
ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 2 - پیاپی 21 - پاییز 1395

 FD
EM

ATEL و FA
H

P ک های
ت زنجیره تأمین با استفاده از تکنی

ت کیفی
ت بندی مؤلفه های مدیری

اولوی

88

 FDEMATEL و FAHP اولویت بندی مؤلفه های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک های
)مورد مطالعه: صنعت گاز(

مهدی اجلی*

چکیده:
تاریخ دریافت: 95/03/29
تاریخ پذیرش: 95/08/10

” معرفــي و توســعه داده انــد و از آن به عنــوان آخریــن مرحلــه 
پژوهشــگران به تازگــی مفهومــي را بــا عنــوان “مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن1

ــر و اثربخــش  ــا ادغــام مؤث ــود ب ــادر خواهنــد ب ــد کــه به واســطه ي آن شــرکت ها ق ــام مي برن در حرکــت به ســوي “مدیریــت کیفیــت فراگیــر” ن

مفاهیــم دو فلســفه ی مدیریتــي “مدیریــت کیفیــت جامــع )TQM(”  و “مدیریــت زنجیــره ی تأمیــن )SCM(” و ایجــاد “هم افزایــي” و  برخــورداري هم زمان 

از ســه فاکتــور رقابتــي )کیفیــت، قیمــت، تحویــل(، عملکــرد زنجیــره ی تأمیــن و کیفیــت محصــوالت نهایــي خــود بــه مشــتریان را افزایــش داده و از 

ایــن طریــق کســب مزیــت رقابتــي نماینــد. جهــت تحقــق ایــن هــدف در صنعــت گاز کشــور، اولویت بنــدی و ارائــه مدلــی علــی- معلولــی از مؤلفه هــای 

کلیــدی مدیریــت کیفیــت در ســطح زنجیــره ی تأمیــن، مي توانــد  نخســتین گام در پیاده ســازي مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن در ایــن صنعــت 

محســوب شــود؛ زیــرا تــا زمانــي  کــه اعضــاي زنجیــره ی تأمیــن به عنــوان مجــري پیاده ســازي آن، حــول ایــن عوامــل اتفاق نظــر نداشــته باشــند و در 

شــناخت و ادراک آن هــا نســبت بــه چگونگــي پیاده ســازي آن شــکاف و اختالف نظــر وجــود داشــته باشــد، شکســت چنیــن پــروژه اي حتمــي به نظــر 

مي رســد. بــرای ایــن منظــور در ایــن مقالــه بــا بررســی مؤلفه هــای کلیــدی مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن و بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت 

اولویــت هــر یــک از مؤلفه هــا جهــت پیاده ســازی در صنعــت گاز، ایــن مؤلفه هــا بــا اســتفاده از رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی فــازی و از طریــق 

نظــرات خبــرگان اولویت بنــدی شــدند. در نهایــت بــا به کارگیــری تکنیــک دیمتــل فــازی، مدلــی علــی- معلولــی از مؤلفه هــای کلیــدی در صنعــت گاز 

ارائه شــده اســت. بــا عنایــت بــه ارزیابــی انجام شــده، مؤلفه هــای تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر بــرای پیاده ســازی موفــق مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن در 

صنعــت گاز شناســایی شــد.

واژگان کلیدی:
مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، صنعت گاز، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، دیمتل فازی

1. مقدمه
)کیفیــت  ارزش  مفهــوم  ارائــه ی  زمینــه ی  در  ژاپنی هــا 
و  برخوردارنــد  خاصــی  مهــارت  از  قیمــت(  به عــالوه ی 
ــول  ــی محص ــفه را در طراح ــر فلس ــن تغیی ــته اند ای توانس
ایجــاد کننــد کــه “هزینــه ی به دســت آوردن کیفیــت باالتــر، 
ــی از  ــری خیل ــا به کارگی ــا ب ــت.” ژاپنی ه ــاد نیس ــی زی خیل
اصــول مدیریــت کیفیــت کــه از ابتــدا در آمریــکا بررســی و با 
فلســفه های مدیریــت ترکیب شــده بودنــد، بــه کیفیــت باالی 
محصــول دســت یافتند. پــس از آن در یــک واکنــش رقابتــی، 
ــوان  ــر کیفیــت به عن ــی توجهشــان را ب شــرکت های آمریکای
ــد  ــز کرده ان ــا متمرک ــوددهی و بق ــل در س ــن عام مهم  تری
]1[. در دنیــای رقابتــی امــروز، کیفیــت به عنــوان یــک 
ــه خــود  متغیــر راهبــردی توجــه بســیاری از شــرکت ها را ب

ــاد بســیاری از صاحب نظــران،  ــه اعتق ــب کــرده اســت. ب جل
رقابــت از ســطح شــرکت ها بــه رقابــت میــان زنجیــره تأمیــن 
ــن  ــره تأمی ــک زنجی ــورداری از ی ــده و برخ ــا کشیده ش آن ه
کارا و چــاالک، به عنــوان یــک مزیــت رقابتــی بســیار مهــم و 
ــود ]2و3[.  ــت محســوب می ش ــده در عرصــه رقاب تعیین کنن
ــت  ــه رقاب ــل ب ــن شــرکت ها تبدی ــت بی از دهــه 1980، رقاب
ــرای  ــن، اج ــت. بنابرای ــده اس ــن ش ــای تأمی ــن زنجیره ه بی
ــن و  ــره ی تأمی ــر )TQM( در زنجی ــت فراگی ــت کیفی مدیری
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 2004 بــه بعــد تمرکــز جــاری و آینــده ســازمان ها 
بــر مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن SCQM(2( متمرکــز 

1. Supply Chain Quality Management (SCQM)
2. Supply Chain Quality Management

* نویسنده مسئول- دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
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شــده اســت و از آن به عنــوان آخریــن مرحلــه در حرکــت بــه 
ســوی “مدیریــت کیفیــت جامــع” نــام می برنــد ]5[. 

ــه  ــد ک ــز معتقدن ــران )2008( نی ــی و دیگ ــتا ل ــن راس در ای
اگرچــه TQM و SCM3  از نظــر تاریخــی نقطــه شــروع 
ــعه و  ــان و توس ــت زم ــا گذش ــی ب ــته اند، ول ــی داش متفاوت
ــه واســطه  ــن دو فلســفه ب ــا، ای تکامــل هرچــه بیشــتر آن ه
4  اســت، 

هــدف نهایــی آن هــا کــه همــان “رضایــت مشــتریان”
ــر شــده اند و ادغــام ایــن دو  ــه یکدیگــر نزدیــک و نزدیک ت ب

ــی، ضــروری اســت ]6[. فلســفه در شــرایط کنون
مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن در جهــت پاســخگویی 
ــت  ــا مدیری ــازار ب ــای ب ــای تقاض ــه نیازمندی ه ــش ب اثربخ
ــه  ــت. س ــده اس ــت طراحی ش ــرای کیفی ــن ب ــره تأمی زنجی
ــتری،  ــر مش ــز ب ــامل تمرک ــدی SCQM ش ــوب کلی چارچ
کیفیــت سیســتم فنــاوری اطالعــات و اعتمــاد بــه ارتباطــات 

ــت ]7[. اس
SCQM تمامــی فعالیت هــای مدیریــت کیفیــت مرتبــط 

ــان  ــه محصــوالت و جری ــام ب ــواد خ ــل م ــان و تبدی ــا جری ب
اطالعــات مرتبــط بــا کیفیــت را دربــر می گیــرد. مــواد ماننــد 
ــد.  ــان می یاب ــن جری ــره تأمی ــر زنجی ــات در سرتاس اطالع
ــا  ــامل تقاضاه ــن ش ــره تأمی ــک زنجی ــی ی ــط عملیات محی
و انتظــارات مشــتریان مرتبــط بــا کیفیــت محصــول و 
ــر و  ــن النگابی ــر ای ــت ]8[. عالوه ب ــل اس ــدی تحوی زمان بن
ــر  ــرد شــرکت ب ــد کــه راهب ــد کرده ان همــکار )2002(، تأکی
ــره  ــه زنجی ــت و اینک ــز اس ــده متمرک ــای مصرف کنن تقاض
ــور  ــده تقاضامح ــا تبدیل ش ــره تقاض ــه زنجی ــد ب ــن بای تأمی

ــود ]9[.  ش
ــای  ــدی مؤلفه ه ــق، اولویت بن ــن تحقی ــده ی ای ــدف عم ه
سیســتم مفهــوم “مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن” 
سلســله مراتبی  تحلیــل  فراینــد  رویکــرد  بــا   )SCQM(
ــی  ــی- معلول ــط عل ــودار رواب ــه ی نم ــاً ارائ ــازی5 و نهایت ف
ــرای  ــرد ب ــکار و راهب ــک راه ــوان ی ــا به عن ــن مؤلفه ه از ای
ــت  ــن صنع ــره تأمی ــت در زنجی ــت کیفی ــازی مدیری پیاده س
گاز کشــور اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع تاکنــون 
ــه  ســهم ناچیــزی از تحقیقــات صورت گرفتــه در کشــور را ب
خــود اختصــاص داده اســت، ضــرورت پرداختــن بــه چنیــن 
موضوعــی و بررســی و مطالعــه ی آن در صنعــت گاز کشــور 

ــود.  ــاس می ش ــاًل احس کام

2  مرور ادبیات و مفاهیم پژوهش
)TQM( 2-1 تعریف مدیریت کیفیت فراگیر

سیســتم TQM یــک سیســتم هزینــه اثربخــش بــرای انجــام 
ــه ســطوح  ــراد در کلی ــود کیفــی مســتمر اف تالش هــای بهب
ســازمان، بــرای ارائــه خدمــات و کاالهایــی اســت کــه رضایت 
مشــتریان را تضمیــن می کنــد و در جســت وجوی ایــن اســت 
کــه فرهنگــی را ایجــاد کنــد تــا کلیــه کارکنانــش به وســیله 
آن به طــور مــداوم ســازماندهی کارکنــان را بــا نگــرش تأمیــن 

