAدهد. هر یک از عناصر خبره( را نشان می 30) محیطی صنعت فوالدخبرگان زیست

گیرد. سپس مقادیر در نظر می iهر مفهوم برای  jماتریس، گویای میزان اهمیتی است که هر فرد 
 imA,…, 2i, A1iAیابد. عناصر تغییر می 1و  0این جدول به مقادیر یک مجموعه فازی یا مقادیر 

 .[21]هستند  iV عناصر بردار
 

 : (FZM) 4دوم: محاسبه ماتریس فازی شده مرحله -2-4
دهنده درجه مجموعه فازی نشان یابد که هرهای فازی تغییر میبه مجموعه iVبردارهای عددی 
است. برای تبدیل بردارهای عددی به  iVبه خودِ بردار  iVاز بردار  ijAعضویت عنصر 

و iqX(A→)iqMax (A )=(1) عدد یک iV، به کران باالی بردار [0و  1] های فازی با مقادیرمجموعه
یابد. نسبت سایر عناصر ( اختصاص میA) ipX(A→)ipMin=(0)عدد صفر  iVبه کران پایین بردار 

 شود.تبدیل می [0و  1]به مقادیر فازی در بازه  1، مطابق رابطه iVبردار 

 
3. Initial Matrix  4. Fuzzified Matrix  

:  گردآوری داده ها
IMماتریس 

:  فازی سازی داده ها
FZMماتریس

درجه شباهت میان 
مفاهیم و ارزیابی 

ماتریس : شباهت ها
SRM

ارزیابی روابط علی
:  میان مفاهیم

FMماتریس 

نمایش ترسیمی 
:   ماتریس نهایی

نگاشت شناختی  فازی
(FCM)
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                                                (1رابطه  
)()(

)(
)(

ipip

ipij

iji
AMinAMax

AMinA
AX




 

 .[21،28]است  iVبه بردار  ijAدرجه عضویت عنصر  ij(AiX(که در آن 
ای تعیین کند گونهها را به، ممکن است درجه عضویت[0و  1]بازه  برآورد مستقیم مقادیر در

کننده دنیای واقعی نبوده و به لحاظ منطقی مستدل نباشند. در چنین مواردی باید که منعکس
بردار  iVبنابراین، اگر  یف شود؛های خبرگان تعرای باال یا پایین از طریق تحلیل دادهمقادیر آستانه
انه باشد، مقادیر آست iVمتشکل از بردار  ijA ( =m..,.,1,2j)مرتبط و  iفهوم به م mعددی عنصر 

 محاسبه خواهند شد. 3و  2های ( از طریق رابطه1αو  uαو پایین )به ترتیب  باال
∀j=1,…,m Aij (Aij≥ αu)→Xi (Aij)=1                                                                       )2 رابطه  
∀Aij (Aij ≤ α1)→Xi (Aij)=0                                                                           )3 رابطه 
 

شود. تمام مقادیر یبرآورد م [-1و  1]طور متناسب در بازه عناصر حاصل از بردار، به
شود  ( بهتر محاسبهFZMشده ) شوند تا ماتریس فازیای در خالل فرآیند معرفی میآستانه

تا  1های پرسشنامه که از ای با توجه به مقادیر سنجه. در پژوهش حاضر، مقادیر آستانه[28،21]
 .شده استبوده، تعیین  5

 

  (:SRM)5مرحله سوم: ماتریس قدرت )شدت( روابط -3-4
 های این( است. سطرها و ستون36×36این پژوهش  )در n×nیک ماتریس  روابطرت ماتریس قد

محیطی در صنعت فوالد است و هر دهنده مفاهیم یا متغیرها، یعنی معیارهای زیستماتریس نشان
اُم با متغیر  iشود، معرف رابطه میان متغیر در این ماتریس نشان داده می ijHیک از عناصر که با 

j اُم است. هر یک از عناصر این ماتریس، یعنی ijH اختیار  [-1و  1]توانند مقادیری در بازه می ها
مستقیم )مثبت( است؛ به این معنا که افزایش در  jو  iرابطه علّی بین مفاهیم  باشد، ijH <0کنند. اگر 

