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اولويت بندي پروژه هاي بهبود  EFQMبا استفاده ازAHPگروهي-فازي
و ماتريس تالش-موفقيت؛ مطالعه موردي :يک صنعت توليدي
3

سيد جواد موسي کاظمي  ،محمد رکني ،2اميرحسين اخروي

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه امام حسین (ع)
 -2دانش 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 مدل  EFQMاز سوي صاحبنظران صنعت انجام
شد ،پروژههاي بهبود استخراج گردید .مسلماً پروژههایی باید اجرا شوند که بیشترین بهبود را ایجاد نمایند .انتخاب
شاخصهاي مناسب ،ازجمله "میزان منابع مورد نیاز"" ،میزان تأثیر بر ذينفعان" و "احتمال موفقیت پروژه" تأثیر
بسزایی در انتخاب دارند؛ که این شاخصها در ماتریس تالش-موفقیت مدنظر قرار گرفتهاند .همچنین ،ازآنجا که هر
پروژه به یکی از معیارهاي  EFQMوابسته است ،وزن این معیارها نیز بومی شده است .در نرمافزار طراحی شده در
این تحقیق ،ازیک سو ،مکانیزم امتیازدهی پروژهها براساس ماتریس تالش-موفقیت ،و ازسوي دیگر ،امکان تعیین
وزن بومی با استفاده از روش  AHPگروهی-فازي تعبیه شده است .در این مقاله نحوه اولویتبندي پروژههاي
بهبود توسط نرمافزار نیز تشریح شده است .در نهایت ،خروجی این روش ،نرمافزار و تحقیق ،تعیین پروژههایی
است که بیشترین بهبود را براي صنعت در بر دارند و در اولویت باالتري قرارگرفتهاند.
واژههاي کليدي AHP :گروهی -فازي ،EFQM ،ماتریس تالش – موفقیت ،نرم افزار

به علت تعهد مؤلفان به شرکت مورد مطالعه ،از ذکر نام آن خودداری شده است.
* نویسنده مسؤول:

javadekasamy@yahoo.com,
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استراتژیک و حرکت گام به گام طبق این فرآیند (از

 -1مقدمه
میتوان گفت ریشههاي اصلی راهبردها و برنامههاي

ابتدا به انتها).

سازمان ،نشأت گرفته از مفروضات راهبردي ،باورها

در مقاله حاضر سعی شده است موارد مذکور درقالب

و ارزشهاي حاکم بر سازمان است که همه آنها در

یک فرآیند ارائه شود .به عبارت دیگر ،در این تحقیق

قالب مدلهاي ذهنی ،تأثیرات شگرفی بر رفتار

سعی شده است تا با استفاده از نتایج حاصل از

سازمان در مواجهه با تغییرات محیطی ،انتظارات

خودارزیابی بر مبناي معیارهاي - EFQMکه این

ذينفعان و پاسخگویی به مشتریان میگذارند .بدون

نتایج تعریف  92پروژه بهبود بوده است -در صنعت

تغییر اساسی در مفروضات پذیرفته شده در سازمان و

مورد مطالعه ،مکانیزمی براي اولویت بندي این پروژه

نیز باورها و ارزشهاي نهادینه شده در آن ،انتظار

ها تدوین و اجرا شود .این تحقیق در سال 1911

تغییرات جهشی و ارزشآفرین ،دور از انتظار است.

انجام شده و پروژههایی که باالترین اولویتها را

در این میان ،مفروضات بنیادین سازمانها نقشی

کسب نمودند ،در حال اجرا هستند .یکی از عوامل

اساسیتر در شکلگیري راهبردها و بینشهاي

مؤثر بر بهبود فرآیندها و محصوالت در شرکتهاي

سازمانی دارد .بنابراین الزم است سازمانها طی

صنعتی و تولیدي ،تعریف پروژههاي بهبود حاصل از

فرآیندي اکتشافی و همهجانبه (دروننگر و بروننگر)،

ارزیابیها و یا بازرسیهاي درون یا برون سازمانی

این مفروضات را شناسایی کرده ،در صورت نیاز

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

برنامه هایی را به منظور تغییر تدریجی یا سریع آنها

حجم انبوهی از پروژهها روبهرو میشوندکه بهدنبال

اجرایی کنند.

