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چکیده
امروزه پیامدهای زیست محیطی و جوابگو نبودن منابع کره زمین به ذغدغه اصلی بشر تبدیل شده است.
تمام سازمانها از جمله شرکتهای خودروسازی موظفند تا لجستیک معکوس را در فرایندهای خود وارد
نمایند ،چرا که موظف به پذیرش مسئولیت محصوالت برگشتی و دفع مناسب ضایعات می باشند .در این
تحقیق برای دستیابی به میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو در پیاده سازی لجستیک معکوس نخست
 12شاخص و  21زیر شاخص موثر بر پیاده سازی لجستیک معکوس از ادبیات تحقیق استخراج و این
شاخص ها به چهار گروه عوامل اطالعاتی ،استراتژیکی ،تاکتیکی و عملیاتی تقسیم بندی گردیدند .پس از
تهیه مدل ،بر اساس پرسشنامه اول و دریافت نظرات خبرگان  ،میانگین اولویت وزنی (رتبه) عامل های
سنجش محاسبه و نرمال سازی گردید .با تعریف  4عامل تعیین شده به عنوان ورودی ،برای هر عامل 3
متغیر زبانی کم ،متوسط و زیاد تعریف و  12قاعده اگر-آنگاه فازی به عنوان پایگاه دانش وارد نرم افزار
 MATLABگردید .سپس با استفاده از اطالعات اخذ شده از پرسشنامه دوم میزان متغیرهای 4گانه محاسبه
گردید که با توجه به تابع عضویت تعریف شده در نرم افزار برای متغیرهای ورودی ،میزان آمادگی گروه
صنعتی ایران خودرو به مجموعه فازی "متوسط" تعلق گرفت .بر همین اساس پیشنهادهایی برای پیاده
سازی بهتر لجستیک معکوس در گروه صنعتی ارائه گردید.
واژههای كلیدی :ارزیابی آمادگی پیاده سازی  ،لجستیک معکوس  ،تکنیک فازی  ،شرکت ایران خودرو.

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،
ایران
 -1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه پیامدهای زیست محیطی و جوابگو نبودن منابع کره زمین به دغدغه اصلی بشر تبدیل شده و
مدیران از قبل از سال  2442میالدی  ،توجه بیشتری به پیامدهای زیست محیطی و اثر این پیامدها بر روی
عملیات و همافزایی بالقوه داشته اند  .تولیدکنندگان موظف به پذیرش مسئولیت قطعات برگشتی و دفع
مناسب ضایعات می باشند  .ع الوه بر این حقوق مشتری در اروپا به وسیله قوانین حمایت شده و مشتریان
حق عودت قطعات را تحت شرایط تعریف شده دارا می باشند 7 [.و]1
از جمله مباحثی که امروزه در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین صنایع مختلف مطرح است ،
موضوع " لجستیک معکوس " و " مدیریت بازگشتیها" می باشد  .امری که به نظر می رسد تاکنون در
صنایع مختلف کشورمان به آن توجه جدی نشده است .امروزه در کشور های پیشرفته جهان  ،سازمان های
صنعتی  ،دولتی  ،تجاری و خدماتی بر فرایندهای لجستیک معکوس و زنجیره تامین تمرکز کرده اند که این
مقوله درایجاد ارزش اقتصادی وا قعی کاالها و خدمات به همراه پشتیبانی از مالحظات زیست محیطی نقش
موثری دارد]6[ .
آنچه که در جریان سنتی کاال وجود دارد و مدیران صنایع بر کنترل و مدیریت آن تاکید می کنند
جریان مستقیم یا رو به جلوی مواد و محصوالت است که عمدتا از طرف تامین کنندگان به سازندگان ،
توزیع کنندگان  ،خرده فروشان و در نهایت مشتریان جریان دارد  .اما در بسیاری از صنایع  ،جریان مهم
دیگری نیز در زنجیره های تامین وجود دارد که به صورت معکوس شکل گرفته و در آن  ،محصوالت از
سطوح پائینی زنجیره تامین به سطوح باالتر عودت داده می شوند .لجستیک معکوس به دنبال بررسی و
مدیریت جریان های معکوس یا به عبارتی جریان های رو به عقب در زنجیره های تامین است ]6[ .
شناسایی عوامل مهم و تاثیر گذار و ارزیابی آمادگی شرکت ها برای پیاده سازی و اجرای لجستیک
معکوس از مباحث بسیار مهم در موضوع لجستیک بوده که با توجه به فاکتورهای رقابتی  ،بازاریابی ،
اقتصادی و محیطی مدیران را در اجرای کم هزینه فرایند لجستیک معکوس یاری نموده و باعث شناسایی
موانع وعوامل موفقیت برای برنامه ریزی سریعتر برای پیاده سازی آن در شرکت می نماید ]4[.ضمن اینکه
شکاف میان وضعیت فعلی با آمادگی کامل شرکت برای پی اده سازی صحیح فرایند مزبور احصاء  ،و مدیران
ذیربط می توانند با رفع موانع  ،سازمان را به سمت پیاده سازی هر چه صحیح تر و سریعتر الزامات لجستیک
معکوس سوق دهند.
مفهوم لجستیک معکوس در دهه های اخیر به سه دلیل ،انگیزه های رقابتی و بازاریابی ،انگیزه های
مستقیم اقتصادی و موارد زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است]1[.
به طور عمومی و سنتی  ،تولید کنندگان کاالها و اقالم در قبال کاالهای خود  ،پس از توزیع و سپس
مصرف توسط مصرف کنندگان  ،هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی کنند و تعهدی را در قبال تولیدات توزیع
شده و مصرف شده خود ن می پذیرند .اما امروزه حجم محصوالت تولیدی مصرف شده  ،خسارات قابل
مالحظه ای را در جهت تخریب محیط زیست به بار آورده است و همگان اعم از مصرف کنندگان و مسئوالن
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نگران وضعیت محیط زیست خود هستند به نحوی که همگان از تولیدکنندگان مختلف کاالها و اقالم انتظار
دارند ت ا هزینه ضایعات و جمع آوری زباله های ناشی از تولیدات خود را بپذیرند و یا حداقل ضایعات کاالهای
مصرفی را کاهش دهند]6[ .
هدف از انجام این تحقیق دستیابی به یک دید جامع در خصوص لجستیک معکوس و عوامل موفقیت در
اجرای آن در گروه صنعتی ایران خودرو می باشد .عالوه بر این با ارزیابی عوامل موفقیت سازمان در
شرکتهای خودروسازی عوامل با اهمیت از میان فاکتورهای گوناگون شناسایی شده و دیدگاهی در خصوص
وضعیت شرکت در دستیابی و پیاده سازی لجستیک معکوس به مدیران حوزه لجستیک جهت تمرکز بیشتر
بر این عوامل داده خواهد شد .مطمئنا هنگامی که مدیران ارشد شرکت ایران خودرو از عوامل مهم تاثیرگذار
بر موضوع با اطالع باشند و نقاط قوت و ضعف مجموعه ها را بدانند در زمان پیاده سازی  ،با صرف هزینه و
زمان کمتر  ،به نتایج بهتری دست خواهند یافت .
 -2مبانی نظری و مرور بر پیشینه پژوهش
2