منجر به کاهش در  iشده و کاهش در مقدار مفهوم  jسبب افزایش در مقدار مفهوم  iمقدار مفهوم 
معکوس )منفی( است؛ یعنی  jو  iباشد، رابطه علّی بین مفاهیم  ijH >0شود. اگر می jمقدار مفهوم 

موجب  iشده و کاهش در مقدار مفهوم  j، سبب کاهش در مقدار مفهوم iافزایش در مقدار مفهوم 

 
5. Strength of Relat ionsh ip Matrix  
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باشد، به این معناست که هیچ رابطه  ijH=0شود. درنهایت چنانچه می jافزایش در مقدار مفهوم 
 .[28،21]برقرار نیست  jو  iعلّی بین مفاهیم 

ار برقر معکوسی رابطه که بردارهایی و دارند مستقیم رابطه یکدیگر با که بردارهایی برای
 5و  4های رابطه طریق از ترتیب به V2Vو  1Vبردارهای  اُم j عنصر میان (id)فاصله  اند،کرده

 شود:محاسبه می
 2X-(Vj) 1=|Xjd (Vj)| (4رابطه 
  j(V 2X-1( - )jV( 1X=|jd(|((5رابطه 

 برابر است با: V2Vو  1Vمیان بردارهای ( AD) 6میانگین فاصله

(6رابطه 
m

|d|
AD

m
1j j


  

 شود:محاسبه می 7( میان دو بردار از طریق رابطه S) 7نزدیکی یا شباهت
 – AD S=1 (7رابطه  

، (S=1)باشد  1شباهت میان دو مفهوم برابـر با  همستقیم اگر درج هی با رابطیدر بردارها
ن کمتری (S=0)شباهت میان دو مفهوم صفر باشـد  هدرج اگر وباهت بیشترین ش دهندهنشان
 دهد.میپژوهش را نشان  SRM ماتریس ،5جدول . [28،21دهد ]شباهت را نشان می هدرج

 

 :(FM) : تشکیل ماتریس نهاییمرحله چهارم -4-4
و استفاده های موجود در آن بیماتریس قـدرت روابط تکمیل شد، برخی داده کههنگامی 

شود و ره برقرار نمیاست، همواشده داده. تمام روابطی که در ماتریس نشان اندکنندهگمراه
 اد خبره،نظر افر مندی ازبا بهره رونیعلّیت وجود ندارد. ازا همتغیرها رابط ههمواره میان هم

 دل شتبدی (FM)نهایی به ماتریس  (SRM) شدند و ماتریس قدرت روابط وتحلیلتجزیهها داده
 دهد.یاین پژوهش را نشان م FM ماتریس، 6 جدول. [28،21]

 
 

 
6. Average Distance 7. Similari ty  
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 (SRM) روابط قدرت ماتریس. 5جدول 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 مفاهیم 

C1 

 
78/0  75/0  75/0  63/0  69/0  74/0  72/0  73/0  7/0  73/0  71/0  83/0  74/0  72/0  71/0  8/0  73/0  73/0  76/0  8/0  75/0  77/0  67/0  74/0  7/0  73/0  76/0  77/0  76/0  76/0  76/0  7/0  69/0  72/0  69/0  

C2 78/0  
 

86/0  76/0  65/0  78/0  75/0  78/0  79/0  79/0  74/0  76/0  83/0  83/0  76/0  8/0  8/0  78/0  83/0  78/0  83/0  73/0  81/0  65/0  71/0  74/0  75/0  74/0  76/0  79/0  77/0  78/0  72/0  73/0  75/0  75/0  

C3 75/0  86/0  

 

75/0  62/0  74/0  71/0  75/0  73/0  78/0  73/0  73/0  78/0  79/0  7/0  77/0  81/0  74/0  83/0  76/0  79/0  71/0  77/0  59/0  64/0  64/0  71/0  67/0  68/0  71/0  68/0  69/0  63/0  67/0  73/0  72/0  

