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Abstract:
 Achieving customer satisfaction is a condition for the survival of organizations 
and as a strategic factor in gaining their competitive advantage. In this research, 
an attempt has been made to establish a relationship between the customer and 
logistics services, which has been made possible through the QFD technique. In 
this research, fuzzy logic has been used due to the use of customer and expert 
opinions	on	issues	about	which	there	is	little	or	no	difficulty	in	expressing	opinions	
or there is no accurate information about the issue.
In	this	research,	the	emphasis	is	on	the	first	stage	of	QFD,	which	is	called	the	quality	
house matrix. All stages of data analysis have been performed using the fuzzy QFD 
approach in which changes have been made to the logistics services. In general, 
the purpose of this study is to determine which of the logistics organizations to 
focus on in order to achieve maximum customer satisfaction and, consequently, 
maximum	profit	for	the	organization.
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چکیده:

    آن کسب رضایت مشتری شرط بقای سازمان ها و به عنوان یک عامل استراتژیک در کسب مزیت 
رقابتی آن ها به شمار می رود. در این تحقیق سعی بر آن شده است که ارتباط بین مشتری و خدمات 
لجستیک ایجاد شود که این کار از طریق تکنیک QFD میسر گشته است. در این تحقیق به دلیل استفاده 
از نظرات مشتریان و کارشناسان در مورد مسائلی که ابراز نظر در مورد آن ها به صورت کمی وجود ندارد 
یا مشکل می باشد و یا اطالعات دقیقی درمورد مسئله موردنظر وجود ندارد، از منطق فازی استفاده شده 

است.

در این تحقیق تأکید بر روی مرحله اول QFD که موسوم به ماتریس خانه کیفیت می باشد صورت 
گرفته است. کلیه مراحل تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رویکرد QFD فازی صورت گرفته است که در 
جهت خدمات لجستیک تغییراتی در آن ایجاد شده است. به طورکلی هدف از انجام این تحقیق مشخص 
تا حداکثر  امور لجستیک متمرکز کند  از  این است که سازمان تمرکز خود را بر روی کدام یک  نمودن 

رضایت مشتری و به تبع آن حداکثر سود برای سازمان مربوطه حاصل شود.

واژه های کلیدی: مدیریت استراتژیک، خدمات لجستیک، خانه کیفیت، منطق فازی، رتبه بندی.
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مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک در صنایع قطعه سازی خودرو با استفاده از روش QFD فازی  / امین امرائی

1- مقدمه

لجستیک فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر جریان و انبارش کاالها، خدمات و اطالعات وابسته به آن ها از نقطه شروع 
تا نقطه مصرف به منظور برآوردن احتیاجات مشتری می باشد. گستره لجستیک وابسته به دو مفهوم نقطه مصرف و نقطه 
شروع می باشد. لجستیک مدیریتی جامع است که بر کلیه سیستم های تولیدی احاطه داشته و کلیه فعالیت های یک شرکت 
را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت بهتر، لجستیک بر تمام فعالیت های عملیاتی یک شرکت یا مجموعه ای از شرکت ها که 
هدف مشترکی را دنبال می کنند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد. در تحلیل سیستم های تولیدی، موضوع لجستیک بخش 
فیزیکی زنجیره تأمین را در برمی گیرد. این بخش که کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی 
شامل فعالیت های حمل ونقل، انبارداری، زمان بندی تولید و... را شامل می شود، بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های زنجیره 
تأمین را به خود اختصاص می دهد. حتی وجود تعاریف متعدد از لجستیک به سبب دیدگاه های تخصصی متفاوت و حوزه های 
وسیع کارکردی آن نتوانسته است، ایجاد نگرشی ساختاری و تعمقی به این مبحث را تضمین نماید. یکی از راه کارهای ایجاد 
چنین نگرشی، ایجاد نگرش استراتژیک در لجستیک سازمانی است. بدین معنا که ابتدا بایستی عواملی را که موجب رضایت 
مشتری می شوند را شناسایی کرده که به این عوامل، عوامل خدمت می گویند. سپس آن قسمت از عوامل لجستیک را که 
بیشترین تأثیر را روی عوامل خدمت دارند شناسایی کرده و امکانات سازمان را بر روی آن عوامل متمرکز می نماییم که 
درنتیجه هم باعث افزایش رضایت مشتری و هم باعث کاهش هزینه ها می گردد. چنین نگرشی جز با تمرکز بر مشتری به 
دست نمی آید. در حقیقت رضایت مشتری به اولویت اصلی هر سازمانی تبدیل شده است. کسب رضایت مشتری شرط بقای 
سازمان ها و به عنوان یک عامل استراتژیک در کسب مزیت رقابتی آن ها به شمار می رود. امروزه، دیگر، کاالها و محصوالت 
شرکت ها بر مشتریان تحمیل نمی شود بلکه این مشتریان هستند که ویژگی ها و خصوصیات کاالی موردنظر خود را اعالم 
کرده سپس تولیدکننده بر اساس نظرات آن ها کاالی خود را ساخته و به بازار عرضه می کند. اهمیت خدمت به مشتری 
به عنوان یک موضوع استراتژیک، در دهه های اخیر بسیار مطرح گردیده است با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به نزدیک شدن 
فناوری های تولید محصوالت به یکدیگر، خدمات لجستیک در این وضعیت می تواند نقشی کلیدی ایفا کرده و باعث مزیت 
رقابتی سازمان ها شود. شرکت ها بایستی خدمات لجستیکی خود را با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری انجام دهند. البته 
نکته مهم این می باشد که آن قسمت از خدمات لجستیک که موجب افزایش رضایت مشتری می شوند باید بیشتر مورد توجه 

