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سعید صادقی ،1احمدرضا قاسمی* ،2عباس شول ،3ندا رسولی

 .1دانشجوی دکترای تخصصی مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران.
 .2استاديار ،گروه مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و حسابداری ،پرديس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ايران
 .3استاديار ،گروه مديريت صنعتی ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه ولیعصر(عج) ،رفسنجان ،ايران
 .4دانشآموخته کارشناسیارشد ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
دريافت1396/2/15 :

پذيرش1396/4/14 :

چکیده
مديريت کیفیت فراگیر ( )TQMاز جمله راهکارهای مؤثر در ارتقای رقابتپذيری و توسعه پايدار قلمداد
میگردد .امروزه مديران سازمانها نیازمند کسب اطالع در خصوص سطح کیفیت محصوالت و
خدماتشان در سازمانهايشان هستند TQM .در اقتصاد روبه رشد ايران يکی از قویترين ابزارها و
بهترين راهکارها برای مقابله با مسائل پیشروی سازمانها در محیطهای رقابتی است .هدف اصلی
پژوهش حاضر ارزيابی و تحلیل شکاف با توجه به شاخصهای  TQMدر پااليشگاه گاز فجر جم است.
بدينمنظور نخست دادهها از  6نفر از مديران و خبرگان پااليشگاه گاز فجر جم گردآوری و میزان اهمیت
هر يک از شاخصهای  TQMبا استفاده از تکنیک نوين و بسیار کارای  BWMمحاسبه شد؛ سپس با به
کارگیری تکنیک  FAHPوضع نسبی هر يک از شاخصهای  TQMنسبت به شاخصهای ديگر در
پااليشگاه گاز فجر جم اندازهگیری شد .در خاتمه نیز شکاف میان وضعیت ايدهآل و وضعیت کنونی هر
يک از شاخصهای  TQMنسبت به يکديگر در پااليشگاه گاز فجر جم با استفاده از تکنیک  IPMAمورد
ارزيابی و تحلیل قرارگرفته و استراتژیهايی برای کاهش يا از بین بردن شکافهای موجود ارائه شد.
کلید واژگان :مديريت کیفیت فراگیر ( ،)TQMپااليشگاه گاز فجر جمIPMA ،FAHP ،BWM ،

 -1مقدمه
امروزه تنها سازمان هايی در عرصه رقابت از موقعیت مناسـب برخوردارنـد کـه محـور اصـلی
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فعالیت خود را تأمین خواسته مشتريان و ارضای نیازهای آنان با حداقل هزينه و حداکثر کیفیت
قرار دادهاند [ TQM .]1به عنوان يک فلسفه مديريتی بـه طـور گسـترده در بخـشهـای مختلـ
مورد استفاده قرار میگیرد [ TQM .]2مجموعهای از اصـول مـديريت را کـه بـر بهبـود کیفیـت
تمرکز دارند به عنوان نیروی محرکه در همه بخشهای وظیفهای و در تمام سطوح شرکت ارائـه
میکند .يکی از مشکالتی که در بیشتر سازمانها وجود دارد اين اسـت کـه انـدازهگیـری بسـیار
کمی در مورد کیفیت انجام میگیرد .اگر موردی انجام گیرد معموالً مرتبط با سنجش شکايات يـا
حجم ضايعات و دوباره کاریهاست .در ايران بخش عظیمی از انرژی اولیه توسـط نفـت و گـاز
طبیعی به لحاظ دارا بودن میادين سرشار نفتی و گازی تأمین میشود .فشار ناشی از تحريمهـا
و از طرفی عدم توجه به مسأله کیفیت موجب پسرفت ايـن صـنعت در بازارهـای جهـانی شـده
است .اين مسأله نه تنها سبب کاهش قیمت و در نتیجه کـاهش درآمـدهـای حاصـل از صـادرات
فرآوردههای نفت و گاز کشور شده ،بلکه روزبهروز شاهد ربوده شدن سهم بـازار نفـت و گـاز
کشور توسط کشورهای مطرح در اين صنعت چون عربستان ،آمريکا ،قطر و ...هستیم .تا کنـون
پژوهشهای مشابه در داخل کشور صورت گرفتهاند اغلب به شناسايی ،ارزيابی ،سنجش اثـر و
يا رتبهبندی معیارهای  TQMبسنده کردهاند .از اينرو لزوم توجه بـه مباحـک کیفیـت و بهبـود
مستمر به عنوان راهکاری برای افزايش قدرت رقابتپذيری و سهم بازار و بهبود جايگاه کشـور
در بازارهای جهانی ضرورتی اجتنابناپذير است .در پژوهش حاضر پااليشگاه گـاز فجـر جـم

1

يکی از بزرگترين پااليشگاههای گاز ايران واقع در شهرستان جم استان بوشهر به عنوان مورد
مطالعاتی انتخاب شده است .پس از تعیین میـزان اهمیـت هـر يـک از شـاخصهـا بـا اسـتفاده از
تکنیک  BWMوضع نسبی هر يک از شـاخصهـای  TQMنسـبت بـه شـاخصهـای ديگـر در
پااليشگاه گاز فجر جم بـا اسـتفاده از تکنیـک  FAHPانـدازهگیـری و پـس از تعیـین شـکاف بـا
استفاده از تکنیک  IPMAبراساس موقعیت هر يک از شاخصها در مـاتريس اهمیـت -عملکـرد،
راهبردهايی برای از بین بردن شکافهای موجود ارائه شده است .به عبارتی هـدف از پـژوهش
حاضر «ارزيابی و تحلیل شکاف با توجه به شاخصهای  TQMدر پااليشگاه گاز فجر جم با به
کارگیری تکنیکهای  FAHP ،BWMو  »IPMAاسـت .در راسـتای نیـل بـه هـدف پـیشگفتـه
اهداف فرعی زير ترسیم شدهاند:
 -1شناسايی معیارها و زيرمعیارهای  TQMدر پااليشگاه گاز فجر جم؛
 -2تعیین درجه اهمیت هر يک از شاخصهای  TQMدر پااليشگاه گاز فجر جم؛
 . 1نام پیشین  :پاالي شگاه گاز کنگان
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 -3تعیین درجه عملکرد نسبی هر يک از شاخصهای  TQMنسبت به يکديگر در پااليشگاه
گاز فجر جم؛
 -4تعیین شکافهای موجود میان درجه اهمیت و درجه عملکرد با توجـه بـه شـاخصهـای
TQM؛
 -5ارائه راهکارهای مناسب برای از بین بردن شکافهای موجود؛
دادههای مورد نیاز در پژوهش حاضر طی سه مرحله گردآوری گرديـد .بـدين صـورت کـه
شاخصهای  TQMابتدا با مـروری دقیـو و گسـترده در ادبیـات و پیشـنه پـژوهش اسـتخرا
گرديد .به منظور تطبیو و ويژهسازی معیارهای استخرا شده با به کارگیری روش نمونهگیری
گلوله برفی از حداقل  6نفر از خبرگان صنعت مورد مطالعه نظرسنجی بـه عمـل آمـد؛ سـپس بـا
استفاده از پرسشنامههای مقايسه زوجی نسبت به گردآوری دادههای مورد نیـاز بـرای تحلیـل
اقدام گرديد.
در ادامه به مروری بر ادبیات پژوهش در مـورد  TQMو شـاخصهـای آن پرداختـه شـده
است .در بخش سوم روششناسی پژوهش ،جامعه و نمونه آمـاری و نحـوه گـردآوری دادههـا
بیان شد .در بخش چهارم با استفاده از سه تکنیک  FAHP ،BWMو  IPMAبه تحلیـل دادههـا
پرداخته و در خاتمه نیز نتايج و يافتههای پژوهش ارائه گرديد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مديريت کیفیت فراگیر به طور وسیعی به عنوان شـعار کلیـدی سـازمانهـا بـرای کسـب مزيـت
رقابتی در بازارها در نظر گرفته میشود [ .]3به زعم هال ( )1999از کیفیـت معـانی متعـددی در
ذهن افراد مختل