C4 75/0  76/0  75/0  

 

68/0  71/0  79/0  76/0  76/0  66/0  77/0  72/0  8/0  72/0  73/0  77/0  77/0  73/0  75/0  73/0  76/0  77/0  72/0  66/0  71/0  68/0  72/0  72/0  69/0  73/0  72/0  69/0  7/0  73/0  65/0  68/0  

C5 63/0  65/0  62/0  68/0  

 

7/0  68/0  7/0  67/0  67/0  69/0  71/0  72/0  64/0  73/0  63/0  68/0  75/0  67/0  7/0  68/0  63/0  64/0  74/0  72/0  67/0  72/0  64/0  65/0  66/0  68/0  72/0  66/0  7/0  72/0  67/0  

C6 69/0  78/0  74/0  71/0  7/0  

 

76/0  78/0  75/0  84/0  77/0  82/0  79/0  79/0  75/0  77/0  76/0  81/0  81/0  79/0  79/0  7/0  75/0  67/0  73/0  73/0  78/0  73/0  73/0  72/0  73/0  75/0  68/0  76/0  74/0  81/0  

C7 74/0  75/0  71/0  79/0  68/0  76/0  

 

82/0  77/0  71/0  76/0  75/0  76/0  78/0  7/0  74/0  79/0  73/0  72/0  78/0  83/0  71/0  74/0  69/0  75/0  69/0  74/0  75/0  74/0  75/0  71/0  71/0  72/0  72/0  7/0  7/0  

C8 72/0  78/0  75/0  76/0  7/0  78/0  82/0  

 

79/0  74/0  78/0  79/0  78/0  8/0  79/0  79/0  8/0  78/0  76/0  81/0  84/0  72/0  76/0  71/0  75/0  77/0  78/0  78/0  75/0  77/0  77/0  78/0  77/0  75/0  75/0  77/0  

C9 73/0  79/0  73/0  76/0  67/0  75/0  77/0  79/0  

 

74/0  77/0  69/0  77/0  77/0  68/0  7/0  77/0  74/0  73/0  75/0  78/0  73/0  76/0  65/0  69/0  72/0  72/0  75/0  57/0  71/0  78/0  76/0  73/0  7/0  68/0  7/0  

C10 7/0  79/0  78/0  66/0  67/0  84/0  71/0  74/0  74/0  

 

77/0  82/0  78/0  84/0  75/0  75/0  8/0  83/0  82/0  78/0  76/0  71/0  8/0  67/0  69/0  73/0  78/0  78/0  75/0  75/0  73/0  77/0  69/0  79/0  79/0  85/0  

C11 73/0  74/0  73/0  77/0  69/0  77/0  76/0  87/0  77/0  77/0  

 

72/0  81/0  77/0  76/0  77/0  8/0  75/0  77/0  75/0  79/0  77/0  75/0  7/0  76/0  76/0  8/0  74/0  76/0  76/0  76/0  74/0  69/0  75/0  76/0  75/0  

C12 71/0  76/0  73/0  72/0  71/0  82/0  75/0  79/0  69/0  82/0  72/0  

 

8/0  81/0  81/0  8/0  75/0  84/0  81/0  82/0  77/0  73/0  73/0  69/0  71/0  74/0  72/0  73/0  75/0  76/0  72/0  8/0  68/0  79/0  8/0  81/0  

C13 83/0  83/0  78/0  8/0  72/0  79/0  76/0  78/0  77/0  78/0  81/0  8/0  

 

79/0  8/0  77/0  81/0  8/0  79/0  79/0  82/0  77/0  78/0  71/0  79/0  75/0  79/0  76/0  77/0  77/0  79/0  81/0  72/0  75/0  79/0  76/0  

C14 74/0  83/0  79/0  27/0  64/0  79/0  78/0  8/0  77/0  84/0  77/0  81/0  79/0  

 