نیازهــای متغیــر و متنــوع مشــتریان بهبــود بخشــد ]1[.
)SCM( 2-2 تعاریف مدیریت زنجیره تأمین

در دنیــای امــروز، شــرکت ها بــا چالــش برآورده ســازی 
آشــفته  و  بی ثبــات  بازارهــای  در  مشــتریان  انتظــارات 
بــرای تحقــق  نوآورانــه  به کارگیــری شــیوه های  نیــز  و 
ــت  ــتا، مدیری ــن راس ــتند. در ای ــه رو هس ــری روب رقابت پذی
ــور  ــت ظه ــی مدیری ــرد نهای ــوان راهب ــن به عن ــره تأمی زنجی
ــا مزیــت رقابتــی شــرکت ها را در بازارهایشــان  پیــدا کــرد ت
تضمیــن نمایــد. زنجیره هــای تأمیــن، بــه واقعیــت غیــر قابــل 
ــرای رقابت پذیــری  ــکار در مســابقه ی ســرعت شــرکت ها ب ان
ــی از  ــل مختلف ــن عوام ــره تأمی ــک زنجی ــده اند. ی ــدل ش ب
ــد  ــان تولی ــق جری ــده را از طری ــه مشــتری و تأمین کنن جمل
و خدمــات بــه یکدیگــر مرتبــط کــرده و مدیریــت اثربخــش 
جریــان مــواد، اطالعــات و مالــی بــرای بــرآورد نیازمندی های 
ــارت دیگــر، از منبــع  ــرد ]10[. به عب ــر می گی تجــاری را درب
ــه  ــی توســعه یافت ــا مشــتری نهای ــی ت ــده اصل ــا تأمین کنن ی
اســت ]11[. لومــوس و همــکار )1999(، زنجیــره تأمیــن را 
به عنــوان تمــام فعالیت هــای درگیــر در دریافــت مــواد خــام، 
تحویــل محصــول از طریــق مشــتریان درگیــر در منبع یابــی 
مــواد خــام و بخش هــا، تولیــد و مونتــاژ، ردیابــی موجــودی 
ــام  ــان تم ــع می ــفارش، توزی ــت س ــار، ورودی و مدیری و انب
سیســتم های  ضــرورت  و  مشــتری  تحویــل  کانال هــا، 
ــف  ــا تعری ــن فعالیت ه ــام ای ــرل تم ــت کنت ــی جه اطالعات

.]12[ می کننــد 
مدیریــت زنجیــره تأمیــن یــک رویکــرد یکپارچه ســازی 
ــه  ــت ک ــات اس ــواد و اطالع ــرل م ــزی و کنت ــرای برنامه ری ب
ــه  ــان دارد، همان گون ــتریان جری ــا مش ــدگان ت از تأمین کنن
ــان دارد.  ــازمان جری ــک س ــف در ی ــف مختل ــه در وظای ک
ــن  ــره ی تأمی ــت زنجی ــف مدیری ــن تعاری ــی از کامل تری یک
3. Supply Chain Management
4. Customer Satisfaction
5. Fuzzy Analytical Heirarchy Proress (FAHP)
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توســط شــورای متخصصیــن زنجیــره ی تأمیــن6 ارائــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــت کلی ــزی و مدیری ــت: “برنامه ری ــده اس ش
درگیــر در منبع یابــی و تــدارکات و تأمیــن، تبدیــل و کلیــه 
فعالیت هــای مدیریــت لجســتیک”. انجمــن جهانــی زنجیــره 
تأمیــن7 مدیریــت زنجیــره تأمیــن را یکپارچگــی فرایندهــای 
کلیــدی کســب و کار از مشــتری نهایــی تــا تأمین کنندگانــی 
کــه محصــوالت، خدمــات و اطالعاتــی بــا ارزش بــرای 
ــف  ــد، تعری ــم می کنن ــان را فراه ــایر ذی نفع ــتریان و س مش
کــرده اســت. مدیریــت زنجیــره تأمیــن بر اســاس یکپارچگــی 
کلیــه فعالیت هایــی اســت کــه بــرای مشــتریان ایجــاد 
را  تحویــل  تــا  از طراحــی محصــول  و  ارزش می کننــد 
دربــر می گیــرد. مدیریــت زنجیــره ی تأمیــن به عنــوان 
مجموعــه ای از روش هاســت کــه بــرای یکپارچه ســازی مؤثــر 
فروشــگاه ها  و  انبارهــا  تولیدکننــدگان،  تأمین کننــدگان، 
بــه کار مــی رود تــا محصــوالت موردنیــاز بــه مقــدار مشــخص 
ــه  ــه مشــتریان عرض ــد و ب ــن تولی ــکان معی ــان و م و در زم
شــود تــا هزینه هــای کل زنجیــره تأمیــن بــه کمینــه رســیده 
ــرآورده  ــا ســطح خدمت رســانی باالیــی ب و نیــاز مشــتریان ب

ــود ]13[.  ش
2-3 تعاریـف مدیریـت کیفیـت زنجیـره تأمیـن 

)SCQM (
بــه اعتقــاد رأس مدیریــت “کیفیــت زنجیــره تأمیــن” عبــارت 
اســت از: “مشــارکت کلیــه ی اعضــاي یــک زنجیــره در بهبــود 
مســتمر و هم زمــان کلیــه ی فرآیندهــاي مرتبــط بــا کیفیــت 
محصــوالت و خدمــات خــود کــه به منظــور ایجــاد بهــره وري 
و ارزش افــزوده در طــول زنجیــره ی تأمیــن و نهادینه نمــودن 
کیفیــت در ســطح زنجیــره تأمیــن و رضایــت هرچــه بیشــتر 

مشــتریان نهایــي صــورت مي گیــرد” ]14[.
رابینســون و همــکار )2005( نیــز مدیریت کیفیــت زنجیره ی 
تأمیــن را این گونــه تعریــف مي کننــد: “هماهنگــي رســمي و 
یکپارچگــي فرآیندهــاي کســب و کار کلیــه ی ســازمان هاي 
ــه و  ــن به منظــور ســنجش، تجزی ــره ی تأمی ــر در زنجی درگی
ــات و  ــت محصــوالت، خدم ــود مســتمر کیفی ــل و بهب تحلی
فرآینــد کــه بــه ایجــاد ارزش افــزوده و دســتیابي بــه رضایــت 

ــي و نهایــي منجــر مي شــود” ]5[. مشــتریان میان
اجلــی و همــکار )1395(، کیفیــت زنجیــره تأمیــن را به عنوان 
موافقــت بــا شــراکت دوطرفــه نیازمندی هــا بــا شــرکت های 

ــره  ــادالت در زنجی ــرد مب ــود عملک ــدف بهب ــا ه ــکار ب هم
ــده  ــر دوی تأمین کنن ــرایط ه ــن ش ــد. در ای ــف می کنن تعری
ــی و  ــات، هماهنگ ــادل اطالع ــا، تب ــا ویژگی ه ــدار ب و خری
کنتــرل در ســطح میان ســازمانی جهــت اطمینــان از اینکــه 
کیفیــت محصــول تحــت تأثیــر قــرار نمی گیرنــد و کیفیــت 

زنجیــره تأمیــن قابــل دســتیابی اســت ]15[. 

3  ادبیات و پیشنه تحقیق
ــه  ــد ک ــان می ده ــکار )1999(، نش ــوی و هم ــش چ پژوه
تعهــد بــه کیفیــت میــان اعضــای زنجیــره ی تأمیــن عاملــی 
ــزای  ــم گیری در اج ــالف چش ــه اخت ــت به طوری ک ــم اس مه
عملیــات مدیریــت کیفیــت میــان مونتــاژکاران نهایــی، 
تأمین کننــدگان رده بــاال و تأمین کننــدگان رده ســوم وجــود 
ــوی کــه بیــن مشــتری و تأمین کننــدگان  ــاط ق ــدارد. ارتب ن
زنجیــره  مختلــف  رده هــای  در  تأمین کننــدگان  ماننــد 
تأمیــن توســعه یافته و حفــظ شــده اســت. درنتیجــه ارتبــاط 
ــان  ــت می ــت کیفی ــات مدیری ــق عملی ــب تواف ــته موج بس

تأمین کننــدگان جــاری می شــود ]16[.
ــد  ــی جدی ــل کیفیت ــار عام ــکار )2001(، چه ــی و هم کوئ
مشــتریان،  بــا  ارتبــاط  شــامل  کــه  کردنــد  معرفــی 
مشــارکت  و  تأمین کننــده  انتخــاب  بنچ مارکینــگ، 
تأمین کننــده اســت. همچنیــن ســه عامــل اضافــی برگرفتــه 
ــات،  ــاوری اطالع ــدند: فن ــی ش ــات معرف ــاوری اطالع از فن
فراینــد عملیــات IT محــور، یکپارچگــی ســازمان IT محــور 
]7[. آن هــا همچنیــن اثبــات کردنــد کــه عملکــرد ســازمانی 
ــز شــود.  ــات SCQM متمای ــد توســط عملی شــرکت می توان
یافته هــا نشــان می دهــد کــه مشــارکت تأمین کننــده و 
ارتبــاط بــا تأمین کننــده بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر مثبــت 
 SCQM ــی از ــل بحران ــه عام ــه س ــن مطالع ــاً ای دارد. نهایت
ــاوری  ــتم فن ــت سیس ــامل کیفی ــه ش ــرد ک ــایی ک را شناس
ــر مشــتری  ــز ب ــده و تمرک ــا تأمین کنن ــاط ب ــات، ارتب اطالع
ــتیبانی  ــزای پش ــوده و اج ــی ب ــت رقابت ــاد مزی ــت ایج جه
ــات QM و  ــای QM، عملی ــته بندی QM، ابزاره ــد دس مانن
فرهنــگ QM بــرای SCQM موفــق ضــرورت دارنــد. حمایت 
رهبــری از SCQM جهــت اطمینــان از آرمان هــای رضایــت 
مشــتری، ارتباطــات مشــتری- تأمین کننــده مــورد اعتمــاد و 
ــا  ــای توانمندی ه ــر مبن ــات ب ــاوری اطالع ــاالی فن ــطح ب س
6. Council of Supply chain Management Professionals (CSCMP)
7. Global Supply Chain Forum(GSCF)
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اهمیــت دارد. عالوه بــر ایــن بــر فرهنــگ نــوآوری نیــز بایــد 
ــد شــود.  تأکی

