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هایکیفیتبااستفادهازشبکههایبیزین


رویکردینوینبهتحلیلهزینه
هیبریدی
وحیدخداکرمی،*1فرشادحقی،2سلمانآقابابایی،2ابوالفضلفرجی
 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکدۀ مهندسی دانشگاه بوعلیسینا همدان
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشکدۀ مهندسی دانشگاه بوعلیسینا همدان
2

(تاریخ دریافت ،94/01/16 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/03/10 :تاریخ تصویب)96/03/30 :

چکیده
هزینههای کیفیت ( - )COQکه عموما شامل هزینههای پیشگیری از کیفیت ضعی (هزینۀ انطبتا ) و هزینتههتای ناشتی از کیفیتت ضتعی
(هزینۀ عدم انطبا ) است  -بخش شاخصی از سیستم مدیریت کیفیت جامع بهشمار میرود .با بررسی دقیق و اصالح این هزینتههتا متیتتوان
کیفیت محصول یا خدمت را تا حد زیادی بهبود بخشید .از اینرو ،مدل پیشگیری-ارزیابی-شکست ( ،)PAFبهعنوان یکی از رایجترین رویکردها
برای تعیین و ربقهبندی هزینههای کیفیت ارائه شده است .در این رویکرد ،هزینههای کیفیت از پارامترهتای متعتددی تشتکیل شتدهانتد ،امتا
شاخصی برای شناسایی و میزان اثرگذاری عدم قطعیت (ریس ) این پارامترها درنظر گرفته نشده است .عالوهبراین ،عوامتل محیطتی ،کیفتی و
روابط علی میان پارامترها نادیده گرفته شدهاند .در این پژوهش ،با ترکیب هزینههای کیفیت با روش شبکههتای بیتزین هیبریتدی ،بته متدلی
احتمالی برای ارزیابی هزینههای کیفیت پرداخته می شود .شبکههای بیزین ،چارچوب مناسبی برای مدلسازی عدم قطعیت ،استفادۀ رسمی از
دیدگاههای خبرگان و استنتاش احتماالت بین متغیرها ارائه میکند .در این رویکرد ،ابتدا مدلی کیفی برای اولویتبندی گروههای سهگانتۀ PAF
ارائه میشود و پا از آن بهعنوان نمونه در گروه با اولویت بیشتر ،مدلی کمی معرفی میشود که به تحلیل احتمالی پارامترهتا و عوامتل کیفتی
تأثیرگذار پرداخته است .روش پیشنهادی ،در ی شرکت تولیدکنندۀ مواد شیمیایی ،اجرا و نتایج آن ارائه شد .رویکرد پیشتنهادی ،پارامترهتای
مهم  COQرا برای محصول مورد نظر شناسایی میکند و با تهیه و استخراش دادههای بیشتر ،امکان تحلیل محتمل را از رریق تحلیتل ستناریو
فراهم میآورد

واژههایکلیدی :شبکۀ بیزین هیبریدی ،مدل پیشگیری-ارزیابی-شکست ،هزینههای کیفیت.


مقدمه
1

هزینههای کیفیت ( )COQرویکرد شتناختهشتدهای استت
که عالوهبر ماهیت مستقل ،مقیاسی برای عملکرد متدیریت
کیفیت فراگیر ( )TQMمحسوب متیشتود .هزینتۀ کیفیتت
معموال به صورت مجموع هزینه هتای انطبتا (هزینتههتایی
برای پیشگیری از کیفیتت ضتعی ) و هزینتۀ عتدم انطبتا
(هزینههای ناشی از کیفیت ضتعی ) مطترح متیشتود [.]1
انتتدازهگیتری و تشتتخیص هزینتتههتتای کیفیتت ،بتتهتناستتب
پیچیدهشدن محصتوالت دشتوارتر متیشتود .عتالوهبتراین،
بخشی از هزینه های کیفیت را هزینته هتای پنهتان تشتکیل
میدهند [ .]2هزینه های پنهان ،متغیرهایی ماننتد «اعتبتار
عالمتتت تجتتاری» 2و «وفتتاداری مشتتتریان» هستتتند کتته
بهسادگی نمیتوان آنها را در سیستمهای فعلی هزینهیتابی
3
کیفیت ،مدل سازی کرد .مدل پیشگیری-ارزیابی-شکستت
* نویسندۀ مسئول:

تلفن08138292505 :

( ،)PAFرایجترین رویکرد برای تعیین هزینتههتای کیفیتت
است که در آن ،عدم ارمینان (ریست ) پارامترهتای COQ
درنظر گرفته نشده است.
عالوهبر توجه اند به شاخص ریس  ،روش های فعلی،
علیت موجود در متغیرهای تأثیرگذار بتر هزینتۀ کیفیتت را
نادیده میگیرند .رابطۀ علی و معلولی ،بین عوامل ستازمانی
(مانند بهرهوری) و پارامترهای  COQوجود دارد ،اما بهدلیل
ماهیت غیرعینی اینگونه از عوامل ،کمیکردن آنها بستیار
دشوارتر از عوامل عینی (مانند میزان فروش ستاالنه) استت.
در شرایط یادشده ،رویکرد جتایگزین ،استتفاده از دادههتای
ذهنی و استنتاش متغیرهای مجهتول از رریتق روابتط علتی
خواهد بود.
4
شتتبکههتتای بیتتزین ( ،)BNرویکتتردی نتتوین بتترای
مدلسازی پدیدههای غیرقطعی و بتا روابتط پیچیتده استت
Email: v.khodakarami@basu.ac.ir
DOI: 10.22059/jieng.2017.101597.676
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[ .]3این شبکه ها درجهت تالش برای ارائۀ دانش تخصصتی
در زمینههای غیرقطعی ،مبهم یا ناقص ایجتاد شتده استت.
شبکه های بیزین ،ساختارهایی گرافیکی برای نمایش روابتط
احتمالی میان تعداد زیتادی متغیتر و انجتامدادن استتنباط
احتمالی در آن متغیرها هستند .همچنین این ابزار ،توانتایی
یکپارچه سازی متغیرهای کیفی با متغیرهتای کمتی را دارد.
کاربرد هم زمان گره هایی با توزیع گسسته و پیوسته در کنار
یکدیگر ،قابلیت دیگر این شبکه ها بتا عنتوان شتبکۀ بیتزین
هیبریدی 5است [.]4
هدف اصلی این تحقیق ،ترکیب رویکترد  PAFبتا روش
شبکه های بیزین ( )BNو ارائۀ مدلی احتمالی برای ارزیتابی
هزینتتههتتای کیفیتتت استتت .در رویکتترد پیشتتنهادی ،ابتتتدا
بهوسیلۀ مدلی کیفی ،گروههای سه گانۀ  PAFاولویت بنتدی
میشوند و گروهی که بیشترین تأثیرگذاری را بر محصول یا
خدمت دارد ،برای بررسی بیشتر انتختاب متیشتود .ستپا
مدلی کمی برای تحلیل عتددی پارامترهتا و عوامتل کیفتی
تأثیرگتذار در گتروه منتختب ،بتتا استتفاده از شتبکۀ بیتتزین
هیبریدی ارائه می شود .با ایتن روش ،بته پارامترهتای مهتم
 COQبا بیشترین اثربخشی دست متی یتابیم .عتالوهبتراین،
خروجی های مدل جدید ،عتدم قطعیتت (مقتادیر محتمتل)
هزینههای کیفیت را نشان میدهد و امکتان تحلیتل آینتدۀ
محتمل را از رریق تحلیل سناریو فتراهم متی ستازد .متدل
ارائهشده ،با دادهها و ارالعاتی که از ی شرکت تولیدکنندۀ
مواد شتیمیایی جمتعآوری شتده استت ،بتهعنتوان مطالعتۀ
موردی تحلیل شده است.