روشی هستند که سودمندترین پروژهها را که در زمان

بهمنظور درك بهتر مفروضات مطرح در صنایع،

کوتاهتر و با هزینه کمتر انجام میشوند ،انتخاب

چهارحوزه اصلی براي بررسی آنها میتوان در نظر

نمایند (اخروي1913 ،؛ اخروي1939a ،؛ اخروي،

گرفت:

1939b؛ ناظمی و همکاران1913 ،؛ لوسار و همکاران،
-بازار و مشتري

.)2993

- 2ظرفیتها و فناوريها

یکی از معتبرترین روشهایی که خودارزیابی بر

- 3منابع انسانی

مبناي آن انجام میشود ،استفاده از مدل EFQM

- 4منابع مالی و اموراقتصادي

است که دربرگیرنده  3معیار تعالی با وزنهاي خاص

به طور کلی ،مفروضات و باورهاي بنیادین سازمان

است؛ البته ،شایان ذکراست که در این تحقیق ،پنج

با حرکت رفت و برگشتی بین دو شیوه زیر قابل

معیار از این  3معیار مد نظر قرارگرفته است .پس از

شناسایی است:

انجام خودارزیابی بر مبناي این معیارها ،نقاط قوت و

الف) تجزیه و تحلیل برنامهها و راهبردهاي فعلی

نواحی قابل بهبود مشخص میشوند .براي ارتقاي

سازمان (از انتها به ابتدا)؛

نواحی قابل بهبود ،پروژه هاي بهبود تعریف میشوند

ب) بهکارگیري فرآیند برنامهریزي و تحلیل

که در نتیجه ،هر پروژه حداقل به یک معیار مدل
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 EFQMمرتبط است .از آنجا که وزنهاي فعلی

داخلی که به موقعیت صنعت آگاه هستند داده میشود

معیارهاي مدل  EFQMدر بنیاد اروپایی کیفیت

و مکانیزم آن بر اساس ماتریس تالش-موفقیت است

تعریف شده است ،بومی کردن این اوزان با استفاده از

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

 AHPگروهی-فازي در نرم افزار طراحی شده

پس از تبیین متدولوژي تحقیق ،توضیح مختصري از

(اخروي )1913 ،مد نظر قرارگرفت .اقدام دیگري که

ماتریس تالش-موفقیت AHP ،فازي ،ویژگیهاي

براي اولویتبندي پروژهها ،به موازات تخصیص وزن

نرم افزار طراحی شده و برخی از یافتههاي تحقیق

بومی به معیارها انجام شده است ،تخصیص امتیاز به

ارائه شده است.

هر پروژه است .این امتیازها ازسوي صاحبنظران

استخراج پروژه های بهبود حاصل از خودارزیابي

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

امتیازدهي پروژهها براساس ماتریس تالش -موفقیت
از سوی صاحبنظران

وارد کردن داده ها در نرم افزار طراحي شده

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

محاسبه میانگین امتیازات صاحبنظران برای هر پروژه
برای نرم افزار

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

اولویتبندی پروژهها و نمایش گرافیكي آنها
نمودار  :1مدل اجرایی تحقیق
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و ذوزنقه اي براي تقابل با ابهام ارزیابی کالمی

 -2متدولوژي تحقيق

مناسب هستند (ثابتی صالح AHP .)1911 ،به دلیل
عدم توانایی در توجه به عدم قطعیت و مبهم بودن

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

اطالعات برخی از تصمیمگیرندگان نقد شده است

پایه اولیه انجام این تحقیق ،پروژه هاي بهبودي است

(دنگ ،)1333 ،اما براي استفاده از نظرهاي مبهم و

که از خودارزیابی حاصل شده است .از آنجا که این
خودارزیابی بر مبناي معیارهاي  EFQMانجام شده
است ،بهتر است وزن معیارهاي این مدل با توجه به

احتمالی ،استفاده از  AHPفازي و اعداد مثلثی
توصیه شده است (شیشهبري و حجازي.)1913 ،هر
چند در موارد متعددي براي  AHPفازي از

موقعیت هر سازمان بومی شود .به همین منظور،

شاخصهاي سازگاري استفاده نشده است (آذر و

همزمان با امتیازدهی پروژهها از سوي صاحبنظران،

فرجی1911 ،؛ نوري و همکاران1911 ،؛ ثابتی،

براي تعیین وزن بومی معیارها ،با استفاده از فرآیند

1911؛ نجفی و کریمی پور1911 ،؛ ایکسو2991 ،؛

AHPگروهی -فازي ،همین صاحبنظران ،در این

چان و همکاران2991 ،؛ هونگ و همکاران،)2993 ،

بخش نیز اظهار نظر مینمایند.