فینــس و همــکاران )2005(، تأثیــر چندیــن بعــد از ارتباطات 
زنجیــره تأمیــن )شــامل اعتمــاد، تعهــد، تطابــق، ارتباطــات و 
همــکاری( بــر عملکــرد کیفیــت را بررســی کردنــد. یافته هــا 
ــره  ــا زنجی ــط ب ــی مرتب ــاد کیفیت ــه ابع ــد ک ــان می ده نش
ــان  ــی دارد. محقق ــت طراح ــر کیفی ــت ب ــر مثب ــن تأثی تأمی
ــد در  ــدگان بای ــه تأمین کنن ــد ک ــنهاد دادن ــن پیش همچنی
فراینــد طراحــی و توســعه محصــول پیش فعــال باشــند. ایــن 
موضــوع از طریــق ارتباطــات تأمین کننــده ماننــد مشــارکت 
حاصــل می شــود. یافته هــای آن هــا مشــابه بــا ایــن موضــوع 
اســت کــه تأمین کننــدگان بایــد درگیــر طــرح اولیــه 
محصــول باشــند. تأثیــر اینترنــت در ایــن ارتباطــات منجــر 
بــه بهبــود کیفیــت تطابــق و رضایــت مشــتریان می شــود. 80 
ــه  ــد در مرحل درصــد از هزینه هــای تولیــد محصــوالت جدی
ــارکت  ــت. مش ــی اس ــه طراح ــد در مرحل ــه و 20 درص اولی
تأمین کننــدگان در مرحلــه اولیــه ممکــن اســت بــه کیفیــت 
ــتریان و  ــت مش ــق، رضای ــت تطاب ــاً کیفی ــی و نهایت طراح
ــازار کمــک کنــد. بهبــود کیفیــت طراحــی تأثیــر  فرصــت ب
مثبــت بــر کاهــش هزینــه تولیــد و کیفیــت خارجــی مــورد 
اســتفاده دارد. کیفیــت تطابــق یــک تنظیم کننــده ســفارش8 

ــده ســفارش9 اســت ]17[. و کیفیــت طراحــی یــک برن
ــع  ــرور جام ــا م ــن ب ــکار )2005(، همچنی ــون و هم رابینس
ادبیــات در زمینــه ی مدیریــت زنجیــره ی تأمیــن و مدیریــت 
کیفیــت، ســعي کردنــد یــک دســته بندي موضوعــي از 
کلیــه ی مقاله هــای نوشته شــده تــا آن زمــان کــه بــه 
بررســي مدیریــت کیفیــت در بســتر زنجیــره ی تأمیــن 
پرداختــه بودنــد، ارائــه دهنــد. آن هــا در پایــان دســت بندي 
ــه  ــه ب ــات پیشــین انجام شــده ک ــر را از مطالع ــي زی موضوع
بررســي ابعــاد مختلــف مدیریــت کیفیــت از منظــر زنجیره ی 
ــارکت ها و  ــد: 1( مش ــه دادن ــد، ارائ ــه بودن ــن پرداخت تأمی
ــا مشــتریان و تأمین کننــدگان 2( یکپارچگــي و  ارتباطــات ب
مدیریــت فرآیندهــا در ســطح زنجیــره 3( مدیریــت و رهبري 
کیفیــت در زنجیــره 4( راهبــرد 5( بهتریــن عملکردهــا10 ]5[. 
ــال  ــه دنب ــران )2006( ب ــری، ســیال و دیگ در پژوهــش دیگ
اهمیــت تحلیــل مســائل مرتبــط بــا کیفیــت یــک ســازمان 
ــت  ــن کار وضعی ــراي ای ــد و ب ــن آن بودن ــره ی تأمی در زنجی

مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن را در شــرکت هاي 
تولیــدي آمریکایــي مــورد بررســي قــرار دادنــد. نتایــج ایــن 
ــه شــرکت ها، مشــتریان  ــا وجــود آن ک بررســي نشــان داد ب
مي کننــد  وارد  کیفیــت  ابتــکارات  در  را  خــود  اصلــي 
ولــي تأمین کننــدگان اصلــي را دخالــت نمي دهنــد در 
صورتي کــه کیفیــت قطعــات تحویلــي بــه مشــتریان در 
ــي  ــات دریافت ــواد و قطع ــت م ــا کیفی ــتقیم ب ــه ی مس رابط
از تأمین کننــدگان اســت و شــرکت ها بایــد در زمینــه ی 
ــتري را  ــالش بیش ــود ت ــدگان خ ــت تأمین کنن ــود کیفی بهب

ــد ]18[. ــان دهن نش
فرنانــدز و همــکاران )2014(، شــش بعــد عملیاتــی مدیریــت 
کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن را بــه صــورت زیــر بیــان کردنــد: 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتراتژیک، درگیــری و تعهــد 
ارتباطــات  و  یکپارچگــی  اطالعــات،  کارکنان/ذینفعــان، 
ســودمند دوطرفــه و یکپارچــه میــان تأمین کننــدگان، 

ــوآوری ]19[. ــتمر و ن ــود مس ــری و بهب رهب
ــور  ــل کش ــده در داخ ــاي انجام ش ــا پژوهش ه ــه ب در رابط
نیــز، تنهــا ســه کار پژوهشــي در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 
ــه بررســي ارتبــاط  کــه در آن احمــدي در رســاله ی خــود ب
ــري،  ــع )رهب ــت کیفیــت جام ــان هشــت فعالیــت مدیری می
ــع  ــت مناب ــردی، مدیری ــزي راهب ــط، برنامه ری ــت رواب مدیری
انســاني، مدیریــت اطالعــات، تمرکــز بــر مشــتري و مدیریــت 
کیفیــت فرآینــد( بــا نتایــج زنجیــره ی تأمیــن پرداختــه و در 
ایــن زمینــه یــک مــدل علــي طراحــي و ارائــه نمــوده اســت. 
صفــری و همــکار )1390( مدلــی مفهومــی جهــت ســنجش 
مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی تأمیــن ارائــه کرده انــد کــه بــه 
ــروژه  ــران )پ ــودروی ای ــت خ ــت آن در صنع ــی وضعی بررس
ــت ]20[.  ــه اس ــودرو( پرداخت ــران خ ــرکت ای ــدر90 ش تن
همچنیــن اجلــی و همــکار)1395( در پژوهشــی بــه ارزیابــی 
ــره  ــت زنجی ــت کیفی ــر مدیری ــر ب ــل مؤث ــدی عوام و رتبه بن
ــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل نســبت  تأمیــن صنعــت گاز ب

ــه اســت ]15[. ــی وزن دهــی تدریجــی پرداخت ارزیاب

4  چارچوب مفهومی پژوهش
ــه ادبیــات مشــخص شــد کــه تنهــا در ســال  ــا مراجعــه ب ب
2005، رابینســون و مالهوتــرا یــک دســته بندي موضوعــي از 
پژوهش هــاي انجام شــده تــا آن زمــان ارائــه نمودنــد کــه در 
8. Order Qualifier
9. Order Winner
10. Best Practices



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 2 - پیاپی 21 - پاییز 1395

 FD
EM

ATEL و FA
H

P ک های
ت زنجیره تأمین با استفاده از تکنی

ت کیفی
ت بندی مؤلفه های مدیری

اولوی

92

آن به طــور مشــخص بــه چهــار عامــل کلیــدي در رابطــه بــا 
ــود کــه در پیشــینه همیــن پژوهــش  SCQM  اشاره شــده ب

ــاد  ــن پژوهــش از ابع ــه آن هــا اشاره شــده اســت ]5[. در ای ب
و شــاخص هاي ارائه شــده در پژوهــش صفــری و همــکار 
ــن پژوهــش  )1390( اســتفاده شــده اســت؛ چــرا کــه در ای
ــال  ــه از س ــن زمین ــه در ای ــات صورت گرفت ــه ی تحقیق کلی
1998 تــا پایــان ســال 2014 میــالدي، مــورد بررســي 
ــی  ــات، مدل ــترده ادبی ــي گس ــا بررس ــت و ب ــه اس قرار گرفت
جامــع پیشنهاد شــده کــه یــا در پژوهش هــاي گذشــته 
بــه اهمیــت آن هــا در ادبیــات مدیریــت کیفیــت زنجیــره ی 

ــت  ــر اهمی ــا ب ــود ی ــده ب ــتقیم اشاره ش ــور مس ــن به ط تأمی
آن هــا در ادبیــات مدیریــت کیفیــت جامــع و نیــز مدیریــت 
زنجیــره ی تأمیــن به طــور مشــترک تأکید شــده بــود و 
ــل  ــد )عام ــت بع ــداد هف ــت تع ــا بررســي پیشــینه در نهای ب
ــکل 1(. ــت )ش ــده اس ــاخص استخراج ش ــدي( و 33 ش کلی

