
 9 - 25 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

این مطالعه   از مدل  هدف  بااستفاده  تولیدی صنایع کاشی  بر عملکرد  موثر  عوامل  بندی  اولویت 

( می  صنایع کاشی و سرامیک استان یزدبا )مطالعه موردی:    درمحیط فازی  AHP  و QFDتلفیقی  

باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیق از نوع توصیفی  

های میدانی استفاده شده  ای و روش های کتابخانه پیمایشی است. برای گردآوری اطالعات از روش

بر    بندی عوامل موثرها در این مطالعه، پرسشنامه خبره جهت اولویتاست.ابزار اصلی گردآوری داده 

ها بر اساس طیف نه درجه ساعتی تنظیم  باشد. این پرسشنامه می عملکرد تولیدی صنایع کاشی  

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و تولید به روش دلفی به کمک خبرگان صنعت کاشی  شده است.  

اوزان عوامل مشخص می گردد و    excelفازی روی    ahpشود و سپس با پیاده سازی  مشخص می

تکن می شود QFD  یکبه کمک  بندی  و    حاضر  پژوهش  آماری  جامعهو    .رتبه  مدیران  شامل 

  زیر   و  معیارها  وزنی  ارزش  کارشناسان صنایع کاشی و سرامیک استان یزد می باشد. جهت تعیین

با رویکرد فازی استفاده شده است. برای    AHPگیری چندمعیاره و مدل  های تصمیمنهائی از مدل 

های بدست آمده  وتحلیل داده ایسه زوجی استفاده شده است. برای تجزیه تعیین اولویت عناصر از مق 

انتخاب ایده تولید با  و در نتیجه    افزار اکسل و کدنویسی بیسیک استفاده شده استاز محیط نرم 

نرمال   ایده   255/0وزن  اول،  اولویت  نرمال  در  با وزن  اولویت دوم، تحلیل   235/0یابی تولید  در 

 در اولویت سوم قرار گرفت.   146/0زن نرمال  وکار نیز  با وکسب

 QFD ،AHP عملکرد تولیدی، صنایع کاشی،  ،اولویت بندی : يديکل  واژگان
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 مهر محمدسعيد مظفري

 .  ایران مرودشت،  نور،پیام  دانشگاه  مدیریت،  دانشکده حسابداری، و مدیریت گروه  ،استاد مدعو

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهرمحمدسعيد مظفري

 عوامل موثر بر عملکرد ک رویکرد تلفيقي براي ارزیابي و رتبه بنديی

 AHPو   QFD درمحيط فازي صنایع کاشي توليدي
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 مقدمه 

ارزیابی عملکرد در سازمان تردید  شود که در خصوص لزوم و ضرورت وجود نظام  در دوران معاصر کمتر کسی یافت می

ای خود را نمایان ساخته که عدم وجود نظام ارزیابی به عنوان یکی از عالئم بیماری سازمان  داشته باشد این ضرورت به گونه

(. نظام  1397توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد)نجفی پاشاکی،  شناخته شده است. با مالحظه نظام آفرینش می

یابی پویا و کارآمد و متناسب با مجموعه شرایط سازمان، الگویی است که نویسندگان سازمانها کامالً بایستی به آن توجه الزم  ارز

(. صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات 1399بنمایند و به کارگیری آن را در دستور کار خود قرار دهند )طبرسا،  

اده است و از طرفی به دلیل نقش مهمی که این صنعت در ایجاد اشتغال ایفا نموده یکی  غیر نفتی کشور را به خود اختصاص د

نقالب کاشی و سرامیک یکی از مهمترین . ا(1398آید )آقاجانی و همکاران، از صنایع تولیدی مهم در کشور ایران به شمار می

مهمی در حوزه علم و تکنولوژی است که   رخدادها در جهان مـدرن امـروزی محـسوب مـی شـود. کاشـی و سرامیک تحول

تاثیر زیادی نیز بر وضعیت زندگی انسان ها و بخش صنعت داشته است. این پدیده مهم در کشور ایران دارای سابقه و قدمت 

چنـدین هـزار سـاله اسـت و همـین موضوع این صنعت را در کشور ایران از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار ساخته است .  

در سال های    .(1397نعتی کـه از پیـشینه تاریخی برخوردار است و ایرانیان در تحول آن نقش مهمی داشته اند )کاویانی،صـ

اخیر ضعف کارایی شرکت های تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک؛ضمن تحمیل هزینه های فراوان، به کاهش کیفیت تولیدات 

کاهش فروش را در پی داشته است. در جهان صنعتی امروز، که تحت تاثیر    آنها منجر شده و در نهایت بحران مازاد عرضه و

رقابت تنگاتنگ صنعتی است، ضرورت توجه به کیفیت و قیمت برای مدیران هر سازمان تولیدی یا خدماتی، از اهمیت ویژه  

تنها به  نهایی دیگر  یا خدمت  بودن کیفیت محصول  بیان دیگر، مطلوب  به  است.  برخوردار شده  برای  ایی  اساسی  عامل  یی 

موفقیت در رقابت و حضور برتر و پیوسته در بازار به شمار نمی آید، بلکه عوامل متعدد و موثرتر دیگری نیز مطرح شده اند که  

کند.  ها در استمرار کیفیت برای محصولی است که تولید و عرضه می در زمره مهمترین آنها، اطمینان مشتریان از توانایی سازمان

ها  توان گفت که توجه اصلی از مطلوب بودن کیفیت محصول یا خدمت نهایی، به کیفیت تمامی عملکردع براین اساس میدر واق

افزارها ای از نرم افزارها و سختو فرایندهای تاثیرگذار بر کیفیت و قیمت و آن، هم در ساختار یک سازمان و هم در مجموعه

های سیستم ها بدون داشتن نگرش سیستمی و بدون توجه به ورودیان سازمان(. مدیر1398زاده، تقیمعطوف گردیده است )

امکان تحقق چنین اهدافی را ندارند. نظر به اینکه فعالیتهای سازمان معطوف به تحقق اهداف سازمانی می باشد بنابراین ضرورت 

حسوس است. کارکرد نظام ارزیابی عملکرد  تدوین معیارها و ابزارهای دقیق در خصوص سنجش توانایی و عملکرد آن ها کامالً م

زیاد می باشد به طور مثال در رشد و پرورش نیروی انسانی، افزایش شایستگی، بازخورد، مشاوره شغلی، ارتقاء، برنامه ریزی  

لویت  مسیر شغلی، افزایش سود سازمانی، افزایش در تولید و ارائه خدمات و... که در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که او

بندی عوامل موثر بر عملکرد تولیدی به صورت علمی و عملی از اولویتهای هر سازمان میباشد. مشخص است که شناسایی  

شاخص ها و معیارهای مربوط به عملکرد سازمان با توجه به تغییر و تحوالت سریع در شرایطی که هر یک از شاخص ها دارای  

( .صنعت کاشی و سرامیک نیز عالقه مند است که در راستای 2016،  1سوشه درجه اهمیت خاص خود میباشد ضرورت دارد)آ

بنابراین،   ضرورت فوق، سعی و تالشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت حداکثر کردن راندمان کارخانه های خود داشته باشد. 

