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چکیده 1
پژوهش حاضر با هدف توسعه و توانمندسازی کارکنان نیروگاه تولید پراکنده شمسآباد با تعیین
معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان این حوزه در جهت رشد و تعالی این سازمان انجام شد و
اولویتبندی با استفاده از تحلیل شبکهای مدل با رویکرد فازی صورتگرفت که نتیجه این امر میتواند در
تصمیمگیریهای استراتژیک نیروگاه تولید پراکنده مؤثر باشد .در این پژوهش با استفاده از معیارها و
زیرمعیارهای مدل و نظر خبرگان ،پرسشنامه دلفی طراحی و در جامعه آماری توزیع شد که در سه دور
صورت گرفت .پس از دور سوم پرسشنامه دلفی ،به غربال زیرمعیارها که دارای درجه اهمیت کمتری
بودند ،پرداخته شد و درنتیجه  4معیار و  8زیرمعیار باقی مان د .در گام بعد وزن معیارها و زیرمعیارهای
غربالشده با استفاده از روش  ANPفازی تعیین شد .نتایج نشان داد که پشتوانه مالی قوی در
بهکارگیری فناوریهای جدید بیشترین اهمیت را در میان معیارها دارد .دورههای آموزشی خارج از
سازمان برای فناوری های جدید و مهارت استفاده از منابع در تعمیر نگهداری دستگاهها بهترتیب در
رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
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.1مقدمه 

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند ،بهگونهای به
نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه را رفع میکنند و ازآنجا که منابع تولید همواره با ویژگی
کمیابی مواجه هستند ،اغلب اصلیترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن
به اثربخشی است .این عوامل شامل زمین ،سرمایه ،نیروی انسانی ،فناوری و مدیریت است .در
این میان نیروی انسانی ،ارزشمندترین دارایی سازمانها محسوب میشود و از حساسیت زیادی
برخوردار است .عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش ،مهارت و ارزشهای او است.
به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی
در مدیریت است که برای سنجش دانش ،توانایی ،انگیزش ،رفتار شغلی و عملکردی کارکنان
پایهریزی میشود ] .[15توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیـر بخـش
عظیمـی از زمـان و سـرمایه سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است .اکنون مدیران
هوشمند میدانند کـه هـر چقـدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایهگذاری کنند،
موفقیت ،کارایی و برتـری رقـابتی سازمان خود را تضمین کردهاند [.]21
نبود نظام مدیریت راهبردی عملکرد و نظام ارزیابی عملکرد و عدمحاکمیت دیدگاه اقتصادی
و پایین بودن کارایی و اثربخشی در حوزه منابع انسانی از مشخصههای بارز شرکتهای ایرانی
است و توانمندسازی کارکنان نیز بـهمنزلـه یکـی از ابزارهـای اصـلی مربـوط بـه عملکردهای
رهبری و مدیریت ،تحقق این امر و رقـابتیتـرشـدن سـازمانها را ممکـن ساخته است .امروزه
کارکنان به آزادی عمل و قـدرت تصـمیمگیـری بـرای انجـام وظایف خود نیاز دارند .این در
حالی است که سـازمانها بـهدنبـال افـزایش بهـرهوری از طریـق کارکنانشـان هستند [.]8
مدل تعالی با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی ،ابزار عملی برای کمک به سازمانها است
و به درک کمبودها و نواقص آنها کمک میکند ] [16میتوان گفت که یکی از روشهای جامع
و کامل ارزیابی عملکرد ،مدل تعالی سازمانی  EFQMاست ].[1
از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابلتوجهی پیدا
کرده است ،سازماندهی مدل سرآمدی کسب وکار و جوایز کیفیت است که بر اساس آنها
سازمانهای مختلف ارزیابی و مقایسه شده و با ایجاد فضای رقابتی حرکت بهسوی بهبود و ارتقا
در آنها تقویت میشود [ .]27شناسایی توانمندیهای سازمانی و نتایج حاصل از بهکارگیری
رویکردهای ساختاریافته بهعنوان فعالیتهای مدیریت نوین شناخته میشوند و سازمانها برای
تعین نقاط قوت ،حوزههای بهبود و مشخصکردن مسیر تعالی ،بهطور گستردهای از این مدل
استفاده میکنند [ .]22مدلهای تعالی سازمانی درصورتیکه بهدرستی بهکار گرفته شوند ،ابزار
های کارآمدی هستند که میتوانند مفاهیم و ارزشهای سازمانی و تدوین و اجرای برنامههای
استراتژیک ،بهکارگیری روشهای خودارزیابی ،یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمانها
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نهادینه کنند و امکان شناسایی بهترین فرایندها و انجام بهینه امور و پروژهها را فراهم سازند
] .[18بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ،1مدل  EFQMرا برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و
ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است .با این مدل که بیشتر جنبه تشخیصی
دارد ،وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایدهآل مقایسه میشود .با بهکارگیری این
مدل ،سازمانها میتوانند نقاط قوت ،حوزههای قابلبهبود و میزان رشد سازمان را در مسیر تعالی
تعیین کنند ].[1
برای اندازهگیری میزان موفقیت سازمان و برتری آن ،مدلهای مختلفی در اقصی نقاط
جهان طراحی و اجرا شده است .در ژاپن مدل دمینگ ،2در آمریکا مدل بالدریج ،3در اروپا مدل
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یا  ،EFQMدر سال  1988توسط شرکتهای معتبری نظیر بوش،4
الکترولوکس ،5فیات ،6فیلیپس ،7رنو 8و فولوکس 9به رسمیت شناخته شد ].[17
در صنعت نیروگاه تولید پراکنده که در ایران تازهوارد و نوپا است ،شاخصهای تعالی
موردتوجه قرار نگرفته است .تولید پراکنده ،نیروگاههای مقیاسکوچکی هستند که ظرفیت
حداکثری تولید آنها  25مگاوات است .نیروگاههای تولید پراکنده به دلیل افت جریان و ولتاژ در
برخی از شهرها یا شهرکها بهوجود آمدند و این نیروگاهها برای پوششدهی به این نقایص
شکل گرفتند .حال با بهکارگیری مدل تعالی سازمانی میتوان میزان موفقیت خود را در اجرای
فعالیتها موردارزیابی و سنجش قرار داد تا بتوان مسیر تعالی و نقاط قوت و ضعف خود را
شناسایی و با توجه به نتایج  ،به بهبود وضعیت خود در راستای هدف تعیینشده ،یعنی توسعه و
توانمندی منابع انسانی ،اقدام کرد.