 حوزه بندي شاخص هاي استخراج شده ردیف
 ایجاد مکانیزمها، زیرساختها و ابزارهاي الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با مشتریان 1
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 پایش و شناسایی نیازها و انتظارات بالفعل و بالقوه مشتریان به صورت موثر و مستمر 2
ش و اندازه گیري رضایت مشتریان به صورت موثر و مستمر و انجام اقدامات الزم بر اساس نتایج حاصلهپای 3  
 آگاهی مدیران و کارکنان سازمان از نتایج بررسیهاي رضایت مشتریان 4
 مشارکت مشتریان در طراحی محصول و سایر برنامه هاي بهبود کیفیت سازمان 5
تها و ابزارهاي الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با  تامین کنندگانایجاد مکانیزمها، زیرساخ 6  
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قیمتاولویت انتخاب تامین کنندگان بر مبناي کیفیت در مقایسه با معیارهاي دیگر مانند  7
 برخورداري از یک سیستم جامع ارزیابی و رتبه بندي تامین کنندگان 8
تامین کنندگان در توسعه و بهبود کیفیت آنان همکاري با 9  
 مشارکت تامین کنندگان در فرایندهاي طراحی و توسعه کیفی محصول 10
 وجود اعتماد و رضایت از تامین کنندگان و برقراري روابط بلندمدت با آنان 11
ینآگاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و مدیریت کیفیت در زنجیره تام 12  
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 تعهد، حمایت و درگیر بودن مدیران ارشد در رابطه با اقدامات کیفیت در  زنجیره تامین 13
 تالش مدیران ارشد زنجیره در ایجاد یک فرهنگ کیفیت و خط مشی کیفیت واحد در زنجیره تامین 14
ره نسبت به چگونگی پیاده سازي مدیریت کیفیت در زنجیرههماهنگی و عدم وجود اختالف میان مدیران ارشد زنجی 15  
 همراستایی استراتژیهاي سازمان در زمینه مدیریت کیفیت با استراتژیهاي آن در زمینه مدیریت زنجیره تامین 16
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تامین کنندگان و مشتریان استراتژیهاي یکپارچه سازي زنجیره تامین و ایجاد ائتالف استراتژیک با 17 تام  

استراتژیهاي کیفیت زنجیره تامین با همکاري و مشارکت سایر اعضاي زنجیرهتدوین و بازنگري  18  
استراتژیهاي کیفیت زنجیره تامین با همکاري و مشارکت سایر اعضاي زنجیره پیاده سازي 19  
یره تامینیکپارچه سازي و سازگاري میان انواع فرایندها در سطح زنج 20  
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نفع در زنجیرهطراحی و یا بهبود مستمر فرایندهاي مدیریتی و برنامه ریزیهاي زنجیره با همکاري و مشارکت سایر شرکتهاي ذی 21 زن  
 طراحی و یا بهبود مستمرکیفیت فرایندهاي منبع یابی با همکاري و مشارکت تامین کنندگان 22
 طراحی و یا بهبود مستمر فرایندهاي طراحی و ساخت محصول با همکاري و مشارکت تامین کنندگان و مشتریان 23
 طراحی و یا بهبود مستمر کیفیت فرایندهاي پشتیبانی محصول با همکاري سایر شرکتهاي ذینفع در زنجیره 24
زه اطالعات و ارتباطاتبهره گیري از سیستمهاي و تکنولوژیهاي شناخته شده در حو 25  
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 ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت مستندسازي تمامی فرایندهاي مرتبط با تحقق محصول در زنجیره تامین 26
ر زنجیرهایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق مربوط به کیفیت محصول د 27  

28 
ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت گزارش دهی اطالعات مربوط به مدیریت کیفیت محصول در زنجیره مانند هزینه هاي 

 کیفیت

29 
ایجاد زیرساختهاي الزم جهت دسترسی اعضاي زنجیره به پایگاههاي اطالعات و سوابق کیفی محصول و تبادل اطالعات با 

 یکدیگر
توانمدسازي کارکنان در زمینه حل مسائل مرتبط با کیفیتآموزش و  30  

بع 
منا

ت  
یری

مد
در 

ی 
سان

ان
ین

تام
ره 

جی
 زن

 تشکیل تیمهاي حل مسائل کیفیت زنجیره تامین با حضور نمایندگان مختلف شرکتهاي ذینفع در زنجیره تامین 31
مختلف درگیر در کیفیت محصول وجود فرهنگ تبادل اطالعات و تسهیم دانش میان منابع انسانی شرکتهاي 32  
 وجود  یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه میان منابع انسانی شرکتهاي مختلف درگیر در کیفیت محصول 33

جدول 1: ابعاد و شاخص های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین ]20[0



 FD
EM

AT
EL

 و 
FA

H
P ی

ک ها
کنی

ز ت
ه ا

فاد
ست

با ا
ن 

أمی
ه ت

جیر
 زن

ت
یفی

ت ک
یری

مد
ی 

ه ها
ؤلف

ی م
ند

ت ب
لوی

او

93

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
یز 

 پای
- 2

1 
پی

پیا
 - 

2 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

شــکل )1( چارچــوب پیشــنهادي پژوهــش را بــا عنایــت بــه پیشــینه ي پژوهــش و نیــز  شــاخص ها و عوامــل اســتخراجی نشــان 
مي دهــد:

 

5  روش تحقیق
در ایــن تحقیــق پــس از مــرور ادبیــات، هفــت عامــل عمــده  
در ســنجش مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن ارائه شــده اند. 
ــره ی صنعــت گاز  ــن از نظــرات 10 متخصــص و خب همچنی
جهــت اولویت بنــدی مؤلفه هــای مدیریــت کیفیــت زنجیــره 
ــازی  ــله مراتبی ف ــل سلس ــد تحلی ــرد فراین ــا رویک ــن ب تأمی
استفاده شــده و نهایتــاً بــا بهره گیــری از مــدل دیمتــل 
فــازی نمــودار روابــط علــی- معلولــی میــان مؤلفه هــا 
ــاً اکتشــافی  ــن پژوهــش ماهیت ــرد ای ارائه شــده اســت. رویک
ــف  ــش، توصی ــن پژوه ــام ای ــی از انج ــداف اصل ــت. اه اس
)ویژگی هــای موقعیــت سیســتم مدیریــت کیفیــت زنجیــره 
تأمیــن صنعــت گاز( و تحلیــل )اولویت بنــدی، بررســی 
ارتبــاط و نهایتــاً بررســی روابــط علــی- معلولــی از مؤلفه هــای 

ــن  ــره تأمی ــت زنجی ــت کیفی ــر مدیری ــذار و تأثیرپذی تأثیرگ
صنعــت گاز( اســت. لــذا ایــن پژوهــش یــک پژوهــش کمــی 
ــازی(  ــل ف ــازی و دیمت ــله مراتبی ف ــل سلس ــد تحلی )فراین
ــرح  ــر مط ــی زی ــؤال اساس ــاس دو س ــن اس ــر ای ــت. ب اس

می شــود: 
ــت  ــت کیفی ــای مدیری ــت( مؤلفه ه ــت )اولوی ســؤال 1: اهمی

زنجیــره تأمیــن صنعــت گاز چگونــه اســت؟ 
ســؤال 2: نمــودار ارتبــاط )میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری( 
میــان مؤلفه هــای مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن صنعــت 

ــت؟  گاز چگونه اس
ایــن  ارائه شــده در  شــکل )2( فلوچــارت روش شناســی 

تحقیــق را نشــان می دهــد:

شکل 1: چارچوب مفهومی پژوهش ]15[

 هاد مدل مفهومیمصاحبه با خبرگان صنعت گاز، تأیید روایی هفت عامل عمده و پیشن
 

)FDEMATELها با استفاده از تکنیک دیمتل فازي (میان مؤلفه اثرگذاري و اثرپذیريتعیین روابط 
 

 2015تا  1998هاي مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از سال مرور ادبیات مرتبط با مؤلفه

 گازها از نظرات خبرگان صنعت پرسشنامه مقایسه زوجی مؤلفه 10آوري توزیع و جمع

)FAHPمراتبی فازي (ها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهبندي) مؤلفه(اولویت تعیین اهمیت

شکل 2: فلوچارت روش شناسی تحقیق
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مدیریت  بر  مؤثر  عوامل  اولویت بندی   6
کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد فرایند تحلیل 

)FAHP( سلسله مراتبی فازی
توســط  نخســتین بار  سلســله مراتبی  تحلیــل  فراینــد 
ــعه داده  ــال های 1982، 1988 و 1995 توس ــاعتی در س س
شــد ]21[ و تقریبــاً به عنــوان بهتریــن و پرکاربردتریــن 
ــت  ــده اس ــاخصه شناخته ش ــری چندش ــرد تصمیم گی رویک
تصمیم گیــری  ابــزار  یــک  به عنــوان  همچنیــن   .]22[
ــادی  ــای زی ــن وزن در زمینه ه ــک تخمی ــاره، تکنی چندمعی
ــری و  ــعه، تصمیم گی ــزی و توس ــی، برنامه ری ــه ارزیاب از جمل
پیش بینــی و غیــره به طــور گســترده ای استفاده شــده اســت 
]23[. فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی توانایــی تجزیــه ی 
مســائل پیچیــده بــه اجــزای ســازنده و ساده ســازی کاربــرد 

ایــن مســائل را دارد ]24 و 25[.
ــرای  فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی به طــور گســترده ای ب
موفقــی  به طــور  و  استفاده شــده  تصمیم گیــری  مســائل 
علی رغــم  دارد.  کاربــرد  زیــادی  عملــی  مســائل  بــرای 
کاربردهــای بســیار، غالبــاً انتقاداتــی بــه ایــن روش به دلیــل 
ناتوانــی در اجــرای مناســب ابهامــات و تردید هــای منطقــی 
ناشــی از نگاشــت ادراک تصمیم گیرنــدگان بــرای اعــداد 
ــی  ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــت. فراین ــده اس ــق وارد ش دقی
ســنتی نیــاز بــه قضاوت هــای )اعــداد( معیــن یــا دقیــق دارد. 
در هــر صــورت به دلیــل پیچیدگــی و تردیدهــای موجــود در 
ــدگان  ــی، تصمیم گیرن ــان واقع ــری جه ــائل تصمیم گی مس
ــازی باشــند.  ــای ف ــردن قضاوت ه ــه فراهم ک ــل ب بیشــتر مای
از زمانــی کــه بلمــان و زاده ]26[، تئــوری رفتــار تصمیــم را 
در یــک محیــط فــازی توســعه دادنــد، روش هــای مختلفــی 
چندمعــاره  تصمیم گیــری  سیســتم های  اجــرای  بــرای 
گســترش یافته انــد. بــا مراجعــه بــه ادبیــات تحقیــق مربــوط 
بــه فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی، می تــوان چندین 
روش پیشــنهادی را بــرای ایــن رویکــرد یافــت. اولیــن رویکرد 
ــت.  ــده اس ــکار )1983( پیشنهاد ش ــوون و هم ــط الره توس
ــازی  ــداد ف ــا اع ــوس ب ــس معک ــر ماتری ــن روش عناص در ای
ــی )1985(،  ــل، باکل ــه مقاب ــده اند. در نقط ــان ش ــی بی مثلث
ــه ای  ــبت های مقایس ــن نس ــرای تعیی ــه ای را ب ــداد ذوزنق اع
ــر  ــرد ب ــک رویک ــت )2004(، ی ــرد. اینی ــتفاده ک ــازی اس ف
ــی  ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــازی از فراین ــعه ف ــای توس مبن

