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Abstract
Performance evaluation is necessary for sustainable and green production of
companies such as thermal power plants. Sustainability Balanced Scorecard
(SBSC) is a common model in this area. Assumption in SBSC is
perspectives/indicators/sub-indicators (elements) weight equality that may
be problematic in real-world problems. In this paper, firstly a mathematical
model was presented to calculate global weight of elements in hierarchical
structure by Best-Worst Method (BWM). Then, four properties of the
desirable practical structure of the elements were defined by getting idea
from designing hierarchical structure concepts in the Analytic Hierarchy
Process. Then, an algorithm was presented to design multi-level structure of
problems elements and give weights to them using the proposed giving
weight model, four properties of the desirable practical structure, and
Consistency Ratio Thresholds. A four-level hierarchical structure including
50 identified performance evaluation elements of SBSC model was
presented using the proposed algorithm for giving structure and weight to
performance evaluation SBSC elements in Iranian thermal power plants
according to green and sustainable production. Finally, by considering the
elements used in the resulting structure, a suitable indicators list of Iranian
thermal power plants according to green and sustainable production was
derived. The findings indicate the suitability of the proposed algorithm.
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چکیده
ارزیابی عملکرد ،امری ضروری در تولید پایدار و سبز شرکتهایی ماننددد نیروهاههددای ارارتددی بد شددمار
میرود .کارت امتیازی متوازن پایدار ( )SBSCیکی از مدلهای رایج در این زمین است .در  SBSCوزن
منظرها /شاخصها /زیرشاخصها (عناصر) یکسان در نظر هرفت میشود؛ درصورتیک در مسائل واقعددی
ممکن است اینهون نباشد .در این پژوهش ابتدا یک مدل برنام ریزی ریاضی برای محاسب وزن نهددایی
عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از روش بهتریندبدترین ارائ شد؛ سپس با ایدههرفتن از مفاهیم
طراای ساختار سلسل مراتبی در فرآیند تحلیل سلسل مراتبی ،چهار ویژهی ساختار مطلوب کاربردی عناصر
تعریف شد .در ادام با استفاده از مدل وزن دهددی پیهددنهادی ،چهددار ویژهددی تعریددف شددده و آسددتان های
قابلقبول نرخ سازهاری ،الگوریتمی برای طراای ساختار چندسطحی عناصر مسئل ها و تعیین وزن آنهددا
ارائ شد .با اجرای الگوریتم پیهنهادی برای ساختاردهی و وزندهی ب عناصر ارزیابی عملکرد  SBSCدر
نیروهاه های ارارتی کهور در راستای تولید پایدار و سبز ،ساختار سلسل مراتبی چهارسطحی وزندار مدددل
 SBSCشامل  50عنصر ارزیابی عملکرد ارائ شد؛ سپس بددا توجد بد عناصددر بد کددار رفتد در سدداختار
ااصلشده ،فهرست مناسبی از شاخصهای تولید پایدار و سبز منطبددب بددا نیروهاههددای ارارتددی کهددور
استخراج شد .یافت ها نهاندهنده مناسببودن عملکرد الگوریتم پیهنهادی است.
کلیدواژهها :ارزيابي عملکرد؛ سـاختار سلسـلهمراتبي؛ کـار

امتیـازی متـوازن پايـدار

()SBSC؛ روش بهترين-بدترين ()BWM؛ نیروگاههای حرارتي.
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 .1مقدمه

صنعت برق ازجمل صنایع زیربنایی و مادر اسددت و در توسددع کهددور نقددش مهمددی دارد .یکددی از
زیرمجموع های این صنعت ،نیروهاههای تولید انرژی الکتریکی است .روشهای اصلی تولید بددرق
در نیروهاهها را میتوان ب س دست استفاده از سوختهای فسیلی (ارارتی :نیروهاههددای دیزلددی،
توربینهای هازی ،ارارتی بخار و چرخ های ترکیبددی) ،اسددتفاده از انددرژی هسددت ای و اسددتفاده از
انرژیهای تجدیدشونده تقسیم کرد [ .]38ازآنجاک کهددور ایددران دارای رخددایر قابلتوجد انددرژی
فسیلی است ،بخش عمده ای از توان تولید برق کهور ب نیروهاههای ارارتی اختصدداص دارد [.]6
در سال  1399سهم نیروهاههای ارارتی (سیکل ترکیبی ،هازی ،بخاری و دیزلی) از نیروهاههددای
برق کهور ،تقریباً  84درصد بوده است [ .]41از طرف دیگر نیاز ب انرژی و تقاضای برق بددا رشددد
جمعیددت ،صددنعتیشدددن و شهرنهددینی افددزایش مییابددد؛ ازایددنرو نیازهددای انددرژی کهددورهای
دراالتوسع با افزایش نرخ صنعتیشدن در اال افددزایش اسددت [ .]4علددیرغم وجددود جنبد های
مثبت عملکددرد نیروهاههددا در توسددع اجتمدداعی ،اقتصددادی و سددطد زندددهی مددرد  ،آلودهیهددای
زیستمحیطی و تأثیر نیروهاهها بر تعادل اکوسیستم ب عنوان جنب های منفددی عملکددرد نیروهاههددا
بوده و این موضوع از دغدغ های اصلی جامع است .دستیابی ب نقط تعادل بین جنب های مثبددت
و منفی عملکرد نیروهاهها با تعریف مجموع ای مناسب از شاخصها /زیرشاخصها ،وزندهی بد
آنهددا و اسددتفاده از روش مناسددب بددرای ارزیددابی کلددی عملکددرد نیروهاههددا مقدددور اسددت []7؛
ب عبارتدیگر نیروهاهها میتوانند با شناسایی شاخصهای مناسددب ،نسددبت بد ارزیددابی و بهبددود
عملکرد خود در راستای تولید پایدار و سبز اقدا کنند (شکاف اول پژوهش).
پایداری ب صورت « توسع ای ک نیازهای فعلی را بدون بد خطددرانددداختن توانددایی نسددلهای
آینده برآورده کند» نیز تعریف شده است .اهداف اصلی پایداری شامل اهداف اقتصددادی ،پدداکیزهی
محیطی و مسئولیت اجتماعی است [ .]45تولید سبز شامل اقدامات زیسددتمحیطی و فرآیندددهای
تولید سازهار با محیطزیست است [ .]14بسیاری از شرکتها ،سیستمهای مدیریت زیستمحیطی
و پایداری خاصی مانند کارت امتیازی متوازن پایدار )SBSC( 1را اجرا کردهاند ک در آن ،پایددداری
در کارت امتیازی متوازن سنتی ( )BSCلحاظ شده است []18؛ ازایددنرو یکددی از مدددلهای رایددج
ارزیابی عملکرد نیروهاهها در راستای تولید پایدار و سبز SBSC ،بوده کد شددامل  5منظددر مددالی،
زیستمحیطی ،پایداری ،فرآیندهای داخلی و رشددد و یددادهیری اسددت [ .]46در  ،SBSCمنظرهددا،
شاخصها و زیرشاخصها (عناصر) یک ساختار سلسل مراتب تهکیل میدهند و فددرم مسدداوی-
بودن وزن عناصر در هر سطد وجود دارد (شکاف دو پژوهش) .این فرم لزوماً در مسائل واقعددی
برقرار نیست؛ ازاینرو بددرای رفددع ایددن نقیصد میتددوان از روشهددا و تکنیکهددای اددل مسددائل

1. Sustainability Balanced Scorecard
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تصمیمهیری چندشاخصد  1بددرای تعیددین وزن عناصددر اسددتفاده کددرد .ازجملد مهددهورترین ایددن
تکنیکها ،فرآیند تحلیل سلسل مراتبی )AHP( 2است ک در ده  1970توسددط سدداعتی 3معرفددی
شد [ .]3روش بهترین د بدترین )BWM( 4توسط رضایی ( ،)2015ارائ شد و یکی از جدیدددترین
روشهای تعیین وزن شاخصها در مسائل تصمیمهیری چندشاخص محسوب میشود .ایددن روش
نسبت ب روش  ،AHPب دادههای مقایس ای کمتری نیاز دارد و ب مقایس های سددازهارتر منجددر
میشود؛ بدین معنی ک نتایج قابلاعتمادتری ایجاد میکند [ .]32در این روش بد زمددان کمتددری
برای انجا مقایسددات زوجددی نیدداز اسددت []27؛ ازایددنرو در روش پیهددنهادی پددژوهش ااضددر از
 BWMاستفاده شده است.
برای اطمینان از قابلقبولبودن وزن شاخصهای محاسب شده توسط  ،BWMب محاسب
نرخ سازهاری  5نیاز بوده و استفاده از جداول استاندارد آستان قابلقبول نرخ سازهاری  6در این
خصوص راهگها است [ .]24 ،32در جداول آستان قابلقبول نرخ سازهاری ،آستان قابلقبول
برای مسائل با اداکثر  9شاخص ارائ شده است .در شرایطی ک مسئل بیش از  9شاخص داشت
باشد ،امکان استفاده از جداول مزبور و درنتیج امکان اطمینان از قابلاعتمادبودن وزنهای
محاسب شده وجود ندارد (شکاف سو پژوهش)؛ بنابراین طبق بندی و تهکیل ساختار
سلسل مراتب عناصر برای مسئل های با بیش از  9شاخص میتواند مفید باشد؛ ازاینرو الز است
نحوه تهکیل ،هسترش و بهبود ساختار سلسل مراتب عناصری مانند  SBSCب منظور تعیین وزن
عناصر مربوط توسط  BWMمهخص باشد (شکاف چهار پژوهش) .از طرف دیگر BWM
سلسل مراتبی روشی شناخت شده برای محاسب وزن عناصر در ساختار سلسل مراتبی بوده و مبتنی
بر محاسب وزنهای اولی  7و نهایی 8عناصر است .در روش مزبور ،تعیین وزن نهایی عناصر
مستلز محاسب وزن اولی عنصر موردنظر و همچنین اطالعداشتن از وزن اولی کلی عناصر
سطوح باالدستی است (شکاف پنجم پژوهش).
در این پژوهش ب منظور پرکردن شکافهای رکرشده ،ابتدا مدل محاسب وزن نهددایی عناصددر
در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMمعرفی میشود؛ سپس با استفاده از مفدداهیم طرااددی
ساختار سلسل مراتبی در  5[( AHPو  ،)]36چهار ویژهی ساختار مطلوب کاربردی عناصددر تعریددف
خواهد شد .در ادام با استفاده از رویکردهای تحلیلی و سیستمی ،مدل وزندهی پیهنهادی ،چهددار
ویژهی ساختار مطلوب و ااتساب آستان قابلقبول  CRIو  ،CROالگوریتمی برای طراای سدداختار
1. Multiple Attribute Decision Making
2. Analytic Hierarchy Process
3. Saaty
4. Best Worst Method
5. Consistency Ratio
6. Consistency Ratio Thresholds
7. Local
8. Global
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 Kسطحی وزندار عناصددر مسددائلی ماننددد  SBSCارائد میشددود؛ سددپس الگددوریتم پیهددنهادی
ب منظور ساختاردهی و وزندهی ب شاخصهای ارزیابی عملکرد نیروهاههددای ارارتددی کهددور بددر
اساس  SBSCدر راستای تولید پایدار و سددبز و بددا تأکیددد بددر نیروهاههددای سددیکل ترکیبددی اجددرا
میشود .در این راستا فهرست مناسبی از شاخصهای تولید پایدار و سبز منطبددب بددا نیروهاههددای
ارارتی کهور تهی شد .در انتها ،نتیج هیری پژوهش ارائ شده است.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

