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اولويت بندي طرحهاي بهبود  EFQMبا استفاده از AHPگروهي-فازي
و ماتريس تالش-موفقيت؛ مطالعه موردي :يک صنعت توليدي
3

سيد جواد موسيکاظمي*  ،محمد رکني ،2اميرحسين اخروي

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه امام حسین (ع)
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،سازمان مدیریت صنعتی ایران
 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
در راستاي انجام این تحقیق ،پس از آنکه خودارزیابی براساس مددل  EFQMاز سدوي صداحظناران
صنعت انجام شد ،پروژههاي بهظود استخراج گردید .مسلماً پروژه هایی باید اجرا شوند که بیشترین بهظدود
را ایجاد نمایند .انتخاب شاخصهاي مناسب ،ازجمله "میزان منابع مورد نیاز"" ،میزان تأثیر بر ذينفعدان"
و "احتمال موفقیت پروژه" تأثیر بسزایی در انتخاب دارند؛ که این شاخصها در ماتریس تالش-موفقیدت
مدنار قرار گرفتهاند .همچنین ،ازآنجا که هر پروژه به یکی از معیارهاي  EFQMوابسته است ،وزن ایدن
معیارها نیز بومی شده است .در نرم افزار طراحی شدده در ایدن تحقیدق ،ازید ،سدو ،مکدانیزم امتیدازدهی
پروژهها براساس ماتریس تالش-موفقیت ،و ازسوي دیگر ،امکان تعیدین وزن بدومی بدا اسدتفاده از روش
 AHPگروهی-فازي تعظیه شده است .در این مقاله نحوه اولویتبندي پروژههاي بهظود توسد ندرمافدزار
نیز تشریح شده است .در نهایت ،خروجی این روش ،نرمافزار و تحقیدق ،تعیدین پدروژههدایی اسدت کده
بیشترین بهظود را براي صنعت در بر دارند و در اولویت باالتري قرارگرفتهاند.
واژههاي کليدي AHP :گروهی -فازي ،EFQM ،ماتریس تالش – موفقیت ،نرم افزار

* نویسنده مسؤول:

javadekasamy@yahoo.com,
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 -1مقدمه
مددیتددوان گفددت ریشددههدداي اصددلی راهظردهددا و

در مقاله حا ر سعی شدده اسدت مدوارد مدذکور
درقالب ی ،فرآیند ارائه شود .بده عظدارت دیگدر ،در

برنامددههدداي سددازمان ،نشددأت گرفتدده از مفرو ددات

این تحقیق سعی شده اسدت تدا بدا اسدتفاده از نتدای

راهظردي ،باورها و ارزشهاي حاکم بر سازمان اسدت

حاصل از خودارزیابی بر مظناي معیارهداي - EFQM

که همه آنها در قالب مدلهاي ذهنی ،تأثیرات شگرفی

که این نتای تعریف  91پروژه بهظود بوده اسدت -در

بر رفتدار سدازمان در مواجهده بدا تيییدرات محی دی،

صنعت مورد م العه ،مکانیزمی بدراي اولویدت بنددي

انتاددارات ذينفعددان و پاسددخگویی بدده مشددتریان

این پروژه ها تدوین و اجرا شود .این تحقیق در سدال

می گذارند .بدون تيییر اساسی در مفرو ات پذیرفتده

 1999انجام شده و پروژههایی که باالترین اولویت ها

شده در سازمان و نیدز باورهدا و ارزشهداي نهادینده

را کسب نمودند ،در حال اجرا هستند .یکی از عوامل

شده در آن ،انتاار تيییدرات جهشدی و ارزشآفدرین،

مؤثر بر بهظود فرآیندها و محصوالت در شدرکتهداي

دور از انتاار است .در این میان ،مفرو دات بنیدادین

صنعتی و تولیدي ،تعریف پروژههاي بهظود حاصدل از

سازمان ها نقشی اساسی تر در شکل گیري راهظردهدا و

ارزیابیها و یا بازرسیهاي درون یدا بدرون سدازمانی

بینش هاي سازمانی دارد .بنابراین الزم است سازمانها

است .پس از تعریف این پروژهها ،سازمان ها اغلب با

طددی فرآیندددي اکتشددافی و همددهجانظدده (دروننگددر و

حجم انظوهی از پروژهها روبهرو میشوندکه به دنظدال

بددروننگددر) ،ایددن مفرو ددات را شناسددایی کددرده ،در

روشی هستند که سدودمند تدرین پدروژههدا را کده در

صورت نیاز برنامههایی را به مناور تيییر تدریجی یدا

زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر انجام میشوند ،انتخاب

سریع آنها اجرایی کنند.

