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  چکیده 
عملکرد و  استروي عملکرد سازمان اثر گذار محتوي و نحوه اجراي آن به طور مستقیم ب استراتژي تولید مفهومی است که

در این مقاله لذا  سازمان بواسطه معیارهایی که بر مبناي استراتژي سازمان تعریف و هدف گذاري می شوند سنجیده می شود
تولید  تدوین استراتژي هاي در سازمان،و استراتژي  تولیدبین استراتژي  همراستایی ارتباط و ایجاد پیشنهاد شده است جهت

 استراتژي هايسازمان و سطح عملکردي آنها از نگاه ذینفعان اصلی مشخص و سپس بر مبناي آنها عملکردي  معیارهايابتدا 
، هر استراتژيبراي تحقق  اولویت ها بر اساسعملکردي اولویت بندي شوند و  معیارهايبه میزان اثرگذاري بروي  تولید

در  و QFDهاي  قابلیت مدلی است که با تکیه بره ارائه هدف اصلی این مقال. و روش اجراي متناظر آن تدوین گرددمحتوي 
را برقرار و  تولید استراتژيو عملکردي  معیارهايه بین و بکارگیري مدل فازي مناسب رابط Howsنظرگرفتن روابط بین 

  . فرایند توسعه استراتژي تولید را تسهیل نماید
  

، )QFD( کیفیعملکرد  استراتژي تولید، گسترشمعیار عملکردي سازمان، مزیت رقابتی تولید، : هاي کلیدي واژه
4AHP فازي  

  
  

   همقدم - 1
در سالهاي اخیر، توجه زیادي بر برنامه ریزي استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد سازمان جهت دستیابی به جایگاه رقابتی شده 

و هاي رقابتی باید استراتژي تولید به عنوان بخشی از استراتژي سازمان  اولویتدر سازمان هاي تولیدي جهت دستیابی به . است
در معیارهاي عملکردي سازمان دیده شود یعنی استراتژي تولید تدوین شده پیوسته باید این همراستایی البته همراستا با آن تدوین و 

                                                        

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد: نویسنده مسئول -*و  1
  مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد، و اداري علوم دانشکده علمی هیأت عضو  -2
  مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد، و اداري علوم دانشکده علمی هیأت عضو  - 3

4 Analytic- Hierarchy- Process 
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 ،]1[1از نقطه نظر هیل. عیارهاي عملکردي سازمان شوندرقابتی نماید و مزایاي رقابتی بدست آمده باعث بهبود م ایايباید ایجاد مز
استراتژي تولید شامل تصمیمات و اقدامات . استراتژي تولید باید پشتیبان سازمان در دستیابی به مزایاي رقابتی سازمان باشد

ند سایر انواع استراتژي، استراتژیک است که قوانین، اهداف و فعالیت هاي تولیدي را در یک سازمان تولیدي تنظیم می کند و مان
بخش محتوي شامل تصمیمات و اقدامات است که همان قوانین، اهداف و فعالیت هاي تولیدي . شامل بخش محتوي و فرآیند است

  ].2[را تنظیم می کند و بخش فرآیند رویه اي است که براي توسعه و اجراي استراتژي تولید استفاده می شود
سالهاست که بطور مشخص تحقیقات مجزایی در خصوص محتوي استراتژي و فرآیند در حوزه تحقیقات استراتژیک، 

در حال حاضر، بیشتر تحقیقات بروي محتوي استراتژي تمرکز دارند، و تحقیقات بروي . ]3[استراتژي بطور مجزا ارائه شده است
از طرفی خالء استفاده از روش هاي کمی و علمی در تصمیم گیري هاي سازمان . ]4[توسعه استراتژي تولید نسبتا کم بوده است

هاي تولیدي منجمله توسعه استراتژي تولید کامال محسوس است زیرا عمدتا خبرگان سازمان به استناد تجربه خود نسبت به سازمان 
به تصمیم گیري در خصوص توسعه استراتژي تولید و بازار، مفاهیم نظري و دانش فراگرفته از بخش محتوي استراتژي تولید اقدام 