هزینههایکیفیت

مفاهیم اولیۀ هزینۀ کیفیت در اوایل دهتۀ  ،1950از ستوی
بزرگان مباح مدیریت کیفیت ماننتد پروفستور جتوران بتا
انتشار کتاب راهنمای کیفیت مطرح شد [ .]5در اواسط این
دهتته ،فیتتنگن بتتام [ ]6مقالتتهای منتشتتر کتترد کتته در آن،
هزینتتههتتا در ستته گتتروه پیشتتگیری ،بازرستتی و شکستتت
ربقهبندی شده بودند.
دیدگاه های مختلفی دربارۀ مفهوم هزینۀ کیفیت وجتود
دارد .در میان تعاری متعدد این مفهوم ،بعضی بته ماهیتت
مطلب پرداختهانتد و برختی دیگتر بته نحتوۀ تقستیمبنتدی
هزینهها اشاره کردهانتد .گروهتی آن را معتادل هزینتههتای
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کیفیتتت ضتتعی (شتتامل هزینتتههتتای تشتتخیص و تصتتحیح
کارهتتای نتتاقص) تلقتتی متتیکننتتد ،گتتروه دیگتتری آن را
هزینههای دستیابی بته کیفیتت متیداننتد و دستتۀ ستوم،
اینگونه هزینهها را بهمعنای هزینههای بخش کیفیت بهکار
میبرند []1؛ بنابراین ،هزینته هتای کیفیتت شتامل تمتامی
هزینههای مربوط به تالش درجهت تأمین رضایت مشتتری،
بهعتالوۀ زیتانهتای ناشتی از خطتا در رستیدن بته اهتداف
تعیینشده است.

مدلPAF
تاکنون متدلهتای متعتددی بترای دستتهبنتدی و بررستی
هزینههای کیفیت ارائه شده است .در این میان ،مدل PAF
زیربنای اصلی ربقهبنتدی را در هزینتههتای کیفیتت ارائته
میدهد [ .]7مدل  PAFکه توسط جتوران و همکتاران []8
ارائه شد ،بر اهمیت هزینههای پنهان تأکید کرده است .این
متتدل ،هزینتتههتتای کیفیتتت را در ستته حتتوزۀ هزینتتههتتای
«پیشگیری»« ،بازرسی» و «شکست» ربقهبندی میکند.
 هزینههای پیشگیری ،هزینه هایی هستند که از رریتق
آنها میتوان از بروز خطتا جلتوگیری و عوامتل اصتلی
خطتتا را شناستتایی کتترد ،ماننتتد هزینتتۀ آمتتوزشهتتای
پیشگیری ،رراحی کیفیت و تعمیرات پیشگیرانه.
 هزینه های بازرسی ،آن دسته از هزینه هایی استت کته
بتتترای آزمتتتایش کیفیتتتت و حصتتتول ارمینتتتان از
برآوردهشدن خواستته هتای کیفیتت صترف متی شتود.
بهعبارت دیگر ،این هزینتههتا هزینتۀ تعیتین وضتعیت
کیفی است ،مانند هزینۀ آزمون ورودی ،بازرسی کیفی
حین فرایند و آزمون نهایی محصول.
 هزینههای شکست :هزینههایی هستند کته از کیفیتت
پایین ناشی میشوند .این هزینههتا ختود بته دو گتروه
داخلی و ختارجی تقستیم متیشتوند .هزینتۀ شکستت
داخلی ،هزینههای مربوط به محصوالت ،قطعات و مواد
یا خدماتی است که نتوانستهانتد خواستتههتای کیفتی
مورد نظر را برآورده سازند .عناصر این بخش عبارتاند
از :هزینۀ ضایعات و دورریزها ،هزینۀ دوبارهکتاریهتا و
هزینه های توق تولید و کاهش ارزش محصول .هزینۀ
شکست خارجی ،زمانی پیش میآید کته محصتول یتا
ختتدمت ارائتتهشتتده ،از کیفیتتت مطلتتوب و متتورد نظتتر

رویکردی نوین به تحلیل هزینههای کیفیت با استفاده از شبکههای بیزین هیبریدی

مشتری بهره مند نباشد .عناصر این بخش عبارت اند از:
هزینۀ شکایات مشتری ،هزینتۀ محصتوالت برگشتتی،
هزینۀ گارانتی و تعوی محصول.
مدرس و انصاری [ ،]9مدل  PAFرا بهمنظتور مالحظتۀ
ابعاد مختل هزینههای ناشی از تخصتیص ضتعی منتابع و
رراحی کیفیت گستترش دادنتد .کتار [ ]10کتاربرد موفتق
هزینههای فرصت را در برنامۀ کیفیتت گتزارش کترد .ستایر
محققان به بررسی هزینۀ مشتتریان ازدستترفتتۀ ناشتی از
شکست محصوالت پرداختند [ .]12 ،11در این مطالعه ،بتا
نگاشت مدل  PAFدر شبکههای احتمالی بیزین ،به تحلیتل
عدم قطعیت هزینه های کیفیتت در شترایط دنیتای واقعتی
میپردازیم.