قرار گرفته و بر روی آن سرمایه گذاری بیشتری شود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که ارتباط بین مشتری و خدمات لجستیک ایجاد شود که این کار از طریق تکنیک 
QFD میسر گشته است هرچند تا پیش از این از تکنیک مزبور برای خدمات لجستیک استفاده نشده است که این امر خود 

نوعی نوآوری در این زمینه می باشد.

 در این تحقیق قابلیت کاربرد گسترش کارکرد کیفیت در مدیریت لجستیک مطرح می شود؛ و یک روش اصولی برای 
رتبه بندی عملکردهای استراتژیک شرکت که می تواند عوامل لجستیک شرکت را تحت تأثیر قرار داده و بهبود بخشد، ارائه 
می دهد. استفاده از منطق فازی در قضاوت ها، تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا از عهده تفسیر ناکامل و مبهم ارتباطات در 
خانه کیفیت QFD برآید. به طورکلی منطق فازی در سنجش مسائل با چند پارامتر که بیان آن ها به صورت مقداری مشکل 
به نظر می رسد، بسیار کارساز خواهد بود. به عنوان مثال اطالعات راجع به هزینه پیاده سازی عملکردهای استراتژیک معمواٌل 
در دسترس نیست، در صورتی که قضاوت های شفاهی بر اساس هزینه ها را می توان به آسانی به دست آورد در گذشته، بازار 
دارای رفتارهایی باثبات نسبی در تولید و درخواست های مشتریان دارای تغییرات قابل پیش بینی و به صورت خطی بودند، 
متغییرهای بازار به طور پیوسته تغییر می کردند، لذا پیش بینی آینده ممکن بود ولی امروزه این امر مشکل شده است. هدف 
اصلی در این تحقیق این است که سازمان تمرکز خود را روی کدام یک از امور لجستیک متمرکز کند تا حداکثر رضایت 
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مشتری و به تبع آن حداکثر سود برای سازمان مربوطه حاصل شود.

QFD 2- معرفی روش  

QFD به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در 
فرایند بررسی و تحلیل خود ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان سعی در لحاظ نمودن آن ها در تمامی 

مراحل طراحی و تولید را دارد.

بنابراین تمامی خصوصیات و مشخصات طراحی محصول با توجه به نقطه نظرات »مشتری« و »مصرف کننده« آن حاصل 
می شود و نقش کارشناسان سازمان در طراحی محصول و خدمتی جدید، چیزی فراتر از یک »مترجم« نمی باشد؛ مترجمانی 
که با استفاده از روشی به نام QFD، خواسته های مشتریان را به مشخصات کمی قابل مالحظه در داده های طراحی تبدیل 
بازار از طریق جلب رضایت مشتریان واقعی  افزایش سهم  ابزار کیفیتی پیشرفته است که هدف آن  می کنند. QFD یک 

محصول می باشد. مبنا و اساس ساختار ماتریسی QFD کنونی به همان جداول کیفیت برمی گردد.