ها بنگرند، و سعی  ها را ارتقا بخشند بایستی با دید سیستمی به سازماناینکه بتوانند عملکرد سازمانها برای  مدیران سازمان

های هایی مثل آنالیز ارزش، مهندسی ارزش و مدیریت ارزش از ورودیپذیر است با بهره برداری از روشکنند تا آنجایی که امکان

توان  شته باشد یکاهند. هر سازمان ورودی هایی دارد که از جمله آن میسیستم بدون اینکه اثر سویی برروی خروجی سیستم دا

های  به نیروی انسانی، مدیریت، مواد اولیه، روش، منابع مالی، بازار و ماشین آالت اشاره کرد. این هفت عامل که به عنوان ورودی

(. اما  1398کنند.)تقی زاده،یدی ایفا میهای تولآیند نقش اساسی در ارتقای عملکرد سیستمیک سیستم تولیدی به شمار می

های تولیدی موثرند یابرخی دیگر اولویت و اهمیت مساله اصلی این است که آیا این هفت عامل به یک اندازه در عملکرد سیستم

های  معیارفازی، میزان ارتباط بین هریک از عوامل را با    AHPدارند. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از رویکرد  

باشند( به کمک مدیران و کارشناسان صنایع کاشی  های که نشان دهند موفقیت و عملکرد سیستم تولیدی میمورد نظر)معیار

 
1 Asosheh 
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یه عنوان   QFDاستفاده خواهد شد،    QFDیزد، تعیین شده و سپس از این نتایج برای تشکیل جدول خانه کیفیت در روش  

ز مطالعه بازار و شناسایی مشتریان، سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل های نوین مهندسی کیفیت، ایکی از روش

(. پژوهش حاضر به دنبال اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تولید در بهبود 1397طراحی و تولید دارد.)زنجیرچی و همکاران،

بندی عوامل موثر بر عملکرد تولید در  و ارتقا کیفیت محصوالت در صنعت کاشی و سرامیک می باشد، اجرای صحیح اولویت  

صنعت کاشی و سرامیک می تواند مدیران و کارشناسان صنایع کاشی و سرامیک را در بکارگیری هرچه بهتر عوال تولیدی  

 یاری نماید.  

 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش 

 ارزیابي عملکرد   - 

یکی از نتایج اولیه مدیریت و یکی از اهداف اصلی خود را به کاهش یا از بین بردن تغییرات کلی در  سنجش عملکرد  

کند . ارزیابی عملکرد به مدیریت جهت بهبود  ، انجام اقدامات موثر بر محصول با فرایند و خروجی کار ، معطوف می محصول

 (2017، 2انفرایندها توصیه های الزم ذیل را ارائه می دهد.)لی و همکار

 چگونگی انجام مطلوب کارها   •

 کنترل آماری تمام فرایندها   •

 اقدامات الزم جهت پیشرفت •

 چگونگی رسیدن به اهداف   •

 چگونگی جلب رضایت مشتری •

 (.2018، 3)لینگ ژانگ اکثر ارزیابی عملکرد را می توان در یکی از شش گروه عمومی زیر دسته بندی کرد

ص بنا به ماموریت های خود این تقسیم بندی را گسترش داده اند. )اصول ارزیابی  هر چند برخی از سازمان های خا  .1

عملکرد( اثربخشی : ویژگی از فرآیند که درجه خروجی فعالیت با محصول را با الزامات و استانداردها می ستجد )آیا  

 ما کارها را درست انجام داده ایم ؟(  

دهد. )آیا  د خروجی مورد نیاز را با حداقل کردن هزینه منابع نشان میکارایی : ویژگی از فرآیند که درجه روند تولی .2

 ما کارهای درست ، انجام می دهیم ؟(  

 کیفیت : درجه ای که یک محصول یا خدمات مطابق با نیاز مشتری و انتظارات اوست. .3

یار بنا به آنچه به هنگام  بهنگام بودن : اقدامات الزم مبنی بر انجام درست فعالیت ها و در زمان مورد نظر. این مع .4

 بودن است برای هر سازمانی تعریف می شود . معماری معموال مبتنی بر الزامات مشتری.  

 بهره وری : ارزش افزوده ایجاد شده توسط فرآیند با توجه به سرمایه مصرفی .   .5

 اقدامات سالمت کلی سازمان و محیط کار کارکنان . ایمنی :  .6

 

 فواید ارزیابي   - 

ما در حال شناسایی نیاز های مشتریان خود هستیم . بنابراین در زمان ارائه محصوالت و خدمات می توان نیاز های   •

 (. 1396مشتریان را درک کرد )شاه بندرزاده، 

د. برای کمک به ما در آنچه انجام می دهیم ، آنچه نیاز به  به ما در درک فرآیندهای انجام کار و خلعات کمک می کن •

 انجام است و در حل مشکالت پیش آمده راهنمایی الزم را می کند .  

برای اطمینان از اینکه تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت است نه احساسات و تعصبات , تصمیمات گرفته شده مبتنی   •

 .بر واقعیت و اعداد و ارقام هست که احساسات 

 
2 Li et al 
3 Ling-Zhong 
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شاهد بهبود فعالیت و    جاهایی که نیاز به بهبود باشد را نشان می دهد . چگونه می توان کارها را بخوبی انجام داد تا  •

 خدمات بود .  

 اگر بهبودی حاصل شده است تصویر واقعی آن مشاهده شود .  •

داز گیری و ارزیابی  حل کردن و پوشش مشکالت حاصل از تعصبات و احساسات . اگر کارها برای مدت زمانی بدون ان  •

 انجام شود متوجه کارهای اشتباه که ممکن است درست به نظر برسد .  