شبکههایبیزین

شبکههای بیزین ،ساختارهایی نموداری برای نمایش روابتط
احتمالی میان تعداد زیتادی متغیتر و انجتامدادن استتنباط
احتمتتالی بتتا آن متغیرهتتا هستتتند [ .]3شتتبکههتتای بی تز،
گرافهای غیرسیکلی مستقیم هستند کته گترههتای آنهتا
ممکن است مقادیر قابل مشاهده ،متغیرهای پنهان ،پتارامتر
یا فرضهای نامعلوم باشتند .یتالهتای ایتن شتبکه ،بیتانگر
وابستگیهای شرری است .هر گره دارای ی تابع احتمتال
است که شامل احتمال اولیه (برای گرههای بدون والدین) یا
احتماالت شرری مربوط به حالتتهتای مختلت گترههتای
والدین است [.]13
یکی از مهتمتترین مزیتتهتای  ،BNاستتفاده از قاعتدۀ
زنجیره در محاسبۀ توزیع احتمال توأم است.با دسترسی به
توزیع احتمال تتوأم متیتتوان توزیتع احتمتال حاشتیهای و
همچنین توزیع احتمال شرری آنها را برای همۀ متغیرهتا
محاسبه کرد .این قابلیتت پتیشبینتی  ،BNبته در متا از
استنتاش از معلول به علت و برعکا کم میکند [.]14
به رتورکلی ،شتبکۀ بیتز یکتی از روشهتای دادهکتاوی
بهشمار میرود که دانشمندان دربارۀ مزایای بهکارگیری آن،
روی سه دلیل توافق بیشتری دارند [ .]16 ،15نخست اینکه
شبکههای بیز بهخوبی از عهدۀ دادههای نتاقص برمتیآینتد.
دوم آنکه امکان آگاهی از روابط علی را فتراهم متیستازند و
سوم اینکه در همراهی با روشهای آمتاری ،ترکیتب دانتش
زمینهای و دادهها را تسهیل میکنند.
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شتتبکههتتای بیتتزین ،در دامنتتهای وستتیع از کاربردهتتای
واقعی سیستمها بهکار رفتهاند .در مدلسازی برختی از ایتن
کاربردها ،وجود ترکیبی از گرههتای پیوستته و گسستته در
کنتتار یکتتدیگر اجتنتتابناپتتذیر استتت .متتدلی را کتته چنتتین
خصوصیتی داشته باشد ،شبکۀ بیزین هیبریتدی متینامنتد
[ .]4نرمافزارهای متعددی برای ساخت و تحلیل شبکههتای
بیزین وجود دارد .در این تحقیق ،از نترم افتزار AgenaRisk
استفاده شده است.

مدلپیشنهادی
در این پژوهش ،مدلستازی هزینته هتای کیفیتت را بته دو
صورت کیفی و کمی (عددی) انجام می دهیم .برایناستاس،
مدل کیفی را بهمنظور رتبهبندی و شناسایی مهمترین گروه
هزینهای ،و مدل کمی را برای تحلیل دقیق ریس هزینهها
در گروه منتخب رراحی میکنیم.

مدلکیفی
در این پژوهش ،سه گام زیتر را بترای ستاخت متدل کیفتی
درنظر میگیریم:
 .1شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر هری از بخش هتای
هزینۀ کیفیت در متدل  :PAFهزینته هتای پیشتگیری
) ، Pi (i=1, 2, ..., nارزیتتابی ) Ai (i=1, 2, ..., nو شکستتت
) Fi (i=1, 2, ..., n؛ این کتار بتا بررستی متتون موجتود و
استفاده از نظر کارشناسی افراد در صتنعت متورد نظتر
انجام میگیرد.
 .2تعیین نوع متغیرهای احتمالی ،احتماالت اولیته (بترای
متغیرهتتای بتتدون والتتد) و احتمتتاالت شتترری (بتترای
گتترههتتای فرزنتتد)؛ در ای تن مطالعتته ،بتترای هری ت از
پارامترهای شناساییشده ،ی متغیر احتمالی رتبته ای
با مقیاس لیکرت پنجتایی (بهصتورت بستیار کتم ،کتم،
متوسط ،زیاد و بسیار زیاد) درنظر گرفتته شتده استت.
رویۀ تخمین احتماالت براساس روش مقایسات زوجتی
 که در ادامه توضیح داده متیشتود  -قابتل استتخراشاست.
 .3ورود ارالعات به نرم افزار ،اجرای مدل و دریافت نتایج؛
بتته ازای هری ت از بختتشهتتای پیشتتگیری ،ارزی تابی و
شکستتت ،ی ت گتتره از نتتوع رتبتتهای در شتتبکه ایجتتاد
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می شود .تمامی متغیرهتای شناستاییشتدۀ مترتبط بتا
بخش های یادشده ،بته ایتن سته گتره وارد متی شتوند.
درنهایت ،ی گره نتیجه با عنتوان « ،»COQسته گتره
فتتو را یکپارچتته متیکنتد کتته بیتانگر وضتتعیت کلتی
هزینههای کیفیت خواهد بود .شکل  1رترح شتماتی
مدل پیشنهادی را نشان میدهد.
…

…

2

2
1

1

Pn

…

P2
P1

Failure

Appraisal

Preventio
n

COQ

شکل.1ساختارگرافیکیشبکۀپیشنهادیبراینگاشتمدل
PAFبهBN

برآورداحتماالتاولیه
در ساختن ی شبکۀ بیز ،دشوارتترین جنبتۀ کتل فراینتد،
استتتخراش احتمتتاالت استتت .بتتااینحتتال ،بعضتتی از روشهتتا
سادهترند .یکی از آنها ایجتاد تغییراتتی در ستاختار شتبکه
است .مبنای این روش معرفی متغیرهای میتانجی [ ]17یتا
حذف کمانهایی است که وابستگی ضتعیفی بتین متغیرهتا
دارنتتد [ .]18روش دیگتتر برمبنتتای استتتفاده از توزیتتعهتتای
احتمال پارامتری است کته حجتم محاستبۀ احتمتاالت را
بهصورت مستتقیم کتاهش متیدهتد [ .]19روش دیگتر در
استخراش احتماالت ،براساس تحلیتل حساستیت استت کته
رویکردی درجهت کاهش زمان تخمتین احتمتاالت توستط
کارشناسان بهشمار میرود [.]20
بتترای ایجتتاد احتمتتاالت شتترری در شتتبکههتتای بیتتز،
قدیمیترین رویکرد متدل  Noisy-ORاستت [ .]21اگرچته
این مدلها فقط در مواردی کتاربرد دارنتد کته حالتتهتای
گرهها دوتایی هستند و والدین گرهها مستقل از یکدیگرنتد.
لمتتر و گوستتین [ ]22و داس [ ]23تعری ت «ستتازگار» را
پیشنهاد کردند .این تعری مربوط به زمانی است که تعتداد
زیادی گره وجود دارد (برای رهایی از فرضتیات استتقالل و
محتتدودیتهتتای دودویتتی کتته بتتار محاستتبات را کتتاهش