ارائــه داد. ایــن مقالــه بــر روی محدودیت هــای فراینــد 
تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی بــرای گرفتــن اطالعــات قابل 
ــات  ــه اثب ــن مطالع ــرد. ای ــز ک ــترس تمرک ــه در دس مالحظ
کــرد کــه تمــام نتایــج معیــن و معتبــر از طریــق مالحظــه 
ــد  ــا می توان ــده از محدودیت ه ــات استخراج ش ــی اطالع تمام
حاصــل شــود ]27[. کــوالک )2005(، مطالعــه ای در زمینــه 
ــره  ــرای زنجی ــاخصه ب ــل چندش ــرکت حمل و نق ــاب ش انتخ
تأمیــن بــا به کارگیــری طراحــی بدیهــی چندشــاخصه 
ــام  ــازی انج ــی ف ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــازی و فراین ف
ــله  ــل سلس ــد تحلی ــکاران )2006(، فراین ــال و هم داد. ارنس
مراتبــی فــازی را بــرای تحلیــل ارتبــاط بیــن مزایــای رقابتی، 
اولویت هــای رقابتــی و رقابت هــای شــرکت ها در مفهــوم 
مدیریــت تکنولــوژی اســتفاده کــرده اســت ]28[. گولکــت و 
همــکار )2007(، یــک مطالعــه مقایســه ای بــرای پایه ریــزی 
ر وش شناســی های فــازی پیچیــده در ارزیابــی عملکــرد یــک 
سیســتم تولیــدی انجــام داد و نشــان داد کــه رویکــرد فراینــد 
ــه  ــج را ارائ ــن نتای ــازی بهتری ــی ف ــله مراتب ــل سلس تحلی

ــت. ــر اس ــل زی ــامل مراح ــد ]29[ و ش می ده
مراحــل اجــرا: ایــن رویکــرد، تئــوری مجموعــه فــازی را برای 
بیــان قضاوت هــای مقایســه ای نامعیــن به عنــوان یــک عــدد 

فــازی بــه کار می بــرد و شــامل پنــج مرحلــه زیــر اســت:
مرحلــه اول )ایجــاد سلســله مراتب تصمیــم(: همان طــور 
کــه در بخش هــای قبلــی ذکــر شــد، هــدف ایــن پژوهــش، 
ــر در  ــل مؤث ــت( عوام ــت )اولوی ــن اهمی ــایی و تعیی شناس
کیفیــت  مدیریــت  سیســتم  موفقیت آمیــز  به کارگیــری 
زنجیــره تأمیــن )SCQM( بــا اســتفاده از روش فراینــد تحلیل 
سلســله مراتبی فــازی )FAHP( در صنعــت گاز اســت. مشــابه 
ــدم  ــی، ق ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــنتی فراین ــا روش س ب
ابتدایــی، شکســتن مســائل تصمیم گیــری پیچیــده بــه یــک 
ــا طراحــی مــدل سلســله مراتبی  ــب ی ســاختار سلســله مرات

ــت. ــه  شده اس ــکل )3( ارائ ــه در ش ــت ک ــل اس عوام
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تمرکز بر 
 مشتریان

مدیریت کیفیت 
کنندگانتامین  

رهبري کیفیت 
در زنجیره 

 تامین

 هاياستراتژي
کیفیت در 
 زنجیره تامین

رویکرد فرایندي 
در مدیریت 

 کیفیت

توسعه 
هاي سیستم
کیفیت اطالعات  

مدیریت منابع 
در  انسانی

 زنجیره تامین

 در صنعت گاز SCQMبندي عوامل مؤثر بر اولویت

SCQM شکل 3: ساختار سلسله مراتبی از عوامل مؤثر بر

 ي نرخ سازگاري آن به صورت زیر):  (تعیین ماتریس مقایسه زوجی و محاسبهمرحله دوم 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝐶𝐶𝐶𝐶2 … 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐶𝐶𝐶𝐶1 (1,1,1) (𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 )
𝐶𝐶𝐶𝐶2 (𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (1,1,1) … (𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 )
⋮ ⋮ ⋮
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (1,1,1)

 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙�   که: ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢 � = ( 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑢𝑢𝑢𝑢 , 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑚𝑚𝑚𝑚 , 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑙𝑙𝑙𝑙  باشد. عدد فازي مثلثی مربوط به متغیرهاي زبانی می (

در ایــن پژوهــش از متغیرهــای زبانــی در نظــر گرفتــه  
ــس از  ــه پ ــده ک ــتفاده ش ــدول )2( اس ــورت ج ــده به ص ش
ــت  ــی هف ــات زوج ــه مقایس ــوط ب ــش نامه مرب ــع  پرس توزی
عامــل: تمرکــز بــر مشــتریان )C1(، مدیریــت کیفیــت 
تأمین کننــدگان )C2(، رهبــری کیفیــت در زنجیــره تأمیــن 
)C3(، ر اهبردهــای کیفیــت در زنجیــره تأمیــن )C4(، رویکرد 
فراینــدی در مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمین )C5(، توســعه 
ــره  ــت در زنجی ــات کیفی ــاي اطالع سیســتم ها و تکنولوژي ه
ــن  ــره تأمی ــاني در زنجی ــع انس ــت مناب ــن )C6(، مدیری تأمی

)C7(، بــه 15 نفــر از خبــرگان صنعــت گاز و تکمیــل و 
ــی و  ــای زبان ــورت متغیره ــا به ص ــرات آن ه ــع آوری نظ جم
ــزار  ــات وارد نرم اف ــازی، اطالع ــداد ف ــه اع ــا ب ــل آن ه تبدی
اکســل شــد و ســپس بــا اســتفاده از روش میان گیــری 
هندســی ادغام شــده و نهایتــاً مقادیــر ماتریــس نهایــی 
تجمیعــی )ادغامــی( نظــرات خبــرگان بــرای تعییــن درجــه 
ــل  ــدول )3( حاص ــورت ج ــل به ص ــت عوام ــت و اولوی اهمی

شــد:

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

 هاي  مقیاس
 زبانی براي درجه اهمیت

 خیلی 
 )VLپایین (

 پایین
 )L( 

 متوسط
 )MLپایین (

 یکسان
 )M( 

 متوسط
 )MHباال ( 

 باال 
)H( 

 خیلی 
 )VHباال (

 فازياعداد
 مثلثی

)2  5/0  0( )3  2  1( )4  5/3  2( )6  5  4( )8  5/6  5( )9  8  7( )10  5/9  8( 
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SCQM جدول 3: ماتریس تجمیع نظرات خبرگان در خصوص عوامل

 مدیریت کیفیت تمرکز بر مشتریان SCQMعوامل مؤثر بر 
 کنندگان تأمین

 رهبري کیفیت
 در زنجیره تأمین

 هاي استراتژي
 کیفیت در زنجیره

 تأمین

 رویکرد فرآیندي
 در مدیریت کیفیت

 زنجیره تأمین

ها و  توسعه سیستم
هاي اطالعات  تکنولوژي

 کیفیت در زنجیره تأمین

مدیریت منابع 
جیره انسانی در زن
 تأمین

)8  5/9  10()5  5/6  8()7  8  9()0  50/0  2()4  5  6()1  2  3( )1  1  1( تمرکز بر مشتریان
 مدیریت کیفیت

 کنندگان تأمین
)1  50/0  33/0()1  1  1()9  8  7()4  5/3  2()10  5/9  8()10  5/9  8()10  5/9  8(

 رهبري کیفیت
 در زنجیره تأمین

)25/0  20/0  17/0()14/0  13/0  11/0()1  1  1()2  50/0  0()9  8  7()8  6   5()10  5/9  8(

 هاي کیفیت استراتژي
 در زنجیره تأمین

)1000  2  50/0()50/0  29/0  25/0()1000  2  50/0()1  1  1()10  5/9  8()10  5/9  8()10  5/9  8(

 رویکرد فرآیندي در
 ت زنجیره تأمینمدیریت کیفی

)14/0  13/0  11/0()13/0  11/0  10/0()14/0  13/0  11/0()13/0  11/0  10/0()1  1  1()4  5/3  2()8  5/6  5(

 ها و توسعه سیستم
 هاي اطالعات تکنولوژي

 کیفیت در زنجیره تأمین
)20/0  15/0  13/0()13/0  11/0  10/0()20/0  17/0  13/0()13/0  11/0  10/0()29/0  25/0  50/0()1  1  1()9  8  7(

 مدیریت منابع انسانی
 در زنجیره تأمین

)13/0  11/0  10/0()13/0  11/0  10/0()13/0  11/0  10/0()13/0  11/0  10/0()20/0  15/0  13/0()14/0  13/0  11/0()1  1  1(

ــه  ــورت مقایس ــرگان به ص ــرات خب ــع آوری نظ ــس از جم پ
نــرخ  مقایســه ها،  نتیجــه  کنتــرل  به منظــور  زوجــی، 
می شــود  محاســبه  ماتریــس،  هــر  بــرای  ســازگاری 
شــود.  زده  تخمیــن  زوجــی،  مقایســه  ســازگاری  تــا 
در رابطــه بــا بررســی ســازگاری در روش هــای تحلیــل 
سلســله مراتبی فــازی، مطالعــات کمــی انجــام شــده اســت. 
ــازی  ــه ف ــس مقایس ــک ماتری ــه ی ــد ک ــان می کن ــی بی باکل

