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Abstract: 

Today, quality and cost are among the most important competitive advantages in industries. 

Therefore, the relationship between these two competitive advantages in recent years, 

especially in the leading industries of industrialized countries, has been very much discussed. 
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Therefore, in this research, the cost modeling in one of the most modern and valuable industries 

of the country, namely, intelligent transportation system companies, has been studied. For this 

purpose, the Aryad Electronic Engineering Company was selected to study the case. In this 

study, we first extracted the cost-quality indicators from previous studies and confirmed by 

experts' opinion of 21 indicators. In the following, interpretative structural modeling steps were 

taken and we arrived at the quality cost factor model in intelligent transportation system 

companies, which in this model was the index of "corrective actions" at the first level, which 

means that this index is the most influential element and the index "Inspection And control of 

the production process "at the last level, which means the most influential element. In the 

following, we examined the indices in the microfiche method. It was determined that the output 

charts of MICMAC software are closely interrelated with the correlation coefficient power map 

of the structural matrix, and no difference was observed. Finally, by analyzing the hierarchy 

process, the importance of quality cost factors was measured and the output of the EXPERT 

CHOICE software (AHP method) was confirmed by previous measurements, and it was found 

that the factor of "inspection and control of the production process" with the weight of 19192 

was the most important factor and factor "Corrective measures" with a weight of 19122 were the 

least important factor in costing quality from the viewpoint of experts. According to the results 

obtained at the end of the research, practical suggestions for managers and thematic suggestions 

for future research were presented. 

Keywords: COQ, MicMac, ITS, AHP 

 چکیده:

نقل وهای سیستم حملاز صنایع نوین و ارزشمند کشور یعنی شرکت دریکیهای کیفیت هزینه سازیمدلدر این پژوهش به 

پژوهش  نیدر ااست. بدین منظور برای مطالعه موردی شرکت مهندسی آیرود الکترونیک آریا برگزیده شد.  شدهپرداختههوشمند 

 تائیدشاخص مورد  21های هزینه کیفیت استخراج شد و با نظر خبرگان با استفاده از منابع مطالعاتی پیشین شاخصدر ابتدا 

های سیستم در شرکت تیفیک نهیانجام شد و به مدل عوامل هز تفسیری ساختاری سازیمدل یهادر ادامه گام قرار گرفت.

بدان  نیدر سطح اول قرارگرفته است و ا «یاقدامات اصالح»مدل شاخص  نیکه در ا میکرد دایدست پ ونقل هوشمندحمل

ه به در سطح آخر قرار گرفت ک «دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس»هست و شاخص  صرعن نیرتریرپذیشاخص تأث نیمعناست که ا

 یپرداخته شد که مشخص شد نمودار خروج مککیم  درروشها شاخص یعنصر هست. در ادامه به بررس نیرگذارتریتأث یمعن
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 تیشد. درنهان دهید یبه هم هستند و تفاوت کینزد یریتفس یساختار سیماتر یمک با نمودار قدرت نفوذ وابستگ کیافزار ماز نرم

اکسپرت  افزارنرم یموردسنجش قرار گرفت و خروج تیفیک نهیعوامل هز تیاهم زین یمراتبسلسله ندیفرا لیوتحلهیجزبا روش ت

 19192 با  وزن «دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس»بود و مشخص شد که عامل  یقبل یهاسنجش دیگواه بر تائ (AHP)روش سیچو

 خبرگان انتخاب شدند. دگاهیاز د تیفیک نهیعامل هز نیترتیاهمکم 19122با وزن  «یاقدامات اصالح»و عامل  ملعا نیترمهم

آتی  هایموضوعی برای تحقیق هاپیشنهادکاربردی برای مدیران و  هاپیشنهاددر انتهای پژوهش  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 ارائه شد.

 ونقل هوشمندمک، حمل ساختاری تفسیری، میک سازیمدلهای کیفیت، هزینه :واژگان کلیدی
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تصویری  گیرندگانتصمیم کند و بهرا برای مسائل پیچیده فراهم می دارجهتی ساختاری تفسیری نظم و چارچوب سازیمدل

تعریف ارتباطات  رها،یشناسایی متغ شامل ISMدهد. فرایند را که درگیـرش هستند، می ییمتغیرها واقعی از موقعیتشان و

را به  مبهم های ذهنی ضعیف ومدل ISM. فرایند سیستمهاست اندازنظم و توضیح مسائل پیچیده از چشم برقراری شان،یدرون

 با مسئله یا موضوع کمک مرتبط کلیدی یرهایکردن متغ . این مدل به پیداکندمی لیفاف تبدششده و های خوب تعریفمدل

. ندک مسئله توسعه پیدا ایوفصل موضوع برای حل زمال ممکن است استراتژی ریعامل کلیدی یا متغ اییسشنا کند. بعد ازمی

ی اهاز گروه گوناگون یکپارچه از ادراکات یمنظم است و آن ابزار هایگروه فهم برای کاربران مختلف درقابل ISMروش 

 های پیچیده را دارد. یـکسیستم انواع اتها و ارتباطشمار زیادی از مؤلفه یریکارگبه توانایی کند وکننده را فراهم میشرکت

الب ق در ر متفاوتصاز عنا یاشود. در آن مجموعهمی سیستم در خصوص رفتار یکه منجر به بینش کاف اسـت یادگیری ندیفرا

را  یارتباط با افراد مختلف یبرقرار تیساده و قابل یهمچنین کاربرد ISM. شوندمییی جامع ساختارها کیستماتیمدل س کی

 توانمی ردروی کازاینبا استفاده  دیگرعبارتبه. شودمیی بررس رهایمتغ گریبر د ریمتغ کیاز آن تأثیر  استفاده دارد و درواقع با

 کرد و مدل ییرا شناسا رهایمتغ انیروابط م

رد. ک بندیطبقه هاآن یوابستگ زانیرا بر اساس قدرت نفـوذ و م رهایمتغ تیها را ارائه داد و درنهاعامل نیاز ا یریتفس یساختار

 یمدل ساختار حیپس از تشر پژوهش نی. در اتگسترده از این رویکرد شده اس یاستفاده به منجر ISM کیهای تکناین ویژگی

 پرداخته شد. ونقل هوشمند آیرود الکترونیک آریامدل در شرکت سیستم حمل یارائه به ،یریتفس

و بر  پرداخته شد تیفیک عوامل هزینه انیروابط م لیتحل ، بهISM مدل یدادن اثربخش نشانور ظمنبه در این پژوهش درواقع

 .شدند اییشناسعوامل هزینه کیفیت  نیا انیم شده، روابطحاصل یاساس مدل ساختار

 ISM کیها با استفاده از تکنشاخص انیو ارتباطات م نییشاخص تع 11در قالب  تیفیک نهیهای هزپژوهش، شاخص نیدر ا

قدرت  سیها در ماترشاخص یریقرارگ گاهیآمده و جادستمدل به است. با توجه به دهیگرد یطراح یسطح 12 یمدل قالب در

زمان ها هماهمیت شاخص عوامل هست. نیاز ا کیمناسب هر  یشرکت در اجرا کی تیفیکل ک نهیتحقق هز ،یوابستگ –نفوذ

را  ismمراتبی مبتنی بر نظرات خبرگان نیز محاسبه شد که  نتایج روش وتحلیل فرایند سلسلهمک و تجزیهبا دو تکنیک میک

 تائید کرد.

 بیان مسئله



                                                                                                                                         مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی -فصلنامه علمی تخصصی

 001الی   97صفحه          13شماره  – 10دوره 
 
 لیو تحل یابیارز درواقع. است محصوالت تیفیک شیو افزا هانهیها کاهش هزسازمان رانیهای مهم مداز دغدغه یکی طورکلیبه

ـطح س کیبه  دنیبرای رس نهیهز جادیا یمنابع اصل ییشناسا منظوربه های شرکتنهیبرای کاهش هز یاهرم تیفیک هاینهیهز

 هست. ـتیفیمشـخص از ک

موضـوع خـود  ـنیهست کـه ا مطلوب ـتیفیها و حفـظ کبـرای کنتـرل هزینه یراهکاری اساس تیفیک هاینهیهز ییشناسا

ارزشـمندتری از  ـلیو تحل تردقیقاست. هر چه محاسبه  یرقابت هایشاخص بسـزای آن در بهبـود ـتیی اهمدهندهنشان

حذف  محصول و شدهتمام هـا و بهـاینـهیدر جهت کاهش هز ترییسازمان ارائه شود، اقدامات اساس کیدر  تیفیک هـاینـهیهز

 . انجام داد توانمی غیرضروری هاینهیهز

 پژوهشاهداف 

 اصلیهدف 

 هوشمند کشور  ونقلحملهای سیستم کیفیت برای شرکت هایطراحی مدل هزینه

 فرعی اهداف 

 هوشمند کشور ونقلحملهای سیستم کیفیت در شرکت هایهزینهبر  مؤثرشناسایی عوامل 

 هوشمند کشور  ونقلحملهای سیستم کیفیت در شرکت هایهزینه بندیدسته

 هوشمند کشور ونقلحملهای سیستم در شرکت تیفیک هایهزینه بندیاولویت

 پژوهش هایالؤس

 ؟اندکدمهوشمند کشور  ونقلحملهای سیستم های کیفیت در شرکتبر هزینه مؤثرعوامل -1

 ؟چگونه استهوشمند کشور  ونقلحملهای سیستم در شرکت تیفیکهای نهیمدل  هز-2

 ؟اندکدمهوشمند کشور  ونقلحملهای سیستم شرکتدر  تیفیک نهیعوامل در مدل هز تأثیرپذیرترینو  تأثیرگذارترین-3

