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چکيده
سازمانها در گذر از تغییرات انقالبگونه از عصر صنعتی به عصر اطالعات هستند .ورود به بازارهای
جهانی یکی از مسائل مهم كشور است كه ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول كرده است .جهانیشدن
پدیدهای تکبعدی نیست و فرآیندی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی محسوب میشود و هرچه جهان به
سمت انسجام پیش میرود ،اهمیت درک صحیح تفاوتهای فرهنگی افزایش مییابد .توجه به
فرهنگهای مختلف و توصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوبهای ادراكی مختلف در این
فرهنگها فقط در پژوهشهای دانشگاهیم وردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه در كتب آسمانی ،ازجمله
قرآن كریم (سوره مائده ،44 :حج 14 :و  ،76روم 22 :و  ،12حجرات ،31 :زمر )34 :نیز به وجود نظامهای
اجتماعی و فرهنگی متفاوت در میان قبایل و ملل اشاره شده است .نظر به اهمیت مدیریت كالس جهانی
در قرن بیستویکم و حضور در فضای تجارت جهانی تولید محصوالت در كالس جهانی ضرورت
برنامهریزی استراتژیک در كالس جهانی را اجتناب ناپذیرمیكند تا قابلیت عملکردی رقباشناسایی شود؛
بهطوریكه مبنایی برای ایجاد تغییرات دائمی باشد .هدف از این پژوهش طراحی شاخصهای كلیدی
عملکرد بهمنظور ارزیابی عملکرد سازمانهای كالس جهانی است .برای رسیدن به این هدف نتایج
استراتژیهای سازمانی ،اهداف استراتژیک و عوامل كلیدی موفقیت از طریق فرایند تحلیل شبکه
مشخص شده اند؛ سپس برنامهها و شاخصها با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شدند؛ درنهایت
اولویت و وزن شاخصها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مشخص شدند.
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.1مقدمه

مدیریت فعالیتهای متنوع و چندبعدی درونی تنها بخشی از مسئولیتهای نوین مدیران
است .محیط بیرونی شامل شرایط اقتصادی ،تغییرات اجتماعی ،عوامل سیاسی و پیشرفت فناوری
است كه بر استراتژیها و برنامههای بلندمدت سازمان اثرگذار هستند و همه آنها را باید
پیشبینی ،نظارت و ارزیابی كرد و در تصمیمگیری سطح باال دخالت داد .ویژگی عصر حاضر كه
مبتنی بر دانش و اطالعات بهروز است ،كارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد سنتی را كه برای
سازمانهای قرن گذشته مناسب به نظر میرسیدند ،زیرسؤال برده است .مدیریت عملکرد در
كالس جهانی با پیشفرضهای سنتی امکانپذیر نیست .سازمانهای كالس جهانی ،عملکرد
خود را با شاخصهای یکسونگر سنتی نمیسنجند؛ بلکه بر معیارهای چندبعدی تأكید میكنند.
ارزیابی عملکرد یکی از پایههای اصلی استقرار كالس جهانی است .همه سازمانها حداقل از
طریق شاخصهای سودآوری عملکرد خود را اندازهگیری میكنند؛ اما اندازهگیری عملکرد با
شاخص جامع كالس جهانی باعث درک درستتری از وضعیت موجود شده و به تشخیص نقاط
قوت ،ضعف و تهیه برنامههای بهبود اثربخشتر منجر میشود؛ درنتیجه موفقیت آتی سازمان را
رقم میزند .اگرچه اندازهگیری عملکرد یکی از مهمترین و اصلیترین اركان رسیدن سازمانها به
تعالی است؛ اما مهمترین عامل برای اندازهگیری صحیح عملکرد آن است كه مدلی مناسب و
سازگار با شرایط محیط خود موجود باشد؛ بهعالوه در جهان پیچیده امروز مدیران به اطالعات در
تمامی جوانب نیاز دارند .عملکرد در سازمانها باید بهدرستی اندازهگیری شود كه جهت حصول
به این امر شناسایی شاخصهای كلیدی عملکرد رمز موفقیت سازمان است .سازمانهای كالس
جهانی از شاخصهای مالی و غیرمالی برای اندازهگیری عملکرد بهره میبرند و از اولویتهای
رقابتی بهعنوان راهنمایی برای ایجاد شاخصهای عملکرد استفاده میكنند .مجموعهای
قابلقبول از اولویتهای رقابتی عبارتاند از :هزینه ،كیفیت ،انعطافپذیری و سرعت [.]20
سؤالهای اصلی مطرحشده در این پژوهش عبارتاند از:
 .1عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانهای كالس جهانی كداماند؟
 .2عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانهای كالس جهانی از چه درجه اهمیت و اولویتی
برخوردار هستند؟
این پژوهش با ارائه روششناسی مناسب بهمنظور طراحی و بهكارگیری شاخصهای كلیدی
عملکرد در سازمانهای كالس جهانی در یک گروه صنعتی با توجه به نظارت گروهی متصدیان،
صاحبنظران و خبرگان حوزه موردمطالعه ،نقطه عطفی در ارزیابی عملکرد سازمانها پیرامون
استراتژی سازمانی است .شناسایی شاخصهای كالس جهانی در «شركت روستا» كاری جدید
خواهد بود كه پیشتر انجام نگرفته است؛ همچنین با استفاده از نتایج این پژوهش و بهكارگیری
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تکنیکهای تحلیل شبکهای ،دلفی فازی و تاپسیس فازی ،امکان حضور اثرگذارتر این شركت در
عرصه خودروسازی فراهم خواهد شد .پژوهش حاضر با جمعآوری نتایج پژوهشهای پیشین
درخصوص شناسایی موانع رسیدن به موفقیت مدیریت در كالس جهانی ،میتواند بهعنوان
الگویی برای سازمانها بهمنظور شناسایی و رفع این موانع استفاده شود.
.2مبانينظریوپيشينهپژوهش

مفاهيم و اهميت ارزيابي عملکرد .بررسی عملکرد جزو بهترین راههای بهدستآوردن
اطالعات برای تصمیمگیری در سازمانها است .بین سالهای  1850تا  1975سازمانها
میتوانستند تنها با تصمیمگیری بر اساس اندازههای مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند؛
اما با افزایش رقابت در بازارها ،مدیران عالوه بر اندازههای مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبههای
عملکرد سازمان نیز هستند [ .]46بسیاری از استداللهای مربوط بهاندازههای غیرمالی از
بحرانهای مربوط بهاندازههای مالی بهدست آمدهاند .انتقاداتی از قبیل اینکه اندازههای مالی
تصمیمهای مربوط به دورههای كوتاهمدت را پیش میبرند و یا كمبود تمركز استراتژیک و
بهینهسازی همواره وجود داشته است .اندازههای مالی موجب میشوند كه مدیران بهجای آنکه در
جستوجوی بهبود مستمر باشند ،واریانس از استاندارد را به حداقل برسانند [ .]24بسیاری از
سازمانها اندازههایی را كه نشاندهنده وضعیت سالمت سازمان آنها است ،گسترش دادهاند .این
اندازهها كمک خواهند كرد تا عملکرد و تالشهای بهبود فرآیند در مسیر خود هدایت شوند .این
دالیل به اهمیت وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان اشاره میكند كه مهمترین آنها
عبارتاند از [:]4
 .1نظارت و كنترل بر عملکرد سازمانی؛
 .2ایجاد مبنای مناسب برای تصمیمگیری مدیران؛
 .3ایجاد امکان تشخیص و رفع عارضههای سازمانی؛
 .4كنترل شاخصهای كارایی ،اثربخشی ،بهرهوری و سودآوری؛
 .5ایجاد مبنایی برای تشویق و تنبیه كارآمد؛
 .6ایجاد امکان مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک سازمانی.
مفاهيممديريتوتوليددرکالسجهاني.ظهور عصر اطالعات بسیاری از تصورات اساسی
رقابت در دوره صنعتی را قدیمی كرده است و سازمانها نمیتوانند مدت طوالنی توانایی مزیت
رقابتی را تنها با جایگزینكردن فناوری جدید حفظ كنند .موفقیت سریع در عصر اطالعات نیازمند
ظرفیت جدید در سازمانها است .توانایی یک سازمان ،در آمادهكردن و بهرهگیری از داراییهای