میدهند) .مونتی و کارنینی [ ]24بهمنظور تعیین احتماالت
شرری ،و برای کاهش تعصبات و تضمین سازگاری قضتاوت
کارشناسان ،از مقایسات زوجی استفاده کردنتد .آنهتا ایتن
ایده را تنها بهمنظور تولید احتماالت شرری ،برای گرههایی
که تنها ی والد دارند ،بهکار گرفتند.
در این مطالعه ،برای تعیین احتمتاالت اولیتۀ گتره هتای
شتتبکۀ بیتتزین ،از روش چتتین و همکتتاران [ ]25استتتفاده
متتیشتتود .آنهتتا ایتتن روش را بتترای تعیتتین احتمتتاالت در
گرههای بدون والد ،گرههایی با ی والد و گرههایی با چنتد
والد پیشنهاد کردند .برای گرههتای بتدون والتد ،احتمتاالت
اولیۀ آنها تخمتین زده شتد؛ درحتالیکته بترای گترههتای
ی والده و چندوالتده ،تخمتین احتمتاالت شترری حالتت-
هایشان بر حالتهای والتدین صتورت گرفتت .فترض کنیتد
برای گره  Nکه والدی ندارد n ،حالتت  S1 , S2 , … , Snوجتود
دارد و نیاز داریم که احتمال هتر حالتت  ،Siیعنتی )  P(Siرا
مشتتخص کنتتیم P(Si ) .را متتیتتتوان مستتتقیم بتتهوستتیلۀ
کارشناسان تعیین کرد .وقتتی تعتداد حالتتهتا کتم استت،
چنین روشی ممکن است عملی باشد .با افزایش حالتهتای
ی گره ،برای تخمین احتمال مستقیم بته همتۀ حالتتهتا
ممکن است دچار بیدقتی و اشتباه شویم.
روش دیگر ،انجامدادن مقایسات زوجی میتان حالتتهتا
برای تولید احتمالشان است .از آنجاکه در مقایسات زوجتی،
فقط دو حالت بهجای  nحالت درنظر گرفته متیشتود ،ایتن
کار بهمراتب از تخمین مستقیم احتماالت آسانتر استت .در
این رویکرد ،احتمال پیشین هر حالت گرهها را میتتوان بتا
استفاده از متاتریا مقایستات زوجتی تعیتین کترد کته در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول.1ماتریسمقایساتزوجی






n

.

Sn



S2

1

S

a12

a11

a2 n



a22

a21

ann



an 2

an 1

a1n

CR 

CI 

S1
S2
n

S

 m 

رویکردی نوین به تحلیل هزینههای کیفیت با استفاده از شبکههای بیزین هیبریدی

در متتتتتتتتتتاتریا مقایستتتتتتتتتتات زوجتتتتتتتتتتی،
) aij (i=1, 2, ..., n; j=1, 2, ..., nمتیتوانتتد بتتا ایتتن ستتؤال
تعیین شود« :با مقایسۀ حالت  Siبا  ،Sjکتدامیت از آنهتا
محتمتتلتتتر استتت و چقتتدر » .بتتا درنظرگتترفتن مقتتدار aij
مت تیتتتتوانیم دریتتتابیم a ji =1/a ij :و  .aii=1ماننتتتد ،AHP

شهر خرمآباد واقع شده است .برای انجامدادن مطالعه ،تیمی
متشکل از  10نفر از مدیران و کارشناسان شترکت تشتکیل
شد .پارامترهای تشکیلدهندۀ هزینه های کیفیت برای ایتن
واحد شناسایی شدند .سپا نحوۀ تغییترات آنهتا بررستی
شد و کارشناسان احتماالت مربوط را با استتفاده از رویکترد
مقایسات زوجی استتخراش کردنتد؛ بترای نمونته ،جتدول 3
ارالعات مربوط به متغیر پیشگیری را در مقیاس پتنجتتایی
لیکرت از سطح  very lowتا  very highنمایش میدهد .بتا
ایجاد گرههای مربوط به هریت از پارامترهتای جتدول  3و
ورود ارالعات آنهتا بته  ،BNبته خروجتی اولیتۀ متدل در
نرمافزار میرسیم (شکل .)2
همتتانرورکتته در شتتکل  2مالحظتته متتیشتتود ،ستتطح
هزینههتای کیفیتت در هریت از بختشهتای ستهگانته در
گرههای  Failure ،Appraisal ،Preventionو نیز هزینههای
کل کیفیت در گره  COQقابلارزیابی است .خروجتی اولیتۀ
متدل نشتان متیدهتد توزیتع  COQبتهستمت Very high
چتتولگی دارد .ایتتن وضتتعیت بتترای بختتشهتتای پیشتتگیری،
ارزیابی و شکست نیز قابلمشاهده است.
در این مرحله به اولویتبندی هزینتههتا متیپتردازیم و
یکی از گروههای مدل  PAFرا کته در متدل  BNبیشتترین
اهمیت را دارد ،برای تحلیل عددی دقیق انتخاب میکنتیم.
این اولویتبندی معتادل فراینتد تحلیتل کیفتی ریست در
روشهای مدیریت (مانند مدیریت ریس پتروژه) استت .در
اینجا این کار را با استفاده از ضرایب مطلوبیت معرفتیشتده
در جدول  4انجام میدهیم.

اولویتهای نسبی  Siرا میتوان از حتداکثر بتردار مشخصتۀ

   (1 , 2 ,..., n )Tمتتتاتریا  (aij )n×nتولیتتتتد و
سازگاری ماتریا مقایسات زوجی را می توان بهوسیلۀ نترخ
سازگاری  CR = CI/RIبررسی کرد.
 CIشتتتاخص ستتتازگاری استتتت کتتته بتتتهصتتتورت
) (λmax - n)/(n-1تعری میشتود RI .شتاخص تصتادفی
است که به  nوابسته است و در جدول  2مشاهده میشتود.
متتاتریا مقایستتات زوجتتی بتتا  CRکوچتت تتتر از ،0/01
قابل پذیرش درنظر گرفته می شود .از آنجاکه مجمتوع همتۀ
اوزان  ،ωی است و  ωiعنصتر  iام ،اهمیتت نستبی حالتت
 Siرا در میان همۀ حالتها نشان میدهد ،ربیعی است کته
 ωiبهعنوان احتمال پیشین حالت  Siتفسیر شود .بهعبارت
دیگر داریم:
P  Si   i

()1

جدول.2شاخصسازگاریتصادفی
9

8

7

6

5

4

3

2

1

n

1.45

1.41

1.32

1.24

1.12

0.90

0.58

0

0

RI
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مطالعۀموردی
روش پیشنهادی در ی شرکت تولیدکنندۀ مواد شتیمیایی
(عمدتا الکل) ،با نام تجاری نصر اجرا شد .این شرکت با خط
تولیدی نیمهاتوماتی  30 ،پرسنل دارد و در استان لرستان،