 ؟دهندمیرا تشکیل  ISMد کریبا رو مهندسی آیرود الکترونیک آریا در شرکت تیفیک یهزینه یو عواملعناصر  چه -2
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 فرضیه پژوهش

  برای آن در نظر گرفته نشـده اسـت. ایهیفرض ،هست مدل یو طراح کاربردی از نـوع تحقیق حاضر نکهیبا توجه به ا

 نوع روش تحقیق  

 شدهتدوین یاهیپا قاتیاصول و فنونی که در تحق ،هااز نظریه قیتحق نیدر ا چراکههدف کاربردی است؛  ازلحاظتحقیق حاضر 

 قیتحق نیا جیشوند که نتامی تیبه سمت کاربرد عملی دانش هدا یکاربرد قاتیدر تحق نکهیا گری. علت دمیکناست استفاده می

 زیوش نر برحسب توانمیرا  تحقیقات .ردیوکارها قرار گارشد کسب رانیمد ومدیران مالی، کنترل کیفیت  مورداستفادهتواند می

 تیموقع کی جزءجزءبه فیتوص ها،قیرود. هدف برخی از تحقمی به شمار فییروش توص یبر مبنا قیتحق نینمود. ا بندیطبقه

 تیضعمربوط به و پاسخ به سؤاالت ایو  هیآزمون فرض یعات براالاط آوریجمع شامل فییتوص قیاست. تحق طیاز شرا رشتهیک ای

 .شودفعلی موضوع مطالعه می

 اطالعات  گردآوریروش 

ای های گردآوری اطالعات کمی و کیفی؛ ابتدا به روش کتابخانه. تلفیق روشهستروش گردآوری اطالعات در این تحقیق تلفیقی 

اصر و ، در ادامه عنشوندمی، عناصر و ابعاد مرتبط با هزینه کیفیت فهرست شدهبیانو نیز روش میدانی بر اساس ادبیات موضوع 

 یفیت شرکت مهندسی آیرود الکترونیکبه گروهی متشکل از متخصصین و مدیران ارشد مالی و کنترل ک شدهشناساییعوامل 

امل ک طوربههوشمند  ونقلحملهای سیستم ، تا عناصر و عوامل مرتبط با هزینه کیفیت مرتبط با شرکتگرددمیآریا ارائه 

ق ا از طریت شودمیای به این افراد واگذار شناسایی شوند. سپس همه عوامل و عناصر مرتبط با هزینه کیفیت در قالب پرسشنامه

 بر یکدیگر را مشخص کنند. هاآناهمیت  تأثیرارتباط بین این عناصر و (ISMساختاری تفسیری ) سازیمدل

 ابزار گردآوری اطالعات

 .هست یدانیو م یاپژوهش به دو صورت کتابخانه نیاطالعات در ا یروش گردآور

 نیدتریمف و ترینمهماستفاده خواهد شد که  یااز منابع کتابخانه ینظر میو مفاه فیتعار ،یمبان نی: جهت تدویاکتابخانه عاتالمط

 یاهدانشگاه یهاو کتابخانه یاطالعات و منابع هاپایگاهو کتب مرتبط با موضوع پژوهش،  هاهمایش، هانامهپایانمنبع مقاالت، 

 کشور خواهد بود.

 سازیمدلپژوهش، از پرسشنامه مخصوص  یهاخصو سنجش شا موردنظراطالعات  آوریجمع منظوربه: یدانیم قاتیتحق

 از آنکه در قالب شیپ ق،یدر تحق موردسنجش یهادارد، استفاده خواهد شد. شاخص یسیماتر یکه ساختار یریتفس یساختار
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 واهدخ ها قرارموضوع پژوهش در دانشگاه ینهیگذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن از خبرگان درزم یپرسشنامه به نظرسنج

مدل  یو طراح هاداده یآورابزار جمع عنوانبه موردتوافقاز پرسشنامه  نهایتاًانجام خواهد گرفت. و  یو صور ییروا تائیدگرفت. 

 .استفاده خواهد شد

 اطالعات وتحلیلتجزیهروش 

است که  یتعامل یریادگی ندیروش فرا کی ISMمدل استفاده  خواهد شد. روش  یطراح یبرا ISMپژوهش از  نیانجام ا یبرا

 جادیبه ا شناسیروش نی. اشوندمی یمند جامع ساختاردهمدل نظام کیاز عناصر مختلف و به هم مرتبط در  یادر آن مجموعه

 .نمایدمیکمک  ستمیس کیعناصر  انیم دهیچیو جهت دادن به روابط پ

 ایآر کیالکترون رودیآ یشرکت مهندس 

 ئتیه آغاز کرده است. شرفتهیپ یارتباط-یکیالکترون هایدستگاهساخت  ٔ  درزمینه 1329خود را از سال  تیشرکت فعال نیا

 که همواره ارائه اندبودهباور  نیاعتقاد داشته و بر ا یباالتر از منافع ماد یاهداف خود به نگرش یشرکت همواره در راستا مؤسس

همواره  ورازاینمنجر شود.  یمشتر یو اعتماد واقع تیار قرارگرفته تا به رضادر دستور ک دیباال در محصوالت و خدمات با تیفیک

 برخوردار باشند. تیفیک نیاز بهتر شدهارائهبوده است که محصوالت و خدمات  نیشرکت بر ا نیا نیتالش مهندس

و  ایماهواره(، ارتباطات SMSکوتاه ) امیپ هایسرویس(، GSM/GPRS) لیهمچون شبکه موبا ییاستفاده از بسترها با

رود و با است. شدهفراهم نهیزم نیدر ا نیآنال صورتبه یو نظارت یکنترل یابزارها و راهکارها عی، توسعه سرGNSS هایسیستم

موجود، اهداف  هایپتانسیلو  یرساختیز یبسترها ی( بر مبناITSهوشمند ) ونقلحمل یهاستمیس یشرکت به حوزه تخصص

 یاست که همکار دیشده است و ام یذارگآن هدف ییصنعت و شکوفا نیا موردنیاز یهاتوسعه سامانه ٔ درزمینه یبلندمدت

 بشود. کینزد ندهیاهداف در آ نیتحقق ا همنجر ب نهیزم نیمختلف فعال در ا یهابخش

ط سرعت متوس یریگاندازه یهاستمیس ،ینیدورب ایبرداشت اطالعات جاده یهاستمیس ،ایجاده نیشمار آنال تردد یهاستمیس

 هوشمند ونقلحمل یهاستمیاز س ییهانمونه ،پالک صیتشخ یهاستمیخودرو، س نیآنال یابیتیموقع یهاستمیخودرو، س

وزه، ح نیفعال در ا یهااز شرکت عنوان یکیبهمفتخر است  رودیبرند. شرکت آیم زارهااب نیبهره را از ا نیشتریهستند که ب

ه برداشت هاآندر  دیجد یهایتکنولوژ کارگیریبهها و ستمیس نیدر جهت توسعه ا یگام ،یهمکار وزارت راه و شهرساز عنوانبه

 است.
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  موردمطالعهو نمونه  جامعه

با استفاده از هوشمند،  ونقلحملهای سیستم شرکت تیفیک یهانهیهز یبرا یمدل یطراح یمنظور بررسبه قیتحق نیدر ا

 تکنیکانتخاب شد.  جامعه آماری عنوانبهبرای مطالعه موردی  آیرود الکترونیک آریاشرکت  ،یریتفس یساختار کردیرو

گردد. پس از  افتیدر در این شرکت مربوطه نیمتخصص عات از خبرگان والکه اط کندمی جابیا پژوهش نیمورداستفاده در ا

ه شد. فادتحوزه اس نیا یدانشگاه دیاز اسات یتعداد ازنظرپژوهش،  اتیادبمرور  از استفاده با قیتحق یهااستخراج ابعاد و شاخص

ک هدفمند و سیستماتی صورتبهکه  باشندمی آیرود الکترونیک آریا شرکت و متخصصان خبرگان قیتحق نیجامعه و نمونه ا

نفر  1نفر بوده است که فقط  13د شوانتخاب شدند. تعداد افراد جامعه که شامل تمام کارکنان شرکت آیرود الکترونیک آریا می

 عنوان نمونه انتخاب شدند.صورت هدفمند بهشرایط تخصصی را دارا بودند و به هاآناز 

 روایی 

تا  یریگبا این امر سروکار دارد که ابزار اندازه ادشدهیاست ، مفهوم  یریگفنی ابزار اندازه یهایژگیروایی ابزار تحقیق یکی از و

 .  دهدیچه اندازه در شرایط یکسان ، نتایج یکسانی به دست م

را  است شدهیویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراح تواندمیموردنظر  یریگاز روایی این است که آیا ابزار اندازه مقصود

ر تا چه حد خصیصه موردنظ یریگار اندازهکه ابز دهدیمفهوم روایی به این سؤال پاسخ م گریدعبارتکند یا خیر؟ به یریگاندازه