در اوایل دهه نود ،انجمن مدیریت لجستیک ( )CLMنخستین تعاریف شناخته شده از لجستیک
معکوس را درقالبی عمومی بدین شرح منتشر نمود" :این واژه اغلب در تشریح نقش لجستیک در بازیافت،
انهدام زایدات و مدیریت مواد خطرزا به کار می رود و از منظری جامع تر شامل تمام فعالیت های لجستیکی
که با کاهش منابع ،بازیافت ،تعویض ،استفاده دوباره از مواد و انهدام آنها در ارتباط است ،می گردد]22[ ".
پس از این تعریف  ،افراد دی گر تعاریف مختلفی برای لجستیک معکوس ارائه داده اند لیکن این واژه تاکنون
به وسیله محققان دانشگاهی بطور کامل تعریف نشده و بسط داده نشده است.
کاالهایی که به مشتریان فروخته شده به دو صورت به درون زنجیره بازگردانده می شوند )2:یا عمر مفید
آنها سر آمده است )1.یا مشتری تمایل دارد کاالهای خود را به روز کند ]1[.پیش بینی اقالم برگشتی برای
تصمیم گیری در تمامی مراحل زنجیره تامین بسیار مفید و با ارزش است]1[ .
اساسا اندازه گیری موفقیت پیاده سازی یک سیستم یک مفهوم فازی است  ،چرا که مفهوم موفقیت
دارای معانی مختلفی برای ذینفعان مختلف در ارزیابی نحوه پیاده سازی سیستم است و با قطعیت یکسان
نمی توان به بیان آن پرداخت و باید از منظرشاخص های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد] 3[.اندازه گیری
موفقیت در پیاده سازی لجستیک معکوس به عنوان یک سیستم  ،از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل
پیچیدگی های ناشی از عواملی که قبال به آنها اشاره گردید ،دشوار است .از طرف دیگر درلجستیک معکوس
 ،پارامترهایی مثل ظرفیت مراکز  ،تقاضا  ،هزینه  ،کیفیت و  ...غیر قطعی هستند ،به عالوه اغلب شرکتهایی
که لجستیک معکوس را پیاده نموده اند  ،از عواملی که برای ارزیابی موفقیت سرمایه گذاری خود باید
بررسی کنند  ،اطالع کافی ندارند3[.و ] 2لذا بهترین ابزار برای ارزیابی پیاده سازی در این تحقیق  ،استفاده از
روش فازی است.
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در خصوص ارزیابی آمادگی صنعت خودروسازی ایران در پیاده سازی لجستیک معکوس  ،مطالعات قبلی
در فضای مجازی  ،همچنین پایان نا مه های موجود در کتابخانه های دانشگاههای تهران  ،تربیت مدرس ،
علم و صنعت  ،اصفهان و شهید بهشتی توسط محقق مشاهده نگردید  ،ضمن اینکه لحاظ همزمان لجستیک
معکوس سبز (رعایت موارد زیست محیطی ) در چرخه لجستیک معکوس و استفاده از روش فازی برای
ارزیابی آمادگی صنعت خود رو نیز از جنبه های جدید دیگراین تحقیق است.
در عموم تحقیقات کمی انجام شده در داخل کشور متاسفانه لجستیک معکوس به مدیریت کاالهای
برگشتی از خطوط تولید و یا مشتریان محدود شده و کمتر تحقیقی توسط محقق دیده شده که به برگشت
محصوالت پس از اتمام عمر مفید آنها نیز پرد اخته شده باشد.این تحقیق با رویکرد کمی و کیفی و با استفاده
از ابزار پیمایشی در سطح زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو انجام گرفته است.
مطالعات انجام شده در خصوص موانع و عوامل موثر در پیاده سازی لجستیک معکوس در سازمانهای
ایرانی بسیار محدود بوده و این مطالعا ت در صنعت خودرو تنها به چند پایان نامه و یا مقاله محدود می گردد
که برخی از آنها عبارتند از :
علیرضا طیاریان و همکاران( )2341در تحقیقی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMموانع
موجود در پیاده سازی لجستیک معکوس را در شرکت ایران خودرو بررسی نموده و  22مورد از موانع
موجود را شناسایی نموده است .این عوامل عبارتند از -2:فقدان سیستم های اطالعاتی و تکنولوژیکی مناسب
 - 1مشکالت کیفیت محصول  -3سیاست های سازمان  -4مقاومت در مقابل تغییرات ناشی از برگشتی ها
 - 2فقدان اندازه گیری مناسب عملکرد  -6کمبود آموزش و تحصیالت  - 7کمبود منابع مالی و نیروی
انسانی متخصص  -1فقدان تعهد مدیران ارشد  -4کمبود آگاهی  - 22فقدان برنامه ریزی استراتژیک -22
بی رغبتی دالالن  ،توزیع کننده ها و خرده فروش هادر پشتیبانی]4[.
سپس ایشان  2مانع اولیه را کمبود آگاهی  ،فقدان تعهد مدیران ارشد  ،فقدان برنامه ریزی استراتژیک ،
مشکالت کیفیت محصول  ،کمبود منابع مالی و نیروی انسانی متخصص احراز نموده است.
در نهایت ایشان موانع را از نظر ارتباط و تاثیرگذاری بر روی یکدیگر به چهار گروه زیر تقسیم بندی
کرده است  :الف– متغیر های خود مختار .ب – متغرهای وابسته ای که نیروی محرک ضعیفی دارند  .ج –
متغیرهای پیوندی که از نیروی محرک قوی و نیروی وابسته قدرتمندی برخوردارند .د – متغیرهای مستقل
که از نیروی محرک قوی ولی نیروی وابسته ضعیف برخوردارند]4[ .
زهرا باقری نژاد و همکاران( )2341نخست مهمترین فاکتورهای کلیدی پیاده سازی موفق لجستیک
معکوس در صنعت خودروسازی ایران را معرفی نموده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری
تفسیری ( )ISMبه بررسی روابط بین این عوامل پرداخته است .
فاکتور های کلیدی احصاء شده توسط ایشان عبارتست از  -2:وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی
مناسب -1شفافیت کیفیت و ارزش محصول-3سیاست گذاری شفاف - 4قابلیت قرار دادن محصوالت
