ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
وحید قنبری

*

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

علی صفایی شکیب

**

چکیده:

تاریخ دریافت95/09/15 :
تاریخ پذیرش96/02/23 :

مدلسازي ساختاري تفسيري ( )ISMيكی از روشهای طراحی سیستمها ،بهویژه سیستمهای مدیریتی و کیفیتی است.
این رویکرد در ابتدا توسط وارفیلد معرفی و توسعه داده شد و درحالحاضر بهطور فزايندهاي مورد استفاده محققان مختلف قرار
میگیرد .رویکرد  ،ISMافراد و گروهها را قادر میسازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیدهی تصمیم،
ترسیم کند و بهعنوان ابزاری برای نظمبخشیدن و جهتدادن به پیچیدگی روابط بین متغیرها عمل میکند .این تکنیک با شناسايي
متغيرهایی كه با موضوع يا مسئله مرتبط هستند آغاز و سپس روابط زمينهاي بین متغیرها با استفاده از تجربهها و دانش عملی خبرگان
مشخص و درنهایت مدل ساختاری چندسطحی ایجاد میشود .هدف از مقالهی حاضر بررسی مفهوم  ، ISMمشخصکردن خاستگاه آن
به لحاظ پارادایمی ،تشریح مراحل اجرای تکنیک و ارائهی جنبههای کلیدی این رویکرد و کاربرد آن در مسائل مدیریت کیفیت است.
بدینمنظور پس از تشریح کامل رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری ،کاربردی از آن برای تحلیل روابط موانع اجرای مدیریت کیفیت
جامع ارائه و حل شد.
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واژگان کلیدی:

مدلسازي ساختاري تفسيري ،ماتریس خودتعاملی ساختاری ،ماتریس دستیابی ،مدیریت کیفیت

 .1مقدمه

مدلســازی ســاختاری تفســیری؛ بهعنــوان یکــی از

بهطوركلــي احســاس میشــود كــه افــراد يــا گروههــا

روشهــای طراحــی سیســتمها ،بهویــژه سیســتمهای

و سيســتمها روبــرو هســتند .پيچيدگــي موضوعــات

وارفیلــد ،2دانشــمند علــوم سیســتمی در دانشــگاه جــورج

لوفصــل مباحــث پيچيــده
بــا مشــكالتي در مواجــه بــا ح 

اقتصــادی و اجتماعــی اولینبــار در ســال  1973توســط

يــا سيســتمها بــه حضــور شــمار زيــادي از عناصــر و

میســون آمریــکا جهــت طراحــی سیســتمهای اقتصــادی

حضــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم عناصــر مرتبــط ،ســاختار

اندروســیج در ســال  1977ارائــه شــد [ .]2روش  ISMیــک

لوفصــل چنيــن
بــا ســبكي روشــن پيچيــده میكنــد .ح 

آگــروال در زمینـهی «زنجيــرة تأميــن چابــک» مطــرح شــد

نشــده اســت ،مشــكل ميشــود بهطوریکــه ،توســعهی

«ارزيابــي تأمينكننــدگان و الويتبنــدي آنهــا» ارائــه شــد

يــك سيســتم يــاري برســاند ،ضــروري اســت .مدلســازي

 ISMبهعنــوان يــك فراينــدی كــه هدفــش کمــک به انســان

3

تعامــات متقابــل ميــان ايــن عناصــر مربــوط میشــود.

و اجتماعــی معرفــی و توســعه داده شــد و ســپس توســط

سيســتمي را كــه ممكــن اســت مبهــم باشــند يــا نباشــند،

روش ســاختاری تفســیری اســت کــه در ســال  2006توســط
4

سيســتمي درصورتیکــه ســاختار بهروشــني تعريــف

و در ســال  2007توســط کانــان 5در مقالــهای در حــوزهی

يــك روششناســی را كــه بــه شناســايي ســاختار درون

[.]10

ســاختاري تفســيري ( )1ISMچنيــن روششناســی اســت

در درك بهتــر آنچــه او بــاور دارد و تشــخيص روشــنتر از

[.]1

* نویسنده مسئول دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی همدان.

** عضو هیئت علمی گروه مدیریت ،دانشگاه پیامنور.

آنچــه او نميدانــد تعريــف شــده اســت .اساســیترین
1. Interpretive Structural Modelling
2. Warfield J.N.
3. GEORGE MASON UNIVERSITY
4. Agarwal A.
5. Kannan Govindan

عملكــردش ســازماني اســت .اطالعــات اضافهشــده توســط

بهخصــوص در زمــان بهرهگیــری از تفکــر سیســتماتیک و

اســت[ .]3روش مدلســازی ســاختاری تفســیری،

مدلســازي ســاختاري تفســیری ( )ISMيــك روششناســی

مدلهــاي شــفاف و خــوب تعريفشــده تبديــل ميكنــد

اســت كــه يــك مســئله یــا یــک موضــوع را تعريــف ميكنــد

فراينــد صفــر اســت و ارزش افزودهشــدهی آن ســاختاري

مدلهــاي ذهنــي ضعيــف و مبهــم از سيســتمها را بــه
کــه بــرای بســیاری از اهــداف ســودمند هســتند [2؛.]4