77/0  81/0  83/0  8/0  85/0  81/0  79/0  73/0  81/0  66/0  73/0  73/0  77/0  75/0  77/0  81/0  77/0  79/0  73/0  81/0  76/0  76/0  

C15 72/0  76/0  7/0  73/0  73/0  75/0  7/0  79/0  68/0  75/0  76/0  81/0  8/0  77/0  

 

79/0  76/0  83/0  77/0  77/0  76/0  72/0  73/0  71/0  76/0  77/0  8/0  73/0  78/0  74/0  75/0  79/0  74/0  77/0  77/0  79/0  

C16 71/0  8/0  77/0  77/0  63/0  77/0  74/0  79/0  7/0  75/0  77/0  8/0  77/0  81/0  79/0  

 

81/0  77/0  83/0  77/0  79/0  73/0  78/0  61/0  69/0  77/0  75/0  73/0  75/0  78/0  76/0  77/0  72/0  78/0  76/0  73/0  

C17 8/0  8/0  81/0  77/0  68/0  76/0  79/0  8/0  77/0  8/0  8/0  75/0  81/0  83/0  76/0  81/0  

 

77/0  83/0  78/0  83/0  77/0  86/0  65/0  73/0  74/0  8/0  75/0  75/0  83/0  78/0  77/0  7/0  77/0  75/0  74/0  

C18 73/0  78/0  74/0  73/0  75/0  81/0  73/0  78/0  74/0  83/0  75/0  84/0  8/0  8/0  83/0  77/0  77/0  

 

77/0  76/0  8/0  76/0  76/0  69/0  71/0  72/0  75/0  73/0  75/0  73/0  77/0  79/0  73/0  77/0  77/0  77/0  

C19 77/0  83/0  83/0  75/0  67/0  81/0  72/0  76/0  73/0  82/0  77/0  81/0  79/0  85/0  77/0  83/0  83/0  77/0  

 

8/0  77/0  76/0  79/0  62/0  72/0  72/0  73/0  72/0  74/0  8/0  74/0  74/0  64/0  78/0  77/0  76/0  

C20 76/0  78/0  76/0  73/0  7/0  79/0  78/0  81/0  75/0  78/0  75/0  82/0  79/0  81/0  77/0  77/0  78/0  76/0  8/0  

 

81/0  71/0  78/0  69/0  76/0  77/0  79/0  73/0  8/0  77/0  76/0  8/0  71/0  75/0  76/0  78/0  

C21 8/0  83/0  79/0  76/0  68/0  79/0  83/0  84/0  78/0  76/0  79/0  77/0  82/0  79/0  76/0  79/0  83/0  8/0  77/0  81/0  

 

8/0  82/0  67/0  76/0  77/0  83/0  77/0  8/0  76/0  81/0  8/0  76/0  76/0  75/0  73/0  

C22 75/0  73/0  71/0  77/0  63/0  7/0  71/0  72/0  73/0  71/0  77/0  73/0  77/0  73/0  72/0  73/0  77/0  76/0  76/0  71/0  8/0  

 

75/0  63/0  72/0  72/0  73/0  76/0  76/0  76/0  75/0  74/0  71/0  74/0  69/0  68/0  

C23 77/0  81/0  77/0  72/0  64/0  75/0  74/0  76/0  76/0  8/0  75/0  73/0  78/0  81/0  73/0  78/0  86/0  76/0  79/0  78/0  82/0  75/0  

 

7/0  73/0  77/0  78/0  78/0  79/0  82/0  79/0  77/0  72/0  79/0  81/0  78/0  

C24 67/0  65/0  59/0  66/0  74/0  67/0  69/0  71/0  65/0  67/0  7/0  69/0  71/0  66/0  71/0  61/0  65/0  69/0  62/0  69/0  67/0  63/0  7/0  

 

75/0  7/0  7/0  71/0  69/0  68/0  7/0  7/0  71/0  65/0  73/0  73/0  

C25 74/0  71/0  64/0  71/0  72/0  73/0  75/0  75/0  69/0  69/0  76/0  71/0  79/0  73/0  76/0  69/0  73/0  71/0  72/0  76/0  76/0  72/0  73/0  75/0  