متبادر میشود؛ بنابراين مفهوم کیفیت در نظر مشتری غالبـاً بـا مفهـوم آن در

نظر متخصص يا مدير يکسان نخواهد بود [ .]4بررسی سه واژه تشـکیلدهنـده مـديريت کیفیـت
فراگیر به درک عمیوتر اين عبارت کمک میکند .واژه فراگیر نیز به اين معناست کـه  TQMهمـه
افراد و همه امور سازمان را دربرمیگیرد و به هـر فـرد درگیـر در ايـن فراينـد اشـاره دارد [.]5
 TQMيک رويکرد مديريتی منسجم برای برآوردن نیازهای مشتريان است و با مشـارکت همـه
کارکنان حاصل میشود و بسیاری از سازمانهـا در سراسـر جهـان آن را پذيرفتـهانـد [ .]6در
سالهای اخیر توجه بسیاری از مديران سازمان هـای تولیـدی و خـدماتی ايـران نیـز بـه سـمت
اجرای  TQMمعطوف شده است [ .]7نتايج حاصل از پژوهشی که در شـرکت سـازه پـويش از
شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران انجـام شـد نشـان داد کـه ايـن شـرکت
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توانسته با اجرای  TQMبه يک پايداری و حتی تغییر مسیر به سوی رونـد صـعودی شـود [.]8
در پژوهشی ديگر بر پااليشگاه هـای نفـت ايـران ،معیـار مـديريت و رهبـری بـه عنـوان يکـی از
تأثیرگذارترين معیارهای  TQMشناخته شـد [ .]9پژوهشـگران مختلـ
معیارهای مختلـ

در پـژوهشهـای خـود

و متفـاوتی را بـه عنـوان ابعـاد  TQMمـورد توجـه قـرار دادهانـد .ربـانی و

همکاران ( )2013با مـروری بـر  76مقالـه در حـوزه  TQMمعیارهـای حمايـت مـديريت عـالی،
مسئولیتپـذيری اجتمـاعی ،برنامـهريـزی اسـتراتژيک ،بـازخورد و رضـايت مشـتريان ،کیفیـت
اطالعات و عملکـرد ،مـديريت منـابع انسـانی ،آمـوزش ،مشـارکت کارکنـان ،رضـايت کارکنـان،
توانمندســازی کارکنــان ،سیســتم شناســايی و پــاداش ،کنتــرل فرآينــد و محصــوالت ،مــديريت
تأمینکننده ،طراحی خدمات ،بهبود مستمر ،تضمین کیفیت ،فرهنگ کیفیت ،سیستمهـای کیفیـت و
انعطافپذيری را به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت محصوالت و خدمات شناسايی و سـپس اقـدام
به رتبهبندی اين معیارها با استفاده از تکنیک  ANPفازی کردند .نتايج حاصل از اين رتبـهبنـدی
حاکی از آن بود که معیار حمايت مديريت عالی سازمان مهمترين معیار  TQMدر شـرکتهـای
مورد مطالعه است [ .]10در پژوهشی ديگر اِلماری و همکاران ( )2007معیارهای حمايت مديريت
عالی ،بهبود مستمر ،الگوبرداری ،بازخورد کارکنان ،مديريت منابع انسانی ،سیسـتمهـای کیفیـت،
انگیزش و پاداش ،تجزيه و تحلیـل مسـأله ،سـتادگزينی ،فرهنـگ خـدمت ،مسـئولیت اجتمـاعی و
تضمین کیفیت را به عنوان مهمترين معیارهای مؤثر در کیفیت مـورد بررسـی قـرار دادنـد [.]11
در پژوهشی ديگر ناظمی و همکاران ( )2010با استفاده از تکنیک  AHPفازی چهار معیـار را بـه
همراه  16زيرمعیار به عنوان مهمترين معیارهای  TQMاولويتبندی کردنـد کـه در نهايـت سـه
زيرمعیار کار تیمی ،مشارکت کارکنان و سیستم پاداش جايگاههـای اول تـا سـوم اهمیـت را بـه
خود اختصاص دادند [ .]12در پژوهشی ديگر يزدانی و همکـاران ( )2014بـا اسـتفاده از تکنیـک
 AHPفازی به شناسايی و رتبهبندی مهمترين عوامل در پیادهسازی  TQMدر شـرکت نفـت و
گــاز پــارس پرداختنــد .نتــايج حاصــل از پــژوهش يادشــده معیارهــای رهبــری ،برنامــهريــزی
استراتژيک ،تمرکز بر مشتری ،تمرکز بر عملیات ،نتايج مديريت ،تحلیل و مديريت دانش و تمرکـز
بر نیروی کاری را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت  TQMدر شرکت مورد مطالعه معرفـی کـرد
[ .]13آنچنان که از پژوهشهای پیشین پیداست هر يک از پژوهشگران بسته بـه صـنعت مـورد
مطالعه خود يکسری معیارها را انتخاب و با اسـتفاده از روشهـای مختلـ

آمـاری و پـژوهش

عملیاتی به تحلیل دادهها پرداخته و يکسری معیار را به عنوان مهمترين يا تأثیرگـذارترين معیـار
بر بهبود کیفیت تولیدات يا خدمات خود معرفی نمودهاند .در پژوهش حاضر پس از مـرور دقیـو
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و گسترده در ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت مورد مطالعه در نهايت چهار معیـار
اصلی که در ادامه به آنها اشاره شده است ،به همراه  14زيرمعیار انتخاب و مبنای تحلیـلهـای
بعدی پژوهش قرار گرفتند .جدول  1معیارها و زيرمعیارهای پژوهش را به همراه نمـاد و منـابع
آنها به تصوير میکشد.

 -1-2کارکنان
يکی از مهمترين بخشهای  TQMکه به نوعی ضمانت اجرايی آن نیز محسوب میشود مربـو
به کارکنان است [ .]14افزايش مشارکت کارکنان در کـار در نتیجـه برنامـههـای مـديريت منـابع
انسانی حاصل میشود .استراتژیهايی چون کار تیمی ،آموزش و توانمندسازی موجب افـزايش
انگیزه ،مسئولیتپذيری و قدرت تصمیمگیری میشود .سه زيرمعیار مربو به کارکنان مد نظـر
قرار گرفته که در پژوهش حاضر عبارت از کار تیمی ،آموزش و تشويو کارکنان است.