ل سازي ساختاري -تفسيري ()ISM
 2مد 

منطقــی اســت [.]18

بناشــدهی خــوب جهــت شناســايي روابــط بیــن عناصــر ويژه
[ .]7بــرای هــر مســئلهی پيچيــدهی تحت بررســي ،شــماري
از عوامــل ممكــن اســت بــه يــك مســئله يــا موضــوع مرتبــط

بعــد بــا توجــه بــه هریــک از حــروف اســت .بعــد تفســیری

فــردي توصيــف ميكنــد .بنابرايــن ISM ،بينشهــا را بــه

تصمیمگیــری در مــورد اینکــه آیــا و چگونــه متغیرهــا دارای

بهعبارتيديگــر مدلســازي تفســيري -ســاختاري يــك

مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و از دیــد معنایــی دارای ســه

ارتبــاط درونــی هســتند .بعــد ســاختار( )Sبراســاس ارتبــاط

ســمت ادراكات جمعــي از ايــن ارتباطــات توســعه ميدهــد.

فراينــد متعامــل اســت کــه در آن مجموعــهاي از عناصــر

زمینــهای بیــن متغیرهــا ،کل ســاختار را از درون یــک

مختلــف و مرتبــط بــا همديگــر در يــك مــدل سيســتماتيك

مدلســازی کــه روابــط خــاص از متغیرهــا و کل ســاختار

 ISMتکنیکــی اســت کــه بررســی پیچیدگــی سیســتم را

ســری از متغیرهــای پیچیــده بیــرون میکشــد .بعــد ()M
سیســتمی مــورد بررســی را نشــان مــی دهــد .بهعبــارت

جامــع ســاختاردهي مــي شــوند [2؛ .]25بهطورکلــی
امکانپذیــر و سیســتم را بهگونــهای ســاختاردهی میکنــد

دیگــر ،در ISM؛ ( Iتفســیری) بهعنــوان نتیج ـهی قضــاوت،

کــه بهســادگی قابــل درک باشــد [.]2

متغیرهــا و  Mبهعنــوان نمــودار نمایشــی از ارتبــاط خــاص و

و يــك تکنیــک مناســب بــراي تجزيــه و تحليــل تأثيــر يــك

( Sســاختار) بهعنــوان خروجــی نتایــج یــک ســری از
ســاختار کلــی اســت .ایــن تجزیــه و تحلیــل بهصــورت یــک

متغيــر بــر متغيرهــاي ديگــر اســت .همچنيــن  ISMميتواند

بــه اولويتبنــدي و تعييــن ســطح عناصــر يــك سيســتم

«روش مدلســازی ســاختاری تفســیری» يــك فراينــد

اقــدام كنــد كــه كمــك بســيار شــاياني بــه مديــران بــراي

عناصــر متفــاوت در قالــب یــک مــدل ســيتماتيك جامــع

در تحقيقــات متعــددي در خــارج و داخــل کشــور اســتفاده

مــی گیــرد ،ســاختار يــك موضــوع پيچيدهيــا يك مســئله را

تحقيقــات بهطــور خالصــه در جــدول ( )1آمــده اســت.

يادگيــري تعاملــی اســت .در ايــن تکنیــک ،مجموعــه ای از

ســاختاردهی ميشــوند [2؛ .]4چنیــن مدلــی کــه شــکل

بهصــورت الگــوي طراحيشــدهی دقیــق بهصــورت نمــودار
ترســیم میکنــد [4؛ .]5ایــن روش بــک مــدل تفســیری

اســت بهطوریکــه در آن گروهــی از خبــرگان تصمیــم
میگیرنــد کــه آیــا و چگونــه عناصــر مرتبــط هســتند و
مــدل ســاختاری اســت از جهــت اینکــه براســاس رابط ـهی

ســاختار ،از اجــزای پیچیــده بیــرون میکشــد و بــه روش
مدلســازی ،روابــط خــاص و ســاختار کلــی را بهصــورت
مــدل نمــودار توضیــح میدهــد .ایــن روش ابــزاری بــرای

ایجــاد نظــم در پیچیدگــی روابــط بیــن متغیرهاســت و

گزینــهی مناســبی بــرای مقابلــه بــا موضوعــات پیچیــده
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اجــراي بهتــر مــدل طراحيشــده ميكنــد [ .]26از ISM

شــده اســت كــه بهعنوانمثــال برخــي از مهمتریــن ايــن

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

رونــد مرحل ـهای هدایــت مــی شــود [.]24

 ISMدر تشــخيص روابــط درونــي متغيرهــا كمــك ميكنــد
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( )Iبراســاس قضــاوت و نظــرات گروهــی از خبــرگان جهــت

ایــن عوامــل شــرايط را بــه مراتــب درســتتر از عوامــل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 ISMتأثیــر پویــای اجــزای متفــاوت در یــک سیســتم را