بیانمسئله.در دو دهه گذشته نگرش سازمانها نسبت به انسان بهشدت تغییر کرده است.
انسان در سازمانهای امروزی معادل با کارگر تلقی نمی شود و صرفاً انرژی مکانیکی آنان
موردنظر نیست ].[9
مطالعات نشان میدهد برای توانمندسازی منابع انسانی باید سازمانها توان رهبری را با هدف
تدوین و جاریسازی راهبرد جامع توانمندسازی منابع انسانی در خود گسترش دهند .این اهداف
در فرایندهای توانمندسازی جاری شود تا منابع انسانی از دانش و مهارت الزم برای حل مسئله
1. European Foundation for Quality Management
2. W. Edwards Deming
3. Malcolm Baldrige
4. BOSCH
5. Electrolux
6. Fiat
7. Philips
8. Renault
9. Volks
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در سازمان برخودار گردند و درضمن آنان را با انگیزه و رضایتمندی از طریق تشویق و ترغیب
در مسیر منافع مشترک فردی و سازمانی نگاه دارند .این روند ،خروجی عملکرد منابع انسانی را در
میزان مشارکت ،خالقیت ،نوآوری و سایر عملکردهای کلیدی نمایان خواهد کرد ] .[1سازمانها
برای کسب موفقیت پایدار ،نیازمند تغییر و بهبود در حوزههای م ختلفی هستند که در میان این
حوزهها ،منابع انسانی نقش مهمتر و کلیدیتری را ایفا میکند؛ چراکه عامالن هر نوع تغییر و
بهبود در هر حوزهای ،افراد هستند .بههمیندلیل منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی
محسوب میشوند؛ اما کدام منابع انسانی میتوانند این نقش را ایفا کنند؟ بهتبع پاسخ این
پرسش« ،منابع انسانی توانمند» است؛ یعنی افرادی که دارای دانش ،مهارت و انگیزه کافی برای
حل مسائل سازمانی در مسیر اهداف آن هستند ].[9
با توجه به موضوع موردمطالعه که برای اهداف خاصی ایجـاد شـده اسـت ،نیـاز بـه توسـعه و
بهبود در حوزه منابع انسانی الزامی به نظر میرسد و توجه بیشتر به آن بیشازپیش افـزایش یافتـه
است .از مهمترین عوامل بهبود بهرهوری در نیروگاه ،حوزۀ توانمندسازی کارکنان است و با توجـه
به نوپابودن نیروگاههای تولید پراکنده یا مقیاسکوچک در کشور ایران تاکنون توانمندسازی منـابع
انسانی در نیروگاههای تولید پراکنده صورت نگرفته است که باعث پـایینبـودن بهـرهوری ،بـازده
تولید و فعالیتها در حوزه منابع انسانی شده است .با توجه به اینکه میزان اهمیت و وزن هر یـک
از معیارها مدل تعالی با توجه به نوع سـازمان و نـوع کسـبوکـاری کـه سـازمان در آن فعالیـت
میکند ،میتواند متغیر باشد .در این پژوهش اهمیت و وزن هـر معیـار در صـنعت نیروگـاه تولیـد
پراکنده بهدست آمده و برای توسعه روش سلسلهمراتبی  AHPو ارائه نتایج دقیـقتـر و واقعـیتـر
ارتباط بین معیارها با نظر متخصصان این حوزه بهصـورت شـبکهای در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
بهدلیل وجود متغیرهای زبانی طبیعی که باعث مبهمبودن قضاوت میشود ،از رویکرد فـازی بهـره
گرفته خواهد شد .این پژوهش به دنبال شناسایی شاخصها و معیارهـا و زیرمعیارهـای مناسـب و
مؤثر برای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با توجه به مدل تعالی و بررسی اولویتبنـدیهـا در
این مدل و نیز بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مدل تعالی سازمانی الگوی مناسـبی بـرای
توسعه و توانمندسازی منابع انسانی این نیروگاه است یا خیر؟