برگشتی در بازار -2احیای ارزش -6جمع آوری کارآمد ضایعات و محصوالت برگشتی -7داشتن دید تفضیلی
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و جزءنگر به اجزای لجستیک معکوس -1تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول- 4وجود آگاهی
نسبت به لجستیک معکوس -22منابع مالی مناسب -22مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تأمین]2[.
در نهایت ایشان با استفاده از روش  ISMمیزان اثرگذاری هر یک از فاکتورها را بر دیگر عوامل به شرح
زیر احصاء کرده است:
"وجود آگاهی نسبت به مسائل لجستیک معکوس " در باالترین اولویت نسبت به سایر فاکتورها قرار می
گیرد.فاکتور بعدی " تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول " اعالم شده است.فاکتورهای بعدی به
ترتیب عبارتند از  :منابع مالی مناسب – داشتن دید تفصیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک معکوس –
شفافیت کیفیت و ارزش محصول – سیاست گذاری شفاف – جمع آوری کار آمد ضایعات و محصوالت
برگشتی – قابلیت قراردادن محصوالت برگشتی در بازار  -وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب
–مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تامین – احیای ارزش ]2[.
علی وحیدی راد (  ) 2341در تحقیقی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری ( ) SEM
موانع اجرای لجستیک معکوس را در شرکت سایپا یدک مورد بررسی قرارداده و آنها را طبقه بندی کرده
است .ایشان نخست از ادبیات موجود  ،موانع زیر را احصاء کرده است:
- 2اهمیت لجستیک معکوس در ساختار سازمانی  - 1سیاست های سازمان - 3حمایت مدیریت ارشد-4
پشتیبانی مدیران میانی  -2منابع انسانی  -6تفکیک لجستیک معکوس از لجستیک روبه جلو  -7مشوق ها
در سطح زنجیره تامین  -1سیستم تکنولوژی اطالعات  -4ازدیاد برگشتی ها و تاثیر بر روی سایز مونتاژ
مجدد و تنوع محصول -22حجم زیاد فعالیت دستی -22مدیریت موجودی -21زنجیره غیر قابل اطمینان
 -23تصمیم سازی مالی []6
سپس ایشان با گرد آوری منابع جدید از خبرگان  ،موانع موجود را به دسته بندی های کوچکتر تقسیم
نموده و ارزیابی ها را بر روی دسته بند یهای مذکور انجام داده است .این دسته بندی ها عبارتند از -2 :موانع
داخلی  -1مدیریت  -3سیستم ها  -4منابع  -2موانع خارجی  -6مشتریان  - 7اجتماع  - 1رقبا  - 4کیفیت .
ایشان در نهایت با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ،SEM ،اقدام به طبقه بندی موانع نموده
است]6[.
 -3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب نوع داده ها از
نوع پیمایشی می باشد.
در این تحقیق  ،ابتدا از طریق مطالعه ادبیات موضوع عوامل تاثیر گذار بر میزان آمادگی سازمان برای
پیاده سازی لجستیک معکوس شن اسایی شده و سپس این عوامل در یک مدل به چهار گروه عامل اطالعاتی
 ،عامل استراتژیکی  ،عامل تاکتیکی و عامل عملیاتی دسته بندی گردید و از طریق مصاحبه با خبرگان ،
مدل مورد تایید قرار گرفت .سپس برای تعیین وضعیت آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو پرسشنامه ای با
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توجه به ادبیات موضوع طراحی گردید  .در این مرحله پرسشنامه بین متخصصان مربوطه در گروه صنعتی
ایران خودرو توزیع و جمع آوری گردید.داده های پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی خالصه شده و نتایج
نهایی برای ورود به سیستم فازی تعیین شد .برای سنجش میزان هر یک از عوامل و در نهایت تعیین میزان
آمادگی سازمان به دلیل کیفی بودن آنها و کمبود اطالعات دقیق و وجود ابهام  ،در این تحقیق از سیستم و
منطق فازی استفاده شده است  ،زیرا منطق فازی این امکان را فراهم می کند که در شرایط عدم اطمینان و
تقریبی  ،پیش بینی های درست تر و دقیقتری از نتای ج داشته باشیم  .لذا ابتدا از طریق پرسشنامه و
مصاحبه با متخصصان لجستیک و لجستیک معکوس و متخصصان دانشگاهی قوانین فازی برای سیستم
فازی تشکیل شده است .در نهایت قوانین فازی و نتایج پرسشنامه اول از طریق نرم افزار  MATLABوارد
سیستم فازی شدند.
نتایج نهایی توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل و میزان آمادگی گروه صنعتی مورد نظر برای پیاده سازی
لجستیک معکوس تعیین می گردد.
در طراحی سیستم فازی در نرم افزار  ، MATLABتعداد  Xمتغیر زبانی وجود دارد که برای هر یک از
آنها تعداد  Yبر چسب زبانی تعیین می شود .به این ترتیب تعداد قانون وجود دارد  .ارزش زبانی متغیر ها
عبارتند از کلماتی مانند کم  ،متوسط  ،زیاد  ،کمی زیاد و  ...که به جای اعداد مورد استفاده قرار می گیرند.
این ارزشها دارای مجموعه فازی با مفاهیم ریاضی معین هستند که به وسیله توابع عضویت مناسب ارائه شده
و هر یک از دسته عوامل موثر در میزان آمادگی سازمان برای پیاده
اند .به طور مثال اگر
سازی لجستیک معکوس ( عامل اطالعاتی  ،عامل استرتژیکی  ،عامل تاکتیکی و عامل عملیاتی ) و ارزش
زبانی هر عنصر باشد  ،قوانین کلی موجود  ،به شکل زیر خواهد بود:
is