40

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 25بهار 1396

غیرملموس حساستر و مهمتر از سرمایهگذاری و مدیریت در دارائیهای ملموس است [.]3
تولیدكنندگان كالس جهانی عملیات تولیدی خود را باید طوری دنبال كنند كه بهصورت بیرونی
موردحمایت قرار گیرند [ .]1این نوع سازمانها بیشتر مایل هستند كه نیروی كار ،تجهیزات و
سیستمهای خود را بهینه سازند؛ بنابراین بهطور پیوسته سازمانهای مختلف جهان را
تجزیهوتحلیل میكنند .یکی از ویژگیهای اصلی تولیدكنندگان كالس جهانی ،توان سازگاری
سریع آنها با تغییر نیاز مشتریان و بازار است .شركتی كه از قابلیتهایی نظیر طراحی ،تولید و
ارسال كاالهای جدید به مشتـــریان در حداقل زمان برخوردار باشد ،سریعتر رشد میكند.
سازمانهایی كه خود را با فلسفه تولیدی سازگار میسازند ،بهطورجدی در جستوجوی
فرصتهایی برای بهبود در زمینههای كلیدی از قبیل كیفیت ،هزینه ،ارسال كاال ،انعطافپذیری و
نوآوری هستند .مبانی نظری تولید در كالس جهانی ساختار فعلوانفعاالت بین واحدهای سازمان
را مشخص میكند؛ اینکه چه چیزی مرز بین سازمانهای تولید در كالس جهــــانی و دیگر
سازمانها را معین میسازد [ .]5مدیریت كالس جهانی كه از آن بهعنوان انقالب صنعتی و
مدیریتی در قرن بیستویکم نام میبرند ،نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتریان در
تولید و ساخت محصوالت و خدمات است [ .]6بهطوركلی مدیریت كالس جهانی دارای دو بُعد
اساسی است :كاال در كالس جهانی و خدمات در كالس جهانی .بخشی از عناصر مکتب مدیریت
كالس جهانی در شکل  ،1به تصویر كشیده شده است.
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شکل  .1مدیریت در كالس جهانی []18
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مؤلفههای اساسی رقابت در كالس جهانی به این معنا است كه سازمانها در بازار جهانی در
هر رقابتی موفق باشند؛ یعنی اینکه از نظر كیفیت ،زمان انتظار ،انعطافپذیری ،هزینه و قیمت،
خدمت به مشتری و نوآوری از هر رقیبی بهتر باشد یا با او برابری كند [.]7

جدول .1برخی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت كالس جهانی []9
مديريتکالسجهاني

شاخصهایکليعملکرد

برخي

مديريتکالسجهاني

مديريتکالسجهاني
PPM

<50

نسبت دستمزد به قیمت
تمامشده

<%12

زمانهای راهاندازی

<9

Set Up Time

min

هزینه بیمه تأمین
اجتماعی به قیمت
تمامشده
نحوه تأمین مواد و
قطعات موردنیاز از
منابع خارجی
اثر نحوه بروكراسی
اداری بر قیمت
تمامشده

<
%5/1
فروش

زیان ناشی از نداشتن
پوشش بیمهای مناسب

صفر

انحرافات از تحویل بهموقع كاال

< %2

پرداخت عوارض
گوناگون تولید به قیمت
تمامشده (تجمیع
عوارض)

صفر

< %1

افزایش قیمت ناشی از تغییر
قوانین و مقررات

صفر

تعداد تأمینكنندگان

≤2

آموزش (سال/
فردی)

بیش از 70
ساعت
تخصصی

فروش ساالنه حاصل از
محصوالت معرفیشده در سه
سال آخر

بیش
از
%50

بهبود بهرهوری (برای
مثال ،ارزشافزوده) در
طول سه سال آخر

بیش از
% 100

زیان ناشی از
رقابت ناسالم

صفر

متوسط خواب سرمایه

<5
روز

Lot Size/ Batch
Size

1

كاهش قیمت در
سال

> %5

افزایش قیمت ناشی از خرید
دانش فنی

صفر

میانگین بهرهوری
نیروی انسانی

> %89

اثر هزینه
پژوهشها در
قیمت تمامشده

> %4

نسبت صادرات به
فروش

> %24

نسبت ضایعات
تولیدبه تولید
نهایی محصول
درصدی از نیروی كار
اختصاصیافته به
زنجیره تأمین برای
مشاركت ،مدیریت و
همکاری
نسبت ضایعات
مواد اولیه به
محصول نهائی

< %1

>%10

هزینههای كیفیت
Cost Of Quality

درصدی از كاركنان
اختصاصدادهشده به
ارزیابی و ارتقای مجموعه
منابع استعدادهای
سازمان

<% 1/5
سهل و
ارزان
صفر

بیش
از
%10
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هریک از مؤلفههای كلیدی با توصیفی مختصر از چگونگی تأثیر آنها بر سازمان تولیدی و
قابلیت رقابتی آن ارائه شده است .رقابت در عصر اطالعات چالشهای منحصربهفردی را به
همراه دارد كه كسبوكار باید توانایی انجام آن را داشته باشد .توجه به مشتریان و درک آنها
بهطور فزاینده اهمیت یافته است و دانستن اینکه مشتریان چه میخواهند و چه نیازی دارند آنها
را بـــه یک مکتب تجاری كسبوكار ارزشافزوده منحصربهفرد و درنتیجه صادرات مؤثر تبدیل
میكند .سازمانها ،اطالعــــات را برای ارتباط با مشتری بهكار میگیرند و باید قادر باشند تا
فناوری اطالعات را با تمام فرایند تولید كه شامل پژوهش ،طراحی ،تولید ،توزیع ،بازاریابی و
خدمات پسازفروش است ،ادغام كنند .در بسیاری از سازمانها با توجه به شاخصهای مدیریت
كالس جهانی كه در جدول  ،1نشان داده شده است حركت برای رسیدن به مدیریت كالس
جهانی را شروع كردهاند .برای دستیابی به كالس جهانی سازمان باید ابتدا بنیانهای الزم را
ایجاد كند [( ]19چابک سازی سازمانی ،كارآفرینی ،طراحی استراتژیک و  .)...این بنیانها در
جدول  ،2نشان داده شده است .چنانچه سازمانها در این زمینهها ضعف داشته باشند ،ناگزیر باید
به شناسایی موانع و تقویت و بازسازی بنیانهای خود اقدام كنند [ ]4و بعد از ارزیابی موانع و رفع
آنها به شناسایی شاخصهای كالس جهانی بپردازند.
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جدول  .2موانع اجرای موفق مدیریت كالس جهانی
عنوان