 برای درک اینکه آیا تامین کنندگان ما به نیازهای ما اهمیت می دهند یا نه ؟  •

 

 دالیل نياز به ارزیابي عملکرد  - 

اندازه گیری کرد ، نمی توان آنرا کنترل کرد و اگر نتو ان آنرا کنترل کرد، نمی توان آنرا اداره و اگر نتوان فعالیتی را 

 مدیریت کرد. بدون ارزیابی و اندازگیری عملکرد نمی توان تصمیمات قابل اعتماد و صحیحی گرفت. بنابراین ارزیابی برای :  

 کنترل : سنجش عملکرد برای کاهش تغییرات در محصوالت و خدمات و کاهش هزینه ها موثر است.   .1

 می تواند خود را در تحقق اهداف سازمان ارزیابی کند .   خود ارزیابی: مدیریت .2

بهبود مستمر: اندازه گیری برای شناسایی نقص عنایع ، پیشگیری از فرایندهای ناقص و بهبود فرایندها و روند بهره   .3

 وری و اثربخشی و همچنین فرصت های بهبود در طول فرایند

 (. 1396مدیریت : بدون اندازه گیری هیچ راهی برای ما در رسیدن به اهداف ارزش افزوده وجود ندارد)رئوفیان،  ارزیابی   .4

 

 هدف سيستم ارزیابي عملکرد  - 

 (. 4،2017سیستم های اندازه گیری عملکرد موفقیت آمیز، پایبند به اصول زیر است)کومار و همکاران

 زهایی که بر رضایت مشتری موثرست.  آنچه اهمیت دارد سنجش و ارزیابی است ، چی .1

 تمرکز بر روی نیازهای مشتری درباره معیارهای اندازگیری از مشتریان نظر خواهی شود  .2

مشارکت کارکنان )کارگران در طراحی و اجرای سیستم اندازه گیری. آنها احساس کنند که در بهبود فرایند و ارزیابی   .3

 عملکرد سهیم هستند . 

 

 یابي عملکردنمودار فرآیند ارز  - 

 (.2016، 5نمودار نحوه ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است)کلینچی 

 

 
4 Kumar et al 
5 Kilincci 
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 نمودار ارزیابي عملکرد   -1شکل 

 

تشخیص انحرافات عملکرد از  (  2برنامه ریزی و شناسایی اهداف استانداردهای )(  1مفهوم اسامی مسنجش عملکرد در )

باز گرداندن عملکرد به سطح برنامه ریزی شده و با رسیدن به سطح جدیدی از عملکرد خالصه ( 3سطح برنامه ریزی شده و )

 (. 2016می شود )کلینچی ، 

 

 شاخص هاي سنجش عملکرد  - 

کنترلی،    یستم های کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیم هایمعیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی س

چگونگی عملکرد واحدهاست. مدیریت سطح باال باید مدیران و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان تحریک نیازمند  

رد واحدهای سازمانی، پیش  نماید. ارزیابی عملکرد و پاداش ها ، عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملک

بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیص های آتی به شمار   نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش 

های توسعه  آیند. ارزیابی عملکرد، مدیران سطح باال را در تصمیم گیری در مورد حقوق، پاداش، ارزیابی های آتی و شاخصمی

 (1397شاکی..)نجفی پاکمک می کند. 

 

 صنعت کاشي و سراميک   - 

شود؛ گفته می سرامیک و غیرآلی باشد، فلزیآنها غیر    تشکیل دهنده  ی( که بخش عمدهجامد سرامیک به مواد )معموالً

طور اکسیدهای فلزی. همچنین بر اساس برخی تعاریف، از منظر شیمیایی به موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه  و همین

آیند و نیز تقریباً گداز ناپذیر و غیر حالل و بسیار ای شیشه مانند در میه صورت تودهو فلدسپار در دمای زیاد تشکیل شده و ب

،  دیرگدازها )چینی(، پرسالن ،ها فالینه س تنها(. این تعریف نه 1397،    مهرجردی زارعشود )سخت هستند، سرامیک گفته می
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 ها، فروالکتریک  ،ها لعاب گیرد، بلکه شامل آهنرباهای سرامیکی،را در بر می شیشه  و سیمان ها،ایندهای، سسازه  محصوالت رسی

کاشی ها معموال از دو بخش تشکیل شده اند، بدنه کاشی که معموال  شود.  نیز می  …ای وهای هسته ، سوخت هاسرامیک   شیشه

اد افزودنی مانند شن، فلدسپات و ماسه کوارتز تشکیل شده و یک لعاب نازک که پس از پخته از جنس خاک رس و برخی مو

به   دارند. سرامیک  مواد سرامیکی  از جنس  هایی  لعاب  کاشی های سرامیکی  قرار می گیرد.  آن  روی  بر  بدنه کاشی،  شدن 

شود. در یک کاشی سرامیکی بدنه پیش از    جامداتی که بخش عمده آن را مواد غیرفلزی و غیر آلی تشکیل داده اند گفته می 

(. این کار موجب افزایش استحکام 1396محمود آبادی ،  درجه فارنهایت پخته می شود.)  2500لعاب کاری در دمایی باالتر  

کاشی های سرامیکی می شود. در این مرحله بدنه کاشی ها دارای حفره ها و سوراخ های ریزی است که نمای زیبایی ندارند.  

براین به منظور پوشاندن ناهمواری ها و ایجاد سطحی یک دست و هموار، باال بردن میزان مقاومت و ایجاد یک نمای زیبا با  بنا

طرح ها و رنگ های مختلف، با استفاده از یک الیه نازک از لعاب سرامیکی بدنه کاشی را می پوشانند. عالوه بر طرح ها و رنگ  

مشتریان سخت می کند، بدنه صاف و نفوذ ناپذیر کاشی های سرامیکی موجب شده تا    های متنوع که گاه انتخاب را برای

براحتی شستشو شوند. بنابراین یکی از مصالح بهداشتی برای پوشش کف و دیوار مکان های مختلف مانند حمام، آشپزخانه و  

 .رستوران ها هستند

 

 (QFDگسترش عملکرد کيفيت)  - 

 و کسی است که از بعد علمی و گسترش عمومی این شیوه تالش کرد. ابداع ابتدایی QFD 7مبدع اولیه  6یوجی آکاو 

QFD هنگامی رخ داد که در ذهن آکائو سوالی به این مضمون ایجاد شد: »ما در بحث کیفیت، به برخی اجزای محصول یا ،

ست یا خیر. چرا این نقاط و نکات مهم  کنیم و درصدد آنیم که بدانیم کیفیت در مورد آنها رعایت شده افرایند بسیار توجه می

کیفیت را که »نقاط تضمین کیفیتی« نام دارند، به عنوان نقاط کنترل و بازرسی در طراحی اولیه محصول و فرایند خود قرار  

 QFD (. مدل1390)ماکویی،   ایم«های خود گام برداشتهندهیم؟ در این صورت، از ابتدای طراحی محصول در راستای اولویت 