 

74/0  8/0  71/0  75/0  77/0  73/0  74/0  68/0  77/0  72/0  75/0  

C26 7/0  74/0  64/0  68/0  67/0  73/0  69/0  77/0  72/0  73/0  76/0  74/0  75/0  73/0  77/0  77/0  74/0  72/0  72/0  77/0  77/0  72/0  77/0  7/0  74/0  

 

77/0  78/0  83/0  72/0  8/0  81/0  76/0  75/0  79/0  78/0  

C27 73/0  75/0  17/0  72/0  72/0  78/0  74/0  78/0  72/0  78/0  8/0  72/0  79/0  77/0  8/0  75/0  8/0  75/0  73/0  79/0  83/0  73/0  78/0  7/0  8/0  77/0  

 

76/0  78/0  77/0  76/0  78/0  73/0  79/0  76/0  76/0  

C28 76/0  74/0  67/0  72/0  64/0  73/0  75/0  78/0  75/0  78/0  74/0  73/0  76/0  75/0  73/0  73/0  75/0  73/0  27/0  73/0  77/0  73/0  78/0  71/0  71/0  78/0  76/0  

 

79/0  77/0  75/0  78/0  76/0  73/0  75/0  76/0  

C29 77/0  76/0  68/0  69/0  65/0  73/0  74/0  75/0  75/0  75/0  76/0  75/0  77/0  77/0  78/0  75/0  75/0  75/0  75/0  8/0  8/0  76/0  79/0  69/0  75/0  83/0  78/0  79/0  

 

78/0  79/0  84/0  78/0  78/0  78/0  77/0  

C30 76/0  79/0  71/0  73/0  66/0  72/0  75/0  77/0  71/0  75/0  76/0  76/0  77/0  81/0  74/0  78/0  82/0  73/0  8/0  77/0  76/0  76/0  82/0  68/0  77/0  72/0  77/0  77/0  78/0  

 

81/0  82/0  69/0  8/0  75/0  74/0  

C31 76/0  77/0  68/0  72/0  68/0  73/0  71/0  77/0  78/0  73/0  76/0  72/0  79/0  77/0  75/0  76/0  78/0  77/0  74/0  76/0  81/0  75/0  79/0  7/0  73/0  8/0  76/0  75/0  79/0  81/0  

 

82/0  79/0  74/0  76/0  73/0  

C32 76/0  78/0  69/0  69/0  72/0  75/0  71/0  78/0  76/0  77/0  74/0  8/0  81/0  79/0  79/0  77/0  77/0  79/0  76/0  8/0  8/0  74/0  77/0  7/0  74/0  81/0  78/0  78/0  84/0  82/0  82/0  

 

76/0  79/0  77/0  78/0  

C33 7/0  72/0  63/0  7/0  66/0  68/0  72/0  77/0  73/0  69/0  69/0  68/0  72/0  73/0  74/0  72/0  7/0  73/0  64/0  71/0  76/0  71/0  72/0  71/0  68/0  76/0  73/0  76/0  78/0  69/0  79/0  76/0  

 

7/0  7/0  71/0  

C34 69/0  73/0  67/0  73/0  7/0  76/0  72/0  75/0  7/0  97/0  75/0  79/0  75/0  81/0  77/0  78/0  77/0  77/0  78/0  75/0  76/0  74/0  79/0  65/0  77/0  75/0  79/0  73/0  78/0  8/0  74/0  79/0  7/0  

 

78/0  79/0  

C35 72/0  75/0  73/0  65/0  72/0  74/0  7/0  75/0  68/0  79/0  76/0  8/0  79/0  76/0  77/0  76/0  75/0  77/0  77/0  76/0  75/0  69/0  81/0  73/0  72/0  79/0  76/0  75/0  78/0  75/0  76/0  77/0  7/0  78/0  

 