می نمایند که معایبی چون تحلیل هاي صرفا کیفی در انتخاب استراتژي تولید، عدم توجه کامل و احاطه بر تمام متغیرهاي اثرگذار 
هت برگشت به عقب و را بهمراه دارد و مهمتر آنکه هیچ رویه و مدلی ج... بروي استراتژي تولید، عدم سازگاري بین متغیرها و 

مرور علل تصمیمات یا داده هایی که منجر به چنین تصمیم گیریهایی شده است و یا مبناي مقایسه براي توسعه هاي آتی وجود 
ندارد لذا نیاز به مدل هاي کمی علمی که قابل فهم براي خبرگان بوده و در عین حال کار با آنها ساده و زمانبر نباشد در سازمان 

 -1و مدل هاي ریاضی فازي با اهداف  QFDدر این مقاله، مدل کمی توسعه استراتژي تولید بر مبناي . دي وجود داردهاي تولی
بستري  ایجاد  -2به عنوان رابط بین عملکرد سازمان و تصمیمات تولید اعم از ساختاري و زیر ساختی  HOQاستفاده از ماتریس 

ارائه فرآیندي گام به   -3تصمیم گیري بروز نماید   انبداري و تعصب در فرآیند نحوي که حداقل ج براي تصمیم گیري گروهی به
به عنوان ابزار  اصلی در هر مرحله از توسعه  استراتژي تولید براي  HOQگام براي توسعه استراتژي تولید با استفاده از ماتریس 

، راي ذینفعانی که با توسعه استراتژي تولید مرتبط هستندایجاد بستر و فرصت حضور ب -4اطمینان از سازگاري تصمیمات اتخاذ شده 
   .توسعه پیدا کرده است

  
   تحقیقادبیات  مروري بر - 2
  
  استراتژي تولید 2-1

استراتژي تولید از دیدگاه او به ویژگی هاي خاصی از کارکرد تولید . در تعریف استراتژي تولید پیشگام است) 1969(اسکینر 
، استراتژي تولید را به عنوان الگوي سازگار تصمیم گیري در )1985(هایز و ویل رایت. ]5[اشاره داردبه عنوان سالح رقابتی 

استراتژي تولید را ) 1998(کاکس و بلک استون. ]6[کارکردهاي تولیدي که مرتبط با استراتژي تجاري است، تعریف می کند
ابع تولیدي براي داشتن بیشترین کارائی تاکید دارند و باید در الگویی جامع از تصمیماتی که بروي فرموله کردن و بکارگیري من

میلز و همکاران . ]7[پشتیبانی از تصمیمات استراتژیک کلی شرکت عمل کرده و براي مزیت رقابتی آماده شود تعریف می کنند
ماهیت ساختاري و زیرساختاري،  بیان کردند که استراتژي تولید عبارتست از الگویی از تصمیمات و اقدامات مرتبط، داراي) 2002(

که قابلیت سیستم تولیدي شرکت و چگونگی رسیدن به مجموعه اي از اهداف تولیدي که سازگار با اهداف کلی شرکت هستند را 
آنچه در تمامی این تعاریف به چشم می خورد وجود تعدادي اهداف تحت عنوان مزیت رقابتی و برخی اقدام . ]8[مشخص می کند

                                                        
1 Hill 
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 وضع بازار در رقابت براي عنوان ابزارهایی به شرکت که تولیدي اهداف ادبیات، در. رسیدن به این اهداف می باشد ها در جهت

 و است و نوآوري پذیري انعطاف هزینه، تحویل، کیفیت، شامل موارد معموال و کنند می تغییر دیگر بازار به از بازاري کند، می
 )1984(رایت ویل و است و هایز اضافه شده قبلی فهرست به نیز فروش از پس خدمات زیست و محیط از حفاظت موارد اخیرا
 زمان اندازه، ظرفیت، نوع و زمان شامل مقدار، ساختاري، تصمیمات را به با استراتژي تولید مرتبط هاي فعالیت و تصمیم هاي حوزه

 و زیرساختاري  یکپارچگی نوع و سطح فرایند، ارتباطات تکنولوژي و اتوماسیون سطح تجهیزات ها، هاي زیرساخت ویژگی و