اما از آنجا که در برخی تحقیقات به این امر اشاره
شده (شیشه بري و حجازي1913 ،؛ اخروي،
1913؛اخروي1939a ،؛ اخروي1939b ،؛ ناظمی و

 AHP -2-2گروهي-فازي
صاحبنظران ،نظرهاي خود را درباره هر مقایسه

همکاران1913 ،؛ میرزایی و همکاران1939،؛ الم و

زوجی ،در طیف شش تایی از اهمیت یکسان تا کامالً

همکاران2991 ،؛ لی2993 ،؛ یینگ و چنگ)2993 ،

مهم بیان مینمایند .هرکدام از اعداد این طیف نیز،

براي اطمینان بیشتر به پاسخ هاي بهدست آمده ،در

بیانگر سه عدد هستند که در جدول  1آمده است

این نرم افزار به محاسبه شاخصهاي سازگاري به

(ثریایی و همکاران .)1911 ،در  AHPفازي ،از

نحوي که در تحقیق یینگ و چنگ ( )2993آمده

روش چانگ استفاده شده است .توابع عضویت مثلثی

است ،پرداخته شده است.

جدول  :1تبدیل متغیرهاي زبانی به اعداد فازي مثلثی( ،ثریایی و همکاران)1831 ،

طیف
ترجیحات
اعداد فازي مثلثی

1

2

9

اهمیت یکسان اهمیت تقریباً یکسان کمی مهمتر
(1و1و)1

(9/2و1و)1/2

4

1

1

مهمتر

بسیار مهمتر

کامالً مهم

(2و9/2و1/2( )1و2و9( )9/2و1/2و7/2( )2و9و)1/2

پس از دریافت نظرها ،دادههاي بهدست آمده وارد

با توجه به میانگین امتیازات صاحبنظران براي

نرم افزار شد .ویژگی هاي نرم افزار طراحی شده،

پروژهها و نیز وزن معیارهاي مدل  ، EFQMاعداد

محدودیتها و روابط ریاضی آن ،در بخشهاي بعد

بهدست آمده را در یکدیگر ضرب نموده ،در نهایت،

تشریح شده است .پس از وارد کردن دادهها ،نرم افزار

اولویت اجراي پروژهها را مشخص می نماید.
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براي تشریح روابط ریاضی مرتبط با ماتریس تالش-

 :sمعیارهاي مدل EFQM

موفقیت و سپس اولویتبندي پروژهها ،عالیم

 :Rمحدوده ارزیابی امتیاز پروژه ها (از  1تا )19

اختصاري زیر تعریف می شوند:

 :WMsوزن مدل معیارهاي EFQM

 :mتعداد کل پروژه ها

 :WMsوزن بومی معیارهاي EFQM

 :nتعداد کل صاحبنظران

 :WIklوزن شاخص ها و زیر شاخص هاي ماتریس

 :iصاحبنظر

تالش -موفقیت

 :jپروژه

 :xijklامتیاز صاحبنظر  iبر روي پروژه  jمربوط به

 :kشاخص

شاخص و زیر شاخص  kو l

 :lزیر شاخص
امتیاز پروژه  ، jدر شاخص "تأثیر بر ذينفعان":

امتیاز پروژه  ، jدر شاخص "منابع مورد نیاز":

امتیازپروژه  ، jدر شاخص "احتمال موفقیت":

مجموع امتیاز هر پروژه  ، jمطابق رابطه زیرمحاسبه میگردد:
گردد ،از فرمول زیر استفاده میشود:

در نهایت ،براي تعیین اولویت پروژهها ،به منظور
تأثیر دادن وزن معیارها ،چنانچه از وزن مدل استفاده

اولویت پروژهها از رابطه روبهرو محاسبه میشود.

