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پژوهشــگران بهتازگــی مفهومــي را بــا عنــوان “مديريــت كيفيــت زنجيــره تأميــن ”1معرفــي و توســعه دادهانــد و از آن بهعنــوان آخريــن مرحلــه
در حركــت بهســوي “مدیریــت کیفیــت فراگیــر” نــام ميبرنــد کــه بهواســطهي آن شــركتها قــادر خواهنــد بــود بــا ادغــام مؤثــر و اثربخــش
مفاهيــم دو فلســفهی مديريتــي “مديريــت كيفيــت جامــع ( ”)TQMو “مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن ( ”)SCMو ایجــاد “همافزايــي” و برخــورداري همزمان
از ســه فاكتــور رقابتــي (کیفیــت ،قیمــت ،تحویــل) ،عملكــرد زنجيــرهی تأميــن و كيفيــت محصــوالت نهايــي خــود بــه مشــتريان را افزايــش داده و از
ايــن طريــق كســب مزيــت رقابتــي نماينــد .جهــت تحقــق ایــن هــدف در صنعــت گاز کشــور ،اولویتبنــدی و ارائــه مدلــی علــی -معلولــی از مؤلفههــای
کلیــدی مديريــت كيفيــت در ســطح زنجيــرهی تأميــن ،ميتوانــد نخســتین گام در پيادهســازي مديريــت كيفيــت زنجيــرهی تأميــن در ایــن صنعــت
محســوب شــود؛ زيــرا تــا زمانــيكــه اعضــاي زنجيــرهی تأميــن بهعنــوان مجــري پيادهســازي آن ،حــول ايــن عوامــل اتفاقنظــر نداشــته باشــند و در
شــناخت و ادراك آنهــا نســبت بــه چگونگــي پيادهســازي آن شــكاف و اختالفنظــر وجــود داشــته باشــد ،شكســت چنيــن پــروژهاي حتمــي بهنظــر
ميرســد .بــرای ایــن منظــور در ایــن مقالــه بــا بررســی مؤلفههــای کلیــدی مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن و بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت
اولویــت هــر یــک از مؤلفههــا جهــت پیادهســازی در صنعــت گاز ،ایــن مؤلفههــا بــا اســتفاده از رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی فــازی و از طریــق
نظــرات خبــرگان اولویتبنــدی شــدند .در نهایــت بــا بهکارگیــری تکنیــک دیمتــل فــازی ،مدلــی علــی -معلولــی از مؤلفههــای کلیــدی در صنعــت گاز
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

صنعــت گاز شناســایی شــد.

واژگان کلیدی:

مدیریت کیفیت زنجیره تأمین ،صنعت گاز ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،دیمتل فازی

 .1مقدمه

ژاپنیهــا در زمینــهی ارائــهی مفهــوم ارزش (کیفیــت

بهعــاوهی قیمــت) از مهــارت خاصــی برخوردارنــد و
توانســتهاند ایــن تغییــر فلســفه را در طراحــی محصــول

ایجــاد کننــد کــه “هزینـهی بهدســت آوردن کیفیــت باالتــر،

خیلــی زیــاد نیســت ”.ژاپنیهــا بــا بهکارگیــری خیلــی از
اصــول مدیریــت کیفیــت کــه از ابتــدا در آمریــکا بررســی و با
فلســفههای مدیریــت ترکیبشــده بودنــد ،بــه کیفیــت باالی
محصــول دسـتیافتند .پــس از آن در یــک واکنــش رقابتــی،
شــرکتهای آمریکایــی توجهشــان را بــر کیفیــت بهعنــوان
مه متریــن عامــل در ســوددهی و بقــا متمرکــز کردهانــد

[ .]1در دنیــای رقابتــی امــروز ،کيفيــت بهعنــوان يــک
متغيــر راهبــردی توجــه بســیاری از شــرکتها را بــه خــود
* نویسنده مسئول -دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

جلــب کــرده اســت .بــه اعتقــاد بســیاری از صاحبنظــران،

رقابــت از ســطح شــرکتها بــه رقابــت میــان زنجیــره تأمیــن

آنهــا کشیدهشــده و برخــورداری از یــک زنجیــره تأمیــن
کارا و چــاالک ،بهعنــوان یــک مزیــت رقابتــی بســیار مهــم و
تعیینکننــده در عرصــه رقابــت محســوب میشــود [2و.]3

از دهــه  ،1980رقابــت بیــن شــرکتها تبدیــل بــه رقابــت

بیــن زنجیرههــای تأمیــن شــده اســت .بنابرایــن ،اجــرای
مدیریــت کیفیــت فراگیــر ( )TQMدر زنجیــرهی تأمیــن و
نــه در شــرکت تبدیــل بــه یکــی از مقدمــات مطلــوب بقــای

شــرکت شــده اســت [.]4

همچنیــن بــا توجــه به دیــدگاه رابینســون و همــکار (،)2005
از ســال  2004بــه بعــد تمرکــز جــاری و آینــده ســازمانها

بــر مدیریــت کیفیــت زنجیــرهی تأمیــن ( )SCQMمتمرکــز
2
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شــده اســت و از آن بهعنــوان آخریــن مرحلــه در حرکــت بــه

 2مرور ادبیات و مفاهیم پژوهش

در ایــن راســتا لــی و دیگــران ( )2008نیــز معتقدنــد کــه

سیســتم  TQMیــک سیســتم هزینــه اثربخــش بــرای انجــام

متفاوتــی داشــتهاند ،ولــی بــا گذشــت زمــان و توســعه و

ســازمان ،بــرای ارائــه خدمــات و کاالهایــی اســت کــه رضایت

ســوی “مدیریــت کیفیــت جامــع” نــام میبرنــد [.]5

 1-2تعریف مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

مدیریــت کیفیــت زنجیــرهی تأمیــن در جهــت پاســخگویی

 2-2تعاریف مدیریت زنجیره تأمین ()SCM

زنجیــره تأمیــن بــرای کیفیــت طراحیشــده اســت .ســه

انتظــارات مشــتریان در بازارهــای بیثبــات و آشــفته

کیفیــت سیســتم فنــاوری اطالعــات و اعتمــاد بــه ارتباطــات

رقابتپذیــری روبــهرو هســتند .در ایــن راســتا ،مدیریــت

 SCQMتمامــی فعالیتهــای مدیریــت کیفیــت مرتبــط

پیــدا کــرد تــا مزیــت رقابتــی شــرکتها را در بازارهایشــان

اطالعــات مرتبــط بــا کیفیــت را دربــر میگیــرد .مــواد ماننــد

انــکار در مســابقهی ســرعت شــرکتها بــرای رقابتپذیــری

محیــط عملیاتــی یــک زنجیــره تأمیــن شــامل تقاضاهــا

جملــه مشــتری و تأمینکننــده را از طریــق جریــان تولیــد

زمانبنــدی تحویــل اســت [ .]8عالوهبــر ایــن النگابیــر و

جریــان مــواد ،اطالعــات و مالــی بــرای بــرآورد نیازمندیهای

تقاضــای مصرفکننــده متمرکــز اســت و اینکــه زنجیــره

یــا تأمینکننــده اصلــی تــا مشــتری نهایــی توســعه یافتــه

شــود [.]9

بهعنــوان تمــام فعالیتهــای درگیــر در دریافــت مــواد خــام،

فلســفه در شــرایط کنونــی ،ضــروری اســت [.]6

نیازهــای متغیــر و متنــوع مشــتریان بهبــود بخشــد [.]1

اثربخــش بــه نیازمندیهــای تقاضــای بــازار بــا مدیریــت

در دنیــای امــروز ،شــرکتها بــا چالــش برآوردهســازی

چارچــوب کلیــدی  SCQMشــامل تمرکــز بــر مشــتری،

و نیــز بهکارگیــری شــیوههای نوآورانــه بــرای تحقــق

اســت [.]7

زنجیــره تأمیــن بهعنــوان راهبــرد نهایــی مدیریــت ظهــور

بــا جریــان و تبدیــل مــواد خــام بــه محصــوالت و جریــان
اطالعــات در سرتاســر زنجیــره تأمیــن جریــان مییابــد.

تضمیــن نمایــد .زنجیرههــای تأمیــن ،بــه واقعیــت غیــر قابــل

بــدل شــدهاند .یــک زنجیــره تأمیــن عوامــل مختلفــی از

و انتظــارات مشــتریان مرتبــط بــا کیفیــت محصــول و

و خدمــات بــه یکدیگــر مرتبــط کــرده و مدیریــت اثربخــش

همــکار ( ،)2002تأکیــد کردهانــد کــه راهبــرد شــرکت بــر

تجــاری را دربــر میگیــرد [ .]10بهعبــارت دیگــر ،از منبــع

تأمیــن بایــد بــه زنجیــره تقاضــا تبدیلشــده تقاضامحــور

اســت [ .]11لومــوس و همــکار ( ،)1999زنجیــره تأمیــن را

هــدف عمــدهی ایــن تحقیــق ،اولویتبنــدی مؤلفههــای

تحویــل محصــول از طریــق مشــتریان درگیــر در منبعیابــی

سیســتم مفهــوم “مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن

”

مــواد خــام و بخشهــا ،تولیــد و مونتــاژ ،ردیابــی موجــودی

کانالهــا ،تحویــل مشــتری و ضــرورت سیســتمهای

پیادهســازی مدیریــت کیفیــت در زنجیــره تأمیــن صنعــت

میکننــد [.]12

ســهم ناچیــزی از تحقیقــات صورتگرفتــه در کشــور را بــه

بــرای برنامهریــزی و کنتــرل مــواد و اطالعــات اســت کــه

موضوعــی و بررســی و مطالع ـهی آن در صنعــت گاز کشــور
کامــ ً
ا احســاس میشــود.