چابکسازی سازمانی

كارآفرینی مؤثر

طراحی استراتژیک

مهندسی مجدد

كسبوكار الکترونیکی

تصمیمات چابکی

خود مدیریتی

كارت امتیازی متوازن

موانعدراجرایابزارها
ـ ضعف مدیریت منابع؛
ـ ضعف سازماندهی گروه بهوسیله تخصصی سازی وظیفهای؛
ـ انحراف سازمانی كه درنتیجه تعویضهای غیرضروری است؛
ـ ضعف تمایل به اولویتبندی و شناسایی محصوالت.
ـ تمركز كوتاهمدت؛
ـ ضعف زمان -منابع و نیروی كار؛
ـ انتظار بازدهی زودتر از موقع؛
ـ ضعف تشویقهای مدیریت بر پایه پاداش.
ـ ضعف تعهد مدیریت؛
ـ تخصیص نادرست منابع؛
ـ فرهنگ سازمانی؛
ـ ارتباطات نامناسب درونسازمانی.
ـ موانع مفهومی؛
ـ مقاومتهای سازمانی؛
ـ ضعف برونسپاری؛
ـ ضعف توسعه منابع انسانی.
ضعف آگاهی كافی در مورد فناوریهای الکترونیکی؛
ضعف زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطاتی؛
ـ ضعف تجهیزات الکتریکی؛
ـ فقدان منابع مالی؛
ـ ضعف آموزش و كاركنان آموزشدیده.
ـ ضعف چابکی در مدیریت سازمان؛
ـ ضعف چابکی در طراحی محصوالت؛
ـ ضعف چابکی در فرایند تولید؛
ـ ضعف ادغام سیستم اطالعاتی.
ـ تعهدات فردی؛
ـ تنزل در یادگیری؛
ـ مشاركت در منابع؛
ـ فرهنگ سازمانی.
ـ درک محدود از كارت امتیازی متوازن؛
ـ نبود حمایت اجرایی؛
ـ فقدان آموزش در مورد كارت امتیازی متوازن؛
ـ گروه پروژه ناكافی؛
ـ ضعف درگیری كل سازمان.

پژوهشگر
جیمز)2010( ،
[]11
الو دومنیکیوم،
()2006
[]48
ریکالیز)2006( ،
[]39

شیر)2007 ( ،
[]43

علیشا شاكی،
()2012
[]1

میشار)2013( ،
[]29

موی)2010( ،
[]30

پوژاس)2010( ،
[]37
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تولید ناب

ـ ضعف فهم كافی از تولید ناب؛
ـ فقدان حمایت مدیر ارشد؛
ـ ضعف درگیری گسترده سازمانی؛
ـ تضاد در اجرای همزمان چند تکنیک مانند TQM, 6 Sigma,
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شاما)2014( ،
[]19

.TPM

فناوری اطالعات و
ارتباطات سبز

رشد شركتها

یکپارچهسازی فناوری

ارزیابی عملکرد در
بخشهای عمومی

مدیریت دانش

فرایند زنجیره تأمین

مدیریت ارتباط با
مشتری CRM

TQM

ـ ضعف مهارت تکنیکی یا نیروی آموزشدیده در فناوری اطالعات
و ارتباطات سبز؛
ـ پیادهسازی فناوری اطالعات و ارتباطات سبز هزینهبر است؛
ـ ضعف اطالعات بهروز در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
سبز؛
ـ ضعف منابع مالی كافی برای دستیابی به سختافزار اطالعات و
ارتباطات.
ـ ضعف آموزش؛
ـ ضعف دسترسی به نیروی برق؛
ـ ضعف منابع مالی كافی؛
ـ ضعف قوانین و مقررات محلی و خارجی.
ـ مقاومت در برابر تغییر؛
ـ ,حمایت مدیریتی ضعیف؛
ـ فقدان مهارتهای رایانهای.
ـ ضعف وجود مشوقهای الزم
ـ رفتار ناكارآمد؛
ـ ضعف ذهنیت و ادراک از عدالت؛
ـ مشکالت مربوط به انگیزش.
ـ برنامهریزی
ـ ایجاد انگیزه؛
ـ توانمندی سازمانی؛
ـ فقدان مشوق و نگرش و رفتار متمایز.
ـ ضعف دید زنجیره تأمین؛
ـ ضعف اعتماد؛
ـ ضعف دانش و فعالیت
ـ نرمافزار CRM؛
ـ ضعف بودجه كافی برای اجرای CRM؛
ـ عدمپذیرش كاركنان برای اجرای CRM؛
ـ حفظ حریم خصوصی مشتریان.
ـ موانع استراتژیک؛
ـ موانع منابع انسانی؛
ـ موانع ساختاری؛
ـ موانع سازمانی؛
ـ موانع اجرایی.

وابوبا)2012( ،
[]45

مورل سگیل،
()2014
[]28
شپی)2003( ،
[]11
متاوی گیلما،
()2005
[]33
موسی)2009( ،
[]35
كاتونزی)2012( ،
[]23
كاوش)2011( ،
[]25

كتالین)2014( ،
[]8
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تولید پایدار

لجستیک معکوس

JIT

ـ ضعف تعهدات مدیریت؛
ـ ضعف قوانین دولتی؛
ـ هزینه باالی نیازهای آموزشی؛
ـ ضعف تقاضا از سوی سهامداران و سرمایهگذاران.
ـ فقدان سیستم؛
ـ بیتوجهی مدیریت؛
ـ منابع مالی؛
ـ منابع شخصی؛
ـ سیاستهای شركت.
ـ مشاركت كاركنان؛
ـ سادگی طراحی؛
ـ زمان كوتاه؛
ـ طرح تجهیزات؛
ـ كاهش زمان راهاندازی.

نوردین)2014( ،
[]36

شاما)2011( ،
[]29

كومار)2011( ،
[]26

دولت الکترونیک

ـ شکست رهبری؛
ـ هماهنگی ضعیف؛
ـ محل كار و عدمانعطاف سازمانی؛
ـ ضعف اعتماد؛
ـ ضعف در طراحی فنی.

انجمن اروپایی
اطالعات ()2007
[]4

خالقیت و نوآوری
مدیریت سازمانی

ـ فقدان انگیزه و نبود اعتماد؛
ـ ضعف پذیرش و تحمل انتقاد در تضادها؛
ـ محافظهكاری و مدیریت اقتدارگرا؛

ناظری ،شهدادنژه ،
()2011
[]23

) )IMS

ـ ضعف منابع مالی؛
ـ ضعف دانش و آگاهی كافی از مزایا؛
ـ تفاوتها و پیچیدگیهای میان سیستمها؛
ـ فقدان طرحهای حمایتی.

رجکویک)2008( ،
[)]33

ISO9000

سیستم اطالعاتی منابع
انسانی )(HRIS

شش سیگما

ـ نیاز به تغییر فرهنگ؛
ـ نیازهای غیرواقعی و تشریفاتی؛
ـ سازگاری ضعیف از استاندارد قبلی؛
ـ فرآیند ممیزی با كیفیت پایین.