مورد استفاده قرار   1972رویکرد در طراحی است این رویکرد نخست در کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال   یک

عبارت   QFD تعریف  .وارد آمریکا شد و اکنون در کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد  1983گرفت. سپس در سال  

های اهداف و ابزار گام یک شغل و عملی که کیفیت را با جزئیاتش در راستای سیستم   به  کارگیری گام استقرار و به » :است از

فضا    -(. بیشترین کاربرد این روش در صنایع ماشینی و الکترونیکی بوده و حتی در صنعت هوا2017  8«)شوان چین، در بر دارد

های امریکایی و  درصد از شرکت  5/68استفاده از آن به حدی گسترش یافته که    شود. در حال حاضر،نیز از آن استفاده می

در آغاز تکامل خود  QFD (.1398کردند)مرووتی، از این تکنیک استفاده می 1997های ژاپنی فقط در درصد از شرکت 5/31

کردند  سازی میشد، تعادلانجام می با نام »نقطه نظرات طراحی« مطرح شد. که نه تنها نیازهای مشتری را با وظایفی که باید 

ساختند. باید به این نکته توجه کرد که همین امر باعث اشتباه کسانی شده است که  بلکه روابط بین این وظایف را مشخص می

 .ای با همین عنوان نوشته بوددانند. در حالی که دو سال قبل از آن، خود آکائو مقالهرا میتسوبیشی می QFD منشاء پیدایش

می توان به عنوان ماشین مترجم »نیازمندی های مشتریان« به »مشخصات فنی و مهندسی « یا به عبارتی مبدل   QFD از

تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک 

ل، تعریف نمود. این فرایند معموال با کیفیت اجزای عملکردی آغاز روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصو

با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده   QFD تکنیک  .گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد 

ستیتوی تامین در این بین متد چهار ماتریسی که ان  .ماتریسی و چهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است

 (. 2019،  9چی چو )  :کنندگان آمریکا هم آنرا مورد تائید و استفاده قرار داده به علل زیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است

 QFD کاربران رواج بیشتر نسبت به سایر دیدگاه های موجود در بین متخصصان و -1

 
6 Yoji Akao 
7 Quality Function Deployment 
8 Hsuan Chen 
9 Chyi chou 

http://www.joas.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9


 9 - 25 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 سادگی یادگیری و خالصه بودن نسبت به سایر رویکردها  -2

 تباط منطقی و ساده مراحل مختلف با یکدیگرار-3

 پوشش مراحل مهم تولید محصول با استفاده از چهار ماتریس  -4

 

 پيشينه پژوهش   - 

های تولیدی شهرک صنعتی شهر  (، در پژوهشی به واکاوی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت1399)و همکاران    فندرسکی

پر کارآفرینی  و  بازاریابی  مدیریت  منظر  از  فرضیهگرگان  داد،  نشان  پژوهش  نتایج  پایان  در  بازارگرایی داختند.  تأثیر  های؛ 

های فنی نتوانست کارآفرینانه بر عملکرد، بازارگرایی بر بازارگرایی کارآفرینانه، نوآوری بر عملکرد رد شدند و همچنین قابلیت

آقاجانی, حسنعلی و    .ش مورد تأیید قرار گرفتندهای پژوه کند. اما سایر فرضیهاثر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد را تعدیل  

ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک ایران با استفاده از تحلیل پوششی "، در پژوهشی با عنوان(1399)علی زارع شاهی،  

  4ا  شرکت مورد مطالعه، تنه  10به این نتایج دست پیدا کرد که از بین  "سازی میبد(ها )مطالعه موردی: صنعت کاشیداده

ارزیابی    اند،نارین و باستان در دو سال مورد مطالعه از کارایی تکنیکی و مقیاسی برخوردار بوده شرکت کاشی سازی مریم، صدف

ارزیابی عملکرد صنعت کاشی  "در پژوهشی با عنوان(،  1398)قرار گرفتند. کمالی اردکانی, علیرضا و علی مروتی شریف آبادی، 

به این  "صنعت کاشی و سرامیک اردکان و میبد DEA , DEMATEL اده از تلفیق تکنیکهایو سرامیک استان یزد با استف

ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم  نتایج رسید که استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ابزاری قدرتمند مدیریتی به منظور  

گیرنده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها آن شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد  

عندلیب و  شرکت ایفا سرام اردکان و ستاره میبد کارا می باشند.    2شرکت کاشی و سرامیک تحت بررسی تعداد    43که از  

(،در پژوهشی به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد، پرداختند.این 1398همکاران، )

انگلیسی مرتبط با موضوع )روش کتابخانه از نظرات خبرگان و تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی مقاالت معتبر فارسی و  ای(، 

چنین نظرسنجی از خبرگان این صنعت،  وجه به پیشینة تحقیق و همکارشناسان نیز به روش پرسشنامه استفاده شده است. با ت

بندی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از آزمون آماری و تکنیک  معیار ازجمله معیارهای رتبه   7عامل، عوامل مؤثر و    40

نیز با استفاده از روش  عامل با بیشترین رتبه انتخاب شدند. در نهایت    10گیری چندشاخصة آنتروپی و تاکسونومی،  تصمیم

کنندگان از منظر  سازی ساختار تفسیری، مدلی برای توسعة محصول سبز طراحی شد که مواردی همچون ارزیابی تأمینمدل

بندی سبز و تمایز با تولید محصوالت جدید، در سطوح  محیطی، امکان استفادة دوباره و بازیافت پسماندها، بسته مباحث زیست

(، در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادرات شرکت های صادرکننده  1397امامی )  .ر گرفتندباالی این مدل قرا

صنایع کاشی و سرامیک پرداخت. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادرات شرکت های صادرکننده  

ی و به لحاظ روش انجام تحقیق،تحقیق توصیفی صنایع کاشی و سرامیک در ایران می باشد  این تحقیق به لحاظ هدف کاربرد

در دو بخش آمار توصیفی و   SPSS داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار و    تحلیلی، می باشد  -از نوع پیمایشی  

تعهد  متغیرهای  تاثیر  بیانگر  چندگانه  رگرسیون  آزمون  از  حاصل  اند.نتایج  قرارگرفته  تحلیل  و  تجزیه  مورد    استنباطی 

باشد ایران می  در  و سرامیک  برعملکرد صادرات شرکت های صادراتی کاشی  و مشتری گرایی    .صادرات،تکنولوژ ی گرایی 

ایرانمنش و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در صنعت کاشی و سرامیک پرداختند. در 

بررسی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در صنعت کاشی و سرامیک   این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، به دنبال 