کــه در وظایــف مختلــف در یــک ســازمان جریــان دارد.

از ایــن مؤلفههــا بهعنــوان یــک راهــکار و راهبــرد بــرای

اطالعاتــی جهــت کنتــرل تمــام ایــن فعالیتهــا تعریــف

گاز کشــور اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع تاکنــون

مدیریــت زنجیــره تأمیــن یــک رویکــرد یکپارچهســازی

خــود اختصــاص داده اســت ،ضــرورت پرداختــن بــه چنیــن

از تأمینکننــدگان تــا مشــتریان جریــان دارد ،همانگونــه
یکــی از کاملتریــن تعاریــف مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن
3. Supply Chain Management
4. Customer Satisfaction
)5. Fuzzy Analytical Heirarchy Proress (FAHP
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( )SCQMبــا رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی
فــازی 5و نهایتــاً ارائــهی نمــودار روابــط علــی -معلولــی

و انبــار ،ورودی و مدیریــت ســفارش ،توزیــع میــان تمــام
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بــه یکدیگــر نزدیــک و نزدیکتــر شــدهاند و ادغــام ایــن دو

آن بهطــور مــداوم ســازماندهی کارکنــان را بــا نگــرش تأمیــن

هــدف نهایــی آنهــا کــه همــان “رضایــت مشــتریان” 4اســت،

کــه فرهنگــی را ایجــاد کنــد تــا کلیــه کارکنانــش بهوســیله

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تکامــل هرچــه بیشــتر آنهــا ،ایــن دو فلســفه بــه واســطه

مشــتریان را تضمیــن میکنــد و در جسـتوجوی ایــن اســت

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

اگرچــه  TQMو  SCM3از نظــر تاریخــی نقطــه شــروع

تالشهــای بهبــود کیفــی مســتمر افــراد در کلیــه ســطوح

توســط شــورای متخصصیــن زنجیــرهی تأمیــن 6ارائــه

همــکار بــا هــدف بهبــود عملکــرد مبــادالت در زنجیــره

درگیــر در منبعیابــی و تــدارکات و تأمیــن ،تبدیــل و کلیــه

و خریــدار بــا ویژگیهــا ،تبــادل اطالعــات ،هماهنگــی و

FDEMATEL

شــده اســت“ :برنامهریــزی و مدیریــت کلیــه فعالیتهــای

فعالیتهــای مدیریــت لجســتیک” .انجمــن جهانــی زنجیــره

کنتــرل در ســطح میانســازمانی جهــت اطمینــان از اینکــه

کلیــدی کســب و کار از مشــتری نهایــی تــا تأمینکنندگانــی

زنجیــره تأمیــن قابــل دســتیابی اســت [.]15

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

تأمیــن 7مدیریــت زنجیــره تأمیــن را یکپارچگــی فرایندهــای
کــه محصــوالت ،خدمــات و اطالعاتــی بــا ارزش بــرای
مشــتریان و ســایر ذینفعــان را فراهــم میکننــد ،تعریــف

کــرده اســت .مدیریــت زنجیــره تأمیــن براســاس یکپارچگــی

کلیــه فعالیتهایــی اســت کــه بــرای مشــتریان ایجــاد
ارزش میکننــد و از طراحــی محصــول تــا تحویــل را

دربــر میگیــرد .مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن بهعنــوان
مجموعـهای از روشهاســت کــه بــرای یکپارچهســازی مؤثــر
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 3ادبیات و پیشنه تحقیق

پژوهــش چــوی و همــکار ( ،)1999نشــان میدهــد کــه

تعهــد بــه کیفیــت میــان اعضــای زنجیــرهی تأمیــن عاملــی

مهــم اســت بهطوریکــه اختــاف چشــمگیری در اجــزای
عملیــات مدیریــت کیفیــت میــان مونتــاژکاران نهایــی،
تأمینکننــدگان رده بــاال و تأمینکننــدگان رده ســوم وجــود

تأمینکننــدگان ،تولیدکننــدگان ،انبارهــا و فروشــگاهها
و در زمــان و مــکان معیــن تولیــد و بــه مشــتریان عرضــه

تأمیــن توســعهیافته و حفــظ شــده اســت .درنتیجــه ارتبــاط

ماننــد تأمینکننــدگان در ردههــای مختلــف زنجیــره

شــود تــا هزینههــای کل زنجیــره تأمیــن بــه کمینــه رســیده

بســته موجــب توافــق عملیــات مدیریــت کیفیــت میــان

شــود [.]13

کوئــی و همــکار ( ،)2001چهــار عامــل کیفیتــی جدیــد

و نیــاز مشــتریان بــا ســطح خدمترســانی باالیــی بــرآورده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کیفیــت محصــول تحــت تأثیــر قــرار نمیگیرنــد و کیفیــت

نــدارد .ارتبــاط قــوی کــه بیــن مشــتری و تأمینکننــدگان

بـهکار مـیرود تــا محصــوالت موردنیــاز بــه مقــدار مشــخص

90

تعریــف میکننــد .در ایــن شــرایط هــر دوی تأمینکننــده

تأمینکننــدگان جــاری میشــود [.]16

 3-2تعاریـف مدیریـت کیفیـت زنجیـره تأمیـن

معرفــی کردنــد کــه شــامل ارتبــاط بــا مشــتریان،

بــه اعتقــاد رأس مديريــت “كيفيــت زنجيــره تأميــن” عبــارت

تأمینکننــده اســت .همچنیــن ســه عامــل اضافــی برگرفتــه

مســتمر و همزمــان كليـهی فرآيندهــاي مرتبــط بــا كيفيــت

فراینــد عملیــات  ITمحــور ،یکپارچگــی ســازمان  ITمحــور

( )SCQM

اســت از“ :مشــاركت كليـهی اعضــاي يــك زنجيــره در بهبــود
محصــوالت و خدمــات خــود كــه بهمنظــور ايجــاد بهــرهوري

و ارزش افــزوده در طــول زنجيــرهی تأميــن و نهادينهنمــودن

كيفيــت در ســطح زنجيــره تأميــن و رضايــت هرچــه بيشــتر
مشــتريان نهايــي صــورت ميگيــرد” [.]14

رابینســون و همــکار ( )2005نيــز مديريت كيفيــت زنجيرهی
تأميــن را اينگونــه تعريــف ميكننــد“ :هماهنگــي رســمي و

يكپارچگــي فرآيندهــاي كســب و كار كلي ـهی ســازمانهاي
درگيــر در زنجيــرهی تأميــن بهمنظــور ســنجش ،تجزيــه و

تحليــل و بهبــود مســتمر كيفيــت محصــوالت ،خدمــات و

فرآينــد كــه بــه ايجــاد ارزش افــزوده و دســتيابي بــه رضايــت
مشــتريان ميانــي و نهايــي منجــر ميشــود” [.]5

اجلــی و همــکار ( ،)1395کیفیــت زنجیــره تأمیــن را بهعنوان

موافقــت بــا شــراکت دوطرفــه نیازمندیهــا بــا شــرکتهای

بنچمارکینــگ ،انتخــاب تأمینکننــده و مشــارکت
از فنــاوری اطالعــات معرفــی شــدند :فنــاوری اطالعــات،

[ .]7آنهــا همچنیــن اثبــات کردنــد کــه عملکــرد ســازمانی
شــرکت میتوانــد توســط عملیــات  SCQMمتمایــز شــود.