كاگنازو2010( ،
)
[]31

ـ بیمیلی مدیریت ارشد؛
ـ مسائل خصوصی كاركنان؛
ـ مقاومت داخلی سازمانی برای اجرای HRIS؛
ـ هزینه تغییر.

فردوس)2015( ،
[]47

ـ كمبود منابع؛
ـ مقاومت داخلی؛
ـ ضعف رهبری از مدیران ارشد؛
ـ ضعف آگاهی از شش سیگما.

راقوناس جایارتیرتا،
()2013
[]38
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برنامهريزی استراتژيک.در حال حاضر سازمانها برای حفظ

شاخصهای کليدیعملکرد

كار خود و اعالم هشدار برای اقدامات اصالحی ،از صدها یا شاید هزاران معیار استفاده میكنند؛
اما بیشتر این معیارها تعیینكننده توفیق رقابتی كسبوكار محسوب نمیشود .این معیارها اگرچه
برای عملیات جاری ضروری هستند؛ ولی موفقیت در تحقق اهداف استراتژیک را تعریف یا
ارزیابی نمیكنند [ .]16در بخش كسبوكار و بخش غیرانتفاعی هر سازمان ضرورت دارد كه
شایستگیهای محوری بر مبنای چشمانداز و مأموریت تهیه شده و منابع فعلی و وضعیت
رقابتپذیری بررسی و ارزیابی شود .مضامین مختلف استراتژیک ،دارای اهداف استراتژیک
متفاوت و شاخصهای عملیاتی متفاوتی خواهند بود؛ بنابراین هر چه مضامین یا اهداف
استراتژیک بیشتری طراحی شود ،ماهیت و تعداد شاخصهای عملکردی مناسب نیز افزایش
خواهد یافت [ .]10در پژوهش حاضر با توجه به آشنایی اعضای گروه با مفاهیم كالس جهانی و
استفاده از شاخصهای معرفیشده و تأییدشده در پژوهشهای پیشین برای «شركت روستا» نیز
شاخصها بهصورت آنچه در جدول  ،7طراحی شد برای ارزیابی عملکرد بهكار رفت.
روششناسيپژوهش

.3

مطالعه حاضر ،پژوهشی بنیادی ـ كاربردی و بهصورت یک مطالعه موردی در بازه زمانی -95
 94در «شركت روستا» ،تولیدكننده قطعات خودرو انجام شده است؛ ازآنجاكه هدف این پژوهش
شناسایی شاخصهای عملکردی برای ارزیابی عملکرد كل شركت است؛ بنابراین مدیریت ارشد
سازمان و متخصصا ن این حوزه كه اشراف كامل به فرایندها و مراحل مختلف تولید داشتهاند
بهمنظور ارزیابی و اخذ تصمیم انتخاب شدهاند .مشخصات اعضای گروه در جدول  ،3ارائه شده
است.
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جدول  .3مشخصات اعضای گروه
پراکندگي(نفر)
اعضایمنتخب
ـ مدیر
ـ كارشناس

پراکندگي(درصد)

6
22

22
78

2
26

7
93

4
12
9
3

14
43
32
11

10
5
8
3
2

36
18
28
11
7

جنسيت

ـ زن
ـ مرد
گروه سني

ـ 29-2
ـ 34 -30
ـ 40-35
ـ باالترـ از 40
سابقه خدمت

ـ 14 -10
ـ 19-15
ـ 24-20
ـ 29 -25
ـ  30به باال
سابقه تحصيلي

ـ كارشناسی
ـ كارشناسی ارشد

25
3

بهمنظور انجام این پژوهش مراحل زیر انجام میشود:
 1تشکیل تیم پروژه
 .2تدوین ماموریت و چشم اندار
 .3تعیین اهداف استراتژیک
 .4تعیین عوامل بحرانی موفقیت
 .5تعیین برنامه اجرایی
 .6انتخاب شاخص
 .7محاسبه درصد تحقق هدف شاخص

شکل  2مراحل انجام پژوهش

89
11
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.1تشکيلگروه پروژه.در مرحله نخست باید گروهی از مدیران به همراه كارشناسان باتجربه
و مسلط برای شناسایی اهداف استراتژیک ،عوامل بحرانی موفقیت ،برنامههای اجرایی و نهایتاً
شناسایی شاخصها تشکیل شود.
چشمانداز) .با كمک گروه مدیران و كارشناسان،

 .2تدوين بيانيههای مأموريت ،آرمان (
بیانیه مأموریت كه نشاندهنده علت وجودی سازمان و بیانیه آرمان یا چشمانداز كه تصویر
آیندهای ست كه سازمان میخواهد به آن دست یابد ،تدوین شد .چشمانداز شركت بهصورت زیر
تعریف شده است:
«بزرگترین تأمینكننده قطعات خودرو در ایران و انتخاب بهعنوان قطعهساز نمونه و برگزیده
خودروسازان ایرانی».
.3اهدافاستراتژيکسازمان.استراتژی ،اقدامات و فعالیتهای بلندمدتی است كه سازمانها
برای رسیدن به هدف ملزم به اجرای آن هستند .فرایند ارزیابی استراتژیها و انتخاب
مناسبترین شاخصها تا حد زیادی بر پایه تصمیمهای ذهنی و دیدگاه شخصی استراتژیستها
است [ .]10 ،17با شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سازمان ،اهداف استراتژیک
به شرح زیر تعیین شد:
 .1ارتقای فرهنگ مشتریمداری؛
 .2افزایش ضریب استفاده از داراییها؛
 .3ایجاد بهبود مستمر در سازمان؛
 .4واحد نمونه بهرهوری در استان؛
 .5تربیت نیروی ماهر و متعهد.
.4تحليلدادههاويافتههایپژوهش

تعيينعواملبحرانيموفقيت.یک عامل اصلی موفقیت عبارت است از :تعداد محدودی از
عواملی كه عمیقاً بر توانایی و موفقیت یک سازمان تأثیر میگذارند .عوامل اصلی موفقیت در
حقیقت جواب این سؤال ساده است و اینکه چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان
میشود؟ اساساً این چیزی است كه عوامل اصلی موفقیت سازمان را تشکیل میدهد [ .]27عوامل
اصلی موفقیت با حضور مدیران ارشد و خبرگان سازمان موردبحث قرار گرفتند و درنهایت پس از
بررسیهای بهعملآمده (با توجه به چشمانداز و اهداف استراتژیک) در جلسه كمیته راهبری
سازمان با حضور مدیران و كارشناسان گروه با اكثریت آرا اعالم و به تصویب نهایی رسید .عوامل
بحرانی موفقیت شركت به شرح زیر هستند:
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 .1توسعه و نگهداشت منابع انسانی؛
 .2ارتقای فرهنگ مشتریمداری؛
 .3انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ماشینآالت؛
 .4ارتقای سطح شایستگی كاركنان؛
 .5اجرای استانداردهای جهانی؛
 .6افزایش سهم بازار؛
 .7افزایش مشاركت كاركنان؛
 .8كسب مزیت رقابتی در قیمت و تولید؛
 .9اجرای اقدامات پیشگیرانه؛
 .10مدیریت جامع هزینه و ارتقای بهرهوری؛
 .11ارتقای سطح فناوری و دانش فنی.
وقتی چندین هدف برای تصمیمگیرنده اهمیت مییابند ،انتخاب برترین گزینه از میان
گزینههای موجود ،سختتر میشود .در این باره فرایند تحلیل شبکهای ابزاری قوی برای حل
مسائل پیچیدهای است كه ممکن است تعامالت و همبستگی و ارتباط بین اهداف وجود داشته
باشد .چون فرآیند تحلیل شبکه بهعنوان ابزار كمکی تصمیمگیری انتخاب شده است [ ،]7گروه
ابتدا سلسلهمراتبی مطابق شکل  ،3برای اولویت عوامل بحرانی موفقیت با توجه به وزنهای
بهدستآمده را ایجاد كرد .سطح اولیه این مدل نشاندهنده چشمانداز سازمان و سطح دوم
مشخصكننده اهداف استراتژیک و سطح سوم نمایانگر عوامل بحرانی موفقیت است.
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مديريتجامعهزينهوارتقابهرهوری