عامل به عنوان عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در   10ایران می باشد. مبتنی بر نتایج استخراج شده در ادبیات تحقیق،  

 جدید  رویکرد یک زا تست و توسعه ( در پژوهشی به بررسی2020همکاران) موریزو .صنعت کاشی و سرامیک شناسایی شدند

 روش تست برای بود این کار این از هدف العاده، پرداختند. فوق  زیتون روغن از مشتریان امتیاز توصیف برای QFD فازی

 زیتون روغن تاثیر العاده فوق  های ویژگی تعیین  برای  فازی منطق روش و استقرار کیفیت عملکرد اساس بر ترکیبی ارزیابی

 بازار، بررسی یک توسط شده تعریف انتظارات، کننده مصرف بین  رابطه محصول  سمت  به کنندگان مصرف پذیرش از بسیاری

 آمده دست به نتایج .گرفت قرار بررسی مورد کیفیت خانه از استفاده توسط  شده  بررسی محصوالت از اصلی های ویژگی  و
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و   .است مشتری ترجیحات به توجه با زیتون روغن های مارک  مختلف های کیفیت بندی طبقه به اجازه چو  چی 

انسانی که برای2019همکاران) از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش دیمتل در منابع  پژوهشی  علم و    (در 

دهی به    تکنولوژی میباشد استفاده کردند. به صورت خاص این مطالعه ابتدا از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی وزن

می کند. این    معیار استفاده میکند و سپس از روش دیمتل برای به وجود آوردن روابط مفهومی بین این معیارها استفادههر  

مطالعه از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و دیمتل برای ارزیابی منابع انسانی برای علم و تکنولوژی استفاده می کند  

تبی میتوانند برای بهتر کردن پرسنل برای بهبود عملکرد برای یک مدت زمان کوتاه  نتایج فراهم شده توسط فرآیند سلسله مرا

استفاده شوند. برای منابع انسانی و برای علم و تکنولوژی، بهبود فراساختارها میتواند یک انتخاب بهتر برای یک دوره زمانی  

عیارهای ردیف دوم مهمتری نسبت به ارزش، بلندتر باشد. به عالوه آموزش،هزینه های تحقیق و توسعه و خروجی فوری م

مشارکت، بازار کار، سرمایه انسانی و خروجی میانی هستند. بنابراین بهبود میبایست از فراساختارها آغاز شود،از لحاظ عملی  

له  ( در مقا2017سونر و همکاران )  میبایست از شناسایی آموزش،هزینه های تحقیق و توسعه و خروجی های فوری آغاز شود.

های  به ارزیابی و انتخاب پروژه  DEA,BSC-DEAبا استفاده از مدل ترکیبی    R&Dهایای با عنوان ارزیابی و انتخاب پروژه

R&D  اجرای توانایی بازار، به دستیابیزمان    عملیاتی، های هزینه کل .پرداخته اند ترکیه در اتومبیل تولیدی شرکت در 

آسوشه    .کرده اند انتخاب خروجی  های شاخص را کارکنان رضایت و انگیزش بازار، سهم و ورودی های شاخص را  تولید فرآیند

به ارزیابی  پروژه   DEA-BSC(، در مقاله ای با عنوان ارزیابی پروژه تکنولوژی اطالعات با رویکرد ترکیبی  2016و همکاران)

ر این پژوهش هزینه، زمان، منابع انسانی به عنوان تکنولوژی اطالعات در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران پرداخت هاند. د

شاخص های ورودی و میزان کنترل، امنیت، قابلیت اطمینان، رضایت مشتری، دستر سپذیری خدمات، برآوردن نیازهای سهام 

 داران، ریسک فرآیندها، ریسک منابع انسانی، ریسک تکنولوژی، به عنوان شاخص های خروجی در نظر گرفته شد. 

 

 ش شناسيرو
باشد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک  این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می

بندی عوامل موثر ها در این مطالعه، پرسشنامه خبره جهت اولویتپیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده-پژوهش توصیفی

ها بر اساس طیف نه درجه ساعتی تنظیم شده است. در این تحقیق سشنامهباشد. این پرمیعملکرد تولیدی صنایع کاشی  بر  

شود. با استفاده از این مقایسه زوجی اهمیت نسبی معیارها  از تکنیک مقایسه زوجی برای طراحی پرسشنامه خبره استفاده می

شامل مدیران و کارشناسان صنایع کاشی و سرامیک استان یزد می باشد که   حاضر پژوهش آماری جامعه  شود.تخمین زده می

نفر بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و تولید به    20از این میان  

پیاده سازی  روش دلفی به کمک خبرگان صنعت کاشی مشخص می اوزان عوامل    excelفازی روی    ahpشود و سپس با 

 .رتبه بندی می شود QFD مشخص می گردد و به کمک تکنیک

 

 یافته ها

 شناسایي عوامل موثر بر عملکرد توليد محصول   - 

در این مطالعه عوامل موثر بر عملکرد تولید در تمامی مراحل مختلف تولید محصول بررسی شده است. برای این منظور 

ای توسعه های ویژهمحدود براساس الگوی کوپر استفاده شده است. برای هر مرحله نیز شاخصاز  هفت مرحله تولید در مقیاس  

بندی عوامل موثر برای هر مرحله از عملکرد  داده شده است. با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفی فازی، اقدام به اولویت

هایی تشکیل شده است که برای تعیین  ل خود از شاخصتولید محصول پرداخته شده است. عوامل موثر بر عملکرد تولید محصو

ارائه شده  جدول اولویت عوامل موثر بر عملکرد تولید مورد استفاده قرار گرفته است. عوامل موثر بر عملکرد تولید محصول در 

 است. 
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 عوامل موثر بر عملکرد توليد محصول  -1جدول 