یافتههــا نشــان میدهــد کــه مشــارکت تأمینکننــده و
ارتبــاط بــا تأمینکننــده بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر مثبــت
دارد .نهایتــاً ایــن مطالعــه ســه عامــل بحرانــی از SCQM
را شناســایی کــرد کــه شــامل کیفیــت سیســتم فنــاوری

اطالعــات ،ارتبــاط بــا تأمینکننــده و تمرکــز بــر مشــتری
جهــت ایجــاد مزیــت رقابتــی بــوده و اجــزای پشــتیبانی
ماننــد دســتهبندی  ،QMابزارهــای  ،QMعملیــات  QMو

فرهنــگ  QMبــرای  SCQMموفــق ضــرورت دارنــد .حمایت
رهبــری از  SCQMجهــت اطمینــان از آرمانهــای رضایــت

مشــتری ،ارتباطــات مشــتری -تأمینکننــده مــورد اعتمــاد و
ســطح بــاالی فنــاوری اطالعــات بــر مبنــای توانمندیهــا
)6. Council of Supply chain Management Professionals (CSCMP
)7. Global Supply Chain Forum(GSCF

اهمیــت دارد .عالوهبــر ایــن بــر فرهنــگ نــوآوری نیــز بایــد

مديريــت كيفيــت زنجيــرهی تأميــن را در شــركتهاي

فینــس و همــکاران ( ،)2005تأثیــر چندیــن بعــد از ارتباطات

بررســي نشــان داد بــا وجــود آنكــه شــركتها ،مشــتريان

همــکاری) بــر عملکــرد کیفیــت را بررســی کردنــد .یافتههــا

ولــي تأمينكننــدگان اصلــي را دخالــت نميدهنــد در

تأکیــد شــود.

زنجیــره تأمیــن (شــامل اعتمــاد ،تعهــد ،تطابــق ،ارتباطــات و

نشــان میدهــد کــه ابعــاد کیفیتــی مرتبــط بــا زنجیــره
تأمیــن تأثیــر مثبــت بــر کیفیــت طراحــی دارد .محققــان

همچنیــن پیشــنهاد دادنــد کــه تأمینکننــدگان بایــد در

حاصــل میشــود .یافتههــای آنهــا مشــابه بــا ایــن موضــوع
اســت کــه تأمینکننــدگان بایــد درگیــر طــرح اولیــه

محصــول باشــند .تأثیــر اینترنــت در ایــن ارتباطــات منجــر

بــه بهبــود کیفیــت تطابــق و رضایــت مشــتریان میشــود80 .

صورتيكــه كيفيــت قطعــات تحويلــي بــه مشــتريان در

رابطــهی مســتقيم بــا كيفيــت مــواد و قطعــات دريافتــي

از تأمينكننــدگان اســت و شــركتها بايــد در زمينــهی

بهبــود كيفيــت تأمينكننــدگان خــود تــاش بيشــتري را
نشــان دهنــد [.]18

فرنانــدز و همــکاران ( ،)2014شــش بعــد عملیاتــی مدیریــت

کیفیــت زنجیــرهی تأمیــن را بــه صــورت زیــر بیــان کردنــد:

مدیریــت و برنامهریــزی اســتراتژیک ،درگیــری و تعهــد

کارکنان/ذینفعــان ،اطالعــات ،یکپارچگــی و ارتباطــات

درصــد از هزینههــای تولیــد محصــوالت جدیــد در مرحلــه

ســودمند دوطرفــه و یکپارچــه میــان تأمینکننــدگان،

تأمینکننــدگان در مرحلــه اولیــه ممکــن اســت بــه کیفیــت
طراحــی و نهایتــاً کیفیــت تطابــق ،رضایــت مشــتریان و

در رابطــه بــا پژوهشهــاي انجامشــده در داخــل كشــور

نيــز ،تنهــا ســه كار پژوهشــي در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه

مثبــت بــر کاهــش هزینــه تولیــد و کیفیــت خارجــی مــورد

ميــان هشــت فعاليــت مديريــت كيفيــت جامــع (رهبــري،

اولیــه و  20درصــد در مرحلــه طراحــی اســت .مشــارکت

فرصــت بــازار کمــک کنــد .بهبــود کیفیــت طراحــی تأثیــر

و کیفیــت طراحــی یــک برنــده ســفارش 9اســت [.]17

كــه در آن احمــدي در رســالهی خــود بــه بررســي ارتبــاط
مديريــت روابــط ،برنامهريــزي راهبــردی ،مديريــت منابــع

انســاني ،مديريــت اطالعــات ،تمركــز بــر مشــتري و مديريــت

رابينســون و همــکار ( ،)2005همچنیــن بــا مــرور جامــع

كيفيــت فرآينــد) بــا نتايــج زنجيــرهی تأميــن پرداختــه و در

كيفيــت ،ســعي كردنــد يــك دســتهبندي موضوعــي از

صفــری و همــکار ( )1390مدلــی مفهومــی جهــت ســنجش

بررســي مديريــت كيفيــت در بســتر زنجيــرهی تأميــن

بررســی وضعيــت آن در صنعــت خــودروی ايــران (پــروژه

ادبيــات در زمينـهی مديريــت زنجيــرهی تأميــن و مديريــت

كليــهی مقالههــای نوشتهشــده تــا آن زمــان كــه بــه

پرداختــه بودنــد ،ارائــه دهنــد .آنهــا در پايــان دس ـتبندي
موضوعــي زيــر را از مطالعــات پيشــين انجامشــده كــه بــه

ايــن زمينــه يــك مــدل علــي طراحــي و ارائــه نمــوده اســت.
مدیریــت کیفیــت زنجیــرهی تأمیــن ارائــه کردهانــد کــه بــه

تنــدر 90شــرکت ايــران خــودرو) پرداختــه اســت [.]20

همچنیــن اجلــی و همــکار( )1395در پژوهشــی بــه ارزیابــی

ارتباطــات بــا مشــتريان و تأمينكننــدگان  )2يكپارچگــي و

ارزیابــی وزندهــی تدریجــی پرداختــه اســت [.]15

تأميــن پرداختــه بودنــد ،ارائــه دادنــد )1 :مشــاركتها و
مديريــت فرآيندهــا در ســطح زنجيــره  )3مديريــت و رهبري

كيفيــت در زنجيــره  )4راهبــرد  )5بهتريــن عملكردهــا.]5[ 10
در پژوهــش دیگــری ،ســيال و ديگــران ( )2006بــه دنبــال

اهميــت تحليــل مســائل مرتبــط بــا كيفيــت يــك ســازمان

در زنجيــرهی تأميــن آن بودنــد و بــراي ايــنكار وضعيــت

تأمیــن صنعــت گاز بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل نســبت

 4چارچوب مفهومی پژوهش

بــا مراجعــه بــه ادبیــات مشــخص شــد کــه تنهــا در ســال

 ،2005رابينســون و مالهوتــرا يــك دســتهبندي موضوعــي از

پژوهشهــاي انجامشــده تــا آن زمــان ارائــه نمودنــد كــه در
8. Order Qualifier
9. Order Winner
10. Best Practices
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بررســي ابعــاد مختلــف مديريــت كيفيــت از منظــر زنجيرهی

و رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت کیفیــت زنجیــره

91
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اســتفاده دارد .کیفیــت تطابــق یــک تنظیمکننــده ســفارش

8

رهبــری و بهبــود مســتمر و نــوآوری [.]19
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موضــوع از طریــق ارتباطــات تأمینکننــده ماننــد مشــارکت

اصلــي خــود را در ابتــكارات كيفيــت وارد ميكننــد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فراینــد طراحــی و توســعه محصــول پیشفعــال باشــند .ایــن

توليــدي آمريكايــي مــورد بررســي قــرار دادنــد .نتايــج ايــن

آن بهطــور مشــخص بــه چهــار عامــل كليــدي در رابطــه بــا

تأميــن بهطــور مســتقيم اشارهشــده بــود يــا بــر اهميــت

بــه آنهــا اشارهشــده اســت [ .]5در ايــن پژوهــش از ابعــاد

زنجيــرهی تأميــن بهطــور مشــترك تأكيدشــده بــود و

 SCQMاشارهشــده بــود كــه در پیشــینه هميــن پژوهــش
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و شــاخصهاي ارائهشــده در پژوهــش صفــری و همــکار
( )1390اســتفاده شــده اســت؛ چــرا کــه در ایــن پژوهــش

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

كليــهی تحقیقــات صورتگرفتــه در ايــن زمينــه از ســال

آنهــا در ادبيــات مديريــت كيفيــت جامــع و نيــز مديريــت

بــا بررســي پيشــينه در نهايــت تعــداد هفــت بعــد (عامــل
كليــدي) و  33شــاخص استخراجشــده اســت (شــکل .)1

 1998تــا پايــان ســال  2014ميــادي ،مــورد بررســي
قرارگرفتــه اســت و بــا بررســي گســترده ادبيــات ،مدلــی

جامــع پیشنهادشــده كــه يــا در پژوهشهــاي گذشــته

بــه اهميــت آنهــا در ادبيــات مديريــت كيفيــت زنجيــرهی
جدول  :1ابعاد و شاخصهای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین [0]20
1

اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

2
3
4
5

آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

8

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

9

ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﺎن

10

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل

11

وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ آﻧﺎن

12

آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

14
15

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه

16

ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي آن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

17

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

18

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي زﻧﺠﯿﺮه

19

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي زﻧﺠﯿﺮه

20

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

21
22
23
24
26
27
28

ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ذﯾﻨﻔﻊ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻧﺠﯿﺮه

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ

30

آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

31
32
33

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻤﻬﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ذﯾﻨﻔﻊ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

29

اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻋﻀﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ

25

ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ذﯾﻨﻔﻊ در زﻧﺠﯿﺮه

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ

13

ﺗﻌﻬﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ زﻧﺠﯿﺮه در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺣﺪ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

7

اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

6

اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪي در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
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ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﭘﺎﯾﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ردﯾﻒ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﺣﻮزه ﺑﻨﺪي

شــکل ( )1چارچــوب پيشــنهادي پژوهــش را بــا عنايــت بــه پيشــينهي پژوهــش و نیــز شــاخصها و عوامــل اســتخراجی نشــان

ميدهــد:

در ایــن تحقیــق پــس از مــرور ادبیــات ،هفــت عامــل عمــده

در ســنجش مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن ارائهشــدهاند.