اولین مرحله در روش چهار مرحله ای QFD، طرح ریزی محصول است که به واسطه شباهت بسیار زیاد ماتریس آن به 
شکل خانه، به آن خانه کیفیت اطالق می شود. خانه کیفیت نوعی نقشه فرایند است که امکان برنامه ریزی و ارتباطات بین 

بخش ها را فراهم می آورد.

خانه کیفیت برخالف ظاهر احتماالً پیچیده و گیج کننده اش حاوی مطالب بسیار مهم و مفیدی است که در صورت تهیه و 
تنظیم دقیق و مناسب آن، ضمن ارائه و حاصل آمدن اطالعات بسیار با ارزشی در مورد محصول، به واسطه گستردگی و تنوع 

مفاهیم استخراج شده از آن، نقطه پایانی بسیاری از پروژه های واقعی QFD می باشد.

خانه کیفیت، ابزاری توانمند برای ترجمه ندای مشتری و خواسته های کیفی او از محصول به الزامات کمی می باشد که 
به نحو بسیار چشمگیری قابلیت پیگیری و لحاظ نمودن آن ها را در محصول، از طرف سازمان باال می برد. همان گونه که 
در قسمت های بعدی از نظر خواهد گذشت، خانه کیفیت به گونه ای بسیار ساده و ملموس می تواند به صورت ماتریسی از 

)چگونه ها( و( چه ها( که تبیین کننده مفاهیم ذیل می باشند، در نظر گرفته می شود:

•چه ها، شامل خواسته ها و نیازهای مشتریان از محصول و یا خدمت شما می باشند )الزامات مشتری(

• چگونه ها، مبین چگونگی ارائه خواسته های مشتریان در محصول می باشند )الزامات فنی محصول(

خانه کیفیت ماتریسی است که در آن رابطه میان چه ها و چگونه ها مشخص می گردد. الزم به ذکر است که در منابع و 
متون مختلف QFD، ساختارهای متنوعی از خانه کیفیت ارائه شده است؛ که تمامی آن ها ضمن پیروی از اصول و منطق 

یکسان، در موارد مختلفی به کار گرفته می شوند.

روش  این  در  مرحله  اولین  می باشد.  مرحله ای  روش چهار  می باشد  اجرا  قابل  آن  توسط   QFD که  روش هایی  از  یکی 
طرح ریزی محصول ها می باشد که به واسطه شباهت بسیار زیاد آن به شکل خانه به آن خانه کیفیت اطالق می شود.

خانه کیفیت برخالف ظاهر گیج کننده اش حاوی مطالب بسیار مهم و مفید است که در صورت تهیه و تنظیم دقیق و 
مفاهیم  تنوع  و  به واسطه گستردگی  مورد محصول،  در  ارزشی  با  بسیار  اطالعات  آمدن  و حاصل  ارائه  آن، ضمن  مناسب 

استخراج شده از آن، نقطه پایانی بسیاری از پروژه های واقعی QFD می باشد.

خانه کیفیت ابزاری توانمند برای ترجمه ندای مشتری و خواسته های کیفی او از محصول به الزامات کمی می باشد.
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نمونه ای از خانه کیفیت در شکل 1 رسم شده است:

 
شکل 1- خانه کیفیت )ریزی و بوتانی،2005،588(

همان گونه که در شکل 1 آمده است منظور از CA ها نیازمندی ها یا ویژگی های موردنظر مشتری است که باید در محصول 
موردنظر لحاظ شود.

که این ویژگی ها می تواند شامل رنگ، ابعاد، جنس و کارایی و ... باشند؛ که این ویژگی ها در  QFD تحت عنوان چه ها 
شناخته می شوند که با نظرسنجی از مشتریان و مصاحبه از آنان می توان چه های موردنظر را در صنعت به خصوص کامل 

شناخت.

باعث طراحی و ساخت کاالی موردنظر می شوند که در رویکرد  EC ها همان ویژگی های مهندسی است که  از  منظور 
QFD، به EC ها، چگونه ها می گویند. در حقیقت پیش نیاز ساخت کاال همان چگونه ها و پیش نیاز رضایت مشتری همان 

چه ها می باشد.