.2مبانينظریوپیشینهپژوهش
1

اقبال و همکاران ( ،)1388کاربرد مدل تعالی با رویکرد سیستم اطالعاتی پروفرما در ارزیابی
عملکرد مدیریت منابع انسانی «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» را بررسی کردند .آنها در این
پژوهش از سیستم اطالعاتی پروفرما و تکنیک  RADARبهره گرفتند .طبق نتایج ،مدیریت
1. Performa
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منابع انسانی «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» در این ارزیابی  516امتیاز را به خود اختصاص داد
که حوزه توانمندسازها  294و حوزه نتایج  222امتیاز کسب کردند ] .[8صادقزاده ( )1389به
توانمندسازی منابع انسانی با بهرهگیری از مدل تعالی پروژهمحور پرداخت .مدلی ارائهشده در این
پژوهش با تمرکز بر سازمانهای پروژهمحور ایجاد شد که بهعنوان مدل تعالی سازمان پروژه-
محور از سوی «مرکز تحقیقات مدیریت پروژه» طراحی شده است .این مدل در  8حوزه و طی 3
الیه برای ارزیابی سازوکار و  2الیه برای ارزیابی نتایج طراحی شده است که ارزیابی هر معیار از
چرخه ارزیابی رویکرد ،جاریسازی ،یکپارچگی ،برنامهریزی ،یادگیری انجام میشود ].[26
سلطانی و همکاران ( ،)1393به بومیسازی معیارهای مدل سرآمدی سازمانی در سازمانهای
نظامی پرداختند .ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای مدل مفهومی با روایی باالیی موردتأیید خبرگان
پژوهش قرار گرفت .نتایج بهدستآمده با استفاده از تکنیک  AHPمعیارهای بومیشده در
سازمانهای پژوهشی موردنظر نشان داد که در این میان رهبری و مدیریت باالترین امتیاز و
مدیریت منابع و شرکتها پایینترین امتیاز در بُعد توانمندسازها را به خود اختصاص دادهاند ].[30
مطهری و رضاییزاده ( ،)1395به ارزیابی «بانک مسکن» را با استفاده از مدل تعالی سازمانی
پراختند .نتایج این پژوهش نشان داد که اثرگذاری معیارهای نتایج بیشتر از معیارهای توانمندساز
است .با توجه به خروجی بدست امده معیارهای نتایج مشتری ( ،)5/80نتایج منابع انسانی (،)5/69
رهبری ( ،)5/54منابع انسانی ( ،)5/37نتایج جامعه ( ،)5/09خطمشی و راهبرد ( ،)4/90نتایج
کلیدی عملکرد ( ،)4/78فرآیندها ( )4/08و شرکتها و منابع ( )3/75به ترتیب در اولویت اول تا
نهم در ارزیابی «بانک مسکن» از نظر جامعه اماری قرار گرفتند [.]24
کلینر و پرینگل ( ،)1997مدل  EFQMرا در صنایع دارویی را مورد بررسی قرار دادندکه
یافتههای آن ها حاکی از آن است که با استفاده از مدل تعالی سازمانی  EFQMدر کلیـه بخش
ها ،بهبودهای قابلتـوجهی در کـارایی و اثربخشی در عملکرد مشاهده کردند ].[20
جورج و همکاران ( )2006در پژوهشی با عنوان «کاربرد مدل  EFQMدر سازمان» نشان
دادند که با یک مدل بینظیر ،مانند  ،EFQMمیتوانند همه کارکنان را در اداره سازمان درگیر
کنند و ازاین طریق نتیجه مناسبی را بهدست آورند و به مراحل بعدی در فرایند بهبود دست یابند
] .[11آیدین و همکاران ( ،)2011استفاده از یک رویکرد یکپارچه بر اساس روش سلسلهمراتبی
( )AHPو مدل تعالی سازمانی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای تجاری پیشنهاد کردند .در
روش پیشنهادشده کارشناسان از مقیاسهای فازی برای ارزیابی بنگاهها با توجه به سیستم
رتبهبندی جایزه تعالی  EFQMاستفاده کردند .در این پژوهش یک سطح چهارگانه سلسلهمراتبی
تشکیل شد و چهار کارشناس بنگاهها را ارزیابی کردند .مدل پیشنهادشده با تاپسیس فازی نیز
مقایسه شده و مشخص شد که روش پیشنهادی بهطور مؤثر بنگاهها را بر اساس جایزه تعالی
سازمانی ارزیابی میکند .ایزآبادی و همکاران ( ،)2015با هدف ارائه یک رویکرد جدید یکپارچه
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مبتنی بر  EFQMمدلسازی منطق فازی ،فرآیند تجزیهوتحلیل روند سلسلهمراتبی ) (AHPو
مدل تحقیق عملیاتی ) (ORبهبود سطح سازمان را با افزایش کیفیت ارزیابی عملکرد و تعیین
پروژههای بهبود موردبررسی قرار دادند .آنها با استفاده از روش  AHPفازی معیارها و
زیرمعیارهای پژوهش را وزندهی کرده و سپس با یک روش تحقیق در عملیات ،پروژههای