همچنیــن از نظــرات  10متخصــص و خبــرهی صنعــت گاز
جهــت اولویتبنــدی مؤلفههــای مدیریــت کیفیــت زنجیــره
تأمیــن بــا رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی فــازی
استفادهشــده و نهایتــاً بــا بهرهگیــری از مــدل دیمتــل

اســت .اهــداف اصلــی از انجــام ایــن پژوهــش ،توصیــف

(ویژگیهــای موقعیــت سیســتم مدیریــت کیفیــت زنجیــره

تأمیــن صنعــت گاز) و تحلیــل (اولویتبنــدی ،بررســی
ارتبــاط و نهایتـاً بررســی روابــط علــی -معلولــی از مؤلفههــای

(فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی فــازی و دیمتــل فــازی)
اســت .بــر ایــن اســاس دو ســؤال اساســی زیــر مطــرح

میشــود:

ســؤال  :1اهمیــت (اولویــت) مؤلفههــای مدیریــت کیفیــت
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زنجیــره تأمیــن صنعــت گاز چگونــه اســت؟

ســؤال  :2نمــودار ارتبــاط (میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری)

میــان مؤلفههــای مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن صنعــت

گاز چگونه اســت؟

شــکل ( )2فلوچــارت روششناســی ارائهشــده در ایــن
تحقیــق را نشــان میدهــد:

ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ از ﺳﺎل  1998ﺗﺎ 2015
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ،ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ )اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي( ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي )(FAHP
ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ اﺛﺮﮔﺬاري و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﻤﺘﻞ ﻓﺎزي )(FDEMATEL
شکل  :2فلوچارت روششناسی تحقیق

FDEMATEL

ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤﻊآوري  10ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

فــازی نمــودار روابــط علــی -معلولــی میــان مؤلفههــا
ارائهشــده اســت .رویکــرد ایــن پژوهــش ماهیتــاً اکتشــافی

صنعــت گاز) اســت .لــذا ایــن پژوهــش یــک پژوهــش کمــی
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شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش []15

 6اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت
کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی ()FAHP
FDEMATEL

فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی نخســتینبار توســط

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

ســاعتی در ســالهای  1988 ،1982و  1995توســعه داده
شــد [ ]21و تقریبــاً بهعنــوان بهتریــن و پرکاربردتریــن
رویکــرد تصمیمگیــری چندشــاخصه شناختهشــده اســت

[ .]22همچنیــن بهعنــوان یــک ابــزار تصمیمگیــری

چندمعیــاره ،تکنیــک تخمیــن وزن در زمینههــای زیــادی
از جملــه ارزیابــی ،برنامهریــزی و توســعه ،تصمیمگیــری و

پیشبینــی و غیــره بهطــور گســتردهای استفادهشــده اســت
[ .]23فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی توانایــی تجزیــهی
مســائل پیچیــده بــه اجــزای ســازنده و سادهســازی کاربــرد
ایــن مســائل را دارد [ 24و .]25

فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی بهطــور گســتردهای بــرای
مســائل تصمیمگیــری استفادهشــده و بهطــور موفقــی

بــرای مســائل عملــی زیــادی کاربــرد دارد .علیرغــم
کاربردهــای بســیار ،غالب ـاً انتقاداتــی بــه ایــن روش بهدلیــل

94

ناتوانــی در اجــرای مناســب ابهامــات و تردیدهــای منطقــی
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ناشــی از نگاشــت ادراک تصمیمگیرنــدگان بــرای اعــداد

دقیــق واردشــده اســت .فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی
ســنتی نیــاز بــه قضاوتهــای (اعــداد) معیــن یــا دقیــق دارد.

در هــر صــورت بهدلیــل پیچیدگــی و تردیدهــای موجــود در

مســائل تصمیمگیــری جهــان واقعــی ،تصمیمگیرنــدگان

بیشــتر مایــل بــه فراهمکــردن قضاوتهــای فــازی باشــند.
از زمانــی کــه بلمــان و زاده [ ،]26تئــوری رفتــار تصمیــم را
در یــک محیــط فــازی توســعه دادنــد ،روشهــای مختلفــی

بــرای اجــرای سیســتمهای تصمیمگیــری چندمعــاره
گســترش یافتهانــد .بــا مراجعــه بــه ادبیــات تحقیــق مربــوط

بــه فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی ،میتــوان چندین
روش پیشــنهادی را بــرای ایــن رویکــرد یافــت .اولیــن رویکرد

توســط الرهــوون و همــکار ( )1983پیشنهادشــده اســت.
در ایــن روش عناصــر ماتریــس معکــوس بــا اعــداد فــازی

مثلثــی بیــان شــدهاند .در نقطــه مقابــل ،باکلــی (،)1985

اعــداد ذوزنقــهای را بــرای تعییــن نســبتهای مقایســهای
فــازی اســتفاده کــرد .اینیــت ( ،)2004یــک رویکــرد بــر

مبنــای توســعه فــازی از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی

ارائــه داد .ایــن مقالــه بــر روی محدودیتهــای فراینــد
تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی بــرای گرفتــن اطالعــات قابل
مالحظــه در دســترس تمرکــز کــرد .ایــن مطالعــه اثبــات

کــرد کــه تمــام نتایــج معیــن و معتبــر از طریــق مالحظــه
تمامــی اطالعــات استخراجشــده از محدودیتهــا میتوانــد

حاصــل شــود [ .]27کــوالک ( ،)2005مطالعـهای در زمینــه

لونقــل چندشــاخصه بــرای زنجیــره
انتخــاب شــرکت حم 

تأمیــن بــا بهکارگیــری طراحــی بدیهــی چندشــاخصه
فــازی و فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی انجــام

داد .ارنســال و همــکاران ( ،)2006فراینــد تحلیــل سلســله

مراتبــی فــازی را بــرای تحلیــل ارتبــاط بیــن مزایــای رقابتی،
اولویتهــای رقابتــی و رقابتهــای شــرکتها در مفهــوم
مدیریــت تکنولــوژی اســتفاده کــرده اســت [ .]28گولکــت و

همــکار ( ،)2007یــک مطالعــه مقایس ـهای بــرای پایهریــزی
روششناسـیهای فــازی پیچیــده در ارزیابــی عملکــرد یــک

سیســتم تولیــدی انجــام داد و نشــان داد کــه رویکــرد فراینــد
تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی بهتریــن نتایــج را ارائــه

میدهــد [ ]29و شــامل مراحــل زیــر اســت.

مراحــل اجــرا :ایــن رویکــرد ،تئــوری مجموعــه فــازی را برای

بیــان قضاوتهــای مقایس ـهای نامعیــن بهعنــوان یــک عــدد
فــازی بـهکار میبــرد و شــامل پنــج مرحلــه زیــر اســت:

مرحلــه اول (ایجــاد سلســلهمراتب تصمیــم) :همانطــور

کــه در بخشهــای قبلــی ذکــر شــد ،هــدف ایــن پژوهــش،
شناســایی و تعییــن اهمیــت (اولویــت) عوامــل مؤثــر در

بهکارگیــری موفقیتآمیــز سیســتم مدیریــت کیفیــت
زنجیــره تأمیــن ( )SCQMبــا اســتفاده از روش فراینــد تحلیل
سلســلهمراتبی فــازی ( )FAHPدر صنعــت گاز اســت .مشــابه

بــا روش ســنتی فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی ،قــدم
ابتدایــی ،شکســتن مســائل تصمیمگیــری پیچیــده بــه یــک
ســاختار سلســله مراتــب یــا طراحــی مــدل سلســلهمراتبی
عوامــل اســت کــه در شــکل ( )3ارائــهشدهاســت.