نماینددد (اخددروي1993 ،؛ اخددروي1931 ،؛ اخددروي،

به مناور درك بهتر مفرو ات م در در صدنایع،
چهارحوزه اصلی براي بررسی آنها مدیتدوان در نادر
گرفت:

a

b

1931؛ ناظمی و همکاران1993 ،؛ لوسار و همکاران،

.)1113
یکی از معتظرترین روشهایی که خودارزیدابی بدر

بازار و مشتري- 2ظرفیتها و فناوريها
- 3منابع انسانی
- 4منابع مالی و اموراقتصادي
بدده طددور کلددی ،مفرو ددات و باورهدداي بنیددادین
سازمان با حرکت رفت و برگشتی بین دو شدیوه زیدر
قابل شناسایی است:
الف) تجزیه و تحلیل برنامهها و راهظردهاي فعلدی
سازمان (از انتها به ابتدا)؛
ب) بددهکددارگیري فرآینددد برنامددهریددزي و تحلیددل
استراتژی ،و حرکت گام به گام طظق ایدن فرآیندد (از
ابتدا به انتها).

مظناي آن انجدام مدیشدود ،اسدتفاده از مددل EFQM

است که دربرگیرنده  3معیار تعالی با وزنهاي خاص
است؛ الظته ،شایان ذکراست که در ایدن تحقیدق ،پدن
معیار از این  3معیار مد نار قرارگرفته اسدت .پدس از
انجام خودارزیابی بر مظناي این معیارها ،نقاط قوت و
نواحی قابل بهظود مشخص مدیشدوند .بدراي ارتقداي
نواحی قابل بهظود ،پروژه هاي بهظود تعریف میشدوند
که در نتیجه ،هر پروژه حدداقل بده ید ،معیدار مددل
 EFQMمرتظ اسدت .از آنجدا کده وزنهداي فعلدی
معیارهدداي مدددل  EFQMدر بنیدداد اروپددایی کیفیددت
تعریف شده است ،بومی کردن این اوزان با استفاده از
 AHPگروهددی-فددازي در نددرم افددزار طراحددی شددده
(اخروي )1993 ،مد نار قرارگرفت .اقدام دیگري کده
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براي اولویتبندي پروژهها ،به موازات تخصیص وزن

که در جایزه تعالی ودجا توصیه شده است .در ادامده،

بومی به معیارها انجام شده است ،تخصیص امتیاز بده

پس از تظیین متدولوژي تحقیق ،تو یح مختصدري از

هر پروژه اسدت .ایدن امتیازهدا ازسدوي صداحظناران

ماتریس تالش-موفقیت AHP ،فدازي ،ویژگدی هداي

داخلی که به موقعیت صنعت آگاه هستند داده میشود

نرم افزار طراحی شده و برخی از یافتدههداي تحقیدق

و مکانیزم آن بر اساس ماتریس تالش-موفقیت اسدت

ارائه شده است.

.

استخراج پروژه های بهبود حاصل از خودارزیابي

امتیازدهي پروژهها براساس ماتریس تالش -موفقیت
از سوی صاحبنظران

انجام مقایسه زوجي معیارهای مدل EFQMتوسط
صاحبنظران (برای بومي سازی وزن معیارها)

وارد كردن داده ها در نرم افزار طراحي شده

محاسبه میانگین امتیازات صاحبنظران برای هر پروژه
برای نرم افزار

محاسبه وزن بومي هر معیار توسط نرم افزار با استفاده از
 AHPگروهي-فازی

محاسبه حاصلضرب امتیاز هر پروژه در وزن (بومي یا
مدل) معیارهای EFQM

اولویتبندی پروژهها و نمایش گرافیكي آنها

نمودار  :مدل اجرايي تحقيق
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و ذوزنقده اي بددراي تقابددل بدا ابهددام ارزیددابی کالمددی

 -2متدولوژي تحقيق

مناسب هستند (ثابتی صالح AHP .)1999 ،بده دلیدل

 - -2مدل اجرايي تحقيق
همانطورکه در نمودار شماره  1نشان داده شده است،

عدم توانایی در توجه به عدم ق عیدت و مدظهم بدودن

پایه اولیه انجام این تحقیق ،پروژه هاي بهظودي اسدت

اطالعات برخی از تصمیم گیرندگان نقدد شدده اسدت

که از خودارزیابی حاصل شده است .از آنجا کده ایدن

(دنگ ،)1333 ،اما براي اسدتفاده از نارهداي مدظهم و

خودارزیابی بر مظناي معیارهاي  EFQMانجدام شدده

احتمالی ،استفاده از  AHPفازي و اعداد مثلثی توصیه

است ،بهتر است وزن معیارهاي این مدل با توجده بده

شده است (شیشه بري و حجازي.)1993 ،هر چندد در

موقعیت هر سازمان بدومی شدود .بده همدین منادور،

موارد متعدددي بدراي  AHPفدازي از شداخصهداي

همزمان با امتیازدهی پروژههدا از سدوي صداحظناران،

سازگاري استفاده نشده اسدت (آذر و فرجدی1991 ،؛

براي تعیین وزن بومی معیارها ،بدا اسدتفاده از فرآیندد

نددوري و همکدداران1991 ،؛ ثددابتی1999 ،؛ نجفددی و

 AHPگروهی -فدازي ،همدین صداحظناران ،در ایدن

کریمی پور1999 ،؛ ایکسو1111 ،؛ چدان و همکداران،

بخش نیز اظهار نار مینمایند.