بهبود را رتبهبندی کردند ] .[10ون اسکاتن و همکاران ( )2016پژوهشی با عنوان «قراردادن
مدل تعالی سازمانی بهعنوان چارچوبی برای مدیریت کیفیت جامع در مراقبتهای بهداشتی» ارائه
دادند که این مدل میتواند یک چارچوب قابل اعتمادی در حوزه مراقبتی بهداشتی مورد استفاده
قرار گیرد .این نظرسنجی در بیمارستانی در هلند طی سالهای  1995تا  2011انجام شد .یافته-
های این پژوهش نشان داد که مدل  EFQMارتباط مستقیمی با بهبود عملکرد سازمانی در طول
زمان دارد ].[31
رضایی و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی مواد
غذایی بر اساس معیار های  EFQMبا استفاده از تجزیه تحلیل پوششی دادهها» ارائه دادند که
در این پژوهش اطالعات ارزیابی  24شرکت غذایی بر اساس پرسشنامه مدل  EFQMجمعآوری
و سپس نمرات هر سازمان بر اساس مدل  CCR1با استفاده از نرمافزار لینگو محاسبه شد .نتایج
نشان داد که هر واحد ناکارآمد بر اساس کدام معیار باید وضعیت خود را بهبود بخشد ].[23
کالومورا و همکاران ( ،)2017پژوهشی با عنوان «ارزیابی و بهبود اثرات اجتماعی سازمانی از
طریق مدل تعالی» انجام دادند .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل رهبری و منابع انسانی
و عوامل فنی و استراتژیک ( TQMمدیریت استراتژیک منابع و مدیریت فرآیند) با نتایج اجتماعی
بود .این ارزیابی در  116شرکت اسپانیایی انجام گرفت و یافتههای این پژوهش نشان داد که
مدل تعالی  EFQMیک چارچوب قابلاعتماد و معتبر است که میتواند تأثیر مثبتی بر اثرات
اجتماعی سازمان بگذارد ].[6
صادقی ( )2016چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و تجزیهوتحلیل منابع انسانی
( )HR2با توجه به عوامل مدیریت سالمت ،ایمنی ،محیط زیست و ارگونومی ( )HSEE3و
همچنین مدل ( )EFQMبهعنوان یکی از مدلهای مشهور کسبوکار ارائه دادند .در این مطالعه
یک الگوریتم هوشمند مبتنی بر سیستم استنتاج فازی ( )ANFIS4همراه با تحلیل پوششی داده
فازی ( )FDEA5برای ارزیابی عملکرد شرکت به کار رفت ] .[27لیو و کائو ( )2017به بررسی
مدل  EFQMدر یک هتل پرداختند و نشان دادند معیارهای نتایج مشتریان با امتیاز 550
1. Charnes ,Cooper and Rhodes
2. Human resource
3. Health safety; Environment and ergonomics
4. adaptive neuro-fuzzy inference system
5. data envelopment analysis Fuzzy
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باالترین اهمیت را دارد و بعد از آن توانمندسازها با امتیاز  450در رتبه دوم قرار دارد .آنها برای
ارزیابی عملکرد  4معیار مالی ،مشتری ،کارمندان و کارایی را مدنظر قرار دادند و با روش AHP
فازی این عوامل را رتبهبندی کردند .دیجهسرا ( )2018در پژوهشی بر مبنای ترکیبی از EFQM
و استقرار تابع کیفیت ( )QFDبه ارزیابی سیستم مدیریت پروژه در سازمان حملونقل هوایی
پرداختند .آنها با استفاده از رویکرد ترکیبی  QFD-EFQMعوامل موفقیت سیستم مدیریت
پروژه را شناسایی کردند .استفاده از روش  EFQMبهمنظور ارزیابی سیستم مدیریت پروژه یک
روش کارآمد است که باعث افزایش بازدهی میشود ].[7
با توجه به اینکه اهمیت هر معیار با توجه به نوع سازمان موردبررسی میتواند متغیر باشد و
معموالً در مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی از منطق رادار استفاده شده و همچنین در این منطق
وزندهی معیارها مقداری مشخص و ثابت فرض میشود ،در این پژوهش با توجه به نظر
متخصصان در زمینه نیروگاهی با هدف توانمندسازی منابع انسانی نیروگاه تولید پراکنده به
اولویتبندی و اهمیت هر شاخص و نیز ارتباط معیارها و زیرمعیارها با یکدیگر پرداخته شد و وزن
هر معیار با توجه به نظر متخصصان در این صنعت نیروگاهی با استفاده از پرسشنامه دلفی
بهدست آمد .دلیل استفاده از روش  ،ANPوجود رابطه درونی و بیرونی بین شاخصهای
تعیینشده است و نیز بهدلی ل وجود پرسشنامه و متغیرهای زبانی که باعث مبهمبودن قضاوت
پژوهشگر میشد ،از رویکرد فازی استفاده شد؛ از طرفی کاربردی و عملیاتی بودن این پژوهش در
صنعت نیروگاه تولید پراکنده که تاکنون ارزیابی عملکردی در این صنعت صورت نگرفته است،
اهمیت زیادی دارد.
روششناسيپژوهش 