 -2-2سیستمها و فنون
سیستمها و فنون از عناصر کلیدی مديريت کیفیت محسوب مـیشـوند .تجزيـه و تحلیـل فرآينـد
سازمانها را کمک میکند تا نظارت دقیقی بر تالشهای صـورت گرفتـه در جهـت دسـتیابی بـه
اهداف از پیش تعیین شده و بهبود مستمر داشته باشند [ .]14پس از مرور در ادبیات پـژوهش و
نیز مشورت با خبرگان صنعت مورد نظر پنج زيرمعیار مديريت نـوآوری ،سیسـتمهـای کیفیـت،
بهبود مستمر ،طراحی محصوالت و خدمات و مديريت منابع انسانی .بـرای معیـار سیسـتمهـا و
فنون انتخاب شدند.

 -3-2ارزیابی و بازخورد
ارزيابی ابزاری است که به وسیله آن میتوان ضع

و مشـکالت کیفـی را شناسـايی و تشـريح

کرد و در جهت بهبود آنها گام برداشت [ .]14از طرفی بهبود کیفیت تا حد بسیاری بـه ارزيـابی
اطالعاتی بستگی دارد که از فرآيند ،مشتريان ،تأمینکنندگان ،کارکنان ،رقبـا و ديگـر سـهامداران
به دست میآيد [ .]15سه زيرمعیاری که برای معیار ارزيـابی و بـازخورد در نظـر گرفتـه شـده
عبارت از ارتباطات ،ارزيابی عملکرد و اطالعات است.

 -4-2مدیریت و سازماندهی
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مــديريت و ســازماندهی از مهــمتــرين عوامــل مــؤثر بــر  TQMاثــربخش محســوب مــیشــوند.
سازماندهی نیازمند رهبری و تعهد مديريت عـالی سـازمان اسـت .عـدم حمايـت مـديريت عـالی
میتواند مشکالت عديدهای را سر راه پیادهسـازی  TQMبـه وجـود آورد .پیـادهسـازی موفـو
 TQMدر سايه تغییر فرهنگ سازمان انجامپذير است [ .]16از طرفی برنامـههـا بايـد صـريح و
روشن بیان شوند و اهداف کیفی مورد توجه قرار گیرند ،همچنین ايجاد همـاهنگی میـان اهـداف
بخشهای مختل

سازمان بايد به عنوان نکته اصلی در برنامـهريـزی اسـتراتژيک مـورد توجـه

قرار گیرد [ .]17سه زيرمعیار مديريت و سازماندهی که در پژوهش حاضر مد نظر قـرار گرفتـه
عبارت از حمايت مديريت ،برنامهريزی استراتژيک و فرهنگ کیفیت است.
از طرفی تاکنون پژوهشی در خصوص تحلیل شکاف با توجـه بـه شـاخصهـای  TQMدر
پااليشگاه گاز فجر جم صورت نگرفته است .در پژوهش حاضر ارزيابی و تحلیـل شـکاف میـان
وضعیت ايدهآل شاخصهای  TQMو وضعیت نسبی اين معیارها نسـبت بـه يکـديگر بـا روش
تلفیقی  BWM- FAHP- IPMAدر پااليشگاه گاز فجر جم مد نظر بوده است .ابهـام و قطعیـت
نداشتن موجود در قضاوتهای خبرگانِ پااليشگاه گاز فجر جم در رابطه با وضع نسبی هر يـک
از شاخصهای  TQMلزوم استفاده از تکنیک  AHPدر شرايط فازی را توجیه مـینمـود؛ حـال
آنکه بیشتر خبرگان نسبت به میزان اهمیت هر يک از معیارهـای  TQMبـا قطعیـت اعـالم نظـر
میکردند و بنابراين لزوم استفاده از تکنیکی کـارا همچـون  BWMدر شـرايط قطعـی را بـرای
نگارندگان ايجاب مینمود .در نهايت نیز تحلیل شکاف میان اهمیت و عملکرد شرکت در رابطه بـا
هر يک از شاخصهای  TQMبا استفاده از تکنیک  IPMAمشخص شد.
جدول  1شاخصهای  TQMمورد استفاده در پژوهش حاضر
شاخصهای اصلی

نماد

کارکنان

A

سیستمها و فنون

B

شاخصهای فرعی

نماد

کارتیمی

A1

آموزش

A2

تشويو کارکنان

A3

مديريت نوآوری

B1

سیستمهای کیفیت

B2

بهبود مستمر

B3
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ارزیابی و بازخورد

C

مدیریت و سازماندهی

D

طراحی محصوالت و خدمات

B4

مديريت منابع انسانی

B5

ارتباطات

C1

ارزيابی عملکرد

C2

اطالعات

C3

حمايت مديريت

D1

برنامهريزی استراتژيک

D2

فرهنگ کیفیت

D3

[18؛ ]22

[14؛ 22؛ ]23

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیک هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصـیفی -پیمايشـی
است .از لحاظ موضوعی در قلمرو مباحک  TQMقرار میگیرد .محدوده مورد مطالعه پـژوهش
پااليشگاه گاز فجر جم يکی از بزرگترين پااليشگاههای گاز ايران واقع در شهرستان جم اسـتان
بوشهر است .اين پااليشگاه هماکنون (سال  1396خورشیدی) ظرفیت دريافت حـدود  25میلیـون
مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی را دارد و تا دو سال آينده (سال  1397خورشـیدی) بـه50
میلیون مترمکعب افزايش خواهد يافت .جامعه آماری پژوهش حاضر تمـامی مـديران رده بـاالی
پااليشگاه گاز فجر جم است که درک نسبی از مفاهیم و موضوع پژوهش دارند .به منظور تحلیل
دادهها از نظر  6نفر از خبرگان پااليشگاه گاز فجر جم که از مديران رده باالی سازمان با سـابقه
حداقل  10سال و با تحصیالت باالتر از کارشناسیارشـد بودنـد؛ در تکمیـل مـاتريس مقايسـات
زوجی استفاده گرديد .در روشهای تصمیمگیری چند معیاره رابطـه يـا فرمـول خاصـی بـرای
تعیین اندازه نمونه وجود ندارد ،بلکه به سبب کوچک بودن جامعه هدف سعی در سرشـماری از
آحاد خبرگان است ،همچنین راهبرد نمونهگیری نیز هدفمنـد يـا قضـاوتی اسـت .بـرای بررسـی
پايايی مقايسات نیز از نرخ ناسازگاری استفاده و پس از تجديـد نظـر و تکمیـل مجـدد برخـی از
ماتريسهای ناسازگار در نهايت سازگاری کلیه مقايسات تأيید گرديد .به منظـور تحلیـل دادههـا
نیز از سه تکنیک  FAHP ،BWMو  IPMAاستفاده شده است.
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 -1-3تکنیک BWM2
تکنیک  BWMتوسط رضايی ( )2015پیشنهاد شد [ .]24اين تکنیک يکی از کاراترين تکنیکهـای
تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر پايه مقايسات زوجی است .تکنیـک  BWMبـا نیـاز بـه تعـداد
مقايسههای زوجی کمتر نسبت به ساير تکنیکهای مشابه کاراتر است و نتايج با قابلیت اطمینـان
باالتری را به دست میدهد.
گامهای تکنیک BWM
گام  :1تعیین مجموعهای از معیارهای تصمیم :در اين گام مجموعهای از معیارها به صـورت

} 𝑛𝐶  {𝐶1 , 𝐶2 , … ,تعیین میشود که بايد در تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرند.