حال در رویکرد QFD سعی می شود با استفاده از چه ها خصوصیات مهندسی محصول تعیین شود، یعنی با استفاده از 
نظرات مشتریان محصولی را طراحی کنیم که ویژگی های موردنظر آن ها را داشته باشد و در اینجا چگونه ها تحت تأثیر چه ها 

قرار می گیرند.

در قسمت دیگر خانه کیفیت تجزیه وتحلیل بازار صورت می گیرد که قسمت عمده و اساسی آن مقایسه محصوالت شرکت 
با محصوالت رقبا می باشد که توسط سؤال مستقیم از مشتری مشخص می شود و اختالف بین رضایت مشتری از محصوالت 
شرکت موردنظر و محصوالت رقبا، سعی می شود به صورت کمی درآید. با توجه به اینکه در تحقیق موردنظر بر روی خدمات 
لجستیک تمرکز شده است، بر روی مدل باال تغییراتی ایجاد شده تا به شکل موردنظر درآید و در جهت مدیریت استراتژیک 

خدمات لجستیک بیشترین کمک را به ما رساند.
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3-رویکرد پیشنهادی:

با توجه به تحقیقات انجام شده مدل خانه کیفیت با تأکید بر مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک به شکل زیر بازسازی 
شده است.

 
شکل 2- خانه کیفیت )ریزی و بوتانی،2005،589(

در طول مراحل تحقیق، قسمت های مختلف این خانه کیفیت شرح داده می شوند و نتایج میدانی تحقیق در قالب مقادیر 
کمی و کیفی در داخل خانه های این جدول قرار می گیرند و نتیجه گیری الزم به عمل خواهد آمد.

اولین موضوعی که مطرح می شود شناسایی عوامل خدمت به مشتری می باشد.

همان گونه که مالحظه می شود در سمت چپ خانه کیفیت، عوامل خدمت قرار دارند که تحت عنوان چه ها هم شناخته 
می شوند. همان طور که اشاره شد، چه ها، همان ویژگی و خصوصیاتی که مشتریان از شرکت موردنظر و محصوالتشان انتظار 
دارند، حال اگر این انتظارات از محصول در قالب عملکرد لجستیک باشد آن ها را در این تحقیق SF نامیده ایم؛ یعنی مشتریان 
در صورت عملکرد بهینه و منظم لجستیک، یک سری انتظارات از محصول و خدمات ارائه شده توسط شرکت دارند که آن ها 

را در قالب عوامل خدمت شناسایی می کنیم.

پس از شناسایی عوامل خدمت، مشتریان با توجه به سودآوری که برای شرکت دارند تقسیم بندی می شوند و نظرات آن ها 
را راجع به اهمیت عوامل خدمت در قالب یک مقیاس چهارتایی )خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم( و بدون توجه به عملکرد 
شرکت و در حالت کلی از آنان در قالب پرسشنامه جویا می شویم. حال نظرات مشتریان به اعداد فازی معادل تبدیل می شوند 

و با استفاده از رابطه )1( وزن نسبی عوامل خدمت را می یابیم.

 )1(      

که داریم:

 Ix = اهمیت مشتری x ام
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W i,x  =عدد فازی مثلثی حاصل از نظر مشتری x ام در مورد عامل خدمت i ام

Wi  =وزن نسبی عامل خدمت i ام

در مرحله بعد نیز نظرات مشتریان را راجع به عملکرد جاری شرکت و عملکرد مورد انتظار از جانب مشتری در رابطه 
با عوامل خدمت جویا می شویم. در این قسمت نیز نظرات مشتریان را در قالب یک مقیاس چهارتایی )خیلی قوی، قوی، 
ضعیف، خیلی ضعیف( در قالب پرسشنامه از آن ها پرسیده می شود و سپس به اعداد فازی معادل تبدیل می شوند. اختالف 

بین عملکرد جاری و عملکرد مورد انتظار را با توجه به رابطه )2( به دست می آوریم.