.3

پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی ـ تحلیلی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .روش گردآوری
دادهها مبتنی بر روشهای اسنادی (کتابخانهای) و مستندسازی است .جامعه آماری پژوهش
شامل خبرگان نیروگاه تولید پراکنده شمسآباد است که بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و
سرشماری تعداد  20نفر انتخاب شدند .در بخش تحلیل از روش فرایند تحلیل شبکهای ()ANP
فازی برای ارزیابی استفاده شده است .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
روش  ANPفازی ،ابتدا مقایسات زوجی تشکیل میشود؛ سپس با استفاده از روش میانگین
هندسی باکلی ،1وزنها محاسبه و در سوپرماتریسهای  ANPقرار داده میشود تا وزنهای
نهایی حاصل شود .در این پژوهش برای تشکیل سوپرماتریسها از نرمافزار Super Decision
استفاده شد .الگوریتم کلی روش پژوهش بهصورت شکل  ،1است.

1. buckley geometric mean
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شناسایی معیارها و زیرمعیارها و ارائه مدل
شبکهای

تشکیل مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها

تعیین وزنهای نسبی با روش میانگین
هندسی باکلی

ورود دادهها به نرمافزار
Super Decision

تشکیل سوپرماتریسهای

ANP

تعیین اوزان نهایی عوامل

شکل  .1مراحل بهکارگیری مدل  ANPفازی در راستای هدف پژوهش


روشمیانگینهندسيباکليبرایمحاسبهوزنها.روش میانگین هندسی باکلی در سال
 1995توسط باکلی و همکاران برای محاسبه وزنهای مقایسات زوجی فازی ارائه شد ].[13
گامهای این روش در ادامه آورده شده است .
فرض کنید 𝑗𝑖̃𝑃 مجموعهای از ترجیحات تصمیمگیران در مورد یک شاخص نسبت به دیگر
شاخصها باشد .ماتریس مقایسات زوجی بهصورت زیر تشکیل میشود :


𝑛𝑃̃1
] 𝑛𝑃̃2
1

𝑃̃12
1
̃
𝑃𝑛2

1
𝐴̃ = [𝑃̃21
𝑃̃𝑛1

که  nتعداد عناصر مرتبط در هر سطر است .وزنهای فازی هر شاخص ماتریس مقایسات
زوجی بهوسیله روش میانگین هندسی باکلی بهدست میآید ] .[13میانگین هندسی ارزش
مقایسات فازی شاخص  iبه هر شاخص از رابطه  ،1بهدست میآید.
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1⁄
𝑛

( )1

𝑛 𝑖 = 1,2,3, … ,

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( = 𝑖̃𝑟
𝑗=1

سپس وزن فازی iمین شاخص بهوسیله یک عدد فازی مثلثی نشان داده میشود.
𝑤𝑖 = 𝑟𝑖 ⨂(𝑟1 ⨁𝑟2 ⊕ … ⊕ 𝑟𝑚 )−1

( )2

بعد از محاسبه فاکتورهای وزن فازی ،بهوسیله فرمول زیر وزنها دیفازی و سپس نرمال
میشوند.
𝑢 𝑙 + 2𝑚 +
4