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  SCQMدر ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪي
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

شکل  :3ساختار سلسلهمراتبی از عوامل مؤثر بر SCQM

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
)

( = � 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎  �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ,ﻋﺪد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
)

توزیــع پرســشنامه مربــوط بــه مقایســات زوجــی هفــت

تبدیــل آنهــا بــه اعــداد فــازی ،اطالعــات وارد نرمافــزار

شــده بهصــورت جــدول ( )2اســتفاده شــده کــه پــس از

عامــل :تمرکــز بــر مشــتریان ( ،)C1مدیریــت کیفیــت

تأمینکننــدگان ( ،)C2رهبــری کیفیــت در زنجیــره تأمیــن
( ،)C3راهبردهــای کیفیــت در زنجیــره تأمیــن ( ،)C4رویکرد

فراینــدی در مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمین ( ،)C5توســعه

سيســتمها و تكنولوژيهــاي اطالعــات كيفيــت در زنجيــره
تأميــن ( ،)C6مديريــت منابــع انســاني در زنجيــره تأميــن

جمــعآوری نظــرات آنهــا بهصــورت متغیرهــای زبانــی و

اکســل شــد و ســپس بــا اســتفاده از روش میانگیــری
هندســی ادغامشــده و نهایتــاً مقادیــر ماتریــس نهایــی
تجمیعــی (ادغامــی) نظــرات خبــرگان بــرای تعییــن درجــه

اهمیــت و اولویــت عوامــل بهصــورت جــدول ( )3حاصــل

شــد:

جدول  :3طیف اعداد فازی و متغیر زبانی برای مقایسات زوجی و تعیین درجه اهمیت
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي

زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
اﻋﺪاد ﻓﺎزي
ﻣﺜﻠﺜﯽ

ﭘﺎﯾﯿﻦ )(VL

ﭘﺎﯾﯿﻦ
)(L

ﭘﺎﯾﯿﻦ )(ML

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﯾﮑﺴﺎن
)(M

ﺑﺎﻻ )(MH

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)(H

ﺑﺎﻻ )(VH

ﺧﯿﻠﯽ

ﺑﺎﻻ

ﺧﯿﻠﯽ

)(0 0/5 2

)(1 2 3

)(2 3/5 4

)(4 5 6

)(5 6/5 8

)(7 8 9

)(8 9/5 10
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اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

در ایــن پژوهــش از متغیرهــای زبانــی در نظــر گرفتــه

( ،)C7بــه  15نفــر از خبــرگان صنعــت گاز و تکمیــل و
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ﮐﻪ) :

1

,

1

,

1

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
)
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2
)
⋮
)(1,1,1

…
…
…
⋮
…

𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
)
)(1,1,1

𝐶𝐶𝐶𝐶1
)(1,1,1
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
)

𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝐶𝐶𝐶𝐶2
⋮
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶
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ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ(:

FDEMATEL

جدول  :3ماتریس تجمیع نظرات خبرگان در خصوص عوامل SCQM
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ SCQM

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

)(1 1 1

)(1 2 3

)(4 5 6

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ
)(0 0/50 2

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ

)(0/33 0/50 1

)(1 1 1

)(7 8 9

)(2 3/5 4

)(8 9/5 10

)(8 9/5 10

)(8 9/5 10

)(0/17 0/20 0/25

)(0/11 0/13 0/14

)(1 1 1

)(0 0/50 2

)(7 8 9

)(5 6 8

)(8 9/5 10

)(0/50 2 1000

)(0/25 0/29 0/50

)(0/50 2 1000

)(1 1 1

)(8 9/5 10

)(8 9/5 10

)(8 9/5 10

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

FDEMATEL

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ

در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
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اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

)(0/11 0/13 0/14

)(0/10 0/11 0/13

)(0/11 0/13 0/14

)(0/10 0/11 0/13

)(1 1 1

)(2 3/5 4

)(0/13 0/15 0/20

)(0/10 0/11 0/13

)(0/13 0/17 0/20

)(0/10 0/11 0/13

)(0/50 0/25 0/29

)(1 1 1

)(7 8 9

)(0/10 0/11 0/13

)(0/10 0/11 0/13

)(0/10 0/11 0/13

)(0/10 0/11 0/13

)(0/13 0/15 0/20

)(0/11 0/13 0/14

)(1 1 1

زوجــی ،بهمنظــور کنتــرل نتیجــه مقایســهها ،نــرخ

تــا ســازگاری مقایســه زوجــی ،تخمیــن زده شــود.

میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد مثلثی فازی

در رابطــه بــا بررســی ســازگاری در روشهــای تحلیــل
سلســلهمراتبی فــازی ،مطالعــات کمــی انجــام شــده اســت.

باکلــی بیــان میکنــد کــه یــک ماتریــس مقایســه فــازی
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مقادیــر میانــی ترجیحــات هــر خبــره (مقادیــر میانــی اعــداد

فــازی مثلثــی)

ســازگاری بــرای هــر ماتریــس ،محاســبه میشــود

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

)(5 6/5 8

)(5 6/5 8

پــس از جمــعآوری نظــرات خبــرگان بهصــورت مقایســه
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)(7 8 9

)(8 9/5 10

𝑛𝑛𝑛𝑛⋯ 𝑎𝑎𝑎𝑎�1
⋱
� ⋮
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋯

𝑎𝑎𝑎𝑎�11
̃
⋮
𝐴𝐴𝐴𝐴
=
𝑎𝑎𝑎𝑎
�
=
�
ناســازگار اســت اگــر
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚1

𝑎𝑎𝑎𝑎 ﺑﺎ 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,2, … ,
𝑎𝑎𝑎𝑎 ⊗ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑎𝑎𝑎𝑎 ≈ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 �

Ag = �aiju aijl

گام دوم (محاســبه بــردار وزن هــر ماتریــس بــا اســتفاده از
روش ســاعتی بــه صــورت زیــر):
] W m = [Wim

ﮐﻪ⊗ نشاندهندهی

فــازی اســت و ≈ برابــری فــازی را بیــان میکنــد .بهطــور

کلــی گامهــای بررســی ســازگاری یــک ماتریــس مقایســه
زوجــی فــازی بــه صــورت زیــر اســت [:]31

گام اول (تقسیم ماتریس مثلثی فازی به دو ماتریس):

در ایــن روش بهمنظــور بررســی ســازگاری ،الزم اســت از

هــر ماتریــس مقایســه زوجــی ،دو ماتریــس مجــزا تشــکیل
شــود؛  Amو .Ag

بــرای یافتــن نــرخ ســازگاری ،بــردار وزن هــر یــک از ایــن دو

ماتریــس بایــد محاســبه شــود .از آنجــا کــه ایــن ماتریسهــا
شــامل دادههــای قطعــی (غیرفــازی) هســتند ،میتــوان از
روش ســاعتی بــرای محاســبه بــردار وزن اســتفاده نمــود .لذا،

بردارهــای اوزان  wmو  ،wgاز روابــط زیــر بهدســت میآینــد:

� Am = �aijm

g

] W g = [Wi

;

n

aijm
1
� n
;
∑i=1 aijm
n
�aiju aijl

j=1

1

= 𝑊𝑊𝑊𝑊im
g

𝑊𝑊𝑊𝑊i = n ∑nj=1 ∑n

i=1 �aiju aijl

گام ســوم (محاســبه بزرگتریــن مقــدار ویــژه بــرای هــر
ماتریــس بــه صــورت زیــر):
g

n

n

n

n

Wj
Wjm
1
1
g
) = � � aijm ( m ) , 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � � �aiju aijl ( g
Wi
n
n
Wi
i=1 j=1

i=1 j=1

𝜆𝜆𝜆𝜆m
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

گام چهــارم (محاســبه شــاخص ســازگاری بــا اســتفاده از

روابــط):

g

)(𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −n
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

= , CIg

(𝜆𝜆𝜆𝜆m
)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −n
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

= CIm

گام پنجــم (محاســبه نــرخ ســازگاری بــا اســتفاده از رابطــه
زیر):

CIg

CIm

C𝑅𝑅𝑅𝑅 m =RIm , C𝑅𝑅𝑅𝑅 g =RIg

ص کمتــر از  0/1بودنــد،
در صورتــی کــه هــر دو شــاخ 

بــا اســتفاده از فرمولنویســی در اکســل مقادیــرCRm=0/07 :

بیشــتر از  0/1بودنــد از تصمیمگیرنــده تقاضــا میشــود تــا

مقایســه زوجــی فــازی از ســازگاری مناســبی برخــوردار

کــه تنهــا  CRmیــا  CRgبیشــتر از  0/1بــود تصمیمگیرنــده

مرحلــه ســوم (تعییــن ماتریــس ســتون ترکیبــی فــازی

و  CRm=0/05حاصــل شــد کــه نشــان میدهــد ماتریــس

ماتریــس فــازی ســازگار اســت و در صورتــی کــه هــر دو

اســت.