گام  2تعیین بهترين (مهمترين /مطلوبترين) و بدترين (کـم اهمیـتتـرين /حـداقل مطلوبیـت)
معیار :در اين گام تصمیمگیرنده اقدام به تعیین مهمترين و کماهمیتترين معیار مینمايد.
گام  3تعیین میزان ارجحیت بهترين /مهمترين معیار نسبت به سـاير معیارهـا بـا اسـتفاده از

اعداد  1تـا  : 9بــردار ارجحیـت بهتـرين معیـار نسـبت بـه ديگـر معیارهـا بــه صــورت = 𝐵𝐴

) 𝑛𝐵𝑎  (𝑎𝐵1 , 𝑎𝐵2 , … ,نمايش داده میشود .در ايـن بـردار 𝑗𝐵𝑎 نشـاندهنـده میـزان ارجحیـت
بهترين معیار (𝐵) نسبت به معیار 𝑗-ام است .روشن است که  𝑎𝐵𝐵 = 1برقرار است.

گام  4تعیین میزان ارجحیت ساير معیارها نسبت به بدترين /کماهمیتترين معیار با اسـتفاده
از اعــداد  1تــا  :9بـــردار ارجحیــت ســاير معیارهــا نســبت بــه بــدترين معیــار بــه صــورت
𝑇) 𝑊𝑛𝑎  𝐴𝑊 = (𝑎1𝑊 , 𝑎2𝑊 , … ,نمايش داده میشود .در اين بردار 𝑊𝑗𝑎 نشاندهنـده میـزان

ارجحیت معیار 𝑗-ام نسـبت بـه بـدترين /کـماهمیـتتـرين معیـار ( 𝑊) اسـت .مبـرهن اسـت کـه
 𝑎𝑊𝑊 = 1برقرار است.

گام  5تعیین اوزان بهینه معیارها ) ∗𝑛𝑊  :(𝑊1∗ , 𝑊2∗ , … ,به منظور تعیین اوزان بهینه هر يـک

از معیارهـــا بايـــد بـــه ازای هـــر يـــک از زو هـــای 𝑗𝑊 𝑊𝐵 ⁄و 𝑊𝑊 ،𝑊𝑗 ⁄تســـاویهـــای
𝑗𝐵𝑎 = 𝑗𝑊 𝑊𝐵 ⁄و 𝑊𝑗𝑎 = 𝑊𝑊 𝑊𝑗 ⁄برای تمـام 𝑗 هـا برقـرار باشـد؛ بنـابراين بايـد درپـی

راهحلی بود کـه قـدرمطلو حـداکثر اخـتالفهـای | 𝑗𝐵𝑎  |𝑊𝐵 /𝑊𝑗 −و | 𝑊𝑗𝑎  |𝑊𝑗 /𝑊𝑊 −را

حداقل کند .با توجه به غیرمنفی بودن وزن هر يک از معیارها ( )∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 ≥ 0و محدوديتی که

برای مجموع اوزان برقـرار اسـت ( ،)∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1مـدل بهینـهسـازی بـه صـورت رابطـه ()1
فرموله میشود.

2. Best-Worst Multi-Criteria Decision-Ma king Method
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min ξ
s. t.
WB
|
− a Bj | ≤ ξ , for all j
Wj
Wj
|
− a jW | ≤ ξ , for all j
WW

()1

n

∑ Wj = 1
j=1

Wj ≥ 0, for all j

رابطه ( )1را میتوان به صورت رابطه ( )2فرموله کرد .با حل اين مدل اوزان بهینه هر يک از

معیارها ) ∗𝑛𝑊  (𝑊1∗ , 𝑊2∗ , … ,و مقدار ∗ 𝜉 به دست میآيد.

min ξ
s. t.
|𝑊𝐵 − aBj Wj | ≤ ξ Wj , for all j
|𝑊𝑗 − ajW 𝑊𝑤 | ≤ ξ 𝑊𝑤 , for all j

()2

n

∑ 𝑊j = 1
j=1

Wj ≥ 0, for all j
مدل ارائه شده در رابطه ( )1را میتوان به مدل ارائه شده در رابطه ( )2تبديل و حل کرد.

*توضیحات رابطه ( 𝑤𝐵 :)2،1وزن مهمترين معیـار 𝑤𝑤 ،وزن کـماهمیـتتـرين معیـار𝑤𝑗 ،

وزن معیار -jام 𝑎𝐵𝑗 ،میزان ترجیح مهمترين معیـار نسـبت بـه معیـار -jام jw𝑎 ،میـزان تـرجیح
معیار -jام نسبت به کماهمیتترين معیار

محاسبه نرخ ناسازگاری (𝑹𝑰) 3مختص تکنیک BWM

به منظور محاسبه نرخ ناسازگاری از مقدار ∗ 𝜉 بـه دسـت آمـده در مرحلـه قبـل و شـاخص

سازگاری (𝐼𝐶) 4گزارش شده برای مقادير مختل

𝑊𝐵𝑎 (رابطه ( ))3استفاده میشود.
3. Cons
Inconsistency
Ratio
4.
istency Index
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جدول  2شاخصهای سازگاری مختص تکنیک BWM
9

8

7

6

5

4

3

2

1

𝑾𝑩𝒂

5/23

4/47

3/73

3/00

2/30

1/63

1/00

0/44

0/00

CI

∗𝜉
𝐼𝐶

رابطه ()3

=𝑅

 .2-3تکنیک FAHP5
چانگ ( )1996روشی بسیار ساده را برای بسط فرايند تحلیل سلسـله مراتبـی بـه فضـای فـازی
ارائه داد [ .]25اين روش مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرمااليز ساعتی و بـا
استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده بود ،مورد استقبال محققین قرار گرفـت .در ادامـه
نحوه پیادهسازی اين روش به صورت گام به گام تشريح شده است.
 گامهای تکنیک FAHPگام  1ترسیم مدلی شامل هدف ،معیارها و زيرمعیارها :در اين گام سـاختار سلسـله مراتـب
تصمیم با استفاده از سطوح هدف ،معیار و گزينه ترسیم میشود.
گام  .2تشکیل ماتريس مقايسات زوجی :در اين گام ماتريس مقايسات با بهرهگیری از اعـداد
فازی مثلثی که در جدول  3ارائه شده است و براسـاس نظـرات چنـدين تصـمیمگیرنـده تشـکیل
میشود.
جدول  3طی

فازی و عبارت کالمی متناظر

کد

عبارات کالمی

عدد فاری

1

ترجیح برابر

)(1,1,1

2

ترجیح کم

)(1,3,5

3

ترجیح زياد

)(3,5,7

4

ترجیح خیلی زياد

)(5,7,9

5

ترجیح کامالً زياد

)(7,9,9

گام  3میانگین حسابی نظرات :میانگین حسابی نظرات تصمیمگیرندگان براساس رابطه ()4
محاسبه میشود.