تولید پايدار و سبز :مفهو تولید پایدار برای نخستین بار در سال  1992در «کنفرانس
محیطزیست و توسع سازمان ملل متحد» ارائ شد .مفهو یادشده ارتباطی نزدیک با مفهو
توسع پایدار دارد .تولید پایدار ب معنای تولید کاال و خدمات با استفاده از فرآیندها و سیستمهای
غیرآالینده ،باصرف در انرژی و منابع طبیعی ،بادوا از لحاظ اقتصادی و ایمن و سالم برای
کارهران ،جوامع و مصرفکنندهان است؛ بنابراین اصول تول ید پایدار بر ارتباط بین سیستمهای
زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی مرتبط با تولید و مصرف تأکید دارند [ .]43عوامل مختلف
زیستمحیطی مربوط ب پایداری شامل منابع طبیعی ،انرژی ،آلودهی و ضایعات هستند [ .]2از
طرف دیگر تولیدات سبز ،نوعی نوآوری سازهار با محیطزیست هستند ک اغلب شامل بهرهوری
انرژی ،بازیافت ،نگرانیهای ایمنی و بهداشتی ،منابع تجدیدپذیر و غیره است [ .]28برای تولید
پایدار ،پایداری محیطزیست ب تنهایی کافی نیست؛ بنابراین برای تولید پایدار مناسب باید
دیدهاههای اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر هرفت شود []25؛ ازاینرو ب شرکتها توصی میشود
ک با کاهش استفاده از منابع و اجتناب از مسائل اجتماعی در کل چرخ عمر فرآیندها و
محصوالت ،سود خالص فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهند [ .]45درمجموع ،سیستم تولید
پایدار و سبز شامل ایجاد توازن بین تالشهای جهانی و منطق ای برای برآوردهکردن نیازهای
مهتریان بدون ایجاد مزاامت برای طبیعت است [.]42
 :SBSCکاپالن و نورتون  1با درک الزامات سازمانهای مدرن و برای اجرای مؤثر استراتژی و
ایجاد یک سیستم جامع بهبود عملکرد و مدیریت ،در سال  1992سیستم مدیریت  BSCرا
معرفی کردند .این سیستم ب عنوان یک چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیهرفت استراتژی،
تعادل بین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت را برقرار میکند []11؛ همچنین این مدل استراتژی و
چهم انداز سازمان را ب چهار منظر رشد و یادهیری ،فرآیندهای داخلی ،مهتریان و مالی ترجم
میکند [ .]21برای برطرفکردن برخی کمبودها در مدل  ،BSCفیگ  2و همکاران ( ،)2002با
1. Kaplan and Norton
2. Figge
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افزودن جنب های اجتماعی و محیطی سازمان برای پایداری عملکرد ب چهار منظر ،BSC
 SBSCرا ارائ کردند؛ بنابراین در این مدل امکان درنظرهرفتن عوامل استراتژیک غیرمالی مؤثر
بر موفقیت اقتصادی یک سازمان نیز وجود دارد SBSC .نهاندهنده رابط کمّی بین عملکرد
اقتصادی ،محیطی و اجتماعی یک شرکت است [ .]16از طرف دیگر در سالهای اخیر ،توج ب
مسئولیت اجتماعی و توسع پایدار ب موضوعات مهمی تبدیل شدهاند [ .]26علیرغم آنک محیط
سازمان در افظ توسع پایدار نقش دارد BSC ،فقط بر مدیریت داخلی سازمان متمرکز بوده و
محیط سازمان را نادیده میهیرد؛ بنابراین برخی از پژوههگران شاخصهای پایداری را در
چارچوب مفهومی  BSCوارد کردهاند؛ دراالیک برخی دیگر شاخصهای بهرهوری محیطزیست
را در  BSCقرار دادهاند []23؛ پس میتوان  SBSCرا شامل  5منظر مالی ،زیستمحیطی،
پایداری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادهیری در نظر هرفت [.]46
پیشینه پـژوهش :ابتدددا پددژوهشهددای مربددوط بد ارزیددابی عملکددرد نیروهاههددا بددا اسددتفاده از
ساختاردهی و وزندهی ب شاخصهای شناسایی شده ارائ مددیشددود .هیددو 1و همکدداران (،)2009
اجرای سیستم ارزیابی عملکرد در شددرکتهای تولیدکننددده بددرق بددا اسددتفاده از  BSCرا بررسددی
کردند [ .]17چتزیمورتادیس و پیالوچی ،)2012( 2با معرفی  12معیار و  13سناریو ،ب صورت کلددی
3
تأثیر  10نوع اصلی نیروهاههای برق بر سطد زندهی مرد را ارزیابی کردنددد [ .]7آتماکددا و باسددر
( ،)2012با استفاده از فرآیند تحلیل شبک ای ،4عملکرد شددش نیروهدداه مختلددف کهددور ترکید در
راستای تأمین انرژی پاک و مطمددئن بددا توجد بد معیارهددای اصددلی ماننددد فندداوری و پایددداری،
مناسببودن اقتصادی ،کیفیددت زندددهی و تددأثیرات اقتصددادی د اجتمدداعی را ارزیددابی کردنددد [.]4
رولدان 5و همکاران ( ،)2014نسبت ب ارزیابی انواع نیروهاهها در مکزیک با استفاده از  AHPو بر
6
اساس چرخ عمر و معرفی شاخصهای پایداری نیروهاههای برق اقدا کردنددد [ .]35ژائددو و لددی
( ،)2015برای ارتقای توسع پایدددار ،یددک چددارچوب ترکیبددی جدیددد بد منظددور ارزیددابی عملکددرد
شرکتهای تولیدکننده برق ارارتی از منظر پایداری بددا اسددتفاده از  SBSCارائد دادنددد .در ایددن
پژوهش  22معیار نهایی با اسددتفاده از روش دلفددی فددازی شناسددایی شددد؛ سددپس وزن معیارهددای
ارزیابی از طریب فرآیند تحلیل شبک ای محاسب و بددرای اولویتبندددی از روش تاپسددیس 7فددازی
استفاده شد [ .]46جهانگهایی رضایی و همکاران ( ،)2015رویکردی یکپارچد بددرای اندددازههیری
1. Guo
2. Chatzimouratidis and Pilavachi
3. Atmaca and Basar
4. Analytic network process
5. Roldán
6. Zhao and Li
7. TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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عملکرد ساختار شبک ارائ دادند و آن را در نیروهاهها ب کار هرفتنددد .آنهددا بددا اسددتفاده از تحلیددل
پوشهی دادهها 1و  ،BSCمعیارها را دست بندی و عملکرد را اندازههیری کردنددد [ .]20اوزکددوره 2و
همکاران ( ،)2015تبدیلشدن یک نیروهاه برق ارارتی در ترکی را ب یک شرکت انرژی پایدار با
لحاظکردن مفاهیم  BSCبررسی و امکانسددنجی کردنددد [ .]31ویددودی و چدداکرابورتی،)2016( 3
ابزارهای مدیریت استراتژیک در نیروهاه ارارتی را با اسددتفاده از مدددلهای هزیند یابی مبتنددی بددر
فعالیت 4و  BSCتوسع دادند .آنها این دو مدل را ب صورت جداهان در یک نیروهدداه ارارتددی در
هند ب کار هرفت و بیان کردند ک نتایج میتواند در تصمیمهیریهای استراتژیک و تاکتیکی مفیددد
واقع شود [ .]12سددنجرانیپور 5و همکدداران ( ،)2018اجددزای مددؤثر بددر افددزایش بهددرهوری پایدددار
نیروهاههای ارارتی کهور (با تأکید بر آلودهی هوا) را با استفاده از  SBSCشناسایی کردنددد [.]40
نیکخواه و همکاران ( ،)2017اجرای اسددتراتژی در نیروهدداه نکددا را بددا اسددتفاده از  BSCو AHP
ارزیددابی کردنددد [ .]29زو و جیددائو ،)2019( 6ب د ایجدداد و اسددتفاده از سیسددتم ارزیددابی عملکددرد
زیستمحیطی شرکت تولید برق  Yبر اساس  BSCپرداختنددد [ .]44دهقددانی و عباسددی (،)2021
عملکرد شرکتهای تولیددد بددرق ارارتددی را بددا اسددتفاده از تلفیددب الگددوریتم پیهددنهادی BWM
قابلاعتماد و مدل  BSCدر یک نیروهاه ارارتی سیکل ترکیبی کهور ارزیابی کردند [.]9
از  BWMبرای تعیین وزن شاخصها در زمین های مختلفی مانند زنجیره تأمین ،ارزیابی
کیفیت ،ارزیابی ریسک ،فناوری ،املونقل و ارزیابی عملکرد استفاده شده است [.]27
اسماعیلیان و همکاران ( ،)1399با استفاده از  BWMو روش تاپسیس ،روش مناسبی برای تعیین
استراتژی مناسب خرید بر اساس رویکرد پرتفولیوی خرید ارائ دادند [ .]15با توج ب اینک
محیط کسبوکار باعث ایجاد عد اطمینان و رفتارهای آشفت در زنجیرههای تأمین شده است،
جعفرنژاد چقوشی و همکاران ( ،)1395شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندهان «هروه
صنعتی اورند» را با استفاده از  BWMب عنوان روشی نوین در تصمیمهیری چندشاخص
شناسایی و اولویتبندی کردند [ .]19صادقی دروازه و همکاران ( ،)1397با استفاده از تلفیب روش
اداقل مربعات جزئی  BWM ،7و  AHPفازی ب ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر در
رقابتپذیری زنجیره تأمین در صنعت الستیکسازی پرداختند [ .]37از روش  BWMب صورت
سلسل مراتبی نیز استفاده شده است .در این خصوص رضایی و همکاران ( ،)2018با استفاده از
 BWMسلسل مراتبی ،کیفیت سیستمهای امل بار هواپیما را با ااتساب ابعاد کیفیت خدمات
1. DEA: Data Envelopment Analysis
2. Özcüre
3. Dwivedi and Chakraborty
4. ABC: Activity Based Costing
5. Sanjaranipour
6. Xu and Jiao
7. PLS: Partial Least Squares
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ب عنوان شاخص اصلی و زیرشاخصهای مربوط ب این ابعاد ارزیابی کردند؛ سپس وزن نهایی هر
زیرشاخص از ضرب وزن اولی زیرشاخص در وزن نهایی شاخص اصلی مرتبط محاسب شد [.]34
شهبازخان  1و همکاران ( ،)2021ریسک در مدیریت زنجیره تأمین االل را با استفاده از BWM
فازی سلسل مراتبی ارزیابی کردند .در این پژوهش  42عنصر خطرناک زنجیره تأمین االل
شناسایی شده با نظر هروه خبره ،در هفت بُعد دست بندی شد؛ سپس از طریب الگوریتم ارائ شده
ابعاد و عناصر ریسک مرتبط اولویتبندی شد [ .]22سلیمی و رضایی ( ،)2018عملکرد بخش
تحقیب و توسع شرکتهای کوچک تا متوسط را با استفاده از تلفیب  BWMسلسل مراتبی و
 BSCارزیابی کردند [ .]39ویودی و همکاران ( ،)2021عملکرد یک شرکت بیم را با استفاده از
ترکیب  BWMو  ،BSCارزیابی کردند [.]13
با توج ب بررسیهای انجا شده ،الگوریتم مناسبی بددرای دسددت بندی و سدداختاردهی عناصددر
مسئل ها و تعیین وزن قابلاطمینان آنها با استفاده از  BWMیافت نهددد .در ادامد نوآوریهددای
اصلی پژوهش ااضر و توضیحات مختصر هر نوآوری آورده شده است:
الف) ارائ الگوریتم ساختاردهی و وزندهی بد عناصددر مسددئل ها بددا اسددتفاده از  :BWMدر روش
شناخت شده  BWMسلسل مراتبی ،برای هر عنصر وزنهای اولی و نهایی محاسددب میشددود .در
این خصوص ابتدا وزن اولی عناصر موردنظر در ساختار با استفاده از مدل  BWMعادی محاسددب
میشود؛ سپس وزن نهایی هر عنصر از طریب ضربکردن وزن اولی عنصر موردنظر در وزن اولید
تمامی عناصر سطوح باالدستی ب دست میآید؛ ازاینرو محاسب وزن نهایی هر عنصددر در BWM
سلسل مراتبی مستلز داشتن وزن اولی عنصددر مددوردنظر و وزن اولید عناصددر سددطوح باالدسددتی
است؛ بنابراین هر چ عنصر موردنظر در سطد پایینتری از سلسل مراتب واقع باشد ،محاسددب وزن
نهایی مستلز اطالع داشتن از وزن اولی تعداد بیهتری از عناصر سطوح باالدستی عددالوه بددر وزن
اولی عنصر موردنظر است .این موضوع ب افزایش اجم محاسددبات ،بد خصددوص بددرای محاسددب
وزن نهایی عناصر واقع در سطوح پایین سلسل مراتب ،منجر خواهد شد .مدل محاسب وزن نهددایی
عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMب هون ای طراای شده است ک با اسددتفاده از
وزن نهایی عنصر باالدستی در ساختار سلسل مراتبی ،مستقیماً وزن نهایی عنصر مددوردنظر (بدددون
نیاز ب محاسب وزن اولی ) محاسب میشود .این موضوع کاهش اجم محاسبات را ب دنبال دارد.
در الگوریتم سدداختاردهی و وزندهددی بد عناصددر مسددئل ها بددا اسددتفاده از  ،BWMابتدددا بددا
ایدههرفتن از مفاهیم طراای ساختار سلسل مراتبی در  AHPو همچنین محدودیت تعددداد عناصددر
برای محاسب سازهاری  ،BWMچهار ویژهی ساختار مطلوب کاربردی عناصددر تعریددف میشددود؛
سپس برای تعیین وزن عناصر در ساختار سلسددل مراتبی از مدددل محاسددب وزن نهددایی عناصددر در
1. Shahbaz Khan
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ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMاستفاده میشود .ب منظور کدداهش اجددم محاسددبات در
الگوریتم پیهنهادی ،محاسب  CRIو  CROو مقایسد آن بددا اددد آسددتان های قابددلقبول در نظددر
هرفت شده است .الگوریتم پیهنهادی میتواند بددا بد کارهیری رویکردهددای تحلیلددی و سیسددتمی،
ساختار سلسل مراتب در سطد مناسب تفصیل (خیلی مختصر یا خیلددی مفصددل نباشددد) بد همددراه
وزن عناصر را ارائ دهد.