 نماد  های موثر بر عملکرد تولید محصول شاخص عوامل موثر بر عملکرد تولید محصول 

 یابی تولید ایده

 C11 یابی تولید محصول جدید برای بازارایده

 C12 یابی تولید محصول جدید برای سازمانایده

 C13 یابی بهبود محصوالت موجود ایده

 C14 یابی بهبود در خط تولید و فرایندها ایده

 انتخاب ایده تولید 

 C21 ارزیابی و تجزیه و تحلیل فنی 

 C22 ارزیابی و تجزیه و تحلیل مالی 

 C23 ارزیابی مقدماتی ایده در بازار

 C24 مفهوم دهی به ایده ها 

 سازی عملکرد تولید مفهوم 

 C31 شرح دقیقی در مورد ایده 

 C32 عباراتی قابل فهم برای مشتریان

 C33 ارائه برنامه مناسب

 C34 آزمون برنامه،

 C35 ارائه برنامه مدیریتی، مالی 

 وکارتحلیل کسب

 C41 ها شامل برنامه بازاریابی، برنامهتنظیم جزئیات 

 C42 جزئیات برنامه تولید، مالی 

 C43 آمادگی برای تولید

 C44 بررسی رفتار بازار

 C45 موضع یابی برای محصول طراحی شده 

 C46 تعیین قیمت، میزان تولید

 C47 پیش بینی فروش بلند مدت

 تولید در مقیاس محدود 

 C51 طراحی پایه ای محصول

 C52 شبیه سازی محصول 

 C53 تست و تصدیق 

 C54 مدیریت مفهوم

 C55 مدیریت ریسک

 بازاریابی تولید 

 C61 های مناسببرنامه دقیق بازاریابی با آمیخته 

 C62 جمع بندی تجزیه و تحلیل مالی 

 C63 های آتی برای محصول در بازارپیش بینی

 C64 قرار دادن محصول در بازار واقعی

 سازی تولید تجاری

 C71 اجرای برنامه بازاریابی منظم 

 C72 های قبلی تعدیل برنامه

 C73 های اقتضایی اجرای برنامه
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 الزامات فني هر مرحله از عملکرد توليد محصول  -2جدول 

 نماد  فنی عوامل موثر بر عملکرد تولید محصولالزامات  عوامل موثر بر عملکرد تولید محصول 

 یابی تولید ایده

 E11 اصول کارآفرینی فردی و سازمانی 

 E12 مدیریت خالقیت و نوآوری

 E13 های کالس جهانیهای برتر دنیا و سازمانهای شرکتآشنایی با ویژگی

 E14 دانش داده کاوی

 E15 تکنولوژی فکر

 E16 متدولوژی تفکر نقاد 

 E17 های ذهنی توسعه ظرفیت 

 انتخاب ایده تولید 

 E21 های حل مسئلهتکنیک 

 E22 الگو برداری سیستماتیک 

 E23 مدیریت و مهندسی ارزش 

 E24 اصول تجزیه و تحلیل داده ها 

 E25 وکار آینده پژوهی در کسب

 E26 تفکر سیستمی 

 E27 مدیریت ریسک

 سازی عملکرد تولید مفهوم 

 E31 ها ها و پروژهامکان سنجی طرح

 E32 تهیه و تدوین طرح تجاری 

 E33 های برنامه ریزی تولید/ ارائه خدمت در فضای عدم قطعیت رویکرد

 E34 هزینه یابی و برآورد بهای تمام شده محصوالت/ خدمات 

 E35 اجرای اثربخش اقدامات اصالحی و پیشگیرانهشناسایی خطا و 

 E36 طراحی آزمایش ها 

 E37 تحلیل ریشه ای خطا 

 وکارتحلیل کسب

 E41 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 

 E42 های اقتصادی تحقیق و توسعه و نقش آن در رقابت پذیری بنگاه

 E43 وکار مدیریت فرایند کسب

 E44 تقسیم بندی، تعیین بازار و موضع یابی در بازار هدف 

 E45 های نوین رقابت استرتژی 

 E46 اصول تجزیه و تحلیل رفتار رقبا 

 E47 اصول شناسایی نیاز مشتریان 

 تولید در مقیاس محدود 

 E51 مدیریت تحقیق و توسعه

 E52 سازی تولید ایده ها عملکرد تولید محصول و تجاری

 E53 مدیریت بهبود مستمر

 E54 تحقیقات بازاریابی و سنجش نیاز 

 E55 متدلوژی طراحی و تولید در مقیاس محدود 

 E56 برنامه ریزی و مدیریت پروژه 

 E57 مدیریت تکنولوژی 
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 نماد  فنی عوامل موثر بر عملکرد تولید محصولالزامات  عوامل موثر بر عملکرد تولید محصول 

 بازاریابی تولید 

 E61 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

 E62 روانشناسی رفتار مشتری 

 E63 (CSMسنجش رضایت مشتریان )

 E64 آشنایی با استانداردهای مدیریت تعامل، رضایت و شکایت مشتریان

 E65 عارضه یابی و آسیب شناسی فروش

 E66 عارضه یابی و آسیب شناسی تبلیغات

 E67 استراتژی اقیانوس آبی/ قرمز

 سازی تولید تجاری

 E71 خلق و مدیریت برند 

 E72 اصول، فنون و هنر مذاکره 

 E73 ها و غرفه داریهای حضور موفق در نمایشگاهشیوه 

 E74 برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثربخش

 E75 تهیه و تدوین قراردادها  اصول

 E76 ایجاد و مدیریت باشگاه مشتریان 

 E77 اصول نفوذ و فعالیت در بازاهای منطقه ای، ملی و بین المللی 

 

 FAHPها با تکنيک  اولویت نهائي شاخص  - 

ها  و وزن شاخص W)1(باید اوزان مربوط به عوامل اصلی  FAHPبرای تعیین اولویت نهائی عوامل با استفاده از تکنیک 

نتایج مقایسه زیرمعیارهای تحقیق و اوزان مربوط به آنها ماتریس    )2W(براساس هر معیار   را تشکیل    2Wدر دست باشد. 

در وزن   W)2(ها براساس هر معیار  کافیست وزن شاخص  AHPهای با تکنیک  دهد. برای تعیین اولویت نهائی شاخصمی

های پیشین محاسبه شده است. با استفاده از مقادیر قطعی  گام  ها در ضرب شود. هریک از این ماتریس  W)1(عوامل اصلی  

(CRISP) ها محاسبه شده است.  اولویت نهائی شاخص 

با   اصلی  نهائی عوامل  اولویت  زیرمعیارها مقدور است.  نهائی معیارها و  اولویت  براساس محاسبات صورت گرفته تعیین 

 اقتباس از سوپرماتریس حد در  

 به ترسیم درآمده است.   شکل 

 FAHPهاي مدل با تکنيک اولویت نهائي شاخص   -2شکل 
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محاسبه شده است. از نتایج    FAHPهای مدل با تکنیک  محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از شاخصبنابراین با توجه به  

 های  مربوط به اوزان شاخص 

شاخص ارزیابی    FAHPگیری مدیریت استفاده کرد. براساس خروجی تکنیک میمتوان به عنوان پشتیبانی برای تصمی شکل  

اولویت نخست قرار دارد.    0881/0با وزن  و تجزیه و تحلیل فنی   یابی تولید محصول جدید برای بازار با وزن مشابه ایدهدر 