باشــد بــا ایــن حــال ،ارتباطــات مســتقيم و غيرمســتقيم بين

 3مزایا و معایب روش ()ISM

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

جدول  :1تحقيقات انجامشده با ISM
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بهطورکلــی مزایــای عمــده ایــن روش مدلســازی شــامل

ردیف

محققان

حوزه بکارگیری

منبع

1

آتری و همکاران
()2012

موانع اجرای حفظ بهره
وری کل

[13؛]14

2

سکسنا 6و همکاران
()1992

متغیرهای نگهداشت
انرژی در صنعت

[15؛]16

3

ماندال و دشموخ
()1994

انتخاب عرضه كنندگان

[]17

4

شارما 7و همكاران
()1995

دستیابی به اهداف آینده
مديريت ضايعات

[]18

5

سينگ و همكاران
()2003

مديريت دانش در صنعت
توليدي

[]23

6

راوي و شانكار
()2005

لجستيك معكوس

[]11

7

تاکار و همکاران
()2007

کارت امتیازی متوارن

[19؛]20

8

فيصل ،8بانوت و
شانكار ()2007

کاهش ریسک در زنجیره
تامین

[21؛]22

9

اگروال و همکاران
()2010

زنجيره تأمين چابك

[]11

 ISMدر نظــر گرفتــه نشــوند .هرچــه بیشــتر كمــك افــراد

10

بوالنوس 9و
همکاران ()2005

تصمیم گیری استراتژیک
گروهی

[]24

متغيــر يــك مســئله بــا موضــوع بـهكار گرفتــه ميشــود [.]5

11

آذر و همکاران
()1389

طراحي مدل زنجيره
تأمين چابك

[]27

12

رازینی و همکاران
()1392

سنجش عملکرد
سازمانهای چابک

[]30

13

تقی زاده و ضیائی
()1392

مدل روابط مؤلفه هاي
تسهيم دانش

[]29

[:]2

* قابل درک برای طیف گستردهی کاربران،

* ابزاری جهت یکپارچهسازی ادراکات مختلف خبرگان،

* قابلیــت کاربــرد آن در مطالعــه سیســتم هــای پیچیــده

و متنــوع.

همچنیــن ممكــن اســت متغيرهــاي زيــادي بــراي يــك
مســئله يــا يــك موضــوع وجــود داشــته باشــد بهطوریکــه
افزايــش تعــداد متغيرهــا بــراي يــك مســئله يــا موضــوع،

افزايــش پيچيدگــي روش تحقيــق  ISMرا در پــي دارد

کــه از معایــب آن بهشــمار مــیرود .بنابرايــن ،ميتوانيــم
تعــداد محــدودي از متغيرهــا را بــراي ایجــاد مــدل  ISMدر

نظــر بگیریــم .ممكــن اســت ســایر متغيرهايــي كــه تأثيــر

کمینــهای بــر مســئله يــا موضــوع دارنــد در ایجــاد مــدل

خبــره در تجزيــه و تحليــل قــدرت نفــوذ و وابســتگی در

 4مراحل اجرای روش ()ISM

بــراي اجــراي تكنيــك  ،ISMبهدس ـتآوردن روابــط درونــي

و اولويتهــاي عناصــر در يــك سيســتم ،بایــد فرايندهــای
زيــر طــي شــود [.]27

ايــن روششناســی ،تفســيري اســت از ايــن جهــت كــه

تصميمــات گروهــي و اينكــه چگونــه اجــزای مختلــف بــا هم

ارتبــاط دارنــد ،ارزيابــي ميكنــد .ســاختاري اســت براســاس

رابط ـهی دوجانبــه (دوطرفــه) و كل ســاختار از يــك ســري

اجــزای پيچيــده بيــرون كشــيده ميشــود .ايــن روش يــك

مدلســازي تكنيكــي اســت ،بهطوریکــه روابــط ويــژه و
كل ســاختار را در یــک مــدل گرافیکــی نمایــش میدهــد.

ايــن تکنیــک بــه ایجــاد نظــم و جهتدهــی بــه پيچيدگــی

ارتباطــات ميــان اجــزای مختلــف از يــك سيســتم كمــك
كنــد [2؛ .]5اساســاً بهعنــوان يــك فراينــد يادگيــري
گروهــي اســت ،امــا افــراد مختلــف نيــز ميتواننــد از آن

اســتفاده كننــد.

6. Sexena et al.
7. Sharma et al.
8. Faisal et al.
9. Bolanos et al.

ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻟﻪ

اﺧﺬ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ زﻣﯿﻨﻬﺎي ﺑﯿﻦ Xij
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي )(i,j

ﺳﺎزﮔﺎرﮐﺮدن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻋﻨﺼﺮ

jﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
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اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮدﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري
))SSIM

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺑﻪ دﺳﺖ jوردن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
))RM

jﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮدار

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮاف ﺟﻬﺖ دار

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ در
ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرIواﺑﺴﺘﻪIﭘﯿﻮﻧﺪي
و ﻣﺴﺘﻘﻞ