در  .]9[کرد بندي طبقه  سازمان عمومی هاي ویژگی ریزي تولید و برنامه و کنترل هاي رویه کیفیت، هاي اقدام انسانی، منابع شامل
. پایین را ارائه کرده است مدل سلسله مراتبی مبتنی بر بازار با رویکرد باال به) 1969(خصوص توسعه فرآیند استراتژي تولید، اسکینر

مدل پنج مرحله اي مبتنی بر بازار با رویکرد باال به پایین را ارائه کرد که ویژگی قالب آن تعیین فاکتورهاي رقابتی و ) 1995(هیل
یل استراتژي مدلی را با رویکرد منابع تولید جهت توسعه و تحل) 1995(میلتنبورگ. استفاده از آنها به عنوان ابزار ترجمه بازار بود

دواراج و  GMSمدل    ،]11[)2004(مدلهاي دیگري نیز نظیر مدل تاپس تان و پلتس. ]10[هاي تولید ارائه کرد
، طراحی چارچوبی جهت فرموله کردن استراتژي ) 2006(، چارچوب مدلسازي کمی هالگرن و الهاگر]12[)2004(همکاران

براي توسعه فرآیند استراتژي تولید  ]14[)2011جیا، (استراتژي هاي تولید فازي جهت توسعه QFDو مدل  ]13[)1389پویا، (تولید
  .ارائه شده اند

  
  )QFD( گسترش عملکرد کیفی 2-2

سیستمی است که خواسته هاي  QFD که را این گونه تعریف می کند QFD)( گسترش عملکرد کیفی، )1990(آکائو 
طبیعی بین فعالیتهاي  را می توان به عنوان یک پیوند  QFD.]15[از زبان بخشهاي مختلف یک سازمان بازگو می کند  را مشتري

تحلیل جنبه هاي بسیار مهم محصول، تبدیل نیازها و خواسته هاي  زیرا این سیستم از طریق تجزیه و تولید و بازاریابی مشاهده کرد
: را اینگونه تعریف کرده است QFDانجمن کارپردازان امریکا،  .می کند ، تسهیلفنی محصول یا خدمت به مشخصات مشتریان

سیستمی براي تبدیل نیازمندي هاي مشتري به نیازمندي هاي مناسب شرکت ، چه در مرحله تحقیقات و چه در مراحل تولید، «
» 2هاچگونه «را به » 1چه ها«       با استفاده از کلمات انتزاعی می توان  QFDبا ارائه  .»مهندسی، ساخت، بازاریابی، فروش و توزیع

در هدایت نیازهاي مشتري به خصوصیات محصول همچنین ابزاري مقاوم براي  QFDبنابراین عالوه بر قابلیت . تبدیل کرد
شد بامی  اید از اولویت هاي رقابتی را دارین راهبرد تولید است و قابلیت ارزیابی میزان حمایت راهبرد تولوسازماندهی و اجراي تد

فلسفه هاي کیفیت این  از دیگر QFD وجه تمایز. به ارزیابی هماهنگی بین تصمیمات مختلف راهبرد تولید کمک می کندنیز و 
امه محصول تمرکز کند، بر افزایش اثر بخشی سازمان و برن به جاي اینکه به طور ساده بر جنبه هاي فنی کیفیت QFD است که

ماتریس هاي چهارتایی است که اولین آنها خانه کیفیت  QFDروش متداول جهت اجراي  .تمرکز دارد ریزي کیفیت و توسعه
)HOQ (می باشد .HOQ ساختار رسمی است که توسط آن، سازمان ارتباط بین خواسته هاي مشتري و مشخصه هاي محصول ،

در ) 2004( 3چان .در همین گام محقق   می گردد QFDست انجام شود اجراي و اگر در. جدید یا بهبود یافته را مشاهده می کند
به همراه مثالی بطور دقیق ارائه کرده است در روش وي از هدف گذاري  QFDمطالعه خود روش سیستماتیکی را براي استفاده از 

هاي رقابتی نسبت به عملکرد فعلی سازمان براي تصمیم گیري نهایی در انتخاب ویژگی هاي مهندسی محصول استفاده شده 