نههایکیفیتدرمطالعۀموردی
لدهندۀهزی 
جدول.3پارامترهایتشکی 

زیرگروه

پارامتر

PAF

پیشگیری

)P(Very lowVery high

 .1نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تولید

()0/05 ،0/14 ،0/26 ،0/35 ،0/20

 .2نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات بازرسی

()0/0،1/15 ،0/34 ،0/38 ،0/03

 .3تضمین تأمینکننده

()0/21 ،0/22 ،0/27 ،0/29 ،0/01

 .4آموزش کیفیت

()0/0،0/18 ،0/26 ،0/34 ،0/14

 .5کنترل مواد

()0/12 ،0/19 ،0/31 ،0/32 ،0/06
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یهزینههایکیفیتPAFدرشرکتنصر

مدلساز
شکل.2مدلBNبرای 



.ضریبوزنیهزینههایکیفیت

جدول4

بنابراین ،مطلوبیت گرههتای  Appraisal ،Preventionو
 Failureعبارتاند از:
()2

U  Pr evention   (0*100  9.154*75  50.878*50  37.041*25 
 2.753*0)  4156.5
U  Appraisal   (1.908*100  22.633* 75  32.101*50  30.805*25 
 5.553*0)  4263.5
U  Failure    0*100  9.979*75  61.732*50  27.595*25  0*0   4524.9

بدینترتیب ،گروه «پیشگیری» دارای بیشترین ریست
(کمترین مطلوبیت) است و بهمنظور تحلیل کمتی برگزیتده
میشود.

مدلکمّی
پیش از ارائۀ مدلی جامع برای بررسی هزینههای کیفیت در
گروه هزینههای پیشتگیری ،متدلی ستاده (بخشتی از متدل

کلی) را برای تشریح روش ساخت ،با استفاده از شبکههتای
بیزین هیبریدی بیان میکنیم.

مدلپایلوت
رویکرد ما برای تحلیل کمی هزینههای ایتن گتروه بته ایتن
ترتیب است .1 :عوامل وابسته به پارامترهتای ایتن گتروه را
وارد مدل کنیم و  .2هزینۀ هر پارامتر را در ی بازۀ زمتانی
(برای مثال ،شتشماهته) بترآورد کنتیم؛ بترای مثتال ،گتره
(پارامتر)  Supplier assuranceممکن است وابسته به عاملی
محر  6مانند سطح کیفی تأمینکننده باشد .از ررف دیگر،
انتتدازهگی تری متغیرهتتای پیچی تدهای نظی تر ستتطح کیف تی
تأمین کننده ،به رور مستقیم امکان پذیر نیستت .بترای ایتن
منظور ،به متغیری اندیکاتور 7مانند «اعتبار تتأمین کننتده»
نیاز داریم تا با آن به استنتاجی دقیقتر برای ستطح کیفتی
تأمینکننده برسیم.شکل  ،3قسمت ال ی شتبکۀ بیتزین
ساده با سه گتره را نشتان متیدهتد کته پتارامتر متذکور و

رویکردی نوین به تحلیل هزینههای کیفیت با استفاده از شبکههای بیزین هیبریدی

متغیرهای محر و اندیکاتور یادشده را مدل میکنتد .ایتن
شکل نشاندهندۀ ی اتصال واگرا در  BNاست که استنتاش
در آن ،از رریق رابطۀ  2صورت میگیرد.
()3
P  Sa, Sq, Sr   P(Sa | Sq)P(Sr | Sq)P  Sq 
کتته در آن  Sq ،Saو  Srبتتهترتیتتب نشتتاندهنتتدۀ گتترههتتای
 Supplier quality ،Supplier assuranceو Supplier
 reputationهستند.
از ررف دیگر ،متغیر تجربتۀ تتأمینکننتده را متیتتوان
به عنتوان عتاملی محتر بترای پتیش بینتی ستطح کیفتی
تأمینکننده ،وارد مدل کرد (شکل  ،3قسمت ب).

(الف)

(ب)
تأمینکنندهبه

مدلسازیوابستگیپارامترتضمین
شکل .3
کهایسطحکیفیوتجربهواندیکاتوراعتبار
محر 

در اینجا تجربه ،تنها متغیر پییشبینی کننید سی
کیف بهحساب م آید و اعتبار نیز تنها اندیکاتور متأثر از
سی کیفی اسییت .مرحلییب بعیید ،بییرآورد احتمییا و
توزیعهای مربوط است .گیر هیای ،Supplier quality
 Supplier reputationو  Supplier experienceبیا
سییه حالییت  Medium ،Lowو  Highدرنظییر گرفتییه
شد اند .توزییع  Supplier experienceاز رتبیهبنیدی
تمام تأمینکنندگان در سه رد باتجربیه ،دارای تجربیب
متوسط و کمتجربه ،و نیز درصد تأمینکننیدگان کیه در
هریک از این سه رد قرار م گیرند ،محاسبه شد:

303
P  Se  Low   0.286

()4

P  Se  Medium   0.524
P  Se  High   0.190

گر  Supplier assuranceکه نشاندهند هزینیب
این پارامتر است ،تیوزیع پیوسیته دارد و دارای ویدو
احتمال شرط است .به این ترتیب که به ازای هرییک
از حالتهای گر والد آن ،یک توزیع احتمال با اسیتفاد
از نظر کارشناس افراد ییا اطععیا ثبیتشید گذشیته
برآورد م شود .در ادبیا میدیریت هزینیه ،ایین توزییع
معمو ً بتا ،مثلث  ،لگنرمیا ییا نرمیا اسیت .در ایین
تحقییی  ،بییهدلیییل سییادگ و توانییای میید سییازی
وضعیتهای نامتقیارن [ ]27 ,26توزییع مثلثی انتخیاب
شد است.
ابتدا مقادیر حداقل ،محتملتیرین و حیداکثر هزینیه،
به شرط هریک از حالتهیای گیر والید ،از کارشناسیان
دریافت م شود .سپس یک توزیع مثلثی بیا سیه نق یب
فوق من ب م شود ،اما بهمنظور حیذ و ننثی کیردن
انحرافا و اریب تخمیینهیای ههنی  ،فاصیلب بیین دو
نق ب کمترین و بیشیترین را معیاد  90درصید گگیال
احتما درنظر م گیریم .پژوهشهای گذشیتب محققیان
نشان م دهد گاه داد های دنیای واقع متغیرها نارج
از محدود کمترین و بیشترین قرار می گییرد [.]29 ،28
برایناساس ،یک از روشهای حل این مشیکل عبیار
است از رویکرد پیرسن-توک برای تخمیین مییانگین و
واریانس توزیع احتما انتخابشد که در ایین پیژوهش
بهکار گرفته شد است [:]30
()5
)   0.63q  0.185(q  q
0.95