شکل  :1مراحل اجرایی مدلسازی ساختاری تفسیری [.]27

مراحــل مختلفــي كــه تکنیــک  ISMرا شــامل میشــود در

شــكل ( )1نمايــش داده شــده اســت .ایــن مراحــل درنهایــت

منجــر بــه ایجــاد یــک مــدل  ISMمیشــود کــه در ادامـهی
مراحــل تشــریح میشــوند:

مرحلــهی  )2تشــکیل ماتریــس ســاختاری روابــط

درونــی متغیرهــا (:)10SSIM

ایــن ماتریــس (ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری) یــک

مرحلــهی  )1شناســایی متغیرهــای مرتبــط بــا

ماتریــس بــه ابعــاد متغیرهاســت کــه د ر ســطر و ســتون

روش  ISMبــا شناســایی متغیرهایــی شــروع میشــود کــه

دوبـهدوی متغیرهــا توســط نمادهایــی (جــدول  )2مشــخص

متغیرهــا از طریــق مطالعــهی ادبیــات موضــوع ،مطالعــات

بحــث و نظــرات گــروه متخصصــان صنعــت ،ســازمان و

مســئله:

مرتبــط بــا مســئله یــا موضــوع مــورد بحــث اســت .ایــن

گذشــته از طریــق دریافــت نظــرات افــراد خبــره یــا

بهوســیلهی پرســشنامه بهدســت میآیــد [.]21

اول آن متغیرهــا بهترتیــب ذکــر میشــوند .آنــگاه روابــط

میشــود [ .]2ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری براســاس

دانشــگاه تشــکیل میشــود [ .]22بــرای تعییــن نــوع روابــط،
پیشــنهاد شــده اســت کــه از نظــر خبــرگان و کارشناســان
10. Structural Self-Interaction Matrix

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ

9

براســاس تکنیکهــای مختلــف مدیریتــی ازجملــه طوفــان

جدول :3نحوهی تبدیل روابط مفهومی به اعداد

مغــزی 11و تکنیــک گــروه اســمی 12و غیــره اســتفاده شــود

[ .]5بــرای تعییــن نــوع رابطــه از نمادهــای جــدول ()2
اســتفاده میشــود

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

جدول  :2روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری
نماد

مفهوم نماد

V

 iمنجر به  jمیشود (عامل سطر  iزمینه ساز
رسیدن به ستون .) j

A

 jمنجر به  iمیشود (عامل سطر  jزمینه ساز
رسیدن به ستون . ) i

X

رابطه دوطرفه بین iو  jوجود دارد (هر دو زمینه
ساز همدیگرند).

O

هیچ نوع ارتباطی بین دو عنصر iو  jوجود ندارد.

O

0

0

[.]2

مرحلهی  )4سازگاركردن ماتریس دستیابی:

نکتــه :براســاس روش  ISMشناســایی روابــط زمینــهای

بيــن عناصــر از نتايــج مقايســات زوجــي حاصــل ميشــود.
بدينصــورت كــه اگــر رأي اكثريــت گــروه خبــره يعنــي
تعــداد ( )N/2+1رأي مبتنــي بــر وجــود رابط ـهی مابيــن دو

بهدســتآوردن توافــق اجمــاع SSIM ،بایــد توســط افــراد

خبــره مــورد بحــث بیشــتری قــرار بگیــرد تــا بــا کارشناســی
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X

1

1

و عــدد صفــر جایگزیــن  Aو  oدر ماتریــس  SSIMمیشــود

ارتباطــي مابيــن دو مؤلفــه برقــرار نیســت [ .]29بــرای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

A

0

1

بهجــای نمادهــا در هــر ســطر ،عــدد یــک جایگزیــن  vو x؛

13

بیشــتری  SSIMنهایــی شــود.

مرحلهی )3ایجاد ماتریس دستیابی ( )14RMیا «ماتریس

دریافتی»:

بــا تبدیــل نمادهــای روابــط ماتریــس  SSIMبــه اعــداد صفر
و یــک میتــوان بــه ماتریــس دســتیابی رســید .بــا پیــروی از
ایــن قوانیــن ،ماتریــس دســتیابی اولیــه آمــاده میشــود [.]2

ایــن قواعــد بهصــورت زیــر اســت:

چنانچــه ( )i,jدر ماتريــس  SSIMبهصــورت  Vباشــد،

بنابرايــن ،در ماتريــس دســتيابي ( )i,jتبديــل بــه يــك
اســت و ( )j,iتبديــل بــه صفــر ميشــود .چنانچــه ( )i,jدر
ماتريــس  SSIMبهصــورت  Aباشــد در ماتريــس دســتيابي

( )i,jتبديــل بــه صفــر ميشــود و ( )j,iتبديــل بــه يــك

ميشــود .چنانچــه ( )j,iبهصــورت  xوارد شــود .بنابرايــن

ی بــه يــك و ( )j,iنيــز تبديــل
( )j,iدر ماتريــس دســتیاب 

بــه يــك ميشــود .چنانچــه ( )i,jبهصــورت  Oوارد شــود،

بنابرايــن ( )i,jو ( )j,iصفــر ميشــود .در جــدول ( )3قواعــد
بهصــورت ســاده بیــان شــده اســت:

V

1

0

نکتــه :بــا توجــه بــه قواعــد جایگــذاری صفــر و یــک

مؤلفــه باشــد ،آنــگاه لحــاظ ميشــود و در غيــر ايــن صــورت

10

نماد مفهومی

 iبه j

 jبه i

پــس از اينكــه ماتريــس دســتيابي اوليــه بهدســت آمــد ،بايــد
ســازگاري درونــي آن برقــرار شــود .بهعنــوان نمونــه اگــر

متغيــر 1منجــر بــه متغيــر 2شــود و متغيــر 2هــم منجــر بــه
متغيــر  3شــود ،بايــد متغيــر  1نيــز منجــر بــه متغير  3شــود

و اگــر در ماتريــس دســتيابي اوليــه ايــن حالــت برقــرار نبــود،

بايــد ماتريــس اصالحشــده و روابطــي كــه از قلــم افتــاده
جايگزيــن شــوند .بــراي ســازگاركردن ماتريــس روشهــاي

مختلفــي پيشــنهاد شــده اســت كــه در اينجــا بــه دو روش
كلــي اشــاره ميشــود [:]10

روش اول :دوبــاره پرســشنامه بهوســيلهی خبــرگان پــر
شــود و آنــگاه مجــدد ســازگاري ماتريــس دســتيابي بررســی

شــود و ايــن كار آنقــدر بايــد ادامــه پيــدا كنــد تــا اينكــه
ســازگاري برقــرار شــود .ازجملــه كارهــاي انجامشــده طبــق

ايــن روش ميتــوان بــه اگــروال و شــانكار و تيــواري []10

فيصــل ،بانــوت و شــانكار [21؛ ]22و راوي ،شــانكار و تيــواري
[ ]11اشــاره كــرد.

روش دوم :پــس از آنکــه ماتریــس دســتیابی اولیــه بهدســت
آمــد ،بــا واردکــردن انتقالپذیــری در روابــط متغیرهــا،

ماتریــس دســتیابی نهایــی بهدســت میآیــد .روش

بهدسـتآوردن ماتریــس بــا اســتفاده از نظریـ ه اویلــر 15اســت
کــه در آن ماتریــس مجــاورت را بــه ماتریــس واحــد اضافــه

میکنیــم و ســپس ایــن ماتریــس را در صــورت تغییرنکــردن

درایههــای ماتریــس بــه تــوان  nمیرســانیم [ .]2فرمــول

زیــر روش تعییــن ماتریــس دســتیابی بــا اســتفاده از ماتریس
مجــاورت اســت:

11. Brain storming
12. Nominal Group Technique
13. Contextual Relation
14. Reachability matrix
15. Euler; L.

مرحلهی اولA + I :

مرحلهی دوم:

آنهــا را از جــدول حذفكــرده و بــا بقيــهی متغيرهــاي

M=(A+I)n

باقيمانــدهی جــدول بعــدي را تشــكيل ميدهيــم .در

ماتریــس  ،Aماتریــس دســتیابی اولیــه ،I ،ماتریــس همانــی

جــدول دوم نيــز هماننــد جــدول اول متغيــر ســطح دوم را

رســاندن ماتریــس بایــد طبــق قاعــدهی بولیــن 16باشــد کــه

متغيرهــا تکــرار میشــود [.]2

و  Mماتریــس دســتیابی نهایــی اســت .عملیــات بــه تــوان
براســاس ایــن داریــم. )1+1=1, 1*1=1( :

مشــخص ميكنيــم .ايــن عملیــات تــا تعييــن ســطح همـهی
مرحلهی  )6ترسیم مدل:

نکتــه :در ایــن حالــت * 1ورودیهایــی را شــامل میشــود

پــس از تعييــن روابــط و ســطح متغيرهــا ميتــوان آنهــا

شــدهاند [.]2

متغيرهــا ،برحســب ســطح آنهــا بهترتيــب از بــاال بــه

کــه براســاس مفهــوم انتقالپذیــری 17در خانههــا ادغــام

در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از ماتریــس دســتیابی نهایــی،

بــه ســطوح بهدســتآمده از متغیرهــا و ماتريــس نهایــي،

میآیــد [ .]2بــراي تعييــن ســطح و اولويــت متغيرهــا،

پذيریهــا در مــدل اولیــه ،مــدل نهایــي بهدســت ميآيــد.