ب) استخراج فهرست مناسبی از شاخصهای تولید پایدار و سبز منطبددب بددا نیروهاههددای ارارتددی
کهور با تأکید بر نیروهاههای سیکل ترکیبی :با استفاده از مرور مبانی نظری و نظرهددای اعضددای
هروه خبره ،فهرست مناسبی از شاخصهای ارزیابی عملکددرد کدداربردی متناسددب بددا نیروهاههددای
ارارتی کهور تهی شد.
 .3روششناسي پژوهش

پژوهش ااضر از نظر هدف ،کاربردی است؛ همچنین با توج ب اینک در این پژوهش همزمان
از دادههای کمّ ی و کیفی و ابزارهای مربوط استفاده شده است ،نوع روش پژوهش ،روش
ترکیبی کمّی و کیفی است.
اطالعات نظری پژوهش از روش کتابخان ای و سایر اطالعات موردنیاز از روش میدانی
جمعآوری شده است .در این خصوص عناصر شامل منظرها ،شاخصها و زیرشاخصها با استفاده
از مرور مبانی نظری شناسایی و با استفاده از نظرهای اعضای هروه خبره نهایی شد؛ همچنین
اطالعات مرتبط با محاسب وزن عناصر طی برهزاری چند جلس و با استفاده از فر استاندارد اخذ
اطالعات  30[( BWMو  )]32جمعآوری شد .تجزی وتحلیل اطالعات با استفاده از نر افزارهای
1
لینگو و اکسل صورت هرفت .برای تعیین اعضای هروه خبره از روش نمون هیری هلول برفی
استفاده شد[ . ]8در این خصوص پس از تعیین اعضای اولی هروه خبره ،اعضای اولی نسبت ب
معرفی افراد جدید مناسب برای پژوهش اقدا نمودند .این فرآیند تا زمانی ادام یافت ک فرد
جدیدی توسط اعضا معرفی نهد .در این االت هروه خبره نهایی تلقی شد.
ب منظور ارائ الگوریتم ساختاردهی و وزندهی ب عناصر مسئل ها باید برخی مفاهیم تهرید
شوند .در ادام مفاهیم موردنظر آورده میشود.
طراحي ساختار سلسلهمراتبي در  :AHPبرای تجزی وتحلیل و ال مسائل از رویکرد تحلیلی
یا سیستمی استفاده میشود .اساساً رویکرد تحلیلی بر بخشها تمرکز میکند؛ دراالیک رویکرد
سیستمی بر کارکرد کل تمرکز دارد .استفاده از رویکردهای تحلیلی و سیستمی برای تفکیک
1. Snowball Sampling Method
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بخشهای مختلف ب بخشهای کوچکتر با لحاظکردن ارتباط منطقی بین آنها ،باعث
شکلهیری سلسل مراتب  AHPمیشود .در باالترین سطد سلسل مراتب  ،AHPهدف در
پایینترین سطد ،هزین ها و در سطوح میانی ،معیارها قرار میهیرند .تهکیل ساختار سلسل مراتب
مناسب  AHPباعث سازماندهی و درک دانش سازمانی و کاهش پیچیدهیهای یک سیستم
برای تصمیمهیری میشود [ .]36برخی پژوههگران رویکرد تحلیلی را معادل رویکرد قیاسی و
رویکرد سیستمی را معادل رویکرد استقرایی در نظر هرفت اند [.]5
سلسل مراتب  ،ابزاری اساسی برای رهن انسان بوده و دربرهیرنده تهخیص عناصر مسئل و
هروهبندی عناصر ب صورت مجموع هایی همسان و تنظیم این مجموع ها در سطوح مختلف
است .دو نوع سلسل مراتب ساختاری و کاربردی وجود دارد .در سلسل مراتب ساختاری،
سیستمهای پیچیده بر اساس خواص ساختاری مانند اندازه ،شکل و رنگ ب بخشهای سازنده
خود ب ترتیب نزولی تقسیمبندی می شوند؛ مانند سیستم ساختاری جهان ک از کهکهان تا
سیارات و غیره پایین میآید .سلسل مراتب کاربردی سیستم های پیچیده را ب بخشهای
تهکیلدهنده آنها بر اساس روابط ضروری تجزی میکند .در این نوع سلسل مراتب باالترین
سطد« ،تمرکز یا کانون توج » نامیده می شود ک تنها از یک عنصر تهکیل شده است و هدف
کلی سلسل مراتب را نهان میدهد .سطوح بعدی ممکن است دارای چندین عنصر باشند [ .]36در
ساختار پژوهش ااضر از سلسل مراتب کاربردی  AHPاستفاده شده و هزین ها در نظر هرفت
نمیشود.
در تعیین سلسل مراتب یک مسئل هیچ محدودیتی برای تعداد سطوح وجود ندارد .عناصر هر
سطد باید نسبت ب سطد باالتر قابلمقایس باشند .اهر این امر امکانپذیر نبود ،باید سطوح میانی
جدیدی در نظر هرفت شود؛ همچنین سلسل مراتب تهکیلشده عناصر باید انعطافپذیر باشد؛ ب
عبارتی همیه میتوان آنها را با معیارهای جدید تطبیب داد [.]36
 .BWMمدل اصلی ( BWMمدل  )1یک مدل برنام ریزی ریاضی غیرخطی است ک توسط
رضایی ( )2015ارائ شد.
𝜉 min
s.t:

()1

𝑗∀ − aBj| ≤ 𝜉,

w′B
̇w′j

|

𝑗w′
|
𝑗∀ − ajW| ≤ 𝜉,
𝑤w′
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∑ w'j =1
j

𝑗∀ w′𝑗 ≥ 0,

ها های تهکیل و ال مدل اصلی  BWMب شرح زیر است:
ها  :1مجموع شاخصهای تصمیمهیری ب صورت } {C1, C2, ….,Cnتعریف میشود.
ها  :2بهترین شاخص ( )Bو بدترین شاخص ( )Wمهخص میشود.
ها  :3ارجحیت بهترین شاخص نسبت ب سایر شاخصها ( )aBjبا اعداد  1تا  9مهخص میشود.
ها  :4ارجحیت سایر شاخصها نسبت ب بدترین شاخص ( )ajWبا اعداد  1تا  9مهخص میشود.
ها  :5با تهکیل و ال مدل برنام ریزی ریاضی  ،1مقادیر بهین وزن شاخصها
) ∗ (w′1∗ , w2′∗ , … . , wn′محاسب میشود [.]32
با توج ب سادهتربودن ال مدلهای برنام ریزی خطی نسبت ب برنام ریزی غیرخطی،
تالشهایی برای ارائ روشهای مبتنی بر مدلسازی و ال برنام ریزی خطی انجا شده است.
در این خصوص میتوان ب پژوهش دهقانی و عباسی ( ،)2021اشاره کرد ک در آن الگوریتمی
برای ال مدل غیرخطی با استفاده از ال مدلهای برنام ریزی خطی ارائ شده است [.]10
عباسی و دهقانی ( )2022همچنین با بهبود الگوریتم قبلی ،الگوریتمی ارائ کردند ک با ال
مدلهای برنام ریزی خطی کمتر جواب مدل غیرخطی را ب دست آورد [ .]1از روشهای مزبور
میتوان در ها  5استفاده کرد.
بررسي قابلقبولبودن نتايج  .BWMبرای اطمینان از قابلقبولبودن نتایج  ،BWMنرخ
سازهاری با استفاده از *( ξمقدار بهین تابع هدف مدل  )1و مقدار شاخص سازهاری  1یا ξmax
جدول  ،1طبب رابط  ،2محاسب میشود [ .]32مقدار نرخ سازهاری ،عددی بین صفر و یک
است .هر چ نرخ سازهاری ب صفر نزدیکتر باشد ،سازهاری بیهتر و هر چ نرخ سازهاری ب
یک نزدیکتر باشد ،سازهاری کمتر است [.]33
∗ξ

شاخصهای سازهاری = CRO

( )2
جدول  .1شاخصهای سازهاری ]32[ BWM
aBW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

()ξ max

0/00

0/44

1/00

1/63

2/30

3/00

3/73

4/47

5/23

1. Consistency Index
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در خصوص بررسی نرخ سازهاری در مدل متعارف  BWMرکر دو نکت اائز اهمیت است:
 .1اهر نرخ ناسازهاری صفر باشد ،نتایج سازهار و قابلاعتماد است؛ امددا اهددر نددرخ سددازهاری صددفر
نباشد ،آستان قابلقبولی برای نرخ سازهاری ارائ نهده و مهددخص نیسددت کد چگوند میتددوان
ب صورت دقیب در خصوص سازهاربودن نتایج قضاوت کرد .در این خصوص تنها هفتد شددده کد
هر چ نرخ سازهاری ب صفر نزدیکتر باشد ،سازهاری بیهتر و هر چد نددرخ سددازهاری بد یددک
نزدیکتر باشد ،سازهاری کمتر است.
 .2بررسی سازهاری فقط بعد از تهکیل و ال مدل  1امکانپذیر است.
در سال  2020روشهای بررسی سازهاری و محاسددب آسددتان قابددلقبول نددرخ سددازهاری توسددط
لیانگ 1و همکاران ارائ شد .در این پژوهش بیان شده اسددت کد سددازهاری میتوانددد مبتنددی بددر
ورودی ( )CRIو یا خروجی ( )CROاندازههیری شود CRO .همان نرخ سازهاری در مدددل BWM
اصلی است CRI .بر اساس ارجحیتهای مقایسددات زوجددی محاسددب مددیشددود؛ بنددابراین پددس از
جمعآوری اطالعات مربوط ب مقایسات زوجی ،ب تعداد شاخصهای هر مسئل  CRI ،طبب رابطد
 3محاسب و اداکثر  CRIب عنوان  CRIآن مسئل لحاظ میشود.
𝐼𝑗𝑅𝐶 𝐶𝑅𝐼 = max

𝑗
| 𝑤𝐵𝑎|𝑎𝐵𝑗 ×𝑎𝑗𝑤 −

( )3

𝑎 >1
𝑤𝐵 𝑤𝐵𝑎𝐶𝑅𝑗𝐼 = { 𝑎𝐵𝑤 ×𝑎𝐵𝑤 −
0
𝑎𝐵𝑤 = 1

استفاده از  CRIمزایای زیادی دارد .ازجمل مزایای  ،CRIارائ بازخورد فوری است؛ بدین معنای
ک برای محاسب آن ب ال مدل  1نیاز نیست .مزیت بعدی مستقلبودن از نوع مدل است؛ یعنی
 CRIرا میتوان برای اندازههیری سطد سازهاری در سایر مدلهای ( BWMعالوه بر مدل )1
استفاده کرد.
لیانگ و همکاران ( ،)2020برای اطمینان از نتایج ب دستآمده از  ،BWMمقادیر آستان
قابلقبول نرخ سازهاری را برای مسائل مختلف (با توج ب تعداد شاخصها و مقدار ارجحیت
بهترین شاخص نسبت ب بدترین شاخص ( ))aBWارائ کردند .در این خصوص با استفاده از
شبی سازی مونت کارلو  ،2مقادیر جداول آستان قابلقبول مربوط ب  CRIو  CROمطابب جدول-
های  2و  ،3محاسب شده است .ب منظور بررسی قابلاطمینانبودن نتایج ،ابتدا نرخ سازهاری
مسئل موردنظر با توج ب روابط  2و  ،3محاسب میشود؛ سپس مقدار محاسب شده با آستان
1. Liang
2. Monte-Carlo
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قابلقبول مستخرج از جدولهای  2و  3مقایس میشود .درصورتیک نرخ سازهاری کوچکتر از
آستان قابلقبول باشد ،نتایج قابلقبول است؛ در غیر این صورت ب ارزیابی مجدد مقایسات زوجی
نیاز است .یادآوری این نکت الز است ک ضریب همبستگی باالیی بین  CRIو  CROهزارش
شده است []24؛ بنابراین با استفاده از  CRIمیتوان قبل از تهکیل و ال مدل  ،BWMبا
ااتمال زیاد از سازهاری نتایج اطمینان ااصل کرد .در این خصوص در صورت سازهارنبودن
 ،CRIتکرار تمامی ها های  BWMضروری نبوده و کافی است در دادههای ورودی تجدیدنظر
شود .این ویژهی میتواند ب کاهش اجم محاسبات منجر شود؛ همچنین استفاده از  CROب
افزایش اعتماد ب نتایج منجر میشود.
جدول  .2آستان قابلقبول ترکیبات مختلف اندازههیری سازهاری مبتنی بر ورودی ]24[ CRI
تعداد شاخص

0/1667
0/2683
0/2960
0/3262
0/3403
0/3657
0/3662

0/1667
0/2577
0/2844
0/3221
0/3251
0/3620
0/3620

0/1667
0/2527
0/2716
0/3144
0/3144
0/3408
0/3517

0/1667
0/2206
0/2546
0/3044
0/3029
0/3154
0/3337

0/1667
0/1898
0/2306
0/2643
0/2819
0/2958
0/3062

0/1667
0/1529
0/1994
0/1990
0/2457
0/2521
0/2681

0/1667
0/1121
0/1354
0/1330
0/1294
0/1309
0/1359

3
4
5
6
7
8
9

aBW

9

8

7

6

5

4

3

جدول  .3آستان قابلقبول ترکیبات مختلف اندازههیری سازهاری مبتنی بر خروجی ]24[ CRO
تعداد شاخص

0/2087
0/3273
0/3741
0/4225
0/4298
0/4599
0/4747

0/2087
0/3154
0/3611
0/4168
0/4108
0/4543
0/4587

0/2087
0/3102
0/3479
0/4061
0/4035
0/4379
0/4445

0/2087
0/2928
0/3309
0/3924
0/3931
0/4230
0/4225

0/2087
0/2738
0/3019
0/3565
0/3734
0/4029
0/4055

0/2087
0/2352
0/2848
0/2922
0/3313
0/3409
0/3653

0/2087
0/1581
0/2111
0/2164
0/2090
0/2267
0/2122

3
4
5
6
7
8
9

aBW

9

8

7

6

5

4

3

در ادام با توج ب مطالب رکرشده «مدل محاسب وزن نهایی عناصر در سلسل مراتب» برای
« تعیین وزن شاخصهای مسائل دارای ساختار سلسل مراتبی» ارائ میشود.