کسبمزيترقابتيدرقيمتوتوليد



افزايشسهمبازار

اجرایاستانداردهایجهاني










انجامامورمربوطبهتعميرونگهداریابزار

افزایش ضریب
استفاده از داراییها


ارتقایسطحشايستگيکارکنان

ایجاد بهبود مستمر در
سازمان
ها

افزايشمشارکتکارکنان

واحد نمونه بهرهوری
در استان



اجرایاقداماتپيشگيرانه





توسعهونگهداشتمنابعانساني



ارتقای فرهنگ
مشتریمداری

ارتقایفرهنگمشتریمداری



شکل  .3ساخت سلسلهمراتبی عوامل بحرانی موفقیت

بزرگترينتأمينکنندهقطعاتخودرودرايرانوانتخاببهعنوانقطعهسازنمونهوبرگزيدهخودروسازانايراني

تربیت نیروی ماهر و
متعهد

ارتقایسطحفناوریودانشفني
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برای انجام مقایسات زوجی ابتدا پرسشنامهای طراحی شد و انجام مقایسات بین گزینههای
مختلف تصمیم (عوامل بحرانی موفقیت) با انجام مقایسات دوبهدو بین عناصر (مقایسه زوجی) و
از طریق تخصیص امتیازات عددی كه نشاندهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است
[ ،]6صورت گرفت و نظر مدیران و كارشناسان شركت جمعآوری شد (جدول  .)4هر یک از
تصمیمسازان مقدار دلخواه خود را برای هر عضو وارد ماتریس كرد و سپس قضاوتهای فردی
(هر یک از مدیران و كارشناسان) با استفاده از میانگین هندسی آنها به قضاوت گروهی (برای
هر مقایسه زوجی) تبدیل شد [.]29
جدول  .4ماتریس مقایسه زوجی عوامل بحرانی موفقیت
CSF 11

CSF 10

CSF 9

CSF 8

CSF 7

CSF 6

CSF 5

CSF 4

CSF 3

3

0.25

5

0.2

0.33

0.25

0.33

1

1

0.5

1

0.25

0.33

3

0.5

3

1

0.5

1

1

2

0.33

1

1

4

3

0.5

0.33

1

2

3

1

3

0.25

1

4

2

1

1

3

1

4

1

3

0.25

1

3

1

1

1

2

0.33

3

0.33

2

0.11

0.25

0.12

1

1

0.5

0.33

2

5

2

0.25

0.2

1

1

8

0.33

0.25

0.25

0.33

0.2

0.33

0.33

1

1

1

4

1

1

1

3

4

4

0.2

1

1

5

9

4

4

1

0.33

3

2

4

CSF2

0.33

0.25

3

0.5

3

1

1

0.5

2

1

0.5

CSF1

0.5

5

3

4

0.5

0.33

0.33

3

1

2

1

CSF
1
CSF
2
CSF
3
CSF
4
CSF
5
CSF
6
CSF
7
CSF
8
CSF
9
CSF
10
CSF
11

در فرایند تحلیل شبکهای بر خالف تحلیل سلسلهمراتبی كه ارتباط بین معیارها ،زیرمعیارها و
گزینهها سلسلهمراتبی و یکسویه است ،ارتباط و وابستگی متقابل بین معیارها در نظر گرفته
میشود .در جدول  ،5اولویت عوامل بحرانی موفقیت با توجه به وزنهای بهدستآمده نشان داده
شدهاند.
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جدول  :5اولویت عوامل بحرانی موفقیت
هدف

اولويت

وزن

توسعه و نگهداشت منابع انسانی

4

0/105

ارتقای فرهنگ مشتریمداری

8

0/066

انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ماشینآالت

7

0/076

ارتقای سطح شایستگی كاركنان

9

0/063

اجرای استانداردهای جهانی

5

0/102

افزایش سهم بازار

2

0/111

افزایش مشاركت كاركنان

6

0/080

كسب مزیت رقابتی در قیمت و تولید

10

0/061

اجرای اقدامات پیشگیرانه

11

0/055

مدیریت جامع هزینه و ارتقا بهرهوری

3

0/106

ارتقا سطح فنّاوری و دانش فنی

1

0/170

با توجه به الگوریتم ذكرشده درخصوص بررسی شاخص سازگاری تحلیل سلسلهمراتبی ،نرخ
سازگاری
C.R= 0.047643

درنتیجه ،ازآنجاكه  C.R≥0/1است ،ماتریس موجود دارای سازگاری باالیی است .با توجه به
اوزان بهدستآمده از ماتریس سلسلهمراتبی ،بر طبق نظر اعضای گروه چهار عامل بحرانی
موفقیت كه دارای باالترین اولویت بودند ،انتخاب شدند .این عوامل عبارتاند از:
 .1ارتقای سطح فناوری و دانش فنی؛
 .2افزایش سهم بازار؛
 .3مدیریت جامع هزینه و ارتقای بهرهوری؛
 .4توسعه و نگهداشت منابع انسانی.
ارجحتر بحراني موفقيت .برای انجام مقایسات زوجی ،ابتدا
مقايسات زوجي چهار عامل  
پرسشنامهای طراحی و نظر مدیران و كارشناسان شركت جمعآوری شد .هر یک از تصمیمسازان
مقدار دلخواه خود را برای هر عضو وارد ماتریس كرد؛ سپس قضاوتهای فردی (هر یک از
مدیران و كارشناسان) با استفاده از میانگین هندسی آنها به قضاوت گروهی (برای هر مقایسه
زوجی) تبدیل شد .جدول  ،6عوامل ارجح بحرانی موفقیت را نشان میدهد.
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جدول  .6عوامل ارجح بحرانی موفقیت
عاملبحرانيموفقيت

اولويت

وزن

ارتقای سطح فناوری و دانش فنی
مدیریت جامع هزینه و ارتقای بهرهوری
توسعه و نگهداشت منابع انسانی
افزایش سهم بازار

1
3
4
2

0/4534
0/1954
0/1121
0/2390

با توجه به الگوریتم ذكرشده درخصوص بررسی شاخص سازگاری تحلیل سلسلهمراتبی ،نرخ
سازگاری
C.R= 0.013893

درنتیجه ،ازآنجاكه  C.R≥0/1است ،ماتریس موجود دارای سازگاری باالیی است.
برنامههای اجراييشرکت .با توجه به چشمانداز و اهداف استراتژیک سازمان و در طی

.5
جلساتی كه در شركت با حضور خبرگان و اعضای گروه مدیریت استراتژیک تشکیل شد،
برنامههای اجرایی شركت كه به سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک آن كمک میكنند ،به
شرح زیر تصویب شد:
 .1كاهش هزینه تولید؛
 .2ارتقای سطح دانش و آگاهی كاركنان؛
 .3افزایش بهرهبرداری از داراییها؛
 .4ساخت طبق استاندارد؛
 .5افزایش میزان فروش؛
 .6سطح رضایت مشتریان؛
 .7انگیزش كاركنان؛
 .8پشتیبانی امور كاركنان.