مجموعــه خروجــی و ورودی بــرای هــر متغیــر بهدســت
مجموعـهی دســتيابي( 18خروجــی) و مجموعـهی پيشنياز

19

(ورودی) بــراي هــر متغيــر تعییــن ميشــود [.]17

يــک مــدل اولیــه رســم ميشــود و از طريــق حــذف انتقــال
روابــط بیــن متغیرهــا و جهــت پیــكان از روی ماتريــس

نهایــی مشــخص میشــود [.]28

مجموعــه خروجــی یــک متغيــر شــامل :اجزایــی از سیســتم

مرحلـهی  )7تجزیــه و تحلیــل قــدرت نفــوذ و میزان

مجموعــهی متأخــر مربــوط بــه هــر جــزء ،ســطر مربــوط

 MICMACیــا «تأثیــر متقابــل ضــرب ماتریــس اعمالشــده

نشــاندهندهی خطــوط جه ـتداری اســت کــه از آن جــزء

تحلیــل تشــخیص و تحلیــل قــدرت نفــوذ و وابســتگی

اســت کــه از آن جــزء نشــأت میگیــرد .بــرای تعییــن

بــه آن را بایــد بررســی کــرد .تعــداد « »1هــای ایــن ســطر،

خــارج میشــود [.]2

بــرای دســتهبندی» []18؛ هــدف از ایــن تجزیــه و
21
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متغیرهاســت .در ایــن مرحلــه از طریــق جمعکــردن

ورودیهــای « »1در هــر ســطر ،قــدرت نفــوذ و همچنیــن

اســت کــه بــه آن جــزء منتهــی میشــود .بــرای تعییــن

جمــع ورودیهــای « »1در هــر ســتون ،میــزان وابســتگی

مــی شــود تعــداد « »1هــای ایــن ســتون ،نشــاندهندهی

قــدرت نفــوذ – وابســتگی ترســیم مــی شــود [ .]2در ایــن

[.]2

چهــار گــروه طبقهبنــدی میشــوند:

مجموع ـهی متقــدم و جــزء ،ســتون مربــوط بــه آن بررســی

خطــوط جه ـتداری اســت کــه بــه آن جــزء وارد میشــود
پــس از تعييــن مجموعــه خروجــی (دســتيابي) و ورودی

متغیرهــا بهدســت میآیــد .برهمیناســاس نمــودار

تحلیــل متغیرهــا برحســب قــدرت نفــوذ و وابســتگی بــه

 -1متغیرهای خودگردان (مستقل) :که دارای قدرت نفوذ
23

(پيشنيــاز) بــراي هــر متغيــر عناصــر مشــترك در

و وابستگی ضعیف هستند .این متغیرها تا حدودی از سایر

ميشــوند.

هستند[2؛.]10

مجموعــه دســتيابي و پيشنيــاز بــراي هــر متغيــر شناســايي

متغیرها مجزا بوده و دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم

پــس از تعييــن مجموعههــاي پيشنيــاز و دســتیابی بــه

 -2متغیرهای وابسته  :از قدرت نفوذ ضعیف  ،ولی وابستگی

مــي رســد .در اوليــن جــدول ،متغيــري داراي باالترين ســطح

 -3متغیرهای متصلی( 25پیوندی) :که دارای قدرت نفوذ

عناصــر مشــترك نوبــت بــه تعييــن ســطح متغيــر (عناصــر)

از سلســلهمراتب مــدل ســاختاری تفســیری قــرار میگیــرد
کــه مجموعــه دســتيابي و عناصــر مشــترك آن كام ً
ال مشــابه
هســتند [2؛ .]10پــس از تعييــن ايــن متغيــر يــا متغيرهــا
21. Driving Power
22. Dependence
23. Autonomous Variables
24. Dependent Variables
25. Linkage Variables
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24

باالیی برخوردارند [2؛.]6

و وابستگی باالیی هستند .این متغیرها غیرایستا هستند ،زیرا

هر نوع تغییر در آنها میتواند سیستم را تحتتأثیر قرار دهد

و درنهایت بازخورد سیستم نیز میتواند این متغیرها را دوباره
16. Bolin Rule
17. Transitivity
18. Reachability set
19. Antecedent set
20. Matrice d’Impacts Croises-Multiplication Appliqúe an Class)ment (cross-Impact Matrix Multiplication applied to classification

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مجموعـهی ورودی یــک متغیــر شــامل :اجزایــی از سیســتم

وابستگی (:)20MICMAC

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

پاييــن تنظيــم ميشــوند [ .]2در ايــن مرحلــه ،بــا توجــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مرحلهی  )5تعیین سطح و اولویت متغیرها:

را بــه شــكل مدلــي ترســيم كــرد .بههمينمنظــور ابتــدا

تغییر دهد .درواقع هرگونه عملی بر روی این متغیرها منجر به

در گام بعــدی نوبــت بــه تشــکیل ماتریــس خودتعاملــی

 -4متغیرهای مستقل :26از قدرت نفوذ باال و وابستگی

خبــرگان آنرا تشــکیل داد .جامع ـهی آمــاری ایــن تحقیــق

نکتــه :متغیرهایــی کــه از قــدرت نفــوذ باالیــی برخوردارنــد
اصطالحــاً (متغیرهــای کلیــدی) خوانــده میشــوند .ایــن

و بــرای جم ـعآوری دادههــا و تکمیــل پرس ـشنامه مربــوط
از نظــرات هشــت خبــره کــه همگــی از مدیــران ردهی

پیونــدی قــرار میگیرنــد [.]2

شــدند ،اســتفاده شــد ( .اعضــای نمونــه شــامل مدیرعامــل،

تغییر سایر متغیرها میشود [2؛.]6

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

پایینی برخوردارند [.]17

متغیرهــا در یکــی از دو گــروه متغیرهــای مســتقل یــا

 5کاربردی از تکنیک ISM

مدیرتعمیــرات و نگهــداری ،مدیــر توســعهی خطــوط ،مدیــر

اجــرای مدیریــت کیفیــت جامــع پرداختــه شــد .تحقیــق

مالحظــه میشــود.