یابی  ن شاخص با اهمیت است. ایدهسومی  0703/0ارزیابی و تجزیه و تحلیل مالی با وزن    در اولویت دوم قرار دارد.  0730/0

 در اولویت چهارم است. 0612/0بهبود محصوالت موجود با وزن 

 

 FQFDبندي عوامل موثر بر عملکرد توليد با  اولویت  - 

 است:  3یابی تولید به صورت جدول براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله ایده

 ابي توليدیوزن نهایي الزامات فني مرحله ایده  -3جدول

 کشف وشناسایی ایده 

 E11 0.364 اصول کارآفرینی فردی و سازمانی 

 E12 0.381 مدیریت خالقیت و نوآوری

 E13 0.332 های کالس جهانیهای برتر دنیا و سازمانهای شرکتآشنایی با ویژگی

 E14 0.422 دانش داده کاوی

 E15 0.449 تکنولوژی فکر

 E16 0.383 متدولوژی تفکر نقاد 

 E17 0.380 های ذهنی توسعه ظرفیت 

 

 .است 4براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله انتخاب ایده تولید به صورت جدول 

 وزن نهایي الزامات فني مرحله انتخاب ایده توليد -4جدول 

 انتخاب ایده تولید 

 E21 0.305 های حل مسئلهتکنیک 

 E22 0.438 الگو برداری سیستماتیک 

 E23 0.430 مدیریت و مهندسی ارزش 

 E24 0.411 اصول تجزیه و تحلیل داده ها 

 E25 0.351 وکار آینده پژوهی در کسب

 E26 0.438 تفکر سیستمی 

 E27 0.345 مدیریت ریسک

 

 است: 5سازی عملکرد تولید به صورت جدول مفهوم  براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله

 سازي عملکرد توليدمفهوم  وزن نهایي الزامات فني مرحله  -5جدول 

 توسعه و آزمایش مفهوم 

 E31 0.481 ها ها و پروژهامکان سنجی طرح

 E32 0.408 تهیه و تدوین طرح تجاری 

 E33 0.294 ریزی تولید/ ارائه خدمت در فضای عدم قطعیت های برنامه رویکرد

 E34 0.407 هزینه یابی و برآورد بهای تمام شده محصوالت/ خدمات 

 E35 0.334 شناسایی خطا و اجرای اثربخش اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
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 E36 0.311 طراحی آزمایش ها 

 E37 0.455 تحلیل ریشه ای خطا 

 است: 6وکار به صورت جدول براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله تحلیل کسب

 وکار وزن نهایي الزامات فني مرحله تحليل کسب -6جدول 

 وکارتحلیل کسب

 E41 0.405 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 

 E42 0.396 های اقتصادی نقش آن در رقابت پذیری بنگاهتحقیق و توسعه و 

 E43 0.355 وکار مدیریت فرایند کسب

 E44 0.371 تقسیم بندی، تعیین بازار و موضع یابی در بازار هدف 

 E45 0.357 های نوین رقابت استرتژی 

 E46 0.391 اصول تجزیه و تحلیل رفتار رقبا 

 E47 0.359 اصول شناسایی نیاز مشتریان 

 

 است: 7براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله تولید در مقیاس محدود به صورت جدول 

 وزن نهایي الزامات فني مرحله توليد در مقياس محدود-7جدول 

 تولید در مقیاس محدود 

 E51 0.376 مدیریت تحقیق و توسعه

 E52 0.400 سازی تولید ایده ها عملکرد تولید محصول و تجاری

 E53 0.393 مدیریت بهبود مستمر

 E54 0.392 تحقیقات بازاریابی و سنجش نیاز 

 E55 0.387 متدلوژی طراحی و تولید در مقیاس محدود 

 E56 0.369 برنامه ریزی و مدیریت پروژه 

 E57 0.411 مدیریت تکنولوژی 

 

 است:  8براین اساس اوزان نهایی الزامات فنی مرحله بازاریابی تولید به صورت جدول 

 وزن نهایي الزامات فني مرحله بازاریابي توليد  -8جدول 

 بازاریابی تولید 

 E61 0.359 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

 E62 0.372 روانشناسی رفتار مشتری 

 E63 0.375 (CSMسنجش رضایت مشتریان )

 E64 0.411 آشنایی با استانداردهای مدیریت تعامل، رضایت و شکایت مشتریان

 E65 0.369 عارضه یابی و آسیب شناسی فروش

 E66 0.390 عارضه یابی و آسیب شناسی تبلیغات

 E67 0.362 استراتژی اقیانوس آبی/ قرمز

 

 است:  9سازی تولید به صورت جدول نهایی الزامات فنی مرحله تجاریبراین اساس اوزان 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 9 - 25 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 سازي توليدوزن نهایي الزامات فني مرحله تجاري  -9جدول 

 سازی تولید تجاری

 E71 0.458 خلق و مدیریت برند 

 E72 0.435 اصول، فنون و هنر مذاکره 

 E73 0.376 ها و غرفه داریدر نمایشگاههای حضور موفق شیوه 

 E74 0.336 برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثربخش

 E75 0.319 اصول تهیه و تدوین قراردادها 

 E76 0.349 ایجاد و مدیریت باشگاه مشتریان 

 E77 0.418 در بازاهای منطقه ای، ملی و بین المللی اصول نفوذ و فعالیت 

 

 نتيجه گيري
  AHP  و  QFDاولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تولیدی صنایع کاشی بااستفاده از مدل تلفیقی  هدف این مطالعه  

( است. و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر حسب صنایع کاشی و سرامیک استان یزدبا )مطالعه موردی:   درمحیط فازی

های میدانی استفاده شده  ای و روش های کتابخانهروش، تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری اطالعات از روش 

یابی تولید  ایده)  دیابی تولیایده  عوامل موثر بر عملکرد تولیدی صنایع کاشی عبارتند از:است. که نتایج  پژوهش نشان داد که  

یابی بهبود در  ایده،  یابی بهبود محصوالت موجود  ایده،  یابی تولید محصول جدید برای سازمانایده  محصول جدید برای بازار،

ارزیابی مقدماتی ایده  ؛  ارزیابی و تجزیه و تحلیل مالی،  ارزیابی و تجزیه و تحلیل فنی)  انتخاب ایده تولید  خط تولید و فرایندها(.