                                                        
1 Whats 
2 Hows 
3 Chan 
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با دیدگاه اتخاذ  QFDاز مقادیر فازي در تعیین مقادیر هدف مشخصه هاي مهندسی در ) 2005(و همکاران  1چن. ]16[است
 QFDاز مدل سازي ) 2008(چن و همکاران . ]17[اندکرده       تصمیماتی که بیشترین بازگشت سرمایه را در بر داشته باشد استفاده 

رویکرد ) 2010(ژانگ. ]18[فازي با استفاده از روش عدم قطعیت براي طراحی و برنامه ریزي محصول پیچده استفاده کردند
براي شناسایی وضعیت  FMEAفازي و  QFDطراحی مفهومی محصول و نگهداري آن با استفاده از ترکیب  جدیدي را براي

در  AHPبا روش  QFDاز ترکیب ) 2011(هو و همکارانش                 . ]19[شکست و تاثیر آن بر طرح محصول ارائه کردند
در  AHPبه کار گیري با ) 1390(، خاتمی فیروز آبادي ]20[ تصمیم گیري در خصوص منابع استراتژیک تولید استفاده کرده اند

QFD استفاده کرده  بندي الزامات فنی و مهندسی در شرکت فرش شایسته کاشان هاي مشتریان و رتبه براي ارزیابی خواسته
سپاري  رونبفازي براي تصمیم گیري در خصوص  AHPبا روش  QFDاز ترکیب ) 2012(هو و همکارانش . ]21[است

  . ]22[استراتژیک تامین و تدارکات استفاده کرده اند
  

  معیارهاي عملکردي سازمان 2-3
 ایجاد تولیدي از تصمیمات ناشی رقابتی هاي اولویت نتیجه در باید که عملکرد کردند بیان )1985( همکاران و ریچاردسن

 دارد، تاثیر کار و کسب واحد روي که عملکردي تولید معیارهاي با تولید استراتژي که کرد همچنین بیان) 1989( رث .]23[گردد

 نظر در عملکرد مالی معیار هفت در آنها استراتژیک هاي که خوشه دادند نشان نیز )2006(همکاران  و ژائو .]24[تمرتبط اس

 معنی تفاوت داراي تحقیقشان در واقعیت آنها، نه و ها گروه آل ایده اشکال براي پاسخ دهندگان نظر اظهار مبناي بر شده گرفته

 نشان دادن ضمن شد، منتج متفاوت تولید استراتژي نوع استخراج دو به که تحقیقشان در )2008( ودیاز مارتین .]25[هستند داري

 کار و کسب عملکرد معیارهاي در برخی گروه دو این بین که دادند نشان هاي مستخرجشان استراتژي در تولیدي تصمیمات شکل

 از آنها .نشد داري مشاهده معنی تفاوت آنها توسط شده کلی درنظرگرفته معیار در که چند هر ،دارد وجود معنی داري تفاوت

 و ماثور ].26[کردند استفاده ها شرکت کار و کسب عملکرد سنجش براي2 برگشت سرمایه و رشد سود فروش، رشد معیارهاي
 می تجهیزات کلی اثربخشی که دادند نشان ،کرده خودکار بررسی کنندگان تولید در را عملکرد ارزیابی نحوه) 2011(همکاران

 همکاران و کیووي      .]27[شود استفاده تولیدکنندگان گونه این در گیري عملکرد اندازه براي مناسبی ابزار عنوان به تواند

 مناسبتر عملکرد ارائه بر تولیدي استراتژیکتصمیمات  تدوین در اي وظیفه مختلف هاي درگیري حوزه که دادند نشان) 2009(

 روي استراتژي تولیدي هاي شرکت رقابتی استراتژي که نشان دادند) 2011( کودالی و سونی .]28[است تاثیرگذار تولیدي آنها

 خواهد شرکت باالتر باعث عملکرد دو این بین تناسب که کردند بیان آنها و همچنین، است تاثیرگذار آنها تامین زنجیره