مدلســازی ســاختاری تفســیری ،بــه تحلیــل روابــط موانــع
حاضــر از نــوع هــدف کاربــردی اســت ،چــرا کــه از نتایــج

آن بــرای حــل موانــع موجــود در صنعــت گاز میتــوان

بهــره جســت .همچنیــن نــوع گــردآوری دادههــا از نــوع

توصیفــی اســت .مطابــق بــا گامهــای ایــن تکنیــک کــه

بدینمنظــور در ایــن پژوهــش ،پــس از مــرور جامــع ادبیــات

تحقیــق ،موانــع اجــرای مدیریــت کیفیــت جامــع شناســایی

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

اول ایــن ســازمان بــوده و بــه روش گلولــه برفــی انتخــاب

در ایــن قســمت بهمنظــور نشــاندادن کارایــی تکنیــک

نخســت بایــد بــه شناســایی متغیرهــای مســئله پرداخــت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــامل مدیــران و کارکنــان ادارهی گاز اســتان زنجــان اســت

واحــد تحقیــق و توســعه و چنــد کارشــناس ارشــد شــرکت

در قســمتهای قبلــی توضیــح داده شــد ،در مرحلــهی
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ســاختاری میرســد کــه بایــد بــا اســتفاده از نظــرات

شــد کــه در جــدول ( ) 4مالحظــه میشــود.

جدول  : 4موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع []31-32-33

ردیف

موانع اجرای موفق برنامهی TQM

1

موانــع اســتراتژیک :زمینههــای اســتراتژیک
موانــع عمــده بــرای بهکارگیــری  TQMاســت
و بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر موفقیــت TQM
دارنــد .ایــن موانــع اصــو ٌال مرتبــط بــا مدیریــت و
رهبــری ســازمان هســتند.

2

موانع ساختاری :27که مرتبط با ساختار ،سیستمها
و منابع فیزیکی ضروری برای بهکارگیری TQM
هستند.

3

موانــع منابــع انســانی :کــه موانــع مرتبــط بــا
عوامــل انســانی فقــدان درگیــری کارکنــان و
مقاومــت بــه تغییــر در  TQMهســتند.

4

موانــع مفهومــی :28ایــن پیچیدگیهــا زمانــی رخ
میدهنــد کــه یــک مفهــوم یــا فرهنــگ مناســب
توســعهیافته جهــت دســتیابی بــه باالتریــن
پتانســیل توســعهی  TQMوجــود دارنــد.

5

موانــع رویـهای :کــه اصــو ٌال بــا پیچیدگــی فرایندها،
فقـ�دان تمرکـ�ز بـ�ر مشـ�تری ،فقـ�دان شـ�راکت
بــا تأمینکننــدگان ،بوروکراســی و فقــدان یــک
سیس��تم ارزیاب��ی و خودارزیاب��ی ایجــاد میشــوند.

گاز بودنــد) .در جــدول زیــر ماتریــس خودتعاملــی ســاختار
جدول  :5ماتریس خودتعاملی ساختاری
ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ

5

4

3

2

 .1ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

A

A

O

A

 .2ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري

X

O

V

 .3ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

O

A

 .4ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

V

 .5ﻣﻮاﻧﻊ روﯾﻪاي

در ایــن قســمت ماتریــس بــاال ،بایــد بــه یــک ماتریــس

دودویــی ( ماتریــس دسترســی اولیــه) تبدیل شــود .بــا اعمال

قوانیــن گفتهشــده در قســمت قبلــی ماتریــس دسترســی
اولیــه ایجــاد میشــود کــه در جــدول ( )6آمــده اســت.
جدول :6ماتریس دسترسی اولیه
موانع اجرای مدیریت
کیفیت فراگیر

1

2

3

4

5

نیروی
محرکه

 .1موانع استراتژیک

1

0

0

0

0

1

 .2موانع ساختاری

1

1

1

0

1

4

 .3موانع نیروی انسانی

1

0

1

0

0

2

 .4موانع مفهومی

1

1

1

1

1

5

 .5موانع رویهای

1

0

1

0

1

3

نیروی وابسته

5

2

4

1

3

همانطورکــه مالحظــه میشــود ،هیچگونــه ناســازگاری در

ماتریــس اولیــه وجــود نــدارد و نیــاز بــه ســازگارکردن آن

نیســت کــه درواقــع ایــن ماتریــس همــان ماتریــس نهایــی
26. Independent Variables
27. Structural
28. Contextual

نیــز اســت کــه در ادامــه بایــد مطابــق بــا توضیحــات قســمت

داد.

( )7ایــن تکرارهــا و ســطوح هــر عامــل نشــان داده شــدهاند.