THEN

is

AND…AND

is

و مجموعه فازی
را ارائه می کند .همه ارزشهای
در اینجا ارزش زبانی یک متغیر در سازمان
هستند  AND .یک رابطه "و" فازی را نشان می دهد و معموال آن توسط اشتراک مجموعه های فازی می
باشد.
در این تحقیق  ،سه متغیر زبانی در سیستم فازی میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی لجستیک
معکوس را نشان می دهد و جهت ساده تر شدن کار  ،در این تحقیق از سه برچسب زبانی ( پایین  ،متوسط
 ،باال ) استفاده شده است .لذا  12قانون برای سیستم وجود دارد که بعضی از قوانین نیازی به اثبات نداشته
و بقیه از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان و اساتید دانشگاهی به دست آمده است .به این ترتیب  ،در
سیستم فازی در قسمت پایگاه قوانین فازی  12 ،قانون در قسمت " اگر  -آنگاه " این سیستم وجود دارد .
در نهایت خروجی این سیستم میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی لجستیک معکوس خواهد بود.
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در تحقیق حاضر  ،متغیرهای مستقل ،شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی لجستیک معکوس در
صنعت خودروسازی هستند که با مطالعه عمیق و گسترده ادبیات موضوع استخراج شده و متغیر وابسته نیز
میزان آمادگی برای پیاده سازی موفق لجستیک معکوس می باشد.
با توجه به موضوع تحقیق حاضر مبنی بر ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم لجستیک معکوس با
استفاده از سیستم استنتاج فازی ،قلمرو موضوعی مورد نظر کلیه سیستم های مرتبط با برگشتی ها ،
لجستیک و لجستیک معکوس در کلیه شرکتهای داخل گروه صنعتی ایران خودرو که درگیر موضوعات
لجستیک ،جمع آوری ضایعات و برگشتی ها ،بازرسی برگشتی ها ،جداسازی برگشتی ها ،بروز رسانی  ،انهدام
و یا استفاده مجدد برگشتی ها است  ،می باشد .براین اساس جامعه آماری خبرگان شامل کارشناسان و
مدیران سازمان های ارائه کننده خدمات لجستیک ،حمل و نقل ،نگهداری  ،تأمین قطعات ،ریخته گری،
مشاوره و بازرسی قطعات و محققین با زمینه پژوهش در حوزه لجستیک و نمونه آماری منتخب به ترتیب از
متخصصین حوزه برگشتی ها در سیستم تولید  ،متخصصین حوزه مدیریت ( مدیریت ارشد -مدیر پروژه ) و
متخصصین حوزه لجستیک از شرکتهای ایران خودرو  ،ایساکو و ساپکو انتخاب شده اند.همچنین قلمرو
زمانی تحقیق مزبور در بازه زمانی سال  2343انجام گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران ارشد و مدیران لجستیک شرکتهای ایران خودور ،
ایساکو و ساپکو که بر اساس اطالعات کسب شده تعداد  222نفر حائز شرایط بوده اند.با توجه به جامعه
آماری مورد نظر تعداد  62پرسشنامه توزیع که درنهایت  62پرسشنامه جمع آوری گردید.بر همین این
اساس 62 ،کارشناس و مدیر در گروه صنعتی ایران خودرو که با مباحث برگشتی ها و لجستیک ارتباط
داشتند نیز با تکمیل پرسشنامه دوم  ،گروه صنعتی را براساس شاخص های مطرح شده امتیازدهی نمودند و
امتیاز کلی سازمان را در آمادگی برای پیاده سازی موفق لجستیک معکوس تعیین نمودند.
 -4چارچوب و فرایند اجرای پژوهش
با مطالعه ادبیات در ارتباط با پیاده سازی لجستیک معکوس و عوامل موثر در آن  12 ،شاخص(شاخص
ها خود دارای  21زیر شاخص بودند) که جهت پیاده سازی موفق لجستیک معکوس ضروری می باشند ،
شناسایی شدند که عبارتند از  -2:وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب  –1شفافیت کیفیت و
ارزش محصول  –3سیاست گذاری شفاف  –4قابلیت قراردادن محصوالت برگشتی در بازار  –2احیای ارزش
 –6جمع آوری کارآمد ضایعات و محصوالت برگشتی  –7دید تفضیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک
معکوس  –1تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول  –4وجود آگاهی از لجستیک معکوس –22
منابع مالی مناسب  –22مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تامین  –21حمایت مدیریت ارشد –23
سیاست های سازمان  –24پشتیبانی مدیران میانی –22تلفیق لجستیک معکوس و لجستیک رو به جلو-26
مشوق ها در سطح زنجیره تامین –27مدیریت موجودی  –21زنجیره تامین قابل اطمینان و جریان سریع
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اطالعات  –24تصمیم سازی مالی –12استاندارد سازی قطعات محصوالت –12مدیریت حجم زیاد فعالیت
های دستی[2و4و]6
در این تحقیق این عوامل بر اساس نظر خبرگان در چهار گروه عوامل اطالعاتی ( 1عامل)  ،عوامل
استراتژیکی (  2عامل )  ،عوامل تاکتیکی (  7عامل ) و عوامل عملیاتی (  7عامل ) دسته بندی گردید .که
مدل آن به شکل زیر است:

پس از تهیه  ،توزیع و جمع آوری نتایج حاصل از دو پرسشنامه از سازمان مورد نظر  ،از طریق ادغام
سازی در نرم افزار  ، Excelرتبه هر یک از زیر مجموعه های مربوط به عوامل اطالعاتی ( 1شاخص) ،
استراتژیکی ( 6شاخص) ،تاکتیکی ( 1شاخص) و عملیاتی ( 7شاخص) در بازه  2تا  2به دست آمد و بعد از
طریق یک ادغام سازی دیگر میزان هر کدام از عناصر در سطح اول در بازه  2تا  2محاسبه شد .روش مورد
استف اده در ادغام سازی  ،میانگین بوده است .در مرحله بعد اعداد فازی به دست آمده در سیستم پایگاه
قوانین فازی که از نتایج پرسشنامه اول حاصل گردید  ،قرار داده شد  .اطالعات به دست آمده در این قسمت
وارد نرم افزار  MATLABشد  .سنجش آمادگی گروه صنعتی در شاخص ها و عوامل در مرحله بعد انجام و
با تعریف توابع عضویت برای هر یک از متغیرها  ،اعداد فازی محاسبه و پس از ورود اطالعات به نرم افزار
میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی لجستیک معکوس به صورت یک عدد قطعی به دست آمد.
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 -5نتایج پژوهش
پس از تایید کلیه عوامل توسط خبرگان ،می توان اقدام به اولویت بندی شاخص های مرتبط با هر عامل
نمود .با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه اول و استفاده از طیف لیکرت میانگین اولویت وزنی ( رتبه )
عامل های سنجش به ترتیب اولویت به شرح جدول زیراست:
میانگین اولویت وزنی ( رتبه ) عامل های سنجش
اولویت

شاخص سنجش

میانگین حداكثر

حداقل

2

وجود آگاهی از لجستیک معکوس

42216

422

4

1

حمایت مدیریت ارشد

32472

2

321

3

زنجیره تامین قابل اطمینان و جریان سریع اطالعات

32121

2

122

4

دید تفضیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک معکوس

32626

4

1

2

سیاست گذاری شفاف

32642

422

1272

6

سیاست های سازمان

32223

42333

32333

7

تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول

32461

2

122

1

قابلیت قراردادن محصوالت برگشتی در بازار

32343

2

3

4

تلفیق لجستیک معکوس و لجستیک رو به جلو

32112

4

3

22

استاندارد سازی قطعات محصوالت

32172

422

1

22

منابع مالی مناسب

32161

422

1

21
23

مدیریت موجودی
شفافیت کیفیت و ارزش محصول

32122
32217

42333
4

3
1

24

مشوق ها در سطح زنجیره تامین

32242

4

1

22

مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تامین

32234

4212

1212

26

مدیریت حجم زیاد فعالیت های دستی

32224

422

2

27

تصمیم سازی مالی

32244

422

1

21
24

وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب
جمع آوری کارآمد ضایعات و محصوالت برگشتی

12722
12723

4
4

22666
2

12

پشتیبانی مدیران میانی

12631

4

1

12

احیای ارزش

12232

4

2

طراحی سیستم استنتاج فازی
به منظور طراحی سیستم استنتاج فازی پژوهش ،مجموعه های فازی مرتبط با هدف پژوهش معرفی می
شوند .از آنجایی که چهار عامل اصلی "اطالعاتی"" ،استراتژیکی" " ،تاکتیکی" و "عملیاتی" به عنوان عوامل
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اصلی سنجش موفقیت پیاده سازی لجستیک معکوس در گروه صنعتی شناخته شدند ،این چهار عامل به
عنوان مجموعه های فازی پیاده سازی لجستیک معکوس در نظر گرفته شدند .به منظور ساخت مدل فازی ،
ابتدا پارامترهای ورودی مشخص شده ،سپس پارامترهای مورد نظر با استفاده از فازی سازها (توابع عضویت)
فازی شده و با تشریح قواعد استنتاج و با استفاده از داده های ورودی ،مقادیر خروجی با استفاده از روش نا
فازی سازی مرکز ثقل تولید شدند.
شکل زیر نمای کلی سیستم استنتاج فازی پژوهش را نشان می دهد  .نمودارهای زرد رنگ (سمت چپ
)  ،همان توابع عضویت مجموعه های فازی سه گانه بوده که به عنوان ورودی سیستم استنتاج فازی به کار
می رود .بخش سفید رنگ ( شکل میانی ) نشان دهنده قواعد و قوانین استنتاج است که برای استنتاج
سیستم و تبدیل ورودی ها به خروجی مورد استفاده قرار می گیرد .نمودار آبی رنگ ( سمت راست ) نیز
نشان دهنده میزان موفقیت پیاده سازی لجستیک معکوس در گروه صنعتی می باشد .

به منظور تعریف توابع عضویت سیستم استنتاج فازی این پژوهش ،از تابع عضویت مثلثی بهره گرفته
شده است .برای هر یک از توابع عضویت ،سه عبارت (متغیر زبانی) "کم" " ،متوسط" و "زیاد" با مقادیر
فازی به شکل زیر در نظر گرفته شده است.
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متغیر زبانی

TFN

کم

()2،223،222

متوسط
زیاد

()223،222،227
()222،227،2
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بر این اساس ،میزان موفقیت استقرار لجستیک معکوس به صورت مجموعه هایی فازی در نظر گرفته
شده است که از ارزیابی شاخص های ورودی حاصل می شوند  .به این ترتیب خروجی سیستم که همانا
میزان موفقیت پیاده سازی لجستیک معکوس است ،نیز به عنوان مجموعه ای فازی در نظر گرفته شده که
نحوه تعریف توابع عضویت آن مشابه دیگر مجموعه های فازی می باشد.
برای هر یک از مجموعه های فازی  ،این توابع بصورت جداگانه طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته
است .نمونه ای از این توابع در شکل زیر نمایش داده شده است.