()6

0.05

0.05

 2  0.63(q 0.5   )2  0.185(q 0.05   )2  (q 0.95   )2

که در آن q0.5 ،q0.05 ،و  q0.95صدکهای  50 ،5و 95
درصد دارند .این صدکها بههمرا مییانگین و وارییانس
توزیع مثلث را م توان برای محاسیبب پارامترهیای ایین
توزیع بهکار برد .روش کار به این ترتیب است کیه بایید
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4 ،3و یکیی از معییاد

سیسییتم شییامل معییاد
انتگرال غیرن زیر باشد:
()7
f ( x, a , b, c ) dx  0.05

ینههایپیشگیری
مدلیکپارچهوترکیبیبرایهز 
در این قسمت به معرفی مدلی یکپارچه برای اندازهگیتری و
q0.05


a

f ( x, a, b, c ) dx  0.5

q0.5


a

f ( x, a , b, c ) dx  0.95

q0.95


a

کتته بتترای حتتل دستتتگاه معتتادالت یادشتتده ،روش عتتددی
ریشتتهیتتابی بتتا عنتتوان الگتتوریتم لتتونبرگ-متتارکوارت []31
استفاده شد.
عهایشرطیگرهSupplier assuranceبرای
جدول.5توزی 
سهمقدارSupplier quality

تحلیل کمی عوامل تأثیرگذار بر هزینۀ کیفیت میپتردازیم.
همتتانرورکتته در بختتش متتدل کیفتتی مطتترح شتتد ،گتتروه
هزینه های «پیشگیری» دارای بیشترین ریس

در مقایسته

با گروه هزینتههتای «بازرستی» و «شکستت» تعیتین شتد.
مطابق جدول  ،3هزینههتای پیشتگیری ،تحتت تتأثیر پتنج
پارامتر نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تولید ،نگهداری و
کالیبراستتیون تجهی تزات بازرستتی ،تضتتمین تتتأمینکننتتده،
آموزش کیفیت و کنترل مواد است .ایتن پارامترهتا والتدین
گره  Preventionدر شبکه خواهند بود .هری

از ایتن پتنج

Supplier assurance

Supplier quality

والد ،خود از عوامل و اندیکاتورهای دیگری تأثیر میپذیرنتد.

)Triangle (20.3,40,50.1

Low

)Triangle (10.8,25,30.7

Medium

مشابه ساختار و منطقی که در مدل پتایلوت بترای پتارامتر

)Triangle (10.15,20,20.9

High

«تضمین تأمینکنندۀ» روابط کمی شناسایی و تعری شتد،
برای چهار پارامتر دیگر ،محر ها و شاخصهتای متناستب

با ورود ارالعات فتو در شتبکۀ شتکل  ،3قستمت ب،
مدل تحلیل کمی بهصورت مدل پایلوت بتهدستت متیآیتد.
پا از اجرای این شبکه در نرمافزار  ،AgenaRiskخروجتی
اولیه بهصورت شکل  4نمایش داده میشود.

تعیتتین شتتد و کارشناستتان شتترکت آن را تأییتتد کردنتتد.
متغیرهای کیفیت تأمینکننده ( )Supplier qualityو تجربۀ
کارکنان ( )Experienceبه عنوان عوامتل محتر

بته متدل

اضافه شدند و متغیرهایی نظیر انگیزه ( ،)Motivationاعتبار
تتتأمینکننتتده ( )Supplier reputationو ختتروش کارکنتتان
( )Turnoverبه عنوان اندیکاتورهایی برای شناستایی هرچته
بیشتر محر ها معرفی شدند .بدینترتیب ،ساختار گرافیکی
شبکه بهصورت شکل  5حاصل شد .در شتکل  ،5گترههتای
بیضیشتکل ستفید نشتانگر پارامترهتا ،گتره هتای دایتره ای


شکل.4مدلپایلوتتحلیلکمیریسکهزینۀکیفیتدرپارامتر
نکننده
تضمینتأمی 

بدون مشاهدهای در عوامل تجربه و اعتبار تأمینکننتده،
میانگین هزینههای کیفیت پتارامتر متورد بررستی 25/516
واحد است .در سطح ارمینتان 95 ،درصتد هزینتۀ مربتوط،
بیشتر از  43/185واحد نخواهد بتود .بتا استتفاده از منطتق
بهکاررفته در ساخت این مدل ،تحلیلهتای متعتددی بترای
بررسی هزینه های کیفیت امکتانپتذیر استت کته در متدل
یکپارچه مطرح میشود.

نشاندهندۀ محر ها و گرههای بیضیشکل رنگتی نشتانگر
اندیکاتورها (متغیرهای قابلمشاهده) هستند.
نکتۀ مهم در این شبکه ،مشتر بودن «تجربه» بهعنوان
محر

مشتر

روی چهار پارامتر استت .همچنتین شتایان

ذکر است مدل ارائهشده در اینجا بهعنوان نمونه ارائته شتده
است .در سایر مسائل ،بسته بته نتوع و شترایط و ارالعتات
موجود میتوان محر ها و شاخصهای تأثیرگذار متعتددی
را شناسایی کرد و به شبکه افزود .هرچند معرفی متغیرهای
بیشتر ،به پیچیدگی مدل ،افتزایش زمتان اجترا و همچنتین
نیاز به ارالعات و تخمین احتماالت منجر خواهد شد.

رویکردی نوین به تحلیل هزینههای کیفیت با استفاده از شبکههای بیزین هیبریدی
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ساختارگرافیکیمدلسازیروابطعلیومعلولیدرپارامترهایگروهپیشگیری

شکل.5

پا از تعیین ساختار شبکه الزم است احتماالت مربوط
به هر گره تخمین زده شود .گرههای کیفی بهصورت رتبهای
(کم ،متوسط و زیاد) ،گرههای اندیکاتور از نوع دوحالتته بتا

توزیع برنولی و گرههای پیوستته بتا توزیتع مثلثتی تعریت
شدهاند .توضیحات کامل گرهها و پیکربندی آنها در جدول
 6مشاهده میشود.

آنهادرمدلعلییکپارچه
جدول.6توضیحاتمتغیرهاوپیکربندی 
گره

شرح

نوع متغیر احتمالی و حالتها

احتماالت

Experience

تجربب کارکنان ،عامل محرک بیرای پارامترهیای کنتیر میواد،
نگهداری و کالیبراسیون تجهیزا تولید ،نگهداری و کالیبراسیون
تجهیزا بازرس است.