جهت گیری باشد. موضوع روایی ازآنکمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه تواندمیکارشناسان و خبرگان  نظر .سنجدیرا م

که ه هنگامیسازد. الوشی بر این عقیده است ک ارزشیهر پژوهش علمی را ب تواندمیهای نامتناسب گیریاهمیت دارد که اندازه

ترده یک پیام گس نیازاست و در حالتی که دامنه استنباط در محتوا و پیرامون ضاوتسطح انتزاعی و بینش باالی در رابطه با ق

 از رویکرد روایی محتوا استفاده کنند. ستیبایاست، محققان م

که  گیردمیکه پرسشنامه در اختیار گروه پانل قرار  بیترتنیا، مدلی برای تعیین روایی محتوایی ابداع کردند به(1991)یالوش

امکان قضاوت دقیق اعضا بر اساس ضرورت اجزای ابزار)مدل یا پرسشنامه (  کهیطورنمونه است به ینقش آن راهنمایی اعضا

 است ازلحاظ شدهنییقضاوتی که تع سهی)پرسش( در مقااتمیکه نظر خود را درباره هر ا شودمیخواسته  هاآنو از  آوردیفراهم م

 .(Lawshe, 1991)ندیبودن( مشخص نما یرضروریبودن ، غ یرضروریاما غ دیبودن ،مف ی)ضرور
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گرفته است : آرای اعضای گروه پانل که به گزینه )ضروری( تعلق CVRاز طریق محاسبه  پانل نحوه کمی سازی آرای اعضای گروه

(.فرمول زیر 1991)الوشی،شودمی،کمی سازی شودمینشان داده  CVRپس با اختصار که ازاین  1از طریق نسبت روایی محتوایی

 رود:بدین منظور بکار می

:𝐶𝑉𝑅      :1معادله 
𝑛𝑒−

𝑛

2
𝑛

2

 

en اند.را ضروری تشخیص داده سؤالکه آن بعد یا  : تعدادی از اعضای پانل است 

n .تعداد کل اعضای گروه پانل است : 

ترتیب که بسته به تعداد اینپانل آمده است.به دهندهلیتشکمتناظر با اجزای  رشیموردپذ CVRدر جدول ذیل تفسیر مقدار 

 CVRتعداد اعضای پانل بیشتر باشد، هرچقدرخاص وجود دارد و  CVRکنند،یک نفراتی که در مرحله روایی سنجی شرکت می

 مقدار کمتری خواهد داشت. رشیموردپذ

 یستیبا ریبر اساس جدول ز قبولقابل CVR، حداقل مقدار انددادهقرار  یابیکه سؤاالت را مورد ارز ینیبر اساس تعداد متخصص

اشد، سؤال ب کنندهارزیابی نیموردنظر با توجه به تعداد متخصص زانیکمتر از م هاآن یبرا شدهمحاسبه CVRمقدار  یباشد. سؤاالت

 ند.ندار یقبولقابل ییمحتوا ییروا ،ییمحتوا ییبر اساس شاخص روا نکهیشوند به علت ا اشتهاز آزمون کنار گذ یستیبا

 یرابطه لوش-قبول قابل CVRمقدار -1 -3جدول 

 بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار قبولقابل CVRحداقل مقدار 

تعداد 

 متخصصین

 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار 

1 99/1 11 19/1 21 39/1 

1 99/1 12 11/1 31 33/1 

9 99/1 13 12/1 31 31/1 

2 91/1 12 11/1 21 29/1 

9 92/1 11 29/1   

11 12/1 21 22/1   

                                                 

1 Content validity ratio 
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 مناسب یهاپرسش موردنظر،  که ابزار دهدیم نانیمحتوا اطم ییاست. روا شدهاستفادهمحتوا  ییپژوهش حاضر از روش روادر 

مفهوم تا چه حد  کیکه ابعاد و عناصر  دهدیمحتوا نشان م ییروا نیبنابرا را در بردارد.  موردسنجش مفهوم یریگاندازه یبرا

راهنما  دیاسات اریاخت در ،کیفیت بر هزینه مؤثر هایمؤلفهاستخراج پرسشنامه حاضر پس از .  است قرارگرفته قیپوشش دق تحت

پرسشنامه  ،cvrبا رویکرد الوشی و محاسبه مقدار  هاآننظرات  یریکارگاز به پس فت ورقرار گخبرگان شرکت آیرود الکترونیک  و 

 .است شدهگردآوریوتحلیل مربوطه در فصل چهارم که تجزیه شد نیتدو یینها

 پایایی

 یزمان لهفاصکیاست که اگر آن را در  ییایپا یدارا یآزمون در صورت کی. کندمیدقت آن اشاره به یریگاندازه لهیوس کی ییایپا

 هردر  یبه هم باشند. اگر آزمودن کیبار اجرا نزد نیچند نی، نمرات حاصل از ا میاز افراد بده یبار به گروه واحد نیکوتاه چند

اندازه نخواهد گرفت  یدرسترا به زینخواهد بود و درواقع هر چ ایآزمون پا کی، آن آزمون  اوردیدست ب به یمختلف جیبار اجرا نتا

 دیروا باشد ، اول با یکه آزمونآن یبرا نیبه ما نخواهد داد. بنابرا یدیاطالعات مف چینکند، ه یریگرا اندازه یزیآزمون چ کی.اگر 

 (.1391 ف،یساست ) ییشرط روا ییایپس پاباشد،  ایپا

 صورتبه هاشاخص ینینابیارتباطات ب نییتع یبرا ادشدهینظرات خبرگان  یاستفاده از شاخص مد فراوان لیبه دل در پژوهش حاضر

 مستتر است. کیتکن نیآن در ا ییایدو، پاو دوبه یزوج

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

 جیبه نتا یابیدست منجر به تیدرنها مناسب پژوهش هایها و تکنیکروشاز  حیفاده صحتاس ها وداده صحیح لیوتحلهیتجز

 پژوهش جهت کیدر ؛ کندمیها، رویکرد توصیفی را اتخاذ وتحلیل  دادهد. محقق در ابتدای تجزیهخواهد ش و معتبر اعتمادقابل

 ،یدر صد فراوان ،یفراوان عیمانند جداول توز یفیموجود در آمار توص یهادهندگان از روشپاسخ یعموم هایژگیو فیو توص یبررس

 یمارجامعه با استفاده از سرش یمحاسبه پارامترها یفیهدف آمار توص نی. بنابراگرددمیاستفاده  نیانگیو م یتجمع یدرصد فراوان

پژوهش از  نیانجام ا یبراداریم که  باطاستنها و جامعه آماری نیاز به تحلیل پس از توصیف داده جامعه است. ناصرع یتمام

ISM است. شدهاستفادهمدل  یطراح یبرا 
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 تفسیری یساختار سازیمدلروش 

روبرو هستند.  هاستمیو س دهیچیوفصل مباحث پدر مواجه با حل یها با مشکالتگروه ایکه افراد  شودمیاحساس  طورکلیبه

ر . حضوشودمیعناصر مربوط  نیا انیتعامالت متقابل م و از عناصر یادیها به حضور شمار زستمیس ایموضوعات  یدگیچیپ

. کندمی دهیچیپ روشن ینباشند، با سبک ایکه ممکن است مبهم باشند  را یستمیسعناصر مرتبط، ساختار  میرمستقیغ ای میمستق

 کی ی، توسعهکهطوریبه شودمیاست، مشکل  نشدهتعریف روشنیبهساختار  کهدرصورتی یستمیس نیچن وفصلحل

( ISM) یریتفس یساختار سازیمدلاست.  یبرساند، ضرور یاری ستمیس کیساختار درون  ییرا که به شناسا یشناسروش

 .(Raj et al., 2112)است شناسیروش نیچن

بار در  نیاول یو اجتماع یاقتصاد هایسیستم ویژهبه ستمها،یس یطراح هایروشاز  عنوان یکیبه ؛یریتفس یساختار سازیمدل

و  یاقتصاد هایسیستم یجهت طراح کایآمر سونیدر دانشگاه جورج م یستمیدانشمند علوم س ،1لدیتوسط وارف 1993سال 

.  ,Warfield, 1999(Sage ;1992(ارائه شد 1999در سال  2جیس اندروو توسعه داده شد و سپس توسط  یمعرف یاجتماع

مطرح شد « چابک تأمین رهیزنج» یدرزمینه 3توسط آگروال 2111است که در سال  یریتفس یروش ساختار کی ISMروش 

 ,.Agarwal et al)ارائه شد هاآن بندیاولویتو  کنندگانتأمین یابیارز یدر حوزه یادر مقاله 2انتوسط کان 2119و در سال 

2119). 