توابع عضویت مجموعه های فازی-متغیر ورودی "عامل اطالعاتی"
در نهایت به دلیل اینکه اجتماع چهار مجموعه فازی اشاره شده معرف میزان موفقیت استقرار لجستیک
معکوس (یعنی خروجی سیستم استنتاج فازی) هستند ،این عامل نیز به عنوان مجموعه ای فازی در نظر
گرفته شده که نحوه تعریف توابع عضویت آن مشابه دیگر مجموعه های فازی می باشد.
 تعریف قواعد سیستم استنتاج فازیبرای استدالل فازی نیاز به قواعد استنتاج می باشد .قواعد استنتاج برای استدالل فازی به شکل اگر –
آنگاه بیان می شود .لذا برای تکمیل سیستم استنتاج فازی پژوهش  ،نیاز است تا افعال منطق فازی که در
واقع قلب سیستم فازی هستند تعریف شوند .این قواعد در ح قیقت نحوه ارتباط مجموعه های فازی تعریف
شده در سیستم استنتاج فازی با یکدیگر و نحوه تاثیرگذاری آنها بر میزان موفقیت استقرار لجستیک
معکوس در سازمان را توصیف می کند .به عبارت دیگر  ،داده های ورودی سیستم استنتاج فازی از طریق
این قواعد به داده های خروجی تبدیل می شود .برای طراحی قواعد فازی  ،از تحلیل پرسشنامه اول استفاده
شد  ،به این صورت که با محاسبه میانگین امتیازات هر یک از شاخص های مرتبط با عوامل چهارگانه نهایی
پژوهش  ،میانگین کل شاخص ها برای هر یک از عوامل به دست آمد  .در تعریف قواعد  ،برای هر یک از
مجموعه های ذکر شده از عبارات زبانی یاد شده بهره گرفته شده است.

311

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره بيست و نهم /زمستان 3131

وزن عوامل نهایی بر اساس وزن شاخص های اولیه
وزن
شاخص اولیه

وزن عامل
اولیه

مجموع
وزن عوامل
اولیه

عامل
نهایی

وزن

نرمال

عامل

شده

نهایی

عامل
نهایی

وجودآگاهی از لجستیک معکوس

42216

زنجیره تامین قابل اطمینان و جریان سریع اطالعات

32121

حمایت مدیریت ارشد

32472

سیاست های سازمان

32223

سیاست گذاری شفاف
منابع مالی مناسب

32642
32161

تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول

32461

شفافیت کیفیت و ارزش محصول

32217

دید تفضیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک معکوس

32626

مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تامین

32234

مشوق ها در سطح زنجیره تامین
استاندارد سازی قطعات محصوالت

32242
32172

مدیریت موجودی

32122

تصمیم سازی مالی

32244

وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب

12722

قابلیت قراردادن محصوالت برگشتی در بازار

32343

احیای ارزش

12232

جمع آوری کارآمد ضایعات و محصوالت برگشتی

12723

پشتیبانی مدیران میانی

12631

تلفیق لجستیک معکوس و لجستیک رو به جلو

32112

مدیریت حجم زیاد فعالیت های دستی

32224

مجموع وزن عامل های نهایی

72431

17.848

112641

122322

عامل
اطالعاتی

32464

عامل
322646
استراتژیکی

عامل
تاکتیکی

عامل
عملیاتی

321324

221422

221624

221362

221212 124271

2326121

2

به منظور تعریف قواعد فازی  ،پس از فازی سازی توابع ورودی و خروجی  ،با توجه به هر یک از سطوح
تعریف شده  ،قواعد مختلفی تعریف شد .یعنی با استفاده از داده های موجود قواعد مختلفی تبیین گردید که
مقدار خروجی برای ورودی مشخص را محاسبه کند .به عبارت دیگر برای ایجاد قواعد فازی با یک ماتریس
روبرو هستیم که به تعداد ترکیبات متغیر زبانی در تعداد عوامل می توان یک قاعده فازی ایجاد نمود .با توجه
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به این که چهار عامل نهایی ورودی سیستم استنتاج فازی پژوهش را تشکیل می دهند  ،بنابراین تعداد کلیه
قواعد ممکن برابر با  ) 3*3*3*3=12( ، 12قاعده خواهد بود  .بر این اساس  ،با کمک این موتور استنتاج
ساده برای مدل ارائه شده  ،در مجموع تعداد  12قاعده تعریف شد .در طراحی قواعد فازی حتی المقدور
سعی شد تا این طراحی به صورت منطقی صورت بگیرد .قسمتی از این قواعد به شرح جداول زیر است:

چنانچه ورو دی ها  ،قواعد و خروجی را در نرم افزار  MATLABتعریف کنیم  ،نمای کلی قواعد فازی تعریف
شده در نرم افزار  ،MATLABبه شکل زیر است:
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با تعریف مجموعه های فازی عوامل موثر بر موفقیت استقرار لجستیک معکوس و همچنین توابع
عضویت قواعد فازی  ،سیستم استنتاج فازی سنجش میزان آمادگی گروه صنعتی طراحی گردید.
در نهایت به منظور بکارگیری سیستم استنتاج فازی طراحی شده در گام پیشین  ،پرسشنامه دوم
طراحی گردید .در این پرسشنامه  ،شاخص های تایید شده حاصل از پرسشنامه اول به منظور سنجش میزان
آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو در پیاده سازی لجستیک معکوس بکار گرفته شد .این پرسشنامه بر اساس
روش نمونه گیری قضاوتی میان  62نفر از خبرگان لجستیک در شرکتهای ایساکو و ایران خودرو توزیع شد.
داده های این پرسشنامه به جهت تعیین میزان آمادگی گروه صنعتی وارد سیستم استنتاج فازی شد .نحوه
ورود داده ها به این سی ستم به این صورت بود که میانگین امتیازات شاخص های زیرمجموعه هر یک از
عوامل چهار گانه محاسبه گردید و سپس میانگین مربوط به میانگین عوامل اولیه هر یک از عوامل چهارگانه
به دست آمد و به عنوان امتیاز نهایی عامل مربوطه در نظر گرفته شد .به این ترتیب به ازای هر یک از عوامل
اطالعاتی  ،استراتژیکی  ،تاکتیکی و عملیاتی چهار عدد به دست آمد که این اعداد به عنوان ورودی سیستم
استنتاج فازی طراحی شده وارد این سیستم شد .در جدول زیر میانگین امتیاز هر شاخص بر اساس
پرسشنامه دوم آورده شده است:
با توجه به توابع عضویت تعریف شده برای هر یک از سه متغیر ورودی در بازه  2تا  2و نیز مقادیر
محاسبه شده برای چهار عامل اطالعاتی ،استراتژیکی  ،تاکتیکی و عملیاتی که به ترتیب ، 2222 ، 2222
 2246و  2242در بازه  2تا  2می باشند  ،می توان میزان هر یک از این عوامل را در مجموعه های فازی با
سه برچسب زبانی باال  ،متوسط و پایین تعیین نمود.
عامل اطالعاتی با عدد قطعی  2222در مجموعه فازی متوسط قرار می گیرد .عامل استراتژیکی با عدد
قطعی  2222در مجموعه فازی متوسط قرار می گیرد .عامل تاکتیکی با عدد قطعی  2246نیز در مجموعه
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فازی متوسط قرار می گیرد و همچنین عامل عملیاتی با عدد قطعی  2242در مجموعه فازی متوسط قرار
خواهد گرفت.