8/0  

C36 69/0  75/0  72/0  68/0  67/0  81/0  7/0  77/0  7/0  85/0  75/0  81/0  76/0  76/0  79/0  73/0  74/0  77/0  76/0  78/0  73/0  68/0  78/0  73/0  75/0  78/0  76/0  76/0  77/0  74/0  73/0  78/0  71/0  79/0  8/0  

 
 
 
 
 

 



 1400بهار  ،1 شماره ،6 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش

 

137 

 (FMماتریس نهایی ) .6جدول 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 مفاهیم

C1   
 

         83/0     8/0     8/0                 

C2   86/0       79/0     83/0  83/0      83/0  
 

83/0  
 

81/0               

C3                 81/0   83/0                   

C4             8/0                         

C5                        74/0  72/0           72/0  
 

C6          84/0   82/0       81/0  81/0                  81/0  

C7        82/0              83/0                 

C8       82/0   79/0      8/0       81/0  84/0                 

C9  79/0       79/0              78/0                 

C10      84/0            8/0   82/0     8/0      78/0         85/0  

C11                 8/0           8/0           

C12      82/0        8/0  81/0   8/0   84/0  81/0  82/0                8/0  81/0  

C13 83/0  83/0   8/0  72/0        8/0    8/0    8/0    82/0            81/0      

C14  83/0       8/0     81/0     81/0    85/0  81/0               81/0    

C15     73/0        81/0  8/0      83/0          8/0           

C16            8/0   81/0    81/0   83/0                   

C17 8/0   81/0        8/0  8/0   81/0  83/0   81/0    83/0   83/0   86/0        82/0        

C18      81/0     83/0   84/0  8/0   83/0       8/0                 

C19  83/0  83/0    81/0     82/0   81/0   85/0   83/0  83/0    8/0                  

C20        81/0     82/0   81/0      8/0   81/0                 

C21 8/0  83/0      83/0  84/0  78/0     82/0     83/0  8/0   81/0   8/0  82/0         81/0       

C22                     8/0                 

C23  81/0                86/0     82/0          82/0      81/0   

C24                         75/0   
 

        73/0  

C25     72/0                    75/0    8/0           

C26                                81/0      

C27           8/0               8/0             

C28                          78/0    79/0     76/0     

C29 
 

                        83/0   79/0     84/0      

C30 
 

               82/0               81/0  82/0      

C31 
 

                   81/0          81/0   82/0  79/0     

C32 
 

           81/0              81/0     82/0  82/0       

C33 
 

                           78/0   79/0       

C34 
 

            81/0                        

C35 
 

          8/0            81/0              8/0  

C36 
 

    81/0     85/0   81/0                        8/0   
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 افزاررمنی زیر از این هایخروجقرارگرفته و  FCMapperافزار ( در نرمFMماتریس نهایی )
 157شده است که عامل اصلی تشکیل 36آمده، از دستاستخراج گردیده است. مدل نهایی به

هم ) ordinerعامل، همه عوامل در گروه متغیرهای  36شود. از این ها مشاهده میارتباط بین آن
 .است شدهنشان داده 7دارای ورودی و هم دارای خروجی( هستند. این اطالعات در جدول 

 

 FCM طالعات کلی مدلا .7جدول 
 

 
8id درجه  (،4) شکلدر  .دهدیتأثیرپذیری عوامل را نشان م میزانid  مربوط به عوامل، رسم

 (، عملکرد12انبار و ساختمان سبز )متغیر  ،(21متغیر ) سبز یابیازارعواملی همچون، بشده است. 
 سبز ونقلحمل و عیتوز یهایاستراتژ( به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری و 19محیطی )متغیر زیست

( دارای کمترین 34)متغیر  هیسرما یابیباز( و 22 ریمتغ) سبز محصول دیتول(، 4 ریمتغ)
 پژوهش( 4ی جدول طیمحستیزمعیارهای نهایی  :C36تا  (C1 .تأثیرپذیری هستند
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9od یتأثیرگذار یزانم دیگرعبارتبه هست،مفهوم  یکتوسط  شدهاعمال اتدهنده تأثیرنشان 
 یشترب یدهنده تأثیرگذارداشته باشد نشان یشتریب odعامل درجه  یک. هر چه دهدیعوامل را نشان م