ISM داندیاو نم ازآنچهتر روشن صیاو باور دارد و تشخ آنچهدرک بهتر  در که هدفش کمک به انسان یندیفرا یکعنوانبه 

 ژهیعناصر و نیروابط ب ییخوب جهت شناسا یبناشده شناسیروش کی( ISM) یریتفس یساختار سازیمدل است. شدهتعریف

 یرشما ،یتحت بررس یدهیچیپ یهر مسئله یبرا. (Singh et al., 2113)کندمی فیموضوع را تعر کی ایمسئله  کیاست که 

را  طیراعوامل ش نیا نیب میرمستقیغ و می، ارتباطات مستقحالبااینموضوع مرتبط باشد  ایمسئله  کیاز عوامل ممکن است به 

ارتباطات توسعه  نیاز ا یها را به سمت ادراکات جمعنشیب ISM ن،ی. بنابراکندمی فیتوص یاز عوامل فرد تردرست مراتببه

 طاز عناصر مختلف و مرتب یامتعامل است که در آن مجموعه ندیفرا کی یساختار - یریتفس سازیمدل دیگرعبارتیبه. دهدیم

                                                 

1 Warfield 
2 Sage 
3 Agarwal 
4 Kannan 
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 یاست که بررس یکیتکن ISM طورکلیبه. (Warfield, 1992)شوندمی یجامع ساختارده کیستماتیمدل س کیدر  باهم دیگر

 .(91392 و همکاران)آذر باشد درکقابل سادگیبهکه  کندمی یساختارده ایگونهبهرا  ستمیو س ریپذرا امکان ستمیس یدگیچیپ

ISM یرهایر متغب ریمتغ کی تأثیر لیحلتوهیتجز یمناسب برا کیتکن کی و کندمیکمک  رهایمتغ یروابط درون صیدر تشخ 

به  ینایشا اریاقدام کند که کمک بس ستمیس کیسطح عناصر  نییو تع یبندتیبه اولو تواندمی ISM نیاست. همچن گرید

 .(Huang et al., 2111)کندمی شدهطراحیبهتر مدل  یاجرا یبرا رانیمد

پس پرداخته و سهوشمند  ونقلحملهای سیستم هزینه کیفیت در شرکت یو اساس مؤثرعوامل  ییروش ابتدا به شناسا نیدر ا 

است.  شدهرائهاعوامل  نیتوسط ابینی هزینه کیفیت و چگونگی پیشعوامل  نیا نیاست، روابط ب شدهارائهکه  یبا استفاده از روش

ت قادر اس یری. مدل ساختار تفسپردازدمی هاشاخص نیارتباط ب لیدر چند سطح مختلف به تحل ارهایمع هیبا تجز ISMروش 

  .دینما نییاند، را تعوابسته گریکدیبه  یگروه ای یتک صورتبه کهشاخص  نیارتباط ب

ه شود روش اند، استفادشدهتعریف مسئله کی یکه برا ریچند متغ یهایژگیو نیارتباط ب وتحلیلتجزیه یبرا تواندمی ISMروش 

ISM یراحاند، استفاده شود. طشدهتعریف مسئله کی یکه برا ریچند متغ یهایژگیو نیارتباط ب وتحلیلتجزیه یبرا تواندمی 

 یکردیرو یطراح نیا گر؛ید یرهایمتغ یبر رو رهایاز متغ کیاثر هر  یبررس یاست برا ی( روشISM) یریتفس یمدل ساختار

 ریپذکانام قیتحق یتا اهداف کل رودیم به کارتوسعه چارچوب مدل  یبرا یطراح نیسنجش ارتباط است و ا یبرا ریفراگ

   .(1329و همکاران،  آذر)شود

 یریتفس یساختار سازیمدل ندیفرآ-

 ،1329 و همکاران،)آذر شودمی حیتشر هاآناز  کیاست که در ادامه هر  یضرور ریز یاصل یهاگام ک،یتکن نیا یاجرا یبرا

 :(1391 ،صفایی شکیب ،قنبری ;1392
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 کشد:های را به تصویر میطور  خالصه گامفلوچارت زیر به 

 یگروه ISM لیروش استفاده از تحل -

استفاده  یخودتعامل سیبه ماتر دنیرس یاستفاده شود به دو روش برا یریتفس-یساختار سازیمدل یچند خبره برا دگاهیاگر از د

روش  نی)مد( : در ا یفراوان کنند. لیرا تکم یساختار یحودتعامل سیهم ماتر ی: خبرگان با مشورت و همفکراجماع :شودمی

 .شودمیانتخاب  یینظر نها عنوانبه تینظر اکثر

 دهندگانهای جمعیت شناختی پاسخویژگی

های ( میانگین ویژگی1-2اند. در جدول )تشکیل دادهنفر از متخصصین شرکت آیرود الکترونیک آریا  1جامعه آماری پژوهش را 

 های جمعیت شناختیمیانگین ویژگی-1 -2جدول  کنید.جمعیت شناختی را مشاهده می

 تحصیالت سابقه کار سن 

 1 1 1 معتبر تعداد

 1 1 1 نامعتبر

 1911 9911 31921 میانگین

 

 فلوچارت مراحل اجرای مدلسازی ساختاذی تفسیری-1 -3شکل 
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سال است که  3192آیرود الکترونیک آریا شود میانگین  سن گروه متخصصین شرکت ( مشاهده می1-2همانطور که در جدول )

ار شود. از طرفی میانگین سابقه کدهنده این است که شرکت با فناوری جدید با نظر و راهبرد متخصصین میانسال اداره مینشان

 ست که نشان از تجربه کافی این گروه متخصص دارد.سال ا 991متخصصین در این شرکت مهندسی 

 توزیع فراوانی سن گروه خبرگان-2 -۴جدول  - دهندگانرده سنی پاسخ-

 سن

 درصد فراوانی 

 

 2191 1 22 معتبرهای داده

32 1 2191 

31 1 2191 

32 1 2191 

21 1 2191 

 11191 1 مجموع

 

درصد گروه خبرگان در بازه سن سی تا چهل سال هستند و میانگین نهایی سن گروه خبرگان نیز  11(، 1-2با توجه به جدول )

 دهندگانسطح تحصیالت پاسخ-  است. آمدهدستبه 3192

دهندگانپاسختوزیع فراوانی سطح تحصیالت -3 -2جدول   

 تحصیالت

 درصد فراوانی 

 

 

 2191 2 لیسانس معتبر

لیسانسفوق  3 1191 

  11191 1 مجموع

 

دارای سطح تحصیالت  هاآندرصد  11درصد خبرگان دارای مدرک لیسانس و  21( مشخص شد که 3-2با توجه به جدول )

 دهندگانسابقه کاری پاسخ اند.بوده لیسانسفوق

فراوانی میزان سابقه کار خبرگانتوزیع -2 -2جدول   

 سابقه کار

 درصد فراوانی 

 1 3 معتبرهای داده  2191
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1 1 2191 

11 1 2191 

12 1 2191 

19 1 2191 

 11191 1 مجموع

. همچنین میانگین سابقه کار کاردارندسال سابقه  11درصد گروه خبرگان بیش از  11( مشخص شد که 2-2با توجه به جدول )

 است. توجهقابلسال شده است که  991کل گروه خبرگان برابر با 

 ساختاری تفسیری سازیمدلمراحل -

 هزینه کیفیت در شرکت آیرود الکترونیک آریا هایمؤلفهشناسایی 

شکل که  نیاستفاده شد به ا ن شرکتایاز خبرگان  آیرود الکترونیک آریا در شرکت  تیفیک نهیهز مؤثر برعوامل  ییشناسا یبرا

وست )پرسشنامه پیاستخراج شد و از خبرگان خواسته شد قیتحق اتیبودند از ادب تیفیک نهیبر هز که مؤثر یعوامل از مورد 11

است. با توجه  شدهاستفاده، (1991الوشه)و رد هریک از عوامل از روش  تائید. جهت کنندیی عوامل را شناسا ترینمهمکه  الف(

برای تعداد اعضای پانل که در این  cvrاست و با در نظر گرفتن مقادیر  شدهارائه( 1-3به توضیحاتی که در فصل سوم در بخش )

باشد.  199مساوی   تربزرگآن   cvrکه مقدار  شودمیهزینه کیفیت در نظر گرفته  نعنوابهنفر بودند، فقط عواملی  1پژوهش 

و همچنین نوع  هاآن CVRو مقادیر  هزینه کیفیت در شرکت آیرود الکترونیک آریا عوامل زمانهم طوردر جدول زیر به

 کنید.می مشاهدهرا  با توجه به مدل جوران  شدهپذیرفتهعامل  بندیطبقه

 عوامل هزینه کیفیت در شرکت آیرود الکترونیک آریا-1 -2جدول 

 جوران بندیطبقه وضعیت پذیرش RVC عوامل

   عدم پذیرش 1 پاداش به کارکنان
   عدم پذیرش 192- استقرار سیستم مدیریت

   عدم پذیرش 1 جذب نیروی انسانی متخصص
   عدم پذیرش 191 مستندسازی استانداردها

   عدم پذیرش 191- های استاندارداخذ گواهینامه
   عدم پذیرش 192 های مشاوره ایزوهزینه

   عدم پذیرش 192 هزینه حفظ سیستم مدیریت
   عدم پذیرش 191 ریزی سیستم مدیریتهزینه طرح

   عدم پذیرش EFQS -192ممیزی محصول 
   عدم پذیرش 192- آموزش داخلی و خارجی

   عدم پذیرش 191- و پیمانکاران کنندگانتأمینارزیابی، توسعه و آدیت 
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   عدم پذیرش 192- بودن ارتباطات سازمانی دوسویه
 هزینه ارزیابی پذیرش 1 داشت ابزارکنترل، سرویس و نگه

 پیشگیرانه هزینه پذیرش EPR 1کنترل آماری فرآیند 

   عدم پذیرش 192- ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
 پیشگیرانه هزینه پذیرش 1 سرویس و نگهداری پیشگیرانه