1119؛ هونگ و همکاران ،)1113 ،اما از آنجدا کده در
برخی تحقیقات به این امر اشاره شده (شیشه بدري و

 AHP -2-2گروهي-فازي

حجددازي1993 ،؛ اخددروي1993 ،؛اخددروي1931a ،؛

صاحظناران ،نارهاي خود را دربداره هدر مقایسده

اخروي1931b ،؛ ناظمی و همکاران1993 ،؛ میرزایدی

زوجی ،در طیف شش تایی از اهمیت یکسان تا کامالً

و همکاران1931،؛ الم و همکاران1119 ،؛ لی1113 ،؛

مهم بیان می نمایند .هرکدام از اعداد ایدن طیدف نیدز،

یینگ و چنگ )1113 ،براي اطمینان بیشدتر بده پاسد

بیانگر سه عدد هستند کده در جددول  1آمدده اسدت

هاي به دسدت آمدده ،در ایدن ندرم افدزار بده محاسدظه

(ثریددایی و همکدداران .)1991 ،در  AHPفدددازي ،از

شاخص هاي سازگاري به نحوي که در تحقیق ییندگ

روش چانگ استفاده شده است .توابع عضویت مثلثی

و چنگ ( )1113آمده است ،پرداخته شده است.

جدول  :تبديل متغيرهاي زباني به اعداد فازي مثلثي( ،ثريايي و همکاران) 331 ،

طیف

1

1

9

4

1

1

ترجیحات

اهمیت

اهمیت تقریظاً

کمی مهمتر

مهمتر

بسیار مهمتر

کامالً مهم

یکسان

یکسان

(1و1و)1

(9/1و1و)1/1

اعداد فازي
مثلثی

(1و9/1و1/1( )1و1و9( )9/1و1/1و1/1( )1و9و)1/1

اولویتبندي طر هاي بهظود  EFQMبا استفاده از  AHPگروهی -فازي و111/ ...

پس از دریافت نارها ،دادههاي بهدست آمده وارد
نرم افزار شد .ویژگی هاي ندرم افدزار طراحدی شدده،
محدودیت ها و رواب ریا ی آن ،در بخش هاي بعدد
تشریح شده است .پس از وارد کردن دادهها ،نرم افزار
بددا توجدده بدده میددانگین امتیددازات صدداحظناران بددراي
پروژه ها و نیز وزن معیارهاي مددل  ، EFQMاعدداد
به دست آمده را در یکدیگر رب نموده ،در نهایدت،
اولویت اجراي پروژهها را مشخص می نماید.
براي تشریح روابد ریا دی مدرتظ بدا مداتریس
تالش-موفقیت و سپس اولویت بندي پروژه ها ،عالیم
اختصاري زیر تعریف می شوند:
 :mتعداد کل پروژه ها

 :iصاحظنار
 :jپروژه
 :kشاخص
 :lزیر شاخص
 :sمعیارهاي مدل EFQM

 :Rمحدوده ارزیابی امتیاز پروژه ها (از  1تا )11
 :WMsوزن مدل معیارهاي EFQM
 :WMsوزن بومی معیارهاي EFQM

 :WIklوزن شدداخص هددا و زیددر شدداخص هدداي
ماتریس تالش -موفقیت
 :xijklامتیاز صاحظنار  iبر روي پروژه  jمربوط به
شاخص و زیر شاخص  kو l

 :nتعداد کل صاحظناران
امتیاز پروژه  ، jدر شاخص "تأثیر بر ذينفعان":

امتیاز پروژه  ، jدر شاخص "منابع مورد نیاز":

امتیازپروژه  ، jدر شاخص "احتمال موفقیت":

مجمددوع امتیدداز هددر پددروژه  ، jم ددابق راب دده

گردد ،از فرمول زیر استفاده میشود:

زیرمحاسظه میگردد:
در نهایت ،براي تعیین اولویت پروژهها ،به منادور
تأثیر دادن وزن معیارها ،چنانچه از وزن مدل استفاده

و در صورتی که وزن بومی مد نادر قدرار گیدرد،
اولویت پروژهها از راب ه زیر محاسظه میشود.
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جدول  :2ماتريس تالش -موفقيت (معصومي و فرنوكزاده) 333 ،
زیرشاخصهاي
شاخصها
ارزیابی
همسویی با
تأثیري بر
استراتژيهاي
 9استراتژيهاي صنعت
صنعت و تأثیر بر
ندارد
آن
تأثیر بر بهظود
هیچ تأثیري بر
عملیات و
 9.1عملیات و فرآیندهاي
فرآیندهاي
صنعت ندارد
صنعت
ر ایت مشتري
بی تأثیر است
(کیفیت ،قیمت4 ،
تحویل)
تأثیر بر ذینفعان

وزن

ر ایت سازمان
(فروش،
9
سودآوري
و )...