شاخصهای ارزيابيعملکرد.پس از معرفی و مشخصشدن برنامههای اجرایی،

 .6تعيين
برای اندازهگیری این برنامهها شاخصهای آن نیاز بود؛ در این راستا طی چند جلسه با خبرگان
شركت كه با مفاهیم مدیریت در كالس جهانی آشنا بودند و با بررسی شاخصهای معرفیشده
برای ارزیابی عملکرد در پژوهشهای مشابه [ ،]14 ،13شاخصها به شرح جدول زیر معرفی
شدند.
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جدول  .7شاخصهای كلیدی ارزیابی عملکرد
برنامهاجرايي
افزایش كیفیت
محصوالت
تولیدی

رضایت مشتری

تعهد مدیریت

بهبود مستمر

مدیریت تأمین

خالقیت و
انعطافپذیری
فنّاوری و
مدیریت
تأسیسات

شاخص
باالبردن كیفیت كاركرد محصول؛
باالبردن سطح آموزش كیفیت؛
كیفیت انطباق؛
كیفیت تأمینكننده؛
برنامهها و سیاستهای كیفیت.
زمان تحویل مطمئن؛
گسترش روابط با مشتری؛
خدمات تعمیر و نگهداری پیشرفته؛
كانالهای توزیع وسیع.
تخصیص منابع؛
برنامهریزی برای تغییرات؛
نظارت بر پیشرفت؛
كنترل دیداری.
محصوالت با ارزش و كیفیت بیشتر؛
كاهش حملونقل مواد؛
قابلیت اطمینان محصول و خدمات؛
حذف همه فعالیتهای زائد.
افزایش گردش موجودی؛
كاهش سطح موجودی؛
كاهش هزینه موجودی؛
افزایش ارتباط با تأمینكننده؛
دقت موجودی.
انعطافپذیری و چابکی نیروی كار؛
سطح باالی تحقیق و توسعه در محصوالت؛
معرفی سریع محصوالت جدید.
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه؛
زمان راهاندازی پایین؛
چیدمان تجهیزات كارخانه.

کدمعرف
P1
P2
P3
P4
P5

P6
P7
P8
P9

P10
P11
P12
P13

P14
P15
P16
P17

P18
P19
P20
P21
P22

P23
P24
P25
P26
P27
P28


بهمنظور شناسایی همگرایی شاخصها از روش دلفی فازی [ ]16استفاده شد .در این روش
معموالً خبرگان نظرهای خود را در قالب حداقل مقدار و حداكثر مقدار (اعـداد فازی مثلثی) ارائه
میدهند؛ سپس میانگین نظر خبرگان (اعداد ارائهشده) و میزان اختالفنظر هر فرد خبره از
میانگین محاسبه و آنگاه این اطالعات برای اخذ نظرهای جدیـد بـه خبرگـان ارسـال میشود.
در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل ،نظر جدیدی را ارائـه میدهد
یا نظر قبلی خود را اصالح میكند .این فرایند تا زمانی ادامه مییابد كـه میـانگین اعـداد فازی
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بهاندازه كافی باثبات شود؛ عالوهبراین چنانچه مطالعه نظر زیرگروههایی از خبرگـان نیـز الزم
باشد ،میتوان با محاسبه فاصله بین اعداد مثلثی ،نظرهای خبرگان را بر اساس روابط فازی در
گروههای مشابه شناسایی و اطالعات مربوط به آنها را بـه خبرگـان مـوردنظر ارسـال كرد.
ازآنجاكه ذهنیت افراد نسبت بـه متغیرهـای كیفـی مانند كم یا زیاد ،یکسان نیست .خصوصیات
متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای كیفی اثرگذار است؛ مانند اینکه برخی افراد
نگرش سختگیرانه و برخی نگرش آسانگیرانه دارنـد .برخی از افراد خوشبین و برخی دیگر
بدبین هستند؛ درنتیجه تجزیهوتحلیل متغیرهـای منتج از ذهنیت و تعابیر مختلف ،فاقد ارزش
خواهد بود؛ به همین دلیل با تعریف دامنه متغیرهـای كیفی ،خبرگان با ذهنیت یکسان به سؤالها
پاسخ خواهند داد؛ بنابراین متغیرهای كیفی بهصورت اعداد فازی ذوزنقهای تعریف میشود .برای
انجام محاسبات ،پرسشنامهای در میان خبرگان توزیع و نظرهای آنها در بازه  1تا  10بهصورت
خوشبینانه ،محافظهكارانه و بدبینانه جمعآوری شد؛ سپس میانگین هندسی نظرات محاسبه شد.
مینیمم ( ،)CILمیانگین هندسی ( ،)CIMماكزیمم ( )CIUمشخصكننده مقادیر محافظهكارانه و
) (OIL), (OIMو ) (OIUبهترتیب میانگین هندسی ،مینیمم و ماكزیمم مقادیر خوشبینانه هستند.
اجماعنظر خبرگان با  GIمشخص میشود.
درصورتیكه  Ciu≥OiLبنابراین
رابطه ()1

𝑖
𝑖
𝑀𝐶
𝑀𝑂+
2

= 𝑖𝐺

اگر Ciu ≤ Oil

رابطه ()2

𝑖
𝑖
𝑀𝐶× 𝑖𝐿𝑂()−
])
𝑀𝑂× 𝑖𝑢𝐶([
]) 𝑖 𝐶𝑖 )+(𝑂𝑖 −
𝑀𝐶[(𝐶𝑢𝑖 −
𝑀
𝐿

= 𝑖𝐺

اگر  ،Zi=CiU-OiL> Mi=OIU-CiMدر این صورت عدمهمگرایی در پاسخهای خبرگان است
و مراحل باید مجدداً تکرار شود.
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جدول  .8نتایج محاسبات شاخصها با روش دلفی فازی
شاخصها


بدبينانه

خوشبينانه


ميانگين

MT-ZT

GI

32/7<40/6

CIU

CIL

OIU

OIL

OiM

CiM

افزایش كیفیت كاركرد
محصول
افزایش سطح آموزش
كیفیت
كیفیت انطباق
كیفیت تأمینكننده
برنامهها و سیاستهای
كیفیت
زمان تحویل مطمئن