 6نتيجهگیری

قبــل ،بــه ســطحبندی موانــع پرداختــه میشــود .در جــدول
جدول:7سطحبندی موانع مدیریت کیفیت جامع

مدلســازي ســاختاري تفســيري ( ،)ISMنظــم و چارچوبــی

جهــتدار را بــراي مســائل پيچيــده فراهــم ميكنــد و بــه

عامل

مجموعه
دریافتی

مجموعه
مقدماتی

مجموعه
اشتراکها

سطح

1

1

5-4-3-2-1

1

1

2

2

2

2

4

3

3

5-4-3-2

3

2

شــامل شناســايي متغیرهــا ،تعريــف ارتباطــات درونیشــان،

4

4-2

4-2

4

4

برقــراري نظــم و توضيــح مســائل پيچيــده از چشــمانداز

5

5

5-4-2

5

3

سيستمهاســت .فراينــد  ISMمدلهــاي ذهنــي ضعيــف و
مبهــم را بــه مدلهــاي خــوب تعريفشــده و شــفاف تبدیــل

ایجادشــده کــه بــا حــذف حالتهــای تعــدی و نیــز بــا
اســتفاده از بخشبنــدی ســطوح بهدســت آمــده اســت ،در

شــکل ( )2نشــان دادهشدهاســت.

ل بــه پيداكــردن متغیرهــای كليــدي
مــی کنــد .ايــن مــد 
مرتبــط بــا مســئله يــا موضــوع كمــك مــي كنــد .بعــد از

شناســايي عامــل كليــدي يــا متغیــر ممکن اســت اســتراتژي

لوفصــل موضــوع یــا مســئله توســعه پيــدا
الزم بــراي ح 

كنــد .روش  ISMقابلفهــم بــراي کاربــران مختلــف در
گروههــاي منظــم اســت و آن ابــزاری يكپارچــه از ادراكات

ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

گوناگــون از گروههــاي شــركتكننده را فراهــم ميكنــد و

ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

انــواع سيســتمهاي پيچيــده را دارد .يــك فراینــد يادگيــري

توانايــي بهکارگیــری شــمار زيــادي از مؤلفههــا و ارتباطــات
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روی ماتریــس دریافتــی نهایــی ایجــاد کــرد .دیاگــرام نهایــی

متغيرهایــي را کــه درگيــرش هســتند ،ميدهــد .فرايند ISM

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حــال میتــوان مــدل ســاختاری موردنظــر مســئله را از

تصميمگيرنــدگان تصويــري واقعــي از موقعيتشــان و
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اســت کــه منجــر بــه بينــش کافــی در خصــوص رفتــار

ﻣﻮاﻧﻊ روﯾﻪاي

در قالــب یــک مــدل سیســتماتیک جامــع ســاختارهایی

ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري

شکل :2مدل ساختاری موانع مدیریت کیفیت

همانطورکــه مالحظــه میشــود ،موانــع اجــرای مدیریــت
کیفیــت جامــع در چهــار ســطح قــرار گرفتنــد .در پایینترین
ســطح موانــع مفهومــی و ســاختاری قــرار گرفتــد .موانــع

اســتراتژیک در باالتریــن ســطح قــرار گرفتنــد کــه بیانگــر
تاثیرپذیــری آن از ســایر موانــع اســت و بایــد توجــه جــدی

بــه آن شــود .همچنیــن موانــع رویـهای و نیــروی انســانی در
ســطوح دوم و ســوم جــای گرفتنــد .همانطورکــه مالحظــه

میشــود میتــوان بــا اســتفاده از تکنیــک مدلســازی
ســاختاری تفســیری در حــوزهی مدیریــت کیفیت بــه تحلیل

روابــط میــان شــاخصها و متغیرهــای زیــادی پرداخــت و

بــه نهــاد و ســازمانها ،راهکارهـای توصیههــای عملــی ارائــه

میشــوند ISM .همچنيــن كاربــردی ســاده و قابلیــت
برقــراری ارتبــاط بــا افــراد مختلفــی را دارد و در واقــع بــا

اســتفاده از آن تأثیــر یــک متغیــر بــر دیگــر متغیرهــا بررســی
ت دیگــر بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد
میشــود .بهعبــار 
میتــوان روابــط میــان متغیرهــا را شناســایی کــرد و مــدل
ســاختاری تفســیری از ایــن عاملهــا را ارائــه داد و درنهایــت

متغیرهــا را براســاس قــدرت نفــوذ و میــزان وابســتگی آنهــا

طبقهبنــدی کــرد .ايــن ويژگيهــاي تکنیــک  ISMمنجــر

بــه اســتفادهی گســترده از ايــن رويكــرد شــده اســت .در ایــن
پژوهــش پــس از تشــریح مــدل ســاختاری تفســیری ،بــه

ارائ ـهی یــک مثــال کاربــردی و حــل آن پرداختــه شــد .در

واقــع محققیــن بهمنظــور نشــاندادن اثربخشــی مــدل ،بــه
تحلیــل روابــط میــان موانــع اجــرای مدیریــت کیفیــت جامع

پرداختنــد و براســاس مــدل ســاختاری حاصلشــده ،روابــط

ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری
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