 

                            )2(    

حال میانگین این اختالف ها را در مورد هر عامل خدمت با استفاده از رابطه )3( به دست می آوریم:

                                                                                   )3(   

=  اختالف در مورد عملکرد جاری شرکت و عملکرد مورد انتظار در مورد عامل خدمت i ام برای مشتری x ام

  = میانگین اختالف در مورد عملکرد جاری شرکت و عملکرد مورد انتظار در مورد عامل خدمت i ام

حال وزن واقعی عوامل خدمت را با توجه به رابطه )4( به دست می آوریم:

         )4(  

Wi  =وزن واقعی عامل خدمت ام

در مرحله بعد عملکردهای استراتژیک را شناسایی کرده و رابطه بین آن ها در قالب یک مقیاس چهارتایی )خیلی مثبت، 
مثبت، منفی، خیلی منفی( را از کارشناسان در قالب پرسشنامه جویا می شویم سپس ارتباط میان عملکردهای استراتژیک 
و عوامل خدمت را که در قالب یک ماتریس می باشد می یابیم و اعداد فازی معادل نظرات کارشناسان را در جداول مربوطه 

قرار می دهیم.

حال وزن نسبی هر یک از عملکردهای استراتژیک را با توجه به رابطه )5( به دست می آوریم:

                                                                   )5(      

 W*i  = وزن واقعی عامل خدمت i ام

 Ri,j = عدد فازی بیانگر تأثیر عملکرد استراتژیک j ام در مقابل عامل خدمت i ام

  RIj = وزن نسبی عملکرد استراتژیک j ام

اکنون وزن واقعی عملکردهای استراتژیک را با توجه به رابطه )6( محاسبه می کنیم:

      )6(                                                                                                   

 W*i  =اهمیت وزنی واقعی عملکرد استراتژیک j ام
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 Tkj =  درجه همبستگی میان عملکرد استراتژیک k ام و j ام

سپس نظرات کارشناسان را درباره هزینه پیاده سازی عملکردهای استراتژیک در قالب مقیاس چهارتایی )خیلی زیاد، زیاد، 
کم، خیلی کم( از کارشناسان مربوطه جویا می شویم و آن ها را به اعداد فازی مربوطه تبدیل می کنیم.

سود حاشیه ای حاصل از اجرای هر یک از عملکردهای استراتژیک را با توجه به رابطه )7( محاسبه می کنیم:

   )7(                                                                                    

Cj = هزینه پیاده سازی عملکرد استراتژیک j ام

Uj =  سود حاشیه ای حاصل از پیاده سازی عملکرد استراتژیک j ام

حال اعداد فازی معادل سود حاشیه ای ناشی از عملکردهای استراتژیک را با استفاده از رابطه )8( به عدد صحیح تبدیل 
می کنیم. )فازی زدایی(

 )8(                                                                    

)L,M,U(: نمایشگر یک عدد فازی در حالت کلی

)FL,M,U(: ارزش معادل ناشی از عدد فازی

با توجه به آن ها به  از اجرای عملکردهای استراتژیک می باشد که  حال اعداد صحیح به دست آمده نشانگر سود ناشی 
اهمیت عملکردها مشخص می شود و مدیریت بایستی تمرکز خود را بر روی آن دسته از عواملی که سود بیشتری را حاصل 

می شوند متمرکز نماید.

4-مورد کاربردی

در این تحقیق شرکت برین ساز که در زمینه قطعه سازی خودرو فعالیت می کند مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین 
قدم بایستی عوامل خدمت شرکت موردنظر در راستای عملکرد لجستیک شناسایی شوند.

با توجه به اینکه صنایع موردبحث، صنایع قطعه سازی خودرو می باشد و با توجه به نظرات مشتریان کارخانه های قطعه ساز 
خودرو و عواملی که مشتریان در جهت امور لجستیک از محصول موردنظر انتظار دارند، عوامل زیر به عنوان عوامل خدمت یا 

SF ها یا What ها شناسایی شده است:

1-زمان انتظار: زمان بین سفارش کاال توسط مشتری و دریافت کاالی مربوطه می باشد.

2-انعطاف پذیری: عبارتست از قابلیت پاسخگویی یا تطبیق با شرایط جدید.