و در صورتی که وزن بومی مد نظر قرار گیرد،
 -3-2ماتريس تالش – موفقيت
هنگامی که پروژههاي بهبود حاصل از خودارزیابی -

ذينفعان ،میزان تالش و منابع مورد نیاز و احتمال

و یا هر روشی که دغدغههاي سیستمی و یا محصولی

موفقیت پروژه انجام میپذیرد .زیر شاخصهاي این

را مد نظر قرار میدهد-استخراج شده باشد ،این

ماتریس به همراه وزن آنها در جدول شماره  2آمده

ماتریس مفهوم پیدا میکند .ماهیت این ماتریس

است.در ادامه ،چگونگی امتیازبندي هریک از پروژهها

ممیزي پروژههاي بهبود ،از طریق تأثیر پروژه بر

براساس این زیرشاخصها تبیین میشود.
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جدول  :2ماتريس تالش -موفقيت (معصومي و فرتوكزاده) 311 ،
زیرشاخصهاي
شاخصها
ارزیابی
همسویی با
تأثیري بر
استراتژيهاي
 9استراتژيهاي صنعت
صنعت و تأثیر بر
ندارد
آن
تأثیر بر بهبود
هیچ تأثیري بر
عملیات و
 9.1عملیات و فرآیندهاي
فرآیندهاي
صنعت ندارد
صنعت
رضایت مشتري
بی تأثیر است
(کیفیت ،قیمت4 ،
تحویل)
تأثیر بر ذینفعان

وزن

رضایت سازمان
(فروش،
9
سودآوري
و )...
رضایت کارکنان
(انگیزش،
رضایتمندي)
رضایت شرکاي
تجاري(منافع 9
متقابل)
رضایت جامعه
(محیط زیست9.1 ،
امور خیریه)
9
زمان
9

نیروي انسانی
متخصص

4

منابع سخت
افزاري

9

منابع نرم افزاري،
اطالعاتی و دانش

4

احتمال
موفقیت پروژه

2

احتمال
موفقیت

میزان تالش و منابع مورد نیاز

منابع مالی

4

امتیاز 1

امتیاز 2

امتیاز 9

امتیاز 4

امتیاز 1

بیش از  %19بر
حدود  %19بر
کمتر از  %49بر
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
نسبتاً موجب بهبود
بهبود فرآیندهاي
موجب بهبود
بهبود فرآیندهاي
فرآیندهاي مرتبط با
فرآیندهاي مرتبط با مرتبط با پروژه
مرتبط
پروژه میشود
میشود
پروژه میشود
با پروژه می شود
به شدت رضایت
رضایت مشتري را
رضایت مشتري را رضایت مشتري را
مشتري را افزایش
به میزان کمی
نسبتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
افزایش میدهد
به میزان زیادي
موجب افزایش
به میزان کمی موجب نسبتاً موجب بهبود
موجب بهبود فروش،
هیچ تأثیري بر فروش،
فروش ،سود صنعت
بهبود فروش ،سود فروش ،سود صنعت
سود صنعت و
سود صنعت و
و رضایت سازمان
صنعت و رضایت و رضایت سازمان
رضایت سازمان
رضایت سازمان ندارد
میشود
میشود
سازمان میشود
میشود
به شدت رضایت
رضایت کارکنان را به
رضایت کارکنان را رضایت کارکنان را
کارکنان را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسبتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
به شدت رضایت
رضایت شرکا را به
رضایت شرکا را
رضایت شرکا را
شرکا را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسبتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
به شدت رضایت
رضایت جامعه را به
رضایت جامعه را رضایت جامعه را
جامعه را افزایش
میزان کمی افزایش
بی تأثیر است
نسبتاً افزایش میدهد افزایش میدهد
میدهد
میدهد
بیش از یکسال
بین  3تا  12ماه
بین تا  3ماه
بین  9تا  1ماه
کمتر از  9ماه
کمتر از  1میلیون
بین  1تا  19میلیون بین  11تا  11میلیون بین  11تا  29میلیون بیش از  29میلیون
تومان
نیروي متخصص در
افرادي وجود دارند
در واحدي که پروژه
نیاز به بکارگیري نیاز به جذب نیروي
واحدهاي دیگر
که با آموزش کوتاه
بهبود 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  %71از منابع مورد  %19از منابع مورد  %21از 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  %19درصد

بین  %79تا %19

بین  %19تا %79

بین  %19تا %19

کمتر از %19

اولویتبندي پروژههاي بهبود  EFQMبا استفاده از  AHPگروهی -فازي

121/

صاحبنظران ،آن را بر اساس طیف شش تایی وارد

 -3يافته ها

جدول نموده است .براي محاسبه شاخصهاي

به منظور تعیین اوزان بومی معیارهاي مدل EFQM

سازگاري ،این اعداد باید با توجه به جدول  ،1به

در این صنعت ،نظرهاي خبرگان جمع آوري شد .با

معادل مقدار وسط آنها در طیف فازي تبدیل شوند.