 کنید، عواملی همچون،مشاهده می 5طور که در شکل . همانخواهد بود یستمآن عامل در کل س
( به 19محیطی )متغیر زیست عملکرد (،17 محیطی )متغیرزیست یطراح ،(21)متغیر  سبز یابیبازار

 سبز محصول دیتول ،(4متغیر ) سبز ونقلحمل و عیتوز یهایاستراتژترتیب بیشترین تأثیرگذاری و 
 .باشندیم( به ترتیب دارای کمترین تأثیرگذاری 26 ریمتغ)ان یمشتر با داریپا روابط حفظ و (22متغیر )

 

 
 

 عوامل OD درجهی مربوط به الهینمودار م. 5شکل 

 درواقعباالتر  یت. هر عامل با درجه مرکزهست یجمع دو عامل قبل درواقع( C) 10یتدرجه مرکز
 یستمعامل در س ینو در هر دو حالت ا است داشتهعوامل  یگرنسبت به د یباالتر id یاباالتر و  od یا

 کنید،یمشاهده م 4 شکل طور که در. همانیردقرار گ مورد توجه یدو با شودیم یعامل مهم تلق یک
( 17 ی )متغیرطیمحستیز یطراح، (21 )متغیر سبز یابیبازاری همچون، عواملموردنظر  یستمدر س
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عنوان به توانیم( را 34 )متغیر یهسرما یابیباز( و 22 )متغیرمحصول سبز  یدتول(، 4 )متغیر سبز

 .عواملی که دارای کمترین درجه مرکزیت است، شناسایی نمود
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 تیمرکز درجه یالهیمنمودار . 6شکل 
 

 (: FCMشناختی فازی ) نگاشت: نمایش تصویری پنجممرحله  -4-5
. در حوزه مدنظر منجر خواهد شد فازی ینگاشت شناختنمایش ترسیمی ماتریس نهایی به ایجاد 

، وزنی دارد که با کندمیرا به هم متصل  jو  i، هر پیکان )فلش( که عوامل نگاشتدر نمایش نهایی 

ijW± رتیب ل تالقی سطر و ستون به تمقدار که در ماتریس نهایی و در محشود. این نشان داده می
ن دو عامل ا معکوس بیمستقیم ی علّیشدت یا قدرت رابطه  کنندهبیانگیرد، قرار می jو  iعامل 
 افزارنرم در تاطالعا نمودن وارد و آمدهدستبه (FM) نهایی ماتریس اساس بر .[28،21]است 
Pajek ، گرددمی ترسیم 7شکل  صورت به پژوهش فازی ینگاشت شناخت علّیمدل. 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

و  یرگذاریتأث هن نحویی، تعمحیطیمعیارهای زیست ییشناسا ،هدف از پژوهش حاضر
صنعت در  محیطیزیست جامع معیارهای علّیمدل  یطراح درنهایتگر و یدیکبر  هاآن یریرپذیتأث

 یفکی نوع از شدهمعیارهای استخراج اغلب .بوده است یفاز ینگاشت شناخت رویکرد با یزد فوالد
 نیا محققان یفرارو را هاییمحدودیت هستند و ها دشوارآن سطوح یریگاندازه و سنجش و

 هک طورهمان ،در نتایجی، وجودبا این  .داده است قرار هاآن رفتار و رینوع تأث مطالعه یبرا حوزه
 ( با86/0) رابطه مستقیمی محیطیزیستتعهد مدیریت به الزامات است،  مشخص مدل از

محیطی و تعهد مدیریت به الزامات زیستو  محیطی داردهای مدیریت در مسائل زیستشایستگی
و  با تعهد بدین منظور که ،( دارند83/0) رابطه مستقیمی تأمین سبز با مدیریت مواد خطرناک