5. Fu zzy Analy tic Hierarchy Process
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()4

𝑗𝑖𝑃

𝑘𝑗𝑖𝑎 ∑𝑘=1

̃𝑎i , j = 1, 2, ..., n

𝑗𝑖𝑃

= ij

گام  4محاسبه مجموع عناصر سطر :مجموع عناصر سطرها با استفاده از رابطه ()5
محاسبه میشود.
𝑗𝑖̃𝑎 𝑆̃𝑖 = ∑𝑛𝑖=1

()5

i= 1, 2, ..., n

گام  5نرمااليز کردن :مجموع سطرها با استفاده از رابطه ( )6نرمااليز میشود.
̃𝑖 = 𝑆̃𝑖 ⊗ [∑𝑛𝑖=1 𝑆̃𝑖 ]−1
𝑀i = 1, 2, ...., n

()6

در صورتی که 𝑖̃𝑆 را به صورت ) (li, mi, uiنشان دهیم رابطه ( )6به شکل رابطه ()7
محاسبه میشود.
)

()7

𝑖𝑢
𝑛
𝑖𝐼 ∑𝑖=1

,

𝑖𝑚
𝑛
𝑖𝑚 ∑𝑖=1

,

𝑖𝐼
𝑛
𝑖𝑢 ∑𝑖=1

( = 𝑖̃
𝑀

گام  6تعیین درجه احتمال بزرگتر بودن :درجه احتمال بزرگتر بودن هر  µiرا نسبت به
ساير  µiها محاسبه و آن را ) d'(Aiمینامیم.
درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثی فازی ) µ2=(l2, m2, u2نسبت به عدد مثلثی فازی
) µ1=(l1, m1, u1با استفاده از رابطه ( )8و يا مترادف رابطه ( )9محاسبه میشود.
()8

()9

]))𝑦( 𝑉 (𝑀2 > 𝑀1 ) = 𝑆𝑢𝑏𝑦≥𝑥 [𝑚𝑖𝑛 (𝜇𝑀1 (𝑥) , 𝜇𝑀2
)𝑑( 𝑉 (𝑀2 > 𝑀1 ) = ℎ𝑔𝑡 (𝑀2 ∩ 𝑀1 ) = 𝜇𝑀2
𝑖𝑓: 𝑀2 > 𝑀1
𝑖𝑓: 𝑙2 > 𝑢1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
0
{=
𝑙1 − 𝑢2
) (𝑀2 − 𝑢2 ) − (𝑀1 − 𝑙1

همان طور که در شکل  1مالحظه میشود  dمختصات باالترين نقطه در منطقه اشتراک و

برخورد دو تابع عضويت  μM1و  𝜇𝑀2است.
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) 𝑉 (𝑀2 > 𝑀1

شکل  1اولويت دو عدد فازی مثلثی

برای مقايسه  M1و  M2محاسبه هر دو مقدار ) V(M2 ≥ M1) , V(M1≥M2ضروری
است .درجـه احتمال بزرگتر بودن يک عـدد فـازی محـدب ) (Mاز  Kعـدد فازی محـدب ديگر
) (Mi ; i = 1,2,…,kبه صورت رابطه ( )10تفکیک میشود.
()10

≥ d'(M)= V(M ≥ M1,M2,…,Mk) = V[(M≥ M1) , (M ≥ M2) , … , (M
i = 1,2,…,k

)Mk)] = min V (M ≥ Mi

گام  7نرمااليز کردن :با نرمااليز کردن بردار وزنها با استفاده از رابطه ( ،)11وزنهای
نرمااليز به دست میآيند .وزنهای فوق ،وزن قطعی (غیرفازی) هستند .اوزان تمامی معیارها با
تکرار اين فرآيند به دست میآيد.
()11

𝑇

) 𝑑′ (𝐴1
) 𝑑′ (𝐴2
) 𝑛𝐴( 𝑑′
𝑛 [ =𝑤
,
,
…
,
]
) 𝑖𝐴( ∑𝑖=1 𝑑 ′ (𝐴𝑖 ) ∑𝑛𝑖=1 𝑑′
) 𝑛𝐴( ∑𝑛𝑖=1 𝑑′

 محاسبه نرخ ناسازگاری به روش گوگوس و بوچردر پـژوهش حاضــر بـه منظــور بررســی سـازگاری مقايســات در تکنیــک  FAHPاز روش
گوگوس و بوچر استفاده شده است .در ادامه به شـرح روش يادشـده مـیپـردازيم .گوگـوس و
بوچر ( ) 1998پیشنهاد دادند برای بررسـی سـازگاری دو مـاتريس (عـدد میـانی و حـدود عـدد
فازی) از هر ماتريس فـازی مشـتو و سـپس سـازگاری هـر مـاتريس براسـاس روش سـاعتی
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محاسبه شود [ .]26مراحل محاسبه نرخ سازگاری ماتريسهای فازی مقايسات زوجی بـه قـرار
زير است :مرحله  :1در مرحله اول ماتريس مثلثی فازی را به دو ماتريس تقسـیم کنیـد .مـاتريس
اول از اعداد میانی قضاوتهای مثلثی تشکیل میشـود ]  A  [aijmو مـاتريس دوم شـامل
m

میانگین هندسی حدود باال و پايین اعداد مثلثی میشود . Ag  aiju .aijl
مرحله  : 2بردار وزن هر مـاتريس بـا اسـتفاده از روش سـاعتی بـه ترتیـب روابـط ()13،12
محاسبه میشود.

رابطه :12

] w m  [wim

که در آن

رابطه :13

] w g  [wig

که در آن

aijm
1

n
n j 1
 aijm
n

ai iju1 .aijl

n

aiju .aijl



wim 

1 n

n j 1

wig 

i 1

مرحله  3بزرگترين مقدار ويژه برای هر مـاتريس بـا اسـتفاده از روابـط ( )14،15محاسـبه
میشود.

رابطه :14

w mj
1 n n
a
(
)  ijm wm
n i 1 j 1
i

mmax 

رابطه :15

w gj
1 n n
a
.
a
(
)  iju ijl wg
n i1 j 1
i

λgmax 

مرحله  4شاخص سازگاری با استفاده از راوبط ( )16،17محاسبه میشود.
)( λ  n
)(n  1
(
)λg  n
CI g  max
)(n  1
m
max

رابطه :16
رابطه :17

CI m 

مرحله  5برای محاسبه نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIبر مقدار شاخص تصادفی )(RI
تقسیم میشود (جدول .)4
جدول  4شاخصهای تصادفی )(RI
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اندازه ماتریس

RI m

RI g

1

0

0

2

0

0

3

0/4890

0/1796

4

0/7937

0/2627

5

1/0720

0/3597

6

1/1996

0/3818

7

1/2874

0/4090

ادامه جدول 4
اندازه ماتریس

RI m

RI g

8

1/3410

0/4164

9

1/3793

0/4348

10

1/4095

0/4455

11

1/4181

0/4536

12

1/4462

0/4776

13

1/4555

0/4691

14

1/4913

0/4804

15

1/4986

0/4880

پس از محاسبه نرخ ناسازگاری برای دو ماتريس براسـاس روابـط ( )18،19بـا آسـتانه 0/1
مقايسه میشوند .در صورتی که هر دوی اين شـاخصهـا کمتـر از  0/1بودنـد ،مـاتريس فـازی
سازگار است.