استفاده از محاسبات نرم افزار در زمینه AHP

اکنون همان گونه که بیان شد ،معادل وسط این اعداد

گروهی-فازي ،وزن بومی این معیارها تعیین

با توجه به جدول  1در جدول  4آمده است.

گردید.جدول  9دادههایی است که یکی از
جدول  :8ماتریس تکمیل شده توسط یکی از خبرگان

رهبري
رهبري
خط مشی و
استراتژي
کارکنان
منابع
فرآیندها

خط مشی و
استراتژي
1

کارکنان

منابع

فرآیندها

9

4

9

1

1

9

1

1

1

1
9
1
/1

1

1
/1

/9
2
1
/2

/9
/4
1
/9
1

/2

2

/9
1
2

1
1
/2

1

جدول  :4ماتریس معادل براي محاسبه شاخص هاي سازگاري

رهبري
خط مشی و
استراتژي
کارکنان
منابع
فرآیندها
جمع

رهبري

خط مشی و
استراتژي
2.1

1.1

9.4

1

1.1

1

9.17
9.1
9.17
9.24

9.17
1
1
1.17

1
1.1
1.1
7

9.17
1
1
1.17

1

کارکنان

منابع

فرآیندها

2

1.1
1
2.1
1
1
7

در جدول  ،1ابتدا وزن هر معیار بهدست آمده و

شدهاند .میانگین این اعداد برابر با  λاست .سپس،

سپس میانگین اوزان هر ردیف محاسبه شده است.

شاخصهاي سازگاري با استفاده از این روابط ،تعیین

سپس  ،اوزان بهدست آمده بهصورت ستونی ،با اعداد

شده است:

ماتریس معادل (جدول  ،)4بهصورت سطري ضرب

CI = (λ-n) / (n-1) ; CR = CI / RI
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مقدار  nبرابر است با تعداد عواملی که مقایسه می

آنگاه  RIبرابر است با  9.39؛ و اگر  n=1باشد ،آنگاه

شوند .مقدار  RIنیز تابع مقدار  nاست.اگر n=9

 RIبرابر است با  . 1.12محاسبات ،در جدول 1آمده

باشد ،آنگاه  RIبرابر است با  .9.11اگر  n=4باشد،

است

.
جدول  :1محاسبه شاخص هاي سازگاري

خطمشی و
رهبري
استراتژي
رهبري

*

9.4744

9.1111

9.9131

خطمشی و
استراتژي
کارکنان 9.2197
9.1341
منابع
فرآیندها 9.1197

کارکنان

منابع

وزن

فرآیندها

9.13 9.2727 9.4219 9.2727

**

λ

A*W
1.12

#

1.141

@

9.1131

9.1131 9.2141 9.2727

9.21

9.11

1.111

9.1411
9.1131
9.2411

9.1411 9.1491 9.1111
9.1111 9.2141 9.2727
9.1411 9.2491 9.9111
میانگین

9.11
9.22
9.29

9.71
9.13
9.11

1.194
1.114
1.124
1.121
*
**
#
@

بنابراین ،نرخ سازگاري براي این ماتریس9.941 ،

براي اجراي آنها برنامه ساالنه تعریف گردید( .عنوان

بهدست آمد که کمتر از 9.1است و لذا اعداد آن قابل

پروژه ها به علت تعهد مؤلفان به صنعت مورد مطالعه

استناد هستند .سازگاري سایر ماتریسها نیز ،پس از

ذکر نشده است).