در اولویتهــای ارائهشــده تجدیدنظــر کنــد و در صورتــی

بهصــورت جــدول :)4

در مقادیــر (حــدود) میانــی قضاوتهــای فــازی تجدیدنظــر

خواهــد کــرد .در ایــن پژوهــش پــس از اعمــال رویــه فــوق،

جدول  :4ماتریس ستون فازی مرکب

⋮

⋮

) 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠1̃ = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎2
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎2
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎2
)

)(1,1,1

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠( = ̃
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 ,
) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 ,

ﮐﻪ:

)

…

)(1,1,1

⋮

…

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛∑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1

,

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛∑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1

در ایــن مرحلــه مقــدار بســط مرکــب فــازی هــر یــک از

مؤلفههــا یــا ماتریــس ســتون فــازی مرکــب را بهکمــک

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛∑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
)

𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

⋮

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
)

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 +
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑎𝑎𝑎𝑎11
𝑛𝑛𝑛𝑛12+⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎11 +𝑎𝑎𝑎𝑎12+⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎11 +𝑎𝑎𝑎𝑎12+⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎1

,

)(1,1,1

⋮

( = ) 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠1̃ = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1

محاســبه میکنیــم:

65.1

= (51.28

−1

� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 � ��

جدول  :5ماتریس ستون فازی مرکب محاسبهشده در نرمافزار اکسل

0/31
0/36
0/24
16/04
0/11
0/09
0/01

𝑖𝑖𝑖𝑖̃𝑠𝑠𝑠𝑠
0/21
0/27
0/16
0/22
0/07
0/06
0/01

0/01
0/02
0/01
0/01
0/00
0/00
0/00

مرحله چهارم (تعیین ماتریس ستون دیفازی مرکب بهصورت جدول :)6

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆5
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆6
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆7

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑠𝑠1

𝑠𝑠𝑠𝑠2
…

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖̃𝑠𝑠𝑠𝑠

) 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1
) 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1
⋮

= 𝑠𝑠𝑠𝑠̃1
= 𝑠𝑠𝑠𝑠̃1

𝑚𝑚𝑚𝑚̃𝑠𝑠𝑠𝑠
) 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠( =
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
)

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎2
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎2
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎2
)

⋮

)(1,1,1

…
…
…
⋮

…

𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
)

)(1,1,1

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
)

𝐶𝐶𝐶𝐶1

)(1,1,1

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
, 𝑎𝑎𝑎𝑎21
)
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
)

𝐶𝐶𝐶𝐶1

𝐶𝐶𝐶𝐶2
⋮

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

FDEMATEL
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𝐶𝐶𝐶𝐶1
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) 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠1̃ = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1

𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
, 𝑎𝑎𝑎𝑎12
)

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

𝑖𝑖𝑖𝑖̃𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎1
)

…
…

𝐶𝐶𝐶𝐶1

ﮐﻪ:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ;

;

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 −

1

) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢 )−(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 −

�=) �𝐵𝐵𝐵𝐵 > ̃𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑉𝑉𝑉𝑉
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� 𝐷𝐷𝐷𝐷,
� 𝐶𝐶𝐶𝐶,
𝐷𝐷𝐷𝐷 > ̃𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑉𝑉𝑉𝑉 � …)=Min�𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐴𝐴𝐴𝐴̃ > 𝐵𝐵𝐵𝐵� �, 𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐴𝐴𝐴𝐴̃ > 𝐶𝐶𝐶𝐶̃ �,
𝛼𝛼𝛼𝛼 = } … � �,
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐴𝐴𝐴𝐴̃ > 𝐵𝐵𝐵𝐵,
� 𝐶𝐶𝐶𝐶,
� 𝐷𝐷𝐷𝐷,
𝐷𝐷𝐷𝐷 > �𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑉𝑉𝑉𝑉 � …)=Min�𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐵𝐵𝐵𝐵� > 𝐴𝐴𝐴𝐴̃�, 𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐵𝐵𝐵𝐵� > 𝐶𝐶𝐶𝐶̃ �,
𝛽𝛽𝛽𝛽 = } … � �,
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐵𝐵𝐵𝐵� > 𝐴𝐴𝐴𝐴,
� 𝐵𝐵𝐵𝐵,
� 𝐷𝐷𝐷𝐷,
𝐷𝐷𝐷𝐷 > ̃𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑉𝑉𝑉𝑉 � …)=Min�𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐶𝐶𝐶𝐶̃ > 𝐴𝐴𝐴𝐴̃�, 𝑉𝑉𝑉𝑉�𝐶𝐶𝐶𝐶̃ > 𝐵𝐵𝐵𝐵� �,
𝛾𝛾𝛾𝛾 = } … � �,
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐶𝐶𝐶𝐶̃ > 𝐴𝐴𝐴𝐴,
� 𝐵𝐵𝐵𝐵,
𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑉𝑉𝑉𝑉�� …)=Min
� > 𝐴𝐴𝐴𝐴,
� 𝐶𝐶𝐶𝐶,
𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑉𝑉𝑉𝑉 � > 𝐴𝐴𝐴𝐴̃�,
𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑉𝑉𝑉𝑉 � > 𝐵𝐵𝐵𝐵� �,
𝜆𝜆𝜆𝜆 = } … � > 𝐶𝐶𝐶𝐶̃ �,
𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑉𝑉𝑉𝑉

پــس از بدســت آوردن مقــدار بســط مرکــب فــازی ،درجــه

عوامــل بــه دســت میآوریــم تــا پــس از فرمولنویســی

درجــه امکانپذیــری هــر یــک از عوامــل را نســبت بــه ســایر

مبنــای درجــات ارزش مطابــق جــدول  7حاصــل گــردد:

امکانپذیــری بــرای هــر حالــت دوتایــی ممکــن و حداقــل

در نرمافــزار اکســل ماتریــس ســتون دیفــازی مرکــب بــر

جدول  :7ماتریس ستون دیفازی مرکب بر مبنای درجات
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
0/343653

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

0/413239

1

0/832252

1

1

-0/00493

0/262514

0/321269

0/996926

0/68392

1

0/835192

0/030484

0/440623

0/522265

1

1

1

1

0/011877

0/330993

0/398645

1

0/807887

1

0/972918

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ
0/012933
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ SCQM

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

0/145843

0/888809

1

1

1

1

1

0/168651

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

-0/00493

0/262514

0/321269

0/996926

0/68392

1

0/835192

ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي
)V(Ci>C1,C2,C3,C4,C5

مرحلــه پنجــم (محاســبهی وزن معیارهــا) :نهایتــاً از

طریــق تقســیم مقادیــر ســطر حداقــل درجــه امکانپذیــری

بــر مجمــوع مقادیــر آن ســطر ،بــردار وزنــی عوامــل بــه
صــورت جــدول  8بدســت آمــد:

جدول  :8بردار وزنی عوامل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺄﻣﯿﻦ

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ
در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

0

0/267441

0/326196

1/001853

0/688847

1/004927

0/840119

)اﺻﻼح ﺷﺪه(
ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي

0/0001

0/065311

0/079659

0/244659

0/168221

0/24541

0/205162

وزن

7

6

5

2

4

1

3

ﻋﻮاﻣﻞ

)V(Ci>C1,C2,C3,C4,C5

اوﻟﻮﯾﺖ

 7تکنیک دیمتل فازی ()FDEMATEL

در اواخــر ســال  1971میــادی ،روش دیمتــل توســط

 Fontelaو  Gabusبهطــور عمــده بــرای بررســی مســائل

بســیار پیچیــده جهانــی و اســتفاده از قضــاوت خبــرگان
در زمینههــای علمــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و ...

که هر درایه آن عدد فازی بهصورت ) 𝑡𝑡𝑡𝑡ij̃ = (l 𝑡𝑡𝑡𝑡ij , m tij , u tij

است و به صورت زیر محاسبه میشود:

()5

[𝑙𝑙𝑙𝑙 t𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ] = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙 )−1
[𝑚𝑚𝑚𝑚 t𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ] = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 )−1

()6

()7

−1

) 𝑢𝑢𝑢𝑢𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑢𝑢𝑢𝑢 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 −

] 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑢𝑢𝑢𝑢 t

ب ـهکار گرفتــه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای اســتفاده از

در ایــن فرمولهــا  Iماتریــس یکــه و  Hl، Hmو  Huهــر

نظــرات دربرگیرنــده عبــارات کالمــی و دوپهلــو اســت،

باالیــی اعــداد
ترتیــب عــدد پاییــن ،عــدد میانــی و عــدد
ِ

روش دیمتــل بــه نظــرات کارشناســان نیــاز اســت و ایــن

ن را بــه
کــدام ماتریــس  n×nهســتند کــه درایههــای آ 

ایــن مشــکل لیــن و وو مدلــی ارائــه کردنــد کــه از روش
روش تشریحشــده اســت [31و.]32

ستونهای ماتریس ̃T

( 8و  )9بهدست میآیند.

مرحله اول :کســب نظــرات خبــرگان و میانگینگیری

()8

تعــداد  Pماتریــس ̃ x 1̃ ، x 2̃ ،x pکــه هــر ماتریــس مربــوط بــه

()9

از آنها

نظــرات یــک خبــره اســت و درایههــای آن بــا اعــداد فــازی

مربــوط مشــخص میشــوند ،تشــکیل میشــود.

فرمــول ( )1بــرای محاســبه ماتریــس میانگیــن نظــرات

اســتفاده میشــود:

3

x� ⊕ x� ⊕ x� ⊕ … ⊕ x
p

= �z

ماتریــس  Zماتریــس فــازی اولیــه روابــط مســتقیم نامیــده

میشــود.