3-دقت: اجتناب از اشتباهات و صدمات و آسیب ها در سفارش های تحویلی به مشتری

4-قابلیت اطمینان: توانایی تحویل سفارش ها در زمان از پیش تعیین شده

5- نرخ پوشش: توان پاسخگویی سفارش گیرنده به سفارش دهنده به صورت متوالی بر اساس موجودی.

6-فراوانی: تعداد تحویل هایی است که در یک دوره زمانی معین به انجام رسیده است.

7-قابلیت دسترسی به سازمان: شانس مشتری برای ایجاد ارتباط با سازمان و ارائه سؤال هایش
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8-مدیریت شکایات: رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشتریان و مدیریت آن ها.

حال در مرحله بعد مشتریان صنعت موردنظر را که صنعت قطعه سازی خودرو می باشد در نظر می گیریم. شرکت برین ساز 
با توجه اینکه تولیدکننده انواع سیستم ترمز خودرو و قطعات موتوری می باشد مشتریان این شرکت شامل سه گروه عمده: 
مگا موتور، بهران محور و محورسازان گروه کوشا می باشند. حال بایستی مشتریان را با توجه به اهمیتی که برای شرکت 
دارند تقسیم بندی کنیم. این اهمیت بر اساس سودآوری که برای صنعت موردنظر دارند مشخص می شود. این تقسیم بندی 
به صورت بی اهمیت، کم اهمیت، مهم و خیلی مهم برای شرکت در نظر گرفته شده اند. مگا موتور در درجه اهمیت خیلی 
مهم، بهران محور ازلحاظ سودآوری برای شرکت در درجه مهم قرار دارد و محورسازان گروه کوشا در قسمت کم اهمیت قرار 

می گیرد.

این تقسیم بندی به این خاطر می باشد که این مشتریان می خواهند راجع به عوامل خدمت نظر خود را ابراز کنند و به این 
دلیل که نظرات آن ها از درجه اهمیت یکسانی برای شرکت برین ساز، برابر نیستند، بنابراین با توجه به اهمیت هر مشتری 

بایستی ضریب خاصی به آن داد.

اولین سؤالی که در این تحقیق مطرح می شود پیدا کردن اهمیت وزنی هریک از عوامل خدمت می باشد. این اهمیت وزنی 
به دو صورت اهمیت وزنی نسبی و اهمیت وزنی واقعی تقسیم بندی شده اند. حال بایستی از مشتریان صنعت موردنظر درمورد 
هر یک از عوامل خدمت نظرسنجی کرده و درجه اهمیت هر یک از عوامل خدمت را از آن ها جویا شویم. در حقیقت شرکت 
موردنظرمی خواهد بداند که کدام یک از عوامل خدمت، اهمیت بیشتری برای مشتریان دارند تا تمرکز خود را روی آن ها 
معطوف کند. به منظور تبدیل نظرات مشتریان راجع به عوامل خدمت به اعداد فازی مربوطه از جدول ))1 استفاده می کنیم:

جدول 1- اعداد فازی معادل نظرات کارشناسان

همان گونه که در جدول باال مشاهده می شود هریک از نظرات مشتریان از درجه خیلی مهم تا خیلی ضعیف طبقه بندی 
شده اند، یعنی مشتریان راجع به هریک از عوامل خدمت موردنظر، نظرات خود را در قالب عبارات زبانی از خیلی مهم تا خیلی 

ضعیف اعالم می کنند. حال هر یک از این نظرات را به اعداد فازی معادل تبدیل می کنیم.

سپس بایستی وزن نسبی هر عامل خدمت را با توجه به نظرات سه گروه مشتری به دست بیاوریم برای به دست آوردن 
وزن نسبی عوامل خدمت از رابطه )1( استفاده می کنیم که نتایج حاصل از آن در جدول شماره 2 نشان داده شده است:
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جدول 2- وزن نسبی عوامل خدمت

 

در مرحله بعدی بایستی وزن واقعی عوامل خدمت را با استفاده از رابطه )4( به دست آوریم. این اوزان را با W*i نمایش 
می دهیم.

در اینجا برای به دست آوردن di ها بایستی دو مفهوم تعریف گردد.

1 - مفهومی که ناشی از قضاوت مشتریان از عملکرد جاری شرکت می باشد در واقع عملکردی است که شرکت در حال 
حاضر نسبت به مشتریان خود دارا می باشد. در واقع قضاوت مشتری درباره عملکرد تحویلی شرکت نسبت به او می باشد.