 هزینه ارزیابی پذیرش 1 گیریاندازهتحلیل سیستم 

   عدم پذیرش 192 کیفیت ریزیبرنامه هایهزینه
   عدم پذیرش 192- بررسی محصول جدید هایهزینه

 هزینه ارزیابی پذیرش 1 هزینه طراحی و کنترل فرآیند بازرسی

 هزینه ارزیابی پذیرش 1 ها و آمار مربوط به کیفیتگزارشهزینه 

 هزینه ارزیابی پذیرش 1 گیریهزینه تجهیزات تست دقت و بازرسی و اندازه

   عدم پذیرش 192 هزینه مربوط به بررسی کیفی موجودی انبارها
   عدم پذیرش 192- های آزمایشگاهینیروی انسانی فعالیت

   عدم پذیرش 191 مواد مصرفی آزمایشگاه

   عدم پذیرش 192 بازرسی و کنترل ورودی
 هزینه ارزیابی پذیرش 1 بازرسی و کنترل فرآیند تولید

   عدم پذیرش 192- بازرسی و کنترل محصول نهایی

   عدم پذیرش 192- هاو آزمون هاتست

   عدم پذیرش 192 کالیبراسیون

 شکست درونی پذیرش 1 تجهیزات آزمونگیری و تعمیر و نگهداری ابزارهای اندازه

   عدم پذیرش 192 های مخرببرای انجام تست شدهتخریبمحصوالت 

 شکست درونی پذیرش 1 یکاردوباره هایهزینه

 شکست درونی پذیرش 1 هزینه تحلیل شکست

   عدم پذیرش 192 هزینه نگهداری نامناسب مواد اولیه
   عدم پذیرش 192 هزینه سقوط

 هزینه پیشگیرانه پذیرش 1 اقدامات اصالحی

 هزینه درونی پذیرش 1 ضایعات

   عدم پذیرش 192- با مجوز ارفاقی کنندگانتأمینشده از  تائیدهای نامنطبق محموله

 هزینه درونی پذیرش 1 در شرکت شدهشناساییمحصوالت معیوب  باز کاریاصالح، تعمیر و 

 هزینه پیشگیرانه پذیرش 1 توقف تولید به علت مشکالت کیفی

   عدم پذیرش 192 های نامنطبقتعیین تکلیف، بازرسی صد درصد و جداسازی محموله

 هزینه بیرونی پذیرش 1 های نگهداری، انبارش و جابجایی محصوالت نامنطبقهزینه

   عدم پذیرش 192- دودرجهکاهش قیمت محصول مرغوب به محصول 

 هزینه بیرونی پذیرش 1 هزینه گارانتی )ضمانت(

 هزینه بیرونی پذیرش 1 های رسیدگی به شکایت مشتری و انجام اقدام اصالحیهزینه

 هزینه بیرونی پذیرش 1 هزینه برگشت محصول توسط مشتری
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 هزینه بیرونی پذیرش 1 هزینه اصالح محصوالت در دست مشتریان

 ند،کرد را انتخاب شوندمی تیفیک یهانهیهز شیباعث افزا هاآن ازنظرعوامل را که  ترینمهم هاآنپس از ارائه عوامل به خبرگان، 

 :آورده شده است ل زیرکه در جدو

 از سوی خبرگان شدهانتخابعوامل -1 -2جدول 

 مشخصه هوشمند ونقلحملهای سیستم عامل هزینه کیفیت در شرکت

 COQ1 ابزار داشتکنترل، سرویس و نگه

 SPC COQ2کنترل آماری فرآیند 

 COQ3 سرویس و نگهداری پیشگیرانه

 COQ2 گیریاندازهتحلیل سیستم 

 COQ1 هزینه طراحی و کنترل فرآیند بازرسی

 COQ1 ها و آمار مربوط به کیفیتهزینه گزارش

 COQ9 گیریهزینه تجهیزات تست دقت و بازرسی و اندازه

 COQ2 فرآیند تولیدبازرسی و کنترل 

 COQ9 گیری و تجهیزات آزمونتعمیر و نگهداری ابزارهای اندازه

 COQ11 یکاردوباره هایهزینه

 COQ11 هزینه تحلیل شکست

 COQ12 اقدامات اصالحی

 COQ13 ضایعات

 COQ12 در شرکت شدهشناساییمحصوالت معیوب  باز کاریاصالح، تعمیر و 

 COQ11 کیفی توقف تولید به علت مشکالت

 COQ11 های نگهداری، انبارش و جابجایی محصوالت نامنطبقهزینه

 COQ19 هزینه گارانتی )ضمانت(

 COQ12 های رسیدگی به شکایت مشتری و انجام اقدام اصالحیهزینه

 COQ19 هزینه برگشت محصول توسط مشتری

 COQ21 هزینه اصالح محصوالت در دست مشتریان

منجر »ساختاری تفسیری و استفاده از رابطه مفهومی  سازیمدل کارگیریبهبـا  عوامل هزینه کیفیتروابط بـین بعدی  در گام 

  است. قرارگرفتهمورد تحلیل  «به 
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 تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری-

 ماتریس خودتعاملی ساختاری-9 -2جدول 

21 19 12 19 11 11 12 13 12 11 11 9 2 9 1 1 2 3 2 1  

X V A O O O V A X A A V V V V V V V X  1 

V A X A O O A V V V V X X A A X A O   2 

O O A X X V V V V A A X X O O O O    3 

A A A X X X V O V V A A A X O O     2 

X X O V V V V V V V V X X O A      1 

X V O O O V V V V A X X A X       1 

V V V V O V A V V V X V V        9 

V V O V V V V V V V V V         2 

A V O V X O O A V A X          9 

V V X O O O V V A A           11 

X O O A A A A V V            11 

O O O V V A A A             12 

V V O X X X A              13 

V O X V V V               12 

A O O X X                11 

V V O O                 11 

X X V                  19 

A A                   12 

V                    19 

                    21 

 تشکیل ماتریس دسترسی

 هاتشکیل ماتریس دسترسی عامل-2 -2جدول 

قدرت 

 نفوذ

22 11 11 11 11 11 1۴ 11 12 11 12 1 1 1 1 1 ۴ 1 2 1  

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
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9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

 وابستگی 2 12 9 12 2 11 1 1 13 11 11 12 13 9 12 11 13 2 11 12 

 عواملبندی سطح عیین روابط وت-

از ماتریس  عاملها را برای هر ورودی و مجموعهها باید مجموعه خروجی هاو شاخصبندی ابعاد سطح برای تعیین روابط و

شامل خود  هاورودی مجموعه پذیرد.می تأثیرکه از آن  و عواملی عاملشامل خود  هـامجموعه خروجی استخراج نمود. دسترسی

 دادشود. یعنی تعیمشخص م هاعاملک از ی ره دوطرفهمجموعه روابط  پسس د.گذارنیم تأثیرر آن که ب عواملیمجموعه  و عامل

 .(1391)قنبری9 صفایی شکیب9 است تکرار شدهدو مجموعه ورودی و خروجی  که در هاییعامل
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 های ورودی و خروجی عوامل هزینه کیفیتمجموعه-9 -2جدول 

تعداد تکرار=  مجموعه اشتراک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عامل

 اشتراک + خروجی

سطح 

 بندی

1 1-2-1-۴-1-1-1-1-1-

12-1۴-11-22 

1-2-12-11-12-11-11-22 1-2-12-22 19 1 

2 1-2-1-1-1-12-11-12-

11-11-22- 

1-2-۴-1-1-1-1-1-1۴-11-

11-11 

1-2-1-1-1-11 19 1 

1 1-1-1-12-11-1۴-11-

11-11 

1-1-1-1-12-11-11-11-11- 1-1-1-11-11 13 ۴ 

۴ 2-۴-1-11-12-1۴-11-

11-11 

1-۴-1-1-1-12-11-11-11-11-

11-22 

۴-1-11-11-11 12 1 

1 2-1-1-1-12-11-12-11-

1۴-11-11-11-11-22 

1-2-1-1-1-1-11-22 2-1-1-1-11-22 21 11 

1 2-1-1-1-1-12-12-11-

1۴-11-11-22 

1-1-1-1-1-12-11-11-11-22 1-1-1-12-11-11-22 19 12 

1 2-۴-1-1-1-1-12-11-

12-11-11-11-11-11-22 

1-۴-1-1-12-1۴- ۴-1-1-12 19 12 

1 2-1-۴-1-1-1-1-12-

11-12-11-1۴-11-11-

11-11-22 

1-2-1-1-1-1- 2-1-1-1- 21 12 

1 2-1-۴-1-1-1-12-12-

11-11-11 

1-2-1-1-1-1-1-1-12-11-11-

11-22 

2-1-1-1-1-12-11 12 1 

12 1-1-۴-1-1-1-12-11-

1۴-11-11-22 

2-1-1-1-1-1-12-11-12-11 1-1-1-12-11 19 1 

11 1-1-1-1-12-11-12-11-

22 

2-۴-1-1-1-11-1۴-11-11-11-

22 

11-22 11 2 

12 1-12-12-11-11 1-2-1-۴-1-1-1-1-1-11-12-

11-1۴-11- 

1-12 9 1 

11 1-1-1-12-11-11-11-

11-11-22 

2-1-1-1-1-1-12-11-11-1۴-

11-11-11 

1-11-11-11-11 11 1 
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1۴ 2-1-11-12-11-1۴-11-