به اهمیت بین تولید و  سیستم هاي تولیدي در ایران و عملکرد کسب و کار آنها بروي ) 1390(پویا و در مطالعه اي از  ]29[گردید
  .]30[در ارتباط با استراتژي تولید اشاره شده است) معیارهاي عملکردي(عملکرد کسب و کار 

  
  روش شناسی تحقیق - 3

بیانگر مدل پیشنهادي این مقاله شکل زیر  .فازي ترکیب شده است AHPبا روش است که   QFDمدل  ،اساس کار تحقیق
  . می باشد
  

                                                        
1 Chen 
2 ROA 
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  براي تدوین استراتژي تولید QFDمدل: 1شکل 
  

و سپس گام هاي   مختصري در خصوص اعداد و قوانین عملیات فازي مثلثی در ادامه جهت تکمیل ماتریس مدل فوق 
  .بیان شده استتکمیل ماتریس 

  
  فازي مثلثی اعداد و قوانین عملیاتی  3-1

퐹|휇)نتیجه هر کدام از مقایسات زوجی یک عدد فازي مثلثی (푡))   است که داراي ویژگی هاي تابع عضویت مثلثی فازي
퐹اعداد مثلثی فازي به شکل . است = (t , t , t   :تابع عضویت آن به فرم زیر استکه  نمایش داده می شوند (

  

)1(  µ (x) =

										0																							x < t
(x − t )/(t − t )		t ≤ 푥 ≤ t
(x − t )/(t − t )		t ≤ x ≤ t
										0																							x > t

 

  
به حداکثر مقدار محتمل نتیجه تمام مقایسات  푡به محتمل ترین مقدار و  푡به حداقل مقدار محتمل ،  푡در معادله فوق 

 2نگاو و فازي ارائه شده توسط لیانگویژگی هاي اعداد و  )1965(1بر اساس قوانین ارائه شده توسط زاده. زوجی اشاره دارند
F مثبت ، عملیات جبري بر روي دو عدد فازي مثلثی)1991( = (t , t , t Fو  ( = (r , r , r   :به شرح ذیل است (

  
جمع:   )2( F ⊕	F = (t + r , t + r , t + r ) 
تفریق:   )3( F −	F = (t − r , t − r , t − r ) 
ضرب:  )4( 	F ⊗	F = (t ∗ r , t ∗ r , t ∗ r ) 
تقسیم:   )5( F ÷ F = (t /r , t /r , t /r ) 
معکوس:  )6( 	 = ( , , ) 

  

                                                        
1 Zadeh 
2 Liang and Wang 
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 خبرهتعیین تیم  3-2
افرادي باشد که در تصمیم گیري بروي استراتژي تولید و یا در تعیین معیار عملکردي سازمان و هدف تیم خبره باید متشکل از 

مهندسی، تولید، کیفیت، مدیریت عامل، مدیریت کارخانه، مدیران واحدهاي در سازمان هاي تولیدي . گذاري بروي آن موثر باشند
معاونت بازرگانی نیز از و  نت، صنایع از جمله افراد خبره اي هستند که بروي تصمیمات تولیدي اثرگذار هستند بعالوه معاونت مالی

 جهت افزایش اثربخشی و جامعلذا پیشنهاد می شود  جمله ذینفعان و افراد اثرگذار در تعیین معیارهاي عملکردي سازمان می باشند
  .افراد فوق باشدمشتمل بر  اعضاء تیم تصمیمبودن نتایج حاصله، 

 
   1HOQگام هاي تکمیل ماتریس  3-3

در این مقاله  .استه خود بیانگر خواسته ذینفعان اصلی سازمان بویژه سهامداران ککسب و کار  يمعیارهاي عملکرد شناسایی: 1گام 
  .می باشدنشات گرفته از ادبیات موضوع  1جدول معیارهاي پیشنهادي به شرح 

  
  معیارهاي عملکردي : 1جدول 

  معیار عملکردي  مرجع

  )1391( پویا
 )2008(مارتین و دیاز

 رشد فروش

 رشد سود

 برگشت سرمایه

 نظرگیري بر روي میانگین روش از براي این منظور ، کسب و کار يتعیین میزان اهمیت هر یک از معیارهاي عملکرد: 2گام 
 . )1درجه اهمیت (استفاده شده است خبرگان سازمان 