رابطه :18

CI g
CR 
RI g

رابطه :19

CI m
RI m

 .3-3تکنیک

g

CR m 

6IPMA

نقشه تحلیل اهمیت -عملکرد نخستین بار توسط مـارتیال و جیمـز ( )1977بـرای تحلیـل عملکـرد
6. Importance-Performance Map Analy sis
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صنعت اتوموبیلسازی معرفی شد [ .]27اين تکنیک شامل شش گام به شرح زير است:
گااام  -1شناســايی و اســتخرا معیارهــا :گــام اول عبــارت اســت از شناســايی و اســتخرا
مجموعه معیارهايی که قصد داريم شکاف عملکـردی را نسـبت بـه آنهـا بسـنجیم .ايـن گـام بـا
مطالعه ادبیات موضوع و نظرخواهی با خبرگان صورت میپذيرد.
گام  -2تعیین درجه اهمیت و درجه عملکرد :در اين گام درجه اهمیـت و عملکـرد هـر يـک از
معیارهای شناسايی شده در گام قبل محاسبه مـیشـود bjp .و p = 1, 2, ..., n ; j = 1, 2, ( ،cjp
 ،)..., mبه ترتیب نشاندهنده درجه اهمیت و درجه عملکرد است که بـرای معیـار -jام و توسـط
تصمیمگیرنده -pام تعیین شده است.
گام  -3يکپارچهسازی نظر خبرگان :در اين گام نظر خبرگان با استفاده از میـانگین هندسـی
يا حسابی يکپارچه میشود.
گام  -4تعیین ارزش آستانه :ارزش آستانه جهت تعیین خانههـای مـاتريس تحلیـل -عملکـرد
اهمیت به کار میرود .روشها و رويکردهای مختلفی برای تعیین ارزش آستانه وجـود دارد کـه
در پژوهش حاضر از میـانگین حسـابی بـرای محاسـبه ارزش آسـتانه اهمیـت و ارزش آسـتانه

عملکرد استفاده شده است 𝜇𝑏 .و 𝑐𝜇 به ترتیب ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکـرد را
نشان میدهند (رابطه (.))21 ،20
𝑚∑
𝑗𝑏 𝑗=1

()20

𝑚
𝑚∑
𝑗𝑐 𝑗=1

()21

= 𝑏𝜇

𝑚

= 𝑐𝜇

گام  -5رسم ماتريس تحلیل اهمیت -عملکرد و تعیین موقعیت نسبی معیارها :ماتريس تحلیـل
اهمیت -عملکرد ماتريسی دوبعدی است که محور عمود و افقی آن به ترتیب نشاندهنـده میـزان
اهمیــت (عملکــرد مطلــوب در حالــت ايــدهآل) و عملکــرد کنــونی شــرکت نســبت بــه هــر يــک از
معیارهاست.
گام  -6تعیین اولويت بهبود :به منظور تعیین اولويت بهبـود عملکـرد شـرکت در هـر يـک از
فعالیتهای مربوطه از رابطه ( )22استفاده میکنیم که توسط وو ( )2008ارائه شـده اسـت ].[28

با توجه به رابطه ( )22شکاف بین ارزش اهمیت و عملکرد معیـار 𝑗-ام ضـرب در ارزش اهمیـت

آن معیار میتواند وزن يا اولويت معیار 𝑗-ام را تعیین کند که با 𝑗𝑊𝑂 نشان داده میشود.
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| 𝑗𝑏 × ) 𝑗𝑐 𝑂𝑊𝑗 = |(𝑏𝑗 −

رابطه :22

اوزان به دست آمده از رابطه ( )22را برای سـهولت بیشـتر تجزيـه و تحلیـل بـا اسـتفاده از

رابطه ( )23نرمااليز مینمايیم .معیارهايی که دارای 𝑗𝑊𝑆 بیشتری هسـتند بايـد در اولويـتهـای
باالتر جهت بهبود قرار گیرند.

رابطه :23

𝑆𝑊𝑗 = 1

𝑚

∑

0 ≤ 𝑂𝑊𝑗 ≤ 1

𝑗=1

𝑗𝑊𝑂
𝑚∑
𝑗𝑊𝑂 𝑗=1

= 𝑗𝑊𝑆

مراحل اجرای پژوهش با توجه به روشهای تجزيه و تحلیـل بیـان شـده بـه طـور خالصـه
مطابو شکل  2نشان داده شده است.

TQMبررسی و مرور مبانی نظری حوزه
از مبانی نظری پژوهشTQMشناسايی و استخرا معیارهای
تطبیو و ويژهسازی معیارهای انتخاب شده براساس نظر خبرگان
طراحی پرسشنامه مقايسه

طراحی پرسشنامه مقايسه

BWMزوجی مختص تکنیک

FAHPزوجی مختص تکنیک

گردآوری و تحلیل دادهها به

گردآوری و تحلیل دادهها به

منظور تعیین درجه اهمیت

منظور تعیین درجه عملکرد

IPMAتحلیل شکاف و تعیین اولويت بهبود با استفاده از تکنیک
بحک و نتیجهگیری
194

پژوهش های مدیریت در ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،21شماره  ،4زمستان 1396

شکل  2مراحل کلی اجرای پژوهش

 -4تحلیل دادهها و ارائه یافتهها
آنچنان که پیشتر نیز اشاره شد در پژوهش حاضـر از سـه تکنیـک  FAHP ،BWMو IPMA
به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است .در ادامه بـه ايـن مهـم پرداختـه شـده اسـت .در ايـن
بخش از پژوهش با استفاده از تکنیک  ،BWMوزن /اهمیت معیارها و زيرمعیارها پـژوهش طـی
گامهای پنجگانه توسط هر شش خبره محاسبه شده و در قالب جدول  5ارائه شده اسـت .بـرای
تجمیع نظرات خبرگان از میانگین حسابی اوزان محاسبه شده برای هر معیار استفاده شـد .نـرخ
ناسازگاری کلیه مقايسات کوچکتر از  0/1و نزديک به صفر بوده و اين مطلب مؤيـد سـازگاری
مناسب و در نتیجه قابلیت اطمینان باالی نتايج به دست آمده است .جدول  5وزن /اهمیـت نهـايی
هر يک از شاخصهای  TQMرا که با استفاده از تکنیک  BWMمحاسبه شده نشان میدهد.
جدول  5درجه اهمیت هريک از شاخصهای TQM
شاخصهای

وزن/

اصلی

اهمیت

کارکنان

0/088

سیستمها و فنون

0/442

ارزیابی و
بازخورد
مدیریت و
سازماندهی

0/084

0/386

شاخصهای فرعی

وزن /اهمیت

درجه اهمیت نهایی

کارتیمی

0/224

0/0197

آموزش

0/698

0/0614

تشويو کارکنان

0/077

0/0068

مديريت نوآوری

0/126

0/0557

سیستمهای کیفیت

0/074

0/0327

بهبود مداوم

0/395

0/1746

طراحی محصوالت و خدمات

0/117

0/0517

مديريت منابع انسانی

0/288

0/1273

ارتباطات

0/431

0/0362

ارزيابی عملکرد

0/49

0/0412

اطالعات

0/0784

0/0066

حمايت مديريت

0/591

0/2282

برنامهريزی استراتژيک

0/408

0/1575

فرهنگ کیفیت

0/001

0/0004

براساس جدول  5معیارهای حمايت مديريت ،بهبـود مـداوم و برنامـهريـزی اسـتراتژيک بـه
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ترتیب با اوزانی معادل  0/1746 ،0/2282و  0/1575جايگاههای اول تا سوم اهمیـت را بـه خـود
اختصاص دادهاند.
پس از تعیین درجه اهمیت (وضعیت مطلوب) هر يک از شاخصهای  TQMنوبت بـه تعیـین
وضع نسبی شاخصهای  TQMنسبت به يکـديگر در پااليشـگاه گـاز فجـر جـم بـا اسـتفاده از
تکنیک  FAHPمیرسد .جدول  6درجه عملکرد يا به عبـارتی میـزان توجهـاتی کـه در عمـل بـه
هريک از شاخصهای  TQMشده را نشان میدهد.
جدول  6درجه عملکرد هر يک از شاخصهای TQM
شاخصهای اصلی