ارائه ، عباراتی قابل فهم برای مشتریان،  شرح دقیقی در مورد ایده) سازی عملکرد تولیدمفهوم ( مفهوم دهی به ایده ها، بازار در

مناسب برنامه،  برنامه  برنامه مدیریتی، مالی  آزمون  برنامهر )وکاتحلیل کسب (  ارائه  بازاریابی، تنظیم جزئیات  برنامه    ها شامل 

 لی جزئیات برنامه تولید، ما

پیش بینی  ،  تعیین قیمت، میزان تولید،  موضع یابی برای محصول طراحی شده،  بررسی رفتار بازار،  آمادگی برای تولید

،  مدیریت مفهوم،  تست و تصدیق،  شبیه سازی محصول،  طراحی پایه ای محصول)  تولید در مقیاس محدود(  فروش بلند مدت

های  پیش بینی،  جمع بندی تجزیه و تحلیل مالی ،  های مناسبدقیق بازاریابی با آمیختهبرنامه  )  بازاریابی تولید(  مدیریت ریسک

بازار در  محصول  برای  واقعی،  آتی  بازار  در  محصول  دادن  تولیدتجاری(  قرار  منظم  )  سازی  بازاریابی  برنامه  تعدیل  ،  اجرای 

  یابی تولید ایدهالزامات فنی هر مرحله از عملکرد تولید محصول عبارتند از:  (. و   های اقتضاییاجرای برنامه،  های قبلیبرنامه

های کالس  های برتر دنیا و سازمانهای شرکتآشنایی با ویژگی،  مدیریت خالقیت و نوآوری،  اصول کارآفرینی فردی و سازمانی )

 دانش داده کاوی ،  جهانی

الگو برداری  ،  های حل مسئلهتکنیک)  ذهنی( انتخاب ایده تولیدهای  توسعه ظرفیت ،  متدولوژی تفکر نقاد،  تکنولوژی فکر

مدیریت  ،  تفکر سیستمی،  وکارآینده پژوهی در کسب،  اصول تجزیه و تحلیل داده ها ،  مدیریت و مهندسی ارزش،  سیستماتیک

ای برنامه ریزی تولید/ هرویکرد،  تهیه و تدوین طرح تجاری،  هاها و پروژهامکان سنجی طرح)  سازی عملکرد تولیدریسک( مفهوم 

شناسایی خطا و اجرای اثربخش ، هزینه یابی و برآورد بهای تمام شده محصوالت/ خدمات، ارائه خدمت در فضای عدم قطعیت

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  )وکارتحلیل کسب(  تحلیل ریشه ای خطا،  طراحی آزمایش ها،  اقدامات اصالحی و پیشگیرانه

تقسیم بندی، تعیین بازار ،  وکارمدیریت فرایند کسب،  های اقتصادیو توسعه و نقش آن در رقابت پذیری بنگاهتحقیق  ،  بازاریابی

تولید  (  اصول شناسایی نیاز مشتریان،  اصول تجزیه و تحلیل رفتار رقبا ،  های نوین رقابتاسترتژی ،  و موضع یابی در بازار هدف 

 مدیریت بهبود مستمر،  سازی تولید ایده هاد تولید محصول و تجاریعملکر، مدیریت تحقیق و توسعه) در مقیاس محدود 

مدیریت  ،  برنامه ریزی و مدیریت پروژه،  متدلوژی طراحی و تولید در مقیاس محدود ،  تحقیقات بازاریابی و سنجش نیاز

 (CSMسنجش رضایت مشتریان )،  روانشناسی رفتار مشتری،  (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ))  بازاریابی تولید(  تکنولوژی

عارضه یابی و  ،  عارضه یابی و آسیب شناسی فروش،  آشنایی با استانداردهای مدیریت تعامل، رضایت و شکایت مشتریان

 اصول، فنون و هنر مذاکره ، خلق و مدیریت برند ) سازی تولیداستراتژی اقیانوس آبی/ قرمز( تجاری، آسیب شناسی تبلیغات
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موفق  شیوه  حضور  نمایشگاههای  داریدر  غرفه  و  اثربخش،  ها  تبلیغات  مدیریت  و  ریزی  تدوین  ،  برنامه  و  تهیه  اصول 

 قراردادها

اصول نفوذ و فعالیت در بازاهای منطقه ای، ملی و بین المللی(. و بررسی اوزان عوامل ،  ایجاد و مدیریت باشگاه مشتریان

از بیشترین اولویت برخوردار   255/0تخاب ایده تولید با وزن نرمال  انعبارتند از:     FAHPموثر بر عملکرد صنایع کاشی با روش  

 است. 

در اولویت سوم    0/ 146وکار نیز  با وزن نرمال  در اولویت دوم قرار دارد.  تحلیل کسب  235/0یابی تولید با وزن نرمال  ایده

 قرار دارد. 

 090/0.  مفهوم سازی عملکرد تولید  با وزن نرمال در اولویت چهارم قرار دارد 127/0تجاری سازی تولید  با وزن نرمال  

در اولویت ششم قرار دارد. بازاریابی تولید  با وزن    080/0در اولویت پنجم قرار دارد تولید در مقیاس محدود  با وزن نرمال  

 در اولویت هفتم قرار دارد. 067/0نرمال 

 خواهند متفاوت ,دارند بیشتری تاثیرگذاری ریانمشت نیازهای در که شاخصهایی ,مختلف صنایع در که است گفتنی 

 درمحیط سریع دلیل تغییروتحول به همچنین .کنند شناسایی را شاخصها این ابتدا می باید  هرسازمان لذا،تصمیمگیران .بود

 افزایش را سازمان پذیری رقابت و پاسخگویی تا کنند حفظ طوالنی مدتی برای را سازمان اثربخشی و  کارایی سازمان،  و

 برمدیران گذاشت، خواهد سازمان خالقیت و وری بهره بر مشتریان نیازهای به توجه عدم که سوئی آثار به توجه با   لذا .دهند

 مؤثر مشتری رضایت بر که بپردازند عواملی بررسی به تا است ضروری سرامیک، و کاشی صنعت سازان تصمیم  و ارشد

 حوزه برای که کند می تهیه  را مناسبی اطالعات سرامیک و کاشی صنعت تصمیمگیران و ارشد مدیران برای  نتایج هستنداین

 پرداخته تحقیق نتایج به توجه با  پیشنهادی حل راه چند به حاضر پژوهش  در.دارند نیاز شان مسئولیت  در موفقیت های

  :میشود

به مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کاشی پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد تولید این صنایع در مرحله اول بر  ✓

 .روی شاخص  انتخاب ایده تولید تمرکز کنند

به مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کاشی پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد تولید این صنایع در مرحله دوم   ✓

 . دیابی تولید تمرکز کننوی شاخص  ایدهبر ر

به مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کاشی پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد تولید این صنایع در مرحله سوم  ✓

 . وکار تمرکز کنندبر روی شاخص  تحلیل کسب
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