9

منابع مالی

4

نیروي انسانی
متخصص

4

منابع سخت
افزاري

9

منابع نرم افزاري،
اطالعاتی و دانش

4

احتمال
موفقیت پروژه

1

احتمال
موفقیت

میزان تالش و منابع مورد نیاز

ر ایت کارکنان
(انگیزش،
ر ایتمندي)
ر ایت شرکاي
تجاري(منافع
متقابل)
ر ایت جامعه
(محی زیست،
امور خیریه)
زمان

9

9

1.1

امتیاز 1

امتیاز 1

امتیاز 9

امتیاز 4

امتیاز 1

بیش از  %11بر
حدود  %11بر
کمتر از  %41بر
کامال با استراتژيهاي
استراتژيهاي صنعت استراتژيهاي صنعت استراتژيهاي صنعت
صنعت همسو است
تأثیر گذار است
تأثیرگذار است
تأثیر گذار است

به میزان زیادي بهطور کامل موجب
به میزان کمی موجب
نسظتاً موجب بهظود
بهظود فرآیندهاي
موجب بهظود
بهظود فرآیندهاي
فرآیندهاي مرتظ با
فرآیندهاي مرتظ با مرتظ با پروژه
مرتظ
پروژه میشود
میشود
پروژه میشود
با پروژه می شود
به شدت ر ایت
ر ایت مشتري را
ر ایت مشتري را ر ایت مشتري را
مشتري را افزایش
به میزان کمی
نسظتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
افزایش میدهد
به میزان زیادي
موجب افزایش
به میزان کمی موجب نسظتاً موجب بهظود
موجب بهظود فروش،
هیچ تأثیري بر فروش،
فروش ،سود صنعت
بهظود فروش ،سود فروش ،سود صنعت
سود صنعت و
سود صنعت و
و ر ایت سازمان
صنعت و ر ایت و ر ایت سازمان
ر ایت سازمان
ر ایت سازمان ندارد
میشود
میشود
سازمان میشود
میشود
به شدت ر ایت
ر ایت کارکنان را به
ر ایت کارکنان را ر ایت کارکنان را
کارکنان را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسظتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
به شدت ر ایت
ر ایت شرکا را به
ر ایت شرکا را
ر ایت شرکا را
شرکا را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسظتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
به شدت ر ایت
ر ایت جامعه را به
ر ایت جامعه را ر ایت جامعه را
جامعه را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسظتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
بیش از یکسال
بین  3تا  11ماه
بین تا  3ماه
بین  9تا  1ماه
کمتر از  9ماه
کمتر از  1میلیون
بین  1تا  11میلیون بین  11تا  11میلیون بین  11تا  11میلیون بیش از  11میلیون
تومان
نیروي متخصص در
افرادي وجود دارند
در واحدي که پروژه
نیاز به بکارگیري نیاز به جذب نیروي
واحدهاي دیگر
که با آموزش کوتاه
بهظود تعریف میشود
نیروي پاره وقت یا انسانی متخصص
صنعت وجود دارد و
مدت تخصص مورد
نیروي متخصص
میباشد
مشاور است
امکان همکاري نیز
نیاز را کسب میکنند
وجود دارد
هست
منابع بهطور کامل  %11از منابع مورد  %11از منابع مورد  %11از منابع مورد منابع الزم وجود
ندارد
نیاز موجود است نیاز موجود است نیاز موجود است
وجود دارد
امکان تهیه اطالعات
به سختی از داخل
اطالعات و دانش
در خارج از کشور
به سادگی از داخل
و دانش مورد نیاز
کشور قابل تهیه
کافی در صنعت وجود
وجود دارد
کشور قابل تهیه است
وجود ندارد
است
دارد
بیش از  %91درصد

بین  %11تا %91

بین  %11تا %11

بین  %11تا %11

کمتر از %11
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جدول  :3ماتريس تکميل شده توسط يکي از خبرگان