وزن /عملکرد

کارکنان

0/19

سیستمها و فنون

0/44

ارزیابی و بازخورد

0/04

مدیریت و
سازماندهی

0/29

وزن/

درجه عملکرد

عملکرد

نهایی

کار تیمی

0/386

0/0765

آموزش

0/386

0/0765

شاخصهای فرعی

تشويو کارکنان

0/227

0/0450

مديريت نوآوری

0/185

0/0850

سیستمهای کیفیت

0/208

0/0956

بهبود مداوم

0/226

0/1040

طراحی محصوالت و خدمات

0/227

0/1043

مديريت منابع انسانی

0/151

0/0695

ارتباطات

361

0/0151

ارزيابی عملکرد

0/268

0/0112

اطالعات

0/370

0/0154

حمايت مديريت

0/432

0/1305

برنامهريزی استراتژيک

0/297

0/0897

فرهنگ کیفیت

0/271

0/0819
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تحلیل دادهها -تکنیک IPMA
پس از تعیین میزان اهمیت (وضعیت مطلوب) و عملکرد (وضعیت فعلی) پااليشگاه گـاز فجـر
جم نسبت به هر يک از شاخصهای  TQMنوبت بـه تحلیـل شـکاف میـان وضـعیت مطلـوب و
وضعیت کنونی با استفاده از تکنیک  IPMAمیرسد .در ادامه به اين مهم پرداختـه شـده اسـت.
گامهای يک تا سه مربو به تکنیک  IPMAکه شامل شناسايی و اسـتخرا معیارهـا (شـامل 4
معیار اصلی و  14معیار فرعی) ،تعیین درجه اهمیت (خروجی تکنیـک  )BWMو درجـه عملکـرد
(خروجی تکنیک  )FAHPو يکپارچهسازی نظر خبرگان بود ،پیش از اين انجام شد .در ادامه بـه
گام چهارم اين تکنیک که همان تعیین ارزش آستانه اهمیت و عملکرد بود ،پرداخته میشود.
گام  -4تعیین ارزش آستانه :از دو تکنیک  BWMو  FAHPبه دلیل نرمااليز بودن اوزان به
دست آمده ،مجموع ارزش اهمیت و همچنین مجموع ارزش عملکرد برابر يک است.
رابطه ()24

1
= 0.0714
14

=

رابطه ()25

1
= 0.0714
14

=

𝑚∑
𝑗𝑏 𝑗=1
𝑚
𝑚∑
𝑗𝑐 𝑗=1
𝑚

= 𝑏𝜇 = ارزش آستانه اهمیت

= 𝑐𝜇 = ارزش آستانه عملکرد

گام  -5رسم ماتريس تحلیل اهمیت -عملکرد و تعیین موقعیت نسبی معیارها:
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود معیارهای تشويو کارکنـان ( ،)A3ارتباطـات (،)C1
ارزيــابی عملکــرد ( )C2و اطالعــات ( )C3کــه در ربــع اول قــرار گرفتــهانــد ،از اهمیــت پــايینی
برخوردارند و در عین حال عملکرد شرکت نیز نسبت بـه آنهـا در سـطح پـايینی اسـت؛ اگرچـه
سطح عملکرد شرکت نسبت به معیارهای يادشده پايین اسـت ،امـا مـديران نبايـد در ايـن بخـش
تمرکز زيادی داشته باشند ،زيرا معیارهای قرار گرفته در اين ربع خیلی مهم نیستند و منـابع بـه
نسبت محدودی بايد صرف اين فعالیتها شود .معیار مديريت منابع انسـانی ( )B5بـه تنهـايی در
ربع دوم قرار گرفته است .اين ربع ضع

اساسی سازمان را نشان میدهـد و بنـابراين نیازمنـد

توجه فوری جهت بهبود است .عدم اقدام فوری نسبت به بهبود عملکـرد مـديريت منـابع انسـانی
منجر به بروز بحران خواهد شد؛ بنابراين شرکت بايد با اختصـاص منـابع کـافی بـه ايـن بخـش
نسبت به بهبود عملکرد مديريت منابع انسانی اقدام نمايد .معیارهای بهبـود مـداوم ( ،)B3حمايـت
مديريت ( )D1و برنامهريزی استراتژيک ( )D2که در ربع سوم قرار گرفتـهانـد از اهمیـت بـااليی
برخوردارند و در عین حال عملکرد شرکت نیز نسبت به آنها در سـطح بـااليی قـرار دارد .ايـن
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ربع به عنوان قوت اصلی سازمان محسوب میشود و بايـد در ايـن وضـع کـار خـوب را حفـ
کرده و ادامه داد .معیارهای کارتیمی ( ،)A1آموزش ( ،)A2مديريت نـوآوری ( ،)B1سیسـتمهـای
کیفیت ( ،)B2طراحی محصوالت و خدمات ( )B4و فرهنگ کیفیت ( )D3کـه در ربـع چهـارم قـرار
گرفتهاند با وجود اينکه از اهمیت به نسبت پايینی برخوردارند ،ولی عملکـرد شـرکت نسـبت بـه
آنها در باالترين سطح قرار دارد .بديهی است در اين ربع اتالف منابع صورت میگیرد و منـابع
اختصاصيافته به فعالیتهای مربوطه بیش از مقدار مورد نیاز است و بايد جای ديگری صـرف
شود.

شکل  3ماتريس تحلیل عملکرد -اهمیت

گام  -6تعیین اولويت بهبود :جهت تعیین اولويت بهبود از رابطه ( )22استفاده و مقدار 𝑗𝑊𝑂 بـرای
هر يک از معیارها محاسبه میکنیم و سپس با استفاده از رابطه ( )23به نرمالسازی مقادير بـه دسـت
آمده از مرحله قبل پرداختـه و مقـادير 𝑗𝑊𝑆 را محاسـبه نمـود و اولويـت بهبـود نهـايی را مشـخص
میکنیم .جدول  7اولويت بهبود شاخصهای  TQMدر پااليشگاه فجر جم را نشان میدهد.
جدول  7اولويت بهبود شاخصهای TQM
شاخصهای TQM

𝒋𝑾𝑶

𝒋𝑾𝑺

اولویت بهبود

کار تیمی

0/00112

0/01765

9
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0/00092

0/01449

10

آموزش
تشویق کارکنان

0/00026

0/00409

12

مدیریت نوآوری

0/00163

0/02568

7

سیستمهای کیفیت

0/00206

0/03246

6

بهبود مداوم

0/01233

0/19443

2

طراحی محصوالت و خدمات

0/00272

0/04286

5

مدیریت منابع انسانی

0/00736

0/11601

4

ارتباطات

0/00076

0/01207

11

ارزیابی عملکرد

0/00123

0/01946

8

اطالعات

0/00005

0/00091

13

حمایت مدیریت

0/02228

0/35110

1

برنامهریزی استراتژیک

0/01067

0/16825

3

فرهنگ کیفیت

0/00003

0/00048

14

براساس جدول  7بهبود فعالیتهای مربو به شاخصهای حمايت مديريت ،بهبود مـداوم و
برنامهريزی استراتژيک بايد به ترتیب در اولويتهای اول تا سوم قرار گیرد.