محاسبه شاخصهاي آنها ،تأیید شد.
از سوي دیگر 92 ،پروژه بهبود در صنعت مورد

 -4بحث و تجزيه و تحليل يافته ها

مطالعه شناسایی شده بود ،که از صاحبنظران خواسته

با استفاده از مکانیزم ارائه شده در تحقیق ،صاحبنظران

شده بود تا این پروژهها را بر اساس مانریس تالش-

 92پروژه بهبود را که هرکدام به یک معیار مدل

موفقیت امتیاز دهند .این دادههاي بهدست آمده از

 EFQMوابسته است ،براساس وزن بومی معیارها و

صاحبنظران به همراه مقایسههاي زوجی که

همچنین عوامل ماتریس تالش-موفقیت –یعنی

درخصوص بومیسازي وزن معیارهاي  EFQMاز

"میزان منابع مورد نیاز"" ،میزان تأثیر بر ذينفعان" و

خبرگان اخذ شده بود ،در نرم افزار وارده شد و در

"احتمال موفقیت پروژه" – امتیاز داده (شکل  )1و

نهایت سه پروژه بهبود از مجموع  92پروژه انتخاب و
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اولویتها بهصورت شکل  2تعیین شدند.
پروژه

پروژه

پروژه1

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه3

پروژه4

6.47

پروژه2

6.48

5.91
5.84
5.71
5.41

5.53

5.44

5.28

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

معيار

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

5.775.71

5.56

پروژه

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

معيار2

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

معيار3

معيار

معيار

معيار

شکل :1امتیاز نهایی پروژههاي بهبود در صنعت مورد مطالعه

همانگونه که در تصویر مشخص است ،به ترتیب

اولویت برتر پروژهها همین سه پروژه هستند.

امتیاز نهایی پروژه  3در معیار  ، EFQM 4پروژه 1

این امتیازات در شکل شماره  2به اولویت تبدیل

در معیار  1و نیز پروژه  1در معیار  1باالترین امتیاز

شدهاند و در این شکل براحتی اولویت پروژهها از 1

ها را در بین  92پروژه کسب نمودهاند .بنابراین ،سه

تا  92مشخص شده است.

پروژه

پروژه

پروژه1

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه3

پروژه4

پروژه

پروژه2

30

29

28

27

26

25

24

23

22
19

18

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

معيار

شکل  :2اولویتبندي نهایی پروژههاي بهبود در صنعت مورد مطالعه
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با توجه به مباحث و تحلیلهاي فوق ،به مدیران

اولویتنهایی پروژهها را تعیین نمود .به عبارت دیگر،

ارشد پیشنهاد گردید تا با توجه به محدودیت منابع و

پیش نیاز انجام این تحقیق ،خودارزیابی معیارهاي

نیز توجه به پروژههاي مهمتر ،سه پروژهاي را که به

 EFQMبودکه حاصل آن به تعریف  92پروژه بهبود

عنوان اولویتهاي اول تا سوم مشخص شدهاند ،در

در صنعت مورد مطالعه منجر شده است .در این

دستو ر کار قرار دهند و برنامه اجرایی الزم را براي

تحقیق ،از صاحبنظران خواسته شده بود تا این

آنها طرحریزي نمایند.

پروژهها را بر اساس ماتریس تالش موفقیت امتیاز

در تحقیقات مشابه نیز ،هرچندکه اولویتبندي بیشتر

دهند .این دادههاي بهدست آمده از صاحبنظران به

بر اساس ماتریس  SWOTو نیز  AHPو یا

همراه مقایسههاي زوجی که درخصوص بومیسازي

تکنیکهاي مشابه انجام شده است و به عبارت دیگر،

وزن مؤلفههاي  EFQMاز خبرگان اخذ شده بود،

از ماتریس تالش-موفقیت و مدل  EFQMکمتر

در نرم افزار وارده شد و در نهایت ،سه پروژه بهبود

استفاده شده است ،اما در نهایت هر تحقیق با توجه

از مجموع  92پروژه انتخاب گردید و براي اجراي

به گزینهها ،سیاستها و یا پروژههاي اولویتبندي

آنها برنامه ساالنه تعریف گردید.

شده ،باالترین اولویتها را براي تمرکز و اجرا

سازمانها ،براي حفظ بقاي خود و پیشرفت در دنیاي

انتخاب نموده اند (اخروي1913 ،؛ اخروي1939a ،؛

رقابتی ،به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند.