8

1

10

7

43/8

94/4

49/2

7

1

10

7

30/8

62/4

68/3

7<40/6

8
8

1
4

10
10

7
7

65/8
65/8

09/4
19/6

56/3
46/1

30/7<40/6
48/7<40/6

6

1

10

5

13/7

65/3

48/2

48/5>40/6

8

1

10

7

93/8

71/4

22/3

37/7<40/6

گسترش روابط با مشتری

8

1

10

7

43/8

94/4

49/2

32/7<40/6

7

1

10

6

14/8

05/4

09/3

42/6<40/6

6
7
5
7
6

2
4
2
1
1

9
9
9
10
10

5
7
4
7
4

70/6
98/7
23/6
30/8
01/7

60/3
77/5
36/3
62/4
39/3

11/2
22/2
87/1
68/3
62/1

41/5>40/6
7<40/6
58/4>40/6
7<40/6
07/5>40/6

7

1

10

7

30/8

62/4

68/3

7<40/6

8

4

10

7

65/8

19/6

46/1

48/7<40/6

6

1

10

4

01/7

39/3

62/1

07/5>40/6

7
7
8
8
8
8

1
1
1
4
1
1

10
10
10
10
10
10

6
6
7
7
7
7

14/8
14/8
65/8
65/8
93/8
93/8

05/4
05/4
09/4
19/6
71/4
71/4

09/3
09/3
56/3
46/1
22/3
22/3

42/6>40/6
42/6<40/6
30/7<40/6
48/7<40/6
37/7<40/6
37/7<40/6

7

1

10

7

30/8

62/4

68/3

7<40/6

8

3

10

6

11/8

31/5

79/0

88/6<40/6

7

1

10

7

30/8

62/4

68/3

7<40/6

8
8

4
1

10
10

6
7

47/8
43/8

45/6
94/4

29/0
49/2

28/7<40/6
32/7<40/6

1

10

7

43/8

94/4

49/2

32/7<40/6

خدمات تعمیر و نگهداری
پیشرفته
كانالهای توزیع وسیع
تخصیص منابع
برنامهریزی برای تغییرات
نظارت بر پیشرفت
كنترل دیداری
محصوالت با ارزش و
كیفیت بیشتر
كاهش حملونقل مواد
قابلیت اطمینان محصول و
خدمات
حذف همه فعالیتهایزائد
افزایش گردش موجودی
كاهش سطح موجودی
كاهش هزینه موجودی
افزایش ارتباط با تأمینكننده
دقت موجودی
انعطافپذیری و چابکی
نیروی كار
سطح باالی پژوهش و
توسعه در محصوالت
معرفی سریع محصوالت
جدید
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
زمان راهاندازی پایین
چیدمان تجهیزات
كارخانه

8
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با توجه به جدول  28 ،8شاخص معرفی شده است .بعد از جمعآوری اطالعات از گروه
خبرگان و محاسبات مربوط به دلفی فازی با محاسبه  MI, ZIبرای شناسایی همگرایی نظرها
محاسبه شد .ازآنجاكه ارزش معیاری  6/40محاسبه شد؛ بنابراین  23شاخص برای صنعت
خودروسازی انتخاب شد (شاخصهای  5 ،9 ،11 ،13و  16حذف شدند).
شاخصها بااستفادهازتکنيکتاپسيسفازی.تکنیک تاپسیس توسط

اولويتبندی 

 .7
هوآنگ و یون ( ،)1981ارائه شد [ .]13تکنیـک تاپسیس بـر این مفهوم بنا شده است كه گزینه
انتخابی بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفـی (بـدترین حالت ممکن) داشته باشد [ .]2در این
بخش سعی بر آن اسـت از تکنیـک تاپسیس فـازی معرفیشده توسط چن ( ،)2000برای
رتبهبندی  50سـهام برتـر بـورس اسـتفاده شود .تکنیـک تاپسیس فازی معرفیشده توسط چن
( )2000با توجه به ماهیت این پـژوهش ،شـامل مراحـل زیـر است [.]11
گام نخست :فرض كنید ماتریس تصمیمگیری فازی به شرح زیر باشد:
𝑛𝑥̃ 1

رابطه ()3

…

𝑥̃ 11

𝑥̃ 12

𝑥̃ 21

𝑛𝑥̃ 2

…

𝑥̃ 22

.

…

.

.

.

…

.

.

] 𝑛𝑚 ̃𝑥

…

𝑥̃ 𝑚2

=𝐷

[𝑥̃ 𝑚1

 :iتعداد متغیرهای موردبررسی ()m
 :Jتعداد معیارهای درنظرگرفتهشده ()n
كه مقادیر  Xijاز ضرب مقدار عددی ارزش متغیر  iدر معیار jام ،در وزن فازی معیار (j
بهدستآمده از روش  ANPفازی) بهدستآمده است.
گام دوم :بیمقیاسكردن ماتریس تصمیمگیری .در این گام باید ماتریس تصمیمگیری فازی به
یک ماتریس بیمقیاسشده فازی ( )Rتبدیل شود .برای بهدستآوردن مـاتریس  Rكافی است از
یکی از روابط زیر استفاده كرد:
رابطه ()4

𝑛×𝑚
𝑐

] 𝑗𝑖̃𝑟[ = ̃𝑅
𝑎

𝑏

رابطه ()5

) ∗𝑗𝑖𝑐 𝑟̃𝑖𝑗 = ( 𝑐𝑖𝑗∗ , 𝑐𝑖𝑗∗ ,

رابطه ()6

𝑗𝑖𝑐 𝑐𝑗∗ = max

𝑗

𝑗

𝑗
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)

رابطه ()7

𝑎 − 𝑎− 𝑐𝑎𝑗−
𝑗𝑖𝑐

𝑟̃𝑖𝑗 = (𝑐 𝑗 , 𝑏 𝑗 ,
𝑗𝑖

𝑗𝑖

𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑗− = min

رابطه ()8

در این رابطه مقدار  a-از رابطه زیر بهدست میآید.
گام سوم :ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین فازی  Vبا مفـروضبـودن بـردار
ورودی به الگوریتم .بهطوریكه:

 Wijبهعنوان

𝑛×𝑚] 𝑗𝑖̃𝑉[ = ̃𝑉

رابطه () 9

گــام چهــارم :مــشخص كردن ایدهآل مثبــت فــازی ( )FPIS, A+و ایــدهآل منفــی
( )FNIS, A-فازی:
رابطه ()10

∗
∗
∗
) 𝑛̃𝑉 𝐴+ = (𝑉̃1 , 𝑉̃2 , … ,
−

−

−

) 𝑛̃𝑉 𝐴+ = (𝑉̃1 , 𝑉̃2 , … ,

در این پژوهش از مقدار ایدهآل مثبت فازی و ایدئال منفی فازی معرفیشده توسـط چـن
( ،)2000استفاده میشود .این مقادیر عبارتاند از:
)Vj= (1, 1, 1

رابطه ()11

)0, 0

Vj-=(0,

گام پنجم :محاسبه مجموع فواصل هر یک از مؤلفهها از ایدهآل مثبـت فـازی و ایـدهآل منفـی
فازی .درصورتیكه  Aو  Bدو عدد فازی به شرح زیر باشند ،آنگاه فاصله بین این دو عدد فازی
بهواسطه رابطه  12بهدست میآید.
رابطه ()12

) 𝐵̃ = (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1

) 𝐴̃ = (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1

1
] 𝐷(𝐴, 𝐵) = √ [(𝑎2 − 𝑎1 )2 + (𝑏2 − 𝑏1 )2 + (𝑐2 − 𝑐1 )2
3

با توجه به توضیحات باال در مورد نحوه محاسبه فاصله بین دو عدد فازی ،فاصله هـر یـک
از مؤلفهها را از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی به دست میآید.
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چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 25بهار 1396

i = 1, 2, … . , m
i = 1, 2, … . , m

) 𝑑𝑖− = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑣̃𝑖𝑗 − 𝑣̃𝑗 −
∗

) 𝑗̃𝑣 −

𝑗𝑖̃𝑣(𝑑 ∑𝑛𝑗=1

=

𝑑𝑖+

گام ششم :محاسبه نزدیکی نسبی مؤلفه iام از ایدئال مثبت .این نزدیکی نسبی را بهصورت زیر
تعریف میكنیم.
رابطه ()14