211

ساختاردهي و وزندهي به شاخصهای تولید( ...عباسي و دهقاني)

مدل محاسبه وزن نهايي عناصر در ساختار سلسلهمراتبي با استفاده از  .BWMدر
مطالعاتی ک برخی شاخصهای اصلی دارای زیرشاخص هستند ،وزن هر زیرشاخص ب صورت
اولی محاسب شده است؛ سپس برای ب دستآوردن وزن نهایی هر زیرشاخص از ضرب وزن اولی
زیرشاخص در وزن نهایی شاخص اصلی مرتبط محاسب شده است [ .]34 ،22این روش
« BWMسلسل مراتبی» نامیده میشود؛ ب عبارتدیگر در این روش ،وزن اولی محاسب شده
شاخصهای اصلی (سطد  )2همان وزن نهایی شاخص مربوط است .وزن نهایی شاخصهای
سطد س ب بعد ،از ااصلضرب وزن اولی شاخصهای مرتبط سطوح قبل در وزن اولی شاخص
مربوط محاسب میشود.
زمانی ک مسئل ای بیش از  9شاخص داشت باشد ،برای امکان استفاده از آستان قابلقبول
ارائ شده توسط لیانگ و همکاران ( )2020و اطمینان از نتایج ب دستآمده ،تهکیل ساختار
سلسل مراتب میتواند مناسب باشد []24؛ همچنین برای محاسب وزن شاخصها میتوان از
 BWMسلسل مراتبی استفاده کرد .در اینجا با توج ب قضی زیر ،روشی برای محاسب وزن
عناصر مسائل مانند عناصر ( SBSCشامل منظرها ،شاخصها و زیرشاخصها) توسط  BWMدر
یک ساختار مهخص ارائ میشود.
قضیه ( 1مدل محاسبه وزن نهايي عناصر در ساختار سلسلهمراتبي با استفاده از
 :)BWMفرم کنید تعیین وزن بهین عناصر یک ساختار مدنظر باشد .درصورتیک وزن عنصر

باالدستی عناصر موردنظر  Sدر نظر هرفت شود ( ،)0 < 𝑆 ≤ 1وزن بهین عناصر را میتوان با
ال مدل  ،4تعیین کرد.
𝜉 min
s.t:

()4

𝑗∀ − aBj| ≤ 𝜉,

wB
̇wj

|

𝑗w
|
𝑗∀ − ajW| ≤ 𝜉,
𝑤w
∑ wj =S
j

𝑗∀ w𝑗 ≥ 0,

اثبات قضی  :1در وضعیتی ک تعیین وزن عناصر سطد  2ساختار مدنظر باشد ،وزن عنصر
باالدستی یک است ( .)S=1در این وضعیت با ااتساب  S=1و تغییر متغیر 𝑗∀ 𝑗 𝑤𝑗 = 𝑤′در
مدل  ،1مدل  4ااصل میشود؛ ازاینرو ال آن ب تعیین وزنهای بهین عناصر موردنظر منتج

212

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

خواهد شد .در وضعیتی ک  0 < 𝑆 < 1باشد ،مطابب  BWMسلسل مراتبی ،وزن زیرعناصر با
تقسیم وزن عناصر ااصل از مدل  )𝑤′𝑗 ∀𝑗( 1بر  Sااصل میشود .درصورتیک وزن زیرعناصر
𝑤′

𝑗∀ 𝑗𝑤 نامیده شود ،داریم 𝑗∀ 𝑆 .𝑤𝑗 = 𝑗⁄با ااتساب تغییر متغیر 𝑗∀ 𝑗𝑤𝑆 = 𝑗 𝑤′در مدل 1
و ضرب طرفین نامساوی محدودیت آخر در مقدار مثبت  ،Sمدل  4ااصل میشود؛ ازاینرو در
وضعیتی ک  0 < 𝑆 < 1باشد نیز مدل  4معادل مدل  1است و ال آن ب تعیین وزن بهین
زیرعناصر منتج خواهد شد؛ بنابراین قضی  1اثبات شد.
قابلتوج آنک با توج ب قضی  ،1مقدار تابع هدف مدلهای  1و  4یکسان ،اما مقدار
وزنهای بهین عناصر در مدل  S ،1برابر مقدار وزن بهین عناصر در مدل  4است .محاسب وزن
عناصر ساختار با استفاده از مدل  ،4ب جای استفاده از  BWMسلسل مراتبی (مبتنی بر ال مدل
 1است) باعث ب دستآمدن وزن نهایی شاخصها ب صورت مستقیم شده ک این امر باعث
کاهش اجم محاسبات میشود .از طرف دیگر برخالف  BWMسلسل مراتبی ،برای محاسب
وزن شاخصها با ب کارهیری مدل محاسب وزن نهایی عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده
از  BWMدر هر سطد کافی است ک وزن نهایی عنصر باالدستی  Sمهخص باشد .در این
صورت نیازی ب دانستن وزن اولی عناصر سطوح باالتر نیست.
درنهایت با توج ب مطالب تهریدشده ،الگوریتم ساختاردهی و وزندهی ب عناصر مسئل ها
تهرید میشود.
الگوريتم ساختاردهي و وزندهي به عناصر مسئلهها .هیچ قانون مطمئنی برای ساخت
سلسل مراتب کاربردی عناصر در  AHPوجود ندارد و رویکرد اشخاص برای ساخت سلسل مراتب
ب نوع تصمیمهیری آنها بستگی دارد []36؛ باایناال میتوان مهاب ساخت سلسل مراتب
کاربردی  ،AHPبرای طراای ساختار سلسل مراتبی کاربردی عناصر از دو رویکرد تحلیلی و
سیستمی استفاده کرد .ازآنجاک در مسئل موردبررسی در پژوهش ااضر بررسی هزین ها
موضوعیت ندارد ،ااتساب هزین ها در ساختار الز نیست؛ همچنین ازآنجاک رویکرد افراد برای
ساخت سلسل مراتب کاربردی عناصر ب نوع تصمیمهیری آنها بستگی دارد ،ممکن است افراد
مختلف ساختارهای متفاوتی را ب موضوع موردبررسی نسبت دهند .ساختار مناسب کاربردی
عناصر باید چهار ویژهی اصلی زیر را داشت باشد:
 .1متناسب با قضاوت هروه خبره باشد و هدف بررسی را تأمین کند؛
 .2شامل اداقل دو سطد هدف و عناصر اصلی بوده و ارتباطهای عناصر هر سطد /زیرمسئل
مهخص باشد .قابلتوج آنک محدودیتی برای تعداد سطوح ساختار وجود ندارد و در صورت لزو
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برای ساختار ،س سطد یا بیهتر در نظر هرفت میشود .در این خصوص باید ساختار در سطد
مناسب تفصیل بوده و خیلی مختصر یا خیلی مفصل نباشد؛
 .3با توج ب اینک عناصر هر سطد /زیرمسئل معموالً بین  5تا  9هستند ،هر زیرمسئل باید
اداکثر  9عنصر داشت باشد (برای امکانپذیربودن استفاده از اد آستان های قابلقبول)؛
 .4درصورتیک ساختار عالوه بر عناصر اصلی شامل زیرعنصر نیز باشد ،اتیاالمکان تعداد
سطوح تفصیل عناصر اصلی نزدیک ب هم باشد.
در ادام با درنظرداشتن چهار ویژهی یادشده و همچنین با بهرههیری از مدل محاسب وزن
نهایی عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMو ااتساب آستان قابلقبول  CRIو
 ،CROالگوریتم پیهنهادی برای ساختاردهی و وزندهی عناصر مسائل (مانند  )SBSCتهرید
میشود:
قدم صفر :آمادهسازی و تشکیل گروه خبره .اهر قبالً هروه خبره تهکیل شده و ساختار K