11-11-11-22 

1-1-۴-1-1-1-12-1۴-11 1۴-11 13 ۴ 

11 ۴-1-11-12-11-11-11-

11- 

1-۴-1-1-1-1-11-1۴-11-11-

11-22 

۴-1-11-11-11-11 12 1 

11 1-۴-1-11-11-11-11-

11-22 

1-۴-1-1-1-12-11-1۴-11-11- 1-۴-1-11-11-11 11 1 

11 2-1-۴-11-11-11-11-

11-11-22 

1-۴-1-1-1-1-12-11-1۴-11-

11-11-22 

1-۴-11-11-11-11-22 11 1 

11 1-2-1-۴-12-1۴-11 2-1-12-1۴-11-11-11-22 2-12-1۴-11 11 2 

11 2-۴-1-11-11-11-22 1-1-1-1-1-1-12-11-11-11-

11-11-22 

1-11-11-11-22 12 1 

22 1-۴-1-1-1-11-11-11-

11-22 

1-2-1-1-1-1-12-11-11-1۴-

11-11-11-22 

1-1-1-11-11-22 11 1 

 ترسیم مدل نهایی ساختاری تفسیری -

 12. در این پژوهش عوامل در شودمیدسترسی نهایی، مدل تحقیق ارائه  در این مرحله با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس

بازرسی و کنترل »یعنی  2ترین سطح عامل ، و در پاییناقدامات اصالحییعنی  12سطح قرار گرفتند که در باالترین سطح عامل 

د، و کمتری برخوردار هستن تأثیرگذاریباید توجه داشت عواملی که در سطح باالتر قرار دارند، از اند؛ قرارگرفته« فرایند تولید
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یت در ای و اساسی کیفهای پایهعنوان هزینهتر بهعوامل سطوح پایین درواقعتر هستند؛ عوامل سطوح پایین تأثیربیشتر تحت 

ساختاری  سازیمدلدیاگرام حاصل از  (1-2)(. در شکل 1392)آذر و همکاران، شوندمیهوشمند محسوب  ونقلحملهای شرکت

 اقدامات اصالحی

و   یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز شکست لیتحل نهیهز

 یانجام اقدام اصالح

 یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز

محصوالت  یو بازکار ریاصالح، تعم

 شده در شرکت ییشناسا وبیمع

 رانهیشگیپ یو نگهدار سیسرو  

 یفیبه علت مشکالت ک دیتوقف تول  

 

 گیریتحلیل سیستم اندازه 

 ضایعات 
  ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز 

 محصوالت نامنطبق

اصالح محصوالت در دست   نهیهز

 انیمشتر

 SPC ندیفرآ یکنترل آمار  داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو 

 

 )ضمانت( یگارانت نهیهز  یدوباره کار یها نهیهز  

 

و   یریگاندازه یابزارها یو نگهدار ریتعم

 آزمون زاتیتجه

و   یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیهز  تیفیها و آمار مربوط به کگزارش نهیهز 

 یریگاندازه

 یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز 

 بازرسی و کنترل فرایند تولید 
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  کنید:تفسیری تحقیق را مشاهده می

 (MICMACنمودار) یوابستگ زانیقدرت نفوذ و م وتحلیلتجزیه -3-1-

 های دیگر و میزان وابستگی هر شاخص بهاساس قدرت نفوذ هر شاخص در شاخص های فرآیند محوری را برشاخص توانمی

 : (91329 اتیب می)آذر9 کربندی کرددسته سطح زیر در چهار های دیگرشاخص

 دارد. هاشاخص هایی که حداقل وابستگی و قدرت نفوذ را در دیگر.سطح استقالل، شاخص 1

 دارند. هاشاخصدیگر  هایی که وابستگی زیادی برشاخص.وابستگی،  2

 دارند. هاشاخصای با دیگر دوطرفههایی که رابطه .ارتباط، شاخص 3

  دارند. توجه ایقابلهای دیگر نفوذ هایی که بر شـاخص.نفوذ)عدم وابستگی(، شاخص 2

 رهاییگروه شامل متغ نیول. اشوندمیبندی در چهار گروه طبقه رهایمرحله متغ نیکه شرح داده شد در ا طورهمان

 مجزا هستند و رهایمتغ ریتا حدودی از سا رهایمتغ نیا دارندی فیضـع یابستگوکه قدرت نفوذ  شودمی)استقالل( خودمختار

در این « یو انجام اقدام اصالح یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز»یعنی  12. در پژوهش حاضر عامل دارند یارتباطات کم

. دبرخوردارن ییباالی اما وابستگ فیکه از قدرت نفوذ ضع شودمیرا شامل  وابسته عوامل سطحدوم،  گروه. گیردمیسطح قرار 

 وابستگی عوامل هزینه کیفیتنمودار قدرت نفوذ و  -1 -2نمودار 
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 نهیهز»و عامل « یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز»، «یفیبه علت مشکالت ک دیتوقف تول»، «اقدامات اصالحی»عوامل 

دخالت دارند و خود کمتر  ادییعوامل ز هاآن جادیو برای ا گیرندمیدر این سطح قرار « انیاصالح محصوالت در دست مشتر

 ییباال یابستگونفوذ  قدرتعوامل  نیهستند. ایا ارتباطی  وندییپ عواملگروه سوم، . شوند گرید هایعامل سازنهیزم توانندیم

سرویس »، «SPC ندیفرآ یکنترل آمار». عوامل شودمی عوامل ریسا رییمنجر به تغ هاعامل نیبر ا یهرگونه عمل درواقعدارند. 

 یهدارو نگ ریتعم»، «یریگاندازه ستمیس لیتحل»، «ها و آمار مربوط به کیفیتهزینه گزارش»، «و نگهداری پیشگیرانه

 بازو  ریاصالح، تعم»، «ضایعات»، «شکست لیتحل نهیهز»، «یکاردوباره یهانهیهز»، «آزمون زاتیو تجه یریگاندازه یابزارها

 نهیهز»و « محصوالت نامنطبق ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز»، «در شرکت شدهشناسایی وبیمحصوالت مع کاری

 باال نفوذ از قدرت هاعامل نی. اباشندیم مستقل عواملگروه چهارم . گیرندمیدر این سطح )ارتباط( قرار « )ضمانت( یگارانت

. ندشومیخوانده  دییکل رهاییمتغ اصطالحاً برخوردارند، ییکه از قدرت نفـوذ باال هاییعاملبرخوردارند.  ینییپا یابستگو

 یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیزه»، «یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز»، «داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو»های عامل

 .گیرندمیدر این سطح قرار « دیتول ندیو کنترل فرآ یبازرس»و « یریگو اندازه

 مدل جوران بر اساسکیفیت  عوامل هزینه بندیطبقه

شدن  مشخص یبرا ،هوشمند آیرود الکترونیک ونقلحملشرکت سیستم در  تیفیک نهیبر هز مؤثرپس از مشخص شدن عوامل 

 است. دهیبه انجام رس یگرید یبندجوران دسته بندیطبقه یاز عوامل بر مبنا هرکدام تیو درک بهتر اهم گاهیجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی هزینه های  
کیفیت

هزینه بیرونی

(ضمانت)هزینه گارانتی 

هزینه های نگهداری،  
انبارش و جابجایی  
محصوالت نامنطبق

هزینه های رسیدگی به  
شکایت مشتری و انجام  

اقدام اصالحی

هزینه برگشت محصول  
توسط مشتری

هزینه اصالح محصوالت  
در دست مشتریان

هزینه درونی

هزینه های دوباره کاری

تعمیر و نگهداری ابزارهای
اندازه گیری و تجهیزات  

آزمون

هزینه تحلیل شکست

ضایعات

اصالح، تعمیر و بازکاری  
محصوالت معیوب  

شناسایی شده در شرکت

هزینه های پیشگیرانه

SPCکنترل آماری فرآیند 

سرویس و نگهداری  
پیشگیرانه

اقدامات اصالحی

توقف تولید به علت  
مشکالت کیفی

هزینه ارزیابی

تحلیل سیستم  
اندازه گیری

کنترل، سرویس و  
نگه داشت ابزار

هزینه طراحی و کنترل  
فرآیند بازرسی

هزینه گزارش ها و آمار  
مربوط به کیفیت

هزینه تجهیزات تست  
دقت و بازرسی و  

اندازه گیری

بازرسی و کنترل فرآیند  
تولید

مدل   بر اساس ونقل هوشمند آیرود الکترونیک آریا سیستم حملشرکت  تیفیک یها نهیعوامل موثر بر هز یطبقه بند-2 -2نمودار 
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 AHPبندی عوامل هزینه کیفیت بر اساس مدل رتبه

 

 وزن عامل مشخصه عامل

COQ1 19192 دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس 

COQ1 ،19121 داشت ابزارو نگه سیسرو کنترل 

COQ1 19121 یریگو اندازه یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیهز 