( )3

= 𝑝𝑠𝑖𝑟𝑐𝑤

در این پژوهش برای محاسبه وزن در مقایسات زوجی از عبارات کالمی و اعداد فازی مثلثی
مندرج در جدول  ،1استفاده شده است.
جدول  .1عبارات کالمی و اعداد فازی برای وزندهی به معیارها
کد 

اولويتها 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اهمیت یکسان
یکسان تا نسبتاً مهمتر
نسبتا مهمتر
نسبتا مهمتر تا اهمیت زیاد
اهمیت زیاد
اهمیت زیاد تا بسیار زیاد
اهمیت بسیار زیاد
بسیار زیاد تا کامالً مهمتر
کامالً مهمتر

معادلفازیاولويتها 
حدپايین(  )Lحدمتوسط(  )mحدباال( )u
1
1
1
3
2
1
4
3
2
5
4
3
6
5
4
7
6
5
8
7
6
9
8
7
10
9
8



روش  .ANPفرآیند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از معروفترین تکنیکهای تصمیمگیری
چندمعیاره است که توسط توماس .ال .ساعتی 1در دهه  1970ابداع شد .توانایی در تجزیهوتحلیل
یک مسئله تصمیمگیری به یک ساختار ردهای ،زیربنای اساسی در استفاده از روش  AHPاست
و الزمه داشتن یک ساختار ردهای این است که ارجحیات ممکن از یک سطح موجود ،به عناصر
سطوح پایینتر بستگی نداشته و از آنها مستقل باشد؛ اما سطوح تصمیم همواره از یکدیگر
1. Thomas L. Saaty
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مستقل نیستند و معموالً با هم تعامل دارند .با توجه به این مطلب AHP ،ممکن است نتایج
نامعتبری بهدست دهد .به علت اینکه روش  AHPجامعیت الزم را نداشت ،ساعتی در سال
 ،1980روش گسترشیافتهای با عنوان «فرآیند تحلیل شبکهای» (  )ANPرا ارئه کردANP .
توسعهای از روش  AHPبوده و حالت کلی آن است و وابستگی در یک معیار و معیارهای مختلف
که همان وابستگی درونی و بیرونی است را مدیریت میکند ] .[3همانطور که  AHPبستری را
برای ساختارهای سلسلهمراتبی با روابط یکسویه فرآهم میآورد ANP ،نیز روابط پیچیده داخلی
بین سطحهای مختلف تصمیم و معیارها را اجازه میدهد ].[2
يافتههایپژوهش
.4تحلیلدادههاو 

ابتدا با استفاده از مرور مبانی نظری 28 ،شاخص استخراج شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا
به هر شاخص بر اساس طیف  1تا  5لیکرت امتیاز دهند .این فرایند در سه دور انجام شد که
شاخصهای تأییدشده پژوهش بهصورت جدول  ،2است .
جدول  .2معیارهای و شاخصهای تأییدشده پژوهش
ناممعیار

نماد

رهبری

C1

کارکنان

C2

شراکتها و منابع

C3

نتایج کارکنان

C4

نامشاخص

نماد

انتخاب و استخدام کارمندان بامهارت توسط مدیران
ایجاد سیستم آموزش حین خدمت توسط مدیران
ترغیب کار گروهی توسط مدیران
سازگاری مهارتها با نیازهای نیروگاه
دورههای آموزشی خارج سازمان برای فناوریهای جدید
پشتوانه مالی قوی در بهکارگیری فناوریهای جدید
مهارت استفاده از منابع در تعمیر و نگهداری دستگاهها
شاخصهای سنجش میزان کفایت فردی

S11
S12
S13
S21
S22
S31
S32
S41

برای اجرای روش  ANPفازی ابتدا توسط روش  AHPفازی بسطیافته (میانگین هندسی
باکلی) وزنها در مقایسات زوجی بهدست آورده میشود؛ سپس با قراردادن این وزنها در
سوپرماتریس اولیه  ،ANPسوپرماتریس موزون و حدی محاسبه میشود تا وزنهای نهایی
 ANPفازی حاصل شود .محاسبات  AHPفازی در نرمافزار اکسل صورت گرفت و سوپرماتریس
 ANPنیز توسط نرمافزار سوپردسیژن تشکیل شد .مدل شبکهای پژوهش در شکل  ،2آورده شده
است .در این مدل تمامی معیارها با یکدیگر رابطه داخلی دارند؛ همچنین زیرمعیارها نیز همگی
دارای رابطه داخلی با یکدیگر هستند.
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هدف