 -5بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ارزيابی و تحلیل شکاف میان وضعیت ايدهآل شاخصهای  TQMو عملکرد
فعلی پااليشگاه گاز فجر جم نسبت به هر يک از شاخصهای  TQMمد نظـر بـوده اسـت .بـدين
منظور ابتدا به شناسايی شاخصهـای  TQMمبـادرت گرديـد و پـس از تطبیـو و ويـژهسـازی
شاخص های شناسايی شده در مرحله قبل بـا شـرکت مـورد مطالعـه ،درجـه اهمیـت و عملکـرد
شاخصها با استفاده از دو تکنیـک از سـری تکنیـکهـای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره ( BWMو
 )FAHPتعیــین شــد .ســپس بــا بــه کــارگیری تکنیــک  IPMAشــکاف میــان وضــعیت ايــدهآل
شاخصها (میزان توجهاتی که بايد به هر يک از شـاخصهـای  TQMشـده) و وضـعیت فعلـی
(میزان توجهاتی که در عمل به هر يک از شاخصهـای  TQMشـده) در شـرکت مـورد مطالعـه
تعیین ،ارزيابی و تحلیل شد .يزدانی و همکاران ( )2014در پژوهشی با هدف «بررسی و ارزيابی
فاکتورهای حیاتی در اجرای  TQMو اولويتبندی آن در شرکت نفت و گـاز پـارس» ،اقـدام بـه
رتبهبندی معیارهای  TQMبا استفاده از تکنیک فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی کردنـد .نتـايج
حاصل از پژوهش يادشده نشان داد که معیارهای رهبری ،برنامهريزی استراتژيک و تمرکز بـر
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مشتری از مهمترين معیارهای  TQMدر شرکت مورد مطالعه هسـتند ] .[15ربـانی و همکـاران
( )2013در پژوهشی با هدف «بررسی عملکرد  TQMدر سازمانها و شـرکتهـای تولیـدی بـا
استفاده از روش فرآيند تحلیل شبکه فازی» اقدام به رتبهبنـدی معیارهـای  TQMکردنـد .نتـايج
حاصل از پژوهش يادشده نشـان داد کـه از میـان معیارهـای اصـلی  ،TQMمعیـار سـازمان و
مديريت مهمترين معیار و همچنین از میان زيرمعیارها ،زيرمعیارهای آموزش ،حمايـت مـديريت
ارشد و رهبری و مديريت منابع انسانی به ترتیب جزء معیارهای اول تا سوم ردهبنـدی شـدند و
معیار برنامهريزی استراتژيک نیز در رده آخر اهمیت قرار گرفت ] .[17آگوس ( )2011پژوهشی
با هدف «بررسی بهبود عملکرد تولید و عملکرد مشتریمداری از طريو مديريت فراگیـر کیفیـت»
انجام داد .نتايج حاصل از پژوهش يادشده حاکی از اهمیت باالی حمايت مديريت عـالی سـازمان
از پیادهسـازی  TQMجهـت دسـتیابی بـه مزيـت رقـابتی بـود ] .[20پـژوهش حاضـر از نظـر
معیارهای مورد استفاده و اولويت معیارها شباهت زيادی با پژوهشهای مـورد اشـاره دارد .از
طرفی پـژوهش حاضـر دارای نـوآوریهـايی اسـت کـه آن را از پـژوهشهـای پیشـین متمـايز
میسازد .در ادامـه نـوآوری هـای پـژوهش حاضـر در قالـب دو دسـته نـوآوری موضـوعی و
نوآوری روشی ارائه میگردد .در پژوهش حاضر برخالف اغلب پژوهشهای پیشین که تنها بـه
تعیین اهمیت و اولويت شاخصهای  TQMپرداخته بودنـد ،عـالوهبـر تعیـین اهمیـت (وضـعیت
ايدهآل ،توجهاتی که بايد به هر يک از شاخصهای  TQMشده) ،درجه عملکرد (وضـعیت فعلـی،
توجهاتی که در عمل به هر يک از شاخصهای  TQMشده) پااليشگاه گاز فجـر جـم نسـبت بـه
شاخصهای  TQMمشخص و پس از تحلیل شکاف میان وضعیت مطلوب و وضـعیت موجـود
و تعیین اولويت بهبود ،يکسری استراتژیهای کـاربردی بـه منظـور از بـین بـردن شـکافهـای
موجود ارائه شد .در واقع پژوهش حاضر تکمیلکننده نتايج پژوهش پیشین و بـه نـوعی تسـری
عملی پژوهشهايی است که فقط روی کاغذ آمده و هیچ گاه عملی نشدهانـد .پـژوهش حاضـر از
آن جهت که برای نخستین بار در کشور از يک تکنیک بسیار کارا و با قابلیت اطمینان باال نسـبت
ساير تکنیکهای مشابه به نام  BWMاستفاده کـرده دارای نـوآوری روشـی اسـت و نتـايج بـا
قابلیت اطمینان باالتری را به دست میدهد .آنچنان که در بخش تحلیل دادهها مشـاهده شـد بـه
منظور تعیین اهمیت شاخصهای  TQMاز تکنیک  BWMدر شرايط قطعی اسـتفاده شـد؛ دلیـل
استفاده از دادههای قطعی در تعیین اهمیت شاخصها آن بود که پـژوهشهـای بسـیاری کـه در
حوزه تعیین اهمیت و اولويت شاخصهای  TQMانجام شده اسـت ،خبرگـان در قضـاوتهـای
خود در خصوص اهمیت و اولويت شاخصهای يادشده کمتر دچار ابهام میشوند؛ حـال آنکـه
200

پژوهش های مدیریت در ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،21شماره  ،4زمستان 1396

به دلیل عدم دسترسی نگارندگان به داده هـای واقعـی و همچنـین ابهـام و عـدم قطعیتـی کـه در
قضاوت خبرگان در خصوص عملکرد پااليشگاه گاز فجر جـم نسـبت بـه شـاخصهـای TQM
وجود داشت ،لزوم استفاده از دادههای فازی را ايجاب میکرد .در پايان نیز اسـتفاده توممـان از
سه تکنیک  FAHP ،BWMو  IPMAبر غنـای روشـی و در نتیجـه قابلیـت اعتمـاد و اطمینـان
نتايج پژوهش میافزايد .عمدهترين محدويت اين پژوهش اسـتفاده از پرسـشنامـه (انـدازهگیـری
ذهنی) برای آن دسته از متغیرهايی است که ماهیت عینی دارند .امکان دسترسی پـژوهشگـران
به دادههای واقعی به دلیل نبـود پايگـاه داده جـامع و حساسـیت مـديران مهیـا نشـد .پیشـنهاد
میشود در پـژوهشهـای آتـی مـدل مفهـومی ايـن پـژوهش بـر مبنـای دادههـای عینـی بـرای
شاخصهايی که ماهیـت عینـی دارنـد ،آزمـون شـود .در پـژوهش حاضـر فـرر بـر اسـتقالل
شاخصهای  TQMبود .پیشـنهاد مـیشـود در پـژوهشهـای آينـده رابطـه و همبسـتگی میـان
شاخصهای يادشده بـا اسـتفاده اسـتفاده تکنیـکهـايی چـون  DEMATELمـورد ارزيـابی و
آزمون قرار گرفته و سپس نسبت به اولويتبندی شاخصها اقدام شود.
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