COQ1 19112 یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز 

COQ1۴ 19113 در شرکت شدهشناسایی وبیمحصوالت مع باز کاریو  ریاصالح، تعم 

COQ1 19112 تیفیها و آمار مربوط به کگزارش نهیهز 

COQ12 19111 یکاردوباره هایهزینه 

COQ11 19119 شکست لیتحل نهیهز 

COQ2 ندیفرآ یکنترل آمار SPC 19112 

COQ۴ 19122 گیریاندازه ستمیس لیتحل 

COQ1 19121 رانهیشگیپ یو نگهدار سیسرو 

COQ11 19121 عاتیضا 

 ونقل هوشمند آیرود الکترونیک آریابندی عوامل هزینه کیفیت در شرکت سیستم حملاولویت -1 -2شکل 
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COQ11 19139 یو انجام اقدام اصالح یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز 

COQ11 19131 )ضمانت( یگارانت نهیهز 

COQ1 19133 آزمون زاتیو تجه یریگاندازه یابزارها یو نگهدار ریتعم 

COQ11 19133 یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز 

COQ11 19131 محصوالت نامنطبق ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز 

COQ22 19122 انیاصالح محصوالت در دست مشتر نهیهز 

COQ11 19121 یفیبه علت مشکالت ک دیتوقف تول 

COQ12 19122 یاقدامات اصالح 

عوامل هزینه  انجام شد و به مدل ISM یهاپرداخته شد و در ادامه گام گاناز سمت خبر شدهشناساییعوامل  یدر ابتدا به معرف

 نیبدان معناست که ا نیا است و قرارگرفتهدر سطح اول « اقدامات اصالحی»خص امدل ش نی. که در امیکرد دایپکیفیت دست 

 أثیرگذارترینت یکه به معن گرفت در سطح آخر قرار «دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس»و شاخص  هستعنصر  تأثیرپذیرترینشاخص 

ار میک مک افزنمودار خروجی از نرم که مشخص شد پرداخته شد مکمیک  درروش هاشاخص ی. در ادامه به بررسهستعنصر 

فرایند  با روش درنهایتابستگی ماتریس ساختاری تفسیری نزدیک به هم هستند و تفاوتی دیده نشد. وبا نمودار قدرت نفوذ 

واه بر افزار اکسپرت چویس گقرار گرفت و خروجی نرم موردسنجشی نیز اهمیت عوامل هزینه کیفیت مراتبسلسله وتحلیلتجزیه

عامل و عامل  ترینمهم 19192با  وزن « بازرسی و کنترل فرایند تولید»های قبلی بود و مشخص شد که عامل سنجش تائید

 عامل هزینه کیفیت از دیدگاه خبرگان انتخاب شدند. تریناهمیتکم 19122با وزن « اقدامات اصالحی»

 سؤاالتپاسخ به -

هوشمند آیرود الکترونیک آریا  ونقلحملستم سی های کیفیت در شرکتبر هزینه مؤثرعوامل -1-1-1

 ؟اندکدم

 یهانهیهز شیباعث افزا هاآن ازنظرعوامل را که  ترینمهم هاآنبه خبرگان،  شدهشناساییعامل هزینه کیفیت  11پس از ارائه 

 :آورده شده است ل زیرکه در جدو کردند، را انتخاب شوندمی تیفیک

 خبرگان یاز سو شدهانتخابعوامل -1 -1جدول 

 مشخصه هوشمند ونقلحملهای سیستم عامل هزینه کیفیت در شرکت

 COQ1 داشت ابزارکنترل، سرویس و نگه

 SPC COQ2کنترل آماری فرآیند 



                                                                                                                                         مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی -فصلنامه علمی تخصصی

 001الی   97صفحه          13شماره  – 10دوره 
 

 COQ3 سرویس و نگهداری پیشگیرانه

 COQ2 گیریاندازهتحلیل سیستم 

 COQ1 بازرسیهزینه طراحی و کنترل فرآیند 

 COQ1 ها و آمار مربوط به کیفیتهزینه گزارش

 COQ9 گیریهزینه تجهیزات تست دقت و بازرسی و اندازه

 COQ2 بازرسی و کنترل فرآیند تولید

 COQ9 گیری و تجهیزات آزمونتعمیر و نگهداری ابزارهای اندازه

 COQ11 یکاردوباره هایهزینه

 COQ11 هزینه تحلیل شکست

 COQ12 اقدامات اصالحی

 COQ13 ضایعات

 در شدهشناساییمحصوالت معیوب  باز کاریاصالح، تعمیر و 

 شرکت

COQ12 

 COQ11 توقف تولید به علت مشکالت کیفی

 COQ11 های نگهداری، انبارش و جابجایی محصوالت نامنطبقهزینه

 COQ19 هزینه گارانتی )ضمانت(

 COQ12 مشتری و انجام اقدام اصالحیهای رسیدگی به شکایت هزینه

 COQ19 هزینه برگشت محصول توسط مشتری

 COQ21 هزینه اصالح محصوالت در دست مشتریان

 ؟چگونه استهوشمند آیرود الکترونیک آریا  ونقلحملسیستم  در شرکت تیفیکهای نهیمدل  هز-

توجه داشت که  دیاست. با شدهتشکیلسطح  دوازدهپژوهش از  نیآمده در ادستبه ییکه اشاره شد، مدل نها طورهمان

 یرگذاریتأثترین سطح قرار دارند از هایی که در پایینو شاخص شتریب تأثیرپذیریتر هستند از الدر سطوح با کهیی هاشاخص

  برخوردارند. باالتری

 

 



                                                                                                                                         مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی -فصلنامه علمی تخصصی

 001الی   97صفحه          13شماره  – 10دوره 
 
 

 اقدامات اصالحی

و   یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز شکست لیتحل نهیهز

 یانجام اقدام اصالح

 یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز

 وبیمحصوالت مع یو بازکار ریاصالح، تعم

 رانهیشگیپ یو نگهدار سیسرو   شده در شرکت ییشناسا

 ریگیتحلیل سیستم اندازه  یفیبه علت مشکالت ک دیتولتوقف   

  ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز  ضایعات 

 محصوالت نامنطبق

اصالح محصوالت در دست   نهیهز

 انیمشتر

 SPC ندیفرآ یکنترل آمار  داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو 

 

 )ضمانت( یگارانت نهیهز  یدوباره کار یها نهیهز  

 

و   یریگاندازه یابزارها یو نگهدار ریتعم

 آزمون زاتیتجه

و   یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیهز  تیفیها و آمار مربوط به کگزارش نهیهز 

 یریگاندازه

 یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز 

 بازرسی و کنترل فرایند تولید 

 کیفیت در شرکت آیرود الکترونیک آریاهای مدل ساختاری تفسیری هزینه-1 -1شکل 
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 لونقحملسیستم  در شرکت تیفیک نهیعوامل در مدل هز تأثیرپذیرترینو  تأثیرگذارترین-1-1-1

 ؟اندکدمهوشمند آیرود الکترونیک آریا 

عامل که  ترینمهمآمد. باید دقت شود که در اینجا  به دست هاشاخصوزن و ارجحیت هریک از  AHPبا استفاده از روش 

و در نمودار خروجی  گیردمیسطح قرار  ترینپاییندر  ISMبه روش های کیفیت آورده در مدل هزینه به دستبیشترین وزن را 

باال( و میزان وابستگی  تأثیرگذاریاز قدرت نفوذ باال )میزان  چراکه گیردمیهای کلیدی قرار مک نیز در سطح شاخصمیک

، در باالترین سطح از مدل AHP درروشهایی با کمترین مقدار کم( برخوردارند و به همین ترتیب شاخص تأثیرپذیریپایین)

ISMیری ابستگی باال و همچنین از نفوذپذو تأثیرپذیریاز میزان  چراکه گیرندمیمک قرار ، و در ناحیه و سطح وابسته نمودار میک

 پایینی برخوردار بودند. تأثیرگذاریو 

با  وزن « ی و کنترل فرایند تولیدبازرس»مشخص شد که عامل  (ahpافزار اکسپرت چویس)روش با توجه به نتایج خروجی نرم

 ترینمهمدر جدول زیر  طورکلیبهعامل شدند.  تریناهمیتکم 19122با وزن « اقدامات اصالحی»عامل و عامل  ترینمهم 19192

 کنید:عوامل را به ترتیب مشاهده می

 اکسپرت چویس افزارنرمی در مراتبسلسلهعوامل هزینه کیفیت با رویکرد  بندیاولویت-2 -1جدول 

 وزن عامل مشخصه عامل

COQ1 19192 دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس 

COQ1 19121 داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو 

COQ1 19121 یریگو اندازه یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیهز 

COQ1 19112 یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز 

COQ1۴ ،19113 در شرکت شدهشناسایی وبیمحصوالت مع باز کاریو  ریتعم اصالح 

COQ1 19112 تیفیها و آمار مربوط به کگزارش نهیهز 

COQ12 19111 یکاردوباره هایهزینه 

COQ11 19119 شکست لیتحل نهیهز 

COQ2 ندیفرآ یکنترل آمار SPC 19112 

COQ۴ 19122 گیریاندازه ستمیس لیتحل 

COQ1 19121 رانهیشگیپ یو نگهدار سیسرو 

COQ11 19121 عاتیضا 
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COQ11 19139 یو انجام اقدام اصالح یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز 