اخروي1939b ،؛ ناظمی و همکاران1913 ،؛ میرزایی

تواناییها باید ارزیابی و تحت شرایط تعلیم و تربیتی

و همکاران.)1939 ،

مطلوب از قوه به فعل درآیند.از دیدگاه سازمانی،

 -4نتيجه گيري
هدف مقاله حاضر ،ارائه روشی براي این
اولویتبندي است .در این راستا ،از دو ابزار کمک
گرفته شد :ماتریس تالش-موفقیت و AHP
گروهی-فازي .از ماتریس براي امتیاز دادن به پروژه
ها و از  AHPگروهی-فازي به منظور تخصیص
وزن بومی به معیارهاي مدل  EFQMاستفاده شد.
دادههایی که از این دو ابزار از صاحبنظران دریافت
گردید ،عبارتند از :امتیاز پروژهها در زیرشاخصهاي
ماتریس از یک سو و مقایسه زوجی معیارها از سوي
دیگر .سپس این دادهها در نرم افزاري که در این
تحقیق طراحی شده بود ،وارد شدند ،و نرم افزار پس
از محاسبه امتیاز هر پروژه و وزن بومی هر معیار،

ارزیابی عملکرد  ،وظیفهاي ضروري و انکارناپذیر در
زمینه سنجش پیشرفت سازمان در مسیر نیل به
اهداف و مأموریتهاي سازمانی است .ارزیابی
عملکرد ،موجب آگاهی و بازخورد شده و نقاط قوت
و ضعف عملکرد و موقعیت سازمان در محیط
پرتالطم و پر از تغییرات محیطی را تعیین خواهد
کرد.اصالح عملکرد سازمانی ،کلید موفقیت در رقابت
است
ارزشیابی عملکرد سازمان ،به مدیران کمک میکند تا
میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمان را کنترل کنند.
مدیران براي آگاهی در مورد میزان تحقق اهداف
سازمان ،الزم است کلیه منابع را پایش نمایند .این
امر ،مستلزم آن است که براي نیل به اهداف
استراتژیک برنامهریزي نموده ،زیرساخت مناسب را
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براي مدیریت ارزیابی عملکرد ،طرحریزي نمایند.

تمامی این دغدغه ها در یک سازمان نیازمند منابع

یافتههاي پژوهشی نشان میدهند سازمانهایی که از

کالن و صرف زمان و هزینه زیاد است ،لذا به نظر می

مدیریت عملکرد برخوردارند ،داراي سود بیشتر،

رسد اولویتبندي این پروژهها از اهمیت باالیی براي

گردش مالی بهتر ،بهرهوري بیشتر ،عملکرد مالی بهتر

انتخاب و اجراي آنها برخوردار است.

و درآمد بیشتري هستند.

در راستاي استفاده بهینه از منابع موجود در سازمانها

طی سالیان اخیر بسیاري بر این باور بودند که

و توجه بر نقاط مهم و استراتژیک ،از این روش و

محدودیتها و قواعد سنتی ،مانع کسب سود

نرم افزار در موارد مشابه نیز می توان بهره برد و

شرکتها و سازمانها خواهند شد .براساس این تفکر

سازمانها پس از شناسایی پروژههاي بهبود قادر

بسیاري از مدیران شرکتها و سازمانها مشتاقانه به

خواهند بود مراحل مطرح شده در این تحقیق را طی

دنبال رویکردهاي جدیدي بودند که مرتفع کننده

نموده  ،اولویتهاي خود را در برنامهریزي و اجراي

مشکالتشان باشد .در این میان ،بسیاري از آنها

پروژهها به خوبی تعیین کنند .همچنین با توجه به

اقداماتی را در راستاي توسعه ،بهبود و بهرهوري

ارائه مدل اسالمی-ایرانی تعالی سازمان در جایزه ملی

سازمانشان به مرحله اجرا گذاشتند؛ بدون اینکه ریشه

بهره وري ایران ،می توان خودارزیابیهاي آینده ر

و اساس موضوع را موشکافانه بررسی کنند .به

با توجه به یازده معیار این مدل انجام داد و شاید

عبارت دیگر ،ایشان راهی را در پیش گرفتند که انجام

دیگر تعیین وزن بومی براي معیارهاي این مدل،

درست کاري غلط بود! و لذا هر چقدر در این راه

ضرورتی نداشته باشد.