2- حالتی که مشتریان انتظار دارند که شرکت این گونه نسبت به آنان عمل کند، در واقع همان عملکرد بهینه شرکت در 
قبال آنان می باشد

در حقیقت در مرحله قبل نظرات مشتریان را راجع به عوامل خدمت به طورکلی می پرسیدیم و در این قسمت نظرات آن ها 
را راجع به عوامل خدمت نسبت به شرکت موردنظر می سنجیم.

حال نظرات مشتریان را راجع به عملکرد جاری شرکت و همچنین انتظارات آن ها را از شرکت برین ساز جویا می شویم. 
آن ها نظرات خود را در قالب یک مقیاس چهارتایی )خیلی خوب، ...، خیلی بد( ارائه می دهند. سپس نظرات آن ها مطابق 
جدول 1-4 به اعداد فازی معادل تبدیل می شود و سپس میانگین نظرات کارشناسان هر شرکت درمورد هرکدام از عوامل 

خدمت، محاسبه می شود.

در مرحله بعد بایستی اختالف بین عملکرد جاری شرکت و عملکرد بهینه آن را با توجه به رابطه )2( اندازه گیری نمود.

با توجه به اینکه برای هر عامل خدمت از نظر هر مشتری یک فاصله به دست می آید، بایستی یک فاصله به صورت واحد 
برای هر عامل خدمت در نظر بگیریم، برای این منظور، میانگین di,x ها را با توجه به رابطه )3( محاسبه می کنیم.

di میانگین اختالف بین عملکرد جاری و انتظارات مشتریان برای عامل خدمت i ام می باشد.

درنتیجه برای به دست آوردن W*i آماده شده ایم. حال W*i  را با توجه به رابطه )4( محاسبه می کنیم.
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 نتایج مربوطه در جدول زیر منعکس گردیده است.

جدول 3-  وزن نسبی و واقعی عوامل خدمت

 

به این خاطر به W*i وزن واقعی عوامل خدمت گفته می شود که هم نظرات مشتریان راجع به اهمیت هر عامل خدمت 
صرف نظر از شرکت موردنظر به صورت کلی دخیل شده است وهم نظرات آن ها راجع به اختالف عملکرد جاری و بهینه شرکت 

اعمال شده است.

تاکنون بر روی مبحث عوامل خدمت از دید مشتریان بیرونی تمرکز کردیم حال بایستی عواملی را مورد توجه قرار دهیم 
 SS که روی عوامل خدمت تأثیر می گذارند و در حقیقت عوامل خدمت تابعی از آن ها می باشد که این عوامل را تحت عنوان

ها یا عملکردهای استراتژیک یا How ها در جدول خانه کیفیت شناسایی می کنیم. این عوامل عبارتند از:

JIT 1-فلسفه 

2-حمل ونقل و جابجایی

3-اطالعات و شبکه

4-پیش بینی

5-بسته بندی

6-انبارداری

7-موجودی

8-مدیریت ارتباط با مشتری

مرحله بعدی در ساختن خانه کیفیت ایجاد ارتباط بین SA ها و SF هاست. به این منظور از کارشناسان موردنظر در مورد 
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این ارتباط اطالعات دریافت می شود. سپس نظرات آن ها با توجه به جدول 1 به اعداد فازی معادل تبدیل می شوند. در جدول 
زیر میانگین اعداد فازی معادل نظرات کارشناسان آمده است.

جدول 4- ارتباط بین عوامل خدمت و عملکردهای استراتژیک

 

در قسمت بعد ارتباط بین عملکردهای استراتژیک را باید در نظر گرفت که آن را ماتریس همبستگی می گویند. در این 
قسمت نیز از نظرات استادان و کارشناسان مربوطه درمورد ارتباط بین عملکردهای استراتژیک استفاده شده است. ارتباط 
بین عملکردهای استراتژیک در قالب 4 درجه خیلی مثبت، مثبت، منفی و خیلی منفی بکار می بریم جدول اعداد فازی 

معادل آن ها را نیز در جدول زیر می بینیم.
جدول 5 – اعداد فازی معادل درجات همبستگی

در این مرحله، هدف یافتن وزن نسبی و واقعی عملکردهای استراتژیک می باشد.