رهظري

خ مشی و
استراتژي

کارکنان

منابع

فرآیندها

1

1

9

4

9

خ مشی و
استراتژي

1

1

9

1

کارکنان

1

1

/9

1

1

/9

منابع

1

1

9

1

1

/1

فرآیندها

1

1

1

1

1

رهظري

/1
/9
/4
/9

/1

/1

/1

1

1

جدول  :4ماتريس معادل براي محاسبه شاخصهاي سازگاري

رهظري

خ مشی و
استراتژي

کارکنان

منابع

فرآیندها

رهظري

1

1.1

1.1

1

1.1

خ مشی و
استراتژي

1.4

1

1.1

1

1

کارکنان

1.11

1.11

1

1.11

1.1

منابع

1.1

1

1.1

1

1

فرآیندها

1.11

1

1.1

1

1

جمع

9.14

1.11

1

1.11

1

 -3-2ماتريس تالش – موفقيت

ماتریس ممیزي پروژه هاي بهظود ،از طریق تأثیر پروژه

هنگددامی کدده پددروژههدداي بهظددود حاصددل از

بر ذينفعان ،میزان تالش و منابع مورد نیاز و احتمدال

خودارزیابی و یا هر روشی که دغدغههاي سیستمی و

موفقیت پروژه انجام میپذیرد .زیر شاخصهداي ایدن

یا محصولی را مد نار قرار می دهدد-اسدتخراج شدده

ماتریس به همراه وزن آنها در جدول شدماره  1آمدده

باشد ،این ماتریس مفهوم پیدا مدی کندد .ماهیدت ایدن

است .در ادامده ،تو دیح داده مدی شدود کده چگونده
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میانگین اوزان هر ردیف محاسظه شده است .سدپس ،

هری ،از پروژه ها بر اساس این زیر شداخصهدا

اوزان بدهدسددت آمددده بددهصدورت سددتونی ،بددا اعددداد

امتیازبندي میشوند.

ماتریس معادل (جدول  ،)4بهصورت سد ري درب

 -3يافتهها

شدهاند .میانگین این اعداد برابدر بدا  λاسدت .سدپس،

بدده مناددور تعیددین اوزان بددومی معیارهدداي مدددل

شاخص هاي سازگاري با استفاده از این رواب  ،تعیین

 EFQMدر ایددن صددنعت ،نارهدداي خظرگددان جمددع

شده است:

آوري شد .با استفاده از محاسظات نرم افزار در زمینده

)

 AHPگروهی-فازي ،وزن بومی این معیارهدا تعیدین
گردیددد.جدددول  9دادههددایی اسددت کدده یکددی از
صاحظناران ،آن را بر اسداس طیدف شدش تدایی وارد
جدددول نمددوده اسددت .بددراي محاسددظه شدداخصهدداي

مقدار  nبرابر است با تعداد عدواملی کده مقایسده

سازگاري ،این اعداد باید با توجده بده جددول  ،1بده

میشوند .مقدار  RIنیز تابع مقدار  nاسدت.اگدر n=9

معادل مقدار وس آنها در طیف فازي تظددیل شدوند.

باشد ،آنگاه  RIبرابر است بدا  .1.19اگدر  n=4باشدد،

اکنون همان گونه که بیان شد ،معادل وس این اعدداد

آنگاه  RIبرابر است با  1.31؛ و اگر  n=1باشد ،آنگاه

با توجده بده جددول  1در جددول  4آمدده اسدت.در

 RIبرابر است با  . 1.11محاسظات ،در جدول 1آمدده

جدول  ،1ابتدا وزن هر معیار به دست آمدده و سدپس

است

.
جدول  :1محاسبه شاخص هاي سازگاري

رهظري
رهظري
خ مشی و

1.9931

*

خ مشی و
استراتژي

کارکنان

منابع

فرآیندها

وزن

1.13 1.1111 1.4199 1.1111 1.4144

**

A*W

1.11

#

λ

1.141

@

1.1111

1.11 1.1939 1.1141 1.1111 1.1939

1.91

1.119

کارکنان

1.1111

1.19 1.1411 1.1491 1.1919 1.1411

1.11

1.114

منابع

1.1341

1.11 1.1111 1.1141 1.1111 1.1939

1.93

1.114

فرآیندها 1.1111

1.11 1.1411 1.1491 1.1919 1.1411

1.11

1.114

استراتژي

میانگین

1.111
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*
**
#
@

بنابراین ،نرخ سازگاري براي این مداتریس1.141 ،

صدداحظناران بدده همددراه مقایسددههدداي زوجددی کدده

به دست آمد که کمتر از 1.1است و لذا اعداد آن قابدل

درخصوص بدومی سدازي وزن معیارهداي  EFQMاز

استناد هستند .سازگاري سایر ماتریس ها نیدز ،پدس از

خظرگان اخذ شده بود ،در ندرم افدزار وارده شدد و در

محاسظه شاخصهاي آنها ،تأیید شد.

نهایت سه پروژه بهظود از مجموع  91پروژه انتخاب و

از سوي دیگر 91 ،پروژه بهظود در صدنعت مدورد

براي اجراي آنها برنامه ساالنه تعریف گردید( .عندوان

م العه شناسایی شده بود ،که از صاحظناران خواسدته

پروژهها به علت تعهد مؤلفان به صنعت مورد م العده

شده بود تا این پروژهها را بر اساس مانریس تدالش-

ذکر نشده است).