𝑚 𝑖 − 1, 2, … ,

𝑑−

𝑖
𝑑𝐶𝐶𝑖 = 𝑑∗ +
−
𝑖

𝑖

گام هفتم :رتبهبندی گزینهها . CCi
میتوان بر اساس ترتیب نزولی گزینههای موجود از مسئله مفروض را رتبهبندی كرد.
در ادامه پژوهش و در راستای اولویتبندی و وزندهی به هر یک از شاخصهای كلیدی،
پرسشنامهای متشکل از  23سؤال (برای هر شاخص یک سؤال) طراحی و در میان  28مدیر و
كارشناس «شركت روستا» توزیع شد؛ سپس نتایج آن مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای
افزایش روایی و اعتبار در این پژوهش از روشهای زیر استفاده شد:
 .1استفاده از نظرهای صاحبنظران و كارشناسان امور پژوهش (چهار نفر از استادان دانشگاه)
 .2استفاده از سؤالهای پرسشنامههای مشابه در مقاالت و كتابها؛
 .3توزیع ابتدایی پرسشنامه در میان تعدادی از كاركنان (مدیران و كارشناسان شركت) و اعمال
نظرات اصالحی آنان.
سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی شاخصها رتبهبندی شدند .ابتدا باید ماتریس
دربردارنده اطالعات معیار را نرماالیز كرد تا پس از ضربكردن وزنهای فـازی در مـاتریس
مقـادیر شاخصها ،ماتریس تصمیم حاصل شود .پس از نرماالیزسازی مـاتریس تـصمیم (بـا
اسـتفاده از مقیـاس خطی) ،ماتریس تصمیم فازی نرماالیزشده مـوزون محاسـبه شد كـه در
جـدول  ،9آورده شده است .سپس فاصله هر یک از گزینهها از راهحل ایدهآل مثبت فـازی و
راهحل ایدهآل منفـی فازی محاسبه میشود .درنهایت با محاسبه ضریب نزدیکی هر یک از
گزینههای رقیب ،ترتیب اولویت شاخصها مشخص میشود .روش تاپسیس از مفیدترین
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در بررسی مسائل جهان واقعی است .منطق زیربنایی روش
تاپسیس (روش منظمكردن ترجیحات با تشابه به راهحل ایدهآل) ،تعریف راهحل های ایدهآل
مثبت و ایدهآل منفی بوده [ ]15و مبنای آن بر این است كه گزینه منتخب كوتاهترین فاصله را
تا راهحل ایدهآل داشته باشد.
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جدول  .9ماتریس نرماالیزشده وزین فازی
شاخص

وزنفازی

افزایش كیفیت كاركرد محصول
افزایش سطح آموزش كیفیت
كیفیت انطباق
كیفیت تأمینكننده
زمان تحویل مطمئن
گسترش روابط با مشتری
خدمات تعمیر و نگهداری پیشرفته
تخصیص منابع
نظارت بر پیشرفت
محصوالت با ارزش و كیفیت بیشتر
كاهش حملونقل مواد
حذف همه فعالیتهای زائد
افزایش گردش موجودی
كاهش سطح موجودی
كاهش هزینه موجودی
افزایش ارتباط با تأمینكننده

0/054 ،0/065 ،0/078
0/044 ،0/053 ،0/062
0/031 ،0/037 ،0/045
0/093 ،0/11 ،0/14
0/089 ،0/10 ،0/12
0/037 ،0/045 ،0/054
0/65 ،0/78 ،0/95
0/07 ،0/09 ،0/11
0/26 ،0/021 ،0/038
0/126 ،0/152 ،0/183
0/013 ،0/016 ،0/019
0/053 ،0/064 ،0/078
0/68 ،0/82 ،1
0/07 ،0/09 ،0/11
0/27 ،0/024 ،0/041
0/055 ،0/067 ،0/02
0/016 ،0/020 ،0/022

انعطافپذیری و چابکی نیروی كار
سطح باالی پژوهش و توسعه در محصوالت
معرفی سریع محصوالت جدید
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
زمان راهاندازی پایین
چیدمان تجهیزات كارخانه

0/049 ،0/059 ،0/072
0/062 ،0/076 ،0/093
0/048 ،0/058 ،0/070
0/064 ،0/078 ،0/015
0/033 ،0/04 ،0/04
0/11 ،0/13 ،0/16

دقت موجودی

نتایج حاصل از الگوریتم تاپسیس به همراه اولویت هر یک از شاخصها در جدول  ،10قابلرؤیت
است.
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جدول  .10اولویتبندی شاخصهای مدیریت كالس جهانی با تکنیک تاپسیس فازی

به توجه به جدول  ،9شاخصهای افزایش كیفیت كاركرد محصول ،گسترش روابط با مشتری و

محصوالت با ارزش و كیفیت بیشتر ،اولویتهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.

نتيجهگيریوپيشنهادها

.5

با توجه به روند رقابتیشدن تولید و صنعت ،تولیدكنندگان ایرانی بهنوبه خود ناگزیر به اصالح
روشهای سنتی ناكارآمد و غیراثربخش گذشته و اخذ رویکردی جدید در سیاستهای تولیدی
خود هستند .سیاستهایی كه تمركز اصلی آنها بر محوریت مشتری و حــــــذف فعالیتهایی
است كه ارزشافزوده ایجاد نمیكنند .تنها با این رویکرد است كه تولیدكنندگان خواهند توانست
با رقبای جهانی خود به رقابت بپردازند؛ چراكه در وضعیت جهانیشده صنعت ،یک تولیدكننده چه
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در بازارهای جهانی حضور پیدا كند و چه تنها در یک محدوده خاص فعالیت داشته باشد ،باید با
شركتهای كالس جهانی كه وارد حیطه فعالیت او میشوند به رقابت بپردازد و به این علت
ناگزیر از تولید در كالس جهانی خواهد بود [ .]24هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و
رتبهبندی شاخصهای كلیدی عملکرد بر اساس اصول مدیریت كالس جهانی بود .برای رسیدن
به این هدف بعد از شناسایی گروه پروژه ،چشمانداز ،اهداف استراتژیک ،عوامل بحرانی موفقیت و
برنامههای اجرایی تعیین شد؛ سپس با بررسی پژوهشهای مشابه و نظرهای گروه پروژه
شاخصهای مرتبط معرفی شد و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهای چشمانداز ،اهداف
استراتژیک و عوامل بحرانی موفقیت وزن دهی و رتبهبندی شدند؛ سپس با استفاده از روش دلفی
فازی شاخصهای كلیدی شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی شاخصهای سازمانی
كه با طراحی پرسشنامه از مدیران و كارشناسان سازمان بهدست آمد ،اولویتبندی شدند .طبق
محاسبات انجامشده شاخص افزایش كیفیت كاركرد محصول ،گسترش روابط با مشتری و
محصوالت با ارزش و كیفیت بیشتر ،باالترین رتبه را به خود اختصاص دادند .این پژوهش در
راستای پژوهش انجامشده در كشور هند است كه در خصوص ارزیابی عملکرد در كالس جهانی
انجام گرفته است [.]43 ،42
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