COQ11 19131 )ضمانت( یگارانت نهیهز 

COQ1 19133 آزمون زاتیو تجه یریگاندازه یابزارها یو نگهدار ریتعم 

COQ11 19133 یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز 

COQ11 19131 محصوالت نامنطبق ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز 

COQ22 19122 انیاصالح محصوالت در دست مشتر نهیهز 

COQ11 19121 یفیبه علت مشکالت ک دیتوقف تول 

COQ12 19122 یاقدامات اصالح 

 نتیجه کلی پژوهش

انجام شد و به  ISM یهاپرداخته شد و در ادامه گام گاناز سمت خبر شدهشناساییعوامل  یدر ابتدا به معرف پژوهش نیدر ا

 نیا است و قرارگرفتهدر سطح اول « اقدامات اصالحی»خص امدل ش نی. که در امیکرد دایپعوامل هزینه کیفیت دست  مدل

 رفتگ طح آخر قراردر س «دیتول ندیو کنترل فرا یبازرس»و شاخص  هستعنصر  تأثیرپذیرترینشاخص  نیبدان معناست که ا

نمودار  که مشخص شد پرداخته شد مکمیک  درروش هاشاخص ی. در ادامه به بررسهستعنصر  تأثیرگذارترین یکه به معن

ابستگی ماتریس ساختاری تفسیری نزدیک به هم هستند و تفاوتی دیده وافزار میک مک با نمودار قدرت نفوذ خروجی از نرم

وجی قرار گرفت و خر موردسنجشی نیز اهمیت عوامل هزینه کیفیت مراتبسلسلهفرایند  وتحلیلتجزیهبا روش  درنهایتنشد. 

با  وزن  «بازرسی و کنترل فرایند تولید»های قبلی بود و مشخص شد که عامل سنجش تائیدافزار اکسپرت چویس گواه بر نرم

عامل هزینه کیفیت از دیدگاه خبرگان انتخاب  تریناهمیتمک 19122با وزن « اقدامات اصالحی»عامل و عامل  ترینمهم 19192

 شدند.

 یطراح نهیهز»، «داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو»عامل  چهار MICMAC (3-2)و نمودار (1-2نمودار)با توجه به همچنین 

 بنای مدلم« دیتول ندیو کنترل فرآ یبازرس»و « یریگو اندازه یتست دقت و بازرس زاتیتجه نهیزه»، «یبازرس ندیو کنترل فرآ

آوردن  دست بهاست که برای  معنا به آن نایاثرگذار هستند.  گریقدرت نفوذ بر تمام ابعاد د نیشتریبا دارا بودن ب رایز باشند،یم

های زینهحصول هبرای  کنترل کیفیت و مالی رانیمد شودمی شنهادیپ نیعوامل شروع کرد. بنابرا نیاز ا دیبا های کیفیتهزینه

 زاتیتجه نهیزه»، «یبازرس ندیو کنترل فرآ یطراح نهیهز»، «داشت ابزارو نگه سیکنترل، سرو»اصلی  عاملکیفیت به چهار 

 کنند.  ایهژیتوجه و « دیتول ندیو کنترل فرآ یبازرس»و « یریگو اندازه یتست دقت و بازرس
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 عامل مستقل قراردر سطح  «یو انجام اقدام اصالح یمشتر تیبه شکا یدگیرس یهانهیهز» یعنی 12در پژوهش حاضر عامل 

ا حدودی ت رهایمتغ نیا دارندی فیضـع یابستگوکه قدرت نفوذ  شودمی)استقالل( خودمختار رهاییشامل متغ. این سطح گیردمی

 وابسته در این تحقیق عوامل سطح ISM. سطح بعدی یا طبقه بعدی مدل دارند یمجزا هستند و ارتباطات کم رهایمتغ ریاز سا

 به علت دیتوقف تول»، «اقدامات اصالحی». عوامل برخوردارند ییباالی اما وابستگ فیکه از قدرت نفوذ ضع شودمیرا شامل 

ح در این سط« انیاصالح محصوالت در دست مشتر نهیهز»و عامل « یبرگشت محصول توسط مشتر نهیهز»، «یفیمشکالت ک

 بندیطبقه. شوند گرید هایعامل سازنهیزم توانندیدخالت دارند و خود کمتر م ادییعوامل ز هاآن جادیبرای ا و گیرندمیقرار 

هرگونه  قعدروادارند.  ییباال یابستگونفوذ  قدرتعوامل  نیهستند. ایا ارتباطی  وندییپ عوامل، صورت گرفته در این پژوهش سوم

سرویس و نگهداری »، «SPC ندیفرآ یکنترل آمار». عوامل شودمی عوامل ریسا رییمنجر به تغ هاعامل نیبر ا یعمل

 یهاابزار یو نگهدار ریتعم»، «یریگاندازه ستمیس لیتحل»، «ها و آمار مربوط به کیفیتهزینه گزارش»، «پیشگیرانه

 باز کاریو  ریاصالح، تعم»، «ضایعات»، «شکست لیتحل نهیهز»، «یکاردوباره یهانهیهز»، «آزمون زاتیو تجه یریگاندازه

 یگارانت نهیهز»و « محصوالت نامنطبق ییانبارش و جابجا ،ینگهدار یهانهیهز»، «در شرکت شدهشناسایی وبیمحصوالت مع

  .گیرندمیدر این سطح )ارتباط( قرار « )ضمانت(

 مراجع:

 الف( مراجع فارسی

(. طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد 1329آذر9 عادل9 تیزرو9 علی9 باعرض9 عباس مقبل9 رستمی9 علی اصغر انواری. )

 .21–1(9 2)سال چهارده9 مدرس علوم انسانیساختاری.  -تفسیری سازیمدل

. سازمان مدیریت ساختاردهی مسئله(تحقیق در عملیات نرم )رویکردهای (. 1392آذر9 عادل9 خسروانی9 فرزانه9 جاللی9 رضا. )

 .صنعتی

 .(ISM)ساختاری تفسیری سازیمدل(. طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد 1329آذر9 عادل9 کریم بیات. )

 .-3(9 1)سال اول9 مدیریت فناوری اطالعات

. ه موردی: شرکت فرمان خودروسپاهانهای کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک، مطالعبررسی هزینه(. 1321ابراهیمی9 سعید. )

 .دانشگاه صنعتی اصفهان -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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های کیفیت در فاز تولید انبوه محصوالت خودروسازی بندی عوامل مؤثر بر هزینه(. شناسایی و اولویت1392احتشام راثی9 رضا. )

 .21–91(9 12)92 حسابرسی مدیریتدانش حسابداری و خودرو سایپا(. )مطالعه موردی شرکت ایران

 .21–2)چهارم(9 سال هشتم9 پژوهشنامه علوم سیاسی(. روش پژوهش کیفی. 2113افتخاری9 قاسم. )

سال 9 نساجی امروزدر شرکت ها ی تولیدی.  (COQ ) های کیفیت(. اجرای مدل های هزینه1392امینی زاده بزنجانی9 مهدی. )

 .-11(9 131)پانزده

 .. تهران: انتشارات آگاههای تحقیق کیفی و آمیختهای بر روشمقدمه(. 1391)بازرگان9 عباس. 

. تهران: شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردیروش(. 1391اکبر. )افروزی9 علیپرهیزگار9 محمدمهدی9 آقاجانی

 .دانشگاه پیام نور

دانشگاهها انسانی علوم  کتب و تدوینمطالعه  . سازمانلوم انسانیای بر روش تحقیق در عمقدمه(. 1391نیا9 محمدرضا. )حافظ

 .)سمت(

 ,Irje, 1(1) .تر درک نمایید؟های آماری را عمیقخواهید مفهوم حجم نمونه و توان آزمون(. آیا می1329حقدوست9 علی اکبر. )

19–13. 

 .. تهران: انتشارات بازتابنویسیروش تحقیق با رویکردی به پایان نامه (. 1391خاکی9 غالمرضا. )

های کیفیت با استفاده (. رویکردی نوین به تحلیل هزینه1391خداکرمی9 وحید9 حقی9 فرشاد9 آقابابایی9 سلمان9 فرجی9 ابولفضل. )

 .311–299(9 3)911 نشریه مهندسی صنایعهای بیزین هیبریدی. از شبکه

https://doi.org/11922119/jieng.211991111999191 

 .12–921 921 ره آورد سیاسی(. متدولوژی پژوهش کیفی. 1329خداوردی9 حسن. )

پژوهشهای های کیفیت در صنعت محصوالت شیمیایی. (. ارزیابی موانع توسعه هزینه1322دارابی9 رویا9 فالح نژاد9 علی. )

 .122–111(9 2)91 حسابداری مالی وحسابرسی

 .(سازمان مدیریت صنعتی .(م. آهوئی ؛ف. جواهردشتی ) .یابی کیفیتینههز(. 1321دیل9 بی. ج.9 پالنکت9 جی. ج. )
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های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش (. ارزیابی هزینه1391رضا شهرجردی9 غالمرضا ابراهیم ابادی9 سمیرا شهبازی. )

موردی: شرکت آب و فاضالب استان  های ایدئال فازی )مطالعهمراتبی و شباهت به گزینههای تحلیل سلسلهها با مدل هزینه 

 .22–913 چهارم سال9 آب و توسعه پایدارمرکزی(. 
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