موفقیت امتیاز دهند .این دادههداي بدهدسدت آمدده از

پروژه

پروژه

پروژه3

پروژه

پروژه1

پروژه

پروژه4

پروژه3

6.47

6.48

5.91
5.84
5.71
5.41

5.775.71

5.56

5.53

5.28

0.00
0.00
0.00
0.00

معيار

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

معيار2

پروژه

پروژه2
6.336.20

5.895.79 5.76
5.805.825.785.80
5.74
5.65 5.67 5.73
5.56
5.555.61
5.50 5.60
5.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

معيار3

0.00
0.00
000
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

معيار4

شکل  :امتياز نهايي پروژههاي بهبود در صنعت مورد مطالعه

معيار1

معيار

معيار
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همان گونه که در تصویر مشخص است ،به ترتیب

 -4بحث و تجزيه و تحليل يافتهها
با استفاده از مکانیزم ارائده شدده در ایدن تحقیدق،

امتیاز نهایی پروژه  3در معیدار  ، EFQM 4پدروژه 1

صاحظناران  91پروژه بهظود را که هدر کددام بده ید،

در معیار  1و نیز پروژه  1در معیار  1بداالترین امتیداز

معیار مددل  EFQMوابسدته اسدت ،بدر اسداس وزن

ها را در بین  91پروژه کسب نمودهاند .بندابراین ،سده

بومی این معیارها و همچنین عوامل ماتریس تدالش-

اولویت برتر پروژهها همین سه پروژه هستند.

موفقیت یعنی "میزان منابع مورد نیاز"" ،میدزان تدأثیر

این امتیازات در شکل شماره  1به اولویت تظددیل

بر ذينفعان" و "احتمال موفقیت پدروژه" امتیداز داده

شده اند و در این شکل براحتی اولویت پروژههدا از 1

(شکل  )1و اولویدتهدا بدهصدورت شدکل  1تعیدین

تا  91مشخص شده است.

شدند.

پروژه

پروژه

پروژه3

پروژه

پروژه1

پروژه

پروژه3

پروژه4

پروژه

پروژه2

30

29

28

27
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25
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23

22
19
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17

15
14

13

21

20

16
12

11

10
8

7

6

5

4

2

0000

معيار

9

000000000

معيار2

1

0000000

معيار3

3

معيار4

معيار1

0000000000

0000000000

معيار

معيار
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با توجه به مظاحث و تحلیلهاي فوق ،بده مددیران

بیشتر بر اساس مداتریس  SWOTو نیدز  AHPو یدا

ارشد پیشنهاد گردید تا با توجه به محدودیت مندابع و

تکنی ،هاي مشابه انجام شده است و به عظارت دیگر،

نیز توجه به پروژههاي مهمتر ،سه پروژهاي را کده بده

از مدداتریس تددالش-موفقیددت و مدددل  EFQMکمتددر

عنوان اولویتهاي اول تا سوم مشخص شددهاندد ،در

استفاده شده است ،اما در نهایت هر تحقیق بدا توجده

دستور کار قرار دهند و برنامده اجرایدی الزم را بدراي

به گزینهها ،سیاستها و یا پروژههداي اولویدتبنددي

آنها طر ریزي نمایند.

شددده ،بدداالترین اولویددتهددا را بددراي تمرکددز و اجددرا

در تحقیقات مشابه نیز ،هرچندکده اولویدت بنددي

انتخاب نمودهاندد (اخدروي1993 ،؛ اخدروي1931a ،؛

00
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اخروي1931b ،؛ ناظمی و همکاران1993 ،؛ میرزایدی

سددازمانی ،ارزیددابی عملکددرد  ،وظیفددهاي ددروري و

و همکاران.)1931 ،

انکارناپددذیر در زمیندده سددنجش پیشددرفت سددازمان در

 -4نتيجهگيري

مسیر نیل به اهدام و مأموریتهاي سدازمانی اسدت.

هدددم مقالدده حا ددر ،ارائدده روشددی بددراي ایددن
اولویتبندي است .در این راسدتا ،از دو ابدزار کمد،
گرفتدده شددد :مدداتریس تددالش-موفقیددت و AHP