رتبهای با سه حالت ،Low
 Mediumو High

= )P(Low,Medium,High
)(0.24,0.67,0.09

رتبهای با سه حالت ،Low
 Mediumو High
رتبهای با سه حالت ،Low
 Mediumو High
رتبهای با سه حالت ،Low
 Mediumو High

شرط و به ازای حالتهای گر های
والدین آن است.
با عدم اطمینان ( )5.0E-4نتایج گر
والد نود را منعکس م کند.
با عدم اطمینان ( )5.0E-4نتایج گر
والد نود را منعکس م کند.

برنول با دو حالت  Regularو
Irregular

P(Reviews=Regular|Parents
nodes > mean value)=1

برنول با دو حالت  Lowو
High

P(Quality of documentation
> =High|Parents nodes
mean value)=1

پیوسته-مثلث

𝟓𝟓𝟔 𝛍 = 𝟑𝟔.
𝟗𝟎𝟖 𝛔 = 𝟒.

Personnel
quality

س کیف کارکنان ،حاصل س
آنان است [.]14

Turnover

منظور ،نروج افراد از سازمان است که نشیانهای از ضیعف منیابع
انسان شرکت بهشمار م رود.

Motivation
Regulatory
Reviews

Quality of
documentation

Material
control

انگیز کارکنان ،اندیکاتوری برای س

تجربه و میزان هزینب آموزش

کیف کارکنان است.

اندیکاتوری برای پارامترهای نگهداری و کالیبراسییون تجهییزا
تولییید و بازرسیی اسییت کییه دو حالییت میینظم و نییامنظم دارد
بهطوری که تقویت پارامترهای یادشد سبب ارتقای این متغیر بیه
وضعیت منظم م شود.
اندیکاتوری برای پارامترهای نگهداری و کالیبراسییون تجهییزا
تولید و بازرس است که دو حالت کم و زیاد دارد بیهطیوریکیه
تقویت پارامترهای یادشد مووب بهبود این متغیر به وضعیت زیاد
م شود.
هزینب پارامتر کنتر مواد در باز زمان مورد بررس که برحسیب
حالتهای تجربب کارکنیان تخمیین زد می شیود .روش بیرآورد
توزیع آن مشابه روش است که برای تخمین گیر Supplier
 assuranceاستفاد شد
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آنهادرمدلعلییکپارچه
ادامهجدول.6توضیحاتمتغیرهاوپیکربندی 
گره
Maintanance
and
calibration of
production
equipments
Maintanance
and
calibration of
inspection
equipments

شرح
هزینب پارامتر نگهداری و کالیبراسییون تجهییزا تولیید در بیاز
زمان مورد بررس که برحسب حالتهای تجربب کارکنان تخمین
زد م شود .روش برآورد توزییع آن ،مشیابه روش تخمیین گیر
است.
هزینب پارامتر نگهیداری و کالیبراسییون تجهییزا بازرسی کیه
برحسب حالتهای تجربب کارکنان تخمیین زد می شیود .روش
برآورد ،مشابه روش تخمین گر است.

Quality
training

هزینب آموزشهای کیف در باز زمیان میورد بررسی کیه نیود
مووب ارتقای س کیف کارکنان م شود .روش بیرآورد توزییع
آن ،مشابه روش است که برای تخمین گر استفاد شد.

Prevention

هزینب گرو پیشگیری را منعکس م کند و برابر مجموع گر های
والد نود است.

داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشتنامه و از رریتق
مدیریت و شش کارشناس شرکت نصر جمعآوری شد؛ برای
مثال ،گره هزینۀ پیشگیری ( )Preventionبه رور منطقی از
مجموع پنج هزینۀ زیرمجموعۀ خود محاسبه متیشتود کته
همگی از نوع توزیتع مثلثتی بتا میتانگین و انحتراف معیتار
متفاوتاند .تجربۀ کارکنان ( - )Experienceکه در شتکل 6
عامتتل محتتر پارامترهتتای کنتتترل متتواد ،نگهتتداری و

احتماالت

نوع متغیر احتمالی و حالتها

پیوسته-مثلث

𝟒𝟒𝟐 𝛍 = 𝟏𝟒.
𝟖𝟒𝟏 𝛔 = 𝟏.

پیوسته-مثلث

𝟐𝟕𝟐 𝛍 = 𝟏𝟐.
𝟒𝟗 𝛔 = 𝟏.

پیوسته-مثلث

𝟑𝟒𝟕 𝛍 = 𝟏𝟎.
𝟕𝟎𝟓 𝛔 = 𝟐.

پیوسته

Sum(Quality training+ Maintanance
and calibration of inspection
equipments+ Maintanance and
calibration of production equipments+
)Material control+ Supplier assurance

کالیبراسیون تجهیتزات تولیتد و نگهتداری ،و کالیبراستیون
تجهیزات بازرسی استت  -بتا توجته بته پرسشتنامه و نظتر
کارشناسان خبره بهصورت رتبهای با سه سطح کم ،متوسط
و زیاد درنظر گرفته شد .نتایج نشان داد  67درصد کارکنان
تجربۀ متوسط و  9درصد تجربۀ زیاد دارند .بدینترتیب و با
توجه به توضیحات بختش متدل پتایلوت و شتکل  ،4بقیتۀ
محر ها و اندیکاتورها محاسبه میشوند.

نههایکیفیتبخشپیشگیری-مدلکمیعلیومعلولی
شکل.6سناریومبنادرتحلیلهزی 

رویکردی نوین به تحلیل هزینههای کیفیت با استفاده از شبکههای بیزین هیبریدی

پا از ورود ارالعات برآوردشدۀ فو  ،مدل اجرا شتد و
سناریو مبنا بهصورت شکل  6بهدست آمد .گره Prevention
نمایشی از تغییرپتذیری محتمتل هزینتههتای کلتی بختش
پیشگیری است که نشان میدهد این بخش از هزینه بهرور
متوسط  99/455و انحراف معیار  12/7میلیون ریال خواهد
بود .در این بخش ،برای نمونته بته اجترای ستناریوهایی در
مدل میپردازیم تا قابلیتهای تحلیلی آن را نشان دهیم .در
سناریو دوم ،قابلیت پیش بینی متدل نشتان داده متیشتود.
بدینترتیب که فرض میکنیم:
" Turnover  " high
" Motivation  " low


" Experience  " low
" Supplier Expeience  " Med


" Supplier Reputation  " High
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تغییتترات محتمتتل در هزینتتۀ کیفیتتت بختتش پیشتتگیری را
پیشبینتی متیکنتد .بخشتی از پتیشبینتی ستطح کیفتی
کارکنان ،از رریق رابطۀ عامل تجربۀ کارکنان و استتفاده از
استنتاش روبه جلو 8یا علت به معلول 9انجام می شتود .بختش
دیگر این پیش بینی ،از رریق رابطۀ عوامل انگیتزه و ختروش
کارکنان « »Turnoverو استنتاش روبه عقب 10یا معلتول بته
علت 11انجام میشود.
شکل  7توزیع مربوط به گره  Preventionرا در ستناریو
دوم در مقایسه با سناریو مبنا نمایش میدهد .همانرورکته
مالحظه میشود ،تغییرپتذیری (واریتانا) ایتن متغیتر ،بته
میزان زیادی کاهش پیدا کرده است .این در حالی است که
میانگین توزیع ،تقریبا تغییری نداشته است.