امتیاز
شاخص اولیه

شاخص
اولیه(از)11

وجودآگاهی از لجستیک معکوس

421274

زنجیره تامین قابل اطمینان و جریان سریع اطالعات

223272

حمایت مدیریت ارشد

427411

سیاست های سازمان

222421

سیاست گذاری شفاف

4272

منابع مالی مناسب

221127

تمرکز استراتژیک بر اجتناب از برگشت محصول

226411

شفافیت کیفیت و ارزش محصول

421127

دید تفضیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک معکوس

422724

مشارکت استراتژیک با شرکای زنجیره تامین

421124

مشوق ها در سطح زنجیره تامین

327241

استاندارد سازی قطعات محصوالت

424112

مدیریت موجودی

622424

تصمیم سازی مالی

422724

وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب

221127

قابلیت قراردادن محصوالت برگشتی در بازار

422724

احیای ارزش
جمع آوری کارآمد ضایعات و محصوالت برگشتی

322724
326272

پشتیبانی مدیران میانی

421127

تلفیق لجستیک معکوس و لجستیک رو به جلو

321272

مدیریت حجم زیاد فعالیت های دستی

422411

مجموع
امتیاز
شاخصهای

عامل نهایی

امتیاز عامل
نهایی

اولیه
2221242

1222262

312213

1423721

عامل
اطالعاتی

عامل
استراتژیکی

عامل
تاکتیکی

عامل
عملیاتی

222271

222233

426247

422421

بعد از تعیین میزان امتیاز هر یک از عوامل اطالعاتی ،استراتژیکی  ،تاکتیکی و عملیاتی و فازی سازی
آنها در نرم افزار  ، MATLABمقادیر فازی وارد پایگاه قوانین فازی شد تا به همراه چک لیست مربوط به
قواعد فازی که قبال طراحی گردید  ،سیستم استنتاج فازی تکمیل گردد.
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پس از ورود اعداد  2246 ، 2222 ، 2222و  2242به ترتیب برای عوامل اطالعاتی ،استراتژیکی  ،تاکتیکی
و عملیاتی در نرم افزار  ، MATLABنرم افزار با توجه به میزان این مقادیر و قوانین اگر – آنگاه فازی و تابع
عضویت متغیر خروجی  ،میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو را در پیاده سازی لجستیک معکوس به
صورت یک عدد فازی و در نهایت آن را غیر فازی نموده و با یک عدد قطعی تعیین کرد.
نتایج حاصل ا ز نرم افزار در این مرحله  ،میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو را برای پیاده سازی
لجستیک معکوس به صورت یک عدد قطعی در بازه  2تا  2بیان می کند .بر این اساس میزان آمادگی گروه
صنعتی ایران خودرو برای پیاده سازی لجستیک معکوس  2222 ،به دست آمد .با توجه به شکل تابع عضویت
متغیر خروجی و میزان محاسبه شده برای متغیر خروجی ( ) 2222می توان آمادگی گروه صنعتی را به یکی
از مجموعه های فازی باال  ،متوسط و یا پایین نسبت داد  ،که طبق محاسبات نرم افزار میزان آمادگی به
مجموعه متوسط تعلق دارد.
روابط بین هر کدام از متغیرهای ورودی عامل اطالعاتی ،عامل استراتژیکی  ،عامل تاکتیکی و عامل
عملیاتی را با متغیر خروجی آمادگی سازمان در یک شکل سه بعدی در نرم افزار  MATLABمی توانیم
ببینیم  .از آنجا که ما در این سیستم فازی چهار متغیر داریم  ،لذا چندین نمودار سه بعدی را می توان ارائه
داد  .شکل زیر نمودار سه بعدی برای متغیرهای عامل اطالعاتی  ،عامل استراتژیکی با متغیر خروجی آمادگی
سازمان به طور نمونه نشان می دهد:

 -6نتیجه گیری و بحث
برای پاسخگویی به سواالت و دستیابی به اهداف پژوهش شامل شناسایی شاخصهای موثر در پیاده
سازی موفق لجستیک معکوس  ،استخراج میزان توانمندی هر شاخص در اجرای موفق پیاده سازی و در
نهایت سنجش آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو در پیاده سازی آن  ،از آنجا که لجستیک معکوس در
شرکتهای خودروسازی ایران تاکنون پیاده سازی و اجرا نشده ( تجربه و کارشناس خبره ی آن نیز در ایران
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وجود ندارد ) و شاخص های موثر تعیین شده برای پیاده سازی همچنین نظرات خبرگان لجستیک در این
خصوص قطعی نمی باشند  ،برای دستیابی به نتایج دقیق تر  ،از روش فازی  (MAMDANI) ، FISبرای
تجزیه و تحلیل اطالعات بهره برده شد.
همانطور که ذکر گردید  12 ،شاخص )  21زیر شاخص( موثر بر پیاده سازی لجستیک معکوس از
ادبیات تحقیق استخراج و این شاخص ها به چهار گروه عوامل ( اطالعاتی  ،استراتژیکی  ،تاکتیکی و عملیاتی
) تقسیم بندی گردیدند .پ س از تهیه مدل بر اساس پرسشنامه اول و دریافت نظرات خبرگان و استفاده از
نرم افزار  ، Excelمیانگین اولویت وزنی (رتبه ) هر کدام از شاخص ها و سپس عوامل چهارگانه محاسبه
گردید.
با تعریف چهار عامل تعیین شده به عنوان ورودی از آنجا که برای هر عامل سه متغیر زبانی کم  ،متوسط
و زیاد در نظر گرفته شد  ،اعداد فازی مثلثی مربوطه مشخص و به تعداد  12قاعده فازی در حالتهای ممکن
تعریف و نتایج آن به صورت  12قاعده اگر – آنگاه فازی به عنوان پایگاه دانش وارد نرم افزار MATLAB
گردید  .سپس  ،با استفاده از اطالعات اخذ شده از پرسشنامه دوم و اخذ نظر خبرگان در خصوص وضعیت
توانمندی گروه صنعتی در خصوص هر یک از زیر شاخص ها و ادغام سازی آنها در نرم افزار  ، Excelمیزان
متغیرهای ورودی محاسبه شدند  .با توجه به مقادیر متغیر های ورودی و قواعد فازی تعریف شده در نرم
افزار  MATLABبعد از دیفازی شدن توسط نرم افزار  ،میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو توسط نرم
افزار "  " 2222در بازه  2تا  2محاسبه گردید که با توجه به تابع عضویت تعریف شده برای متغیر خروجی
آمادگی سازمان  ،میزان آمادگی گروه صنعتی به مجموعه فازی " متوسط " تعلق دارد.
بدین ترتیب  ،ضمن شناسایی شاخصها و عوامل موثر در پیاده سازی لجستیک معکوس و سنجش تاثیر
هر کدام  ،با توجه به اینکه میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو متوسط محاسبه گردید  ،دستیابی به
هدف اصلی پژوهش عملی گردید  .بر این اساس  ،نتایج نشان از قابل دسترس بودن پیاده سازی موفق
لجستیک معکوس در حد متوسط دارد و گروه صنعتی قادر است با صرف هزینه و زمان نسبتا کمی با تقویت
شاخص های  12گانه استخراج شده در پژوهش حاضر  ،این سیستم را با موفقیت پیاده سازی نماید.
از سوی دیگر نرم افزار  MATLABقادر است ارتباط هر کدام از متغیرهای ورودی را دو به دو با متغیر
خروجی به صورت نمودارهای سه بعدی به نمایش بگذارد  .بر اساس نمودار های سه بعدی که توسط نرم
افزار ارائه گردید  ،وضعیت نقطه مورد نظر ( که وضعیت فعلی آمادگی گروه صنعتی را نشان می دهد ) در
هر کدام از نمودارهای اطالعاتی  ،استراتژیکی  ،تاکتیکی و عملیاتی به ترتیب مطابق شکلهای زیر می باشد .
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نمودار ارتباط میان عامل اطالعاتی با متغیر خروجی آمادگی گروه صنعتی
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نمودار ارتباط میان عامل استراتژیکی با متغیر خروجی آمادگی گروه صنعتی
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InvLog Variation VS Operational Variation
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نمودار ارتباط میان عامل عملیاتی با متغیر خروجی آمادگی گروه صنعتی
همانطور که از نمودارها مشخص است افزایش کوچک در مقدار عامل اطالعاتی و استراتژیکی باعث
افزایش قابل توجه در آمادگی گروه صنع تی ایران خودرو در پیاده سازی لجستیک معکوس خواهد شد .در
صورتی که برای عامل تاکتیکی و عملیاتی این موضوع صادق نبوده و تا افزایش عوامل به بیش از ، 222
افزایش قابل توجه در خروجی ( آمادگی در پیاده سازی ) را نخواهیم داشت  .این موضوع نشان از اهمیت
توجه به عوامل اط العاتی و استراتژیکی در پیاده سازی لجستیک معکوس دارد که در زمان پیاده سازی باید
توسط مدیران ارشد شرکت ایران خودرو مورد توجه خاص قرار گیرند.
بر اساس نظر خبرگان در این پژوهش  ،پنج شاخص که دارای الویت باالتری در کمک به گروه صنعتی
ایران خودرو در دستیابی به اجر ای موفق لجستیک معکوس نسبت به شاخص های دیگر هستند  ،عبارتند از
 -2:وجود آگاهی از لجستیک معکوس -1حمایت مدیریت ارشد - 3زنجیره تامین قابل اطمینان و جریان
سریع اطالعات -4دید تفضیلی و جزء نگر به اجزای لجستیک معکوس -2سیاست گذاری شفاف  ،بر این
اساس مدیران ارشد شرکت ایران خودرو می بایست توجه خاصی به این شاخص ها در پیاده سازی لجستیک
معکوس در گروه صنعتی مورد نظر معطوف نمایند.
چنانچه شاخص های با اهمیت احراز شده در پژوهش حاضر را با شاخص های مذکور در پیشینه تحقیق
مقایسه نماییم  ،کامال مشهود است که سه شاخص  :وجود آگاهی از لجستیک معکوس  ،حمایت مدیریت
ارشد و سیاست گذاری شفاف  ،تقریبا در تمامی پژوهش ها به طور مشترک از اهمیت باالیی ( جزو پنج
شاخص اول ) تشخیص داده شده اند.
در نهایت  ،با توجه به مالحظات زیست محیطی و رقابت در صنعت خودروسازی کشور ،گروه صنعتی
ایران خودرو می بایست در استراتژی های میان مدت و بلند مدت خود پیاده سازی لجستیک معکوس را
جای داده و با توجه به نتایج این تحقیق ،پیشنهاد می گردد گروه صنعتی مزبور جهت پیاده سازی موفقیت
آمیز لجستیک معکوس در مورد هر یک از شاخص های ذکر شده در مدل تحقیق  ،برنامه ریزی های
مناسبی را انجام دهد و از مشاوران و متخصصان مربوطه در هر مورد استفاده نماید.
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از آنجا که با بهبود کم در عوامل اطالعاتی و استراتژیکی امکان افزایش قابل توجه در آمادگی گروه
صنعتی در پیاده سازی لجستیک معکوس فراهم است  .پیشنهاد می گردد در زمان پیاده سازی این سیستم
 ،بهبود در شاخصهای این عوامل در اولویت نخست قرار گیرد تا پیاده سازی موفق با صرف حداقل هزینه و
زمان صورت پذیرد.
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