اگــر اســت  ناســازگار 

نشان دهنده ی

�̃�𝐴𝐴𝐴 = 𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑎𝑎𝑎𝑎�11 ⋯ 𝑎𝑎𝑎𝑎�1𝑛𝑛𝑛𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚1 ⋯ 𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛
�

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

ــور  ــد. به ط ــان می کن ــازی را بی ــری ف ــت و ≈ براب ــازی اس ف
ــس مقایســه  ــک ماتری ــازگاری ی ــای بررســی س ــی گام ه کل

ــر اســت ]31[: ــه صــورت زی ــازی ب زوجــی ف
گام اول )تقسیم ماتریس مثلثی فازی به دو ماتریس(:

ــت از  ــازگاری، الزم اس ــی س ــور بررس ــن روش به منظ در ای
هــر ماتریــس مقایســه زوجــی، دو ماتریــس مجــزا تشــکیل 

.Ag و Am ــود؛ ش
بــرای یافتــن نــرخ ســازگاری، بــردار وزن هــر یــک از ایــن دو 
ماتریــس بایــد محاســبه شــود. از آنجــا کــه ایــن ماتریس هــا 
ــوان از  ــتند، می ت ــازی( هس ــی )غیرف ــای قطع ــامل داده ه ش
روش ســاعتی بــرای محاســبه بــردار وزن اســتفاده نمــود. لذا، 
ــر به دســت می آینــد: ــط زی بردارهــای اوزان wm و wg، از رواب

مقادیــر میانــی ترجیحــات هــر خبــره )مقادیــر میانــی اعــداد 
فــازی مثلثــی(                                                                 

میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد مثلثی فازی      

گام دوم )محاســبه بــردار وزن هــر ماتریــس بــا اســتفاده از 
روش ســاعتی بــه صــورت زیــر(:

Am = �aijm� 

  Ag = �aijuaijl 

𝑊𝑊𝑊𝑊i
m =

1
n
�

aijm
∑ aijmn
i=1

n

j=1

;       Wm = [Wi
m] 

𝑊𝑊𝑊𝑊i
g = 1

n
∑ �aijuaijl

∑ �aijuaijln
i=1

n
j=1 ; Wg = [Wi

g] 

ــرای هــر  گام ســوم )محاســبه بزرگ تریــن مقــدار ویــژه ب
ماتریــس بــه صــورت زیــر(:

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚m =
1
n
�� aijm(

Wj
m

Wi
m

n

j=1

n

i=1

)    ,    𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
g =

1
n
���aijuaijl(

Wj
g

Wi
g

n

j=1

n

i=1

) 

گام چهــارم )محاســبه شــاخص ســازگاری بــا اســتفاده از 
روابــط(:

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

CIm=(𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
m −n)
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

   , CIg=(𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
g −n)
𝑛𝑛𝑛𝑛−1

 

C𝑅𝑅𝑅𝑅m=CI
m

RIm
, C𝑅𝑅𝑅𝑅g=CI

g

RIg
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در صورتــی کــه هــر دو شــاخص  کمتــر از 0/1 بودنــد، 
ــر دو  ــه ه ــی ک ــت و در صورت ــازگار اس ــازی س ــس ف ماتری
ــا  ــده تقاضــا می شــود ت ــد از تصمیم گیرن بیشــتر از 0/1 بودن
ــی  ــد و در صورت ــر کن ــده تجدیدنظ ــای ارائه ش در اولویت ه
ــده  ــود تصمیم گیرن ــا CRg بیشــتر از 0/1 ب ــا CRm ی ــه تنه ک
ــازی تجدیدنظــر  ــی قضاوت هــای ف ــر )حــدود( میان در مقادی
خواهــد کــرد. در ایــن پژوهــش پــس از اعمــال رویــه فــوق، 

 CRm=0/07 :بــا اســتفاده از فرمول نویســی در اکســل مقادیــر
ــس  ــد ماتری ــان می ده ــه نش ــد ک ــل ش و CRm=0/05 حاص
ــوردار  ــبی برخ ــازگاری مناس ــازی از س ــی ف ــه زوج مقایس

اســت.
مرحلــه ســوم )تعییــن ماتریــس ســتون ترکیبــی فــازی 

ــدول 4(: ــورت ج به ص

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

جدول 4: ماتریس ستون فازی مرکب

𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝐶𝐶𝐶𝐶2 … 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 �̃�𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶1 (1,1,1) (𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 ) �̃�𝑠𝑠𝑠1 = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑢𝑢𝑢𝑢)

𝐶𝐶𝐶𝐶2 (𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (1,1,1) … (𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 ) �̃�𝑠𝑠𝑠1 = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑢𝑢𝑢𝑢)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (1,1,1) �̃�𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢 )

       که:               
 

                             �̃�𝑠𝑠𝑠1 = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑢𝑢𝑢𝑢) = (𝑎𝑎𝑎𝑎11
𝑙𝑙𝑙𝑙 +𝑎𝑎𝑎𝑎12+⋯+𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙

∑ ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

, 𝑎𝑎𝑎𝑎11
𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑎𝑎𝑎𝑎12+⋯+𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚

∑ ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

, 𝑎𝑎𝑎𝑎11
𝑢𝑢𝑢𝑢 +𝑎𝑎𝑎𝑎12+⋯+𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢

∑ ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

) 

ــک از  ــر ی ــازی ه ــب ف ــط مرک ــدار بس ــه مق ــن مرحل در ای
ــک  ــب را به کم ــازی مرک ــتون ف ــس س ــا ماتری ــا ی مؤلفه ه
)5( جــدول  به صــورت  اکســل  نرم افــزار  فرمول نویســی 

محاســبه می کنیــم:
���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�

−1
= (51.28 65.1 2069.43)−1 

جدول 5: ماتریس ستون فازی مرکب محاسبه شده در نرم افزار اکسل

جدول 6: ماتریس ستون ترکیبی دیفازی

�̃�𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 01/0 21/0 31/0
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 02/0 27/0 36/0
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3 01/0 16/0 24/0
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4 01/0 22/0 04/16
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆5 00/0 07/0 11/0
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆6 00/0 06/0 09/0
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆7 00/0 01/0 01/0

𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝐶𝐶𝐶𝐶2 … 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 �̃�𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶1 (1,1,1) (𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑙𝑙𝑙𝑙 ,𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 ) �̃�𝑠𝑠𝑠1 = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑢𝑢𝑢𝑢) 𝑠𝑠𝑠𝑠1

𝐶𝐶𝐶𝐶2 (𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎21𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (1,1,1) … (𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢 ) �̃�𝑠𝑠𝑠1 = (𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠1𝑢𝑢𝑢𝑢) 𝑠𝑠𝑠𝑠2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ …

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1

𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑢𝑢𝑢𝑢 ) (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2
𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑢𝑢𝑢𝑢 ) … (1,1,1) �̃�𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚
= (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢 ) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚
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 که: 

𝑉𝑉𝑉𝑉(�̃�𝐴𝐴𝐴 > 𝐵𝐵𝐵𝐵� )=�
1         ;      𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢)−(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙)

      ; 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

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

 

ــازی، درجــه  پــس از بدســت آوردن مقــدار بســط مرکــب ف
ــل  ــی ممکــن و حداق ــت دوتای ــر حال ــرای ه ــری ب امکان پذی
درجــه امکان پذیــری هــر یــک از عوامــل را نســبت بــه ســایر 

ــاً از  ــا(: نهایت ــبه ی وزن معیاره ــم )محاس ــه پنج مرحل
طریــق تقســیم مقادیــر ســطر حداقــل درجــه امکان پذیــری 

ــی  ــس از فرمول نویس ــا پ ــم ت ــت می آوری ــه دس ــل ب عوام
ــر  ــب ب ــازی مرک ــتون دیف ــس س ــل ماتری ــزار اکس در نرم اف

ــق جــدول 7 حاصــل گــردد: مبنــای درجــات ارزش مطاب

جدول 7: ماتریس ستون دیفازی مرکب بر مبنای درجات

جدول 8: بردار وزنی عوامل

 SCQMعوامل مؤثر بر 
تمرکز بر 
 مشتریان

مدیریت کیفیت 
 کنندگان تأمین

رهبري کیفیت در 
 زنجیره تأمین

هاي  استراتژي
کیفیت در زنجیره 

 تأمین

رویکرد فرآیندي در 
مدیریت کیفیت زنجیره 

 تأمین

ها و  توسعه سیستم
هاي  تکنولوژي

اطالعات کیفیت در 
 زنجیره تأمین

مدیریت منابع 
انسانی در زنجیره 

 تأمین

1 تمرکز بر مشتریان 1 832252/0 1 413239/0 343653/0 012933/0
 مدیریت کیفیت

835192/0 کنندگان تأمین  1 68392/0 996926/0 321269/0 262514/0 00493/0-

 رهبري کیفیت 
1 در زنجیره تأمین 1 1 1 522265/0 440623/0 030484/0

 هاي کیفیت  استراتژي
972918/0 در زنجیره تأمین 1 807887/0 1 398645/0 330993/0 011877/0

 رویکرد فرآیندي در 
 مدیریت کیفیت

 زنجیره تأمین 
1 1 1 1 1 888809/0 145843/0

 ها و  توسعه سیستم
 هاي اطالعات  تکنولوژي

 کیفیت در زنجیره تأمین
1 1 1 1 1 1 168651/0

 مدیریت منابع انسانی 
1 در زنجیره تأمین 1 1 1 1 1 1

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

835192/0 1 68392/0 996926/0 321269/0 262514/0 00493/0-

ــه  ــل ب ــی عوام ــردار وزن ــطر، ب ــر آن س ــوع مقادی ــر مجم ب
ــد: ــت آم ــدول 8 بدس ــورت ج ص