()7
این سناریو ضمن پتیش بینتی ستطح کیفتی کارکنتان،
Baseline scenario
Mean: 99.455
Median: 98.392
SD: 11.544
Variance: 133.26
)Lower Percentile: 25.0 (91.198
)Upper Percentile: 9999.0 (136.35
Scenario 2
Mean: 99.305
Median: 99.063
SD: 6.8396
Variance: 46.781
)Lower Percentile: 25.0 (91.198
)Upper Percentile: 9999.0 (0.0

شکل.7کاهشچولگیدرهزینۀپیشگیری،پسازواردکردنمشاهداتجدیددرسناریودوم

بهعبارت دیگر ،با اینکه مد (بهعنوان محتملتترین مقتدار)
در توزیع هردو سناریو تقریبا  95واحد است ،در سناریو  2این
مقدار با ارتفاع زیاد قلۀ توزیع نسبت به ستناریو مبنتا ،حاصتل
شده است .به این ترتیب که مد هزینهها (حتدود  95میلیتون
ریال) با احتمتال بیشتتری ( )0/056نستبت بته ستناریو مبنتا
( )0/032پیش خواهد آمد .بتهعبتارت دیگتر ،دامنتۀ تغییترات
(یعنی عدم قطعیت) این متغیر کمتر شده است .ایتن موضتوع
نشان میدهد با رویکرد پیشنهادی و با استتفاده از مشتاهدات
مختل در عوامل گوناگون نظیر اعتبار و تجربۀ تأمینکنندگان
و نیز تجربه و انگیزۀ کارکنان ،میتوان به پیشبینی دقیقتتری
از متغیرهای کالن مانند هزینههای کیفیت رسید.

سناریو سوم ،امکان موازنۀ هزینۀ کیفیت را بتا متغیرهتای
تجربۀ کارکنان ،تجربۀ تأمینکنندگان و اعتبار تأمینکننتدگان
در رویکرد پیشنهادی نشان میدهد .فرض کنید مدیر بخواهتد
متوسط هزینۀ توزیع  Preventionرا حدود  20واحتد کمتتر از
متوسط فعلی آن ،یعنی تا میزان  80میلیون ریال کاهش دهد.
در حقیقت ،با روش استنتاش رو بته عقتب متیختواهیم تتأثیر
هزینۀ گره نهایی را بر متغیرهای ورودی متدل انتدازه بگیتریم
(شکل  .)8با توجه به شکل ،با اعمال این محدودیت در متدل،
مالحظه میشود که سطح تجربۀ کارکنان ،تجربۀ تأمینکننده
و اعتبار تأمینکننده ،برای تحقق مطلوبیت مدیریت ،بهستمت
حالت  Highچوله شدهاند.
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هزینههایکیفیت

ینکنندگانبرایکاهشموردنظردر
ینکنندگانواعتبارتأم 
شکل.8سطحموردنیازتجربۀکارکنان،تجربۀتأم 

نتیجهگیری

در دنیای امروز ،بهدلیل رقابت شدید تجاری در بازار ،قیمت
و کیفیتتت جتتزب مهتتمتتترین پارامترهتتا بتترای بقتتا محستتوب
میشوند .بررسی ارتباط ایتن دو مزیتت رقتابتی بتهویتژه در
صنایع پیشرو ،در موارد بسیاری قابلبح است .این موضوع
که نبود کیفیت چه تتأثیری بتر هزینته و درآمتد شترکت و
متعاقبا قیمت محصوالت خواهد داشت ،بحت هزینته هتای
کیفیت را جایگاهی ویژه بخشیده است.
متتدل پیشتتگیری-ارزیتتابی-شکستتت ( )PAFبتتهعنتتوان
رایجترین رویکرد برای تعیین هزینههتای کیفیتت شتناخته
شده است ،اما در آن عدم ارمینان پارامترهای  COQدرنظر
گرفته نشده است .عالوهبرآن ،علیت موجتود در متغیرهتای
تأثیرگذار بر هزینۀ کیفیتت ،بتهدلیتل دشتواری محاستبه و
بررسی پارامترهای غیرعینی نادیده گرفته شدهاند .از اینرو،
رویکرد جایگزین مطرح شده در این پژوهش ،بهکم روابط
علی و با استفاده از شبکههای بیزین ،از دادههتای ذهنتی و
استنتاش متغیرهای مجهول بهره میگیرد.

در این تحقیق ،رویکرد  PAFبا روش شبکههای بیتزین
ترکیب و مدلی احتمالی برای ارزیتابی هزینتههتای کیفیتت
توسعه یافت .در رویکرد پیشنهادی ،ابتتدا بتهوستیلۀ متدلی
کیفی ،گروه های سه گانۀ  PAFاولویت بندی شدند و ستپا
مدلی کمی برای تحلیل عتددی پارامترهتا و عوامتل کیفتی
تأثیرگذار در گروه منتخب (گروه با اولویت بتاال) ارائته شتد.
روش پیشتتنهادی ،پارامترهتتای مهتتم  COQرا بتتهمنظتتور
اثربخشی برنامههای بهبود شناسایی متیکنتد .عتالوهبترآن،
خروجتتی متتدل جدیتتد ،عتتدم قطعیتتت (مقتتادیر محتمتتل)
هزینههای کیفیت را نشان میدهد و امکتان تحلیتل آینتدۀ
محتمل را از رریق تحلیل سناریو فراهم میسازد.
مدل کمی پیشنهادشده ،تنها در گروه بتا اولویتت بتاال،
یعنی پیشگیری ایجاد شد .بااینحتال ،رویکتردی مشتابه در
سایر گروههای متدل  PAFقابتلاجراستت .افتزودن پتارامتر
زمان به مدل و تحلیل بیشتر پویایی هزینهها را نیز میتوان
راهگشای پژوهشی دیگر دانست.
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