روش هاي پاسخگویی یا به عبارتی  در واقعتصمیمات تولیدي اعم از تصمیمات ساختاري و زیر ساختی تولید که  شناسایی: 3گام 
  .می باشند و نشات گرفته از ادبیات موضوع 2به شرح جدول  کسب و کار يچگونگی پوشش معیارهاي عملکرد

 
  تصمیمات تولیدي :2جدول 

  مرجع  طبقه تصمیم  حوزه تصمیم  دامنه تصمیم
 ظرفیت ظرفیت کل، انعطاف پذیري ظرفیت،الگوهاي تغییر، سیاست هاي قرارداد پیمانکاري

تصمیمات 
 ساختاري

  
Slack (2002) 
Hayes(1984) 
Fine(1985) 
Wheelwright 
(1984) 
Hayes(1988) 
Mattias 
Hallgren 
(2006) 
 

 

 امکانات مکان، تعداد و اندازه سایت ها، تمرکز منابع تولید، تخصیص وظایف به سایت ها

 پیکربنديتجهیزات، اتوماسیون، ارتباطات، یکپارچه سازي، گزینه هاي تکنولوژي، 
سیاست هاي تعمیر و نگهداري و پتانسیل توسعه ... خطوط، ایستگاه ها و  در تجهیزات

 سازمان، اجرا،گسترش قراردادهاي فرعی  فرآیندها در درون

/ تکنولوژي پروسه
  تجهیزات محصول

 

استراتژي ساخت در مقابل خرید، سیاست هاي تامین کننده، ارتباط با تامین کننده، 
 گسترش تعداد تامین کننده، میزان وابستگی به تامین کنندگان

  یکپارچگی عمودي
 

  منابع انسانی  مدیریتاستخدام، آموزش و توسعه، فرهنگ و سبک 

 تصمیمات
 زیر ساختی

  

  کیفیت  تضمین کیفیت و سیاست هاي کنترل و ممارست، پیشگیري از نقص، مداخله
هاي  کامپیوتري کردن، متمرکز کردن، قوانین تصمیم گیري، تولید و سفارش، سیستم

  کنترل مواد
برنامه ریزي تولید و کنترل 

  مواد
  سازمان  تگروه هاي پشتیبان، پاسخگویی و مسئولیساختار، سطوح گزارش دهی، 

  داندازه گیري عملکر  اندازه گیري عملکرد مالی و غیر مالی و ارتباط آن با سیستم هاي ارزیابی و پاداش
                                                        

1 House of Quality 
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  ارائه محصول جدید  طراحی دستورالعمل هاي تولید، معرفی مراحل، قوانین تولید در مهندسی همزمان
 

بدین معنا که هر یک از ، میزان رابطه بین تصمیمات تولیدي و معیارهاي عملکرد کسب و کارو  اهمیتدرجه تعیین : 4گام 
بدست       می  HOQدر این مرحله عناصر ماتریس . تصمیمات تولیدي به چه میزان در تحقق هر معیار عملکردي موثر هستند

  .آیند
در قالب یک جلسه تصمیم گیري توسط کلیه اعضاي گروه یل ، ماتریس ذفازي AHPساخت ماتریس مقایسات زوجی : 1-4گام 

  .ایجاد می شود
  

 )7(  퐴

 
 n و به تعداد تصمیمات تولیديaij عنصر  فازي مقایسهi  نسبت به عنصرj  است سازمانمعیارهاي عملکردي یک از هر  ه بهبا توج .