 عوامل
 تمرکز بر
 مشتریان

 مدیریت کیفیت
 کنندگان تأمین

 رهبري کیفیت
 در زنجیره تأمین

هاي  استراتژي
کیفیت در زنجیره 

 تأمین

رویکرد فرآیندي 
در مدیریت کیفیت 

 زنجیره تأمین

ها و  توسعه سیستم
هاي  تکنولوژي

اطالعات کیفیت 
 در زنجیره تأمین

مدیریت منابع 
انسانی در زنجیره 

 تأمین

 (اصالح شده)
 پذیري حداقل درجه امکان

V(Ci>C1,C2,C3,C4,C5)
840119/0 004927/1 688847/0 001853/1 326196/0 267441/0 0

205162/0 وزن 24541/0 168221/0 244659/0 079659/0 065311/0 0001/0

3 اولویت 1 4 2 5 6 7
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)FDEMATEL( 7 تکنیک دیمتل فازی
در اواخــر ســال 1971 میــالدی، روش دیمتــل توســط 
Fontela و Gabus به طــور عمــده بــرای بررســی مســائل 

ــرگان  ــاوت خب ــتفاده از قض ــی و اس ــده جهان ــیار پیچی بس
ــی و ...  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــای علم در زمینه ه
ــرای اســتفاده از  ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ــه کار گرفتــه شــد. ب ب
ــن  ــت و ای ــاز اس ــان نی ــرات کارشناس ــه نظ ــل ب روش دیمت
نظــرات دربرگیرنــده عبــارات کالمــی و دوپهلــو اســت، 
ــر اســت  ــا بهت ــام آن ه ــع ابه ــازی و رف به منظــور یکپارچه س
ــرای حــل  ــل شــوند. ب ــازی تبدی ــداد ف ــه اع ــارات ب ــن عب ای
ــه از روش  ــد ک ــه کردن ــی ارائ ــن و وو مدل ــکل لی ــن مش ای
ــه مراحــل  ــرد در ادام ــره می ب ــازی به ــط ف ــل در محی دیمت

]31و32[. اســت  تشریح شــده  روش 
مرحله اول: کســب نظــرات خبــرگان و میانگین گیری 

از آن ها
تعــداد P ماتریــس x ̃1 ، x ̃2  ،x ̃p کــه هــر ماتریــس مربــوط بــه 
نظــرات یــک خبــره اســت و درایه هــای آن بــا اعــداد فــازی 

ــوط مشــخص می شــوند، تشــکیل می شــود. مرب
ــرات  ــن نظ ــس میانگی ــبه ماتری ــرای محاس ــول )1( ب  فرم

می شــود: اســتفاده 
)1(z� =

x�1 ⊕ x�2 ⊕ x�3 ⊕ … ⊕ xp

p

ماتریــس Z ماتریــس فــازی اولیــه روابــط مســتقیم نامیــده 
می شــود.

ــتقیم  ــط مس ــس رواب ــبه ماتری ــه دوم: محاس مرحل
نرمال شــده

از  آمــده  به دســت  ماتریــس  نرمالیزه کــردن  بــرای 
می شــود: اســتفاده   )3( و   )2( فرمول هــای 

    )2(

که r  از رابطه زیر به دست می آید: 
)3(

ــط  ــازی رواب ــس ف ــبه ماتری ــوم: محاس ــه س مرحل
 T ــوع مجم

ماتریــس روابــط کل فــازی بــا توجــه بــه فرمول هــای )4 تــا 
7( به دســت می آیــد:

)4(

 H�ij = z�ij
r

 = (
l ij
′

r
,
m ij

′

r
,
u ij
′

r
) = (l ij

" , m ij
" , u ij

" ) 

r = max1≤i≤n(�uij

n

j=1

) 

T = lim
k→+∞

(H�1 ⊕ H�2 ⊕ …⊕ H�k)   

که  هر درایه آن عدد فازی به صورت
است و به صورت زیر محاسبه می شود:

)5(
)6(
)7(

�̃�𝑡𝑡𝑡ij = (l ij
𝑡𝑡𝑡𝑡 , m ij

t , u ij
t ) 

[𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
t ] = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙)−1 

[𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
t ] = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚)−1 

[𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
t ] = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑢𝑢𝑢𝑢 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑢𝑢𝑢𝑢)−1 

در ایــن فرمول هــا I  ماتریــس یکــه و Hl، Hm و Hu هــر 
کــدام ماتریــس n×n هســتند کــه درایه هــای آن  را بــه 
ــداد  ــِی اع ــدد باالی ــی و ع ــدد میان ــن، ع ــدد پایی ــب ع ترتی

فــازِی مثلثــِی ماتریــِس  H تشــکیل می دهــد.
و  سطرها  مجموع  به دست آوردن  چهارم:  مرحله 

T̃ ستون های ماتریس
ــای ــه فرمول ه ــه ب ــا توج ــتون ها ب ــطرها و س ــوع س  مجم

)8 و 9( به دست می آیند.
)8(

)9(

که̃ D و R̃ به ترتیب ماتریس n×1 و n×1 هستند.
شاخص ها اهمیت  میزان  مشخص کردن  پنجم:   مرحله 

)D ̃i-R ̃i ( و رابطه بین معیارها ) D ̃i+R ̃i (

 اگــر D ĩ-R ĩ> 0  باشــد، معیــار مربــوط اثرگــذار و اگــر
D ̃i-R ̃i< 0 باشد معیار مربوط اثرپذیر است.

 D ĩ-R ĩ و D ĩ+R ĩ مرحله ششم: دیفازی کردن اعداد فازی
به دست آمده از مرحله قبلی

ــه  ــده از مرحل ــت آم ــازی D ĩ+R ̃i و D ĩ-R ĩ به دس ــداد ف اع
ــوند. ــازی می ش ــول )10( دیف ــق فرم ــی، طب قبل

)10(

ــت. در  ــدد )A =̃(a1 ,a2 ,a3 اس ــده ع ــه در آن B دیفازی ش ک
ادامــه مراحــل حــل آمــده اســت.

از  استفاده  با  مؤلفه ها  میان  ارتباط  تحلیل   8
تکنیک دیمتل فازی

در ادامــه بــا اســتفاده از روش دیمتــل فــازی شــدت روابــط 
درونــی مؤلفه هــا و ماتریــس اثرگــذاری آن هــا محاســبه 
گشــت. مطابــق بــا گام هــای روش دیمتــل فــازی در مرحلــه 
اول از خبــرگان خواســته شــد تــا شــدت تأثیــر روابــط میــان 

𝐷𝐷𝐷𝐷� = (𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖  ) 𝑛𝑛𝑛𝑛×1
= [�𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

]𝑛𝑛𝑛𝑛×1 

𝑅𝑅𝑅𝑅� = (𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑖𝑖𝑖𝑖  ) 1×𝑛𝑛𝑛𝑛
= [�𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

]1×𝑛𝑛𝑛𝑛 

B =
𝑙𝑙𝑙𝑙 + 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑢𝑢𝑢𝑢

4
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ــد.  ــخص نماین ــی مش ــا واژگان زبان ــای SCQM را ب مؤلفه ه
آوردن جــداول  از  تعــداد جدول هــا،  کاهــش  به منظــور 
نظــرات خبــرگان به صــورت فــردی امتنــاع شــد و ماتریــس 

ــرگان  ــرات خب ــده نظ ــتقیم نرمال ش ــط مس ــی رواب تجمیع
ــه در  ــد ک ــبه ش ــا )3( محاس ــط )1( ت ــه رواب ــت ب ــا عنای ب

جدول )9( مشاهده می شود:

ســپس بعــد از محاســبه ماتریــس فــوق، ماتریــس نهایــی روابــط جمعــی فــازی )T( بــا توجــه بــه روابــط )4( تــا )7( به دســت 
ــده اســت: ــه در جــدول )10( آم ــد ک می آی

ــی و معیارهــای  ــن مؤلفه هــای عل ــت به منظــور تعیی در نهای
وابســته، مجموع ســطری و ســتونی ماتریس T محاسبه شــده 
و میــزان اهمیــت مؤلفه هــا (D ̃i+R ̃i) و رابطــه بیــن مؤلفه هــا 
(D ĩ - R ĩ) بــا توجــه بــه روابــط )8( تــا )10( به صــورت 

جدول 9: ماتریس روابط مستقیم نرمال شده نظرات خبرگان

جدول 11: ماتریس روابط کل

جدول 11: شدت تأثیر و اهمیت مجموع اثر فازی و دیفازی شده معیارها

C7C6C5C4C3C2C1 

( 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 , 000/0 ) C1
( 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 , 150/0 ) C2
( 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 , 150/0 ) C3
( 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 , 133/0 ) C4
( 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 , 117/0 ) C5
( 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 , 133/0 ) C6
( 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 , 100/0 ) C7

C7C6C5C4C3C2C1 

( 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 , 569/0 ) C1

( 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 , 831/0 ) C2

( 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 , 768/0 ) C3

( 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 , 778/0 ) C4

( 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 , 705/0 ) C5

( 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 , 851/0 ) C6

( 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 , 567/0 ) C7

ــردن  ــور دیفازی ک ــد. به منظ ــخص گردی ــدول )11( مش ج
داده هــا، نیــز از روش مرکــز ثقــل استفاده شــده اســت:

حــال می تــوان نمــودار روش دیمتــل فــازی را بــا اســتفاده از 
مقادیــر اثرگــذاری و مجمــوع اثــر معیارهــا به صــورت شــکل 

)4( ترســیم نمــود. 

(𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑖𝑖𝑖𝑖 معیار 
1معیار )615/0و249/2و236/10()-743/4و020/0و879/4(044/0837/3
2ر معیا)914/0و843/2و741/11()-175/5و173/0و653/5(206/0585/4
3معیار )883/0و669/2و906/10()-942/4و133/0و081/5(101/0282/4
4معیار )741/0و542/2و926/10()-821/4و144/0و364/5(208/0188/4
5معیار )655/0و43/2و569/10()-092/5و-103/0و822/4(119/0-007/4
6معیار )125/1و141/3و365/12()-458/5و079/0و781/5(120/0943/4
7معیار )498/0و944/1و338/9()-095/5و-447/0و746/3(560/0-431/3
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همان طــور کــه می دانیــم، مؤلفه هایــی کــه در بــاالی محــور 
ــر خالصشــان بیشــتر از  ــد و مجمــوع اث ــرار می گیرن افقــی ق
صفــر اســت، جــزو مؤلفه هــای علــی، محــرک یــا تأثیرگــذار 
پاییــن  در  کــه  مؤلفه هایــی  و  می شــوند  دســته بندی 
محــور افقــی قــرار می گیرنــد، جــز مؤلفه هــای وابســته 
ــر  ــه باالت ــا هرچ ــن مؤلفه ه ــوند. همچنی ــه بندی می ش خوش
ــن  ــه ای ــت و هرچ ــتر اس ــان بیش ــه اثرگذاریش ــند، درج باش
ــر باشــند، درجــه تأثیرپذیری شــان بیشــتر  ــا پایین ت مؤلفه ه
اســت. همچنیــن هرچــه مؤلفه هــا مجمــوع اثرشــان بیشــتر 
ــد(  ــرار گیرن ــت ق ــمت راس ــودار در س ــن نم ــد )در ای باش
اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد، چــرا کــه مجمــوع 

ــذاری و اثرپذیریشــان بیشــتر اســت. اثرگ
همان طــور کــه مالحظــه می شــود مدیریــت کیفیــت 
سیســتم های  کیفیــت،  ر اهبردهــای  تأمین کننــدگان، 
ــن  ــره تأمی ــت در زنجی ــری کیفی ــت و  رهب ــی کیفی اطالعات
جــزو مؤلفه هــای اثرگــذار قــوی شناســایی شــده اند. رویکــرد 
ــای  ــزو مؤلفه ه ــز ج ــانی نی ــع انس ــعه مناب ــدی و توس فراین
ــق،  ــج تحقی ــا نتای ــق ب ــده اند. مطاب ــایی ش ــته شناس وابس
مدیریــت کیفیــت تأمین کننــدگان مهم تریــن مؤلفــه در 
ــه  ــت ک ــایی گش ــن شناس ــره تأمی ــت زنجی ــت کیفی مدیری
ــه در صنعــت گاز شــود و  ــه ایــن مقول بایــد توجــه جــدی ب
ــرای تأمین کننــدگان درنظــر  ــی ب برنامه هــای جامــع و مدون

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

 تمرکز بر مشتریان

مدیریت کیفیت تامین 
 کنندگان

 رهبري کیفیت

 استراتژیهاي کیفیت

 رویکرد فرایندي

سیستمهاي اطالعاتی  
 کیفیت

 توسعه منابع انسانی
-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0123456

گرفتــه شــود. همچنیــن توســعه ی منابــع انســانی به عنــوان 
یــک عامــل مهــم در ایجــاد مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمین 
ــایی  ــر شناس ــاًل تأثیرپذی ــای کام ــزو مؤلفه ه ــت گاز ج صنع
شــد کــه در صــورت توجه کــردن بــه ســایر مؤلفه هــا، 
ــد  ــت خواه ــعه دس ــد و توس ــه رش ــود ب ــانی خ ــروی انس نی

ــت.  یاف

9  نتیجه گیری
ــت  ــتقرار مدیری ــی در اس ــازمان های ایران ــاد س ــش زی گرای
کیفیــت فراگیــر در زنجیــره ی تأمیــن موجــب شــده اســت 
کــه دانشــگاهیان و محققــان کشــور نیــز در ســال های اخیــر 
ــا  ــد. ام ــام دهن ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات قابل توجه تحقیق
ــازی  ــود در پیاده س ــی موج ــل اساس ــه عوام ــه ب ــدم توج ع
موفقیت آمیــز ایــن سیســتم در ســازمان های ایرانــی موجــب 
شــده اســت کــه زمینه هــای الزم بــرای تحقــق کامــل ایــن 
ــس از بررســی  ــش پ ــن پژوه ــم نشــود. در ای سیســتم فراه
ــازی  ــر در پیاده س ــل مؤث ــه عوام ــوط ب ــات مرب ــرور ادبی و م
ــا خبــرگان  مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن و مصاحبــه ب
ــی به صــورت  ــه اصل ــت مؤلف ــت گاز، هف و کارشناســان صنع
ــه  ــت ب ــا عنای ــه شــدند. در ادامــه ب ــی مفهومــی ارائ چارچوب
حساســیت موضــوع در میــان مدیــران صنعــت گاز و تعییــن 
ــازی  ــت پیاده س ــل جه ــک از عوام ــر ی ــت ه ــزان اهمی می



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 2 - پیاپی 21 - پاییز 1395

 FD
EM

ATEL و FA
H

P ک های
ت زنجیره تأمین با استفاده از تکنی

ت کیفی
ت بندی مؤلفه های مدیری

اولوی

102

ــل  ــدی عوام ــه اولویت بن ــش ب ــن پژوه ــت، ای ــن صنع در ای
ــازی  ــله مراتبی ف ــل سلس ــد تحلی ــرد فراین ــا رویک ــور ب مذک
ــان داد  ــدی نش ــی اولویت بن ــه ی نهای ــت. نتیج ــه اس پرداخت
کــه مدیریــت منابــع انســانی به عنــوان کم اهمیت تریــن 
ــره  ــت زنجی ــت کیفی ــق مدیری ــازی موف ــل در پیاده س عام
تأمیــن در صنعــت گاز اســت و از طرفــی مدیریــت کیفیــت 
ــد و  ــن ش ــل تعیی ــن عام ــوان مهم تری ــدگان به عن تأمین کنن
بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه شــرکت ها و ســازمان ها 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 
کیفیــت قطعــات و مــواد اولیــه دریافتــی از تأمین کننــدگان 

خــود، اطمینــان یابنــد. 
در ادامــه بــا اســتفاده از تکنیــک دیمتــل فــازی شــدت روابط 
درونــی مؤلفه هــا و ماتریــس اثرگــذاری آن هــا محاســبه 
ــه  ــا ب ــان مؤلفه ه ــط می ــی رواب ــی- معلول ــدل عل گشــت و م
ــوان  ــه به عن ــج مؤلف ــه پن ــه شــد، به طوری ک ــت گاز ارائ صنع
مؤلفه هــای تأثیرگــذار و دو مؤلفــه به عنــوان مؤلفه هــای 

تأثیرپذیــر شناســایی شــدند. 
اســاس هــر دو تکنیــک پیشــنهادی مــورد اســتفاده در ایــن 
ــاخص ها  ــان ش ــی می ــات زوج ــای مقایس ــر مبن ــش ب پژوه
اســت. رویکــرد فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی یــک تکنیــک 
ــایی  ــرای شناس ــی ب ــل تکنیک ــا دیمت ــت؛ ام ــی اس وزن ده
ــد  ــت. در فراین ــان متغیرهاس ــی می ــت و معلول ــط عل رواب
ــرخ ناســازگاری مطــرح می شــود،  ــل سلســله مراتبی، ن تحلی
ــرخ ناســازگاری بحــث نمی شــود. در روش  ــا در دیمتــل ن ام
فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی اگــه  متغیــر x دوبرابــر 
متغیــر y  ارجحیــت داشــته باشــد متغیــر Y یــک دوم متغیــر 
X ارجحیــت خواهــد داشــت، امــا در روش دیمتــل ایــن قانون 
مطــرح نیســت و روابــط درونــی و غیرخطــی متغیرهــا درنظر 
گرفتــه می شــود. در فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی ســاختار 
ــر  ــای ه ــه متغیره ــت به طوری ک ــم اس ــله مراتبی حاک سلس
ــل  ــا در دیمت ــد ام ــر دارن ــر ســطح بعــدی اث ســطح فقــط ب
ــان  ــا خودش ــی ب ــا و حت ــایر متغیره ــا س ــا ب ــام متغیره تم
نیــز ارتبــاط دارنــد. خروجــی تکنیــک فراینــد تحلیــل 
ــی  ــا خروج ــت؛ ام ــدار وزن شاخص هاس ــله مراتبی، مق سلس
تکنیــک دیمتــل میــزان اثرگــذاری و اثرپذیــری شــاخص ها 

ــر یکدیگــر اســت. از لحــاظ فنــی هــم نحــوه نرمال ســازی  ب
و محاســبات آن هــا کامــاًل متفــاوت هســتند. بــا عنایــت بــه 
ــده  ــدی انجام ش ــی و اولویت بن ــی و معلول ــط عل ــن رواب تعیی
ــتم  ــازی سیس ــری در پیاده س ــت گاز گام مؤث ــل، صنع عوام
مدیریــت کیفیــت در زنجیــره تأمیــن خــود خواهــد برداشــت.

آینــده  پژوهش هــای  در  می شــود  پیشــنهاد  پایــان  در 
ــیری  ــاختاری تفس ــازی س ــرد مدل س ــتفاده از رویک ــا اس ب
ــن  ــل تبیی ــان عوام ــاط می ــی و ارتب ــازی FISM(11( ، توال ف
ــزی  ــت برنامه ری ــل جه ــطح بندی عوام ــود و س ــل ش و تحلی
بــرای پیاده ســازی موفــق مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن 
ــطح بندی  ــن س ــس از تعیی ــرد و پ ــورت گی ــت ص در صنع
عوامــل، نتایــج آن بــا نتایــج تحقیــق حاضــر مــورد مقایســه 

ــرار گیــرد. ق
ــل  ــرای توســعه و کاهــش عوام ــوب اســت ب ــن مطل همچنی
مدیریــت کیفیــت زنجیــره تأمیــن، بــا در نظر گرفتــن عوامــل 
مؤثــر در تحقیــق حاضــر و نیــز بــا اســتفاده از روش پویایــی 
ــرای  ــوص ب ــن خص ــع در ای ــی جام ــتم SD(12( ، مدل سیس

صنعــت گاز کشــور تدویــن شــود.
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