مدیریت استراتژی  تنداش نظردر و  محیطیزیستالزامات  کارگیریبهمدیران در  هاییشایستگی
ایجاد  یهاقدم و اولین انتخاب نمودبرای این صنعت سبز را  کنندگانتأمینتوان می مواد خطرناک

 یارهایمع بازاریابی سبز ازبا  تصمیمات استراتژیک. زنجیره تأمین سبز در سازمان را فراهم کرد
 های سازمان درفعالیت شیافزا هک معنا نیبد ند؛کیم برقرار یمیمستق رابطه محیطیزیست گرید

. گرددصنعت فوالد مییابی سبز بازاربهبود در  موجب های استراتژیکگیریتصمیمزمینه 
 ریزی وهبرنام محیطی کارکنان با کسب منافع پایدار نیز رابطه مستقیم دارد و باهای زیستفعالیت

خواهد  حاصلو پایدار سازمان  بلندمدت ، منافعتوسط کارکنان سازمان هااجرای این نوع فعالیت
های جدید در تولید محصوالت تأثیر کارگیری فناوریمحیطی نیز بر به. طراحی زیستشد

های جدید و بروز ها، فناوریمحیطی در طراحیمستقیمی دارد و با در نظر داشتن الزامات زیست
 گرفته خواهد شد. کارهمطابق با این الزامات در تولید ب

 ی،طیمحستیز یطراح، سبز یابیبازارعوامل  ،5و  4 هایشکل توجه به بادیگر  ینتایجدر 
 برای تأثیرات این چه را دارند، بدین معنا که هر ی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاریطیمحستیز عملکرد

و در بود  خواهد سیستم کل در عامل آن بیشتر تأثیرگذاری دهندهنشان باشد، بیشتر عامل یک
 ،سبز یابیازاربهبود در این عوامل در کل سیستم بهبود حاصل خواهد شد. همچنین عوامل ب صورت

بدین معنا که  ؛محیطی به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری را دارندزیست انبار و ساختمان سبز و عملکرد
 گفت، بازاریابی توانیم نتیجه هم در این عوامل بیشترین تأثیر را از سایر عوامل خواهند پذیرفت.
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 بررسی مطالعه و ضرورت که دارد عوامل سایر بین در را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشترین سبز
 گرددمیپیشنهاد  هم به مدیران صنایع فوالد بدین ترتیب .طلبدمی صنعت فوالد در را عامل این دقیق

را داشتند، توجه بیشتری داشته باشند  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبر آن دسته از عواملی که بیشترین 
در  .ارائه کنند را آن علّی مدل و شناسایی فوالد صنعت در را هاآن ارتباط نوع و زیرمعیارها و

آن را به  پذیریتعمیمآزمود و  متخصصانسایر ش یماین پژوهش را با پیج اینتا توانمی، پیشنهادی
 منظوربه، یا ترکیبی یفکیو  یمک یهایمتدولوژتوان از یه مکآزمون گذاشت؛ ضمن آن کمح

در پیشنهادی . ردک ن عوامل استفادهیان این روابط مییتب یو حتمحیطی معیارهای زیست ییشناسا
پتروشیمی، کاشی،  محیطی زیادی دارند، مانند صنایعهای زیستآلودگی هک صنایعی ریسا دیگر،

 کمی-های کیفیمحیطی و ارائه مدلمعیارهای زیست یجستجو به و ردک انتخاب سیمان و غیره را
معیارها و  ریسا با حاضر را قیتحق جینتا توانیم آخر، شنهادیپ منزلهبه. پرداخت این زمینه در

و یا حتی با نگاهی دیگر این  و مطابقت داد یبررسعوامل انسانی، فرهنگی و سازمانی  از عواملی اعم
عوامل اقتصادی و اجتماعی سازمان بررسی نمود و از منظر  همراه بامحیطی را عوامل زیست

 نعت دست یافت.این ص در یتوجه قابلپایداری به نتایج  هایمدلطراحی 
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