این مقیاس هم  .شده استاستفاده  3جدول  9تا 1از مقیاس در این مقاله  عناصراهمیت  شدت و در خصوصجهت تصمیم گیري 
تست هاي بسیاري که ساعتی بروي آن  بواسطه این تطبیقهم اعداد مثلثی متقارن فازي قابل استفاده می باشد  و براي اعداد معمولی

 .]31[استانجام داده است به اثبات رسیده 

  
  
  
 

  ]AHP]32مقیاس مقایسات زوجی : 3جدول    
  فازي شدت اهمیت  شدت اهمیت  مقایسه نسبی

  )1،1،1(  1  اهمیت مساوي
  )1،2،3(  2  اهمیت مساوي تا حدي ضعیف

  )j 3  )2،3،4بر iاهمیت ضعیف 
  )3،4،5(  4  اهمیت ضعیف تا حدي زیاد

  )j  5  )4،5،6بر i زیاداهمیت 
  )5،6،7(  6  زیاداهمیت زیاد تا خیلی 

  )j  7  )6،7،8بر i زیاداهمیت خیلی 
  )7،8،9(  8  اهمیت خیلی زیاد تا حدي مطلق

  )j  9  )8،9،9بر iاهمیت مطلق 
معکوس اعداد   براي مقایسه جنبه منفی

  فوق
  

  
اشاره دارد،  تصمیمات تولیديبه تعداد  Rدر ماتریس ذیل ، فازي AHPس مقایسات زوجیماتری نرمال سازي : 2-4گام 

푅 = {1,2, … , 푛} است. 
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)8(  A

 
میانگین عناصر حاصل که  است سازمان امkمعیارعملکردي  در امiتصمیم تولیدي  وزنبیانگر  푐 ،تشکیل بردار ویژه: 3-4گام 

  . هستند HOQعناصر بردار وزنی بدست امده همان عناصر سطري ماتریس  .می باشد Aسطري ماتریس 
  

)9(  퐶

  
و سپس مجموع مقادیر ضرب  cدر بردار باید  퐴 ماتریسابتدا  فازي، AHPبررسی سازگاري ماتریس مقایسات زوجی: 4-4گام 

  .بدست آید  퐶̅ حاصل جمع اوزانمی شود تا بردار  cام بدست آمده از حاصلضرب  بر تقسیم iسطر 
  

)10(  C

 
جهت تعیین میزان سازگاري ماتریس مقایسات  11مطابق فرمول  1روش مرکز ثقل ازبا استفاده ، C ماتریس دیفازي کردن: 5-4گام 

 .دیفازي شود C می بایست جهت ادامه محاسبات ماتریس  퐴زوجی 

)11(  퐹

   Cویژه، از طریق میانگین گیري بروي اعداد بردار  مقدار محاسبه: 6-4گام 
)12(  λ

  شاخص سازگاري محاسبه: 7-4گام 
)13(  퐶퐼

  ، سازگاري درجهمحاسبه : 8-4گام 

                                                        
1 center of gravity 
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)14(  퐶푅
 

بیشتر  퐶푅اگر مقدار ). 4جدول (بستگی دارد nتصادفی است که مقدار آن به مقدار  سازگاري شاخص 푅퐼(푛)در فرمول زیر 
  . رفت 5در غیر اینصورت باید به گام  چون ماتریس ناسازگار است بازگشت 1-4گام شد آنگاه باید مجدد به  0.1از
  

  تصادفی سازگاري شاخص: 4جدول 
9  8  7  6  5  4  3  2  n 

1.45  1.41  1.32  1.24  1.12  0.9  0.58  0  
  

  
شناسایی شدت اثر گذاري مثبت یا  جهتکه به ،  فازي AHPروش تفاده از با اس محاسبه میزان رابطه بین تصمیمات تولیدي: 5گام 

به عنوان مثال ارتقاء سطح تکنولوژي منجر به بهبود سطح کیفی  استاهمیت داراي منفی توسعه یک تصمیم بروي سایر تصمیمات 
عینا  ساخت ماتریس مقایسات زوجی در این گام مراحل. می شود لذا ارتقاء تکنولوژي تاثیر مثبت در توسعه سطح کیفیت دارد

سقف در  Howsدر این مرحله همان ماتریس رابطه مقایسات زوجی ماتریس الزم بذکر است  .می باشد 4ه مراحل گام شابم
فقط براي تعیین میزان سازگاري ماتریس مقایسات زوجی در  Cو  Cمی نامیم و ماتریس اوزان  Rرا  که آن است HOQماتریس 