سطحی ب همراه وزن عناصر مورد تأیید هروه خبره برای مسئل موجود باشد ،ب قد ( 3برای
بررسی دارابودن چهار ویژهی ساختار مطلوب) برو؛
اهر قبالً هروه خبره تهکیل و در ساختار  Kسطحی وزن عناصر محاسب نهده یا از لحاظ
هروه خبره نیاز ب بازنگری در وزن عناصر باشد ،ب قد ( 2برای محاسب وزنها) برو.
در غیر این صورت (درصورتیک مسئل قبالً ساختار نداشت باشد) ،الگوریتم از قد ( 1برای
تهکیل ساختار سلسل مراتبی دوسطحی عناصر) ادام خواهد یافت.
قدم  :1ساخت ساختار سلسلهمراتبي کاربردی دوسطحي عناصر .در این قد با استفاده از
مرور مبانی نظری و نظرهای اعضای هروه خبره ،یک ساختار سلسل مراتبی دوسطحی ()K=2
عناصر برای مسئل تهکیل میشود .در این ساختار ،هدف اصلی مسئل در سطد یک و عناصر
اصلی (ب صورت یک زیرمسئل اداکثر  9عنصری در نظر هرفت می شود) در سطد  2قرار داده
میشود .پس از تهکیل ساختار سلسل مراتبی اولی موردتأیید هروه خبره (شامل ویژهیهای اول،
سو و چهار ) ،ب قد دو رفت میشود.
قدم  .2محاسبه وزن عناصر .درصورتیک یک زیرمسئل برای نخستین بار موردبررسی قرار
هرفت باشد ،اطالعات الز در خصوص بهترین و بدترین عنصر و میزان ارجحیت عناصر هر
کدا از زیرمسئل های تعریفشده اخذ و زیرمسئل ها ب صورت جداهان با ب کارهیری مدل محاسب
وزن نهایی عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از ( BWMمدل  ،4مطابب توضیحات بند
 )3ال و وزن شاخصهای مربوط تعیین میشود .بدیهی است در تکرار نخست این قد فقط
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یک زیرمسئل مربوط ب عناصر اصلی وجود دارد و در تکرارهای بعد ممکن است زیرمسائل
بیهتری وجود داشت باشد.
درصورتیک یک زیرمسئ ل قبالً بررسی شده و در ساختار جدید ،برخی عناصر تجمیع شده در
زیرمسئل وجود داشت باشد ،تعیین وزن عناصر تجمیعشده بدون ب کارهیری مدل  ،4میسر است.
در این خصوص وزن هر عنصر تجمیعشده با جمع وزن عناصر تهکیلدهنده تعیین میشود .اما
اهر عناصر تجزی شده در زیرمسئل وجود داشت باشد ،وزن عناصر با مدلسازی و ال مدل ،4
ب دست میآید.
پس از تهکیل ساختار سلسل مراتبی نهایی ک شامل وزن عناصر است ،برای بررسی و تأیید
هروه خبره ب قد  3رفت میشود.
قدم  :3بررسي موردتأيیدبودن ساختار عناصر با احتساب وزنها از نظر گروه خبره .در
این قد با ااتساب وزن نهایی عناصر توسط هروه خبره با استفاده از چهار ویژهی ساختار مطلوب
کاربردی عناصر ،مناسببودن ساختار بررسی میشود .درصورتیک ساختار با ااتساب وزن عناصر
موردتأیید هروه خبره باشد ،ساختار Kسطحی موردنظر مطلوب ااصل شده است ،پایان؛ در غیر
این صورت (عد وجود توأ چهار ویژهی موردنظر) ،برای بهبود و اصالح ساختار عناصر ب قد 4
رفت میشود.
یادآوری این نکت الز است ک پس از محاسب وزن عناصر ،امکان بررسی ویژهی دو
ساختار مطلوب امکانپذیر خواهد بود .در این خصوص عناصر فاقد زیرعنصر نباید وزن خیلی کم
یا وزن خیلی زیاد داشت باشند .با توج ب نظرهای هروه خبره مهخص میشود ک کدا یک از
عناصر وزن خیلی زیاد و یا وزن خیلی کم دارند.
قدم :4اصالح ساختار عناصر با استفاده از رويکردهای تحلیلي و سیستمي .در این قد با
استفاده از چهار ویژهی ساختار مطلوب ساختار عناصر با استفاده از رویکردهای تحلیلی و
سیستمی ب صورت زیر اصالح میشود:
الف) در صورت وجود عناصر فاقد زیرعنصر و دارای وزن نسبتاً کم در ساختار (عد وجود ویژهی
دو در ساختار موردبررسی) ،از رویکرد سیستمی استفاده میشود .در این خصوص با افظ مفهو ،
برخی عناصر موردنظر در یک سطد تجمیع و جایگزین عناصر موردنظر در همان سطد میشود.
ب) در صورت وجود عناصر فاقد زیرعنصر و دارای وزن نسبتاً زیاد در ساختار (عد وجود ویژهی
دو در ساختار موردبررسی) ،از رویکرد تحلیلی استفاده میشود .در این وضعیت با افظ مفهو ،
برای عناصر موردنظر دو یا چند زیرعنصر در نظر هرفت میشود .در این خصوص ممکن است
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سطد جدیدی اضاف نهود و فقط عناصر هر سطد /زیرمسئل افزایش یابد؛ همچنین ممکن است
زیرعناصر در سطد بعدی آورده شده و تعداد سطد ساختار اضاف شود (.)K=K+1
ج) در صورت تفاوت نسبتاً زیاد تعداد سطوح تفصیل عناصر اصلی (عد وجود ویژهی چهار در
ساختار موردبررسی) ،ب کارهیری توأ راهالهای پیهنهادی وضعیتهای «الف» و «ب» میتواند
راهگها باشد.
باید اصالاات «الف» تا «ج» ب هون ای اعمال شوند ک ساختار دارای چهار ویژهی ساختار
مطلوب باشد .پس از تهکیل ساختار جدید ،برای محاسب وزن عناصر ب قد  2رفت میشود.
درصورتیک در این اجرای الگوریتم اضاف کردن عنصر جدیدی ب ساختار الز شد،
اتی االمکان عنصر ب زیرمسائل موجود اضاف شود (با رعایت شرط اداکثر  9عنصر در هر
زیرمسئل ) .اهر ساختار شامل زیرمسائل کمتری باشد ،با ب کارهیری تعداد کمتر مدل  ،4وزن
عناصر تعیین خواهد شد .در این خصوص میتوان در صورت موافقت هروه خبره ،با استفاده از
رویکرد سیستمی ،زیرمسئل هایی ک تعداد عناصر کمتری دارند و از لحاظ ماهیت شبی ب
یکدیگر هستند را با شرط اداکثر  9عنصر ،در یک زیرمسئل جدید ادغا کرد و ب جای آنها،
زیرمسئل ادغامی متناظر را در نظر هرفت.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این بخش نتایج اجرای الگوریتم پیهنهادی برای شناسایی ،ساختاردهی و تعیین وزن عناصر
(شامل منظرها ،شاخصها و زیرشاخصها) ارزیابی عملکرد مدل  SBSCدر نیروهاههای ارارتی
کهور در راستای تولید پایدار و سبز ارائ میشود .خالص اجرای الگوریتم پیهنهادی مطالع
موردی در جدول  ،4ارائ شده است ک در ادام تهرید میشود.
جدول  .4خالص پیادهسازی الگوریتم برای مطالع موردی
پايینترين
سطح
سلسلهمراتب

قدم

---

0
1

K=2

2
3

توضیحا
تهکیل هروه خبره و مهخصشدن اینک ساختار اولی ای برای مسئل وجود ندارد.
شناسایی منظرها یا عناصر سطد  2طبب جدول  ،5تهکیل ساختار سلسل مراتبی
کاربردی دوسطحی مطابب شکل ( 1بر اساس ویژهیهای اول ،سو و چهار ساختار
مطلوب)
محاسب وزن منظرها (زیرمسئل  )1با مدلسازی و ال مدل ( 4با توج ب جدولهای
 6و )7
بر اساس نظر هروه خبره ،هم عناصر سطد  ،2نیاز ب تفصیل بیهتر دارد (ب منظور
اصول ویژهی چهار )
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پايینترين
سطح
سلسلهمراتب

قدم

4
2

K=3

3
4
2

K=4

3

توضیحا
اصالح ساختار طبب بند ب قد  4و اضاف شدن سطد شاخصها (( )K=2+1جدول 5
و شکل )1
محاسب وزن شاخصهای سطد ( 3زیرمسئل های  2تا  )6با مدلسازی و ال مدل 4
بر اساس نظر هروه خبره زیرمسئل های  3و  5ب تفصیل بیهتری نیاز دارند (در
راستای تحقب ویژهی دو ) و ااتساب زیرشاخص برای یک شاخص زیرمسئل  3و دو
شاخص زیرمسئل  5الز است.
اصالح ساختار طبب بند ب قد  ،4و اضاف شدن سطد زیرشاخصها ()K=3+1
(جدول  5و شکل )1
محاسب وزن زیرشاخصهای سطد ( 4زیرمسئل های  7تا  )9با مدلسازی و ال
مدل 4
بر اساس نظر هروه خبره چهار ویژهی در ساختار چهارسطحی تهکیلشده (شکل )1
وجود دارد ،پایان.