مرحلــه دوم :محاســبه ماتریــس روابــط مســتقیم

نرما لشــده

بــرای نرمالیزهکــردن ماتریــس بهدســت آمــده از
فرمولهــای ( )2و ( )3اســتفاده میشــود:

()2

) = (l "ij , m "ij , u "ij

m ′ij u ′ij
) ,
r
r

که  rاز رابطه زیر بهدست میآید:
()3

n

l′

� ij = z�ij = ( ij ,
H
r

r

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛×= [� 𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ]1

𝑛𝑛𝑛𝑛×1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

) 𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅( = �𝑅𝑅𝑅𝑅

که ̃ Dو ̃ Rبه ترتیب ماتریس  n×1و  n×1هستند.

مرحله پنجم :مشخصکردن میزان اهمیت شاخصها
( ̃ ) D ĩ +R iو رابطه بین معیارها ( ̃)D ĩ -R i

اگــر  D ĩ -R ĩ > 0باشــد ،معیــار مربــوط اثرگــذار و اگــر

 D ĩ -R ĩ < 0باشد معیار مربوط اثرپذیر است.

مرحله ششم :دیفازیکردن اعداد فازی ̃ D ĩ +R iو ̃D ĩ -R i

بهدست آمده از مرحله قبلی

اعــداد فــازی ̃ D ĩ +R iو ̃ D ĩ -R iبهدســت آمــده از مرحلــه

قبلــی ،طبــق فرمــول ( )10دیفــازی میشــوند.

()10

𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙 + 2𝑚𝑚𝑚𝑚 +
4

=B

کــه در آن  Bدیفازیشــده عــدد ( A =̃ (a1 ,a2 ,a3اســت .در
ادامــه مراحــل حــل آمــده اســت.

مرحلــه ســوم :محاســبه ماتریــس فــازی روابــط

 8تحلیل ارتباط میان مؤلفهها با استفاده از
تکنیک دیمتل فازی

ماتریــس روابــط کل فــازی بــا توجــه بــه فرمولهــای ( 4تــا

درونــی مؤلفههــا و ماتریــس اثرگــذاری آنهــا محاســبه

j=1

مجمــوع T

 )7بهدســت میآیــد:
()4

�1 ⊕ H
�2 ⊕ … ⊕ H
)� k
T = lim (H
∞k→+

در ادامــه بــا اســتفاده از روش دیمتــل فــازی شــدت روابــط

گشــت .مطابــق بــا گامهــای روش دیمتــل فــازی در مرحلــه

اول از خبــرگان خواســته شــد تــا شــدت تأثیــر روابــط میــان
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) r = max1≤i≤n (� uij

= [� 𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ]𝑛𝑛𝑛𝑛×1

𝑛𝑛𝑛𝑛×1

𝐷𝐷𝐷𝐷( = �
) 𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝐷𝐷𝐷𝐷

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

()1

p

2

1

𝑛𝑛𝑛𝑛
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دیمتــل در محیــط فــازی بهــره میبــرد در ادامــه مراحــل

مجمــوع ســطرها و ســتونها بــا توجــه بــه فرمولهــای

ایــن عبــارات بــه اعــداد فــازی تبدیــل شــوند .بــرای حــل
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بهمنظــور یکپارچهســازی و رفــع ابهــام آنهــا بهتــر اســت

ماتریــس  Hتشــکیل میدهــد.
مثلثــی
فــازیِ
ِ
ِ
مرحله چهارم :بهدستآوردن مجموع سطرها و

مؤلفههــای  SCQMرا بــا واژگان زبانــی مشــخص نماینــد.

تجمیعــی روابــط مســتقیم نرمالشــده نظــرات خبــرگان

بهمنظــور کاهــش تعــداد جدولهــا ،از آوردن جــداول

بــا عنایــت بــه روابــط ( )1تــا ( )3محاســبه شــد کــه در

FDEMATEL

نظــرات خبــرگان بهصــورت فــردی امتنــاع شــد و ماتریــس

جدول ( )9مشاهده میشود:

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

جدول  :9ماتریس روابط مستقیم نرمال شده نظرات خبرگان
C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

)(0/033,0/050,0/100

)(0/050,0/083,0/133

)(0/033,0/067,0/117

)(0/033,0/083,0/133

)(0/050,0/100,0/150

)(0/050,0/100,0/150

)(0/000,0/000,0/000

C1

)(0/050,0/100,0/150

)(0/100,0/150,0/183

)(0/050,0/100,0/150

)(0/067,0/117,0/167

)(0/050,0/100,0/150

)(0/000,0/000,0/000

)(0/050,0/100,0/150

C2

)(0/050,0/083,0/117

)(0/083,0/133,0/167

)(0/067,0/117,0/150

)(0/050,0/100,0/133

)(0/000,0/000,0/000

)(0/033,0/083,0/133

)(0/050,0/100,0/150

C3

)(0/017,0/067,0/117

)(0/067,0/117,0/167

)(0/050,0/100,0/150

)(0/000,0/000,0/000

)(0/083,0/133,0/183

)(0/033,0/083,0/133

)(0/033,0/083,0/133

C4

)(0/050,0/100,0/150

)(0/017,0/067,0/117

)(0/000,0/000,0/000

)(0/000,0/050,0/100

)(0/017,0/067,0/117

)(0/050,0/100,0/150

)(0/017,0/067,0/117

C5

)(0/017,0/067,0/117

)(0/000,0/000,0/000

)(0/033,0/083,0/133

)(0/033,0/083,0/133

)(0/100,0/150,0/183

)(0/100,0/150,0/200

)(0/033,0/083,0/133

C6

)(0/000,0/000,0/000

)(0/033,0/083,0/133

)(0/033,0/083,0/133

)(0/000,0/033,0/083

)(0/000,0/000,0/050

)(0/017,0/067,0/117

)(0/000,0/050,0/100

C7

ســپس بعــد از محاســبه ماتریــس فــوق ،ماتریــس نهایــی روابــط جمعــی فــازی ( )Tبــا توجــه بــه روابــط ( )4تــا ( )7بهدســت

میآیــد کــه در جــدول ( )10آمــده اســت:

جدول  :11ماتریس روابط کل
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100

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

)(0/048,0/140,0/700

)(0/070,0/195,0/823

)(0/048,0/159,0/732

)(0/047,0/171,0/729

)(0/066,0/191,0/764

)(0/065,0/193,0/795

)(0/011,0/086,0/569

C1

)(0/070,0/213,0/848

)(0/125,0/287,0/985

)(0/069,0/218,0/869

)(0/085,0/228,0/863

)(0/075,0/222,0/875

)(0/026,0/137,0/783

)(0/063,0/204,0/831

C2

)(0/068,0/190,0/757

)(0/106,0/262,0/897

)(0/082,0/223,0/802

)(0/066,0/205,0/772

)(0/023,0/121,0/677

)(0/055,0/204,0/830

)(0/061,0/196,0/768

C3

)(0/035,0/171,0/780

)(0/089,0/244,0/925

)(0/066,0/205,0/827

)(0/017,0/110,0/678

)(0/100,0/236,0/857

)(0/052,0/199,0/855

)(0/046,0/178,0/778

C4

)(0/062,0/185,0/747

)(0/080,0/223,0/855

)(0/011,0/096,0/634

)(0/013,0/142,0/709

)(0/030,0/160,0/741

)(0/062,0/195,0/802

)(0/025,0/148,0/705

C5

)(0/088,0/234,0/893

)(0/038,0/168,0/868

)(0/058,0/214,0/891

)(0/102,0/250,0/908

)(0/122,0/270,0/933

)(0/118,0/275,0/985

)(0/051,0/199,0/851

C6

)(0/006,0/062,0/490

)(0/039,0/153,0/682

)(0/037,0/138,0/620

)(0/005,0/093,0/568

)(0/006,0/068,0/557

)(0/023,0/131,0/638

)(0/004,0/103,0/567

C7

در نهایــت بهمنظــور تعییــن مؤلفههــای علــی و معیارهــای
وابســته ،مجموع ســطری و ســتونی ماتریس  Tمحاسبهشــده

و میــزان اهمیــت مؤلفههــا ( ̃ )D ĩ +R iو رابطــه بیــن مؤلفههــا

جــدول ( )11مشــخص گردیــد .بهمنظــور دیفازیکــردن

دادههــا ،نیــز از روش مرکــز ثقــل استفادهشــده اســت:

( ̃ )D ĩ - R iبــا توجــه بــه روابــط ( )8تــا ( )10بهصــورت
جدول  :11شدت تأثیر و اهمیت مجموع اثر فازی و دیفازی شده معیارها
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) 𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅 �𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝐷𝐷𝐷𝐷(
0/044
0/206
0/101
0/208
-0/119
0/120
-0/560

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) 𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅 �𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐷𝐷𝐷𝐷(
3/837
4/585
4/282
4/188
4/007
4/943
3/431

𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅 �𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝐷𝐷𝐷𝐷
)4/879و0/020و(-4/743
)5/653و0/173و(-5/175
)5/081و0/133و(-4/942
)5/364و0/144و(-4/821
)4/822و-0/103و(-5/092
)5/781و0/079و(-5/458
)3/746و-0/447و(-5/095

حــال میتــوان نمــودار روش دیمتــل فــازی را بــا اســتفاده از
مقادیــر اثرگــذاری و مجمــوع اثــر معیارهــا بهصــورت شــکل

( )4ترســیم نمــود.

𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅 �𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝐷𝐷𝐷𝐷
)10/236و2/249و(0/615
)11/741و2/843و(0/914
)10/906و2/669و(0/883
)10/926و2/542و(0/741
)10/569و2/43و(0/655
)12/365و3/141و(1/125
)9/338و1/944و(0/498

ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻌﯿﺎر 1
ﻣﻌﯿﺎر 2
ﻣﻌﯿﺎر 3
ﻣﻌﯿﺎر 4
ﻣﻌﯿﺎر 5
ﻣﻌﯿﺎر 6
ﻣﻌﯿﺎر 7

0.3
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ

0.2

رﻫﺒﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ

0.1

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

0
-0.1

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

0

1

3

2

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ

4

5

6

روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪي

-0.2
-0.3

-0.6

شکل  :4نمودار روابط علی -معلولی میان مؤلفهها با تکنیک دیمتل فازی

همانطــور کــه میدانیــم ،مؤلفههایــی کــه در بــاالی محــور

گرفتــه شــود .همچنیــن توســعهی منابــع انســانی بهعنــوان

افقــی قــرار میگیرنــد و مجمــوع اثــر خالصشــان بیشــتر از

یــک عامــل مهــم در ایجــاد مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمین
صنعــت گاز جــزو مؤلفههــای کامــ ً
ا تأثیرپذیــر شناســایی

محــور افقــی قــرار میگیرنــد ،جــز مؤلفههــای وابســته

نیــروی انســانی خــود بــه رشــد و توســعه دســت خواهــد

صفــر اســت ،جــزو مؤلفههــای علــی ،محــرک یــا تأثیرگــذار

خوشــهبندی میشــوند .همچنیــن مؤلفههــا هرچــه باالتــر

یافــت.

مؤلفههــا پایینتــر باشــند ،درجــه تأثیرپذیریشــان بیشــتر

 9نتیجهگیری

باشــد (در ایــن نمــودار در ســمت راســت قــرار گیرنــد)

کیفیــت فراگیــر در زنجیــرهی تأمیــن موجــب شــده اســت

باشــند ،درجــه اثرگذاریشــان بیشــتر اســت و هرچــه ایــن

اهمیــت بیشــتری پیــدا میکننــد ،چــرا کــه مجمــوع

کــه دانشــگاهیان و محققــان کشــور نیــز در ســالهای اخیــر

همانطــور کــه مالحظــه میشــود مدیریــت کیفیــت

عــدم توجــه بــه عوامــل اساســی موجــود در پیادهســازی

اطالعاتــی کیفیــت و رهبــری کیفیــت در زنجیــره تأمیــن

شــده اســت کــه زمینههــای الزم بــرای تحقــق کامــل ایــن

فراینــدی و توســعه منابــع انســانی نیــز جــزو مؤلفههــای

و مــرور ادبیــات مربــوط بــه عوامــل مؤثــر در پیادهســازی

مدیریــت کیفیــت تأمینکننــدگان مهمتریــن مؤلفــه در

و کارشناســان صنعــت گاز ،هفــت مؤلفــه اصلــی بهصــورت

بایــد توجــه جــدی بــه ایــن مقولــه در صنعــت گاز شــود و

حساســیت موضــوع در میــان مدیــران صنعــت گاز و تعییــن

اثرگــذاری و اثرپذیریشــان بیشــتر اســت.

تحقیقــات قابلتوجهــی در ایــن زمینــه انجــام دهنــد .امــا

تأمینکننــدگان ،راهبردهــای کیفیــت ،سیســتمهای

موفقیتآمیــز ایــن سیســتم در ســازمانهای ایرانــی موجــب

جــزو مؤلفههــای اثرگــذار قــوی شناســایی شــدهاند .رویکــرد

سیســتم فراهــم نشــود .در ایــن پژوهــش پــس از بررســی

وابســته شناســایی شــدهاند .مطابــق بــا نتایــج تحقیــق،

مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن و مصاحبــه بــا خبــرگان

مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن شناســایی گشــت کــه

چارچوبــی مفهومــی ارائــه شــدند .در ادامــه بــا عنایــت بــه

برنامههــای جامــع و مدونــی بــرای تأمینکننــدگان درنظــر

میــزان اهمیــت هــر یــک از عوامــل جهــت پیادهســازی

FDEMATEL

اســت .همچنیــن هرچــه مؤلفههــا مجمــوع اثرشــان بیشــتر

گرایــش زیــاد ســازمانهای ایرانــی در اســتقرار مدیریــت

101

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

دســتهبندی میشــوند و مؤلفههایــی کــه در پاییــن

شــد کــه در صــورت توجهکــردن بــه ســایر مؤلفههــا،
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-0.5
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
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-0.4

مذکــور بــا رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی فــازی

بــر یکدیگــر اســت .از لحــاظ فنــی هــم نحــوه نرمالســازی
و محاســبات آنهــا کام ـ ً
ا متفــاوت هســتند .بــا عنایــت بــه

در ایــن صنعــت ،ایــن پژوهــش بــه اولویتبنــدی عوامــل

کــه مدیریــت منابــع انســانی بهعنــوان کماهمیتتریــن

عوامــل ،صنعــت گاز گام مؤثــری در پیادهســازی سیســتم

FDEMATEL

پرداختــه اســت .نتیجــهی نهایــی اولویتبنــدی نشــان داد
عامــل در پیادهســازی موفــق مدیریــت کیفیــت زنجیــره

اولویتبندی مؤلفههای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای  FAHPو

تأمیــن در صنعــت گاز اســت و از طرفــی مدیریــت کیفیــت

تأمینکننــدگان بهعنــوان مهمتریــن عامــل تعییــن شــد و

بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه شــرکتها و ســازمانها بایــد
از یــک طــرف و قبــل از هرگونــه اقدامــی ،نیازهــای حــال و

آتــی مشــتریان خــود را بــه درســتی شناســایی نمــوده و بــه
کیفیــت از نــگاه مشــتریان نــگاه کننــد و از طــرف دیگــر از

بــا اســتفاده از رویکــرد مدلســازی ســاختاری تفســیری
فــازی ( ، )FISMتوالــی و ارتبــاط میــان عوامــل تبییــن
11

و تحلیــل شــود و ســطحبندی عوامــل جهــت برنامهریــزی
بــرای پیادهســازی موفــق مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن
در صنعــت صــورت گیــرد و پــس از تعییــن ســطحبندی

در ادامــه بــا اســتفاده از تکنیــک دیمتــل فــازی شــدت روابط

همچنیــن مطلــوب اســت بــرای توســعه و کاهــش عوامــل

گشــت و مــدل علــی -معلولــی روابــط میــان مؤلفههــا بــه

مؤثــر در تحقیــق حاضــر و نیــز بــا اســتفاده از روش پویایــی

مؤلفههــای تأثیرگــذار و دو مؤلفــه بهعنــوان مؤلفههــای

صنعــت گاز کشــور تدویــن شــود.

صنعــت گاز ارائــه شــد ،بهطوریکــه پنــج مؤلفــه بهعنــوان

تأثیرپذیــر شناســایی شــدند.

اســاس هــر دو تکنیــک پیشــنهادی مــورد اســتفاده در ایــن
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در پایــان پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آینــده

کیفیــت قطعــات و مــواد اولیــه دریافتــی از تأمینکننــدگان

درونــی مؤلفههــا و ماتریــس اثرگــذاری آنهــا محاســبه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت کیفیــت در زنجیــره تأمیــن خــود خواهــد برداشــت.

عوامــل ،نتایــج آن بــا نتایــج تحقیــق حاضــر مــورد مقایســه

خــود ،اطمینــان یابنــد.

102

تعییــن روابــط علــی و معلولــی و اولویتبنــدی انجامشــده

قــرار گیــرد.

مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن ،بــا درنظرگرفتــن عوامــل

سیســتم  ، )SD(12مدلــی جامــع در ایــن خصــوص بــرای

مراجع و منابع
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اســت .رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی یــک تکنیــک
روابــط علــت و معلولــی میــان متغیرهاســت .در فراینــد

تحلیــل سلســلهمراتبی ،نــرخ ناســازگاری مطــرح میشــود،

امــا در دیمتــل نــرخ ناســازگاری بحــث نمیشــود .در روش

فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی اگــه متغیــر  xدوبرابــر

متغیــر  yارجحیــت داشــته باشــد متغیــر  Yیــک دوم متغیــر

 Xارجحیــت خواهــد داشــت ،امــا در روش دیمتــل ایــن قانون

مطــرح نیســت و روابــط درونــی و غیرخطــی متغیرهــا درنظر
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