وزن نسبی عملکردهای استراتژیک با توجه به رابطه )5( و وزن واقعی آن ها با توجه به رابطه )6( به دست می آیند:

با توجه به روابط ذکرشده وزن نسبی و واقعی عملکردهای استراتژیک در جدول زیر آمده است
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جدول 6- وزن نسبی و واقعی عملکردهای استراتژیک

 

در این قسمت هدف یافتن هزینه و سود حاشیه ای و در نهایت رتبه بندی عملکردهای استراتژیک می باشد.

با استفاده از نظرات کارشناسان شرکت برین ساز به دست آمده است و سود  هزینه به کارگیری هر کدام از عملکردها 
حاصل از به کارگیری هر کدام از عملکردها با توجه به رابطه )7( و همچنین ارزش معادل ناشی از عدد فازی ناشی از سود 
عملکردها از رابطه )8( به دست می آید. حال با توجه به روابط باال هزینه، سود و ارزش معادل عملکردهای استراتژیک به 

شرح زیر می باشد:
جدول 7- هزینه و سود ناشی از به کارگیری عملکردهای استراتژیک
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 5-نتایج

هدف اصلی این تحقیق در نهایت رسیدن به رضایت مشتری و افزایش سود شرکت می باشد که این عمل با تمرکز بر روی 
عملکردهای استراتژیک که بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری شرکت دارند به دست می آید. در این مقاله کاربرد روش 
QFD در مدیریت خدمات لجستیک نشان داده شده است و یک روش پیشنهادی به منظور اولویت بندی عوامل خدمت و 
عملکردهای استراتژیک جهت افزایش سودآوری شرکت ارائه شده است. اولین موضوع قابل بحث شناسایی عوامل خدمت 
می باشد که با توجه به نظرات کارشناسان و مشتریان قابل شناسایی هستند که با تشخیص این موارد عواملی را که در رضایت 
مشتریان تأثیر می گذارد شناسایی شده است حال با تعیین اهمیت وزنی این عوامل اولویت آن ها مشخص می گردد. شرکت ها 
برای اینکه بتوانند رضایت مشتریان را کسب کنند بایستی به این اولویت ها توجه کرده وسعی کنند ابتدا عوامل با اولویت باال 

را برآورده کنند و سپس به دنبال عوامل با اولویت کمتر باشند.

در قسمت بعدی ادراک مشتریان از عملکرد شرکت و انتظارات آن ها از شرکت موردنظر مشخص می گردد و سپس اختالف 
میان آن ها محاسبه می گردد. حال هر چه این اختالف در مورد معیار خاصی بیشتر باشد نشان دهنده افزایش فاصله بین 
ادراک مشتریان و عملکرد شرکت می باشد. با توجه به جدول بیشترین اختالف مربوط به معیار زمان انتظار می باشد بنابراین 
شرکت برین ساز بایستی حداکثر تالش خود را در جهت کاهش این فاصله انجام دهد. در قسمت بعد وزن نسبی و واقعی 
عوامل خدمت با توجه به موارد ذکر شده به دست می آید؛ و در پایان رتبه بندی کلی عملکردهای استراتژیک صورت می گیرد 

که برای شرکت برین ساز به صورت زیر می باشد:

1- اطالعات        2- پیش بینی        3- حمل ونقل و جابه جایی        4- موجودی

JIT -5              6- انبارداری       7- بسته بندی            8- مدیریت ارتباط با مشتری

به خود  استراتژیک  میان عملکردهای  در  به خود  را  اولویت  باالترین  اطالعات  قبل ذکر شد  در قسمت   همان طور که 
اختصاص داد در این میان شرکت برین ساز باید توجه خود را بر روی این عامل متمرکز کرده و می تواند با ایجاد شبکه 
داخلی بین قسمت های مختلف تولیدی و پشتیبانی اطالعات را در سراسر شرکت به گردش در آورد. استفاده از IT و اطالعات 
به روز و همچنین جدیدترین اطالعات در مورد شیوه ساخت، انتقال و نگهداری می تواند به بخش مرتبط با اطالعات در این 

شرکت کمک کند.
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