  .این گام محاسبه می شوند
و مثبت و منفی روابط بین تصمیمات تولیدي در اولویت بندي نهایی  اثر اعمالجهت ، HOQمجدد مقادیر ماتریس  محاسبه: 6گام 

 HOQبروي عناصر ماتریس ) 5در گام  Rماتریس نرمال شده ( R اثر ماتریسانتخاب استراتژي هاي تولید باید مطابق فرمول زیر 
  .ه شده استدادنشان  퐻سهولت با براي  HOQماتریس . محاسبه شود

)15(  i=1,2,…,m 
j=1,2,…,n 퐻

 .اشاره داردتعداد تصمیمات تولیدي به  nتعداد معیارهاي عملکردي سازمان و به  mدر فرمول فوق 

  .)2درجه اهمیت (نهایی تصمیمات تولیدي، جهت اولویت بندي انتخاب استراتژي هاي تولیدمحاسبه درجه اهمیت : 7گام 

)16(  i=1,2,…,n 푊

 معیار عملکردي به درجه اهمیت 푃 و به تعداد تصمیمات تولیدي nبه تعداد معیارهاي عملکردي سازمان و  mدر فرمول فوق 
kاشاره دارد) 1درجه اهمیت (ام.  

تولید و نهایتا انتخاب و توسعه آنها جهت اولویت بندي استراتژي هاي  11بر اساس فرمول دیفازي سازي اوزان بدست آمده : 8گام 
 .بر اساس اولویت هاي کسب شده توسط هر یک

محقق سازي معیارهاي در  شانبر اساس درجه اهمیتاعم از ساختاري و زیر ساختی بر اساس مدل فوق استراتژي هاي تولید 
و بر حسب نظر تیم  اولویت بندي می شوند ي پیشنهاديعملکردي و کمترین اثرگذاري منفی توسعه آنها بروي سایر استراتژي ها

که  شودانتخاب  می تواند جهت توسعه و اجرااستراتژي  kتعداد و قابلیت سازمان در اجراي استراتژي هاي اولویت بندي شده خبره 
k=1,2,3,…,n  وn  تعداد تصمیمات تولیدي در ماتریسHOQ است.  
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  نتیجه گیري
و روشی  به صورت ترکیبی یکپارچه تولید استراتژي هايتوسعه اتخاذ و فازي را جهت  AHPو  QFDاین مقاله روش هاي 

در قالب معیارهاي عملکرد  خواسته هاي ذینفعان سازمانتبدیل براي  QFDدر این رویکرد، از . ارائه کرده است کمی ساختارمند
استفاده شده  معیارهاي مورد نظربا توجه به براي تعیین اهمیت تصمیمات تولیدي  فازي AHPازبه استراتژي هاي تولیدي و  سازمان

در نظر گرفته  عوامل هر دو در ارزیابیکمی و کیفی  عوامل -1 .همراه دارده ذیل را بمزیت هاي عمده مدل کمی ارائه شده  .است
استراتژي هاي تولید انتخاب شده در راستاي استراتژي و اهداف سازمان هستند زیرا در فرآیند ارزیابی مالك پوشش  -2. می شوند

باعث اطمینان از سازگاري در تصمیمات  AHPبکارگیري روش   -3. معیارهاي عملکري سازمان و خواسته ذینفعان سازمان است
درگیر شدن افراد خبره واحدهاي مختلف سازمانی که در  -4. ارزیابی و انتخاب استراتژي تولید می شود اتخاذ شده در فرآیند

خواسته ها و نظرات و تبادل دانش پنهان در ر    این امر باعث ایجاد توازن د ،تصمیم گیري بروي استراتژي هاي تولید موثر هستند
باعث انعکاس بهتر نظرات خبرگان در معیارهاي کیفی  که اده از اعداد فازياستف -5 .می شود در سازمان خصوص استراتژي تولید

  .می شودو افزایش کارایی مدل 
یت استراتژي هاي بررسی اثر تغییرات بروي سطح اهمتحلیل حسایست براي ، بکارگیري براي تحقیقات آتی  در پایان و 

  .شود نهاد میبروي مدل ارائه شده پیش تولید در ایجاد خروجی نهایی
  
 مراجع
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