C3

S4
1

C3

C1

C2

S3
3

S3
1

S2
2

S1
3

S2
1

S1
1

S1
2

شکل  .2مدل تحلیل شبکهای پژوهش


نتايجروشمیانگینهندسيباکلي.پرسشنامه مقایسات زوجی بعد از ایجاد در اختیار  20نفر
از خبرگان قرار گرفت .پس از پاسخگویی به مقایسات زوجی ،نرخ نا سازگاری جداول محاسبه شد
که همگی از  0/1کوچکتر بود و نشان میدهد ثبات و قابلیت اطمینان مقایسات زوجی در حد
قابل قبولی قرار دارد؛ سپس با استفاده از روش میانگین هندسی پاسخها ادغام شد .بهعنوان مثال
برای معیارهای اصلی در ادامه آورده شده است .مقایسه زوجی ادغامی  4معیار اصلی رهبری
( ،)C1کارکنان ( ،)C2شراکتها و منابع ( )C3و نتایج کارکنان ( )C4در جدول  ،3ارائه شده
است .
جدول  .3مقایسه زوجی معیارهای اصلی نسبت به هدف (نرخ ناسازگاری)0/002 :
C1

C2

C3

 C4

()1, 1, 1

()0/688, 0/854, 1/021

()1/006, 1/29 ,1/634

()1/079, 1/4, 1/818

C2

()0/979, 1/171, 1/453

()1, 1, 1

()1/11, 1/36, 1/665

()1/121, 1/421, 1/791

C3

()0/612, 0/775, 0/994

()0/601, 0/735, 0/901

()1, 1, 1

()0/95, 1/27, 1/615

C4

()0/55, 0/714, 0/927

()0/558, 0/704, 0/892

()0/619, 0/787, 1/053

()1, 1, 1



C1

برای محاسبه وزنها ابتدا میانگین هندسی اعداد فازی هر سطر جدول  ،4محاسبه میشود.
جدول  .4میانگین هندسی سطرهای ماتریس ادغام شده
()0/93, 1/114, 1/32
()1/051, 1/227, 1/443
()0/769, 0/922, 1/097
()0/66, 0/793, 0/966
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در گام بعد مجموع اعداد فازی جدول  4بهصورت ستونی محاسبه میشود که بهصورت زیر
است:
()3/409 ،4/057 ،4/825
سپس هر سطر عدد فازی بر مجموع اعداد فازی سطرها تقسیم میشود .خروجی این گام
وزنهای فازی معیارها است (جدول .)5


جدول  .5وزن فازی معیارها
وزنفازی

ناممعیار 
C1

()0/193, 0/275, 0/387

C2

()0/218, 0/302, 0/423

C3

()0/159, 0/227, 0/322

C4

()0/137, 0/196, 0/283

گام پنجم :وزنهای فازی مندرج در جدول  5با استفاده از رابطه
عدد قطعی تبدیل شده و سپس نرمال میشوند (جدول .)6


𝑢𝑙+2𝑚+
4

= 𝑝𝑠𝑖𝑟𝑐𝑤 به

جدول  .6وزنهای قطعی و نرمالشده معیارها
ناممعیار  وزنقطعي

وزننرمال 

C1

0/282

0/274

C2

0/311

0/302

C3

0/234

0/227

C4

0/203

0/197

به روش مشابه برای زیرمعیارها و همچنین روابط درونی ،مقایسات زوجی تشکیل میشود؛
سپس سوپرماتریسهای  ANPتوسط نرمافزار  Super Decisionتشکیل میشود تا وزنهای
نهایی حاصل شود .سوپرماتریس نهایی  ANPکه وزنهای نهایی حاصلشده است ،در جدول ،7
مشاهده میشود.
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جدول  .7سوپرماتریس
 C2

 C3

 C4

C1

0/151

0/151

0/151

0/151

0/151

C2

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

C3

0/140

0/140

0/140

0/140

0/140

0/140

0/140

C4

0/083

0/083

0/083

0/083

0/083

0/083

0/083

0/083

S11

0/054

0/054

0/054

0/054

0/054

0/054

0/054

0/054

0/054

S12

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

0/059

S13

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

0/043

S21

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

S22

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

S31

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

0/081

S32

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

0/066

S41

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062

0/062



C1

نهایی ANP

 goal

 S11

 S12

 S13

 S21

 S22

 S31

S32

S41

0/151

0/151

0/151

0/151

0/151

0/151

0/151

0/151

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

0/140

0/140

0/140

0/140

0/140

0/140

0/083

0/083

0/083

0/083

0/083

0/054

0/054

0/054

0/054

0/059

0/059

0/059

0/043

0/043
0/066

با توجه به وزنهای معیارهای اصلی در سوپرماتریس نهایی ،وزنهای نرمالشده در جدول-
های  8و  ،9ارائه شده است.
جدول  .8وزنهای نهایی معیارهای اصلی
ناممعیار 