با توج ب توضیحات رکرشده در جدول  ،4در قد صفر الگوریتم هروه خبره از پنج کارشناس
و مدیر باسابق شاغل در نیروهاههای ارارتی کهور تهکیل شد؛ سپس با توج ب نبود ساختار
اولی عناصر ،برای طراای ساختار سلسل مراتبی دوسطحی کار از قد یک شروع هردید .یادآوری
میشود ک مطابب با الگوریتم پیهنهادی ،تصمیمهیری ب صورت هروهی انجا شد.
در قد  ،1بر اساس نظرهای هروه خبره و مرور ادبیات ،عناصر سطد دو طبب جدول  5شامل
 5منظر مدل  SBSCتعریف شد .ازآنجاک تعداد عناصر سطد دو کمتر از  9است (ویژهی سو )،
ساختار سلسل مراتبی کاربردی دوسطحی مسئل طبب شکل  ،1طراای شد.
جدول  .5عناصر ارزیابی عملکرد مدل  SBSCنیروهاههای ارارتی کهور در راستای تولید پایدار و سبز

در سطد K

K=2

منظرهای مالی ،زیستمحیطی ،پایداری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادهیری []46
K=3

نسبت هزین ب درآمد ،تعداد روز تأخیر در راهاندازی واادها ،شدت اوادث شغلی ( ،)SRتکرار اادث شغلی (،)FR
شایست ساالری ،میزان مهارکت کارکنان در برنام ریزی و تصمیمهیری []29
سروصدای صنعتی ،نرخ رشد متوسط درآمد فروش برق ،درآمد محصوالت جانبی ،رضایت شرکت مدیریت شبک ،
آموزش و تقویت مهارت کارکنان ،بهرهوری نیروی کار []46
نسبت سود خالص ب فروش []46 ،29
سیستم نظارت بر انتهار آالیندههای زیستمحیطی ،نوع سوخت مصرفی ،عمر نیروهاه ،اجرای سیستم ]40[ IMS
سرمای هذاری در فناوری نوآوری سبز ،اشتراک دانش []46 ،40
زیستمحیطی آب ،زیستمحیطی خاک ،زیستمحیطی هوا []35
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بازده ارارتی خالص سوخت (کارایی) []40 ،35
هزین تعمیرات ،هزین بهرهبرداری یا تولید برق []40 ،4
هروه خبره :درصد درآمد محقبشده ،مدیریت پسماند ،نگهداری و تعمیرات اثربخش ،بهرهبرداری مطمئن ،درصد
مصرف داخلی نسبت ب تولید ناویژه نیروهاه ،خروجهای با برنام ب جمع خروجها ،درصد دوبارهکاریهای تعمیرات،
درصد راهاندازی موفب ،ضریب تکرار اوادث فنی
K=4

نرخ خروج اضطراری ( ،)FRتعداد تریپ وااد []29
اجم پساب ،میزان آب مصرفی []46
انتهار ررات معلب []7
انتهار دیاکسید کربن ]40،7[ CO2
آمادهی ]29 ،4[ AF
انتهار ]46 ،40 ،29 ،7[ NOX
انتهار دیاکسید هوهرد ]46 ،40 ،7[ SO2
هروه خبره :درصد تحقب تولید ،آلودهی آب

ازآنجاک ساختار سلسل مراتبی کاربردی دوسطحی (شکل  )1دارای ویژهیهای اول ،سو و
چهار ساختار مطلوب هستند ،موردتأیید هروه خبره واقع شد؛ سپس برای تعیین وزن منظرها
بایستی ب قد  2رفت.
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سطح سه

سطح چهار
SP6

0/0253

0/0173

نسبت هزینه به درآمد ()C6.2

0/0080

هزینه تعمیرات ()C6.3

0/0109

SP9

SP8

0/0200

انتشار )C9.1( NOX

0/0067
0/0067
0/0022

انتشار )C9.2( SO2
انتشار )C9.3( C O2
انتشار ذرات معلق ()C9.4

0/0184

حجم پساب ()C8.1

0/0425

میزان آب مصرفی ()C8.2

0/0055

آلودگی آب ()C8.3

0/0547

0/0355

SP5

سطح دو

نسبت سود خالص به فروش ()C6.1

هزینه بهرهبرداری یا تولید برق ()C6.4
درصد درآمد محققشده ()C6.5

سطح یک

0/1162
منظر مالی
()C1.5

زیست محیطی هوا ()C5.1

 0/0133سیستم نظارت بر انتشارآالیندهها ()C5.2
0/0118

سرو صدای صنعتی ()C5.3

0/0664

زیست محیطی آب ()C5.4

0/0071
0/0250

زیست محیطی خاک ()C5.5
مدیریت پسماند ()C5.6

0/1592
منظر
زیست
محیطی
()C1.4

شاخصهای تولید پا یدار و سبز در نیروگاههای حرارتی

 0/0196سرمایهگذاری درفناوری نوآوری سبز ()C4.1
 0/0430نرخ رشد متوسط درآمد فروش برق ()C4.2

SP4

0/0086

درآمد محصوالت جانبی ()C4.3

0/0333

رضایت شرکت مدیریت شبکه ()C4.4

0/0106

 0/0559نرخ خروج اضطراری()C7.1( )FR
تعداد تریپ واحد ()C7.2
0/0086 SP7
0/0346
0/0220

آمادگی )C7.3( AF
درصد تحقق تولید ()C7.4

SP3

0/0247

عمر نیروگاه ()C4.6

0/0957

نگهداری و تعمیرات اثربخش ()C4.7

0/0300

بازده حرارتی سوخت (راندمان) ()C3.1

 0/0184درصد مصرف داخلی به تولید ناویژه ()C3.2
0/1211

بهرهبرداری مطمئن ()C3.3

 0/0469تعداد روز تأخیر راهاندازی واحدها ()C3.4

 0/0581خروجهای با برنامه به جمع خروجها ()C3.5
0/0765
0/0116

SP2

نوع سوخت مصرفی ()C4.5

درصد دوبارهکاریهای تعمیرات ()C3.6

0/0674
0/009 0
(
0)C
/0154

اشتراک دانش ()C2.1
آموزش و تقویت مهارت کارکنان ()C2.2

0/0064

پیادهسازی سیستم )C2.3( IMS

0/0049
(0)/C0049
0)C
(/0071

شدت حوادث شغلی ()C2.4( )SR

( )C

منظر

پایداری
()C1.3

0/4300
منظر
فرآیندهای

داخلی
( )C

درصد راهاندازی موفق ()C3.7
ضریب تکرار حوادث فنی ()C3.8

0)C
(/0023
)0C
/009(0

0/2357

تکرار حادثه شغلی ()C2.5( )FR
شایستهساالری ()C2.6
میزان مشارکت کارکنان ()C2.7
بهرهوری نیروی کار ()C2.8

0/0589
منظر رشد و
یادگیری
()C1.1

SP1

شکل  .1ساختار نهایی 4سطحی عناصر ارزیابی عملکرد مدل  SBSCنیروهاههای ارارتی کهور در راستای تولید پایدار و سبز

در قد  2با توج ب اینک زیرمسئل عناصر سطد ( 2زیرمسئل  )1برای نخستین بار بررسی
شده است ،اطالعات مربوط ب بهترین و بدترین منظر و ارجحیت مقایسات زوجی منظرها از
هروه خبره اخذ و وزن منظرها با مدلسازی و ال مدل  ،4محاسب شد .در این خصوص مقادیر
 ،CRO ،CRIآستان قابلقبول نرخ سازهاری و نتیج بررسی قابلاعتمادبودن وزنها در
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جدولهای  6و  ،7آورده شده است .یادآوری میشود ک مقادیر آستان قابلقبول نرخ سازهاری با
توج ب تعداد شاخص و  aBWمسئل از جدولهای  2و  ،3استخراج شده است .مقادیر تعداد
شاخص و  aBWهر زیرمسئل در جدولهای  6و  ،7مهاهده میشود؛ سپس ساختار سلسل مراتبی
دوسطحی با ااتساب وزن عناصر مطابب شکل  ،1تهکیل و برای بررسی و تأیید هروه خبره،
الگوریتم از قد  3ادام یافت .در قد  3نسبت ب بررسی ساختار سلسل مراتبی دوسطحی وزندار
ایجادشده با استفاده از  4ویژهی ساختار مطلوب توسط هروه خبره اقدا شد .در این قد ویژهی
دو (تفصیل کم یا زیاد ساختار) توسط هروه خبره بررسی و بیان شد ک ساختار ب تفصیل بیهتر
(رکر شاخصها عالوه بر رکر منظرها) نیاز دارد؛ بنابراین برای اصالح ساختار بایستی ب قد 4
رفت.
جدول  .6بررسی سازهاری  CRIزیرمسائل مطالع موردی (مرتبط با سطوح مختلف ساختار)

0/2521 0/1294 0/1990 0/2643 0/3154 0/3517 0/3620 0/3221 0/2819

نتیجه

آستانه قابلقبول

CRI

0/1429 0/1190 0/1000 0/2000 0/2321 0/2917 0/2083 0/2000 0/0476

تعداد شاخص

aBW

CX.8

CX.7

CX.6

CX.5

CX.4

CX.3

CX.2

X=1
X=2
X=3
X=4
X=5

CX.1

مقادير

4

توضیح

4

X=6

aBj
ajW

4

X=7

ajW

3

X=8

aBj

3

X=9

ajW

سطح

aBj

زيرمسئله

aBj
ajW

SP1

قابلق
بول

4

8

ajW

SP2

قابلق
بول

3

7

aBj

SP3

قابلق
بول

4

6

ajW

SP4

قابلق
بول

5

6

aBj

3

SP5

قابلق
بول

6

8

aBj
ajW

3

SP6

قابلق
بول

7

9

ajW

SP7

قابلق
بول

8

9

aBj

3

SP8

قابلق
بول

8

6

aJw

SP9

قابلق
بول

5

7

--2
4
3
6
-------------

--6
1
9
1
1
9
-----------

--3
4
3
8
6
5
4
4
---------

4
2
4
3
3
5
7
3
8
1
1
6
-------

3
3
4
3
4
5
5
5
1
8
5
2
3
3
--8
1

2
4
3
3
1
9
9
1
7
3
6
1
2
4
7
1
4
4

1
7
1
6
7
3
4
5
5
3
4
3
6
1
1
7
4
4

7
1
2
4
5
4
7
3
3
5
3
4
1
6
3
4
1
8

aBj

2
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جدول  .7بررسی سازهاری  CROزیرمسائل مطالع موردی (مرتبط با سطوح مختلف ساختار)
نتیجه

قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول

آستانه
قابلقبول

0/3734
0/4168
0/4587
0/4445
0/4230
0/3565
0/2922
0/2090
0/3409

CRO

0/0800
0/2792
0/2710
0/4067
0/3013
0/2792
0/1529
0/1832
0/2237

تعداد
شاخص

5
8
8
7
6
5
4
3
4

aBW

7
6
9
9
8
6
6
7
8

شاخص
سازگاری

3/73
3/00
5/23
5/23
4/47
3/00
3/00
3/73
4/47

*ξ

سطح

0/2984
0/8377
1/4174
2/1270
1/3467
0/8377
0/4586
0/6834
1/000

2
3
3
3
3
3
4
4
4

زير
مسئله
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9

در قد  4با استفاده از رویکرد تحلیلی و نظر هروه خبره با افظ مفهو  ،نسبت ب تجزی
منظرهای سطد  2ب چند شاخص و اضاف کردن یک سطد ب ساختار ( ( )K=2+1طبب بند ب
قد چهار) اقدا شد؛ بنابراین با استفاده از مرور مبانی نظری و نظرهای اعضای هروه خبره،
شاخصهای سطد سو با لحاظ اداکثر تعداد  9عنصر برای هر زیرمسئل طبب جدول ،5
شناسایی و ساختار س سطحی اصالحشده طبب شکل  ،1تهی شد؛ سپس برای تعیین وزن
شاخصهای سطد  ،3مجدد ًا ب قد  2رفت و پس از محاسب وزن شاخصها و تهکیل ساختار
سلسل مراتبی س سطحی وزندار ،برای بررسی و تأیید ساختار توسط هروه خبره بایستی ب قد 3
رفت .با توج عد تأیید ساختار س سطحی توسط هروه خبره و نیاز ب تفصیل بیهتر
شاخصهای«بهرهبرداری مطمئن» در زیرمسئل « ،3زیستمحیطی آب» و «زیستمحیطی هوا»
در زیرمسئل  ،5مجدد ب ترتیب قد های  2 ،4و  3الگوریتم تکرار و زیرشاخصهای مرتبط ب
شاخصهای مربوط شناسایی شد؛ در ادام ساختار سلسل مراتبی چهارسطحی عناصر (منظرها،
شاخصها و زیرشاخصها) ارزیابی عملکرد نیروهاههای ارارتی کهور در راستای تولید پایدار و
سبز با استفاده از مدل  SBSCک دارای چهار ویژهی ساختار کاربردی شاخصها و موردتأیید
هروه خبره بود ،تهکیل شد (شکل .)1
با توج ب ساختار سلسل مراتبی (شکل  ،)1مهمترین منظر سطد  ،2منظر فرآیندهای داخلی،
مهمترین شاخص سطد  ،3شاخص بهرهبرداری مطمئن و مهمترین زیرشاخص سطد  ،4نرخ
خروج اضطراری است.
چنانچ ساختار شامل زیرمسائل کمتری باشد ،با مدلسازی و ال تعداد کمتری از مدلهای
 ،4وزن عناصر تعیین خواهد شد؛ ازاینرو در مطالع موردی ب اعضای هروه خبره پیهنهاد شد ک

ساختاردهي و وزندهي به شاخصهای تولید( ...عباسي و دهقاني)

221

ب جای ااتساب عناصر در  9زیرمسئل  ،از  8زیرمسئل استفاده شود .ب این صورت ک س
زیرشاخص شاخص «زیستمحیطی آب» (زیرمسئل  )8با شش شاخص منظر زیستمحیطی
(زیرمسئل  )5ادغا و یک مسئل  8عنصره معادل در نظر هرفت شود؛ البت این پیهنهاد
موردقبول هروه خبره واقع نهد .آنها بیان کردند ک تفکیک عناصر ب این صورت برای درک
ساختار نهایی مطلوبتر است.
بحث :در این قسمت نتایج پژوهش ااضر با نتایج چند تحقیب مهاب مقایس میشود:
با توج ب نتایج پژوهش ژائو و لی ( ،)2015اولویت منظرها ب ترتیب پایداری ،رشد و یادهیری،
مالی ،زیستمحیطی و فرآیندهای داخلی ب دستآمده و منظرهای مزبور ب ترتیب نقش مهمی در
توسع و بهبود عملکرد نیروهاههای ارارتی داشت است .با توج ب نتایج پژوهش ااضر ،اولویت
منظرها ب ترتیب فرآیندهای داخلی ،پایداری ،زیستمحیطی ،مالی و رشد و یادهیری مؤثر در
عملکرد نیروهاه های ارارتی کهور در راستای تولید پایدار و سبز تعیین شده است .مقایس نتایج
دو پژوهش نهان میدهد ک منظر پایداری دارای رتب اول یا دو است و این موضوع اهمیت
منظر پایداری در بهبود عملکرد نیروهاههای ارارتی را نهان میدهد.
با توج ب نتایج پژوهشهای زو و جیائو ( )2019و دهقانی و عباسی ( ،)2021مهمترین
منظر ،منظر فرآیندهای داخلی تعیین شده است .نتایج پژوهش ااضر نیز نهان میدهد ک منظر
فرآیندهای داخلی دارای رتب اول اهمیت است .مقایس نتایج ااصل از س پژوهش نهاندهنده
اهمیت تمرکز بر این منظر در نیروهاههای ارارتی در راستای بهبود عملکرد است؛ بنابراین با
توج ب مفهو پایداری ،توسع ای ک نیازهای فعلی را بدون ب خطرانداختن توانایی نسلهای
آینده برآورده میکند ،با بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد این منظر باعث استفاده بهتر از منابع
طبیعی و درنتیج تولید پایدار و سبز در نیروهاههای ارارتی شده است.
با توج ب نتایج پژوهش دهقانی و عباسی ( ،)2021مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد در
یکی از نیروهاه های ارارتی سیکل ترکیبی کهور ،نرخ خروج اضطراری در منظر مهتریان است.
نتایج پژوهش ااضر نیز نهان میدهد ک بهرهبرداری مطمئن و نرخ خروج اضطراری از
مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد است .مقایس نتایج دو تحقیب اهمیت شاخص نرخ خروج
اضطراری در بهبود عملکرد نیروهاههای ارارتی را نهان میدهد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

بر اساس یافت های ب دستآمده ،الگوریتم ارائ شده در این پژوهش ،الگوریتمی مناسب برای
دست بندی و ساختاردهی عناصر مربوط ب مسائل برای دانستن جزئیات مناسب از مسئل است و
باعث کاهش پیچیدهی و درک مناسبتر مسائل میشود .از طرف دیگر مدل محاسب وزن نهایی
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عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMروش مناسبی برای محاسب وزن عناصر در
االت ساختار سلسل مراتبی مسئل است؛ همچنین تلفیب الگوریتم ارائ شده با رویکرد  SBSCب
شناسایی شاخصها ،تهکیل یک ساختار سلسل مراتب مناسب و تعیین وزنهای قابل اطمینان
عناصر (منظرها ،شاخصها و زیرشاخصها) در راستای تولید پایدار و سبز در نیروهاههای ارارتی
کهور منجر شده است.
از طرف دیگر ساختار سلسل مراتبی وزندهیشده عناصر میتواند ب تصمیمهیرندهان برای
ارزیابی و بهبود عملکرد نیروهاههای ارارتی کمک زیادی کند .در این خصوص باید در استراتژی
و ارزیابی عملکرد سازمان ب عناصر دارای وزن بیهتر ،اهمیت بیهتری داده شود تا با تمرکز بر
هدفهذاری و تحقب اهداف در راستای آن عناصر سازمان بتواند نسبت ب بهبود عملکرد خود
اقدا کند .درصورتیک استراتژی سازمان با عناصری ک دارای وزن زیادی هستند متناسب و
همخوان نباشند ،ممکن است استراتژیهای سازمان ب درستی تدوین نهود یا ساختار نهایی
تهکیل شده مناسب نباشد؛ بنابراین باید با نظر هروه خبره نسبت ب ب روزآوری و بازنگری آنها
ب هون ای اقدا کرد ک ساختار نهایی وزندار و استراتژیهای سازمان در جهت ارزیابی عملکرد
سازمان در یک راستا باشند.
پیهنهاد میشود برای پژوهشهای آتی از سایر مدلهای  BWMو همچنین از روشهای
هروهی آن برای تعیین وزن عناصر در الگوریتم استفاده شود؛ همچنین خطیکردن مدل محاسب
وزن نهایی عناصر در ساختار سلسل مراتبی با استفاده از  BWMبرای سهولت ال و استفاده از
الگوریتمهای خوش بندی برای ب کارهیری روش سیستمی در الگوریتم میتواند در پژوهشهای
آتی مدنظر قرار هیرد .از طرف دیگر با توج ب مقایس تطبیقی نتایج پژوهش با نتایج
پژوهشهای مهاب (موارد رکرشده در قسمت بحث) ،پیهنهاد می شود نیروهاهها برای ارزیابی
عملکرد در راستای تولید پایدار و سبز ب دو منظر فرآیندهای داخلی و پایداری توج ویژه کنند؛
همچنین شاخص نرخ خروج اضطراری از مهمترین شاخصها است و پیهنهاد میشود برای
بهبود عملکرد ب این شاخص نیز توج ویژه شود؛ همچنین پیهنهاد میشود هدفهذاریهای
کالن و خُ رد ،اجرای استراتژی و ارزیابی عملکرد در نیروهاههای ارارتی کهور بر اساس
شاخص های ارزیابی عملکرد تولید پایدار و سبز شناسایی و وزنهذاری شده بر اساس نتایج
پژوهش ،با توج بیهتر ب شاخص بهرهبرداری مطمئن ب عنوان یکی از مهمترین شاخصها،
انجا پذیرد .ب کارهیری الگوریتم پیهنهادی در پاالیهگاه ،کارخان فوالد و سایر صنایع مرتبط نیز
میتواند در پژوهشهای آتی مدنظر قرار هیرد .تکمیل شاخصهای ارزیابی عملکرد تولید پایدار و
سبز مرتبط با نیروهاه ارارتی کهور با تأکید بر دیگر نیروهاههای ارارتی ازجمل نیروهاههای
هازی و بخاری نیز میتواند در پژوهشهای آتی لحاظ شود.
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