منحرف ،سرعت حرکت خود را بیشتر میکردند ،بر

– پيوست :ويژگيها و محدوديتهاي نرم افزار

انحرافشان افزوده میشد .البته ،در این میان شرکتها

طراحي شده در تحقيق
 - -شروع نرم افزار

و سازمانهایی بودند که با ریشهیابی و علتیابی
دقیق و اصولی سعی بر انجام صحیح کاري درست

در ابتدا و پس از ورود به نرم افزار ،با صفحه زیر

داشتند و موفق نیز شدند .در این میان شناسایی نقاط

روبهرو می شویم:

قابل بهبود سازمانها و تالش براي اجراي پروژههاي
بهبود براي رفع دغدغههاي سازمانها به مقدار زیادي
میتواند مشکل گشا باشد .با توجه به اینکه اجراي
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شکل :8صفحه ورودي نرم افزار

 - -2تخصيص وزن شاخصها و زير
شاخصهاي ارزيابي پروژهها

بدین منظور ،برروي "شاخصهاي ارزیابی پروژه ها"
کلیک کرده ،در پنجره زیر آنها را وارد میکنیم.

شکل  :4صفحه "شاخص هاي ارزیابی پروژه ها"

نکته قابل توجه آن است که در این بخش باید

این شاخصها و زیرشاخصها در ماتریس تالش-

محدوده ارزیابی و همچنین نوع شاخص از لحاظ

وفقیت آمدهاند.

کاهنده و یا فزاینده بودن تعریف شود و مفهوم آن

 - -3تعريف و ارزيابي پروژهها
در این مرحله پروژههاي بهبود در قالب شکل 1

مقدار شاخص هر چه باالتر باشد بهتر است و در

مطابق با هر معیار در فهرست پروژهها قرار میگیرد.

نتیجه ،اگر مثالً محدوده ارزیابی  1انتخاب شود ،عدد

در ادامه ،پس از وارد کردن پروژهها ،بر روي قسمت

 1باالترین امتیاز است و برعکس .یعنی اگر جنس

"ارزیابی" هر پروژه کلیک کرده ،مطابق با ماتریس

شاخص کاهنده انتخاب شود ،مقدار شاخص هر چه

تالش -موفقیت نظر ارزیابان را براي هر پروژه مطابق

کمتر باشد ،بهتر است و در نتیجه اگر مثالً محدوده

شکل  1تکمیل میکنیم

این است که اگر جنس شاخص فزاینده انتخاب شود،

ارزیابی  1انتخاب شود ،عدد  1باالترین امتیاز است.
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شکل  :1صفحه "تعریف ،ارزیابی و اولویت بندي پروژه ها "

شکل  :6صفحه مربوط به ورود داده هاي ارزیابی یک پروژه

چنانچه امتیازات وارد شده در شکل شماره  4خارج

انتخاب شده است ،نرم افزار پیغام خطاي زیر نشان

از "محدوده ارزیابی" باشد که در شکل شماره 2

میدهد (شکل .)7

شکل  :7پیغام خطاي عدد خارج از محدوده ارزیابی

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

معیارهاي مدل  EFQMمحاسبه میگردد و چنانچه

 1به صورت واضحتر آمده است" ،وزن مدل"

وزن بومی انتخاب گردد ،باید بر روي "وزن بومی"

انتخاب گردد ،محاسبات نرم افزار براساس وزن

در شکل  1کلیک کرده ،سپس شکل  3باز میگردد.
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شکل  :3انتخاب "وزن مدل" یا "وزن بومی"

شکل  :9صفحه انتخاب صاحبنظرانِ مقایسات زوجی و مشاهده نرخ هاي ناسازگاري

براي وارد نمودن نظرهاي هر صاحبنظر ،بر روي آن

صاحبنظر نشان داده می شود .چنانچه این مقدار

کلیک کرده ،وارد شکل شماره  19می شویم.

بیشتر از مقدار مجاز باشد ،سلول مربوطه قرمز می

همانطور که در شکل شماره  3مشاهده می شود،

شود .نرخ مجاز ناسازگاري نیز قابل تغییر است که در

پس از آنکه نظرهاي هر فرد در صفحه مربوطه وارد

اینجا به صورت پیش فرض عدد  9.1در نظر گرفته

میشود ،نرخ ناسازگاري نظرهاي وي ،در مقابل نام

شده است.

شکل  :11صفحه ورود داده هاي مقایسات زوجی معیارها توسط هر صاحبنظر
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