گروهی-فازي .از ماتریس براي امتیاز دادن بده پدروژه
ها و از  AHPگروهی-فازي به مناور تخصیص وزن
بددومی بدده معیارهدداي مدددل  EFQMاسددتفاده شددد.
داده هایی که از این دو ابدزار از صداحظناران دریافدت
گردید ،عظارتند از :امتیاز پروژهها در زیرشاخصهداي
ماتریس از ی ،سو و مقایسه زوجی معیارها از سدوي
دیگر .سپس این دادههدا در ندرم افدزاري کده در ایدن
تحقیق طراحی شده بود ،وارد شدند ،و نرم افزار پدس
از محاسظه امتیاز هر پدروژه و وزن بدومی هدر معیدار،
اولویت نهایی پروژه ها را تعیین نمود .به عظارت دیگر،
پیش نیاز انجام ایدن تحقیدق ،خودارزیدابی معیارهداي
 EFQMبودکه حاصل آن به تعریف  91پروژه بهظدود
در صنعت مورد م العده منجدر شدده اسدت .در ایدن
تحقیددق ،از صدداحظناران خواسددته شددده بددود تددا ایددن
پروژهها را بر اساس مداتریس تدالش موفقیدت امتیداز
دهند .این دادههاي بهدسدت آمدده از صداحظناران بده
همراه مقایسه هاي زوجی که درخصوص بومیسدازي
وزن مؤلفههاي  EFQMاز خظرگان اخذ شده بود ،در
نرم افزار وارده شد و در نهایت ،سه پدروژه بهظدود از
مجموع  91پروژه انتخاب گردید و براي اجدراي آنهدا
برنامه ساالنه تعریف گردید.
سازمان ها ،براي حفظ بقداي خدود و پیشدرفت در
دنیاي رقابتی ،بده بهظدود مسدتمر عملکدرد خدود نیداز
دارند .توانایی ها باید ارزیابی و تحت شرای تعلدیم و
تربیتددی م لددوب از قددوه بدده فعددل درآینددد.از دیدددگاه

ارزیابی عملکرد ،موجب آگداهی و بدازخورد شدده و
نقاط قوت و عف عملکدرد و موقعیدت سدازمان در
محی پدرتالطم و پدر از تيییدرات محی دی را تعیدین
خواهد کرد.اصال عملکرد سازمانی ،کلیدد موفقیدت
در رقابت است
ارزشددیابی عملکددرد سددازمان ،بدده مدددیران کمدد،
می کند تا میزان تحقق اهدام اسدتراتژی ،سدازمان را
کنترل کنند .مدیران براي آگاهی در مورد میزان تحقق
اهدام سازمان ،الزم است کلیه منابع را پایش نمایندد.
این امر ،مستلزم آن است کده بدراي نیدل بده اهددام
استراتژی ،برنامه ریزي نموده ،زیرسداخت مناسدب را
براي مدیریت ارزیابی عملکدرد ،طدر ریدزي نمایندد.
یافتههاي پژوهشی نشان میدهند سازمانهدایی کده از
مدددیریت عملکددرد برخوردارنددد ،داراي سددود بیشددتر،
گردش مالی بهتر ،بهرهوري بیشتر ،عملکرد مالی بهتدر
و درآمد بیشتري هستند.
طی سالیان اخیر بسیاري بر ایدن بداور بودندد کده
محدددودیتهددا و قواعددد سددنتی ،مددانع کسددب سددود
شرکتها و سازمانها خواهند شد .براساس این تفکر
بسیاري از مدیران شرکتها و سازمانها مشدتاقانه بده
دنظال رویکردهاي جدیددي بودندد کده مرتفدع کنندده
مشکالتشددان باشددد .در ایددن میددان ،بسددیاري از آنهددا
اقددداماتی را در راسددتاي توسددعه ،بهظددود و بهددرهوري
سازمانشان به مرحله اجرا گذاشتند؛ بدون اینکه ریشه
و اسدداس مو ددوع را موشددکافانه بررسددی کننددد .بدده
عظارت دیگر ،ایشان راهی را در پیش گرفتند که انجام
درست کاري غل بود! و لذا هدر چقددر در ایدن راه
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منحرم ،سرعت حرکت خود را بیشتر میکردندد ،بدر

قادر خواهند بود مراحل م ر شده در این تحقیق را

انحرافشان افزوده میشد .الظته ،در این میان شرکتهدا

طی نموده  ،اولویتهداي خدود را در برنامدهریدزي و

و سازمانهایی بودند که بدا ریشدهیدابی و علدتیدابی

اجراي پروژه ها به خدوبی تعیدین کنندد .همچندین بدا

دقیق و اصولی سعی بر انجام صدحیح کداري درسدت

توجه به ارائه مدل اسالمی ایراندی تعدالی سدازمان در

داشتند و موفق نیز شدند .در این میان شناسایی نقداط

جایزه ملی بهره وري ایران ،می توان خودارزیابیهاي

قابل بهظود سازمانها و تالش براي اجراي پروژههداي

آینده را با توجه به یازده معیار این مددل انجدام داد و

بهظود براي رفع دغدغههاي سازمانها به مقدار زیادي

شاید دیگر تعیین وزن بومی براي معیارهاي این مدل،

میتواند مشکل گشا باشد .با توجه بده اینکده اجدراي
تمامی این دغدغه ها در ید ،سدازمان نیازمندد مندابع
کالن و صرم زمان و هزینه زیاد است ،لذا به نار می
رسد اولویت بندي این پروژه ها از اهمیت باالیی براي
انتخاب و اجراي آنها برخوردار است.
در راسددتاي اسددتفاده بهیندده از منددابع موجددود در
سازمانها و توجه بر نقاط مهم و اسدتراتژی ،،از ایدن