وزنحاصلازسوپرماتريس  وزننرمال 

رتبه 

رهبری ()C1

0/151

0/303

1

کارکنان ()C2

0/125

0/251

3

شراکتها و منابع ()C3
نتایج کارکنان ()C4

0/140
0/083

0/280
0/166

2
4

با توجه به جدول  ،8معیار رهبری با وزن 0/303رتبه اول ،معیار شراکتها و منابع با وزن
 0/280رتبه دوم ،معیار کارکنان با وزن  0/251رتبه سوم و معیار نتایج کارکنان با وزن
0/166رتبه چهارم را کسب کردهاند.
در میان زیرمعیارها نیز با توجه به جدول  ،9پشتوانه مالی قوی در بهکارگیری فناوریهای
جدید ( )S31با وزن  0/161رتبه اول ،دورههای آموزشی خارج سازمان برای فناوریهای جدید
( )S22با وزن  0/141رتبه دوم ،مهارت استفاده از منابع در نگهداری و تعمیرات دستگاهها ()S32
با وزن  0/132رتبه سوم ،سازگاری مهارتها با نیازهای نیروگاه ( )S21با وزن  0/131رتبه
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چهارم ،شاخصهای سنجش میزان کفایت فردی ( )S41با وزن  0/125رتبه پنجم ،ایجاد سیستم
آموزش حین خدمت توسط مدیران ( )S12با وزن 0/117رتبه ششم ،انتخاب و استخدام کارمندان
با مهارت توسط مدیران ( )S11با وزن 0/108رتبه هفتم و ترغیب کار گروهی توسط مدیران
( )S13با وزن  0/086رتبه هشتم را در میان زیرمعیارها کسب کردهاند.
جدول  .9وزنهای نهایی زیرمعیارها
ناممعیار

وزنحاصلازسوپرماتريس

وزننرمال

رتبه

S11

0/054
0/059
0/043
0/066
0/070
0/081
0/066
0/062

0/108
0/117
0/086
0/131
0/141
0/161
0/132
0/125

7
6
8
4
2
1
3
5

S12
S13
S21
S22
S31
S32
S41


.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

این پژوهش با ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی  EFQMدر راستای توسعه و
توانمندسازی منابع انسانی نیروگاه تولید پراکنده شمسآباد با استفاده از تحلیل شبکهای در محیط
فازی صورت گرفته است .برای دستیابی به این هدف ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش تعداد 28
شاخص تأثیرگذار شناسایی شد .بعد از غربالگری شاخصها ،تعداد  8شاخص در  4بعد بهدست
آمد که برای تعیین اهمیت این شاخصها از روش  ANPفازی استفاده شد .نتایج روش ANP
فازی نشان داد که از میان معیارهای اصلی ،معیار رهبری رتبه اول ،معیار شراکتها و منابع رتبه
دوم ،معیار کارکنان رتبه سوم و معیار نتایج کارکنان رتبه چهارم را کسب کردهاند؛ همچنین در
بین زیرمعیارها نیز پشتوانه مالی قوی در بهکارگیری فناوریهای جدید رتبه اول را از میان 8
زیرمعیار کسب کرده است .دورههای آموزشی خارج سازمان برای فناوریهای جدید و مهارت
استفاده از منابع در تعمیر نگهداری دستگاهها بهترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ـ رتبه اول :رهبری؛
ـ رتبه دوم :معیار شرکتها و منابع؛
ـ رتبه سوم :معیار کارکنان؛
ـ رتبه چهارم :معیار نتایج کارکنان.

ارزيابي مدل تعالي بهمنظور توسعه و توانمندی ( ...صادقي و سیداصفهاني)

67

بر این اساس در یک مجموعه کاری که بهصورت سیستماتیک در نظرگرفته میشود ،ابتدا
باید از یک رهبری منجسم و بسیار مقتدر برخوردار باشد و سپس اجزای شرکت و منابع در نظر
گرفته شود؛ همچنین چنین مجموعهای نیازمند داشتن کارکنان راضی و باکفایت است که باید
معیارهای آنان مدنظر قرار گیرد.
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Evaluation of Organizational Excellence Model
for Development and Empowerment of Human
Resources (Case Study: Shams Abad Distributed
Power Plant)
Mostafa Sadeghi Zeydanloo*, Seyed Hosein Seyed Esfahani**
Abstract1
The main purpose of this research was to develop and empower the
power plant staff (Shams Abad) which was done by power plant
specialists in order to grow and improve the organization. and
prioritize it using fuzzy model network analysis which can be
effective in strategic decision making of the Distributed Power Plant.
This study using Delphi questionnaire design and experts' criteria and
sub-criteria, we designed Delphi questionnaire and distributed to
statistical population. In the next step, the weight of the criteria and
sub-criteria screened was determined using fuzzy ANP method. The
results showed that strong financial support for the application of new
technologies was the highest among the criteria. Out-of-the-box
training courses on new technologies and resource utilization skills in
device maintenance are ranked second and third, respectively.
Keywords: Empowering Employees; Human Resources
Management; Fuzzy Theory; Analytical Network Process )ANP(;
Excellence Model; Delphi Method.
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