رورتی نداشته باشد.
 – 1پيوست :ويژگيها و محدوديتهاي نرر افرزار
طراحي شده در تحقيق
 -1شروع نر افزاردر ابتدا و پس از ورود به نرم افزار ،با صفحه زیدر
روبهرو می شویم:

روش و نرم افزار در موارد مشابه نیز مدی تدوان بهدره
برد و سازمان ها پس از شناسدایی پدروژه هداي بهظدود

شکل :3صفحه ورودي نر افزار

 -1-2تخصرريص وزن شرراخصهررا و زيررر
شاخصهاي ارزيابي پروژهها
بدددین مناددور ،بددر روي "شدداخصهدداي ارزیددابی

پروژهها" کلید ،کدرده ،در پنجدره زیدر آنهدا را وارد
میکنیم
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.
شکل  :4صفحه "شاخصهاي ارزيابي پروژهها"

نکته قابل توجه آن است که در ایدن بخدش بایدد
محدوده ارزیابی و همچندین ندوع شداخص از لحدا
کاهنده و یا فزاینده بودن تعریدف شدود و مفهدوم آن
این است که اگر جنس شاخص فزاینده انتخاب شود،
مقدار شاخص هر چه بداالتر باشدد بهتدر اسدت و در
نتیجه ،اگر مثالً محدوده ارزیابی  1انتخاب شود ،عددد
 1باالترین امتیاز است و بدرعکس .یعندی اگدر جدنس
شاخص کاهنده انتخاب شود ،مقدار شاخص هر چده
کمتر باشد ،بهتر است و در نتیجه اگدر مدثالً محددوده
ارزیابی  1انتخاب شود ،عدد  1باالترین امتیداز اسدت.

این شاخصها و زیرشاخصهدا در مداتریس تدالش-
موفقیت آمدهاند.
 -1-3تعريف و ارزيابي پروژهها
در این مرحله پدروژه هداي بهظدود در قالدب شدکل 1
م ابق با هر معیار در فهرست پروژهها قرار می گیدرد.
در ادامه ،پس از وارد کردن پروژهها ،بر روي قسدمت
"ارزیابی"هر پروژه کلی ،کدرده ،م دابق بدا مداتریس
تالش -موفقیت نار ارزیابان را براي هر پروژه م ابق
شکل  1تکمیل میکنیم

شکل  :1صفحه "تعريف ،ارزيابي و اولويتبندي پروژهها "
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شکل  :صفحه مربوط به ورود دادههاي ارزيابي يک پروژه

چنانچه امتیدازات وارد شدده در شدکل شدماره 4

در صورتی که در قسمت پایین شکل  ،9که در شدکل

خارج از "محدوده ارزیابی" باشد که در شکل شماره

 9بدده صددورت وا ددحتددر آمددده اسددت" ،وزن مدددل"

 1انتخاب شده است ،نرم افزار پیيام خ اي زیر نشان

انتخدداب گددردد ،محاسددظات نددرمافددزار براسدداس وزن

میدهد (شکل .)1

معیارهاي مدل  EFQMمحاسظه میگردد و چنانچده
وزن بومی انتخاب گردد ،باید بدر روي "وزن بدومی"
در شکل  9کلی ،کرده ،سپس شکل  3باز مدیگدردد

شکل  :پيغا خطاي عدد خارج از محدوده ارزيابي

شکل  :3انتخاب "وزن مدل" يا "وزن بومي"
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شکل  :صفحه انتخاب صاحبنظرانِ مقايسات زوجي و مشاهده نرخهاي ناسازگاري

براي وارد نمودن نارهاي هر صاحظنار ،بدر روي
آن کلی ،کدرده ،وارد شدکل شدماره  11مدی شدویم.
همانطور که در شکل شدماره  3مشداهده مدی شدود،
پس از آنکه نارهاي هر فرد در صدفحه مربوطده وارد
می شود ،نرخ ناسازگاري نارهاي وي ،در مقابدل ندام

شکل

صاحظنار نشان داده مدی شدود .چنانچده ایدن مقددار
بیشتر از مقدار مجاز باشد ،سلول مربوطده قرمدز مدی
شود .نرخ مجاز ناسازگاري نیز قابل تيییر است که در
اینجا به صورت پیش فرض عدد  1.1در نادر گرفتده
شده است.

 :صفحه ورود دادههاي مقايسات زوجي معيارها توسط هر صاحبنظر
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